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:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

mildz

é÷
ìéáùá íäøáà ìò êìåä øåîæîä ìëù àöîúå íéðôá ïééò ,íúåìééçå íéìåãâ íéëìî íäøáà âøä êàéä øôñéå íäøáà ãáò øæòéìàì åìàùù êàéä øôåñé åá

:íùì äëæ êëì åúåãìéá åàøåá úà øéëäù

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:EáhîEfr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À
ýåýé çìLéïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð ¦§©´−§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®

:Eúãìé ìè Eìãýåýé òaLð-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäéðãû §¹À©´©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬
ðéîé-ìr:íéëìî Btà-íBéa õçî Eåõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làø ©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«

æ-ìr äzLé Cøca ìçpîøé ïk:Làø íé −¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

מזמור ביא נדפס לבמן עמ' ביק
פירוש יהל אור למזמור ביא נדפס לבמן עמ' בעק

המעוניינים להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" יפנו ל:

USA@DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :פאקס: 03-9606108 או מייל
מוכר כהוצאה עסקית

ר' אליעזר חיים שי'

לפידות 
ומשפחתו

בואנוס איירס ארגנטינה

 5,000 עותקים על ידי:8,000 עותקים על ידי:

בכ - 50,000 עותקים"דבר מלכות" מודפס ב:



ד

i"gyz'd ,gqtd bgc 'a lil .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰nkעלינּו לּמקֹום טֹובֹות ּולהבין1מעלֹות ט"ו2, ענין «»ְְֲִִֵַַַָָָ
ּדיציאת הענין ּבכללּות ּכאן ׁשחׁשיב ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָהּמעלֹות
ּכמֹו יֹוסף, ׁשל ענינֹו ּולבאר להקּדים יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמצרים,

יֹוסף3ׁשּכתּוב ירידת ׁשעלֿידי מצרימה, הּורד ויֹוסף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
מּמצרים. הּיציאה אחרּֿכ להיֹות יכֹולה היתה ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָלמצרים

ּכתיב ּביֹוסף עין,4ּדהּנה, עלי ּפרת ּבן יֹוסף ּפרת ּבן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָֹֹ
ּגּבי ׁשּנאמר ּפֹורת ּפעמים ב' ענין מהּו להבין ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצרי
יציאת על ּכח' ה'ּנתינת עלֿידֹו היתה זה ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹיֹוסף,
ׁשּמצרים מצרים, ּגלּות ענין ּבהקּדים זה ויּובן ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָמצרים.

ים מצר ז"ל5הּוא רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין .6 ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ּובאין מכעיסין היּו הּדֹורֹות ׁשּכל לפניו, אּפים אר ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
ּדמארי הענין נמׁש אּפים אר ׁשּמּבחינת והינּו, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָכּו',
למדּו זה וענין כּו'). ּובאין ׁשּמכעיסין (אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאף

ז"ל ּׁשּכתּוב7רּבֹותינּו מּבעיא8מּמה אף אר אּפים, אר ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לרׁשעים, אף ּומארי לּצּדיקים אף ׁשּמארי אּלא ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָליּה,
ׁשּמארי אֹומרים היינּו אף, אר ּכתּוב היה ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָוהינּו,
הּנה אּפים, אר ׁשּכתּוב ּכיון אבל ּבלבד, לּצּדיקים ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאף
לרׁשעים. ּגם אף ׁשּמארי למדים ים, האֹותּיֹות ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהֹוספת

ׁשּמאֹו ים, מצר ענין אֹותּיֹותוזהּו ׁשּתי ּדהינּו ים, תּיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אףֿעלּֿפיֿ א מצרים. ּגלּות ענין נמׁש אּפים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבאר
אר ׁשּבענין לפי והינּו מּמצרים, הּיציאה היתה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָכן

ז"ל חכמינּו אמרּו ולכן,9אּפים דיליּה, וגבה אף מארי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּגם אף ׁשּמארי) אּפים אר ּבחינת ׁשּמּצד ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַאףֿעלּֿפי
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פסח.1) של הגדה ואילך).2)נוסח קצז ע' ח"א תרל"ג (סה"מ תרל"ג זה ד"ה ראה – לקמן הבא א.3)בכל לט, מט,4)וישב ויחי

פ"ז.5)כב. המצות חג שער חיים עץ מ"ב.6)פרי פ"ה א.7)אבות סב, ו.8)עירובין לד, ה"א.9)תשא פ"ב תענית ירושלמי

כו. תשא תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שעשה והטובות החסדים על הקדושֿברוךֿהוא את משבחים ישראל בני

ואומרים: מצרים ביציאת

ÌB˜nÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nkלקדושֿברוךֿהואe�ÈÏÚ1ומונים «»«¬«»»≈
מצרים, ביציאת לנו עשה שהקדושֿברוךֿהוא טובות מעלות עשר חמישה

ÔÈ·‰Ïe2המשמעות את ¿»ƒ
של Â"Ëהפנימית ÔÈ�Úƒ¿«

·ÈLÁL ˙BÏÚn‰שמֹונה ««¬∆¬ƒֶֶ

ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎa Ô‡k»ƒ¿»»ƒ¿»
LÈ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ≈

¯‡·Ïe ÌÈc˜‰Ïאת תחילה ¿«¿ƒ¿»≈
ÛÒBÈ ÏL B�È�Úבנו הצדיק, ƒ¿»∆≈

קשר לו שיש אבינו, יעקב של

מצרים יציאת לעניין מיוחד

·e˙kL BÓk3בסיפור בתורה ¿∆»
יוסף ‰e¯„מכירת ÛÒBÈÂ¿≈«

˙„È¯È È„ÈŒÏÚL ,‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿»¿»∆«¿≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈוכל ≈¿ƒ¿«ƒ

שהייתה הדברים השתלשלות

זאת ÏBÎÈ‰בעקבות ‰˙È‰»¿»¿»
CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ïשל בסופו ƒ¿««»

ÌÈ¯ˆnÓ.דבר ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
של עניינו את ומבאר והולך

יוסף:

·È˙k ÛÒBÈa ,‰p‰c4כתוב ¿ƒ≈¿≈¿ƒ
לבניו יעקב בברכת ≈Ôaבתורה,

ÈÏÚ ˙¯t Ôa ÛÒBÈ ˙¯t…»≈≈…»¬≈
e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÔÈÚ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«
˙¯Bt ÌÈÓÚt '· ÔÈ�Úƒ¿«¿»ƒ»
„vnL ,ÛÒBÈ Èab ¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈∆ƒ«

‰Êהייחודית מעלתו בגלל ∆
שכתוב בכך לביטוי שבאה

"פורת" ŒÏÚפעמיים ‰˙È‰»¿»«
ÏÚ 'Ák ˙�È˙p'‰ B„È»«¿ƒ«…««

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈבני של ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÌÈc˜‰aישראל. ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ

הגאולה עניין את להבין כדי

את ולבאר להקדים יש ממצרים ÌÈ¯ˆÓוהיציאה ˙eÏb ÔÈ�Úלפי ƒ¿«»ƒ¿«ƒ
הדברים, של הפנימית ‰e‡המשמעות ÌÈ¯ˆnLאותיותÌÈ ¯ˆÓ5. ∆ƒ¿«ƒ≈«»

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â6ÌÈt‡ C¯‡ ‰nk ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«≈««»∆∆««ƒ
ÂÈ�ÙÏאת להעניש ממהר ואינו אף ומאריך סבלן הקדושֿברוךֿהוא כמה ¿»»

eÎ'החוטאים, ÔÈ‡·e ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ ˙B¯Bc‰ ÏkLֿהקדושֿברוך אבל ∆»«»«¿ƒƒ»ƒ

"הביא כך אחר ורק דורות עשרה המתין אלא אותם להעניש מיהר לא הוא

המבול", מי את ‡ÌÈtעליהם C¯‡ ˙�ÈÁanL ,e�È‰Âשל מידתו ¿«¿∆ƒ¿ƒ«∆∆««ƒ
אפים וארך סבלן להיות ‡Ûהקדושֿברוךֿהוא CÈ¯‡Óc ÔÈ�Ú‰ CLÓ�ƒ¿»»ƒ¿»¿«¬ƒ«

החוטאים על עונש להביא ממהר ÔÈ‡·eשאינו ÔÈÒÈÚÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆«¿ƒƒ»ƒ
e„ÓÏ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .('eÎ¿ƒ¿»∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯7‰nÓ «≈«ƒ«
·e˙kM8בתורהÌÈt‡ C¯‡ ∆»∆∆««ƒ

ולכאורה רבים, ∆∆‡¯Cבלשון
Û‡יחיד dÈÏבלשון ‡ÈÚaÓ «ƒ»¿»≈

לומר, היה שאכן‡l‡צריך ∆»
עניינים שני שישנם מלמד הכתוב

הקדושֿברוךֿהוא של במידתו

כיוון אף CÈ¯‡nL∆«¬ƒלהאריך
Û‡ CÈ¯‡Óe ÌÈ˜ÈcvÏ Û‡«««ƒƒ«¬ƒ«
Ì‡L ,e�È‰Â ,ÌÈÚL¯Ï»¿»ƒ¿«¿∆ƒ

Û‡ C¯‡ ·e˙k ‰È‰בלשון »»»∆∆«
‡ÌÈ¯ÓBיחיד, e�ÈÈ‰»ƒ¿ƒ

ÌÈ˜ÈcvÏ Û‡ CÈ¯‡nL∆«¬ƒ«««ƒƒ
„·Ïaצדיקים לגבי ורק ƒ¿«

סבלן, «¬‡·Ïהקדושֿברוךֿהוא
,ÌÈt‡ C¯‡ ·e˙kL ÔÂÈk≈»∆»∆∆««ƒ

רבים, ÙÒB‰Ó˙בלשון ‰p‰ƒ≈≈»«
˙Bi˙B‡‰,סופית ומ"ם יו"ד »ƒ

לשון המהפכת התוספת שהיא

רבים ללשון ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒיחיד
ÌÈÚL¯Ï Ìb Û‡ CÈ¯‡nL∆«¬ƒ««»¿»ƒ
גדולה סבלנות מידת כמובן שזו

ÌÈ,יותר. ¯ˆÓ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈«»
˙Bi˙B‡nL'ÌÈ'e�È‰c , ∆≈ƒ¿«¿

˙Bi˙B‡ ÈzLומ"ם יו"ד ¿≈ƒ
‡ÌÈt,סופית C¯‡aL∆¿∆∆««ƒ
CLÓ�שהוא ÔÈ�Ú"מצר" ƒ¿»ƒ¿«

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbשהולך וכפי »ƒ¿«ƒ
להלן. ‡ŒÏÚŒÛומבאר C‡«««

ÔÎŒÈtֿשהקדושֿברוך למרות ƒ≈
מצרים, גלות את עשה הוא

דבר של ‡¯Cבסופו ÔÈ�ÚaL ÈÙÏ e�È‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÌÈt‡9dÈÏÈ„ ‰·‚Â Û‡ CÈ¯‡Óאת וגֹובה ««ƒ»¿¬»≈««¬ƒ«¿»»ƒ≈ְֶ

ממתין אלא להעניש ממהר ואינו סבלן הקדושֿברוךֿהוא שאמנם כלומר שלו,

המגיע העונש את ונותן שלו את גובה הוא דבר של בסופו אף, ≈«¿ÔÎÏÂ,ומאריך
Ìb Û‡ CÈ¯‡nL) ÌÈt‡ C¯‡ ˙�ÈÁa „vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ«¿ƒ«∆∆««ƒ∆«¬ƒ««
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 כג..................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ
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  מסכת כריתות עם ביאורים   )כב
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  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 
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 הסק..............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כד

 הסק..............................................................ר הזקן"אדמו

  ה אורתור  )כה

 וסק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

 זסק............................................................ר האמצעי"אדמו

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

 סזק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כח

 חסק...........................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

 חסק.........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פתר'הם המאמריספר   )ל

 טסק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )לא

 עק............................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )לב

 עק........................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לג

 בעק........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 געק.......................................לשבוע חג הפסחלוח זמנים   )לד

 עהק.............................חג הפסחלהדלקת נרות  מצותסדר   )לה

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



ה

i"gyz'd ,gqtd bgc 'a lil .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰nkעלינּו לּמקֹום טֹובֹות ּולהבין1מעלֹות ט"ו2, ענין «»ְְֲִִֵַַַָָָ
ּדיציאת הענין ּבכללּות ּכאן ׁשחׁשיב ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָהּמעלֹות
ּכמֹו יֹוסף, ׁשל ענינֹו ּולבאר להקּדים יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמצרים,

יֹוסף3ׁשּכתּוב ירידת ׁשעלֿידי מצרימה, הּורד ויֹוסף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
מּמצרים. הּיציאה אחרּֿכ להיֹות יכֹולה היתה ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָלמצרים

ּכתיב ּביֹוסף עין,4ּדהּנה, עלי ּפרת ּבן יֹוסף ּפרת ּבן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָֹֹ
ּגּבי ׁשּנאמר ּפֹורת ּפעמים ב' ענין מהּו להבין ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצרי
יציאת על ּכח' ה'ּנתינת עלֿידֹו היתה זה ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹיֹוסף,
ׁשּמצרים מצרים, ּגלּות ענין ּבהקּדים זה ויּובן ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָמצרים.

ים מצר ז"ל5הּוא רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין .6 ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ּובאין מכעיסין היּו הּדֹורֹות ׁשּכל לפניו, אּפים אר ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
ּדמארי הענין נמׁש אּפים אר ׁשּמּבחינת והינּו, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָכּו',
למדּו זה וענין כּו'). ּובאין ׁשּמכעיסין (אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאף

ז"ל ּׁשּכתּוב7רּבֹותינּו מּבעיא8מּמה אף אר אּפים, אר ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לרׁשעים, אף ּומארי לּצּדיקים אף ׁשּמארי אּלא ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָליּה,
ׁשּמארי אֹומרים היינּו אף, אר ּכתּוב היה ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָוהינּו,
הּנה אּפים, אר ׁשּכתּוב ּכיון אבל ּבלבד, לּצּדיקים ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאף
לרׁשעים. ּגם אף ׁשּמארי למדים ים, האֹותּיֹות ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהֹוספת

ׁשּמאֹו ים, מצר ענין אֹותּיֹותוזהּו ׁשּתי ּדהינּו ים, תּיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אףֿעלּֿפיֿ א מצרים. ּגלּות ענין נמׁש אּפים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבאר
אר ׁשּבענין לפי והינּו מּמצרים, הּיציאה היתה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָכן

ז"ל חכמינּו אמרּו ולכן,9אּפים דיליּה, וגבה אף מארי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּגם אף ׁשּמארי) אּפים אר ּבחינת ׁשּמּצד ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַאףֿעלּֿפי
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פסח.1) של הגדה ואילך).2)נוסח קצז ע' ח"א תרל"ג (סה"מ תרל"ג זה ד"ה ראה – לקמן הבא א.3)בכל לט, מט,4)וישב ויחי

פ"ז.5)כב. המצות חג שער חיים עץ מ"ב.6)פרי פ"ה א.7)אבות סב, ו.8)עירובין לד, ה"א.9)תשא פ"ב תענית ירושלמי

כו. תשא תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שעשה והטובות החסדים על הקדושֿברוךֿהוא את משבחים ישראל בני

ואומרים: מצרים ביציאת

ÌB˜nÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nkלקדושֿברוךֿהואe�ÈÏÚ1ומונים «»«¬«»»≈
מצרים, ביציאת לנו עשה שהקדושֿברוךֿהוא טובות מעלות עשר חמישה

ÔÈ·‰Ïe2המשמעות את ¿»ƒ
של Â"Ëהפנימית ÔÈ�Úƒ¿«

·ÈLÁL ˙BÏÚn‰שמֹונה ««¬∆¬ƒֶֶ

ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎa Ô‡k»ƒ¿»»ƒ¿»
LÈ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ≈

¯‡·Ïe ÌÈc˜‰Ïאת תחילה ¿«¿ƒ¿»≈
ÛÒBÈ ÏL B�È�Úבנו הצדיק, ƒ¿»∆≈

קשר לו שיש אבינו, יעקב של

מצרים יציאת לעניין מיוחד

·e˙kL BÓk3בסיפור בתורה ¿∆»
יוסף ‰e¯„מכירת ÛÒBÈÂ¿≈«

˙„È¯È È„ÈŒÏÚL ,‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿»¿»∆«¿≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈוכל ≈¿ƒ¿«ƒ

שהייתה הדברים השתלשלות

זאת ÏBÎÈ‰בעקבות ‰˙È‰»¿»¿»
CkŒ¯Á‡ ˙BÈ‰Ïשל בסופו ƒ¿««»

ÌÈ¯ˆnÓ.דבר ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
של עניינו את ומבאר והולך

יוסף:

·È˙k ÛÒBÈa ,‰p‰c4כתוב ¿ƒ≈¿≈¿ƒ
לבניו יעקב בברכת ≈Ôaבתורה,

ÈÏÚ ˙¯t Ôa ÛÒBÈ ˙¯t…»≈≈…»¬≈
e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÔÈÚ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«
˙¯Bt ÌÈÓÚt '· ÔÈ�Úƒ¿«¿»ƒ»
„vnL ,ÛÒBÈ Èab ¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈∆ƒ«

‰Êהייחודית מעלתו בגלל ∆
שכתוב בכך לביטוי שבאה

"פורת" ŒÏÚפעמיים ‰˙È‰»¿»«
ÏÚ 'Ák ˙�È˙p'‰ B„È»«¿ƒ«…««

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈבני של ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÌÈc˜‰aישראל. ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒ

הגאולה עניין את להבין כדי

את ולבאר להקדים יש ממצרים ÌÈ¯ˆÓוהיציאה ˙eÏb ÔÈ�Úלפי ƒ¿«»ƒ¿«ƒ
הדברים, של הפנימית ‰e‡המשמעות ÌÈ¯ˆnLאותיותÌÈ ¯ˆÓ5. ∆ƒ¿«ƒ≈«»

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â6ÌÈt‡ C¯‡ ‰nk ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«≈««»∆∆««ƒ
ÂÈ�ÙÏאת להעניש ממהר ואינו אף ומאריך סבלן הקדושֿברוךֿהוא כמה ¿»»

eÎ'החוטאים, ÔÈ‡·e ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ ˙B¯Bc‰ ÏkLֿהקדושֿברוך אבל ∆»«»«¿ƒƒ»ƒ

"הביא כך אחר ורק דורות עשרה המתין אלא אותם להעניש מיהר לא הוא

המבול", מי את ‡ÌÈtעליהם C¯‡ ˙�ÈÁanL ,e�È‰Âשל מידתו ¿«¿∆ƒ¿ƒ«∆∆««ƒ
אפים וארך סבלן להיות ‡Ûהקדושֿברוךֿהוא CÈ¯‡Óc ÔÈ�Ú‰ CLÓ�ƒ¿»»ƒ¿»¿«¬ƒ«

החוטאים על עונש להביא ממהר ÔÈ‡·eשאינו ÔÈÒÈÚÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆«¿ƒƒ»ƒ
e„ÓÏ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .('eÎ¿ƒ¿»∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯7‰nÓ «≈«ƒ«
·e˙kM8בתורהÌÈt‡ C¯‡ ∆»∆∆««ƒ

ולכאורה רבים, ∆∆‡¯Cבלשון
Û‡יחיד dÈÏבלשון ‡ÈÚaÓ «ƒ»¿»≈

לומר, היה שאכן‡l‡צריך ∆»
עניינים שני שישנם מלמד הכתוב

הקדושֿברוךֿהוא של במידתו

כיוון אף CÈ¯‡nL∆«¬ƒלהאריך
Û‡ CÈ¯‡Óe ÌÈ˜ÈcvÏ Û‡«««ƒƒ«¬ƒ«
Ì‡L ,e�È‰Â ,ÌÈÚL¯Ï»¿»ƒ¿«¿∆ƒ

Û‡ C¯‡ ·e˙k ‰È‰בלשון »»»∆∆«
‡ÌÈ¯ÓBיחיד, e�ÈÈ‰»ƒ¿ƒ

ÌÈ˜ÈcvÏ Û‡ CÈ¯‡nL∆«¬ƒ«««ƒƒ
„·Ïaצדיקים לגבי ורק ƒ¿«

סבלן, «¬‡·Ïהקדושֿברוךֿהוא
,ÌÈt‡ C¯‡ ·e˙kL ÔÂÈk≈»∆»∆∆««ƒ

רבים, ÙÒB‰Ó˙בלשון ‰p‰ƒ≈≈»«
˙Bi˙B‡‰,סופית ומ"ם יו"ד »ƒ

לשון המהפכת התוספת שהיא

רבים ללשון ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒיחיד
ÌÈÚL¯Ï Ìb Û‡ CÈ¯‡nL∆«¬ƒ««»¿»ƒ
גדולה סבלנות מידת כמובן שזו

ÌÈ,יותר. ¯ˆÓ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈«»
˙Bi˙B‡nL'ÌÈ'e�È‰c , ∆≈ƒ¿«¿

˙Bi˙B‡ ÈzLומ"ם יו"ד ¿≈ƒ
‡ÌÈt,סופית C¯‡aL∆¿∆∆««ƒ
CLÓ�שהוא ÔÈ�Ú"מצר" ƒ¿»ƒ¿«

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbשהולך וכפי »ƒ¿«ƒ
להלן. ‡ŒÏÚŒÛומבאר C‡«««

ÔÎŒÈtֿשהקדושֿברוך למרות ƒ≈
מצרים, גלות את עשה הוא

דבר של ‡¯Cבסופו ÔÈ�ÚaL ÈÙÏ e�È‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿ƒ¿«∆∆
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÌÈt‡9dÈÏÈ„ ‰·‚Â Û‡ CÈ¯‡Óאת וגֹובה ««ƒ»¿¬»≈««¬ƒ«¿»»ƒ≈ְֶ

ממתין אלא להעניש ממהר ואינו סבלן הקדושֿברוךֿהוא שאמנם כלומר שלו,

המגיע העונש את ונותן שלו את גובה הוא דבר של בסופו אף, ≈«¿ÔÎÏÂ,ומאריך
Ìb Û‡ CÈ¯‡nL) ÌÈt‡ C¯‡ ˙�ÈÁa „vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ«¿ƒ«∆∆««ƒ∆«¬ƒ««
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ׁשגבה ּכיון מּכלֿמקֹום, מצרים, ּגלּות נמׁש ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָלרׁשעים)
זֹו והמׁשכה כּו'. מּמצרים הּיציאה נעׂשית אזי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָדיליּה,
להבין, וצרי יֹוסף. עלֿידי היא דיליּה וגבה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
ׁשהם הּקּב"ה ׁשל מּמּדֹותיו הּוא אף מארי ׁשענין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדכיון
מאחר דיליּה, גבה לבּסֹוף מה מּפני ּכן, אם ּגבּול, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבלי

ּגבּול. ּבלי הם ְְִִֵֶָׁשּמּדֹותיו

ּבספריÔÈ·‰Ïeב) ּׁשּכתּוב מה להקּדים יׁש על10זה ¿»ƒְְְְִִִֵֶֶַַַָ
קראנּו11הּפסּוק ּבכל אלקינּו ּכהוי' מי ְְֱֲִֵֵַַָָָָָֹ

ּדהּנה מּובן, אינֹו ולכאֹורה למּדֹותיו. ולא אליו ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹאליו,
והרי (מּדֹות), ספירֹות ּבעׂשר הם יתּבר ׁשּׁשמֹותיו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָידּוע
א-ל ּבּתֹורה ׁשּמצינּו ּוכמֹו ,יתּבר לׁשמֹותיו קֹוראים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָאנּו

לּה נא רפא לּׁשם12נא והּתפּלה הּקריאה ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
למּדֹותיו. ולא אליו ענין עם זה מתאים ואי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹאֿל,

ּבזה למּדֹותיו,13ּומבאר ׁשמֹותיו ּבין הפרׁש ׁשּיׁש , ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
מּדֹות ּבׁשם נקראים ולכן ּבהגּבלה, הם יתּבר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמּדֹותיו
נבראים ּכמֹו ׁשאינם ּדהגם והינּו, כּו', הּמדידה ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
והם כּו', הּיחּוד ּבתכלית הם אּלא נפרדים, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם
לנּו אסּור ולכן ּבהגּבלה, הם הרי מּכלֿמקֹום, ְְְֱֲִֵֵֵַָָָָָָָֹאלקּות,
הּתפּלה אּלא חסֿוׁשלֹום, אליהם ּולהתּפּלל להם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלקרא
אמנם ּבלבד. יתּבר לעצמּותֹו להיֹות צריכה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוהּקריאה

ּכפיענ יתּבר ּבעצמּותֹו אּלא ּבמּדֹות אינֹו הּׁשמֹות ין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
.יתּבר אֹורֹו אל ּכלים ׁשהם ּבמּדֹות ּומתּפּׁשט ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנמׁש
ׁשּבהם הּכלים התחּלקּות ּכאפן היא הּׁשמֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהתחּלקּות
,יתּבר מאּתֹו ּבאה ההׁשּפעה אבל ,יתּבר אֹורֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָנמׁש
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‰·‚L ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb CLÓ� (ÌÈÚL¯Ï»¿»ƒƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ»»≈»∆»»
,dÈÏÈ„לתת צריך שהיה העונש את ונתן שלו את שגבה �ÈNÚ˙לאחר ÈÊ‡ ƒ≈ֶָָ¬««¬≈

dÈÏÈ„ ‰·‚Â ˙BÈ‰Ï BÊ ‰ÎLÓ‰Â .'eÎ ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰גובה «¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ¿¿»»ƒ≈
אף) מאריך שבו הזמן שמסתיים (לאחר שלו ÛÒBÈ.את È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈≈

ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»
‡e‰ Û‡ CÈ¯‡Ó ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««¬ƒ«
‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BcnÓƒƒ»∆«»»
מידות י"ג בין נמנה והדבר

אֿל ה' "ה', (בפסוק הרחמים

אפיים...") ארך וחנון רחום

Ì‰Lֿהקדוש של המידות ∆≈
הם Ïe·bברוךֿהוא ÈÏaשהרי ¿ƒ¿

לא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

והגבלה מדידה כל תחת נתון

שה סוג È�tÓוא,מכל ,Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿≈
dÈÏÈ„ ‰·‚ ÛBq·Ï ‰Ó«¿«»»ƒ≈
הרי מעניש, וכן שלו את גובה

ÈÏa Ì‰ ÂÈ˙BcnL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ»≈¿ƒ
Ïe·bאף שיאריך ראוי היה ¿

זמן למשך רק ולא גבול ללא

זמן למשך (ולו אחר או כזה

ארוך)?.

LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈
·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ«∆»

È¯ÙÒa10על [=מדרשֿהלכה ¿ƒ¿ƒ
ודברים] במדבר »ÏÚהחומשים

˜eÒt‰11'ÈÂ‰k ÈÓ «»ƒ«¬»»
,ÂÈÏ‡ e�‡¯˜ ÏÎa e�È˜Ï‡¡…≈¿»»¿≈≈»

ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡היינו ≈»¿…¿ƒ»
ומתפללים קוראים אנו שכאשר

הפנייה הקדושֿברוךֿהוא אל

אליו אלא למידותיו איננה

‡B�Èבעצמו. ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
Úe„È ‰p‰c ,Ô·eÓ»¿ƒ≈»«

,(˙BcÓ) ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa Ì‰ C¯a˙È ÂÈ˙BÓML'הוי שם ולדוגמה ∆¿»ƒ¿»≈≈¿∆∆¿ƒƒ
והצמצום הגבורה במידת קשור אלוקים שם והגילוי, החסד במידת קשור

È¯‰Âאליו ומתפללים הקדושֿברוךֿהוא אל פונים אנו ˜ÌÈ‡¯Bכאשר e�‡ «¬≈»¿ƒ
‰¯Bza e�ÈˆnL BÓÎe ,C¯a˙È ÂÈ˙BÓLÏרבנו משה של בתפילתו ƒ¿»ƒ¿»≈¿∆»ƒ«»

בנוסח שהייתה אחותו, למרים רפואה לשלוח �‡לקדושֿברוךֿהוא Ï-‡≈»
dÏ ‡� ‡Ù¯12,ÏŒ‡ ÌMÏ ‰lÙz‰Â ‰‡È¯w‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L , ¿»»»∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»«≈≈

ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ÔÈ�Ú ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡˙Ó CÈ‡Âשאין שמשמעו ¿≈«¿ƒ∆ƒƒ¿«≈»¿…¿ƒ»
אליו?. רק אלא הקדושֿברוךֿהוא של ושמותיו למידותיו לפנות

‰Êa ¯‡·Óe13,החסידות ‰L¯Ùבתורת LiLהבדלÂÈ˙BÓL ÔÈa ¿…»»∆∆≈∆¿≈≈¿»
הקדושֿברוךֿהוא לפנותÂÈ˙BcÓÏשל אין הזה ההבדל ובעקבות ¿ƒ»

הוא וההבדל ל"שמותיו", לפנות ראוי כן אבל «ÂÈ˙BcnL∆ƒל"מידותיו"
‰Ïa‚‰a Ì‰ C¯a˙È,(מסויימת)ÏÚ ˙BcÓ ÌLa ÌÈ‡¯˜� ÔÎÏÂ ƒ¿»≈≈¿«¿»»¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«

„È„n‰ ÌL‰וההגבלהÌÈ‡¯·� BÓk Ì�È‡L Ì‚‰c ,e�È‰Â ,'eÎ ≈«¿ƒ»¿«¿«¬«∆≈»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ„¯Ù� Ì‰Lהנבראים ובמיוחד ברא, שהקדושֿברוךֿהוא הנבראים ∆≈ƒ¿»ƒ

כך נבראו הגשמי הזה שבעולם

אותם ומקיים שמהווה שהכוח

כאילו נראים והם בהם ניכר לא

(חס נפרדת עצמאית מציאות היו

ומקיים שמהווה מהבורא ושלום)

להם שאין לאמת (בניגוד אותם

משלהם), עצמאית מציאות כל

‡l‡ֿהקדוש של מידותיו ∆»
ÈÏÎ˙a˙ברוךֿהוא Ì‰≈¿«¿ƒ
„eÁi‰עם וההתאחדות «ƒ

בעצמו eÎ',הקדושֿברוךֿהוא
˙e˜Ï‡ Ì‰Âמציאות ולא ¿≈¡…

מאלוקות, הנפרדת «ŒÏkÓƒאחרת
‰Ïa‚‰a Ì‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈≈¿«¿»»
(מבחינת ומידה גבול בהם ויש

שלהם), וההתגלות ההתפשטות

‡¯˜Ï e�Ï ¯eÒ‡ ÔÎÏÂ¿»≈»»ƒ¿…
Ì‰ÈÏ‡ Ïlt˙‰Ïe Ì‰Ï»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆

ÌBÏLÂŒÒÁלבקש ואסור «¿»
הרחמים, ממידת למשל, רחמים,

‰‡È¯w‰Â ‰lÙz‰ ‡l‡∆»«¿ƒ»¿«¿ƒ»
B˙eÓˆÚÏ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿«¿
ÔÈ�Ú Ì�Ó‡ .„·Ïa C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿«»¿»ƒ¿«

˙BÓM‰הקדושֿברוךֿהוא של «≈
˙BcÓa B�È‡שנתבאר ומה ≈«ƒ

במידות הם ששמותיו לעיל

ששם וחסידות בקבלה (וכמבואר

וכיוצא החסד במידת הוא אֿל

הכוונה אין השמות) בשאר באלו

עצמן במידות נתלבשו שהשמות

‡l‡הם CLÓpLשהשמות ÈÙk C¯a˙È B˙eÓˆÚaמתגלה ∆»¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»
ËMt˙Óeביטוי לידי C¯a˙Èובא B¯B‡ Ï‡ ÌÈÏk Ì‰L ˙BcÓa ƒ¿«≈«ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿»≈

באמצעות הוא העליונות, הספירות פעולת שאופן וחסידות בקבלה כמבואר

שהקדושֿברוךֿהוא כפי – השמות עניין וזהו ב'כלים' המתלבשים 'אורות'

בכלים. כאורות ומתבטא ומתגלה נמשך ‰BÓM˙בעצמו ˙e˜lÁ˙‰Âכך ¿ƒ¿«¿«≈
וכד' הגבורה מידת על מורה אחר ושם החסד מידת על מורה מסויים ְֵֵֶששם

C¯a˙È B¯B‡ CLÓ� Ì‰aL ÌÈÏk‰ ˙e˜lÁ˙‰ ÔÙ‡k ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿«¿«≈ƒ∆»∆ƒ¿»ƒ¿»≈
ונמשך בא יתברך מעצמותו האור וכאשר השונים, הכלים של לעניינם בהתאם

המידות, בשאר בזה וכיוצא החסד מידת של שם זה הרי החסד «¬‡·Ïבכלי
C¯a˙È Bz‡Ó ‰‡a ‰ÚtL‰‰,ממנו נפרד עניין שום כאן ‡l‡ואין ««¿»»»»≈ƒƒ¿»≈∆»
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הּמל ּכמֹו ועלּֿדרֿמׁשל הּכלים, עלֿידי ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
הּׂשמאלית, ּבידֹו ּופעמים הּימנית ּבידֹו ּפעמים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּנֹותן
ּבזה, והענין הּוא. אחד הּמל הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּכלֿמקֹום
וטעם ּדוקא, הּכלים עלֿידי להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשההׁשּפעה
ּבלי איןֿסֹוף מאֹור ההׁשּפעה היתה אּלּו ּכי, ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּדבר,
ּכלל, ּגבּול ּבלי ההמׁשכה היתה אזי הּכלים, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמצעּות
ּכלל, ּדבר איזה ּבמהּות מגּדרת היתה ׁשּלא ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהיינּו,
הּנבראים וכּמּות ּבאפן ההגּבלה היתה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומּכלֿׁשּכן
ׁשּלעתידֿלבא מּזה ּבמּכלֿׁשּכן זה ויּובן עּתה. ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכפי

חדׁשה וארץ חדׁשים ׁשמים ועלֿאחתּֿכּמה14ֿיהיּו , ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ּבוּדאי ּכלל, ּכלים ּבלי ההׁשּפעה היתה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוכּמה
עּתה, ׁשהם ּכפי הּנבראים ּבאפן ׁשּלא ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיתה
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לענין רק היא הּכלים ּופעּלת איןֿסֹוף, והּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַֻהּפׁשיטּות,

אחר ּבמקֹום ּכּמבאר כּו', .15ההׁשּפעה ְְְֵַַַַָָָָֹ
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ּכלל איהּו מּדֹות אּלין מּכל ולאו ,16הּפׁשיטּות, ְְְִִִִִֵַָָָ
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ז i"gyz'd ,gqtd bgc 'a lil

הּמל ּכמֹו ועלּֿדרֿמׁשל הּכלים, עלֿידי ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
הּׂשמאלית, ּבידֹו ּופעמים הּימנית ּבידֹו ּפעמים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּנֹותן
ּבזה, והענין הּוא. אחד הּמל הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּכלֿמקֹום
וטעם ּדוקא, הּכלים עלֿידי להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשההׁשּפעה
ּבלי איןֿסֹוף מאֹור ההׁשּפעה היתה אּלּו ּכי, ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּדבר,
ּכלל, ּגבּול ּבלי ההמׁשכה היתה אזי הּכלים, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמצעּות
ּכלל, ּדבר איזה ּבמהּות מגּדרת היתה ׁשּלא ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהיינּו,
הּנבראים וכּמּות ּבאפן ההגּבלה היתה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומּכלֿׁשּכן
ׁשּלעתידֿלבא מּזה ּבמּכלֿׁשּכן זה ויּובן עּתה. ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכפי

חדׁשה וארץ חדׁשים ׁשמים ועלֿאחתּֿכּמה14ֿיהיּו , ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ּבוּדאי ּכלל, ּכלים ּבלי ההׁשּפעה היתה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוכּמה
עּתה, ׁשהם ּכפי הּנבראים ּבאפן ׁשּלא ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיתה
הּכלים לאמצעּות צרי ולכן ּכלל. מהּות ּבגדר לא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוגם
עצמם מהּכלים ההׁשּפעה אין מּכלֿמקֹום, אבל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָּדוקא.
הּכלים, ׁשּבתֹו מהאֹור היא ההׁשּפעה אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחסֿוׁשלֹום,
ּבתכלית ּפׁשּוט הּוא ּבּכלים ּבהיֹותֹו ּגם הּנה עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָוהאֹור
לענין רק היא הּכלים ּופעּלת איןֿסֹוף, והּוא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַֻהּפׁשיטּות,

אחר ּבמקֹום ּכּמבאר כּו', .15ההׁשּפעה ְְְֵַַַַָָָָֹ

Ì�Ó‡ּבתכלית ּפׁשּוט הּוא עצמֹו איןֿסֹוף ׁשאֹור ּכיון »¿»ְְְִֵֵֶַַָָ
ּכלל איהּו מּדֹות אּלין מּכל ולאו ,16הּפׁשיטּות, ְְְִִִִִֵַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

כב.14) סו, ואילך.15)ישעי' ב קטו, להצ"צ סהמ"צ א).16)ראה (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡È‰Lונמשכת ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂבאמצעותÈ„ÈŒÏÚיורדת ,ÌÈÏk‰ ∆ƒ«¿≈«≈ƒ¿«∆∆»»
ÌÈÓÚt Ô˙BpL CÏn‰ BÓkלפעמיםÌÈÓÚÙe ˙È�Ói‰ B„Èa ¿«∆∆∆≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»ƒ

‰ÈÏ‡ÓO˙לפעמים B„Èaשדרכה ליד בהתאם הוא ההשפעה וסוג ואופן ¿»«¿»ƒ
השפע, ‰e‡עובר „Á‡ CÏn‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeאם שבין ומובן ƒ»»¬≈«∆∆∆»

ימין יד דרך עוברת ההשפעה

יד דרך עוברת ההשפעה אם ובין

מהמלך בהשפעה מדובר שמאל,

שנפרד אחר מגורם ולא עצמו

– בנמשל גם וכך מהמלך,

מעצמותו השפעה הם השמות

שבאה הקדושֿברוךֿהוא של

ל'כלי' בהתאם שונים בביטויים

נמשכת. היא שדרכו

ההשפעה אם השאלה: ונשאלת

השפעה היא "שמותיו" ידי על

בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא

גם ולכן יתברך", "עצמותו

"שם" באמצעות באה היא ֵכאשר

השפעה עדיין היא אחר או כזה

יש בכלל מה לשם בעצמו, ממנו

מ"עצמותו" שהאורות צורך

כך ועל בכלים? ויתגלו יבואו

ומבאר: ממשיך

‰ÚtL‰‰L ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¿»»
È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿≈
ÌÚËÂ ,‡˜Âc ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿»¿««
‰˙È‰ el‡ ,Èk ,¯·c‰«»»ƒƒ»¿»

‰ÚtL‰‰למטה מלמעלה ««¿»»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ÓישירותÈÏa ≈≈¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ ÈÊ‡ ,ÌÈÏk‰ ˙eÚˆÓ‡וההתגלותÏe·b ÈÏa ∆¿»«≈ƒ¬«»¿»««¿»»¿ƒ¿
,ÏÏk ¯·c ‰ÊÈ‡ ˙e‰Óa ˙¯c‚Ó ‰˙È‰ ‡lL ,e�ÈÈ‰ ,ÏÏkולא ¿»«¿∆…»¿»À¿∆∆¿«≈∆»»¿»

נעלה בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שהרי למשל, וגבורה, חסד בין הבדל שום היה

כלשהי, בהגדרה מוגדרת הייתה לא ממנו וההשפעה ההתגלות וגם הגדרה מכל

אחרת למהות אחת מהות בין הבדלים נוצרים היו שלא kLŒÏkÓeÔכך ƒ»∆≈
‰zÚ Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡¯·p‰ ˙enÎÂ ÔÙ‡a ‰Ïa‚‰‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»««¿»»¿…∆¿««ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈«»
מאד גדולים והבדלים רבים הבדלים הם השונים הסוגים בין ההבדלים כאשר

הללו ההבדלים וכל הנבראים, כמות מבחינת והן הנבראים סוג מבחינת הן

שורש שהם הכלים באמצעות ונשפעים מתגלים שהאורות מכך נובעים

וההתחלקות. ההגבלה

ÔkLŒÏkÓa ‰Ê Ô·eÈÂוקלֿוחומר‡·ÏŒ„È˙ÚlL ‰fÓהעולם כאשר ¿»∆¿ƒ»∆≈ƒ∆∆∆»ƒ»…
האלוקות הזה בעולם גם אלא האלוקי האור על והסתר העלם עוד יהווה לא

הגילוי בתכלית L„Á‰תהיה ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL eÈ‰È14כדברי ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿∆∆¬»»
[לעתיד עושה אני אשר החדשה והארץ החדשים השמים כאשר "כי הנביא

כאשר ואם ושמכם", זרעכם יעמוד כן לעולם], [וקיימים לפני עומדים לבוא]

דבר נצחי, בקיום יתקיימו הגשמיים והארץ השמים בעולם אלוקות גילוי יהיה

גשמיים בנבראים קיים לא הדברים «»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰שמטבע
‰ÚtL‰‰ ‰˙È‰ Ì‡Lמלכתחילה לעולמות האלוקות ÌÈÏkשל ÈÏa ∆ƒ»¿»««¿»»¿ƒ≈ƒ

‰˙È‰ È‡cÂa ,ÏÏk¿»¿««»¿»
ÔÙ‡a ‡lL ‰ÚtL‰‰««¿»»∆…¿…∆
Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈

,‰zÚכל ומוגבלים מדודים «»
עניינו לפני Ï‡אחד Ì‚Â¿«…

ÏÏk ˙e‰Ó ¯„‚aהיו לא ¿∆∆«¿»
מהות בעלי ברואים נבראים

שונה אחד שכל כך מוגדרת

היה לא ומלכתחילה מחברו

ומוגבל. מדוד עולם ≈«¿ÔÎÏÂנברא
ÌÈÏk‰ ˙eÚˆÓ‡Ï CÈ¯»̂ƒ¿∆¿»«≈ƒ
,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ .‡˜Âc«¿»¬»ƒ»»
של המרכזי תפקידם למרות

בבריאה, ≈‡ÔÈהכלים
ÌÈÏk‰Ó ‰ÚtL‰‰««¿»»≈«≈ƒ
‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÓˆÚ«¿»«¿»∆»
¯B‡‰Ó ‡È‰ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ≈»
¯B‡‰Â ,ÌÈÏk‰ CB˙aL∆¿«≈ƒ¿»
B˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ BÓˆÚ«¿ƒ≈«ƒ¿

ÌÈÏkaבא שאיננו אף הרי «≈ƒ
מלמעלה 'מקיף' בדרך בכלים

בצורה בהם מלובש אלא

זאת בכל ËeLtפנימית, ‡e‰»
'מצויר' ובלתי מוגדר בלתי

˙eËÈLt‰ ˙ÈÏÎ˙aכל ללא ¿«¿ƒ«¿ƒ
שהתלבשהגדר לפני שהיה כפי מהות באותה נשאר הוא אלא 'ציור' כל וללא ה

‡ÛBÒŒÔÈ,בכלים, ‡e‰Âבכלים ההתלבשות לפני שהיה כמו גבול בלי ¿≈
האור את ומגבילים מודדים מהותם ¯˜שמעצם ‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙lÚÙe¿À««≈ƒƒ«

,'eÎ ‰ÚtL‰‰ ÔÈ�ÚÏלנבראים מוגבל בלתי אור להעביר כאמצעי ¿ƒ¿«««¿»»
‡Á¯מוגבלים ÌB˜Óa ¯‡·nk15ב'ספר) הצמחֿצדק אדמו"ר ובלשון «¿…»¿»«≈

האור בין ממש, פשוט אחד אור "הוא כאן): בהערה מצוין אליו המצוות'

מבואר אחרים ובמקומות בגבורה", המלובש האור ובין בחסד המלובש

המביט אמנם צבעוני. בכלי שנתונים ו'ציור' צבע חסרי למים דומה שהדבר

אך וכד' ירוק או אדום בצבע הם שהמים סבור הצבעונית לזכוכית מבעד

שינוי. שום בהם חל ולא שהיו כפי 'פשוטים' נשארו שהמים היא האמת

˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰ BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L ÔÂÈk Ì�Ó‡»¿»≈»∆≈«¿»¿«¿ƒ
˙eËÈLt‰,פרטית הגדרה ושום פרטי תואר שום לו לייחס Â‡ÏÂואין «¿ƒ¿»

ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ ÔÈl‡ ÏkÓ16,לו שיש אליהו' ב'פתח שנאמר וכפי ƒ»ƒ≈ƒƒ¿»
איננו "איהו" עצמו, הוא אבל ספירות. עשר באמצעות מתגלה ואורו מידות
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epilrח mewnl zeaeh zelrn dnk

ּבכד להיֹותלכן, צרי ּבּכלים ההתלּבׁשּות ׁשּתהיה י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אּפים, אר מּדת ּבחינת הּוא והממּצע ממּצע. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻֻּבחינת

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו מּדֹותיו,7ׁשעלֿזה על מעביר ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
מהּכלים ׁשּלמעלה הּבחינה ּבין הּממּצע היא זֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשּבחינה
מּדֹותיו, על מעביר ׁשהּוא מּזה ׁשהרי הּכלים, ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלבחינת
הּוא ׁשּלכן הּמּדֹות, מהגּבלת למעלה ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּובן,
הּמקֹור הּוא הרי ּומּכלֿמקֹום מּדֹותיו, על ֲֲִִִֵַַַָָָָמעביר
מּדֹותיו, על ׁשּמעביר לֹומר ׁשּי ׁשּלכן הּמּדֹות, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלהגּבלת
צרי הּמּדה ועלּֿפי לֹו, נֹוגעת ׁשהּמּדה מׁשמע ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּזה
ונמצא, מּדֹותיו, על ׁשּמעביר אּלא כּו', ּכ ּבאפן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹלהיֹות
נעׂשה ועלֿידיֿזה מּדֹות. לבחינת ּגם ׁשּי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

כּו'. ממּצע ְְִִַָֻּבבחינת

ּכתיבp‰Â‰ג) ּדהּנה יֹוסף. ּבחינת הּוא הּממּצע 17ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵַַַָֻ
עׂשרה ׁשבע ׁשנה, עׂשרה ׁשבע ּבן ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָיֹוסף
ׁשל ענין לכל הּמקֹור הּוא הּטֹוב ׁשענין טֹוב, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבגימטרּיא
הּוא הרי וחסד הּטֹוב מּדת ׁשּמּצד והׁשּפעה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהמׁשכה
לּזּולת. ההׁשּפעה ׁשּתהיה ּבכדי כּו' עצמֹו את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמצמצם

יקּפיד לא והּלל ׁשאמר הּזקן ּבהּלל ׁשּמצינּו לפי18ּוכמֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ֿעלּֿדר זה ויּובן לכּלם. להׁשּפיע החסד ּבמּדת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהיה
ׁשּצרי ,ׁשּבאיןֿערֹו לתלמיד ׂשכל הּמׁשּפיע מרב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשל
הּׂשכל עצם את ׁשּיסּלק והינּו הּׂשכל, את לצמצם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּתחּלה
ב' ּבזה ויׁש הּתלמיד, ׁשּבער ׂשכל וימׁשי הּצד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָעל
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וללא ספציפי ותואר 'ציור' ללא 'פשוט' הוא אלא הללו המידות מכל מורכב

כלשהי ‰‰˙eLaÏ˙הגדרה ‰È‰zL È„Îa ,ÔÎÏהאינסופי האור של »≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿
יתברך ÚvÓÓמעצמותו ˙�ÈÁa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈÏÎaמתווך גורם מעין ¿≈ƒ»ƒƒ¿¿ƒ«¿À»

ההשפעה. את להגביל שנועדו והכלים האינסופי האור בין «ÚvÓÓ‰Â¿«¿Àשיחבר
C¯‡ ˙cÓ ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ«∆∆
e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,ÌÈt‡««ƒ∆«∆»¿
‡e‰L Ï"Ê e�È˙Ba«̄≈«∆

ÏÚהקדושֿברוךֿהוא ¯È·ÚÓ«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ,ומוותר סבלנות ומגלה ƒ»

BÊ ‰�ÈÁaLאפים ארך בחינת ∆¿ƒ»
ÚvÓn‰ ‡È‰המחברÔÈa ƒ«¿À»≈

‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa‰«¿ƒ»∆¿«¿»
ÌÈÏk‰ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÏk‰Ó≈«≈ƒƒ¿ƒ««≈ƒ
וגבול גבול בלי בין החיבור כי

חיבור ולא וחידוש פלא הוא

צורך יש ולכן מאליו ומובן טבעי

החיבור את שיפעל ב'ממוצע'

העובדה באמצעות וזאת הזה

(במובן יש המחבר של'ממוצע'

והוא התכונות שתי את מסויים)

או כזו (במידה מהווה עצמו

ובלי גבול של חיבור אחרת)

e‰L‡גבול, ‰fÓ È¯‰L∆¬≈ƒ∆∆
שהוא כפי הקדושֿברוךֿהוא

אפים ארך במידת ופועל מתגלה

ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ¯È·ÚÓופועל «¬ƒ«ƒ»
המידות, מצד למתבקש בניגוד

ראוי המידות שמצד בעוד כי

זאת בכל החוטאים את להעניש

על מעביר הקדושֿברוךֿהוא

אף, ומאריך «Ô·eÓ,מידותיו
‡e‰Lהינו אפים', 'ארך במידת מתגלה שהוא כפי הקדושֿברוךֿהוא ∆

,ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ¯È·ÚÓ ‡e‰ ÔÎlL ,˙Bcn‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»««ƒ∆»≈«¬ƒ«ƒ»
ÌB˜ÓŒÏkÓeבבד אפים‰¯Èבד ארך ‰B˜n¯גם‰e‡בחינת ƒ»»¬≈«»

˙Bcn‰ ˙Ïa‚‰Ïוהן "מידותיו" אמנם הן שהמידות לעיל שנתבאר וכפי ¿«¿»««ƒ
וגבול, מידה בבחינת הן זאת ועם È·ÚnL¯אלוקות, ¯ÓBÏ CiL ÔÎlL∆»≈«»«∆«¬ƒ

,ÂÈ˙BcÓ ÏÚולא חוטאים להעניש מתבקש היה לא המידות מצד אם כי «ƒ»
מידותיו על יעביר שהקדושֿברוךֿהוא צורך היה לא כלפיהם, סבלני להיות

פעולה מחייבות כן המידות הרי וגבול, מידה בבחינת הן שהמידות מאחר אלא

מסויימת BÏבדרך ˙Ú‚B� ‰cn‰L ÚÓLÓ ‰fnLתפיסת לה ויש ∆ƒ∆«¿«∆«ƒ»««
‡l‡מקום, ,'eÎ Ck ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰cn‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«ƒ»»ƒƒ¿¿…∆»∆»

ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ¯È·ÚnL,אף מאריך e‰L‡ולמעשה ,‡ˆÓ�Âארך בחינת ∆«¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿»∆
מהמידות", "למעלה היא שכאמור Ìbאפים CiLבמקביל˙BcÓ ˙�ÈÁ·Ï «»«ƒ¿ƒ«ƒ

יחד. גם התכונות שתי את בו ÚvÓÓויש ˙�ÈÁ·a ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿À»
'eÎ.לעיל שנתבאר כפי והגבול, הבליֿגבול בין

ÚvÓn‰ ÔÈ�Ú ‰p‰Â גבול‚) בלי בין החיבור את הפועל לעיל, האמור ¿ƒ≈ƒ¿««¿À»
È˙k·וגבול ‰p‰c .ÛÒBÈ ˙�ÈÁa ‡e‰17‰¯NÚ Ú·L Ôa ÛÒBÈ ¿ƒ«≈¿ƒ≈¿ƒ≈∆¿«∆¿≈

‰¯NÚ Ú·L ,‰�L»»¿«∆¿≈
ÔÈ�ÚL ,·BË ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«

·Bh‰להיטיב ‰e‡התכונה «
ÏL ÔÈ�Ú ÏÎÏ ¯B˜n‰«»¿»ƒ¿»∆
,‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«¿»»
„ÒÁÂ ·Bh‰ ˙cÓ „vnL∆ƒ«ƒ««¿∆∆

‡e‰ È¯‰השפע של המקור ¬≈
ÌˆÓˆÓומקטיןBÓˆÚ ˙‡ ¿«¿≈∆«¿

‰È‰zL È„Îa 'eÎƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙ÏefÏ ‰ÚtL‰‰שאיננו ««¿»»««

ללא ההשפעה את להכיל מסוגל

וההגבלה. והמדידה הצמצום

Ô˜f‰ Ïl‰a e�ÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒ¿ƒ≈«»≈
‡Ï Ïl‰Â ¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈…

„Èt˜È18,בגמרא כמסופר «¿ƒ
אף כועס היה לא הזקן שהלל

שילך מי "כל אמרו וכאשר פעם

מאות ד' יטול הלל את ויקניט

אקניטנו". "אני אחד, אמר זוז",

והלה היה שבת ערב היום אותו

הלל של ביתו פתח על עבר

ראשו את חופף שהיה בשעה

פעם אחר ופעם שבת לכבוד

בשאלות הלל את והקניט הטריד

אמר כעס. לא הלל אך קנטרניות

הלל הוא "אתה אדם: אותו לו

ישראל?" נשיא אותך שקורין

אמר בישראל". כמותך ירבו לא הוא, אתה "אם לו: אמר "הן". הלל: לו אמר

זוז". מאות ד' ידך על שאבדתי "מפני לו: אמר מה?" מפני "בני, הלל: לו

מאות ד' ידו על שתאבד הלל הוא [ראוי] כדי ברוחך, זהיר "הוי הלל: לו אמר

ובכל יקפיד לא לעולם שהלל לכך והסיבה יקפיד". לא והלל זוז מאות וד' זוז

היא יכעס ולא יפות פנים בסבר אדם כל לקבל ימשיך È‰L‰מצב ÈÙÏ¿ƒ∆»»
.ÌlÎÏ ÚÈtL‰Ï „ÒÁ‰ ˙cÓa¿ƒ««∆∆¿«¿ƒ«¿À»

ŒÔÈ‡aL „ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLn‰ ·¯Ó ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«∆∆»»≈«««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ∆¿≈
,CB¯Úיחס כל שאין כך ועצום גדול הוא הרב ובין בינו שהפער תלמיד ¬

התלמיד של לזו הרב של הרמה בין ‡˙ודמיון ÌˆÓˆÏ ‰lÁz CÈ¯vL∆»ƒ¿ƒ»¿«¿≈∆
,ÏÎO‰במקרה לתלמיד להשפיע להצליח כדי מהרב שנדרש הראשון הצעד «≈∆

הרב אצל שהוא כפי השכלי הרעיון של והעושר העומק את לצמצם הוא כזה

ÏÎO‰ ÌˆÚ ˙‡ ˜lÒiL e�È‰Âוהעושר העומק כל נמצא ‰v„בו ÏÚ ¿«¿∆¿«≈∆∆∆«≈∆«««
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i"gyz'd ,gqtd bgc 'a lil

לפי ׁשּיהיה וגם הּתלמיד, ּבער הּׂשכל ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָענינים,
הּטֹוב מּדת מּצד הּוא זה וצמצּום כּו', חּוׁשיו ְְִִִֶֶַַַָֹאפן
הן הׁשּפעה, ׁשל ענין ּבכל הּוא וכן ּדוקא. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהחסד
הׁשּפעת ּכמֹו רּוחנית, הׁשּפעה והן ּגׁשמית, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָהׁשּפעה
והחסד, הּטֹוב מּדת מּצד הּוא זה ׁשּכל ּכּנ"ל, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּׂשכל
להׁשּפיע. ּכדי עצמֹו את מצמצם הּוא הרי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּמּצד
ההמׁש ׁשּכללּות למעלה, יּובן כהועלּֿדרֿזה ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הרי ּדוקא, הּצמצּום עלֿידי ׁשהיא ּבעֹולמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוההׁשּפעה
חּיים' ּב'עץ ּכדאיתא הּטֹוב, ּבחינת ענין מּצד 19זה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

הּטֹוב טבע ּכי לברּואיו, להטיב יתּבר רצֹונֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּצד
אֹור20להטיב והמׁשי הּצד על הּגדֹול אֹורֹו צמצם לכן , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

הּתֹורה, ּבהׁשּפעת ּגם הּוא וכן כּו'. העֹולמֹות ער ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלפי
ּבּגמרא זֹו21ּכדאיתא טֹוב ויקּבל מׁשה, זה טֹוב יבֹוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

והינּו, יׂשראל, הם לטֹוב הּקּב"ה, זה מּטֹוב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה,
הׁשּפעת להיֹות הּצמצּום נעׂשה הּטֹוב ּבחינת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָׁשּמּצד
ענין עצם ׁשהרי צמצּומים, ב' ּבזה יׁש ּובכללּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּתֹורה,
החכמה המׁשכת ענין ׁשהּוא מּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָהמׁשכת
זה מּטֹוב וזהּו צמצּום, עלֿידי זה הרי איןֿסֹוף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַמאֹור
נמׁשכה ׁשהּתֹורה לאחרי ׁשּגם זאת, ועֹוד ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹהּקּב"ה.
זה הרי למּטה המׁשכתּה ׁשּתמׁש ּבכדי הּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה,
היינּו, ּתֹורה, זה טֹוב וזהּו ּדוקא, צמצּום עלֿידי ּכן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּגם
הּטֹוב ׁשּטבע וכיון טֹוב, ׁשל ענין יׁש עצמּה ּבּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּגם
למּטה ׁשּנמׁשכה הּצמצּום ּבּה נעׂשה לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלהטיב,
רּוח וגם הּנׁשמה ׁשּכל עד כּו' אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָונתלּבׁשה
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הכללים19) אדמו"ר20)בתחלתו.שער במאמרי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק ראה

ה. ע' קונטרסים ב.21)האמצעי נג, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כלל[= אותו יגלה ולא ורקCÈLÓÈÂהצידה] אך שכליÏÎNויגלה רעיון ¿«¿ƒ≈∆
„ÈÓÏz‰ C¯ÚaL,אותו ולקלוט להכיל מסוגל Êa‰והתלמיד LÈÂ ∆¿∆∆««¿ƒ¿≈»∆

‰ÈÓÏz„'·בצמצום C¯Úa ÏÎO‰ ‰È‰iL ,ÌÈ�È�Úיכולת לפי ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«≈∆¿∆∆««¿ƒ
שלו, eÎ'הקליטה ÂÈLeÁ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰È‰iL Ì‚Âהצורה לפי מותאם ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…∆»

שלו והחושים הכישרונות שבה

כל ותופסים, פועלים בפרט

התכונות ולפי עניינו לפי תלמיד

שלו, Ê‰המיוחדות ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿∆
·Bh‰ ˙cÓ „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ««

‡˜Âc „ÒÁ‰Âמידת דווקא כי ¿«∆∆«¿»
להשפיע והרצון והחסד הטוב

מחייבים לו, ולהעניק לזולת

והפנימיות העומק של צמצום

השפע. במקור ≈¿ÔÎÂשקיימים
ÏL ÔÈ�Ú ÏÎa ‡e‰¿»ƒ¿»∆
‰ÚtL‰ Ô‰ ,‰ÚtL‰«¿»»≈«¿»»
‰ÚtL‰ Ô‰Â ,˙ÈÓLb«¿ƒ¿≈«¿»»
˙ÚtL‰ BÓk ,˙È�Áe¯»ƒ¿«¿»«
‰Ê ÏkL ,Ï"pk ÏÎO‰«≈∆««∆»∆
·Bh‰ ˙cÓ „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ««
È¯‰ ‰Ê „vnL ,„ÒÁ‰Â¿«∆∆∆ƒ«∆¬≈
BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÓ ‡e‰¿«¿≈∆«¿

ÚÈtL‰Ï È„kאת ומתאים ¿≈¿«¿ƒ«
אותה שמקבל מי אל ההשפעה

או גשמית השפעה, בכל שהרי

בנתינה תועלת אין רוחנית,

היא המטרה אלא כשלעצמה

ממנה ייהנה ההשפעה שמקבל

את להתאים בהכרח ולכן

ההשפעה אופן ואת ההשפעה

ולמצב ולאופי ליכולת בהתאם

השפע. מקבל של

‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»
ולנבראים, לעולמות האלוקית ‰‰ÎLÓ‰בהשפעה ˙eÏÏkL‰ÚtL‰‰Â ∆¿»««¿»»¿««¿»»

‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰L ,˙BÓÏBÚaכל לגבי לעיל כמבואר »»∆ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»
ולכן לעולמות אלוקות השפעת לגבי ובמיוחד רוחנית או גשמית השפעה

ב'כלים', מתלבשים ‰Bh·,ה'אורות' ˙�ÈÁa ÔÈ�Ú „vÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«ƒ¿»¿ƒ««
'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„k19הבריאה לכללות הטעם ¯ˆB�Bלגבי „vnL ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ∆ƒ«¿

ה' ÈË‰Ï·של ·Bh‰ Ú·Ë Èk ,ÂÈ‡e¯·Ï ·ÈË‰Ï C¯a˙È20,לאחרים ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆««¿≈ƒ
ÌˆÓˆ ÔÎÏאת ‰ÏB„bוסילק B¯B‡החלל כל את ממלא שהיה הבליֿגבול »≈ƒ¿≈«»
„v‰ ÏÚאותו והסתיר מכןCÈLÓ‰Âוהעלים ÈÙlLמועט‡B¯לאחר «««¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

˙BÓÏBÚ‰ C¯Úהעולמות של הקליטה ליכולת eÎ'.ומותאם ∆∆»»

‰¯Bz‰ ˙ÚtL‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ,ישראל לבני מהקדושֿברוךֿהוא ¿≈«¿«¿»««»
‡¯Óba ‡˙È‡„k21:"לטובים מטוב טוב ויקבל טוב "יבא הפסוק על ƒ¿ƒ»«¿»»

‰Ê ·BhÓ ,‰¯Bz BÊ ·BË Ïa˜ÈÂ ,‰LÓ ‰Ê ·BË ‡B·È»∆…∆ƒ«≈»ƒ∆
,e�È‰Â ,Ï‡¯NÈ Ì‰ ·BËÏ ,‰"aw‰של טובו שמצד כשם «»»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

צמצום נעשה הקדושֿברוךֿהוא

לברוא כדי הבליֿגבול באורו

השפעת לעניין גם כך עולמות

מהקדושֿברוךֿהוא התורה

·Bh‰ ˙�ÈÁa „vnLשבו ∆ƒ«¿ƒ««
ÌeˆÓv‰ ‰NÚ�שהיה «¬∆«ƒ¿
שתוכל כדי ¿BÈ‰Ïƒ˙דרוש
‰¯Bz‰ ˙ÚtL‰מלמעלה «¿»««»

של ורצונו חכמתו שהיא כפי

לבני עד הקדושֿברוךֿהוא

בעולם למטה שהם כפי ישראל

הצמצוםeÏÏÎ·e˙הזה, ƒ¿»
שתוכל כדי בתורה שנעשה

(מבלי כללי באופן למטה לרדת

יותר) ·'לפרט ‰Êa LÈ≈»∆
ÌÈÓeˆÓˆהאחד ,È¯‰L - ƒ¿ƒ∆¬≈

˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Ú ÌˆÚ∆∆ƒ¿««¿»«
Ó ‰¯Bz‰‡e‰L ,‰ÏÚÓl «»ƒ¿«¿»∆

‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»««»¿»
‰Ê È¯‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈¬≈∆

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚללא כי «¿≈ƒ¿
אפשר היה לא הצמצום

שגם כך התורה את 'להוריד'

ללמוד אפשר יהיה למטה

התורה, דברי את ∆¿e‰ÊÂולהבין
‰"aw‰ ‰Ê ·BhÓומצד ƒ∆«»»

הקדושֿברוךֿהוא עשה טובו

- והשני הזה. הצמצום את

È¯Á‡Ï ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿«¬≈
‰ÎLÓ� ‰¯Bz‰Lוהתגלתה‰ÏÚÓlÓֿהקדוש של ורצונו וחכמתו ∆«»ƒ¿¿»ƒ¿«¿»

לאור מחוץ גם להתגלות לה שמאפשרים בלבושים 'התלבשה' ברוךֿהוא

סוף, hÓÏ‰אין d˙ÎLÓ‰ CLÓzL È„Îa ‰p‰לעולם לירידה עד ƒ≈ƒ¿≈∆À¿««¿»»»¿«»
אנושי בשכל אפילו אותה ולהבין ללמוד שניתן כך Ôkהזה Ìb ‰Ê È¯‰¬≈∆«≈

ÌbL ,e�ÈÈ‰ ,‰¯Bz ‰Ê ·BË e‰ÊÂ ,‡˜Âc ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»¿∆∆»«¿∆«
·BË ÏL ÔÈ�Ú LÈ dÓˆÚ ‰¯Bzaלהתגלות כדי צמצום לה שגורם «»«¿»≈ƒ¿»∆

ממש, סוף אין שאינן בדרגות ÔÎÏגם ,·ÈË‰Ï ·Bh‰ Ú·hL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆««¿≈ƒ»≈
ÌeˆÓv‰ da ‰NÚ�הנוסףÏÎNa ‰LaÏ˙�Â ‰hÓÏ ‰ÎLÓpL «¬»»«ƒ¿∆ƒ¿¿»¿«»¿ƒ¿«¿»¿≈∆

LÙ�Â Áe¯ Ì‚Â ‰ÓLp‰ ÏkL „Ú 'eÎ ÈLB�‡יותר דרגות שהם ¡ƒ«∆»«¿»»¿««¿∆∆
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לפי ׁשּיהיה וגם הּתלמיד, ּבער הּׂשכל ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָענינים,
הּטֹוב מּדת מּצד הּוא זה וצמצּום כּו', חּוׁשיו ְְִִִֶֶַַַָֹאפן
הן הׁשּפעה, ׁשל ענין ּבכל הּוא וכן ּדוקא. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהחסד
הׁשּפעת ּכמֹו רּוחנית, הׁשּפעה והן ּגׁשמית, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָהׁשּפעה
והחסד, הּטֹוב מּדת מּצד הּוא זה ׁשּכל ּכּנ"ל, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּׂשכל
להׁשּפיע. ּכדי עצמֹו את מצמצם הּוא הרי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּמּצד
ההמׁש ׁשּכללּות למעלה, יּובן כהועלּֿדרֿזה ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הרי ּדוקא, הּצמצּום עלֿידי ׁשהיא ּבעֹולמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוההׁשּפעה
חּיים' ּב'עץ ּכדאיתא הּטֹוב, ּבחינת ענין מּצד 19זה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

הּטֹוב טבע ּכי לברּואיו, להטיב יתּבר רצֹונֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּצד
אֹור20להטיב והמׁשי הּצד על הּגדֹול אֹורֹו צמצם לכן , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

הּתֹורה, ּבהׁשּפעת ּגם הּוא וכן כּו'. העֹולמֹות ער ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלפי
ּבּגמרא זֹו21ּכדאיתא טֹוב ויקּבל מׁשה, זה טֹוב יבֹוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

והינּו, יׂשראל, הם לטֹוב הּקּב"ה, זה מּטֹוב ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה,
הׁשּפעת להיֹות הּצמצּום נעׂשה הּטֹוב ּבחינת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָׁשּמּצד
ענין עצם ׁשהרי צמצּומים, ב' ּבזה יׁש ּובכללּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּתֹורה,
החכמה המׁשכת ענין ׁשהּוא מּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָהמׁשכת
זה מּטֹוב וזהּו צמצּום, עלֿידי זה הרי איןֿסֹוף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַמאֹור
נמׁשכה ׁשהּתֹורה לאחרי ׁשּגם זאת, ועֹוד ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹהּקּב"ה.
זה הרי למּטה המׁשכתּה ׁשּתמׁש ּבכדי הּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה,
היינּו, ּתֹורה, זה טֹוב וזהּו ּדוקא, צמצּום עלֿידי ּכן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּגם
הּטֹוב ׁשּטבע וכיון טֹוב, ׁשל ענין יׁש עצמּה ּבּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּגם
למּטה ׁשּנמׁשכה הּצמצּום ּבּה נעׂשה לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלהטיב,
רּוח וגם הּנׁשמה ׁשּכל עד כּו' אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָונתלּבׁשה
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להּׂשיגּה יּוכלּו האדם ׁשּבגּוף ּבחינת22ונפׁש ענין וזהּו . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּוא טֹוב ׁשּבחינת טֹוב, ּבגימטרּיא עׂשרה, ׁשבע ּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוסף
איןֿ מאֹור ההׁשּפעֹות ּכל נמׁשכים ׁשעלֿידֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּממּצע
ּכלל, איהּו מּדֹות אּלין מּכל ׁשּלאו היֹות ּדעם ְְֱִִִִִֵֶָָָסֹוף,

כּו'. ּבכלים נמׁש ְְִִִֵָָָמּכלֿמקֹום

Ì�Ó‡אמרּו ּדהּנה ּבחינֹות, ב' יׁש ּגּופא טֹוב ּבבחינת »¿»ְְְְִִִִֵֵַָָ
ז"ל ּוכתיב24ּכתיב23רּבֹותינּו לּכל, הוי' 25טֹוב ְְֲִִֵַַַָָֹ

ּפרּדס, לֹו ׁשּיׁש לאדם מׁשל ּומׁשני, לקֹוויו. הוי' ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָטֹוב
אינֹו עֹודר, ּוכׁשהּוא ּכּלֹו, את מׁשקה מׁשקה, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַֻּכׁשהּוא
ּבחינת ׁשּמּצד ּבזה, והענין ׁשּבהם. הּטֹובים אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודר
ּכחׁשכה יתּבר ׁשּלפניו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּקיף

ּכלל.26ּכאֹורה הבּדל ּבלי לּכל, טֹוב הּוא אזי ּבהׁשואה, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
לרׁשעים. ּגם אף ׁשּמארי אּפים, אר ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָוזהּו
ּדוקא, הּמּקיף חּצֹונּיּות מּבחינת היא זֹו המׁשכה ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָאמנם,

הערף ּבחינת ּפרעה, ׁשרׁש מּבחינת27וזהּו ׁשּמקּבל , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּבחינת מאיר ּכאׁשר אבל ּדוקא. הּמּקיף ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּצֹונּיּות
וההמׁשכה ּבפנימּיּות, האֹור נמׁש אזי הּמּקיף, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָּפנימּיּות
ּדיֹוסף, טֹוב ּבחינת ענין וזהּו ּדוקא. הראּוי ּבּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיא
עצמֹו את מצמצם הּוא הרי והחסד הּטֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּמּצד
ענין עלֿידי ולכן, ּדוקא. ּבפנימּיּות האֹור ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָלהמׁשי
ים, מצר מּמצרים, הּיציאה ּנעׂשה מצרימה, הּורד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָויֹוסף
ׁשּזהּו ּדיליּה, ּגבה מּכלֿמקֹום, אף, ׁשּמארי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדאףֿעלּֿפי

הּכּונה. ּפנימּיּות הּמּקיף, ּפנימּיּות ְְִִִִִִַַַַַָָמּצד
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פ"ד.22) תתרלט).23)תניא (רמז איכה יל"ש ב. לט, ט.24)סנהדרין קמה, כה.25)תהלים ג, יב.26)איכה קלט, ראה27)תהלים

ובכ"מ. שמות. ור"פ וישב ר"פ להאריז"ל לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בנשמה ‰‡„Ìנמוכות Ûe‚aLגשמי בתוך מלובשת שהיא eÏÎeÈכפי ∆¿»»»¿
d‚ÈO‰Ï22.התורה דברי את ולהבין וללמוד ¿«ƒ»

,·BË ‡i¯ËÓÈ‚a ,‰¯NÚ Ú·L Ôa ÛÒBÈ ˙�ÈÁa ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«≈∆¿«∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»
ÚvÓn‰ ‡e‰ ·BË ˙�ÈÁaLלעיל כמבואר המחבר, B„ÈŒÏÚLהגורם ∆¿ƒ««¿À»∆«»

Ïkבאמצעותו ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ»
ŒÔÈ‡ ¯B‡Ó ˙BÚtL‰‰««¿»≈≈

ÛBÒ,למטה ‰Èעד ÌÚc˙B ¿ƒ¡
˙BcÓ ÔÈl‡ ÏkÓ Â‡lL∆»ƒ»ƒ≈ƒ

ÏÏk e‰È‡אור שהוא, למרות ƒ¿»
כלל מוגדר אינו סוף, אין

המידות, של המגבילות בהגדרות

ÌB˜ÓŒÏkÓצמצום בו יהיה ƒ»»
שיהיה מנת ÌÈÏÎaעל CLÓ�ƒ¿»¿≈ƒ

'eÎ.למטה ויפעל ויתגלה

‡Ùeb ·BË ˙�ÈÁ·a Ì�Ó‡»¿»ƒ¿ƒ«»
p‰c‰עצמה ,˙B�ÈÁa '· LÈ≈¿ƒ¿ƒ≈

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡23 »¿«≈«
·È˙k24כתוב אחד בפסוק ¿ƒ

·È˙Îe ,ÏkÏ 'ÈÂ‰ ·BË25 ¬»»«…¿ƒ
כתוב אחר ‰ÈÂ'בפסוק ·BË¬»»

ÂÈÂB˜Ïהפסוקים שני ולכאורה ¿»
אומר האחד כי לזה זה סותרים

לכל טוב שהקדושֿברוךֿהוא

שהקדושֿ אומר השני ואילו

לקוויו דווקא טוב ברוךֿהוא

לטובו ומייחלים המקווים

ז"לÂוחסדו?. È�LÓחכמינו ¿¿«≈
LiLמתרצים, Ì„‡Ï ÏLÓ»»¿»»∆≈

,‰˜LÓ ‡e‰Lk ,Òc¯t BÏ«¿≈¿∆«¿∆
Blk ˙‡ ‰˜LÓאחת בפעולה «¿∆∆À

העצים בין להבדיל מבלי כללית,

כי המקולקלים לעצים הטובים

לכולם, להיטיב הטוב BÚ„¯טבע ‡e‰LÎe,בפרט עץ בכל ‡B�Èומטפל ¿∆≈≈
Ì‰aL ÌÈ·Bh‰ ‡l‡ ¯„BÚומפרנס מזון משפיע הקדושֿברוךֿהוא וכך ≈∆»«ƒ∆»∆

לו. שראוי למי רק נותן הוא המצוות שכר את ואילו Êa‰לכל ÔÈ�Ú‰Âלפי ¿»ƒ¿»»∆
הוא הדברים, של הפנימית ‰ÛÈwnהמשמעות ˙�ÈÁa „vnLהעליון האור ∆ƒ«¿ƒ«««ƒ

האור והוא השונות הדרגות של ובהגדרות בכלים והתלבשות מירידה שלמעלה

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlLלמטה מלמעלה האור ירידת של הרגיל המסלול ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
בזו, זו האחוזות שלשלת של כטבעות לדרגה מדרגה הדרגתית ««¿∆ÂÈ�ÙlLבצורה

C¯a˙È'ה'מקיף בחינת בעצמו הקדושֿברוךֿהוא B‡k¯‰כלפי ‰ÎLÁk26 ƒ¿»≈«¬≈»»»
‰‡ÂL‰a,והסתר העלם מהווה לא החושך ÏkÏ,ולגביו ·BË ‡e‰ ÈÊ‡ ¿«¿»»¬««…

ÏÏk Ïc·‰ ÈÏa.טובים ללא טובים בין ¿ƒ∆¿≈¿»

ÌÈÚL¯Ï Ìb Û‡ CÈ¯‡nL ,ÌÈt‡ C¯‡ ˙�ÈÁa e‰ÊÂשהובא כפי ¿∆¿ƒ«∆∆««ƒ∆«¬ƒ««»¿»ƒ
הקדושֿברוךֿ זאת ובכל ובאין מכעיסין היו הדורות שכל המאמר בתחילת

דורות. עשרה כעבור רק המבול את הביא BÊהוא ‰ÎLÓ‰ ,Ì�Ó‡של »¿»«¿»»
לרשעים גם וסבלנות אפים ‰ÛÈwnארך ˙ei�BvÁ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒƒ««ƒ

,‰Ú¯t L¯L e‰ÊÂ ,‡˜Âc«¿»¿∆…∆«¿…
Û¯Ú‰ ˙�ÈÁa27Ïa˜nL , ¿ƒ«»…∆∆¿«≈

ÛÈwn‰ ˙ei�BvÁ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒƒ««ƒ
‡˜Âcבחינת הנקראת «¿»

לבחינת שבניגוד "אחוריים"

השפעה שהיא "פנים"

ישירה השפעה היינו "פנימית",

זו, השפעה קירוב, ומתוך

לאדם בדומה היא מהחיצוניות,

לו נותן שאיננו לשונאו שמשפיע

לו משליך אלא בפנים פנים

זו ומבחינה כתפיו מאחורי

אפילו השפעה להיות יכולה

È‡Ó¯לפרעה. ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆≈ƒ
,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ
¯B‡‰ CLÓ� ÈÊ‡¬«ƒ¿»»
‰ÎLÓ‰‰Â ,˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿««¿»»
‡˜Âc Èe‡¯‰ ÌB˜na ‡È‰ƒ«»»»«¿»
כאשר שרק ז"ל חכמינו כדברי

העצים את משקה הפרדס בעל

אחת פעולה וזו במים

ביחד העצים לכל שמשפיעה

פנימי יחס ללא "מקיף" בדרך

כולם אזי עצמו, בפני עץ לכל

כשהוא אבל מההשפעה נהנים

ועץ עץ בכל ומטפל עודר

עודר הוא הרי פרטנית, בצורה

הטובים. את ÔÈ�Úרק e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
ÌˆÓˆÓ ‡e‰ È¯‰ „ÒÁ‰Â ·Bh‰ „vnL ,ÛÒBÈc ·BË ˙�ÈÁa¿ƒ«¿≈∆ƒ««¿«∆∆¬≈¿«¿≈

‡˜Âc ˙eiÓÈ�Ùa ¯B‡‰ CÈLÓ‰Ï BÓˆÚ של‡˙ בהשפעה ולא ∆«¿¿«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ«¿»
המקיף'. ÓÈ¯ˆÓ‰,'חיצוניות „¯e‰ ÛÒBÈÂ ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿»

‰NÚpדבר של ÌÈ¯ˆnÓ,בסופו ‰‡Èˆi‰אותיותÌÈ ¯ˆÓכפי «¬∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ≈«»
לעיל, ÌB˜ÓŒÏkÓ,שנתבאר ,Û‡ CÈ¯‡nL ÈtŒÏÚŒÛ‡c,לבסוף ¿««ƒ∆«¬ƒ«ƒ»»

העת dÈÏÈc,בבוא ‰·bשלו את eiÓÈ�t˙גֹובה „vÓ e‰fL »»ƒ≈ֶ∆∆ƒ«¿ƒƒ
‰�ek‰ ˙eiÓÈ�t ,ÛÈwn‰להגיע צריכה ההשפעה זו בחינה שמצד ««ƒ¿ƒƒ««»»

הטובים העצים את רק עודר הפרדס שבעל (כשם דווקא הראוי למקום

העת ובבוא רצונו) עושי "לקוויו" רק שכר משלם הקדושֿברוךֿהוא ובנמשל

עוד. אף מאריך אינו להיפרע
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ּפנימּיּותe‡·e¯ד) לבחינת להּגיע ּבכדי ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָ
ּדנׁשמֹות העבֹודה עלֿידי זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָהּמּקיף,

ראׁש לי הּמּקיף.28יׂשראל, ּפנימּיּות ּבבחינת ׁשּמּגיעים , ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּברּורים עבֹודת היא הא' עבֹודה, אֹופּני ב' ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָוהינּו,
והּב' חּצֹונּיּות. לבחינת ׁשּי זה וענין לעֹולמֹות, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשּיכת
מּטעם ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד העבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּמּקיף. ּפנימּיּות לבחינת מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָודעת,
ׁשמע אֹומרים ּבקריאתֿׁשמע ּדהּנה הּוא, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָוהענין

ּדׁשמע29יׂשראל העבֹודה עבֹודה, אֹופּני ב' והם , ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָ
ע' ׁשם הּוא ׁשמע ּדיׂשראל. ּבחינת30והעבֹודה הּוא ע' , ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

ּכלּולה אחת ׁשּכל ּכפי הּמּדֹות ז' הם דע' רּבתי, ְְְִִִֵֶַַַַָָָע'
וׁשם ּבׁשרׁשם, ׁשהם ּכמֹו הּמּדֹות הם רּבתי וע' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמּיּו"ד,
והארה ׁשם רק הּוא העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות היינּו ְְֵֶֶַַַָָָָָ(ע')
ׁשרׁש הם הּמּדֹות (ׁשהרי הּמּדֹות מּבחינת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּבלבד

ׁשּכתּוב ּכמֹו יּבנה),31העֹולמֹות, חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
היא וההּׂשגה והּׂשגה, הבנה לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמע, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוזהּו
ע' מּבחינת והארה ׁשם ׁשרק היינּו, עצמּה, ׁשמע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבתבת
נעׂשה זֹו התּבֹוננּות ועלֿידי לעֹולמֹות, מקֹור ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָנעׂשה
עצמּיּות לבחינת להּגיע וחפץ ּותׁשּוקה אהבה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָאצלֹו
הּׂשכל מּצד היא זֹו ׁשעבֹודה וכיון כּו'. ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהּמּדֹות
חּיּות ּבׁשרׁש היא עצמּה ההתּבֹוננּות וגם ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָֹוההתּבֹוננּות,
ּבבחינת רק מּגיע הּוא עלֿידיֿזה הּנה ּבלבד, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהעֹולמֹות
נעׂשית ועלֿידיֿזה הּמּקיף), (חּצֹונּיּות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַהחּצֹונּיּות
ענין הּוא יׂשראל אמנם כּו'. הּברּורים ּבענין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָעבֹודתֹו
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ועוד.28) הזהר. בשם ב טו, להצ"צ סהמ"צ כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים ד.29)שער ו, רלו,30)ואתחנן (רע"מ) זח"ג ראה

עה"פ.31)ב. אור) (יהל אוה"ת ג. פט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï È„Îa ,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
ÛÈwn‰,זו נעלית מבחינה והמשכה השפעה שתהיה Ê‰ולגרום È¯‰ ««ƒ¬≈∆

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚאותיותL‡¯ ÈÏ28המלמד דבר «¿≈»¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…
מעלתן, גודל ‰ÛÈwnעל ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·a ÌÈÚÈbnLמעלתן שמפני ∆«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ

ישראל, נשמות של הגדולה

עד ו'נוגעת' מגיעה עבודתן

המקיף'. ¿»¿e�È‰Â,ל'פנימיות
,‰„B·Ú ÈpÙB‡ '· LiL∆≈«≈¬»
˙„B·Ú ‡È‰ '‡‰»ƒ¬«

ÌÈ¯e¯a‰הטוב הזה בעולם «≈ƒ
היא והעבודה מעורבים והרע

מהרע הטוב את להפריד

וזוהי לקדושה אותו ולהעלות

BÓÏBÚÏ˙,עבודה ˙ÎiML∆«∆∆»»
˙�ÈÁ·Ï CiL ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆«»ƒ¿ƒ«

˙ei�BvÁהחיצוניות רק כי ƒƒ
הרע. עם מעורבת להיות יורדת

‰„B·Ú‰ ‡È‰ 'a‰Â¿«ƒ»¬»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«ƒƒ
ÛÈwn‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ
ענייני עם שהעבודה בעוד כי

מגעת העולם גדרי ובתוך העולם

חיצוניות בחינות עד רק

הרי ומוגבלות, מצומצמות

ודעת, מטעם שלמעלה העבודה

וההגבלות, מהגדרים הנעלית

הבלתי הפנימי לאור מגעת

מוגבל.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

Ï‡¯NÈ ÚÓL29Ì‰Â שתי, ¿«ƒ¿»≈¿≈
מסמלות ו"ישראל" "שמע" ‡ÙBהמילים '·‰„B·Ú Èpשונות צורות שתי «≈¬»

שהן, ה' עבודת ÚÓLשל .Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰Â ÚÓLc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«¿»¬»¿ƒ¿»≈¿«
‡e‰אותיות'Ú ÌL30,È˙a¯ 'Ú ˙�ÈÁa ‡e‰ 'Ú גדולה, ע' ≈¿ƒ««»ƒ

היא גדולה ע' של 70,„והמשמעות בגימטריא רגילה, ‰Bcn˙ע' 'Ê Ì‰ ¿≈«ƒ
ומלכות יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, ÏeÏk‰חסד, ˙Á‡ ÏkL ÈÙk¿ƒ∆»««¿»

„"eiÓ,חכמה השכל חלקי ושלושת המידות שבע היינו הספירות, עשר כל ƒ
שבעים, הכול ובסך ודעת, ¯È˙aבינה 'ÚÂגדולה BÓkעי"ן ˙Bcn‰ Ì‰ ¿«»ƒ≈«ƒ¿

ÌL¯La Ì‰Lוביטוי גילוי לידי באות שהן מכפי יותר בגדלות הם שם ∆≈¿»¿»
‰BÓÏBÚ˙במידות, Ïk ˙eiÁL e�ÈÈ‰ ('Ú) ÌLÂשמדובר למרות ¿≈«¿∆«»»»

סוף סוף שונים מסוגים שונים נבראים שמחיה ונעלה גדול אלוקי ‰e‡באור
„·Ïa ‰¯‡‰Â ÌL שהשם¯˜ לכך (בדומה ומצומצם מועט אור היינו «≈¿∆»»ƒ¿«

זה) בשם הנקרא הדבר או האדם עצם ‰Bcn˙איננו ˙�ÈÁaÓעצם ולא ƒ¿ƒ««ƒ
המידות BÓkומהות ,˙BÓÏBÚ‰ L¯L Ì‰ ˙Bcn‰ È¯‰L)∆¬≈«ƒ≈…∆»»¿

·e˙kL31Èz¯Ó‡ Èk ∆»ƒ»«¿ƒ
‰�aÈ „ÒÁ ÌÏBÚובניין »∆∆ƒ»∆

החסד מידת ידי על הוא העולם

המידות), שאר גם ∆¿e‰ÊÂוכך
‰�·‰ ÔBLÏ ‡e‰L ,ÚÓL¿«∆¿¬»»

‰‚O‰Âולהבין להתבונן ¿«»»
שעליהO‰‰Â‚‰ולהשיג, ¿««»»

"שמע" a˙·˙נצטווינו ‡È‰ƒ¿≈«
,e�ÈÈ‰ ,dÓˆÚ ÚÓL¿««¿»«¿
שהמילה ולהבין להתבונן

ומ"ם מ"שי"ן מורכבת "שמע"

באים "עי"ן" והאות סופית"

Â‰‡¯‰ללמדנו ÌL ˜¯L∆«≈¿∆»»
'Ú ˙�ÈÁaÓהמידות היינו ƒ¿ƒ«

˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‰NÚ�«¬∆»»»
והעצם הפנימית המהות ואילו

מ לא המידות למטה,של תגלים

BÊ ˙e��Ba˙‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿
כל שחיות מתבונן האדם כאשר

חיצונית בבחינה היא העולמות

העליונות המידות של בלבד

BÏˆ‡ ‰NÚ�בו מתעוררת «¬∆∆¿
ıÙÁÂ ‰˜eL˙e לא‡‰·‰ «¬»¿»¿≈∆

של המועטת בהארה להסתפק

נברא שבאמצעותה האלוקות

שאיפה בו מתעוררת אלא העולם

˙eiÓˆÚ ˙�ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ
.'eÎ ˙Bcn‰«ƒ

BÊ ‰„B·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»
האדם בלב שמתעוררת לאלוקות להתקרב והשאיפה vÓ„וההתעוררות ‡È‰ƒƒ«

˙e��Ba˙‰‰Â ÏÎO‰של האנושי השכל הוא שלה והמקור שהיסוד כך «≈∆¿«ƒ¿¿
ומוגבל, מדוד הוא שמטבעו ‰È‡האדם dÓˆÚ ˙e��Ba˙‰‰ Ì‚Â¿««ƒ¿¿«¿»ƒ
„·Ïa ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ L¯Laבמידות מצומצמת שהאלוקות כפי ¿…∆«»»ƒ¿«

השכל על מבוססת שההתבוננות ומאחר בלבד, ו"הארה" "שם" בבחינת

ומועט מצומצם אלוקי באור עוסקת וגם ‰e‡האנושי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(ÛÈwn‰ ˙ei�BvÁ) ˙ei�BvÁ‰ ˙�ÈÁ·a ˜¯ ÚÈbÓ«ƒ««ƒ¿ƒ««ƒƒƒƒ««ƒ¿«¿≈∆

'eÎ ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Úa B˙„B·Ú ˙ÈNÚ�שעבודה לעיל שנתבאר כפי «¬≈¬»¿ƒ¿««≈ƒ
הבירורים" ב"עבודת ביטוי לידי באה המקיף" ב"חיצוניות רק ה'נוגעת'
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יי i"gyz'd ,gqtd bgc 'a lil

ּפנימּיּותe‡·e¯ד) לבחינת להּגיע ּבכדי ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָ
ּדנׁשמֹות העבֹודה עלֿידי זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָהּמּקיף,

ראׁש לי הּמּקיף.28יׂשראל, ּפנימּיּות ּבבחינת ׁשּמּגיעים , ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּברּורים עבֹודת היא הא' עבֹודה, אֹופּני ב' ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָוהינּו,
והּב' חּצֹונּיּות. לבחינת ׁשּי זה וענין לעֹולמֹות, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשּיכת
מּטעם ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד העבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּמּקיף. ּפנימּיּות לבחינת מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָודעת,
ׁשמע אֹומרים ּבקריאתֿׁשמע ּדהּנה הּוא, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָוהענין

ּדׁשמע29יׂשראל העבֹודה עבֹודה, אֹופּני ב' והם , ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָ
ע' ׁשם הּוא ׁשמע ּדיׂשראל. ּבחינת30והעבֹודה הּוא ע' , ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

ּכלּולה אחת ׁשּכל ּכפי הּמּדֹות ז' הם דע' רּבתי, ְְְִִִֵֶַַַַָָָע'
וׁשם ּבׁשרׁשם, ׁשהם ּכמֹו הּמּדֹות הם רּבתי וע' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמּיּו"ד,
והארה ׁשם רק הּוא העֹולמֹות ּכל ׁשחּיּות היינּו ְְֵֶֶַַַָָָָָ(ע')
ׁשרׁש הם הּמּדֹות (ׁשהרי הּמּדֹות מּבחינת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּבלבד

ׁשּכתּוב ּכמֹו יּבנה),31העֹולמֹות, חסד עֹולם אמרּתי ּכי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
היא וההּׂשגה והּׂשגה, הבנה לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמע, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָוזהּו
ע' מּבחינת והארה ׁשם ׁשרק היינּו, עצמּה, ׁשמע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבתבת
נעׂשה זֹו התּבֹוננּות ועלֿידי לעֹולמֹות, מקֹור ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָנעׂשה
עצמּיּות לבחינת להּגיע וחפץ ּותׁשּוקה אהבה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָאצלֹו
הּׂשכל מּצד היא זֹו ׁשעבֹודה וכיון כּו'. ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהּמּדֹות
חּיּות ּבׁשרׁש היא עצמּה ההתּבֹוננּות וגם ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָֹוההתּבֹוננּות,
ּבבחינת רק מּגיע הּוא עלֿידיֿזה הּנה ּבלבד, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהעֹולמֹות
נעׂשית ועלֿידיֿזה הּמּקיף), (חּצֹונּיּות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַהחּצֹונּיּות
ענין הּוא יׂשראל אמנם כּו'. הּברּורים ּבענין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָעבֹודתֹו
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ועוד.28) הזהר. בשם ב טו, להצ"צ סהמ"צ כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים ד.29)שער ו, רלו,30)ואתחנן (רע"מ) זח"ג ראה

עה"פ.31)ב. אור) (יהל אוה"ת ג. פט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï È„Îa ,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
ÛÈwn‰,זו נעלית מבחינה והמשכה השפעה שתהיה Ê‰ולגרום È¯‰ ««ƒ¬≈∆

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚאותיותL‡¯ ÈÏ28המלמד דבר «¿≈»¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…
מעלתן, גודל ‰ÛÈwnעל ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·a ÌÈÚÈbnLמעלתן שמפני ∆«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ

ישראל, נשמות של הגדולה

עד ו'נוגעת' מגיעה עבודתן

המקיף'. ¿»¿e�È‰Â,ל'פנימיות
,‰„B·Ú ÈpÙB‡ '· LiL∆≈«≈¬»
˙„B·Ú ‡È‰ '‡‰»ƒ¬«

ÌÈ¯e¯a‰הטוב הזה בעולם «≈ƒ
היא והעבודה מעורבים והרע

מהרע הטוב את להפריד

וזוהי לקדושה אותו ולהעלות

BÓÏBÚÏ˙,עבודה ˙ÎiML∆«∆∆»»
˙�ÈÁ·Ï CiL ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆«»ƒ¿ƒ«

˙ei�BvÁהחיצוניות רק כי ƒƒ
הרע. עם מעורבת להיות יורדת

‰„B·Ú‰ ‡È‰ 'a‰Â¿«ƒ»¬»
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«ƒƒ
ÛÈwn‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ
ענייני עם שהעבודה בעוד כי

מגעת העולם גדרי ובתוך העולם

חיצוניות בחינות עד רק

הרי ומוגבלות, מצומצמות

ודעת, מטעם שלמעלה העבודה

וההגבלות, מהגדרים הנעלית

הבלתי הפנימי לאור מגעת

מוגבל.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯ÓB‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

Ï‡¯NÈ ÚÓL29Ì‰Â שתי, ¿«ƒ¿»≈¿≈
מסמלות ו"ישראל" "שמע" ‡ÙBהמילים '·‰„B·Ú Èpשונות צורות שתי «≈¬»

שהן, ה' עבודת ÚÓLשל .Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰Â ÚÓLc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«¿»¬»¿ƒ¿»≈¿«
‡e‰אותיות'Ú ÌL30,È˙a¯ 'Ú ˙�ÈÁa ‡e‰ 'Ú גדולה, ע' ≈¿ƒ««»ƒ

היא גדולה ע' של 70,„והמשמעות בגימטריא רגילה, ‰Bcn˙ע' 'Ê Ì‰ ¿≈«ƒ
ומלכות יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, ÏeÏk‰חסד, ˙Á‡ ÏkL ÈÙk¿ƒ∆»««¿»

„"eiÓ,חכמה השכל חלקי ושלושת המידות שבע היינו הספירות, עשר כל ƒ
שבעים, הכול ובסך ודעת, ¯È˙aבינה 'ÚÂגדולה BÓkעי"ן ˙Bcn‰ Ì‰ ¿«»ƒ≈«ƒ¿

ÌL¯La Ì‰Lוביטוי גילוי לידי באות שהן מכפי יותר בגדלות הם שם ∆≈¿»¿»
‰BÓÏBÚ˙במידות, Ïk ˙eiÁL e�ÈÈ‰ ('Ú) ÌLÂשמדובר למרות ¿≈«¿∆«»»»

סוף סוף שונים מסוגים שונים נבראים שמחיה ונעלה גדול אלוקי ‰e‡באור
„·Ïa ‰¯‡‰Â ÌL שהשם¯˜ לכך (בדומה ומצומצם מועט אור היינו «≈¿∆»»ƒ¿«

זה) בשם הנקרא הדבר או האדם עצם ‰Bcn˙איננו ˙�ÈÁaÓעצם ולא ƒ¿ƒ««ƒ
המידות BÓkומהות ,˙BÓÏBÚ‰ L¯L Ì‰ ˙Bcn‰ È¯‰L)∆¬≈«ƒ≈…∆»»¿

·e˙kL31Èz¯Ó‡ Èk ∆»ƒ»«¿ƒ
‰�aÈ „ÒÁ ÌÏBÚובניין »∆∆ƒ»∆

החסד מידת ידי על הוא העולם

המידות), שאר גם ∆¿e‰ÊÂוכך
‰�·‰ ÔBLÏ ‡e‰L ,ÚÓL¿«∆¿¬»»

‰‚O‰Âולהבין להתבונן ¿«»»
שעליהO‰‰Â‚‰ולהשיג, ¿««»»

"שמע" a˙·˙נצטווינו ‡È‰ƒ¿≈«
,e�ÈÈ‰ ,dÓˆÚ ÚÓL¿««¿»«¿
שהמילה ולהבין להתבונן

ומ"ם מ"שי"ן מורכבת "שמע"

באים "עי"ן" והאות סופית"

Â‰‡¯‰ללמדנו ÌL ˜¯L∆«≈¿∆»»
'Ú ˙�ÈÁaÓהמידות היינו ƒ¿ƒ«

˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‰NÚ�«¬∆»»»
והעצם הפנימית המהות ואילו

מ לא המידות למטה,של תגלים

BÊ ˙e��Ba˙‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿
כל שחיות מתבונן האדם כאשר

חיצונית בבחינה היא העולמות

העליונות המידות של בלבד

BÏˆ‡ ‰NÚ�בו מתעוררת «¬∆∆¿
ıÙÁÂ ‰˜eL˙e לא‡‰·‰ «¬»¿»¿≈∆

של המועטת בהארה להסתפק

נברא שבאמצעותה האלוקות

שאיפה בו מתעוררת אלא העולם

˙eiÓˆÚ ˙�ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ
.'eÎ ˙Bcn‰«ƒ

BÊ ‰„B·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»
האדם בלב שמתעוררת לאלוקות להתקרב והשאיפה vÓ„וההתעוררות ‡È‰ƒƒ«

˙e��Ba˙‰‰Â ÏÎO‰של האנושי השכל הוא שלה והמקור שהיסוד כך «≈∆¿«ƒ¿¿
ומוגבל, מדוד הוא שמטבעו ‰È‡האדם dÓˆÚ ˙e��Ba˙‰‰ Ì‚Â¿««ƒ¿¿«¿»ƒ
„·Ïa ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ L¯Laבמידות מצומצמת שהאלוקות כפי ¿…∆«»»ƒ¿«

השכל על מבוססת שההתבוננות ומאחר בלבד, ו"הארה" "שם" בבחינת

ומועט מצומצם אלוקי באור עוסקת וגם ‰e‡האנושי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(ÛÈwn‰ ˙ei�BvÁ) ˙ei�BvÁ‰ ˙�ÈÁ·a ˜¯ ÚÈbÓ«ƒ««ƒ¿ƒ««ƒƒƒƒ««ƒ¿«¿≈∆

'eÎ ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Úa B˙„B·Ú ˙ÈNÚ�שעבודה לעיל שנתבאר כפי «¬≈¬»¿ƒ¿««≈ƒ
הבירורים" ב"עבודת ביטוי לידי באה המקיף" ב"חיצוניות רק ה'נוגעת'
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לי מהּׂשכל, למעלה ׁשהיא עצמּה, מּצד הּנׁשמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעבֹודת
לבחינת מּגיעים ועלֿידיֿזה מהעֹולמֹות, ּולמעלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹראׁש,
ּדבכל האהבה ּבין ההפרׁש ּכן ּגם וזהּו הּמּקיף. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפנימּיּות

נפׁש ּובכל ׁשמע,32לבב ּבחינת עלֿידי ׁשּנעׂשים , ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ּכלי ּבהגּבלת ׁשהיא ּכמֹו האהבה ענין הּוא לבב ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּדבכל
האהבה נעׂשית יׂשראל ּבחינת מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּלב,

מאד ּבמּדֹות32ּדבכל ׁשּגם והינּו, מהגּבלה. ׁשּלמעלה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשעלֿידיֿזה מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָנמׁש
מאיר ּבעֹולמֹות ׁשּגם לפי מּמצרים, הּיציאה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָנעׂשה

הּמּקיף. ּפנימּיּות ְְִִִִַַַּבחינת

ÔÈ�Ú·eּדבכל הּׁשבטים, ׁשאר על יֹוסף מעלת היא זה ¿ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּכתיב אלּמים,33הּׁשבטים מאּלמים אנחנּו והּנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֻ

ּכי ע', ׁשם ּבחינת ׁשּזהּו הּברּורים, עבֹודת ענין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשהּוא
ׁשם עם ניצֹוצין) רפ"ח (ׁשהם רפ"ח ּבגימטרּיא הּוא ְְִִִִִֵֵֵֶַָׁשם
רק ההעלאה נעׂשית ׁשעלֿידיֿזה הּמברר), (ׁשהּוא ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּב"ן

ּכתיב ּביֹוסף אבל רּבתי. ע' אלּמתי27לבחינת קמה והּנה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
וּתׁשּתחוינה אלּמֹותיכם תסּבינה והּנה נּצבה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוגם
מ"ה, ּדׁשם הּברּור ׁשני, ּברּור ענין ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻלאלּמתי,
עצמּותֹו לבחינת ההעלאה נעׂשית ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשעלֿידיֿזה
למעלה עין, עלי ׁשּזהּו רּבתי, ע' מּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּפֹורת, ּבן ּפעמים ב' ּׁשּכתּוב מה וזהּו רּבתי. ע' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמּבחינת
ממׁשי ׁשּיֹוסף והינּו, ּורבּו, ּפרּו מּלׁשֹון הּוא ּפֹורת ְְְְְְִִִֵֶַַָּכי
ּגם וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה אֹורֹות ּתֹוספת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּבחינת
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מהרע. הטוב הפרדת יותר‡Ì�Óשעניינה הנעלית (שבאהÏ‡¯NÈהעבודה »¿»ƒ¿»≈
והגבלה) במדידה שהיא "שמע" בבחינת העבודה B·Ú„˙לאחר ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«¬«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,dÓˆÚ „vÓ ‰ÓLp‰גם ו'נוגעת' האנושי «¿»»ƒ««¿»∆ƒ¿«¿»≈«≈∆

מכך גם שמובן כפי להגיע, מסוגל לא האנושי השכל שבהם בדרגות

אותיות ¯‡L,ש"ישראל" ÈÏƒ…
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏeכשם ¿«¿»≈»»

העליון החלק הוא שהראש

שבגוף, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰והנעלה
˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

ÛÈwn‰זו עבודה ובאמצעות ««ƒ
ולהתקשר להתחבר מסוגל האדם

שלמעלה האלוקות עם

ממדידה למעלה מהעולמות,

והגבלה.

k Ìb e‰ÊÂL¯Ù‰‰ Ô ¿∆«≈«∆¿≈
ÏÎ·cההבדל ‰·‰‡‰ ÔÈa≈»«¬»ƒ¿»

ELÙ� ÏÎ·e E··Ï32, ¿»¿¿»«¿¿
˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL∆«¬ƒ«¿≈¿ƒ«

,ÚÓL...שמע" בתורה ככתוב ¿«
לבבך בכל אלוקיך ה' את ואהבת

נפשך..." E··Ïובכל ÏÎ·cƒ¿»¿»¿
הלב באמצעות ה' אהבת היינו

BÓk ‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«»«¬»¿
·l‰ ÈÏk ˙Ïa‚‰a ‡È‰L∆ƒ¿«¿»«¿≈«≈
ה' את לאהוב יכול לא ואדם

שלו הלב ליכולת שמעבר ברמה

"בכל ה' אהבת וגם להכיל,

הכוחות לפי מוגבלת נפשך"

האוהב, האדם של והיכולות

לגבי הדברים פני הם ואלה

בעקבות שבאה האהבה

"שמע" של »Œ‰Óההתבוננות
Ï‡¯NÈ ˙�ÈÁa „vÓ ÔkŒÔÈ‡Mכאמור הנשמה, עצם �ÈNÚ˙היא ∆≈≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈«¬≈

E„‡Ó ÏÎ·c ה',‰32‡‰·‰ Ïa‚‰Ó‰אהבת ‰ÏÚÓlLשמובן כפי »«¬»ƒ¿»¿…∆∆¿«¿»≈«¿»»
והגבלה. ממדידה למעלה היינו "מאוד" כי "מאודך" הלשון ממשמעות גם

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ CLÓ� ˙BcÓa ÌbL ,e�È‰Âולא ¿«¿∆««ƒƒ¿»»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ו"הארה", "שם" בבחינת המועט האור ‰Èˆi‡‰רק ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆«¿ƒ»
˙BÓÏBÚa ÌbL ÈÙÏ ,ÌÈ¯ˆnÓהתהוותם שכל והסתר העלם מלשון ƒƒ¿«ƒ¿ƒ∆«»»

בהרחבה, לעיל כמבואר האלוקי, האור צמצום ידי על ÈÁa�˙היא ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ«
ÛÈwn‰ ˙eiÓÈ�tבכל" ה' שאהבת כשם והצמצומים, מההגבלות שלמעלה ¿ƒƒ««ƒ

לה' אהבה יחושו שלהן, ההגבלות למרות עצמן, שהמידות פועלת מאודך"

גבול. ללא

ÏÎ·c ,ÌÈË·M‰ ¯‡L ÏÚ ÛÒBÈ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÔÈ�Ú·e¿ƒ¿»∆ƒ«¬«≈«¿»«¿»ƒƒ¿»

·È˙k ÌÈË·M‰33ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó e�Á�‡ ‰p‰Âבענייני ועוסקים «¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿¿«¿ƒ¬Àƒ
‰ÌÈ¯e¯aהעולם, ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰Lוהפרדת הגשמי הזה העולם של ∆ƒ¿«¬««≈ƒ

לקדושה, והעלאתו מהרע ‰e‡הטוב ÌL Èk ,'Ú ÌL ˙�ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«≈ƒ≈
ÔÈˆBˆÈ� Á"Ù¯ Ì‰L) Á"Ù¯ ‡i¯ËÓÈ‚a'נפלו' הקבלה פי שעל ¿ƒ«¿ƒ»∆≈ƒƒ

העולם גשמיות תוך אל למטה

והסטרא הקליפות בתוך ושקעו

אותם ולהעלות לברר ויש אחרא

עוד)לקדושה ישנו לכך ובנוסף

העי"ן, עם (שביחד "שם"

לעבודת שייך "שמע" אותיות

- Ô"aהבירורים ÌL ÌÚשם ƒ≈«
בצורות נכתב להיות יכול הוי'

הוא וכאשר מילוי של שונות

ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו ה' במילוי

בגימטריא עולה הוא הרי ה"ה

ב"ן שם ונקרא 52‡e‰L)∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(¯¯·n‰«¿»≈∆«¿≈∆
˜¯ ‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÈNÚ�«¬≈««¬»»«

È˙a¯ 'Ú ˙�ÈÁ·Ïעי"ן ƒ¿ƒ««»ƒ
שבע לעיל כאמור שהיא גדולה

כלולה אחת שכל כפי המידות

כמו נעלית, בדרגא והם מעשר

בשורשם. הן «¬‡·Ïשהמידות
‰Ó˜ ‰p‰Â ·È˙k ÛÒBÈa¿≈¿ƒ¿ƒ≈»»
‰p‰Â ,‰·v� Ì‚Â È˙nÏ‡¬À»ƒ¿«ƒ»»¿ƒ≈
ÌÎÈ˙BnÏ‡ ‰�ÈaÒ¿̇À∆»¬À≈∆
,È˙nÏ‡Ï ‰�ÈÂÁzLzÂ«ƒ¿«¬∆»«¬À»ƒ
,È�L ¯e¯a ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«≈≈ƒ

‰"Ó ÌLc ¯e¯a‰כאשר «≈¿≈«
אל"ף במילוי נכתב הוי' שם

הרי ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו

בגימטריא 45 בגימטריא עולה

לקדושה המתבררים הניצוצות את מעלה מ"ה שם ידי שעל והבירור מ"ה

קשור מ"ה שם כלל בדרך (כי ב"ן שם ידי על הבירור מאשר יותר נעלית

ושם העליונות, המידות ששת עצמו, מצד שהוא כפי האלוקי האור בהתגלות

המלכות) ספירת העולמות, לצורך האלוקי האור להתגלות קשור ב"ן

‰ÏÚÓlL B˙eÓˆÚ ˙�ÈÁ·Ï ‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÈNÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈««¬»»ƒ¿ƒ««¿∆¿«¿»
ÔÈÚ ÈÏÚ e‰fL ,È˙a¯ 'Ú ˙�ÈÁaÓהיינו העי"ן, ÏÚÓÏ‰על ƒ¿ƒ««»ƒ∆∆¬≈»ƒ¿«¿»

È˙a¯ 'Ú ˙�ÈÁaÓ.'ית עצמותו ולא המידות בחינת שהיא ƒ¿ƒ««»ƒ
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ'ב Bt¯˙,ביוסף Ôa ÌÈÓÚtבן יוסף, פורת "בן ¿∆«∆»¿»ƒ≈»

עין", עלי e·¯eפורת e¯t ÔBLlÓ ‡e‰ ˙¯Bt Èkהרחבה של במשמעות ƒ»ƒ¿¿¿
CÈLÓÓותוספת, ÛÒBiL ,e�È‰Âומגלה למטה ÈÁa�˙מלמעלה ¿«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÙÒBz˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙B¯B‡ אלוקי˙ אור הארת שהיא ∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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יֹוסף ּגּבי ּׁשּכתּוב על34מה אחד ׁשכם ל נתּתי ואני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אחֹורים, ּבחינת ׁשהּוא ּכתפים ּבחינת הּוא ּדׁשכם ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַאחי

ׁשּכתּוב מצרים35ּוכמֹו אבי חם ויפת36[ּגּבי ׁשם וּיּקח [ ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אחֹורּנית, וּילכּו ׁשניהם ׁשכם על וּיׂשימּו הּׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאת
נמׁש ׁשּמּזה אחֹורים (ּבחינת ׁשכם מּבחינת עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָויֹוסף
ׁשּתהיה ּדהינּו, אחד, ּבחינת מצרים) ּגלּות ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָּבחינת
מאיר ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, ּבפנימּיּות הּמּקיף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמׁשכת
הּיציאה נעׂשית ועלֿידיֿזה הּמּקיף, ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּבחינת

ְִִִַמּמצרים.

ׁשט"וe‰ÊÂה) עלינּו, לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות ּכּמה ¿∆ֲֵֶַַַָָָ
ׁשּזֹוהי הּיסֹוד, ּבבחינת הם טֹובֹות ְְֲִִִֵֶַַַמעלֹות

עֹולם יסֹוד צּדיק יֹוסף, ׁשל את37מדרגתֹו ׁשּממׁשי , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּפרׁש ּכמֹו עלינּו, לּמקֹום וזהּו ּבפנימּיּות, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּקיף

צדק' ה'צמח אּונז,38אדמֹו"ר ּדּור אּון אּונז צּוליּב : ְְְְְְִֶֶֶַַַ
ּכהּפרּוׁש יׂשראל, ּדנׁשמֹות העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוהינּו,
הּנׁשמה עבֹודת ענין ׁשהּוא אּונז", ּדּור" ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָּד"עלינּו"
הּפרּוׁש אזי הּבהמית, ּדנפׁש מהּבירּור ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעצמּה
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יג i"gyz'd ,gqtd bgc 'a lil

יֹוסף ּגּבי ּׁשּכתּוב על34מה אחד ׁשכם ל נתּתי ואני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אחֹורים, ּבחינת ׁשהּוא ּכתפים ּבחינת הּוא ּדׁשכם ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַאחי

ׁשּכתּוב מצרים35ּוכמֹו אבי חם ויפת36[ּגּבי ׁשם וּיּקח [ ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אחֹורּנית, וּילכּו ׁשניהם ׁשכם על וּיׂשימּו הּׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאת
נמׁש ׁשּמּזה אחֹורים (ּבחינת ׁשכם מּבחינת עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָויֹוסף
ׁשּתהיה ּדהינּו, אחד, ּבחינת מצרים) ּגלּות ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָּבחינת
מאיר ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, ּבפנימּיּות הּמּקיף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמׁשכת
הּיציאה נעׂשית ועלֿידיֿזה הּמּקיף, ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּבחינת

ְִִִַמּמצרים.

ׁשט"וe‰ÊÂה) עלינּו, לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות ּכּמה ¿∆ֲֵֶַַַָָָ
ׁשּזֹוהי הּיסֹוד, ּבבחינת הם טֹובֹות ְְֲִִִֵֶַַַמעלֹות

עֹולם יסֹוד צּדיק יֹוסף, ׁשל את37מדרגתֹו ׁשּממׁשי , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּפרׁש ּכמֹו עלינּו, לּמקֹום וזהּו ּבפנימּיּות, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּקיף

צדק' ה'צמח אּונז,38אדמֹו"ר ּדּור אּון אּונז צּוליּב : ְְְְְְִֶֶֶַַַ
ּכהּפרּוׁש יׂשראל, ּדנׁשמֹות העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוהינּו,
הּנׁשמה עבֹודת ענין ׁשהּוא אּונז", ּדּור" ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָּד"עלינּו"
הּפרּוׁש אזי הּבהמית, ּדנפׁש מהּבירּור ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעצמּה
ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, אּונז", "צּוליּב ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּד"עלינּו"
נמׁש הּמּקיף מּצד ׁשּגם ּדוקא, יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָלנׁשמֹות
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"איד
בפרוס חג הפסח
- תרגום מאידיש -

 ב"ה, יום שלישי שהוכפל בו כי טוב,

 פ' ויהי ביום השמיני,

 נשיא לבני אשר,

 י"א ניסן, ה'תשמ"ה

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

             ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפני חג הפסח,  ימים ספורים  ובעמדנו  ניסן,  בהמשך למכתב מיום ערב-שבת-קודש ראש חודש 

מן הראוי להתעמק במספר נקודות שהועלו במכתב האמור, התעמקות באופן, כפי שהודגש גם במכתב 

האמור, שהדבר יבוא לידי ביטוי עד לידי מעשה בפועל, וככל עניני טוב וקדושה, צריך להיות הדבר באופן 

של "מעלין בקודש".

*   *   *
היום-טוב  כאשר  זו,  בשנה  הלוח  "קביעות"  של  המיוחדת  המשמעות  על  דובר  הקודם  במכתב 

הראשון של חג הפסח בא יחד עם יום שבת קודש, דבר המדגיש את הנקודות הזהות שבשניהם – בפסח 

ובשבת, ובמיוחד את הקשר בין ענין החירות שבפסח לבין ענין העונג שבשבת, שהצד השוה שבהם הוא שהן 

ההשתחררות מדברים בלתי רצויים והן העונג בעניני טוב וקדושה צריכים להיות בשלימות. והרי פירושה 

של "שלימות" הוא שאין להסתפק במיעוטו של הדבר, ואפילו לא ברובו של הדבר, כי אם בשלימות – 

במלוא המדה, שאם לא כן חסר בעצם הדבר, הן של החירות והן של העונג.

 יום שלישי שהוכפל בו כי טוב: פרש"י בראשית א, ז. וראה מכתב ו' תשרי ה'תשד"מ הערה ד"ה יום שלישי 
שהוכפל בו כי טוב )לקו"ש חכ"ד ע' 632(.

בפי  בזה  וידוע הפתגם  פעמים,  "שני"( שמונה  עד  )ראשיתה  זו קוראים אותה  ביום השמיני: שבשנה  ויהי  פ' 
חסידי פולין )הובא ונת' בלקו"ש ח"ז ע' 297(: שמיני שמונה שמנה )פי' שהשנה שקורין בה שמונה פעמים פ' שמיני 

תהי' שמנה(.
ויהי ביום השמיני: )ע"פ מחז"ל )יומא כח, א. תמיד פ"ג מ"ב. ירושלמי יומא פ"ג ה"א( לומר "עד שהוא בחברון", 
בלשון שמעורר זכות )ירושלמי שם. פרש"י יומא שם, ב(( שאותו היום נטל עשר עטרות – שבת פז, סע"ב )וראה תוד"ה 

עשר. תו"ש לפקודי מ סקי"ט. וש"נ(, הובא בפרש"י עה"ת ריש פרשתנו, נשא ז, יב – מסדר עולם )רבא – פ"ז(.
השמיני: שייכותו לתענוג – ראה ד"ה ויהי ביום השמיני תרע"ח )ע' רסט ואילך(, תש"ד פ"י ואילך )ע' 191 
ואילך(, תש"ה )ע' 167 ואילך(. וראה גם לקו"א להה"מ )הוצאת קה"ת( סי' רס )סח, ב(. או"ת צה, ב )בהוצאת קה"ת 

תש"מ – סי' שסה(. אוה"ת דרושים לשמע"צ ע' א'תתיז ואילך. ועוד.
ודלעת"ל של עשר  נימין  ח'  )שבביהמ"ק( דימוה"מ של  ולהעיר ממרז"ל דכינור  ונטל עשר עטרות.  השמיני: 
נימין )ערכין יג, ב. וראה כלי יקר ריש פרשתנו, הובא ונת' באוה"ת ריש פרשתנו )ע' כה(. ד"ה ויהי ביום השמיני הנ"ל. 

סד"ה זה תרע"ה – המשך תער"ב ח"ב ע' תתקנא(.
נשיא לבני אשר: שו"ע אדה"ז או"ח הל' פסח סתכ"ט סט"ו. וראה שם ס"ט. וראה לקוטי לוי"צ אגרות ע' שכג-

שכה. שם ע' תיט. וראה מכתב י"א ניסן ה'תשמ"ג הערה ד"ה י"א ניסן )לקו"ש חכ"ב ע' 273(.
אשר: מלשון אושר ותענוג )תו"א תולדות יח, סע"ב. שמות נג, ב. תצוה פא, א. לקוטי לוי"צ שם ע' תיט. ועוד(.
ימים ספורים: להעיר, שארבעה ימים הם ימי ביקור לתמיד )פסחים צו, א. וש"נ( ולקרבן פסח גם בפסח דורות 
– פסחים שם. מכילתא ופרש"י בא יב, ו )ומסתימת לשון רש"י משמע, שהוא דין גם בפסח דורות(. וראה אנציקלופדי' 
תלמודית ע' בקור מומים )ע' קסג(, וש"נ. תורה שלמה פרשתנו מילואים לכרך י"א סי' יב. – וי"ל שיש מעין זה בעוד 
עניני קדושה ובפרט בחה"פ. ולהעיר ממ"ש בעט"ז לשו"ע או"ח ר"ס תקפא: והטעם שעומדים בכל פעם )בסליחות( ד' 
ימים לפני ר"ה משום דאיתא )ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ח( בכל הקרבנות נאמר והקרבתם ובר"ה נאמר ועשיתם שיעשה 

אדם עצמו קרבן בר"ה ולהכי צריך ד' ימים לביקור מפני המומין כו'.
מעלין בקודש: ברכות כח, א. וש"נ. זח"ג קסב, ריש ע"ב. וראה לקו"ש חי"ג ע' 250 הערה ד"ה להעלות בקודש. 
וש"נ. מכתב ר"ח ניסן ה'תשל"ז הערה ד"ה מעלין בקודש )הגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים וכו' – קה"ת תשל"ט – ע' 

תצג(.
בעניני טוב וקדושה צריכים להיות בשלימות: ראה כתובות סז, רע"א.



טו
כאן מתעוררת שאלה, ולא רק מסוג של "ישאלך בנך" כי אם, לכאורה, גם שאלה אפילו של "כולנו 

"מעלין  של  הענין  אז  אפשרי  איך   – ובשלימות  אמיתי  ועונג  אמיתית  חירות  שהושגו  לאחר  חכמים": 

בקודש", של "ילכו מחיל אל חיל", ובמיוחד כאשר זו הוראה תמידית לכל יהודי ולכל היהודים, מבוססת 

בשולחן-ערוך,  כפסק-דין  מובאת  והיא  התהלים,  בספר  ישראל  זמירות  נעים  של  והוראתו  תפלתו  על 

בהסתמך על מקומות רבים בתורה שבעל-פה?

והתפתחות  לאין-ערוך מצמיחה  רבה  "ילכו", שמשמעותו  הביטוי  כאן  מודגש  ובמיוחד כאשר   -

סתם ב"עולם הצומח", שבו הצמיחה מהווה אכן סימן לחיים וחיוניות )ובזה דומה האדם לצומח – "כי 

האדם עץ השדה"(, אלא שזו צמיחה לגובה ולאורך ולעומק אבל תוך כדי הישארות במקום.

למקום  אחד  ממקום   – "ילכו"   – ההליכה  כוח  את  לו  שיש  החי,  לדרגת  להשוותו  אין  זה  מצב 

אדם, שהקב"ה העניק לו את  יותר; על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהליכת-שלימות של  ונעלה  טוב 

הכוח והאפשרות להתרומם מעלה מעלה בכמות ובאיכות, עד כדי השתנות עצמית ולהיות בריה חדשה, 

ועד לדרגת "אדם – אדמה לעליון", כפי שהוסבר פעמים רבות שזו היא תכלית העבודה של אדם )מלשון 

את  זה  עם  יחד  לו  )והעניק  עליו  ציווה  הקב"ה  אשר  הקב"ה(  אל  כביכול,  להידמות,   – לעליון"  "אדמה 

הכוח(: "והלכת בדרכיו", ללכת, כביכול, בדרכיו של הקב"ה.

ו"ילכו מחיל אל חיל", ככל  "והלכת בדרכיו"  ביחידי סגולה, שכן ההוראה של  ולא מדובר כאן 

הוראות השולחן-ערוך, הם לכל היהודים, שהרי "תורה אחת לכולנו".

מתחזקת אם כן השאלה: לאחר שהושגו חירות ועונג בשלימות, כל אחד ואחת לפי מלוא הכוח 

וההשגה שלו, כיצד יש כאן מקום )וכך גם – בכל עניני טוב וקדושה( לעלות יותר, עוד ועוד, ובמיוחד באופן 

של "הליכה"?

*   *   *
התשובה לשאלה זו רמוזה בלשון הכתוב: "שבת שבתון", "שבת בשבתו", שיש ענין של שבת שהוא 

"שבת לגבי שבת", וכך גם בעונג וחירות.

ישאלך בנך:  כל' הכתוב בנוגע לחג הפסח – בא יג, יד. ועיקר הוא בפסח )בהתחלתו( – ראה שו"ע אדה"ז או"ח 
הל' פסח סתע"ג סי"ד. הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים ע' טו. וראה הגש"פ פיסקא ברוך המקום, מירושלמי 

פסחים פ"י ה"ד. מכילתא )הובא בפרש"י( עה"פ.
כולנו חכמים: ל' הגש"פ פיסקא עבדים היינו. וראה הגש"פ, ירושלמי ומכילתא שבהערה הקודמת.

הוראה תמידית: כמחז"ל שצ"ל באופן שאין להם מנוחה )ברכות בסיומה. וש"נ(.
נעים: פי' ג"כ עונג )אגה"ק סכ"ט )קמט, א(. לקו"ת בשלח א, סע"ב. סה"מ תש"ט ע' 130. ועוד. וראה שהש"ר 

פ"ד, ד )בתחילתה(. מצו"צ עה"פ ש"ב כג, א(.
נעים זמירות ישראל: ש"ב שם. וראה שהש"ר שם שאמר ה"זמירות )בשם כל( ישראל".

בספר התהלים: פד, ח.
בשולחן-ערוך: אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ. וראה לקו"ש חי"ד ע' 173 ואילך. שיחת כ' מנחם-אב תשח"י.

כי האדם עץ השדה: שופטים כ, יט. וראה תענית ז, א. לקו"ש חכ"ד ע' 115 ואילך.
לגובה ולאורך ולעומק: ראה בארוכה מאדהאמ"צ )אמ"ב פתח השער פ"ג-ד. שער היחוד בתחילתו( שזהו כולל 

הכל. וראה פרדס שער טעם האצילות פ"א.
ילך  הלוך  ו(  קכו,  )תהלים  עה"פ  ב  עב,  קה"ת(  )הוצאת  להה"מ  מאו"ת  להעיר  האדם:  של  הליכת-שלימות 
)בהוצאת קה"ת תשל"ט – סרמ"ב(. תו"א וישב ד"ה כה אמר ה' גו' ונתתי לך מהלכים )ל, סע"א ואילך(. ובסיום הדרוש 

שם )שם, ד(: אבל לע"ל . . יהי' הכל בחי' הליכה. אוה"ת בהעלותך ע' תיא. ועוד.
ולהיות בריה חדשה: ראה שו"ע אדה"ז או"ח ס"ד ס"א.

אדם – אדמה לעליון: )ל' הכתוב – ישעי' יד, יד(. ראה יבמות סא, רע"א. של"ה ג, א. כ, ב. רסח, ב. שא, ב. עשרה 
מאמרות מאמר אם כל חי ח"ב פל"ג.

והעניק לו יחד עם זה את הכוח: כמרז"ל שאינו מבקש לפי כחו אלא לפי כחן – במדב"ר פי"ב, ג.
והלכת בדרכיו: תבוא כח, ט. וברמב"ם )ספר המצוות )ובמנין המצוות שבריש ספר ה"יד"( מ"ע ח. הל' דעות 
פ"א ה"ה-ו( מנה ציווי זה במנין המצוות )וראה שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ו ס"ג(. – וראה לקו"ש ח"ד ע' 1130 ואילך. 

חי"ג ע' 280 הע' 3.
שבת שבתון: תשא לא, טו. ועוד. וראה לקו"ת דרושי יוהכ"פ ד"ה שבת שבתון )ע, ב ואילך(. אוה"ת שבת שובה 

)כרך ה( ע' ב'קכא. שם ע' ב'קכז.
שבת בשבתו: הפטורת שר"ח )ישעי' סו, כג(. וע"פ פי' אדה"ז בלקו"ת ברכה צז, ג-ד. וראה בהנסמן במראי 
מקומות לשם )בהוצאת קה"ת ה'תשד"מ(. ד"ה אבות מלאכות תר"ל )ע' רמד ואילך(. את שבתותי ה'ש"ת פ"ד )ס"ע 

85 ואילך(. ובכ"מ.

אגרות קודש



טז
למרות שעונג שבת נמשך בכל שעות השבת – קיים בכל-זאת בזה ענין של "מחיל אל חיל": בתחלת 

השבת קשור העונג בעיקר עם הענין של "תשבות", המנוחה מן המלאכות של ימי החול, אשר ככל שגדול 

העונג הרי הוא בכל-זאת מוגבל והוא בהתאם להיקף ועול המלאכות של כל אחד בימי החול שלו, והוא 

זוכרן וחושב בהן. ביום השבת בבוקר, כאשר הושג כבר התענוג של המנוחה, בא עונג נעלה יותר, הקשור 

בעיקר עם "שבת לה' אלוקיך" )אלקות(, ולאחר מכן – עד לדרגה הנעלית ביותר שבעונג, של "רעווא דכל 

רעווין" בזמן המנחה, שהוא עונג אפילו ביחס לעונג של "רעווין" – עונג רוחני – מבלי להיזכר כלל, ואפילו 

באופן של רושם בעלמא, בגשמיות ועניני עולם כלל, כי אם אך "לה' אלוקיך", ובענין זה גופה – הרי זה 

בפרט  ולאחר מכן  בכלל,  "לידע שיש שם מצוי"  להיות  צריך   – בה'  לאמונה  נוסף  "והלכת":  באופן של 

ובפרטי-פרטיות, עד ל"רזי דרזין", "לטייל בפרדס" – ועד ל"דעה את ה' כמים לים מכסים",

דוגמא פשוטה לכך אנו מוצאים בעונג של חכם גדול, השקוע תמיד בענינים שכליים ויש לו בהם 

את העונג הגדול ביותר, אבל כאשר עולה בדעתו דבר-שכל חדש לגמרי, רעיון חדש, יש לו מזה עונג גדול 

לאין-ערוך מאשר לפני כן,

כך גם בענין החירות: כאשר עבד משתחרר מעבדות, ובמיוחד מעבודת פרך, כפי שזה היה ביציאת 

מצרים, ונוסף לכך הרי זה "ביד רמה" – ודאי הדבר שזה "חיל" אמיתי של חירות. למרות זאת נשאר אז 

מורא שמא ירדפו אחריהם המצרים וישעבדו אותם שוב, כפי שהתברר אכן בפועל שהחשש הפך למציאות. 

ישלטו בהם  והמורא שהמצרים  ישראל שכל המצרים אבדו  בני  ים סוף, כאשר ראו  אבל לאחר קריעת 

בטל לגמרי – חשו "חיל" וחירות במדה חזקה יותר מלפני כן, וחירות רבה יותר ועמוקה יותר – בהר סיני, 

החירות של "והייתם לי סגולה" )ויתר על כן – ( "ממלכת כהנים וגוי קדוש", ועוד יותר – בקבלת התורה.

*   *   *
על פי המוסבר לעיל מובן עוד יותר הענין של "מחיל אל חיל" בעבודת ה', שכן ה"חיל" והתוקף 

בתחלת השבת וכו': בהבא לקמן – ראה גם לקו"ת בהר מב, ג ואילך. ד"ה כגוונא דשבת הגדול* תקס"ח )סידור 
קסט, א-ב. סה"מ תקס"ח ס"ע קנב ואילך. ביאוה"ז להצ"צ תרומה )כרך ב( ע' תתיא(. ד"ה ר"ש הוי אמר הכי אתקינו 
נח תקס"ז  ואילך(. ד"ה אלה תולדות  ע' תשצא  ב(  )כרך  יתרו  ביאוה"ז להצ"צ  ואילך.  א  )סידור קעד,  כו'  סעודתא 
)אוה"ת נח נז, א ואילך. ביאוה"ז להצ"צ נח ע' יג ואילך(. שער האמונה פט"ו ואילך. המשך תרס"ו ע' תקמג ואילך. 
המשך תער"ב ח"ב ד"ה ראה אנכי )ע' א'ק( ומאמרים שלאחריו. ועוד. – ולהעיר מל"ת להאריז"ל פ' תשא עה"פ )תשא 

שם, יג( ואתה תדבר גו' את שבתותי תשמרו.
*בסה"מ תקס"ח )ע' קמט(: שבת שלפני חג הפסח. אבל באוה"ת בא ע' שטו, שכג: בכתבי מו"ח ז"ל מאדמו"ר 

נ"ע בתקס"ח שבת הגדול ענין כגוונא כו'.
תשבות: משפטים כג, יב. וברמב"ם הל' שבת בתחילתן )ורפכ"א(. צפע"נ )להרגצובי( שם. וראה לקו"ש חכ"א 

ע' 68 ואילך. 
שבת לה' אלוקיך: יתרו כ, י. ואתחנן ה, יב.

רעווא דכל רעווין: ראה המשך תרס"ו ע' תקמה. סה"מ ה'ש"ת שם )ע' 86(. ובכ"מ.
מבלי להיזכר כלל . . בגשמיות: להעיר מכש"ט )הוצאת קה"ת( סת"ב )נט, ד(: ועיקר יום השבת הוא להתדבק 

בהש"י על ידי תפלה ותורה ולזה קורא בזהר )ח"ב רה, סע"א( האי יומא דנשמתין איהו ולאו יומא דגופא כו'.
לה' אלוקיך: יתרו שם. ואתחנן שם.

לידע שיש שם מצוי: רמב"ם ריש הל' יסודי התורה. וראה בארוכה "הדרן" על . . הרמב"ם )קה"ת, י"א ניסן 
תשמ"ה(. חכ"ו ע' 411 ואילך.

לטייל בפרדס: ל' הרמב"ם שם ספ"ד. וראה הדרן ולקו"ש שבהערה הקודמת.
דעה את ה' כמים לים מכסים: ישעי' יא, ט. וראה "הדרן" ולקו"ש הנ"ל.

עולה בדעתו . . רעיון חדש . . עונג גדול לאין-ערוך: ע"ד צהבו פניו של ר' אבהו שמצא תוספתא חדתא )ירושלמי 
שבת פ"ח ה"א. נת' בשערי אורה שער החנוכה )יב, ב(. המשך תרס"ו ע' כח. שם ע' רלג. סה"מ תש"ט ע' 130. ועוד(.

ביד רמה: בשלח יד, ח. ת"א ופרש"י שם.
נשאר אז מורא: ראה פרש"י עה"פ שם, ה. וראה לקו"ש ח"ז ע' 270 ובהערות שם.

כפי שהתברר אכן בפועל: בשלח שם, י.
כאשר ראו . . שכל המצרים אבדו: ראה בשלח שם, ל ובפרש"י.

והייתם לי סגולה: יתרו יט, ה.
ו. וראה בעה"ט עה"פ. וראה אגדת בראשית פע"ט ]פ[: "שכולם נקראו  ממלכת כהנים וגוי קדוש: יתרו שם, 

כהנים בסיני שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים . . כל אחד ואחד מהן כאילו כהן גדול כו'".
בקבלת התורה: דאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה )אבות פ"ו מ"ב(. וראה שמו"ר פמ"א, ז. ויק"ר 

פי"ח, ג. זח"ב קיג, סע"ב ואילך. ז"ח צז, ב. ועוד.

אגרות קודש
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הראשון בזה הוא – "סור מרע", חירות מדרכי מצרים, מרע בפועל, כך שכאשר האדם בא לידי נסיון יש לו 

את הכוח והתוקף לשלוט על עצמו שלא לעשות ענין של רע, לא רק במעשה ובדיבור אלא אף לא במחשבה. 

אך ישנו "חיל" נעלה יותר ב"סור מרע", כאשר הרע מושלל אצלו לגמרי ואף אינו עולה על הדעת לגמרי, 

משום שהוא כבר בדרגה של "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך – בשני יצריך", שהיצר הרע אצלו אינו 

רק כבוש ונשלט, אלא אף השתנה, כך שגם הוא נוטל, יחד עם היצר הטוב, חלק ב"ואהבת את ה'". ובין 

שתי הדרגות האמורות ב"סור מרע" ישנן דרגות רבות ללכת מחיל אל חיל באהבת ה' ובעבודת ה', למעלה 

ולמעלה יותר ויותר.

כך גם ישנו הענין של "מחיל אל חיל" בכיוון של "ועשה טוב": הקב"ה, מקור כל הברכות, מבטיח: 

"בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם גו'", שכאשר יהודי הולך בדרכי ה', הליכה מחיל אל חיל, נותן לו הקב"ה 

את כל צרכיו הגשמיים וגם הרוחניים ובשפע. דרגה ו"חיל" גבוהים יותר – כאשר "ונתתי גשמיכם" וגו' 

אינה אצלו מטרה לעצמה כלל, כי אם רק אמצעי ודרך להקל את ההליכה מחיל אל חיל בקיום התורה 

והמצוות. בסגנון שונה ובמלים אחרות: הוא מנצל את הברכות של "בני, חיי ומזונא" – וכולם באופן של 

"רוויחא" – כדי לעשות רוחניות יותר ויותר, "רוויחא" יותר, עד שהוא מגיע אל ה"חיל" של "לחזות בנועם 

ה'", ועד ל"חיל" הגדול ביותר – הליכה של אדמו"ר הזקן: "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ" גו', שאין 

הוא רוצה לא תענוגות רוחניים )"בשמים"( ולא תענוגות גשמיים )"בארץ"( ולא כל אשר בגדר "עמך" )טפל 

אל הקב"ה( – הוא רוצה אך ורק את הקב"ה עצמו.

ובדוגמת מה שכותב הרמב"ם בסיום חיבורו "משנה תורה", שבימות המשיח יהיו "כל המעדנים", 

כל סוגי העונג, "כעפר", והשאיפה בעולם תהיה אך ורק "לדעת את ה'".

ומובן שבידיעת ה' ישנן דרגות לאין שיעור, החל מ"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם 

מצוי ראשון" – התחלת החיבור,

סור מרע . . ועשה טוב: תהלים לד, טו.
מדרכי מצרים: ראה פרש"י עה"פ אחרי יח, ג )מתו"כ עה"פ(: שמעשיהם של מצרים . . מקולקלים מכל האומות 

כו'. רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ח.
לא רק במעשה . . אף לא במחשבה: להעיר מרמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ג. תו"א מג"א צט, ריש ע"ב.

ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך: ואתחנן ו, ה.
בשני יצריך: ברכות נד, א )במשנה(. ספרי הובא בפרש"י עה"פ.

השתנה: ראה ירושלמי ברכות ספ"ט. תניא פ"א. פ"י. ועוד.
ובין שתי הדרגות . . דרגות רבות: תניא פ"י.

בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם גו': בחוקותי כו, ג-ד.
אוה"ת  ואילך.  א  מה,  בחוקותי  לקו"ת   – תלכו  בחוקותי  אם  עה"פ  דא"ח  דרושי  ראה  הולך:  יהודי  כאשר 
בחוקותי )כרך ב( ע' תרלד ואילך. שם )כרך ג( ע' תתקכא ואילך. שם ע' תתקמא ואילך. ד"ה זה תר"ל )ע' קלט ואילך(. 

ה'ש"ת פ"ד ואילך. )ס"ע 90 ואילך(. ועוד.
נותן לו הקב"ה: ואחז"ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה 
)פסחים נ, ב. וש"נ. ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז. רמב"ם הל' ת"ת פ"ג ה"ה. הל' תשובה פ"י ה"ה. טושו"ע יו"ד סרמ"ו 

ס"כ. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ג(. וראה לקו"ש ח"כ ע' 45 ואילך.
להקל . . בקיום התורה והמצוות: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"א. סוף הל' מלכים ומלחמותיהם. 

בני, חיי ומזונא: ואע"ג דלאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא – ראה מו"ק כח, א. זח"א רז, 
סע"ב. תקו"ז ת"ע )קכז, א(. מקומות שנסמנו ב"שערי זהר" )להר"ר מרגליות( למו"ק שם. צוואת אדנ"ע )חנוך לנער 

ע' 48(.
"רוויחא" . . לעשות רוחניות יותר: ראה בארוכה מכתב ערב ח"י אלול ה'תשמ"ג )לקו"ש חכ"ד ע' 622 ואילך(, 

ובהנסמן שם בהערה ד"ה עסן, טרינקען וכו'.
לחזות בנועם ה': תהלים כז, ד. – וראה אגה"ק סכ"ט. ד"ה ונחה, אחש"פ תש"ט פ"כ )סה"מ תש"ט ע' 130( 

וד"ה מרגלא בפומי' דרב פכ"ו )שם ע' 136(.
של אדמו"ר הזקן: הובא בשרש מצות התפלה להצ"צ פ"מ )דרמ"צ קלה, סע"א(.

מי לי בשמים: תהלים עג, כה.
שכותב הרמב"ם בסיום חיבורו "משנה תורה": בסיום וחותם הל' מלכים. ולהעיר, אשר בשנה זו מסיימין הלכות 

אלו בי"א ניסן )לפי החלוקה דג' פרקים ליום(.
משנה תורה: שמו אשר קרא לו המחבר וטעמו עמו – הקדמת הרמב"ם לספרו קרוב לסופה.

מעדנים" . . "כעפר": ראה "הדרן" הנ"ל ח"ב סכ"ו ובהערה 103 שם.
לדעת את ה': ס' הרמב"ם שם.

אגרות קודש
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- עד ל"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" – סיום החיבור,

ובמיוחד כיון שהידיעה היא "כפי כוח האדם", לפי כוחו והשגתו של כל אדם, והרי כוח האדם 

אינו שוה בכל, ואפילו באדם אחד אין הכוח שוה בכל הזמנים, הוא גדל וצריך להתעלות דרגה אחר דרגה, 

כמוזכר לעיל.

השונים:  ובאופנים  ובדביקות,  התפלה  בכוונת  מאד,  רבות  דרגות  ישנן  התפלה  בעבודת  גם  כך 

"עבודת עבד" או "עבודת בן", דביקות של בן שהוא בבחינת "תינוק" עד לדביקות של "בן חכם ונבון", 

ובאדם זה עצמו אינו דומה, כאמור, כוח האדם מתפלה לתפלה, ובאותו יום ובאותה תפלה ישנה גם העליה 

מ"מודה אני לפניך, עד "שמע ישראל" )מסירת נפש(, וכך הלאה, כל שלבי העליה ב"סולם מוצב ארצה 

וראשו מגיע השמימה".

*   *   *
ישראל  כלל  בתוך  ובבנותינו"  בבנינו  ובזקנינו  "בנערינו  ואשה,  איש  ואחת,  רצון שכל אחד  ויהי 

– ינצלו במלוא המדה, כאמור במכתב הקודם, את "כוח האדם" שהקב"ה נותן מידו המלאה, הפתוחה, 

הקדושה והרחבה, כדי להשיג את מלוא המדה של חירות, חירות מכל דאגה ומכל הדאגות של כל הענינים 

המבלבלים, יחד עם עונג במלוא המדה, ובמיוחד כאשר יש לכך נתינת-כוח מיוחדת משבת, "שבת בשבתו", 

יחד עם זמן חירותנו, החל מ"נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו וגאלם",

וכמו אז – להתחיל מיד ב"ספירה", לספור את הימים, בציפיה מתי יבוא כבר היום המבורך של 

"תעבדון את האלוקים על ההר הזה", וכמו במתן-תורה, במעמד הר סיני, כך יהיו הדברים "חדשים" ממש 

בשלימות – בזמן מתן תורתנו, בסיום ימי הספירה, בחג השבועות של שנה זו,

ספירה יחד עם ההליכה מ"חיל" )של "נגלה עליהם" באותה שעה, בזמן חירותנו – להליכה על ידי 

עבודה עצמית, למעלה ולמעלה יותר ויותר עד - ( אל "חיל" של שלימות כל העולם כולו,

המתחילה עם הגאולה האמיתית והשלימה של בני ישראל על ידי משיח צדקנו,

ומיד לאחר מכן שלימות העולם כולו – כהבטחת הקב"ה, המובאת בסיום ספר "משנה תורה" 

להרמב"ם: "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד",

- "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

 בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור,

 ולחג פסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

כפי כוח האדם: רמב"ם שם.
עבודת עבד . . בן: ראה תניא פמ"א )נז, א(. ובארוכה – המשך תרס"ו ע' קנז-קנח. שם ע' שכ ואילך. ועוד.

תינוק: ע"ד לשון רבי שמעון דקינון: אני מתפלל לדעת זה התינוק )שרש מצות התפלה רפ"ח(.
העלי' מ"מודה אני וכו': ראה גם מכתב עש"ק ח"י אלול ה'תשד"מ )לקו"ש חכ"ד ע' 646( ובהערות שם.

העלי' ב"סולם מוצב ארצה: ויצא כח, יב. דא צלותא )זח"א רסו, ב. ח"ג שו, ב. תקו"ז תי' מה(. וראה בהנסמן 
במכתב הנ"ל הערה ד"ה די פיר שלבים.

בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו: וכמו שהי' בימי צאתך מארמ"צ – בא י, ט.
מידו המלאה . . והרחבה: נוסח ברכת המזון.

נגלה עליהם מלך . . וגאלם: הגש"פ פיסקא מצה זו. וראה לקו"ת צו ד"ה להבין מ"ש בהגדה מצה זו כו' ס"ג )יב, 
ב ואילך(. סידור רצח, ד ואילך.

בכבודו ובעצמו: הגש"פ פיסקא ויוציאנו. וראה המשך תער"ב ח"ב ס"ע תתקכד.
וכמו אז – להתחיל מיד . . לספור את הימים: ראה ר"ן סוף פסחים. בהנסמן בלקו"ש חכ"ב ע' 114 הערה 2.

תעבדון את האלוקים על ההר הזה: שמות ג, יב.
חדשים: גירסת רש"י עה"ת )יתרו יט, א. וראה גם עקב יא, יג. תבוא כו, טז(.

העולם כולו: רמב"ם הל' מלכים ספי"א.
אז אהפוך . . אחד: צפני' ג, ט. רמב"ם הל' מלכים ספי"א.

ולעבדו: בצפני' שם "לעבדו". וראה לקו"ש חי"ד ע' 414 בהערה.
ומלאה . . מכסים: ישעי' יא, ט. סיום הל' מלכים וסיום כל הספר. 

אגרות קודש
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הקודש ללשון מתורגם
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Ì¯„ÒÂ ÁÒÙ‰ ‚Á Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘

שבכתב בתורה א) שמות: בשלושה מכונה הפסח 1חג

" נקרא zevndהוא bgלהוסיף קבעו התפלה בנוסח ב) ."

זמן הזה...) המצות גםepzexg"(חג (וכך חז"ל בלשון ג) ."

הימים שמונת) (או שבעת כל נקראים הנפוצה) 2בלשון

" gqtבשם bg."

המכיל כללי, עיקרי תוכן ישנו זה שבחג לומר יש

שהוזכרו השמות בשלושת שמתבטאים ענינים, שלושה

לעיל.

הוראה – "תורה" הוא בתורה סדר שגם יוצא3וכיוון ,

חשיבותם: סדר לפי באים והוראותיהם השמות ששלושת

המופיע השם המצות", "חג של הענין מופיע בתחילה

azkay dxezaמטבע חרותנו", "זמן של הענין אחרֿכך ,

הגדולה כנסת אנשי – חכמים בתפלה,4שטבעו לומר –

חז"ל בלשון הנפוץ שם שהוא הפסח", "חג – ולבסוף

אדם בני .5ובלשון

.·
‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓÏ Ï‡¯˘È È�· ˙ÎÈÙ‰ Y ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ

יחזקאל בנבואת כמוסבר הוא, מצרים יציאת זמן6זמן

zcilרק לא "לידה", בלשון מתואר זה ענין ישראל. עם

שמת דבר לעם, ישראל בני נהיו שאז לאומרו,מפני אים

שנהיו ידי שעל מפני אלא אחרים, עמים על גם להבדיל,

ישראל בני הפכו חדשה"7לעם, .8ל"מציאות

ושלימות כפי9כוונת תורה, מתן הוא מצרים יציאת

האלקים10שנאמר את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה". ההר על

מתן "זמן השבועות, שחג לכך ההסברים אחד [זהו

ממחרת11תורתנו" שבתות שבע ספירת עלֿידי נקבע ,

הוא תורה, מתן שבועות, שחג ללמד כדי וזאת הפסח,

ישראל].12המשך עם לידת מצרים, ליציאת

הופכים שהם בכך קשורה ישראל עם לידת כלומר,

כיחידיםdxez13לעםֿ (גם ישראל בני של מהותם כל –14(

תורה. היא

היו מצרים שבגלות מפני רק איננה החדשה והמציאות

מתאימים "כלים" היוו ולא ביותר, שפל במצב בניֿישראל

טומאה שערי במ"ט בהיותם ואדרבה: תורה, הם15לקבלת ,

וקדושה, לתורה המנוגד במצב שרויים היו

"xwiraאלא היא שהתורה אמון...`elvמפני

שגנוזה16שעשועים" גנוזה חמדה ,jl17נעלית היא –
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דבר זהו לגביו אליו, להגיע היה יכול מפניycg18לא ולא ,

מעבר שזה מפני אלא עתה, עד זאת שמע megzlשלא
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ג). פי"ב, שמו"ר טו.

יב.10) ג, שמות
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עיי"ש.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
Ì¯„ÒÂ ÁÒÙ‰ ‚Á Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘

שבכתב בתורה א) שמות: בשלושה מכונה הפסח 1חג

" נקרא zevndהוא bgלהוסיף קבעו התפלה בנוסח ב) ."

זמן הזה...) המצות גםepzexg"(חג (וכך חז"ל בלשון ג) ."

הימים שמונת) (או שבעת כל נקראים הנפוצה) 2בלשון

" gqtבשם bg."

המכיל כללי, עיקרי תוכן ישנו זה שבחג לומר יש

שהוזכרו השמות בשלושת שמתבטאים ענינים, שלושה

לעיל.

הוראה – "תורה" הוא בתורה סדר שגם יוצא3וכיוון ,

חשיבותם: סדר לפי באים והוראותיהם השמות ששלושת

המופיע השם המצות", "חג של הענין מופיע בתחילה

azkay dxezaמטבע חרותנו", "זמן של הענין אחרֿכך ,

הגדולה כנסת אנשי – חכמים בתפלה,4שטבעו לומר –

חז"ל בלשון הנפוץ שם שהוא הפסח", "חג – ולבסוף

אדם בני .5ובלשון

.·
‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓÏ Ï‡¯˘È È�· ˙ÎÈÙ‰ Y ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ

יחזקאל בנבואת כמוסבר הוא, מצרים יציאת זמן6זמן

zcilרק לא "לידה", בלשון מתואר זה ענין ישראל. עם

שמת דבר לעם, ישראל בני נהיו שאז לאומרו,מפני אים

שנהיו ידי שעל מפני אלא אחרים, עמים על גם להבדיל,

ישראל בני הפכו חדשה"7לעם, .8ל"מציאות

ושלימות כפי9כוונת תורה, מתן הוא מצרים יציאת

האלקים10שנאמר את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

הזה". ההר על

מתן "זמן השבועות, שחג לכך ההסברים אחד [זהו

ממחרת11תורתנו" שבתות שבע ספירת עלֿידי נקבע ,

הוא תורה, מתן שבועות, שחג ללמד כדי וזאת הפסח,

ישראל].12המשך עם לידת מצרים, ליציאת

הופכים שהם בכך קשורה ישראל עם לידת כלומר,

כיחידיםdxez13לעםֿ (גם ישראל בני של מהותם כל –14(

תורה. היא

היו מצרים שבגלות מפני רק איננה החדשה והמציאות

מתאימים "כלים" היוו ולא ביותר, שפל במצב בניֿישראל

טומאה שערי במ"ט בהיותם ואדרבה: תורה, הם15לקבלת ,

וקדושה, לתורה המנוגד במצב שרויים היו

"xwiraאלא היא שהתורה אמון...`elvמפני

שגנוזה16שעשועים" גנוזה חמדה ,jl17נעלית היא –

- ישראל, בני לגבי היתה היא ולפיכך הנבראים, מן לגמרי

שלא לגמרי, חדש דבר - במצרים לכך ובנוסף למטה, שהם

בתחומם.

"זמן המצות", "חג – השמות שלושת מוסברים בכך

שלבים, שלושה מבטאים הם הפסח". ו"חג חרותנו"
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בשכלו עצמו, שהתלמיד חדש, רעיון תלמיד ,elyהמלמד

דבר זהו לגביו אליו, להגיע היה יכול מפניycg18לא ולא ,

מעבר שזה מפני אלא עתה, עד זאת שמע megzlשלא

elkyשלושה גםֿכן דרושים זה בלימוד התלמיד. של
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השקו"ט2) (ראה בתושב"כ גם "פסח" שנק' ניסן וט"ו י"ד יום רק ולא

הבאה הערה וראה ואילך. רטו ע' זוין) (לרש"י בהלכה המועדים בס' – כו'

תשמ"וֿז) (קה"ת, בהגש"פ – (נדפס בתחילתו תשל"ו לחגה"פ כללי במכתב

תרסח)). ע'

ועוד).3) ב. נג, (זח"ג הוראה מלשון דתורה

א.4) לג, ברכות

וחה"פ.5) חהמ"צ להשמות בנוגע בא פ' לוי קדושת ראה

שם.6) ובמפרשים טז קאפיטל

ה).7) כו, (תבוא ורב" עצום גדול "גוי של במציאות כבר שהיו

(יבמות8) הגירות גמר ובמ"ת דבנ"י הגירות התחלת היתה ביצי"מ – וכן

כב, (יבמות דמי" שנולד כקטן שנתגייר "גר אשר א), ט, כריתות ואילך. א מו,

וש"נ). א.

וארא9) (תנחומא למעלה יעלו לא שתחתונים (ההגבלה) המיצר בטל שאז

ג). פי"ב, שמו"ר טו.

יב.10) ג, שמות

(11,21 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה – דחגה"ש העיקרי תוכן שזהו

עיי"ש.

פסח".12) של "עצרת נק' דשבועות (ב)), ב (פ"ז, משהש"ר להעיר

האמונות13) (ס' בתורותי' אם כי אומה איננה אומתנו הרס"ג: כמאמר

פ"ז). מ"ג והדעות

המלמד14) דכל א) ג, במדבר פרש"י ב. יט, (סנהדרין ממרז"ל להעיר

כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן [המתורגם]ecli(את) לקו"ש וראה .
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יתרו.15) ר"פ ז"ח

ואהי'16) ד"ה במדבר לקו"ת זמירות. דוד ד"ה אגה"ק וראה ל. ח, משלי

קפג. פ' תער"ב המשך בכתף. הארון משא מצות להצ"צ סהמ"צ אמון. אצלו

ובכ"מ.

ב.17) פח, שבת

ועוד.18) קפח. פרק תער"ב המשך ג'. ע' עת"ר סה"מ ראה



gqtdכ bg - zegiyÎihewl

של כיוון התלמיד אצל להיות צריך ראשון דבר

חז"ל כמאמר עצמית, חכם19התבטלות "תלמיד שאצל ,

מר" נוטפות "שפתותיו להיות צריך רבו" לפני שיושב

אימה" מחמת ),20("מרירות

ובשכלו בכוחותיו להגיעely[שהרי יכול התלמיד אין

– עצמית התבטלות רק מתחומו. הנשגב החדש, לרעיון

xqegלכך "כלי" מהווה – לדברי21מציאות בדומה ,

"כלי22חז"ל :owix.["מחזיק

להשתדל התלמיד צריך מכן לאחר אתhelwlאך

להשתמש עליו ולכך elyהרעיון, elkya.

"כלי שדוקא זאת עם צריךowix[יחד הרי – מחזיק"

ענינו את המבטל נקב ללא שלם, "כלי" להיות .23הוא

מתאימהולפ בהכנה צורך ויש בהתבטלות, די אין יכך

ומחזיק]. מקבל כלי באמצעות הרעיון, לקליטת

התלמיד יגיע דבר של שבסופו היא, הלימוד מטרת

על עומד (=אדם דרבי'" אדעתי' (איניש) "קאי של למצב

רבו) במצבו24דעת אמנם .ieeykrdמסוגל התלמיד אין

דרבי'" ל"דעתי' 25להגיע

לשכלו בהתאם הרעיון את "לצמצם" הרב על לכן –

טמון יהיה הרעיון של שעומקו (כך התלמיד mlrdaשל

ה"מצומצם") הפשוט, –26ברעיון

של בכיוון לפעול התלמיד צריך זאת עם יחד אך

zexxgzydשכלו לדרגתelyממגבלות שכלו והתעלות ,

דבר של בסופו יוכל הוא זאת באמצעות הרב. של שכלו

יותר. נעלה שכל שהוא דרבי'", אדעתי' "קאי... להיות

.„
,Ï"�‰ „ÂÓÈÏ‰ È·Ï˘ Ï˘ Ì¯„Ò È·‚Ï È˘Â˜‰

ÂÈÏÚ ¯·Ò‰‰Â
– הלימוד חלקי בין לעיל שצויין הסדר dligzעל

עצמית), (התבטלות מר" נוטפות הכנהjkÎxg`e"שפתותיו

קושי:ilkלהיות לכאורה, מתעורר, עצמית), (מציאות

ש"רבה27הגמרא אמר28inwnאומרת לרבנן להו דפתח

– (=רבה רבנן ובדחי דבדיחותא שהתחילiptlמלתא

בדחו, והחכמים שמחה, של דבר אמר לחכמים לימודו

(=seqlשמחו) בשמעתא ופתח באימתא ישבseqalיתיב

את ליצור יש שתחלה נראה מכאן בלימוד). ופתח באימה

לבם" "נפתח של להבנת29השלב הראוי ה"כלי" הכנת ,

"יתיב אחרֿכך ורק (יראהzni`a`ה"שמעתתא", "

וביטול)?

" אשר דבדיחותא" "מלתא הוא: כך על inwnההסבר

זה אין ללימוד. כללית הכנה רק הוא לרבנן", להו דפתח

wlg.עצמו הלימוד מן

להכין נועדה לא דבדיחותא" "מלתא אחרות: במילים

את אצלו לעורר אלא השכלי, הרעיון לקליטת oevxdאותו

"קבלה" של רוח בהלך בכלל יהי' ששכלו לקבל, .30הכללי

לתלמיד, הרב בין הקשר אלzxardאבל הרעיון

באימתא "יתיב כאשר רק להיווצר יכול (ופתח31התלמיד,

בשמעתא)".

.‰
"˙·¯˜Ó ÔÈÓÈÂ ‰ÁÂ„ Ï‡Ó˘" ¯„Ò· È˘Â˜‰

חז"ל במאמר וימין32הסדר דוחה שמאל תהא "לעולם

לפיו שהרי לעיל, האמור לפי קשה משתמע33מקרבת"

צורך יש דוחה"dligzשתמיד `jkÎxgב"שמאל wxe

מקרבת". "ימין

לעשות יש ה"דוחה" שאת היא זה במאמר [וההדגשה

ידl`nyב" – "ddk"ב ה"מקרבת" ואת ,oini"34.[

למאמר זה סדר מתאים כיצד לשאול: יש כך ועל

..inwnש" ("מקרבת") דבדיחותא מלתא אמר להו... פתח

seql?"...(לקודם הפוך (כיוון באימתא יתיב

הוא כלל כאן35ועוד: ואילו לשמאל, קודמת שימין

לימין?zncewשמאל

יותר גוברת "לעולם36והשאלה המאמר לאחר :
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ועוד.19) א'תב. ע' מסעי אוה"ת וראה א. קיז, פסחים ב. ל, שבת

נוטפות.20) ד"ה שם שבת פרש"י

עצם21) מקבל הביטול שע"י (ושם, ופקצ"ט פקל"ט תער"ב המשך ראה

ע"ש). השכל,

(וש"נ).22) פ"ו ה'שי"ת בגנים היושבת ד"ה וראה א. מ, ברכות

פ"ג.23) כלים

ב.24) ה, ע"ז

שם.25) ע"ז – שנין" "ארבעין לאחרי רק

ובכ"מ.26) תרנ"ז. וידעת ד"ה בארוכה ראה

שם.27) ופסחים שבת

ר"ח28) רכו. רמז מ"ב היל"ש גירסת ע"פ והוא "רבא". – פ"ז בתניא

תשכ"ד. שבט יוד בשיחת נת' שם). ופסחים שבת דק"ס (וראה שם פסחים

ובדחי.29) ד"ה שם שבת פרש"י

(ס30) פ"ב תרפ"ט דודי לכה ד"ה ב).עייג"כ כ, ח"א קונטרסים ה"מ

את31) לשמוע התשוקה דגם תתפו, ע' ח"ב תער"ב מהמשך ג"כ להעיר

וכל). מכל ביטול לגמרי, ריקן כלי צ"ל (כי השכל מקבלת מבלבלת הרב שכל

פ"ד32) לאדה"ז ת"ת הל' – להלכה הובא ב. קז, סנהדרין א. מז, סוטה

סי"ז.

עה"פ.33) יל"ש ו. ב, שה"ש – בכתוב סדרם וכ"ה

שם.34) סוטה לע"י יעקב עיון ראה

ד'.35) סעיף ב' סי' או"ח אדה"ז שו"ע

ל"ימין36) דוחה" "שמאל שהקדים דזה לתרץ, אפשר הנ"ל במאמר כי

הסדר צ"ל שכן מפני (לא הוא באלישעllkaמקרבת" שם שקאי מפני כ"א) ,

עם אותו ששלח כ"כ (ועד אלישע תלמיד הי' כבר שגחזי לאחרי וגחזי,

gqtd bg - zegiyÎihewl

דוחה שמאל תהא ואשה, תינוק ש"יצר, מובא תהא..."

שתחילה הוא, "תינוק" אצל הסדר והרי – מקרבת" וימין

לקטנות אצלו אהובים שהם "בדברים ללימוד לזרזו יש

כפי וכו'", אגוזים לך ואתן קרא הרמב"םaigxnyשניו...

המשניות .37בפירוש

מקרבת" ב"ימין צורך יש תינוק שאצל מובן iptlומכך

יגשו שאם במציאות, אכן, שרואים, [כפי דוחה" "שמאל

התינוק להרחיקוdligzaאל הדבר עלול דוחה" ב"שמאל

הלימוד]. מן לחלוטין

מובנים ד'):38הדברים (בסעיף לעיל האמור לפי

ההשפעה סדר על רק מדובר תהא..." "לעולם במאמר

lretaשמאל" תחילה הוא: הסדר שבכך הזולת, על

מקרבת" "ימין כך ואחר .39דוחה"

"ימין של מסוג פעולות על כאן מדובר אין אך

הבאות iptlמקרבת" zigxkd dpkdkההשפעה ,40עצם

התלמיד משיכת או לתלמידים, דבדיחותא מלתא כאמירת

אצלו". אהובים ב"דברים הקטן

.Â
‰ÎÂ¯Î ‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓÏ Ï‡¯˘È È�· Ï˘ Ì˙ÎÈÙ‰

ÂÏÏ‰ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘·
חדש, רעיון בלימוד נדרשים אלו ענינים ששלושה כשם

מדובר כאשר הדבר, הוא שכך וחומר וקל גם, הוא כך

ל"מציאות להפיכתו עד האדם מציאות של מהותי בשינוי

חדשה".

כעם ש"לידתם" ישראל, לבני בקשר בענינינו, וכך

על האלקים את "תעבדון כאשר היא שהשלמתה ישראל,

היא אף כרוכה ב), בסעי' לעיל שהוסבר (כפי הזה" ההר

הללו: הענינים בשלושת

צורך יש התורה, את לקבל יוכלו ישראל שבני כדי א)

הקודמתoecarzב" דמותם לביטול ויגיעה עבודה – "

עבודת – "תעבדון" לתורה. מתוךcarהמנוגדת העובד ,

עול וקבלת עצמית .41התבטלות

ב" צורך יש ה' תורת את לקבל כדי dyrpשהרי

לנשמע.zncwd43,42ונשמע" נעשה

מסוג איננה "תעבדון" של העבודה שני, מצד ב)

עצם זהו להיפך: אלא היהודי, של מציאותו את השובר

אינם44מציאותו הם רשב"ג שלדברי לדגים, בדומה ,

וים45חוצצים כדגים הם ותורה יהודים והרי ,46.

חז"ל אומרים `l`לך`oi"47וכך oixeg oaשעוסק מי

של ענין היא תורה לכאורה, (והלא תורה" בתלמוד

– שלzecar"תעבדון" האמיתי שטבעם כיוון – (?

המשנהה כדברי ומצוות, תורה קיום הוא אני48יהודים :

קוני. את לשמש נבראתי

יהודי כאשר ר"ל,`epiולפיכך: ומצוות תורה מקיים

קל ושכך עול, ובלי "חפשי" שהוא לו שנראה למרות הרי

כיוון זאת, בכל ומצוות, תורה מקיים היה לו מאשר יותר לו

לפי הנדרש מן ההיפך הם ח"ו התורה לפי שאינם שחיים

" של ענין זהו הרי האמיתיים, וטבעו jxtמהותו zcear."

חז"ל למאמר עבודת49[בדומה של jxt50שמשמעותה

היא, שהעבודה למרות – לאנשים" נשים "מלאכת היא

פרך", "עבודת זוהי אנשים אצל הרי יותר, קלה לכאורה,

וטבעם]. להרגלם בניגוד זה כי
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ה"ימין הי' כבר וא"כ – ואילך)) כט ד, (מ"ב השונמית בן להחיות משענתו

*,f"ptlמקרבת"

בשמאל רק צ"ל שדחי' א) הנ"ל: במאמר ישנן הדגשות דב' י"ל [ועפ"ז

הועיל ולא מקרבת" "ימין קיים כבר אם גם ב) בפנים, כנ"ל בימין, וקירוב

דוחה" ה"שמאל לאחרי הנה – דוחה" ד"שמאל הנהגה צ"ל ולכן הדרוש ככל

מקרבת"].t"derצ"ל "ימין

" הלשון שמסתימת ע"ז, [נוסף וימיןmlerlאבל דוחה שמאל תהא

הובא ב) קעז, (ח"ג שבזהר (ובפרט, סדרם צ"ל כן ש"לעולם" משמע, מקרבת"

לסיפור בשייכות לא – מקרבת" וימין דוחה תהא ("שמאל סתם זה מאמר

כבפנים. עכצ"ל כו'" תינוק ב"יצר הרי] – דאלישע))

החמישית.37) והכת ד"ה חלק פ' סנהדרין

(38.359 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

(פ"י39) תשובה הל' רמב"ם ועיין כו'". ואשה תינוק "יצר במאמר ועד"ז

"עובד נק' כו' שכר לקבל כדי שהעובד ה"ה), ועיי"ש ו"עלd`xinה"א. ,"

מיראה לעבוד אותן שמחנכין והקטנים והנשים הארץ "עמי עובדים זה" דרך

("ימין"). מאהבה ויעבדו דעתן שתרבה עד _"שמאל")

ד"40) בסדר היא עולם" של ד"ברייתו xcdeחשוכאyixa`להעיר

ב. עז, שבת – ("ימין") אור ואח"כ ("שמאל") "צמצום" בתחילה נהורא",

סע"ב. רעט, לסדרn"kaeסידור בנוגע זהו אבל –lreta d`ixadאבל ,zaiq

חפץ "כי מפני היא הערכיםֿחב"דcqgהבריאה ס' וראה מקרבת). (ימין הוא"

בֿה, סעיף לחושך אורֿביחס ע' ב' .p"yeכרך

טו.41) כ, (יתרו ובזיע" וברתת וביראה באימה – "וינועו" דבמ"ת להעיר

שם). ובפרש"י א כב, ברכות

נעשה).42) כ): יט, (ויתרו ג (ושם, ז. כד, משפטים

ואילך.43) סע"א פח, שבת

(44) 246 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש היאcereוראה שקב"ע שמכיון (

זו. בעבודה ותענוג חיות לו יש לכן ישראל של האמיתית מציאות

וראיתי45) בד"ה נת' – כמותו הלכה שאין אלא מ"ז. פ"ו, מקואות משנה

שקו"ט וכבר א). (כב, דזבחים בהא כוותי' פסקינן הרי אבל – תרס"ב. אני,

לטהרה חיבור שם. עליות גולות בס' בזה והאריך שם. מקואות בתויו"ט בזה

ואכ"מ. ועוד, דחיקא). בשנויא (לפענ"ד בסופו ב' כלל מקואות הל'

ב.46) סא, ברכות

מ"ב.47) פ"ו אבות

בסופה.48) קידושין

יא.49) פ"א, שמו"ר ע"ב. ריש יא, סוטה

קשה".50) "עבודה נק' – שם סוטה רש"י ולגירסת

.`ipqk`d mr xetiqd y"iir ,(my q"ya xefprvd i"r hnypy) 'ek mr 'igxt oa ryedi 'xc xetiqa f"cre (*



כי gqtd bg - zegiyÎihewl

דוחה שמאל תהא ואשה, תינוק ש"יצר, מובא תהא..."

שתחילה הוא, "תינוק" אצל הסדר והרי – מקרבת" וימין

לקטנות אצלו אהובים שהם "בדברים ללימוד לזרזו יש

כפי וכו'", אגוזים לך ואתן קרא הרמב"םaigxnyשניו...

המשניות .37בפירוש

מקרבת" ב"ימין צורך יש תינוק שאצל מובן iptlומכך

יגשו שאם במציאות, אכן, שרואים, [כפי דוחה" "שמאל

התינוק להרחיקוdligzaאל הדבר עלול דוחה" ב"שמאל

הלימוד]. מן לחלוטין

מובנים ד'):38הדברים (בסעיף לעיל האמור לפי

ההשפעה סדר על רק מדובר תהא..." "לעולם במאמר

lretaשמאל" תחילה הוא: הסדר שבכך הזולת, על

מקרבת" "ימין כך ואחר .39דוחה"

"ימין של מסוג פעולות על כאן מדובר אין אך

הבאות iptlמקרבת" zigxkd dpkdkההשפעה ,40עצם

התלמיד משיכת או לתלמידים, דבדיחותא מלתא כאמירת

אצלו". אהובים ב"דברים הקטן

.Â
‰ÎÂ¯Î ‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓÏ Ï‡¯˘È È�· Ï˘ Ì˙ÎÈÙ‰

ÂÏÏ‰ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘·
חדש, רעיון בלימוד נדרשים אלו ענינים ששלושה כשם

מדובר כאשר הדבר, הוא שכך וחומר וקל גם, הוא כך

ל"מציאות להפיכתו עד האדם מציאות של מהותי בשינוי

חדשה".

כעם ש"לידתם" ישראל, לבני בקשר בענינינו, וכך

על האלקים את "תעבדון כאשר היא שהשלמתה ישראל,

היא אף כרוכה ב), בסעי' לעיל שהוסבר (כפי הזה" ההר

הללו: הענינים בשלושת

צורך יש התורה, את לקבל יוכלו ישראל שבני כדי א)

הקודמתoecarzב" דמותם לביטול ויגיעה עבודה – "

עבודת – "תעבדון" לתורה. מתוךcarהמנוגדת העובד ,

עול וקבלת עצמית .41התבטלות

ב" צורך יש ה' תורת את לקבל כדי dyrpשהרי

לנשמע.zncwd43,42ונשמע" נעשה

מסוג איננה "תעבדון" של העבודה שני, מצד ב)

עצם זהו להיפך: אלא היהודי, של מציאותו את השובר

אינם44מציאותו הם רשב"ג שלדברי לדגים, בדומה ,

וים45חוצצים כדגים הם ותורה יהודים והרי ,46.

חז"ל אומרים `l`לך`oi"47וכך oixeg oaשעוסק מי

של ענין היא תורה לכאורה, (והלא תורה" בתלמוד

– שלzecar"תעבדון" האמיתי שטבעם כיוון – (?

המשנהה כדברי ומצוות, תורה קיום הוא אני48יהודים :

קוני. את לשמש נבראתי

יהודי כאשר ר"ל,`epiולפיכך: ומצוות תורה מקיים

קל ושכך עול, ובלי "חפשי" שהוא לו שנראה למרות הרי

כיוון זאת, בכל ומצוות, תורה מקיים היה לו מאשר יותר לו

לפי הנדרש מן ההיפך הם ח"ו התורה לפי שאינם שחיים

" של ענין זהו הרי האמיתיים, וטבעו jxtמהותו zcear."

חז"ל למאמר עבודת49[בדומה של jxt50שמשמעותה

היא, שהעבודה למרות – לאנשים" נשים "מלאכת היא

פרך", "עבודת זוהי אנשים אצל הרי יותר, קלה לכאורה,

וטבעם]. להרגלם בניגוד זה כי
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ה"ימין הי' כבר וא"כ – ואילך)) כט ד, (מ"ב השונמית בן להחיות משענתו

*,f"ptlמקרבת"

בשמאל רק צ"ל שדחי' א) הנ"ל: במאמר ישנן הדגשות דב' י"ל [ועפ"ז

הועיל ולא מקרבת" "ימין קיים כבר אם גם ב) בפנים, כנ"ל בימין, וקירוב

דוחה" ה"שמאל לאחרי הנה – דוחה" ד"שמאל הנהגה צ"ל ולכן הדרוש ככל

מקרבת"].t"derצ"ל "ימין

" הלשון שמסתימת ע"ז, [נוסף וימיןmlerlאבל דוחה שמאל תהא

הובא ב) קעז, (ח"ג שבזהר (ובפרט, סדרם צ"ל כן ש"לעולם" משמע, מקרבת"

לסיפור בשייכות לא – מקרבת" וימין דוחה תהא ("שמאל סתם זה מאמר

כבפנים. עכצ"ל כו'" תינוק ב"יצר הרי] – דאלישע))

החמישית.37) והכת ד"ה חלק פ' סנהדרין

(38.359 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה

(פ"י39) תשובה הל' רמב"ם ועיין כו'". ואשה תינוק "יצר במאמר ועד"ז

"עובד נק' כו' שכר לקבל כדי שהעובד ה"ה), ועיי"ש ו"עלd`xinה"א. ,"

מיראה לעבוד אותן שמחנכין והקטנים והנשים הארץ "עמי עובדים זה" דרך

("ימין"). מאהבה ויעבדו דעתן שתרבה עד _"שמאל")

ד"40) בסדר היא עולם" של ד"ברייתו xcdeחשוכאyixa`להעיר

ב. עז, שבת – ("ימין") אור ואח"כ ("שמאל") "צמצום" בתחילה נהורא",

סע"ב. רעט, לסדרn"kaeסידור בנוגע זהו אבל –lreta d`ixadאבל ,zaiq

חפץ "כי מפני היא הערכיםֿחב"דcqgהבריאה ס' וראה מקרבת). (ימין הוא"

בֿה, סעיף לחושך אורֿביחס ע' ב' .p"yeכרך

טו.41) כ, (יתרו ובזיע" וברתת וביראה באימה – "וינועו" דבמ"ת להעיר

שם). ובפרש"י א כב, ברכות

נעשה).42) כ): יט, (ויתרו ג (ושם, ז. כד, משפטים

ואילך.43) סע"א פח, שבת

(44) 246 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש היאcereוראה שקב"ע שמכיון (

זו. בעבודה ותענוג חיות לו יש לכן ישראל של האמיתית מציאות

וראיתי45) בד"ה נת' – כמותו הלכה שאין אלא מ"ז. פ"ו, מקואות משנה

שקו"ט וכבר א). (כב, דזבחים בהא כוותי' פסקינן הרי אבל – תרס"ב. אני,

לטהרה חיבור שם. עליות גולות בס' בזה והאריך שם. מקואות בתויו"ט בזה

ואכ"מ. ועוד, דחיקא). בשנויא (לפענ"ד בסופו ב' כלל מקואות הל'

ב.46) סא, ברכות

מ"ב.47) פ"ו אבות

בסופה.48) קידושין

יא.49) פ"א, שמו"ר ע"ב. ריש יא, סוטה

קשה".50) "עבודה נק' – שם סוטה רש"י ולגירסת

.`ipqk`d mr xetiqd y"iir ,(my q"ya xefprvd i"r hnypy) 'ek mr 'igxt oa ryedi 'xc xetiqa f"cre (*



gqtdכב bg - zegiyÎihewl

בן הריהו "תעבדון", של הענין אצלו קיים כאשר רק

אמיתי. חורין

נעלה שינוי נוצר תורה מתן באמצעות jexrג) oi`a

ישראל, בני של "תעבדון" של שהענין עד ישראל, בבני

בפנימיותה הרי ומוגבלת, מדודה עבודה לכאורה, שהוא,

התורה בנותן הקשורה עבודה היא51זוהי מכך וכתוצאה ,

והגבלה. מדידה מכל נעלית

חרותנו", "זמן המצות", "חג – השמות שלושת וזהו

הפסח": ו"חג

על מורה המצות") ("חג zinvr"מצה" zelhazd

התנשאות .52וחוסר

שהביטול כך על מורה חרותנו") ("זמן "חרותנו"

ב אצלוeze`ivnמתהווה שמורגשת באופן היהודי של

ותענוג הנאה לו ויש לעיל, שהוסבר כפי האמיתית, החרות

מכך.

" מלשון הוא הפסח") ("חג דילוגbelic"53"פסח" .

ישראל בני אצל שהיה ממה באיןֿערוך (מצד54הנעלה

מצרים ביציאת מלמעלה שבא הנעלה ומתן55ה"דילוג"

ההגבלות, מן השתחררות של עבודה וזוהי תורה),

ביותר. גבוהה לדרגה והתעלות

.Ê
'‰ ˙„Â·Ú· ‰‡¯Â‰‰

כל של ה' עבודת לגבי מכך הנלמדות מההוראות אחת

יהודי:

וקבלת "יראה" היא ושרשה" ועיקרה העבודה "ראשית

"עבודת להיעשותcar"56עול, צריכה איננה זו עבודה אך ,

צדיקים" כולם "ועמך שהרי ח"ו, והישברות, עצבות מתוך

שאז מבדילה... ומחיצה מסך הקים הוא כן אם אלא –

לשבור עלֿידי`ozeעליו הקליפות... "לשבר – תחילה

eytp zexixne eal zxiay"57–

צורך יש כאשר "שבירה". אין עצמה מצד בקדושה כי

הגוף "מצד זה הרי נמוכה" ורוח נשבר "ולב במרירות

הבהמית" על58ונפש ח"ו "שולט בבחינת הם כאשר ,

"גבורות59האדם" (של הנפש" ומרירות נשבר "לב ואז ,

שליטתם את מבטלים נפש56קדושות") "מצד אבל ,

"שמחה" אלא – "שבירה" כלל אין .55האלקית"

קופסת היתה הזקן לאדמו"ר לסיפור: ההסבר גם [זהו

במכסה השתמש הזקן אדמו"ר כי מכסה, ללא מכסף, טבק

שיהיו שבראש, התפילין את לכוון כדי המבריק הכסף

באמצע. בדיוק

התבטאות תוך צדק", ה"צמח לפני כך על דברו כאשר

כך על אמר הקופסא, מן המכסה את שבר הזקן שאדמו"ר

ה"סבא" של ענינו היתה לא ששבירה צדק", ה"צמח

המכסה הנראה, כפי אלא שבר, לא הוא הזקן), (אדמו"ר

החוט את הסיר וה"סבא" בחוט, לקופסא מחובר היה

המחבר.

היה הזקן אדמו"ר אם אף הלא לשאול: יש ולכאורה

מצוה קיום לשם זה היה הרי המכסה, את ולא60שובר ,

עצמה? בפני "שבירה" של ענין

ענין כלל אין עצמה מצד בקדושה כך: הוא הענין אך

ש צדק" ל"צמח ברור היה ולפיכך "שבירה", `x"encשל

owfd.[המכסה את שבר לא בודאי

העצמית ההתבטלות הרי לעיל, האמור כל ולפי

בעבודת העבודה" כ"ראשית הנדרשים ytpdוקבלתֿהעול,

dnvr ziwl`dתוך ובחיות, בשמחה להיעשות צריכים ,

ומציאותו האמיתית חירותו שזוהי של61ידיעה האמיתית

יהודי.
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ביטול51) נעשה שבמ"ת (9 הערה לעיל (הובא דרז"ל ע"פ בכ"מ כמשנ"ת

כו'. לתחתונים ירדו לא דעליונים ה"גזירה"

פ"ג.52) (הא') ימים ששת ד"ה צו .n"kaeלקו"ת

שם.53) במכילתא יאשי' ר' כדעת יג. שם, יא. יב, בא פרש"י

עשו54) ואתם (יא): שם פרש"י eizecearראה lk..dvitwe belic jxc.

ע' תשמ"וֿז) (קה"ת, בהגש"פ – (נדפס תשל"ו לחגה"פ כללי מכתב ראה

תשל"ו. ניסן דחודש ומאמרים שיחות – ובארוכה תרסח).

וש"נ.55) 159 ע' לקמן ראה

בהיותם עוד בנ"י אצל ה"דילוג" ענין להיות הוצרך זה מטעם וגם

כי הקודמת), בהערה (כנ"ל במצרים

צ"ל ביצי"מ תיכף לכן למ"ת, הכנה היא שיצי"מ שמכיון לזה, נוסף –

אחר: [בסגנון דמ"ת להדילוג גם כ"א) ו"חירות", ד"מצה" רק (לא ההכנה

עצמו את להכין להתחיל המחונך על החינוך בתחילת חינוכו,zenilylתיכף

– בהווה] מצבו בערך "דילוג" שהוא

אצל דוגמתו להיות הוצרך מלמעלה, ה"דילוג" הי' גופא שביצי"מ מכיון

הנ"ל). רש"י (לשון פסח" שקרוי לשמו "זכר בנ"י

רפמ"א.56) תניא

פי"ז.57) תניא

ספל"ד.58) תניא

ב).59) (ל"ט, פל"א תניא

טו.60) סעיף תשחית ובל ונפש גוף שמירת הל' אדה"ז משו"ע ולהעיר

עבדeze`ivnyלהעיר61) שקנה מה שלכן האדון מציאות הוא עבד של

ב). כג, קידושין (רשב"א מלכתחילה רבו קנה



כג
רבה

אמר רבה . . שהיו משיאין קטנה לגדול, וגדולה לקטן1.

קטנ"ה גדו"ל — גימטריא רב"ה.
וכן גדול"ה קט"ן — גימטריא רב"ה.

)תורת לוי יצחק עמ' יז(

ריש לקיש

ולא  בדורותיו  יוחנן אמר  רבי  בדורותיו2,  היה  תמים 
וכל שכן  בדורותיו  לקיש אמר  ריש  בדורות אחרים, 

בדורות אחרים3.

חיי  שני  כמספר  תתק"ן,  מספרו   — לקי"ש  רי"ש 
נח4.

)הערות לזהר א עמ' כג(

בית שמאי

הקדש  תחילת  דילפינן  שמאי,  דבית  טעמייהו  מאי 
הקדש  אף  בטעות,  אפילו  תמורה  מה  הקדש,  מסוף 

אפילו בטעות5.

הקדש טעות — הוא בלאה, כי יעקב קידש את לאה 
בטעות, כי היה סבור שהיא רחל.

תמורה — היא גם כן בלאה, כי לבן החליף והמיר 
אותה תחת רחל, הרי עשה אותה תמורה.

זהו שבית שמאי, שהם מבחינת לאה6, יליף הקדש 
טעות מתמורה.

)תורת לוי יצחק עמ' מו(

בית שמאי ובית הלל

מניקת . . מאימתי היא טהרתה, בית שמאי אומרים 
משיחבל, בית הלל אומרים משיחבר7.

בית שמאי, גבורה, סבירא ליה משיחבל, כי חבלה 
הוא מצד הגבורות.

בית הלל, חסד, סבירא ליה משיחבר, כי חיבור הוא 

1( סנהדרין קד, א.
2( נח ו, ט. 

3( סנהדרין קח, א.
4( נח ט, כט.

5( נזיר לא, א.
6( טעמי מצות להרח"ו פרשת תצא.

7( כלים פי"ד מ"ב.

מצד החסדים. וכמו מים, שהם חסדים, טבעם לחבר.
)תורת לוי יצחק עמ' רחץ(

שמואל

)שבע  לשלמנא  בירי  שב  ואזיל,  קאמר  דהוה  ההוא 
בורות כרויות לרגלי איש שלום ומכולם ינצל( . . אמר 
יפול  שבע  כי  כתיב8,  קרא  יהודה,  לרב  שמואל  ליה 

צדיק וקם9.

שמואל — הוא תיבות א"ו של"ם.
א"ו — מספר שבע, היינו השבע בורות.

שלם — הוא שלמנא, איש שלום.
)תורת לוי יצחק עמ' רב(

אמר שמואל, אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי 
אבא10. 

שמואל - הוא בבינה11.
אביו - הוא בחינת חכמה, כי חכמה נקרא אב. 

כי  שמו12,  מה  נודע  ולא  סתם,  אבוה  נקרא  ולכן 
וחכמה  בהעלם.  נקודה  שהיא  י',  בחינת  היא  חכמה 
היא בחינת אב לבינה, כי הרי בינה יוצאת מחכמה, כי 
ה' דבינה נעשית מהאותיות ו"ד דמילוי יו"ד דחכמה. 
ובינה הוא בן י"ה, שם י"ה הוא בחכמה13. זהו שחכמה 

הוא אביו דשמואל, בינה.
והוא חלא בר חמרא.

חמרא - הוא בחכמה ובבינה.
חכמה - יי"ן עם שלש אותיותיה גימטריא חכמ"ה.

בינה - יי"ן בהסר אותיותיה גימטריא בינ"ה14. 
ויין דחכמה לא נעשה חלא, כי הוא יין הטוב, שעליו 
כיין הטוב, חך הוא בחינת חכמה, ח"ך  וחכך  כתיב15 

מ"ה. 
מינה  בינה  כי  חלא,  נעשה  דבינה  יין  כן  שאין  מה 

דינין מתערין.
)תורת לוי יצחק עמ' רנו(

8( משלי כד, טז.
9( סנהדרין ז, א. 
10( חולין קה, א.

11( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.
12( בכורות מד, ב.

13( זח"ג י, ב.
14( מאורי אור מערכת יין.

15( שיר השירים ז, י.

לקוטים מתורת לוי יצחק



כד

חוברת ו

תנאי החיים בציאילי
החדר שאליו הגענו היה בביתה של משפחה טטארית1, שכללה איש, אשה ו"שקץ"2 קטן בן מספר 
שנים. כדי להיכנס לחדרנו היה עלינו לעבור דרך חדר מבוא, שהיה רטוב מבוץ ואפלולי מרוב זבובים, 

ואחריו היה עלינו לעבור דרך חדריהם של בעלי הבית - חדר השינה וחדר האוכל.

מיד עם הגיענו לשם הבאתי קומקום, והרתחתי תה באמצעות שבבי עץ שאספתי. כדי לשתות את 
המים מהכוס היה צורך להמתין עד שהם ישקטו מתנועתם והעפרורית שבהם תשקע אל השוליים. עם 

הזמן התרגלנו לכך, אך בפעם הראשונה אין הדבר עושה רושם טוב כלל.

בזמן ששתינו את התה ישבה בחדר הסמוך הגויה עם ילדה, ודלת לסגור בה את החדר - לא היתה; 
ואילו חומר לשיחה ודברים לספר זה לזה - לאחר שנה שכזו היה בשפע. 

בינתיים פרש כבר הלילה את כנפיו, והיה עלינו להתארגן למנוחה קלה. מקור האור היחיד בחדרנו 
היה מין פמוט קטן שמולא שמן. אכלנו את ארוחת הערב ומילאנו כד מים )אף הוא מן הדברים שהשגתם 
דרשה מאמץ גדול( לנטילת ידיים של שחרית. כיסיתי את שני החלונות בכיסויים כלשהם שמצאתי בין 
הדברים שהבאתי עמי. רצינו לנוח מעט, ומיד החלה פרשייה חדשה - הזבובים, שהיתה להם מין עקיצה 

שכזו . למרות כל זאת עלה בידינו גם לישון מעט.

בבוקר קמנו משנתנו, וכך החל להתנהל לו סדר יום מסויים, שלפיו התנהגנו מעתה מדי יום. בכל 
יום לפנות ערב נהגנו ללכת אל בית הנתיבות. היה זה המקום היחיד שהכניס מעט חיים לחיי השגרה. 
אחד,  ועוד  ז"ל  בעלי   - שניים  רק  היו  גולים  יהודים  להתאסף.  נהגנו  שסביבו  קבוע  ספסל  שם  היה 
מהחוגים המשכילים בקייב, איש "בונד"3 לשעבר, שכבר ישב במאסר כמעט שנתיים. שאר הגולים היו 
בני לאומים שונים. כולם כבר ידעו שהגעתי. היחסים בין כל הגולים היו חמימים מאוד וחוצי לאומים; 

זכרונות העבר שלהם איחדו אותם.

פעם הבחנתי במהנדס נוצרי שתפס את בעלי בזקנו ושאל אותו: "כיצד עלה בידכם לשמור על 
זקנכם המלא? אני שואל זאת משום שבעבר חלקתי את תא המאסר עם אדם שהוכה לאחר שסירב להניח 

לסוהרים לספר את זקנו, ובשל כך גילחו את זקנו לחלוטין".

נהגנו לשבת שם עד השעה עשר בלילה, ולאחר מכן פנה כל אחד מהגולים אל מקום מגוריו4.

1( הטטארים - צאצאי שבטים מגזע מונגולי.
2( כינוי לגוי צעיר.

3( מפלגת פועלים יהודית.
4( אודות ב' ניסן שנה זו )ת"ש( - ראה לעיל ע' 000.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zezixk(iying meil)

eiptl eidy ote`aeúBëéúç ézL,mdn zg` lk`eøøáì øLôà §¥£¦¤§¨§¨¥
Bøeqéàe` oney `id zxzepd dkizgd m` xikiy iwa mc` ici lr ¦

ly wtqa la` .lk`y zxg`d dkizgd dzid dn xxazie ,alg
,úçà äëéúçdze` lk`y xg`l,Bøeqéà øøáì øLôà éàokle £¦¨©©¦¤§¨§¨¥¦

.ielz my` `ian epi`
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המשך קיאור למס' כריתות ליום חמישי עמ' ק



כה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - חג הפסח

יד, כט – ויחזק ה' את לב פרעה מלך מצרים 
וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד 

רמה

א. א. ידועה אגרת הקודש של הבעל שם טוב1, בה מסופר 
יבוא  מתי  מר?"  אתי  קא  "אימתי  המשיח:  את  שאלתו  על 
)מעיינות  מעינותיך  "לכשיפוצו  משיח:  ותשובת  המשיח? 

החסידות( חוצה",
כל הענינים הרי רמוזים בתורה2: התרגום אומר על הפסוק3 
"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – "בריש גלי". ובספרים נאמר 
ראשי  הוא  בריש  טוב:  שם  הבעל  מרומז  "בריש"  שבתיבת 

תיבות "ר' ישראל בן שרה", וגם "ר' ישראל בעל שם"4.
הרשב"י:  מרומז  "בריש"  שבתיבת  בספרים,  נאמר  גם 
"ר'  האריז"ל:  גם  יוחאי"4.  בן  שמעון  "ר'  ר"ת  הוא  בריש 
בן שלמה". שעל ידי תורת רשב"י והאריז"ל5 תבוא  יצחק  
הגאולה – "ובני ישראל יוצאים ביד רמה". כדאיתא בזוהר6: 
"האי ספר הזהר יפקון בי' מן גלותא ברחמים" )בספר הזהר 
יצאו מהגלות ברחמים(. רשב"י וכן האריז"ל הרי גילו פנימיות 
גילוי  ואילו  בהגבלה,  זאת  וגם  סגולה,  ליחידי  רק  התורה 
המשיח יהי' כאשר פנימיות התורה תתגלה באופן של הפצה 
דוקא7, ובכל מקום עד לחוצה, וענין זה החל מהבעל שם טוב, 

שהתחיל לגלות חסידות לכול, ללא הגבלות.
רשב"י,  של  שהרמז  מה  גם  בדיוק.  הכל  בא  בתורה  ב. 
אם  כי  הפסוק  בלשון  אינו  טוב  שם  הבעל  ושל  האריז"ל 

בתרגום, הוא איפוא מדוייק.
פשוטו של הכתוב מדבר על יציאת מצרים. אלא שמאחר 
היא  מצרים  ויציאת  הגליות8,  לכל  שורש  היא  מצרים  וגלות 
שורש לכל הגאולות, נרמזת בפסוק זה של יציאת מצרים גם 

הגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו.
תירגום  יותר.  בגילוי  העתידה  הגאולה  רמוזה  בתרגום, 
משום  בא  לתרגום,  לשפת-גלות,  הקודש  מלשון  התורה 
שבזמן הגלות לא הבינו הכל את לשון הקודש. ונמצא, שעל 
ידי התרגום המשיכו תורה ולשון קודש גם בלשון חול, שגם 

החול יהי' קודש9. וזוהי ההכנה לגאולה העתידה.

1 ( ראה לקוטי שיחות ח"ג )המתורגם ללה"ק( ע' 74 הערה *92 והע' 03. ביאור הענין – 

ראה שיחת שמח"ת תר"ץ )לקו"ד ח"ב ע' 275 ואילך(.

2 ( זח"ג רכא, א. וראה ב"ק צב, א.

3 ( שמות יד, ח.

4 ( הובא בדגל מחנה אפרים במקומו.

5 ( ראה הקדמת הס' כסא מלך, מקדש מלך.

6 ( ח"ג קכד, ב. וראה אגה"ק סי' כו.

מגלותנו  הגאולה  מבשר  הנביא  אליהו  דברי  בסופו(  )ת"ו  זוהר  בתקוני  הל'  כדיוק   )  7

כד אתגלי לתתא בדרא  דילך  חיבורא  יתפרנסון מהאי  ב"נ לתתא  )לרשב"י(: כמה  זה 

והדגיש:  ביאר  שם  מלך  ובכסא  גו'.  בארץ  דרור  וקראתם  ובגינא  יומיא  בסוף  בתראה 

בדרא בתראה דוקא קרוב לימות המשיח כו' )אף אשר( זה כמה מאות שנים שנתגלה 

כו' )כי הלימוד צ"ל דוקא באופן של( יתפרנסון כו' יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמות 

שגילה האר"י זלה"ה כו' שיבינו כו' כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו שכר טוב כו' 

עכ"ז הסגולה דבגיני' וקראתם דרור היא כשיתפרנסון וילמדו פירושי המאמרים כו'. – 

ראה ג"כ הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות.

8 ( ראה ויק"ר פי"ג, ה.

ויראו  ( ראה קוטי שיחות ח"ג )המתורגם ללה"ק( ע' 611. תורה אור משפטים ד"ה   9

בני  נאלצו  לכן  הרי  בתקפו,  הרע  נותר  מצרים  בגאולת 
בגאולה  כן  לא  העם".  ברח  "כי  מהרע10  לברוח  ישראל 
העתידה, שעל אותו הזמן נאמר11: "ואת רוח הטומאה אעביר 
ולכן בגאולה  לגמרי.  יעלמו אז  והטומאה  מן הארץ", שהרע 
העתידה לא יהי' צורך לברוח – "כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה 
הבשר  שגם  יחדיו"13,  בשר  כל  "וראו  אם  כי  תלכון"12,  לא 

הגשמי כאן למטה יראה אלקות במוחש.
והבעל  האריז"ל  הרשב"י,  של  שמותיהם  נרמזים  לכן 
"יפוצו  של  באופן  היא  תורתם  כי  בתרגום,  דוקא  טוב  שם 
להפיץ  אדרבה,  אלא  מהחוץ,  לברוח  )לא  חוצה"  מעינותיך 
שהתרגום  כשם  התורה(,  פנימיות  של  המעיינות  את  שם 
זה  ידי  שעל  והחוצה,  החול  לתוך  ותורה  קודש  לשון  מביא 

תהי' הגאולה העתידה.
בעל  הרבי  גם  מרומז  "בריש"  שבתיבת  לי,  כתב  יהודי  ג. 
שלום   – ש'  בן,   – ב'  יצחק,  יוסף   – י'  רבי,   – ר'   – ההילולא 

)דובער( וכן שטערנא שרה )אם הרבי(.
בנוגע  אבל  ורמזים,  ר"ת  להמציא  אין  כלל  שבדרך  אף 
לענינים שמצד עצמם הם ברורים ונכונים, יש מקום למצוא 
למצוא  טוב  מה  בעולם,  ודרך  הנהגה  כל   – רמז.  גם  להם 
דוגמתם )על כל פנים דוגמא רחוקה( בעניני תורה. ובעניננו 
לפירוש  בהקדמתו  הרמב"ם  דברי  דרך  על  שהוא  לומר  יש 
אותם  דורשת  שהגמרא  וכו',  הדס  אתרוג,  על  המשניות, 
היינו  לא  הדרשות  שללא  הדבר,  פירוש  שאין  מהפסוק, 
יודעים מהי כוונת "פרי עץ הדר וכו'", אלא שבני ישראל בכל 
הדורות ידעו בקבלה ממשה רבינו דור אחר דור מה הם הד' 
חכמים  חפשו  בתורה,  מרומז  הרי  שהכול  כיון  אלא  מינים, 

ומצאו רמז על כך גם מפסוקי התורה.
החל  הגבלה,  ללא  לכל,  החסידות  גילוי  לעיל,  כאמור  ד. 
מהבעל שם טוב. וכידוע, שהבעש"ט הלך מעיר לעיר ומכפר 
לכפר, ומסר ענינים של תורת החסידות גם לאנשים פשוטים 
ביותר. אלא כדי שהאנשים הפשוטים יוכלו להשיג הדברים, 
ערכם,  לפי  החסידות  עניני  את  טוב  שם  הבעל  התאים 
והדומה, כשבתוכם חבויים  בסיפורים, פתגמי-תורה קצרים 

רזין ורזין דרזין.
מקומו  וממלא  תלמיד   – ממעזריטש  המגיד  הנהגת 
על  )לא  בגלוי  חסידות  לומר  היתה,   – טוב  שם  הבעל  של 
רק  זה  אבל  וכדומה(,  סיפורים  של  בלבושים  הלבשתם  ידי 

לתלמידיו וגדולי תורה, אבל לא לכולם.
הנהגת אדמו"ר הזקן – תלמידו וממלא מקומו של המגיד 
חסידות  עניני  להלביש  היתה  מקומו,  ממלאי  והרביים   –
בשכל, שגם שכל אנושי יוכל להשיג את תורת החסידות. וזהו 
החידוש של חסידות חב"ד, לגלות חסידות לכל בני ישראל, 
או  נשמתם  גודל  מצד  לזה  השייכים  סגולה,  ליחידי  רק  לא 

גו' לבנת הספיר.

10 ( תניא פל"א.

11 ( זכרי' יג, ב.

12 ( ישעי' נב, יב. וראה המשך וככה – תרל"ז בסופו.

13 ( שם מ, ה.

המשך קעמוד ממ
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i"yx£È�ÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑עטרֹות עׂשר ונטל ּבּיֹום; ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ראׁשֿחדׁש הּוא לּמּלּואים, ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עֹולם" ּב"סדר Ï‡¯NÈ.הּׁשנּויֹות È�˜ÊÏe∑ולא ּגדֹולה, ּבכהּנה ּומׁשּמׁש נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי להׁשמיעם ְְֵֶַָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

נכנס מאליו .יאמרּו ְְִֵֵָָֹ
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i"yx£Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ׁשעׂשה העגל מעׂשה על זה עגל עלֿידי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ׁשּמכּפר רמב"ן.להֹודיע «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ak zegiy ihewl)

עגל לָך ב)קח העגל(ט, מעׂשה על . . הּקּב"ה לֹו ׁשּמכּפר אהרן(רש"י)להֹודיע הקריב הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

העגל על לכּפר ּכדי א)ּפר כט, ((תצוה ּבּכּפרה. ׁשלּבים ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב מה ּולׁשם לֹוא, "ׁשּנמחל ( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

) הּדין". מן לגמרי ונפטר הּמלְך.. מצות על ׁשעבר מה "ׁשבלגמרי להיֹות) . . החטא ּכקדם . . וחביב ּומרּצה ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ

לקֹונֹו". רּוח ְַַַנחת
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ּבקר. ּבן עגל ל קח אהרן אל וּיאמר ְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹ(ב)

ּכמֹו הּללּו, ּבּקרּבנֹות רּבנּו מׁשה ְְְִֵֶַַַַָָָָנצטּוה

צּוה אׁשר הּדבר זה ו): (ּבפסּוק ּבּסֹוף ְֲִֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר

מׁשה וּיאמר וכן: זה. נזּכר לא ואם תעׂשּו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹֹה'

מּמּנּו העמר מלא ה' צּוה אׁשר הּדבר ְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹזה

האל אנכי וכן: לב). טז (ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶָָֹלמׁשמרת

ואם זה יעקב סּפר יג), לא (ּבראׁשית אל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹּבית

הראיתי ּוכבר לֹו. האמירה נזּכרה ְְְְֲִִִִֶָָָָֹלא

א) יא (ׁשמֹות הּפסח מצֹות ׁשל ְְִִֶֶַַַָָּבּפרׁשּיֹות

רּבֹות. ֵֶַָּכאּלה

ׁשּיאמר לאמר. ּתדּבר יׂשראל ּבני ואל וטעם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ(ג)

אהרן ׁשּיהיה רצה ּכי ּכן, אהרן ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלהם

הּקרּבנֹות, הּמקריב והּוא ה' ּבׁשם ְְְְְִֵֶַַַַָָֻהמצּוה

ּבני ואל ׁשּטעמֹו: והּנכֹון, העם. ּבעיני ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָלגּדלֹו

לכ ּכי הּנזּכרים, והּזקנים אּתה ּתדּבר ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָיׂשראל

מׁשה וּיקרא :ּכדר ליׂשראל, ׁשּידּברּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָקראם

(ׁשמֹות מׁשכּו אלהם וּיאמר יׂשראל זקני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלכל

כא). יב

B‡ּבני ואל הּזקנים: מן אחד לכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָאמר

וּיאמר הּפרׁשה: וׁשעּור ּתדּבר, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹיׂשראל

ּבני ואל אמר הּזקנים ואל ,ל קח אהרן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹאל

יאמר לרּבים המדּבר ּכי לאמר, ּתדּבר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹיׂשראל

אתכם ואצו :ּכדר מצותֹו, אחד לכל ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָסתם

(ּדברים ּתעברּו חלּוצים וגֹו' לאמר ההיא ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹּבעת

ּתֹורה. ּבמׁשנה רּבים וכן יח), ְְְִִֵֵַָג

Èa¯Âוּיאמר טעם: ּכי ו) (ּבּפסּוק אמר אברהם ¿«ƒְְִֶַַַַַָָָָֹ

(ׁשם), ּתעׂשּו ה' צּוה אׁשר הּדבר זה ֲֲִֶֶֶַַָָָָמׁשה

הּד זה מׁשה להם אמר ּכן,ׁשּכבר ואם בר. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

קרא :ּכ האּלה הּפסּוקים ׁשעּור ׁשּיהיה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיּתכן

וּיאמר יׂשראל, ּולזקני ּולבניו לאהרן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמׁשה

ּתעׂשּו אֹותי ה' צּוה אׁשר הּדבר זה ֲֲִִֶֶֶַַָָָמׁשה

קח אהרן אל וּיאמר ה', ּכבֹוד אליכם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹוירא

לאמר ּתדּבר יׂשראל ּבני ואל וגֹו', עגל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָֹל

ּבתחּלה קּצר והּנה עּזים. ׂשעיר לכם ְְְְִִִִִִִֵֵֶָָקחּו

ּבּסֹוף. ֵַַּופרׁש

ep�È‡Â,הּקרּבנֹות להם ׁשהזּכיר אחר אבל נכֹון, ¿≈∆ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ואמר חזר מׁשה, צּוה אׁשר את ְְֲִִֶֶֶַַַָָָוּיקחּו

ׁשּיקריבּו ּתעׂשּו, ה' צּוה אׁשר הּדבר זה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָלהם:

יראה ּכ ואחר ׁשּיצּום, הּסדר על ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּקרּבנֹות

ה' הּיֹום ּכי ׁשאמר: ּובעבּור הּכבֹוד. ֲִֶֶַַַַָָָלהם

ּבכבֹודֹו. להם ׁשּיראה ואמר חזר אליכם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָנראה

‰p‰Âוזה ּבפרׁשת: הזּכרּו לא האּלּו הּקרּבנֹות ¿ƒ≈ְְְְְֵֶַַָָָָָֹֻ

אתם לקּדׁש להם ּתעׂשה אׁשר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹהּדבר

רק צּוה לא ׁשם ּכי א), כט (ׁשמֹות לי ְְִִִֵַַָָֹלכהן

וקרּבנֹותיהם הּימים ּובׁשבעת הּמּלּואים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָעל

הּׁשמיני ּבּיֹום עּתה ּכי מּלּואיהם, ימי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָמלאּו

הּקרּבנֹות והּנה הּקרּבנֹות. יקריבּו עצמם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהם

לדֹורֹות חבּתים מנחת ּכענין להם, ּכחנּכה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֻהּללּו

יגֿיד). ו (לעיל אתֹו הּמׁשח ְְִֵַָֹּביֹום

ÔÎzÈÂלהם הֹוסיף העגל מעׂשה על לכּפר ּכי ¿ƒ»≈ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

צּוה: ּכאׁשר ּכי הּללּו, הּקרּבנֹות ְֲִִֶַַַַָָָָָעּתה

אתם, לקּדׁש להם ּתעׂשה אׁשר הּדבר ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוזה

(ריׁש ּפרׁשּתי ּכאׁשר העגל, נעׂשה לא ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעדין

ׁשם. הזּכירם לא לכ ב), ח ּולעיל וּיקהל ְְְְִִֵֵַַָָָֹפ'

א) כט (ׁשמֹות ׁשם ׁשאמר רּׁש"י ּכדברי ְְְְִִֵֶַַָָֹולא

היּו אבל העגל, מעׂשה על לכּפר הּפר ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכי

אהרן ועל הּמזּבח על לחּטא ההם ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָֹהּפרים

ּבּיֹום הּזה והעגל אֹותם, ּולקּדׁש ּבניו ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָועל

העגל. מעׂשה על לכּפר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּׁשמיני

‰p‰Âּכ אהרן הּכּפּוריםקרּבן ּביֹום קרּבנֹו ¿ƒ≈ְְְְֲִִַַַָָָֹ

ּביֹום ּכחּטאתם העם וחּטאת ְְְְֶַַַָָָָָּבׁשוה,

אמר וכ לחּטאת. אחד עּזים ׂשעיר ְְְִִִִִֶַַַָָָָהּכּפּורים,

ּכהנים ּבתֹורת מּלּואים ּפרׁשת ׁשל ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּבּתֹוספּתא

העגל, מעׂשה על לכּפר הּזה ׁשהעגל ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ(ּכאן)

יֹותר להביא יׂשראל ראּו מה וכי ְְְְְִִִֵֵָָָָָודרׁשּו:

ּבתחּלה ּבידכם יׁש להם אמר אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאהרן,

ׁשּנאמר ּבתחּלה ּבידכם יׁש ּבּסֹוף, ּבידכם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָויׁש

ויׁש עּזים, ׂשעיר וּיׁשחטּו לא) לז ְְְְֲִִִִִֵֵַ(ּבראׁשית

עׂשּו ח): לב (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּבּסֹוף, ְְְֱֶֶֶֶַַָּבידכם

מעׂשה על ויכּפר ׂשעיר יבא מּסכה, עגל ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלהם

עגל. מעׂשה על ויכּפר עגל יבא ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׂשעיר,

‰‡¯�Âׁשל החּטאת טעם היֹות ּבעבּור ּכי ¿ƒ¿∆ֱֲִֶַַַַַָ

ׂשרף הּכּפּורים, ּביֹום ּכטעמֹו ְְֲֲִִַַַַָֹאהרן

על אף הּכּפּורים, יֹום ׁשל יּׂשרף ּכאׁשר ֲִִִֵֶֶַַַַָאֹותֹו

מׁשה ּפרׁש לא ּכי חיצֹונה, חּטאת זה ׁשהיה ִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפי

לא והּכתּוב ּבכ נצטּוה ואּולי ּכן. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיעׂשה

ּׁשּיאמר מה רק יעׂשה לא ּכי ,להארי ְֲֲִִֶֶַַַַַַָֹֹחׁשׁש

ה'. ּׁשּצּוה מה רק מׁשה יאמר ולא ְִֶֶֶַַַָֹֹמׁשה,
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל אהרן וּיקרב הּמזּבח, אל קרב וטעם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַֹ(זֿח)

הּפׁשט ּבדר ּדעּתי על וּיׁשחט. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

החּטאת ׁשם ועׂשה הּמזּבח צפֹון אל קרב ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹיאמר

מׁשה ואמר ּבּצפֹון, ׁשחיטתן הם ּכי ְְְִִֵֶַַָָָָָָוהעֹולה,

זה. אהרן ידע ׁשּכבר קצרה ּבדר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכן

Ï·‡רּבֹותינּו נתעֹוררּו (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ¬»ְְְֲִִֵַַָֹ

ּדֹומה, הּדבר למה מׁשל ּומׁשלּו ְְֶֶַַָָָָָָּבזה,

מתּבּיׁשת והיתה אּׁשה ׁשּנׂשא ודם ּבׂשר ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָלמל

לּה, אמרה אחֹותּה, אצלּה נכנסה ְְְְְֲִִֶָָָָָָָָמּלפניו,

ׁשּתׁשּמׁשי לא זה לדבר נכנסּת לּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹאחֹותי

את ׁשּמׁשי ּובאי ּדעּת הגיסי ,הּמל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאת

לא מׁשה לֹו אמר ּכ .אחיהּמל אהרן הרן, ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּתׁשרת לא ּגדֹול ּכהן להיֹות נבחרּת ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹלּמה

.עבֹודת ועבד ּובא ּדעּת הגס הּמקֹום, ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֹֹלפני

LÈÂהּמזּבח את רֹואה אהרן היה אֹומרים, ¿≈ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

נכנס מּמּנּו, מתירא והיה ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכתבנית

מּמה ּתירא לא אחי אהרן לֹו אמר אצלֹו ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

לכ אליו, קרב ּובא ּדעּת הגס מתירא, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּׁשאּתה

הּמזּבח, אל וּיקרב הּמזּבח. אל קרב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאמר

ְִִּבזריזּות.

ÌÚËÂקדֹוׁש אהרן ׁשהיה ּבעבּור ּכי זה, ּדבר ¿««ְֲֲִֶֶַַָָָָֹ

מעׂשה זּולתי חטא ּבנפׁשֹו ואין ְְְְֲִֵֵֵַַָה'

ּבמחׁשבּתֹו, לֹו קבּוע ההּוא החטא היה ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָהעגל,

נגּדי וחּטאתי ה): נא (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָּכענין

ׁשם העגל צּורת ּכאּלּו לֹו נדמה והיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָתמיד,

,ּדעּת הגס לֹו אמר ּולכ ּבכּפרֹותיו, ְְְְְֵֵַַַַָָָָָמעּכב

רצה ׁשּכבר ּכ ּכל רּוח ׁשפל יהיה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

מעׂשיו. את ֱֲִֵַָֹאלהים

ÌÈ¯Á‡Â,ּכן לֹו מראה הּׂשטן ׁשהיה מפרׁשים «¬≈ƒְְְִֵֶֶַַָָָָָ

אףּכמֹו אחי אהרן ׁשם: ׁשאמרּו ְְֲִֶַַָָָֹ

צרי עֹונֹותי לכּפר הּמקֹום ׁשּנתרּצה ּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעל

יׂשטינ ׁשּמא ׂשטן ׁשל ּפיו לתֹו לּתן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָאּתה

(ּכאן). ּכהנים ּבתֹורת וכּו' לּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַָָָֹּבביאת

,ÌÚ‰ „Ú·e E„Úa ¯tÎÂ ÌÚËÂקרב יאמר ¿««¿«≈««¿¿«»»ְַַֹ

ועׂשה הּקרּבנֹות, ּכל לעׂשֹות הּמזּבח ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָאל

ּבעד וכּפר ,עֹולת ואת חּטאת את ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָּתחּלה

ּכן, אחרי העם ּובעד ,ּבקרּבנֹותי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָּתחּלה

לּמד ּבקרּבנם, ּבעדם וכּפר העם קרּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתעׂשה

מג:). (יֹומא החּיב על ויכּפר זּכאי ׁשּיבא ִֵֶַַַַַַָָָֹאֹותֹו
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(ã)ì ìéàå øBLåäìeìa äçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§¨−§¨´
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯� '‰ ÌBi‰ Èk∑זה ליֹום חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ידיכם; ּבמעׂשה ׁשכינתֹו .להׁשרֹות ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(ä)÷iåeáø÷iå ãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®©¦§§Æ
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk̈¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)àøéå eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬
:ýåýé ãBák íëéìà£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)-úà äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º¤
äNòå íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®©«£¥º

:ýåýé äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ נבחרּת'!(ת"כ)∑˜¯· לכ ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר לגׁשת. וירא ּבֹוׁש אהרן ‡˙.ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ∆

E˙‡hÁ∑ּבקר ּבן ‰ÌÚ.איל∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל Ôa¯˜∑ּבן "עגל", ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכבׂש. ועגל עּזים ׂשעיר «»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆ִַ»¿«»»ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
למד אּתה ּומּכאן הּוא, רמב"ן.ׁשנה ִֵַָָָָָ

(ç)úàhçä ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈
:Bì-øLà£¤«

(è)íca Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈
:çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½¤§−©¦§¥«©

(é)-ïî ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ¦
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(àé):äðçnì õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑הּדּבּור עלּֿפי וכּלן מּלּואים; וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

˜„Ìד ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙Á�Óe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒ�e¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zL�k Ïk e·È¯˜e ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח ˙È ÒÎ�e ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ È�a e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

e�a¯‡יא „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל אהרן וּיקרב הּמזּבח, אל קרב וטעם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַֹ(זֿח)

הּפׁשט ּבדר ּדעּתי על וּיׁשחט. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמזּבח

החּטאת ׁשם ועׂשה הּמזּבח צפֹון אל קרב ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹיאמר

מׁשה ואמר ּבּצפֹון, ׁשחיטתן הם ּכי ְְְִִֵֶַַָָָָָָוהעֹולה,

זה. אהרן ידע ׁשּכבר קצרה ּבדר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכן

Ï·‡רּבֹותינּו נתעֹוררּו (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ¬»ְְְֲִִֵַַָֹ

ּדֹומה, הּדבר למה מׁשל ּומׁשלּו ְְֶֶַַָָָָָָּבזה,

מתּבּיׁשת והיתה אּׁשה ׁשּנׂשא ודם ּבׂשר ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָלמל

לּה, אמרה אחֹותּה, אצלּה נכנסה ְְְְְֲִִֶָָָָָָָָמּלפניו,

ׁשּתׁשּמׁשי לא זה לדבר נכנסּת לּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹאחֹותי

את ׁשּמׁשי ּובאי ּדעּת הגיסי ,הּמל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאת

לא מׁשה לֹו אמר ּכ .אחיהּמל אהרן הרן, ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּתׁשרת לא ּגדֹול ּכהן להיֹות נבחרּת ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹלּמה

.עבֹודת ועבד ּובא ּדעּת הגס הּמקֹום, ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֹֹלפני

LÈÂהּמזּבח את רֹואה אהרן היה אֹומרים, ¿≈ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

נכנס מּמּנּו, מתירא והיה ׁשֹור ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכתבנית

מּמה ּתירא לא אחי אהרן לֹו אמר אצלֹו ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

לכ אליו, קרב ּובא ּדעּת הגס מתירא, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּׁשאּתה

הּמזּבח, אל וּיקרב הּמזּבח. אל קרב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאמר

ְִִּבזריזּות.

ÌÚËÂקדֹוׁש אהרן ׁשהיה ּבעבּור ּכי זה, ּדבר ¿««ְֲֲִֶֶַַָָָָֹ

מעׂשה זּולתי חטא ּבנפׁשֹו ואין ְְְְֲִֵֵֵַַָה'

ּבמחׁשבּתֹו, לֹו קבּוע ההּוא החטא היה ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָהעגל,

נגּדי וחּטאתי ה): נא (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָּכענין

ׁשם העגל צּורת ּכאּלּו לֹו נדמה והיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָתמיד,

,ּדעּת הגס לֹו אמר ּולכ ּבכּפרֹותיו, ְְְְְֵֵַַַַָָָָָמעּכב

רצה ׁשּכבר ּכ ּכל רּוח ׁשפל יהיה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

מעׂשיו. את ֱֲִֵַָֹאלהים

ÌÈ¯Á‡Â,ּכן לֹו מראה הּׂשטן ׁשהיה מפרׁשים «¬≈ƒְְְִֵֶֶַַָָָָָ

אףּכמֹו אחי אהרן ׁשם: ׁשאמרּו ְְֲִֶַַָָָֹ

צרי עֹונֹותי לכּפר הּמקֹום ׁשּנתרּצה ּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעל

יׂשטינ ׁשּמא ׂשטן ׁשל ּפיו לתֹו לּתן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָאּתה

(ּכאן). ּכהנים ּבתֹורת וכּו' לּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַָָָֹּבביאת

,ÌÚ‰ „Ú·e E„Úa ¯tÎÂ ÌÚËÂקרב יאמר ¿««¿«≈««¿¿«»»ְַַֹ

ועׂשה הּקרּבנֹות, ּכל לעׂשֹות הּמזּבח ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָאל

ּבעד וכּפר ,עֹולת ואת חּטאת את ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָּתחּלה

ּכן, אחרי העם ּובעד ,ּבקרּבנֹותי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָּתחּלה

לּמד ּבקרּבנם, ּבעדם וכּפר העם קרּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתעׂשה

מג:). (יֹומא החּיב על ויכּפר זּכאי ׁשּיבא ִֵֶַַַַַַָָָֹאֹותֹו
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(áé)ícä-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤©½̈
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al zegiy ihewl)

והזמנה הֹוׁשטה יב)לׁשֹון ט, החּטאת(רש"י ּדם זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ואּלּו "וּימציאּו", נאמר ּכאן ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

("הֹוׁשטה "וּימציאּו" נאמר לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ּדם זריקת ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהיתה

לאחר נֹוספת ּבפעּלה צרְך היה ּבחּטאת ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן הּדם הֹוׁשטת עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהזמנה")

אצּבע. טבילת - הּדם ְְְִִֶַַַַָמסירת

(âé)øè÷iå Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(ãé)äìòä-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈
:äçaænä©¦§¥«¨

(åè)øLà úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì̈½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ּכעגל «¿«¿≈ְְֲִַַָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑"ּב"וּיקרא נדבה ּבעֹולת כ)המפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

ß oqip 'i ipy mei ß

(æé)çaænä-ìò øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−©©¦§¥®©
:ø÷aä úìò ãálî¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה רמב"ן.ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´
çaænä-ìò eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì̈¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

È˙יב dÏ Ô¯‰‡ È�a e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎ�e¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו ˙È ·ÈÒ�e ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎ�Â ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙Á�Ó ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח ˙ÒÎ� ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎ�e¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ È�a e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להזּכיר(יז) הּכתּוב הצר הּבקר. עלת ְְְְִִֶַַַַַַָֹֹֻמּלבד

ּפֹוטרת העם עֹולת ׁשאין ללּמד ּבכאן, ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

הצר ולא לּה. קֹודמת ולא הּתמיד ְְְִֶֶַַַָָֹֹֻעֹולת

קרּבנֹות ׁשהם לפי הּמּלּואים, ּבימי ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָלהזּכיר

ּפטרּו ׁשּלא ּובּידּוע הּכהנים, יד למּלא ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹיחיד

אליו. קדמּו ולא הּתמיד ְְִֵֵַָָָֹאת

˙¯B˙·eהּמזּבח על וּיקטר ׁשנּו: (ּכאן) ּכהנים ¿«ְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

ללּמדּנּו, זה ּבא מה הּבקר, עלת ְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹמּלבד

ּבהמה, יביא מנחה מצא לא ׁשאם ללּמד ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאם

את וּיקרב הּקדם) (ּבּפסּוק נאמר ּכבר ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹוהלא

נאמר: לּמה ּכן אם ּכּמׁשּפט, וּיעׂשה ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהעלה

מלּמד הּבקר, עלת מּלבד הּמזּבח על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַֹֹוּיקטר

ואחת העֹולה על אחת ׁשם היּו מנחֹות ְְְֵֶַַַַַָָָָָׁשּׁשּתי

עצמּה. ְְִֵַָּבפני

BLe¯Ùeוּיעׂשה העֹולה את וּיקרב אמר ׁשאּלּו ≈ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

היה הּבקר, עֹולת מּלבד ְְִִֶַַַַָָָֹּכּמׁשּפט

ּבפרׁשת ׁשאֹומר ּכמֹו קֹודם, ׁשהּתמיד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָללּמד

(ּבּמדּבר ונסּכֹו יעׂשה הּתמיד עלת על ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמּוספין:

לא), ּפסּוק (ׁשם הּתמיד עלת מּלבד טו), ְִִַַַָָָֹכח

הּמנחה את וּיקרב הּמנחה: ּכׁשהזּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל

מּלבד הּמזּבח על וּיקטר מּמּנּה כּפֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָוימּלא

אֹומר. הּוא הּמנחה ׁשעל נראה הּבקר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹעלת

CÎÈÙÏeזֹו ׁשהקריב לֹומר ּבא ׁשאם ּדקּדקּו, ¿ƒ»ְְְִִִִֶֶַָ

מנחת הקריב ולא לבּדּה ְְְְְִִִִַַַָָֹהּמנחה

מצא ׁשּלא העם, לעֹולת ולא לתמיד ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹנסכים

את וּיקרב נאמר: ּכבר והלא זֹו, לנדבה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ׁשּק ּכּמׁשּפט, וּיעׂשה ּכמׁשּפטּההעלה רבה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

וּיקרב נאמר: לּמה ּכן אם נסכים, ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָּבמנחת

לֹומר הּבקר, עלת מּלבד הּמזּבח על ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַֹֹויקטר

הּבקר עֹולת מּלבד הּזֹו הּמנחה ְְְִִִִֶֶַַַַַָֹׁשהקריב

אּלא נסכים מנחת הּזֹו הּמנחה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומנחתּה,

יׂשראל. ׁשל נדבה ְְְִִֵֶַָָָמנחת

ipiny zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ipy meil inei xeriy

(èé)äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ
:ãákä úøúéå úéìkäå§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑הּקרב את המכּסה רמב"ן.חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑העליֹונים נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
רמב"ן.למּטה ְַָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§¨−¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨¨−©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ¨−§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבח כב)מעל ט, מּדּוע(רש"י הקׁשה: לרׁש"י אּלא הּמזּבח. על ׁשּנקרבּו הּקרּבנֹות, מעׂשּית ׁשּירד ּבּכתּוב מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּכאּלּו עצמּה, ּבפני אמירה היא ׁש"וּירד" מפרׁש, לכן העם. ּברּכת לאחר ירד ּבפעל והרי הּקרּבנֹות, עׂשּית לאחר ירד ׁשאהרן ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹנאמר

קרּבנֹות להקריב ּכדי מּמּנּו) לרדת עליו היה (ולכן הּמזּבח על ׁשעלה הּכתּוב מסּים מּכן ׁשּלאחר אּלא הּמזּבח"; מעל "וּירד ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנאמר

רמב"ןאּלּו. ֵ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות

‡ÈÏ˙‡יט ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא Ì¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎ�Â ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Á�e¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ù�eכג ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לׁשֹון הּקרב. את המכּסה חלב והמכּסה. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ(יט)

יזּכיר לּמה ּכי ּבעיני, נכֹון ואינּנּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָרּׁש"י.

אבל האחרים. החלבים יזּכיר ולא הּזה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב

חלב ּכל ּכי לכּלם, ׁשם "המכּסה" ּדעּתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻעל

האחד ּכי מכּסה, הּוא הּמזּבח לגּבי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיקרב

החלב ּכל והּׁשני הּקרב, את המכּסה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָחלב

אׁשר והחלב מכּסה, הּוא וגם הּקרב, על ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאׁשר

הּפסלים, על אׁשר וכן עליהן, יכּסה הּכליֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל

חֹופה ׁשהּבׂשר חלב צג.): (חּלין ׁשאמרּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָֻּוכמֹו

ולא רחמנא אמר הּכסלים ׁשעל מּתר, ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻאֹותֹו

הּכסלים. ְְִֶַָׁשּבתֹו

‰p‰Âוּימציאּו למעלה, נמׁש הּזה הּכתּוב ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַַַָָ

ואיל ׁשֹור ׁשל הּדם את אליו אהרן ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּבני

מן אבל הּׁשֹור, מן החלבים ואת ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָהּנזּכרים,

ּומּׁשניהם והחלב, האליה אליו המציאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאיל

הּכבד. ויֹותרת ְְֵֶֶַַָָהּכליֹות

ּכי החזֹות, על החלבים את וּיׂשימּו ואמר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָ(כ)

למּטה יּתנּו הּכבד ויֹותרת והּכליֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהאליה

והּנה החזֹות, על והּכל עליהן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהחלבים

ּכבֹוד ּדר והּוא למעלה, יראּו לבּדם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהחלבים

ְַַָָּבהקטרה.

,‰ÁaÊn‰ ÌÈ·ÏÁ‰ ¯Ë˜iÂ,הּנזּכרים ׁשאר עם ««¿≈«¬»ƒ«ƒ¿≈»ְְִִִַָָ

ּגדֹולה ההקטרה היֹות ּבעבּור ְְֱֲֲַַַָָָָאבל

את הּמזּבח על וּתאכל וכן: יזּכירם, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּבחלבים

כד). (ּפסּוק החלבים ואת ְֲִֶַָָָָֹהעלה

אה וּיּׂשא ויברכם.(כב) העם אל ידו את רן ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון יּׂשא. יאר, ,יברכ ּכהנים, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּברּכת

אהרן אל ּדּבר ּפרׁשת: ּתהיה ּכן ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹרּׁש"י.

יׂשראל ּבני את תברכּו ּכה לאמר ּבניו ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹואל

לזה. מקּדמת כג) ו (ּבּמדּבר הּפקּודים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּבחּמׁש

ׁשם ּׁשּנאמר למה סמּוכה ּכי הּוא, ּכן ְְְֱִֵֶֶַַַָָואּולי

הּמׁשּכן. את להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ויהי א) ְְְְִִִֶֶַַַָָ(ז

ÔÎzÈÂהּׁשמים ּכּפיו ּפרׂש אהרן ּכי לֹומר, ¿ƒ»≈ֲִִַַַַַַָָָֹ

ׁשלמה, עׂשה ּכאׁשר העם את ְֲֵֵֶַַָָָָֹֹּובר

לפני ׁשלמה וּיעמד כב): ח (מלכיםֿא ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר

(ּפסּוק וׁשם הּׁשמים, ּכּפיו וּיפרׂש ה' ְְְִִִַַַַַָָָָֹמזּבח

יׂשראל קהל ּכל את ויבר וּיעמד נאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנה)

הּכתּוב הזּכיר לא ּולפיכ לאמר, ּגדֹול ְְִִִֵַָָָֹֹקֹול

ּכן. לעׂשֹות מׁשה אֹותֹו ֲִֵֶֶַָׁשּצּוה

‡˙È¯a·eּכהנים ּבתֹורת מּלּואים ּפרׁשת ׁשל «»«¿»ְֲִִִֶַַָָֹ

ּברכה זֹו ויברכם, ראיתי: ְְְִִֵַָָָָָ(ּכאן)

ּופרׁש הּכתּוב חזר יֹודעּה, אּתה ׁשאי ְְִֵֵֶַַַָָָָָסתּומה

אלי ּפניו ה' יאר ,וישמר ה' יברכ ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָלהּלן,

וגֹו'. אלי ּפניו ה' יּׂשא ,ְִִֵֶֶָָָֻויחּנ

ÔÈ„ÚÂזֹו ּברכה אמרּו, ׁשּכ לֹומר לי יׁש «¬«ƒְְִֵֶַָָָָ

סתּומה מעצמֹו העם את אהרן ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹׁשּבר

אבל היא, מה הּכתּוב לנּו ּפרׁש ולא ְֲִִֵֵַַָָָֹהיא

והיא נתּפרׁשה, לדֹורֹות הּכהנים ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹּברכה

סבּורים, ׁשהם אֹו לעֹולם. הּכהנים ּבכל ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹׁשוה

זה, ליֹום ּכּפים ּבנׂשיאּות אֹותֹו צּוה ְְִִִִֶֶַַָָׁשּכאן

לדֹורֹות. ּולבניו לֹו זֹו ּברכה נּתנה ְְְְְִַָָָָָָּולהּלן
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(èé)äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ
:ãákä úøúéå úéìkäå§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑הּקרב את המכּסה רמב"ן.חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑העליֹונים נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
רמב"ן.למּטה ְַָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§¨−¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨¨−©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ¨−§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבח כב)מעל ט, מּדּוע(רש"י הקׁשה: לרׁש"י אּלא הּמזּבח. על ׁשּנקרבּו הּקרּבנֹות, מעׂשּית ׁשּירד ּבּכתּוב מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּכאּלּו עצמּה, ּבפני אמירה היא ׁש"וּירד" מפרׁש, לכן העם. ּברּכת לאחר ירד ּבפעל והרי הּקרּבנֹות, עׂשּית לאחר ירד ׁשאהרן ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹנאמר

קרּבנֹות להקריב ּכדי מּמּנּו) לרדת עליו היה (ולכן הּמזּבח על ׁשעלה הּכתּוב מסּים מּכן ׁשּלאחר אּלא הּמזּבח"; מעל "וּירד ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנאמר

רמב"ןאּלּו. ֵ

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות

‡ÈÏ˙‡יט ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא Ì¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎ�Â ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Á�e¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ù�eכג ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לׁשֹון הּקרב. את המכּסה חלב והמכּסה. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ(יט)

יזּכיר לּמה ּכי ּבעיני, נכֹון ואינּנּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָרּׁש"י.

אבל האחרים. החלבים יזּכיר ולא הּזה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהחלב

חלב ּכל ּכי לכּלם, ׁשם "המכּסה" ּדעּתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻעל

האחד ּכי מכּסה, הּוא הּמזּבח לגּבי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיקרב

החלב ּכל והּׁשני הּקרב, את המכּסה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָחלב

אׁשר והחלב מכּסה, הּוא וגם הּקרב, על ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאׁשר

הּפסלים, על אׁשר וכן עליהן, יכּסה הּכליֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל

חֹופה ׁשהּבׂשר חלב צג.): (חּלין ׁשאמרּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָֻּוכמֹו

ולא רחמנא אמר הּכסלים ׁשעל מּתר, ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻאֹותֹו

הּכסלים. ְְִֶַָׁשּבתֹו

‰p‰Âוּימציאּו למעלה, נמׁש הּזה הּכתּוב ¿ƒ≈ְְְְִִֶַַַַַַָָ

ואיל ׁשֹור ׁשל הּדם את אליו אהרן ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּבני

מן אבל הּׁשֹור, מן החלבים ואת ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָהּנזּכרים,

ּומּׁשניהם והחלב, האליה אליו המציאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאיל

הּכבד. ויֹותרת ְְֵֶֶַַָָהּכליֹות

ּכי החזֹות, על החלבים את וּיׂשימּו ואמר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָ(כ)

למּטה יּתנּו הּכבד ויֹותרת והּכליֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהאליה

והּנה החזֹות, על והּכל עליהן ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהחלבים

ּכבֹוד ּדר והּוא למעלה, יראּו לבּדם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהחלבים

ְַַָָּבהקטרה.

,‰ÁaÊn‰ ÌÈ·ÏÁ‰ ¯Ë˜iÂ,הּנזּכרים ׁשאר עם ««¿≈«¬»ƒ«ƒ¿≈»ְְִִִַָָ

ּגדֹולה ההקטרה היֹות ּבעבּור ְְֱֲֲַַַָָָָאבל

את הּמזּבח על וּתאכל וכן: יזּכירם, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּבחלבים

כד). (ּפסּוק החלבים ואת ְֲִֶַָָָָֹהעלה

אה וּיּׂשא ויברכם.(כב) העם אל ידו את רן ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון יּׂשא. יאר, ,יברכ ּכהנים, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּברּכת

אהרן אל ּדּבר ּפרׁשת: ּתהיה ּכן ואם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹרּׁש"י.

יׂשראל ּבני את תברכּו ּכה לאמר ּבניו ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹואל

לזה. מקּדמת כג) ו (ּבּמדּבר הּפקּודים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּבחּמׁש

ׁשם ּׁשּנאמר למה סמּוכה ּכי הּוא, ּכן ְְְֱִֵֶֶַַַָָואּולי

הּמׁשּכן. את להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ויהי א) ְְְְִִִֶֶַַַָָ(ז

ÔÎzÈÂהּׁשמים ּכּפיו ּפרׂש אהרן ּכי לֹומר, ¿ƒ»≈ֲִִַַַַַַָָָֹ

ׁשלמה, עׂשה ּכאׁשר העם את ְֲֵֵֶַַָָָָֹֹּובר

לפני ׁשלמה וּיעמד כב): ח (מלכיםֿא ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר

(ּפסּוק וׁשם הּׁשמים, ּכּפיו וּיפרׂש ה' ְְְִִִַַַַַָָָָֹמזּבח

יׂשראל קהל ּכל את ויבר וּיעמד נאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנה)

הּכתּוב הזּכיר לא ּולפיכ לאמר, ּגדֹול ְְִִִֵַָָָֹֹקֹול

ּכן. לעׂשֹות מׁשה אֹותֹו ֲִֵֶֶַָׁשּצּוה

‡˙È¯a·eּכהנים ּבתֹורת מּלּואים ּפרׁשת ׁשל «»«¿»ְֲִִִֶַַָָֹ

ּברכה זֹו ויברכם, ראיתי: ְְְִִֵַָָָָָ(ּכאן)

ּופרׁש הּכתּוב חזר יֹודעּה, אּתה ׁשאי ְְִֵֵֶַַַָָָָָסתּומה

אלי ּפניו ה' יאר ,וישמר ה' יברכ ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָלהּלן,

וגֹו'. אלי ּפניו ה' יּׂשא ,ְִִֵֶֶָָָֻויחּנ

ÔÈ„ÚÂזֹו ּברכה אמרּו, ׁשּכ לֹומר לי יׁש «¬«ƒְְִֵֶַָָָָ

סתּומה מעצמֹו העם את אהרן ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹׁשּבר

אבל היא, מה הּכתּוב לנּו ּפרׁש ולא ְֲִִֵֵַַָָָֹהיא

והיא נתּפרׁשה, לדֹורֹות הּכהנים ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹּברכה

סבּורים, ׁשהם אֹו לעֹולם. הּכהנים ּבכל ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹׁשוה

זה, ליֹום ּכּפים ּבנׂשיאּות אֹותֹו צּוה ְְִִִִֶֶַַָָׁשּכאן

לדֹורֹות. ּולבניו לֹו זֹו ּברכה נּתנה ְְְְְִַָָָָָָּולהּלן
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ׁשכינה ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעל
אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹליׂשראל,
ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלֹו

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם צ)"ויהי ׁשכינה(תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי , ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, .וחׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העם ּכל אל ה' ּכבֹוד כג)וּירא הׁשראת(ט, היתה הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על היתהיׂשראלהּׁשכינה הּׁשמיני ּבּיֹום אְך הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

מּצד זֹו -הּקּב"ההׁשראה יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי ִִִַַַַָהּגיע

ß oqip `"i iyily mei ß

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá̈¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæ̈½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אֹותם צּוה לא א)אׁשר ּכתיב(י, הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מּלׁשֹון (קטרת לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אׁשר

עד לצּוּויהתקּׁשרּות) נזקקּו היּוׁשּלא מעׂשיהם ּכל מּמילא; ׁשּלהם.ּבדרְך לרצֹונם הפְך רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ב)ׁשהֹורּו י, קטרת(רש"י הקטירּו הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּלׁשֹון ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּוְך לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי עצמֹוּבנּגּוד מֹופיעזה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

חּסרֹון ׁשהיתה אּלא ּכדבעי, היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּגם

זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם רמב"ןּבאפן ְְֲֶַָָָָָֹ

ÏÚכד ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»
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b·¯א ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡ È�· e·ÈÒ�e¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
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ÔB‰˙Èב ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכמֹו ה' מּלפני טעם ה'. מּלפני אׁש וּתצא ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַ(ב)

ׁשּכבר יתּבֹונן, והּמׂשּכיל ה'. ּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָמאת

ּבנדב החטא זה. א) ל (ׁשמֹות זה ְְְְִֵֵֶֶַַָָּפרׁשּתי

לפני וּיקריבּו ּׁשאמר: מּמה ּתדעּנּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואביהּוא

קטרת ה' לפני וּיקריבּו אמר ולא זרה, אׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹה'

קטרת ׂשמּו הם והּנה אֹותם, צּוה לא ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֹאׁשר

לג (ּדברים הּכתּוב ׁשאמר ּכענין האׁש, ְְְִִֵֶַַַָָָָָעל

רק לּבם ׂשמּו ולא ,ּבאּפ קטֹורה יׂשימּו ְְְִִֶַַָָָָֹי):

ניחֹוח. ריח אּׁשה היה לא והּנה ְִִִֵֵֶַַָָָֹֹלזאת,

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyily meil inei xeriy

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå|øîàì ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
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i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן ּתקרי(שמות אל . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ"ּבכבדי",

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: רבה)והייתי ויקרא ‡‰¯Ô.(ת"כ. ÌciÂ∑(ושם קּבל(שם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ«ƒ…«¬…ִֵ
יין ׁשתּויי ּפרׁשת לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על .ּבבחירי∑È·¯˜a.ׂשכר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿…«ְִִַ

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ È�tŒÏÚÂ∑,ּבאּלּו אםּֿכן ּומתקּלס; ּומתעּלה מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿«¿≈»»»∆»≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן 'מּמקּדׁשי'(תהלים אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי אלהים רמב"ן."נֹורא ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

(ã)ãc ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ
úàî íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´
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הּׂשמחה את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר רמב"ן.לחברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(ä)øLàk äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®©«£¤−
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ת"כ)חֹוטמיהם נב. .(סנהדרין ְֵֶ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÊÂאמר ׁשּלא קטרת, עליה וּיׂשימּו טעם ¿∆ְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

קרח ּבעדת נאמר ּכאׁשר עליהן" ֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיׂשימּו

ז): טז עליהן(ּבּמדּבר וׂשימּו אׁש בהן ּותנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

(ׁשם קטרת עליהם ּונתּתם עֹוד: וׁשם ְְְְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹקטרת,

ּכי לרמז עליה ּבכאן אמר אבל יז). ְְֲִִֶַָָָָָָֹּפסּוק

מּלפני אׁש וּתצא קטרת, ׂשמּו ּבלבד האׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹעל

מה לזה ׁשּירמז ויּתכן אֹותם. וּתאכל ְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹה'

קטרת עליו תעלּו לא ט): ל (ׁשמֹות ְְֲֶֶַַָָָֹֹּׁשאמר

ּׁשּנאמר מה והּוא זרה, יעׂשּוה ׁשּלא ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹזרה,

ּכי וּימתּו, ה' לפני ּבקרבתם א): טז ְְְְִִֵַַָָָָָֻ(להּלן

מתּו. לפניו ְְְִֵַָָָּבהקריבם

ּדּבר, היכן לאמר. ה' ּדּבר אׁשר הּוא ֲִִֵֵֵֵֶָֹ(ג)

ּתקרי אל מג), כט (ׁשמֹות ּבכבדי ְְְְְִִִִֵַָֹונקּדׁש

לאהרן, מׁשה לֹו אמר ּבמכּבדי, אּלא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻּבכבֹודי

ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻאהרן

ּבי אֹו סבּור והייתי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְִִִֶַָָָָׁשל

מּמּני ּגדֹולים ׁשהם רֹואה אני עכׁשו ,ּב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָאֹו

(ויק"ר רּבֹותינּו מּמדרׁש רּׁש"י לׁשֹון .ְְְִִִִֵַַַּומּמ

ּבכבֹודי, ונקּדׁש טעם יהיה ּכן ואם ב). ְְְְְִִִִִֵֶַַַיב

ּובמכּב העם ּכל ּבעיני קדֹוׁש וידעּוׁשּיהיה ּדי, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ּבֹו. ׁשֹוכן אני ֲִִֵּכי

Èa¯Â'ה ּדּבר אׁשר הּוא אמר: ּכן ּגם אברהם ¿«ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ

קדּׁשתֹו ׁשּיראה הּׁשם לי אמר ּכבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלאמר,

מּכל ידעּתי אתכם רק ּכטעם: אליו, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבּקרֹובים

אראה וכאׁשר ב). ג (עמֹוס האדמה ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָמׁשּפחֹות

העם ּכל ּפני על נכּבד אהיה אז זֹו קדּׁשתי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻּבם

נכּתב, לא ּדּבּור הּוא ּכן, ואם מּמּני. ְְְְִִִִִִֵֶַֹוייראּו

הּזאת הּמּדה ׁשּכ ּדרכיו הֹודיעֹו הּׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָֹּכי

ְָָלפניו.

ÈzÚ„Ïeּכי זה, לכל צר אין הּפׁשט ּבדר ¿«¿ƒְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ

וענין ּומחׁשבֹותיו ּגזרֹותיו הּׁשם, ְְְְְְִֵֵַַַַָָּדבר

עם אני ּדּברּתי אּלה, ּבכל יאמר והּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּדרכיו,

וזה זֹו. מחׁשבה חׁשבּתי טז), א (קהלת ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹלּבי

הענין. זה ד), ה (יהֹוׁשע יהֹוׁשע מל אׁשר ְְְֲִֶֶַַָָָָָֻֻהּדבר

ּותהי וכן יח). מג (ּבראׁשית הּכסף ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַעל

נא), כד (ׁשם ה' ּדּבר ּכאׁשר אדני לבן ְֲֲִִֶֶֶֶַָָֹאּׁשה

צעירֹו ּובׂשגּוב יּסדּה ּבכרֹו ּבאבירם וכמהּו: ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹּגזר,

יהֹוׁשע ּביד ּדּבר אׁשר ה' ּכדבר ּדלתיה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֻהּציב

לד). טז (מלכיםֿא נּון ְִִָּבן

‰p‰Âּגזר אׁשר הּוא הּזה הּמקרה מׁשה, אמר ¿ƒ≈ְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

אּקדׁש, ּבקרֹובי לּבֹו, אל לאמר ְִִֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשם

העם ּכל ּפני ועל קדּׁשתי, אל יהרסּו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּלא

וטעם ּבמׁשּכני. ּכבֹוד נֹוהגים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָאּכבד,

אהרן, אֹווּיּדם ׁשתק. ואז ּבקֹול, ּבֹוכה ׁשהיה ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

יח). ב (איכה עינ ּבת ּתּדם ואל ְְִֵֵֵַַַַָֹּכטעם:

ּבתֹורת מצאתי אחיכם. את ׂשאּו קרבּו ְְְֲִִֵֶֶַָָ(ד)

אליעזר רּבי (ּכאן) מּלּואים ּבפרׁשת ְֱֲִִִִִֶֶַַָָָֹּכהנים

מקֹום ּבחּוץ, אּלא אהרן ּבני מתּו לא ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹאֹומר

וּיקרבּו ׁשּנאמר לּכנס, ׁשם מּתרין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּלוּים

וּימתּו נאמר לּמה ּכן אם ּבכּתנתם, ְֱֳִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻֻוּיּׂשאם

רּבי לחּוץ. והֹוציאם הּמלא נגפם ה', ְְְְִִִֵַַַַָָָָלפני

ׁשּנאמר ּבפנים, אּלא מתּו לא אֹומר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹעקיבא

וּיקרבּו נאמר לּמה ּכן אם ה' לפני ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֻוּימתּו

ׁשל חּכֹות ּבהם ׁשהטילּו ּבכּתנתם, ְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻוּיּׂשאם

ּכאן עד לחּוץ, והֹוציאּום ּוגררּום ְְְִֶַַַָָּברזל

ְַַָָּבּבריתא.

ÌÚh‰Âאסּורין הּכהנים ׁשּגם ּפי על ׁשאף ¿«««ֲֲִִִֶֶַַַַֹ

עבֹודה, ּבׁשעת אּלא ּבהיכל ְְֲִֵֶַָָָָלבֹוא

מּׁשם להֹוציא אבל ריקנית, ּבביאה אּלא ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָאינֹו

ׁשנינּו ׁשּכ יּכנס. הּבית לבדק אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻטמאה

יּכנס לא יכֹול כג) כא (להּלן ּכהנים ְְֲִִֵַַָָָֹֹּבתֹורת

ּכ (ׁשם), א לֹומר ּתלמּוד רקּועֹות, ְְֲַַַַָָלעׂשֹות

ׁשם אין אם ׁשם, נכנסין הּכהנים מצותן, ְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיא

טהֹורים אין אם לוּים, ׁשם נכנסין ְְְֲִִִִִִִֵָָֹּכהנים

נכנסין ּתמימים אין אם טמאים, ׁשם ְְְְִִִִִִִִֵֵָָָנכנסים

מּומין. ּבעלי ֲִֵַָׁשם

ÂÈLÎÚÂׁשהרי ּכהנים, ׁשם אין הּזה הּיֹום ¿«¿»ֲֲִֵֵֶֶַַָֹ

ּכיון אבל להם, יּטמאּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנצטּוּו

רּׁשאין היּו לא ּובגרירה ּבחּכֹות אפׁשר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

ׁשאמר מּפני אליעזר, רּבי ּדעת ועל ׁשם. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּכנס

לא ולכן ּבחּוץ, ׁשהיּו סבר וּיקרבּו ְְְִֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

ּבכּתנתם. וּיגררּום ְְְֳִַַָָֹֻאמר

.Ì˙�zÎa ÌÚËÂ,ּכהּנה ּבגדי לֹובׁשים היּו ¿««¿À√…»ְְְִִֵָָֻ

אל אֹותם להֹוציא מׁשה צּוה ְְִִִֵֶֶָָוהּנה

לּמחנה, הּכהּנהמחּוץ ּבגּדי יפׁשיטּום וׁשם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ

ּתכריכ אֹותםוילּביׁשּום ויקּברּו הּמתים, י ְְְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּכן אחר והּנה ּבּמדּבר. הּמתים ּכׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכמנהגם

הּכהנים. לׁשאר והיּו הּקדֹוׁשים הּבגדים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹטהרּו
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‰ÊÂאמר ׁשּלא קטרת, עליה וּיׂשימּו טעם ¿∆ְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

קרח ּבעדת נאמר ּכאׁשר עליהן" ֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיׂשימּו

ז): טז עליהן(ּבּמדּבר וׂשימּו אׁש בהן ּותנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

(ׁשם קטרת עליהם ּונתּתם עֹוד: וׁשם ְְְְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹקטרת,

ּכי לרמז עליה ּבכאן אמר אבל יז). ְְֲִִֶַָָָָָָֹּפסּוק

מּלפני אׁש וּתצא קטרת, ׂשמּו ּבלבד האׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹעל

מה לזה ׁשּירמז ויּתכן אֹותם. וּתאכל ְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹה'

קטרת עליו תעלּו לא ט): ל (ׁשמֹות ְְֲֶֶַַָָָֹֹּׁשאמר

ּׁשּנאמר מה והּוא זרה, יעׂשּוה ׁשּלא ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָֹזרה,

ּכי וּימתּו, ה' לפני ּבקרבתם א): טז ְְְְִִֵַַָָָָָֻ(להּלן

מתּו. לפניו ְְְִֵַָָָּבהקריבם

ּדּבר, היכן לאמר. ה' ּדּבר אׁשר הּוא ֲִִֵֵֵֵֶָֹ(ג)

ּתקרי אל מג), כט (ׁשמֹות ּבכבדי ְְְְְִִִִֵַָֹונקּדׁש

לאהרן, מׁשה לֹו אמר ּבמכּבדי, אּלא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻּבכבֹודי

ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻאהרן

ּבי אֹו סבּור והייתי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְִִִֶַָָָָׁשל

מּמּני ּגדֹולים ׁשהם רֹואה אני עכׁשו ,ּב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָאֹו

(ויק"ר רּבֹותינּו מּמדרׁש רּׁש"י לׁשֹון .ְְְִִִִֵַַַּומּמ

ּבכבֹודי, ונקּדׁש טעם יהיה ּכן ואם ב). ְְְְְִִִִִֵֶַַַיב

ּובמכּב העם ּכל ּבעיני קדֹוׁש וידעּוׁשּיהיה ּדי, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ּבֹו. ׁשֹוכן אני ֲִִֵּכי

Èa¯Â'ה ּדּבר אׁשר הּוא אמר: ּכן ּגם אברהם ¿«ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ

קדּׁשתֹו ׁשּיראה הּׁשם לי אמר ּכבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלאמר,

מּכל ידעּתי אתכם רק ּכטעם: אליו, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבּקרֹובים

אראה וכאׁשר ב). ג (עמֹוס האדמה ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָמׁשּפחֹות

העם ּכל ּפני על נכּבד אהיה אז זֹו קדּׁשתי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻּבם

נכּתב, לא ּדּבּור הּוא ּכן, ואם מּמּני. ְְְְִִִִִִֵֶַֹוייראּו

הּזאת הּמּדה ׁשּכ ּדרכיו הֹודיעֹו הּׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָֹּכי

ְָָלפניו.

ÈzÚ„Ïeּכי זה, לכל צר אין הּפׁשט ּבדר ¿«¿ƒְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ

וענין ּומחׁשבֹותיו ּגזרֹותיו הּׁשם, ְְְְְְִֵֵַַַַָָּדבר

עם אני ּדּברּתי אּלה, ּבכל יאמר והּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּדרכיו,

וזה זֹו. מחׁשבה חׁשבּתי טז), א (קהלת ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹלּבי

הענין. זה ד), ה (יהֹוׁשע יהֹוׁשע מל אׁשר ְְְֲִֶֶַַָָָָָֻֻהּדבר

ּותהי וכן יח). מג (ּבראׁשית הּכסף ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַעל

נא), כד (ׁשם ה' ּדּבר ּכאׁשר אדני לבן ְֲֲִִֶֶֶֶַָָֹאּׁשה

צעירֹו ּובׂשגּוב יּסדּה ּבכרֹו ּבאבירם וכמהּו: ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹֹּגזר,

יהֹוׁשע ּביד ּדּבר אׁשר ה' ּכדבר ּדלתיה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֻהּציב

לד). טז (מלכיםֿא נּון ְִִָּבן

‰p‰Âּגזר אׁשר הּוא הּזה הּמקרה מׁשה, אמר ¿ƒ≈ְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

אּקדׁש, ּבקרֹובי לּבֹו, אל לאמר ְִִֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשם

העם ּכל ּפני ועל קדּׁשתי, אל יהרסּו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּלא

וטעם ּבמׁשּכני. ּכבֹוד נֹוהגים ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָאּכבד,

אהרן, אֹווּיּדם ׁשתק. ואז ּבקֹול, ּבֹוכה ׁשהיה ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

יח). ב (איכה עינ ּבת ּתּדם ואל ְְִֵֵֵַַַַָֹּכטעם:

ּבתֹורת מצאתי אחיכם. את ׂשאּו קרבּו ְְְֲִִֵֶֶַָָ(ד)

אליעזר רּבי (ּכאן) מּלּואים ּבפרׁשת ְֱֲִִִִִֶֶַַָָָֹּכהנים

מקֹום ּבחּוץ, אּלא אהרן ּבני מתּו לא ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹאֹומר

וּיקרבּו ׁשּנאמר לּכנס, ׁשם מּתרין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּלוּים

וּימתּו נאמר לּמה ּכן אם ּבכּתנתם, ְֱֳִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻֻוּיּׂשאם

רּבי לחּוץ. והֹוציאם הּמלא נגפם ה', ְְְְִִִֵַַַַָָָָלפני

ׁשּנאמר ּבפנים, אּלא מתּו לא אֹומר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹעקיבא

וּיקרבּו נאמר לּמה ּכן אם ה' לפני ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֻוּימתּו

ׁשל חּכֹות ּבהם ׁשהטילּו ּבכּתנתם, ְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻוּיּׂשאם

ּכאן עד לחּוץ, והֹוציאּום ּוגררּום ְְְִֶַַַָָּברזל

ְַַָָּבּבריתא.

ÌÚh‰Âאסּורין הּכהנים ׁשּגם ּפי על ׁשאף ¿«««ֲֲִִִֶֶַַַַֹ

עבֹודה, ּבׁשעת אּלא ּבהיכל ְְֲִֵֶַָָָָלבֹוא

מּׁשם להֹוציא אבל ריקנית, ּבביאה אּלא ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָאינֹו

ׁשנינּו ׁשּכ יּכנס. הּבית לבדק אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻטמאה

יּכנס לא יכֹול כג) כא (להּלן ּכהנים ְְֲִִֵַַָָָֹֹּבתֹורת

ּכ (ׁשם), א לֹומר ּתלמּוד רקּועֹות, ְְֲַַַַָָלעׂשֹות

ׁשם אין אם ׁשם, נכנסין הּכהנים מצותן, ְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיא

טהֹורים אין אם לוּים, ׁשם נכנסין ְְְֲִִִִִִִֵָָֹּכהנים

נכנסין ּתמימים אין אם טמאים, ׁשם ְְְְִִִִִִִִֵֵָָָנכנסים

מּומין. ּבעלי ֲִֵַָׁשם

ÂÈLÎÚÂׁשהרי ּכהנים, ׁשם אין הּזה הּיֹום ¿«¿»ֲֲִֵֵֶֶַַָֹ

ּכיון אבל להם, יּטמאּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנצטּוּו

רּׁשאין היּו לא ּובגרירה ּבחּכֹות אפׁשר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

ׁשאמר מּפני אליעזר, רּבי ּדעת ועל ׁשם. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּכנס

לא ולכן ּבחּוץ, ׁשהיּו סבר וּיקרבּו ְְְִֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

ּבכּתנתם. וּיגררּום ְְְֳִַַָָֹֻאמר

.Ì˙�zÎa ÌÚËÂ,ּכהּנה ּבגדי לֹובׁשים היּו ¿««¿À√…»ְְְִִֵָָֻ

אל אֹותם להֹוציא מׁשה צּוה ְְִִִֵֶֶָָוהּנה

לּמחנה, הּכהּנהמחּוץ ּבגּדי יפׁשיטּום וׁשם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻ

ּתכריכ אֹותםוילּביׁשּום ויקּברּו הּמתים, י ְְְְְְִִִִֵֵַַַָ

ּכן אחר והּנה ּבּמדּבר. הּמתים ּכׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכמנהגם

הּכהנים. לׁשאר והיּו הּקדֹוׁשים הּבגדים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹטהרּו
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ׁשאבל מּכאן ׂשער, ּתגּדלּו אל ּתפרעּו. אל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ(ו)

אל אּתם אבל יד.), (מו"ק ּבתסּפרת ְְֲִֶֶַַָָֹאסּור

הא תמתּו, ולא מקֹום. ׁשל ׂשמחתֹו ְְְְְִֶַָָָָֹֻּתערּבבּו

ׁשאמר וזה רׁש"י. לׁשֹון ּתמּותּו. ּתעׂשּו ְְֲִִֶֶַַַָָאם

אסמכּתא ּבתסּפרת" אסּור ׁשאבל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ"מּכאן

הא יּדרׁש לא זה לפי ּכי ועֹוד, היא. ְְְְִִִִֵֶָָָָֹּבעלמא

ּבבני רׁשּות יהיה אבל ּתמּותּו. ּתעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַָָאם

ראׁשיכם לפרע חּיבין אינכם ׁשּיאמר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאהרן,

תמתּו, ולא האבלים, ּכׁשאר ּבגדיכם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֻולקרע

האבלים ׁשאר ּכי ,ּבכ מיתה חּיבין ּתהיּו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשּלא

ּכן. עׂשּו לא אם ִִֵַָָֹחּיבים

CÎÂאבל כד.): (מו"ק ּבמׁשקין ּבּגמרא אמרּו ¿»ְְְְִֵַַָָָָ

ׁשּנאמר: מיתה, חּיב ּפרם וׁשּלא ּפרע ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ולא תפרמּו לא ּובגדיכם ּתפרעּו אל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹראׁשיכם

חּיב ּפרם וׁשּלא ּפרע ׁשּלא אחר הא ְֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻתמתּו,

ּבּתלמּוד. האסמכּתֹות ּכדר זה וכל ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָמיתה.

מּדברי אּלא ּבאבלּות ּופרימה ּפריעה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָואין

למׁשה הלכה ראׁשֹון יֹום ׁשּיהיה אֹו ְְְֲִִִֶֶֶָָסֹופרים,

הּגאֹונים. ּדעת ּכפי האנינּות מן נלמד ְְְֲִִִִִִִַַַַַָמּסיני

Ï·‡,אהרן ּבבני אזהרה הּזה הּכתּוב עּקר ¬»ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

רּבֹותינּו אמרּו ּכבר ּפרּוׁשֹו. ְְְֵֵַַָָּוׁשמע

ואינֹו אֹונן מקריב ּגדֹול ׁשּכהן ה) ג ְְִֵֵֵֶַָָֹ(הֹוריֹות

ולפרם לפרע אסּור מת לֹו מת ואם ְְְְִִִֵֵֵַָֹֹאֹוכל,

יֿיא): כא (להּלן ׁשּנאמר לֹו, ּולהּטמא ְְֱִֵֶֶַַָָָָעליו

ראׁשֹו ּכלאת ועל יפרם לא ּובגדיו יפרע לא ְְְְִִֶַָָָָֹֹֹֹ

רּׁשאי ׁשהּוא ּובעבּור יבא. לא מת ְֲֵֶַַַַָֹֹֹנפׁשת

הּכתּוב: ּבֹו אמר אֹונן, ּכׁשהּוא מקריב ְְְִִֵֶַַַָָלהיֹות

מקּדׁש את יחּלל ולא יצא לא הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹּומן

ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיזהיר והּטעם יב), (ׁשם ְְֱִֶֶַַַַָָֹֹאלהיו

חּלּול זה ּכי העבֹודה, ויּניח הּמקּדׁש מן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָיצא

הּוא. ְִַָהּמקּדׁש

‰p‰Âּבׁשעת הּמקּדׁש מן יצא ׁשּלא האזהרה זֹו ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לּמד אבל הּכהנים, ּבכל נֹוהגת ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹהעבֹודה

הּוא, ׁשּכן וכיון אֹונן, ׁשּמקריב ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹּבכהן

ּבכל יתחּיב ּבאנינּות ויצא העבֹודה הּניח ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָאם

לרצֹונֹו. ויֹוצא עבֹודה ׁשּמּניח ְְֲִִֵֵֶַַָֹּכהן

‰p‰Âיפרע ׁשּלא לאהרן ּכאן הזהיר מׁשה ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ּבֹו נֹוהגת מצוה היא ּכי יפרם, ְְְִִִִֶֶֶָֹֹוׁשּלא

ׁשהיּו ּבניו אבל הּגדֹול. הּכהן ׁשהּוא ְֲֵֶֶַַָָָָָֹלדֹורֹות

ּבּיֹום להקריב רּׁשאין היּו לא הּכהנים, ְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹמּׁשאר

והיּו חּלל, ׁשעבד ואֹונן אֹוננין, היּו ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּזה

אֹו רּׁשאין היּו וכן לאחיהם, להּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָחּיבים

זה מּכל הזהירם ּומׁשה ולפרם, לפרע ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹחּיבין

ואלצפן מיׁשאל אל צּוה ולכן ׁשעה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהֹוראת

להם וצּוה הּכהנים, ולא הם לּמתים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּיּטמאּו

יבּכּו ולא ּכאביהם יפרמּו וׁשּלא יפרעּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא

יבּכּו יׂשראל ּבית ּכל ואחיכם טעם: וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכלל.

לערּבב ׁשּלא הּכל והּנה אּתם, ולא הּׂשרפה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹאת

להם להיֹות ּבזה והחמיר מקֹום, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָׂשמחתֹו

ּכלל. הּׂשמחה יערּבבּו אם מיתה ְְְְְִִִִַַָָָחּיּוב

ÔÎzÈÂואף הּגבּורה, מּפי ּבכ מׁשה ׁשּנצטּוה ¿ƒ»≈ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

מּמה זה ׁשּלמד אֹו נכּתב. ׁשּלא ּפי ְִִִֶֶֶַַַַָֹעל

מׁשמרת את ּוׁשמרּתם לה): ח (לעיל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָּׁשּנצטּוה

ּגם יֹוסיף ה'" "מׁשמרת ּכי תמּותּו, ולא ְְִִִֶֶַָֹה'

מי לפני היה וידּוע ּגלּוי והּנה הּׁשמיני, ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּיֹום

אהרן ּבני עתידין ּכי העֹולם והיה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹׁשאמר

יּניחּו ׁשּלא צוה ּכן ּפי על ועף אֹוננין, ְְְִִִִִֵֶַַַָֹלהיֹות

ל ּכן אם ּכלל.הּמקּדׁש, יתאּבלּו ולא יּטמאּו א ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹ

‰p‰Âּפי על אף הּמׁשּוחים, הּכהנים אהרן ּבני ¿ƒ≈ְְֲֲִִִֵַַַַַֹֹ

ּבימי ּדינם עׂשה הדיֹוטים ּכהנים ְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹׁשהם

ׁשהּוא לדֹורֹות מלחמה מׁשּוח ּכדין ְְְְִִִִֶַַָָהּמּלּואים

לּקרֹובים מּטמא ולא ּפֹורם ואינֹו ּפֹורע ְְְִִֵֵֵֵֵַַָֹאינֹו

מקריב אינֹו אבל ד), ג (הֹוריֹות ּגדֹול ְְֲִֵֵַָָָֹּככהן

ּכמֹו הּיֹום, ּבאֹותֹו הקריבּו לא הם וגם ְְְְִִֵֵַַֹאֹונן,

את הקריבּו הּיֹום הן קא.): (זבחים ְְְִִִֵֶֶַָָׁשּדרׁשּו

ׁשהם הקריבּו הם וכי יט), ּפסּוק (להּלן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָחּטאתם

והּנה ּגדֹול. ּכהן ׁשאני הקרבּתי אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֹהדיֹוטֹות,

ּבּמּלּואים, ּדבר נתּבּטל לא הּזה הּמקרה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבכל

ּכּלם אכלּום ולערב הּקרּבנֹות, קרבּו ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּכבר

ימיהם ּכל זה ׁשּיהיה ואפׁשר לאכילה. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהראּוי

מלחמה, ּכמׁשּוח ּדינם ׁשּיהיה ואיתמר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָּבאלעזר

זה ויהיה הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָּבעבּור

עליכם. ה' מׁשחת ׁשמן ּכי ְֲִִֵֶֶֶַַַטעם:

¯·Îeׁשל הּבריתא לה) ח (לעיל הזּכרּתי ¿»ְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשאמרה: ׁשמיני) (ריׁש ּכהנים ְְֲִִִֵֶַָָֹּתֹורת

ּבׁשעת יכֹול תצאּו, לא מֹועד אהל ְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּומּפתח

לֹומר ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְֲֲִֶַַַָָָָֹהעבֹודה

כא (להּלן יחּלל ולא יצא לא הּמקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֹּומן

אֹומר הוי מחּלל ואינֹו יצא לא אימתי ְְֱֵֵֵֵֵֵֵַַָֹיב),

אּתה לאו מּמׁשמע ּתמתּו, ּפן העבֹודה. ְְֲִִֶַַַַָָָָָֻּבׁשעת

מה עליכם, ה' מׁשחת ׁשמן ּכי הן. ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַׁשֹומע

ּובניו אהרן אּלא לי אין ׁשּיכֹול לֹומר, ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹּתלמּוד

ּבׁשעת יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּנמׁשחּו

ל מּנין מיתה, חּיבין ׁשּבכלהעבֹודה הּכהנים כל ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

ה' מׁשחת ׁשמן ּכי לֹומר ּתלמּוד ְְִִֶֶַַַַהּדֹורֹות,

סנהדרין ׁשל ּבּתֹוספּתא עֹוד ראיתי וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם.

מן אין יהּודה לר' לֹו אמרּו ה"א): ְְְִֵָָ(פ"ד

ּבלבד. עבֹודה ּבׁשעת אּלא יצא לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּמקּדׁש

‰p‰Âהיּו והענׁש הּזֹו האזהרה זה, לפי ¿ƒ≈ְְְִֶֶַַָָָָָֹ

אהל מּפתח יצאּו ׁשאם ּובניו, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבאהרן

היה ואהרן חּיבין, יהּו עבֹודה ּבׁשעת ְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹמֹועד

העבֹודה יּניח ׁשּלא והזהירּו הּזה, ּבּיֹום ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹמקריב

ואינם היּו אֹוננין הּזה ּבּיֹום ּבניו אבל ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָויצא,

זה. ּבכלל יהיּו ואי ְְְְִִִֵֶָעֹובדין,

ÈÏe‡Âאהל ּומּפתח לכּלם אמר ׁשמׁשה נאמר ¿«ְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

ּפן עבֹודה ּבׁשעת תצאּו לא ְְֲִֵֵֶַָֹמֹועד

אֹונן, מקריב אהרן ּכי הּיֹודעים והם ְְְֲִִִֵֵַַַָֹֻּתמתּו,

האזהרה ּבכלל ּובניו מעּתה, ּבאזהרתֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָוהּוא

זה מּיֹום לעבֹודה ראּויים ּכׁשּיהיּו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹוהענׁש

ּומּפתח סתם ּבכאן אמר זה ּומּפני .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָואיל

אם מתי, עד ּפרׁש ולא תצאּו, לא מֹועד ְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹֹאהל

יּניחּו ׁשּלא הּכּונה ּכי למחרתֹו, אֹו הערב ְֳִִֶֶֶַַַַָָָָָֹעד

לדֹורֹות. נֹוהגת מצוה והיא ְְְֲִִֶֶָָָהעבֹודה,

ÔÎzÈÂיצאּו ׁשּלא ׁשעה הֹוראת לּבנים ׁשהיה ¿ƒ»≈ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לכבֹוד ּכאביהם הּזה ּבּיֹום ְֲִִִֶֶַַַָמּׁשם

מזהרים הּדֹורֹות ׁשּבכל הּכהנים אבל ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֻהּׂשמחה,

ּומן ׁשאמר: הּכתּוב מן עבֹודה יּניחּו ֲִִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ׁשּיצא ּכהן ּכל ּכי יחּלל, ולא יצא לא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹהּמקּדׁש

מּכאן ללמד הצרכּו ולא מחּלל. עבֹודתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָֹֹֻויּניח

ויֹוצא עבֹודה מּניח ּכל ׁשּנתרּבה הענׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

ׁשהּמׁשיחה עליכם, ה' מׁשחת ׁשמן מּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָלמיתה

מ (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּכמֹו עליהם, היא ְְְֱֲִֵֶֶֶַלדֹורֹות

עֹולם לכהּנת מׁשחתם להם להית והיתה ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֻטו):

ְָֹלדרֹותם.

CÎÂ(ּכאן) ּכהנים ּתֹורת ׁשל ּבּבריתא ׁשם :ׁשנּו ¿»ְֲִֶַַַָָָָָֹ

מתעּסקין אין ּדין ּבית הרּוגי אמרּו ְְְֲִִִִֵֵֵַָָמּכאן

הֹולכים אנּו הרי ּתאמרּו ׁשּמא ּדבר, לכל ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹעּמהן

ּכבר והלא ּובֹוכין, אֹוננין ּומתאּבלין ְְְְְֲִִִִֵַַָָֹלבּתינּו

נראה הּמקּדׁש. מן ּתצאּו ׁשּלא הּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפקדנּו

הּמתים ׁשּיהיּו ׁשעה הֹוראת ׁשהיתה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמּכאן

על ּדין ּבבית ּכּנהרגין מעלה ׁשל ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָּבבית

הּדּינין ּבׁשלֹום וׁשֹואלין ׁשּבאין ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָהעברֹות,

יעמדּו ּכאן אף מו.), (סנהדרין העדים ְְְְִִִֵֶַַַַָָּובׁשלֹום

לּבֹו, ׂשמחת ּוביֹום חתּנתֹו ּביֹום הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵַַָֻלפני

זה לּבֹו ׂשמחת ּוביֹום סיני, זה חתּנתֹו ְְְֲִִִֶֶַַָֻּביֹום

ח.). יב רּבה (ּבּמדּבר מֹועד אהל ְְִִֵֶַַַָָֹׂשמחת
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אהלֿמֹועד ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, רמב"ן.ּכביאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
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i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ת"כ)ּכדי יז. .(זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשכרּותֹו. ּדר יין ּתׁשּת. אל וׂשכר יין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ט)

ּבֹו הפסיק ׁשאם ּופרּוׁשֹו, רּׁש"י. ְְִִִִֵֶַלׁשֹון

ׁשל ודעּתֹו ּפטּור. מים מעט לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִֶֶַַַַָָאֹו

ׁשאר על לא הּיין, על אּלא הזהרּו ׁשּלא ְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹֻהרב

ד.). (נזיר הּנזיר מן ׁשכר ונלמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהמׁשּכרים,

ר' הרב ּדעת על אבל ּדעּתי. לפי הּדבר ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָוכן

ּביאת ּובהל' ע"ג ל"ת הּמצֹות (ּבס' ְְְְִִִֵֶַַמׁשה

המׁשּכרים ׁשאר על ה"ב) פ"א ְְְְִִַַַַָָהּמקּדׁש

ּכפׁשּוטֹו. וׁשכר ְְְְִֵַָָָּבאזהרה,

ÌÚh‰Âהּכהן יתעה ׁשּלא עּתה, הּזאת ּבּצּואה ¿«««ְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

מחׁשבה לידי ויבא הּיין ְְְְִִִֵַַַָָָֹּבׂשכרּות

ּבניו. עׂשּו ּכאׁשר ּבּה, וימּות ּכהגן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינּה

ׁשהיּו א) יב (ויק"ר ּׁשּדרׁשּו. מה ּכי ְְִִֵֶֶַָָָויּתכן

יינם מּפני ּכי לֹומר יין, ׁשתּויי ואביהּוא ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָנדב

הּיין, מּפני הענׁש ׁשּיהיה לא זרה, ּבאׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹטעּו

ׁשּטעּו ענׁשם אבל מּמּנּו, הזהרּו לא עדין ְְֲֲֲִִִֶֶַָָָָֹֻּכי

ב). ּפסּוק (לעיל רמזּתי ּכאׁשר ה', ְְְֲִֵֵֶַַָָּבאׁש

.„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·aּבבאםאין אּלא לי ¿…¬∆∆…∆≈ְִֵֶָָֹ

נאמר מּנין, לּמזּבח ּבגׁשּתם ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָלהיכל,

ורגלים ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהל, ּביאת ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹּכאן

עׂשה ּלהּלן מה כ), ל (ׁשמֹות אהל ְְִֶַַַָָָֹּביאת

ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהל, ּכביאת מזּבח ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּגיׁשת

ּכהנים ותֹורת רּׁש"י לׁשֹון אהל. ּכביאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹֹמזּבח

ָ(ּכאן).

‰‡¯p‰Âחּיב הּכהן ׁשאין הּזה, ההּקׁש לפי ¿«ƒ¿∆ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבביאת ולא הּמזּבח ּבגיׁשת ְְְְִִִִֵַַַַָֹמיתה

ּכדר עבֹודה, ׁשם עבד ּכן אם אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאהל

ׁשּלא אּלא ׁשם האזהרה ׁשאין ידים, ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹקּדּוׁש

בגׁשתם אֹו כ): ל (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּכדר ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָֹיעבד,

לה'. אּׁשה להקטיר לׁשרת הּמזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאל

ÔBLl·eאֹומר רּבי ּבספרא, ׁשם ׁשנּוי הּזה «»ְְִֵֶַַַָָָ

מֹועד, אהל אל ּבבאכם ּכאן ְֱֲֵֶֶֶֶַָֹֹנאמר

מֹועד, אהל אל ּבבאם (ׁשם): להּלן ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹֹונאמר

ואת ּכביאה, היציאה את עׂשה ּלהּלן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָמה

ואינֹו מֹועד, ּכאהל ּבׁשעתהּמזּבח אּלא חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּכביאה, היציאה את עׂשה ּכאן אף ְְֲִִֵַַָָָָָָָהעבֹודה,

אּלא חּיב ואינֹו מֹועד, ּכאהל הּמזּבח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואת

ׁשּלא אּלא החּיּוב ׁשאין ּכלֹומר העבֹודה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבׁשעת

ועבד. ׁשם ׁשּׁשתה אֹו ׁשכּור ׁשּנכנס ּבין ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיעבד

היציקֹות לרּבֹות עֹולם, חּקת אמרּו: ח) (א ְְְְִַַַָָָֻוׁשם

הּקמיצֹות וההּגׁשֹות והּתנּופֹות ְְְְְְִִַַַַַָוהּבלילֹות

ׁשאמר מּפני ּכי וההּזיֹות, הּמליקֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוההקטרֹות

הצרכּו כ), ל (ׁשמֹות לה' אּׁשה להקטיר ְְְְְִִֶַַַָֻהּכתּוב:

לרּבֹותם. ְֵַָאּלּו

‰‡¯�Â,ּבּבמה ּבמקריב הּזה החּיּוב ׁשאין עֹוד, ¿ƒ¿∆ְְִִֵֶֶַַַַָָ

אהל אּלא לי אין ׁשם: אמרּו ְְִֵֶֶָָָָֹּולכ

ּתלמּוד עֹולמים, ּובית ׁשילה לרּבֹות מּנין ְְִִִִֵֵַַַָֹמֹועד,

לּכהנים האזהרה ּכי עֹולם, חּקת (ּכאן) ְֲִִַַַַָָָָָֹֻלֹומר

ּפ והּנה ּבּבמה. ּכהן ואין רּוׁשּבעבֹודתם, ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹ

ּבּלׁשֹון ואמר עבֹודה. ּתעבדּו ּכאׁשר ְְְֲֲֲֶֶַַַַַָָָֹּבבאכם,

ּבתֹו אֹו היּו, ׁשם העבֹודֹות ּכל ּכי ְֲִֶַָָָָהּזה,
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(æ)úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי לּמזּבחאין ּבגׁשּתם להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּנין?

אהלֿמֹועד ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, רמב"ן.ּכביאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(é):øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ת"כ)ּכדי יז. .(זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

(àé)øac øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור ולא(ת"כ)לּמד ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
יח)תמתּו" ּבמיתה(במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻ
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(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף(דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה(עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ÓÏÈc‡ז Ôe˜t˙ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט CÈ�·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙Á�Ó ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰B�a ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשכרּותֹו. ּדר יין ּתׁשּת. אל וׂשכר יין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ט)

ּבֹו הפסיק ׁשאם ּופרּוׁשֹו, רּׁש"י. ְְִִִִֵֶַלׁשֹון

ׁשל ודעּתֹו ּפטּור. מים מעט לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִֶֶַַַַָָאֹו

ׁשאר על לא הּיין, על אּלא הזהרּו ׁשּלא ְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹֻהרב

ד.). (נזיר הּנזיר מן ׁשכר ונלמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהמׁשּכרים,

ר' הרב ּדעת על אבל ּדעּתי. לפי הּדבר ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָוכן

ּביאת ּובהל' ע"ג ל"ת הּמצֹות (ּבס' ְְְְִִִֵֶַַמׁשה

המׁשּכרים ׁשאר על ה"ב) פ"א ְְְְִִַַַַָָהּמקּדׁש

ּכפׁשּוטֹו. וׁשכר ְְְְִֵַָָָּבאזהרה,

ÌÚh‰Âהּכהן יתעה ׁשּלא עּתה, הּזאת ּבּצּואה ¿«««ְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

מחׁשבה לידי ויבא הּיין ְְְְִִִֵַַַָָָֹּבׂשכרּות

ּבניו. עׂשּו ּכאׁשר ּבּה, וימּות ּכהגן ְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינּה

ׁשהיּו א) יב (ויק"ר ּׁשּדרׁשּו. מה ּכי ְְִִֵֶֶַָָָויּתכן

יינם מּפני ּכי לֹומר יין, ׁשתּויי ואביהּוא ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָנדב

הּיין, מּפני הענׁש ׁשּיהיה לא זרה, ּבאׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹטעּו

ׁשּטעּו ענׁשם אבל מּמּנּו, הזהרּו לא עדין ְְֲֲֲִִִֶֶַָָָָֹֻּכי

ב). ּפסּוק (לעיל רמזּתי ּכאׁשר ה', ְְְֲִֵֵֶַַָָּבאׁש

.„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·aּבבאםאין אּלא לי ¿…¬∆∆…∆≈ְִֵֶָָֹ

נאמר מּנין, לּמזּבח ּבגׁשּתם ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָלהיכל,

ורגלים ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהל, ּביאת ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹּכאן

עׂשה ּלהּלן מה כ), ל (ׁשמֹות אהל ְְִֶַַַָָָֹּביאת

ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהל, ּכביאת מזּבח ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּגיׁשת

ּכהנים ותֹורת רּׁש"י לׁשֹון אהל. ּכביאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹֹמזּבח

ָ(ּכאן).

‰‡¯p‰Âחּיב הּכהן ׁשאין הּזה, ההּקׁש לפי ¿«ƒ¿∆ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבביאת ולא הּמזּבח ּבגיׁשת ְְְְִִִִֵַַַַָֹמיתה

ּכדר עבֹודה, ׁשם עבד ּכן אם אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאהל

ׁשּלא אּלא ׁשם האזהרה ׁשאין ידים, ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹקּדּוׁש

בגׁשתם אֹו כ): ל (ׁשמֹות ׁשּנאמר ּכדר ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָֹיעבד,

לה'. אּׁשה להקטיר לׁשרת הּמזּבח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאל

ÔBLl·eאֹומר רּבי ּבספרא, ׁשם ׁשנּוי הּזה «»ְְִֵֶַַַָָָ

מֹועד, אהל אל ּבבאכם ּכאן ְֱֲֵֶֶֶֶַָֹֹנאמר

מֹועד, אהל אל ּבבאם (ׁשם): להּלן ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹֹונאמר

ואת ּכביאה, היציאה את עׂשה ּלהּלן ְְְְִִֶֶַַַָָָָָמה

ואינֹו מֹועד, ּכאהל ּבׁשעתהּמזּבח אּלא חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּכביאה, היציאה את עׂשה ּכאן אף ְְֲִִֵַַָָָָָָָהעבֹודה,

אּלא חּיב ואינֹו מֹועד, ּכאהל הּמזּבח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואת

ׁשּלא אּלא החּיּוב ׁשאין ּכלֹומר העבֹודה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבׁשעת

ועבד. ׁשם ׁשּׁשתה אֹו ׁשכּור ׁשּנכנס ּבין ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיעבד

היציקֹות לרּבֹות עֹולם, חּקת אמרּו: ח) (א ְְְְִַַַָָָֻוׁשם

הּקמיצֹות וההּגׁשֹות והּתנּופֹות ְְְְְְִִַַַַַָוהּבלילֹות

ׁשאמר מּפני ּכי וההּזיֹות, הּמליקֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוההקטרֹות

הצרכּו כ), ל (ׁשמֹות לה' אּׁשה להקטיר ְְְְְִִֶַַַָֻהּכתּוב:

לרּבֹותם. ְֵַָאּלּו

‰‡¯�Â,ּבּבמה ּבמקריב הּזה החּיּוב ׁשאין עֹוד, ¿ƒ¿∆ְְִִֵֶֶַַַַָָ

אהל אּלא לי אין ׁשם: אמרּו ְְִֵֶֶָָָָֹּולכ

ּתלמּוד עֹולמים, ּובית ׁשילה לרּבֹות מּנין ְְִִִִֵֵַַַָֹמֹועד,

לּכהנים האזהרה ּכי עֹולם, חּקת (ּכאן) ְֲִִַַַַָָָָָֹֻלֹומר

ּפ והּנה ּבּבמה. ּכהן ואין רּוׁשּבעבֹודתם, ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹ

ּבּלׁשֹון ואמר עבֹודה. ּתעבדּו ּכאׁשר ְְְֲֲֲֶֶַַַַַָָָֹּבבאכם,

ּבתֹו אֹו היּו, ׁשם העבֹודֹות ּכל ּכי ְֲִֶַָָָָהּזה,



ipinyלד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i iriax meil inei xeriy

ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Á�n‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ
לאֹונן אסּורים נחׁשֹון∑‡˙Á�n‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ

מנחֹותׁשה ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, מאריכים(רש"י מּדּוע מהר"ש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מחצה ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכְך ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטהּכלּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ִֶָמּמּנּה.

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈ�aŒ˜ÁÂ∑ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר(שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙�·e EÈ�·e ‰z‡∑(ת"כ)לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

רמב"ן.אהרן" ֲַֹ

C˜ÏÁיג È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡i�a¯wÓ ‡È‰ CÈ�a ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ�·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈ�a ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙�·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ È�a¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אהל ּפתח אׁשר העֹולה ּבמזּבח אֹו ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹהאהל

ֵמֹועד.

,ÏÏk‰Âאּלא אינם ּבאּלּו והענׁש האזהרה ּכי ¿«¿»ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

רחּוץ ׁשאינֹו אֹו יין ׁשתּוי יעבד ְְֲִֵֶֶַַֹֹׁשּלא

על אבל ּבגדים, מחּסר וכן ורגלים, ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֻידים

מאּלּו. מניעה ׁשּום ּבּתֹורה ּבּה אין ְְִִֵֵֵַַָָָָהּכניסה

יֹוסי רּבי מ"ט): פ"א (ּכלים ׁשּׁשנינּו ִִִִֵֶַַָּומה

ולּמזּבח האּולם ּבין ּדברים ּבחמּׁשה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאֹומר

ראׁש ּופרּועי מּומין ּבעלי ׁשאין להיכל, ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשוה

מתניתין, וכּלּה לׁשם, נכנסין ידים רחּוץ ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֻוׁשּלא

מׁשה ר' הרב ּדעת ועל הם. ּדרּבנן ְְֲֵֵֶַַַַַָָָמעלֹות

ּבכניסה יׁש הט"וֿטז) פ"א הּמקּדׁש ּביאת ְְְִִִִִֵַַָָ(הל'

מיתה. ּבֹו ׁשאין לאו עבֹודה ְֲִֵֶַָָֹּבלא

אׁשר לׁשֹון הּתנּופה. וחזה הּתרּומה ׁשֹוק ְְְֲֲֵֶַַַָָ(טו)

ּתנּופה פז). כט (ׁשמֹות הּורם ואׁשר ְְֲֶַַָָהּונף

ולּמה ּומֹוריד. מעלה ּתרּומה ּומביא, ְְֲִִִֵֶַָָָמֹולי

ּבחזה, ּותנּופה ּבׁשֹוק ּתרּומה הּכתּוב, ְְְְִֶֶַָָָָָחּלקן

לׁשֹון והנפה. ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ִַרּׁש"י.

‰‡¯p‰Âהיה ּבּמּלּואים ּכי זה, ּבטעם אלי ¿«ƒ¿∆ְִִִֵֶַַַַָָ

הּלחם עם והקטר לה' ּתרּומה ְְְִֶֶַַַַָֻהּׁשֹוק

יּקרא הּׁשלמים מן והּמּורם החלבים, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָועם

והקריב יד): ז (לעיל ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַָּתרּומה,

ׁשּכן וכל לה', ּתרּומה קרּבן מּכל אחד ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו

ּתרּומה ּכּלם ׁשהם לגבֹוּה אֹותם ׁשהעלּו ְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו

ַלה'.

‡ÏÂעם היתה ּתנּופתֹו ּכי ּתנּופה, ּבׁשם יּקרא ¿…ְְְְִִִֵֵָָָָָ

אבל לה', להקטירם ּכדי והּלחם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָהחלבים

מּׁשאר חלּוק היה ולא עצמֹו, ּבפני הּונף ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהחזה

נתקּדׁש ּבלבד זֹו ּובתנּופה ּבתנּופה, אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּבׂשר

ׁשּזכּות ּומּפני למנה. לֹו להיֹות מׁשה ּבֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָוזכה

מּיֹום היה לדֹורֹות וׁשֹוק ּבחזה ּובניו ְְֲִֶֶַָָָָָֹאהרן

ּובחזה לה' ּבתרּומתֹו ּבׁשֹוק וזכּו ְְְִִִֶֶַַָָָהּמּלּואים,

לעֹולם יּקרא לּבעלים, הּבׂשר ּוׁשאר ְְְְִִִֵַַָָָָָָָּבתנּופתֹו,

ּבהם היה ּכאׁשר ּתנּופה והחזה ּתרּומה ְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשֹוק

הּזכּות. ְְַּביֹום

ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ,האּׁשים חלבי על ּכמֹו «ƒ≈«¬»ƒְְִִֵֶַָ

ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְֲִִִֶַַַָָָָמּכאן

לחלבים, ּתאר אּׁשי ּכי ,צר ואין רּׁש"י. ְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹלׁשֹון

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

ß oqip b"i iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה(בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: .אמר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמר ועל אלעזר על טז)וּיקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת ׁשּלא(לא, ּומה טעּות". לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹומר יׁש – ּכאן ּכן ׁשאיןּכתב מּפני מחלקת ׁשּתהיה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּכאן.ׁשםּדעֹות ּגם ּכן לפרׁש יׁש הּכעס, מּפני רמב"ןׁשּטעה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(æé)ék Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷|ïåò-úà úàNì íëì ïúð ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä̈«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑,ּביֹוצא ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְְִֵֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו אֹותּה?והם אכלּתם לא מּדּוע היתה, NÏ‡˙.דׁש ÌÎÏ Ô˙� d˙‡Â ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«»∆»≈

'B‚Â∑מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על .מכּפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו וגֹו'"(לעיל מּדמּה יּובא אׁשר ."וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
d˙‡ eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה ¯L‡k∑ּבּמנחה .לכם »…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³
ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦

:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין על(במדבר קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יֹוׁשב אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאלעזר

LÓ‰טז ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
È�a ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zL�Î È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ונחלתֹו ה' אּׁשי א): יח (ּדברים ׁשאמר ְְְֲִִֵֶַַָָָּכמֹו

ֵֹיאכלּון.

Le¯Ùeּׁשאמר למה טעם ׁשהּוא הּזה, הּכתּוב ≈ְֶֶֶַַַַַַָָ

נּתנּו ּבני וחק חק ּכי יד): ְְְִִֶָָָָ(ּפסּוק

הּתרּומה ׁשֹוק ואמר: יׂשראל, ּבני ׁשלמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמּזבחי

ּבני אֹותם יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָוחזה

ׁשּיהיּו ה', לפני ּתנּופה להניף הּנזּכרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

ּכי עֹולם, לחק ּולבני ל ויהיּו לפניו, ְְְְְְְִִִֶָָָָָקדֹוׁשים

ּדרּכנּו לפי אבל מקֹומּה, זה אין ּבּתנּופה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּצּואה

ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ּבּה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָלמדנּו

חדׁש. ראׁש מּוספי ׂשעיר החּטאת. ׂשעיר ְְְִִֵֶַַָֹֹ(טז)

קחּו ּבּיֹום, ּבֹו קרבּו ׂשעירים ְְְְִִַָָּוׁשלׁשה

נחׁשֹוןׂשעיר ּוׂשעיר ג), ט (לעיל לחּטאת עּזים ְְְְְִִִִֵַַָ

כח (ׁשם חדׁש ראׁש ּוׂשעיר טז), ז ְְִִֶַָָֹֹ(ּבּמדּבר

ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ּומּכּלם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻטו),

יׁש קא.), ּוזבחים ּכאן (ת"כ יׂשראל ְְְִִֵֵֵַָָָחכמי

ויׁש נׂשרף, ּבֹו ׁשּנגעה טמאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻאֹומרים

רּׁש"י. לׁשֹון נׂשרף. אנינּות מּפני ְְְְֲִִִִִֵַַאֹומרים



לה ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

ß oqip b"i iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה(בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: .אמר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמר ועל אלעזר על טז)וּיקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת ׁשּלא(לא, ּומה טעּות". לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹומר יׁש – ּכאן ּכן ׁשאיןּכתב מּפני מחלקת ׁשּתהיה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּכאן.ׁשםּדעֹות ּגם ּכן לפרׁש יׁש הּכעס, מּפני רמב"ןׁשּטעה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(æé)ék Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷|ïåò-úà úàNì íëì ïúð ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä̈«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑,ּביֹוצא ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְְִֵֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו אֹותּה?והם אכלּתם לא מּדּוע היתה, NÏ‡˙.דׁש ÌÎÏ Ô˙� d˙‡Â ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«»∆»≈

'B‚Â∑מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על .מכּפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו וגֹו'"(לעיל מּדמּה יּובא אׁשר ."וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
d˙‡ eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה ¯L‡k∑ּבּמנחה .לכם »…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³
ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦

:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין על(במדבר קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יֹוׁשב אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאלעזר

LÓ‰טז ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
È�a ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zL�Î È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ונחלתֹו ה' אּׁשי א): יח (ּדברים ׁשאמר ְְְֲִִֵֶַַָָָּכמֹו

ֵֹיאכלּון.

Le¯Ùeּׁשאמר למה טעם ׁשהּוא הּזה, הּכתּוב ≈ְֶֶֶַַַַַַָָ

נּתנּו ּבני וחק חק ּכי יד): ְְְִִֶָָָָ(ּפסּוק

הּתרּומה ׁשֹוק ואמר: יׂשראל, ּבני ׁשלמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמּזבחי

ּבני אֹותם יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָוחזה

ׁשּיהיּו ה', לפני ּתנּופה להניף הּנזּכרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

ּכי עֹולם, לחק ּולבני ל ויהיּו לפניו, ְְְְְְְִִִֶָָָָָקדֹוׁשים

ּדרּכנּו לפי אבל מקֹומּה, זה אין ּבּתנּופה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּצּואה

ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ּבּה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָלמדנּו

חדׁש. ראׁש מּוספי ׂשעיר החּטאת. ׂשעיר ְְְִִֵֶַַָֹֹ(טז)

קחּו ּבּיֹום, ּבֹו קרבּו ׂשעירים ְְְְִִַָָּוׁשלׁשה

נחׁשֹוןׂשעיר ּוׂשעיר ג), ט (לעיל לחּטאת עּזים ְְְְְִִִִֵַַָ

כח (ׁשם חדׁש ראׁש ּוׂשעיר טז), ז ְְִִֶַָָֹֹ(ּבּמדּבר

ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ּומּכּלם ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻטו),

יׁש קא.), ּוזבחים ּכאן (ת"כ יׂשראל ְְְִִֵֵֵַָָָחכמי

ויׁש נׂשרף, ּבֹו ׁשּנגעה טמאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻאֹומרים

רּׁש"י. לׁשֹון נׂשרף. אנינּות מּפני ְְְְֲִִִִִֵַַאֹומרים
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ּתלמּוד להׁשיב? ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹואנּו
לא)לֹומר: מצאתי(שם זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשני ּפנים ׁשל ‰˜¯e·È.ּבספרי ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אֹוננים,(זבחים ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר אּלא, ְְִִִֵֵֶָ≈«ƒ¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אֹונן ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד .ׁשהאֹונן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

‰l‡k È˙‡ ‰�‡¯˜zÂ∑ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להם מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים hÁ‡˙.ּכל ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אבל(שם)∑‰ÌBi.ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ֲָ
קבּורה ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה ‰'.אנינּות È�ÈÚa ·ËÈi‰∑להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ«ƒ«¿≈≈ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ

ּדֹורֹות .ּבקדׁשי ְְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל לָך אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת יט)אם י, ׁשּלא(רש"י ּכדי הּוא ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

על ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלפּגע

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ה'ּכְך אינּה,לפני הּקרּבנֹות אכילת אְך הּמזּבח, ה'ּבמקֹום איןלפני ולכן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד רמב"ןלאֹוכלם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈ�ÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .הֹודה «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip c"i iyiy mei ß

àé(à):íäìà øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ£¥¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑אינֹו אֹו ּולאיתמר. לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

"לאמר מקּים: אני מה הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּולאיתמר לאלעזר לבניו, .אלהם"? ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

(á)eìëàz øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî¦¨©§¥¨−£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ e¯ac∑הׁשו ּכּלם ּגזרתאת עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
מאהבה ‰iÁ‰.הּמקֹום ˙‡Ê∑הבּדילם ,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַַָָ…««»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא וכּו' החֹולה את לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמן

È‰B�ÈÚa:כ ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚÂהרב ּכתב נׂשרף טמאה מּפני האֹומר ּדעת ¿«ְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻ

ּפסּוק (להּלן הּיֹום חּטאת ואכלּתי ְְְִַַַַַָָָָָּבּפסּוק

ׁשאין מּתר, לילה אנינּות אבל אסּור הּיֹום ְֲֲִֵֶַַָָָָֻיט):

מּפני אם זה לפי ּכי קבּורה, יֹום אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶָָאֹונן

קסבר אּלא ּבערב, לאכלֹו להם היה ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָאנינּות,

ּדאֹוריתא. לילה ְְְֲִַַָָאנינּות

אמר אּלא אֹומר, מהּו הקריבּו. הּיֹום הן ְִִֵֵֶַַַָָ(יט)

אֹוננין, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה ְְְִֶֶֶֶַָָָָלהם

הם וכי אהרן, לֹו אמר חּלל, ׁשעבד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהאֹונן

ׁשאני הקרבּתי אני הדיֹוטֹות, ׁשהם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַהקריבּו

הּוא וכ רּׁש"י. לׁשֹון אֹונן. ּומקריב ּגדֹול ְְְִִֵֵַַָָֹּכהן

ודלמא קא.): (זבחים יֹום טבּול ּבפרק ְְְְְְִִֶֶַָָָָּבּגמרא

ּופסּלתּוה. ְְְְִַַָָאקריבתּוה

È�‡Âּכל נעׂשּו האנינּות קדם ׁשהרי ּתמּה, «¬ƒֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

החּטאת מעׂשת וּירד ּדכתיב: ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹהּקרּבנֹות,

ּכן ואחר כב), ט (לעיל והּׁשלמים ְְְְְִֵֵַַַָָָֹוהעלה

ירדה ּכ ואחר והתּפּללּו, מֹועד לאהל ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹנכנסּו

ואביהּוא נדב הקטירּו ואז לּקרּבנֹות, ְְְֲִִִֵַַָָָָָָהאׁש

זֹו. ְֶֹקטרת

‡nLÂ,מעׂשיהם את רֹואה מׁשה היה לא ¿∆»ֲֵֶֶֶֶַָָֹ

הּזה הּׂשעיר ּדם מצאּו ׁשּמא ְְִֶֶַַַַָָָָוחׁשׁש

לֹו, אמר ואהרן ּוזרקּוהּו. עדין נזרק ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹׁשּלא

נזרקה מּידי ּוכׁשּנזרקה היא ׁשּלי הּזריקה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹהלא

הלכה ׁשל ּומּתן ּומּׂשא ּבאנינּות. נפסלה ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹולא

ּכלל. ּבאנינּות ּדבר ּבהן נעׂשה לא אבל ְֲֲֲִֶַַָָָָָָָָֹהיה,

ו מׁשה אל ּבני(א) אל ּדּברּו וגֹו' אהרן אל ְְְְֲֵֶֶֶֶַַֹ

אֿמז) (יא האּלה ּבּפרׁשּיֹות הּמצֹות ְְִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל.

מרּבה ענינם אבל ּובּכהנים, ּביׂשראל ְְְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָֹֻנֹוהגֹות

ּתמיד להׁשּתּמר צריכים הם ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵַַָֹּבּכהנים,

לבא ׁשּיצטרכּו ּבעבּור הּטמאה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻמּנגיעת

ׁשגגּו אם ּכי ועֹוד, הּקדׁשים. ולאכל ְְְְֱִִִִֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש

קרּבן עליהם להביא חּיבין ּבהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל

אֹותם: ׁשּצּוה ועֹוד, הּכהנים. ְְֲִִִֶֶַַָָֹׁשּיקריבּוהּו

הּטמא ּובין החל ּובין הּקדׁש ּבין ְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּולהבּדיל

צריכים הם והּנה י). י (לעיל הּטהֹור ְְְִִִֵֵֵֵַָּובין

ּבהם, ׁשּיּזהרּו והּטהֹור הּטמא ליׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהֹורֹות

אהרן ואל מׁשה אל הּזה הּדּבּור היה ּכן ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל

וצּוה לאהרן, ׁשּיאמר למׁשה אֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֹׁשניהם,

נאמרּו ּולכ יׂשראל, ּבני אל ּדּברּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָלׁשניהם

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy

ּתנחּומא רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא

הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה(מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה רמב"ן.מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥¨−
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ¨−Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדקמעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי(שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'ּתעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא .(זבחים …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג).מפרסת ּפרסה(יא, ּוגבּורהמפרסת מקרבת) (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), ּגרה(ׂשמאל הּמעׂשהמעלת האם וׁשּוב ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

טהֹורה'. 'ּבהמה היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד רמב"ןׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)äñøtä éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®
àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬

:íëì àeä−¨¤«

ÔÈÙÏËג ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ד È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאכילה ּבּפרׁשה ויזהיר ּכהנים, ּתֹורת ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבּספר

וקדׁשיו. הּמׁשּכן יטּמאּו ׁשּלא ְְְְְְִֶַַָָָָָֹֻּובטמאה

ּפׁשּוטֹו: הארץ. על אׁשר הּבהמה מּכל ְְֲִֵֶֶַַָָָָ(ב)

הארץ, ּכל ּפני על אׁשר הּבהמה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמּכל

ּכאן): (ת"כ ּומדרׁשֹו ּבעֹולם. אׁשר מּכל ְְֲִִֶַַָָָָָּכטעם

ּבּסימנין ּתֹורתן ואין ּבּים חּיֹות ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּפני

הארץ, על אׁשר אמר לפיכ ּכדגים, אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּללּו

ׁשּבּים. מה ְִֶַַָלהֹוציא

ּפרסת ׁשסע וׁשסעת ּפרסה מפרסת ּכל ְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹ(ג)

ּבהמה ׁשּכל הּזה הּכתּוב טעם ּגרה. ְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָמעלת

אבל ּתאכלּו, הּללּו הּסימנין ׁשני ּבּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיהיּו

ׁשּיאמר ראּוי והיה מהם. ּבאחד ּתאכלּו ְְְֵֶֶֶַָָָֹֹֹלא

והּׁשפן הּגמל ׁשּפרט אּלא ּכלל, ּבדר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכן

ׁשאין מּפני ּבפרסה, והחזיר ּבגרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהארנבת

ואמר וחזר לבּדֹו. האחד ּבּסימן ּבעֹולם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאחרים

ללאו. תאכלּו, לא מּבׂשרם ח): ְְִֵָָָָֹֹ(ּפסּוק

·˙ÎÂ,אּלּו אּלא לי אין ח): (ּבפסּוק רּׁש"י ¿»«ְִִֵֵֶַָָ

סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ְְְִֵֵֵֶַָָָָׁשאר

ׁשּיׁש אּלּו מה וחמר, קל אמרּת מּנין, ְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹטהרה

ּולׁשֹון וכּו'. אסּורֹות טהרה סימני קצת ְְְֲֳִֵֶָָָָָּבהם

(ּכאן) טהרהספרא סימני ּבהם ׁשּיׁש אּלּו מה : ְֳִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבהמה ׁשאר אכילתם, על תעׂשה ּבלא הם ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהרי

ׁשּתהא ּדין אינֹו טהרה סימן ּבּה ׁשאין ְְֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָטמאה

והּׁשפן הּגמל נמצאּו אכילתּה, על ּתעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבלא

ּבהמה ּוׁשאר הּכתּוב, מן והחזיר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוהארנבת

ׁשּלהן עׂשה מצות נמצאת וחמר, מּקל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

עד וחמר. מּקל תעׂשה לא מצות הּכתּוב, ְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹמן

הּבריתא. ְַַָָָּכאן

Ï·‡סגיֹות לפי ּכהגן עֹולה אינּה ּדעּתי לפי ¬»ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻ

על לֹוקה יהא לא ּכן ׁשאם ְְִֵֵֶֶַַַֹהּתלמּוד,

מּדין אּלא ּבאה ׁשאינּה טמאה, ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשאר

אמרּו וכ הּדין. מן מזהירין ׁשאין וחמר, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹקל

אֹו אביו ּבת אחתֹו הּכתּוב ׁשאסר ֲֲִֶַַַַָָָֹּבאחֹותֹו

ּבּכתּוב לרּבֹות והצר יז), כ (להּלן אּמֹו ְְְְִַַַַַָָֻבת

ּפי על אף אּמֹו ּובת אביו ּבת ׁשהיא ֲִִִִֶַַַַָאחֹותֹו

לֹומר ׁשּתיהן, ׁשם ּבּה ויׁש וחמר ּבקל ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבאה

ּביבמֹות ּכדאיתא הּדין, מן מזהירין ְְִִִִִִִֵֶַַָָׁשאין

אֹו הּזֹו, הּבריתא אבל (כב:). ּכיצד ְְֲֵֶֶַַַַָָָּבפרק

הּדין מן עֹונׁשין האֹומר ּכדברי ׁשנּויה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשהיא

מתרצתא. ׁשאינּה אֹו (נד.), סנהדרין ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמּסכת

ÌÚh‰Âמּפני טמאה, ּבהמה ׁשאר ּבמלקֹות ¿«««ְְְְְְִֵֵֵַָָָ

מּפני הּׁשפן ּבאּסּור הּכתּוב ְְִִֵֶַַַָָָָׁשאמר

מעלה ׁשאינֹו מּפני ּובחזיר ּפרסה, מפריס ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאין

ּומפריס ּגרה מעלה ׁשאינֹו ּכל ּכן אם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגרה,

לקל צר אין הּזה, האּסּור ּבׁשם הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹּפרסה

ּכלל. ְֶָָֹוחמר

eÏÎ‡z d˙‡והלא טמאה, ּבהמה ולא …»…≈ְְְֲֵֵַָָֹֹ

ּבעׂשה עליה לעבר אּלא היא, ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבאזהרה

ּבתֹורת היא וכ רּׁש"י. לׁשֹון תעׂשה. ְְְְֲִִֶַַַָֹולא

(הל' אמר מׁשה רּבי והרב (ּכאן). ְְֲִִִֶַַַָָָֹּכהנים

ּבׂשר למעט ׁשהּוא ה"ג) פ"ב אסּורֹות ְְֲֲֵֶַַַָמאכלֹות

ּתאכלּו אתּה וחלּבֹוהאדם, ּובׂשרֹו אדם, ולא ְְְְֵֶָָָָָָָֹֹֹ

ֲֵַּבעׂשה.

‡ÏÂחׁשב וׁשּמא לרּבֹותינּו. ּכן ׁשּיּדרׁש מצינּו ¿…ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ּפרק ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשּׁשנינּו מּמה ְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹזה

וחלב ׁשּתים מהּלכי ּבׂשר אף יכֹול ד): ְְְְֲִֵֵַַַַַָד

אכילתן, על תעׂשה ּבלא יהיּו ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹמהּלכי

ּתעׂשה ּבלא זה תאכלּו, לא זה לֹומר ְְֲֵֶֶֶַַַֹֹֹּתלמּוד

וחלב ׁשּתים מהּלכי ּבׂשר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָעל

וידּון אכילתן. על ּתעׂשה ּבלא ׁשּתים ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹמהּלכי

ּבעׂשה, הּוא אבל ּתעׂשה, ּבלא ׁשאינֹו מּזה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהרב

ּתאכלּו. אתּה הּכתּוב מן ְְִֵַָָָֹֹודרׁשּו

ÔÈ‡Âחכמים אמרּו ׁשּבפרּוׁש ּכן, הּדבר ¿≈ְְֲִֵֵֶַָָָָ

וחלב ׁשּתים מהּלכי ּבדם כא:) ְְְְְֲִִֵֵַַַַ(ּכריתֹות

מּדבריהם ּפרׁש מצות ׁשאפּלּו ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַמהּלכי

מן הּיֹוצא ּכל אסּור, ּבׂשרֹו היה ואם ּבֹו, ְְִִֵֵַָָָָָאין

ודם הּׁשרץ ודם ה:), (ּבכֹורֹות טמא ְְְֵֵֶֶַַַַָָהּטמא

ואמרּו ּדם, מאּסּור חכמים אֹותן מעטּו ְְֲֲִִִֵָָָָָָָהאדם

מּׁשּום עליו ולֹוקה ּכבׂשרֹו, הּׁשרץ ּדם ְְִִֶֶֶַַָָָָ(ׁשם):

ּכבׂשר. ועׂשאּוהּו ּדם, מּׁשּום ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶֶַָָָָׁשרץ

על ּתעׂשה ּבלא ׁשאינן ּׁשאמרּו מה ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

מּתרין. והן מּמּנּו נמנעּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻאכילתן,

אבל החי, מן ּבבׂשר זה יהיה ּדעּתי לפי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאבל

מעגלה ׁשוה מּגזרה כט:) (ע"ז ּבֹו למדּו ְְְִֵֵֵֶַָָָָָהּמת

ּבהנאה. ׁשאסּור ֲֲֶַָָָָערּופה
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ּתנחּומא רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא

הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה(מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה רמב"ן.מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥¨−
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ¨−Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדקמעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי(שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'ּתעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא .(זבחים …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג).מפרסת ּפרסה(יא, ּוגבּורהמפרסת מקרבת) (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), ּגרה(ׂשמאל הּמעׂשהמעלת האם וׁשּוב ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

טהֹורה'. 'ּבהמה היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד רמב"ןׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)äñøtä éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®
àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬
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ÔÈÙÏËג ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿
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:ÔBÎÏ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבאכילה ּבּפרׁשה ויזהיר ּכהנים, ּתֹורת ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבּספר

וקדׁשיו. הּמׁשּכן יטּמאּו ׁשּלא ְְְְְְִֶַַָָָָָֹֻּובטמאה

ּפׁשּוטֹו: הארץ. על אׁשר הּבהמה מּכל ְְֲִֵֶֶַַָָָָ(ב)

הארץ, ּכל ּפני על אׁשר הּבהמה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמּכל

ּכאן): (ת"כ ּומדרׁשֹו ּבעֹולם. אׁשר מּכל ְְֲִִֶַַָָָָָּכטעם

ּבּסימנין ּתֹורתן ואין ּבּים חּיֹות ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּפני

הארץ, על אׁשר אמר לפיכ ּכדגים, אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּללּו

ׁשּבּים. מה ְִֶַַָלהֹוציא

ּפרסת ׁשסע וׁשסעת ּפרסה מפרסת ּכל ְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹ(ג)

ּבהמה ׁשּכל הּזה הּכתּוב טעם ּגרה. ְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָמעלת

אבל ּתאכלּו, הּללּו הּסימנין ׁשני ּבּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיהיּו

ׁשּיאמר ראּוי והיה מהם. ּבאחד ּתאכלּו ְְְֵֶֶֶַָָָֹֹֹלא

והּׁשפן הּגמל ׁשּפרט אּלא ּכלל, ּבדר ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכן

ׁשאין מּפני ּבפרסה, והחזיר ּבגרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהארנבת

ואמר וחזר לבּדֹו. האחד ּבּסימן ּבעֹולם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאחרים

ללאו. תאכלּו, לא מּבׂשרם ח): ְְִֵָָָָֹֹ(ּפסּוק

·˙ÎÂ,אּלּו אּלא לי אין ח): (ּבפסּוק רּׁש"י ¿»«ְִִֵֵֶַָָ

סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ְְְִֵֵֵֶַָָָָׁשאר

ׁשּיׁש אּלּו מה וחמר, קל אמרּת מּנין, ְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹטהרה

ּולׁשֹון וכּו'. אסּורֹות טהרה סימני קצת ְְְֲֳִֵֶָָָָָּבהם

(ּכאן) טהרהספרא סימני ּבהם ׁשּיׁש אּלּו מה : ְֳִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבהמה ׁשאר אכילתם, על תעׂשה ּבלא הם ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהרי

ׁשּתהא ּדין אינֹו טהרה סימן ּבּה ׁשאין ְְֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָָטמאה

והּׁשפן הּגמל נמצאּו אכילתּה, על ּתעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבלא

ּבהמה ּוׁשאר הּכתּוב, מן והחזיר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוהארנבת

ׁשּלהן עׂשה מצות נמצאת וחמר, מּקל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

עד וחמר. מּקל תעׂשה לא מצות הּכתּוב, ְֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹמן

הּבריתא. ְַַָָָּכאן

Ï·‡סגיֹות לפי ּכהגן עֹולה אינּה ּדעּתי לפי ¬»ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻ

על לֹוקה יהא לא ּכן ׁשאם ְְִֵֵֶֶַַַֹהּתלמּוד,

מּדין אּלא ּבאה ׁשאינּה טמאה, ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשאר

אמרּו וכ הּדין. מן מזהירין ׁשאין וחמר, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹקל

אֹו אביו ּבת אחתֹו הּכתּוב ׁשאסר ֲֲִֶַַַַָָָֹּבאחֹותֹו

ּבּכתּוב לרּבֹות והצר יז), כ (להּלן אּמֹו ְְְְִַַַַַָָֻבת

ּפי על אף אּמֹו ּובת אביו ּבת ׁשהיא ֲִִִִֶַַַַָאחֹותֹו

לֹומר ׁשּתיהן, ׁשם ּבּה ויׁש וחמר ּבקל ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבאה

ּביבמֹות ּכדאיתא הּדין, מן מזהירין ְְִִִִִִִֵֶַַָָׁשאין

אֹו הּזֹו, הּבריתא אבל (כב:). ּכיצד ְְֲֵֶֶַַַַָָָּבפרק

הּדין מן עֹונׁשין האֹומר ּכדברי ׁשנּויה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשהיא

מתרצתא. ׁשאינּה אֹו (נד.), סנהדרין ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמּסכת

ÌÚh‰Âמּפני טמאה, ּבהמה ׁשאר ּבמלקֹות ¿«««ְְְְְְִֵֵֵַָָָ

מּפני הּׁשפן ּבאּסּור הּכתּוב ְְִִֵֶַַַָָָָׁשאמר

מעלה ׁשאינֹו מּפני ּובחזיר ּפרסה, מפריס ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאין

ּומפריס ּגרה מעלה ׁשאינֹו ּכל ּכן אם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגרה,

לקל צר אין הּזה, האּסּור ּבׁשם הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹּפרסה

ּכלל. ְֶָָֹוחמר

eÏÎ‡z d˙‡והלא טמאה, ּבהמה ולא …»…≈ְְְֲֵֵַָָֹֹ

ּבעׂשה עליה לעבר אּלא היא, ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבאזהרה

ּבתֹורת היא וכ רּׁש"י. לׁשֹון תעׂשה. ְְְְֲִִֶַַַָֹולא

(הל' אמר מׁשה רּבי והרב (ּכאן). ְְֲִִִֶַַַָָָֹּכהנים

ּבׂשר למעט ׁשהּוא ה"ג) פ"ב אסּורֹות ְְֲֲֵֶַַַָמאכלֹות

ּתאכלּו אתּה וחלּבֹוהאדם, ּובׂשרֹו אדם, ולא ְְְְֵֶָָָָָָָֹֹֹ

ֲֵַּבעׂשה.

‡ÏÂחׁשב וׁשּמא לרּבֹותינּו. ּכן ׁשּיּדרׁש מצינּו ¿…ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ּפרק ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשּׁשנינּו מּמה ְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹזה

וחלב ׁשּתים מהּלכי ּבׂשר אף יכֹול ד): ְְְְֲִֵֵַַַַַָד

אכילתן, על תעׂשה ּבלא יהיּו ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹמהּלכי

ּתעׂשה ּבלא זה תאכלּו, לא זה לֹומר ְְֲֵֶֶֶַַַֹֹֹּתלמּוד

וחלב ׁשּתים מהּלכי ּבׂשר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָעל

וידּון אכילתן. על ּתעׂשה ּבלא ׁשּתים ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹמהּלכי

ּבעׂשה, הּוא אבל ּתעׂשה, ּבלא ׁשאינֹו מּזה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהרב

ּתאכלּו. אתּה הּכתּוב מן ְְִֵַָָָֹֹודרׁשּו

ÔÈ‡Âחכמים אמרּו ׁשּבפרּוׁש ּכן, הּדבר ¿≈ְְֲִֵֵֶַָָָָ

וחלב ׁשּתים מהּלכי ּבדם כא:) ְְְְְֲִִֵֵַַַַ(ּכריתֹות

מּדבריהם ּפרׁש מצות ׁשאפּלּו ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַמהּלכי

מן הּיֹוצא ּכל אסּור, ּבׂשרֹו היה ואם ּבֹו, ְְִִֵֵַָָָָָאין

ודם הּׁשרץ ודם ה:), (ּבכֹורֹות טמא ְְְֵֵֶֶַַַַָָהּטמא

ואמרּו ּדם, מאּסּור חכמים אֹותן מעטּו ְְֲֲִִִֵָָָָָָָהאדם

מּׁשּום עליו ולֹוקה ּכבׂשרֹו, הּׁשרץ ּדם ְְִִֶֶֶַַָָָָ(ׁשם):

ּכבׂשר. ועׂשאּוהּו ּדם, מּׁשּום ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶֶַָָָָׁשרץ

על ּתעׂשה ּבלא ׁשאינן ּׁשאמרּו מה ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

מּתרין. והן מּמּנּו נמנעּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻאכילתן,

אבל החי, מן ּבבׂשר זה יהיה ּדעּתי לפי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאבל

מעגלה ׁשוה מּגזרה כט:) (ע"ז ּבֹו למדּו ְְְִֵֵֵֶַָָָָָהּמת

ּבהנאה. ׁשאסּור ֲֲֶַָָָָערּופה
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(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®
:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(å)äñéøôä àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨
:íëì àåä äàîèרמב"ן §¥¨¬¦−¨¤«

(æ)äñøt òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ©§½̈
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

(ç)íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−
:íëì̈¤«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑קל אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)וחמר: בתורת הענין ולא∑Ì¯NaÓ.(כל ּבאזהרה, ּבׂשרם על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹƒ¿»»ְְְְַַָָָָֹ

ּוטלפים וקרנים וגידין עצמֹות ˙eÚb.על ‡Ï Ì˙Ï·�·e∑:לֹומר ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְֲִִִִַַַַָָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
כא) חמּורה,(לקמן הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻ"אמר

ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻלא
ּברגל עצמֹו לטהר אדם יז)חּיב רמב"ן.(ר''ה ְְֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, ּפרׁש(רׁש"י רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לקּדׁש האדם על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלעיל

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּיֹום

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á§©¦̧
:eìëàz íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«

i"yx£¯Èt�Ò∑ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א הּוא(שמואל קׂשקּׂשים "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ
רמב"ן.לבּוׁש" ָ

Ò¯Ùe˙‡ה ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח ÔB‰zÏ·�·e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ�·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבלׁשֹון ּכן ׁשּיקראּו הּוא מין הארנבת. ואת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ(ו)

הּיענה, וכן מּמּנּו, והּנקבה הּזכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקדׁש

מן חלּוק הּזכר ׁשם אין הּיֹונה, ִֵֵַַָָָָָּובעֹופֹות

ואין זכר ּבלׁשֹון ׁשּׁשמֹותם רּבים ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּנקבה.

ּדב חזיר, ּדפן, ּגמל, אחר, ׁשם ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹלנקבֹותיהם

(יׁשעיה ּתרעינה ודב ּפרה י), ג (איכה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹארב

הּכתּוב אמר ּולכ ּבעֹופֹות. ּתֹור וכן ז), ְְְֵַַָָָיא

יֹונה, בני ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי ז): ה ְְְְִֵֵֵֵָ(לעיל

ּובּיֹונה ׁשּתי, זכר ּבלׁשֹון ׁשהן ּבּתֹורים ְְְִִִֵֵֶַַַָָָיזּכיר

ּתׁשיב ואל ּבהם. קפידא ׁשאין להֹודיע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשני,

כח:): (ּבכֹורֹות ׁשּיאמרּו רּבֹותינּו מּלׁשֹון ְְְִֵֶַַָֹעלי

וחזירה, מןּפרה הּבא ּגמל ו:): (ׁשם ויאמרּו ְְֲִִַַָָָָָָָֹ

ּכּונתם. לבאר לׁשֹון ּבהם יׁשאילּו ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּגמּלה,

הּסימנים. ׁשני ּבעלי ׁשאינן ּבאּלּו, האּסּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוטעם

לאסר אזהרה אינּה תּגעּו. לא ּובנבלתם ְְְֱִִֵֶַָָָָָָֹֹ(ח)

לא ּובנבלתם יאמר אבל הּנגיעה, ְְְֲִִַַָָָָָֹֹלנּו

ּתגעּו לא ּכלֹומר לכם, הם טמאים ּכי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹתּגעּו

ׁשּיחׁשב לֹומר והענין ּתּטמאּו. אם ּבלּתי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹּבהם

הּמקּדׁש מן ויּזהר טמא, ׁשהּוא ּבהם נֹוגע ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

הּקדׁשים. ִִַָָּומן

‡nLÂּכאן (ת"כ רּבֹותינּו ׁשאמרּו הּמדרׁש ¿∆»ְְִֵֶַַָָָ

ּברגל, תּגעּו, לא ּובנבלתם טז:): ְְְִִֶֶָָָָֹור"ה

חפצים ׁשאּתם ּבׁשעה ּבֹו ּתגעּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּכלֹומר

ּתעלּו ולא הם טמאים ּכי טהֹורים, ְְְְֲִִִִֵֵַֹלהיֹות

ּבלאו, נמנעת הּנגיעה אין אבל לרגל, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם

את הּלֹוקין מן ּברגל ּבנבלה הּנֹוגע ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

אדם חּיב טז:): (ר"ה ּׁשאמרּו ּומה ְְִֶַַַָָָָָָהארּבעים.

סֹופרים, מּדברי מצוה ּברגל, עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלטהר

ּתעׂשה, לא אֹו עׂשה הּתֹורה מן ּבזה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹואין

העלּיה. מצות ְֲִִִַָָָזּולתי

B‡,אסמכּתא ּברגל תּגעּו לא ּובנבלתם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיהא

ׁשם ׁשּׁשנּיֹות הרּבה אסמכּתֹות ְְְְְִֵֶַַַָָֻּכׁשאר

י): ד (ּפרק ׁשם: ׁשנּו ועֹוד ּכהנים. ְְֲִֶֶַָָֹּבתֹורת

ּבנבלה אדם נגע אם יכֹול אֹומרים ְְֲִִִִֵֵַָָָָָאחרים

ּתּטּמאּו ּולאּלה לֹומר ּתלמּוד ארּבעים, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָילקה

הּנבלה את אדם ראה אם יכֹול כד), ְִֵֶַָָָָָָָ(ּפסּוק

תּגעּו, לא ּובנבלתם לֹומר ּתלמּוד ויּטמא, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹיל

הּדין עּקר וזה רׁשּות. אֹומר הוי ּכיצד, ְְֱִִֵֵֵֶַַַָהא

הּתֹורה. ִַָמן

ּבהם. הּׁשט אּלּו סנּפירים וקׂשקׂשת. סנּפיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ(ט)

וכן רּׁש"י. לׁשֹון ּבֹו. הּקבּועים אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַקׂשקׂשת,

(נט.). חּלין ּבמּסכת ּבּגמרא ְְִֶֶַַָָֻהּוא

Ï·‡ּבגּופן קבּועים ׁשהן מּלׁשֹונם ּתבין לא ¬»ְְְִִִֵֶָָָֹ

קראּום אבל הּדג, ּבעֹור ּודבּוקים ְְְֲִַַָָָָמּמׁש

מזּדעזעין ולא מּמּנּו נדין ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ"קבּועים"

ּדֹומה ׁשּגלדן העגּלים הּקלּפין והם ּכסנּפיר. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֻּבֹו

אֹו ּבּיד הּדג מעֹור נפׁשטים ׁשהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלצּפרן,

הּדג ּבעֹור ודבּוק קבּוע ׁשהּוא ּכל אבל ְְֲִֶַַַַָָָָָּבּסּכין,

קׂשקׂשת, אינֹו ּכלל העֹור מן נפרד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָואינֹו

(ׁשם ּבּגמרא אמרּו ּולכ הּוא. אסּור ְְְְַָָָָָָָָּובעליו

ּתֹוספּתא ּולׁשֹון הּוא, לבּוׁשא קׂשקׂשת ְְְְֶֶֶַָָסו:):

ׁשּמלּבׁש הּקׂשקּׂשים הן אּלּו ה"ט): פ"ג ְְִִֵֵֶַַַָֻֻ(חּלין

ּבהן. ׁשּׁשט ּוסנּפירים ְִִֶֶֶַָָָּבהן,

e‰ÊÂׁשהן קלפין, ׁשאמר אנקלּוס ׁשל ּתרּגּומֹו ¿∆ְְְְִֵֶֶֶַַַָֻ

מּמּנּו ונקלפין נפׁשטין העֹור, ׁשעל ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָקלּפין

הּכתּוב ענין מן והּפרֹות, האילנֹות ְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכקלּפי

קׂשקּׂשים וׁשריֹון ה): יז (ׁשמּואלֿא ְְְְִִֵֶַַַָׁשאמר

מן עׂשּויים ּכּלן ׁשהּׁשריֹונֹות לבּוׁש, ְֲִִִֶַָָֻהּוא

לסּתם קלּפֹות ּבהם ׁשעֹוׂשים ויׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָֹהּטּבעֹות,

והּקלּפין ּדק, חץ ּבהן יּכנס ׁשּלא הּטּבעֹות ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפּיֹות

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©¨−£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום רמב"ן.ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(àé)íúìáð-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈
:eöwLz§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר ועל∑Ì¯NaÓ.(חולין הּסנּפירים על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְְִִֵַַַַָֻ
eˆwLz.העצמֹות Ì˙Ï·� ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז(שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין רמב"ן.לרּבֹות ֲָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא(שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", רמב"ן."למינֹו", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

iÓÓÈa‡י ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ� ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ�·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ·� ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L� Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חכמים הזּכירּו ּולכ קׂשקּׂשים. נקראּו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָההם

צה:) (סנהדרין חלק ּבפרק לבּוׁשיּבּגמרא : ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

קלּפה. ְְִִָׁשריֹון

Ô˙�BÈÂ,ּגלּבין וׁשריֹון ּתרּגם: עּוזיאל ּבן ¿»»ְְְְִִִִֵֵֶַ

א), ה (יחזקאל הּגּלבים ּתער ְְְִִֵֶַַַַָמּלׁשֹון:

ּפי ּכּסּוי היה ּכי לֹומר יתּכּון הרצענין, ְְִִִִִֵֵַַַָָָָהם

הּדג עֹור ּכקלּפי ההּוא הּׁשריֹון ְְִִִֵַַַַַַַָהּטּבעת

ּבהן, הּׁשריֹונֹות ּומכּסים החזק העֹור ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּמבּׁשלין

זה. והבן הּיֹום, ּגם עֹוׂשים ּכן ְִִֵֵֶַַָּכי

,˙N˜Nw‰Â ¯Èt�q‰ ÌÚËÂּבעליהן ּכי ¿«««¿«ƒ¿««¿∆∆ֲִֵֶַ

הּמים ּבעליֹון לעֹולם ְְְְִִֶַַָׁשֹוכנים

ׁשם, הּנכנס ּבאויר ּגּדּול ויקּבלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּובצלּוליהן,

ׁשפעת מהם ּדֹוחה חם קצת ּבהם יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכן

וגם והּׂשער הּצמר יעׂשה ּכאׁשר ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּלחּות,

סנּפיר לֹו וׁשאין ּובּבהמה, ּבאדם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּצּפרנים

הּמים ּבתחּתיֹות לעֹולם יׁשּכן ְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹוקשקׂשת

לא החם ואפיסת הּלחּות ולרב ְֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹֹּובעכּוריהם,

קרה לחה ּבעלי הם ּכן ועל ּדבר, מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּדחה

הּמימֹות ּבקצת ממיתה והיא להמית, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּדבקה

המעּפׁשים. ְֲִִַַַָֻּכאגּמים

ּכי אברהם רּבי אמר הּמים. ׁשרץ מּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ(י)

ונפׁש הּמים, מן ׁשּיּבראּו הּקטּנים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשרץ

הּמים ׁשרץ ּכי ּדעּתי, ּולפי ּונקבה. מּזכר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהחּיה

ׁשריצה לׁשֹון ּכל ּכי ּבּמים, הּׁשטים לּדגים ְְְִִִִִַַַַָָָָָּכלל

ׁשּבּים, חּיֹות הם החּיה נפׁש ּומּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָּתנּועה,

ּכחּיֹות עליהם והֹולכֹות רגלים ּבהם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁש

ּתֹורת ּומדרׁש אחד. ּדין לכּלם והּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻהּׂשדה.

להביא נפׁש, הּים, חּית זֹו חּיה, (ּכאן): ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּכהנים

ּבן ּכדברי ּבאהל מטּמא יהא יכֹול הּסירני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבן

ׁשקץ. לֹומר ּתלמּוד ְֲִֶֶַַַחכינאי,

נבלתם ואת יבחּוׁשין(יא) לרּבֹות ּתׁשּקצּו. ְְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשּקֹורין יבחּוׁשין, (ת"כ). ְְִִִֶֶַָׁשּסּננן

ּבֹו, ּתמּה ואני רּׁש"י. לׁשֹון ּבלע"ז. ְְְְֲִִֵַַַַַָמּוׁשלּונ"ש

ּופֹורח ּתמיד הּיין מן ּפֹורׁש ההּוא ִִִִֵֵֶַַַַַָׁשהּמין

ּפריחתֹו מּׁשעת ואפּלּו הארץ, על ונח ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבאויר

(חּלין טרפֹות אּלּו ּבפרק ּכדאמרינן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֻנאסר,

מהּו, העֹולם לאויר ּפרׁשה יֹוסף רב ּבעי ְֲִֵֵַַַָָָָָסז:):

הארץ ועל הּכלים על נח ׁשהּוא ׁשּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכל

ּתדיר, הּיֹום ּכל האֹוצר ּבית ּבכל ְְִֵֵַָָָָָָלמרחֹוק

(להּלן הארץ על הּׁשרץ ׁשרץ ּביה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּוקרינא

מב). ָּפסּוק

Ï·‡,ּביין ונעׂשה ׁשמֹו, יּתּוׁש ההּוא הּמין ¬»ְְְֲִִִֶַַַַ

הרׁשע טיטּוס ׁשל ּבאּגדה ְְִִִֶַַָָָָָָָּכדאמרינן

מן ּכאן, ׁשהזּכרּו והּיבחּוׁשים ג). כב ְְְְִִֶַַָֻ(ויק"ר

ּומֹוציאין ּבכף אֹותֹו ּובֹוחׁשין ּבּמים ְֲִִִִֶַַַָׁשּטמּון

ּבׁשּבת הּׁשתית את ּבֹוחׁשין אין מלׁשֹון: ְְְֲִִִֵֶַַָאֹותֹו,

(כב.) ׁשני ּפרק ּדזבחים ּובּגמרא קנו.). ְְִִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשּבת

למי מׁשלים מקוה למי הּמׁשלים ּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאמר,

למעּוטי אי וׁשאלּו, מׁשלים. אין לרביעית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָּכּיֹור,

ּדתניא נמי, ּבעיניהּו אפּלּו אדּמים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָֻיבחּוׁשים

ׁשּתחּלתֹו ּכל אֹומר ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָרּבן

ׁשּתחּלתֹו מין ׁשהּוא ּבֹו, מטּבילים הּמים ְְִִִִִִֶֶַַַָמן

ּתדיר יין ּבׁשמרי נמצאים נמי וכן הּמּים, ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָמן

מּגּסּות נבראים ׁשהם קטּנים לבנים ְְְִִִִִִֵֶַַָָָּתֹולעים

אֹותן. ּומסּננין ְְִִַַַָהּיּין

È˙È‡¯Âאדּמים יבחּוׁשים ׁשּכתב: ׁשם ּבפרּוׁשיו ¿»ƒƒְְֲִִֵֶַַָָָֻ

ּכדר ּכנפים, ּבלא יּתּוׁשים ְְְְִִִֶֶַַָֹּכמין

מּבחּוץ ׁשּלנּו יין חבּיֹות ּבׁשּולי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּגדלים

ואּולי הּמים. מן נבראּו ּכן אף ּדּקים, ְְְְִִִִִֵַַַַַַיבחּוׁשים

ואינֹו ּכנפים לֹו ׁשאין למין ּבכאן, נתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבכ

ׁשם הם וגם סּנּון, ידי על אּלא הּמים מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָנפרׁש

הרב. אצל נקראים הם ְִִֵֵֶַַַַָָהּלע"ז

Ï·‡חּלין מּסכת יבחּוׁשים,ּבפרּוׁש ּכתב: (סז.) ¬»ְְִִֵֶֶַַַָֻ

ּבמרּתפֹות הּנמצאים ּדּקים יּתּוׁשים ְְְְְִִִִַַַַָּכמֹו

על ׁשֹורץ ׁשאינֹו מין ׁשהּוא והּכלל, יין. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ּכלל. ְֶָָָהארץ

נאסרּו לא העֹוף. מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְִֵֶֶֶֶַָֹ(יג)

ּבפרׁשה הּנזּכרים אּלּו אּלא העֹופֹות ְְִִִֵֶַָָָָָָָמּכל

ּבהן ׁשּנאמר ּכאֹותן מיניהם עם ּבלבד ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו

סימן הזּכיר לא הּכתּוב ּכי ּולמינּה, ְְְִִִִִִַָָָֹלמינֹו

אבל להּתר, ּבטהֹור אֹו לאּסּור טמא ְְְְֲִֵֵֶָָָּבעֹוף

לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְִֵֶֶַַָָֹאמר:



לט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©¨−£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום רמב"ן.ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(àé)íúìáð-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈
:eöwLz§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר ועל∑Ì¯NaÓ.(חולין הּסנּפירים על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְְִִֵַַַַָֻ
eˆwLz.העצמֹות Ì˙Ï·� ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז(שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין רמב"ן.לרּבֹות ֲָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

(áé)àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא(שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", רמב"ן."למינֹו", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

iÓÓÈa‡י ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ� ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ�·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ·� ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L� Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חכמים הזּכירּו ּולכ קׂשקּׂשים. נקראּו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָההם

צה:) (סנהדרין חלק ּבפרק לבּוׁשיּבּגמרא : ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

קלּפה. ְְִִָׁשריֹון

Ô˙�BÈÂ,ּגלּבין וׁשריֹון ּתרּגם: עּוזיאל ּבן ¿»»ְְְְִִִִֵֵֶַ

א), ה (יחזקאל הּגּלבים ּתער ְְְִִֵֶַַַַָמּלׁשֹון:

ּפי ּכּסּוי היה ּכי לֹומר יתּכּון הרצענין, ְְִִִִִֵֵַַַָָָָהם

הּדג עֹור ּכקלּפי ההּוא הּׁשריֹון ְְִִִֵַַַַַַַָהּטּבעת

ּבהן, הּׁשריֹונֹות ּומכּסים החזק העֹור ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּמבּׁשלין

זה. והבן הּיֹום, ּגם עֹוׂשים ּכן ְִִֵֵֶַַָּכי

,˙N˜Nw‰Â ¯Èt�q‰ ÌÚËÂּבעליהן ּכי ¿«««¿«ƒ¿««¿∆∆ֲִֵֶַ

הּמים ּבעליֹון לעֹולם ְְְְִִֶַַָׁשֹוכנים

ׁשם, הּנכנס ּבאויר ּגּדּול ויקּבלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָּובצלּוליהן,

ׁשפעת מהם ּדֹוחה חם קצת ּבהם יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹולכן

וגם והּׂשער הּצמר יעׂשה ּכאׁשר ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּלחּות,

סנּפיר לֹו וׁשאין ּובּבהמה, ּבאדם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּצּפרנים

הּמים ּבתחּתיֹות לעֹולם יׁשּכן ְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹוקשקׂשת

לא החם ואפיסת הּלחּות ולרב ְֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹֹּובעכּוריהם,

קרה לחה ּבעלי הם ּכן ועל ּדבר, מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּדחה

הּמימֹות ּבקצת ממיתה והיא להמית, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּדבקה

המעּפׁשים. ְֲִִַַַָֻּכאגּמים

ּכי אברהם רּבי אמר הּמים. ׁשרץ מּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ(י)

ונפׁש הּמים, מן ׁשּיּבראּו הּקטּנים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשרץ

הּמים ׁשרץ ּכי ּדעּתי, ּולפי ּונקבה. מּזכר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהחּיה

ׁשריצה לׁשֹון ּכל ּכי ּבּמים, הּׁשטים לּדגים ְְְִִִִִַַַַָָָָָּכלל

ׁשּבּים, חּיֹות הם החּיה נפׁש ּומּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָּתנּועה,

ּכחּיֹות עליהם והֹולכֹות רגלים ּבהם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁש

ּתֹורת ּומדרׁש אחד. ּדין לכּלם והּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻהּׂשדה.

להביא נפׁש, הּים, חּית זֹו חּיה, (ּכאן): ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּכהנים

ּבן ּכדברי ּבאהל מטּמא יהא יכֹול הּסירני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבן

ׁשקץ. לֹומר ּתלמּוד ְֲִֶֶַַַחכינאי,

נבלתם ואת יבחּוׁשין(יא) לרּבֹות ּתׁשּקצּו. ְְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשּקֹורין יבחּוׁשין, (ת"כ). ְְִִִֶֶַָׁשּסּננן

ּבֹו, ּתמּה ואני רּׁש"י. לׁשֹון ּבלע"ז. ְְְְֲִִֵַַַַַָמּוׁשלּונ"ש

ּופֹורח ּתמיד הּיין מן ּפֹורׁש ההּוא ִִִִֵֵֶַַַַַָׁשהּמין

ּפריחתֹו מּׁשעת ואפּלּו הארץ, על ונח ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבאויר

(חּלין טרפֹות אּלּו ּבפרק ּכדאמרינן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֻנאסר,

מהּו, העֹולם לאויר ּפרׁשה יֹוסף רב ּבעי ְֲִֵֵַַַָָָָָסז:):

הארץ ועל הּכלים על נח ׁשהּוא ׁשּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכל

ּתדיר, הּיֹום ּכל האֹוצר ּבית ּבכל ְְִֵֵַָָָָָָלמרחֹוק

(להּלן הארץ על הּׁשרץ ׁשרץ ּביה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּוקרינא

מב). ָּפסּוק

Ï·‡,ּביין ונעׂשה ׁשמֹו, יּתּוׁש ההּוא הּמין ¬»ְְְֲִִִֶַַַַ

הרׁשע טיטּוס ׁשל ּבאּגדה ְְִִִֶַַָָָָָָָּכדאמרינן

מן ּכאן, ׁשהזּכרּו והּיבחּוׁשים ג). כב ְְְְִִֶַַָֻ(ויק"ר

ּומֹוציאין ּבכף אֹותֹו ּובֹוחׁשין ּבּמים ְֲִִִִֶַַַָׁשּטמּון

ּבׁשּבת הּׁשתית את ּבֹוחׁשין אין מלׁשֹון: ְְְֲִִִֵֶַַָאֹותֹו,

(כב.) ׁשני ּפרק ּדזבחים ּובּגמרא קנו.). ְְִִִֵֶֶַַָָָָ(ׁשּבת

למי מׁשלים מקוה למי הּמׁשלים ּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאמר,

למעּוטי אי וׁשאלּו, מׁשלים. אין לרביעית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָּכּיֹור,

ּדתניא נמי, ּבעיניהּו אפּלּו אדּמים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָֻיבחּוׁשים

ׁשּתחּלתֹו ּכל אֹומר ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָרּבן

ׁשּתחּלתֹו מין ׁשהּוא ּבֹו, מטּבילים הּמים ְְִִִִִִֶֶַַַָמן

ּתדיר יין ּבׁשמרי נמצאים נמי וכן הּמּים, ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָמן

מּגּסּות נבראים ׁשהם קטּנים לבנים ְְְִִִִִִֵֶַַָָָּתֹולעים

אֹותן. ּומסּננין ְְִִַַַָהּיּין

È˙È‡¯Âאדּמים יבחּוׁשים ׁשּכתב: ׁשם ּבפרּוׁשיו ¿»ƒƒְְֲִִֵֶַַָָָֻ

ּכדר ּכנפים, ּבלא יּתּוׁשים ְְְְִִִֶֶַַָֹּכמין

מּבחּוץ ׁשּלנּו יין חבּיֹות ּבׁשּולי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשּגדלים

ואּולי הּמים. מן נבראּו ּכן אף ּדּקים, ְְְְִִִִִֵַַַַַַיבחּוׁשים

ואינֹו ּכנפים לֹו ׁשאין למין ּבכאן, נתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבכ

ׁשם הם וגם סּנּון, ידי על אּלא הּמים מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָנפרׁש

הרב. אצל נקראים הם ְִִֵֵֶַַַַָָהּלע"ז

Ï·‡חּלין מּסכת יבחּוׁשים,ּבפרּוׁש ּכתב: (סז.) ¬»ְְִִֵֶֶַַַָֻ

ּבמרּתפֹות הּנמצאים ּדּקים יּתּוׁשים ְְְְְִִִִַַַַָּכמֹו

על ׁשֹורץ ׁשאינֹו מין ׁשהּוא והּכלל, יין. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ּכלל. ְֶָָָהארץ

נאסרּו לא העֹוף. מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְִֵֶֶֶֶַָֹ(יג)

ּבפרׁשה הּנזּכרים אּלּו אּלא העֹופֹות ְְִִִֵֶַָָָָָָָמּכל

ּבהן ׁשּנאמר ּכאֹותן מיניהם עם ּבלבד ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו

סימן הזּכיר לא הּכתּוב ּכי ּולמינּה, ְְְִִִִִִַָָָֹלמינֹו

אבל להּתר, ּבטהֹור אֹו לאּסּור טמא ְְְְֲִֵֵֶָָָּבעֹוף

לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְִֵֶֶַַָָֹאמר:
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המטּמאים ּבּׁשרצים וכן אּלה. מּלבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאחרים

אינן כטֿל) ּפסּוקים (להּלן ּבפרט ְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשהזּכירם

ּבּפרׁשה הּנקּובים אּלה ּבלּתי הּזה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּדין

ְֵּבׁשמֹות.

e�È˙Ba¯Â,(.נט (חּלין ּבעֹופֹות סימנים למדּו ¿«≈ְְִִִָָֻ

אֹותן ּבעל ׁשאין ּבהן להּכיר ְְִֵֵֶֶַַַָָוהן

והּסימן האסּורים. האּלה הּמינין מן ְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּסימנין

הּדֹורס עֹוף ׁשּכל הּדריסה, היא ּבעֹופֹות ְְִִֵֶַַַָָָהּגדֹול

ׁשּדמֹו מּפני הרחיקתהּו הּתֹורה ּכי טמא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָלעֹולם

הּמרירה ּומֹוליד וגס, וׁשחֹור לאכזרּיּותֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָֻמחּמם

ואין ּבּלב. אכזרּיּות ונֹותן הּׁשחרחרת, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּׂשרּופה

הּנזּכרים מּלבד ׁשּידרס עֹוף העֹולם ְְְְִִִִֶַַָָָָֹּבכל

ַָָָּבּפרׁשה.

‰p‰Âמאּלּו ׁשהּוא נדע ׁשּידרס עֹוף ּכל ¿ƒ≈ְִֵֵֵֶֶַָֹ

וּדאי ּדֹורס ׁשאינֹו ּבידּוע ואם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּנזּכרים.

ּדֹורס ׁשאינֹו עֹוף האסּורים ּבכל ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶָָָֻמּתר,

חׁשּו ולא עזנּיה, אֹו ּפרס והּוא אחד ְְְִִֶֶֶָָָָָֹזּולתי

(חּלין ּביּׁשּוב מצּוי ׁשאינֹו מּפני חכמים ְְֲִִִִֵֵֶָָֻלֹו

ואּולי ּתמיד. ׁשֹוכן הּוא ּבמדּברֹות אּלא ְְְִִֵֶַָָָסב.)

ורע נׂשרף ּדמֹו ּבחרבֹות ׁשֹוכן ׁשהּוא ְְְֳִִֵֵֶַָָָָמּפני

עּמהם. ּתֹורה ואסרּתֹו ְְְֲִִֶַַָָּכדֹורסין

„BÚÂעֹוף נמצא ׁשאם ּבּסימנין, חכמים מנּו ¿ְֲִִִִִֶַָָָָ

נקלף וקרקבן וזפק יתרה אצּבע לֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּיׁש

ּדֹורס. ׁשאינֹו להם ידּוע ּכי הּוא, ׁשּטהֹור ִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּידּוע

הּנזּכרים הּׁשלׁשה מן סימנין ׁשני ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאבל

יתרה אצּבע ּבֹו יׁש העֹורב ּכי אֹותֹו, ְְֱִֵֵֵֶֶַָָֹנאסר

נקלף ׁשהםוקרקבן ּולמיניו לֹו חֹוׁשׁשין ואנּו ְְְְְְְִִִֵֶָָָָֻ

ׁשאם לֹומר צרי ואין סימנין. ׁשני ּבעלי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכּלם

האּלּו הּׁשלׁשה מן אחד סימן אּלא לֹו היה ְִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא

העֹופֹות ׁשאר ּכי אֹותֹו, ׁשּנאסר ְְֱִִִֶֶַָָָֹהּנזּכרים

הּנׁשר ּבלּתי אחד, ּבסימן הם ּכ ּכּלן ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהאסּורין

הּׁשלׁשה. אּלּו מּכל אחד ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין

ÔÈ�ÚÂהעֹופֹות ׁשּירּדף ציד, הּצד הּוא הּדריסה ¿ƒ¿«ְְִִִֶַַַָָָֹ

אֹותם ויאכל ּבידיו וידרסם חּיים ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹויתּפׂשם

והּנץ אסטּו"ר, הּנקרא הּגס הּנץ יעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָּכאׁשר

ּבץ. ּובערבי ּבלע"ז, אׁשפרֹוי"ר הּנקרא ְְְְְְִֵַַַַַַַָֹהּדק

הּדר על והּתרם ּבאּסּורם העֹופֹות מׁשּפט ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָוזה

חקרנּוהּו ואׁשר ּבּגמרא, והּמתחּור ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָהּנכֹון

העֹופֹות. ּבבדיקת ּכן ְְִִֵַָָּומצאנּוהּו

‰p‰Âאכזרּיּות מּפני ּבעֹופֹות, האּסּור טעם ¿ƒ≈ְְְִִִֵַַַָָ

ּכן, ׁשּיהיּו יּתכן והּבהמֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָּתֹולדֹותם,

הּׁשסּועה והּפרסה הּגרה ּבבעלי ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּפני

נמצא והּנה יטרפּו. ּכּלם והּׁשאר ְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻּדֹורס,

לה:) (ע"ז חכמים ּׁשהזּכירּו מה ׁשּנּוי, ְְְֲִִִִֶַַָָּבתֹולדּתם

ּכּלם הּטמאים וחלב עֹומד, הּטהֹורים חלב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻׁשּכל

מׁשּנים. הם והּנה לעֹולם. יתּגּבן ולא נקּפא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֻאינּנּו

ÔÎzÈÂהּזרע ויהיה הּזרע, ּבאיברי ׁשּיּזיקּו מּזה ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ולחה קרה ׁשּבהם הּלחה מן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמתאּסף

ונכֹון, ּבטֹוב ּתֹוליד לא אֹו ּכלל, ּתֹוליד ְְְְִִָָֹֹולא

ּבדר ידּועה טֹובה ּבּמּתרים ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻמּלבד

הּנסיֹונֹות, ספרי ּבקצת וראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָהרפּואֹות.

אֹותֹו יהיה מּמּנּו הּיֹונק ינק אם החזיר ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשחלב

סגּלֹות ּבכּלם ׁשּיׁש לאֹות וזה מצרע, ְְְְְֵֶֶַַַָָֹֻֻהּנער

מאד. ְָֹרעֹות

ורֹוחׁשין הּנמּוכין הּדּקין הן העֹוף. ׁשרץ ְְֲִִִֵֶֶַַַָ(כ)

ויּתּוׁשין ּוצרעין זבּובין ּכגֹון הארץ, ְְְְִִִֶַַָָָעל

ּכי אצלי, נכֹון ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוחגבים.
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לנגושט"א, ׁשּקֹורין ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשרֹוצה
ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין ְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאבל
ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּכתּובים

ּביניהם להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם .ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יהיה ולא קטנּו, ּבעבּור ׁשרץ העֹוף יּקרא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹלא

והעטּלף ּגּופֹו. ּגדל ּבעבּור סתם עֹוף ְְְֲֲֵֶַַָָֹׁשמֹו

רגליו אׁשר הארּבה מּמיני ורּבים הרגלים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָקטן

העֹוף ׁשרץ יּקרא לא ולּמה מּמּנּו, ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדֹולים

ֶָּכהם.

Ï·‡על ההל ּבצּדֹו: ּפרּוׁשֹו העֹוף ׁשרץ ¬»ְִֵֵֶֶַַָֹ

רגלים ׁשני על ׁשּיל עֹוף ּכל ּכי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָארּבע,

ּכנפיו על וסֹומ למעלה וראׁשֹו זקּוף ְְְְְֵַַַָָָָָֹצּוארֹו

ועֹוף ּכנף עֹוף יּקרא ולכן ּתמיד, ְְְִִֵֵֵָָָָָּומעֹופף

הֹולכים רגלים ארּבעה ּבעלי אבל ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָסתם.

ּולכ ּכׁשרצים, למּטה וראׁשם וצּוארם ְְְְְְִִִַַָָָָָָֹנמּוכים,

ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר העֹוף, ׁשרץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָיּקראּו

כ). (א ְִֵּבראׁשית

ÔÎÂלֹו אׁשר העֹוף ׁשרץ וכל ּופרׁש: ּכאן חזר ¿≈ְֲֵֶֶֶַַָָָָ

כג), (ּפסּוק לכם הּוא ׁשקץ רגלים ְְִֶֶֶַַַַָָארּבע

ארּבע לֹו אׁשר העֹוף ׁשרץ ּכל ּכאֹומר: ְְֲֵֵֶֶֶַַָָּופרּוׁשֹו,

ׁשקץ הּנזּכרים, ּכרעים לֹו ואין ּבלבד, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָרגלים

רּבי (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ּומדרׁשֹו לכם. ְְֲִִִֶַַָָָֹהּוא

רגלים, ארּבע לֹו אׁשר העֹוף ׁשרץ וכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹאֹומר

טהֹור. חמׁש לֹו יׁש אם ִֵֵָָָהא

‰p‰Âאּלא העֹוף ּבׁשרץ הּזֹו ּבּפרׁשה אין ¿ƒ≈ְֵֶֶֶַַָָָָָ

הּתֹורה ּבמׁשנה אבל עׂשה. ְְְֲֲִִֵֵַַָָמצות

ׁשרץ וכל אזהרה: ּבֹו נאמרה יט) יד ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֹ(ּדברים

לֹוקים מּׁשם יאכלּו, לא לכם הּוא טמא ִִֵֵֵֶָָָָָֹהעֹוף

ָָעליו.

להאמר העתידין לאּלה ּתּטּמאּו. ּולאּלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ(כד)

(ת"כ), ּכאן) (רּׁש"י ּתּטּמאּו ּבענין ְְִִִַַַָָָָָלמּטה

מטּמאה, טמאה ּבהמה ׁשּנבלת לּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּכאן

על ּפרׁש לט) (ּפסּוק הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָָָּובענין

ואם כ"ו). (ּבפסּוק רּׁש"י לׁשֹון טהֹורה. ְְְְְִִֵַָָָּבהמה

היה ּבהם, ּפרט ולּמה הּכתּוב חּלקן לּמה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּכן

יטמא ּבהמה ּבנבלת הּנֹוגע ּכל ׁשּיאמר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹראּוי

ּבגדיו יכּבס מּנבלתּה הּנֹוׂשא וכל הערב, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעד

הערב. עד ְְִֶֶַָָויטמא

ÔBÎp‰Âולא סתם ּבנבלתם הזּכיר ּכאן ּכי ¿«»ְְְְְִִִִָָָָֹ

ּבהם ׁשאין ללּמד מיתה, ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהזּכיר

חּיים ׁשאינם ּבזמן ּבהן הּנֹוגע וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחיטה,

הּבהמה, מן ימּות וכי אמר: ׁשם אבל ְְְֲִִִֵַַָָָָָָיטמא,

מטּמאה. אינּה נׁשחט ׁשאם ְְְִִֵֶַַַָָלֹומר

ÔÈ�ÚÂלֹומר ּתּטּמאּו, ּולאּלה הזּכיר: הּפרׁשה, ¿ƒ¿«ְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּובעֹופֹות ּבדגים ּבּנזּכרים ְְְִִִֵֶַָָׁשאין

הּטמאה יזּכיר,ּובחגבים אׁשר לאּלה רק הּזֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ

ּומעלת ׁשסע ׁשֹוסעת אינּנּה אׁשר הּבהמה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהם

ּכל לכם הם טמאים כו) (ּבפסּוק ואמר ְְְִֵֵֵֶַָָָָָּגרה.

ואמר וחזר הּנזּכרת, ּבּטמאה יטמא, ּבהם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּנגע

ּבחּיה ּכּפיו על הֹול ׁשּכל כזֿכח) ְְִִֵֶַַַָָָ(ּבפסּוקים

יֹוסיף והּנֹוׂשא הערב, עד הּנֹוגע יטמא ּכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם

ּבּׁשרץ הּטמא לכם וזה וכן: ּבגדיו. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלכּבס

רּבי ונׁשּתּבׁש להזּכיר. העתיד על כט), ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ(ּפסּוק

ּבכאן. ְְַָָָאברהם

‰p‰Âּפסּוקיםלמעל) הּמאכל אּסּור ּבענין ה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִַַַַָָ

ׁשסע ׁשֹוסעת ׁשאינּה הּבהמה הזּכיר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָדֿז)

ּבחּיה, ּכּפיו על הֹול הזּכיר ולא ּגרה ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּומעלת

ּבהם, ּפרט לא לאכלם ּדר ׁשאין ּבעבּור ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּולי

ׁשּנאכל ג). (ּבפסּוק ׁשאמר הּכלל ּבתֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹוהּניחם

ּומעלת ׁשסע וׁשֹוסעת ּפרסה הּמפרסת ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּבהמה

ּכמֹו ּבהמה, ּבכלל וחּיה אחרת, ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּגרה

ּוצבי אּיל תאכלּו אׁשר הּבהמה זאת ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

דֿה). יד (ּדברים ְְְִַָויחמּור

e�È˙Ba¯Ïeּכּלּה ּבּפרׁשה ּכהנים ּבתֹורת ¿«≈ְֲִַַָָָָֹֻ

טמאים הּבהמה לכל ְְְְִִִֵֵַָָָמדרׁשים,

ד (ּפרׁשה החי, מן ּבאבר כו), (ּפסּוק לכם ְִֵֵֶֶַַָָָָָהם

(ּפרק הּמת, מן ּבאבר ּכּפיו, על הֹול וכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָב),

טמאֹות ּבהם ויזּכיר הּכתּוב יארי ּכי ו). ְְְֲִִִֶַַַָָֻו

ּכל ּבמיתת ּומּקצתם, ּכּלם ׁשּיטּמאּו לרמז ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻרּבֹות

הּגּוף מן ּכׁשּיּתלׁש מּמּנּו האבר ּובמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגּוף

ַַהחי.

,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÌÚËÂּכי הּפרׁשה, ּבכל ¿««ƒ¿»«»∆∆ְִַָָָָ

אבל ּבמים. ּבׂשרֹו רחץ אם יּטהר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבערב

הּבא) (ּבּפסּוק ׁשהזּכיר ּבעבּור ּברחיצה, ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָקּצר

ּבגדי ׁשּכןּכּבּוס וכל הּטבילה, ׁשהּוא הּנֹוׂשא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּטמאֹות ּכל להזּכיר ּוכׁשהׁשלים ּגּופֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֻׁשּירחץ

ּבכלים: הּטבילה הזּכיר ּובׁשרצים ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּבנבלֹות

(ּפסּוק וטהר הערב עד וטמא יּובא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמים

נלמד. מּמּנּו ּכי לאדם הּדין והּוא ְְְִִִִֶַַָָלב),

‰L¯Ù·eנפׁש וכל ּפרׁש: טו) יז (להּלן אחרת ¿»»»ְְֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבאזרחאׁשר ּוטרפה נבלה ּתאכל ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹ

הערב. עד וטמא ּבּמים ורחץ ּבגדיו וכּבס ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּובּגר

לא ּובׂשרֹו יכּבס לא ואם הענׁש: ּגם ְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹוהזּכיר

ּכלל והּוא טז), ּפסּוק (ׁשם עֹונֹו ונׂשא ְְְְֲִָָָָָָירחץ

לּׁשרצים, נלמד ּומּמּנּו הּנבלֹות, טמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻלכל

ּכמֹו ּבׁשרצים הרחיצה ּכאן הזּכרה ְְְְְְִִִָָָָָָֻּוכבר

ְִֶַָׁשּכתבּתי.

¯ÈÓÁ‰Âּבכּבּוס הּמּגע מן יֹותר ּבמּׂשא הּכתּוב ¿∆¿ƒְְִִֵַַַַָָָ
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(àë)òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®
:õøàä-ìò ïäa øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤

i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו רגליו,סמּו ארּבע לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לנגושט"א, ׁשּקֹורין ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשרֹוצה
ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין ְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאבל
ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּכתּובים

ּביניהם להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם .ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(áë)-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤
:eäðéîì áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä©¨§¨−§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈§¦¥«

(âë)àeä õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד .ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë):áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ)ּבענין למּטה להאמר טמאה∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם רמב"ן.ּכלֹומר, ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

„ÙBÚ‡כא ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב d�ÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰B�ÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰B�ÊÏ ‡�eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰B�ÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·�aכד ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יהיה ולא קטנּו, ּבעבּור ׁשרץ העֹוף יּקרא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹלא

והעטּלף ּגּופֹו. ּגדל ּבעבּור סתם עֹוף ְְְֲֲֵֶַַָָֹׁשמֹו

רגליו אׁשר הארּבה מּמיני ורּבים הרגלים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָקטן

העֹוף ׁשרץ יּקרא לא ולּמה מּמּנּו, ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדֹולים

ֶָּכהם.

Ï·‡על ההל ּבצּדֹו: ּפרּוׁשֹו העֹוף ׁשרץ ¬»ְִֵֵֶֶַַָֹ

רגלים ׁשני על ׁשּיל עֹוף ּכל ּכי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָארּבע,

ּכנפיו על וסֹומ למעלה וראׁשֹו זקּוף ְְְְְֵַַַָָָָָֹצּוארֹו

ועֹוף ּכנף עֹוף יּקרא ולכן ּתמיד, ְְְִִֵֵֵָָָָָּומעֹופף

הֹולכים רגלים ארּבעה ּבעלי אבל ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָסתם.

ּולכ ּכׁשרצים, למּטה וראׁשם וצּוארם ְְְְְְִִִַַָָָָָָֹנמּוכים,

ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר העֹוף, ׁשרץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָיּקראּו

כ). (א ְִֵּבראׁשית

ÔÎÂלֹו אׁשר העֹוף ׁשרץ וכל ּופרׁש: ּכאן חזר ¿≈ְֲֵֶֶֶַַָָָָ

כג), (ּפסּוק לכם הּוא ׁשקץ רגלים ְְִֶֶֶַַַַָָארּבע

ארּבע לֹו אׁשר העֹוף ׁשרץ ּכל ּכאֹומר: ְְֲֵֵֶֶֶַַָָּופרּוׁשֹו,

ׁשקץ הּנזּכרים, ּכרעים לֹו ואין ּבלבד, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָרגלים

רּבי (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ּומדרׁשֹו לכם. ְְֲִִִֶַַָָָֹהּוא

רגלים, ארּבע לֹו אׁשר העֹוף ׁשרץ וכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹאֹומר

טהֹור. חמׁש לֹו יׁש אם ִֵֵָָָהא

‰p‰Âאּלא העֹוף ּבׁשרץ הּזֹו ּבּפרׁשה אין ¿ƒ≈ְֵֶֶֶַַָָָָָ

הּתֹורה ּבמׁשנה אבל עׂשה. ְְְֲֲִִֵֵַַָָמצות

ׁשרץ וכל אזהרה: ּבֹו נאמרה יט) יד ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֹ(ּדברים

לֹוקים מּׁשם יאכלּו, לא לכם הּוא טמא ִִֵֵֵֶָָָָָֹהעֹוף

ָָעליו.

להאמר העתידין לאּלה ּתּטּמאּו. ּולאּלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ(כד)

(ת"כ), ּכאן) (רּׁש"י ּתּטּמאּו ּבענין ְְִִִַַַָָָָָלמּטה

מטּמאה, טמאה ּבהמה ׁשּנבלת לּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּכאן

על ּפרׁש לט) (ּפסּוק הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָָָּובענין

ואם כ"ו). (ּבפסּוק רּׁש"י לׁשֹון טהֹורה. ְְְְְִִֵַָָָּבהמה

היה ּבהם, ּפרט ולּמה הּכתּוב חּלקן לּמה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּכן

יטמא ּבהמה ּבנבלת הּנֹוגע ּכל ׁשּיאמר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹראּוי

ּבגדיו יכּבס מּנבלתּה הּנֹוׂשא וכל הערב, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעד

הערב. עד ְְִֶֶַָָויטמא

ÔBÎp‰Âולא סתם ּבנבלתם הזּכיר ּכאן ּכי ¿«»ְְְְְִִִִָָָָֹ

ּבהם ׁשאין ללּמד מיתה, ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהזּכיר

חּיים ׁשאינם ּבזמן ּבהן הּנֹוגע וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחיטה,

הּבהמה, מן ימּות וכי אמר: ׁשם אבל ְְְֲִִִֵַַָָָָָָיטמא,

מטּמאה. אינּה נׁשחט ׁשאם ְְְִִֵֶַַַָָלֹומר

ÔÈ�ÚÂלֹומר ּתּטּמאּו, ּולאּלה הזּכיר: הּפרׁשה, ¿ƒ¿«ְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּובעֹופֹות ּבדגים ּבּנזּכרים ְְְִִִֵֶַָָׁשאין

הּטמאה יזּכיר,ּובחגבים אׁשר לאּלה רק הּזֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ

ּומעלת ׁשסע ׁשֹוסעת אינּנּה אׁשר הּבהמה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהם

ּכל לכם הם טמאים כו) (ּבפסּוק ואמר ְְְִֵֵֵֶַָָָָָּגרה.

ואמר וחזר הּנזּכרת, ּבּטמאה יטמא, ּבהם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּנגע

ּבחּיה ּכּפיו על הֹול ׁשּכל כזֿכח) ְְִִֵֶַַַָָָ(ּבפסּוקים

יֹוסיף והּנֹוׂשא הערב, עד הּנֹוגע יטמא ּכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם

ּבּׁשרץ הּטמא לכם וזה וכן: ּבגדיו. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלכּבס

רּבי ונׁשּתּבׁש להזּכיר. העתיד על כט), ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ(ּפסּוק

ּבכאן. ְְַָָָאברהם

‰p‰Âּפסּוקיםלמעל) הּמאכל אּסּור ּבענין ה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִַַַַָָ

ׁשסע ׁשֹוסעת ׁשאינּה הּבהמה הזּכיר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָדֿז)

ּבחּיה, ּכּפיו על הֹול הזּכיר ולא ּגרה ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּומעלת

ּבהם, ּפרט לא לאכלם ּדר ׁשאין ּבעבּור ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּולי

ׁשּנאכל ג). (ּבפסּוק ׁשאמר הּכלל ּבתֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹוהּניחם

ּומעלת ׁשסע וׁשֹוסעת ּפרסה הּמפרסת ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּבהמה

ּכמֹו ּבהמה, ּבכלל וחּיה אחרת, ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּגרה

ּוצבי אּיל תאכלּו אׁשר הּבהמה זאת ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

דֿה). יד (ּדברים ְְְִַָויחמּור

e�È˙Ba¯Ïeּכּלּה ּבּפרׁשה ּכהנים ּבתֹורת ¿«≈ְֲִַַָָָָֹֻ

טמאים הּבהמה לכל ְְְְִִִֵֵַָָָמדרׁשים,

ד (ּפרׁשה החי, מן ּבאבר כו), (ּפסּוק לכם ְִֵֵֶֶַַָָָָָהם

(ּפרק הּמת, מן ּבאבר ּכּפיו, על הֹול וכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָב),

טמאֹות ּבהם ויזּכיר הּכתּוב יארי ּכי ו). ְְְֲִִִֶַַַָָֻו

ּכל ּבמיתת ּומּקצתם, ּכּלם ׁשּיטּמאּו לרמז ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻרּבֹות

הּגּוף מן ּכׁשּיּתלׁש מּמּנּו האבר ּובמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגּוף

ַַהחי.

,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÌÚËÂּכי הּפרׁשה, ּבכל ¿««ƒ¿»«»∆∆ְִַָָָָ

אבל ּבמים. ּבׂשרֹו רחץ אם יּטהר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבערב

הּבא) (ּבּפסּוק ׁשהזּכיר ּבעבּור ּברחיצה, ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָקּצר

ּבגדי ׁשּכןּכּבּוס וכל הּטבילה, ׁשהּוא הּנֹוׂשא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּטמאֹות ּכל להזּכיר ּוכׁשהׁשלים ּגּופֹו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֻׁשּירחץ

ּבכלים: הּטבילה הזּכיר ּובׁשרצים ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָּבנבלֹות

(ּפסּוק וטהר הערב עד וטמא יּובא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמים

נלמד. מּמּנּו ּכי לאדם הּדין והּוא ְְְִִִִֶַַָָלב),

‰L¯Ù·eנפׁש וכל ּפרׁש: טו) יז (להּלן אחרת ¿»»»ְְֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבאזרחאׁשר ּוטרפה נבלה ּתאכל ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹ

הערב. עד וטמא ּבּמים ורחץ ּבגדיו וכּבס ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּובּגר

לא ּובׂשרֹו יכּבס לא ואם הענׁש: ּגם ְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹוהזּכיר

ּכלל והּוא טז), ּפסּוק (ׁשם עֹונֹו ונׂשא ְְְְֲִָָָָָָירחץ

לּׁשרצים, נלמד ּומּמּנּו הּנבלֹות, טמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻלכל

ּכמֹו ּבׁשרצים הרחיצה ּכאן הזּכרה ְְְְְְִִִָָָָָָֻּוכבר

ְִֶַָׁשּכתבּתי.

¯ÈÓÁ‰Âּבכּבּוס הּמּגע מן יֹותר ּבמּׂשא הּכתּוב ¿∆¿ƒְְִִֵַַַַָָָ
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(äë):áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ּבגדים ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום .ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì|äpðéà §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨
òâpä-ìk íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñLŸ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©

:àîèé íää¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰p�È‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ּכאן מחּברת. היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

טהֹורהלּמד ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ּובענין מטּמאה: טמאה ּבהמה ׁשּנבלת ,. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ìëå|òaøà-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
:áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©¨¨®¤
ñ :íëì änä íéàîè§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ונאסר ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לצפרּדע∑v‰Â·.מושטיל"ה∑‰ÏÁ„.לאכל ׁשּדֹומה .פויי"ט, ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜�‡‰Â∑הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑לימצ"א.˙ÓL�z‰Â∑טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|õò-éìk-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨§¦¥Æ
äëàìî äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà́¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬§¨−̈

:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íää¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«
i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה לתרּומה.(יבמות הּוא טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·ואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ּבהערב ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ

רמב"ן.הּׁשמׁש ֶֶַ

È‰BLe·Ïכה ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·�a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·� ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰B�ÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבנחת, ּבידֹו לּגע הּנֹוגעים ׁשּדר מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּבגדים,

עליו ׁשּיכּבד מּׂשא ּדר אֹותם, הּנֹוׂשא ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָאבל

ּפעמים. ּברב אֹותֹו יסּיעּו ְְְְְִַָָָֹּובגדיו

יטמא ּבמתם מהם עליו יּפל אׁשר וכל ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹֹ(לב)

מהם ּכי ּבזה, אלי הּקרֹוב עץ. ּכלי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּכל

ּבבהמה למעלה הּנזּכרים לכל ירמז ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹֹּבמתם

טמאת יזּכיר לּמה ּכי וחּיה, וׁשרץ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻטמאה

נֹוהגת והיא ּביחּוד, ּבׁשרצים והּבגדים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָהּכלים

יזּכיר אׁשר הּמׁשּפטים ּכל וכן ּבנבלֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּגם

ּבכל ׁשוין ּכּלן לד): (ּבּפסּוק האֹוכלין ְְְְְִִֵֶָָָָָֻּבהכׁשר

יקׁשה ואל הּכתּוב. ּדּבר ּובכללן ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻהּטמאֹות,

הראׁשֹון ׁשּבּכתּוב ּבמתם ּבהם היֹות ְֱִֶֶֶַָָָָָֹעלי

ּבכּלן, הּׁשני ּבּכתּוב ּבמתם ּומהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבׁשרצים,

רּבים. ּבמקֹומֹות ּכן ְִִִֵַּכי

ÔÎzÈÂּכל ׁשהזּכיר עד הּכתּוב ׁשהמּתין לֹומר, ¿ƒ»≈ְְִִִִֶֶַַַָָ

ּובּׁשרצים, ּובחּיה ּבּבהמה ְְְִִֵֵַַַַַָָָהּטמאים

ּבאחד ּבכלים הּטמאה הזּכיר ּבּסֹוף ּכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻואחר

האחרים, לכל מּמּנּו ללמד ּבֹו יׁשלים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָֹאׁשר

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h ycew zayl inei xeriy

ß oqip e"h ycew zay ß

(âì)øLà ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ£¤¯
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ)ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל(פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין(ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה רמב"ן.ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

Ïkלג de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מהם ׁשּיהיה יא.) (חגיגה רּבֹותינּו ּדעת ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּכי

ׁשהּוא הּׁשרץ על ילמדּו ּומּמּנּו ּבׁשרצים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹּבמתם

ּבטבילה, הּכתּוב נהג וכן ּבכעדׁשה. ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמטּמא

טמאת הּטמאֹות ּכל ּבסֹוף זה) (ּבּפסּוק ְְְְְִִֶֶַַָָֻֻׁשהזּכיר

נל ּומּמּנּו ּוטבילתן, וכליםהּכלים לאדם מד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּנזּכרֹות. הּטמאֹות ׁשאר ְְְְִַַָָָֻּבכל

.‡·eÈ ÌÈnaהּוא טמא טבילתֹו לאחר ואף ««ƒ»ְְְִֵַַַָָ

ּכ ואחר הּׁשמׁש, הערב עד ְְֲִֵֶֶַַַַַָָלתרּומה

ּומדרׁשֹו רּׁש"י. לׁשֹון ׁשמׁשֹו. ּבהערב נטהר ְְְְְִִִִֵֵַַָָהּוא

יכֹול הערב, עד וטמא (ּכאן): ּכהנים ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּבתֹורת

לכל יכֹול וטהר אי וטהר, לֹומר ּתלמּוד ְְְְִֵֵַַַָָָָֹלּכל,

ּכיצד הא הערב, עד וטמא לֹומר ּתלמּוד ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּדבר,

.מּׁשּתחׁש ולתרּומה יֹום, מּבעֹוד לחּלין ְְְְְִִִִֶֶַָָֻטהֹור

וטהר יּובא ּבּמים הּמדרׁש: לפי הּכתּוב ְְְְִִִִֵַַַַָָָָוׁשעּור

הערב. עד ְֵֶֶַָָוטמא

ÏÚÂעד וטמא יּובא ּבּמים הּפׁשט: ּדר ¿«ְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּכתּוב הזּכיר והּנה ּבערב. וטהר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהערב

הּטהרה יתּפס ּכי הערב", "עד הּפרׁשּיֹות ְְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

כב (להּלן ׁשאמר ּכמֹו הּקדׁשים, ְְְִִֶַַַַָָָָלתרּומת

מן יאכל ולא הערב עד וטמאה ְְְִֶֶַַָָָֹֹוֿז):

ּובא ּבּמים, ּבׂשרֹו רחץ אם ּכי ְֳִִִִַַַָָָָָהּקדׁשים

ּכי הּקדׁשים מן יאכל ואחר וטהר ְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשמׁש

למעׂשר אֹו לחּלין הּטהרה אבל הּוא. ְְְֲֲֳִֵַַַָָָֻלחמֹו

ּכי ּבכאן, יזּכירּנּה ולא ּבלבד, ּבטבילה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹהיא

אֹוכלן רצה ואם לחּלין, לּטהר מצוה ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻאינּנּו

ְְָֻּבטמאה.

רּׁש"י: ּפרׁש יאכל. אׁשר האכל מּכל ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ(לד)

ּבֹו ילמד מדרׁשֹו ּכפי הּזה ְְְִִִֶַַַָָהּכתּוב

מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻּדברים

מּכאן רּבֹותינּו למדּו ועֹוד וכּו', ְְְְִֵַָָָֻּומתּקן

ׁשנינּו ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאין

ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו ְְְִִֵֶַַַַָָוכּו',

עֹוד ולמדנּו אמר: ּוּבכללם וכּו', ְְְְְִֶֶַַַָָָָמכׁשרת

אכל יׁשׁשאין ּכן אם אּלא אחרים מטּמא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּנאכל אכל יאכל, ׁשּנאמר: ּכּביצה, ֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבֹו

הּבליעה ּבית אין חכמים וׁשערּו אחת, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָּבבת

לׁשֹון זה ּתרנגלת. מּביצת יֹותר ְְְְִִֵֵֶֶַַַֹמחזיק

ַָהרב.

LÈÂהאֹוכלין ּבטמאת הּזה הּכתּוב ּכי קּצּור, ּבֹו ¿≈ְְְִִִֶַַַָָֻ

ּבטמאתן מדּבר ואינֹו הּוא, ְְְְְֵֵַַָָָֻעצמּה

ּׁשאמרּו מּמה זה הרב הֹוציא אבל ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלאחרים.

מלּמד יטמא, אכל (ּכאן): ּכהנים ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹּבתֹורת

ּבכל לאחרים יטּמא יכֹול ׁשהּוא, ּבכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמטּמא

אינֹו הא יאכל, אׁשר לֹומר ּתלמּוד ְֲֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא,

ּבכּביצה. אּלא ְְֵֵֶַַָָמטּמא

¯·Îeׁשאין ראיֹות והביאּו הרב, על חלקּו ¿»ְְְִֵֵֶַַָָָ

ּכלל הּתֹורה מן טמאה מקּבלין ְְְְְִִִַַָָָָֹֻהאכלין

ּכהנים ּבתֹורת והּמדרׁש ּבכּביצה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹאּלא

ׁשּיקּבלּו הֹוסיפּו ׁשהם מּדבריהם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאסמכּתא

ּבמה יּדרׁש הּכתּוב ועּקר ׁשהּוא. ּבכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻטמאה

ּבהמה. אֹוכלי להֹוציא האכל, ׁשם: ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּׁשאמר

ׁשחׁשב ּבהמה אֹוכלי להביא האכל, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּכל

לאכל ּפרט יאכל, אׁשר אדם. למאכל ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם

ַָסרּוח.
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i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ)ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל(פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין(ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה רמב"ן.ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

Ïkלג de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מהם ׁשּיהיה יא.) (חגיגה רּבֹותינּו ּדעת ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּכי

ׁשהּוא הּׁשרץ על ילמדּו ּומּמּנּו ּבׁשרצים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹּבמתם

ּבטבילה, הּכתּוב נהג וכן ּבכעדׁשה. ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמטּמא

טמאת הּטמאֹות ּכל ּבסֹוף זה) (ּבּפסּוק ְְְְְִִֶֶַַָָֻֻׁשהזּכיר

נל ּומּמּנּו ּוטבילתן, וכליםהּכלים לאדם מד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּנזּכרֹות. הּטמאֹות ׁשאר ְְְְִַַָָָֻּבכל

.‡·eÈ ÌÈnaהּוא טמא טבילתֹו לאחר ואף ««ƒ»ְְְִֵַַַָָ

ּכ ואחר הּׁשמׁש, הערב עד ְְֲִֵֶֶַַַַַָָלתרּומה

ּומדרׁשֹו רּׁש"י. לׁשֹון ׁשמׁשֹו. ּבהערב נטהר ְְְְְִִִִֵֵַַָָהּוא

יכֹול הערב, עד וטמא (ּכאן): ּכהנים ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּבתֹורת

לכל יכֹול וטהר אי וטהר, לֹומר ּתלמּוד ְְְְִֵֵַַַָָָָֹלּכל,

ּכיצד הא הערב, עד וטמא לֹומר ּתלמּוד ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּדבר,

.מּׁשּתחׁש ולתרּומה יֹום, מּבעֹוד לחּלין ְְְְְִִִִֶֶַָָֻטהֹור

וטהר יּובא ּבּמים הּמדרׁש: לפי הּכתּוב ְְְְִִִִֵַַַַָָָָוׁשעּור

הערב. עד ְֵֶֶַָָוטמא

ÏÚÂעד וטמא יּובא ּבּמים הּפׁשט: ּדר ¿«ְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּכתּוב הזּכיר והּנה ּבערב. וטהר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהערב

הּטהרה יתּפס ּכי הערב", "עד הּפרׁשּיֹות ְְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבכל

כב (להּלן ׁשאמר ּכמֹו הּקדׁשים, ְְְִִֶַַַַָָָָלתרּומת

מן יאכל ולא הערב עד וטמאה ְְְִֶֶַַָָָֹֹוֿז):

ּובא ּבּמים, ּבׂשרֹו רחץ אם ּכי ְֳִִִִַַַָָָָָהּקדׁשים

ּכי הּקדׁשים מן יאכל ואחר וטהר ְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשמׁש

למעׂשר אֹו לחּלין הּטהרה אבל הּוא. ְְְֲֲֳִֵַַַָָָֻלחמֹו

ּכי ּבכאן, יזּכירּנּה ולא ּבלבד, ּבטבילה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹהיא

אֹוכלן רצה ואם לחּלין, לּטהר מצוה ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻאינּנּו

ְְָֻּבטמאה.

רּׁש"י: ּפרׁש יאכל. אׁשר האכל מּכל ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ(לד)

ּבֹו ילמד מדרׁשֹו ּכפי הּזה ְְְִִִֶַַַָָהּכתּוב

מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֻּדברים

מּכאן רּבֹותינּו למדּו ועֹוד וכּו', ְְְְִֵַָָָֻּומתּקן

ׁשנינּו ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאין

ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו ְְְִִֵֶַַַַָָוכּו',

עֹוד ולמדנּו אמר: ּוּבכללם וכּו', ְְְְְִֶֶַַַָָָָמכׁשרת

אכל יׁשׁשאין ּכן אם אּלא אחרים מטּמא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּנאכל אכל יאכל, ׁשּנאמר: ּכּביצה, ֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבֹו

הּבליעה ּבית אין חכמים וׁשערּו אחת, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָּבבת

לׁשֹון זה ּתרנגלת. מּביצת יֹותר ְְְְִִֵֵֶֶַַַֹמחזיק

ַָהרב.

LÈÂהאֹוכלין ּבטמאת הּזה הּכתּוב ּכי קּצּור, ּבֹו ¿≈ְְְִִִֶַַַָָֻ

ּבטמאתן מדּבר ואינֹו הּוא, ְְְְְֵֵַַָָָֻעצמּה

ּׁשאמרּו מּמה זה הרב הֹוציא אבל ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלאחרים.

מלּמד יטמא, אכל (ּכאן): ּכהנים ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹּבתֹורת

ּבכל לאחרים יטּמא יכֹול ׁשהּוא, ּבכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמטּמא

אינֹו הא יאכל, אׁשר לֹומר ּתלמּוד ְֲֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא,

ּבכּביצה. אּלא ְְֵֵֶַַָָמטּמא

¯·Îeׁשאין ראיֹות והביאּו הרב, על חלקּו ¿»ְְְִֵֵֶַַָָָ

ּכלל הּתֹורה מן טמאה מקּבלין ְְְְְִִִַַָָָָֹֻהאכלין

ּכהנים ּבתֹורת והּמדרׁש ּבכּביצה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹאּלא

ׁשּיקּבלּו הֹוסיפּו ׁשהם מּדבריהם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָאסמכּתא

ּבמה יּדרׁש הּכתּוב ועּקר ׁשהּוא. ּבכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻטמאה

ּבהמה. אֹוכלי להֹוציא האכל, ׁשם: ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּׁשאמר

ׁשחׁשב ּבהמה אֹוכלי להביא האכל, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּכל

לאכל ּפרט יאכל, אׁשר אדם. למאכל ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהם

ַָסרּוח.
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(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|íéøéëå øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא החלל,(כלים נקב על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
למעלה ּפיהם ּבטבילה∑ızÈ.ּוׁשניהם טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑אני 'מצּוה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֲִֶֶַֹֹֻ

רּׁשאי – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד רמב"ן.לנתצם', ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(åì)íúìáða òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèé¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, B‰Ë¯.המחּברים ‰È‰È∑ ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆»
מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·�a Ú‚�Â∑(ת"כ)ׁשּלא יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

את ׁשּיּציל וחמר קל מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל "ונגעּתאמר נאמר: לכ מּלּטמא, הּטהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" רמב"ן.ּבנבלתם ְְְִִָָָ

(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל B‰Ë¯."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ»
‡e‰∑מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, רמב"ן.לּמד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−
ñ :íëì̈¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. ÌÈÓ.לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ«ƒ
Ú¯Ê ÏÚ∑ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ÏÙ�Â.ּבין «∆«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ¿»«

ÂÈÏÚ Ì˙Ï·pÓ∑קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ƒƒ¿»»»»ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם הימּנּוטמאה .נעקר ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻ

ÒÓ‡·לה È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו È‰È ‡iÓ ˙eLÈ�k ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·�a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ללּמד, הּכתּוב ּבא יּתץ. וכירים ּתּנּור ְְִִֵַַַַָָָֻ(לה)

עׂשּויין ׁשהן והּכירים, הּתּנּור ּדין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַׁשּיהיה

הּפת ואֹופין ּבתֹוכן האֹור ּומּסיקין הּטיט, ְְִִִִִַַַַָָמן

ׁשהן חרׂש, ּכלי ּכדין לּקרקע, ּבחּבּורן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהן,

והן ּבּכבׁשן האפּויין והּקיתֹונּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהּקדרֹות

להם ואין טמאה, יקּבלּו הם ׁשאף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻמּטלטלין,

ּבמקוה. ְְֳִֶָָטהרה

ızÈ ¯Ó‡Âצרי ׁשאין ללּמד יּׁשבר, אמר ולא ¿»«À»ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

חרס במכּתתֹו יּמצא ׁשּלא עד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּברן

יבנם ולא יהרסם אּלא מּיקּוד, אׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלחּתֹות

ׁשהם עֹוד ּוללּמד מלאכּתם. מקּבליןלעׂשֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָ

אׁשר ויּתץ ּבארץ, ׁשּמחּברין ּפי על אף ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה

וּתתצּו ּכמֹו: ּבנין, הריסת נתיצה ענין ּכי ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבנה,

(להּלן הּבית את ונתץ י), כב (יׁשעיה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָהּבּתים

מה). יד

טהֹור. יהיה מים מקוה ּובֹור מעין א ְְְִִִֵֶַַַָָ(לו)

טמאה מקּבלין ּבּמקוה הּמים ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֻיאמר

ואמר הּטמאה. ּבהן יּפל אם לּקרקע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבחּבּורם

נֹוגע אׁשר ּומים ׁשעּורֹו: יטמא, ּבנבלתם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹונגע

יגעּו אׁשר הּתלּוׁשים הּמים ּכי יטמא, ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּבנבלתם

יגעּו לא ּבּמקוה ּכי יּטמאּו, ּבנבלתם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹּבהם

ּתֹוכֹו. אל יּפל נבלתם אבל ּבנבלתם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהּמים

¯ÈkÊ‰Âנּדה מי :ּכדר יחיד, ּבלׁשֹון הּמים ¿ƒ¿ƒְְִִִִֵֶֶַַָָ

אֹו יג). יט (ּבּמדּבר עליו זרק ְִַַָָָֹֹלא

יטמא, ּבנבלתם נֹוגע וכל הּכתּוב: ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר

הּנזּכרים והּמׁשקים הּמים לרּבֹות ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָוהּכּונה

על ללּמד זה ּבא ּכי הּכלל, ועל לד). ְְְְִֵֶַַַַָָָ(ּבפסּוק

ולא ּבתלּוׁש טמאה מקּבלין ׁשהם ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻהּמים

עּתה. עד זה הזּכר ׁשּלא ְְִֶֶַַַָָֹֻֻבמחּבר,

˙¯B˙·e,אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי (ּכאן): ּכהנים ¿«ְֲִִִִִֵַַָֹ

הן ּבמּגע יטמא, ּבנבלתם ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹונגע

ׁשּיחזר יּתכן, זה וגם ּבמּׂשא. ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹמטּמאין

לּׁשרצים ׁשאין ויאמר הּנזּכרים הענינים ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאל

הּזה ּבּכתּוב לרּבֹותינּו ועֹוד מּגע. טמאת ְְְֵֶַַַַַַָָֻרק

למׁשה הלכה וכּלם הּלׁשֹון, ּביּתּור ְְְְֲִִִֶַָָָָָֻמדרׁשים

ִִַמּסיני.

¯ÈkÊ‰Âהמחּברים והּמים הּמקוה טהרת ¿ƒ¿ƒְְְֳִִִַַַַַָָָֻ

א לנבלֹות, הּדין והּוא ְְְִִִֵַַַָּבּׁשרצים,

ׁשהׁשלים עד המטּמאין,המּתין מיני ּכל להזּכיר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָ

ּובֹור. ּבמעין למּות הּׁשרצים ׁשּדר ּבעבּור ְְְֲִֶֶֶַַַָָָאֹו

לב). ּפסּוק (לעיל ּדעּתי הזּכרּתי ְְְְְִִִֵַַָָּוכבר

זרּוע זרעֹונים. מיני ׁשל זרע זרּוע. זרע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ(לז)

(ּדניאל הּזרעים מן לנּו ויּתנּו ּדבר, ְְִִִִֵֵֵַָָָָֹׁשם

ונתקן הכׁשר ׁשּלא ללּמד הּוא, טהֹור יב). ְְְְְִֶֶַַַָֹֻא

מים. עליו ׁשּיבא עד טמאה לקּבל אכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלהיֹות

רּׁש"י. ְִַלׁשֹון

‰p‰Â:הּכתּוב הזּכיר לד) (ּבפסּוק למעלה ¿ƒ≈ְְְְִִַַָָָ

עליו יבֹוא אׁשר יאכל אׁשר האכל ֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמּכל

ׁשאין אמרּו ׁשם אבל ההכׁשר, על ללּמד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָמים

ּבהכׁשר אּלא חרס ּכלי מאויר מּטּמא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהאכל

עצמם הּׁשרצים מן ׁשאף הֹוסיף וכאן ְְְִִִִֶַַַַָָָמים,

מפרׁש ּכ ּבהכׁשר, אּלא טמאה מקּבל ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאין

(ּכאן). ּכהנים ְֲִַָֹּבתֹורת

ÔÎzÈÂיאכל אׁשר האכל מּכל ּכי לֹומר, עֹוד ¿ƒ»≈ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

והּמאכלים הּבׂשר למעלה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּנזּכר

ּכאׁשר הּזרעים ׁשאף אמר וכאן ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּנזּכרים,

מים. ּבהכׁשר יּטּמאּו לזריעה אֹותם ְְְְִִִִִֵֶַַָָיֹוציאּו

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכם הּוא טמא . . זרע על מים יּתן לח)וכי יבׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכל ה' לעבֹודת רֹומז –– רטב מּתֹוְךמאכל לעבֹודה רֹומז ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻחּיּות

אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻלקּבל

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻמתאּוה

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור(חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמןיכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדיםכב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, רמב"ן.אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" רמב"ן.קרּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|äaøî-ìk ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ¨©§¥´
íeìëàú àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ«Ÿ§−

:íä õ÷L-ék¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑עקרב הּדֹומה∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומהל ‰a¯Ó∑צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(122 'nr fi zegiy ihewl)

מעיו על ונֹופל ׁשח מב)ׁשהֹולְך יא, הרע.נחׁש(רש"י לּיצר סמל ׁשח– ּכפּוףהֹולְך ּכׁשראׁשֹו ללכת לאדם אֹומר הּוא ּבתחּלה – ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ÔBÎÏלט ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·�a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ·� ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÚËÂהּׁשרץ לכלּו ּכי ּבעבּור ההכׁשר, ¿««ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

ּבלחּות, ּבּמאכלים ידּבק ְְְְְֲִִִַַַַַַָוהמטּמאים

יתרה הרחקה הּתֹורה ועׂשתה ּביבׁשים, ּכן ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹולא

ּדברינּו נּתן ׁשּלא ונּגבּו, ּבמים הּמכׁשרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻלטּמא

ּבטמאת נֹוהג ההכׁשר ּדין ּגם והּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַֻלׁשעּורין.

ׁשאמרנּו. לענין ּכאן הּכתּוב והזּכירֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנבלֹות,

ידּבר הּפׁשט ּדר על מּנבלתּה. והאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(מ)

מה ונֹוׂשא ׁשּנֹוגע האֹוכלים, ּכדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבאכל

והצר ּוּבמּׂשא. ּבמּגע ונטמא אֹוכל ְְְְְְִֵֶַַַָָָֻּׁשהּוא

ׁשּתהיה ּדעת על יעלה ׁשּלא זה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹלהזּכיר

והזּכיר האכילה. ּבעבּור ּגדֹולה יֹותר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָֻטמאתֹו

ּבּה אדם ׁשּיטעה ּבעבּור טהֹורה, ּבבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָזה

ּדר ואין ׁשחּוטה, ׁשהיא ׁשּיחׁשב ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹויאכלּנּה

הּתֹורה ודר האסּורים, ּבּמינים ּכ ְְֲִִִִֶֶַַָָָלטעֹות

ּבהוה. ְֵֶַַֹלדּבר

ÈÙÎeׁשעּור לּתן ׁשּבא מב:) (נּדה מדרׁשֹו ¿ƒְִִִִֵֶָָָ

ּכּזית, והיא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָלּנֹוׂשא

והּוא טהֹורה ּבהמה ּבנבלת זה הזּכיר ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּגם

(ּבּפסּוקים למעלה הּנזּכרת לּטמאה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּדין

ּכאן הׁשלים ּכי ועלכדֿכה), הּטמאֹות. ּדין ְְְִִִִַַָֻ

ּכל כו) (ּבּפסּוק ּכהנים ּתֹורת מדרׁש ְְֲִִַַַַָָֹדעת

מעלה ׁשל ּופרׁשה מּכאן, נתרּבּו נבלֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻטמאֹות

הזּכרּתי ּוכבר היא, ּבאברים כדֿכה) ְְְְֲִִִִִַַָָ(ּפסּוקים

כד). ּפסּוק (לעיל ְִֵֶָמּזה

טעם הארץ. על הּׁשרץ הּׁשרץ וכל ְֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(מא)

למעלה הזּכיר ּכי הּזה, ְְְִִִֶַַַָָהּכתּוב

הּטמאה, לענין הּׁשרצים כטֿל) ְְְְְִִִִַַַָָֻ(ּבּפסּוקים

אּסּור ּבענין ׁשם ּדּבר ולא הּטמאים, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹּופרט

הּׁשרץ וכל עּתה: אמר ּולכ ּכלל, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָאכילה

לֹומר יאכל, לא הּוא ׁשקץ הארץ על ֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ

ׁשּכּלן ּביניהן הפרׁש אין האכילה ּבענין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכי

לאוין ּבהן והרּבה ּבהן ּופרט וחזר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין,

מד). (ּבפסּוק רּׁש"י ׁשהזּכיר ּכמֹו ְְְְְִִִִֶַַָלמלקּיֹות,
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לכם הּוא טמא . . זרע על מים יּתן לח)וכי יבׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכל ה' לעבֹודת רֹומז –– רטב מּתֹוְךמאכל לעבֹודה רֹומז ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻחּיּות

אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻלקּבל

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻמתאּוה

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור(חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמןיכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדיםכב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, רמב"ן.אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" רמב"ן.קרּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|äaøî-ìk ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ¨©§¥´
íeìëàú àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ«Ÿ§−

:íä õ÷L-ék¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑עקרב הּדֹומה∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומהל ‰a¯Ó∑צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(122 'nr fi zegiy ihewl)

מעיו על ונֹופל ׁשח מב)ׁשהֹולְך יא, הרע.נחׁש(רש"י לּיצר סמל ׁשח– ּכפּוףהֹולְך ּכׁשראׁשֹו ללכת לאדם אֹומר הּוא ּבתחּלה – ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ÔBÎÏלט ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·�a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ·� ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÚËÂהּׁשרץ לכלּו ּכי ּבעבּור ההכׁשר, ¿««ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

ּבלחּות, ּבּמאכלים ידּבק ְְְְְֲִִִַַַַַַָוהמטּמאים

יתרה הרחקה הּתֹורה ועׂשתה ּביבׁשים, ּכן ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹולא

ּדברינּו נּתן ׁשּלא ונּגבּו, ּבמים הּמכׁשרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻלטּמא

ּבטמאת נֹוהג ההכׁשר ּדין ּגם והּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַֻלׁשעּורין.

ׁשאמרנּו. לענין ּכאן הּכתּוב והזּכירֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנבלֹות,

ידּבר הּפׁשט ּדר על מּנבלתּה. והאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(מ)

מה ונֹוׂשא ׁשּנֹוגע האֹוכלים, ּכדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבאכל

והצר ּוּבמּׂשא. ּבמּגע ונטמא אֹוכל ְְְְְְִֵֶַַַָָָֻּׁשהּוא

ׁשּתהיה ּדעת על יעלה ׁשּלא זה, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹלהזּכיר

והזּכיר האכילה. ּבעבּור ּגדֹולה יֹותר ְְְְֲֲִִִֵַָָָָֻטמאתֹו

ּבּה אדם ׁשּיטעה ּבעבּור טהֹורה, ּבבהמה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָזה

ּדר ואין ׁשחּוטה, ׁשהיא ׁשּיחׁשב ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹויאכלּנּה

הּתֹורה ודר האסּורים, ּבּמינים ּכ ְְֲִִִִֶֶַַָָָלטעֹות

ּבהוה. ְֵֶַַֹלדּבר

ÈÙÎeׁשעּור לּתן ׁשּבא מב:) (נּדה מדרׁשֹו ¿ƒְִִִִֵֶָָָ

ּכּזית, והיא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָלּנֹוׂשא

והּוא טהֹורה ּבהמה ּבנבלת זה הזּכיר ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּגם

(ּבּפסּוקים למעלה הּנזּכרת לּטמאה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּדין

ּכאן הׁשלים ּכי ועלכדֿכה), הּטמאֹות. ּדין ְְְִִִִַַָֻ

ּכל כו) (ּבּפסּוק ּכהנים ּתֹורת מדרׁש ְְֲִִַַַַָָֹדעת

מעלה ׁשל ּופרׁשה מּכאן, נתרּבּו נבלֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻטמאֹות

הזּכרּתי ּוכבר היא, ּבאברים כדֿכה) ְְְְֲִִִִִַַָָ(ּפסּוקים

כד). ּפסּוק (לעיל ְִֵֶָמּזה

טעם הארץ. על הּׁשרץ הּׁשרץ וכל ְֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(מא)

למעלה הזּכיר ּכי הּזה, ְְְִִִֶַַַָָהּכתּוב

הּטמאה, לענין הּׁשרצים כטֿל) ְְְְְִִִִַַַָָֻ(ּבּפסּוקים

אּסּור ּבענין ׁשם ּדּבר ולא הּטמאים, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹּופרט

הּׁשרץ וכל עּתה: אמר ּולכ ּכלל, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָאכילה

לֹומר יאכל, לא הּוא ׁשקץ הארץ על ֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ

ׁשּכּלן ּביניהן הפרׁש אין האכילה ּבענין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכי

לאוין ּבהן והרּבה ּבהן ּופרט וחזר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאסּורין,

מד). (ּבפסּוק רּׁש"י ׁשהזּכיר ּכמֹו ְְְְְִִִִֶַַָלמלקּיֹות,



ipinyמו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h ycew zayl inei xeriy

הארץ. ּכלּפי ראׁשֹו את מעט יפנה אּלא לּׁשמים עיניו יּׂשא ׁשּלא היינּו מעיולמּטה, על ּבסֹופֹונֹופל מביאה זֹו קּלה התּכֹופפּות – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּובחמרּיּותּה. ּבארץ ּכּלֹו ּכל ׁשקּוע נהיה האדם ּגמּורה, נפילה לידי ּדבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻׁשל

(âî)àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ
:ía íúîèðå íäa eànhú¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓË�Â∑מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם .אם ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½
õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤

:õøàä-ìò Nîøä̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ Èk∑למּטה עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני .ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â∑הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑;הרּבה ּבלאוין עליהם לעבר ƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ְְֲֲִֵֵֶַַָֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו ׁשׁשוכל לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא .אכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(äî)ék|úéäì íéøöî õøàî íëúà äìònä ýåýé éðà ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È�‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל .אּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו רמב"ןּכׁשרה, ְְְְְִֵֵֵָָָָָ

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיניצ"א פרשת חסלת

¯LÁ‡מג ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

Ú¯‡Ó‡מה ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡�‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ� ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ�«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנבּדיל הּטהר. ּובין הּטמא ּבין להבּדיל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ(מז)

לּטהֹורים הּטמאים ּבין הּנזּכרים ְְְְִִִִֵֵַַַָָּבכל

לּנפׁש נמׁש הּנאכלת החּיה ּובין הּטמאה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻלענין

ויאמר, הּנאכלת. החּיה נפׁש ּובין ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנזּכרת,

הּנאכלת החּיה נפׁש ּבין אכילה לענין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנבּדיל

החּיה ּובין הארץ, ועל ּבּמים הּתֹורה ּפי ְִִֵֶַַַַַַַָָָָעל

(ּכאן) ּכהנים ּובתֹורת ּבהם. תאכל לא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹֹאׁשר

לא אׁשר החּיה ּבין אֹומרים, חכמים ְְֲֲִִֵֶַַָָָֹאמרּו:

לאו. הּוא ּכן ואם לחּיה. אזהרה לּתן ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָתאכל,

ÔBLÏeצרי הּטהר, ּובין הּטמא ּבין רּׁש"י: ¿ִִֵֵֵַַַָָָֹ

ּכבר והלא לחמֹור, ּפרה ּבין ְֲֲֵַַַָָָֹלֹומר

,ל לּטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הן, ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹמפרׁשין

(ת"כ). רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו ׁשּנׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻּבין

רּבֹו ּבין הּוא וכּמה ז): יב (ּפרק התם ְְֵֵֶֶַָָָָָֻוקּתני

ׂשערה. ּכמלא ְְְֲִֶַָֹלחציֹו.

‡ÏÂחּלין) ּבּגמרא ּׁשאמרּו מּמה ּבזה תחּוׁש ¿…ְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ׁשאין ּבעינן, לעינים הּנראה רב ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹכט.):

(ׁשם) האֹומר מּדברי להֹוציא אּלא ְְִִִֵֵֵֶָָָּפרּוׁשֹו

ּדבעי אמרּו ּולכ ּכרב, מחצה על ְְְֱֱִֶֶַָָָָָָֹמחצה

לעינים, ׁשּיראה ּכדי מּמׁש רב הּׁשחּוט ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהא

רב ונאמר ּבלּבנּו אֹותֹו ׁשּנחׁשב הּמחצה ְְְֱִֵֶֶַַַָֹֹֹֹלא

נׁשחט ּׁשּלא ּבמה ׁשאין מאחר הּׁשחּוט ְְִֵֵֶֶַַַַַָֹהּוא

מן יֹותר מּמּנּו ׁשּיׁשחטּו ּכל אבל מּמּנּו. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָיֹותר

הּׂשערה, חּוט ּכמלא ואפּלּו הּוא, ּכׁשר ְֲֲִִִֵֵַַַַָָֹהחצי

הּוא ּכ ּבּגמרא ואף הּבריתא, ּבזֹו ְְְְְְִַַַַָָָָָָֹּכדמפרׁש

ֶעֹולה.

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôää ÷øô òùåäéá

ä:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré øçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiååíéðäkä-ìà rLBäé øîàiå ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´

:írä éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä ïBøà-úà eàN øîàìæýåýé øîàiå ¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

:Cnr äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«

äá:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úrä¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦

â:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-NriåãrLBäé ìî-øLà øácä äæå ©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìkäíéìî-ék ¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéäå| ékíéraøà ¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´

ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL̈À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´

õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤

:Láãe áìç úáææzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà í ¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

ç:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéåèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéìûøNé-éðá eðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìbaàéõøàä øeárî eìëàiå ©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnîáéäéä-àìå õøàä øeárî íìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBòâéåéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa éäéå ²¦§¥¬¦§¨¥−¨®©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«

ãé| øîàiåäî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäé ìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ§ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬

:Bcár-ìà øaãî éðãàåèäzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå £Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîòåàëïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéå Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬

:àaæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤

ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôäå ÷øô á ìàåîùá

åàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå:óìà íéLáéìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå ©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤©¨´¨©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−

:åéìr íéáøkä áLé úBàáö ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà úà íMî úBìräì äãeäéâeákøiå §¨®§©«£´¦À̈¥µ£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯§¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹

íéâäð áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½¦¥¬£¦«¨−̈£¤´©¦§¨®§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈«Ÿ£¦−

:äLãç äìârä-úàã:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûä ïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå ¤¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«
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351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôää ÷øô òùåäéá

ä:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré øçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiååíéðäkä-ìà rLBäé øîàiå ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´

:írä éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä ïBøà-úà eàN øîàìæýåýé øîàiå ¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

:Cnr äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«

äá:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úrä¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦

â:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-NriåãrLBäé ìî-øLà øácä äæå ©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìkäíéìî-ék ¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéäå| ékíéraøà ¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´

ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL̈À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´

õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤

:Láãe áìç úáææzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà í ¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

ç:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéåèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéìûøNé-éðá eðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìbaàéõøàä øeárî eìëàiå ©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnîáéäéä-àìå õøàä øeárî íìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBòâéåéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa éäéå ²¦§¥¬¦§¨¥−¨®©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«

ãé| øîàiåäî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäé ìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ§ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬

:Bcár-ìà øaãî éðãàåèäzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå £Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîòåàëïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéå Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬

:àaæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤

ú"åîùì éðéîù úùøôì äøèôäå ÷øô á ìàåîùá

åàìL ìûøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå:óìà íéLáéìraî Bzà øLà írä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå ©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤©¨´¨©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½¦©«£¥−

:åéìr íéáøkä áLé úBàáö ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìûä ïBøà úà íMî úBìräì äãeäéâeákøiå §¨®§©«£´¦À̈¥µ£´¨«¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯§¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹

íéâäð áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéýìûä ïBøà-úà¤£³¨«¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½¦¥¬£¦«¨−̈£¤´©¦§¨®§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈«Ÿ£¦−

:äLãç äìârä-úàã:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéýìûä ïBøà ír ärába øLà áãðéáà úéaî eäàOiå ¤¨«£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ¦¥³£¦«¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´¨«¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨«¨«



ipinyמח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

ß oqip f"h oey`x mei ß

äíérðrðîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìûøNé úéa-ìëå | ãåãå§¨¦´§¨¥´¦§¨¥À§©«£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½¦§©«©§¦−

:íéìöìöáeå:ø÷aä eèîL ék Ba æçàiå íéýìûä ïBøà-ìà äfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiåæóà-øçiå §¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©Ÿ́¤½¦¬¨«§−©¨¨«©¦«©©³

:íéýìûä ïBøà ír íL úîiå ìMä-ìr íéýìûä íL eäkiå äfra ýåýéçõøt øLà ìr ãåãì øçiå §Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬¨²¨«¡Ÿ¦−©©©®©¨´¨½̈¦−£¬¨«¡Ÿ¦«©¦´©§¨¦½©Á£¤̧¨©¯

:äfä íBiä ãr äfr õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt ýåýéèøîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiå §Ÿ̈²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤

éà:ýåýé ïBøà éìà àBáé Céúéa ãåã eähiå ãåc øér-ìr ýåýé ïBøà-úà åéìà øéñäì ãåã äáà-àìå ¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬¥¨²¤£¬§Ÿ̈−©¦´®̈¦©©¥´¨¦½¥¬

:ézbä íãà-ãáòàéìL ézbä íãà ãáò úéa ýåýé ïBøà áLiåíãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãç äL Ÿ¥«¡−Ÿ©¦¦«©¥Á¤Á£¸§Ÿ̈¹¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ

:Búéa-ìk-úàåáéïBøà øeára Bì-øLà-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì ãbiå §¤¨¥«©ª©º©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨£¤½©«£−£´

:äçîNa ãåc øér íãà ãáò úéaî íéýìûä ïBøà-úà ìriå ãåc Cìiå íéýìûäâééàNð eãrö ék éäéå ¨«¡Ÿ¦®©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯¨«£²«Ÿ§¥¬

:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýé ïBøàãé:ãa ãBôà øeâç ãåãå ýåýé éðôì æò ìëa økøëî ãåãå £«§Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¦¾¨−¥¬¨«

åè:øôBL ìB÷áe äreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrî ìàøNé úéa-ìëå ãåãåæèãåc øér àa ýåýé ïBøà äéäå §¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½©«£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§−̈§¬¨«§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®

:daìa Bì æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä-úà àøzå ïBlçä ãra | äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe¦©̧©¨¹¦§§¨´§©´©«©À©¥̧¤¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«

æéýåýé éðôì úBìò ãåc ìriå ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa BîB÷îa Búà eâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³ŸÆ¦§½§´¨½Ÿ¤£¤¬¨«¨−¨¦®©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íéîìLeçé:úBàáö ýåýé íLa írä-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä úBìräî ãåc ìëéåèé÷lçéå §¨¦«©§©´¨¦½¥©«£¬¨«−̈§©§¨¦®©§¨´¤¤¨½̈§¥−§Ÿ̈¬§¨«©§©¥̧

úçà äLéLàå ãçà øtLàå úçà íçì úlç Léàì äMà-ãrå Léàîì ìàøNé ïBîä-ìëì írä-ìëì§¨¨¹̈§¨£´¦§¨¥»§¥¦´§©¦¨¼§¦À©©¬¤̧¤Æ©©½§¤§¨´¤½̈©«£¦−̈¤¨®

:Búéáì Léà írä-ìk Cìiå©¥¬¤¨¨−̈¦¬§¥«

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëà:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáäãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á

éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñâúëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤

ìå ýåýé øçàúàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ

:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkäãéðäk-úàå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤«Ÿ£¥´

àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´

:ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMääíéøîkä-úà úéaLäå ©¨¨®¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤©§¨¦À

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨®̈¦§¤©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìååóøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬Ÿ

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúàæøLà íéLãwä éza-úà õziå Ÿ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨®̈©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà ýåýé úéáaçànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå §¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´

ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änL-eøh÷ øLà úBîaä-úà¤©¨À£¤³¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´¨®©§¨©º¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©

:øérä ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øN rLBäéèýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cà §ª̧©̧©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéaàëýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìàáëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék ¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâëäNrð eäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦®̈©«£º̈

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtäãëôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå| ìk úàå íéìlbä-úàå íé ©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨

íéáúkä äøBzä éøác-úà íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìräëýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì äéä-àì eäîëå ©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸

:eäîk í÷-àì åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ¨¬¨«Ÿ

ïñéð 'è ïåùàø íåé ,åë ãåîò ìéòì ñôãð ùîåç øåòéù



מט
:øérä ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øN rLBäéèýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cà §ª̧©̧©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéaàëýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−
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י"ט כסלו14.  מצד עבודתם. ובמיוחד נעשה כן לאחר גאולת 
ועל ידי כך גדל והתרחב חוג לומדי מעיינות תורת החסידות, 

וגדול לימוד שמביא לידי מעשה, הנהגה חסידותית.
לתורת  כך  כל  נוחה  גישה  לכולם  היתה  לא  מקום,  מכל 
החסידות, שכן רק בעלי שכל מסוגלים היו להבין את תורת 
החסידות. דרכי החסידות היו אמנם עבור כולם, גם לאנשים 
פשוטים, אבל את תורת החסידות יכלו להבין רק בעלי שכל 
חסידים  בין  הבדל  הי'  חסידות  לפרסום  בנוגע  גם  בלבד. 
עדיין  אך  וגדל,  הלך  אמנם  החסידים  חוג  חסידים.  ושאינם 

נותרו שני חוגים: חסידים ושאינם חסידים.
דרכו של הרבי בעל ההילולא היתה, לומר חסידות לכולם, 
ללא כל הגבלות. בכל מקום אליו הגיע הרבי דיבר חסידות, 
מזו:  יתרה  לא.  או  חסידי  הוא  המקום  אם  להתחשב  מבלי 
הרבי השקיע כוח מיוחד שגם אלו, שחסר להם עדיין בקיום 
המצוות, ילמדו תורת החסידות. הוא התאים ואיפשר הבנת 
אלו  שאפילו  עד  ידיעה,  אצלם  שחסרה  לאלו  גם  החסידות 
הרבי  ציוה  אידיש,  לא  ואפילו  קודש  לשון  מבינים  שאינם 

לתרגם עבורם חסידות בשפת המדינה.
ובדרך אפשר יש לומר, שבזה דומה הנהגת הרבי להנהגת 
הבעש"ט: שניהם שוחחו בתורת החסידות באופן המתאים 
חסידות  שניהם  הפיצו  וכן  פשוטים,  לאנשים  גם  לכולם, 
לכולם,  קירבו  רבותינו  שאר  הגבלות.  ללא   – החוגים  בכל 
החסידות.  דרכי  וחיי  ההליכה  את  פשוטים,  לאנשים  גם 
ואילו הבעש"ט והרבי, נתנו לכל בני ישראל לא רק את דרכי 

החסידות כי אם גם את תורת החסידות.
חסידות  עניני  ומלביש  מתאים  הבעש"ט  הי'  כאמור,  ה. 
ובפתגמי  פשוטים  לאנשים  שהי' מספר  וכדומה,  בסיפורים 
בסיפורים  ואפילו  התורה  בפתגמי  היו  אמנם  קצרים.  תורה 
רזין דרזין, אך האנשים הפשוטים קלטו בגלוי את הסיפורים, 

14 ( ראה שיחת י"ט כסלו תרס"ח )תורת שלום ע' 211 ואילך(.

הסודות  את  הפנימי,  תוכנו  את  ולא  הקצר,  הפתגם  את  או 
החבויים בפתגם או בסיפורים.

אבל הרבי, גילה את תורת החסידות באופן שכולם יוכלו 
להבין אותה. הוא אמנם ביטא אותם בענינים קלים ובאותיות 
ואף  גם המקבלים הבינו שמדברים חסידות,  פשוטות, אבל 

קלטו אפס קצהו של הרזים שבהם.
כזה  באופן  החסידות  תורת  להפצת  הכיוון  את  כלומר 
נתן  המשיח  לביאת  ממש  וסמוכה  קרובה  כהכנה  הנדרש 
ההכנה  שגם  כך  ישראל,  לכל  בגלוי  יבוא  הרי  משיח  הרבי. 
לכך, הפצת תורת החסידות, צריכה להיות לכל ישראל באופן 

גלוי –
המלך,  שבכתר  הטובה  האבן  את  שנטל  זה  הי'  הרבי 
והפיצה  הידוע15,  כמשל   – הכתר  חשיבות  כל  תלוי'  שבה 
זה  הי'  וכו'. הרי מובן איפוא, שהרבי  וצרפתית  עד לאנגלית 
האמיתית,  לגאולה  ממש,  האחרונה  ההכנה,  את  שעשה 
שהיא כפי שהרמב"ם פוסק בבירור כיצד יהי' תחילת ותהליך 

סדר הגאולה16:
)בתחילה יהי'( יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק 
במצוות כדוד אביו – כפי תורה שבכתב ו)תורה( שבעל פה; 
ויכוף כל ישראל לילך בה )דרך התורה( ולחזק בדקה; וילחום 
נדחי  ויקבץ  ויבנה המקדש במקומו  ויצליח  כו'  ה'  מלחמות 

ישראל כו' ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' כו',
וכדברי הנביא שהגאולה הנוכחית תהי' כימי צאתך מארץ 
רמה  ביד  גאולה  נפלאות,  אראנו   – של  באופן17   – מצרים 

ובריש גלי, ע"י משיח צדקנו, בקרוב ממש.
לקוטי שיחות ח"ג, משיחות יו"ד שבט תשי"ב )מתורגם 

ללה"ק(

15 ( ראה התמים חוברת ב ע' מט.

16 ( רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד. וראה מכתב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע )בקובץ 

מכתבים ח"א מכתב ט(.

17 ( מיכה ז, טו. וראה ג"כ זח"ב קפט, ב. רמ, רע"א.

המשך מעמוד כה



נ

לשבוע חג הפסח תהלים  שיעורי 
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יום שני - י' ניסן
פרק כ

מפרק נה 
עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ד ניסן
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"א ניסן
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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 
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יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

oqip 'h oey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ט' ראשון יום
פרקלט

,104 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù úåìéöàä íìåòå,bp 'nr cr:[ç"éì

äðáäå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨©£¨¨
,àøáð ìëNìmler" ly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨

dlrnl `ed "zeliv`d mler"e ,"`xap" z`f lka `ed ,"d`ixad

:xac ly enrh .ezbydn mbìL Bzòãå Búðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨§©§¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úéìëúa Ba íL úBãçéî§ª¨¨§©§¦
íeöò ãeçéa ,ãeçiä©¦§¦¨
øúéå úàN øúéa ,àìôðå§¦§¨§¤¤§¥§¤¤
íìBòaî õ÷ ïéàì æòŸ§¥¥¦§¨

íL ék .äàéøaämler"a ©§¦¨¦¨
,"d`ixadøéàäì eãøé̈§§¨¦

,íeöîö úðéçáaÎdnkg - ¦§¦©¦§
mler" ly zrcÎdpia

ze`xwpd ,"zeliv`d

ly ezrce ezpiae eznkg"

zexi`n ,"`ed jexa seq oi`

ixg` wx ,"d`ixad mler"a

,efk dcna envnhvdyéãk§¥
íéàøáð íéìëN eìëeiL- ¤§§¨¦¦§¨¦

zenypd ly lkyd

mler" ly mik`lnde

,"d`ixadïäî ìa÷ì- §©¥¥¤
,ly oipr-äðéa-äîëç̈§¨¦¨

,'ä úà òãéì ,úòc©©¥©¤
Bæéà âéOäìe ïéáäìe§¨¦§©¦¥
óBñ-ïéà-øBàa äâOä©¨¨§¥
çk éôk ,àeä-Ceøä§¦Ÿ©
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ממציאותן,6. שיתבטלו דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
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ני oqip 'h oey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ט' ראשון יום
פרקלט

,104 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù úåìéöàä íìåòå,bp 'nr cr:[ç"éì

äðáäå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨©£¨¨
,àøáð ìëNìmler" ly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨

dlrnl `ed "zeliv`d mler"e ,"`xap" z`f lka `ed ,"d`ixad

:xac ly enrh .ezbydn mbìL Bzòãå Búðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨§©§¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úéìëúa Ba íL úBãçéî§ª¨¨§©§¦
íeöò ãeçéa ,ãeçiä©¦§¦¨
øúéå úàN øúéa ,àìôðå§¦§¨§¤¤§¥§¤¤
íìBòaî õ÷ ïéàì æòŸ§¥¥¦§¨

íL ék .äàéøaämler"a ©§¦¨¦¨
,"d`ixadøéàäì eãøé̈§§¨¦

,íeöîö úðéçáaÎdnkg - ¦§¦©¦§
mler" ly zrcÎdpia

ze`xwpd ,"zeliv`d

ly ezrce ezpiae eznkg"

zexi`n ,"`ed jexa seq oi`

ixg` wx ,"d`ixad mler"a

,efk dcna envnhvdyéãk§¥
íéàøáð íéìëN eìëeiL- ¤§§¨¦¦§¨¦

zenypd ly lkyd

mler" ly mik`lnde

,"d`ixadïäî ìa÷ì- §©¥¥¤
,ly oipr-äðéa-äîëç̈§¨¦¨

,'ä úà òãéì ,úòc©©¥©¤
Bæéà âéOäìe ïéáäìe§¨¦§©¦¥
óBñ-ïéà-øBàa äâOä©¨¨§¥
çk éôk ,àeä-Ceøä§¦Ÿ©
íäL ,íéàøápä íéìëN§¨¦©¦§¨¦¤¥
àlL ,úéìëúå ìeáb éìòa©£¥§§©§¦¤Ÿ

,íúeàéöîa eìhaúé- ¦§©§¦§¦¨
efn dxizie ,xen`d mevnvd ila6:,ììk íéàøáð øãâa eéäé àìå§Ÿ¦§§¤¤¦§¨¦§¨

.Lnî úeäìà úðéça àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçé ÷øeli` - ©©§§¦§¨§¨§¨¤§¦©¡¨©¨
zexi`n eid ,"zeliv`d mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitq

eid "d`ixad mler" ly mi`xapde ,mevnv ila ,"d`ixad mler"a

mler" zexitq cvn `idy itk zewl` oiadl dbyd odn milawn

milha mi`xap mze` f` eid - mvra ody enk "zeliv`d

did okl .dfk dlrp xe` "helwl" mzbyd geka oi` ik ,ze`ivna

,"zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zx`de zcixi jildza mevnvd

,`xapd ly elky geka yi ,mevnvd ici lr wxe ."d`ixad mler"a

lkyy dnk cr ,`ed jexa seq oi` xe`a dpade lky helwle lawl

,"zeliv`d mler"a ,j` .seq oi` xe` oiadle biydl leki `xap ly

mlky geka oi` - mvra ody enk ,od zrcÎdpiaÎdnkg zexitq ea

oeylae - `ed jexa seq oi` xe`a dbyd odn lawl mi`xap ly

:owfd epaxäæ íeöîö ,äpäåly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy dn - §¦¥¦§¤
,"d`ixad mler"a xi`dl ick ,envnhvp "zeliv`"úañ àéä¦¦©

-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç íL úBøéànL äøàää©¤¨¨¤§¦¨¨§¨¦¨©©¤¥¨
àeäzrcÎdpiaÎdnkg -

,"zeliv`d mler" ly

íìBòa elà úBîLðì¦§¨¥§¨
,äàéøaällba ,oky - ©§¦¨

- mevnv ici lr `a xe`dy

,epnn lawl zenypd zeleki

oi` xe`a dbyd odl didzy

.`ed jexa seqïk ïéàM äî©¤¥¥
íðéàL ,úeìéöàa- ©£¦¤¥¨

zrcÎdpiaÎdnkg zexitq

opi` ,"zeliv`"ayúðéçáa¦§¦©
Ck ìk íeöîöitk - ¦§¨©

."d`ixad mler"a xacdy

ozeida ,z`f lka ,ixdy

xak yi ,"zexitq" ly oipr

,miieqn mevnv meyn jka

enk dfk mevnv `l `l`

,"d`ixad mler"a `edy

okleíéìëNì øLôà éà¦¤§¨¦§¨¦
,ïäî ìa÷ì íéàøáð- ¦§¨¦§©¥¥¤

."zeliv`"ay zexitqdn

àzáLçî úéì ïëìå§¨¥¥©£©§¨
.ììk íL àñéôz ïBäìéc- ¦§§¦¨¨§¨

ly "daygn"l oi`

(dbyd) "dqitz" mi`xapd

dbydde daygnd .llk my

."zeliv`"a xi`nd xe`d z` "helwl" llk zeleki opi` mi`xap ly

àeä ïëì,"zeliv`d mler" -,íéìBãbä íé÷écvì øBãî ¨¥¨©©¦¦©§¦
eîéçøe eìéçc úðéçaî elôà äìòî äìòîì àéä íúãBáòL- ¤£¨¨¦§©§¨©§¨£¦¦§¦©§¦§¦

,dad`e d`xiBîk ,Cøaúé Búlãâa úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨¨©©¦§ª¨¦§¨¥§
úòãå äðéa úðéçaî äìòî äìòîì àeä úeìéöàä íìBòL¤¨¨£¦§©§¨©§¨¦§¦©¦¨¨©©

,àøáð ìëNìdad`dn dlrnl daxd `id mzcear mb jk - §¥¤¦§¨
;lkyd on ze`ad d`xideäúéä íúãBáò àlà7äákøî úðéçáa ¤¨£¨¨¨§¨¦§¦©¤§¨¨

ììkäìe ,úeàéöîa åéìà ìèaìå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàì Lnî©¨§¥¨§¦¨¥¥¨¦§¦§¦¨¥
äøBzä íei÷ éãé ìò ,íäì øLà ìëå íä ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥¥§¨£¤¨¤©§¥¦©¨

:eøîàL Cøc ìò ,úBönäål"f epinkg -8:ïä ïä úBáàä" §©¦§©¤¤¤¨§¨¨¥¥
eðéäå ,"äákønä:`ed ,"dakxn"k mix`ezn zea`dy dn -éôì ©¤§¨¨§©§§¦

.íúãBáò úàæ äúéä íäéîé ìkLzelhazda cinz eid zea`d - ¤¨§¥¤¨§¨Ÿ£¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äìòîì àåäù úåìéöàä íìåòå
åúîëç éë àøáð ìëùì äðáääå äâùääå ìëùäî
úéìëúá åá íù úåãçåéî ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå
õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá àìôðå íåöò ãåçéá ãåçéä
íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
úà òãéì ã"áç ïäî ìá÷ì 'éàøáð íéìëù åìëåéù éãë
çë éôë ä"á ñ"à øåàá äâùä åæéà âéùäìå ïéáäìå 'ä
àìù úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéàøáðä íéìëù
÷ø ììë íéàøáð øãâá åéäé àìå íúåàéöîá åìèáúé
.ùîî úåäìà 'éçá àåäù íùøùå íøå÷îì åøæçé
íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç
à"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä
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oqipנב 'i ipy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י' שני יום

,bp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

mnvr lr ,mixvei md ,zeevne dxez mneiw ici lr :"dakxn" ly

jk ,d"awdl xzeia dpeilrd zelhazdd zbxc z` mdipipr lk lre

okle - 'd oevx `edy dn wx m` ik ,llk xg` oevx mdl oi`y

eze` ybxen ea ,"zeliv`d mler"a `ed dl` miwicv ly mnewn

.lehia ly beq

ïè÷ BúîLð LøML éî Cà©¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨
,Bæ änz äãBáò ìéëäî- ¥¨¦£¨©¨

,"dakxn" zpiga lyìèaì¦¨¥
Cøaúé BøBàa ììkìå§¦¨¥§¦§¨¥

,úeòéá÷a BúãBáòa- ©£¨¦§¦
cenrlcinzlehiaa

,jxazi exe`a zellkzde÷ø©
úò íäL íézòå íé÷øôì¦§¨¦§¦¦¤¥¥
Bîëe ,äìòîì ïBöø̈§©§¨§
äøNò äðBîL úlôúa¦§¦©§¤¤§¥

,úeìéöàa àéäLoky - ¤¦©£¦
wlg :zenlerd zrax` cbpk md ,dlitzd mleqay mialyd zrax`

iweqt" ;"diyrd mler" zpigaa `ed ,"xn`y jexa" cr dlitzd

mler" zpigaa - "rny z`ixw" ;"dxivid mler" zpigaa - "dxnfc

,"zeliv`d mler" zpigaa - "dxyr dpeny" :"d`ixadèøôáe¦§¨
,daL úBàåçzLäa,dxyr dpenya mirxekyk -äàåçzLä ìkL §¦§©£¨¤¨¤¨¦§©£¨¨

úaL úìa÷a íéiç õò éøôa áeúkL Bîk] úeìéöà úðéçáa àéä¦¦§¦©£¦§¤¨¦§¦¥©¦§©¨©©¨
"zeliv`" zpigaa od ze`eegzyddy -àéä ék ,[d`eegzydd - ¦¦

,`id,Lnî àìk dén÷ áéLç úBéäì ,Cøaúé BøBàa ìeha ïéðò- ¦§©¦§¦§¨¥¦§¨¦©¥§¨©¨
;ynn `lk ,d"awd iptl aeyg zeidlïk íb éæàzpigaa cneryk - £©©¥

miwxtl" wx xenb lehia

zrya lynl enk ,"mizre

,llka "dxyr dpeny"

dpeny"ay ze`eegzydae

,hxta "dxyrúeòéá÷ øwò¦©§¦
íìBòa àeä BúîLð¦§¨§¨

äàéøaäo`k xaecn ,oky - ©§¦¨
dzekiiyy ,dnypl xywa

,"d`ixad mler"l `id÷ø]©
äìòz ïBöø úòa íé÷øôì¦§¨¦§¥¨©£¤
úðéçáa úeìéöàì BúîLð¦§¨©£¦¦§¦©
òeãik ,"ïéá÷eð ïééî"©¦§¦©¨©

:[ï"ç éòãBéìlr ,"zeliv`d mler"l eznyp dlrz ,oevx zrya wx - §§¥¥
o`k cr .dlawd zxez icnell recid itk ,dhnln zexxerzd ici

od mda ,zenypd ly onewnl xywa milcad dyly lr epcnl

xkydny ,owfd epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn

:dnvr dceard zedn z` oiap ,ozcear xear zelawn zenypdy

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäålr sqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
sqk ,lynl ,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd

mileki ep` oi` ,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y

,ixd `ed devnd xky `l` ;dceard zedn z` ,xkydn zrcl

devnd ly dx`dd ,xen`k

,"ocr ob"a dnypl dlbznd

døëNnL Leøtly - ¥¤¦§¨¨
,devnddúeäî òãð¥©¨¨

dúâøãîe.devnd ly - ©§¥¨¨
xkyd ote` itly

devndny zelbzdde

zrcl xyt` - dnypl

.devnd zbixcne zednïéàå§¥
úBøzñða ÷ñò eðì- ¨¥¤©¦§¨

mipiprd z` xiaqdl

,mixzqpdíé÷écö íäL¤¥©¦¦
íäL ,íéìBãbä- ©§¦¤¥

,`id mzcearyúðéçáa¦§¦©
,äákøîz`xwp `id jk meyn xy`e ,lkyn dlrnly dcear - ¤§¨¨

,"zexzqp",CLîé íãà ìk íäéøçàL ,eðì úBìâpä ÷øl` wx - ©©¦§¨¤©£¥¤¨¨¨¦§Ÿ
se`yle jynidl cg` lk lr ,miielbd mipipra ,dl` dcear ipte`

,mdil` ribdleäðîàð òãéì,zn`a zrcl -úâøãîe úeäî ¥©¤¡¨¨¨©§¥©
eîéçøe eìéçãa 'ä úãBáò,dad`e d`xia -,Baì úelbúäa £©¦§¦§¦§¦§©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòãå äðéaä ïî úBëLîpäzxrd - ©¦§¨¦©¦¨¨©©¦§ª©¥¨

mlera dxky l"pky" :`"hily x"enc` w"kdrcp dfn ,d`ixa

,ef dcear xky :xnelk ."d`ixac q"ia dnewn (devn) dceardy

(devnd) dceardy ,jkn rcpy ixd ,"d`ixad mler"a ,xen`k ,`ed

-eîéçøe eìéçãa äãBáòå ,äàéøác úBøéôñ 'éa dîB÷îd`xia - §¨§§¦¦§¦¨©£¨¦§¦§¦
,dad`eBçîaL íéiòáhä©¦§¦¦¤§Ÿ

opi`y d`xie dad` -

`l` ,ala zeybxene zeielb

mc`dy ,gena xwira od

dad` egena xxerne xkef

.zxzeqnw"k zxrd

:`"hily x"enc`l"pky"

rcp dfn dxivia dxky

q"ia dnewn dceardy

xky :xnelk ."dxivic

,xen`k ,`ed ,ef dcear

rcpy ixd ,"dxivid mler"a

ef dcear ly dnewny jkn

`ed.äøéöéc úBøéôñ 'éa§§¦¦¦¨
eîéçøe eìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò ìáà,dad`e d`xi -elôà £¨£¨§¦¦§§§¦§¦£¦

,éelb úðéçáa Bçîa,zelbzda d`xide dad`d oi` egena mby - §Ÿ¦§¦©¦
dàéöBäì ,ála úøzñîä úéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤©¥§¦¨

Bçîa elôà ,éelbä ìà álä øzñäå íìòääîBaì úBîeìòúå ¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦£¦§Ÿ§©£¦
,íéðt ìk ìòdad` xxerl egeka oi`y cala ef `l :xnelk - ©¨¨¦

dad`d z` xxerl leki epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

.íúãåáò úàæìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú

äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò
áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
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oqip `"i iyily mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"א שלישי יום
פרקלט ,106 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì

zirahda zelbzda zegtl ybxezy ,zxzeqndegendidze ,
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-Bæ äãBáò éøä`edy - £¥£¨
iybx zexxerzd ila caer

,d`xie dad`úøàLð¦§¤¤
ãeøtä íìBòa ähîì9, §©¨§¨©¥
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íLa úàø÷ð dðéà¥¨¦§¥§¥
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ybxd ila ,cala dad` zexxerzd jezn dyer `edy dceard

mya z`xwp dpi` ,d`xiddcearixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn` ;

aygidl dleki `id oi` z`f lkae ,'d zad` jezn z`f dyer `ed

dcear ,oky ."dcear"l

zxynd cark - drnyn

d`a ezceary ,epec` z`

z` ez`xi jezn xwira

epec``lnny oa enk `ly ;

jezn xwira eia` oevx

"dcear"l aygp df oi` - d`xid dxqgy oeikne .eil` ezad`Bîk§
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`xap ,devnd "xneg"n ,oky

,j`ln ly "xneg"d

"zxev"- ,devnd "zxev"ne

mler"ay dcaerde ;j`lnd

mler"a e` "dxivid

lra j`ln `xap ,"diyrd

iax xacn mzece` dxezd cenill e` devnly ,d`xn ,dxeve xneg

,"dpeeka `ly" `xwpy dne ,dxev mbe xneg mb yi ,l`hiee miig

"dnyl"d oda xqgy iptn wx `ed1ef dxez zeler z`f lkae ;

`le ,mik`lnd zbxc - cala "zenlerd zeipevig"a el` zeevne

xen`k qgiizn lirl xen`d ."zenlerd zeinipt" - zexitqa

zecnlp od oi` j` ,"dnyl" dpeekd oda xqgy zeevnle dxezl

" yxetna zeyrpe`ly."dnyløBz ìáàä,dcnlpy -àlL £¨¨¤Ÿ
ì,Lnî dîL,xg` xac myl `l` -ïBâkick cnel `edy - ¦§¨©¨§

àðåb éàäëe íëç ãéîìz úBéäì,dneckeäìBò dðéà,ef dxez - ¦§©§¦¨¨§©©§¨¥¨¨
äìòîì ììkdler dpi` `id -íéëàìnä øBãîe úBìëéäì elôà §¨§©§¨£¦§¥¨§©©§¨¦

,äMã÷c.dyecw ly oipr `id zenlerd zeipevig ixd ik -àlà ¦§ª¨¤¨
;úBtìwä øBãî àeäL éîLbä äfä íìBòa ähîì úøàLð¦§¤¤§©¨¨¨©¤©©§¦¤§©§¦
d`a diptd mvr ,ik ,dipt jezn dcnlpy dxezd zx`yp df mewna

.dtilwd cvnãenò àì óc â ÷ìç øäfa áeúkL Bîk)* ääâä§¤¨©Ÿ©¥¤©©
ïéòé÷ø àò÷áe à÷ìñ älî àéää :íL ïiò ,á ãenò àë÷ óãå á§©©©¥¨©¦¦¨©§¨©§¨§¦¦

'eë"miriwx zrwea"e dler dln dze` -øòúàc äî øòúàå- §¦§©©§¦§©
:xxerzny dn xxerzne,'eë áè áè éàdaeh `id dlnd m` - ¦©©
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'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
àìáå ùîî ä"á ñ"à øåà ãçééúîå ùáìúî ïäáå úåäìà
ù"îë 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àì åîéçøå åìéçã
ïäù ïéøåãîå úåìëéäì äìåò åãåîéì ÷ø íéðå÷éúá
ù"îëå íéëàìîä íéãîåò ïäáù úåîìåòä úåéðåöéç
äðååëá àìù äøåúäîù á"ô 'àåáðä øòùá ì"æ å"çøä
äðååë éìá úåöîäîå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð
íéëàìîä ìëå äééùòä íìåòá íéëàìî íéàøáð
äîùì àìù äøåú ìáà äøåöå øîåç éìòá íä
äìòîì ììë äìåò äðéà â"äëå ç"ú úåéäì ïåâë ùîî
úøàùð àìà äùåã÷ã íéëàìîä øåãîå 'åìëéäì 'éôà

éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
äî ÷åñô ìò øäæá ù"îëå
åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùîùä úçú ìåîòéù
àúééøåàã àìîò åìéôàã
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של1. רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה" חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש

יקטרינוסלב.



oqipנו c"i iyiy mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ד שישי יום

,108 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä"á÷å àúééøåàã óàå,dp 'nr cr.éîùâ àåä

ä"äâä
á"ò à"ì óã â"ç øäæá ù"îë)
íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
ïéòé÷ø àò÷áå à÷ìñ äìî àéää

áè áè éà øòúàã äî øòúàå 'åë
'åëäìî à"ò ä"÷ óãå ù"ò

àì÷ äéðéî ãéáòúà àúééøåàã

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå
ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã

:('åë

,'ek aeh xxerzn - (dnecke dxez ly xeaic)ä÷ óãå ;íL ïiò©¥¨§©
;'eë ÷éìñå àì÷ dépî ãéáòúà àúéøBàc älî :à ãenò- ©¦¨§©§¨¦§¨¦¦¥¨¨§¨¦

dxez ly xeaicn,dlrnl dlery lew deedzn:á ãenò çñ÷ óãå§©©
ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe àúéøBàc ïéì÷2'eë- ¨¦§¨§¨§¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦

dlitzde dxezd zelew

mirwea"e dlrnl miler

"miriwx:(mixacd lkn

xdef"ay mixen`dep` "

dxezd ixeaicy ,mi`ex

mirwea"e dlrnl miler

."miriwxáeúkL Bîëe§¤¨
÷eñt ìò øäfa3äî" : ©Ÿ©©¨©

Bìîò ìëa íãàì ïBøúi¦§§¨¨§¨£¨
"LîMä úçz ìîòiLlr - ¤©£Ÿ©©©¨¤

,l"f epinkg mixne` df weqt

y "lnr"a wxyzgz

,oexzi mc`l oi` ,ynyd

yi "dxez lnr"a eli`e

m` ik ,ynyd zgz dppi` dxez ik ,oexzi mc`ldlrnl- ynydn

:df weqt lr xn`p "xdf"a eli`eãéáò éà ,àúéøBàc àìîò elôàc©£¦£¨¨§©§¨¦¨¦
.'eë déø÷é ïéâa,ceak liaya dyrp `ed m` ,dxez lnr elit`y - §¦§¨¥

."oexzi dn" xn`p eilr mbe ,"ynyd zgz"y lnr ok mb `edäæå§¤

:eøîàLl"f epinkg -4:,"Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà" ¤¨§©§¥¦¤¨§¨§©§§¨
.äfä íìBòa ähîì øàLð àlL Leøtdid ecenil :xnelk - ¥¤Ÿ¦§©§©¨¨¨©¤

`ly" `ed cenildyk eli`e ;dlrnl dzlr cnly dxezde "dnyl"

epcnl ,mipt lk lr .dfd mlera dhnl dxezd f` zx`yp - "dnyl

cvn `ed cenild m`y

,"dcneln miyp` zevn"

myl cenild oi`y zexnl

ea xqgy `l` ,dipt

d`xie dad` ly "dnyl"d

dler cenil eze` oi` -

.zepeilrd zexitqa dlrnl

ef dxez oi` ,zn`a ,recn

dxezd - ?dlrnl dler

cg` xac ixd md d"awde

`id dxezd ixdy ,ixnbl

oevxde ,d"awd ly epevx

dlrnl `ed ixd oeilrd

,recn ,zepeilrd zexitqdn

zexitqa dci lr zelrzdl ick "dpeek"l wwcfdl dxezd lr ,`eti`

la` ,zewl` od zexitqd ,mpn` ?"d`ixa"de "dxivi"d zenleray

oeylae !?zexitqdn dlrnl `edy oeilrd oevx ixd `id dxezd

:"`ipz"d

éøa àLã÷å àúéøBàc óàå,ãç àlk àeä-Cmd d"awde dxezd - §©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©
,cg` xacàeäL,d"awdBðBöøe,dxez -ãçà,`eti` ,recn - ¤§¤¨

`edy dxeza "dnyl" ly "dpeek"d dxqgykdxez geka oi` ,cnel

exeaic :oldl owfd epax xiaqn - ?zexitq xyra dlrnl zelrl ef

ixac xacnd mc` ly

,inyb xeaic `ed ,dxezd

o`k xaecny zexnl okle

zeigdy ,dyecw ixaca

dqekn dpi` mday ziwl`d

amze`z` miqknd miyeal

mixacd x`y ly zeigd

j` ,dfd mleray miinybd

ziwl`d zeigdy oeeik

z` llk jxca dignd

zeig `id ,miinybd mixacd

okle .dxez ly miinybd mixeaica mb miiw df xac ixd - znvnevn

wxe .zewl` ody zepeilrd zexitqa zelrl mileki dl` mixeaic oi`

dpeekd mda yi m`zipgexddad`d f` zelrn - d`xie dad` ly

oeilrd oevxd mda `hazne zexitql dxezd ixac z` d`xide

ieliba-éøa àLã÷ éøäàeä-C,d"awd -ïéîìò ìk àlîî eäéà £¥ª§¨§¦¦§©¥¨¨§¦

,äåLa,deeya zenlerd lka `vnp -úBîìBòä ïéà ïë ét ìò óàå §¨¤§©©¦¥¥¨¨
éepMäå ;íúìòîa íéåL,edpynl cg` mler oiay -àeä ¨¦§©£¨¨§©¦

,íéìa÷îäî,ziwl`d zeigd z` -:úBðéça 'áazepiga izya - ¥©§©§¦§§¦
:edpynl cg` mler oiay lcadd `hazníéðBéìòäL ,'àä- ¨¤¨¤§¦

mi`xapde zenlerd

,mipeilrdäøàä íéìa÷î§©§¦¤¨¨
õ÷ ïéàì äìBãb øúBé¥§¨§¥¥

;íéðBzçzäîmilawn md ¥©©§¦
xy`n daxda dlecb dx`d

zenlerd milawny dx`dd

;mipezgzd mi`xapde

,úéðMäå,dipyd dpigad - §©¥¦
oiay lcadd `hazn da

:`ed ,mipezgze mipeilr

íéìa÷nL,mipeilrd -éìa ¤§©§¦§¦
;íéðBzçzák Ck ìk íéaø íéëñîe íéLeáìmilawny dx`dd - §¦¨¨¦©¦¨¨§©©§¦

xacdy enk ,mikqne miyeal daxd jk lk ila `id ,mipeilrd

:mipezgzd ici lr dx`dd zlawaìôMä íìBò àeä äfä íìBòå- §¨©¤¨©¨¨
z`hazn ezeltye:úBðéça 'áa:zexen`d -BaL äøàää ék- §§¦¦©¤¨¨¤

,dfd mlerd z` dignd ziwl`d zeigdäö÷ ãò ãàî úîöîöî§ª§¤¤§Ÿ©¨¤
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íéøîà éèå÷éì

éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
äî ÷åñô ìò øäæá ù"îëå
åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùîùä úçú ìåîòéù
àúééøåàã àìîò åìéôàã
'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
ïàëì àáù éî éøùà ù"æå
àìù 'éô åãéá åãåîìúå

.æä"åòá äèîì øàùð

ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã óàå
ïéîìò ìë àìîî åäéà ä"á÷ éøä ãçà åðåöøå àåäù
éåðéùäå íúìòîá íéåù úåîìåòä ïéà ë"ôòàå äåùá
íéìá÷î íéðåéìòäù 'àä 'éçá 'áá íéìá÷îäî àåä
úéðùäå íéðåúçúäî õ÷ ïéàì äìåãâ øúåé äøàä
íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
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השמטת2. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: מדייק‰È˙ÚÓ˜"בזהר זו בהגהה שלפ"ז הציונים שבב' ובפרט (

.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ - "˜ÈÏÒ„.3.ג א, א.4.קהלת נ, פסחים

oqip e"h ycew zay mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ט"ו קודש שבת יום

,dp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååëá äìôúá ìáà,ep 'nr cr:(ç"òøôá

,úàæ íâå ,éîLâå éøîç àeä ïëìå ,ïBøçàädpigad jkl sqepe - ¨©£§¨¥¨§¦§©§¦§©Ÿ
,dipydàéäea dyeal ,znvnevnd dx`dd -íéëñîe íéLeáìa ¦¦§¦¨¨¦

íéøBähä íéøác ìk úBéçäì dâð útì÷a äLaìúpL ãò ,íéaø©¦©¤¦§©§¨¦§¦©Ÿ©§©£¨§¨¦©§¦
,äfä íìBòaLmixacd lky ,mincewd miwxta epcnly itke - ¤¨¨©¤

mixzende mixedhd

zeig milawn ,dfd mleray

milekie ,"dbep ztilw"n

aehl mb milvepn zeidl

,jkn jtidl mbe dyecwle

àeä íììëáelk jeza - ¦§¨¨
mleray mixedhd mixacd

,dfdúéðeiçä Lôð¤¤©¦¦
,ïëìå ;íãàaL úøaãnä©§©¤¤¤¨¨¨§¨¥

úøaãnLkytpd - §¤§©¤¤
,zipeigdäøBz éøác¦§¥¨

óà ,äðek àìa älôúe§¦¨§Ÿ©¨¨©
ïéàå ,úBLBã÷ úBiúBà ïäL¤¥¦§§¥
LôpaL dâð útì÷§¦©Ÿ©¤©¤¤

úéðeiçäììk ìécáî Cñî ©¦¦¨¨©§¦§¨
ìò úBqëìe øézñäì§©§¦§©©
úLaìîä Cøaúé BúMã÷§ª¨¦§¨¥©§ª¤¤
úøzñî àéäL Bîk ,ïää¤§¤¦©§¤¤
Cøaúé BúMã÷ ìò äqëîe§©¨©§ª¨¦§¨¥
úéðeiçä LôpaL¤©¤¤©¦¦
,íéìèa íéøác úøaãnLkdqkn ,milha mixac mixacnyk - §¤§©¤¤§¨¦§¥¦

,d"awd ly ezyecw lr dxizqne dbep ztilwúéðeiçä LôpaLå§¤©¤¤©¦¦
,íéøBähä íéiç éìòa øàLaLdbep ztilw dqkn mda mby - ¤¦§¨©£¥©¦©§¦

;mday d"awd zyecw lr xzeia dax dcinaéeðt øúà úéìc óàå§©§¥£©¨
dépî5,`vnp jxazi `edy ixd ,d"awdn iept mewn oi`y zexnl - ¦¥

ytpa e` ,milha mixac zxacn `idy drya mb zipeigd ytpa

ztilwy ,xnel jiiy ,`eti` ,cvik .miig ilra x`y ly zipeigd

epax jk lr xne` ?d"awd ly ezyecw lr llka my dqkz dbep

:owfdïéîéúñ ìëc eîéúñ eäéà íB÷î ìkî6,`ed d"awd - ¦¨¨¦§¦§¨§¦¦
,mixzzqnd lkn "xzzqn"d"øzzñî ìà" àø÷ðå7,`edy - §¦§¨¥¦§©¥

,mi`xapdn envr xizqnepnî úeiçä úeèMtúäå äøàää íâå§©©¤¨¨§¦§©§©©¦¤

ãò ,íéîeöòå íéaø íéëñîe íéLeáìa úøzzñî Cøaúé¦§¨¥¦§©¤¤¦§¦¨¨¦©¦©£¦©
;dâð Leáìa äøzzñðå äLaìúpLef zexzzqde zeyalzd - ¤¦§©§¨§¦§©§¨¦§Ÿ©

mixac zxacn `idyk zipeigd ytpa ,`id dbep ztilw yeala

ziwl`d zeigd mda ,miig ilra x`y ly zipeigd ytpa e` ,milha

mikqne miyeala dyeal

;mixizqndïk ïéàM äî©¤¥¥
ìL úBLBãwä úBiúBàä¦©§¤
,älôúe äøBz éøác¦§¥¨§¦¨

äaøcàc,jtidl -útì÷ §©§©¨§¦©
áBèì úëtäúî dâðŸ©¦§©¤¤§
økæpk ,Bæ äMã÷a úììëðå§¦§¤¤¦§ª¨©¦§¨

ìéòì8ixeaicay ,ixd - §¥
cala ef `l ,dlitze dxez

miyeald mda miniiw `ly

,dbep ztilw ly mikqnde

dbep ztilw ,jtidl `l`

ici lr zktdp dnvr

- dyecwl dl` mixeaic

,dipyd dpigal xy`ae

mikqnde miyeald llbay

`ed dfd mlerd ,miaxd

,jka ixd ,ltyd mler

dxezd ixeaic ixnbl mipey

ipipr x`y xy`n dlitzde

ziwl`d dx`ddy ,dpey`xd dpigal rbepa eli`e ;dfd mlerd

ixeaic mieey - xzeia znvnevn `id ,dfd mlerd ipipr z` dignd

mpid md mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde dxezd

:"`ipz"d oeylae - miinyb mixeaickîïäaL äøàää íB÷î ì- ¦¨¨©¤¨¨¤¨¤
,dlitzde dxezd ixeaicaíeöîö úðéçáa àéä ,Cøaúé BúMãwî¦§ª¨¦§¨¥¦¦§¦©¦§

.éîLb àeä øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷ ãò,okle - ©¨¤¨©£¥©©¤©§©¦©§¦
"cg `lek d"aewe `ziixe`" ixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl

mda dxqg m` ,z`f lka ,(cg` xac md d"awde dxezd=)

dlrnl zelrl mileki md oi` ,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d

- mday ziwl`d dx`ddy xg`n ,zewl` ody zepeilrd zexitqa

.xzeia znvnevn

äðeëa älôúa ìáà£¨¦§¦¨§©¨¨
ì äðeëa äøBúådîL- §¨§©¨¨¦§¨

dxez cnele lltzn `edy

,"dnyl" dpeek jeznéøä£¥
úBiúBàa úLaìúî äðekä©©¨¨¦§©¤¤§¦
øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä©¦¦§¦¨

,ïäì LøLåzeize`l - §Ÿ¤¨¤
`edy dlitzde dxezd

,xne`dúañáe dúîçnL¤¥£¨¨§¦¨¨
,elà úBiúBà øaãî àeä§©¥¦¥

àéä ïëìzipgexd dpeekd - ¨¥¦
,d`xie dad` lyäìòî©£¨

ïúBàdxezd ixeaic z` - ¨
,dlitzde'éa dîB÷î ãò©§¨§

Bà äøéöéc úBøéôñ- §¦¦¦¨
zexitq xyra,äàéøác¦§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äùáìúðù ãò íéáø íéëñîå íéùåáìá àéä úàæ íâå
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ניסן ט"ו קודש שבת יום

,dp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååëá äìôúá ìáà,ep 'nr cr:(ç"òøôá

,úàæ íâå ,éîLâå éøîç àeä ïëìå ,ïBøçàädpigad jkl sqepe - ¨©£§¨¥¨§¦§©§¦§©Ÿ
,dipydàéäea dyeal ,znvnevnd dx`dd -íéëñîe íéLeáìa ¦¦§¦¨¨¦

íéøBähä íéøác ìk úBéçäì dâð útì÷a äLaìúpL ãò ,íéaø©¦©¤¦§©§¨¦§¦©Ÿ©§©£¨§¨¦©§¦
,äfä íìBòaLmixacd lky ,mincewd miwxta epcnly itke - ¤¨¨©¤

mixzende mixedhd

zeig milawn ,dfd mleray

milekie ,"dbep ztilw"n

aehl mb milvepn zeidl

,jkn jtidl mbe dyecwle

àeä íììëáelk jeza - ¦§¨¨
mleray mixedhd mixacd

,dfdúéðeiçä Lôð¤¤©¦¦
,ïëìå ;íãàaL úøaãnä©§©¤¤¤¨¨¨§¨¥

úøaãnLkytpd - §¤§©¤¤
,zipeigdäøBz éøác¦§¥¨

óà ,äðek àìa älôúe§¦¨§Ÿ©¨¨©
ïéàå ,úBLBã÷ úBiúBà ïäL¤¥¦§§¥
LôpaL dâð útì÷§¦©Ÿ©¤©¤¤

úéðeiçäììk ìécáî Cñî ©¦¦¨¨©§¦§¨
ìò úBqëìe øézñäì§©§¦§©©
úLaìîä Cøaúé BúMã÷§ª¨¦§¨¥©§ª¤¤
úøzñî àéäL Bîk ,ïää¤§¤¦©§¤¤
Cøaúé BúMã÷ ìò äqëîe§©¨©§ª¨¦§¨¥
úéðeiçä LôpaL¤©¤¤©¦¦
,íéìèa íéøác úøaãnLkdqkn ,milha mixac mixacnyk - §¤§©¤¤§¨¦§¥¦

,d"awd ly ezyecw lr dxizqne dbep ztilwúéðeiçä LôpaLå§¤©¤¤©¦¦
,íéøBähä íéiç éìòa øàLaLdbep ztilw dqkn mda mby - ¤¦§¨©£¥©¦©§¦

;mday d"awd zyecw lr xzeia dax dcinaéeðt øúà úéìc óàå§©§¥£©¨
dépî5,`vnp jxazi `edy ixd ,d"awdn iept mewn oi`y zexnl - ¦¥

ytpa e` ,milha mixac zxacn `idy drya mb zipeigd ytpa

ztilwy ,xnel jiiy ,`eti` ,cvik .miig ilra x`y ly zipeigd

epax jk lr xne` ?d"awd ly ezyecw lr llka my dqkz dbep

:owfdïéîéúñ ìëc eîéúñ eäéà íB÷î ìkî6,`ed d"awd - ¦¨¨¦§¦§¨§¦¦
,mixzzqnd lkn "xzzqn"d"øzzñî ìà" àø÷ðå7,`edy - §¦§¨¥¦§©¥

,mi`xapdn envr xizqnepnî úeiçä úeèMtúäå äøàää íâå§©©¤¨¨§¦§©§©©¦¤

ãò ,íéîeöòå íéaø íéëñîe íéLeáìa úøzzñî Cøaúé¦§¨¥¦§©¤¤¦§¦¨¨¦©¦©£¦©
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,älôúe äøBz éøác¦§¥¨§¦¨
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áBèì úëtäúî dâðŸ©¦§©¤¤§
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cala ef `l ,dlitze dxez

miyeald mda miniiw `ly

,dbep ztilw ly mikqnde

dbep ztilw ,jtidl `l`

ici lr zktdp dnvr

- dyecwl dl` mixeaic
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mikqnde miyeald llbay
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"cg `lek d"aewe `ziixe`" ixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl

mda dxqg m` ,z`f lka ,(cg` xac md d"awde dxezd=)

dlrnl zelrl mileki md oi` ,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d

- mday ziwl`d dx`ddy xg`n ,zewl` ody zepeilrd zexitqa

.xzeia znvnevn

äðeëa älôúa ìáà£¨¦§¦¨§©¨¨
ì äðeëa äøBúådîL- §¨§©¨¨¦§¨

dxez cnele lltzn `edy

,"dnyl" dpeek jeznéøä£¥
úBiúBàa úLaìúî äðekä©©¨¨¦§©¤¤§¦
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`edy dlitzde dxezd
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,elà úBiúBà øaãî àeä§©¥¦¥

àéä ïëìzipgexd dpeekd - ¨¥¦
,d`xie dad` lyäìòî©£¨

ïúBàdxezd ixeaic z` - ¨
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Bà äøéöéc úBøéôñ- §¦¦¦¨
zexitq xyra,äàéøác¦§¦¨
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ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù

íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä

àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù

äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá

åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä

àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå

íéiìëN eîéçøe eìéçãa äðekä àéäM äî éôìdad`e d`xi - §¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
,"d`ixad mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilkyBà

,'eë íéiòáèxyra `id dilrd f`y ,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦
,"dxivid mler" zexitq.ìéòì økæpkd dpeekdy ixd -zipgex ©¦§¨§¥

,xeaicd zeize` z` dlrn

zeize` od onvr cvny

zeinybzexitq xyra ,

mler" e` ,"dxivid mler"

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§¨
úBiúBàa Laìîä ,àeä©§ª¨§¦
,ïúðeëáe ãîBlL äøBzä©¨¤¥§©¨¨¨
miiw dpeeka mb ,oky -

d"awdy ,oeilrd oevxd

envr waci icediy dvex

,d`xie dad` ici lr ez`

Bàoeilrd oevxd -

,yaelndälôúa¦§¦¨
äåöîa Bà ,dúðeëáe- §©¨¨¨§¦§¨

,miiwn `edy,dúðeëáe- §©¨¨¨
oeilrd oevxd xi`näøàäa§¤¨¨
,õ÷ ïéàì äìBãbdlbzne - §¨§¥¥

,myøéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦
ãBòa ììk úBlbúäìe§¦§©§¨§

úBiúBàädxez ly - ¨¦
,dlitzeíìBòa äåönäå§©¦§¨¨¨

,éîLbä äfäzx`d - ©¤©©§¦
oeilrd oevxd zelbzde

dlitzde dxezd zeize`a

dx`dl llk dnec dpi` ,inybd dfd mlera oiicr odyk ,devna e`

zexitq xyra dlrnl zeler ody drya ,oeilrd oevxd zelbzdle

- "d`ixa"de "dxivi"d zenler,dúö÷î àìå dðéî àì`l - Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨
xyra dxi`n `idy itk dx`ddn - dpnn zvwn `l s`e dpnn

- (dlrnl zeler devnde dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd

mlera oiicr od dlitzde dxezd zeize`yk zelbzdl lkez `l

,jk `ed df xace - inybd dfd,ïéîiä õ÷ úò ãòcizrl ly - ©¥¥©¨¦
,`ealälòúiL,f` -"'Bâå 'ä ãBák äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä9, ¤¦§©¤¨¨¦©§¦§¦§¨§§

,'d ceak e`xi mleky ,"eicgi xya lk e`xe" weqtd miiqny itke -

ìéòì økæpk10.úeëéøàaoeilrd oevxd xi`i ,`eal cizrl - ©¦§¨§¥©£¦
y itk zeevnae dxeza ,zelbzda,f` cr ,mxa .dfd mlera dhnl od

dhnl ody itk zeevnae dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd

oevxd zelbzde zx`dl jxra dpi`e llk dnec dpi` ,dfd mlera

.dlrnl zeler zeevnde dxezdy drya oeilrdääâäddbda

dlrnl zxvepd oeilrd oevxd zelbzday ,owfd epax xne` ,d`ad

zr"a zeevnde dxezd ziilr ici lr ,mipeilrd zenleraoevx- "

zewznp "zexeab"de ,zenler mze`ay zecna zellkzd deedzn

dhnl micqg ly drtyd jk ici lr zxvep `linny) "micqg"a

itk ,`l` ;(dfd mlera

xwir ,owfd epax miiqny

zexvei ,zecnd ly "cegi"d

."zeliv`d mler"a zeevnd

íb älbúîe øéàî íLå)*§¨¥¦¦§©¤©
äNòpä ïBéìòä ãeçiä ïk¥©¦¨¤§©©£¤
,äøBz ãeîìúå äåöî ìëa§¨¦§¨§©§¨

ãeçé àeäLzecg`zd - ¤¦
,zellkzdeåéúBcî¦¨

,Cøaúézexitqd on - ¦§¨¥
,zenler mze`ay

,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨
úBøeábä úB÷zîðå§¦§¨©§

,íéãñçaaeh didpy - ©£¨¦
,calaïBöø úò éãé ìò©§¥¥¨

-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨
älbúîe øéànä ,àeä©¥¦¦§©¤
,íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨

àzúìc àúeøòúàalr - §¦§¨¨¦§©¨
d`ad zexxerzd ici

- dhnlnàéä- ¦
,dhnln zexxerzddúiNò£¦©

,äøBzä ÷ñò Bà äåönä©¦§¨¥¤©¨
ïBéìòä ïBöø Laìî ïäaL¤¨¤§ª¨§¨¤§

.àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
- oevx eze` ly zelbzdd

d`ian - "oevx zr"

.zexeabd zwzndle zecna zellkzdlãeçiä øwò Cà- ©¦©©¦
,zeevne dxez ici lr deedzndíìBòa äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨§¨

úBãçéî ,Cøaúé åéúBcî úeîöòå úeäî àeä íML ,úeìéöàä̈£¦¤¨¨§©§¦¨¦§¨¥§ª¨
ïBöø úeîöòå úeäî àeä íLå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa§©£¦¨¥¨§¨¨§©§§
äàéøáa äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨§¤¨¨¨§©¦§¦¨¦§¦¨
íãàä LôpL óàå .Búìòî éôì ïäî íìBò ìëa ,äiNò äøéöé§¦¨£¦¨§¨¨¥¤§¦©£¨§©¤¤¤¨¨¨

eìéöàî dðéà Bæ äåöîe äøBúa ÷ñBòä,úegeka ,`eti` ,cvik - ¨¥§¨¦§¨¥¨¥£¦
- ?"zeliv`d mler"a "cegi"d z` `iadl mc` eze` lyìkî¦¨

,Bæ äåöîa Laìîä ïBéìòä ïBöø éøä íB÷î,jkn dlrnle - ¨£¥§¨¤§©§ª¨§¦§¨
,dxeza yaelnd oeilrd oevxdàeä àeäå,oeilrd oevxd -Bîöò §©§

àeä ,da ÷ñBòL äøBzäå äëìä øácä`ed ,oeilrd oevxd - ©§©£¨¨§©¨¤¥¨
,àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà-øBàå úeäìàxyr z` liv`dy - ¡Ÿ§¥©©£¦¨

,"liv`nd mler" zexitqàeäL,seq oi` xe` -,ãçà BðBöøe ¤§¤¨
,Cøaúé Ba úBãçéîä åéúBcî ìéöàä Cøaúé BðBöøáeixd - ¦§¦§¨¥¤¡¦¦¨©§ª¨¦§¨¥
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ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
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היום יום . . . סד

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער וועלט 

קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ר ַהְיהּוִדי, ָהֹעׁשֶ ים ּוָממֹון ֵהם ָהֹעׁשֶ ּתִ ֹלא ּבָ
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוֵמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידֹו  ר ה' ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ֶזה: ִאּלּו ְיֻצּיָ בֹו, ִיְתּבֹוֵנן ּבָ מֹוׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ֲעמּוָלה ּבְ ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְוָהָיה ְמַהּלֵ ַנְפׁשֹו ַעל ֶזה,  ַטח ָהָיה מֹוֵסר  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ יֹון, ַרֲחָמָנא  ּלָ ִמּכִ ב ְיהּוִדים  יל מֹוׁשַ ְלַהּצִ
ֲעמּוָלה  ן ִהיא ּתַ ן ְויֹוֵתר ִמּכֵ ֶזה. ּכֵ דֹול ּכָ ְזכּות ּגָ ֶדל ַהֶחֶסד ְלַזּכֹותֹו ּבִ ֵרְך, ַעל ּגֹ ַח ֶאת ה' ִיְתּבָ ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ִהיא ַהּצָ זֹו, ׁשֶ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ן ּבְ ְקְראּו ּכֵ ּנִ ין ֲעָבִדים – ׁשֶ ָרֵאל "ִצְבאֹות ה'". ַהֶהְפֵרׁש ּבֵ ֵני ִיׂשְ ַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים ִנְקְראּו ּבְ ִמּזְ
ה  ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ל  ׁשֶ ִעְנָין  ֶזה  ֵאין  ֲאָבל  ְוָעָמל ַרב,  ְיִגיָעה  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ׁשּוטֹות –  ּפְ ְמָלאכֹות  ה  ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ ָאר  ׁשְ
ִמְלֶחֶמת ֲהָגָנה ְוֵהן  ה ְוָעָמל ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֵהן ּבְ יִגיָעה ַרּבָ עֹוְבִדים ּבִ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. ָצָבא ֵהם ֲעָבִדים ׁשֶ
ד ְוׂשֹוֵנא, ַוֲעבֹוָדָתם  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִלי ִהְתּפַ ֶקף ִמּבְ ַתְכִלית ַהּתֹ ם ּבְ ַמְרּתָ נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל ִמׁשְ ִמְלֶחֶמת ּתְ ּבְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ זֹו ֵאיָנּה ִעְנָין ׁשֶ
ֹלא  ֶזה  ְוִעם  ּוָמִרים,  ים  ָקׁשִ ִעינּוִיים  ּבְ ְפלּות  ַהּשִׁ ַתְכִלית  ּבְ ָהיּו  ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָיְדעּו  י  ּכִ ַהֹחֶזק,  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ ַעל  ְוָעְמדּו  יֶהם,  ּוְלבּוׁשֵ ּוְלׁשֹוָנם  ָמם  ׁשְ ּנּו  ׁשִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סה היום יום . . . 
ַמְעָלה ִמן  ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ הּוא ִהְבִטיַח ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַהּטֶ

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ

ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ
ן  ם ּכֵ "ּב[ נֹוֵכַח, ְואֹוֵמר ּגַ י ]ָהַרׁשַ ַסח ַאַחר ֲחצֹות, ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ מּוָרה ֶעֶרב ּפֶ ת ַהּשְׁ ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.

אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא  - לילה הראשון; מיכלא דאסותא  - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ְכֵדי ֶלֱאֹכל ָהֲאִפיקֹוָמן ִלְפֵני ֲחצֹות,  ר ּבִ "ּב[ ְמַקּצֵ י ]ָהַרׁשַ ֶדר ָהִראׁשֹון ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּסֵ ּבַ
ַמֲאִריְך  ְוָהָיה  ֲחצֹות,  ַאַחר  ָעה ג־ד  ׁשָ ּבְ ְוגֹוְמרֹו  ָעה ט,  ׁשָ ִלְפֵני  ַמְתִחיל  ַמֲאִריְך.  ָהָיה  ִני  ּשֵׁ ּבַ ֲאָבל 

ָדה. ֵבאּור ַהַהּגָ ּבְ
ַאְסָוָתא  ּדְ ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ – ַלְיָלה ָהִראׁשֹון; ֵמְכָלא  ּדִ ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
אֹוֵמר "ּתֹוָדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשֵׁ
ה  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ

ֹלא חֹוִלים.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . סו

ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן פיר 
קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן הוא 

יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

ע  ַאְרּבַ אֹוְתָך  ַאל  ֶאׁשְ א,  "ַאּבָ ה":  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ "ַמה  ִלְפֵני  אֹוֵמר  ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ָאב,  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ
זֹון:  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ יֹות". ּוְסמֹוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ קּוׁשְ

י מֹוָרִתי כּו'. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

יום 
ראשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zezixk(ycew zay meil)

eid m` okeíéøetékä íBéå úaL,dfl df mikenqäëàìî äNòåonfa ©¨§©¦¦§¨¨§¨¨
úBLîMä ïéa,leg mei `edy xeaq dide ,mdipiayäæéàa òãBé Bðéàå ¥©§¨§¥¥©§¥¤
,äNò ïäîmipte`d lka .mixetikd meia e` zaya dk`ln dyr m` ¥¤¨¨

,elldúàhç áéiçî øæòéìà éaødfi` lr rcei epi`y s` ,ezbby lr ©¦¡¦¤¤§©¥©¨
,`ian `hg,øèBt òLBäé éaøå.mzwelgn x`azz `xnbae §©¦§ª©¥

:zeynyd oiaa dk`ln ziiyr iabl `nw `pz lr wleg iqei iax
e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîàryedi iaxe xfril` iaxäNBòä ìò ¨©©¦¥Ÿ¤§§©¨¤

úBLîMä ïéa äëàìî,mixetikd meil zay oiayLlkd ixaclàeä §¨¨¥©§¨¤
,øeètmeyn,øîBà éðàL`nyúö÷îdk`ln,íBiä äNò,zaya ¨¤£¦¥¦§¨¨¨©
úö÷îedk`ln,øçîì äNòivg dyry `vnpe ,mixetkd meia ¦§¨¨¨§¨¨

`l` .xehte ,mixetikd meia ivge zaya xeriyìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©
íBéa íà äNò úaLa íà òãBé Bðéàå ,íBiä CBúa äëàìî äNBòä̈¤§¨¨§©§¥¥©¦§©¨¨¨¦§

Bà ,äNò íéøetkä,ewlgpy sqep ote` -äNBòä ìò,dk`lnBðéàå ©¦¦¨¨©¨¤§¥
,äNò äëàìî Bæéà ïéòî òãBé,rxf e` yxg m`øæòéìà éaøL ¥©¥¥¥§¨¨¨¨¤©¦¡¦¤¤
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,òLBäé`l` ,z`hgn wx `léeìz íLàî óà. §ª©©¥¨¨¨

:xfril` iaxe ryedi iax zwelgn z` zx`an dpyndïBòîL éaø©¦¦§
e÷ìçð àì ,íéøîBà éøeæL ïBòîL éaøåryedi iaxe xfril` iaxìò §©¦¦§§¦§¦Ÿ¤§§©

a xaerdøác[dxiar-],ãçà íMî àeäL,dp`z hwly mc` oebk ¨¨¤¦¥¤¨
,hwl ur dfi`n rcei epi`eáéiç àeäL`hgy rci ixdy ,z`hg ¤©¨

.mip`z zhiwla i`ceéðL íeMî àeäL øác ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¨¨¤¦§¥
úBîLe` ,ogh e` xvw m` wtzqne dyrn dyry mc` oebk - ¥

hwle mip`z hewll oeekzdy e` ,miapr e` mip`z hwl m` wtzqny
,miapr.øèBt òLBäé éaøå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

:zwelgnd xe`iaa ztqep dhiy d`ian dpynd,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨
,íéáðò èwéìå íéðàz èB÷ìì ïåekúð eléôàhewll oeekzdy e` £¦¦§©¥¦§§¥¦§¦¥£¨¦

,íéðàz èwéìå íéáðòmip`z hwll ayg m` okeèwéìå ,úBøBçL £¨¦§¦¥§¥¦§§¦¥
,úBðáìe`,úBøBçL èwéìå ,úBðáì,el` lkaáéiçî øæòéìà éaø §¨§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤§©¥

,øèBt òLBäé éaøå úàhçoldl `xnbae(.k)iax wleg dna x`azd ©¨§©¦§ª©¥
.ixefy oerny iaxe oerny iax mr dcedi
da øèt íà éðäéîz ,[ïBòîL éaø øîà]ote`a ok` m` ip` dnz - ¨©©¦¦§§¥©¦¦¨©¨

xhet df,òLBäé éaø,dk`ln zeyrl oeekzd el` mipte`a ixdy ©¦§ª©
.z`hg eaiigl yi ok m`e

:dpynd zxxan,ïk íà,df ote`a miaiigyøîàð änì(bk c `xwie) ¦¥¨¨¤¡©
Fz`Hg eil` rcFd F`','da àèç øLàoeik 'da' zaizn hrnp dne ©¥¨©¨£¤¨¨¨

zx`an .aiig zepal hwile zexegy mip`z hwll oeekzdyk s`y
ef daizn mihrnn :dpynd÷qòúîì èøtoebk ,ixnbl xzend xaca §¨§¦§©¥

wqrznd la` .xehty ,xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl `ay
.aiig ,ynn df xacl oeekzd `ly s` ,xeq`d xaca

àøîâ
odn dfi` rcei epi`e odn cg` lk`e eiptl xzepe alg :dpyna epipy
d`ian `xnbd .xhet ryedi iaxe z`hg aiign xfril` iax 'eke lk`

:zwelgnd zexaq z` zx`and `ziixaàéðz,`ziixaaéaø øîà ©§¨¨©©¦
,øæòéìàalg ly zg` ,zekizg izy jezn zg` dkizg lke`d ¡¦¤¤

,xzep ly zg`eCLôp äîoia ixde ,exhetl ick xnel jpevx dn - ©©§¨
áéiç ,ìëà áìç éàoiae ,z`hgáéiç ,ìëà øúBð éàoke .z`hg ¦¥¤¨©©¨¦¨¨©©¨

oia ,mdn zg` lr `ae ,ziaa enr dcp ezy`e ezeg`y ote`aéà¦
áéiç ,ìòa äcð BzLàoiae ,z`hg,ìòa BúBçà éàok mb.áéiçoke ¦§¦¨¨©©¨¦£¨©©¨

oia ,mixetikd meil zay oiay zeynyd oiaa dk`ln dyerdéà¦
áéiç äëàìî äNò úaLaoiae ,z`hgäNò íéøetkä íBéa éà §©¨¨¨§¨¨©¨¦§©¦¦¨¨

áéiç ,äëàìî.z`hg §¨¨©¨
òLBäé éaø Bì øîà,eixacl daeyz xfril` iaxløîBà àeä éøä ¨©©¦§ª©£¥¥
dxeza xn`p `ld -(bk c `xwie)Fz`Hg eil` rcFd F`'àèç øLà ©¥¨©¨£¤¨¨

,'daz`hg `ian epi`y yexcl yie,àèç äna Bì òãeiL ãòeli`e ¨©¤¦¨©©¤¨¨
xehte `hg dna rcei epi` ixd ,`hg i`cey s` el` mipte`a

.z`hgn
:`xnbd zl`ey,øæòéìà éaøådna rciy jixvy weqtdn yxc `ly §©¦¡¦¤¤

,`hgéàäly ef daiz -'da',weqta dxen`ddéì ãéáò éàîdn - ©¨©¨¦¥
:`xnbd daiyn .dpnn yexcidéì éòaéîz` jixv xfril` iax - ¦¨¥¥

,xeqi` zk`lnl oeekzna `l` z`hg mi`ian oi`y xnel weqtd
÷qòúîì èøt.z`hg `ian epi`y xzend xaca §¨§¦§©¥
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המשך קיאור למס' כריתות ליום שקת בודש עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב ניסן ט' ראשון יום בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰døîö ,äîäaì äåçzLnä©¦§©£¤©§¥¨©§¨

éøäL ,øLk äæ éøä ¯ òeèpä ïzLôì äåçzLnä ìáà ;úéöéöì ìeñẗ§¦¦£¨©¦§©£¤§¦§¨©¨©£¥¤¨¥¤£¥

.äpzLð¦§©¨

שנעבדו חיים שבעלי אף כי פסול, צמרה לבהמה המשתחווה

"מכל כמוהו, הוא הרי לו המחובר וכל להדיוט, אסורים אינם

לגבוה" הוא שמאוס משום אסור למצוה סי'מקום א"ח אדה"ז (ש"ע

י"ג) סע' נפסלי"א אינו לו שהשתחוו הנטוע פשתן כן אם ומדוע .

לציצית?

אברהם' ה'מגן י"ב)מבאר ס"ק שם :(א"ח

כי לו, השתחוו כאשר שהיה כפי ממצבו השתנה הפשתן

חוטים ממנו ועשו אותו עיבדו וכאשר בעלמא כעץ היה קודם

צמר כן שאין מה לו". והלך חלף הראשון ו"מראהו השתנה

שהוא וניכר עליו מראהו "עדיין חוטים ממנו שעשו אף הבהמה,

צמר".

יואב' א)וה'חלקת ענף לב סי' מחלק:(א"ח

כיון שינוי, נחשבת לחוטים והפיכתו הצמר טוויית אם אף

מן חלק היא הרי ציצית מצוות לשם להיות צריכה שהטוויה

זרה עבודה שם כאשר חלה המצווה שקדושת ונמצא המצווה

לפשתן במשתחווה אבל לגבוה", הוא "מאוס ולכן הצמר על

הטווייה, בעת ואילו הטווייה, קודם נשתנה הפשתן הרי נטוע,

בעת ממצבו נשתנה כבר לחול, מתחילה המצווה כאשר

לו. שהשתחוו

הבאה 'מצוה משום שנעבד הפשתן נאסר לא ומדוע

בעבירה'?

הט"ז ז)מבאר ס"ק הוא(שם בעבירה' הבאה 'מצוה של איסור :

אבל המצווה, את לקיים בא בעצמו העבירה עושה כאשר רק

עבירה, בו שנעשתה בדבר למצווה להשתמש מותר לאחרים

מותר. לאחרים אך לו שהשתחווה למי רק אסור הפשתן ולכן

חיים' שם)וה'נתיב התוספות(או"ח מדברי ד"ההביא א, ל, (סוכה

לקייםמשום) אפשר אי כאשר רק נאסרת בעבירה הבאה שמצווה ,

הפסול גזול בצמר כמו העבירה, נעשתה לולא המצווה את

הפשתן אבל המצוה", באה הגזל עבירת "שמחמת לציצית

בעבירה תלויה אינה המצווה קיום אפשרות – לו שהשתחוו

מהפשתן לעשות עצמו למשתחווה גם מותר ולכן בו, שנעשתה

ציצית.

ה'תשע"ב ניסן י' שני, יום התורה? מן איסור – צריכה' שאינה 'ברכה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰dðéàL äëøa Cøáîä ìk̈©§¨¥§¨¨¤¥¨

.àåMì òaLðk àeä éøäå ;àåMì íéîL íL àNBð äæ éøä ,äëéøö§¦¨£¥¤¥¥¨©¦©¨§©£¥§¦§¨©¨§

מן הוא צריכה שאינה ברכה לברך האיסור הרמב"ם, לדעת

לשוא" אלוקיך שם תשא "לא על עובר כי ז)התורה כ, אך(שמות .

הא)התוספות ד"ה א לג, מדרבנן,(ר"ה הוא שהאיסור סוברים

כשמזכיר אלא אינו לבטלה שמים שם להוציא מהתורה והאיסור

אינה כשהיא ברכה, לצורך אבל ברכה, בשעת שלא ה' שם

מדרבנן רק איסורו – ו)צריכה ס"ק רט"ו סי' א"ח אברהם .(מגן

בתשובותיו גם הרמב"ם כתב כאן ק"ה)וכדבריו סי' הדור ,(פאר

שמים שם שנושא מדאוריתא הוא צריכה שאינה ברכה שאיסור

לשוא.

לדברי סותרים הדברים שלכאורה האחרונים, והקשו

אחרת בתשובה ה"ו)הרמב"ם פ"ג מילה הל' הכ"מ והביאה "...(סי'כ"ו, :

מדבריהם המצוה שתהיה בין היא, דרבנן מצוה, על ברכה שכל

והם הברכה. את שתיקנו הם וחכמים התורה מן שתהיה בין

א)(ברשאמרו לג, עוברכות צריכה שאינה ברכה המברך שכל

מדרבנן! הוא האיסור כן ואם תשא". לא משום

יוסף' ב'ברכי החיד"א ס"ו)ומבאר מ"ו סי' :(א"ח

ובין צריכה אם בין ברכה, שבכל לקבוע יכולים היו חכמים

ה'. את מברך שהרי לבטלה אינה ה' שם אמירת צריכה, שאינה

ו'ברכה הצורך, בעת רק לברך היתה חכמים תקנת באמת אך

התורה מן האיסור ולגביה בתקנה, כלולה אינה צריכה' שאינה

עומד. במקומו לבטלה ה' שם לשאת

חסד' ז)וה'תורת סי' שני(א"ח ישנם התורה מן שבאיסור מבאר

מדרשה. הנלמד איסור ב. בתורה. המפורש איסור א. סוגים:

"לא התורה אזהרת עיקר כי הרמב"ם בדברי סתירה אין זה ולפי

ה' שם להוציא האיסור ואילו בשקר. לנשבע הוא וגו'" תשא

אף ולכן, מדרשה. נלמד צריכה שאינה ברכה כשמברך לבטלה

מגדירו – תורה דין לו יש מהפסוק חכמים בדרשת שהנלמד

שאמרו..."). ("הם דרבנן כאיסור הרמב"ם

ה'תשע"ב ניסן י"א שלישי, יום במצוות הקטן חיוב גדר

:ÊŒÂË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ïîæa ...åéáàì Cøáî ïáe¥§¨¥§¨¦¦§©

Cëéôìe ,íéøôBñ éøácî Cøáì ïéáiç ïäL ,eòáN àìå eìëàL¤¨§§Ÿ¨§¤¥©¨¦§¨¥¦¦§¥§¦§¦¨

.ïúáBç éãéî ...ãáò Bà ïè÷ ïúBà ïéàéöBî¦¦¨¨¨¤¤¦¥¨¨

(מדרבנן) וחייב לחינוך שהגיע קטן בדין הראשונים נחלקו

רש"י לדעת המצוות: את א)לקיים מח, בר"ןוהרמב"ן(ברכות (הובא

דמגילה) דאיהוספ"ב דאבוה, אלא דידיה מצוה "לאו החינוך חובת ,

על מוטלת המצוה אין כלומר עיקר", כל במצוות מיחייב לא

אבל כלל. חייב אינו עצמו הקטן ואילו אביו על אלא הקטן

התוספות דמגילה)והר"ן(שם)לדעת לחייב(ספ"ב נחשב עצמו הקטן

חובתו ידי הגדול את להוציא הקטן יכול ולכן בדבר, במצוות

מדבריו שעולה כפי הרמב"ם, שיטת גם וזוהי דרבנן. במצוות

המזון, בברכת חובתו ידי הגדול את להוציא יכול שהקטן כאן

פחות שאכל כיון מדרבנן רק היא הגדול של חובתו גם כאשר

שביעה. מכדי

הגמרא תמיהת ובלשון זו, שיטה על לתמוה קטז,ויש (פסחים

בעצמוא) שהקטן לומר אפשר כיצד כלומר: לדרדקי"? "חיובא :
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ה'תשע"ב ניסן ט' ראשון יום בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰døîö ,äîäaì äåçzLnä©¦§©£¤©§¥¨©§¨

éøäL ,øLk äæ éøä ¯ òeèpä ïzLôì äåçzLnä ìáà ;úéöéöì ìeñẗ§¦¦£¨©¦§©£¤§¦§¨©¨©£¥¤¨¥¤£¥

.äpzLð¦§©¨

שנעבדו חיים שבעלי אף כי פסול, צמרה לבהמה המשתחווה

"מכל כמוהו, הוא הרי לו המחובר וכל להדיוט, אסורים אינם

לגבוה" הוא שמאוס משום אסור למצוה סי'מקום א"ח אדה"ז (ש"ע

י"ג) סע' נפסלי"א אינו לו שהשתחוו הנטוע פשתן כן אם ומדוע .

לציצית?

אברהם' ה'מגן י"ב)מבאר ס"ק שם :(א"ח

כי לו, השתחוו כאשר שהיה כפי ממצבו השתנה הפשתן

חוטים ממנו ועשו אותו עיבדו וכאשר בעלמא כעץ היה קודם

צמר כן שאין מה לו". והלך חלף הראשון ו"מראהו השתנה

שהוא וניכר עליו מראהו "עדיין חוטים ממנו שעשו אף הבהמה,

צמר".

יואב' א)וה'חלקת ענף לב סי' מחלק:(א"ח

כיון שינוי, נחשבת לחוטים והפיכתו הצמר טוויית אם אף

מן חלק היא הרי ציצית מצוות לשם להיות צריכה שהטוויה

זרה עבודה שם כאשר חלה המצווה שקדושת ונמצא המצווה

לפשתן במשתחווה אבל לגבוה", הוא "מאוס ולכן הצמר על

הטווייה, בעת ואילו הטווייה, קודם נשתנה הפשתן הרי נטוע,

בעת ממצבו נשתנה כבר לחול, מתחילה המצווה כאשר

לו. שהשתחוו

הבאה 'מצוה משום שנעבד הפשתן נאסר לא ומדוע

בעבירה'?

הט"ז ז)מבאר ס"ק הוא(שם בעבירה' הבאה 'מצוה של איסור :

אבל המצווה, את לקיים בא בעצמו העבירה עושה כאשר רק

עבירה, בו שנעשתה בדבר למצווה להשתמש מותר לאחרים

מותר. לאחרים אך לו שהשתחווה למי רק אסור הפשתן ולכן

חיים' שם)וה'נתיב התוספות(או"ח מדברי ד"ההביא א, ל, (סוכה

לקייםמשום) אפשר אי כאשר רק נאסרת בעבירה הבאה שמצווה ,

הפסול גזול בצמר כמו העבירה, נעשתה לולא המצווה את

הפשתן אבל המצוה", באה הגזל עבירת "שמחמת לציצית

בעבירה תלויה אינה המצווה קיום אפשרות – לו שהשתחוו

מהפשתן לעשות עצמו למשתחווה גם מותר ולכן בו, שנעשתה

ציצית.

ה'תשע"ב ניסן י' שני, יום התורה? מן איסור – צריכה' שאינה 'ברכה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰dðéàL äëøa Cøáîä ìk̈©§¨¥§¨¨¤¥¨

.àåMì òaLðk àeä éøäå ;àåMì íéîL íL àNBð äæ éøä ,äëéøö§¦¨£¥¤¥¥¨©¦©¨§©£¥§¦§¨©¨§

מן הוא צריכה שאינה ברכה לברך האיסור הרמב"ם, לדעת

לשוא" אלוקיך שם תשא "לא על עובר כי ז)התורה כ, אך(שמות .

הא)התוספות ד"ה א לג, מדרבנן,(ר"ה הוא שהאיסור סוברים

כשמזכיר אלא אינו לבטלה שמים שם להוציא מהתורה והאיסור

אינה כשהיא ברכה, לצורך אבל ברכה, בשעת שלא ה' שם

מדרבנן רק איסורו – ו)צריכה ס"ק רט"ו סי' א"ח אברהם .(מגן

בתשובותיו גם הרמב"ם כתב כאן ק"ה)וכדבריו סי' הדור ,(פאר

שמים שם שנושא מדאוריתא הוא צריכה שאינה ברכה שאיסור

לשוא.

לדברי סותרים הדברים שלכאורה האחרונים, והקשו

אחרת בתשובה ה"ו)הרמב"ם פ"ג מילה הל' הכ"מ והביאה "...(סי'כ"ו, :

מדבריהם המצוה שתהיה בין היא, דרבנן מצוה, על ברכה שכל

והם הברכה. את שתיקנו הם וחכמים התורה מן שתהיה בין

א)(ברשאמרו לג, עוברכות צריכה שאינה ברכה המברך שכל

מדרבנן! הוא האיסור כן ואם תשא". לא משום

יוסף' ב'ברכי החיד"א ס"ו)ומבאר מ"ו סי' :(א"ח

ובין צריכה אם בין ברכה, שבכל לקבוע יכולים היו חכמים

ה'. את מברך שהרי לבטלה אינה ה' שם אמירת צריכה, שאינה

ו'ברכה הצורך, בעת רק לברך היתה חכמים תקנת באמת אך

התורה מן האיסור ולגביה בתקנה, כלולה אינה צריכה' שאינה

עומד. במקומו לבטלה ה' שם לשאת

חסד' ז)וה'תורת סי' שני(א"ח ישנם התורה מן שבאיסור מבאר

מדרשה. הנלמד איסור ב. בתורה. המפורש איסור א. סוגים:

"לא התורה אזהרת עיקר כי הרמב"ם בדברי סתירה אין זה ולפי

ה' שם להוציא האיסור ואילו בשקר. לנשבע הוא וגו'" תשא

אף ולכן, מדרשה. נלמד צריכה שאינה ברכה כשמברך לבטלה

מגדירו – תורה דין לו יש מהפסוק חכמים בדרשת שהנלמד

שאמרו..."). ("הם דרבנן כאיסור הרמב"ם

ה'תשע"ב ניסן י"א שלישי, יום במצוות הקטן חיוב גדר

:ÊŒÂË ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ïîæa ...åéáàì Cøáî ïáe¥§¨¥§¨¦¦§©

Cëéôìe ,íéøôBñ éøácî Cøáì ïéáiç ïäL ,eòáN àìå eìëàL¤¨§§Ÿ¨§¤¥©¨¦§¨¥¦¦§¥§¦§¦¨

.ïúáBç éãéî ...ãáò Bà ïè÷ ïúBà ïéàéöBî¦¦¨¨¨¤¤¦¥¨¨

(מדרבנן) וחייב לחינוך שהגיע קטן בדין הראשונים נחלקו

רש"י לדעת המצוות: את א)לקיים מח, בר"ןוהרמב"ן(ברכות (הובא

דמגילה) דאיהוספ"ב דאבוה, אלא דידיה מצוה "לאו החינוך חובת ,

על מוטלת המצוה אין כלומר עיקר", כל במצוות מיחייב לא

אבל כלל. חייב אינו עצמו הקטן ואילו אביו על אלא הקטן

התוספות דמגילה)והר"ן(שם)לדעת לחייב(ספ"ב נחשב עצמו הקטן

חובתו ידי הגדול את להוציא הקטן יכול ולכן בדבר, במצוות

מדבריו שעולה כפי הרמב"ם, שיטת גם וזוהי דרבנן. במצוות

המזון, בברכת חובתו ידי הגדול את להוציא יכול שהקטן כאן

פחות שאכל כיון מדרבנן רק היא הגדול של חובתו גם כאשר

שביעה. מכדי

הגמרא תמיהת ובלשון זו, שיטה על לתמוה קטז,ויש (פסחים

בעצמוא) שהקטן לומר אפשר כיצד כלומר: לדרדקי"? "חיובא :
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של גדר שום בו שייך ולא ברֿדעת אינו הקטן והרי – חייב

חיוב?

לבאר: ויש

החינוך חיוב דבר, של בעיקרו זו שיטה לפי גם בעצם אכן,

הוא החיוב תוכן שכל היות אבל הבן, על ולא האב על מוטל

נמצא המצווה, את לעשות אותו ויחנך הבן על ישפיע שהאב

וציווי חיוב של עשייה זו הרי המצווה את מקיים הבן שכאשר

שהבן נחשב הדבר ולכן האב), על המוטלת מהחובה (שנובעת

חובתן. ידי אחרים להוציא ויכול בדבר, חייב עצמו

(234 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ב ניסן י"ב רביעי, יום הבית בעל דעת על

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰òöáì ,øçánä ïî äåöî¦§¨¦©ª§¨¦§Ÿ©

.äîìL økkî¦¦¨§¥¨

והקיפוהו למבחן צדק' ה'צמח אדמו"ר את להעמיד רצו פעם

גאון שהוא לדעת שנוכחו לאחר דאורייתא. ובפלפולי בהלכות

חיים, אורח ערוך שולחן בדיני אותו לבחון בדעתם עלה גדול,

של כדרכם הסתם, מן הרי 'למדן' שהוא שמכיוון בחשבם

חיים'... 'אורח בדיני כך כל בקי אינו 'לומדים',

באופן מזונות, ומיני פירות ועליו שולחן העמידו כך לשם

ופרוסה, שלימה הברכות: לסדר בנוגע שונות שאלות שהיו

ממנו וביקשו – וכו' המינים משבעת פירות חביב, ואינו חביב

ייכשל שבוודאי בחשבם השולחן, שעל המינים מכל לטעום

בכך..

ב'בחי ועמד המינים מכל טעם צדק' ה'צמח נה'.ואמנם,

בירך שהוא והשלימה, הפרוסה – אחד לעניין בנוגע מלבד

על .dqextdדווקא

וגם למדן, אכן הוא צדק' וה'צמח הואיל ה'בוחנים': שאלוהו

דין זהו הרי הפרוסה? על שבירך ייתכן איך – חיים' ב'אורח

על לברך צריך ופרוסה שלימה יש שכאשר !dnilydמפורש

צריך ופרוסה שלימה יש כאשר אכן, צדק: הצמח להם ענה

הבית דבעל ש"אדעתא – נוסף דין ישנו אבל השלימה, על לברך

קסח)סמכינן" סי' ושו"ע טור ניכר(ראה סכין, השולחן על שאין וכיון

אילו שהרי דווקא, הפרוסה על שיבצע היא הבית בעלת שדעת

סכין!... מביאה היתה – השלימה על שיבצע רצתה

.(118 'nr c"ig mgpn zxez)

ה'תשע"ב ניסן י"ג חמישי, יום שופר? להכין מצוה יש האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰øçà LiL äåöî ìëå§¨¦§¨¤¥©©

,úéöéö Bà ,øôBL Bà ,áìeì Bà ,äkñ äNBòä ...øçà éeeö dúiNò£¦¨¨¦©¥¨¤ª¨¨¨¦¦

.äæeæî Bà ,ïélôz Bà§¦¦§¨

אחר" ציווי עשייתה אחר שיש מצוה "כל הרמב"ם מלשון

ואמנם למצווה. נחשבות למצווה ההכנה פעולות שגם לדייק יש

על בתורה מפורש ציווי מצינו ציצית ובמצוות סוכה במצוות

לך" תעשה הסכות "חג - בסוכה יג)עשייתן. טז, -(ראה ובציצית .

ציצית" להם לח)"ועשו טו, שמנה(שלח המצוות בשאר ואולם, .

בתורה מצינו לא מזוזה) תפילין, שופר, (לולב, כאן הרמב"ם

עשייתן מדוע כן, אם השאלה: ונשאלת עשייתן. על ציווי

למצווה? נחשבת

והביאור:

מוכרחים לקיימה ובכדי מצווה לקיים מצווה התורה כאשר

מקבלות ההכנה פעולות גם אזי הכנה, של פעולות כמה להקדים

אפשרי שבלתי מאחר כי עצמה, המצווה של וחשיבות תוקף

התורה כאילו זה הרי אלו, פעולות בלעדי המצווה את לקיים

ההכנה. פעולות על גם במפורש ציוותה

בגמרא דעה מצינו א)ואכן, קל, בזמנה(שבת מילה מצוות לגבי

מותר בשבת, נעשית עצמה המילה שאם השבת, את שדוחה

לעשות עצים "כורתים המצווה: מכשירי את גם בשבת להכין

הברית. ביצוע לצורך איזמל להכין כדי ברזל" לעשות פחמים,

של ותוקף חשיבות מקבלות ההכשר שפעולות משום זה וכל

את דוחות הן גם השבת את דוחה שהיא וכשם בעצמה, המצוה

השבת.

שכדי כיון הרמב"ם: כאן שנקט למצוות ביחס הדין והוא

יש לכן הכנה, של פעולות להקדים מוכרחים אלו מצוות לקיים

ציווי. של חשיבות להכנות גם

(187 'nr f"i zegiy ihewl)

ה'תשע"ב ניסן י"ד שישי, יום 'להכניסו'? מברכים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰...ìeîiL íã÷ Cøáî ¯ ìnä©¨§¨¥Ÿ¤¤¨

ìL Búéøáa Bñéðëäì ...úøçà äëøa Cøáî ïaä éáàå ...'äìénä ìò©©¦¨©£¦©¥§¨¥§¨¨©¤¤§©§¦¦§¦¤

.Bæ äëøa íéøçà ïéëøáî ïéà ,åéáà íL ïéà íà ...eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦¦¥¨¨¦¥§¨§¦£¥¦§¨¨

'קודם אותה שמברכים הרמב"ם מדגיש המילה' 'על בברכת

ה'כסף מדייק ומכך כן. כתב לא 'להכניסו' בברכת אך שימול',

המילה. לאחר אותה מברכים שלדעתו משנה'

לברך יש 'להכניסו' שגם אומרים יש בדבר: ראשונים ונחלקו

לעשייתן' עובר עליהן מברך המצוות 'כל שהרי המילה, לפני

יאמר איך המילה ולאחר להבא, משמע 'להכניסו' שהלשון ועוד

כלום עושה ואינו ושבת'להכניסו' א ז, פסחים בתוס' ב)(רשב"ם וישקלז, .

דרכים בכמה וביארו המילה. אחר נאמרת ש'להכניסו' אומרים

למעשה עוברת המצוות ברכת א. מצוות: משאר השינוי בטעם

ה כאשר המצוהרק עושה כשאחר אך המצוה, מקיים הוא מברך

יש במילה ב. יקיים. ולא יתחרט הלה שמא קודם, לברך אין

ג. לבטלה. ברכה מברך ונמצא כהוגן תיעשה לא שמא לחשוש

הנעשית המילה על אינה כי המצוות ברכת בכלל אינה זו ברכה

כשתגיע זו מצווה לעשות שציוה לקב"ה שבח אלא עכשיו,

עתיד בלשון הברכה לנוסח הטעם וזה אנצ"תלידו. שם. תוס' (ראה

רנב) ע' מילה' 'ברית .ערך

לפי בעצמו: מל הבן אבי כאשר הטעמים בין מינה' ו'נפקא
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הדבר שהרי המצוות כשאר המילה קודם מברך הראשון הטעם

המילה אחר רק מברך האחרים הטעמים שני לפי אך (ראהבידו,

א) רסה, סי' יו"ד ט"ז סק"נ. ט סי' פי"ט שבת נתנאל .קרבן

כלל מברכים אין בעצמו מל הבן אבי שכאשר אומרים ויש

יש אך אחת. מצוה על ברכות שתי מצאנו שלא 'להכניסו',

המנהג וכן שמברך שם)אומרים אנצ"ת שתי(ראה טעם ואת .

הנצי"ב מבאר יג)הברכות יז, בראשית דבר למצות(הרחב בנוסף :

עולם לברית בבשרכם בריתי 'והיתה מצוה יש היינו(שם)המילה ,

המוהל הברכות: שתי הן כך ועל הערלה. את למשוך שלא

מברך והאב ידו, על שנעשית הפעולה על המילה' 'על מברך

מצות שהיא בנו ערלת את למשוך ההימנעות על 'להכניסו'

עשה.

אין אב, לו אין שכאשר הרמב"ם של טעמו מובן ובכך

ערלת את למשוך האב ביד רק כי 'להכניסו', מברכים ביתֿדין

הנוספת המצוה את מקיימים אינם והם אחרים ביד ולא בנו

'להכניסו'. מברכים שעליה

כי המילה, אחר זו ברכה מברכים מדוע גם מובן דבריו ולפי

בידו כאשר המילה, לאחר דוקא מתחיל זו מצוה של קיומה

לעשייתן'. 'עובר הוא כן ואם מכך ונמנע הערלה את למשוך

ה'תשע"ב ניסן ט"ו קודש, שבת לגמרא משנה בין

:Ô�·¯„ ˘È„˜ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Òøúé Bà ìàøNiî äøNò ìk̈£¨¨¦¦§¨¥¨¥

Bà úBLøãîa elôàå ,ät ìòaL äøBz ãeîìúa ïé÷ñBò eéäL¤¨§¦§©§¨¤§©¤©£¦§¦§¨

äæå ...äæ çñða Léc÷ ãnòî ãçà øîBà ,ïéîiñî ïäLk ¯ úBãbäa§©¨§¤¥§©§¦¥¤¨§ª¨©¦§Ÿ©¤§¤

.ïðaøc Léc÷ àø÷pä àeä©¦§¨©¦§©¨¨

המשניות אבות)בפירוש חנניא(סוף רבי משנת הרמב"ם: כתב

מכות, במסכת משנה היא אבות מסכת בסוף שהובאה עקשיא בן

כל בסוף לאמרו העם כל נהגו נאה סיום בה שיש "לפי אלא

האגדה, על אלא המשנה על קדיש אומרין שאין לפי ופרק, פרק

מר א)דאמר מט, דאגדתא'".(סוטה רבה שמיה 'ויהא ,

האגדה? ללימוד המשנה לימוד בין ההבדל מה להבין: ויש

משמעות ואף פה! שבעל תורה עיקר היא המשנה אדרבה, והרי

ואגדות מדרשות בסיום רק שלא היא כאן הרמב"ם לשון

שבעל תורה לימוד סיום לאחר גם אלא דרבנן, קידוש אומרים

פה?

אומרים "שאין מדויק. הרמב"ם לשון שאכן לומר ונראה

על המשנהdpyndקדיש קריאת על קדיש לומר שאין היינו ,"

כזה לימוד על כי בדקדוקיה, ולהתעמק טעמיה את ללמוד מבלי

באורייתא" דעסקין תלמידיהון ועל רבנן "על לומר אפשר אי

גם ולכן הטעמים לימוד הוא התורה בלימוד העסק עיקר שהרי

וטעמיה. דקדוקיה יודע אינו אם מהמשנה, הלכה לפסוק אין

דרבנן קדיש לומר יכולים הדין מעיקר הגמרא, בלימוד אמנם

לפי הלימוד לאחר אגדה לומר העם שנהגו אלא הלימוד, בסיום

המשנה. בלימוד שנהגו המנהג אחר שנגררו

שגם שאף מלך', ה'מעדני בשם הגדולה' כנסת ה'שיירי וכתב

לאומרו ניתן חיוב, בני גדולים עשרה במעמד רק נאמר זה קדיש

שאין סוברים יש אך קטנים. הם בלימוד העוסקים כאשר גם

העולם. מנהג וכן קטנים, של לימוד אחרי דרבנן קדיש לומר

(`"l 'iq g"e` dcedi zia)

ה'תשע"ב ניסן ט"ז ראשון יום לברך? יש מי את

:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÁÒÂ�éäìà 'ä úà zëøáe ;zòáNå ,zìëàå.E §¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤

אומר שהאורח מיוחדת ברכה מופיעה הסידורים מן בחלק

בעל יכלם ולא יבוש שלא רצון "יהי המזון: בברכת הבית לבעל

הזה". הבית

שקבעו בכלל – מהשיטות לחלק – זו לברכה המקור

באה היא בתורה, 'את' המילה מופיעה שכאשר רבותינו,

" הידועה בדוגמה וכמו לרבות`zלהוסיף. – תירא אלקיך ה'

ב). כב, (פסחים חכמים" תלמידי

ושבעת "ואכלת בפסוק גם נמצאת 'את' שהמילה וכיון

הבית`zוברכת לבעל מיוחדת ברכה לרבות בא הדבר ה'",

כז). עשין (סמ"ג

בכלל הינה הבית בעל שברכת סבור הרמב"ם גם האם

המצוה?

הרמב"ם: כתב ברכות להלכות בכותרת שהרי שלא, מסתבר

לברך והיא אחת, עשה yecwde"מצות lecbd myd z`אחר

הברכה שרק ללמדנו באה זו אריכות נכללתdl'האכילה".

לא. ותו המזון, ברכת במצות
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סט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הדבר שהרי המצוות כשאר המילה קודם מברך הראשון הטעם

המילה אחר רק מברך האחרים הטעמים שני לפי אך (ראהבידו,

א) רסה, סי' יו"ד ט"ז סק"נ. ט סי' פי"ט שבת נתנאל .קרבן

כלל מברכים אין בעצמו מל הבן אבי שכאשר אומרים ויש

יש אך אחת. מצוה על ברכות שתי מצאנו שלא 'להכניסו',

המנהג וכן שמברך שם)אומרים אנצ"ת שתי(ראה טעם ואת .

הנצי"ב מבאר יג)הברכות יז, בראשית דבר למצות(הרחב בנוסף :

עולם לברית בבשרכם בריתי 'והיתה מצוה יש היינו(שם)המילה ,

המוהל הברכות: שתי הן כך ועל הערלה. את למשוך שלא

מברך והאב ידו, על שנעשית הפעולה על המילה' 'על מברך

מצות שהיא בנו ערלת את למשוך ההימנעות על 'להכניסו'

עשה.

אין אב, לו אין שכאשר הרמב"ם של טעמו מובן ובכך

ערלת את למשוך האב ביד רק כי 'להכניסו', מברכים ביתֿדין

הנוספת המצוה את מקיימים אינם והם אחרים ביד ולא בנו

'להכניסו'. מברכים שעליה

כי המילה, אחר זו ברכה מברכים מדוע גם מובן דבריו ולפי

בידו כאשר המילה, לאחר דוקא מתחיל זו מצוה של קיומה

לעשייתן'. 'עובר הוא כן ואם מכך ונמנע הערלה את למשוך

ה'תשע"ב ניסן ט"ו קודש, שבת לגמרא משנה בין

:Ô�·¯„ ˘È„˜ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Òøúé Bà ìàøNiî äøNò ìk̈£¨¨¦¦§¨¥¨¥

Bà úBLøãîa elôàå ,ät ìòaL äøBz ãeîìúa ïé÷ñBò eéäL¤¨§¦§©§¨¤§©¤©£¦§¦§¨

äæå ...äæ çñða Léc÷ ãnòî ãçà øîBà ,ïéîiñî ïäLk ¯ úBãbäa§©¨§¤¥§©§¦¥¤¨§ª¨©¦§Ÿ©¤§¤

.ïðaøc Léc÷ àø÷pä àeä©¦§¨©¦§©¨¨

המשניות אבות)בפירוש חנניא(סוף רבי משנת הרמב"ם: כתב

מכות, במסכת משנה היא אבות מסכת בסוף שהובאה עקשיא בן

כל בסוף לאמרו העם כל נהגו נאה סיום בה שיש "לפי אלא

האגדה, על אלא המשנה על קדיש אומרין שאין לפי ופרק, פרק

מר א)דאמר מט, דאגדתא'".(סוטה רבה שמיה 'ויהא ,

האגדה? ללימוד המשנה לימוד בין ההבדל מה להבין: ויש

משמעות ואף פה! שבעל תורה עיקר היא המשנה אדרבה, והרי

ואגדות מדרשות בסיום רק שלא היא כאן הרמב"ם לשון

שבעל תורה לימוד סיום לאחר גם אלא דרבנן, קידוש אומרים

פה?

אומרים "שאין מדויק. הרמב"ם לשון שאכן לומר ונראה

על המשנהdpyndקדיש קריאת על קדיש לומר שאין היינו ,"

כזה לימוד על כי בדקדוקיה, ולהתעמק טעמיה את ללמוד מבלי

באורייתא" דעסקין תלמידיהון ועל רבנן "על לומר אפשר אי

גם ולכן הטעמים לימוד הוא התורה בלימוד העסק עיקר שהרי

וטעמיה. דקדוקיה יודע אינו אם מהמשנה, הלכה לפסוק אין

דרבנן קדיש לומר יכולים הדין מעיקר הגמרא, בלימוד אמנם

לפי הלימוד לאחר אגדה לומר העם שנהגו אלא הלימוד, בסיום

המשנה. בלימוד שנהגו המנהג אחר שנגררו

שגם שאף מלך', ה'מעדני בשם הגדולה' כנסת ה'שיירי וכתב

לאומרו ניתן חיוב, בני גדולים עשרה במעמד רק נאמר זה קדיש

שאין סוברים יש אך קטנים. הם בלימוד העוסקים כאשר גם

העולם. מנהג וכן קטנים, של לימוד אחרי דרבנן קדיש לומר

(`"l 'iq g"e` dcedi zia)

ה'תשע"ב ניסן ט"ז ראשון יום לברך? יש מי את

:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÁÒÂ�éäìà 'ä úà zëøáe ;zòáNå ,zìëàå.E §¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤

אומר שהאורח מיוחדת ברכה מופיעה הסידורים מן בחלק

בעל יכלם ולא יבוש שלא רצון "יהי המזון: בברכת הבית לבעל

הזה". הבית

שקבעו בכלל – מהשיטות לחלק – זו לברכה המקור

באה היא בתורה, 'את' המילה מופיעה שכאשר רבותינו,

" הידועה בדוגמה וכמו לרבות`zלהוסיף. – תירא אלקיך ה'

ב). כב, (פסחים חכמים" תלמידי

ושבעת "ואכלת בפסוק גם נמצאת 'את' שהמילה וכיון

הבית`zוברכת לבעל מיוחדת ברכה לרבות בא הדבר ה'",

כז). עשין (סמ"ג

בכלל הינה הבית בעל שברכת סבור הרמב"ם גם האם

המצוה?

הרמב"ם: כתב ברכות להלכות בכותרת שהרי שלא, מסתבר

לברך והיא אחת, עשה yecwde"מצות lecbd myd z`אחר

הברכה שרק ללמדנו באה זו אריכות נכללתdl'האכילה".

לא. ותו המזון, ברכת במצות

(67 'nr ,ck zegiy ihewl)
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zivivע zekld - oqip 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oqip f"hÎ'h -

ה'תשע"ב ניסן ט' ראשון יום

ziviv zFkld¦§¦¦
הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

הּבגד‡. מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקראענף הּוא - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
מן מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמּפני

ַָהּתֹורה.
הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹוולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

למנין ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות

ענף‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, .להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּלבן„. את מעּכב אינֹו אתהּתכלת, מעּכב אינֹו והּלבן, ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכן לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר
ׁשּתי‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף

ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
עׂשה מצות קּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
מלּמד לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאחת.
זֹו, את זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּׁשניהם

אחת. מצוה ְְְִֶַַַַָָׁשארּבעּתן
.Âׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא עדלמעלה, האצבע של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

ארּבעהציפורן] ׁשם ּומכניס ;- ּבאמצע וכֹופלן חּוטין, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה מן[משתלשלים]נמצאּו ּתלּויין , ְְְְְְִִִִִָָֻ

אצּבעֹות; מארּבע ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן.
וכל ּכׁשרֹות. - ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואם

החּוטין,[שיעורן-]האצּבעֹות מּׁשמֹונת אחד ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; ְְְִֵֶַָָָחּוט

.Êעל אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט[בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
ּומרחיק 'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
ׁשהּוא אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻמעט,

לבן ׁשל אחרֹונה ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹור
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינּה לּכנף סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמֹורידין.

הכנף] הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ
.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה
עׂשרהו ׁשלׁש על יֹותר ואםלא הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ

הּתכלת ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינוּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית
.Ë,החּוטין מּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

ׁשני ּומּניח ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכֹור
חליֹות אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻׁשליׁשיהן
הּוא וזה ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻחליֹות,

ׁשלמנהגנּו; ּכללֹו עֹוׂשה. חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
ויׁש ׁשליׁשין. ׁשני והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדבר
רב על הּלבן ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

ּכׁשרה. - אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהחּוטין,
.Èלעׂשֹות רצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חוטים]ׁשזּורין ּכפּול[מכמה החּוט היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲִִֶַָָָ
נחׁשב אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשמֹונה

אחד. חּוט ֶֶָָאּלא
.‡Èלׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוציםציצית הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין[שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

הּבגד ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
אֹותן, עֹוׂשין ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּנּדחת עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן עבודהלא [שעבדה ְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּמׁשּתחוהזרה] ּפסּולה. עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

לפׁשּתן הּמׁשּתחוה אבל לציצית; ּפסּול צמרּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלּבהמה,
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנטּוע

.·Èּפסּולה - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה אלציצית "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו . . יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

מאליה. ׁשּנעׂשת למי זה,ּדֹומה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה

.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה
ונפרדּו ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה
ׁשּׁשּתי לפי ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה
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מערֹות ּובׁשעה[מחוברות]הּכנפים ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו זֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
העׂשּוי. מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּפסקן,

.ÂËציצית על ציצית לארבעהּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הראׁשֹונהציציות] מּתיר - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשחת ּפי על אף - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּכל, ּפסל ּכׁשהֹוסיף ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
עׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא הּתֹוספת, חת אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוכׁשהּתיר

היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ְְֲִִֶָָָָָָׁשעׂשּיתֹו
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

רביעית]לארּבע כנף ּפסּולה,[הוסיף ּכּלּה - לרביעית והּטיל , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ְֱֲִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

.ÊÈארּבע על ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַאין
ּכּלּה ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ואּכנפיה מרּוח, פּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ַַאחת.
.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק

יתּפר לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ׁשלּתֹופרּה זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ
נׁשאר לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

ב ¤¤ּפרק

מקֹום‡. ּבכל ּבּתֹורה האמּורה הּצבּועּתכלת הּצמר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא[כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ

רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללאּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה
ׁשהּוא ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנצּבע

ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבעּכעין ּבׁשאר][מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול[הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ

עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול[שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ
ְִִלציצית.

ציצית·. ׁשל ּתכלת צֹובעין וׁשֹוריןּכיצד הּצמר, לֹוקחין ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו

ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין[מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא[ים ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מינימצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הרקיע. ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּתיחין
ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו

צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת
ּבּה צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּכּלּה. הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻמעט
ּומּניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
נצּבע ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹו

ּפגמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה.
נפּגםּופסלֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ;. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּמא„. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת
אם הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה - עֹומדין .ׁשאינן ְְִֵֶָָ
אם‰. ּכהלכתּה, נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

ּתבן לֹוקחין ׁשּבלּול[נוזל]ורירלאו? שרץ]ׁשל ּומי[מין , ְְְִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו עליהם]רגלים וׁשֹורין[שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא[בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ׂשעֹורין[כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את[מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ
ּומֹוציאין ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר[התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין[כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
היאּבכ והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

זֹו הרי - הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחזקתּה,
ּבׁשני חתּום והיה ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָּפסּולה,

סגירה]חֹותמֹות סימני ּכׁשרה;[שני - חֹותם ּבתֹו חֹותם , ְְֵָָָָ
ּפסּולה. אחד, ְְֶָָָּבחֹותם

.Êמפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא
ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית[כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ

- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת
הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ּפסּולה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Áצבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ואם ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
מּׁשאר ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה,

ּכתכלת נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ וכֹורצבעֹונין, ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ציצּיֹות ּבׁשאר ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ëׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

מצּויה אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּניח
מּפנילּכל זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאמרנּו. ְֶֶַַַָהּצבע

גּפרק ¤¤

היא‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות
ּכנפים ארּבע לּה ׁשּיׁש ותהיהּכסּות ארּבע; על יֹותר אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
צמר·. ּובגדי מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל
ונֹוצהּגפן ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ׁשל[צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדברי אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
מרּבעת ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,
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מערֹות ּובׁשעה[מחוברות]הּכנפים ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו זֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
העׂשּוי. מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּפסקן,

.ÂËציצית על ציצית לארבעהּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הראׁשֹונהציציות] מּתיר - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשחת ּפי על אף - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּכל, ּפסל ּכׁשהֹוסיף ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
עׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא הּתֹוספת, חת אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוכׁשהּתיר

היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ְְֲִִֶָָָָָָׁשעׂשּיתֹו
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

רביעית]לארּבע כנף ּפסּולה,[הוסיף ּכּלּה - לרביעית והּטיל , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ְֱֲִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

.ÊÈארּבע על ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַאין
ּכּלּה ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ואּכנפיה מרּוח, פּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ַַאחת.
.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק

יתּפר לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ׁשלּתֹופרּה זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ
נׁשאר לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

ב ¤¤ּפרק

מקֹום‡. ּבכל ּבּתֹורה האמּורה הּצבּועּתכלת הּצמר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא[כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ

רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללאּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה
ׁשהּוא ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנצּבע

ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבעּכעין ּבׁשאר][מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול[הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ

עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול[שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ
ְִִלציצית.

ציצית·. ׁשל ּתכלת צֹובעין וׁשֹוריןּכיצד הּצמר, לֹוקחין ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו

ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין[מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא[ים ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מינימצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הרקיע. ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּתיחין
ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו

צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת
ּבּה צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּכּלּה. הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻמעט
ּומּניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
נצּבע ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹו

ּפגמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה.
נפּגםּופסלֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ;. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּמא„. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת
אם הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה - עֹומדין .ׁשאינן ְְִֵֶָָ
אם‰. ּכהלכתּה, נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

ּתבן לֹוקחין ׁשּבלּול[נוזל]ורירלאו? שרץ]ׁשל ּומי[מין , ְְְִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו עליהם]רגלים וׁשֹורין[שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא[בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ
ׂשעֹורין[כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את[מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ
ּומֹוציאין ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר[התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין[כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
היאּבכ והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

זֹו הרי - הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחזקתּה,
ּבׁשני חתּום והיה ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָּפסּולה,

סגירה]חֹותמֹות סימני ּכׁשרה;[שני - חֹותם ּבתֹו חֹותם , ְְֵָָָָ
ּפסּולה. אחד, ְְֶָָָּבחֹותם

.Êמפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא
ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית[כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ

- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת
הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ּפסּולה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Áצבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ואם ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
מּׁשאר ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה,

ּכתכלת נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ וכֹורצבעֹונין, ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ציצּיֹות ּבׁשאר ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ëׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

מצּויה אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּניח
מּפנילּכל זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאמרנּו. ְֶֶַַַָהּצבע

גּפרק ¤¤

היא‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות
ּכנפים ארּבע לּה ׁשּיׁש ותהיהּכסּות ארּבע; על יֹותר אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
צמר·. ּובגדי מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל
ונֹוצהּגפן ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ׁשל[צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדברי אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
מרּבעת ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,

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



zekxaעב zekld - oqip 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּכל ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ּופׁשּתים צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּבגדים

ְִַּבלבד.
.‚"ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ׁשלׁש."על ּבעלת ולא "ארּבע", - ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ

"אׁשר לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹאם
ול זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", אניּתכּסה ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבעלי אינן ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחּיב
,לפיכ ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
אּלא עֹוׂשה אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא
הּׁשׁש אֹו החמׁש מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות הּכנפים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלארּבע
ּבּה". ּתכּסה אׁשר ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָּבלבד,

עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות
עּקר אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה

ּכנפיהּכסּות "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
מׁשי חּוטי ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, עזים]לכסּות רצה[צמר ואם נֹוצה. לכסּות ְְְְִִִִֵֶָָָָ
עֹוׂשה; מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָלעׂשֹות
ּבמינן. ׁשּלא ּבין ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּפני
ּפֹוטרין. אין ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹּוׁשאר

.Âחּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה
ּבכ ּבלאּפׁשּתן לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל סּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ציצית, לענין מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻּתכלת?
מה ּומּפני לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
מּמינּה, ׁשּלּה הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
אּתה יכֹול אם תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים

ׁשניהם את לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא .את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.Êּתכלת ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל עֹוׂשהּכסּות אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נדחית ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ׁשּמא[מדרבנן]מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ּבּלילה ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּכּסה
הּציצית ׁשחֹובת - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ּבעת תעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא
ראּיה. ּבׁשעת אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּבּלילה, ולא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּיֹום,
רֹואין אחרים רֹואה, ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבציצית חּיב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוסּומא,

אֹותֹו.
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר

יבר ּומאימתי ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואף
ׁשּבּה. ללבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

א ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר העֹולם,וכיצד מל להינּו ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
זמן וכל ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאׁשר
מבר ואינֹו ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתעּטף

הּוא הּמצוה ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעל
ּבּה. ְִֵֶַָׁשּיתעּטף

.Ëנפסקּו הּמרחץ. ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר
מצוה ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו
עד לגֹוי, מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻׁשאין
ׁשּמא אּלא - קדּׁשה ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיּתיר
יׂשראל, ׁשהּוא וידּמה יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתעּטף
מן הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָויהרגּנּו.
חּיב להתעּטף, ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל חכמים, ּומּדברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה;
להתעּטף ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבציצית,
עׂשה מצוֹות ׁשאר וכן ּברכה; ּבלא מתעּטפים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּבציצית,
ּברכה, ּבלא אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּנׁשים

ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּבידן. ממחין ספקיאין זכר [ספקי ְְְְְְִִֵַַָָֻ
ּבכּלןנקבה] חּיבין המצוות], אין[בכל לפיכ מּספק; ְְִִִֵֵַָָָָֻ

ּברכה. ּבלא עֹוׂשין אּלא ְְְְִִֶָָָָֹמברכין,
.Èלעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ּבּה יתּכּסה ּכ ואחר ציצית,ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּכל - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ּבּטל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
ּפטּורין - ּומּנחין מקּפלין אּלא אדם, ּבהן יתּכּסה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻזמן
ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ׁשאינּה הּציצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן

טּלית. ִַלֹו
.‡Èּבּה ּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאף

עצמֹו לפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
זֹו ּבכסּותמּמצוה עטּוף להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא ; ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

הּתפּלה, ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהמחּיבת
חכמים, לתלמיד הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָצרי

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֶַָׁשּיתּפּלל
.·Èהּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

ּכּלן הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה אתֹו,ׁשקלּה "ּוראיתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
מ ּכל את ה'".ּוזכרּתם צֹות ְְְִֶֶַָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב ניסן י' שני יום

zFkxA zFkld¦§§¨
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. מזֹון, אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמצות
מן חּיב ואינֹו ."אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"ואכלּת
ּוברכּת"; וׂשבעּת, "ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אם אּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים אחריו.[מדרבנן]ּומּדברי מבר ּכּזית, אכל ׁשאפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתחּלה,·. מאכל ּכל על לבר אדם חּיב סֹופרים, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּומּדברי

מּמּנּו יהנה ּכ ואחרואחר יבר טֹוב, ריח הריח אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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ׁשהּוא, ּכל לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו מּמּנּו. יהנה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
ּברכה, ּבלא העֹולם מן הּנהנה וכל יהנה; ּכ ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר סֹופרים, מּדברי וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו ּׁשּיאכל מה רביעית,ּכל ׁשּיׁשּתה והּוא - ּׁשּיׁשּתה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומטעמת ּכּזית. ׁשּיאכל הטעם]והּוא בדיקת לשם -[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא ּברכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה

מצוה‚. ּכל על מברכין ּכ - ההניה על ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
חכמים ּתּקנּו רּבֹות ּוברכֹות אֹותּה. יעׂשה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָּומצוה,
ּתמיד, הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּבּקׁשה, ודר והֹודיה, ׁשבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר

מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹאף
ההניה,„. ּברכֹות מינין: ׁשלׁשה ּכּלן, הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻנמצאּו

והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן - הּיראה ּוברכֹות הּמצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוברכֹות
מּמּנּו ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי .ּובּקׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּתּקנּום‰. ּדינֹו ּובית עזרא הּברכֹות, ּכל ראּויונסח ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וכל מּמּנה; לגרע ולא מהן, אחת על להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלׁשּנֹותן,

מּמטּבע אּלא[נוסח]המׁשּנה אינֹו ּבּברכֹות, חכמים ׁשּטבעּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ה ּבּה ׁשאין ּברכה וכל ּומלכּותטֹועה. ׁשם אלוקינוזּכרת ["ה' ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העולם"] סמּוכהמלך היתה ּכן אם אּלא ּברכה, אינּה -ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ְֲֶַָלחברּתּה.

.Âלׁשֹון ּבכל נאמרין ּכּלן, הּברכֹות ׁשּיאמרוכל והּוא, ; ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻ
והזּכיר הֹואיל הּמטּבע, את ׁשּנה ואם חכמים. ׁשּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכענין
יצא. חל, ּבלׁשֹון אפּלּו הּברכה, וענין ּומלכּות ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאזּכרה

.Ê;אֹומר ּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל
ּבין ּבׂשפתיו, ׁשהֹוציא ּבין - יצא לאזנֹו, הׁשמיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואם

ּבלּבֹו ׁשּבר. ְִֵֶַ
.Áּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻּכל

אחרים ּבדברים עליו לחזרׁשּמברכין צרי הפסיק, ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
ּדבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין
'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ëאֹותן לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ׁשהיהּכל ּבין , ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻ

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום[ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ּבּמהואסּור ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? [שלמטה]ּדברים ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.Èמּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

חּוץ - להֹוציאן ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלֹו
אּלא לאחרים מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּברּכת
ּכגֹון - מצוה ּבּה ׁשּיׁש ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאם
מבר זה הרי - הּיֹום וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאכילת
וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלאחרים

ִֶָעּמהן.
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון

- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
חֹובתֹו, ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּדברי
הּתֹורה מן ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

מֹותֹו.ּכ ְ
.·Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ

לאכל מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר
ּבא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
אחד, מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעצמֹו
ּבפת אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵַַַָָָָָויין

יחד] לאכול ּכּלן[התכנסות וענּו מהן, אחד ּבר אם אּלא ,ְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
נתּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ'אמן'

ּכאחד. ְְֵֶָָלהסב
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹותסֹופּה, חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי[אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה [בהבלעתּכל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

אמןהאל"ף] ולא הנו"ן]קטּופה, קצרה,[בהבלעת אמן ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ
מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא
יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהמבר

העֹונים. ּבכלל ְִִֵַָָ'אמן'
.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

אחריו לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים
ּפי על ואף ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ'אמן'.
עֹונין ואין מּתר. זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהן
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאחריהן

.ÊËוהעֹונה מגּנה; זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
- מׁשּבח זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻאחר
ּברכה ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָּכגֹון
ׁשהיא ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחרֹונה

עצמֹו אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות .סֹוף ְְֲֵֶַַַַָָָ
.ÊÈאחרי והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ּברּכתולּמה ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתּקנּוה מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ,'הּטֹוב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
היא מזֹון, ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּוכאּלּו
עֹולם'? 'אהבת אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבֹונה
ּבּה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּפני
ׁשּמברכין ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמּברכֹות
ּב'אמן' יפסיק לא - חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻלפני

עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין
.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ּברכה אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּברכֹות אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ּברכֹותאחרֹונה ּכגֹון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

שמיטה]מל ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות וכּיֹוצא[ביוהכ"פ], , ְְִֵֵֶֶַָֹ
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ׁשהּוא, ּכל לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו מּמּנּו. יהנה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
ּברכה, ּבלא העֹולם מן הּנהנה וכל יהנה; ּכ ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר סֹופרים, מּדברי וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו ּׁשּיאכל מה רביעית,ּכל ׁשּיׁשּתה והּוא - ּׁשּיׁשּתה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומטעמת ּכּזית. ׁשּיאכל הטעם]והּוא בדיקת לשם -[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא ּברכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה

מצוה‚. ּכל על מברכין ּכ - ההניה על ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
חכמים ּתּקנּו רּבֹות ּוברכֹות אֹותּה. יעׂשה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָּומצוה,
ּתמיד, הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּבּקׁשה, ודר והֹודיה, ׁשבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר

מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹאף
ההניה,„. ּברכֹות מינין: ׁשלׁשה ּכּלן, הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻנמצאּו

והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן - הּיראה ּוברכֹות הּמצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוברכֹות
מּמּנּו ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי .ּובּקׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּתּקנּום‰. ּדינֹו ּובית עזרא הּברכֹות, ּכל ראּויונסח ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וכל מּמּנה; לגרע ולא מהן, אחת על להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלׁשּנֹותן,

מּמטּבע אּלא[נוסח]המׁשּנה אינֹו ּבּברכֹות, חכמים ׁשּטבעּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ה ּבּה ׁשאין ּברכה וכל ּומלכּותטֹועה. ׁשם אלוקינוזּכרת ["ה' ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העולם"] סמּוכהמלך היתה ּכן אם אּלא ּברכה, אינּה -ְְְִֵֵֶָָָָָָָ
ְֲֶַָלחברּתּה.

.Âלׁשֹון ּבכל נאמרין ּכּלן, הּברכֹות ׁשּיאמרוכל והּוא, ; ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻ
והזּכיר הֹואיל הּמטּבע, את ׁשּנה ואם חכמים. ׁשּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכענין
יצא. חל, ּבלׁשֹון אפּלּו הּברכה, וענין ּומלכּות ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאזּכרה

.Ê;אֹומר ּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל
ּבין ּבׂשפתיו, ׁשהֹוציא ּבין - יצא לאזנֹו, הׁשמיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואם

ּבלּבֹו ׁשּבר. ְִֵֶַ
.Áּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻּכל

אחרים ּבדברים עליו לחזרׁשּמברכין צרי הפסיק, ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
ּדבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין
'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ëאֹותן לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ׁשהיהּכל ּבין , ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻ

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום[ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ּבּמהואסּור ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? [שלמטה]ּדברים ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.Èמּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

חּוץ - להֹוציאן ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלֹו
אּלא לאחרים מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּברּכת
ּכגֹון - מצוה ּבּה ׁשּיׁש ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאם
מבר זה הרי - הּיֹום וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאכילת
וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלאחרים

ִֶָעּמהן.
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון

- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
חֹובתֹו, ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּדברי
הּתֹורה מן ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

מֹותֹו.ּכ ְ
.·Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ

לאכל מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר
ּבא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
אחד, מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעצמֹו
ּבפת אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵַַַָָָָָויין

יחד] לאכול ּכּלן[התכנסות וענּו מהן, אחד ּבר אם אּלא ,ְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
נתּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ'אמן'

ּכאחד. ְְֵֶָָלהסב
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹותסֹופּה, חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי[אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה [בהבלעתּכל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

אמןהאל"ף] ולא הנו"ן]קטּופה, קצרה,[בהבלעת אמן ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ
מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא
יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהמבר

העֹונים. ּבכלל ְִִֵַָָ'אמן'
.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

אחריו לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים
ּפי על ואף ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ'אמן'.
עֹונין ואין מּתר. זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהן
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאחריהן

.ÊËוהעֹונה מגּנה; זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
- מׁשּבח זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻאחר
ּברכה ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָּכגֹון
ׁשהיא ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחרֹונה

עצמֹו אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות .סֹוף ְְֲֵֶַַַַָָָ
.ÊÈאחרי והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ּברּכתולּמה ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתּקנּוה מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ,'הּטֹוב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
היא מזֹון, ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּוכאּלּו
עֹולם'? 'אהבת אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבֹונה
ּבּה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּפני
ׁשּמברכין ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמּברכֹות
ּב'אמן' יפסיק לא - חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻלפני

עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין
.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ּברכה אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּברכֹות אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ּברכֹותאחרֹונה ּכגֹון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

שמיטה]מל ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות וכּיֹוצא[ביוהכ"פ], , ְְִֵֵֶֶַָֹ
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עֹונה ּולפיכ ּברכֹותיו, ּכל הׁשלים ׁשּכבר להֹודיע - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּבהן
ֵָ'אמן'.

.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל
טבל ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר

ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם[שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
ּתרּומֹותיו,[מדרבנן] ּכל נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

;מבר אינֹו - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
,נס יין ׁשתה אֹו ּוטרפֹות, נבלֹות אכל אם לֹומר, צרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Îּדמאי אכל אם אםאבל שספק הארץ, עם [תבואת ְֲִַַָָ

מעׂשרהופרשה] אֹו לענּיים, אּלא ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹראׁשֹון

ּבׁשּבלים ׁשהקּדימֹו והּוא ּגדֹולה, אתּתרּומה הלוי [הקדים ְְְְְֳִִִִֶָָ
בשבליה] התבואה כשעדיין חלקו ונטל ׁשניהכהן מעׂשר אֹו ,ֲִֵֵַ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [הדרושוהקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבהן.בפדייתם] ּכּיֹוצא ּכל וכן וסֹוף; ּתחּלה מבר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ב ¤¤ּפרק

ׁשנּיה‡. 'הּזן', ּברּכת ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון, ּברּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר
'הּטֹוב רביעית ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ׁשליׁשית 'הארץ', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּברּכת

ּתּקנּהוהּמטיב' ׁשנּיה, ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה ראׁשֹונה, ּברכה . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
רביעית, ּוברכה ּבנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקנּה ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֻיהֹוׁשע;

ּתּקנּוה. מׁשנה ְְְִִֵַָָחכמי
ואכלּו·. הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

ׁשּתי סעּודתן לאחר ּומברכים לפניה, מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּתן
הּבית ּבעל מּמלאכת יּבטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ּברכהּברכֹות : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וכֹולל 'הארץ', ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתקנּה; - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָראׁשֹונה
'הארץ' ּבברּכת וחֹותם 'הארץ', ּבברּכת ירּוׁשלים' .'ּבֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזון]ואם תמורת אֹו[עובדים ּבלבד, ְְְִִִִַָָָ
ּברכֹות, ארּבע ּכתקנן מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה

אדם. ּכל ְִָָָָּכׁשאר
ּובסֹופּה‚. ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי - 'הארץ' ,ּברּכת ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

'ארץ אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון'; ועל הארץ 'על ּבּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוחֹותם
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'הארץ', ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה
לּתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה להזּכיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי
מילה ּברית היא 'הארץ', ּבברּכת ׁשאֹומרין הּזאת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּברית
נכרתּו ּכּלּה והּתֹורה ּבריתֹות; עׂשרה ׁשלׁש עליה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנכרתּו
מּלבד הּברית ּדברי "אּלה ׁשּנאמר: ּבריתֹות, ׁשלׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים "אּתם ְְְְְְִִִִִֶַַָָהּברית",
יׂשראל„. על אלהינּו ה' 'רחם ּבּה ּפֹותח - ׁשליׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּברכה

'עיר ירּוׁשלים ועל ּבירּוׁשליםעּמ אלהינּו ה' 'נחמנּו אֹו , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבבנין עּמֹו 'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ּבּה וחֹותם ;'ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר
ׁשּלא מי וכל 'נחמה'. זֹו ּברכה נקראת ּולפיכ - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹירּוׁשלים'
מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא - זֹו ּבברכה ּדוד ּבית מלכּות ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹאמר
ּבחזרת אּלא ּגמּורה, נחמה ׁשאין הּברכה; ענין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ּדוד. ּבית ְִֵַָמלכּות
טֹובים‰. ּובימים ּבנחמה,ּבׁשּבתֹות ּומסּים ּבנחמה מתחיל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ה' 'נחמנּו מתחיל: ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֻואֹומר
עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'עיר ּבצּיֹון ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאלהינּו
ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם ּומסּים: ;'עיר ירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָועל
ואלהי 'אלהינּו ּבׁשּבת: ּבאמצע ואֹומר ירּוׁשלים'. 'ּבֹונה ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו
הּמנֹוח יֹום ּובמצות ּבמצֹותי והחליצנּו רצה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָאבֹותינּו,
ּתהא ואל ,רצֹונ ּכמצות ּבֹו וננּוח ּבֹו ונׁשּבת הּזה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּׁשביעי
'יעלה אֹומר טֹובים ּובימים מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָצרה
מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ְְְְֳִִֵֵֵֶָָָֻויבֹוא';

ויבֹוא'. 'יעלה ׁשליׁשית ּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבאמצע
.Âעל' 'הארץ' ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה

ּבּתפּלה ׁשּמֹוסיף ּכדר חדׁשהּנּסים', ראׁש אֹו טֹוב ויֹום . ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
ואחר ּתחּלה, והחליצנּו' 'רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ויבֹוא'; 'יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
ו'יעלה והחליצנּו' ּו'רצה 'הארץ', ּבברּכת הּנּסים' 'על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמזּכיר

ּבּנחמה. ְֶַָָָויבֹוא'
.Êמלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, .ּברכה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֻ

לבעל ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעל ּתבֹוׁש ׁשּלא רצֹון 'יהי אֹומר: מברכֹו? ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּבית.
רׁש לֹו ויׁש הּבא'; לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם ּותהּבית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּה. ּולהארי הּבית, ּבעל ּבברּכת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלהֹוסיף
.Áהּמל' רביעית: ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוכׁשּמברכין

ּבצדק, ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהחי,
ועבדיו, עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָׁשּליט
על רחמים ּומבּקׁש ּולברכֹו'; לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹּובּכל

ּׁשּירצה מה ּכפי לנחמֹו 'הרחמן'.האבל וגֹומר , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Ëּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית

ׁשם ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל מברכיןאּלּו, ואין ; ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אֹותּה? מברכין ּכּמה ועד קטּנים. ולא עבדים, לא זֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹּברכה
ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאם
ׁשּנׂשא אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור היה ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבתּולה,
.Èאחרֹונה ּברכה היא חתנים, ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נּׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
אבל הּברכֹות; וׁשמעּו נּׂשּואין, ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהאֹוכלין
ּבׁשעת נּׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים האֹוכלין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאם
ּברכֹות, ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָנּׂשּואין,

נּׂשּואין ּבׁשעת ׁשּמברכין עׂשרה,ּכדר ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָ
הּמנין. מן ְֲִִִַַָָוחתנים

.‡Èּברכֹות ׁשבע הן אּתהאּלּו ּברּו' :מל אלהינּו ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
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ואחוה אהבה ורּנה ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים,
אּתה ּברּו מּנגינתם; ּונערים מּמׁשּתה חתנים חּפת ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ְִֵַַַַָָָה',
.·È- הּיֹום קדּׁשת טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִַַַַָָֹֻׁשכח

אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת נתן אׁשר ּברּו'ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּברּו' אֹומר: טֹוב ּביֹום הּׁשּבת'; מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְֵֵֶַַַַָָָָֹקדׁש,
ּברּו ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ימים נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר
רביעית, ּבברכה ּומתחיל והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה

ּפֹוסקוגֹומר - רביעית ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
'הּזן'. ּברּכת ׁשהּוא לראׁש, ְְִֵֶַַָָֹוחֹוזר

.‚Èנזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים, ְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשי
נתן אׁשר ּברּו' אֹומר: - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹקדם

לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו חדׁשים ּבּהראׁשי חֹותם ;ואינֹו ְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ּבברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתחיל
ׁשל ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה, ּגֹומר - רביעית ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻּברכה
ּבברּכת הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמֹועד.

חֹוזר. אינֹו - ֵֵַָהּמזֹון
.„Èׁשּיתאּכל קדם נזּכר אם - ּבר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ידעהּמאכל ולא מּמּנּו, נעלם אם וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נתאּכל ׁשּלא והּוא, ;ּומבר חֹוזר - ּבר לא אֹו ּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹאם

ׁשּבמעיו. ְֵֶַָָהּמזֹון

ג ¤¤ּפרק

והּכּסמין‡. והּׂשעֹורין, החּטין, - הן מינין [חיטיםחמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֻ
ׁשּועלמדבריות] וׁשּבלת מדברית], והּׁשּפֹון.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מּמין והּׁשּפֹון, ׁשּועל וׁשּבלת החּטין; מּמין ְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹֻהּכּסמין,
נקראים ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.

וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוחאֹותן'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מאחד הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין מהן,קמחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

לפניה·. לבר חּיב - ּפת אלהינּוהאֹוכל ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלּוק ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל

האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות
לפניו מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',
אֹו‚. ּבמים וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח

לאכילה, ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
היה ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָּולעטֹו
'ׁשהּכל', ּבתחּלה עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר

נפׁשֹות' 'ּבֹורא .ּולבּסֹוף ְְֵַָ
לבּדֹו„. ּבין ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו סולת]ּבין [עוגת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָ
- ּבקדרה ּובּׁשלֹו ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

ּכרמל וגרׂש הריפֹות שונות]ּכגֹון בצורות ּבהן,[חיטים וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשערב ּתבׁשיל ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכל

א מברּבֹו ּבּתחּלה, - ּפת ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת חד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ְִֵֵָָעליו

אצלֹו,‰. חׁשּוב הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
ׁשערב הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא

הּטפלה את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - וזהטפלה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
העּקר על מבר טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶֶָָֹֹּבין
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב[מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך] מזֹונֹות',[לעשותו מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִֵֵֵֵָָָ

ׁשּמערבין ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּלפת
- הּתבׁשיל לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹאֹותֹו
ּבּתערבת, טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרי
ונֹותנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינֹו - מתיקה מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבהן
העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר

.Êּדג לאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכיצד
ּולׁשֹונֹו ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
לֹו; טפלה ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּי ּכל ּבזהוכן .ֹוצא ְֵֵֶַָֹ
.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ

ׁשּנּכר אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם - ּבמרק לׁשּה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקדרה
ּבּתחּלה עליה מבר - צּורתּה נׁשּתּנת ולא ּפת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן
ּבּבּׁשּול הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ּבהן אין ואם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ'הּמֹוציא';

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליה מבר -ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
.Ëּבּקרקע ׁשּנאפת הּמדּברֹותעּסה ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּתחּלה עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופין
מבר עליה, סעּודתֹו קבע ואם מזֹונֹות'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
אֹו ּבחלב, אֹו ּבׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'הּמֹוציא'.
הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, ּתבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשערב

וכיו"ב]ּבכיסנין' בדבש ונילושה כיסים כיסים אף[עשויה - ְִִַָ
קבע ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא עליה מבר ּפת, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

'הּמֹוציא'. מבר עליה, ְְִֵֶַָָָָסעּודתֹו
.Èעליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מיני ׁשּלא'ּבֹורא ּובלבד ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ
לבּדֹו ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב אֹויהא ּדחן, ּפת אבל . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - קטנּיֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפת
רּבֹות'. נפׁשֹות ְֵַָ'ּבֹורא

.‡Èלאחריו מברכין 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל
הּמזֹון עליוּברּכת ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

אחת ּברכה לאחריו מברכין מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה
הארז. מן חּוץ - ׁשלׁש ִֵֵֶָָֹֹמעין

.·Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה
הּפת מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות אכלין,האֹוכל מּׁשאר ּבין ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
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ואחוה אהבה ורּנה ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים,
אּתה ּברּו מּנגינתם; ּונערים מּמׁשּתה חתנים חּפת ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ְִֵַַַַָָָה',
.·È- הּיֹום קדּׁשת טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִַַַַָָֹֻׁשכח

אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת נתן אׁשר ּברּו'ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּברּו' אֹומר: טֹוב ּביֹום הּׁשּבת'; מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְֵֵֶַַַַָָָָֹקדׁש,
ּברּו ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ימים נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר
רביעית, ּבברכה ּומתחיל והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה

ּפֹוסקוגֹומר - רביעית ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
'הּזן'. ּברּכת ׁשהּוא לראׁש, ְְִֵֶַַָָֹוחֹוזר

.‚Èנזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים, ְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשי
נתן אׁשר ּברּו' אֹומר: - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹקדם

לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו חדׁשים ּבּהראׁשי חֹותם ;ואינֹו ְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ּבברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתחיל
ׁשל ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה, ּגֹומר - רביעית ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻּברכה
ּבברּכת הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמֹועד.

חֹוזר. אינֹו - ֵֵַָהּמזֹון
.„Èׁשּיתאּכל קדם נזּכר אם - ּבר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ידעהּמאכל ולא מּמּנּו, נעלם אם וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נתאּכל ׁשּלא והּוא, ;ּומבר חֹוזר - ּבר לא אֹו ּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹאם

ׁשּבמעיו. ְֵֶַָָהּמזֹון

ג ¤¤ּפרק

והּכּסמין‡. והּׂשעֹורין, החּטין, - הן מינין [חיטיםחמּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָֻ
ׁשּועלמדבריות] וׁשּבלת מדברית], והּׁשּפֹון.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מּמין והּׁשּפֹון, ׁשּועל וׁשּבלת החּטין; מּמין ְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹֻהּכּסמין,
נקראים ׁשּבלים, ּכׁשהן - האּלּו הּמינין וחמׁשת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשעֹורין.

וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל [ברוחאֹותן'ּתבּואה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקותן] ולׁשין מהן אחד את ּוכׁשּטֹוחנין 'ּדגן'; נקראין ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מאחד הּנעׂשת והּפת 'ּפת'. נקרא אֹותֹו, ואֹופין מהן,קמחֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לויה ּבלא מקֹום, ּבכל 'ּפת' הּנקראת נוסף]היא שם .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

לפניה·. לבר חּיב - ּפת אלהינּוהאֹוכל ה' אּתה ּברּו' : ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשלּוק ּדגן אכל הארץ'. מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל

האדמה',[מבושל] ּפרי 'ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּכמֹות
לפניו מבר - קמח אכל רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָּולאחריו

נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ּולאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'ׁשהּכל',
אֹו‚. ּבמים וערבֹו ׁשּקלהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח

לאכילה, ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה היה אם - מׁשקין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
היה ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָּולעטֹו
'ׁשהּכל', ּבתחּלה עליו מבר - לׁשתּיה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר

נפׁשֹות' 'ּבֹורא .ּולבּסֹוף ְְֵַָ
לבּדֹו„. ּבין ּבקדרה, ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקמח

לביבֹות ּכגֹון - אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו סולת]ּבין [עוגת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָ
- ּבקדרה ּובּׁשלֹו ּכתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

ּכרמל וגרׂש הריפֹות שונות]ּכגֹון בצורות ּבהן,[חיטים וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשערב ּתבׁשיל ּכל וכן קדרה', 'מעׂשה הּנקרא הּוא זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכל

א מברּבֹו ּבּתחּלה, - ּפת ּבין קמח ּבין הּמינין, מחמׁשת חד ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ְִֵֵָָעליו

אצלֹו,‰. חׁשּוב הּמין אֹותֹו ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
ׁשערב הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא

הּטפלה את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - וזהטפלה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
העּקר על מבר טפלה, ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל - ּבּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶֶָָֹֹּבין
.Âלפת המערבת? הּטפלה היא ירק]ּכיצד ּכרּוב[מין אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשלֹו
סמיך] מזֹונֹות',[לעשותו מיני 'ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִֵֵֵֵָָָ

ׁשּמערבין ּדבר ׁשּכל טפלה; זה וקמח העּקר הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּלפת
- הּתבׁשיל לצּבע ּכדי אֹו ריח, לּתן ּכדי אֹו לדּבק, ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹאֹותֹו
ּבּתערבת, טעם לּתן ּכדי ערב אם אבל לֹו; טפלה זה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרי
ונֹותנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין ּדבׁש מיני ,לפיכ עּקר. הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינֹו - מתיקה מיני מהן ועֹוׂשין לדּבק, ּכדי חּטה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבהן
העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר

.Êּדג לאכל ׁשּצר הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכיצד
ּולׁשֹונֹו ּגרֹונֹו הּמליח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
לֹו; טפלה ׁשהּפת מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּי ּכל ּבזהוכן .ֹוצא ְֵֵֶַָֹ
.Áּפּתים אֹותּה ׁשּפתת לפירורים]הּפת ּובּׁשלּה[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ

ׁשּנּכר אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם - ּבמרק לׁשּה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקדרה
ּבּתחּלה עליה מבר - צּורתּה נׁשּתּנת ולא ּפת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן
ּבּבּׁשּול הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ּבהן אין ואם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ'הּמֹוציא';

מזֹונֹות'. מיני 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליה מבר -ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
.Ëּבּקרקע ׁשּנאפת הּמדּברֹותעּסה ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּתחּלה עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופין
מבר עליה, סעּודתֹו קבע ואם מזֹונֹות'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'ּבֹורא
אֹו ּבחלב, אֹו ּבׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'הּמֹוציא'.
הּבאה 'ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, ּתבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשערב

וכיו"ב]ּבכיסנין' בדבש ונילושה כיסים כיסים אף[עשויה - ְִִַָ
קבע ואם מזֹונֹות'; מיני 'ּבֹורא עליה מבר ּפת, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

'הּמֹוציא'. מבר עליה, ְְִֵֶַָָָָסעּודתֹו
.Èעליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות', מיני ׁשּלא'ּבֹורא ּובלבד ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ
לבּדֹו ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב אֹויהא ּדחן, ּפת אבל . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - קטנּיֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפת
רּבֹות'. נפׁשֹות ְֵַָ'ּבֹורא

.‡Èלאחריו מברכין 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל
הּמזֹון עליוּברּכת ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

אחת ּברכה לאחריו מברכין מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּתחּלה
הארז. מן חּוץ - ׁשלׁש ִֵֵֶָָֹֹמעין

.·Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה
הּפת מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות אכלין,האֹוכל מּׁשאר ּבין ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
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- מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין מן ּבין מרביעית, ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשֹותה
אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ּבּתחּלה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָמבר

ּכלל. ְְֵָָמבר
.‚Èׁשלׁש ׁשּמעין אחת ּברכה היא אלהינּווזֹו ה' אּתה ּברּו' : ְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

טֹובה חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמל
על אלהינּו ה' רחם אבֹותינּו; את והנחלּת ׁשרצית ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּורחבה
,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל
ּבקדּׁשה עליה ּונברכ ּבבנינּה וׂשּמחנּו לתֹוכּה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻוהעלנּו
ּובׁשּבתֹות הּמחיה'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ְְְְֳִֶַַַַַָָָָָָָָּובטהרה;

אֹומ טֹובים, הּיֹום,וימים קדּׁשת מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה ר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ְְְְִִֶֶֶַַַָּכדר

ה'תשע"ב ניסן י"א שלישי יום

ד ¤¤ּפרק

ׁשלׁש‡. מעין אחת ּברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר צריּכל , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
יׁשב - מהּל ּכׁשהּוא אכל ׁשאכל. ּבּמקֹום אֹותּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלבר
ּבמקֹומֹו, יׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל ;ויבר ׁשּפסק, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום
ּבמעיו הּמזֹון ׁשּיתאּכל קדם ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת ׁשכח .ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹויבר
למקֹומֹו חֹוזר מזיד, היה ואם ׁשּנזּכר; ּבּמקֹום מבר -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
אם וכן חֹובתֹו. ידי יצא ׁשּנזּכר, ּבּמקֹום ּבר ואם ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומבר
חֹובתֹו; ידי יצא - מהּל ּכׁשהּוא אֹו עֹומד, ּכׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָּבר
ׁשלׁש, ׁשּמעין ּברכה ולא הּמזֹון, ּברּכת יבר לא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּולכּתחּלה,

ׁשאכל. ּובּמקֹום יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ְֵֶֶֶַַָָָאּלא
אינֹו·. - ּבר לא אֹו 'הּמֹוציא' ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי

הּתֹורה מן ׁשאינּה מּפני ,ּומבר 'הּמֹוציא'חֹוזר לבר ׁשכח . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּו חֹוזר סעּודתֹו, ּגמר ׁשּלא עד נזּכר אם לאחר- ואם ;מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
.ּומבר חֹוזר אינֹו ְֵֵֵֶַָָׁשּגמר,

אחר‚. לבית והל סעּודתֹו ּופסק זה, ּבבית אֹוכל אֹוהיה , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּביתֹו לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו לֹו וקרא אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיה

וׁשּנה הֹואיל - מהוחזר על למפרע לבר צרי מקֹומֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּגֹומר ּכ ואחר 'הּמֹוציא', ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׁשאכל,

ְָסעּודתֹו.
אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים

למקֹומן חֹוזרין - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם - ּכּלה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלקראת
הּניחּו לא ואם ׁשנּיה. לבר צריכין ואינן סעּודתן, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹוגֹומרין
ּוכׁשהן למפרע; ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשם

לכּתחּלה. ּברכה צריכין ְְְְְִִִִַָָָחֹוזרין,
ׁשּכל‰. ּפרֹות; לאכילת אֹו לׁשתּיה, מסּבין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻוכן

על למפרע מבר ּולפיכ אכילתֹו, ּפסק הרי מקֹומֹו, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמׁשּנה
צרי ּׁשהּוא מה על לכּתחּלה ׁשנּיה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמה
צרי אינֹו אחד, ּבבית לפּנה מּפּנה מקֹומֹו והמׁשּנה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלאכל.

ׁשל ּבמזרחּה אכל .ּולבר לאכל[עץ]לחזר ּובא ּתאנה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ּולבר לחזר צרי ְְֲֲִֵַַָָָָֹּבמערבּה,

.Âּפט הּפת, על הּפרּפרתּבר את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא ּופרֹות, הּתבׁשיל מּמיני הּפת, ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאֹוכלין
על ּבר הּפת. את ּפטר לא הּפרּפרת, על ּבר אם ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מעׂשה שנתבשלו דגן הּתבׁשיל[מיני את ּפטר , ְְֲִֵֵֶַַַַָָ
דגן] ממיני מעׂשה[שלא את ּפטר לא הּתבׁשיל, על ּבר ;ְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ

ְֵָקדרה.
.Êאֹו לאכל נמל ּכ ואחר מּלׁשּתֹות, אֹו מּלאכל ּבלּבֹו ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּגמר

ואם ;ּומבר חֹוזר מקֹומֹו, ׁשּנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלׁשּתֹות
אפּלּו - לאכל אֹו לׁשּתֹות לחזר ּדעּתֹו אּלא ּבלּבֹו, ּגמר ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹלא

ׁשנית לבר צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל .ּפסק ְִִֵֵֵַַָָָָֻ
.Á'הּמזֹון ּברּכת ּונבר 'ּבֹואּו ואמרּו: ׁשֹותין, 'ּבֹואּוהיּו אֹו , ְְְְִִֵַַָָָָ

אֹו ׁשּיברכּו עד לׁשּתֹות, להם נאסר - הּיֹום' קּדּוׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָּונקּדׁש
אף יקּדׁשּו, אֹו ׁשּיברכּו קדם ולׁשּתֹות לחזר רצּו ואם ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹיקּדׁשּו;
ּפרי 'ּבֹורא ּולבר לחזר צריכים - רּׁשאים ׁשאינם ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹעל
אינן ונבּדיל', 'ּבֹואּו אמרּו: אם אבל יׁשּתּו. ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּגפן',

.ּולבר לחזר ְְֲִִֵַָֹצריכין
.Ëׁשהיּו ּכגֹון אחר, יין מין להן ּובא יין, לׁשּתֹות מסּבין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהיּו

אדם חדׁשׁשֹותין והביאּו יׁשן אֹו ׁשחר, אינןוהביאּו - ְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹֹ
ּברּו' מברכין: אבל ׁשנּיה; ּפעם הּיין ּברּכת לבר ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָצריכין

והּמטיב'. הּטֹוב העֹולם, מל אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹאּתה
.Èמּכל מׁשקה על ולא האכלין, מּכל אכל על מברכין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאין

לפניו ׁשּיבֹוא עד לפניו,הּמׁשקין, הביאּו ּכ ואחר ּבר ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ונׂשרף מּידֹו ונפל עליו, ּובר אכל נטל .ּולבר לחזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹצרי
ּפי על אף עליו, ּומבר וחֹוזר אחר נֹוטל - נהר ׁשטפֹו ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָאֹו
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' לֹומר וצרי הּמין; מאֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָׁשהּוא
ׁשמים ׁשם להֹוציא ׁשּלא ּכדי ראׁשֹונה, ּברכה על ועד' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעֹולם

אּמת על אדם עֹומד וׁשֹותה,[תעלת]לבּטלה. ּומבר הּמים, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמים אינן הּברכה, ּבׁשעת לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאף

מּתחּלה. נתּכּון ׁשּלכ מּפני - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּׁשתה
.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים [כגוןּדברים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

ודגים] לאחריהן;בשר ולא לפניהן לא ּברכה צריכין אינן -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּבּסֹוף, הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה, 'הּמֹוציא' ּברּכת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
מחמת ׁשאינן ּודברים לּסעּודה. טפלה ׁשהּכל הּכל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּפֹוטרין

פירות]הּסעּודה ּברכה[כגון טעּונין - הּסעּודה ּבתֹו ׁשּבאּו , ְְְְְִֶַַָָָָָ
לאחר הּבאים ּודברים לאחריהן. ּברכה טעּונין ואין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפניהן,
- הּסעּודה מחמת ׁשּלא ּבין הּסעּודה מחמת ּבין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּסעּודה,

ּולאחריהן לפניהן ּברכה .טעּונין ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.·Èּובעת הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, וימים ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבׁשּבתֹות

על סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם ּבהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
ׁשּׁשֹותההּיין הּיין את ּפטר הּמזֹון, ׁשּלפני הּיין על ּבר אם - ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּימים, ּבׁשאר אבל הּמזֹון; ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאחר
להן ּבא הּמזֹון. ׁשּלאחר הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹצרי
ּבית ׁשאין לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל הּמזֹון, ּבתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיין
את ּפֹוטר ואינֹו 'אמן'; אחד אחר הּכל ׁשּיענּו ּפנּוי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבליעה

הּמזֹון. ׁשּלאחר ְִֶַַַַַָהּיין

ה ¤¤ּפרק

הּמזֹון‡. ּבברּכת חּיבין ועבדים, אםנׁשים ּבּדבר יׁש וספק ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
חּיבין אינן אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהן
חֹובתן. ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין ,לפיכ הּתֹורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמן
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ּכדי סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאבל
ּבמצוֹות. ְְְְִַָלחּנכן

ּכאחד·. ּפת ׁשאכלּו ּבׁשלׁשה לבר חּיבין קדם, הּזּמּון רּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
האֹוכלין היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא זֹו ואי הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר' ואֹומר: מהן, האחד מבר עׂשרה, עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו'; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו',

ִָחיינּו'.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ואֹומר: מתחיל ּכ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

'אמן' עֹונין והן הּברכֹות; ארּבע ׁשּגֹומר עד הּזן', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּוברכה ּברכה ּכל .אחר ְְַַָָָָָ

ּבּׁשם„. מזּמנין ּולמעלה, מעׂשרה האֹוכלין ּכיצד?היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר
חֹוזר והּוא חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו'ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו' ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ּברּכת ְְִִַַַָּומתחיל
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשלׁשים ועד ולהכינּה, נּׂשּואין -סעּודת ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה נבר' :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא
לאלהינּו נבר' :מבר - עׂשרה היּו ואם חיינּו'. ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹּובטּובֹו

והם מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו 'ּברּוׁשהּׂשמחה עֹונין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה אלהינּו ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹוהּוא
אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאכלנּו
מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים עד הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחר

ּבמעֹונֹו'. ְְִִֶַָ'ׁשהּׂשמחה
.Âהּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּבעזרה קדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים אפּלּו ּכהנים- וכן . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Êעליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפיםנׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשיםלזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
ּבּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדים

וזכרות]אנּדרֹוגינֹוס נקבות סימני בו ואינֹו[שיש למינֹו, מזּמן ְְְְְִִֵֵַַ
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קטן[שאין ּכלל. מזּמן ְְֵֵַָָָאינֹו
ׁשהּוא[מבין]הּיֹודע ּפי על ואף עליו, מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבין ׁשלׁשה למנין ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכבן
עליו. מזּמנין אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמנין

.Áומעלה ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ׁשבעהאין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, מאכליםׁשאכלּו [מיץ ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיהאמבושלים] והּוא, ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ירק וארּבעה ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהמבר

ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכל ׁשּיאכל צרי - ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּדברים

מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאחד
.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים

מצטרף אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
עלעּמהן אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו אחדׁשלׁשה כל [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׁשבנפרד] ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן להן[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק לחלק,[לשתי רּׁשאין אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

הּזּמּון ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלכל

.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.·Èׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו לאו, ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
לעצמן מזּמנין ואּלּו לעצמן אחדמזּמנין ׁשּמׁש יׁש ואם . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
רֹואין אּלּו מקצת ׁשאין ּפי על אף אחד, לזּמּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצטרפין
ּבבאּור המבר ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, אּלּו; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמקצת

.[בבהירות]

.‚Èּכדי לֹו, קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
ּבּׁשּוק, והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרין, ּׁשהן מה לׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּון
הּמזֹון ּברּכת יבר למקֹומֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹויצא
מזּמנין אין - מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלעצמֹו.

עּמהן ּבמקֹומֹו ויׁשב ׁשּיחזר עד .עליו, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.„È- לעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה

יצא לא והּוא זּמּון; חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמזּמנין
למפרע זּמּון ׁשאין זה, ברהמ"ז]ּבזּמּון .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ

.ÂËהיה ואם לעצמֹו; מבר ואחד אחד ּכל ׁשאכלּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים
רם, ּבקֹול מבר ׁשּיֹודע זה יֹודע, אינֹו ואחד יֹודע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
חֹובתֹו ידי ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונה .והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
לבעלּה, מברכת ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובן
למי מארה 'ּתבֹוא חכמים: אמרּו אבל חֹובתן; ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָָויֹוצאין

לֹו'. מברכין ּובניו ְְְִִֶָָָׁשאׁשּתֹו
.ÊËׁשאכלּו ּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּולפיכ סֹופרים, מּדברי לבר חּיבין ׁשהן ׂשבעּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
אם אבל חֹובתן. מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמֹוציאין
אּׁשה אין - הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת ׁשּנתחּיב וׂשבע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
החּיב ׁשּכל חֹובתֹו; מידי אֹותֹו מֹוציאין עבד אֹו קטן ִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא חֹובתֹו, מידי אֹותֹו מֹוציאין אין - הּתֹורה מן ְִִִִֵֵֶַָָָָָּבדבר

ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו ְְִַַַַָָָָהחּיב
.ÊÈאם - הּזּמּון ּברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס
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ּכדי סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָאבל
ּבמצוֹות. ְְְְִַָלחּנכן

ּכאחד·. ּפת ׁשאכלּו ּבׁשלׁשה לבר חּיבין קדם, הּזּמּון רּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
האֹוכלין היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא זֹו ואי הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר' ואֹומר: מהן, האחד מבר עׂשרה, עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו'; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו' :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו',

ִָחיינּו'.
.‚מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ואֹומר: מתחיל ּכ ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

'אמן' עֹונין והן הּברכֹות; ארּבע ׁשּגֹומר עד הּזן', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹולם,
ּוברכה ּברכה ּכל .אחר ְְַַָָָָָ

ּבּׁשם„. מזּמנין ּולמעלה, מעׂשרה האֹוכלין ּכיצד?היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר' אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר
חֹוזר והּוא חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו'ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו ּברּו' ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ּברּכת ְְִִַַַָּומתחיל
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

הּנּׂשּואין אחר יֹום ׁשלׁשים ועד ולהכינּה, נּׂשּואין -סעּודת ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹ
עֹונין: והן מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה נבר' :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו'ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא
לאלהינּו נבר' :מבר - עׂשרה היּו ואם חיינּו'. ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָֹּובטּובֹו

והם מּׁשּלֹו', ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו 'ּברּוׁשהּׂשמחה עֹונין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חיינּו', ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
ּבמעֹונֹו ׁשהּׂשמחה אלהינּו ּברּו' ואֹומר: חֹוזר ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹוהּוא
אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה וכן חיינּו'. ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאכלנּו
מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים עד הּנּׂשּואין מחמת הּנּׂשּואין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאחר

ּבמעֹונֹו'. ְְִִֶַָ'ׁשהּׂשמחה
.Âהּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּבעזרה קדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים אפּלּו ּכהנים- וכן . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים
ּבזּמּון חּיבין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ּבזּמּון. חּיבין - ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֻחּלין

הּמזֹון. ּבברּכת ְְְִִַַָָּכחּיּובן
.Êעליהן מזּמנין אין - ּוקטּנים ועבדים מצרפיםנׁשים [אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ

נׁשיםלזימון] ׁשל חבּורה ּתהא ולא לעצמן. מזּמנין אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
אֹו לעצמן, נׁשים אּלא - הּפריצּות מּפני ּוקטּנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדים
ּבּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ּובלבד לעצמן; קטּנים אֹו לעצמן, ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעבדים

וזכרות]אנּדרֹוגינֹוס נקבות סימני בו ואינֹו[שיש למינֹו, מזּמן ְְְְְִִֵֵַַ
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן

זכרות] ולא נקבות סימני לא בו קטן[שאין ּכלל. מזּמן ְְֵֵַָָָאינֹו
ׁשהּוא[מבין]הּיֹודע ּפי על ואף עליו, מזּמנין - מברכין למי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבין ׁשלׁשה למנין ּבין ּומצטרף ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכבן
עליו. מזּמנין אין והּנכרי, עליו. לזּמן עׂשרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמנין

.Áומעלה ּפת מּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין ׁשבעהאין . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה ּפת, מאכליםׁשאכלּו [מיץ ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּיהאמבושלים] והּוא, ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
ירק וארּבעה ּפת, ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל הּפת. מאֹוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהמבר

ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהּוא עד מצטרפין, אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכל ׁשּיאכל צרי - ּבׁשלׁשה אבל ּבעׂשרה; אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֹּדברים

מזּמנין. ּכ ואחר ּפת, ּכּזית מהן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאחד
.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים

מצטרף אכלין, מּׁשאר אפּלּו ׁשהּוא ּכל עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכֹולין
עלעּמהן אף לכּלן, ׁשּמבר הּוא - ׁשּבּמסּבין ּגדֹול וחכם . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

ּבאחרֹונה. אּלא ּבא ׁשּלא ֲִֶֶַָָָָֹּפי
.Èלחלק רּׁשאין אינן ּכאחד, ׁשאכלּו אחדׁשלׁשה כל [לברך ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

יׁשבנפרד] ׁשּׁשה, חמּׁשה. וכן ארּבעה, וכן להן[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק לחלק,[לשתי רּׁשאין אינן עׂשרה עׂשרה; עד , ֲֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

הּזּמּון ּברּכת ותהיה ׁשּיחלקּו זמן ׁשּכל עׂשרים; ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעד
לחלק. להם יׁש הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלכל

.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו אדם ּבני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה
לחלק רּׁשאין אינן יחד]ׁשלׁשה, אכלו שלא אף ;[ומזמנים ְִֵֵֵַָָָָֹ

רּׁשאין ׁשּלֹו, ּבחבּורה מהן ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ׁשּכבר ּבזּמּון, חּיבין ואינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ׁשּכל ּפי על אף - לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיׁשבּו

לחלק. רּׁשאין ִֵֵֵַָָָאינן
.·Èׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו לאו, ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
לעצמן מזּמנין ואּלּו לעצמן אחדמזּמנין ׁשּמׁש יׁש ואם . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
רֹואין אּלּו מקצת ׁשאין ּפי על אף אחד, לזּמּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמצטרפין
ּבבאּור המבר ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, אּלּו; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמקצת

.[בבהירות]

.‚Èּכדי לֹו, קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
ּבּׁשּוק, והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרין, ּׁשהן מה לׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּון
הּמזֹון ּברּכת יבר למקֹומֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹויצא
מזּמנין אין - מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלעצמֹו.

עּמהן ּבמקֹומֹו ויׁשב ׁשּיחזר עד .עליו, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.„È- לעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם ּכאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה

יצא לא והּוא זּמּון; חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמזּמנין
למפרע זּמּון ׁשאין זה, ברהמ"ז]ּבזּמּון .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ

.ÂËהיה ואם לעצמֹו; מבר ואחד אחד ּכל ׁשאכלּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים
רם, ּבקֹול מבר ׁשּיֹודע זה יֹודע, אינֹו ואחד יֹודע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
חֹובתֹו ידי ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונה .והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
לבעלּה, מברכת ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובן
למי מארה 'ּתבֹוא חכמים: אמרּו אבל חֹובתן; ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָָויֹוצאין

לֹו'. מברכין ּובניו ְְְִִֶָָָׁשאׁשּתֹו
.ÊËׁשאכלּו ּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּולפיכ סֹופרים, מּדברי לבר חּיבין ׁשהן ׂשבעּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
אם אבל חֹובתן. מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמֹוציאין
אּׁשה אין - הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת ׁשּנתחּיב וׂשבע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
החּיב ׁשּכל חֹובתֹו; מידי אֹותֹו מֹוציאין עבד אֹו קטן ִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו
אּלא חֹובתֹו, מידי אֹותֹו מֹוציאין אין - הּתֹורה מן ְִִִִֵֵֶַָָָָָּבדבר

ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו ְְִַַַַָָָָהחּיב
.ÊÈאם - הּזּמּון ּברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס
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ואם ;'ּומבר ּברּו' עֹונה הּוא ,'נבר' אֹומר המבר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹמצא
אחריהן עֹונה הּוא ׁשאכלנּו', ּברּו' עֹונין האֹוכלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמצא

.'אמן' ֵָ

וּפרק ¤¤

נטילת‡. צרי - 'הּמֹוציא' עליה ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
וסֹוף ּתחּלה ּפיידים על ואף חּלין; ּפת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻ

עד יאכל, לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻׁשאין
נטילת צרי - ּבמׁשקין ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּטל

ּתחּלה. ְִִַָָידים
ּבין·. ׁשמע, לקרּית ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

עללתפּלה וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּבּתחּלה מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּתֹורה ׁשּנצטּוינּו היא, חכמים מצות ׁשּזֹו ידים'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
ּומים ."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי "על ׁשּנאמר: מהן, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשמע
הּסּכנה; מּפני אּלא ׁשאינן עליהן, מברכין אין - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרֹונים

ּביֹותר. ּבהן להּזהר אדם חּיב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָּולפיכ
.‚- רׁשּות לתבׁשיל, ּתבׁשיל ּבין ידים נֹוטל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

נֹוטל אינֹו ידים,רצה נטילת צריכין אינן - חּלין ׁשל ּופרֹות . ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
זה הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלא

הרּוח ּכל[גאוותנים]מּגּסי שהמלח[מדד]. (כל הּמלח, את ִֵֶֶַַַַָָ
סדֹומית מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא - ּבאחרֹונה ידים נטילת צרי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָבו)
עיניו על ידיו ויעביר סדֹומית, מלח ּכטבע ׁשּטבעֹו מלח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
מּפני סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים לּטל חּיבין זה מּפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹויּסמא;
ׁשהן מּפני ּבּתחּלה, ידים מּנטילת ּפטּורין ּובּמחנה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמלח.

הּסּכנה. מּפני ּבאחרֹונה, וחּיבין ּבּמלחמה; ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָטרּודין
הּפרק„. עד ידים? נטילת היא היכן הידעד כף [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וכלוהזרוע] הּידים. ׁשּתי לכל רביעית הּמים? ׁשעּור וכּמה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ
וכל ידים; ּבנטילת חֹוצץ ּבטבילה, מים]ׁשחֹוצץ העֹולה[סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקוה[המשלים] סאה]למידת רביעית.[מ' לׁשעּור עֹולה , ְְְְִִִִִֶֶַַ
מקוה,‰. ּבמי ידיו הטּביל אם - ידים נטילת הּצרי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

ׁשעּור ּבהן ׁשאין ּבמים הטּבילן ואם אחר; ּדבר צרי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
ׁשאיןמקוה, ּכלּום, עׂשה לא ׁשּבּקרקע, ׁשאּובין ּבמים אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבנטילה. אּלא הּידים את מטהרין הּׁשאּובין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמים
.Âּבּמים ּדברים: ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשּיהיה ּובּׁשעּור, ידים; לנטילת ּפסּולין יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמן,
ׁשּנֹוטלין הּמים ׁשּיהּו ּובּכלי, הּידים; ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן

ּבכלי נֹותן.ּבהן מּכח ּבאין הּמים ׁשּיהּו ּובּנֹוטל, ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.Ê,וגּלּוי מראה, ׁשּנּוי - הּמים את ּפֹוסלין ּדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָארּבעה

מּלׁשּתֹות הּבהמה את ׁשּמֹונע והפסד ּבהן, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועׂשּית
ּבין ּבכלים ּבין - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו מים ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
מקֹומן מחמת ּבין לתֹוכן ׁשּנפל ּדבר מחמת ּבין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבקרקעֹות,
מן אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידים לנטילת נפסלּו ארסו]הּׁשתּיה, בהם נתן נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ
.Áּופסּולין ׁשֹופכין, נעׂשּו - מלאכה ּבהן ׁשּנעׂשה מים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּכל

ידים אֹולנטילת ּכלים, ּבהן ׁשהדיח ׁשאּובין מים ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
- ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ּבזה, וכּיֹוצא ּפּתֹו, ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרה

ה ידים. לנטילת חדׁשים,ּפסּולין אֹו מּודחין ּכלים ּבהן דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּכעכין את ּבהן מטּבל ׁשהּנחּתֹום מים ּפסלן. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹופןיבשות] וׁשהּוא ּפסּולין; בכפו], ּבׁשעת[נוטל מהן ְְְִִֵֵֶֶַ

מלאכה, ּבהן ׁשּנעׂשּו הן ׁשּבחפניו, ׁשהּמים - ּכׁשרין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָליׁשה,
ּבכׁשרּותן. הן הרי מהם, ׁשחֹופן הּמים ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ëאֹו מרים ׁשהיּו ּכגֹון - הּכלב מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
עכּורין אֹו הּכלבמלּוחין אֹותן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריחן אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

להטּביל ּכׁשרין ּובקרקעֹות, ידים; לנטילת ּפסּולין ּבכלים, -ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ
אבל הּידים; את ּבהן מטּבילין ּבמקֹומן, - טבריה חּמי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן.

אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל תעלה]אם מהן [משך ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אחרֹונים, ולא ראׁשֹונים לא מהן נֹוטלין אין - אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלמקֹום

הּבהמה. לׁשתּית ראּויין ׁשאינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמּפני
.Èלּנֹוטל ׁשּיּתן[לכתחילה]יׁש עד מעט, מעט ידיו על לּתן ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכׁשר. אחת, ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ואם ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּכּׁשעּור;
ארּבעה אדם]חמּׁשה[או]נֹוטלין זה[בני יד אֹו זה, ּבצד זה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ידיהן ׁשּירּפּו ּובלבד - אחת ּבׁשטיפה זה, יד ּגּבי [לאעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
לזו] זו ידיהם ּבאֹותּהידחקו ויהיה הּמים, ּביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואחד אחד לכל רביעית ּכדי .הּׁשטיפה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
.‡Èהּכלים ּבדפנֹות לא לּידים נֹותנין ולא[שנשברו]אין , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ

גדול]הּמחץ[תחתית]ּבׁשּולי חרס ּבחרסים[כלי ולא [שברי, ְְֲִֵַַַַָֹ
ּבמגּופתחרס] ולא ּתּקן[מכסה], ואם [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת וכן לּידים; מּמּנה נֹותנין לנטילה, [נוד]הּמגּופה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּפי על אף - וקּפה ׂשק אבל לּידים. ּבּה נֹותנין ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻׁשּתּקנּה,
ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. מהן נֹותנין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּתּקנן,
אֹותן המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו וכלים ּכלי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ׁשברי ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם נֹותנין אין - טמאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמידי

ִֵּכלים.
.·Èאדמה ּוכלי ּגללים ּכלי אפּלּו לּידים, נֹוטלין הּכלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבכל

ׁשלמים ׁשּיהיּו והּוא, ׁשאין- אֹו רביעית, מחזיק ׁשאינֹו ּכלי . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַ
לּידים. מּמּנּו נֹותנין אין - רביעית ְְִִִִִֵֶַַָּבֹו

.‚Èאם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל
יּטה אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו, ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

על זֹו,החבית על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל; ידיו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ
הּׁשנּיה על ּבראׁשֹונה וצק לּידים.וחֹוזר נֹוטל והּקֹוף, . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

.„Èחלולה]הּׁשקת האדם[אבן ּבגלּגל[מים]ׁשּדֹולה אֹו ּבידֹו ְְְֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומׁשקין והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין והּמים לתֹוכּה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָונֹותן
וׁשטפּו הּמים ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח הּבהמה, אֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּירקֹות
ידיו; על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה לא - ידיו ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעל
הּמים ׁשּנמצאּו עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ידיו היּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָואם
נטילה. לֹו עלתה - האדם נתינת מּכח ידיו על ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹׁשטפּו

.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים
טמאין, אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם

ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספקספק ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ידים, טהֹור.ׁשּבטהרת ְֳִֶַַָָָ

.ÊËיצאּו ׁשּלא למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - ראׁשֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמים
צרי - ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמים

ידיו ׁשעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו מיםׁשּיׁשּפיל . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קרקע; ּגּבי על ּבין ּכלי ּגּבי על ּבין נּטלים ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָראׁשֹונים,
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מים קרקע. ּגּבי על נּטלין אינן ּביןואחרֹונים, ראׁשֹונים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
האּור באש]ּבחּמי נּטלין[שהוחמו אין אחרֹונים, ּבצֹונן. ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

והּוא - ׁשאיןּבחּמין מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אם אבל ּבהן; לפׁשּפׁש יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעבירין

ּבאחרֹונה. מהן נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִֵֶַָָָהיּו
.ÊÈּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם הּיֹום,[מכוין]נֹוטל ּכל עליהן ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלא והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו לּטל צרי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינֹו
ידיו לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן; ּדעּתֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסיח

נטילה. ׁשּצרי עת ְְִִֵֶָָָּבכל
.ÁÈּדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה, ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

ידיו נטל ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשקה, הּמאכילׁשּטּבּולֹו . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נטילת צרי והאֹוכל, ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרים,
הּוא אחר אּלא ּבּמאכל, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידים,

ּבמגרפה לאֹוכל הּדין והּוא מזלג]הּמאכילֹו. ׁשּצרי[כעין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידים. ְִִַַָנטילת

.ËÈנֹותן ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּפיו צּוּולתֹו הרּבה וצּוּויים ידים; ּבנטילת לזלזל ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ

לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ידים, נטילת על ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים
נֹו לׁשּתֹות, ּכדי אּלא אֹוכל,מים ּכ ואחר ּבמקצתן, ידיו טל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מקצתן. ְְִֶָָוׁשֹותה
.Îהאֹוכל וכל יאכל; ּכ ואחר ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי

טמא לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ידיוּבלא הּנֹוטל וכל . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּברּכת ידים, לנטילת ותכף .מבר ּכ ואחר מנּגב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
מים לׁשּתֹות אפּלּו אחר; ּבדבר ּביניהם יפסיק לא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמזֹון
הּמזֹון. ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור ּבאחרֹונה, ידיו ׁשּנטל ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחר

ה'תשע"ב ניסן י"ב רביעי יום

ז ¤¤ּפרק

.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות
ידיו נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
ּבראׁש, מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּתחּלה,
ּבראׁש, מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מּמּנּו; למּטה לֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשני

מּמּנּו למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו .וׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ּומׁשלים·. 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה[מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ּבֹוצע, ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר ְְְִֵַַָָוהּוא
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע דבראין [כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם נתּכּונּוהנאכל ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני
חרבה ּפת שהיא]לאכל קטּנה,[כמות ּפרּוסה לא ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

מּפני מּכּביצה, יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ואינֹו ּגדֹולה. ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראה

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא יפה.[נאפה]ּבֹוצע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם„. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה

ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה

ּומּׁשלמה מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע .ׁשלמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נֹוטל ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

האֹוכל ּביד נֹותן ואינֹו אבל.ּבידֹו; היה ּכן אם אּלא , ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ואֹוכל ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא רּׁשאיןוהּבֹוצע, הּמסּבין ואין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

עד לטעם, רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹלטעם,
ּכבֹוד לחלק הּבֹוצע רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיכלה
ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹלרּבֹו,

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו ְְֶָָֹקדם
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורךׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ
אין הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
מׂשיחין אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
להן ּבא אם זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבסעּודה,
ּבר ׁשאם לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיין
סּכנה. לידי יבֹוא הּבליעה, ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ולא האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹואין

.Êעּמהן אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ודרהּׁשּמׁש ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ליּׁשב ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנּות
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדעּתֹו.

ׁשתּי ׁשאין ּברצֹונם.מּפני אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה תֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
.Áאחת ידֹו נֹוטל מים, להׁשּתין הּמסּבין מן אחד [זויצא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

והפליגשנגעה] חברֹו עם ּדּבר ידיו[שהה]ונכנס; ׁשּתי נֹוטל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ
ונֹוטל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס לׁשתּיה, מסּבין היּו ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָֻונכנס.
ּבמקֹומֹו? נֹוטל ולּמה לאֹורחין; ּפניו מחזיר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל ׁשּלא ידּמּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל]אין ואין[שאינו הּפת, על ְִִֵֵַַַַַָָ

מלא ּכֹוס את[משקין]מעבירין סֹומכין ואין הּפת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
ולא החתיכֹות; את ולא הּפת, את זֹורקין ואין ּבּפת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּקערה
וענבים, ּותאנים ּתּותים ּכגֹון קלּפין, להן ׁשאין האכלין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמׁשי ּומּתר נמאסין. ׁשהן ּבצּנֹורֹות[להזרים]מּפני יין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
החּמה, ּבימֹות ואגֹוזים קליֹות לפניהם וזֹורקין חתנים; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבּתי
ידים נֹוטלין ואין ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
ּומׁשקין, אכלין ׁשאר מפסידין אין וכן מזּוג. ּבין חי ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביין,

ּובעיטה ּבּזּוי [זלזול]ּדר. ְִִֶֶָ
.Èּבנֹו ּביד ולּתן ּׁשּלפניהם, מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא - הּבית ּבעל ׁשל ּבּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
נֹוטלין הּקטּנים ונמצאּו לפניהם, ּׁשהביא מה אּלא לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין

והֹולכין צףאֹותֹו וׁשמן יין, חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
וידּמה ׁשמן, ׁשּכּלּה חבית אדם לֹו יׁשלח ׁשּמא - ּפניה ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעל
אֹורחים, ויזּמן ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ּבּוׁשה לידי הּמביאין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹויתּבּיׁש.

אסּורין. - הּסעּודה ְְֲִַַַָלבעל
.‡Èהּׁשלחן את מסּלקין - מּלאכל [מטאטאים]ּומכּבדיןּגמרּו ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּמא ידיהן; את נֹוטלין ּכ ואחר ּבֹו, ׁשאכלּו הּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
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מים קרקע. ּגּבי על נּטלין אינן ּביןואחרֹונים, ראׁשֹונים, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
האּור באש]ּבחּמי נּטלין[שהוחמו אין אחרֹונים, ּבצֹונן. ּבין ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

והּוא - ׁשאיןּבחּמין מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אם אבל ּבהן; לפׁשּפׁש יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמעבירין

ּבאחרֹונה. מהן נֹוטלין ּפֹוׁשרין, ְְֲִִֵֶַָָָהיּו
.ÊÈּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם הּיֹום,[מכוין]נֹוטל ּכל עליהן ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלא והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו לּטל צרי ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינֹו
ידיו לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן; ּדעּתֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסיח

נטילה. ׁשּצרי עת ְְִִֵֶָָָּבכל
.ÁÈּדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה, ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

ידיו נטל ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשקה, הּמאכילׁשּטּבּולֹו . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נטילת צרי והאֹוכל, ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרים,
הּוא אחר אּלא ּבּמאכל, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידים,

ּבמגרפה לאֹוכל הּדין והּוא מזלג]הּמאכילֹו. ׁשּצרי[כעין , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידים. ְִִַַָנטילת

.ËÈנֹותן ׁשהּוא ּפי על אף ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּור
ּפיו צּוּולתֹו הרּבה וצּוּויים ידים; ּבנטילת לזלזל ואסּור . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ

לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו ידים, נטילת על ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָחכמים
נֹו לׁשּתֹות, ּכדי אּלא אֹוכל,מים ּכ ואחר ּבמקצתן, ידיו טל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

מקצתן. ְְִֶָָוׁשֹותה
.Îהאֹוכל וכל יאכל; ּכ ואחר ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי

טמא לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ידיוּבלא הּנֹוטל וכל . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּברּכת ידים, לנטילת ותכף .מבר ּכ ואחר מנּגב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
מים לׁשּתֹות אפּלּו אחר; ּבדבר ּביניהם יפסיק לא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמזֹון
הּמזֹון. ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור ּבאחרֹונה, ידיו ׁשּנטל ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחר

ה'תשע"ב ניסן י"ב רביעי יום

ז ¤¤ּפרק

.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות
ידיו נֹוטל ׁשּבכּלן ּגדֹול לסעּודה, ּכׁשּנכנסין הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻארץ;
ּבראׁש, מסב וגדֹול מסּבין. ויֹוׁשבין נכנסין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּתחּלה,
ּבראׁש, מסב ּגדֹול מּטֹות, ׁשלׁש היּו מּמּנּו; למּטה לֹו ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹוׁשני

מּמּנּו למּטה לֹו ּוׁשליׁשי מּמּנּו, למעלה לֹו .וׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ּומׁשלים·. 'הּמֹוציא', מבר הּבית הּברכה[מסיים]ּבעל ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

ׁשּיבר ּכדי הּמזֹון, ּברּכת מבר והאֹורח ּבֹוצע; ּכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ּבֹוצע, ׁשּבכּלן ּגדֹול - הּבית ּבעלי ּכּלן היּו ואם הּבית. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻלבעל

הּמזֹון. ּברּכת מבר ְְְִֵַַָָוהּוא
ולפּתן‚. מלח ׁשּיביאּו עד לבצע, רּׁשאי הּבֹוצע דבראין [כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הפת] עם נתּכּונּוהנאכל ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני
חרבה ּפת שהיא]לאכל קטּנה,[כמות ּפרּוסה לא ּבֹוצע ואינֹו . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

מּפני מּכּביצה, יֹותר ּפרּוסה ולא עין, ּכצר נראה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
ואינֹו ּגדֹולה. ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ּכרעבתן; ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנראה

ׁשּבׁשל מּמקֹום אּלא יפה.[נאפה]ּבֹוצע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם„. היתה אם ׁשלמה; מּכּכר לבצע הּמבחר, מן ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻמצוה

ּבתֹו ּפרּוסה מּניח חּטים, ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשלמה

ּומּׁשלמה מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מּׁשּתיהן, ּובֹוצע .ׁשלמה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נֹוטל ּכּכרֹות; ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים, ּובימים ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבׁשּבת

מהן. אחת ּובֹוצע ּבידֹו, ְְֵֵֵֶֶַַַָׁשּתיהן
נֹוטל‰. והאחד ואחד, אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבֹוצע

האֹוכל ּביד נֹותן ואינֹו אבל.ּבידֹו; היה ּכן אם אּלא , ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ואֹוכל ּתחּלה ידיו ּפֹוׁשט הּוא רּׁשאיןוהּבֹוצע, הּמסּבין ואין ; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

עד לטעם, רּׁשאי הּבֹוצע ואין ;המבר ׁשּיטעם עד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹלטעם,
ּכבֹוד לחלק הּבֹוצע רצה ואם הּמסּבין. רב מּפי 'אמן' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיכלה
ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא למי אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹלרּבֹו,

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו ְְֶָָֹקדם
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין לצורךׁשנים, הפסיק אחד [אם ְְְִִִֶֶַַַָָָ

וכיו"ב] ּגמרּושתיה ממּתינין. אין ׁשלׁשה, מהן[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ
אין הּׁשנים מהן, אחד ּגמר עּמהן; מפסיק הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים,
מׂשיחין אין ׁשּגֹומרין. עד והֹולכין, אֹוכלין אּלא לֹו, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָמפסיקין
להן ּבא אם זה, ּומּפני סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבסעּודה,
ּבר ׁשאם לעצמֹו, מבר ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיין
סּכנה. לידי יבֹוא הּבליעה, ּבׁשעת 'אמן' העֹונה ויענה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
לבּיׁשֹו. ׁשּלא ּבמנתֹו, ולא האֹוכל, ּבפני מסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹואין

.Êעּמהן אֹוכל אינֹו הּמסּבין, לפני העֹומד ודרהּׁשּמׁש ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ליּׁשב ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנּות
לֹו, ׁשּנֹותנין וכֹוס ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדעּתֹו.

ׁשתּי ׁשאין ּברצֹונם.מּפני אּלא ּברצֹונֹו, ּתלּויה תֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
.Áאחת ידֹו נֹוטל מים, להׁשּתין הּמסּבין מן אחד [זויצא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

והפליגשנגעה] חברֹו עם ּדּבר ידיו[שהה]ונכנס; ׁשּתי נֹוטל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ
ונֹוטל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס לׁשתּיה, מסּבין היּו ואם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָֻונכנס.
ּבמקֹומֹו? נֹוטל ולּמה לאֹורחין; ּפניו מחזיר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל ׁשּלא ידּמּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
.Ëחי ּבׂשר מּניחין מבושל]אין ואין[שאינו הּפת, על ְִִֵֵַַַַַָָ

מלא ּכֹוס את[משקין]מעבירין סֹומכין ואין הּפת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
ולא החתיכֹות; את ולא הּפת, את זֹורקין ואין ּבּפת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּקערה
וענבים, ּותאנים ּתּותים ּכגֹון קלּפין, להן ׁשאין האכלין ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמׁשי ּומּתר נמאסין. ׁשהן ּבצּנֹורֹות[להזרים]מּפני יין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
החּמה, ּבימֹות ואגֹוזים קליֹות לפניהם וזֹורקין חתנים; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבּתי
ידים נֹוטלין ואין ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
ּומׁשקין, אכלין ׁשאר מפסידין אין וכן מזּוג. ּבין חי ּבין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביין,

ּובעיטה ּבּזּוי [זלזול]ּדר. ְִִֶֶָ
.Èּבנֹו ּביד ולּתן ּׁשּלפניהם, מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא - הּבית ּבעל ׁשל ּבּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
נֹוטלין הּקטּנים ונמצאּו לפניהם, ּׁשהביא מה אּלא לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאין

והֹולכין צףאֹותֹו וׁשמן יין, חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
וידּמה ׁשמן, ׁשּכּלּה חבית אדם לֹו יׁשלח ׁשּמא - ּפניה ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעל
אֹורחים, ויזּמן ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן יין, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהיא
ּבּוׁשה לידי הּמביאין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹויתּבּיׁש.

אסּורין. - הּסעּודה ְְֲִַַַָלבעל
.‡Èהּׁשלחן את מסּלקין - מּלאכל [מטאטאים]ּומכּבדיןּגמרּו ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֻ

ׁשּמא ידיהן; את נֹוטלין ּכ ואחר ּבֹו, ׁשאכלּו הּמקֹום ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
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עליהן להּל ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיּׁשאר
לאּבדן מּתר ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל עליהן; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולרחץ

ַָּבּיד.
.·È,הּמזֹון ּברּכת ׁשּמבר ּכל - לנטילה מים להם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביאּו

מזהמֹות, וידיו הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹהּוא
אחר זה ּבּסֹוף ידן נֹוטלין הּסֹועדין, ּוׁשאר אחר. ׁשּיּטל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זהזה ּבדבר מכּבדין ואין לפני"]; מכּבדין["טול ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּבגׁשרים ולא ּבדרכים, ולא מזהמֹות, "לךּבידים לגדול [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

ּכניסה.-לפני"] ּובׁשעת למזּוזה, הראּוי ּבפתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָאּלא
.‚Èידיהן ונּגבּו ידיהן, את לּטל הּמזֹון,ּגמרּו ּברּכת ּוברכּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּמגמר את הּמזֹון,[בשמים]והביאּו ּברּכת ׁשּבר הּגדֹול - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
'אמן'. עֹונין וכּלן הּמגמר, על מבר ְְְִֵֵַַָָָָֻֻהּוא

.„Èּכֹוס מביאין - ובשמים) ברכה כוס (של יין ׁשם היה ְִִִִַָָָאם
רביעית רביעית,מחזיק על יתר אֹו ּבׂשמים{, מין ;}ּומביאין ְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָ

ּברּכת ּומבר ּבׂשמאלֹו, הּבׂשמים ואת ּבימינֹו, הּיין את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאֹוחז
על מבר ּכ ואחר הּיין, על מבר ּכ ואחר ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָהּמזֹון;
טחֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ערב ׁשמן הּבׂשמים היה אם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׂשמים.

הּׁשּמׁש שמשו]ּבראׁש ראש על הבשמים ריח היה[מנגב ואם ; ְְִַַָָָֹ
טחֹו חכמים, ּתלמיד יצא[מנגבו]הּׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לּׁשּוק. ְַָֻמבּׂשם
.ÂËיין טעּונה הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ּפי על עלאף ּבר אם , ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

מּבפנים, ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
יין וימּלאּנּו מּבחּוץ; אֹותֹו לברּכתויׁשטף ׁשהּגיע וכיון חי, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ואין לׁשתּיה. ערב ׁשּיהא ּכדי מים, מעט לתֹוכֹו נֹותן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'הארץ',
עד ׁשֹותקין, הּכל אּלא הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׂשיחין

ויׁשּתּו. והּיין, הּמזֹון ּברּכת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּתכלה

ח ¤¤ּפרק

ּפרי‡. 'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
רּבֹות' נפׁשֹות 'ּבֹורא ּובּסֹוף הּמיניןהעץ', מחמׁשת חּוץ ; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וזיתים ּותאנים ורּמֹונים ענבים והן ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּותמרים
'ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין - והירקֹות הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ׁשאין ּודברים רּבֹות'. נפׁשֹות 'ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה', ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
וחלב ּומים ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָּגּדּולן
'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', מבר ּבּתחּלה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּודבׁש
טעּון אינֹו - צמאֹו לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות'. ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות

לאחריו. ולא לפניו לא ְְְְֲַָָָָָֹֹּברכה,
עליהן·. מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

נפׁשֹות' 'ּבֹורא ּולבּסֹוף 'ׁשהּכל', הענביםּבּתחּלה מן חּוץ ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא ּבּתחּלה מבר הּוא הּיין ׁשעל - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּזיתים
מבר הּוא הּׁשמן ועל ׁשלׁש, מעין אחת ּברכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּולבּסֹוף
ׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ'. ּפרי 'ּבֹורא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה

הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ּבגרֹונֹו [ירקותחֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשתהמבושלים] אם אבל ּבׁשתּיתֹו; נהנה ׁשהרי ּבהן, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

עליו מבר - ּבגרֹונֹו חֹוׁשׁש היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמן
הּׁשמן. ּבטעם נהנה לא ׁשהרי ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ'ׁשהּכל',

אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות
ונימוחו]ׁשלקן הרבה 'ׁשהּכל',[בישלם ּבּתחּלה עליהן מבר , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכגֹון ׁשלּוקין, להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות נפׁשֹות'. 'ּבֹורא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּולבּסֹוף
ולפת ירק]ּכרּוב ּבּתחּלה[מין עליהן מבר חּיין, אכלן אם - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבין אכלן - ּומבּׁשלין חּיין להאכל ׁשּדרּכן ּודברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ'ׁשהּכל'.
הראּויה ּברכה ּבּתחּלה עליהן מבר - מבּׁשלין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻחּיין
היּו ואם העץ'; ּפרי 'ּבֹורא מבר עץ, ּפרֹות היּו אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלהן:

האדמה'. ּפרי 'ּבֹורא מבר ירקֹות, אֹו אדמה ְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּפרֹות
ׁשלק„. מי על מבר - ׁשּׁשלקן להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָירקֹות

מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא, האדמה'; ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן
לׁשּתֹותן ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכׁשלקֹות, ׁשלקֹות ּדבׁשׁשּמימי . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

'ׁשהּכל' ּתחּלה עליו מברכין ׁשּמעכןּתמרים, ּתמרים אבל . ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ
עליהן מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשין ׁשּלהן, ּגרעינין והֹוציא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידֹו,
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּתחּלה

עד‰. מימיהן ּומבּׁשלין אֹותן, ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקנים
גושי]ׁשּיקּפא אמרּו,[ייעשה הּגאֹונים ּכל - למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'ּבֹורא אמרּו, ּומּקצתם האדמה', ּפרי 'ּבֹורא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָׁשּמברכין
'ּבֹורא מבר קנים, אֹותן ׁשהּמֹוצץ אמרּו, וכן העץ'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּפרי
עליו מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפרי
ידי על ׁשּנׁשּתּנה הּקנים אּלּו ּדבׁש יהיה ׁשּלא 'ׁשהּכל'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּלא

באש]האּור בישול נׁשּתּנה,[ע"י ׁשּלא ּתמרים מּדבׁש ּגדֹול , ְְְִִִֶַַָָָָֹ
'ׁשהּכל'. עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין

.Âעליו מבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹור,
קפרס 'ׁשהּכל'. צלף[עלים]ּבּתחּלה אילן]ׁשל מבר[מין - ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

והאבּיֹונֹות ּפרי; ׁשאינֹו מּפני האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָעליו
ּדּקים[גרגירים] ּתמרים ּכצּורת ׁשהן הּפרי הן צלף, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל

העץ'. ּפרי 'ּבֹורא עליהן ּומבר - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָקטּנים
.Êוהּזנּגביל קינמון]הּפלּפלין רטּבין,[מין ׁשהן ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻ

האדמה' ּפרי 'ּבֹורא ּתחּלה עליהן אינןמבר יבׁשין, אבל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָ
ּתבלין, ׁשהן מּפני - לאחריהן ולא לפניהן לא ּברכה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹטעּונין
ׁשאינן ּומׁשקין לאכילה, ראּויין ׁשאינן אכלין וכן אכל. ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינן
ולא לפניהן לא ּברכה, טעּונין אינן - לׁשתּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹראּויין

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Áׁשהקריס והּיין ׁשעּפׁשה, ׁשעברה[החמיץ]הּפת ותבׁשיל , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

והּנֹובלֹות מהעץ]צּורתֹו, שנשרו ּפּגין[פירות [קודםׁשהן ְְִֵֶַַָ
והּגֹובאישהתבשלו] והחמץ, והּׁשכר, חגב], והּמלח,[מין , ְְְְֵֶֶַַַַַַָֹ
פטריות]והּכמהין מבר[מין הּוא ּכּלן על - והּפטרּיֹות , ְְְְְִִִֵֵַַַָָֻ

מברכין 'ׁשהּכל', לפניו ׁשּמברכין וכל 'ׁשהּכל'. ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּתחּלה
חי ּׁשּברא, מה ּכל על רּבֹות נפׁשֹות 'ּבֹורא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָלאחריו
לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהעֹולמים'.

.Ëיין]ׁשמרים ׁשלׁשה[של עליהם מים,[מדות]ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יין ׁשּזה הּגפן', ּפרי 'ּבֹורא עליהן מבר - ארּבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהֹוציא
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - מארּבעה ּפחֹות הֹוציא הּוא; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמזּוג

'ׁשהּכל'. ּתחּלה עליהן מבר יין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטעם
.Èועל יצא; - האדמה' ּפרי 'ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

ּבר אם הּכל, ועל יצא. לא - העץ' ּפרי 'ּבֹורא הארץ ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּפרֹות
יצא - הּיין.'ׁשהּכל' ועל הּפת על ואפּלּו , ְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ
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.‡Èלֹומר מנת על הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו. מחזירין אין - הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל',
מנת על הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
- העץ' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָלֹומר
ּדגן, ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ואמר וטעה מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא לֹומר מנת על ּובר ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָּופתח
הּׁשם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - לחם' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
הראּויה לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהּמלכּות,
על אף טעּות, הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹלאֹותֹו

אֹותֹו. מחזירין ואין יצא, - ּבסֹופּה ׁשּטעה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּפי
.·Èלא אם ּבר אם ּבהן לֹו ׁשּנסּתּפק האּלּו הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשהן מּפני ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּבר
סֹופרים ּברכהמּדברי ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח . ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּפרֹות היּו ואם ּבּסֹוף; ּומבר ּבֹולען, - מׁשקין היּו אם -ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אחד לצד מסּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון יּמאסּו, זרקן ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשאם
ּפֹולים ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען; ּכ ואחר ,ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּומבר
ּכ ואחר ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד מּפיו ּפֹולטן - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָואפּונים

ֵאֹוכל.
.‚Èלפנ -היּו ׁשוֹות ּברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

אין ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר ׁשּירצה, מהן איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר
הראּויה ּברכה מהן אחד ּכל על מבר - ׁשוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּברכֹותיהן
ּבזה רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ׁשּירצה מין זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלֹו,
הּוא עליו הּמינין, מּׁשבעת אחד ּביניהן יׁש אם - מּזה ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר

לּברכה קֹודם ּבּפסּוק, הּקֹודם וכל ּתחּלה; והּׁשבעה,מבר . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּותאנה וגפן ּוׂשערה, חּטה "ארץ זה: ּבפסּוק האמּורין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהן
הּתמרים; הן זה, ּודבׁש ּודבׁש". ׁשמן, זית ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָורּמֹון;

ל'ארץ' ׁשני ׁשהּתמרים - לענבים קֹודמין [השניוהּתמרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל'ארץ'שבפסוק] ׁשליׁשי והענבים .[הראשון], ְְְֲִִִֶֶָָ

.„Èוׁשל הּפרֹות מיני חמׁשת ׁשל ׁשלׁש ׁשּמעין אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברכה
'על אֹומר: הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיין,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּגפן' ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר: הּוא הּיין ועל .וכּו''; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
ּבארץ היה ואם הּפרֹות'; ועל הארץ 'על ּבׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחֹותם
מי ויׁש ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ּבהן: חֹותם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
טֹוב אל 'ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ּבּברכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
ׁשאֹומר מי ויׁש רביעית; ּברכה מעין ׁשהּוא אּתה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומטיב

ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
.ÂËמיניׁש חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ועל הּמחיה, ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּו'';

.הּפרֹות' ֵַ
.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים

הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

ט ¤¤ּפרק

קדם‡. ּבמׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם
וכיצדּברכה ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מין אֹו עץ הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכין
מין אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעץ,
ולא מעץ לא היה ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹהעׂשב,

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון של]מאדמה, מבר[הדם - החּיה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכגֹון לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ'ּבֹורא

-אתרֹו הּכל ועל ּבּפרֹות'. טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח ג ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ְִִִֵֵַָָָָאם

הּמגמר·. על מברכין גחליםאין על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] להדיף ּתימֹורתֹובוערות ׁשּתעלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכין עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכין
בׂשמים'; 'עּׂשבי מברכין עׂשב, היה ואם בׂשמים'; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
מיני 'ּבֹורא מברכין ּבּה, וכּיֹוצא חּיה מּמין היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם

ְִָבׂשמים'.
ׁשמן‚. 'ּבֹורא עליו מבר ּבֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';
ׁשּבּׂשמֹו ׁשמן בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא עליו מבר [ערבונֹודף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

בשמים] מיניעם 'ּבֹורא עליו מבר הּמׁשחה, ׁשמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכעין
ּופֹוטר ההדס על מבר והדס, ׁשמן לפניו הביאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבׂשמים'.
בׂשמים'. 'עצי והיא לׁשניהן, אחת ׁשּברכה מּפני הּׁשמן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּברּכת„. אין עׂשב, ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהיּו
ועל לעצמֹו, זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
וׁשמן ּבימינֹו, יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
הּׁשמן על ּומבר וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשמאלֹו;

ּבר וטחֹו ּבֹו, הּׁשּמׁשּומריח בידיםאׁש לשוק יצא [שלא ְְִֵַַַָָֹ
ּבּכתל.מבושמות] טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש היה ואם ;ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

.‰מבר האדמה, מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר
בׂשמים' מיני 'ּבֹורא מּמיניןעליו הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה,
מיני 'ּבֹורא מבר הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש אםּבׂשם בׂשמים'. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ויצא נכנס אחת; אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻיׁשב
ּופעם. ּפעם ּכל על מבר ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָנכנס

.Âהּים וחלפי הים]הּׁשֹוׁשּנה שבשפת עליהן[צמחים מברכין , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
נרּגס בׂשמים'. עצי צמח]'ּבֹורא עצי[מין 'ּבֹורא ּגּנה, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ

הּורד, ּומי הּורד, בׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ׂשדה, וׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָבׂשמים';
והּמצטּכי שרף]והּלבֹונה, הנקרא מעץ היוצא וכּיֹוצא[נוזל , ְְְְְִֵַַַַַָ

בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא - ְֲִֵֵֶָָּבהן
.Êריח הן: ואּלּו עליהן; מברכין אין טֹוב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

רע ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ,טֹוב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Á?זרהּכיצד עבֹודה ׁשל מןּבׂשמים ערוה ׁשעל ּובׂשמים , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
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.‡Èלֹומר מנת על הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו. מחזירין אין - הּגפן' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל',
מנת על הּברכה והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
- העץ' ּפרי 'ּבֹורא ואמר וטעה האדמה', ּפרי 'ּבֹורא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָלֹומר
ּדגן, ׁשל ּתבׁשיל לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ואמר וטעה מזֹונֹות', מיני 'ּבֹורא לֹומר מנת על ּובר ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָּופתח
הּׁשם ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - לחם' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא
הראּויה לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוהּמלכּות,
על אף טעּות, הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹלאֹותֹו

אֹותֹו. מחזירין ואין יצא, - ּבסֹופּה ׁשּטעה ְְֲִִִֵֶַָָָָָּפי
.·Èלא אם ּבר אם ּבהן לֹו ׁשּנסּתּפק האּלּו הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשהן מּפני ּבּסֹוף; ולא ּבּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּבר
סֹופרים ּברכהמּדברי ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח . ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּפרֹות היּו ואם ּבּסֹוף; ּומבר ּבֹולען, - מׁשקין היּו אם -ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
אחד לצד מסּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון יּמאסּו, זרקן ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשאם
ּפֹולים ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען; ּכ ואחר ,ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּומבר
ּכ ואחר ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד מּפיו ּפֹולטן - ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָואפּונים

ֵאֹוכל.
.‚Èלפנ -היּו ׁשוֹות ּברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

אין ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר ׁשּירצה, מהן איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר
הראּויה ּברכה מהן אחד ּכל על מבר - ׁשוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּברכֹותיהן
ּבזה רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ׁשּירצה מין זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלֹו,
הּוא עליו הּמינין, מּׁשבעת אחד ּביניהן יׁש אם - מּזה ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹותר

לּברכה קֹודם ּבּפסּוק, הּקֹודם וכל ּתחּלה; והּׁשבעה,מבר . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּותאנה וגפן ּוׂשערה, חּטה "ארץ זה: ּבפסּוק האמּורין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהן
הּתמרים; הן זה, ּודבׁש ּודבׁש". ׁשמן, זית ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָורּמֹון;

ל'ארץ' ׁשני ׁשהּתמרים - לענבים קֹודמין [השניוהּתמרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ל'ארץ'שבפסוק] ׁשליׁשי והענבים .[הראשון], ְְְֲִִִֶֶָָ

.„Èוׁשל הּפרֹות מיני חמׁשת ׁשל ׁשלׁש ׁשּמעין אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברכה
'על אֹומר: הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיין,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּגפן' ּפרי ועל הּגפן 'על אֹומר: הּוא הּיין ועל .וכּו''; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
ּבארץ היה ואם הּפרֹות'; ועל הארץ 'על ּבׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחֹותם
מי ויׁש ּפרֹותיה'. ועל הארץ 'על ּבהן: חֹותם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
טֹוב אל 'ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ּבּברכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמֹוסיף
ׁשאֹומר מי ויׁש רביעית; ּברכה מעין ׁשהּוא אּתה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּומטיב

ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
.ÂËמיניׁש חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים ואכל יין תה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּככה: ּבאחרֹונה מבר ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּדגן,
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהעֹולם,
חמּדה ארץ ועל הּׂשדה, ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל העץ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
ועל הּמחיה, ועל הארץ, על ה', אּתה ּברּו' וחֹותם: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָוכּו'';

.הּפרֹות' ֵַ
.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל

ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - ּבהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים

הן. העץ ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, ּכֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמעין
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
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קדם‡. ּבמׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם
וכיצדּברכה ּברכה. קדם טֹוב ריח להריח לֹו אסּור ּכ - ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מין אֹו עץ הריח לֹו ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכין
מין אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים'; עצי 'ּבֹורא עליו מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעץ,
ולא מעץ לא היה ואם בׂשמים'; עּׂשבי 'ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָֹֹהעׂשב,

מן ׁשהּוא הּמֹור ּכגֹון של]מאדמה, מבר[הדם - החּיה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכגֹון לאכילה, הראּוי ּפרי היה ואם בׂשמים'; מיני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ'ּבֹורא

-אתרֹו הּכל ועל ּבּפרֹות'. טֹוב ריח 'ׁשּנתן מבר - ותּפּוח ג ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
יצא. בׂשמים', מיני 'ּבֹורא אמר ְִִִֵֵַָָָָאם

הּמגמר·. על מברכין גחליםאין על המונחים [בשמים ְְְִֵַַָָֻ
ריחם] להדיף ּתימֹורתֹובוערות ׁשּתעלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכין עץ, ריח ׁשּנתן הּנׂשרף זה היה אם עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכין
בׂשמים'; 'עּׂשבי מברכין עׂשב, היה ואם בׂשמים'; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
מיני 'ּבֹורא מברכין ּבּה, וכּיֹוצא חּיה מּמין היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם

ְִָבׂשמים'.
ׁשמן‚. 'ּבֹורא עליו מבר ּבֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';
ׁשּבּׂשמֹו ׁשמן בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא עליו מבר [ערבונֹודף, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

בשמים] מיניעם 'ּבֹורא עליו מבר הּמׁשחה, ׁשמן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכעין
ּופֹוטר ההדס על מבר והדס, ׁשמן לפניו הביאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבׂשמים'.
בׂשמים'. 'עצי והיא לׁשניהן, אחת ׁשּברכה מּפני הּׁשמן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּברּכת„. אין עׂשב, ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהיּו
ועל לעצמֹו, זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
וׁשמן ּבימינֹו, יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה
הּׁשמן על ּומבר וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשמאלֹו;

ּבר וטחֹו ּבֹו, הּׁשּמׁשּומריח בידיםאׁש לשוק יצא [שלא ְְִֵַַַָָֹ
ּבּכתל.מבושמות] טחֹו חכמים, ּתלמיד הּׁשּמׁש היה ואם ;ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

.‰מבר האדמה, מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר
בׂשמים' מיני 'ּבֹורא מּמיניןעליו הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים'. מיני 'ּבֹורא עליו מבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה,
מיני 'ּבֹורא מבר הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש אםּבׂשם בׂשמים'. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ויצא נכנס אחת; אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻיׁשב
ּופעם. ּפעם ּכל על מבר ויצא, ְְְִֵַַַַַַָָָָנכנס

.Âהּים וחלפי הים]הּׁשֹוׁשּנה שבשפת עליהן[צמחים מברכין , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
נרּגס בׂשמים'. עצי צמח]'ּבֹורא עצי[מין 'ּבֹורא ּגּנה, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָ

הּורד, ּומי הּורד, בׂשמים'. עּׂשבי 'ּבֹורא ׂשדה, וׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָבׂשמים';
והּמצטּכי שרף]והּלבֹונה, הנקרא מעץ היוצא וכּיֹוצא[נוזל , ְְְְְִֵַַַַַָ

בׂשמים'. עצי 'ּבֹורא - ְֲִֵֵֶָָּבהן
.Êריח הן: ואּלּו עליהן; מברכין אין טֹוב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

רע ריח להעביר העׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ,טֹוב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Á?זרהּכיצד עבֹודה ׁשל מןּבׂשמים ערוה ׁשעל ּובׂשמים , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
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ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות
העׂשּוי וׁשמן הּכּסא, ּבית ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמה את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻלהעביר
ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא לפי עליו, מברכין אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּבגדים
לפי ,מבר אינֹו הּמגמרין, ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻׁשל

עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאין
.Ëמסּבה ׁשל מברכין[סעודה]ּבׂשמים אין - ּגֹוים ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ

חּוץ מהּל היה זרה. לעבֹודה ּגֹוים, מסּבת ׁשּסתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליהן;
ואם ;מבר אינֹו ּגֹוים, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלּכר
ׁשאין ּבריח עליו, ׁשּמברכין ריח נתערב .מבר יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹרב

הרב. אחר הֹולכין - עליו ְְְִִַַָָָָֹמברכין

ה'תשע"ב ניסן י"ג חמישי יום
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ּפתיחה‡. ּבהן ׁשאין הרּבה אחרים ּודברים אחרֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברכֹות
חתימהוך][בבר ׁשבח[בברוך]ולא ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ

ׁשּכבר הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוהֹודיה
חדׁשים ּכלים והּקֹונה חדׁש, ּבית הּבֹונה אּלּו: והם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתבנּום;
ה' אּתה ּברּו' :מבר - לֹו אין ּבין ּבהן ּכּיֹוצא לֹו יׁש ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

.·מבר יֹום, ׁשלׁשים לאחר חברֹו את הרֹואה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
ּברּו' :מבר חדׁש, עׂשר ׁשנים לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'ׁשהחינּו';

הּמתים' מחּיה העֹולם, מל אלהינּו ה' ּפריאּתה הרֹואה . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
'ׁשהחינּו'. מבר ראּיתֹו ּבתחּלת לׁשנה, מּׁשנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמתחּדׁש

.‚:מבר טֹובה, ׁשמּועה מלׁשמע אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּברּו' :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע והּמטיב'; הּטֹוב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּכדר נפׁש, ּבטֹובת הרעה על לבר אדם וחּיב האמת'. ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּדּין
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: - ּבׂשמחה הּטֹובה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמבר
אהבה ּובכלל ,"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,ְְְְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאלהי
ויׁשּבח יֹודה לֹו, ׁשּיצר ּבעת ׁשאפּלּו ּבּה, ׁשּנצטּוינּו היתרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו

ְְִָּבׂשמחה.
על„. אף - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה

ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין, ׁשהּדברים מברּפי - רעה לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמע אֹו רעה, אליו נגעה אם וכן והּמטיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'הּטֹוב
ּגֹורמת זֹו ׁשרעה מראין, ׁשהּדברים ּפי על אף - רעה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמּועה
העתיד על מברכין ׁשאין האמת'; 'ּדּין מבר - טֹובה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

עּתה ּׁשארע מה על אּלא .להיֹות, ְִֵֶֶַַַַָָ
'ׁשהחינּו'‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים ּגׁשמים ;ירדּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ואם והּמטיב'. 'הּטֹוב מבר אחרים, וׁשל ׁשּלֹו היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
ּכל על אלהינּו, ה' ל אנחנּו 'מֹודים :מבר ׂשדה, לֹו ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו לנּו; ׁשהֹורדּת וטּפה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָטּפה
הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון רּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולׁשֹוננּו
ׁשמים, ּכנׁשרי פרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָועינינּו
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו
אלפי מאלף אחת על אפּלּו מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאלהינּו,

ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים - מּלפנים ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאבֹותינּו
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָעבדים
ּדּליתנּו רּבים רעים ּומחלאים מּלטּתנּו, ּומּדבר ְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּצלּתנּו,
עזבּונּו ולא אלהינּו, ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹמלּכנּו;
ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ׁשּפּלגּת אברים ּכן, על .ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָחסדי
יֹודּו ּברּנה הם הן - ּפינּו ּבתֹו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאּפנּו,
ההֹודיֹות רב ה', אּתה ּברּו מלּכנּו. ,ׁשמ את ויברכּו ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹל

הּתׁשּבחֹות'. ְִֵַָאל
.Âהארץ,מאימת על הּמים מּׁשּירּבּו הּגׁשמים? על מברכין י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

וילכּו הּמים, ּפני על הּמטר מן אבעּבּועֹות ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָויעלּו
זה לקראת זה .האבעּבּועֹות ְְֲִֶֶַַָ

.Êמבר - אחין עּמֹו יׁש אם - וירׁשּתּו' אביו 'מת לֹו: ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאמרּו
אין ואם והּמטיב'; 'הּטֹוב ּכ ואחר האמת', 'ּדּין ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבּתחּלה
טֹובה ׁשּכל - ּדבר ׁשל קצבֹו 'ׁשהחינּו'. מבר אחים, ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעּמֹו
ׁשהיא וטֹובה והּמטיב'; 'הּטֹוב מבר ולאחרים, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיא

'ׁשהחינּו' מבר לבּדֹו, .לֹו ְְֱֵֶֶַָָ
.Áלהֹודֹות צריכין ׁשּיצאארּבעה וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, חֹולה - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדרכים והֹולכי ּכׁשּיעלּו, הּים ויֹורדי האסּורים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָמּבית
מהם ּוׁשנים עׂשרה, ּבפני להֹודֹות ּוצריכין ליּׁשּוב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכׁשּיּגיעּו
זקנים ּובמֹוׁשב עם, ּבקהל "וירֹוממּוהּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמים,
אּתה ּברּו' :ּומבר ּביניהן עֹומד מֹודה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהללּוהּו".
ּכל ׁשּגמלני טֹובֹות, לחּיבים הּגֹומל העֹולם, מל אלהינּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'
,יגמל הּוא טֹוב, ׁשּגמל' אֹומרים: הּׁשֹומעין וכל ְְְְְְְִִִֶַָָָטֹוב';

ֶָסלה'.
.Ëסּוף ים ּכגֹון ליׂשראל, נּסים ּבֹו ׁשּנעׂשּו מקֹום ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהרֹואה

הּירּדן יהושע]ּומעּברֹות בימי ישראל בו מבר:[שעברו - ְְְְֵֵַַַָ
לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה' אבלּבּמקֹום לרּבים. נס ּבֹו ׁשּנעׂשה מקֹום ּכל וכן ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבנֹו ּובן ּובנֹו הּיחיד אֹותֹו - לּיחיד נס ּבֹו ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הּמקֹום: אֹותֹו ּכׁשּיראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר
לאבי נס 'ׁשעׂשה אֹו: הּזה', ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם,

אריֹות ּגב הרֹואה הּזה'. דניאל]ּבּמקֹום בו וכבׁשן[שהושלך , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]האׁש מישאל חנניה בו 'ּברּו[שהושלכו :מבר - ְֵֵָָָ

ּבּמקֹום לּצּדיקים נס ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
ּברּו' :מבר - זרה עבֹודה ּבֹו ׁשעֹובדין מקֹום הרֹואה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָהּזה'.
לעֹוברי אּפים אר ׁשּנתן העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּתה
יׂשראל ּבארץ אם - זרה עבֹודה מּמּנּו ׁשּנעקרה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָרצֹונֹו'.
ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
:מבר - הּוא לארץ ּבחּוצה ואם מארצנּו'; זרה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה
מן זרה עבֹודה ׁשעקר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּמקֹום מן ׁשעקרּת 'ּכׁשם ּבׁשּתיהן: ואֹומר הּזה'; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקֹום
עֹובדיהן לב ותׁשיב הּמקֹומֹות, מּכל ּתעקר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזה,

.'ְְֶָלעבד
.Èּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי 'ּבהרֹואה :מבר ה'- אּתה רּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

:מבר - ּבחרּבנן אלמנה'; ּגבּול מּציב העֹולם, מל ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻאלהינּו
הרֹואה האמת'. ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹקברי
ּבּדין, אתכם וכלּכל ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשר
להקים עתיד והּוא ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהחיה
מחּיה ה', אּתה ּברּו ּבּדין; הּבא העֹולם לחּיי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם

ִֵַהּמתים'.
.‡Èהן ּגֹוים אם - ּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹואה

אחרית הּנה יֹולדּתכם; חפרה מאד, אּמכם "ּבֹוׁשה אֹומר: -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
וערבה" צּיה מדּבר יׂשראלּגֹוים, ּובארץ הן, יׂשראל ואם ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הרזים'. חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר -ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' אֹומר: - העֹולם אּמֹות מחכמי ְֵֵֵֶַַָָָָָֻהרֹואה
חכמי ודם'; לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם, מל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינּו
אּמֹות מלכי ליראיו'; מחכמתֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
יׂשראל, מלכי ודם'; לבׂשר מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,

ליראיו'. מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :ְְִִֵֵֶַָָָמבר
.·Èאֹו ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת הּכּוׁשי, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהרֹואה

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאבריהן
הּברּיֹות' קּטעמׁשּנה אֹו סּומה, הרֹואה ברגליו]. או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּובהקנין ׁשחין, בהרות]ּומּכי מבר:[מלאים - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
א נֹולדּו'ּברּו ואם האמת'; ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

וקֹוף ּפיל הרֹואה הּברּיֹות'. 'מׁשּנה :מבר אּמן, מּמעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן
עוף]וקּפֹוף הּברּיֹות'.[מין מׁשּנה ּברּו' :מבר , ְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èטֹובֹות ואילנֹות ּביֹותר, ּומתּקנֹות טֹובֹות ּברּיֹות ְְְְִִֵֶָָָֻהרֹואה
ּבעֹולמֹו' לֹו 'ׁשּככה :מבר ּבימי- ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונּצנים ּפֹורחֹות אילנֹות וראה מבר:[פרחים]ניסן, - עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָָ
ּבעֹולמֹו חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכדי נאֹות, טֹובֹות ּברּיֹות ּבֹו ּוברא }להתנאֹות{ּכלּום, ְְְְְִִֵָָָָ
אדם'. ּבני ּבהן ְֵֶָָָ(ליהנות)

.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל[בסערה]על הּברקים, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה קֹול ועל רחים[רעש]הרעמים, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נֹופלים ּכֹוכבים הן ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר האּור ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
על - זנב להן ׁשּיׁש ּכֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָורצים
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - מאּלּו אחד ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ה' אּתה ּברּו' :מבר - רצה ואם עֹולם'; מלא ְְִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּכחֹו

ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם, מל ְֱִֵֵֶֶֶָָֹאלהינּו
.ÂËהּמדּברֹו על הּגבעֹות, ועל ההרים, הּיּמים,ת,על ועל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

- יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם - הּנהרֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
עֹוׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר

הּגדֹול הּים את הרֹואה יֹום[אוקינוס]ּבראׁשית'. מּׁשלׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יֹותר אֹו יֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשלׁשים

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה ֶֶַַָָָָָהעֹולם,
.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבענן קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

ּבמאמרֹו' וקּים ּבבריתֹו, נאמן הּברית, זֹוכר הרֹואההעֹולם, . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבחּדּוׁשּה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָֹלבנה
צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ׁשחקים, ּברא ּבמאמרֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּוׂשמחים ׂשׂשים ּתפקידתם, את יׁשּנּו ׁשּלא להם נתן ּוזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחק
ולּלבנה אמת; ׁשּפעּלתם אמת ּפֹועלי קֹוניהם, רצֹון ְְְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלעׂשֹות
ׁשהם בטן, לעמּוסי ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמר

מלכּותֹו; ּכבֹוד על ליֹוצרם ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָעתידין
חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ְֳִֵַַָָָּברּו

.ÊÈמעּמד זֹו ּברכה לבר החדׁשוצרי על המבר ׁשּכל ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבּלילה עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
עד ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו עיגולה]ׁשּתּמלא .[יתמלא ְִִֵֶָָ
.ÁÈהּמחזֹור ּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָהרֹואה

ׁשמ -ׁשל רביעי ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשרֹואה
ולא החדׁש, ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוכן
ּכֹוכב ּכל ּכׁשּיחזרּו וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּתהיה
ולא טלה, מּזל לתחּלת הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכֹוכב
מּזל ׁשּיראה עת ּבכל וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
'עֹוׂשה מבר מאּלּו, אחד ּכל על - הּמזרח מקצה עֹולה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטלה

.ּבראׁשית' ְִֵ
.ËÈאֹומר ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ּגאים,הרֹואה "ּבית : ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

נקמֹות, אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; ְְְְִֵֵֵַָָָָֻיּסח
"ּבֹוׁשה אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן ְְִִִֵֵֵַָָָָָֻהֹופיע".

יֹולדּתכם". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹאּמכם
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

ּומּכּיֹוצא מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
לבֹוא' לעתיד אניּבזה, 'מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' ְְֱִִִֶֶַַַָָֹלפני
.‡Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנכנס

אּתה' חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ;ׁשּיהא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.·Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טהֹור, טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,

מּתר אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור אּכׁשלועל ואל ; ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבי ויׂשמחּו הלכה, כשלוני]חבריּבדבר יּכׁשלּו[על ואל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

ּבהם'. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,
.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו

חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מׁשּכים אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּיֹוׁשבי
והם עמל, אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
מקּבלין ואינן עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָעמלין
והם הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָׂשכר;

ׁשחת' לבאר .רצין ְִִֵַַָ
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

נכנ ואם לׁשלֹום'; זה לכר אֹומר:ׁשּתכניסני - ּבׁשלֹום ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לׁשלֹום' ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ּוכׁשּיבּקׁש'מֹודה . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
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העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹקברי
ּבּדין, אתכם וכלּכל ּבּדין, אתכם וזן ּבּדין, אתכם יצר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאׁשר
להקים עתיד והּוא ּבּדין, אתכם והמית ּבּדין, אתכם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהחיה
מחּיה ה', אּתה ּברּו ּבּדין; הּבא העֹולם לחּיי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם

ִֵַהּמתים'.
.‡Èהן ּגֹוים אם - ּכאחד אדם ּבני אלף מאֹות ׁשׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרֹואה

אחרית הּנה יֹולדּתכם; חפרה מאד, אּמכם "ּבֹוׁשה אֹומר: -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
וערבה" צּיה מדּבר יׂשראלּגֹוים, ּובארץ הן, יׂשראל ואם ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הרזים'. חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר -ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' אּתה ּברּו' אֹומר: - העֹולם אּמֹות מחכמי ְֵֵֵֶַַָָָָָֻהרֹואה
חכמי ודם'; לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן העֹולם, מל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינּו
אּמֹות מלכי ליראיו'; מחכמתֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
יׂשראל, מלכי ודם'; לבׂשר מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :מבר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,

ליראיו'. מּכבֹודֹו 'ׁשּנתן :ְְִִֵֵֶַָָָמבר
.·Èאֹו ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת הּכּוׁשי, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהרֹואה

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאבריהן
הּברּיֹות' קּטעמׁשּנה אֹו סּומה, הרֹואה ברגליו]. או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּובהקנין ׁשחין, בהרות]ּומּכי מבר:[מלאים - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
א נֹולדּו'ּברּו ואם האמת'; ּדּין העֹולם, מל אלהינּו ה' ּתה ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

וקֹוף ּפיל הרֹואה הּברּיֹות'. 'מׁשּנה :מבר אּמן, מּמעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן
עוף]וקּפֹוף הּברּיֹות'.[מין מׁשּנה ּברּו' :מבר , ְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èטֹובֹות ואילנֹות ּביֹותר, ּומתּקנֹות טֹובֹות ּברּיֹות ְְְְִִֵֶָָָֻהרֹואה
ּבעֹולמֹו' לֹו 'ׁשּככה :מבר ּבימי- ולּגּנֹות לּׂשדֹות הּיֹוצא . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונּצנים ּפֹורחֹות אילנֹות וראה מבר:[פרחים]ניסן, - עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָָ
ּבעֹולמֹו חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכדי נאֹות, טֹובֹות ּברּיֹות ּבֹו ּוברא }להתנאֹות{ּכלּום, ְְְְְִִֵָָָָ
אדם'. ּבני ּבהן ְֵֶָָָ(ליהנות)

.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל[בסערה]על הּברקים, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה קֹול ועל רחים[רעש]הרעמים, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נֹופלים ּכֹוכבים הן ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר האּור ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
על - זנב להן ׁשּיׁש ּכֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָורצים
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - מאּלּו אחד ְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
ה' אּתה ּברּו' :מבר - רצה ואם עֹולם'; מלא ְְִֵֵֶַָָָָָָָֹׁשּכחֹו

ּבראׁשית'. עֹוׂשה העֹולם, מל ְֱִֵֵֶֶֶָָֹאלהינּו
.ÂËהּמדּברֹו על הּגבעֹות, ועל ההרים, הּיּמים,ת,על ועל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

- יֹום ׁשלׁשים אחר מהן אחד ראה אם - הּנהרֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
עֹוׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר

הּגדֹול הּים את הרֹואה יֹום[אוקינוס]ּבראׁשית'. מּׁשלׁשים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - יֹותר אֹו יֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלׁשלׁשים

הּגדֹול'. הּים את העֹוׂשה ֶֶַַָָָָָהעֹולם,
.ÊËמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבענן קׁשת ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרֹואה

ּבמאמרֹו' וקּים ּבבריתֹו, נאמן הּברית, זֹוכר הרֹואההעֹולם, . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבחּדּוׁשּה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָֹלבנה
צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח ׁשחקים, ּברא ּבמאמרֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּוׂשמחים ׂשׂשים ּתפקידתם, את יׁשּנּו ׁשּלא להם נתן ּוזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹחק
ולּלבנה אמת; ׁשּפעּלתם אמת ּפֹועלי קֹוניהם, רצֹון ְְְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלעׂשֹות
ׁשהם בטן, לעמּוסי ּתפארת עטרת להיֹות ׁשּתתחּדׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמר

מלכּותֹו; ּכבֹוד על ליֹוצרם ּולפאר ּכמֹותּה, להתחּדׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָעתידין
חדׁשים'. מחּדׁש ה', אּתה ְֳִֵַַָָָּברּו

.ÊÈמעּמד זֹו ּברכה לבר החדׁשוצרי על המבר ׁשּכל ; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבּלילה עליו ּבר לא ואם ׁשכינה. ּפני הקּביל ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבזמּנֹו,
עד ּבחדׁש, יֹום עׂשר ׁשּׁשה עד עליו לבר לֹו יׁש - ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּפגימתֹו עיגולה]ׁשּתּמלא .[יתמלא ְִִֵֶָָ
.ÁÈהּמחזֹור ּתחּלת ׁשל ניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָהרֹואה

ׁשמ -ׁשל רביעי ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ועׂשרים, ֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבראׁשית'. 'עֹוׂשה מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשרֹואה
ולא החדׁש, ּבתחּלת טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוכן
ּכֹוכב ּכל ּכׁשּיחזרּו וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּתהיה
ולא טלה, מּזל לתחּלת הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכֹוכב
מּזל ׁשּיראה עת ּבכל וכן לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹיהיה
'עֹוׂשה מבר מאּלּו, אחד ּכל על - הּמזרח מקצה עֹולה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטלה

.ּבראׁשית' ְִֵ
.ËÈאֹומר ּביּׁשּובן, העֹולם אּמֹות ּבּתי ּגאים,הרֹואה "ּבית : ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻ

נקמֹות, אל ה', נקמֹות, "אל אֹומר: ּבחרּבנן, ה'"; ְְְְִֵֵֵַָָָָֻיּסח
"ּבֹוׁשה אֹומר: העֹולם, אּמֹות קברי ראה אם וכן ְְִִִֵֵֵַָָָָָֻהֹופיע".

יֹולדּתכם". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹאּמכם
.Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּמרחץ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּנכנס

ּומּכּיֹוצא מּזה ותּצילני לׁשלֹום; ותֹוציאני לׁשלֹום, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
לבֹוא' לעתיד אניּבזה, 'מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

האּור'. מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' ְְֱִִִֶֶַַַָָֹלפני
.‡Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ּדם להּקיז ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹהּנכנס

אּתה' חּנם ׁשל רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ;ׁשּיהא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
חֹולים'. רֹופא ּברּו' אֹומר: ְִֵֵֶָָָּוכׁשּיצא,

.·Îּגרנֹו את למד פירותיו]ההֹול כמות אֹומר:[למדוד - ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; ּבמעׂשה ּברכה ׁשּתׁשלח אלהי, ה' מּלפני רצֹון ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
הּזה' ּבּכרי ּברכה הּׁשֹולח ּברּו' אֹומר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

ׁשוא;[ערימה] ּתפּלת זֹו הרי רחמים, ּבּקׁש ּכ ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשוא. ּתפּלת זֹו הרי לׁשעבר, הּצֹועק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס
טהֹור, טמא על אמר ׁשּלא הלכה, ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,

מּתר אסּור ועל אסּור, מּתר על טמא, טהֹור אּכׁשלועל ואל ; ְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ
ּבי ויׂשמחּו הלכה, כשלוני]חבריּבדבר יּכׁשלּו[על ואל ; ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

ּבהם'. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,
.„Î'ה לפני אני 'מֹודה אֹומר: הּמדרׁש, מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו

חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש, ּבית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשּׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
מׁשּכים אני - מׁשּכימין והם מׁשּכים, ׁשאני קרנֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּיֹוׁשבי
והם עמל, אני ּבטלים; לדברים מׁשּכימין והם תֹורה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
מקּבלין ואינן עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל עמל אני - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָעמלין
והם הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני - רצים והם רץ, אני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָׂשכר;

ׁשחת' לבאר .רצין ְִִֵַַָ
.‰Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - לּכר ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹהּנכנס

נכנ ואם לׁשלֹום'; זה לכר אֹומר:ׁשּתכניסני - ּבׁשלֹום ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לׁשלֹום' ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ּוכׁשּיבּקׁש'מֹודה . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון 'יהי אֹומר: - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
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לפני אני 'מֹודה אֹומר: - ּבׁשלֹום יצא לׁשלֹום'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמּכר
ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום; זה מּכר ׁשהֹוצאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני לׁשלֹום, ותסמכני לׁשלֹום, ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָּבׁשלֹום,

.'ּבּדר ואֹורב אֹויב ּכל מּכף ותּצילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלׁשלֹום,
.ÂÎ,לבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשעבר על הֹודיה ויּתן רחמים; ּכפיויבּקׁש ויׁשּבח ויֹודה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
זה הרי ּתמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹּכחֹו.

ְָֻמׁשּבח.

יא ¤¤ּפרק

ּבהם‡. וחֹותם ,'ּב'ברּו ּבהם ּפֹותח - ּכּלן הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל
ּוברכה ׁשמע, קרּית ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ;'ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב'ברּו
עׂשּית ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסמּוכה
- והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו הּברכֹות ואּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמצוֹות.
ׁשהּוא מהן ויׁש חֹותם, ואינֹו ,'ּב'ברּו ּפֹותח ׁשהּוא מהן ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָיׁש

אּלא ּפֹותח, ואינֹו ,'ּב'ברּו מ]חֹותם מּברכֹות[חוץ מעט ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
בברוך]הּמצוֹות חותמים וגם ספר[שפותחים ּברּכת ּכגֹון , ְְְִִֵֶַַ

ׁשבח ּדר ׁשהן מאּלּו - יׂשראל קברי רֹואה ּוכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּתֹורה,
ּבהן ּפֹותח - ּכּלן הּמצוֹות ּברכֹות ׁשאר אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻוהֹודיה.

'חֹותם.ּב'ברּו ואינֹו , ְְֵֵָ
ׁשּיעׂשה·. עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוֹות ויׁש לעׂשֹותן. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ'חֹובה',

ּומעקה מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה [לגגו]ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּיעׂשה ּכדי ּבמזּוזה, החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב אדם ׁשאין -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹמזּוזה,
וכל מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית, לבנֹות חּיב אינֹו וכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָיׁשב;
ׁשהיא מצוה ּבין הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמצות
לעׂשּיתּה. קדם עליה מבר - חֹובה ׁשאינּה מצוה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹחֹובה,

ׁשהן‚. מצוֹות ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכן
מּדבריהם נר[מדרבנן]חֹובה והדלקת מגּלה מקרא ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ערּוב ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצוֹות ּבין חנּכה, נר והדלקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻׁשּבת
תבשילין] קדם[חצירות; הּכל על מבר - ידים ְְִִֵֶַַַַָָֹֹּונטילת

והיכן לעׂשֹות'. וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשּיתן,
ּתעׂשה". - ל יאמרּו "אׁשר ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹצּונּו?
קּדׁשנּו אׁשר - הּוא ּכ והּצען, הּדברים ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנמצא

ׁשּצּוּונ מאּלּו לׁשמע ּבהן ׁשּצּוה ׁשלּבמצוֹותיו, נר להדליק ּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּמצוֹות ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה; את לקרֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחנּכה,

סֹופרים. ְְִִִֵֶׁשּמּדברי
ּבאחרֹונה„. ידים נטילת על מברכין אין [מיםולּמה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסּכנה,אחרונים] מּפני אּלא זה ּבדבר חּיבּו ׁשּלא מּפני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למה הא עׂשּיתן. על מברכין אין סּכנה, מּׁשּום ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּודברים
מּפני ּבּלילה, ׁשתה ּכ ואחר הּמים את ׁשּסּנן למי ּדֹומה? ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

עלּוקה מסוכנת]סּכנת מים לסּנן[תולעת 'וצּונּו מבר ׁשאינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים'; ְִֵֵֶֶַַַָֹאת

עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - ּבר ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה
מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר .קּימת, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשב אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצית, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
'אׁשר ׁשּנתעּטף, אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה ּבר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
אחר מבר וכן ּבציצית'; להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו
'ליׁשב ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ואחר ּתפּלין', 'להניח ּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלבׁש

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵַַָָֹֻּבּסּכה'.
.Âׁשחיטה אחר חֹוזר אינֹו ּברכה, ּבלא ׁשחט אם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּׁשחיטה' על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :וכןּומבר ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ּברכה, ּבלא הּדם ּכּסה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹאם
ּכל וכן עׂשּיה. אחר ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר ולא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּטבל,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Êטבילת אּלא לעֹולם, עׂשּיתּה אחר ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּבלבד ּבמצוֹותיוהּגר קּדׁשנּו 'אׁשר לֹומר יכֹול ׁשאינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
,לפיכ ׁשּיטּבל; עד נצטּוה, ולא נתקּדׁש לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹוצּונּו',
מעּקרֹו ּדחּוי ׁשהיה מּפני הּטבילה, על מבר ׁשּיטּבל, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחר

הטבילה] לברכה.[מלפני ראּוי היה ולא ,ְְִָָָָָֹ
.Áּבׁשעת מבר חּיּובּה, ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מבר אינֹו אחר, צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעׂשּיתּה;
האחרֹון הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה סּכה,אּלא העֹוׂשה ּכיצד? . ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

אינֹו - מזּוזה אֹו ּתפּלין, אֹו ציצית, אֹו ׁשֹופר, אֹו לּולב, ְְִִִִֵָָָאֹו
לעׂשֹות וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה ּבׁשעת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָמבר
עׂשּיתן אחר ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין'; 'לכּתב אֹו 'לּולב', אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻסּכה',
ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ּבׁשעה ?מבר ואימתי אחר. ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻצּוּוי
ּבּציצית, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, קֹול ּכׁשּיׁשמע אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּלּולב,
עׂשה אם אבל מזּוזה. קביעת ּובׁשעת ּתפּלין, לביׁשת ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּובׁשעת
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיה: ּבׁשעת מבר - ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמעקה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעקה'; ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות
.Ëולּולב וסּכה ׁשֹופר ּכגֹון לזמן, מּזמן ׁשהיא מצוה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכל

מצ ּכל וכן חנּכה, ונר מגּלה ּכגֹוןּומקרא לֹו, קנין ׁשהיא וה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
ּתדירה ׁשאינּה מצוה וכן ּומעקה, ּומזּוזה ּותפּלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
מּזמן ׁשהיא למצוה ּדֹומה היא ׁשהרי עת, ּבכל מצּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואינּה
ּבׁשעת עליה מבר - הּבן ּופדיֹון ּבנֹו מילת ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלזמן,
ּבהן וכּיֹוצא ולּולב סּכה על ּבר לא ואם 'ׁשהחינּו'. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻעׂשּיה
ּבׁשעה 'ׁשהחינּו' עליהן מבר עׂשּיה, ּבׁשעת ְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'ׁשהחינּו'

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן; חֹובתֹו ידי ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיצא
.Èלאחרים אֹותּה העֹוׂשה ואחד לעצמֹו, מצוה העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עׂשּיתּה, קדם מבר -ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׁשעׂשהלעׂשֹות' מצוה על אּלא 'ׁשהחינּו', מבר אינֹו אבל ; ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

קּדׁשנּו 'אׁשר מבר אינֹו הרּבה, מצוֹות לפניו היּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָלעצמֹו.
אחת ּכל על מבר אּלא - הּמצוֹות' על וצּונּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמצוֹותיו

עצמּה. ּבפני ְְְִֵַַַָואחת
.‡Èׁשאינּה ּבין עליו חֹובה ׁשהיתה ּבין מצוה, העֹוׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּכל

אֹותּה עׂשה 'לעׂשֹות'; מבר לעצמֹו, אֹותּה עׂשה אם -ְְְֲִֵַַָָָָָָָ
העׂשּיה'. 'על מבר ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרים,

.·È'ּתפּלין 'להניח מבר ּתפּלין, לבׁש נתעּטףּכיצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר ּבּסּכה, יׁשב ּבּציצית'; 'להתעּטף מבר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבּציצית,
ׁשּבת', ׁשל נר 'להדליק מבר הּוא וכן ּבּסּכה'. ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ'ליׁשב
'לקּבע מבר לביתֹו, מזּוזה קבע אם וכן הּלל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
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ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.
לעצמֹו, ּומעׂשרֹות ּתרּומה הפריׁש מעקה'; לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצּונּו
ׁשחט הּבן'; את 'למּול מבר ּבנֹו, את מל 'להפריׁש'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמבר

'לׁשחט'. מבר וחגיגתֹו, ְְְֲִִִֵַָָֹּפסחֹו
.‚Èקביעת 'על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל

הפריׁש מעקה'; עׂשּית 'על מבר מעקה, להן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה';
את מל ּתרּומה'; הפרׁשת 'על מבר ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָלהם

הּמילה' 'על מבר חברֹו, ּבאּלּו.ּבן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.„Èמצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה

'על מבר הּוא לפיכ העׂשּיה'; 'על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
ערּוב' חֹובה,מצות מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה היתה . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

מבר הּוא לפיכ 'לעׂשֹות'; מבר - אחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּולהֹוציא
ׁשֹופר'. קֹול ְִַָֹ'לׁשמע

.ÂË'לּולב נטילת 'על מבר - הּלּולב את ׁשּכיוןנטל ; ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
קדם ּבר אם אבל חֹובתֹו. ידי יצא מברׁשהגּביהֹו, - ׁשּיּטל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשהמבר למד, אּתה ּומּכאן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּכמֹו לּולב', ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ'לּטל
ידים נטילת אבל העׂשּיה'. 'על מבר ׁשעׂשה, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחר
- לעצמֹו ׁשחט אפּלּו - הן הרׁשּות ּוכדברי הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּוׁשחיטה,
ידים'. נטילת ו'על הּדם', ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה' 'על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָמבר
ּבין לעצמֹו ׁשּבדק ּבין חמץ', ּבעּור 'על מבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ
מצות נעׂשת לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמעת - לאחרים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבדק

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹהּבעּור
.ÊË,הּוא נביאים ׁשּמנהג ּפי על אף - מנהג ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

מנהג לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי ההּלל קריאת ּכגֹון ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחכמים,

ּפסח אםׁשל ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יּזהר ּולעֹולם ּברכה. ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין לאו, אם ּברכה ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹטעּון
וכן הּצריכֹות; ּבּברכֹות וירּבה צריכה, ׁשאינּה מּברכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאדם

אברכּך". יֹום "ּבכל אֹומר: ְְֲִֵֶָָָָּדוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הּׁשמיני. ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

"וערל‡. ׁשּנאמר: ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה
ההיא הּנפׁש ונכרתה - ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,

הרב ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה [האדון]מעּמיה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עבדיו ּכל את ּכסף".[הכנענים]למּול ּומקנת ּבית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ואינֹו עׂשה; מצות ּבּטל אֹותן, מל ולא האדֹון אֹו האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
ּדין ּובית עצמֹו. ּבערל אּלא ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
לא ערל, יּניחּו ולא ּבזמּנֹו; העבד, אֹו הּבן אֹותֹו למּול ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמצּוין

ּבעבדיהן. ולא ְְְְְִֵֵֶַָֹּביׂשראל,
מּדעּתֹו·. ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין עבראין ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּבית נתעּלם ּכרחֹו. על אֹותֹו מלין ּדין ׁשּבית למּולֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָונמנע

עצמֹו; את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדין,
הרי עצמֹו, את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

ע מצות מבּטל ׁשּימּותהּוא עד ּכרת, חּיב אינֹו אבל ׂשה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבמזיד. ערל, ְְִֵֵָוהּוא

מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
למּולן הרב חּיב הּכל, - נּמֹולהּגֹוים ּבית, ׁשּיליד אּלא ; ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;
ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום

ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד[עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]ּבית לקח[שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ

ואף לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשפחה
מקנת עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻעל

לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּכסף
לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ

עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה [שתקבלׁשּלקח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
כאשה] מצוות עצמה נּמֹולעל ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְִִִֶַַַ

לבּדֹו, ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ּבכ אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום ׁשפחּותּוכאּלּו יׂשראל,[של]לל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה עבדות]ּכדי [לשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לׁשמֹונה. נּמֹול זה הרי ׁשּילדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָאחר

.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח
עּמֹו אותו]מגלּגלין על[משכנעים יתר חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ואם לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן,
אֹותֹו ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהתנה
מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני מצוות]ׁשּנצטּוּו ז' שקיבל ;[כגוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מקּבלין ואין מּיד. יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ְִֵֵֵֶֶַַָָּגר
.Êּתחּלה מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס מלּגֹוי ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

קטן וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמיני.
ּדפן יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

קיסרי] בניתוח את[נולד מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי .ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּׁשמיני. ְְִִֵֶַׁשּתיהן

.Áּבּיֹום אּלא לעֹולם מלין ּביןאין - הּׁשמׁש עלֹות אחר , ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּתׁשיעי ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהלאה,
לּמילה; ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָואם
זריזין, - הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָואף

למצוֹות. ְְְִִִַמקּדימין
.Ëהּׁשּבת את ּדֹוחה ּבזמּנּה, אינּהמילה - ּבזמּנּה וׁשּלא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּובין ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי[נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
את וידחה עׂשה, יבֹוא - תעׂשה ּבלא הּצרעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּקציצת

תעׂשה. ֲֶַֹלא
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ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר לגּגֹו, מעקה עׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמזּוזה'.
לעצמֹו, ּומעׂשרֹות ּתרּומה הפריׁש מעקה'; לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצּונּו
ׁשחט הּבן'; את 'למּול מבר ּבנֹו, את מל 'להפריׁש'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמבר

'לׁשחט'. מבר וחגיגתֹו, ְְְֲִִִֵַָָֹּפסחֹו
.‚Èקביעת 'על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל

הפריׁש מעקה'; עׂשּית 'על מבר מעקה, להן עׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה';
את מל ּתרּומה'; הפרׁשת 'על מבר ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָלהם

הּמילה' 'על מבר חברֹו, ּבאּלּו.ּבן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.„Èמצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה

'על מבר הּוא לפיכ העׂשּיה'; 'על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
ערּוב' חֹובה,מצות מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה היתה . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

מבר הּוא לפיכ 'לעׂשֹות'; מבר - אחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּולהֹוציא
ׁשֹופר'. קֹול ְִַָֹ'לׁשמע

.ÂË'לּולב נטילת 'על מבר - הּלּולב את ׁשּכיוןנטל ; ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
קדם ּבר אם אבל חֹובתֹו. ידי יצא מברׁשהגּביהֹו, - ׁשּיּטל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשהמבר למד, אּתה ּומּכאן ּבּסּכה'. 'ליׁשב ּכמֹו לּולב', ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ'לּטל
ידים נטילת אבל העׂשּיה'. 'על מבר ׁשעׂשה, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחר
- לעצמֹו ׁשחט אפּלּו - הן הרׁשּות ּוכדברי הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּוׁשחיטה,
ידים'. נטילת ו'על הּדם', ּכּסּוי ו'על הּׁשחיטה' 'על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָמבר
ּבין לעצמֹו ׁשּבדק ּבין חמץ', ּבעּור 'על מבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ
מצות נעׂשת לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמעת - לאחרים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבדק

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹהּבעּור
.ÊË,הּוא נביאים ׁשּמנהג ּפי על אף - מנהג ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

מנהג לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי ההּלל קריאת ּכגֹון ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחכמים,

ּפסח אםׁשל ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
יּזהר ּולעֹולם ּברכה. ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין לאו, אם ּברכה ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹטעּון
וכן הּצריכֹות; ּבּברכֹות וירּבה צריכה, ׁשאינּה מּברכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאדם

אברכּך". יֹום "ּבכל אֹומר: ְְֲִֵֶָָָָּדוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dlin zFkld¦§¦¨
הּׁשמיני. ּבּיֹום הּזכרים את למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק

"וערל‡. ׁשּנאמר: ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה
ההיא הּנפׁש ונכרתה - ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,

הרב ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה [האדון]מעּמיה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עבדיו ּכל את ּכסף".[הכנענים]למּול ּומקנת ּבית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ואינֹו עׂשה; מצות ּבּטל אֹותן, מל ולא האדֹון אֹו האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
ּדין ּובית עצמֹו. ּבערל אּלא ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
לא ערל, יּניחּו ולא ּבזמּנֹו; העבד, אֹו הּבן אֹותֹו למּול ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמצּוין

ּבעבדיהן. ולא ְְְְְִֵֵֶַָֹּביׂשראל,
מּדעּתֹו·. ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין עבראין ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מּבית נתעּלם ּכרחֹו. על אֹותֹו מלין ּדין ׁשּבית למּולֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָונמנע

עצמֹו; את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדין,
הרי עצמֹו, את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

ע מצות מבּטל ׁשּימּותהּוא עד ּכרת, חּיב אינֹו אבל ׂשה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבמזיד. ערל, ְְִֵֵָוהּוא

מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
למּולן הרב חּיב הּכל, - נּמֹולהּגֹוים ּבית, ׁשּיליד אּלא ; ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לקחֹו אפּלּו - ׁשּנלקח ּבּיֹום נּמֹול ּכסף, ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָלׁשמֹונה;
ּביֹומֹו. נּמֹול ׁשּנֹולד, ְִֶַַּבּיֹום

ּכסף„. מקנת שנקנה]יׁש יליד[עבד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]ּבית לקח[שנולד ּכיצד? ׁשּנֹולד. ּבּיֹום ׁשּנּמֹול ִִֵֶֶַַַַַָ

ואף לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי וילדה, עּמּה עּברּה ולקח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻׁשפחה
מקנת עצמֹו העּבר והרי עצמֹו, ּבפני העּבר ׁשּלקח ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻעל

לׁשמֹונה. נּמֹול ׁשּתלד, קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּכסף
לעּבריה‰. ׁשפחה שתוליד]לקח העוברים רק אֹו[קנה , ְְִֶַָָָָֻ

עבדּות לׁשם להטּבילּה ׁשּלא מנת על ׁשפחה [שתקבלׁשּלקח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
כאשה] מצוות עצמה נּמֹולעל ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְִִִֶַַַ

לבּדֹו, ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד; ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ּבכ אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום ׁשפחּותּוכאּלּו יׂשראל,[של]לל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ׁשּיהיה עבדות]ּכדי [לשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לׁשמֹונה. נּמֹול זה הרי ׁשּילדה, ְְֲִִֵֶֶַַָָָאחר

.Â- לּמֹול העבד רצה ולא הּגֹוים, מן ּגדֹול עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח
עּמֹו אותו]מגלּגלין על[משכנעים יתר חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ואם לּגֹוים. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ּכׁשהּוא לקּימֹו אסּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן,
אֹותֹו ימּול ׁשּלא הּגֹוי, רּבֹו אצל והּוא מּתחּלה, עליו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהתנה
מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל; והּוא לקּימֹו מּתר -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב ּכגר ויהיה נח, ּבני מצוות]ׁשּנצטּוּו ז' שקיבל ;[כגוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מקּבלין ואין מּיד. יהרג מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל לא אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ְִֵֵֵֶֶַַָָּגר
.Êּתחּלה מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס מלּגֹוי ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

קטן וכן ּכׁשּיתּגּיר. ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי ּגֹוי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּׁשמיני.
ּדפן יֹוצא וכן ּבּׁשמיני; אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

קיסרי] בניתוח את[נולד מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי .ְְִִֵֵֶֶָָ
ּבּׁשמיני. ְְִִֵֶַׁשּתיהן

.Áּבּיֹום אּלא לעֹולם מלין ּביןאין - הּׁשמׁש עלֹות אחר , ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
מּתׁשיעי ׁשהּוא ּבזמּנּה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
ּבּלילה. ולא "ּבּיֹום", - הּׁשמיני" "ּובּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹוהלאה,
לּמילה; ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה מל ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָואם
זריזין, - הּיֹום ּבתחּלת להקּדים מצוה כן, ּפי על ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָואף

למצוֹות. ְְְִִִַמקּדימין
.Ëהּׁשּבת את ּדֹוחה ּבזמּנּה, אינּהמילה - ּבזמּנּה וׁשּלא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּובין ּבזמּנּה ּובין טֹוב. יֹום את ולא הּׁשּבת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
ּבהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה ּבזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלא

צרעת] ּפי[נגע על אף הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָּבעֹור
את וידחה עׂשה, יבֹוא - תעׂשה ּבלא הּצרעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּקציצת

תעׂשה. ֲֶַֹלא
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.Èמיל ּכ - הּׁשּבת את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת העבדיםּכׁשם ת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּלהן ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה נּמֹולין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהן
ׁשאף - ׁשּילדה עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית מיליד חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת;

הּׁשּבת. את ּדֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
.‡Èמהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד הּׁשמיניקטן ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל ׁשהּוא ּברּיתֹו ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו
אינן - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, ּדפן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹויֹוצא
יֹום ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

להן. ְִִֶָּתׁשיעי
.·Èמֹונין - ּבּלילה ספק ּבּיֹום ספק הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשמיני ספק ׁשהּוא ּבּתׁשיעי ונּמֹול הּלילה, ערבמן נֹולד ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
נּמֹול אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשמׁשֹות ּבין ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבת

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם ולד זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו
אֹותֹו ּומלין ּכאבן, ואינֹו ּבׁשּבת לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה;

ׁשלמיןּבׁשּבת צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
להּולד ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ,לפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
יֹום ׁשלׁשים ׁשהה אם כן, ּפי על ואף ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואסּור
לכל הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נפל.ּד אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל בר; ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ
.„È- ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ּבׁשּבת אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ׁשבעה,הרי ּבן ספק . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּוא ׁשבעה ּבן אם ּפנים: מּכל ּבׁשּבת נּמֹול - ׁשמֹונה ּבן ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
זה הרי הּוא, ׁשמֹונה ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה ּבדין הּוא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוׁשלם
ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם נפל, ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמל

.ÂËאף - הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַַָָָֹֻהֹוציא
אֹותֹו מלין אין ׁשּבת, ּבלילי אּלא ּכּלֹו יצא ׁשּלא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעל

יֹוםּבׁשּבת את ּדֹוחה אינֹו - הּׁשּבת את ּדֹוחה ׁשאינֹו מי וכל . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
טֹובים ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹום את ודֹוחה ראׁשֹון; ְְִִִִִֵֵֶֶָטֹוב
הּׁשני; את ולא הראׁשֹון את לא ּדֹוחה אינֹו הּׁשנה, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
הּׁשנה. ראׁש ׁשל ׁשני ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה, ׁשּלא מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכן

.ÊËמעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,
אֹותֹו מלין ּכ ואחר לעת, מעת ימים ׁשבעת מחליֹו, .ׁשּיחיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

חּמה ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים הקדחת]ּבּמה ממנו ,[יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זה ּבחלי הגוף]וכּיֹוצא כל -[של עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ; ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אֹותֹו מלין וירפאּו, עיניו ׁשּיתּפּתחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעת
מסויים]ּבזה באבר הוא .[שהחולי ֶָ

.ÊÈ,אֹותֹו מלין אין - ּביֹותר ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן
ׁשּיּפל הּקטּנים[יתווסף]עד ּכמראה מראיו ויחזרּו ּדם ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר אדם היה אם וכן אין[אותו]הּבריאים. - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּכׁשאר מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע עד אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָמלין
אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. חלי ׁשּזה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּקטּנים;

ׁשם ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין ואין של]הרּבה, חלי;[משהו ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ואי זמן; לאחר למּול ואפׁשר הּכל, את ּדֹוחה נפׁשֹות ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּסּכנת

לעֹולם. מּיׂשראל אחת נפׁש להחזיר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאפׁשר

.ÁÈׁשּמלה את]אּׁשה למול מחמת[נתנה ּומת ראׁשֹון ּבנּה ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכןהּמילה ּומת הּׁשני את מלה וכן ּכחֹו, את ׁשהכׁשילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא זֹו הרי - אחר מּבעל ּבין זה, מּבעל ּבין הּמילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
ׁשּיגּדיל עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָּתמּול

ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִֵַַֹמעט

ה'תשע"ב ניסן י"ד שישי יום
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הערל‡. ואפּלּו למּול; ּכׁשרין ואּׁשההּכל וקטן מלין,ועבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מל, ואם ּכלל; ימּול לא ּגֹוי, אבל איׁש. ׁשם ׁשאין ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹּבמקֹום

ּבצר אפּלּו מלין, ּובּכל ׁשנּיה. ּולמּולֹו לחזר צרי [אבןאינֹו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹֹֹ
ּבקרּומיתחדה] ימּול ולא ׁשּכֹורת; ּדבר ּובכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹּובזכּוכית,
למּול[חוד] הּמבחר מן מצוה הּסּכנה. מּפני קנה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשל

ּבסּכין. יׂשראל ּכל ונהגּו ּבמסּפרים; ּבין ּבסּכין ּבין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבברזל,
העטרה,·. את החֹופה העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

העטרה ּכל ׁשּתתּגּלה הרעד הּקרּום את ּפֹורעין ּכ ואחר ; ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּיראה עד ּולכאן, לכאן ּומחזירֹו ּבצּפרן, העֹור מן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמּטה
הּדם ׁשּיצא עד הּמילה, את מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
מל וכל סּכנה; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי רחֹוקים, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמּמקֹומֹות

אֹותֹו מעבירין מֹוצץ, מוהל]ׁשאינֹו מהיות אותו .[מפטרים ֲִִֵֵֶַ
רטּיה אֹו אסּפלנית עליה נֹותן ׁשּמֹוצץ, [מיניואחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבהן.תחבושות] ְֵֶַָוכּיֹוצא
ציצין‚. העטרה]יׁש עור ויׁש[שאריות הּמילה, את מעּכבין ְְְִִִִֵֵֶַַָ

עֹור הערלה, מעֹור נׁשאר אם ּכיצד? מעּכבין. ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצין
ׁשהיה; ּכמֹות ערל זה הרי - עטרה ׁשל ּגבהּה רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהחֹופה
לא ואם המעּכב. ציץ הּוא הּנֹותר, החֹופה העֹור ְְְִִֵֶַַַַָָֹואֹותֹו
עטרה ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מעט, אּלא מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנׁשאר

מעּכב. ׁשאינֹו ציץ הּוא זה -ְִֵֵֶֶַ
ציצין„. על ּבין חֹוזר - ּבּמילה ׁשעֹוסק זמן ּכל - ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמל

מעּכבין ׁשאינן ציצין על ּבין ּפרׁשהמעּכבין, ידיו]. -[סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אינֹו מעּכבין, ׁשאינן ציצין על חֹוזר; המעּכבין, ציצין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָעל

מל. לא ּכאּלּו הּמילה, את ּפרע ולא מל ְְִִֵֶַַָָָָֹֹחֹוזר.
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו עד[רפוי]קטן ּבׂשר ּבעל ׁשהיה אֹו , ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אם ׁשּיתקּׁשה: ּבעת אֹותֹו רֹואין - מהּול אינֹו ּכאּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיראה
לתּקן וצרי ּכלּום; צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא [לדחוק]נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּיתקּׁשה ּבעת ואם העין. מראית מּפני ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבׂשר
המדלּדל הּבׂשר מן וקֹוצצין חֹוזרין - נּמֹול ׁשהּוא יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלא
ודבר קּׁשּוי. ּבׁשעת ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמּכאן
נראה ׁשהּוא ּפי על אף הּתֹורה, מן אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָזה,

ׁשנּיה. ּפעם למּול צרי אינֹו ּומל, הֹואיל ְְִִִֵֵַַָָָָָּכערל,
.Âּומֹוצציןעֹוׂשין ּופֹורעין מלין ּבׁשּבת, מילה צרכי ,ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

ציצין ועל ׁשּפרׁש; ּפי על אף המעּכבין, ציצין על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוחֹוזר
אסּפלנית. עליה ונֹותן ּפרׁש; ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינן
הרי ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן מילה, מכׁשירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאין ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

ּבמבֹוי ואפּלּו למקֹום; מּמקֹום משלושהאֹותֹו סתום [רחוב ְְֲִִַָָָ
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מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו אֹותֹו[שלא מביאין אין , ְְִִֵֵֶָֹ
הבאת מּפני נדחה ּדדבריהם ערּוב ואין לחצר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמחצר

ׁשּבת. מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּסּכין,
.Êלּה ׁשֹוחקין אין רפואה]סממנין[למילה]וכן ואין[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ

טֹורפין ואין אסּפלֹונית, לּה עֹוׂשין ואין חּמין, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמחּמין
ּכּמֹון[מערבים] ׁשחק לא וׁשמן. זרע]יין ׁשּבת,[מין מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לעצמֹו זה נֹותן וׁשמן, יין טרף לא ואם ונֹותן; ּבׁשּניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹועס
ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּכל הּכלל: זה לעצמֹו. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינּו ולא ׁשכחּו אם אבל הּׁשּבת; את ּדֹוחה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינֹו

לּתׁשיעי. הּמילה ּתּדחה ְְִִִִִִֶַַַַָָהּמכׁשירין,
.Áאֹו החּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמלּו

היא ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו
ּבׁשּבת: אֹותֹו מרחיצין הּקטן, את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
אֹו הּמילה, לאחר ּבין הּמילה לפני ּבין הּמילה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּביֹום
ּגּופֹו ּכל רחיצת ּבין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל מילה ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשליׁשי
ּבין ׁשּבת מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה, רחיצת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבין

לֹו. היא ׁשּסּכנה מּפני - ּבׁשּבת לֹו ׁשּמחמין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחּמין
.Ëלהביא לגֹוי אֹומרין ׁשּבת, מערב סּכין הביאּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשכחּו

הרּבים רׁשּות ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, .סּכין ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכללֹו

ׁשבּות בשבת]מּׁשּום השביתה להרבות מדרבנן, מּתר[איסור , ְִָֻ
ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ּכדי אֹותן לעׂשֹות לגֹוי לֹומר ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָלנּו
לֹומר לנּו אסּור מלאכה, מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָודבר

ּבׁשּבת. לעׂשֹותֹו ְְֲַַָלגֹוי
.Èמילה למילה]מכׁשירי המסייעים -[דברים ּבזמּנּה אפּלּו , ְְֲִִִִֵַַָָ

יֹום מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאינן
ׁשבּות מילה מכׁשירי ּדחּו לא אם הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹטֹוב;

מּדבריה אבלׁשהיא ּתֹורה? ׁשל תעׂשה לא ידחּו היא ם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
לקדרה ּוראּויין הֹואיל טֹוב, ּביֹום סממנין לּה [לתבלׁשֹוחקין ְְְְֲִִִִִֵַָָָ

תבשיל] וׁשמן.בהם יין לּה וטֹורפין ,ְְְִִֶֶַָ
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וצּונּו‡. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ׁשּימּול קדם מבר - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמל
מבר ּבנֹו, מל ואם חברֹו; ּבן מל היה אם הּמילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
אּתה ּברּו' אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למּול
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
למּול האב על ׁשּמצוה אבינּו'; אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהכניסֹו
ערל ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל ׁשּמצּוין הּמצוה על יתר ּבנֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאת
אחרים מברכין אין אביו, ׁשם אין אם ,לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּביניהן;
מן אחד אֹו ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה מי ויׁש זֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּברכה

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְֲֵֵַָָָהעם;
היּו·. לּברית,ואם ׁשהכנסּתֹו 'ּכׁשם אֹומרין: - עֹומדין ׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻּכן
העם‚. מן אחד אֹו הּמל, אֹו הּבן, אבי מבר ּכ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר

אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ׁשם: ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹומדין
ּבאֹות חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק מּבטן, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקּדׁש
צּוה צּורנּו, לעד חלקנּו חי אל זאת ּבׂשכר ּכן על קדׁש; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּברית

מּׁשחת; ׁשארנּו ידידּות להּציל קדֹוׁשים אּתהּבצּואת ּברּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ׁשהחינּו'. מבר הּבן ואבי הּברית'. ּכֹורת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָה',

.„מבר - הּגרים את מלהּמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרים את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
.‰מבר - עבּדֹו את וצּונּוהּמל ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
עבד מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
- ּגדֹול אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
אֹותֹו ּומל מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות צרי. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
אנּדרֹוגינֹוס וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּמּטיפין

ונקבות] זכרות סימני לו מּפני[שיש מילתֹו, על מברכין אין -ְְְִִִֵֵַָָ
וּדאי. ֵֶַַׁשאינֹו

.Êמּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ּבּהּגֹוי ׁשּנֹולד ׁשחין אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מעלין לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ואף[מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן
למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
אֹותֹו. למּול ליׂשראל מּתר למילה, הּגֹוי נתּכּון אם ,ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻלפיכ

.Áּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא (הּגֹוים),}הרׁשעים{מאּוסה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל "ּכי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו אברהם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנקרא
הּמפר וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, והיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני,

ערלתֹו והּניח אבינּו, אברהם ׁשל נימול]ּבריתֹו אֹו[שלא , ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
שלמׁשכּה העטרה מהול][כיסה נראה יהא ּפיא על אף - ְִַַָָ

לעֹולם חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ּומעׂשים ּתֹורה ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ַָהּבא.

.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתיןּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ּפיהמלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה

ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך מצוֹות[וביקש וכל . ְְִֶֶֶַָָָ
"אּלה ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
יׂשראל ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּדברי
וׁשם ּבחרב"; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
ה' ּבברית לעבר . . הּיֹום נּצבים "אּתם אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשלׁש נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹֹאלהי
ּביני בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשרה
ּביני ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּובינ
"זאת תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּובינ
בריתי "והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָּבריתי

עֹול "לברית אתּבבׂשרכם", "והקמתי הפר", ּבריתי "את ם", ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
יצחק". את אקים ּבריתי "ואת עֹולם", "לברית אּתֹו", ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָּבריתי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפרקים
עׂשר חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
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מערבצדדים] עירוב]ׁשאינֹו בו עשו אֹותֹו[שלא מביאין אין , ְְִִֵֵֶָֹ
הבאת מּפני נדחה ּדדבריהם ערּוב ואין לחצר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמחצר

ׁשּבת. מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָהּסּכין,
.Êלּה ׁשֹוחקין אין רפואה]סממנין[למילה]וכן ואין[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ

טֹורפין ואין אסּפלֹונית, לּה עֹוׂשין ואין חּמין, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמחּמין
ּכּמֹון[מערבים] ׁשחק לא וׁשמן. זרע]יין ׁשּבת,[מין מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לעצמֹו זה נֹותן וׁשמן, יין טרף לא ואם ונֹותן; ּבׁשּניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹועס
ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּכל הּכלל: זה לעצמֹו. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינּו ולא ׁשכחּו אם אבל הּׁשּבת; את ּדֹוחה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינֹו

לּתׁשיעי. הּמילה ּתּדחה ְְִִִִִִֶַַַַָָהּמכׁשירין,
.Áאֹו החּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמלּו

היא ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו
ּבׁשּבת: אֹותֹו מרחיצין הּקטן, את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו.
אֹו הּמילה, לאחר ּבין הּמילה לפני ּבין הּמילה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּביֹום
ּגּופֹו ּכל רחיצת ּבין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל מילה ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשליׁשי
ּבין ׁשּבת מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה, רחיצת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבין

לֹו. היא ׁשּסּכנה מּפני - ּבׁשּבת לֹו ׁשּמחמין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבחּמין
.Ëלהביא לגֹוי אֹומרין ׁשּבת, מערב סּכין הביאּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשכחּו

הרּבים רׁשּות ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, .סּכין ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכללֹו

ׁשבּות בשבת]מּׁשּום השביתה להרבות מדרבנן, מּתר[איסור , ְִָֻ
ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ּכדי אֹותן לעׂשֹות לגֹוי לֹומר ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָלנּו
לֹומר לנּו אסּור מלאכה, מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָודבר

ּבׁשּבת. לעׂשֹותֹו ְְֲַַָלגֹוי
.Èמילה למילה]מכׁשירי המסייעים -[דברים ּבזמּנּה אפּלּו , ְְֲִִִִֵַַָָ

יֹום מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאינן
ׁשבּות מילה מכׁשירי ּדחּו לא אם הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹטֹוב;

מּדבריה אבלׁשהיא ּתֹורה? ׁשל תעׂשה לא ידחּו היא ם, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
לקדרה ּוראּויין הֹואיל טֹוב, ּביֹום סממנין לּה [לתבלׁשֹוחקין ְְְְֲִִִִִֵַָָָ

תבשיל] וׁשמן.בהם יין לּה וטֹורפין ,ְְְִִֶֶַָ

ג ¤¤ּפרק

וצּונּו‡. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ׁשּימּול קדם מבר - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמל
מבר ּבנֹו, מל ואם חברֹו; ּבן מל היה אם הּמילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
אּתה ּברּו' אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למּול
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
למּול האב על ׁשּמצוה אבינּו'; אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהכניסֹו
ערל ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל ׁשּמצּוין הּמצוה על יתר ּבנֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאת
אחרים מברכין אין אביו, ׁשם אין אם ,לפיכ ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּביניהן;
מן אחד אֹו ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה מי ויׁש זֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּברכה

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְֲֵֵַָָָהעם;
היּו·. לּברית,ואם ׁשהכנסּתֹו 'ּכׁשם אֹומרין: - עֹומדין ׁשם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻּכן
העם‚. מן אחד אֹו הּמל, אֹו הּבן, אבי מבר ּכ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר

אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ׁשם: ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹומדין
ּבאֹות חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק מּבטן, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹקּדׁש
צּוה צּורנּו, לעד חלקנּו חי אל זאת ּבׂשכר ּכן על קדׁש; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּברית

מּׁשחת; ׁשארנּו ידידּות להּציל קדֹוׁשים אּתהּבצּואת ּברּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ׁשהחינּו'. מבר הּבן ואבי הּברית'. ּכֹורת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָה',

.„מבר - הּגרים את מלהּמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' : ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּגרים את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
נתקּימּו לא ּברית, ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות - ולילה יֹומם בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי"'. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
.‰מבר - עבּדֹו את וצּונּוהּמל ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
בריתי לא "אם ׁשּנאמר: וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברית,
עבד מל ואם ׂשמּתי"'. לא וארץ ׁשמים חּקֹות - ולילה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻיֹומם
- ּגדֹול אדם והּמל העבדים'. מילת 'על מבר אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשל
אֹותֹו ּומל מגּלהּו ּכ ואחר ,ׁשּיבר עד ערותֹו לכּסֹות צרי. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגֹוי
אנּדרֹוגינֹוס וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּמּטיפין

ונקבות] זכרות סימני לו מּפני[שיש מילתֹו, על מברכין אין -ְְְִִִֵֵַָָ
וּדאי. ֵֶַַׁשאינֹו

.Êמּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ּבּהּגֹוי ׁשּנֹולד ׁשחין אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מעלין לא - ׁשהּגֹוים אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור -ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

ואף[מצילין] אליה, אֹותן מֹורידין ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאֹותן
למצוה. נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ּפי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
אֹותֹו. למּול ליׂשראל מּתר למילה, הּגֹוי נתּכּון אם ,ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻלפיכ

.Áּבּה ׁשּנתּגּנּו הערלה היא (הּגֹוים),}הרׁשעים{מאּוסה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים". הּגֹוים כל "ּכי ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
התהּל" ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם, אבינּו אברהם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָנקרא
הּמפר וכל ."ּובינ ּביני בריתי ואּתנה תמים, והיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפני,

ערלתֹו והּניח אבינּו, אברהם ׁשל נימול]ּבריתֹו אֹו[שלא , ְְְְִִִִֶַַָָָָָ
שלמׁשכּה העטרה מהול][כיסה נראה יהא ּפיא על אף - ְִַַָָ

לעֹולם חלק לֹו אין הרּבה, טֹובים ּומעׂשים ּתֹורה ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
ַָהּבא.

.Ëנתלה ׁשּלא מילה: חמּורה ּכּמה ּוראה, [המתיןּבֹוא ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ּפיהמלאך] על אף אחת, ׁשעה אפּלּו עליה רּבנּו ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמׁשה

ּבּדר מל]ׁשהיה שלא על להורגו המלאך מצוֹות[וביקש וכל . ְְִֶֶֶַָָָ
"אּלה ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבריתֹות ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּתֹורה
יׂשראל ּבני את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּדברי
וׁשם ּבחרב"; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד מֹואב, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבארץ
ה' ּבברית לעבר . . הּיֹום נּצבים "אּתם אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשלׁש נכרתּו הּמילה, ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי ."ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹֹאלהי
ּביני בריתי "ואּתנה אבינּו: אברהם עם ּבריתֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָעׂשרה
ּביני ּבריתי את "והקמתי ,"אּת בריתי הּנה "אני, ,"ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּובינ
"זאת תׁשמר", ּבריתי את "ואּתה עֹולם", "לברית ,"ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹּובינ
בריתי "והיתה ּברית", לאֹות "והיה ּתׁשמרּו", אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶָָָָּבריתי

עֹול "לברית אתּבבׂשרכם", "והקמתי הפר", ּבריתי "את ם", ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
יצחק". את אקים ּבריתי "ואת עֹולם", "לברית אּתֹו", ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָּבריתי
ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ׁשני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשמע, קרּית הלכֹות וארּבעים: ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפרקים
עׂשר חמּׁשה ּכהנים, ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹארּבעה
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ּפרקים; עׂשרה ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָּפרקים;
עׂשר אחד ּברכֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ׁשלׁשה מילה, הלכֹות ְְְְִִִִָָָָֹּפרקים;

dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨
צו ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
להם ׁשאין ּדברים אּלּו זֹו: מׁשנה קֹוראין ּכהנים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּוברּכת
אּלּו חסדים; ּוגמילּות והראיֹון, והּבּכּורים, הּפאה, - ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָׁשעּור
לֹו קּימת והּקרן הּזה, ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדברים
והבאת חסדים, ּוגמילּות ואם, אב ּכּבּוד - הּבא ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָלעֹולם
רּבי אמר ּכּלם. ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשלֹום
רֹואֹות ׁשאפּלּו עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ּבנֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזירא,
ּדבי ּתנא נקּיים. ימים ׁשבעת עליה יֹוׁשבֹות ּכחרּדל, טּפה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדם
הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, הּׁשֹונה ּכל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאלּיהּו,
אּלא 'הליכֹות', ּתקרא אל - לֹו" עֹולם "הליכֹות ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
חכמים ּתלמידי חנינא, רּבי אמר אלעזר רּבי אמר ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ'הלכֹות'.
ורב ה', לּמּודי ּבני "וכל ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָמרּבים
על ּומֹודה ּבּסתר, ׁשמים ירא אדם יהא לעֹולם ."ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּכל רּבֹון ויאמר: יׁשּכים ּבלבבֹו; אמת ודֹובר ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָֹהאמת,
,לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהעֹולמים!
מה חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה הרּבים. רחמי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּכי
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּצדקנּו,

-הּגּבֹורים וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
וימי ּתהּו, מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכבלי
"ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָחּיינּו
,עּמ אנחנּו אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם
הּמֹורּיה; ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ברית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבני
ּבנ יעקב עדת ;מזּבח ּגּבי על ׁשּנעקד ,עקיד יצחק ְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹזרע
ּבֹו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ׁשּמאהבת ,ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבכֹור
,ל להֹודֹות חּיבין אנּו ,לפיכ ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻקראת
.לׁשמ ּוׁשבח הֹודיה ולּתן ,ּולרֹוממ ,ּולפאר ,ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּולׁשּבח
"ׁשמע, ובקר: ערב יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחּיבין
מה חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרנּו, אחד". ה' אלהינּו, ה' ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׂשראל;
מׁשּכימין ׁשאנּו אׁשרנּו, ירּׁשתנּו. מאד ּיפה מה ּגֹורלנּו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּנעים
אחד". ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; "ׁשמע, ואֹומרין: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומעריבין
ׁשּנברא אחר הּוא ואּתה העֹולם, ׁשּנברא קדם הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
הּבא; לעֹולם הּוא ואּתה הּזה, ּבעֹולם הּוא אּתה ְֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם;
הּגדֹול ׁשמ את קּדׁש אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון, הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָאּתה
ּברּו קרננּו. ותגּביּה ּתרים ּוביׁשּועת ,ּבעֹולמ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
עׂשית אּתה .לבּד ה' הּוא אּתה ברּבים. ׁשמֹו את ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמקּדׁש
אׁשר וכל הארץ צבאם, וכל הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאת
ּוצבא ּכּלם, את מחּיה ואּתה ּבהם, אׁשר וכל הּיּמים ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעליה,
ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא, אּתה מׁשּתחוים. ל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹהּׁשמים
אמן לעֹולם, ה' ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹמל

ְֵָואמן.
הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה
אֹומר ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו ְְֵֶַָָָָָָָָָֻנסחּה:

ּברּו הארץ, על מרחם ּברּו ּומקּים; ּגֹוזר ּברּו ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָועֹוׂשה,
ּברּו אֹורה, ּומביא אפלה מעביר ּברּו הּברּיֹות; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרחם
ולא עולה לא לפניו ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ׂשכר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמׁשּלם
ׁשחד. מּקח ולא פנים מּׂשֹוא לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשכחה,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד, חי אל ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּברּו
ּכל ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,
נהּלל ,מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחסידיו
,נרֹוממ ,נפאר ,נׁשּבח ,נֹוד ּובזמרֹו. ּבׁשבחֹו אלהינּו ְְְְְְְְֱֲִִֵַָָָָָָֹה'
העֹולמים, חי יחיד, יחד. אלהינּו מלּכנּו ׁשמ נזּכיר ,ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹנמליכ
מהּלל מל ה', אּתה ּברּו ׁשמֹו. עד עדי ּומפאר, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמׁשּבח

ְִַָּבּתׁשּבחֹות.
ה' יׂשמח לעֹולם, ה' כבֹוד יהי אּלּו: ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵַָוקֹורא
מּמזרח עֹולם. ועד מעּתה ,מבר ה' ׁשם יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבמעׂשיו.
על ה'; ּגֹוים, ּכל על רם ה'. ׁשם מהּלל מבֹואֹו, עד ְְִֵֶֶַַַָָָֻׁשמׁש,
ה', ודר. לדר זכר ה', לעֹולם; ׁשמ ה', ּכבֹודֹו. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹהּׁשמים
הּׁשמים, יׂשמחּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו, ּכסאֹו; הכין ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹּבּׁשמים
ועד. לעֹולם ימל ה' .מל ה' בּגֹוים, ויאמרּו הארץ; ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹותגל
ּגֹוים, עצת הפיר ה' מארצֹו. גֹוים אבדּו ועד; עֹולם מל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָה'
ולא ּדבר ּדּברּו ותפר; עצה, עצּו עּמים. מחׁשבֹות ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֻֻהניא
- ה' ועצת איׁש, ּבלב מחׁשבֹות רּבֹות אל. עּמנּו ּכי ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָיקּום,
לדר לּבֹו, מחׁשבֹות ּתעמֹוד; לעֹולם ה', עצת תקּום. ְְְְֲֲִִַַַָָֹהיא
ּבצּיֹון, ה' בחר ּכי וּיעמד. צּוה, הּוא וּיהי; אמר, הּוא ּכי ְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹודר.
ּכי לסגּלתֹו. יׂשראל, יּה; לֹו ּבחר יעקב, ּכי לֹו. למֹוׁשב ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻאּוּה
עֹון, יכּפר רחּום והּוא יעזֹוב. לא ונחלתֹו עּמֹו, ה' יּטׁש ְְְֲֲִֵַַַַַָָֹֹֹלא
ה', חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב והרּבה יׁשחית; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֹולא
עֹוד ,בית יֹוׁשבי אׁשרי קראנּו. ביֹום יעננּו הּמל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹוׁשיעה;
אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי לֹו, ׁשּככה העם אׁשרי סלה. ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיהללּו
סֹוף עד וכּו'", הּמל אלהי ארֹוממ לדוד, מ"ּתהּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוקֹורא

ּתּלים. ִִֵֶספר
ואמן. אמן לעֹולם, ה' ּברּו אּלּו: ּפסּוקים קֹורא ,ּכ ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
ּכל לעיני ה' את ּדויד ויבר ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל
אבינּו, יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדויד: וּיאמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקהל,
והּנצח והּתפארת והּגבּורה הּגדּלה ה' ל עֹולם. ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמעֹולם
והּמתנּׂשא הּממלכה, ה' ל ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוההֹוד,
ּבּכ מֹוׁשל ואּתה ,מּלפני והּכבֹוד והעׁשר לראׁש. ל,לכל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

אלהינּו, ועּתה לּכל. ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה; ּכח ְְְְְְְְֱֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹּוביד
ׁשם ויברכּו .ּתפארּת לׁשם ּומהללים ,ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹודים

ּותהּלה. ּברכה ּכל על ּומרֹומם ,ְְְְִֶַַָָָָֹּכבד
נסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּברכה
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
וזמרה, הּלל ּוׁשבח, ׁשיר אלהינּו, ה' נאה ל ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּובארץ;
ּוממׁשלה, מלכּות עז ותפארת, ּתהּלה ּגדּלה והֹודיֹות, ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻּברכֹות
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו עֹולם. ועד מעּתה ּוגבּורה, ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנצח
ּכל אדֹון ההֹודיֹות, אל הּתׁשּבחֹות, ּגדֹול מל ְְֲֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם,
הּׁשירה וקֹורא העֹולמים. חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמעׂשים,

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה, ְְִַַַָָעד
נׁשמת זה: נסח זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
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תפאר, ל ּבׂשר ּכל ורּוח אלהינּו; ה' ,ׁשמ את ּתבר חי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
עֹולם ועד מעֹולם ודר, לדר ּתמיד מלּכנּו זכר את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּותרֹומם
ּגֹואל מל לנּו ואין אלהים; אין ּומּבלעדי האל, הּוא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה
ּומּציל ּפֹודה אּתה. אּלא וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
הּתֹולדֹות, אדֹון הּברּיֹות; ּכל על אלֹוּה ּומרחם, ְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָּומפרנס
ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהמהּלל
יׁשנים, המעֹורר ייׁשן; ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' ְְְֱֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹרּבים.
אסּורים ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ רדּומים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַהּמקיץ
ּולׁשֹוננּו ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ועינינּו הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרּנה
ׁשמים, ּכנׁשרי ּפרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו

ׁש את ּולבר אלפיאלהינּו, מאלף אחת על מלּכנּו, מ ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות, ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים הּנה; ועד מּלפנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאבֹותינּו,
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובּׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, עבדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּבית
ועד ּדּליתּנּו; רּבים רעים ּומחליים מּלטּתנּו, מּדבר ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצלּתנּו,
אברים ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ,רחמי עזרּונּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנה
ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּפּלגּת
נּסי רב על אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבפינּו
עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ּפה כל ּכי .ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָפלאי
תׁשּתחוה, לפני קֹומה וכל תכרע, ל ּבר וכל תצּפה, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָל
ּכּדבר ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ייראּו הּלבבֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוכל
מחזק עני מּציל ,כמֹו מי ה' ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבה', צּדיקים רּננּו ונאמר: מּגֹוזלֹו; ואביֹון ועני ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָמּמּנּו,
צּדיקים ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ּבפי תהּלה. נאוה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָליׁשרים
קדֹוׁשים ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים ּכל ּובלׁשֹון ,ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּתתּבר
יתּפאר יׂשראל ּבית ּכל עּמ רבבֹות ּובמקהלֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּתתהּלל,
אלהינּו, ה' לפני היצּורים ּכל חֹובת ׁשּכן אלהינּו, ה' ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשמ
ּכל על ּולהּדר לגּדל לרֹומם, לפאר, לׁשּבח, להּלל, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָלהֹודֹות,
.מׁשיח ,עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּתׁשּבחֹות ׁשירֹות זמירֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֻּדברי
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
מזמֹור לקרֹות נהגּו וכן וכּו'. אלהינּו ה' נאה, ל ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּובארץ;
ּפסּוקי ׁשּיתחילּו קדם הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת, ליֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשיר
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות

ּבׁש ּגדֹול הּלל ויׁשלקרֹות הּזמירֹות, ּפסּוקי קדם ּבתֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכמנהגם. הּכל - הּמעלֹות ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹומֹות

נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּברכה
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּברּו
עליה, ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל; את ּובֹורא ׁשלֹום ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעׂשה
מעׂשי רּבּו מה בראׁשית. מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּדׁש
הּמרֹומם הּמל .קנינ הארץ מלאה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻה',
מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר המׁשּבח מאז, לבּדֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻׁשמֹו
אדֹון עלינּו, רחם הרּבים ּברחמי מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולם.
ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. מׂשּגב יׁשענּו מגן מׂשּגּבנּו, צּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻעּזנּו
לׁשמֹו, ּכבֹוד יצר טֹוב חּמה, זהרי ּופעל התקין ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָָּדעה,
ׁשּדי רֹוממי קדֹוׁשים צבאֹות ּפּנֹות עּזֹו, סביבֹות נתן ְְְְְִִִִֵַַַָֻמאֹורֹות

ּבּׁשמים אלהינּו, ה' ּתתּבר קדּׁשתֹו. לאל יסּפרּו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּתמיד
,ידי מעׂשה ׁשבח ּכל ועל מּתחת; הארץ ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּמעל
לעד ּתתּבר סלה. ,יפארּו הם - יצרּת אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּומאֹורֹות
לעד ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים. ּבֹורא ּגֹואלנּו, מלּכנּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָצּורנּו,
עֹולם, ּברּום עֹומדים מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָמלּכנּו,
עֹולם. ּומל חּיים אלהים ּבדברי יחד קֹולם את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמיעים
ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ּברּורים, ּכּלם אהּובים, ְְֲִִִִִֵָָָָֻֻֻּכּלם
מלכּות על עליהם מקּבלים וכּלם ּבאהבה. קֹוניהם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻרצֹון
ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ונֹותנים מּזה, זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמים
עֹונים ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ּברּורה, ּבׂשפה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻרּוח,
כל מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ואֹומרים: ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה,
מתנּׂשאים יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ
לאל מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: מׁשּבחים ְְְְְְְְִִִֵַָָָֻלעּמתם,
יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, נעימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּברּו
עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ְְְְְִִֵֶַַָֻותׁשּבחֹות
נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע ְְְְֲֲִִֵַַַָָָחדׁשֹות,
"לעׂשה ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמחּדׁש
לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ּכי ּגדֹולים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאֹורים

הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', אּתה ּברּו ְֵַַָָָעֹולם.
חמלה אלהינּו; ה' אהבּתנּו, עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּברכה
,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, אבינּו עלינּו. חמלּת יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּגדֹולה
ּכן חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּובעבּור
ותן עלינּו, נא רחם המרחם, הרחמן, אב אבינּו. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתחּננּו,
ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע להׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹּבלּבנּו
עינינּו והאר ּבאהבה; ּתֹורת תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּולקּים
את לאהבה לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ודּבק ,ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוֹותי
ּבאמת קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ
והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ ּובעבּור עלינּו. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו קרננּו ּתרים ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נּכׁשל ולא נּכלם לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹּבטחנּו,
.ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה אּתה, מלּכנּו אבינּו ּכי עד; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעֹולמי
והבא ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,וחסדי אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹרחמי
מהרה והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע וׁשלֹום ּברכה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו
וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי לארצנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָקֹוממּיּות
את ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלׁשמ

ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו .ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשמ
נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻּברכה

ויּציב נחמדאמת וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, נֹורא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻונעים,
מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. לעֹולם ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינּו
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
ּולעֹולמי לעד ונאמנים חּיים ּודבריו קּימת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמּונתֹו
ּדֹורֹותינּו, ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,
ועל הראׁשֹונים על ;עבדי יׂשראל זרע ּדֹורֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר - ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחרֹונים
ּומל מלּכנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' הּוא ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,
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תפאר, ל ּבׂשר ּכל ורּוח אלהינּו; ה' ,ׁשמ את ּתבר חי ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
עֹולם ועד מעֹולם ודר, לדר ּתמיד מלּכנּו זכר את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּותרֹומם
ּגֹואל מל לנּו ואין אלהים; אין ּומּבלעדי האל, הּוא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה
ּומּציל ּפֹודה אּתה. אּלא וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
הּתֹולדֹות, אדֹון הּברּיֹות; ּכל על אלֹוּה ּומרחם, ְְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָּומפרנס
ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהמהּלל
יׁשנים, המעֹורר ייׁשן; ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' ְְְֱֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹרּבים.
אסּורים ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ רדּומים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַהּמקיץ
ּולׁשֹוננּו ּכּים, ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול -ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ועינינּו הרקיע, ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ּכהמֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרּנה
ׁשמים, ּכנׁשרי ּפרּוׂשֹות וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין - ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו

ׁש את ּולבר אלפיאלהינּו, מאלף אחת על מלּכנּו, מ ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּטֹובֹות, ּפעמים רבבֹות רבבי ורב ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹאלפים
אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים הּנה; ועד מּלפנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאבֹותינּו,
ּומחרב ּכלּכלּתנּו, ּובּׂשבע זנּתנּו, ּברעב ּפדיתנּו, עבדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּבית
ועד ּדּליתּנּו; רּבים רעים ּומחליים מּלטּתנּו, מּדבר ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצלּתנּו,
אברים ּכן, על .חסדי עזבּונּו ולא ,רחמי עזרּונּו ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנה
ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו, ׁשּנפחּת ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּפּלגּת
נּסי רב על אלהינּו, ה' ׁשמ את ויברכּו יֹודּו הן הן - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּבפינּו
עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ּפה כל ּכי .ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָפלאי
תׁשּתחוה, לפני קֹומה וכל תכרע, ל ּבר וכל תצּפה, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָל
ּכּדבר ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ייראּו הּלבבֹות ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָוכל
מחזק עני מּציל ,כמֹו מי ה' ּתאמרנה, עצמֹותי ּכל ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבה', צּדיקים רּננּו ונאמר: מּגֹוזלֹו; ואביֹון ועני ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָמּמּנּו,
צּדיקים ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ּבפי תהּלה. נאוה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָליׁשרים
קדֹוׁשים ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים ּכל ּובלׁשֹון ,ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּתתּבר
יתּפאר יׂשראל ּבית ּכל עּמ רבבֹות ּובמקהלֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּתתהּלל,
אלהינּו, ה' לפני היצּורים ּכל חֹובת ׁשּכן אלהינּו, ה' ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשמ
ּכל על ּולהּדר לגּדל לרֹומם, לפאר, לׁשּבח, להּלל, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָלהֹודֹות,
.מׁשיח ,עבּד יׁשי ּבן ּדוד ּתׁשּבחֹות ׁשירֹות זמירֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֻּדברי
ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ׁשמ ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
מזמֹור לקרֹות נהגּו וכן וכּו'. אלהינּו ה' נאה, ל ּכי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹּובארץ;
ּפסּוקי ׁשּיתחילּו קדם הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת, ליֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשיר
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות

ּבׁש ּגדֹול הּלל ויׁשלקרֹות הּזמירֹות, ּפסּוקי קדם ּבתֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּכמנהגם. הּכל - הּמעלֹות ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹמקֹומֹות

נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּברכה
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּברּו
עליה, ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל; את ּובֹורא ׁשלֹום ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעׂשה
מעׂשי רּבּו מה בראׁשית. מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּדׁש
הּמרֹומם הּמל .קנינ הארץ מלאה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻה',
מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר המׁשּבח מאז, לבּדֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻׁשמֹו
אדֹון עלינּו, רחם הרּבים ּברחמי מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולם.
ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. מׂשּגב יׁשענּו מגן מׂשּגּבנּו, צּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻעּזנּו
לׁשמֹו, ּכבֹוד יצר טֹוב חּמה, זהרי ּופעל התקין ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָָּדעה,
ׁשּדי רֹוממי קדֹוׁשים צבאֹות ּפּנֹות עּזֹו, סביבֹות נתן ְְְְְִִִִֵַַַָֻמאֹורֹות

ּבּׁשמים אלהינּו, ה' ּתתּבר קדּׁשתֹו. לאל יסּפרּו ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּתמיד
,ידי מעׂשה ׁשבח ּכל ועל מּתחת; הארץ ועל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּמעל
לעד ּתתּבר סלה. ,יפארּו הם - יצרּת אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָּומאֹורֹות
לעד ׁשמ יׁשּתּבח קדֹוׁשים. ּבֹורא ּגֹואלנּו, מלּכנּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָצּורנּו,
עֹולם, ּברּום עֹומדים מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָמלּכנּו,
עֹולם. ּומל חּיים אלהים ּבדברי יחד קֹולם את ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמיעים
ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, ּכּלם ּברּורים, ּכּלם אהּובים, ְְֲִִִִִֵָָָָֻֻֻּכּלם
מלכּות על עליהם מקּבלים וכּלם ּבאהבה. קֹוניהם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻרצֹון
ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה זה רׁשּות ונֹותנים מּזה, זה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמים
עֹונים ּכאחד ּכּלם טהֹורה. ּובנעימה ּברּורה, ּבׂשפה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֻרּוח,
כל מלא צבאֹות; ה' קדֹוׁש, קדֹוׁש קדֹוׁש ואֹומרים: ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה,
מתנּׂשאים יחד הּקדׁש, וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ
לאל מּמקֹומֹו. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים: מׁשּבחים ְְְְְְְְִִִֵַָָָֻלעּמתם,
יאמרּו זמירֹות וקּים חי אל למל יּתנּו, נעימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּברּו
עֹוׂשה ּגבּורֹות, ּפֹועל לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ְְְְְִִֵֶַַָֻותׁשּבחֹות
נפלאֹות, אדֹון יׁשּועֹות, מצמיח צדקֹות, זֹורע ְְְְֲֲִִֵַַַָָָחדׁשֹות,
"לעׂשה ּכאמּור: - בראׁשית מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹמחּדׁש
לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת חסּדֹו", לעֹולם ּכי ּגדֹולים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָאֹורים

הּמאֹורֹות. יֹוצר ה', אּתה ּברּו ְֵַַָָָעֹולם.
חמלה אלהינּו; ה' אהבּתנּו, עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּברכה
,ׁשמ ּבעבּור מלּכנּו, אבינּו עלינּו. חמלּת יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָּגדֹולה
ּכן חּיים, חּקי וּתלּמדנּו ,ב ּבטחּו אׁשר אבֹותינּו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּובעבּור
ותן עלינּו, נא רחם המרחם, הרחמן, אב אבינּו. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּתחּננּו,
ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד ללמד לׁשמע להׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹּבלּבנּו
עינינּו והאר ּבאהבה; ּתֹורת תלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּולקּים
את לאהבה לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ודּבק ,ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמצוֹותי
ּבאמת קדׁש ׁשם ּכי ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשמ
והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ ּובעבּור עלינּו. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
ּב .ׁשמ למען ותֹוׁשיענּו קרננּו ּתרים ּבאהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נּכׁשל ולא נּכלם לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹּבטחנּו,
.ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה אּתה, מלּכנּו אבינּו ּכי עד; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעֹולמי
והבא ועד. סלה נצח יעזבּונּו אל ,וחסדי אלהינּו ה' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹרחמי
מהרה והֹוליכנּו הארץ, ּכנפֹות מארּבע וׁשלֹום ּברכה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו
וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם מּכל בחרּת בנּו ּכי לארצנּו. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָקֹוממּיּות
את ּולאהבה ,ּולרֹוממ ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָלׁשמ

ּבאהבה. יׂשראל ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו .ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָׁשמ
נסחּה: הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָֻּברכה

ויּציב נחמדאמת וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר וקּים, נכֹון , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן ואּדיר, נֹורא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻונעים,
מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי אמת, ועד. לעֹולם ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינּו
ּומלכּותֹו נכֹון, וכּסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים הּוא ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹיׁשענּו;
ּולעֹולמי לעד ונאמנים חּיים ּודבריו קּימת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמּונתֹו
ּדֹורֹותינּו, ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,
ועל הראׁשֹונים על ;עבדי יׂשראל זרע ּדֹורֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר - ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחרֹונים
ּומל מלּכנּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' הּוא ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
יׁשּועתנּו, וצּור יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאבֹותינּו,
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עֹוד אלהים לנּו ואין ,ׁשמ הּוא מעֹולם ּומּצילנּו, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹּפֹודנּו
ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו עזרת .ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָזּולת
,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל אחריהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניהם
אׁשר איׁש אׁשרי אמת, ארץ. אפסי עד וצדקת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשּפטי
אּתה אמת, לּבֹו; על יׂשים ּודבר ותֹורת ,מצוֹותי ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָיׁשמע
ּובנים; לאבֹות ריבם לריב ּגּבֹור ּומל ,לעּמ אדֹון ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּוא
אין ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו, מּמצרים אמת, מֹוׁשיע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנּו
ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי וכל ּפדיתנּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדים
מּים, עברּו וידידים טּבעּת, וזדים ּבקעּת, סּוף וים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָּגאלּת,
ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. לא מהם אחד עד צריהם, מים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכּסּו
ּתׁשּבחֹות זמירֹות ׁשירֹות ידידים ונתנּו לאל, ורֹוממּו ְְְְְְְְִִִִִֵָָָֻּגאּולים,
מׁשּפיל ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ונּׂשא, רם וקּים. חי אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמל
אסירים, מֹוציא מרֹום, עדי ׁשפלים מגּביּה ארץ, עדי ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגאים
ׁשּועם ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ּדּלים, ועֹוזר ענוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּופֹודה
יׂשראל ּבני וכל מׁשה הּוא. ּברּו עליֹון, לאל ּתהּלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאליו;
ּבאלם כמֹו מי כּלם: אמרּו רּבה, ּבׂשמחה - ׁשירה אמרּו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻל

מי ימלה', ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש, נאּדר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ּגאלנּו, ונאמר: ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹלעֹולם

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻנסחּה:
עּתים, מׁשּנה ּבתבּונה ׁשערים, ּפֹותח ּבחכמה ערבים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ּבמׁשמרֹותיהם הּכֹוכבים את מסּדר הּזמּנים, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמחליף
חׁש מּפני אֹור ּגֹולל ולילה, יֹומם ּבֹורא ּכרצֹונֹו. ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּברקיע
יֹום ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום מעביר אֹור, מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹוחׁש
ה', אּתה ּברּו יׂשראל. קדֹוׁש ׁשמֹו, צבאֹות ה' ְְְְְִֵַַַָָָָָלּלילה,

ערבים. ֲֲִִַַָהּמעריב
ּתֹורה אהבּת, עּמ יׂשראל עֹולם אהבת ׁשנּיה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָּברכה
אלהינּו, ה' ּכן על לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָֹֻּומצוֹות
ּבדברי ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ּבחּקי נׂשיח ּובקּומנּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשכבנּו
נהּגה ּובהם ימינּו, ואר חּיינּו הם ּכי ועד, לעֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹתֹורת
היא ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור לא ואהבת ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹיֹומם
לעד. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ּברּו ראׁשנּו. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
אלהינּו ה' הּוא ּכי עלינּו, קּים זאת ּכל אמּונה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹֻנסחּה:
מּיד הּפֹודנּו - זּולתֹו ואפס מלּכנּו, אמת עּמֹו; יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָואנחנּו
מּצרינּו, לנּו הּנפרע האל עריצים, מּכף הּגֹואלנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמלכים,
ולא ּבחּיים, נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו, אֹויבי לכל ּגמּול ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהמׁשּלם
קרננּו וּירם אֹויבינּו, ּבמֹות על הּמדריכנּו רגלנּו, לּמֹוט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנתן

ּבפר נקמה ּלנּו העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל ּומֹופתיםעל אֹותֹות עה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ
וּיֹוצא מצרים, ּבכֹורי ּכל ּבעברתֹו הּמּכה חם, ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבאדמת
ים ּגזרי ּבין ּבניו הּמעביר עֹולם; לחרּות מּתֹוכם יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאת
בנים ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ׂשֹונאיהם ואת רֹודפיהם ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָסּוף,
קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו; וׁשּבחּו והֹודּו ּגבּורתֹו, ְְְְְְְְִִִֶַָָאת
ה', ּבאלם כמֹו מי ואמרּו: רּבה ּבׂשמחה כּלם וענּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻעליהם,
ימל ה' פלא. עׂשה תהּלת, נֹורא ּבּקדׁש; נאּדר כמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹמי

יׂשראל. קדֹוׁש - ׁשמֹו צבאֹות ה' ּגֹואלנּו, ונאמר ועד. ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָלעֹולם
יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו

הּוא זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' הׁשּכיבנּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֻנסחּה:
טֹובה ּבעצה ותּקננּו ,ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס ְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֻּולׁשלֹום,
ּומּפחד רע ּדבר מּכל והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּלפני
צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, מּלפנינּו הּׂשטן ּוׁשבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹלילה,
ּתסּתירנּו, ּכנפי ּובצל אּתה. ּומּצילנּו ׁשֹומרנּו ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובֹואנּו,
ּברּו יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן, ולא ינּום לא הּנה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכּדבר
ואמן; אמן לעֹולם, ה' ּברּו לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר . .ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא ואמן. אמן לעֹולם, ה' ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹימל
ׁשם ּברּו האלהים. הּוא ה' האלהים, הּוא ה' ְֱֱִִֵַָָָֹֹֹוּיאמרּו:
ּבּיֹום, ה' ּברּו הארץ. ּכל את ה' כבֹוד ויּמלא לעֹולם, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה; ה' ְֶֶַַָָָָָָָָֹּברּו
החּיים נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ּבקּומנּו. ה' ּברּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשכבנּו,
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמתים,
ויׂשמח עינינּו יראּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָאפקיד
ה' .אלהי מל לצּיֹון, ּבאמֹור ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ותגל ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלּבנּו
הּמֹול ה', אּתה ּברּו ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמל

ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ְְְְִִִֶַַָָָָֹּבכבֹודֹו
וקֹוראין זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף העם מקצת ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָונהגּו
הּוא ה' וּיאמרּו: ּפניהם על וּיּפלּו העם, ּכל וּירא הּזה: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּכּנסח
מן וקּבצנּו אלהינּו, ה' הֹוׁשיענּו האלהים. הּוא ה' ְְֱֱֱִִִִֵֵֵַָָֹֹֹהאלהים,
לא ּכי .ּבתהּלת להׁשּתּבח ,קדׁש לׁשם להֹודֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹוים,
לעׂשֹות ה' הֹואיל ּכי הּגדֹול, ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו, את ה' ְֲֲִִִֶַַַַָֹיּטׁש
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו לעם. לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹאתכם
הארץ, ּכל על למל ה' והיה הּמלּוכה. לה' והיתה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעׂשו;
ׁשּבּׁשמים, אלהינּו אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּיֹום
ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד. עלינּו ּומלכּות ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּים
ּביד איׁש. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמתים,
וצאן ,עּמ ואנחנּו אמת. אל ה', אֹותי ּפדית רּוחי; ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה', .ּתהּלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם, ל נֹודה ;ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית
ּבה' נֹוׁשע יׂשראל רמּיה. מּלׁשֹון ׁשקר, מּׂשפת נפׁשי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּצילה
יהי עד. עֹולמי עד תּכלמּו ולא תבׁשּו לא עֹולמים, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹּתׁשּועת
ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר עּמנּו, אלהינּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹה'

ולׁשמריּטׁשנּו ּדרכיו, ּבכל ללכת אליו, לבבנּו להּטֹות ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּנׁשמה ּכל אבֹותינּו. את צּוה אׁשר ּומׁשּפטיו, וחּקיו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻמצֹותיו
ּברּו ּבּלילה; ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו יּה. הללּו יּה, ְְְֵַַַַָָָָָָָּתהּלל
ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב; ה' ּברּו ּבּבקר, ְְֵֶֶַָָָָָָֹה'
אּתה ּברּו .ּבאמּונת ונׂשיח סלה, ,נהּלל ּתמיד ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבקּומנּו.
ועד. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו, הּמֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה',

ה'תשע"ב ניסן ט"ו קודש שבת יום

אלהינּו ה', אּתה ּברּו (א) וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
בניהם, לבני ּגֹואל ּומביא אבֹות, חסּדי וזֹוכר הּכל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוקֹונה
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אברהם. מגן ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל
להֹוׁשיע, רב אּתה מתים מחּיה ה', לעֹולם ּגּבֹור אּתה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מחּיה ּבחסד, חּיים מכלּכל הּגׁשם. ּומֹוריד הרּוח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּׁשיב
ּומּתיר נֹופלים וסֹומ חֹולים, רֹופא רּבים, ּברחמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתים
ּגבּורֹות, ּבעל כמֹו מי עפר. ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּורים,
מתים. להחיֹות אּתה ונאמן ּומחּיה; ממית ,ּל ּדֹומה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומי
קדֹוׁש וׁשמ קדֹוׁש, אּתה (ג) הּמתים. מחּיה ה', אּתה ּברּו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
האל ה', אּתה ּברּו ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָּוקדֹוׁשים
ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, לאדם חֹונן אּתה (ד) ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש.
הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָחּננּו
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ,לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ה)
הרֹוצה ה', אּתה ּברּו .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהחזירנּו
מלּכנּו לנּו ּומחֹול חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח (ו) ְְְְִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה.
חּנּון ה', אּתה ּברּו אּתה. וסּלח טֹוב אל ּכי פׁשענּו, ְְִִֵַַַַָָָָָָּכי
לגאלנּו, ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו, ראה (ז) לסלח. ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומרּבה
יׂשראל. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכי
והעלה ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ(ח)
אּתה. רחמן רֹופא אל ּכי ּתחלּואינּו, לכל ׁשלמה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָרפּואה
ה' ּברכנּו (ט) יׂשראל. עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ְְִֵֵֵֵַַָָָָּברּו
ּומטר טל ותן ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאלהינּו
ּפני ורּוה ,מּטּוב ּכּלֹו העֹולם את וׂשּבע האדמה, ּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
את אלהינּו ה' והּצילה וׁשמרה ,ידי מּתנֹות מעׁשר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתבל
ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ּתבּואתּה מיני ּכל ואת הּזאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
ּוברכה וׁשלֹום ׂשבע ותקוה, אחרית לּה ותן ּפרענּות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻמיני
ּתקע (י) הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָָּכּׁשנים
ּגלּיֹותינּו ּכל את לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשֹופר
נדחי מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטינּו הׁשיבה (יא) יׂשראל. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָעּמֹו
לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה, יגֹון מּמּנּו והסר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכבּתחּלה,

צדקהּברחמ אֹוהב מל ה', אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ּבצדק ים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכרגע הּמינים ּכל ּתקוה, ּתהי אל למׁשּמדים (יב) ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּומׁשּפט.
ּברּו ּבימינּו. מהרה ותׁשּבֹור ּתעּקר זדֹון ּומלכּות ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹיאבדּו,
ועל הּצּדיקים על (יג) זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָאּתה
יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ועל הּצדק, ּגרי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהחסידים
הּבֹוטחים לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמּו
ּכי נבֹוׁש, לא לעֹולם עּמהם, חלקנּו וׂשים ּבאמת, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבׁשמ
מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. וליׁשּועת ּבטחנּו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָבׁשמ
ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן (יד) לּצּדיקים. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹּומבטח
אּתה ּברּו ּבימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדּברּת,
וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את (טו) ירּוׁשלים. ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום
וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשיבנּו;
ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה (יז) ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּתפּלה.
מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָוהׁשב
יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה

ּברחמים לצּיֹון לנו ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ותרצנּו, .ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
מֹודים (יח) לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּכמאז.
יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנּו
חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאּתה
נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו על ,ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמסּורין
לא ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ערב ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹונפלאֹותי
יהללּו החּיים ּכל ,חסדי ּתּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹכלּו
הּטֹוב ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול, ׁשמ ְִֵֶַַַַָָָָָאת
חן ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים (יט) להֹודֹות. נאה ּול ְְְְִִֵֶָָָָָׁשמ
ּכאחד ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחסד
ּתֹורה אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכי ,ּפני ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּמאֹור
את לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו
מֹוריד להֹוׁשיע, רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות

וכּו'; ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְִֵֶֶַַַָהּטל,
ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו זה: ּבנסח ּתׁשיעית ּברכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומבר
ּונדבה ּברכה רצֹון ּבטללי ׁשנתנּו את ּובר ידינּו, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשה

הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְִִֵַַַַָָָָָּכּׁשנים
ימים ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם חֹונן אּתה זה: ּבנסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטֹובים,
לחל, קדׁש ּבין הבּדלּת ואּתה ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּדעת,
הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּובין
ּפדנּו ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשׁשת
הּמתרּגׁשֹות ּפרענּיֹות מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻוהּצילנּו
ּובינה ּדעה מאּת וחּננּו הּכל, מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹלבֹוא

הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו ְְֵֵַַַַָָָוהׂשּכל.
ׁשבעּבראׁשי ּבברּכת מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻ

זה: ּבנסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשרה
והׁשב ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
ּבאהבה מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהעבֹודה
.עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּתקּבל
ירצה, יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע,
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
ּולרחמים, לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. ּבֹו לרחם הּזה, החדׁש ראׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹום
לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותחזינה ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכל
הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעינינּו

לצּיֹון. ְְִִָׁשכינתֹו
מֹועד ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻּובחּלֹו
לרחם - הּזה הּסּכֹות חג מֹועד ּביֹום אֹו: - הּזה הּמּצֹות ְְֵֵֶֶַַַַַַַַֻחג

וכּו'. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ְְִֵֵָּבֹו
הּזה: ּבּנסח הּיחיד עׂשרה ׁשׁש ּברּכת מבר הּתענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע
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אברהם. מגן ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל
להֹוׁשיע, רב אּתה מתים מחּיה ה', לעֹולם ּגּבֹור אּתה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מחּיה ּבחסד, חּיים מכלּכל הּגׁשם. ּומֹוריד הרּוח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמּׁשיב
ּומּתיר נֹופלים וסֹומ חֹולים, רֹופא רּבים, ּברחמים ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתים
ּגבּורֹות, ּבעל כמֹו מי עפר. ליׁשני אמּונתֹו ּומקּים ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּורים,
מתים. להחיֹות אּתה ונאמן ּומחּיה; ממית ,ּל ּדֹומה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומי
קדֹוׁש וׁשמ קדֹוׁש, אּתה (ג) הּמתים. מחּיה ה', אּתה ּברּו, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
האל ה', אּתה ּברּו ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָּוקדֹוׁשים
ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ּדעת, לאדם חֹונן אּתה (ד) ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש.
הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָחּננּו
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ,לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ה)
הרֹוצה ה', אּתה ּברּו .לפני ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהחזירנּו
מלּכנּו לנּו ּומחֹול חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח (ו) ְְְְִִִֵַַָָָָָָּבתׁשּובה.
חּנּון ה', אּתה ּברּו אּתה. וסּלח טֹוב אל ּכי פׁשענּו, ְְִִֵַַַַָָָָָָּכי
לגאלנּו, ּומהר ריבנּו, וריבה בענינּו, ראה (ז) לסלח. ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּומרּבה
יׂשראל. ּגֹואל ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכי
והעלה ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ(ח)
אּתה. רחמן רֹופא אל ּכי ּתחלּואינּו, לכל ׁשלמה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָרפּואה
ה' ּברכנּו (ט) יׂשראל. עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ְְִֵֵֵֵַַָָָָּברּו
ּומטר טל ותן ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאלהינּו
ּפני ורּוה ,מּטּוב ּכּלֹו העֹולם את וׂשּבע האדמה, ּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
את אלהינּו ה' והּצילה וׁשמרה ,ידי מּתנֹות מעׁשר ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹתבל
ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ּתבּואתּה מיני ּכל ואת הּזאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשנה
ּוברכה וׁשלֹום ׂשבע ותקוה, אחרית לּה ותן ּפרענּות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻמיני
ּתקע (י) הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְְִִֵַַַַַָָָָָּכּׁשנים
ּגלּיֹותינּו ּכל את לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשֹופר
נדחי מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטינּו הׁשיבה (יא) יׂשראל. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָעּמֹו
לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה, יגֹון מּמּנּו והסר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכבּתחּלה,

צדקהּברחמ אֹוהב מל ה', אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ּבצדק ים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכרגע הּמינים ּכל ּתקוה, ּתהי אל למׁשּמדים (יב) ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֻּומׁשּפט.
ּברּו ּבימינּו. מהרה ותׁשּבֹור ּתעּקר זדֹון ּומלכּות ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹיאבדּו,
ועל הּצּדיקים על (יג) זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָאּתה
יׂשראל, ּבית עּמ ׁשארית ועל הּצדק, ּגרי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהחסידים
הּבֹוטחים לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמּו
ּכי נבֹוׁש, לא לעֹולם עּמהם, חלקנּו וׂשים ּבאמת, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבׁשמ
מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. וליׁשּועת ּבטחנּו ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָבׁשמ
ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן (יד) לּצּדיקים. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹּומבטח
אּתה ּברּו ּבימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּדּברּת,
וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את (טו) ירּוׁשלים. ּבֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה',
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום
וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּתׁשיבנּו;
ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה (יז) ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָֹּתפּלה.
מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר העבֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָוהׁשב
יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה

ּברחמים לצּיֹון לנו ּבׁשּוב עינינּו ותחזינה ותרצנּו, .ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
מֹודים (יח) לצּיֹון. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּכמאז.
יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ל ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנּו
חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. לדֹור הּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאּתה
נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו על ,ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמסּורין
לא ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ערב ועת, עת ׁשּבכל ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹונפלאֹותי
יהללּו החּיים ּכל ,חסדי ּתּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹכלּו
הּטֹוב ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול, ׁשמ ְִֵֶַַַַָָָָָאת
חן ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים (יט) להֹודֹות. נאה ּול ְְְְִִֵֶָָָָָׁשמ
ּכאחד ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוחסד
ּתֹורה אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכי ,ּפני ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּמאֹור
את לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו
מֹוריד להֹוׁשיע, רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות

וכּו'; ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְִֵֶֶַַַָהּטל,
ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו זה: ּבנסח ּתׁשיעית ּברכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומבר
ּונדבה ּברכה רצֹון ּבטללי ׁשנתנּו את ּובר ידינּו, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשה

הּׁשנים. מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְִִֵַַַַָָָָָּכּׁשנים
ימים ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם חֹונן אּתה זה: ּבנסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטֹובים,
לחל, קדׁש ּבין הבּדלּת ואּתה ּבינה; לאנֹוׁש ּומלּמד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּדעת,
הּׁשביעי יֹום ּובין לּגֹוים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּובין
ּפדנּו ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשׁשת
הּמתרּגׁשֹות ּפרענּיֹות מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻוהּצילנּו
ּובינה ּדעה מאּת וחּננּו הּכל, מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹלבֹוא

הּדעת. חֹונן ה', אּתה ּברּו ְְֵֵַַַַָָָוהׂשּכל.
ׁשבעּבראׁשי ּבברּכת מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻ

זה: ּבנסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשרה
והׁשב ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
ּבאהבה מהרה ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהעבֹודה
.עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּתקּבל
ירצה, יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאלהינּו
זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע,
עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָירּוׁשלים
ּולרחמים, לחסד לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבית
ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. ּבֹו לרחם הּזה, החדׁש ראׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּביֹום
לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינּו
ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדבר
ותחזינה ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, צרה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכל
הּמחזיר ה', אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון ּבׁשּוב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָעינינּו

לצּיֹון. ְְִִָׁשכינתֹו
מֹועד ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֻּובחּלֹו
לרחם - הּזה הּסּכֹות חג מֹועד ּביֹום אֹו: - הּזה הּמּצֹות ְְֵֵֶֶַַַַַַַַֻחג

וכּו'. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ְְִֵֵָּבֹו
הּזה: ּבּנסח הּיחיד עׂשרה ׁשׁש ּברּכת מבר הּתענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹׁשמע
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עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו, מּלפני ּתפּלתנּו; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצֹון
ּגדֹולה בצרה ּכי הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מּׁשמע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנּו.
ּתענה; ואּתה נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתפּלתנּו,
ואני יקראּו, טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנדּבר,
ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאענה;

ּתפּלה. ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ּפה. ְִֵֶַַָָָָּכל
ּברכה אחר עצמּה; ּבפני ּברכה זה, נסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּוׁשליח
הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו, ה' עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואל מּמּנּו, ּפני ּתסּתר אל אנחנּו. ּגדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזה,
נקרא, טרם לׁשוענּו. קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתעלם
טרם והיה ׁשּנאמר: ּכּדבר ּתׁשמע; ואּתה נדּבר, ּתענה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואּתה
אּתה ּכי אׁשמע. ואני מדּברים, הם עֹוד אענה; ואני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיקראּו,
ה', אּתה ּברּו ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל ְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹונה

צרה. ּבעת ְֵֶָָָהעֹונה
ה' רחם זה: ּבנסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבתׁשעה
העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינּו,
הּיֹוׁשבת זרים, ּביד הּנתּונה הּׁשֹוממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
לגיֹונים, ויבּלעּוה ילדה. ׁשּלא עקרה ּכאּׁשה חפּוי, לּה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹוראׁש
לעֹוף מאכל עבדי נבלת וּיּתנּו פסילים, עֹובדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוּיירׁשּוה
וירּוׁשלים ּתבּכה, ּבמרר צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמים
הרּוגיהם. על מעי מעי חלליהם, על לּבי לּבי קֹולּה; ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּתּתן
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָראה
ּלּה אהיה ואני ּכּכתּוב: לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיסדּתּה,
אּתה ּברּו ּבתֹוכּה. אהיה ּולכבֹוד סביב, אׁש חֹומת ה', ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻנאם

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',
אנחנּו מֹודים זה: ּבנסח עׂשרה ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבפּורים
הּוא אּתה יׁשענּו, מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ,ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹל
הּמסּורי חּיינּו על ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור. ןלדֹור ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
יֹום ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבידי
הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָויֹום,
ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּתׁשּועֹות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָועל
עּמ על הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ּבימי הּזה; ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּזמן
הּיהּודים, ּכל את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש יׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבית
ואּתה לבֹוז; ּוׁשללם אחד, ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּנער
ּדינם, את ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּברחמי
עצתֹו, את והפרּת נקמתם; את ונקמּת ריבם, את ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָורבּת
ותלּו ּבראׁשֹו, ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹוקלקלּת
,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית העץ; על ּבניו ואת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹותֹו
ּפלא עּמהן ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא עׂשית יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּולעּמ
הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹונּסים,
כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו'. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,ְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹרחמי
וכּו' ל אנחנּו מֹודים הּזה: ּבנסח זֹו ּברכה מבר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻּבחנּכה
הּגבּורֹות ועל הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
הּפרקן, ועל הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ְְְְְְְְִַַַַַַַַָָֻועל
ּבימי הּזה; ּבּזמן ההם ּבּימים אבֹותינּו ועם עּמנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשית

ּכׁשעמדה ּובניו, חׁשמֹונאי ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמּתתיה
,מּתֹורת לבּטלם יׂשראל, ּבית עּמ על הרׁשעה יון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכּות
להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה ;רצֹונ מחּקי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּולהעבירם
את ונקמּת ריבם, את ורבּת ּדינם, את ודנּת צרתם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבעת

ּומסרּת מעּטים,נקמתם; ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָ
ּביד ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים טהֹורים, ּביד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּוטמאים
יׂשראל ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ;תֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹוׂשי
ּכ ּוגבּורֹות, נּסים עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. פלא ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָעׂשית
ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֻעׂשה
וכּו'. רחמי כלּו לא ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹאלהינּו,

נקּדיׁש זה: ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליח
יד על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, קדּׁשה ל ּונׁשּלׁש ,ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻונעריצ
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר, זה אל זה "וקרא :ְְְִֶֶֶַָָָָָָָנביא
עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו". הארץ כל מלא ְְְְְְֵֶָָָָָָָֹצבאֹות,
ואֹומרים: מׁשּבחים ּכבֹודֹו; מקֹום אּיה ׁשֹואלים: ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָּומׁשרתיו
ותמל תֹופיע, מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו". ה' ּכבֹוד ּברּו"ְְְְְְְִִִִֵַַָֹ
ּבחּיינּו ּבצּיֹון, ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי עלינּו, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמלּכנּו
לדֹור ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּובימינּו.
ּכּדבר ,עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו נצחים. ּולנצח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻודֹור
ה' ימל" :צדק מׁשיח ּדוד ידי על קדׁש ּבׁשירי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹהאמּור
נּגיד ודֹור לדֹור יּה". הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְֱִִִַַַָָָָֹלעֹולם,
מּפינּו אלהינּו ּוׁשבח נקּדיׁש; קדּׁשת נצחים ּולנצח ,ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻּגדל
ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ּכי ימּוׁש, ְִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
'וקרא זֹו: ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ּבעת הּקדֹוׁש. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאל
ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין: העם ּכל ואמר', זה אל ְִֶֶֶַָָָָָָָזה
מקֹום 'אּיה אֹומר: ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ כל מלא ְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹצבאֹות,
ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין: העם ּכל ְְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו',
עֹונין: העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָמּמקֹומֹו'.
העם ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ'אמן'.

א לעֹולם, ה' ימל' יּה'.עֹונין: הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון להי ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹ
ולא עּמהן; קֹורא הּוא הּצּבּור, ׁשעֹונין הּדברים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכל
ואחד הּיחיד ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיגּביּה
הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרת ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור,
ּבּמׁשּפט, צבאֹות ה' וּיגּבּה ּכאמּור, זֹו: ּברכה ּבסֹוף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאֹומר
הּקדֹוׁש. הּמל ה', אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהאל
ּכל ואחר ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם קּדיׁש אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
הּיֹום, סדר ׁשּיאמר עת ּבכל הּיֹום, סדר ׁשאמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּתפּלה;
ּובכל ּבּתֹורה, לקרֹות ּוכׁשּיׁשלים קּדיׁש; ויאמר מעט, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹיתחּנן
יאמר ּתחנּוניו, ּכׁשּיגמר - ּתחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעת

ִַקּדיׁש.
ברא ּדי ּבעלמא רּבה. ׁשמּה ויתקּדׁש יתּגּדל הּקּדיׁש: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מׁשיחּה, ויקרב ּפרקנּה, ויצמח מלכּותּה, וימל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֻכרעּותּה,
יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב; ּובזמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבעגלא
יתרֹומם, יתּפאר, יׁשּתּבח, ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
הּוא. ּברי ּדקדׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻיתעּלה,
ונחמתא ותׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֻלעּלא
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צּבּור: ׁשליח ׁשאֹומר ּבעת אמן. ואמרּו ּבעלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדאמירן
ּובעת 'אמן'. עֹונין: העם ּכל רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'יתּגּדל
'אמן, עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּתחּלה: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּומצות עלמּיא'. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
ּבכל ,'מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן לענֹות הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָחכמים
עֹונין: העם ּכל ,'יתּבר' אֹומר ּוכׁשהּוא אדם. ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
'אמן'. עֹונין: העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָָָָ'אמן'.
'אמן'. עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכּסדר
ׁשּגֹומר אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקּדיׁש
ׁשֹומעין העם ּכל אּלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,
נסח ּבסֹופֹו להֹוסיף ּכּלם העם נהגּו - ונפטרין ויֹוצאין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻאֹותֹו
ּוצלֹותהֹון ּבעּותכֹון, ותתעבד צלֹותכֹון ּתתקּבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָזה:
יהא בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון קדם יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָּובעּותהֹון
ּכל ועל ועלנא, עליכֹון ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשלמא
הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלהֹון

יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָּברחמיו
עֹוסקין ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדרּבנן. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקּדיׁש
- ּבהּגדֹות אֹו ּבמדרׁשֹות ואפּלּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבתלמּוד
יתּגּדל זה: ּבנסח קּדיׁש מעּמד אחד אֹומר מסּימין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכׁשהן
מתּיא ּולאחאה עלמא, לחּדתא ּדעתיד רּבה, ׁשמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתקּדׁש
היכלא ּולׁשכללא ּדירּוׁשלם, קרּתא ּולמבני חּיּיא, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּולמפרק
ּפלחנא ּולאתבא ארעא, מן נכראה ּפלחנא ּולמעקר ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּדיׁשא,
ויצמח מלכּותּה, וימל ּוביקרּה, ּבזיוּה לאתרּה ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּדי
ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ויפרק מׁשיחּה, ויּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹֻּפרקנּה,
ואמרּו קריב; ּובזמן ּבעגלא יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּובחּייהֹון
,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָאמן.
ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, יתעּלה, יתרֹומם, יתּפאר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָיׁשּתּבח,
ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא. ּברי ּדקדׁשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻׁשמּה

ּב ּדאמירן ונחמתא, רּבנןותׁשּבחתא על אמן. ואמרּו עלמא; ְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבאֹוריתא ּדעסיקין תלמידיהֹון ּתלמידי ועל ּתלמידיהֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל
חּנא ּולכֹון להֹון יהי ואתר, אתר בכל ודי הדן באתרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּדי
בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון מּקדם ּורוחא וסּיעּתא ורחמי ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָוחסּדא
ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא אמן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻואמרּו
עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליכֹון
יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּפנים ּבנפילת להתחּנן נהגנּו ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוזה
ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן, ּפעמים - אּלּו ּובפסּוקים ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻּבדברים
אלהי העֹולם, אדֹון - ּומתחּנן ּומׁשּתחוה ּכֹורע אני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפני
אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי האדֹונים; ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהאלהים
ּנאמר מה הרּבים. רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּפילים
ּומרדנּו, והרׁשענּו ועוינּו, חטאנּו ּנצטּדק. ּומה ּנדּבר מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלה',
ּבׁשת ולנּו הּצדקה; ה', ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹוסֹור
מּפני קֹומתנּו ונכּפפה אׁשמתנּו, מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהּפנים.
אלהי, ראׁש. להרים מצח ולא להׁשיב, ּפה לנּו אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעֹונֹותינּו;
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ,אלי ּפני אלהי להרים ונכלמּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבׁשּתי

מעׂשים. ּבנּו אין לּׁשמים; עד ּגדלה ואׁשמתנּו ראׁש, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ידי על ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ,ׁשמ למען צדקה עּמנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעׂשה
- ל אחטם ּותהּלתי אּפי, אארי ׁשמי למען :ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָנביאי

הכרית ּכילבלּתי - יׂשראל ּבית עֹוׂשה, אני למענכם לא . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּכבֹוד, ּתן לׁשמ ּכי לנּו; לא ה', לנּו לא קדׁשי. לׁשם ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹאם
אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים, יאמרּו לּמה .אמּת על חסּד ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ואל רׁשעֹו, ואל הּזה, העם קׁשי אל ּתפן אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּנא
נׂשאת וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחּטאתֹו.
לעֹוני, וסלחּת ה'; ,ׁשמ למען הּנה. ועד מּמצרים הּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעם
אל ועׂשה, הקׁשיבה ה' סלחה, ה' ׁשמעה, ה' הּוא. רב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכי
.עּמ ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי, למענ ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָֹּתאחר:
מן ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה, מה נדע לא ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,
הּמה. מעֹולם ּכי ,וחסדי ה', רחמי זכר עינינּו. עלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכי
ּכי ,רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים; עֹונֹות לנּו ּתזּכר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאל
יהי .חסּד למען ּופדנּו לנּו, עזרתה קּומה, מאד. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדּלֹונּו
- יּה ּתׁשמר עֹונֹות, אם .ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, ה', ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָחסּד
הֹוׁשיעה; ה', ּתּורא. למען הּסליחה, עּמ ּכי יעמד. מי ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹה',
עפר ּכי זכּור, יצרנּו; ידע הּוא ּכי קראנּו. ביֹום יעננּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמל
והּצילנּו ;ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו, אלהי עזרנּו, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאנחנּו.

ׁשמ למען חּטאתינּו, על אחרוכּפר להתחּנן העם נהגּו וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
יצחק אברהם אלהי ה' אּלּו: ּבתחנּונים ּתמיד, הּיֹום ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסדר
לבב מחׁשבֹות ליצר לעֹולם, זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹויׂשראל
יׁשחית; ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא .אלי לבבם והכן ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּמ
טֹוב ה', אּתה ּכי חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹוהרּבה
ותֹורת לעֹולם, צדק צדקת .קראי לכל חסד ורב ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוסּלח,
לׁשארית ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ,ּכמֹו אל מי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאמת.
יׁשּוב הּוא. חסד חפץ ּכי אּפֹו, לעד החזיק לא ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלתֹו;
חּטאתם. ּכל ים ּבמצּולת ותׁשלי עֹונתינּו, יכּבׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹירחמנּו,
לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ליעקב, אמת ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתּתן
יׁשּועתנּו, האל לנּו; יעמס יֹום, יֹום אדני ּברּו קדם. ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמימי
ה' סלה. יעקב, אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ה' ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹסלה.
אדֹונינּו, ּברּו אלהינּו, ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי - ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָָֹצבאֹות
ונתן הּתֹועים מן ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם חּיי רּבנּו, מׁשה ידי על אמת ּתֹורת ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלנּו
אהבתֹו ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהרחמן
ּובנפׁש ׁשלם ּבלבב ּולעבדֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָויראתֹו,
רצֹון יהי ּכן לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחפצה,
ּבעֹולם חּקי לׁשמר ׁשּנחיה אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻורחמים

העֹולםהּז לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח, ולימֹות ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹודּך. לעֹולם אלהי, ה' יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבא,
ּבכל לקרֹות העם, מקצת ונהגּו וגֹו'. פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָיהיּו
אֹומרים הלוּים ׁשהיּו מזמֹור ׁשיר אּלּו, ּתחנּונים אחר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָיֹום
נפׁשי ה', אלי "לדוד, וקֹורין הּיֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבית
רּבי אמר אלעזר רּבי אמר וקֹוראין: הּמזמֹור. ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּׂשא",
ּכאדֹונינּו אין ּכאלהינּו, אין וכּו'. חכמים ּתלמידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
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צּבּור: ׁשליח ׁשאֹומר ּבעת אמן. ואמרּו ּבעלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדאמירן
ּובעת 'אמן'. עֹונין: העם ּכל רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'יתּגּדל
'אמן, עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּתחּלה: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
ּומצות עלמּיא'. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
ּבכל ,'מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן לענֹות הראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָחכמים
עֹונין: העם ּכל ,'יתּבר' אֹומר ּוכׁשהּוא אדם. ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
'אמן'. עֹונין: העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר: ּוכׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶָָָָָ'אמן'.
'אמן'. עֹונין: העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכּסדר
ׁשּגֹומר אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקּדיׁש
ׁשֹומעין העם ּכל אּלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,
נסח ּבסֹופֹו להֹוסיף ּכּלם העם נהגּו - ונפטרין ויֹוצאין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֻאֹותֹו
ּוצלֹותהֹון ּבעּותכֹון, ותתעבד צלֹותכֹון ּתתקּבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַָזה:
יהא בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון קדם יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָּובעּותהֹון
ּכל ועל ועלנא, עליכֹון ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשלמא
הּוא ּבמרֹומיו, ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלהֹון

יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָּברחמיו
עֹוסקין ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדרּבנן. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָקּדיׁש
- ּבהּגדֹות אֹו ּבמדרׁשֹות ואפּלּו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבתלמּוד
יתּגּדל זה: ּבנסח קּדיׁש מעּמד אחד אֹומר מסּימין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכׁשהן
מתּיא ּולאחאה עלמא, לחּדתא ּדעתיד רּבה, ׁשמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתקּדׁש
היכלא ּולׁשכללא ּדירּוׁשלם, קרּתא ּולמבני חּיּיא, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּולמפרק
ּפלחנא ּולאתבא ארעא, מן נכראה ּפלחנא ּולמעקר ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּדיׁשא,
ויצמח מלכּותּה, וימל ּוביקרּה, ּבזיוּה לאתרּה ׁשמּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּדי
ּוביֹומיכֹון ּבחּייכֹון עּמּה, ויפרק מׁשיחּה, ויּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹֻּפרקנּה,
ואמרּו קריב; ּובזמן ּבעגלא יׂשראל, ּבית ּדכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּובחּייהֹון
,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָאמן.
ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר, יתעּלה, יתרֹומם, יתּפאר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָיׁשּתּבח,
ׁשירתא ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא. ּברי ּדקדׁשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻׁשמּה

ּב ּדאמירן ונחמתא, רּבנןותׁשּבחתא על אמן. ואמרּו עלמא; ְְְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבאֹוריתא ּדעסיקין תלמידיהֹון ּתלמידי ועל ּתלמידיהֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָועל
חּנא ּולכֹון להֹון יהי ואתר, אתר בכל ודי הדן באתרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּדי
בׁשמּיא; ּדי אבּוהֹון מּקדם ּורוחא וסּיעּתא ורחמי ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָָָָוחסּדא
ּופרקנא וסּיעּתא מּׁשמּיא רּבא ׁשלמא יהא אמן. ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻואמרּו
עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל; קהלהֹון ּכל ועל ועלנא, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליכֹון
יׂשראל. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשלֹום
ּפנים ּבנפילת להתחּנן נהגנּו ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוזה
ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן, ּפעמים - אּלּו ּובפסּוקים ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻּבדברים
אלהי העֹולם, אדֹון - ּומתחּנן ּומׁשּתחוה ּכֹורע אני ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפני
אנחנּו צדקֹותינּו על לא ּכי האדֹונים; ואדֹוני ְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהאלהים
ּנאמר מה הרּבים. רחמי על ּכי ,לפני ּתחנּונינּו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּפילים
ּומרדנּו, והרׁשענּו ועוינּו, חטאנּו ּנצטּדק. ּומה ּנדּבר מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלה',
ּבׁשת ולנּו הּצדקה; ה', ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹוסֹור
מּפני קֹומתנּו ונכּפפה אׁשמתנּו, מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהּפנים.
אלהי, ראׁש. להרים מצח ולא להׁשיב, ּפה לנּו אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹעֹונֹותינּו;
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ,אלי ּפני אלהי להרים ונכלמּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבׁשּתי

מעׂשים. ּבנּו אין לּׁשמים; עד ּגדלה ואׁשמתנּו ראׁש, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
ידי על ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ,ׁשמ למען צדקה עּמנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעׂשה
- ל אחטם ּותהּלתי אּפי, אארי ׁשמי למען :ְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָנביאי

הכרית ּכילבלּתי - יׂשראל ּבית עֹוׂשה, אני למענכם לא . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּכבֹוד, ּתן לׁשמ ּכי לנּו; לא ה', לנּו לא קדׁשי. לׁשם ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹאם
אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים, יאמרּו לּמה .אמּת על חסּד ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ואל רׁשעֹו, ואל הּזה, העם קׁשי אל ּתפן אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאּנא
נׂשאת וכאׁשר ,חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחּטאתֹו.
לעֹוני, וסלחּת ה'; ,ׁשמ למען הּנה. ועד מּמצרים הּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעם
אל ועׂשה, הקׁשיבה ה' סלחה, ה' ׁשמעה, ה' הּוא. רב ְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכי
.עּמ ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי, למענ ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָֹּתאחר:
מן ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה, מה נדע לא ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,
הּמה. מעֹולם ּכי ,וחסדי ה', רחמי זכר עינינּו. עלי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכי
ּכי ,רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים; עֹונֹות לנּו ּתזּכר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאל
יהי .חסּד למען ּופדנּו לנּו, עזרתה קּומה, מאד. ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּדּלֹונּו
- יּה ּתׁשמר עֹונֹות, אם .ל יחלנּו ּכאׁשר עלינּו, ה', ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָחסּד
הֹוׁשיעה; ה', ּתּורא. למען הּסליחה, עּמ ּכי יעמד. מי ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹה',
עפר ּכי זכּור, יצרנּו; ידע הּוא ּכי קראנּו. ביֹום יעננּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּמל
והּצילנּו ;ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו, אלהי עזרנּו, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאנחנּו.

ׁשמ למען חּטאתינּו, על אחרוכּפר להתחּנן העם נהגּו וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
יצחק אברהם אלהי ה' אּלּו: ּבתחנּונים ּתמיד, הּיֹום ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹסדר
לבב מחׁשבֹות ליצר לעֹולם, זאת ׁשמרה אבֹותינּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹויׂשראל
יׁשחית; ולא עֹון, יכּפר רחּום והּוא .אלי לבבם והכן ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעּמ
טֹוב ה', אּתה ּכי חמתֹו. ּכל יעיר ולא אּפֹו, להׁשיב ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹוהרּבה
ותֹורת לעֹולם, צדק צדקת .קראי לכל חסד ורב ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוסּלח,
לׁשארית ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ,ּכמֹו אל מי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאמת.
יׁשּוב הּוא. חסד חפץ ּכי אּפֹו, לעד החזיק לא ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלתֹו;
חּטאתם. ּכל ים ּבמצּולת ותׁשלי עֹונתינּו, יכּבׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֹֹירחמנּו,
לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר לאברהם, חסד ליעקב, אמת ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתּתן
יׁשּועתנּו, האל לנּו; יעמס יֹום, יֹום אדני ּברּו קדם. ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמימי
ה' סלה. יעקב, אלהי לנּו מׂשּגב עּמנּו, צבאֹות ה' ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹסלה.
אדֹונינּו, ּברּו אלהינּו, ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי - ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָָֹצבאֹות
ונתן הּתֹועים מן ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּברּו
ּבתֹוכנּו. נטע עֹולם חּיי רּבנּו, מׁשה ידי על אמת ּתֹורת ְְֱֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלנּו
אהבתֹו ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהרחמן
ּובנפׁש ׁשלם ּבלבב ּולעבדֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונֹו לעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָויראתֹו,
רצֹון יהי ּכן לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹחפצה,
ּבעֹולם חּקי לׁשמר ׁשּנחיה אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻורחמים

העֹולםהּז לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח, ולימֹות ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹודּך. לעֹולם אלהי, ה' יּדם. ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבא,
ּבכל לקרֹות העם, מקצת ונהגּו וגֹו'. פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָיהיּו
אֹומרים הלוּים ׁשהיּו מזמֹור ׁשיר אּלּו, ּתחנּונים אחר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָיֹום
נפׁשי ה', אלי "לדוד, וקֹורין הּיֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבבית
רּבי אמר אלעזר רּבי אמר וקֹוראין: הּמזמֹור. ּכל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָאּׂשא",
ּכאדֹונינּו אין ּכאלהינּו, אין וכּו'. חכמים ּתלמידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
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ויבטחּו .ּפני את יׁשרים יׁשבּו ,לׁשמ יֹודּו צּדיקים א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוכּו'.
ילכּו העּמים ּכל ּכי ה'. ּדֹורׁשי עזבּת לא ּכי ,ׁשמ יֹודעי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹב
ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו, ּבׁשם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאיׁש
טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי זה, ּבספר אמרנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכבר
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמתּפּלל
ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוׁשלׁש
ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה
ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד; מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּברכֹות,
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו, ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשל

ּבאמצע. אחת ְְֶַַַָָָּוברכה
הּברכֹו ּכל נּסח הּוא ׁשלוזה אמצעית ּברכה האמצעּיֹות: ת ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ּתכלית ,לׁשמ הּׁשביעי יֹום את קּדׁשּת אּתה ׁשּבת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מּכל וקּדׁשּתֹו הּימים, מּכל ּוברכּתֹו וארץ, ׁשמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמעׂשה
ויקּדׁש הּׁשביעי, יֹום את אלהים ויבר ּכאמּור: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמּנים,
לעׂשֹות. אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
וקּדׁשנּו ּבמנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמצֹותי
והנחילנּו ּבאמת; לעבּד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׂשּבענּו
אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבאהבה

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְֵֶַַַַָָָׁשמ
ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
נתּת ּבראׁשֹו ּתפארת ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלקֹו,
ּבידֹו, הֹוריד אבנים לּוחֹות ׁשני סיני, הר על לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּבעמדֹו
בני וׁשמרּו :ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכתּוב
עֹולם. ּברית לדרתם, הּׁשּבת את לעׂשֹות הּׁשּבת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיׂשראל
עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי לעלם, היא אֹות יׂשראל ּבני ּובין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּביני
וּיּנפׁש. ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה'
מקּדׁשי עם ענג, וקֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹיׂשמחּו
ּבמנּוחתנּו, נא רצה - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵָָֹֹׁשביעי.
הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָוקּדׁשנּו
סיני הר על צּוית למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה

ׁשּב להקריבמצות אלהינּו, ה' צּויתנּו ּובֹו וׁשמֹור, זכֹור ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹל
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמנֹוח
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמה
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאלהינּו
זרע נתּתֹו, יׂשראל לבית ערלים; יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּגם
אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים' 'חמּדת ּבחרּת; ּבם אׁשר ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻיׁשרּון
ה', אּתה ּברּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת. ְֵַַַָמקּדׁש
ּומי אחד, וׁשמ אחד אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ותפארת ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכעּמ
ּובניו יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם נתּת; לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו, בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָינּוחּו

ויגֹון צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו הנח מנּוחתם. היא מאּת ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָּכי
ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹֹּביֹום

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ְְֵַַַַָָָוכּו'.
לעּמ חדׁשים ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
לפני מקריבין להיֹותם ּתֹולדֹותם, לכל ּכּפרה זמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנתּת,
יהיה, לכּלם זּכרֹון ּבעדם; לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻזבחי
ועֹולת ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּתׁשּועת
האמּורים ,ּבעיר נׁשמע ּדוד ׁשירי עליו; נעלה חדׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹראׁש
אבֹות ּוברית להם, ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ּתזּכר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹלּבנים

אד מעל וּנתרחק ה'מארצנּו, מּלפני רצֹון יהי מתנּו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו,
ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני
ונקריב נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום מּוספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכהלכתן,
ּבתֹורת עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני
ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .עבּד מׁשה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ׁשּתחּדׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאבֹותינּו,
ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל וקץ סֹוף הּזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחדׁש
וראׁשי ּבחרּת, האּמֹות מּכל יׂשראל בעּמ ּכי נפׁשנּו; ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻלפדּות
וראׁשי יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו נתּת. להם ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחדׁשים

ֳִָחדׁשים.
אּתה ּבׁשּבת: ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכה
ּובחרּת הּׁשביעי; ּבּיֹום מלאכּת ּכּלית מּקדם, עֹולמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצרּת
וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּבנּו
והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעלינּו
מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹראׁש
לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו, מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוּנתרחק
ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי חֹובתנּו. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹקרּבנֹות
קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ּבגבּולנּו; ותּטענּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלארצנּו
יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָחֹובֹותינּו,
ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ראׁש ויֹום ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמנֹוח
מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכמצות
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹעבּד
לחן לברכה, לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את עלינּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּתחּדׁש
סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום; לחּיים ּולרחמים, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹלחסד
נפׁשנּו. לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לכל ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹוקץ
אֹוהבי יׂשראל ּכל בם וינּוחּו עד וכּו' ּבמנּוחתנּו נא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּורצה
חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשמ
וׁשחרית ּבערבית ּפסח, ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו אּתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה:
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ,ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים
ּבאהבה, חרּותנּו זמן הּזה, הּמּצֹות חג יֹום את הּזה, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹקדׁש
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹזכר
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זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, יּׁשמע, ירצה, יראה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּגיע,
,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבֹותינּו,
לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָזכרֹון
חג ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ּביֹום - ּולרחמים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלחסד
אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו לרחם הּזה, ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּצֹות
ּבדבר לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבֹו
מּכל בֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה
רחּום מל אל ּכי ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרה
לחּיים ,מֹועדי ּברּכת את אלהינּו ה' והּׂשיאנּו אּתה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוחּנּון
ּתברכנּו, ּכן לברכנּו ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולׂשמחה
יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסלה.

ְְִַַוהּזמּנים.
העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברכה
מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכּו'
להראֹות לעלֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו; מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָוּנתרחק
הּגדֹול ּבּבית ,הדר ּבנוה ,ּבחירת ּבבית לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהׁשּתחוֹות
ׁשּנׁשּתּלחה הּיד מּפני - עליו ׁשמ ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
ּותרחם ׁשּתׁשּוב אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמקּדׁש
הּגֹוים, מּבין ּפזּורינּו ּותקּבץ הרּבים, ּברחמי ועלינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעליו
ּברּנה, עיר לצּיֹון והביאנּו ארץ, מּירּכתי ּכּנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּונפּוצֹותינּו
לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָולירּוׁשלים
ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָאת
הּזה, הּמּצֹות חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמּוספי
עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה
טֹוב עלינּו; רחם רחמן, מל .עבּד מׁשה ידי על ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹורת
ּבגלל ,רחמי ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו; הּדרׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומטיב,
מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה, בית ּבנה .רצֹונ ׁשעׂשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאבֹותינּו
יׂשראל והׁשב ּבתּקּונֹו; וׂשּמחנּו ּבבנינֹו, והראנּו מכֹונֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָעל
למעמדן, ויׂשראל לדּוכנן, ּולוּיים לעבֹודתם, ּכהנים - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹלנוהּו
ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה וׁשם יׁשב. מׁשּפטֹו על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוארמֹון
יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב רגלינּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפעמי
ּבחג - יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹכל
ּפני את יראה ולא הּסּכֹות; ּובחג הּׁשבּועֹות, ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּמּצֹות,
.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת איׁש ריקם. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
ה', אּתה ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּׂשיאנּו
ּבחג מתּפּלל הּוא זה ּוכנסח והּזמּנים. יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמקּדׁש
ׁשּבח אּלא יתר; ּבלא חסרֹון ּבלא הּסּכֹות, ּובחג גהּׁשבּועֹות ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: הּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשבּועֹות
זכר - ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה, הּׁשבּועֹות חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן מצרים'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכּו'. עלינּו' ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ְְְֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,
הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּובמּוסף
טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג וכן הּזה'. הּׁשבּועֹות חג ְְֵֵֶַַַַַָֻיֹום
ׂשמחתנּו' זמן הּזה, הּסּכֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמקרא
קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכּו'.
וכן וכּו'; ׂשמחתנּו' זמן הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזה,
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבמּוסף

יֹום חל ואם .'לפני ונקריב נעׂשה הּזה, עצרת ׁשמיני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָחג
ה' לנּו וּתּתן וכּו' בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָטֹוב
ּוזמּנים וחּגים לׂשמחה מֹועדים למנּוחה, ׁשּבתֹות ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹאלהינּו
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשׂשֹון,
יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן וכּו'; הּזה' ּפלֹוני חג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָיֹום
וכּו'. ּפלֹוני' חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמנֹוח
ּוביֹום הּׁשנה, ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים,
'מקּדׁש רגלים: ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.
מל חֹותם: הּוא הּׁשנה ּובראׁש והּזמּנים'; ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
ּובצֹום הּזּכרֹון. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם: הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים,
ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּכּפּורים'. ויֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹויׂשראל
ּברכה הּימים. ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל להֹוסיף הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָיֹום

אל לחּיים 'זכרנּו מֹוסיפין: ּבחּיים,ראׁשֹונה, חפץ מל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומֹוׁשיע רחמן, מל חּיים, אלהים למענ חּיים ּבספר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתבנּו
ׁשנּיה: ּבברכה ּומֹוסיפין אברהם'. מגן ה', אּתה ּברּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּומגן;
ונאמן לחּיים, ּברחמים יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ'מי
הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
,ּכעס ּוכבׁש אלהינּו, ה' רחמי 'זכר י"ח: ּבברכה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹּומֹוסיפין
ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל לחּיים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּוכתב
חּיים 'ּובספר אחרֹונה: ּבברכה ּומֹוסיפין להֹודֹות'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָנאה
יׂשראל, ּבית עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָּברכה
יׂשראל עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלחּיים
אּלּו ּבברכֹות אֹומר הּצֹום, יֹום נעילה ּובתפּלת ְְְִִִִֵֵַַַָָָּבּׁשלֹום'.
האּלּו, הּתֹוספֹות וכל לחּיים'. 'חתמנּו לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום
מנהג ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹמנהג
ׁשל ימים ּבׁשני זה, ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה ׁשּמברכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפׁשּוט,
מקצת נהגּו וכן הּתפּלֹות; מארּבע ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ּבכל זה ּבנסח אֹותּה לבר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹהעם,
קדֹוׁש, אּתה נסחּה: הּוא וזה הּכּפּורים; יֹום ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָֻּתפּלֹות
ּתן ּובכן ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָוׁשמ
ׁשּבראת; ּכל על ואימת ,מעׂשי ּכל על אלהינּו ה' ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפחּד
ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים, ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוייראּו
ׁשּידענּו ּכמֹו - ׁשלם ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת, אגּדה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻכּלם
,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ׁשהּׁשלטֹון אלהינּו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹה'
ּתהּלה ,לעּמ ּכבֹוד ּתן ּובכן ּׁשּבראת. מה ּכל על נֹורא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשמ
ׂשמחה ;ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,לדֹורׁשי ּתקוה ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָליראי
נר ועריכת עבּד לדוד קרן צמיחת ,לעיר ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלארצ
יעלזּו, ויׁשרים ויׂשמחּו יראּו צּדיקים ואז .מׁשיח יׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹלבן
ּכּלּה הרׁשעה וכל ּפיה; ּתקּפץ ועֹולתה יגילּו ּברּנה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָָָָָֻוחסידים
ּומלכּות הארץ. מן זדֹון ממׁשלת תעביר ּכי ּתכלה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכעׁשן
אלהינּו ה' הּוא אּתה - ותמל ותׁשּבר, ּתעקר מהרה ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹהעּליזה
מׁשּכן צּיֹון ּובהר ,עיר ּבירּוׁשלים ,מעׂשי ּכל על מהרה -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּובׁשה הּלבנה, וחפרה ּכּכתּוב: ּכבֹוד, זקני ונגד .ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבֹוד
זקניו ונגד ּובירּוׁשלים, צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' מל ּכי - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחּמה
ה' וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹכבֹוד.
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זכרֹון זכרֹוננּו, לפני יּזכר יּפקד, יּׁשמע, ירצה, יראה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּגיע,
,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבֹותינּו,
לחן לטֹובה לפלטה ,לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָזכרֹון
חג ּביֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ּביֹום - ּולרחמים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹלחסד
אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו לרחם הּזה, ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמּצֹות
ּבדבר לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבֹו
מּכל בֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה
רחּום מל אל ּכי ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרה
לחּיים ,מֹועדי ּברּכת את אלהינּו ה' והּׂשיאנּו אּתה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוחּנּון
ּתברכנּו, ּכן לברכנּו ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולׂשמחה
יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסלה.

ְְִַַוהּזמּנים.
העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברכה
מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכּו'
להראֹות לעלֹות יכֹולין אנּו ואין אדמתנּו; מעל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָוּנתרחק
הּגדֹול ּבּבית ,הדר ּבנוה ,ּבחירת ּבבית לפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלהׁשּתחוֹות
ׁשּנׁשּתּלחה הּיד מּפני - עליו ׁשמ ׁשּנקרא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
ּותרחם ׁשּתׁשּוב אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון יהי .ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבמקּדׁש
הּגֹוים, מּבין ּפזּורינּו ּותקּבץ הרּבים, ּברחמי ועלינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעליו
ּברּנה, עיר לצּיֹון והביאנּו ארץ, מּירּכתי ּכּנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּונפּוצֹותינּו
לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָולירּוׁשלים
ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו, קרּבנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָאת
הּזה, הּמּצֹות חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמּוספי
עלינּו ּׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנעׂשה
טֹוב עלינּו; רחם רחמן, מל .עבּד מׁשה ידי על ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתֹורת
ּבגלל ,רחמי ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו; הּדרׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומטיב,
מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה, בית ּבנה .רצֹונ ׁשעׂשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאבֹותינּו
יׂשראל והׁשב ּבתּקּונֹו; וׂשּמחנּו ּבבנינֹו, והראנּו מכֹונֹו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָעל
למעמדן, ויׂשראל לדּוכנן, ּולוּיים לעבֹודתם, ּכהנים - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹלנוהּו
ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה וׁשם יׁשב. מׁשּפטֹו על ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוארמֹון
יראה ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁש :ּבתֹורת ּכּכתּוב רגלינּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפעמי
ּבחג - יבחר אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹכל
ּפני את יראה ולא הּסּכֹות; ּובחג הּׁשבּועֹות, ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּמּצֹות,
.ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת איׁש ריקם. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
ה', אּתה ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוהּׂשיאנּו
ּבחג מתּפּלל הּוא זה ּוכנסח והּזמּנים. יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹמקּדׁש
ׁשּבח אּלא יתר; ּבלא חסרֹון ּבלא הּסּכֹות, ּובחג גהּׁשבּועֹות ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: הּוא ְִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשבּועֹות
זכר - ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה, הּׁשבּועֹות חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן מצרים'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכּו'. עלינּו' ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות חג ּביֹום ְְְֵֵֶֶַַַַַָָהּזה,
הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּובמּוסף
טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג וכן הּזה'. הּׁשבּועֹות חג ְְֵֵֶַַַַַָֻיֹום
ׂשמחתנּו' זמן הּזה, הּסּכֹות חג יֹום את הּזה, קדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמקרא
קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכּו'.
וכן וכּו'; ׂשמחתנּו' זמן הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזה,
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבמּוסף

יֹום חל ואם .'לפני ונקריב נעׂשה הּזה, עצרת ׁשמיני ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָחג
ה' לנּו וּתּתן וכּו' בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָטֹוב
ּוזמּנים וחּגים לׂשמחה מֹועדים למנּוחה, ׁשּבתֹות ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹאלהינּו
את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום את ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשׂשֹון,
יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן וכּו'; הּזה' ּפלֹוני חג ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָיֹום
וכּו'. ּפלֹוני' חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום הּזה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמנֹוח
ּוביֹום הּׁשנה, ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים,
'מקּדׁש רגלים: ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.
מל חֹותם: הּוא הּׁשנה ּובראׁש והּזמּנים'; ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
ּובצֹום הּזּכרֹון. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם: הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים,
ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּכּפּורים'. ויֹום ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹויׂשראל
ּברכה הּימים. ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל להֹוסיף הּכּפּורים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָיֹום

אל לחּיים 'זכרנּו מֹוסיפין: ּבחּיים,ראׁשֹונה, חפץ מל ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּומֹוׁשיע רחמן, מל חּיים, אלהים למענ חּיים ּבספר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתבנּו
ׁשנּיה: ּבברכה ּומֹוסיפין אברהם'. מגן ה', אּתה ּברּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּומגן;
ונאמן לחּיים, ּברחמים יצּוריו זֹוכר הרחמן, אב כמֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ'מי
הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. להחיֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
,ּכעס ּוכבׁש אלהינּו, ה' רחמי 'זכר י"ח: ּבברכה ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹּומֹוסיפין
ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל לחּיים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּוכתב
חּיים 'ּובספר אחרֹונה: ּבברכה ּומֹוסיפין להֹודֹות'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָנאה
יׂשראל, ּבית עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָּברכה
יׂשראל עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלחּיים
אּלּו ּבברכֹות אֹומר הּצֹום, יֹום נעילה ּובתפּלת ְְְִִִִֵֵַַַָָָּבּׁשלֹום'.
האּלּו, הּתֹוספֹות וכל לחּיים'. 'חתמנּו לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום
מנהג ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹמנהג
ׁשל ימים ּבׁשני זה, ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה ׁשּמברכין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפׁשּוט,
מקצת נהגּו וכן הּתפּלֹות; מארּבע ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ּבכל זה ּבנסח אֹותּה לבר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹהעם,
קדֹוׁש, אּתה נסחּה: הּוא וזה הּכּפּורים; יֹום ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָֻּתפּלֹות
ּתן ּובכן ּסלה. ,יהללּו יֹום ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָוׁשמ
ׁשּבראת; ּכל על ואימת ,מעׂשי ּכל על אלהינּו ה' ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּפחּד
ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני ויׁשּתחוּו הּמעׂשים, ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוייראּו
ׁשּידענּו ּכמֹו - ׁשלם ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת, אגּדה ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻכּלם
,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ׁשהּׁשלטֹון אלהינּו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹה'
ּתהּלה ,לעּמ ּכבֹוד ּתן ּובכן ּׁשּבראת. מה ּכל על נֹורא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשמ
ׂשמחה ;ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,לדֹורׁשי ּתקוה ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָליראי
נר ועריכת עבּד לדוד קרן צמיחת ,לעיר ׂשׂשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלארצ
יעלזּו, ויׁשרים ויׂשמחּו יראּו צּדיקים ואז .מׁשיח יׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹלבן
ּכּלּה הרׁשעה וכל ּפיה; ּתקּפץ ועֹולתה יגילּו ּברּנה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָָָָָָֻוחסידים
ּומלכּות הארץ. מן זדֹון ממׁשלת תעביר ּכי ּתכלה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכעׁשן
אלהינּו ה' הּוא אּתה - ותמל ותׁשּבר, ּתעקר מהרה ְְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹהעּליזה
מׁשּכן צּיֹון ּובהר ,עיר ּבירּוׁשלים ,מעׂשי ּכל על מהרה -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּובׁשה הּלבנה, וחפרה ּכּכתּוב: ּכבֹוד, זקני ונגד .ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבֹוד
זקניו ונגד ּובירּוׁשלים, צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' מל ּכי - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהחּמה
ה' וּיגּבּה ונאמר: ועד. לעֹולם ימל ה' ונאמר: ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹכבֹוד.
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אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות
הּקדֹוׁש. הּמל ֶֶַַָה',

ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה, ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים, מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָאּתה
הּגדֹול וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוקּדׁשּתנּו
טֹוב יֹום את אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוהּקדֹוׁש
ּבאהבה ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון יֹום את הּזה, קדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמקרא
ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר -ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
אּתה. וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' ירצה יראה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּגיע,
,ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֻאלהינּו
ּכל על עּז ּגאֹון ּבהדר והֹופע ,ּביקר הארץ ּכל על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻוהּנׂשא
ּכל ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע ;ארצ ּתבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָיֹוׁשבי
ה' - באּפֹו הּנׁשמה אׁשר ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹיצּור
ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאלהי
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָוכּו'

הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָהארץ,
ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה

ליציאתהּׁש זכר עד וכּו' העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּכסדרן ּתמידין עד וכּו' מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמצרים.
יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי את ּכהלכתן, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּומּוספין
ּכמה ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזּכרֹון
לׁשּבח עלינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
ּכגֹויי עׂשנּו ׁשּלא ּבראׁשית, ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻלאדֹון
ׂשם ׁשּלא האדמה, מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו ולא ְְְְֲֲִֶָָָָָָָָָֹֹהארצֹות,
מׁשּתחוים ׁשהם - המֹונם ּככל גֹורלנּו ולא ּכהם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחלקנּו
לפני מׁשּתחוים אנּו יֹוׁשיע. לא לאל ּומתּפללים וריק, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלהבל
ויֹוסד ׁשמים נֹוטה ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ּבגבהי עּזֹו ּוׁשכינת מּמעל, ּבּׁשמים יקרֹו מֹוׁשב ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻארץ,
זּולתֹו, ואין מלּכנּו אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמרֹומים.
הּוא ה' ּכי ,לבב אל והׁשבֹות הּיֹום, וידעּת ּבתֹורתֹו: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּכתּוב
אֹוחילה עֹוד. אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים ְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהאלהים
ּבקהל אׁשר לׁשֹון, מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו, אחּלה ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאל
מערכי לאדם מפעליו. ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו, אׁשיר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֻעם
.ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח, ׂשפתי אדני, לׁשֹון. מענה ּומה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלב,
אלהינּו, ה' ל נקּוה ּכן על .חּקי לּמדני ה', אּתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּברּו
הארץ מן ּגּלּולים להעביר ,עּז ּבתפארת מהרה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלראֹות
ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות עֹולם לתּכן יּכרתּון, ּכרֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהאלילים
יּכירּו ארץ; רׁשעי ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ יקראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָבׂשר
ּכל ּתּׁשבע ,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל, יֹוׁשבי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוידעּו
הּגדֹול ׁשמ ולכבֹוד ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשֹון.
לעֹולם עליהם ותמל ,מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻיקר

ּבכבֹוד,ועד ּתמל עד ּולעֹולמי היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּביט לא וכתּוב: ועד. לעֹולם ימל ה' :ּבתֹורת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹּכּכתּוב
עּמֹו, אלהיו ה' ּביׂשראל; עמל ראה ולא ּביעקב, ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹאון
ראׁשי ּבהתאּסף ,מל ביׁשרּון ויהי וכתּוב: ּבֹו. מל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּותרּועת
לה' ּכי לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי יׂשראל. ׁשבטי יחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹעם,
לבׁש לבׁש; ּגאּות ,מל ה' וכתּוב: ּבּגֹוים. ּומׁשל ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּמלּוכה,

ה' ימל וכתּוב: ּתּמֹוט. ּבל ּתבל ּתּכֹון אף התאּזר, עֹוז ְְְִִִִֵֵַַַָָֹה',
ׂשאּו וכתּוב: יּה. הללּו ודֹור; לדֹור צּיֹון אלהי ְְְְְֱִִַַָָָָֹלעֹולם,
הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי והּנׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשערים
ׂשאּו מלחמה. ּגּבֹור ה' וגּבֹור, עּזּוז ה' - הּכבֹוד מל זה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָמי
מי הּכבֹוד. מל ויבֹוא עֹולם, ּפתחי ּוׂשאּו ראׁשיכם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערים
סלה. הּכבֹוד, מל הּוא צבאֹות, ה' - הּכבֹוד מל זה ְֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּוא
יׂשראל מל ה' אמר ּכה נאמר: הּנביאים עבדי ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹועל
אין ּומּבלעדי אחרֹון, ואני ראׁשֹון אני צבאֹות: ה' ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָוגֹואלֹו,
הר את לׁשּפט צּיֹון, ּבהר מֹוׁשעים ועלּו וכתּוב: ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹאלהים.
ּכל על למל ה' והיה וכתּוב: הּמלּוכה. לה', והיתה ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָעׂשו;
ה', ּובתֹורת אחד. ּוׁשמֹו אחד, ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהארץ,
אלהינּו אחד. ה' אלהינּו, ה' יׂשראל; ׁשמע, לאמר: ְְֱֱִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹּכתּוב
עד וכּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
ּודבר עד וכּו' ּבמצֹותי וקּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּומלכּותֹו

וקּי מקּדׁשאמת הארץ, ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. ם ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּזּכרֹון. ויֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָיׂשראל
- ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָּכל
ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ּכרחם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָרחמנּו

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד ְְְְִִֵֵֶַָָָָתלּויֹות,
קדם; יצּורי ּכל ּופֹוקד עֹולם, מעׂשה זֹוכר אּתה ׁשנּיה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּברכה
ּכי ׁשּמּבראׁשית; נסּתרֹות והמֹון ּתעלּומֹות, ּכל נגלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָלפני
אּתה ;עיני מּנגד נסּתר ואין ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאין
הּכל מּמּך. נכחד לא הּיצּור ּכל וגם הּמפעל, ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹזֹוכר
הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ּומּביט צֹופה אלהינּו, ה' לפני ְֱִֵֶֶַַַָָָֹּגלּוי
ּולהּזכר ונפׁש, רּוח ּכל ּבֹו להּפקד זּכרֹון חק תביא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּכי
ּכזאת מראׁשית, ּתכלית. לאין ּברּיֹות והמֹון רּבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹמעׂשים
,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום זה ּגּלית. אֹותּה ּומּלפנים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהֹודעּת;
לאלהי מׁשּפט הּוא, ליׂשראל חק ּכי ראׁשֹון; ליֹום ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹזּכרֹון
איזֹו לּׁשלֹום, איזֹו לחרב איזֹו יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ועל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיעקב.
לחּיים להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. איזֹו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב
לפני הּיצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.
מחׁשבֹות גבר, מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו, איׁש מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻּבא:
ׁשּלא איׁש אׁשרי איׁש. מעללי ּכל ויצרי ותחּבּולֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאדם
יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ;ּב יתאּמץ אדם ּובן ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׁשּכח
ּבאהבה נח את הלא .ּב החֹוסים ּכל לנצח ּתכלים לא ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹוגם
הּמּבּול מי את ּבהביא ,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָזכרּת,
לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על מעלליהם. רע מּפני ּבׂשר ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשחת
ּכחֹול וצאצאיו ּתבל, ּכעפרֹות זרעֹו להרּבֹות אלהינּו, ְְְְְְְֱֱֵֵֵֶַַַָָֹה'
החּיה ּכל ואת נח, את אלהים וּיזּכר :ּבתֹורת ּכּכתּוב ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּים.
על רּוח אלהים וּיעבר ּבּתבה; אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹואת
נאקתם, את אלהים וּיׁשמע וכתּוב: הּמים. וּיׁשּכּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהארץ,
יעקב. ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיזּכר
ואף יצחק, ּבריתי את ואף יעקֹוב; ּבריתי את וזכרּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוכתּוב:
ּכתּוב קדׁש ּובדברי אזּכר. והארץ אזּכר, אברהם ּבריתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
נתן טרף ה'. ורחּום חּנּון לנפלאתיו, עׂשה זכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאמר:
ּדבר ּבריתֹו, לעֹולם זכר ונאמר: ּבריתֹו. לעֹולם יזּכר ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹליראיו,
ּכרב וּיּנחם ּבריתֹו, להם וּיזּכר ונאמר: ּדֹור. לאלף ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹצּוה
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וקראת הלֹו לאמר: ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחסדיו.
,נעּורי חסד ל זכרּתי ה': אמר ּכה - לאמר ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹבאזני
זרּועה. לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ;ּכלּולֹותי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
והקימֹותי ,נעּורי ּבימי אֹות ּבריתי את אני וזכרּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכתּוב:
ילד אם אפרים, לי יּקיר הבן וכתּוב: עֹולם. ּברית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָל
המּו ּכן על עֹוד; אזּכרּנּו זכֹור בֹו, דּברי מּדי ּכי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעׁשּועים
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה'. נאם ארחמּנּו, רחם לֹו, ְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֻמעי
וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' יראה יּגיע, ויבֹוא, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיעלה
יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,מּלפני טֹוב ּבזּכרֹון וזכרנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאּתה.
הּברית את אלהינּו, ה' לנּו ּוזכר קדם. ׁשמי מּׁשמי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹורחמים
ּבהר אבינּו לאברהם נׁשּבעּת אׁשר הּׁשבּועה ואת החסד ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואת
ּגּבי על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד העקדה לפני ותראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמֹורּיה.
יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות רחמיו וכבׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמזּבח,

עּמנּורח ותתנהג ,מּדֹותי על רחמי ויּגלּו ,ּכעס את מי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמ ּובעבּור הּדין. ּבמּדת עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָּבמּדת
וקּים .ּומּנחלת ,ּומעיר יׂשראל, מעּמ אּפ יׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגדֹול,
מׁשה ידי על ּבתֹורת ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלנּו
אֹותם הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים, ּברית להם וזכרּתי :ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעבּד
ּכי ה'. אני לאלהים, להם להיֹות הּגֹוים לעיני מצרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמארץ
כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, אּתה הּנׁשּכחֹות ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָזֹוכר
אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו יצחק ועקדת ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹכבֹוד
ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּברית. זֹוכר ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה',
רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָיצּורי
עד תלּויֹות, ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכרחם

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ְְְִִֵֵֶָָָָׁשּתחּננּו
,קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּברכה
עליהם ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר
ּוברּיֹות ,מּלפני חל ּכּלֹו העֹולם ּכל ּגם טהר. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבערּפלי
ללּמד סיני, הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, חרדּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבראׁשית
ודּברֹות ,קֹול הֹוד את וּתׁשמיעם ּומצוֹות. ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלעּמ
ּובקֹול נגלית, עליהם ּוברקים ּבקֹולֹות אׁש; מּלהבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁש
הּׁשליׁשי בּיֹום ויהי :ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופר
וקֹול ההר, על ּכבד וענן ּוברקים קֹולֹות ויהי הּבקר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהיֹות
ויהי וכתּוב: ּבּמחנה. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד; חזק ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשֹופר
יענּנּו והאלהים ידּבר, מׁשה מאד; וחזק הֹול [ה]ּׁשֹופר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹקֹול
הּלּפידם ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל וכתּוב: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָבקֹול.
וּיעמדּו וּינעּו, העם וּירא עׁשן; ההר ואת הּׁשֹופר, קֹול ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻואת

ּבתרּועה;מרחק אלהים עלה לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי . ְְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָָֹֹֹ
לפני הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ּבחצֹוצרֹות וכתּוב: ׁשֹופר. ּבקֹול ְְְְְֲִִֵַָָָָה',
הללּוהּו ּבקדׁשֹו, אל הללּו - יּה הללּו וכתּוב: ה'. ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּמל
הללּוהּו ּגדלֹו. ּכרב הללּוהּו ּבגבּורֹותיו, הללּוהּו עּזֹו. ְְְְְְְִִִַַַַָֹֻֻּברקיע
ּומחֹול, ּבתף הללּוהּו וכּנֹור. ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹּבתקע
הללּוהּו ׁשמע, ּבצלצלי הללּוהּו ועּגב. ּבמּנים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֻהללּוהּו
ידי ועל יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל תרּועה. ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבצלצלי
ּכנׂשא - ארץ וׁשכני תבל יׁשבי ּכל נאמר: הּנביאים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעבדי
ּבּיֹום והיה וכתּוב: ּתׁשמעּו. ׁשֹופר וכתקֹוע ּתראּו, הרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָנס
אּׁשּור ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹההּוא,

הּקדׁש, ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים; ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוהּנּדחים
וה' חּצֹו; כּברק ויצא יראה, עליהם וה' וכתּוב: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
יגן צבאֹות ה' ּתימן. ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאלהים
ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע .ּבׁשלֹומ עּמ על ּתגן ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם,
ּפזּורינּו וקרב ּגלּיֹותינּו, ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻלחרּותנּו,
לצּיֹון והביאנּו ארץ; מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבין
וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָעיר
:עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה ,לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנעׂשה
ּותקעּתם חדׁשיכם, ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוביֹום
לזּכרֹון לכם והיּו ׁשלמיכם; זבחי ועל עלתיכם על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחצצרת
אּתה ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ּכי אלהיכם. ה' אני אלהיכם, ְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלפני
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ּל ּדֹומה ואין ּתרּועה ּומאזין ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמעֹולם,

ּת עֹולם,קֹול הרת הּיֹום ּברחמים. הּיֹום יׂשראל עּמֹו רּועת ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּיֹום
ואם ּבנים; על אב ּכרחם רחמנּו - ּכבנים אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכעבדים:
לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ל עינינּו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּכעבדים

קדֹוׁש. ְִֵָָמׁשּפטנּו,
וׁשחרית ּבערבית הּכּפּורים, צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָּומנחה
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
למחילה הּזה, הּכּפּורים יֹום את הּזה, קדׁש מקרא יֹום ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת זכר - ּבאהבה עֹונֹותינּו ּכל על ּבֹו ּולכּפר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
ּכי עד וכּו', ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרים.
מחֹול אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו אּתה. וחּנּון רחּום מל ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, הּכּפּורים צֹום ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלעֹונֹותינּו
למעני, פׁשעי מֹוחה הּוא אנכי אנכי ּכאמּור: ,עיני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּנגד
וכענן ,ּפׁשעי כעב מחיתי ונאמר: אזּכר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחּטאתי
הּזה בּיֹום ּכי וכתּוב: .גאלּתי ּכי אלי, ׁשּובה ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹחּטאתי
ה' לפני חּטאתיכם, מּכל אתכם; לטהר עליכם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכּפר
לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן ליׂשראל סלחן אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּתטהרּו.
אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ּומּבלעדי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻיׁשרּון;
עד וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומלכּותֹו
לעבד לּבנּו וטהר ;ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוׂשּבענּו
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמת,
מקּדׁש יׂשראל, ּבית עּמֹו לעוֹונֹות וסֹולח מֹוחל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהארץ,

הּכּפּורים. ויֹום ְְִִִֵַָיׂשראל
וכּו', העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה מּוסף: ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּברכה
ּתמידין עד וכּו', חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
הּזה, קדׁש מקרא יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכסדרן
,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּכּפּורים צֹום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָיֹום
אלהינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכמֹו
עד וכּו', הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחֹול אבֹותינּו, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַֹואלהי
ואלהי אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּומּבלעדי
מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו עד וכּו', העֹולם ּכל על מל ְְְֲֵַַַַָָָָָָֹֹאבֹותינּו,
הּכּפּורים. ויֹום יׂשראל מקּדׁש עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָקּדׁשנּו
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וקראת הלֹו לאמר: ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחסדיו.
,נעּורי חסד ל זכרּתי ה': אמר ּכה - לאמר ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹבאזני
זרּועה. לא ּבארץ ּבּמדּבר, אחרי לכּת ;ּכלּולֹותי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
והקימֹותי ,נעּורי ּבימי אֹות ּבריתי את אני וזכרּתי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכתּוב:
ילד אם אפרים, לי יּקיר הבן וכתּוב: עֹולם. ּברית ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָל
המּו ּכן על עֹוד; אזּכרּנּו זכֹור בֹו, דּברי מּדי ּכי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשעׁשּועים
אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה'. נאם ארחמּנּו, רחם לֹו, ְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֻמעי
וחּנּון רחּום מל אל ּכי עד וכּו' יראה יּגיע, ויבֹוא, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיעלה
יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,מּלפני טֹוב ּבזּכרֹון וזכרנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאּתה.
הּברית את אלהינּו, ה' לנּו ּוזכר קדם. ׁשמי מּׁשמי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹורחמים
ּבהר אבינּו לאברהם נׁשּבעּת אׁשר הּׁשבּועה ואת החסד ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואת
ּגּבי על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד העקדה לפני ותראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמֹורּיה.
יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות רחמיו וכבׁש ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמזּבח,

עּמנּורח ותתנהג ,מּדֹותי על רחמי ויּגלּו ,ּכעס את מי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמ ּובעבּור הּדין. ּבמּדת עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָּבמּדת
וקּים .ּומּנחלת ,ּומעיר יׂשראל, מעּמ אּפ יׁשּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּגדֹול,
מׁשה ידי על ּבתֹורת ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלנּו
אֹותם הֹוצאתי אׁשר ראׁשֹונים, ּברית להם וזכרּתי :ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָעבּד
ּכי ה'. אני לאלהים, להם להיֹות הּגֹוים לעיני מצרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמארץ
כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, אּתה הּנׁשּכחֹות ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָזֹוכר
אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו יצחק ועקדת ,ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹכבֹוד
ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת הּיֹום הּברית. זֹוכר ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה',
רחמנּו - ּכבנים אם ּכעבדים: אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָיצּורי
עד תלּויֹות, ל עינינּו - ּכעבדים ואם ּבנים; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּכרחם

קדֹוׁש. מׁשּפטנּו, לאֹור ותֹוציא ְְְִִֵֵֶָָָָׁשּתחּננּו
,קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּברכה
עליהם ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר
ּוברּיֹות ,מּלפני חל ּכּלֹו העֹולם ּכל ּגם טהר. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבערּפלי
ללּמד סיני, הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, חרדּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבראׁשית
ודּברֹות ,קֹול הֹוד את וּתׁשמיעם ּומצוֹות. ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלעּמ
ּובקֹול נגלית, עליהם ּוברקים ּבקֹולֹות אׁש; מּלהבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקדׁש
הּׁשליׁשי בּיֹום ויהי :ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשֹופר
וקֹול ההר, על ּכבד וענן ּוברקים קֹולֹות ויהי הּבקר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבהיֹות
ויהי וכתּוב: ּבּמחנה. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד; חזק ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשֹופר
יענּנּו והאלהים ידּבר, מׁשה מאד; וחזק הֹול [ה]ּׁשֹופר, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹקֹול
הּלּפידם ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם וכל וכתּוב: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָבקֹול.
וּיעמדּו וּינעּו, העם וּירא עׁשן; ההר ואת הּׁשֹופר, קֹול ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻואת

ּבתרּועה;מרחק אלהים עלה לאמר: ּכתּוב קדׁש ּובדברי . ְְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָָֹֹֹ
לפני הריעּו ׁשֹופר, וקֹול ּבחצֹוצרֹות וכתּוב: ׁשֹופר. ּבקֹול ְְְְְֲִִֵַָָָָה',
הללּוהּו ּבקדׁשֹו, אל הללּו - יּה הללּו וכתּוב: ה'. ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָהּמל
הללּוהּו ּגדלֹו. ּכרב הללּוהּו ּבגבּורֹותיו, הללּוהּו עּזֹו. ְְְְְְְִִִַַַַָֹֻֻּברקיע
ּומחֹול, ּבתף הללּוהּו וכּנֹור. ּבנבל הללּוהּו ׁשֹופר, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹּבתקע
הללּוהּו ׁשמע, ּבצלצלי הללּוהּו ועּגב. ּבמּנים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֻהללּוהּו
ידי ועל יּה. הללּו יּה, ּתהּלל הּנׁשמה ּכל תרּועה. ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבצלצלי
ּכנׂשא - ארץ וׁשכני תבל יׁשבי ּכל נאמר: הּנביאים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹעבדי
ּבּיֹום והיה וכתּוב: ּתׁשמעּו. ׁשֹופר וכתקֹוע ּתראּו, הרים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָנס
אּׁשּור ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול, ּבׁשֹופר יּתקע ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹההּוא,

הּקדׁש, ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים; ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוהּנּדחים
וה' חּצֹו; כּברק ויצא יראה, עליהם וה' וכתּוב: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבירּוׁשלים.
יגן צבאֹות ה' ּתימן. ּבסערֹות והל יתקע, ּבּׁשֹופר ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָֹאלהים
ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע .ּבׁשלֹומ עּמ על ּתגן ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם,
ּפזּורינּו וקרב ּגלּיֹותינּו, ּכל את לקּבץ נס וׂשא ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻלחרּותנּו,
לצּיֹון והביאנּו ארץ; מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמּבין
וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָעיר
:עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה ,לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנעׂשה
ּותקעּתם חדׁשיכם, ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוביֹום
לזּכרֹון לכם והיּו ׁשלמיכם; זבחי ועל עלתיכם על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחצצרת
אּתה ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ּכי אלהיכם. ה' אני אלהיכם, ְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלפני
ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ּל ּדֹומה ואין ּתרּועה ּומאזין ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמעֹולם,

ּת עֹולם,קֹול הרת הּיֹום ּברחמים. הּיֹום יׂשראל עּמֹו רּועת ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אֹו ּכבנים, אם עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּיֹום
ואם ּבנים; על אב ּכרחם רחמנּו - ּכבנים אם ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכעבדים:
לאֹור ותֹוציא ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות, ל עינינּו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּכעבדים

קדֹוׁש. ְִֵָָמׁשּפטנּו,
וׁשחרית ּבערבית הּכּפּורים, צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָּומנחה
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,
אלהינּו, ה' לנּו וּתּתן קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוׁשמ
למחילה הּזה, הּכּפּורים יֹום את הּזה, קדׁש מקרא יֹום ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת זכר - ּבאהבה עֹונֹותינּו ּכל על ּבֹו ּולכּפר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
ּכי עד וכּו', ויבֹוא יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרים.
מחֹול אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו אּתה. וחּנּון רחּום מל ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, הּכּפּורים צֹום ּביֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלעֹונֹותינּו
למעני, פׁשעי מֹוחה הּוא אנכי אנכי ּכאמּור: ,עיני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּנגד
וכענן ,ּפׁשעי כעב מחיתי ונאמר: אזּכר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחּטאתי
הּזה בּיֹום ּכי וכתּוב: .גאלּתי ּכי אלי, ׁשּובה ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹחּטאתי
ה' לפני חּטאתיכם, מּכל אתכם; לטהר עליכם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכּפר
לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן ליׂשראל סלחן אּתה ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּתטהרּו.
אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ּומּבלעדי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻיׁשרּון;
עד וכּו', ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻואלהי
,ּבתֹורת חלקנּו ותן ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומלכּותֹו
לעבד לּבנּו וטהר ;ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוׂשּבענּו
ּכל על מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאמת,
מקּדׁש יׂשראל, ּבית עּמֹו לעוֹונֹות וסֹולח מֹוחל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהארץ,

הּכּפּורים. ויֹום ְְִִִֵַָיׂשראל
וכּו', העּמים מּכל בחרּתנּו אּתה מּוסף: ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָּברכה
ּתמידין עד וכּו', חטאינּו ּומּפני מצרים. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
הּזה, קדׁש מקרא יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן, ּומּוספין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכסדרן
,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּכּפּורים צֹום ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָיֹום
אלהינּו .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכמֹו
עד וכּו', הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחֹול אבֹותינּו, ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַֹואלהי
ואלהי אלהינּו וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ,ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּומּבלעדי
מׁשלה. ּבּכל ּומלכּותֹו עד וכּו', העֹולם ּכל על מל ְְְֲֵַַַַָָָָָָֹֹאבֹותינּו,
הּכּפּורים. ויֹום יׂשראל מקּדׁש עד וכּו', ּבמצֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָקּדׁשנּו
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'ּכמֹו אֹומר: ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
קרּבנֹות מזּכיר ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּכתבּת
הּפסּוקים; אֹותן וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
,'ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹואם

.צרי אינֹו ִֵָׁשּוב
לפני ּתבא - אבֹותינּו ואלהי אלהינּו אּנא הּוּדּוי: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פנים עּזי אנּו ׁשאין מּתחּנתנּו; מלּכנּו ּתתעּלם ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתפּלתנּו,
חטאנּו'. ולא אנחנּו, 'צּדיקים :לפני ׁשּנאמר ערף, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּוקׁשי
ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, ואבֹותינּו: אנחנּו חטאנּו ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
רע, יעצנּו ׁשקר, טפלנּו חמסנּו, זדנּו, והרׁשענּו, העוינּו, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּדפי,
צררנּו, ּפׁשענּו, עוינּו, סררנּו, נאצנּו, מרדנּו, לצנּו, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָּכּזבנּו,
סרנּו ּתעּתענּו; ּתעבנּו, ּתעינּו, ׁשחתנּו, רׁשענּו, ערף, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹקּׁשינּו

הּטֹובי ּומּמׁשּפטי צּדיקמּמצֹותי ואּתה לנּו. ׁשוה ולא ם, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מה הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית, אמת ּכי עלינּו, הּבא ּכל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ּומה מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּנאמר
עֹולם, רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ורֹואה בטן, חדרי ּכל חֹופׁש אּתה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך, נעלם ּדבר ּכל אין ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָכליֹות
לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹיהי
לכל ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ּותכּפר חּטאתינּו, ּכל ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעל
חטא ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעינּו:
ועל ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון, לפני ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבגלּוי, לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון; לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבאנס,
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל עׂשה, עליהן ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחּיבין
לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל לעׂשה, ׁשּנּתק ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה
חטאים ועל קרּבן, עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָתעׂשה,
ׁשאנּו חטאים ועל ארּבעים, מלקּות עליהן חּיבין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
מיתֹות ארּבע עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ּכרת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליהן
ועל לנּו, הּגלּויים על ּוסקילה. ׂשרפה והרג, חנק - ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
ה' לפני אמרנּום ּכבר - לנּו הּגלּויים לנּו; ּגלּויין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשאינן
יֹודע ואּתה ּכּלם. על חטאנּו - לנּו ּגלּויין וׁשאינן ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהינּו;
לנּו והּנגלת, אלהינּו; לה' "הּנסּתרת, ּכּכתּוב: הּנסּתרֹות, ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכי הּזאת". הּתֹורה ּדברי ּכל את לעׂשֹות עֹולם, עד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּולבנינּו

ליׂשר סלחן יׁשרּון,אּתה לׁשבטי ּומחלן העֹולם, מן אל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ׁשּלא עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי, ועכׁשו כדאי; איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי,
ּככלי אלהי, ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל ּבחּיי, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
ׁשּלא אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה. בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמלא
ידי על לא הרּבים, ּברחמי מחק - ּׁשחטאתי ּומה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחטא,
מתוּדה הּזה ּכּסדר וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיּסּורין.
צּבּור. ׁשליח ּבין יחיד, ּבין ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבערבית
'ׂשים ׁשּגֹומר אחר ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּיחיד
אֹומרֹו צּבּור ּוׁשליח ּפסיעֹות, ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשלֹום',
ואלהי 'אלהינּו ׁשּיאמר קדם אמצעית; ּברכה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּבאמצע

ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר מתוּדה וכּו', לעֹונֹותינּו' מחל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹאבֹותינּו,
וכּו'. הּכּפּורים' צֹום ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל ְְְֲִִֵֵַַֹאֹומר:

מרֹום; יֹוׁשב ,לפני ּנאמר מה הּזה: ּכּסדר מתוּדה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּנעילה
מּלמנֹות, רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים. ׁשֹוכן ,לפני ּנסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר: עצמּו ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוחּטאתינּו
הלא אלהינּו. ה' ,לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו, מה ּצדקנּו, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
וחכמים היּו, ּכלא - הּׁשם ואנׁשי ,לפני ּכאין - הּגּבֹורים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ּתהּו, מעׂשינּו ּכל ּכי הׂשּכל. ּכבלי - ּונבֹונים מּדע, ּכבלי -ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹ
"ּומֹותר :קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב ;לפני הבל חּיינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוימי
הבּדלּת אּתה אבל הבל". הּכל ּכי אין, - הּבהמה מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
מה ל יאמר מי ּכי ;לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹאנֹוׁש

יֹוםּתעׂשה; את אלהינּו, לנּו וּתּתן .ל ּיּתן מה יצּדק, ואם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
נחּדל למען חּטאתינּו, לכל מחילה קץ הּזה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּכּפּורים
ּכּדבר - ׁשלם ּבלבב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ונׁשּוב ידינּו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמעׁשק
יעזב קרֹוב. ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו, ה' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֻׁשּנאמר:
וירחמהּו, ה' אל ויׁשֹוב מחׁשבֹותיו; און ואיׁש ּדרּכֹו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
טֹוב סליחֹות, אלֹוּה ואּתה לסלח. ירּבה ּכי אלהינּו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹואל
להׁשיב, מרּבה חסד; ורב אּפים אר ורחּום, חּנּון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּומטיב,
ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים, ׁשל ּבתׁשּובתן ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרֹוצה
הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' נאם אני, חי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:
מּדרכיכם ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה; מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי
ּומחל וקּבלנּו, הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו, ולּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹהרעים,

וכּו'. פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלנּו

ה'תשע"ב ניסן ט"ז ראשון יום

הּזן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּמזֹון: ּברּכת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח
הּגדֹול וטּובֹו ּוברחמים. ּבחסד ּבטֹוב ּכּלֹו העֹולם לאאת ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ

לּכל ּומפרנס זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם לנּו יחסר ואל לנּו, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחסר
ּומכין רצֹון", חי לכל ּומׂשּביע ,יד את "ּפֹותח ּכאמּור: -ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּכל. את הּזן ה', אּתה ּברּו ּברא. אׁשר ּברּיֹותיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמזֹון
אבֹותינּו את הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹודה
ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה; ּברית ּורחבה, טֹובה חמּדה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָארץ
ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ
מֹודים אנּו אלהינּו, ה' ּכּלם ועל ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻעל
ּוברכּת וׂשבעּת; "ואכלּת, ּכאמּור: - ׁשמ את ּומברכים ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָל
אּתה ּברּו ."ל נתן אׁשר הּטבה הארץ על ,אלהי ה' ֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאת
,עּמ יׂשראל על אלהינּו, ה' רחם הּמזֹון. ועל הארץ על ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה',
הּבית ועל ,ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָועל

מׁשיחהּגדֹול ּדוד ּבית ּומלכּות עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּכאׁשר ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ּבימינּו. למקֹומּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתחזיר
אמן. ירּוׁשלים. את ּברחמיו ּבֹונה ה', אּתה ּברּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדּברּת.
מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברּו
הּטֹוב הּמל יעקב, קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, ּבֹוראנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹאּדירנּו,
טּוב. וכל ורחמים וחסד חן ּגֹומלנּו הּוא יֹום ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּמטיב,
נצחים. לנצח יתּפאר הרחמן דֹורים. לדֹורי יׁשּתּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהרחמן
ּולבנין הּמׁשיח, לימֹות יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהרחמן
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מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹועׂשה
ּכי טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ודרׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹורעבּו,

חסּדֹו. ְְַָלעֹולם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לפניה: מבר ּבנביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמפטיר

ּבנביא ּבחר אׁשר ּבדבריהםהעֹולם, ורצה טֹובים, ים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמׁשה ּבּתֹורה, הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ּבאמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנאמרים

והּצדק. האמת ּובנביאי עּמֹו, ּוביׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבּדֹו,
צּור העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר
האֹומר הּנאמן, האל הּדֹורֹות. ּבכל הּצּדיק העֹולמים, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
נאמן והּצדק; האמת ּדבריו ּכל אׁשר ּומקּים, מדּבר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועׂשה,
לא אחֹור מּדברי ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו, הּוא ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּתה
הּנאמן האל ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ּכי ריקם, ֱֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיׁשּוב
נפׁש לעגּומת חּיינּו, בית היא ּכי צּיֹון, על רחם ּדבריו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבכל
ה', אּתה ּברּו מהרה. ותּבנה ּבימינּו, ּבמהרה נקם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּתנקם
ּתרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את ירּוׁשלים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבֹונה
ועל הּתֹורה על ּדוד. מגן ה', אּתה ּברּו .ְִִֵֶַַַַָָָָָָּביׁשּועת
לקדּׁשה אלהינּו ה' לנּו ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּנביאים,
ּברּו .ׁשמ את מברכין אנּו הּכל, על - ּולתפארת ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלכבֹוד
יֹום ועל אֹומר: הּוא טֹוב, ּוביֹום הּׁשּבת. מקּדׁש ה', ְְְֵֵַַַַַָָאּתה
ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹטֹוב

והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְִִֵֵַַַַָָאּתה
מקּדׁש וחֹותם: ׁשניהן ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבברכה ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּבּנסח והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת
זֹו. אחרֹונה ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָאמצעית
ׁשּבת, ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות

הן: ואּלּו ּבהן; ְְִִֵֵֶַָּומפטירין
הּדברים, "אּלה עד ּבֹו", אתמ עבּדי "הן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבראׁשית

" עד עקרה", "רּני - נח עזבּתים"; ולא אזנכםעׂשיתים הּטּו ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל "אלהי עד תדּמיּוני", מי "ואל - ל ל אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּולכּו
אחת", "ואּׁשה - וּירא ּביׁשעיה; הּׁשלׁש אּלּו אעזבם", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
-] ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים; וּתצא", ּבנּה, את "וּתּׂשא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד
ּתחּלת לעֹולם", ּדוד הּמל אדֹוני "יחי עד - ּדוד"] והּמל"ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"וערבה עד ה'", ּדבר "מּׂשא - יצחק ּתֹולדת אּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכים;
עד תלּואים", "ועּמי - יעקב וּיצא עׂשר; ּבתרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חזֹון - יעקב וּיׁשלח עׂשר; ּבתרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"ּובנביא
אמר "ּכה - יעקב וּיׁשב עׂשר; ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
ּבתרי ׁשאג", "אריה עד יׂשראל", ּפׁשעי ׁשלׁשה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ׁשלמה", הּמל "ויהי עד ׁשלמה", "וּייקץ - מּקץ ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹעׂשר;
"וידעּו עד עץ", ל קח אדם, בן "ואּתה - וּיּגׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמלכים;
ימי "וּיקרבּו - יעקב ויחי ּביחזקאל; ה'", אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַֹהּגֹוים,

ּבמלכים. ּדוד", ּכּסא על יׁשב "ּוׁשלמה עד ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹּדוד",
ּבּגֹוים", ׁשם ל "וּיצא עד הֹודע", אדם, "ּבן - ׁשמֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
עד יׂשראל", לבית עֹוד יהיה "ולא - וארא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּביחזקאל;

-"אצמיח ּפרעה אל ּבא ּביחזקאל; יׂשראל", לבית קרן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבׁשּלח ויהי ּביׁשעיה; ה'", ּברכֹו "אׁשר עד מצרים", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ"מּׂשא
הארץ", "וּתׁשקט עד "וּיכנע", מן ּדבֹורה, ׁשירת -ְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

עד עזּיהּו", הּמל מֹות "ּבׁשנת - יתרֹו וּיׁשמע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻּבׁשֹופטים;
"הּדבר - הּמׁשּפטים ואּלה ּביׁשעיה; הּמׂשרה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"לםרּבה
ליֹונדב", איׁש יּכרת "לא עד ירמיהּו", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר
עד לׁשלמה", חכמה נתן "וה' - ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹּבירמיה;
"הּגד - ּתצּוה ואּתה ּבמלכים; יׂשראל", ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
תּׂשא ּכי ּביחזקאל; אתכם", "ורציתי עד יׂשראל", ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", וּיל" עד אלּיהּו", אל היה ה' "ּודבר -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
"וּתּתם עד וּיּקח", ׁשלמה, הּמל "וּיׁשלח - וּיקהל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹּבמלכים;
את חירֹום "וּיעׂש - פקּודי אּלה ּבמלכים; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמלאכת",

ּבמלכים. הּפנימי", הּבית "לדלתֹות עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹהּכּירֹות",
יׂשראל", מל ה' אמר "ּכה עד לי", יצרּתי זּו "עם - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיקרא
באּלה "ּכי עד ספּו", "עלֹותיכם - אהרן את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּביׁשעיה;
עֹוד "וּיסף - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבירמיה; ה'", נאם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻחפצּתי,
ּכי אּׁשה ּבׁשמּואל; עׂשה", ל ,ּבלבב אׁשר "ּכל עד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּדוד",
ארץ", "ּכברת עד ׁשליׁשה", מּבעל ּבא "ואיׁש - ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָתזריע

ּתהיה זאת "וארּבעהּבמלכים; אליׁשע", "וּיאמר - ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ּבמלכים; ּפניו", מעל הׁשליכם "ולא עד ּומדּלג ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאנׁשים",
ּגֹויים", לעיני ּב "ונחלּת עד "התׁשּפט", - מֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹאחרי
"צבי עד יׂשראל", מּזקני אנׁשים "ּבאּו - קדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּביחזקאל;
הלוּים", "והּכהנים - אמר ּביחזקאל; הארצֹות", לכל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹהיא
"ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל; העֹוף", מן ּוטרפה "נבלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעד
ּבחּקתי אם ּבירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד ּומעּזי", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻֻעּזי
העֹובדים מּיד "והּצלּתים עד יׂשראל", רֹועי על "הּנבא -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּביחזקאל. ְִֵֶֶָּבהם",
לי וארׂשּתי" עד יׂשראל", ּבני מסּפר "והיה - סיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבמדּבר
עד מּצרעה", אחד איׁש "ויהי - נׂשא עׂשר; ּבתרי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאמּונה",
עד וׂשמחי", "רּני - ּבהעלת ּבׁשֹופטים; הּנער", ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹ"וּיגּדל
יהֹוׁשע "וּיׁשלח - ל ׁשלח עׂשר; ּבתרי יּסדּו", זרּבבל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ"ידי
הארץ", יֹוׁשבי ּכל נמגּו [וגם] "(וכי) עד הּׁשּטים", מן נּון ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבן
יּטׁש לא "ּכי עד ׁשמּואל", "וּיאמר - קרח וּיּקח ְִִִִֵֶַַַַַַֹֹֹֹֻּביהֹוׁשע;

הּגלעד "ויפּתח - חּקת זאת ּבׁשמּואל; עּמֹו", את עדה' י", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ׁשארית "והיה - ּבלק וּירא ּבׁשֹופטים; ימימה", ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"מּימים
- ּפינחס עׂשר; ּבתרי ,"אלהי עם לכת "והצנע עד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעקב",
אלּיהּו", אחרי וּיל "וּיקם, עד אלּיהּו", אל היתה ה' ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ויד
ראּובן", בני למּטה מׁשה "וּיּתן - הּמּטֹות ראׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבמלכים;
"אּלה - מסעי אּלה ּביהֹוׁשע; הארץ", את "וּיחלקּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעד

ּביהֹוׁשע. ללוּים", יׂשראל בני "וּיּתנּו עד ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֻהּנחלֹות",
יׂשראל", אל ה' ּדּבר אׁשר הּדברים "ואּלה - הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלה
ה', אל "ואתּפּלל - ואתחּנן ּבירמיה; לעם", לי "והייתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
- עקב והיה ּבירמיה; יקנּו", ּבּכסף "ׂשדֹות עד תּתי", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
ּבירמיה; ּגֹוים", ּבֹו "והתּברכּו עד ּבאזני", וקראת הל"ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹ
איׁש יּסתר "אם עד ּבאים", ימים "הּנה - אנכי ְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹראה
ׁשמּואל", זקן ּכאׁשר "ויהי - ׁשֹופטים ּבירמיה; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבּמסּתרים",
תצא ּכי ּבׁשמּואל; יׂשראל", אנׁשי אל ׁשמּואל "וּיאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי עד מחניהם", את פלׁשּתים "וּיאספּו -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יהֹוׁשע יבנה "אז - תבֹוא ּכי והיה ּבׁשמּואל; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻמׂשּכיל",
נּצבים אּתם ּביהֹוׁשע; ההּוא", ּכּיֹום היה "ולא עד ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻמזּבח",
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מלּכֹו, יׁשּועֹות מגּדֹול הּבא. העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבית
רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד ּולזרעֹו לדוד למׁשיחֹו חסד ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹועׂשה
ּכי טֹוב, ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ודרׁשי ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹורעבּו,

חסּדֹו. ְְַָלעֹולם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לפניה: מבר ּבנביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמפטיר

ּבנביא ּבחר אׁשר ּבדבריהםהעֹולם, ורצה טֹובים, ים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּובמׁשה ּבּתֹורה, הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ּבאמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנאמרים

והּצדק. האמת ּובנביאי עּמֹו, ּוביׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבּדֹו,
צּור העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר
האֹומר הּנאמן, האל הּדֹורֹות. ּבכל הּצּדיק העֹולמים, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
נאמן והּצדק; האמת ּדבריו ּכל אׁשר ּומקּים, מדּבר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועׂשה,
לא אחֹור מּדברי ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו, הּוא ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּתה
הּנאמן האל ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ּכי ריקם, ֱֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיׁשּוב
נפׁש לעגּומת חּיינּו, בית היא ּכי צּיֹון, על רחם ּדבריו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבכל
ה', אּתה ּברּו מהרה. ותּבנה ּבימינּו, ּבמהרה נקם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּתנקם
ּתרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח את ירּוׁשלים. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבֹונה
ועל הּתֹורה על ּדוד. מגן ה', אּתה ּברּו .ְִִֵֶַַַַָָָָָָּביׁשּועת
לקדּׁשה אלהינּו ה' לנּו ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּנביאים,
ּברּו .ׁשמ את מברכין אנּו הּכל, על - ּולתפארת ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלכבֹוד
יֹום ועל אֹומר: הּוא טֹוב, ּוביֹום הּׁשּבת. מקּדׁש ה', ְְְֵֵַַַַַָָאּתה
ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹטֹוב

והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', ְְְְִִֵֵַַַַָָאּתה
מקּדׁש וחֹותם: ׁשניהן ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָואם
ּבברכה ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּבּנסח והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת
זֹו. אחרֹונה ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָאמצעית
ׁשּבת, ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות

הן: ואּלּו ּבהן; ְְִִֵֵֶַָּומפטירין
הּדברים, "אּלה עד ּבֹו", אתמ עבּדי "הן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבראׁשית

" עד עקרה", "רּני - נח עזבּתים"; ולא אזנכםעׂשיתים הּטּו ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל "אלהי עד תדּמיּוני", מי "ואל - ל ל אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּולכּו
אחת", "ואּׁשה - וּירא ּביׁשעיה; הּׁשלׁש אּלּו אעזבם", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
-] ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים; וּתצא", ּבנּה, את "וּתּׂשא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד
ּתחּלת לעֹולם", ּדוד הּמל אדֹוני "יחי עד - ּדוד"] והּמל"ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"וערבה עד ה'", ּדבר "מּׂשא - יצחק ּתֹולדת אּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכים;
עד תלּואים", "ועּמי - יעקב וּיצא עׂשר; ּבתרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חזֹון - יעקב וּיׁשלח עׂשר; ּבתרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"ּובנביא
אמר "ּכה - יעקב וּיׁשב עׂשר; ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
ּבתרי ׁשאג", "אריה עד יׂשראל", ּפׁשעי ׁשלׁשה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ׁשלמה", הּמל "ויהי עד ׁשלמה", "וּייקץ - מּקץ ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹעׂשר;
"וידעּו עד עץ", ל קח אדם, בן "ואּתה - וּיּגׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבמלכים;
ימי "וּיקרבּו - יעקב ויחי ּביחזקאל; ה'", אני ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַֹהּגֹוים,

ּבמלכים. ּדוד", ּכּסא על יׁשב "ּוׁשלמה עד ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֹּדוד",
ּבּגֹוים", ׁשם ל "וּיצא עד הֹודע", אדם, "ּבן - ׁשמֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
עד יׂשראל", לבית עֹוד יהיה "ולא - וארא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּביחזקאל;

-"אצמיח ּפרעה אל ּבא ּביחזקאל; יׂשראל", לבית קרן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבׁשּלח ויהי ּביׁשעיה; ה'", ּברכֹו "אׁשר עד מצרים", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ"מּׂשא
הארץ", "וּתׁשקט עד "וּיכנע", מן ּדבֹורה, ׁשירת -ְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

עד עזּיהּו", הּמל מֹות "ּבׁשנת - יתרֹו וּיׁשמע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻּבׁשֹופטים;
"הּדבר - הּמׁשּפטים ואּלה ּביׁשעיה; הּמׂשרה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"לםרּבה
ליֹונדב", איׁש יּכרת "לא עד ירמיהּו", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר
עד לׁשלמה", חכמה נתן "וה' - ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹּבירמיה;
"הּגד - ּתצּוה ואּתה ּבמלכים; יׂשראל", ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"וׁשכנּתי
תּׂשא ּכי ּביחזקאל; אתכם", "ורציתי עד יׂשראל", ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", וּיל" עד אלּיהּו", אל היה ה' "ּודבר -ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
"וּתּתם עד וּיּקח", ׁשלמה, הּמל "וּיׁשלח - וּיקהל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹּבמלכים;
את חירֹום "וּיעׂש - פקּודי אּלה ּבמלכים; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמלאכת",

ּבמלכים. הּפנימי", הּבית "לדלתֹות עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹהּכּירֹות",
יׂשראל", מל ה' אמר "ּכה עד לי", יצרּתי זּו "עם - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוּיקרא
באּלה "ּכי עד ספּו", "עלֹותיכם - אהרן את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּביׁשעיה;
עֹוד "וּיסף - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבירמיה; ה'", נאם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻחפצּתי,
ּכי אּׁשה ּבׁשמּואל; עׂשה", ל ,ּבלבב אׁשר "ּכל עד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּדוד",
ארץ", "ּכברת עד ׁשליׁשה", מּבעל ּבא "ואיׁש - ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָתזריע

ּתהיה זאת "וארּבעהּבמלכים; אליׁשע", "וּיאמר - ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ּבמלכים; ּפניו", מעל הׁשליכם "ולא עד ּומדּלג ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאנׁשים",
ּגֹויים", לעיני ּב "ונחלּת עד "התׁשּפט", - מֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹאחרי
"צבי עד יׂשראל", מּזקני אנׁשים "ּבאּו - קדׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּביחזקאל;
הלוּים", "והּכהנים - אמר ּביחזקאל; הארצֹות", לכל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹהיא
"ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל; העֹוף", מן ּוטרפה "נבלה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָעד
ּבחּקתי אם ּבירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד ּומעּזי", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻֻעּזי
העֹובדים מּיד "והּצלּתים עד יׂשראל", רֹועי על "הּנבא -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּביחזקאל. ְִֵֶֶָּבהם",
לי וארׂשּתי" עד יׂשראל", ּבני מסּפר "והיה - סיני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבמדּבר
עד מּצרעה", אחד איׁש "ויהי - נׂשא עׂשר; ּבתרי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבאמּונה",
עד וׂשמחי", "רּני - ּבהעלת ּבׁשֹופטים; הּנער", ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָֹ"וּיגּדל
יהֹוׁשע "וּיׁשלח - ל ׁשלח עׂשר; ּבתרי יּסדּו", זרּבבל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ"ידי
הארץ", יֹוׁשבי ּכל נמגּו [וגם] "(וכי) עד הּׁשּטים", מן נּון ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבן
יּטׁש לא "ּכי עד ׁשמּואל", "וּיאמר - קרח וּיּקח ְִִִִֵֶַַַַַַֹֹֹֹֻּביהֹוׁשע;

הּגלעד "ויפּתח - חּקת זאת ּבׁשמּואל; עּמֹו", את עדה' י", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻ
ׁשארית "והיה - ּבלק וּירא ּבׁשֹופטים; ימימה", ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"מּימים
- ּפינחס עׂשר; ּבתרי ,"אלהי עם לכת "והצנע עד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעקב",
אלּיהּו", אחרי וּיל "וּיקם, עד אלּיהּו", אל היתה ה' ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ"ויד
ראּובן", בני למּטה מׁשה "וּיּתן - הּמּטֹות ראׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבמלכים;
"אּלה - מסעי אּלה ּביהֹוׁשע; הארץ", את "וּיחלקּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעד

ּביהֹוׁשע. ללוּים", יׂשראל בני "וּיּתנּו עד ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֻהּנחלֹות",
יׂשראל", אל ה' ּדּבר אׁשר הּדברים "ואּלה - הּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלה
ה', אל "ואתּפּלל - ואתחּנן ּבירמיה; לעם", לי "והייתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
- עקב והיה ּבירמיה; יקנּו", ּבּכסף "ׂשדֹות עד תּתי", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
ּבירמיה; ּגֹוים", ּבֹו "והתּברכּו עד ּבאזני", וקראת הל"ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹ
איׁש יּסתר "אם עד ּבאים", ימים "הּנה - אנכי ְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹראה
ׁשמּואל", זקן ּכאׁשר "ויהי - ׁשֹופטים ּבירמיה; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבּמסּתרים",
תצא ּכי ּבׁשמּואל; יׂשראל", אנׁשי אל ׁשמּואל "וּיאמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי עד מחניהם", את פלׁשּתים "וּיאספּו -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
יהֹוׁשע יבנה "אז - תבֹוא ּכי והיה ּבׁשמּואל; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻמׂשּכיל",
נּצבים אּתם ּביהֹוׁשע; ההּוא", ּכּיֹום היה "ולא עד ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻמזּבח",
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אׁשר וזיתים "ּכרמים עד ׁשבטי", ּכל את יהֹוׁשע "וּיאסף -ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
האזינּו ּביהֹוׁשע; נטעּתם", עדלא מּצּמרת", אני "ולקחּתי - ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֻ

מֹות אחרי "ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל; וחיּו", ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"והׁשיבּו,
יהֹוׁשע". את ה' "ויהי עד ּומדּלג ְְְִֵֶֶַַַַֹֻמׁשה",

ּפרׁשה מענין מפטירין ּפרׁשּיֹות, ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
העם, רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג הּוא וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאחרֹונה;
ּתׁשעה מאחר אמֹוץ, ּבן יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
"נחמּו - ּבאב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה: ראׁש עד ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבאב
צּיֹון, "וּתאמר - ּבּׁשנּיה ינהל"; "עלֹות עד עּמי", ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹנחמּו,
"ענּיה - ּבּׁשליׁשית יעקב"; אביר ,וגאל" עד ה'", ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹֹעזבני
הּוא אנכי "אנכי - ּברביעית ;"פאר "ּכי עד ְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹסערה",
עקרה, "רּני - ּבחמיׁשית צּיֹון"; ּבת "ׁשבּיה עד ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָמנחמכם",
בא ּכי אֹורי, "קּומי - ּבּׁשּׁשית ה'"; ,ּגאל" עד ילדה", ֲִִִִִֵַַָָָָֹֹלא
אׂשיׂש "ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית אחיׁשּנה"; "ּבעּתּה עד ,"ְְֲִִִִִֵֶַַָָָאֹור

עֹולם"]. ימי ּכל ["וינּׂשאם עד ְְְֵֵַַַַָָּבה'",

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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הלכֹות ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
מגּלה הלכֹות ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָֹׁשקלים,

ֲַָֻוחנּכה.

zAW zFkld¦§©¨
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
לצאת ׁשּלא (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
מצוֹות ּובאּור ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול ְְְְְִִִֵֵַַַַָָחּוץ

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א ¤¤ּפרק

"ּובּיֹוםׁשביתה‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מצות ּבּטל - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹהּׁשביעי
כל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעׂשה,
ּברצֹונֹו עׂשה אם מלאכה? עׂשּית על חּיב הּוא ּומה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
ואם נסקל; והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבזדֹון,

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עשירעׂשה בין עני בין -] ְְְִַַַָָָָָָָָ
בהמה] .מביא

'חּיב'·. זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
חּיב והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת, חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

חּטאת חּיב ׁשֹוגג, היה ואם .סקילה; ְְִִֵַַָָָָָ

זה‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
אסּור אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה מרּדּותמן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ
מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבזדֹון, ּדבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְְֲֶַַָָָָָָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

מּתר„. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻוכל
מקֹום ּכל וכן 'ּפטּורלכּתחּלה. אֹו ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכלל אֹותֹו מּכין אין - .מּכלּום' ְְִִֵַָ
אפׁשר‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים

נתּכּון לא אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
מּתר זה הרי מלאכה, וכּסאלאֹותּה מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻ

חריץ לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּומגּדל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע
עׂשבים ּגּבי על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹחֹוׁשׁש
נעקרּו אם ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ּובלבד ּבהן, וכּיֹוצא הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ חֹוׁשׁש. אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון אם[שבזרועותיו]ׁשּלא ,לפיכ ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת, לּה להּכנס מּתר - ּדחּוקה ּפרצה חֹוׁשׁש. אינֹו - ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֻנׁשר

צרֹורֹות ׁשּמּׁשיר ּפי על אדמה]אף ׁשאינֹו[רגבי ּדבר ּכל וכן . ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּתר. - זה ּכגֹון ְְִֵֶַָֻמתּכּון

.Âּבׁשביל ּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ׁשהּדבר חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹותֹו

מלאכה אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי הריידּוע, ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
אף - ּבׁשּבת ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּצר
ׁשהּדבר חּיב; ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין ּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל
ּבא והּמות אּלא החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹידּוע,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.Ê*לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ׁשהּוא מּפני הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלאכה,
נרצרי ׁשל חרׂש יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

על ואף לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אֹו הּׁשמן מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
ארּבע הּקֹוץ את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי - החרׂש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָמּפני
יּזקּו ׁשּלא ּכדי הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻאּמֹות
אֹו הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבהן
ּכל וכן חּיב. זה הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלגּוף

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
אם וחמר קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
לזרק ׁשּנתּכּון ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון

רה"ר]ּבכרמלית ואינו רה"י שאינו האבן[מקום ועברה , ְְְְְִֶֶַָָָ
נתּכּון ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרׁשּות

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר אתלעׂשֹות לחּת ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

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

zay zekld - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו - המחּבר את וחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהּתלּוׁש,
ֶָּבזה.

.Ëלבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּוןנתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
הּתאנים ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
ּכל ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מלאכת אּלא מחׁשבת.ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו זֹוהיּו לכּבֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È,אחריה ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

אחריה ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונהּפך
ּפטּור על- ׁשאף - חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשּתיהן אּלא אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
העֹוׂשהּכ וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ אחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק אחר]מלאכה מעשה לעשות לּה[התכוון נתּכּון ולא , ְְְְְִִֵֵַַָָָֹ
ּפטּור. -ָ

.·È- ּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור מּכּונתֹו, ּבפחּות להֹוציאחּיב; ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה

.„Èועׂשה ּבּה, והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּנתּכּון הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור

ּבׁשּבתלהׁשלימּה ׁשטר אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכל ויכּתב חפצֹו ׁשּיׁשלים עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
יתחּיב. אֹותֹות, ׁשּתי מּׁשּיכּתב אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּגרת,
חּוטין, ׁשני מּׁשּיארג - ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹוכן
ּכּׁשעּור ועׂשה הֹואיל להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיתחּיב;

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .ּבכּונה ְְֵֵֶַַַָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

מקצתּה, וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות הּׁשני והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכגֹון
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחרת,
והֹוציאּוהּו ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֻּכגֹון

ּפטּורין אּלּו הרי - לרׁשּות .מרׁשּות ְְְֲִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין ׁשניהן - סֹוף ועד היהמּתחּלה לׁשניהן. אחד וׁשעּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
להֹוציאּה יכֹול אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכח
ׁשּיכֹול, הראׁשֹון זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלבּדֹו,
ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹחּיב;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל

ׁשּבר אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
ח ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר צריּכלים ואינֹו ּגּמה פר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשעׂשּו ּפי על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּפטּורין. לקלקל, וכּונתם הֹואיל ְְְְְִִֵַַָָָָָמלאכה,

.ÁÈחּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתרּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, חּיב. -ְְְִִֵַַַָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

הזיד ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ּפטּור; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

.קבּועה ְָ
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הּמצוֹות;‡. ּכל ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחּויה
ּבׁשּבת, צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
לחּלל צרי ׁשהּוא ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל
רֹופא אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- 'צרי 'אינֹו אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלחּלל

הּׁשּבת את עליו הּׁשּבת.מחּללין את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.·וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואהאמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ

ּכדימסוימת] הערב, עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמֹונה
מהּיֹום מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
זמן ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
מחּללין; - סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
לֹו, וׁשֹוחטין הּנר, את מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומדליקין
ּבין להׁשקֹותֹו ּבין חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַואֹופין
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה

גֹוים,‚. ידי על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים
נׁשים ידי על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֹולא
גדֹולי ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

וחכמיהם לחֹולהיׂשראל ׁשּבת ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש

ּבהם ׁשּימּות ולא הּתֹורהּבהם", מׁשּפטי ׁשאין למדּת, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ואּלּו ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָנקמה
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ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו - המחּבר את וחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהּתלּוׁש,
ֶָּבזה.

.Ëלבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּוןנתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ
הּתאנים ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
ּכל ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מלאכת אּלא מחׁשבת.ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו זֹוהיּו לכּבֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È,אחריה ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

אחריה ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונהּפך
ּפטּור על- ׁשאף - חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

ׁשּתיהן אּלא אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
העֹוׂשהּכ וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ אחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק אחר]מלאכה מעשה לעשות לּה[התכוון נתּכּון ולא , ְְְְְִִֵֵַַָָָֹ
ּפטּור. -ָ

.·È- ּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור מּכּונתֹו, ּבפחּות להֹוציאחּיב; ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה

.„Èועׂשה ּבּה, והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּנתּכּון הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור

ּבׁשּבתלהׁשלימּה ׁשטר אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכל ויכּתב חפצֹו ׁשּיׁשלים עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
יתחּיב. אֹותֹות, ׁשּתי מּׁשּיכּתב אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּגרת,
חּוטין, ׁשני מּׁשּיארג - ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹוכן
ּכּׁשעּור ועׂשה הֹואיל להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיתחּיב;

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .ּבכּונה ְְֵֵֶַַַָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

מקצתּה, וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות הּׁשני והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכגֹון
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחרת,
והֹוציאּוהּו ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֻּכגֹון

ּפטּורין אּלּו הרי - לרׁשּות .מרׁשּות ְְְֲִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין ׁשניהן - סֹוף ועד היהמּתחּלה לׁשניהן. אחד וׁשעּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
להֹוציאּה יכֹול אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכח
ׁשּיכֹול, הראׁשֹון זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלבּדֹו,
ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹחּיב;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל

ׁשּבר אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
ח ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר צריּכלים ואינֹו ּגּמה פר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ׁשעׂשּו ּפי על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּפטּורין. לקלקל, וכּונתם הֹואיל ְְְְְִִֵַַָָָָָמלאכה,

.ÁÈחּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתרּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, חּיב. -ְְְִִֵַַַָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

הזיד ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ּפטּור; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

.קבּועה ְָ

ב ¤¤ּפרק

הּמצוֹות;‡. ּכל ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחּויה
ּבׁשּבת, צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
לחּלל צרי ׁשהּוא ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל
רֹופא אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו
- 'צרי 'אינֹו אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלחּלל

הּׁשּבת את עליו הּׁשּבת.מחּללין את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.·וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואהאמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ

ּכדימסוימת] הערב, עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמֹונה
מהּיֹום מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
זמן ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
מחּללין; - סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
לֹו, וׁשֹוחטין הּנר, את מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומדליקין
ּבין להׁשקֹותֹו ּבין חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַואֹופין
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה

גֹוים,‚. ידי על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים
נׁשים ידי על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֹולא
גדֹולי ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

וחכמיהם לחֹולהיׂשראל ׁשּבת ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש

ּבהם ׁשּימּות ולא הּתֹורהּבהם", מׁשּפטי ׁשאין למדּת, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ואּלּו ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָנקמה
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zayקב zekld - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹומר: הּכתּוב עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמינים
יחיּו לא ּומׁשּפטים טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָֹֹֻ"וגם

ֶָּבהם".
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש אֹו[חש ּבׁשּתיהן ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן מרב[ריר]ּבאחת ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה אֹו ,[חום]הּכאב, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבהן ׁשּיׁש חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ּבחלאים ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צרכי ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליו ּומחּללין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָסּכנה,

ְָרפּואה.
ּבין‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,
סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - אמד,ּבחללֹו צרי ואינֹו . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אמידה ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי
ּכמּכה[הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּמצּמר והחם חלל[מכווץ]הּׁשּבת. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשהרֹופאים חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ּומחּללין ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
הּבׂשר ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהם.מּבחּוץ, על הּׁשּבת את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

וכן נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָועֹוׂשין
- ׁשּממיתין עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה, ּכלב ׁשּנׁשכֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמי
ּכל לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו

להּצילֹו. רפּואה ְְְִֵַָָצרכי
.Êורצּו אחת, ּגרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה

ּכּלן - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי .ּבראׁשֹונה; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Áׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
על אף ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות
אּלא ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיכרתּו

.Ëואכ ּבׁשּבת, לחֹולה אסּורהמבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לאכל לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבׁשבילֹו.
ירּבה ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבׁשבילֹו.
.Èגֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
וכן ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו רפואה]ּכֹוחל ׁשאין[בסם ּפי על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותן עֹוׂשין - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשם

מעלין לפיכ יׂשראל; ה-]אפּלּו ּומעלין[גידי ּבׁשּבת, אזנים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ
הלב]אנקלי שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם, ְְִִֵֶֶֶַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ואם אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים למקֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָמּמקֹום
מדליקין - ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה

סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את ׁשּדע[עוורת]לּה מּפני ּתּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
היתה ואם רֹואה. ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמתיּׁשבת
לׁשּנֹות, ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹצריכה
ּתלּוי ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמׁשּנין

ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ְְְְְְִִִִֶַָָָָָּבׂשערּה;
.·Èואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין

לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּׁשּבת. את עליה מחּללין ואין להחיֹותֹו; מצּוין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו
.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
הּׁשּבת. את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹומר
סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּׁשבעה
על אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָואפּלּו

גֹוי. ְֵידי
.„Èׁשהּצּנה מּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹוׂשין

הּקר ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה מדּורהקׁשה עֹוׂשין אין אבל ; ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
מדּורה, לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלחֹולה
ּבּיֹום ּבׁשּבת הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּנֹולד,

אֹותֹו ּומֹולחין בשמים]ּבׁשּבת; מיני עליו ּומלּפפין[מפזרים ְְְְִִַַָ
יעׂשּו[בבגדים]אֹותֹו[כורכים] לא אם לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני ,ְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּולאחר הּמילה, לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלה. ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו
- ּבׁשּבת ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָהּמילה,

הּסּכנה. ְִֵַַָָמּפני
.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

את וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה
.ÊËרׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ּפי על ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ּופרׂשׁשהּוא ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
נתּכּון מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה
ׁשמע לא אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹלהעלֹות

ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ְֱִִִִֶֶַַָָָָׁשּטבע;
.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ

ּבׁשעת מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
ּומֹוציאֹו, הּדלת את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
למלאכה; ׁשראּויין עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואף

יּבעת ׁשם[יבהל]ׁשּמא ויׁש ּדלקה, נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
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האׁש, מן להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאדם
וכל ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָואף
מּבית רׁשּות לּטל צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻהּקֹודם

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ְִֵֶַָָָָָּדין
.ÁÈׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו מפּקחין האבנים]- ּפי[מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ
אֹותֹו, ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,

ׁשעה. אֹותּה ְֵַָָָלחּיי
.ËÈנׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין[נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ

עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר בראשאֹותֹו; [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ
אּלאהמפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים

ויחיה העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין
ְַַהּתחּתֹון.

.Îאחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מּפני הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף
אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּיׂשראלי.
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
.‡Îעקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
- עליו ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו .מפּקחין ְְִַָָ
.·Îמֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ּפרנס על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמיני ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל
זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
עֹוׂשה זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד ּפרנסה .ּכדי ְְְִֵַַָָ
.‚Îממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

מלחמה; עּמהן עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּספר הּסמּוכה גבול]ּובעיר עסקי[- על אּלא ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

את עליהן ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָתבן
ׁשערכּו אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּבת.
ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמלחמה,
לבֹוא, ׁשּיכֹולין יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהן
ּבׁשּבת; הּגֹוים מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
אחיהן, את ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואסּור
ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, למקֹומם ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לבֹוא לעתיד מלהביא]להכׁשילן .[שימנעו ְְִִֶַָָָ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחיד ואפּלּו הּגֹויםלהּצילן. מּפני שלאהּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
ּבׁשּבת; מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָלהרגֹו
ּומתחּננים עליהן וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻואפּלּו

עליהן ּומתריעין ואין[בתקיעה]ּבׁשּבת, אֹותן; לעזר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת. הּדבר על זֹועקין ולא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹמתחּננים

.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין
עד ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין

אֹותּה מּפיׁשּכֹובׁשין הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ
צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.
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ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש

ויֹודעיה מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, אּלּו(ב) מצוֹות ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

ּתֹורה‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטןנׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
ּתֹורה ללּמדֹו חּיב ּבניכם,אביו את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבנּה את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". החּיבלדּבר ׁשּכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ללּמד.ללמד חּיב ְְִֵַַָֹ

ללּמדּכׁשם.· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

וחכם חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראלּבנֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד

הּׁשמּועה מּפי - "לבני -[ממרע"ה]"וׁשּננּתם 'ּבני' למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלּו
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב(‚.) לבנֹו מלּמד ּבןלׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
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האׁש, מן להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאדם
וכל ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָואף
מּבית רׁשּות לּטל צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻהּקֹודם

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ְִֵֶַָָָָָּדין
.ÁÈׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

עליו מפּקחין האבנים]- ּפי[מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ
אֹותֹו, ּומֹוציאין עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,

ׁשעה. אֹותּה ְֵַָָָלחּיי
.ËÈנׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין[נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ

עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר בראשאֹותֹו; [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ
אּלאהמפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים

ויחיה העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין
ְַַהּתחּתֹון.

.Îאחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מּפני הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף
אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּיׂשראלי.
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
.‡Îעקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
- עליו ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו .מפּקחין ְְִַָָ
.·Îמֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ּפרנס על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמיני ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל
זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
עֹוׂשה זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד ּפרנסה .ּכדי ְְְִֵַַָָ
.‚Îממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

מלחמה; עּמהן עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לּספר הּסמּוכה גבול]ּובעיר עסקי[- על אּלא ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

את עליהן ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָתבן
ׁשערכּו אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּׁשּבת.
ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמלחמה,
לבֹוא, ׁשּיכֹולין יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהן
ּבׁשּבת; הּגֹוים מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלצאת
אחיהן, את ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואסּור
ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, למקֹומם ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לבֹוא לעתיד מלהביא]להכׁשילן .[שימנעו ְְִִֶַָָָ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחיד ואפּלּו הּגֹויםלהּצילן. מּפני שלאהּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
ּבׁשּבת; מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָלהרגֹו
ּומתחּננים עליהן וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻואפּלּו

עליהן ּומתריעין ואין[בתקיעה]ּבׁשּבת, אֹותן; לעזר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת. הּדבר על זֹועקין ולא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹמתחּננים

.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין
עד ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין

אֹותּה מּפיׁשּכֹובׁשין הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ
צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.
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ּתֹורה; ללמד ראׁשֹונה, (א) - עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹיׁש

ויֹודעיה מלּמדיה לכּבד ׁשנּיה, אּלּו(ב) מצוֹות ׁשּתי ּובאּור . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

ּתֹורה‡. מּתלמּוד ּפטּורים - ועבדים קטןנׁשים אבל ;- ְְֲֲִִִִַַָָָָָָ
ּתֹורה ללּמדֹו חּיב ּבניכם,אביו את אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבנּה את ללּמד חּיבת האּׁשה ואין ּבם". החּיבלדּבר ׁשּכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ללּמד.ללמד חּיב ְְִֵַַָֹ

ללּמדּכׁשם.· חּיב הּוא ּכ - ּבנֹו את ללּמד חּיב ׁשאדם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבנֹו ּבן בני".את ולבני ,לבני "והֹודעּתם ׁשּנאמר: ולא, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

וחכם חכם ּכל על מצוה אּלא ּבלבד, ּבנֹו ּובן מּיׂשראלּבנֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבניו, ׁשאינן ּפי על אף הּתלמידים, ּכל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָללּמד

הּׁשמּועה מּפי - "לבני -[ממרע"ה]"וׁשּננּתם 'ּבני' למדּו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
"וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוּין ׁשהּתלמידים ,ּתלמידי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלּו
ּבנֹו? ּבן ועל ּבנֹו, על נצטּוה לּמה ּכן, אם הּנביאים". ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָבני

חברֹו. לבן ּבנֹו ּובן ּבנֹו, לבן ּבנֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַלהקּדים
ללּמדֹווחּיב(‚.) לבנֹו מלּמד ּבןלׂשּכר ללּמד חּיב ואינֹו , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
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חּיב - אביו לּמדֹו ׁשּלא מי ּבחּנם. אּלא אתחברֹו ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכׁשּיּכיר הכרה]עצמֹו לידי ׁשּנאמר:[כשיבוא "ּולמדּתם, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ

מקֹום, ּבכל מֹוצא אּתה וכן לעׂשֹותם". ּוׁשמרּתם ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאתם,
ׁשהּתלמּוד מּפני לּמעׂשה, קֹודם לידיׁשהּתלמּוד מביא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ּתלמּוד. לידי מביא הּמעׂשה ואין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמעׂשה,
ללמדהיה.„ קֹודםהּוא הּוא ּתֹורה, ללמד ּבן לֹו ויׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵָָָָֹֹ

מּמּנּו, יֹותר ּׁשּילמד מה ּומׂשּכיל נבֹון ּבנֹו היה ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבנֹו.
ׁשּכׁשם - הּוא יּבטל לא קֹודם, ׁשּבנֹו ּפי על ואף קֹודם; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבנֹו
עצמֹו. את ללּמד מצּוה הּוא ּכ ּבנֹו, את ללּמד עליו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּמצוה

ׁשאםלעֹולם‰. - אּׁשה יּׂשא ּכ ואחר ּתֹורה, אדם ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
יצרֹו היה ואם ללמד. ּפנּויה ּדעּתֹו אין ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנׂשא
ואחר אּׁשה, יּׂשא - ּפנּוי לּבֹו ׁשאין ׁשּנמצא עד עליו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּגּבר

ּתֹורה ילמד ּכ. ְִַָָ
.Âּתֹורהמאימתי ללּמדֹו אביו לדּברמתחיל מּׁשּיתחיל ?, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

לנּו צּוה "ּתֹורה מּפרׁשתמלּמדֹו: ראׁשֹון ּופסּוק מׁשה", ְְִִִֶַַָָָָָָ
עד ּפסּוקים, ּפסּוקים מעט מעט מלּמדֹו ּכ ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"ׁשמע";

ּבריֹו לפי ׁשבע ּבן אֹו ׁשׁש ּבן וכוחו]ׁשּיהיה ,[בריאותו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַֻ
הּתינֹוקֹות. מלּמד אצל ְִִֵֵֶַַמֹוליכֹו

.Êלֹוהיה נֹותן ׂשכר, הּתינֹוקֹות מלּמד לּקח הּמדינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכּלּה.רֹוׂשכ ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּיקרא עד ּבׂשכר, ללּמדֹו וחּיב ; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ללּמד מּתר ּבׂשכר, ׁשּבכתב ּתֹורה ללּמד ׁשּנהגּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻמקֹום
ׁשּנאמר: ּבׂשכר, ללּמדּה אסּור ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה אבל ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׂשכר.
אּתם אף למדּתי, ּבחּנם אני מה - אתכם" לּמדּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ראה
ּכמֹו ּבחּנם, - לּדֹורֹות ּכׁשּתלּמדּו וכן מּמּני; למדּתם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבחּנם
ּבׂשכר, ילמד - ּבחּנם ׁשּילּמדֹו מי מצא לא מּמּני. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמדּתם
ּתלמּוד ּבׂשכר? לאחרים ללּמד יכֹול קנה". "אמת ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּבׂשכר, ללּמד לֹו ׁשאסּור למדּת, הא - ּתמּכר" "ואל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹומר:

ּבׂשכר. רּבֹו ׁשּלּמדֹו ּפי על ְְִִֶַַַָָאף
.Áּתֹורהּכל ּבתלמּוד חּיב מּיׂשראל ּביןאיׁש עני ּבין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשהיהעׁשיר, ּבין ּבחּור ּבין יּסּורין, ּבעל ּבין ּבגּופֹו ׁשלם ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּפתחים, על המחּזר עני אפּלּו ּכחֹו, ׁשּתׁשׁש ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹזקן
ּתֹורה ללמד זמן לֹו לקּבע חּיב - ּובנים אּׁשה ּבעל ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֹואפּלּו

ולילה". יֹומם ּבֹו "והגית ׁשּנאמר: ּובּלילה, ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָּבּיֹום
.Ëעציםּגדֹולי חֹוטבי מהן היּו - יׂשראל ּומהןחכמי , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה עֹוסקים היּו כן ּפי על ואף סּומין, ּומהן מים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹואבי
הּׁשמּועה מעּתיקי מּכלל והן ּובּלילה; [מעביריּבּיֹום ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

לדור] מדור רּבנּו.תושבע"פ מׁשה מּפי איׁש מּפי איׁש ,ִִִִִִֵֶַ
.Èמֹותֹועד יֹום עד ּתֹורה? ללמד אדם חּיב ׁשּנאמר:אימתי , ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יעסק ׁשּלא זמן וכל ;"חּיי ימי ּכל מלבב יסּורּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"ּופן
ׁשֹוכח. הּוא ְִֵַּבלּמּוד,

.‡Èלשלוש]לׁשּלׁשוחּיב ׁשליׁש[לחלק למידתֹו: זמן את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
יבין ּוׁשליׁש ּפה; ׁשּבעל ּבּתֹורה ּוׁשליׁש ׁשּבכתב; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה
וידּמה מּדבר, ּדבר ויֹוציא מראׁשיתֹו, ּדבר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָויׂשּכיל
ׁשּידע עד ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ּבּמּדֹות וידין לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּדבר
וכּיֹוצא והּמּתר האסּור יֹוציא והיא הּמּדֹות עּקר הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻהיא
הּנקרא הּוא זה, וענין - הּׁשמּועה מּפי ׁשּלמד מּדברים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהן

ְַ'ּתלמּוד'.

.·Èׁשלׁש?ּכיצד ּבּמלאכה עֹוסק יהיה - אּמנּות ּבעל היה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מהן ּבׁשלׁש קֹורא - הּתׁשע אֹותן ּתׁשע. ּובּתֹורה ּבּיֹום, ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשעֹות
ּובׁשלׁש ּפה, ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשעֹות ּובׁשלׁש ׁשּבכתב; ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּתֹורה

קּבלה ודברי מּדבר. ּדבר להבין ּבדעּתֹו מתּבֹונן ,[נ"ך]- ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּפה; ׁשּבעל ּתֹורה ּבכלל ּופרּוׁשן, הן; ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכלל

'ּפרּדס' הּנקראין ומרכבה]והענינֹות בראשית ּבכלל[מעשה , ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אדם; ׁשל ּתלמּודֹו ּבתחּלת אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
ׁשּבכתב, ּתֹורה ללמד צרי יהא ולא ּבחכמה ּכׁשּיגּדיל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
מזּמנים ּבעּתים יקרא - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּתמיד לעסק ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻולא

הּׁשמּועה ודברי ׁשּבכתב וכיו"ב]ּתֹורה ׁשּלא[משניות ּכדי , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתֹורה מּדברי ּדבר ימיויׁשּכח ּכל ויפנה לפי, ּבלבד, לּתלמּוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדעּתֹו. ויּׁשּוב לּבֹו ְְִִַַֹרחב
.‚Èּכׂשכראּׁשה אינֹו אבל ׂשכר; לּה יׁש ּתֹורה, ׁשּלמדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

נצטּוית ׁשּלא מּפני מצּוההאיׁש, ׁשאינֹו ּדבר העֹוׂשה וכל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
אף מּמּנּו. ּפחֹות אּלא ׁשעׂשה המצּוה ּכׂשכר ׂשכרֹו אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו,
ּבּתֹו את אדם ילּמד ׁשּלא חכמים צּוּו ׂשכר, לּה ׁשּיׁש ּפי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעל
והן להתלּמד, מכּונת ּדעּתן אין הּנׁשים ׁשרב מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּתֹורה;

לדבר ּתֹורה ּדברי אמרּומֹוציאין ּדעּתן. ענּיּות לפי הבאי י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
ּכאּלּו ּתֹורה, ּבּתֹו את המלּמד 'ּכל ּתפלּות'.חכמים: לּמדּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּתֹורה אבל ּפה. ׁשּבעל ּבתֹורה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
אינֹו לּמדּה, ואם לכּתחּלה; אֹותּה ילּמד לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבכתב,

ּתפלּות. ְְְִִַָּכמלּמדּה
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ּפלמֹוׁשיבין‡. ּובכל ּומדינה, מדינה ּבכל ּתינֹוקֹות מלּמדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
ומחוז]ופל רּבן[מחוז ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּה ׁשאין עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּתינֹוקֹות; מלּמדי ׁשּמֹוׁשיבין עד העיר, אנׁשי את מחרימין -ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
מתקּים, העֹולם ׁשאין העיר; את מחריבין - הֹוׁשיבּו לא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשל ּפיהם ּבהבל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא
ׁשבעמכניסין·. ּכבן ׁשׁש ּכבן להתלּמד הּתינֹוקֹות לפיאת , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

אֹותֹו. מכניסין אין ׁשׁש, מּבן ּופחֹות ּגּופֹו; ּובנין הּבן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּכח
אֹותן מּכה ואינֹו אימה. עליהן להּטיל המלּמד, אֹותן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּכה
ולא ּבׁשֹוטים אֹותן יּכה לא ,לפיכ אכזרי; מּוסר אֹויב, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹמּכת

ּכּלֹו,ּבמקלֹות, הּיֹום ּכל ּומלּמדן ויֹוׁשב קטּנה. ּברצּועה אּלא ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
ולא ּובּלילה. ּבּיֹום ללמד לחּנכן ּכדי - הּלילה מן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹּומקצת
ימים וערבי ׁשּבתֹות מערבי חּוץ ּכלל, הּתינֹוקֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיּבטלּו
קֹורין אין ּבׁשּבת, אבל טֹובים; ּובימים הּיֹום, ּבסֹוף ְְְֲִִִִֵַַָָָטֹובים

ראשוני]לכּתחּלה לראׁשֹון[לימוד ׁשֹונין אבל [חזרה, ְְֲִִִַָָָ
ּביתראשונית] לבנין ואפּלּו הּתינֹוקֹות, מבּטלין ואין .ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַ

.הּמקּדׁש ְִַָ
אֹומלּמד‚. ויֹוצא, הּתינֹוקֹות את מּניח ׁשהּוא ּתינֹוקֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַ

מתרּׁשל ׁשהּוא אֹו עּמהן, אחרת מלאכה עֹוׂשה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רמּיה". ה' מלאכת עׂשה "ארּור ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבתלמּודן
מהיר יראה, ּבעל אּלא מלּמד, להֹוׁשיב ראּוי אין ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּולדקּדק. ְְְִֵַלקרֹות
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אּמֹותיהןּומי„. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבניהן; אצל ּבאין מּפניׁשהן ּתינֹוקֹות, ּתלּמד לא - אּׁשה וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהן
ּתינֹוקֹות,עׂשרים‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אחר עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Âמהירמֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין[חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּבמהרה לּפל ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין .היה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

.Êמבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות
ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
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יׂשראלּבׁשלׁשה‡. נכּתרּו ּתֹורהּכתרים ּכתר ּכהּנה,- וכתר , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ
"והיתה ׁשּנאמר: אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוכתר
זכה - מלכּות ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻּלֹו

ׁשּנאמר ּדוד, נגּדי".ּבֹו ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
- ּתֹורה לּכלּכתר ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ׁשּנאמר:הרי , ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

יעקב""מֹורׁשה ׁשּמאקהּלת ויּטל. יבֹוא ׁשּירצה, מי ּכל - ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּוא הרי ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּתאמר,
למדּת, הא יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי ְְְִִִִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר:

מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכתר
קֹודםאמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב{חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן
ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

מצוהאין‚. ּכנגדל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד

הּתלמ ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודםׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה

אפׁשרהיה„. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ואם ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה

לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ
ואחרּתחּלת‰. הּתלמּוד, על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מעׂשיו ׁשאר על יעסקּכ 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, ּבאאדם לׁשמּה, ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ְִָלׁשמּה'.
.Âּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתרׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ּתֹורה ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא- אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
הּמלאכה ּכל עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוחּיי
ּתֹורה, הרּבית אם אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹלגמר,

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, ְְְִִֵַַַַָָָָָהרּבית
.Êעדּתאמרׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אם - ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ּתֹורה ׁשל לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעלה

ואללעֹולם עראי, ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתאמר:

.Áלּיםּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

לפיכ היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ולא
וצּוּו מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹאמרּו

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹואמרּו:
.Ëלכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹוןלּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן[שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב[שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.Èמלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן אתויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מן חּייו ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור לפי הּבא; הּזה.העֹולם ּבעֹולם ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: מןאמרּו חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את 'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; סֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡Èידיומעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

וטֹובה ּכבֹוד לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומּדת
תאכל, ּכי ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם
"ל "וטֹוב הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב ְְְְֶֶֶַַַָָָָאׁשרי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא ֶַָָָֻלעֹולם
.·Èעליהןאין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה[מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּתמיד, ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשתּיה
ּדר חכמים אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
הּתֹורה אין - ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרמז:
אמר וכן החכמה. ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמתקּימת,
ועֹוד ּכחכה"; צר - צרה ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשלמה
ּבאף, ׁשּלמדּתי חכמה - ּלי" עמדה חכמתי "אף ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמר:
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אּמֹותיהןּומי„. מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא - אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבניהן; אצל ּבאין מּפניׁשהן ּתינֹוקֹות, ּתלּמד לא - אּׁשה וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

הּבנים. אצל ּבאין ׁשהן ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאבֹותיהן
ּתינֹוקֹות,עׂשרים‰. היּווחמּׁשה אחד. מלּמד אצל למדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אחר עּמֹו מֹוׁשיבין ארּבעים, עד - ועׂשרים חמּׁשה על ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיתר
להם מעמידין ארּבעים, על יתר היּו ּבלּמּודן; לסּיעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכדי

ּתינֹוקֹות מלּמדי .ׁשני ְְְִֵֵַ
.Âמהירמֹוליכין ׁשהּוא אחר למלּמד מּמלּמד הּקטן את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ההוראה]מּמּנּו ברזי ממנו ּבין[חכם ּבמקרא ּבין ּבדקּדּוק., ְְְְִִִֵֵֶָ
היה ולא אחת, ּבעיר ׁשניהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמה
לצּדֹו נהר מּצד אֹו לעיר, מעיר אבל ּביניהן; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנהר
ּכן אם אּלא הּקטן, את מֹוליכין אין - העיר ּבאֹותּה ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּבמהרה לּפל ראּוי ׁשאינֹו ּבנין הּנהר, ּגּבי על ּבריא ּבנין .היה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

.Êמבֹויאחד הרחוב]מּבני מלּמד,[דיירי להעׂשֹות ׁשּבּקׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבידֹו. למחֹות ׁשכניו יכֹולין אין - החצר מּבני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפּלּו
ּתינֹוקֹות ללּמד ּבית ּופתח חברֹו ׁשּבא ּתינֹוקֹות מלּמד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּיבֹואּו ּכדי אֹו לֹו, אחרים ּתינֹוקֹות ׁשּיבֹואּו ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָּבצּדֹו
ּבידֹו, למחֹות יכֹול אינֹו - זה אצל זה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמּתינֹוקֹות
ויאּדיר". ּתֹורה יגּדיל צדקֹו, למען חפץ "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:

ה'תשע"ב ניסן י"א שלישי יום

גּפרק ¤¤

יׂשראלּבׁשלׁשה‡. נכּתרּו ּתֹורהּכתרים ּכתר ּכהּנה,- וכתר , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ
"והיתה ׁשּנאמר: אהרן, ּבֹו זכה - ּכהּנה ּכתר מלכּות. ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוכתר
זכה - מלכּות ּכתר עֹולם". ּכהּנת ּברית אחריו, ּולזרעֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֻּלֹו

ׁשּנאמר ּדוד, נגּדי".ּבֹו ּכּׁשמׁש וכסאֹו יהיה, לעֹולם "זרעֹו : ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ
- ּתֹורה לּכלּכתר ּומּוכן ועֹומד מּנח הּוא ׁשּנאמר:הרי , ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

יעקב""מֹורׁשה ׁשּמאקהּלת ויּטל. יבֹוא ׁשּירצה, מי ּכל - ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּוא הרי ּתֹורה? מּכתר ּגדֹולים הּכתרים ׁשאֹותן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּתאמר,
למדּת, הא יׂשרּו". ׂשרים ּבי . . ימלכּו מלכים "ּבי ְְְִִִִִֵַָָָָָָֹֹאֹומר:

מלכּות. וכתר ּכהּנה מּכתר ּגדֹול הּתֹורה ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכתר
קֹודםאמרּו·. חכמים, ּתלמיד 'ממזר }חׁשּוב{חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

- מּפנינים" היא "יקרה ׁשּנאמר: הארץ, עם ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלכהן
ולפנים'. לפני הּנכנס ּגדֹול מּכהן היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹיקרה

מצוהאין‚. ּכנגדל ׁשקּולה ׁשהיא ּכּלן, הּמצוֹות ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
- ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ּתֹורה ּתלמּוד אּלא ּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻּתלמּוד

הּתלמ ,לפיכ מעׂשה. לידי מביא קֹודםׁשהּתלמּוד ּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מקֹום. ּבכל ְֲֶַַָָלּמעׂשה

אפׁשרהיה„. אם - ּתֹורה ותלמּוד מצוה עׂשּית לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ
ואם ּתלמּודֹו; יפסיק לא אחרים, ידי על להעׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹלּמצוה

לתֹורתֹו ויחזר הּמצוה יעׂשה .לאו, ְְְֲֲִֶַַַָָָֹ
ואחרּתחּלת‰. הּתלמּוד, על אּלא נּדֹון אינֹו אדם, ׁשל ּדינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מעׂשיו ׁשאר על יעסקּכ 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ; ְְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמּתֹו - לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, ּבאאדם לׁשמּה, ׁשּלא ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ְִָלׁשמּה'.
.Âּכראּוימי זֹו מצוה לקּים לּבֹו מכּתרׁשּנׂשאֹו ולהיֹות לּה, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ

ּתֹורה ׁשל לדבריםּבכתרּה ּדעּתֹו יּסיח לא ולא- אחרים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
ּכ ּכאחד. והּכבֹוד העׁשר עם ּתֹורה ׁשּיקנה לּבֹו על ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשים
ּתיׁשן, הארץ ועל ּתאכל, ּבּמלח ּפת ּתֹורה: ׁשל ּדרּכּה ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא
הּמלאכה ּכל עלי ולא עמל. אּתה ּובּתֹורה ּתחיה, צער ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוחּיי
ּתֹורה, הרּבית אם אבל לּבטל; חֹורין ּבן אּתה ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹלגמר,

הּצער. לפי - והּׂשכר ׂשכר, ְְְִִֵַַַַָָָָָהרּבית
.Êעדּתאמרׁשּמא' ואקרא', ואחזר ממֹון, ׁשאקּבץ 'עד : ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אם - ואקרא' ואחזר מעסקי, ואּפנה צרי ּׁשאני מה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאקנה
ּתֹורה ׁשל לכתרּה זֹוכה אּתה אין ,לּב על זֹו מחׁשבה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעלה

ואללעֹולם עראי, ּומלאכּת קבע, ּתֹורת עׂשה אּלא ; ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָ
ּתּפנה. לא ׁשּמא אׁשנה', 'לכׁשאּפנה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתאמר:

.Áלּיםּכתּוב מעבר ולא . . היא בּׁשמים "לא ּבּתֹורה: ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מצּויה;היא" היא הרּוח ּבגּסי לא היא", בּׁשמים "לא : ְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ

לפיכ היא. לּים מעבר ּבמהּלכי לא היא", לּים מעבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"ולא
וצּוּו מחּכים'; סחֹורה הּמרּבה ּכל 'לא חכמים: ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹאמרּו

ּבּתֹורה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹואמרּו:
.Ëלכּוּדברי צמא ּכל "הֹוי ׁשּנאמר: ּבמים, נמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

מדרֹוןלּמים" ּבמקֹום מתּכּנסין אין הּמים מה :ל לֹומר - ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
אׁשּברן[שיפוע] ּבמקֹום ּומתקּבצין מעליו נזחלין אּלא ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבלב[שקע] ולא הרּוח ּבגּסי נמצאין אינן ּתֹורה, ּדברי ּכ -ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי ּבעפר ׁשּמתאּבק רּוח ּוׁשפל ּבדּכא אּלא לב; ּגבּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכל
ועֹוׂשה מּלּבֹו, הּזמן ותענּוגי הּתאוֹות ּומסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמים,

חּייו ּכדי מעט יֹום ּבכל היהמלאכה לא אם ּיאכל,, מה לֹו ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ
יֹו ּבּתֹורה.ּוׁשאר עֹוסק ולילֹו, מֹו ְְֵֵַָָ

.Èמלאכה,ּכל יעׂשה ולא ּבּתֹורה ׁשּיעסק לּבֹו על הּמׂשים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּצדקה מן אתויתּפרנס ּובזה הּׁשם, את חּלל זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מן חּייו ונטל לעצמֹו, רעה וגרם הּדת, מאֹור וכּבה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ׁשאסּור לפי הּבא; הּזה.העֹולם ּבעֹולם ּתֹורה ּבדברי להנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּנהנה 'ּכל חכמים: מןאמרּו חּייו נטל ּתֹורה, מּדברי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, להתּגּדל עטרה ּתעׂשם 'לא ואמרּו: צּוּו ועֹוד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהעֹולם'.
את 'אהב ואמרּו: צּוּו ועֹוד ּבהן'. לחּפר קרּדם ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
עּמּה ׁשאין ּתֹורה 'וכל הרּבנּות'. את ּוׂשנא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּמלאכה,
את מלסטם ׁשּיהא זה, אדם וסֹוף ּבטלה'; סֹופּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמלאכה,

ְִַהּברּיֹות.
.‡Èידיומעלה מּמעׂשה מתּפרנס ׁשהּוא למי היא ,ּגדֹולה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

וטֹובה ּכבֹוד לכל זֹוכה ּובזה היא; הראׁשֹונים חסידים ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּומּדת
תאכל, ּכי ּכּפי "יגיע ׁשּנאמר: הּבא, ולעֹולם הּזה, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבעֹולם
"ל "וטֹוב הּזה, ּבעֹולם "אׁשרי" - "ל וטֹוב ְְְְֶֶֶַַַָָָָאׁשרי

טֹוב. ׁשּכּלֹו הּבא ֶַָָָֻלעֹולם
.·Èעליהןאין עצמֹו ׁשּמרּפה ּבמי מתקּימין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אכילה[מתעצל] ּומּתֹו עּדּון מּתֹו ׁשּלֹומדין ּבאּלּו ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ
ּתמיד, ּגּופֹו ּומצער עליהן, עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשתּיה
ּדר חכמים אמרּו ּתנּומה. לעפעּפיו לעיניו, ׁשנת יּתן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
הּתֹורה אין - ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה, "זאת ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרמז:
אמר וכן החכמה. ּבאהלי עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמתקּימת,
ועֹוד ּכחכה"; צר - צרה ּביֹום "התרּפית ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹׁשלמה
ּבאף, ׁשּלמדּתי חכמה - ּלי" עמדה חכמתי "אף ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמר:
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הּיגע ׁשּכל ּכרּותה, 'ּברית חכמים: אמרּו לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
הּיגע וכל מׁשּכח; הּוא ּבמהרה לא הּכנסת, ּבבית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבתלמּודֹו
חכמה". צנּועים "ואת ׁשּנאמר: מחּכים, ּבצנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּבתלמּודֹו
ּבידֹו; מתקּים ּתלמּודֹו ּתלמּודֹו, ּבׁשעת קֹולֹו הּמׁשמיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

ׁשֹוכח'. הּוא ּבמהרה ּבלחׁש, הּקֹורא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל
.‚Èלמדאף אדם אין ּובּלילה, ּבּיֹום ללמד ׁשּמצוה ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

חכמתֹו ּבכתררב לזּכֹות ׁשרצה מי ,לפיכ ּבּלילה; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מהן אחד אפּלּו יאּבד ולא לילֹותיו, ּבכל יּזהר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה,
ּבתלמּוד אּלא ּבהן, וכּיֹוצא וׂשיחה ּוׁשתּיה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשנה

ּגרנּה אין חכמים, אמרּו חכמה. ודברי ׁשל[קיבוצה]ּתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
העֹוסק וכל בּלילה". רּני "קּומי ׁשּנאמר: ּבלילה, אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתֹורה
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, עליו נמׁש חסד ׁשל חּוט ּבּלילה, ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה
ׁשאין ּבית וכל עּמי". ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו, ה' יצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"יֹומם
ה' ּדבר "ּכי אֹוכלּתֹו. אׁש ּבּלילה, ּבֹו נׁשמעין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדברי
ּכל וכן עּקר. ּכל ּתֹורה ּדברי על הׁשּגיח ׁשּלא זה - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבזה"
וׁשנה ׁשּקרא אֹו עֹוסק, ואינֹו ּבּתֹורה לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאפׁשר
ּבכלל זה הרי - ּוזנחֹו ּתלמּודֹו והּניח עֹולם להבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּופרׁש
הּתֹורה את המבּטל 'ּכל חכמים: אמרּו ה'. ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבֹוזה
מעני, הּתֹורה את המקּים וכל מעני; לבּטלּה סֹופֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמעׁשר,
הּוא הרי ּבּתֹורה; הּוא מפרׁש זה וענין מעׁשר'. לקּימּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹסֹופֹו
ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
,עּנת "למען ואֹומר: ;"איב את ועבדּת ּכל, מרב - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבב

"ּבאחרית להיטב - נּסת .ּולמען ְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

ה'תשע"ב ניסן י"ב רביעי יום

דּפרק ¤¤

הגּוןאין‡. לתלמיד אּלא ּתֹורה אֹומלּמדין ּבמעׂשיו, נאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מהותו]לתם ידוע לא[שאין ּבדר הֹול היה אם אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ

יׁשרה, ּבדר אֹותֹו ּומנהיגין למּוטב, אֹותֹו מחזירין ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָטֹובה,
הּמדרׁש, לבית אֹותֹו מכניסין ּכ ואחר אֹותֹו; ְְְְְִִִִֵַַַַָָּובֹודקין
ׁשאינֹו לתלמיד הּׁשֹונה 'ּכל חכמים: אמרּו אֹותֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומלּמדין

למרקּוליס אבן זרק ּכאּלּו צורתהגּון, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נֹותן ּכן ּבמרּגמה, אבן "ּכצרֹור ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמים "ּכבֹוד, ׁשּנאמר: ּתֹורה, אּלא "ּכבֹוד" ואין ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָּכבֹוד",
ּפי על אף - טֹובה ּבדר הֹול ׁשאינֹו הרב וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחלּו"'.
מּמּנּו, מתלּמדין אין - לֹו צריכין העם וכל הּוא, ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחכם
דעת, יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ׁשּנאמר: למּוטב, ׁשּיחזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעד
אמרּו הּוא". צבאֹות ה' מלא ּכי מּפיהּו, יבקׁשּו ְְְְְְִִִַַַָָָותֹורה
יבּקׁשּו ּתֹורה צבאֹות, ה' למלא הרב ּדֹומה 'אם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָחכמים:

מּפיהּו'. ּתֹורה יבּקׁשּו אל לאו, אם ְְִִִִִַַָָמּפיהּו;
והּתלממלּמדיןּכיצד·. ּבראׁש, יֹוׁשב הרב לפניו? ידים ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

וׁשֹומעין הרב את רֹואין ּכּלן ׁשּיהיּו ּכדי עטרה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּקפין
הּקרקע, על והּתלמידים הּכּסא על הרב יׁשב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹּדבריו.
ּובראׁשֹונה, הּכּסאֹות. על הּכל אֹו הארץ, על הּכל אֹו ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
ׁשני, ּבית חרּבן ּומּקדם עֹומדין; והּתלמידים יֹוׁשב הרב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהיה

יֹוׁשבין. והן לּתלמידים, ללּמד הּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנהגּו

היהאם‚. ואם מלּמד. לּתלמידים, מּפיו מלּמד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
מתרּגם ידי על המקום]מלּמד לשפת המתרּגם[מתורגמן - ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

והמתרּגם למתרּגם, אֹומר והרב הּתלמידים, ּובין ּבינֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָעֹומד
הּוא למתרּגם, ׁשֹואלין ּוכׁשהן הּתלמידים; לכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמׁשמיע
לּׁשֹואל. מׁשיב והמתרּגם למתרּגם, מׁשיב והרב לרב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָׁשֹואל
יגּביּה ולא המתרּגם; מּקֹול יֹותר קֹולֹו הרב יגּביּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹולא
אין הרב. מּקֹול יֹותר הרב, את ׁשּׁשֹואל ּבעת קֹולֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמתרּגם
אם אּלא לׁשּנֹות, ולא להֹוסיף ולא לפחת לא רּׁשאי ְְְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻהּתרּגמן
לּתרּגמן: הרב אמר רּבֹו. אֹו חכם, ׁשל אביו הּתרּגמן היה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּכן
ּכׁשאֹומר - מרי' אּבא לי אמר ּכ' אֹו רּבי', לי אמר ּכ'ְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשל ׁשמֹו ּומזּכיר החכם, ּבׁשם אֹומרן לעם, הּדברים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתרּגמן
אף ּפלֹוני', רּבאנא אמר ּכ' ואֹומר: רּבֹו, ׁשל אֹו הרב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאבי

ׁשמֹו; החכם הזּכיר ׁשּלא ּפי אֹועל לרּבֹו לקרֹות לֹו ׁשאסּור ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּבׁשמֹו. ְְִִָלאביו

עליהןהרב„. יכעס לא הּתלמידים, הבינּו ולא ׁשּלּמד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹ
עדוירּגז ּפעמים, ּכּמה אפּלּו הּדבר וׁשֹונה חֹוזר אּלא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

'הבינֹותי', הּתלמיד יאמר לא וכן ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיבינּו
ואם ּפעמים. ּכּמה אפּלּו וׁשֹואל, חֹוזר אּלא הבין; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
וללמד היא, ּתֹורה 'רּבי, לֹו: יאמר - ורגז רּבֹו, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹּכעס

קצרה'. ודעּתי ,צרי ְְְֲִִִַָָָאני
ראׁשֹונהלא‰. מּפעם ׁשּלמד מחברֹו ּבֹוׁש הּתלמיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשאם ּפעמים; ּכּמה אחר אּלא למד לא והּוא ׁשנּיה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
והּוא הּמדרׁש, לבית ויֹוצא נכנס נמצא - זה מּדבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנתּבּיׁש

ּכלּום למד 'איןאינֹו הראׁשֹונים: חכמים אמרּו לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה מלּמד'. הּקּפדן ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּביׁשן
אֹו עמקֹו, מּפני הּדבר את הּתלמידים הבינּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבזמן
ׁשהם לרב נּכר אם אבל קצרה; ׁשהיא ּדעּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּפני
הבינּו לא ּולפיכ עליהן, ּומתרּפין ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתרּׁשלין
לחּדדן ּכדי ּבדברים, ּולהכלימן עליהן לרּגז חּיב -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעוררם] 'זרק חכמים: אמרּו זה ּובענין ל[הט; ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
קּלּותאימה] לנהג לרב ראּוי אין ,לפיכ ְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבּתלמידים'.

לאכל ולא ּבפניהן, לׂשחק ולא הּתלמידים, ּבפני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹֹֹראׁש
מּמּנּו וילמדּו עליהן, אימתֹו ׁשּתהא ּכדי - עּמהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָולׁשּתֹות

ְִֵָּבמהרה.
.Âהּמדרׁשאין לבית ּכׁשּיּכנס הרב את עדׁשֹואלין , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

עד ּכׁשּיּכנס, ׁשֹואל הּתלמיד ואין עליו; ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
את ׁשֹואלין ואין ּכאחד. ׁשנים ׁשֹואלין ואין וינּוח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשב
ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ׁשהן הענין מאֹותֹו אּלא אחר, מענין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
ּבׁשאלֹותיו, הּתלמידים להטעֹות לרב ויׁש יתּבּיׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּלא
אם ׁשּידע ּוכדי לחּדדן, ּכדי ּבפניהן, ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּובּמעׂשים
ׁשּיׁש לֹומר, צרי ואין זֹוכרין. אינן אֹו ּׁשּלּמדן מה הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָזֹוכרין
ּכדי ּבֹו, עֹוסקין ׁשאינן אחר ּבענין אֹותן לׁשאל רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלֹו

ְְָָלזרזן.
.Êמעּמדאין מׁשיבין ואין מעּמד, מּגבֹוּהׁשֹואלין ולא ; ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּזקנים מאחֹורי ולא מרחֹוק, כדיולא לרב, בסמוך [היושבים ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ
ּבעניןשיראוהו] אּלא הרב את ׁשֹואלין ואין ׁשֹואלין. ואין , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

הלכֹות. מּׁשלׁש יֹותר ּבענין יׁשאל ולא מּיראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹאּלא
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.Áׁשּלאׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה[מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה[הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו
לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
מעׂשים ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות -ְְְְֵֵַַַַָָ
.Ëהּמדרׁשאין ּבבית הּמדרׁש,יׁשנים ּבבית הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא הּמדרׁש, ּבבית מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים,
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָּבדברי
הּדברים. ׁשאר לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּכנסּיֹות. ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת

ה'תשע"ב ניסן י"ג חמישי יום

ה ¤¤ּפרק

ּוביראתֹוּכׁשם‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה חּיבׁשאדם הּוא ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
לחּיי הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבכבֹוד
הּבא. העֹולם לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
אביו. לׁשל קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראה
את ּכ ואחר רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאביו
ואחר רּבֹו את ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשל
את ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּכ
ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על אף חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאביו
ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ּכ ואחר אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכנגד
הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ולא הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ְְְִִֵַַָָָָָָָֹל
אמרּו לפיכ ׁשמים'. ּכמֹורא רּב 'מֹורא חכמים: ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָאמרּו
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק - רּבֹו על החֹולק 'ּכל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמים:
עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה העֹוׂשה וכל ה'". על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ"ּבהּצתם
וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשכינה,

הּׁשכ על ּכמתרעם - רּבֹו על "לאהּמתרעם ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
- רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". על ּכי תלּנתיכם, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻעלינּו
ּבאלהים העם "וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, אחר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכמהרהר

ְֶּובמׁשה"'.
מדרׁשאי·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשבזה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדברהיה‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב מּתר - ּבפניהלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
ואף רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהפריׁשֹו,

חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
- העֹולם ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָאסּור
ּולהֹורֹות ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל„. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּקטּנים הּתלמידים אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻועליו
עּמי ּבפני להתּגּדל מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
לדּון ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהארץ
והם הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּולהֹורֹות
והמחּבלים ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלאואסּור‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

ׁשּׁשמם לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבפניו.
אביו ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, אפּלּוּכׁשם ׁשמן, יׁשּנה אּלא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם הּׁשֹומע[נדיר]לאחר ׁשּכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשלֹום, לֹו יחזיר אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹידע
ׁשֹוחה אּלא לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר

רּבי'.[מתכופף] ,עלי 'ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלפניו,
ּומרי'. רּבי ,עלי 'ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ֲִִִִֶַַַַָָָָָאם

.Âרּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשבלא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ולא רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ

רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
ואחר אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻאּלא
רּבֹו. ּבמקֹום יׁשב לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכ

ּבפניו ּדבריו יכריע עליו]ולא החולק את[כדעת יסּתר ולא , ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹֹ
יעמד ולא 'ׁשב'; לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּדבריו.

לעמד.מּלפניו רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
לאחֹוריו, נרּתע אּלא אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכׁשּיּפטר

ּפניו. ּכנגד ְֶֶָָָָּופניו
.Êעדוחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו אדםׁשּיתּכּסה וחּיב . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את ְְְִֵֶֶֶַַָלהקּביל

.Áהיהאין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד לֹו לחלק רּבֹו לרּבֹו,ּדר עֹוׂשה ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתלמיד
אינֹו - הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹולא
מּלׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹועל
ּתלמיד וכל ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמזלזל

ְִִֵָמּיׂשראל.
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.Áׁשּלאׁשנים אחד וׁשאל ּבענין אחד ׁשאל - ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לענין נזקקין שבעניין]ּבענין, בשאלה מעׂשה[מטפלים ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכה[הלכה לּמעׂשה; נזקקין מעׂשה, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוׁשאינֹו
לּמדרׁש; נזקקין והּגדה, מדרׁש להלכה; נזקקין ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּומדרׁש,
ׁשוה, ּוגזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקין וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּגדה
ּתלמיד, ואחד חכם אחד הּׁשֹואלין היּו וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקין
ׁשניהן לּתלמיד. נזקקין הארץ, ועם ּתלמיד לחכם; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקין
ׁשניהן ׁשאלּו הארץ, עּמי ׁשניהן ּתלמידים, ׁשניהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמים,
מעׂשים ׁשני ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשאלֹות, ּבׁשּתי אֹו הלכֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָּבׁשּתי

מעּתה. המתרּגם ּביד הרׁשּות -ְְְְֵֵַַַַָָ
.Ëהּמדרׁשאין ּבבית הּמדרׁש,יׁשנים ּבבית הּמתנמנם וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן קרעים; קרעים נעׂשית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמתֹו
אּלא הּמדרׁש, ּבבית מׂשיחין ואין נּומה". ּתלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"ּוקרעים,
לֹו אֹומרים אין ׁשּנתעּטׁש, מי אפּלּו ּבלבד. ּתֹורה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָּבדברי
הּדברים. ׁשאר לֹומר, צרי ואין הּמדרׁש; ּבבית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפּואה'

ּכנסּיֹות. ּבּתי מּקדּׁשת חמּורה הּמדרׁש, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּוקדּׁשת

ה'תשע"ב ניסן י"ג חמישי יום
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ּוביראתֹוּכׁשם‡. אביו ּבכבֹוד מצּוה חּיבׁשאדם הּוא ּכ - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
לחּיי הביאֹו ׁשאביו מאביו; יתר ורּבֹו, ויראתֹו. רּבֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבכבֹוד
הּבא. העֹולם לחּיי הביאֹו חכמה, ׁשּלּמדֹו ורּבֹו הּזה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
אביו. לׁשל קֹודמת רּבֹו ׁשל רּבֹו, ואבדת אביו אבדת ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראה
את ּכ ואחר רּבֹו ׁשל את מּניח ּבמּׂשא, נׂשּואים ורּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאביו
ואחר רּבֹו את ּפֹודה ּבּׁשביה, ׁשבּויים ורּבֹו אביו אביו. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשל
את ּפֹודה חכמים, ּתלמיד אביו היה אם אביו; את ּפֹודה ְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּכ
ׁשקּול ׁשאינֹו ּפי על אף חכם, אביו היה אם וכן ּתחּלה. ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאביו
ואין רּבֹו. אבדת מׁשיב ּכ ואחר אבדתֹו, מׁשיב - רּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכנגד
הרב. מּמֹורא יתר מֹורא ולא הרב, מּכבֹוד ּגדֹול ּכבֹוד ְְְִִֵַַָָָָָָָֹל
אמרּו לפיכ ׁשמים'. ּכמֹורא רּב 'מֹורא חכמים: ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָאמרּו
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכחֹולק - רּבֹו על החֹולק 'ּכל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמים:
עם ּכעֹוׂשה - רּבֹו עם מריבה העֹוׂשה וכל ה'". על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ"ּבהּצתם
וכל ה'". את יׂשראל בני רבּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשכינה,

הּׁשכ על ּכמתרעם - רּבֹו על "לאהּמתרעם ׁשּנאמר: ינה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹ
- רּבֹו אחר המהרהר וכל ה'". על ּכי תלּנתיכם, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻעלינּו
ּבאלהים העם "וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, אחר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכמהרהר

ְֶּובמׁשה"'.
מדרׁשאי·. לֹו ׁשּקֹובע זה רּבֹו? על חֹולק הּוא ויֹוׁשבזה , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּפי על ואף קּים; ורּבֹו רּבֹו, ּברׁשּות ׁשּלא ּומלּמד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹודֹורׁש
רּבֹו ּבפני להֹורֹות לאדם ואסּור אחרת. ּבמדינה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרּבֹו

מיתה. חּיב רּבֹו, ּבפני הלכה הּמֹורה וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלעֹולם;
ּדברהיה‚. אדם לֹו וׁשאל מיל, עׂשר ׁשנים רּבֹו ּובין ּבינֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָ

להׁשיב מּתר - ּבפניהלכה אפּלּו - האּסּור מן ּולהפריׁש . ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדבר עֹוׂשה אדם ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? להֹורֹות. מּתר ְְֵֶֶַַָָָָָָָֻרּבֹו,
לֹו יׁש - רׁשעֹו מּפני אֹו ּבאּסּורֹו, ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאסּור
ואף רּבֹו, ּבפני ואפּלּו אסּור', זה 'ּדבר לֹו: ולֹומר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָלהפריׁשֹו,

חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ׁשּכל רׁשּות; רּבֹו לֹו נתן ׁשּלא ּפי ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה לרב. ּכבֹוד חֹולקין אין ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם,
ּולהֹורֹות וליׁשב להֹוראה, עצמֹו לקּבע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנקרה
- העֹולם ּבסֹוף ורּבֹו העֹולם, ּבסֹוף הּוא אפּלּו - ׁשֹואל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
רׁשּות נטל ּכן אם אּלא רּבֹו, ׁשּימּות עד להֹורֹות לֹו ְְִֵֶֶַַַָָָָאסּור
ּולהֹורֹות ליׁשב לֹו מּתר רּבֹו, ׁשּמת מי ּכל ולא ְְִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמרּבֹו.

אּלא להֹוראה.ּבּתֹורה, ׁשהּגיע ּתלמיד היה ּכן אם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגיעוכל„. ׁשּלא -]ּתלמיד היתר קיבל להֹוראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ

"ּכי נאמר: ועליו רּוח; וגס רׁשע ׁשֹוטה, זה הרי - ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומֹורה
ואינֹו להֹוראה, ׁשהּגיע חכם וכן הּפילה". חללים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרּבים
העורים; לפני מכׁשֹולֹות ונֹותן ּתֹורה, מֹונע זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמֹורה
הּקטּנים הּתלמידים אּלּו הרגיה". ּכל "ועצמים נאמר: ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻועליו
עּמי ּבפני להתּגּדל מבּקׁשין והם ּכראּוי, ּתֹורה הרּבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא
לדּון ּבראׁש ויֹוׁשבין וקֹופצין עירם, אנׁשי ּובין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהארץ
והם הּמחלקת, את הּמרּבין הן - ּביׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּולהֹורֹות
והמחּבלים ּתֹורה, ׁשל נרּה והמכּבין העֹולם, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחריבין
לנּו "אחזּו ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר ועליהן צבאֹות. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכרם

ּכרמים". מחּבלים קטּנים, ׁשעלים - ְְְְִִִִִַַָָָֻׁשּועלים
ׁשּלאואסּור‰. ואפּלּו ּבׁשמֹו, לרּבֹו לקרֹות לתלמיד לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ

ׁשּׁשמם לאחרים לקרֹות ואפּלּו ּבפניו, ׁשמֹו יזּכיר ולא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבפניו.
אביו ּבׁשם ׁשעֹוׂשה ּכדר רּבֹו, אפּלּוּכׁשם ׁשמן, יׁשּנה אּלא ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפלאי הּׁשם ׁשּיהיה והּוא - מֹותם הּׁשֹומע[נדיר]לאחר ׁשּכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשלֹום, לֹו יחזיר אֹו לרּבֹו ׁשלֹום יּתן ולא ּפלֹוני. ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹידע
ׁשֹוחה אּלא לזה; זה ּומחזירין הרעים ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּכדר

רּבי'.[מתכופף] ,עלי 'ׁשלֹום וכבֹוד: ּביראה לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלפניו,
ּומרי'. רּבי ,עלי 'ׁשלֹום לֹו: יחזיר ׁשלֹום, רּבֹו לֹו נתן ֲִִִִֶַַַַָָָָָאם

.Âרּבֹווכן ּבפני ּתפּליו יחלץ יֹוׁשבלא אּלא יסב, ולא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ולא רּבֹו, לפני יתּפּלל ולא .הּמל לפני רּבֹו,ּכיֹוׁשב לאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ

רּבֹו ּבצד ּבצּדֹו,ולא להּל לֹו ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
ואחר אחֹוריו; ּכנגד מכּון יהיה ולא רּבֹו, לאחר יתרחק ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻאּלא
רּבֹו. ּבמקֹום יׁשב לא לּמרחץ. רּבֹו עם יּכנס ולא יתּפּלל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכ

ּבפניו ּדבריו יכריע עליו]ולא החולק את[כדעת יסּתר ולא , ְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹֹ
יעמד ולא 'ׁשב'; לֹו: ׁשּיאמר עד לפניו, יׁשב ולא ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹּדבריו.

לעמד.מּלפניו רׁשּות ׁשּיּטל עד אֹו 'עמד', לֹו: ׁשּיאמר עד , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
לאחֹוריו, נרּתע אּלא אחֹוריו, לֹו יחזיר לא מרּבֹו, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוכׁשּיּפטר

ּפניו. ּכנגד ְֶֶָָָָּופניו
.Êעדוחּיב עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו רּבֹו, מּפני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

יׁשב ּכ ואחר קֹומתֹו; יראה ולא מּמּנּו אדםׁשּיתּכּסה וחּיב . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּברגל. רּבֹו ּפני את ְְְִֵֶֶֶַַָלהקּביל

.Áהיהאין ּכן אם אּלא הרב, ּבפני לתלמיד ּכבֹוד חֹולקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכבֹוד לֹו לחלק רּבֹו לרּבֹו,ּדר עֹוׂשה ׁשהעבד מלאכֹות וכל . ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּבמקֹום היה ואם לרּבֹו; עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתלמיד
אינֹו - הּוא' 'עבד יאמרּו: ׁשּמא וחׁש ּתפּלין, לֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹולא
מּלׁשּמׁשֹו ּתלמידֹו הּמֹונע וכל חֹולצֹו. ואינֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹועל
ּתלמיד וכל ׁשמים; יראת מּמּנּו ּופֹורק חסד, מּמּנּו מֹונע -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּתסּתּלק לּׁשכינה ּגֹורם רּבֹו, ּכבֹוד מּכל ּבדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמזלזל

ְִִֵָמּיׂשראל.
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.Ëלּמדּתנּוראה' לֹו: אֹומר ּתֹורה, ּדברי על עֹובר רּבֹו את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
'וכ ּכ לֹו:רּבנּו אֹומר ּבפניו, ׁשמּועה ׁשּמזּכיר זמן וכל . ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

רּבנּו' לּמדּתנּו עד'ּכ מרּבֹו, ׁשמע ׁשּלא ּדבר יאמר ואל . ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אֹומרֹו ׁשם ּבגדיו,ׁשּיזּכיר ּכל קֹורע - רּבֹו ּוכׁשּימּות עד. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מאחה ואינֹו לּבֹו; את מגּלה חזקה]ׁשהּוא תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב מּמּנּו ׁשּלמד מבהק ּברּבֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻלעֹולם.

הרי - חכמתֹו רב מּמּנּו למד לא אם אבל ּתלמידחכמתֹו. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
אבל[כמותו]חבר האּלּו; הּדברים ּבכל ּבכבֹודֹו חּיב ואינֹו , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּמתים ּכל על קֹורע ׁשהּוא ּכׁשם עליו וקֹורע מּלפניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעֹומד
אחד, ּדבר אּלא מּמּנּו למד לא אפּלּו עליהם. מתאּבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

עליו. וקֹורע מּלפניו, עֹומד - ּגדֹול ּבין קטן ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָּבין
.Èמכּונֹותוכל ׁשּדעֹותיו חכמים אינֹו[ישרות]ּתלמיד - ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּלא ּפי על אף ּבחכמה, מּמּנּו ּגדֹול ׁשהּוא מי ּבפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמדּבר
ּכלּום. מּמּנּו ְִֶַָלמד

.‡Èהּדבריםהרב ּבכל ּכבֹודֹו על למחל ׁשרצה הּמבהק ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
- מהן לאחד אֹו ּתלמידיו, לכל מהן, ּבאחד אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלּו,

ּבידֹו חּיבהרׁשּות ׁשּמחל, ּפי על ואף להּדרֹו,. הּתלמיד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּמחל. ּבׁשעה ְֲִֶַַָָָואפּלּו

.·Èּכׁשםצרי הרב ּכ הרב, ּבכבֹוד חּיבין ׁשהּתלמידים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד 'יהי חכמים: אמרּו ּכ ּולקרבן; ּתלמידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכּבד

'חבר ּכׁשל עלי חביב להּזהרּתלמיד אדם וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
המהּנין הּבנים ׁשהן ּולאהבן, הנאה]ּבתלמידיו, [גורמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם

.‚Èלּבֹוהּתלמידים ּומרחיבין הרב, חכמת אמרּומֹוסיפין . ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
מרּבֹותי, יתר מחברי למדּתי חכמה 'הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמים:
עץ את מדליק קטן ׁשעץ ּוכׁשם מּכּלם'; יתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּומּתלמידי
מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד הרב, את מחּדד קטן ּתלמיד ּכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּגדֹול,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹּבׁשאלֹותיו

ה'תשע"ב ניסן י"ד שישי יום

וּפרק ¤¤

להּדרֹוּכל‡. מצוה - חכמים ּפי[לכבדו]ּתלמיד על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

חכמה ׁשּקנה החכם?זה מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב

-אין·. הּכּסא ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
והדרּת" "ּתקּום, הּדּורׁשּנאמר: ּבּה ׁשּיׁש קימה ואין[כבוד], . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבׁשעה חכמים ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻֻּבעלי
הּדּור מה - והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוסקין
ּומּנין ּכיס. חסרֹון ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשּלא עד יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
ּכל הא - "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיעמד

לּלב מסּור ׁשהּוא האמת]ּדבר יודע האדם ּבֹו:[רק נאמר , ֱֵֶֶַַָָָ
."ּמאלהי ְֱֵֵֶָָֹ"ויראת

להןאין‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
ׁשאין החיצֹונה ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמּכיריהן
המהּל,הרירֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

הרֹוכב מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ
ּגדֹולׁשלׁשה‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ
.Âעדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבעחכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יׁשב ׁשעבר, וכיון מּלפניואּמֹות; עֹומד - ּדין ּבית אב ראה . ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מאחריו ׁשּיעבר עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמּׁשּיראּנּו
מּׁשּיראּנּו מּלפניו עֹומד - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָארּבע
עד אֹו ּבמקֹומֹו, ׁשּיׁשב עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹמרחֹוק
מחּול ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו, על ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. .ׁשּיתּכּסה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

עד יֹוׁשבין, ואינן עֹומדין; העם ּכל נכנס, ׁשּיאמרּכׁשהּנׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין נכנס, ּדין ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָלהן:
העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ׁשּנכנס עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָעֹומדין

ּבמקֹומן. ְְִִָיֹוׁשבין
.Êׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות[מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ

מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואיןאחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
בשורה] לעמוד חחובה ּבני ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד כמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

על מקּפצין להן, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמים לתלמיד ׁשבח ואין למקֹומן. ונכנסין העם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשי
- חכמים ּבני למקֹומֹו. חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּכנס
אביהן; ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבזמן

העם. ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
.Áּתמידּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמדׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

מרּבה ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו
ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד

.Ëחכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לפניו הּזקןעֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכדי אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
יד לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלהּדרֹו.
ּבמׁשמע. ׂשיבה ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכֹו

.Èּכלּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּלא ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל

הארץ עּמי ּבפני החֹומֹותיתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
לתׁשּורת ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון

ׁשהּוא[מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל
העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל[מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ

ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה[מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ
היתה אם וכן ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאקּבצם;
ואין ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹסחֹורה
אם וכן הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹמּניחין
מקּדימין - הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָהיה

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין ִִאֹותֹו,
.‡Èאֹותןעֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא לאּגדֹול ; ְְֲִִֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: - חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחרבה
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ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהיּו
זה וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
חּקתי ּבמלּמדי ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻֻׁשאמרה
לעֹולם חלק לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתמאסּו.

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי ְְֲִִֵַַַַָָָהּבא,
.·Èלעֹולםאף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו ּבכלּומנּדין זהב ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּבדברים,מקֹום החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו מּתירין והן ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַאפּלּו
לֹו מּתירין אין - חי החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיחזר
עצמֹו, החכם וכן ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו,
עדים לא צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנּדה
ואם החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו, מּתירין ואין התראה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
למחל החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמת

ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא ְְְִָָָֹלֹו
.‚Èנּדּויהרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ

חּיב הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;
נּדּוי ּבֹו נּדּוילנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה, וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ

מנּדה אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
אחרת, לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה ְְִֵֶֻאינֹו
.„Èּתלמידיּבּמה ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עליהןחכמים ׁשחּיבין ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יׂשראל וכל הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנּדּוי
ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלנהג
ּבין האדם, את מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויּתירּו
ואפּלּו החכם, את המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאיׁש
לחברֹו הּקֹורא (ג) ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַלאחר
צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר המזלזל (ד) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'עבד';
לֹו וקבעּו ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָלֹומר
אֹותֹו מנּדין הּדין, את עליו קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹזמן,
רע ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ּדבר ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

הּזקֹו ׁשּיסיר עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם הּמֹוכראֹו (ח) ; ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו [נזק]קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

על הּמעיד (ט) הּמצר; ּבעל חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיבֹוא
ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו והֹוציא ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׂשראל

טּבח (י) ׁשּיׁשּלם; עד אֹותֹו מנּדין יׂשראל, [בעלּכדין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אחר,איטליז] לכהן ונֹותנן הּמּתנֹות מפריׁש ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהן

ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום המחּלל (יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמנּדין
הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה (יב) מנהג; ׁשהּוא ּפי על ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
לׁשבּועה אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחר

הבאי מה-בכך]ּבדברי של הרּבים[דברים את הּמביא (יד) ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
אכילת לידי הרּבים את הּמביא (טו) הּׁשם; חּלּול ֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלידי

ׁשנים המחּׁשב (טז) ּבחּוץ; חדׁשים[לעברם]קדׁשים וקֹובע ְְֳִִִֵֵַַַַָָָָ
חסר] או מלא החודש את[אם הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִֶֶַַָָָּבחּוצה

טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים המעּכב (יח) ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהעּור;

ידֹו מּתחת טרפה לפניׁשּיצאת סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו הּמקׁשה (כא) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָחכם;
הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאׁשּתֹו,
מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, זה להזּדּקק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהן
ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ׁשּׁשמּועתֹו חכם (כג) ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותן;

נּדּוי. ִַָחּיב

ה'תשע"ב ניסן ט"ו קודש שבת יום

זּפרק ¤¤

-חכם‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
עׂשה ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו אבל[שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּכׁשחטא
ּפי על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד[כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב
ז מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין הלבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם

מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

נּדּוהּווכיצד·. ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַָ
מחרם'. 'ּפלֹוני אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָּבפניו,

נּדּוי. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ְְִָָָָו'ארּור'
הּנּדּויּכיצד‚. למּתירין 'ׁשרּוי לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה„. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמניןמנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר[לעשות ואם[אחרים], מת. ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומרּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹוניןיתר‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Âמנּדיןמי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Êהדיֹוטֹותּבכּמה אפּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ת"ח] לּתלמיד[שאינם ויׁש לבּדֹו. הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ;ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָלהּתיר
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ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָֹ"וּיהיּו
זה וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
חּקתי ּבמלּמדי ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻֻׁשאמרה
לעֹולם חלק לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתמאסּו.

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי ְְֲִִֵַַַַָָָהּבא,
.·Èלעֹולםאף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו ּבכלּומנּדין זהב ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּבדברים,מקֹום החכם את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו מּתירין והן ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר ְְְֲִִִִִֵֵַַַַאפּלּו
לֹו מּתירין אין - חי החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיחזר
עצמֹו, החכם וכן ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹותֹו,
עדים לא צרי ואין ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמנּדה
ואם החכם. את ׁשּירּצה עד לֹו, מּתירין ואין התראה; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
למחל החכם רצה ואם לֹו. ּומּתירין ׁשלׁשה ּבאין החכם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹמת

ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא ְְְִָָָֹלֹו
.‚Èנּדּויהרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ

חּיב הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;
נּדּוי ּבֹו נּדּוילנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה, וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ

מנּדה אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
אחרת, לעיר מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה ְְִֵֶֻאינֹו
.„Èּתלמידיּבּמה ׁשּבּזה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עליהןחכמים ׁשחּיבין ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יׂשראל וכל הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנּדּוי
ּבׁשבילֹו, ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלנהג
ּבין האדם, את מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָויּתירּו
ואפּלּו החכם, את המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאיׁש
לחברֹו הּקֹורא (ג) ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַלאחר
צרי ואין סֹופרים, מּדברי אחד ּבדבר המזלזל (ד) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'עבד';
לֹו וקבעּו ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָלֹומר
אֹותֹו מנּדין הּדין, את עליו קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹזמן,
רע ּכלב ּכגֹון הּמּזיק, ּדבר ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

הּזקֹו ׁשּיסיר עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם הּמֹוכראֹו (ח) ; ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אנס ּכל עליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו [נזק]קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

על הּמעיד (ט) הּמצר; ּבעל חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיבֹוא
ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו מּמּנּו והֹוציא ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׂשראל

טּבח (י) ׁשּיׁשּלם; עד אֹותֹו מנּדין יׂשראל, [בעלּכדין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אחר,איטליז] לכהן ונֹותנן הּמּתנֹות מפריׁש ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹּכהן

ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום המחּלל (יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמנּדין
הּפסח ּבערב מלאכה העֹוׂשה (יב) מנהג; ׁשהּוא ּפי על ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
לׁשבּועה אֹו לבּטלה, ׁשמים ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָאחר

הבאי מה-בכך]ּבדברי של הרּבים[דברים את הּמביא (יד) ; ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
אכילת לידי הרּבים את הּמביא (טו) הּׁשם; חּלּול ֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָלידי

ׁשנים המחּׁשב (טז) ּבחּוץ; חדׁשים[לעברם]קדׁשים וקֹובע ְְֳִִִֵֵַַַַָָָָ
חסר] או מלא החודש את[אם הּמכׁשיל (יז) לארץ; ְְִֶֶַַָָָּבחּוצה

טּבח (יט) מצוה; מּלעׂשֹות הרּבים המעּכב (יח) ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהעּור;

ידֹו מּתחת טרפה לפניׁשּיצאת סּכינֹו ּבדק ׁשּלא טּבח (כ) ; ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
את ׁשּגרׁש מי (כב) לדעת; עצמֹו הּמקׁשה (כא) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָחכם;
הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ׁשּתפּות ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאׁשּתֹו,
מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ּכׁשּיבֹואּו לזה, זה להזּדּקק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהן
ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ׁשּׁשמּועתֹו חכם (כג) ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותן;

נּדּוי. ִַָחּיב

ה'תשע"ב ניסן ט"ו קודש שבת יום

זּפרק ¤¤

-חכם‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
עׂשה ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו אבל[שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּכׁשחטא
ּפי על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד[כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב
ז מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין הלבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין
להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם

מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין

נּדּוהּווכיצד·. ואם ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַָ
מחרם'. 'ּפלֹוני אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָּבפניו,

נּדּוי. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ְְִָָָָו'ארּור'
הּנּדּויּכיצד‚. למּתירין 'ׁשרּוי לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ

'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול
לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי

עּמֹו?מה„. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ
נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמניןמנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ
ּבארּבע עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה

לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר[לעשות ואם[אחרים], מת. ְְְְִִֵֵָ

ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומרּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ
צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן

מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,
ׁשֹוניןיתר‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Âמנּדיןמי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Êהדיֹוטֹותּבכּמה אפּלּו ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ת"ח] לּתלמיד[שאינם ויׁש לבּדֹו. הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ;ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָלהּתיר
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.Ëּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ

.Èנּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‡Èעצמֹונּדּוי מּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם- [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ

התנאי] נתקיים נּדהלא ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ
הרי - נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו

לעצמֹו. מפר ְְֵֵֶַזה
.·Èּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו ידע[חלם אפּלּו , ֲֲִִִֶַַָ

להּתירֹו הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָמי
מצא, לא ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמּנּדּויֹו;
מי לֹו מּתירין מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו ְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּתירין
עׂשרה אפּלּו לֹו מּתירין מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּיֹודעין
לֹו מּתירין עׂשרה, ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשאינן

ׁשלׁשה .אפּלּו ְֲִָֹ
.‚Èלֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבין ואין ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה ּכׁשּיחזרנּדּוי אחד, ּברגע ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכּמה ּבנּדּויֹו זה להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהמנּדה
לזה להחרים ּדין ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשנים,

נידוי]לכּתחּלה עּמֹו[ללא וׁשֹותה עּמֹו ׁשאֹוכל מי ּולהחרים , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ליּסרֹו, ּכדי מחרימין - אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹאֹו
על אף החּטאים. יפרצּוה ׁשּלא עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּוכדי
לתלמיד ׁשבח אינֹו לכבֹודֹו, לנּדֹות לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּפי
מּדברי אזניו מעלים אּלא זה, ּבדבר עצמֹו להנהיג ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמים
ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - להן לּבֹו יׁשית ולא הארץ, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעּמי
."לּב ּתּתן אל ידּברּו, אׁשר הּדברים לכל "ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחכמתֹו:
ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - הראׁשֹונים חסידים ּדר היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָוכן
לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין אּלא עֹוד, ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹמׁשיבין;
ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן מׁשּתּבחין היּו ּגדֹולים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוחכמים
ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ולא אדם נּדּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּמעֹולם
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ׁשראּוי חכמים, ּתלמידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. חרפּוהּו אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבּזּוהּו
מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ּבפרהסיא, אדם ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹחרפֹו
ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ׁשּזה נענׁש, -ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ׁשּיבּקׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָעד

ּדס רחמנא ּיעןּברי ְְְֲִַַַָָ
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ותׁשע עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָיׁש
ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית

לעׂשֹות ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
(ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּפסל
אחרים להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּלא
(יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
לעבדּה; יחיד להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשּלא
(טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ(יד)
ׁשּלא (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(כ) ּבׁשמּה; להתנּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיּמנע
להתנּבא ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
נביא מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשקר,
ׁשּלא (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשקר;
ׁשּלא (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ׁשּלא (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלאּבד
להנֹות ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנֹות
זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹּבצּפּוי
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשן; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
לחּבר ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
לׁשאל ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא (מא) ְְִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹחבר;
לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא (מג) ְְְְְִִִֵֶֶַֹֹֹּבאֹוב;
ּפאת להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַַֹֹֹ(מה)
ּתעּדה ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש יעּדה ׁשּלא (מז) ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹזקן;
ׁשּלא (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא (מט) איׁש; עדי ְֲֲִִִִֶֶַַָֹֹֹאּׁשה
ּכל ּובאּור מת. על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהתּגֹודד;

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו ְְִִִֵֵַָָהּמצוֹות

א ¤¤ּפרק

הראשון]אנֹוׁשּבימי‡. אדם בן שת טעּות[בן האדם ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָָ
ונבערה ואנֹוׁש[נכסלה]ּגדֹולה, הּדֹור; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָ

טעּותם היתה וזֹו הּטֹועים. מן והאלעצמֹו, הֹואיל אמרּו, : ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּונתנםּברא העֹולם, את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

- לפניו המׁשּמׁשין ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמרֹום,
רצֹון וזהּו ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו ּכמֹו[את]האל וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הּוא וזה לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּמל
התחילּו לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ּולׁשּבחם קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
רצֹון להּׂשיג ּכדי - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּולפארם
היּו וכ זרה. עבֹודה עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּבֹורא,
ׁשם ׁשאין אֹומרים ׁשהן לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרים
ירא לא "מי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא זה. ּכֹוכב אּלא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹאלֹוּה
ּובכל הּגֹוים חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמל
הבלים מּוסר ויכסלּו, יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמלכּותם
;לבּד האל הּוא ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר, - הּוא" ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעץ
הּוא. רצֹונ ההבל ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָאבל
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ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
אֹו ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
היכל, לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'ּכל
והּקטּנים הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָועׂשּו
ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשאר
ּבנבּואתֹו'. ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא ְְִִִִֶַַַָָ'זֹו
האילנֹות ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוהתחילּו
להם; ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים הּגבעֹות, ועל ההרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובראׁשי
וראּוי ּומרעה, מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָואֹומרים
'ׁשּבעבֹודה להם: אֹומרים והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָלעבדּה
.'וכ ּכ ּתעׂשּו ואל ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָזֹו
אֹו עצמֹו ׁשהּכֹוכב ולֹומר לעמד אחרים ּכֹוזבים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹוהתחילּו
'עבדּוני להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּגלּגל
ּתעׂשּו ואל ,ּכ 'ועׂשּו עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבכ
הּצּורֹות את לעבד העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
להן. ּולהׁשּתחֹות להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֻּבעבֹודֹות
ּכל מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוכיון
הארץ עם ּכל ונמצאּו הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּיקּום
ואבן עץ ׁשל הּצּורה אּלא יֹודעים אינם והּקטּנים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּנׁשים
להן להׁשּתחֹות מּקטנּותן ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוההיכל
ּכגֹון ּבהם, ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּולעבדן,
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכֹומרים
ולדמּותן ּבגללם האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכֹוכבים

דמותן] ולא[לפי מּכירֹו ׁשם היה לא העֹולמים, צּור אבל .ְֲִִַָָָָָָֹֹ
יחידים אּלא וׁשםיֹודעֹו, ונח ּומתּוׁשלח חנֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

מתּגלּגל העֹולם היה זֹו, ּדר ועל עד[נמשך]ועבר. ,והֹול ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשלֹום. עליו אבינּו אברהם ׁשהּוא עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולד

שנים]ׁשּנגמלּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינויזהאיתן[מחלב ְִֵֵֶֶַָָ
לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשבּבדעּתֹו[לחפש], קטן, והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ּתמּה: והיה ּובּלילה; הּזהּבּיֹום הּגלּגל ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשאי לפי אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוהג
מֹודיע ולא מלּמד לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפׁשר
זרה עבֹודה עֹובדי ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻּדבר,
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדים העם וכל ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהּטּפׁשים.
ּדר ׁשהּׂשיג עד ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיה

הּצ קו והבין ׁשםהאמת, ׁשּיׁש וידע הּנכֹונה; מּדעּתֹו [-דק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכל,שישנו] ּברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד, ְְְְֱִֶַַַַַַָָָֹאלֹוּה

טֹועים, העם ׁשּכל וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
לטעֹות להם ׁשּגרם טעותם]ודבר שורש ׁשעֹובדים[ידע זה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ּובן מּדעּתם; האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשנה וידע,ארּבעים ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות להׁשיב קושיות]התחיל אּור[להקשות ּבני על ְְְְִִִֵַָ
האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ולֹומר עּמהם, ּדין ולער ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׂשּדים,
להֹודיע והתחיל הּצלמים, את וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
ראּוי ולֹו העֹולם, לאלֹוּה אּלא לעבד ראּוי ׁשאין ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעם,
הּברּואים ּכל ׁשּיּכירּוהּו ּכדי - ּולנּס ּולהקריב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהׁשּתחֹות
יטעּו ׁשּלא ּכדי הּצּורֹות, ּכל ולׁשּבר לאּבד וראּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבאים;
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמים ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
להרגֹו הּמל ּבּקׁש ּבראיֹותיו, עליהם ׁשּגבר ּכיון ;אּלּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לחרן. ויצא נס, לֹו ּגדֹולנעׂשה ּבקֹול ולקרֹות לעמד והתחיל ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹ
ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ׁשּיׁש ּולהֹודיעם העם, ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָלכל
לעיר מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא מהּל והיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלעבד.
קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ׁשהּגיע עד לממלכה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּממלכה

וכיון עֹולם". אל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא העםׁשּנאמר: ׁשהיּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו וׁשֹואלין אליו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתקּבצין

עד האמת, לדר ׁשּיחזירהּו עד ּדעּתֹו ּכפי קּבצּוׁשּנתואחד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאליו

הּגדֹול ּבנֹוהעּקר ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ,הּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מלּמד יצחק האמת]ּומחזירויׁשב הֹודיעֹו[לדרך ויצחק ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ּומּנהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹליעקב
ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד אבינּו ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֻויעקב
אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר ללּמד ּביׁשיבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹוׁשיבֹו
ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ּבניו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻוצּוה
יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹיׁשּתּכח

אּמה ּבעֹולם ונעׂשת עליהם, יֹודעתּובּנלוים ה',ׁשהיא את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
ּבמצות ׁשעמד לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולעבד
קט וכמעט זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאבֹות;
לטעּות יעקב ּבני וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה,
הּׁשבּועה את ּומּׁשמרֹו אֹותנּו, ה' ּומאהבת ּותעּיֹותן. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעּמים

אבינּו ּכללאברהם ׁשל ורּבן רּבנּו מׁשה עׂשה הּנביאים,, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
לנחלה, ּביׂשראל ה' ּובחר רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשלחֹו.
מׁשּפט ּיהיה ּומה עבֹודתֹו, ּדר והֹודיען ּבמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהכּתירן

אחריה. הּטֹועין וכל זרה ְֲֲִֶַַָָָָָעבֹודה
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ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
אֹו ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
היכל, לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'ּכל
והּקטּנים הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָועׂשּו
ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשאר
ּבנבּואתֹו'. ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא ְְִִִִֶַַַָָ'זֹו
האילנֹות ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוהתחילּו
להם; ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים הּגבעֹות, ועל ההרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובראׁשי
וראּוי ּומרעה, מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָואֹומרים
'ׁשּבעבֹודה להם: אֹומרים והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָלעבדּה
.'וכ ּכ ּתעׂשּו ואל ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָזֹו
אֹו עצמֹו ׁשהּכֹוכב ולֹומר לעמד אחרים ּכֹוזבים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹוהתחילּו
'עבדּוני להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּגלּגל
ּתעׂשּו ואל ,ּכ 'ועׂשּו עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבכ
הּצּורֹות את לעבד העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
להן. ּולהׁשּתחֹות להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֻּבעבֹודֹות
ּכל מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוכיון
הארץ עם ּכל ונמצאּו הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּיקּום
ואבן עץ ׁשל הּצּורה אּלא יֹודעים אינם והּקטּנים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּנׁשים
להן להׁשּתחֹות מּקטנּותן ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוההיכל
ּכגֹון ּבהם, ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּולעבדן,
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכֹומרים
ולדמּותן ּבגללם האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכֹוכבים

דמותן] ולא[לפי מּכירֹו ׁשם היה לא העֹולמים, צּור אבל .ְֲִִַָָָָָָֹֹ
יחידים אּלא וׁשםיֹודעֹו, ונח ּומתּוׁשלח חנֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

מתּגלּגל העֹולם היה זֹו, ּדר ועל עד[נמשך]ועבר. ,והֹול ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשלֹום. עליו אבינּו אברהם ׁשהּוא עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולד

שנים]ׁשּנגמלּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינויזהאיתן[מחלב ְִֵֵֶֶַָָ
לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשבּבדעּתֹו[לחפש], קטן, והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ּתמּה: והיה ּובּלילה; הּזהּבּיֹום הּגלּגל ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשאי לפי אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוהג
מֹודיע ולא מלּמד לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפׁשר
זרה עבֹודה עֹובדי ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻּדבר,
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדים העם וכל ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהּטּפׁשים.
ּדר ׁשהּׂשיג עד ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיה

הּצ קו והבין ׁשםהאמת, ׁשּיׁש וידע הּנכֹונה; מּדעּתֹו [-דק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכל,שישנו] ּברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד, ְְְְֱִֶַַַַַַָָָֹאלֹוּה

טֹועים, העם ׁשּכל וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
לטעֹות להם ׁשּגרם טעותם]ודבר שורש ׁשעֹובדים[ידע זה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ּובן מּדעּתם; האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשנה וידע,ארּבעים ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות להׁשיב קושיות]התחיל אּור[להקשות ּבני על ְְְְִִִֵַָ
האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ולֹומר עּמהם, ּדין ולער ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׂשּדים,
להֹודיע והתחיל הּצלמים, את וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
ראּוי ולֹו העֹולם, לאלֹוּה אּלא לעבד ראּוי ׁשאין ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעם,
הּברּואים ּכל ׁשּיּכירּוהּו ּכדי - ּולנּס ּולהקריב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהׁשּתחֹות
יטעּו ׁשּלא ּכדי הּצּורֹות, ּכל ולׁשּבר לאּבד וראּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבאים;
אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמים ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
להרגֹו הּמל ּבּקׁש ּבראיֹותיו, עליהם ׁשּגבר ּכיון ;אּלּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לחרן. ויצא נס, לֹו ּגדֹולנעׂשה ּבקֹול ולקרֹות לעמד והתחיל ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹ
ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ׁשּיׁש ּולהֹודיעם העם, ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָלכל
לעיר מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא מהּל והיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלעבד.
קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ׁשהּגיע עד לממלכה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּממלכה

וכיון עֹולם". אל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא העםׁשּנאמר: ׁשהיּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו וׁשֹואלין אליו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתקּבצין

עד האמת, לדר ׁשּיחזירהּו עד ּדעּתֹו ּכפי קּבצּוׁשּנתואחד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאליו

הּגדֹול ּבנֹוהעּקר ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ,הּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מלּמד יצחק האמת]ּומחזירויׁשב הֹודיעֹו[לדרך ויצחק ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ּומּנהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹליעקב
ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד אבינּו ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֻויעקב
אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר ללּמד ּביׁשיבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹוׁשיבֹו
ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ּבניו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻוצּוה
יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹיׁשּתּכח

אּמה ּבעֹולם ונעׂשת עליהם, יֹודעתּובּנלוים ה',ׁשהיא את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
ּבמצות ׁשעמד לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולעבד
קט וכמעט זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאבֹות;
לטעּות יעקב ּבני וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה,
הּׁשבּועה את ּומּׁשמרֹו אֹותנּו, ה' ּומאהבת ּותעּיֹותן. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעּמים

אבינּו ּכללאברהם ׁשל ורּבן רּבנּו מׁשה עׂשה הּנביאים,, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
לנחלה, ּביׂשראל ה' ּובחר רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשלחֹו.
מׁשּפט ּיהיה ּומה עבֹודתֹו, ּדר והֹודיען ּבמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהכּתירן

אחריה. הּטֹועין וכל זרה ְֲֲִֶַַָָָָָעבֹודה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oqip f"hÎ'h -

ה'תשע"ב ניסן ט' ראשון יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ד והּואהּמצוה ציצית, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

הּכנף עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרֹו

ּתכלת" gl)ּפתיל ,eh xacna),מצות ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל gl.)אףֿעלּֿפי zegpn)אינּה "הּתכלת : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשּכן אתֿהּתכלת", מעּכב אינֹו והּלבן אתֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעּכבת

ּבּספרי my)אמרּו gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

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



oqipקיב f"hÎ'i oey`xÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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לציצת לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
הּנׁשים אין וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ―ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

קּדּוׁשין ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, .(bl:)חּיבֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו (gl.ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

(jli`e.

ה'תשע"ב ניסן י' שני יום

ה'תשע"ב ניסן י"א שלישי יום

ה'תשע"ב ניסן י"ב רביעי יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט אחרהּמצוה יתעּלה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָ

ּוברכּת וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכלֿאכילה,
וגֹו'" אלהי i)אתֿה' ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .zekxa) ְְְֱֶֶֶַָֹ

(e wxt yixואכלּת ׁשּנאמר: מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׂשבעּת

ּברכֹות. ּבמּסכת ְְְֶֶַָמקֹומֹות

ה'תשע"ב ניסן י"ג חמישי יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

זֹו, עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

וגֹו'" ונכרתה ci)ערלתֹו ,my my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק מיבמֹות(lw.)זֹו ד' ואין(fn:)ּופרק . ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּכמֹו ,ּכ על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין .(hk.)ׁשּנתּבאר ְְִִִֵֶָ

ה'תשע"ב ניסן י"ד שישי יום

˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ Â�ÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰� ,‰�˘‰ ÏÎ

― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

זֹו, עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

וגֹו'" ונכרתה ci)ערלתֹו ,my my)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק מיבמֹות(lw.)זֹו ד' ואין(fn:)ּופרק . ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּכמֹו ,ּכ על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין .(hk.)ׁשּנתּבאר ְְִִִֵֶָ

ˆŒÁÙ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� ‰�M‰ŒÏk ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»«»»

ה'תשע"ב ניסן ט"ו קודש שבת יום

ÁˆŒˆ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ�…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
Áˆ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� Èe„ÈÂ‰ ÁÒ�…««ƒ

ה'תשע"ב ניסן ט"ז ראשון יום

˜ŒÁˆ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ�…«ƒ¿««»
.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÒÈ�Ê"ËŒ'ÈÔÂ̆‡̄ŒÈ�̆ÌÂÈ

― הקנ"ד והּואהּמצוה ּבּׁשּבת, לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום ai)אמרֹו: ,bk zeny)נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִַַַָָֹ

יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה k,הּצּוּוי zeny) ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
(iלנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו
טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ
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d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב - הוא סוטה
"כחוט דקים בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה":

ליום. דף ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
בדף - המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנם,

אם - העומר לספירת בנוגע כן שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא,
"שבע זה אין הספירה, ימי ממ"ט אחד יום ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר

הספירה. ימי מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש

בזה: והביאור

דברים ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי
עליהם יפול שלא וכן ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון

סוטה. מסכת - ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיון וכיוצאֿבזה. לכלוך

הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrnבאים אינם הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

את ילמדו זה שביום ייתכן כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא
בלבד? ה"שער"

לגבי עילוי בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל

ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

הקודש", בלשון לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של
טוב שם הבעל כתורת זה.2אשר, בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה מדברי שום3ולהעיר מבין ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ עם שהוא מי "אף :
. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .

כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור

(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א

בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,
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.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב - הוא סוטה
"כחוט דקים בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה":

ליום. דף ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
בדף - המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנם,

אם - העומר לספירת בנוגע כן שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא,
"שבע זה אין הספירה, ימי ממ"ט אחד יום ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר

הספירה. ימי מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש

בזה: והביאור

דברים ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי
עליהם יפול שלא וכן ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון

סוטה. מסכת - ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיון וכיוצאֿבזה. לכלוך

הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrnבאים אינם הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

את ילמדו זה שביום ייתכן כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא
בלבד? ה"שער"

לגבי עילוי בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל

ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

הקודש", בלשון לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של
טוב שם הבעל כתורת זה.2אשר, בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה מדברי שום3ולהעיר מבין ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ עם שהוא מי "אף :
. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .

כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור

(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א

בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

עב

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,
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.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב - הוא סוטה
"כחוט דקים בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה":

ליום. דף ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
בדף - המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנם,

אם - העומר לספירת בנוגע כן שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא,
"שבע זה אין הספירה, ימי ממ"ט אחד יום ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר

הספירה. ימי מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש

בזה: והביאור

דברים ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי
עליהם יפול שלא וכן ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון

סוטה. מסכת - ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיון וכיוצאֿבזה. לכלוך

הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrnבאים אינם הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

את ילמדו זה שביום ייתכן כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא
בלבד? ה"שער"

לגבי עילוי בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל

ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

הקודש", בלשון לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של
טוב שם הבעל כתורת זה.2אשר, בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה מדברי שום3ולהעיר מבין ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ עם שהוא מי "אף :
. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .

כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור

(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א

בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,
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.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב - הוא סוטה
"כחוט דקים בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה":

ליום. דף ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
בדף - המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנם,

אם - העומר לספירת בנוגע כן שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא,
"שבע זה אין הספירה, ימי ממ"ט אחד יום ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר

הספירה. ימי מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש

בזה: והביאור

דברים ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי
עליהם יפול שלא וכן ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון

סוטה. מסכת - ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיון וכיוצאֿבזה. לכלוך

הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrnבאים אינם הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

את ילמדו זה שביום ייתכן כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא
בלבד? ה"שער"

לגבי עילוי בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל

ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

הקודש", בלשון לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של
טוב שם הבעל כתורת זה.2אשר, בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה מדברי שום3ולהעיר מבין ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ עם שהוא מי "אף :
. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .

כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור

(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א

בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר עב

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":
ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל

בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,
א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,

"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר
הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור
דברי� ייכנסו שלא לשמור שענינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� יפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיו� וכיוצאֿבזה. לכלו�
הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,

בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי
את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת היתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא

בלבד? ה"שער"
לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,

המסכת: כל
ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"

את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,
הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של

טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,
השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות לבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .
כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

ס"ח1) סתפ"ט או"ח (אדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג�כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה
דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי

המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את
והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי

זה: ביו� העומר
הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד

דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:
ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של

" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "
א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העני� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העני� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל
עני� זה שג� מכיו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,

dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,
כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעני� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש
בזה: והעני�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עני� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעני�
נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עני� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עני� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור
יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע

צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח
אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� וזאת,12� ,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי
"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�

כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא
ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

ש�.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה
יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א
כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות

פז

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

mildz

é÷
ìéáùá íäøáà ìò êìåä øåîæîä ìëù àöîúå íéðôá ïééò ,íúåìééçå íéìåãâ íéëìî íäøáà âøä êàéä øôñéå íäøáà ãáò øæòéìàì åìàùù êàéä øôåñé åá

:íùì äëæ êëì åúåãìéá åàøåá úà øéëäù

àýåýé íàð øBîæî ãåãìúéLà-ãr éðéîéì áL éðãàì |éáéàéìâøì íãä E:EáhîEfr ä §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À
ýåýé çìLéïBivîéáéà áø÷a äãø:EâEnrøçLî íçøî Lã÷-éøãäa Eìéç íBéa úáãð ¦§©´−§Ÿ̈¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®

:Eúãìé ìè Eìãýåýé òaLð-ìr íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå |:÷ãö-ékìî éúøácäéðãû §¹À©´©§ª¤«¦§©³§Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§¨®©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬
ðéîé-ìr:íéëìî Btà-íBéa õçî Eåõçî úBiåâ àìî íéBba ïéãé:äaø õøà-ìr Làø ©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«

æ-ìr äzLé Cøca ìçpîøé ïk:Làø íé −¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

àé÷
:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

à:äãòå íéøLé ãBña ááì-ìëa ýåýé äãBà | déeììäáíéLeøc ýåýé éNòî íéìãb ©«§¨̧¤´−§Ÿ̈§¨¥¨®§−§¨¦´§¥¨«−§Ÿ¦©«£¥´§Ÿ̈®§¹¦À
:íäéöôç-ìëìâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå-ãBäãíeçøå ïepç åéúBàìôðì äNò øëæ §¨¤§¥¤«§¨¨¬¨«¢®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«¥¤́−¨¨§¦§§¨®©−§©´

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«



קיד

בגמרא נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוןlthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

והקרבת הבאת מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר

העניינים אלא לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף שאזהשייכים העומר דספירת א' ביום כן שאין מה יום:

ולומד ישdnyקורא - ליום) דף ליום דף ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכים ומזה ,"mihxtדף ליום דף - "

א'. ביום העומר הבאת מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום,

בתחילתן" סופן ד"נעוץ הענין את לבאר יש זה פי את5ועל שסיים לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -

סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילתן" ,"
iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל

"כלל". של באופן הענין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על -

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל

ענין זה שגם מכיון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף הואdxezaובהקדמה: ששייך ועד ,
dlek dxezlהרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daizמשה אמר אם ,

כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxezזה בענין שגם מובן, ."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש

בזה: והענין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אדםdhyz"איש "אין אשתו",
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכן כיצד אבל הבחירה, ענין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שענין

נאמר הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9ואף כן, ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של ענין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה:

אחרים" ד"אלהים ענין שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור

יותר גדול לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה "11מכמו בלשון הדיוק גם וזהו ,ea qpkp"שטות רוח

אדם" בני על עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם וזאת,12- ,
הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי

"אם זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת היתה אם . . נפקדת עקרה בגמרא13היתה וכמסופר ,14

בתחילתה.4) סוטה

מ"ז.5) פ"א יצירה ספר

ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'

פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה

יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו

שם.10) תניא ראה
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יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך. א

כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה

ב.14) לא, ברכות

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

תראה ראה "אם לחנה: בפני15בנוגע ואסתתר אלך - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .

זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה

ז"ל רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה הענין מודגש הסוטה בהשקאת שגם השלום16[ולהעיר, "גדול
[שם המפורש"ied'שהשם "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם אמר17, בקדושה, שנכתב [

אשר השלום, דענין העילוי גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו ש"ימחה18לא מותר זה עילוי שבשביל אומר שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד בדבר, מצוה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי

.·È:הענין ביאור
סוטה מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - הסתירהixg`lכו'" אזי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, `dxeqקינוי

איסור בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה דאלקנה19(גם הקינוי על תעבור שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(
בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר,

של מעלתו גודל אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש כמסופר שהי'20אלקנה. ו"בדרך שבדרך, העיר אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

ד"יראה בענין מישראל רבים שזיכה כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה
ה'" האדון פני אל זכורך "כדרך21כל אלקנה22, של דבריו מצד כאמור, זה, וכל לראות"! בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד,

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlrהאומר" ממש) לא `hg`(אבל

aey`e"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע כן,`dxnאמנם, פי על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .

איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה

בזה: והביאור

של שמחשבתו במקום הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה הענין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיון
נמצא הוא שם כלל;25אדם חטא של ענין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה - ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
הענייניםdaeyzdמועילה פנימיות שמצד מכיון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של ענין כאן הי' לא

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

אפילו מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר למעלהלאחרי שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של ענין שהי'

הירידה כל כלומר, דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף
כדי אלא seqאינה lk seqyבגלגול או זה בגלגול תשובה, לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי .26אחר,

יא.15) א, ש"א

וש"נ.16) א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל' רמב"ם

ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם

בסופה.18) גיטין

ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61

עז.20) רמז ש"א יל"ש

יז.21) כג, משפטים

בתחלתה.22) חגיגה

רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא

פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה

(25426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78 הע'

סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
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תראה ראה "אם לחנה: בפני15בנוגע ואסתתר אלך - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .

זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה

ז"ל רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה הענין מודגש הסוטה בהשקאת שגם השלום16[ולהעיר, "גדול
[שם המפורש"ied'שהשם "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם אמר17, בקדושה, שנכתב [

אשר השלום, דענין העילוי גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו ש"ימחה18לא מותר זה עילוי שבשביל אומר שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד בדבר, מצוה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי

.·È:הענין ביאור
סוטה מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - הסתירהixg`lכו'" אזי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, `dxeqקינוי

איסור בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה דאלקנה19(גם הקינוי על תעבור שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(
בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר,

של מעלתו גודל אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש כמסופר שהי'20אלקנה. ו"בדרך שבדרך, העיר אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

ד"יראה בענין מישראל רבים שזיכה כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה
ה'" האדון פני אל זכורך "כדרך21כל אלקנה22, של דבריו מצד כאמור, זה, וכל לראות"! בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד,

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlrהאומר" ממש) לא `hg`(אבל

aey`e"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע כן,`dxnאמנם, פי על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .

איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה

בזה: והביאור

של שמחשבתו במקום הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה הענין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיון
נמצא הוא שם כלל;25אדם חטא של ענין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה - ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
הענייניםdaeyzdמועילה פנימיות שמצד מכיון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של ענין כאן הי' לא

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

אפילו מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר למעלהלאחרי שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של ענין שהי'

הירידה כל כלומר, דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף
כדי אלא seqאינה lk seqyבגלגול או זה בגלגול תשובה, לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי .26אחר,

יא.15) א, ש"א

וש"נ.16) א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל' רמב"ם

ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם

בסופה.18) גיטין

ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61

עז.20) רמז ש"א יל"ש

יז.21) כג, משפטים

בתחלתה.22) חגיגה

רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא

פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה

(25426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78 הע'

סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



קטז

ד שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzyשל
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

- תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם

יותר נעלית .28לתשובה

.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד את30השנה גם ומקבלים השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - ,31התורה

ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא

יב.30) יא, עקב

יב.31) ד, קהלת ראה

ד שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzyשל
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

- תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם

יותר נעלית .28לתשובה

.ÁÈובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו מרשית29גו' בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד את30השנה גם ומקבלים השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - ,31התורה

ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא

יב.30) יא, עקב

יב.31) ד, קהלת ראה

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zezixk(ycew zay meil)

,äøBz äøñà.zaygn zk`ln dpi` zewqrzd jezn diiyre ¨§¨¨
:`xnbd dywn'úB÷Bðéz' àäå ,ïîçð áøì àáø déì øîàixde - ¨©¥¨¨§©©§¨§¨¦

,zaya zewepiz zlin oipra epipyy dpyndéîc ÷qòúî éëc- §¦¦§©¥¨¥
,'wqrzn'k da aygp `edyïðúedpyna(.flw zay),éðL Bì eéäL éî §©¦¤¨§¥

ãçà ,úB÷Bðézepnf ribd mdn,úaMa ìeîìz` dgec dpnfa dline ¦¤¨¨©©¨
zayd(.alw zay),åwepizãçàdid epnfúaMä øçà ìeîìmeia - §¤¨¨©©©©¨

,zaya elenl xeq`e ,oey`xçëLåzaya epnf wepiz dfi` ldend §¨©
,zayd xg`l dfi`eúà ìîewepizd,úaMa ,úaMä øçà ìL ¨¤¤©©©©¨©©¨

,ef dlina zayd z` lligy `vnpe,úàhç áéiçî øæòéìà éaøoick ©¦¡¦¤¤§©¥©¨
,zaya bbey lk.øèBt òLBäé éaøåe :eziiyew z` `ax miiqnãò §©¦§ª©¥©

òLBäé éaø øèt àì ïàkepi` ,z`hgn exht ryedi iaxy dn lk - ¨Ÿ¨©©¦§ª©
øáñ÷c íeMî àlày mc`yäåöî øáãa äòèzeyrl aygy - ¤¨¦§¨¨©¨¨¦§©¦§¨

,devnøeèt ,äåöî äNò àìå,z`hgnìáàdåàìc øáãa ÷qòúî §Ÿ¨¨¦§¨¨£¨¦§©¥§¨¨§¨
,äåöî,xg` urn hwile df urn dp`z hwll oeekzdy oebkeléôà ¦§¨£¦

,áéiçî òLBäé éaøwqrzny l`eny mya xn`y ongp ax lr dywe ©¦§ª©§©¥
.xeht zaya

:`xnbd zvxznBì øîà,ongp axì çpäly ef dpyn'úB÷Bðéú'l`e ¨©©©§¦
,wqrzn `edy s` eaiigl cgein mrh da yiy meyn ,dpnn gikez

e ìéàBäy ep`vn'äøeaça ì÷ì÷î'jxca zaya dxeag dyerd - ¦§©§¥§©¨
lewlw,áéiçxeht lwlwnd zek`ln x`yay s`(:cl w"a)s` okl , ©¨

d,áéiç ,äøeaça ÷qòúîyi ,zay zek`ln x`ya wqrznd la` ¦§©¥§©¨©¨
.xehty xnel

:l`eny lr zeywdl dkiynn `xnbdäãeäé áø déáéúéà¥¦¥©§¨
ì,ìàeîL,epzpyna epipyèwìì ïéekúî eléôà ,øîBà äãeäé éaø ¦§¥©¦§¨¥£¦¦§©¥§©¥

,íéáðò èwéìå íéðàze`,íéðàz èwéìå íéáðòhwll oeekzd m` oke §¥¦§¦¥£¨¦£¨¦§¦¥§¥¦

mip`z,úBðáì èwéìå úBøBçLe`éaø ,úBøBçL èwéìå úBðáì §§¦¥§¨§¨§¦¥§©¦
àëä àäå .øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìàlka ixde - ¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥§¨¨¨

,elld mipte`d,àeä ÷qòúî,oaxw eaiign xfril` iaxeéaøå ¦§©¥§©¦
nð òLBäéàðéîì àðéî ïî àlà øèt à÷ àì éryedi iax elit`e - §ª©©¦Ÿ¨¨©¤¨¦¦¨§¦¨

oin ecia dlre cg` oin lr dzid ezaygny meyn `l` exht `l
,xg`àðéî ãça ìáàoeekzdy oebk ,cg` oina wqrznd la` - £¨§©¦¨

,zxg` dp`z ecia dzlre ef dp`z hwll,áéiçî òLBäé éaø eléôà£¦©¦§ª©§©¥
.xhetd l`eny ixack `lye ,aiig zaya wqrzny ixd

:`xnbd zvxzndéì øîà,l`enyàððéL,ccegn -ïéúéðúî ÷BáL ¨©¥¦§¨§©§¦¦
éàøúa àúå,ipenk dyxtze ,dpynd yexita jzpad z` aefr - §¨©§©

Balî èwìî ãáàL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëädaygn el dzidy - ¨¨§©¨§¦©§¤¨©§©¥¦¦
ealn ef daygn dca` aeyy `l` seqal dyry dnl dpey`x
daygn el dzid mewn lkny oeik aiigl yi df ote`ae ,dgkye

y epiide ,df xacl dligznçëLå ,íéáðò èwìì ïåekúðoeekzdy ¦§©¥§©¥£¨¦§¨©
,miapr hwllàðéòa íéðàz øeáñå`ed epevxay dzr xeaqe - §¨§¥¦¨¥¨
,mip`z hwllíéáðòä ìò Bãé äëìäåixd ,oeekzdl ila mhwile §¨§¨¨©¨£¨¦

`l la` ,miaprd z` dligza dvx ik ,dpey`xd ezpeek ziyrpy
,ewlgp dfae ,mip`zd lr aygy dyrn zryay ezaygn ziyrp

øáñ øæòéìà éaøcy ,aiig `edyBúðåek äúNòð éøädpey`xd §©¦¡¦¤¤¨©£¥¤¤§¨©¨¨
,wqrznk aygp epi`e ,miaprd lr aygyøáñ òLBäé éaøå,xehty §©¦§ª©¨©

y,BzáLçîe Búðåek äúNòð àì éøämiiwzzy cr oaxwa aiig epi`e £¥Ÿ¤¤§¨©¨¨©£©§
ayg `ly dn z` hwily ,wqrzn x`ya la` .ezaygne ezpeek
mrhn xehty mipin ipya oky lke ,lkd ixacl xeht ,llk eilr
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המשך קיאור למס' כריתות ליום שקת בודש עמ' ק

ak wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyakiÎ`

.áëà:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦Æ©Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨Ÿ§−̈¦©¬¨«
á:éì-éèìôîe éúãöîe éòìñ ýåýé øîàiåâéòLî éñeðîe éabNî éòLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éäìà ©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬§ª¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À¦§©¦Æ§¦½Ÿ¦¦¾

:éðòLz ñîçîã:òLeà éáéàîe ýåýé àø÷à ìläîä:éðúòáé ìòiìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ék ¥¨−̈Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥¨®¤©£¥¬§¦©−©§©£ª«¦
å:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáçæéìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva ¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª−¦Ÿ§¥¨«¤©©¦Æ¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³¥¥¨Æ¦½

:åéðæàa éúòåLåçLòbúå(éø÷ Lòbúiå):Bì äøç-ék eLòbúiå eæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lòøzåèäìò §©§¨¦−§¨§¨«©¦§¨©³©¦§¨©³©¦§©Æ¨½̈¤§¬©¨©−¦¦§¨®©¦§¨£−¦¨¬¨«¨¨³
:epnî eøòa íéìçb ìëàz åétî Làå Btàa ïLòé:åéìâø úçz ìôøòå ãøiå íéîL èiå ¨¨Æ§©½§¥¬¦¦−Ÿ¥®¤¨¦−¨£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©£¨¤−©¬©©§¨«

i"yx

(‡).Â˙Â‡ '‰ ÏÈˆ‰ ÌÂÈ·שעברו לאחר זקנתו, לעת

מכולם: ונצול צרותיו כל ˘‡ÏÂ.עליו ÛÎÓÂוהלא

מכולם. ורודפו אויבו שהיה אלא היה, בכלל שאול

בו ל)כיוצא ב כיוצא(לעיל ועשהאל, איש עשר תשעה :

א)בו ב בו(יהושע וכיוצא יריחו ואת הארץ את ראו לכו :

א) יא בת(מלכיםֿא ואת נכריות נשים אהב שלמה והמלך :

א)פרעה יא È˙„ÂˆÓÂ.(·):(מלכיםֿא ÈÚÏÒחוזק לשון

יערים, מצודת היא 'מצודה' כמשמעו, 'סלע' הם,

לו שנעשה הנס שם ועל בלע"ז. פליישאי"ן שקורין

המחלוקת ח)בסלע כג בחורשה:(שמואלֿא והמצדות ,

.ÈÏ ÈËÏÙÓÂופעמים במלחמה, ישראל צבא עם מפלטי

בנוב ישבי מן כגון לבדי, כשאני לי מפלט (לעילשהוא

יז) לעובריˆÈ¯Â.(‚):כא מחסה שהסלע סלע, לשון

בלע"ז: אבריאמ"ש והרוחות, המטר מן ‡ÒÁ‰.דרך,
לעזרה: מתכסה שהייתי כיסוי, סומכני:È·‚˘Ó.לשון

.ÈÒÂ�ÓÂ:לעזרה אליו נס ‡˜¯‡(„)שהייתי ÏÏÂ‰Ó
אני‰'. מאויבי כי לפי אהודנו, לו בקראי כתרגומו;

'הוה': לשון ואושע, אקרא לפתור ויתכן שאושע. בוטח

(‰).È�ÂÙÙ‡:הקיפוני.˙ÂÓ È¯·˘Óכאתא כתרגומו:

שהאשה האבנים מושב שם כן מתברא, על דיתבא

שם: כנחל:�ÈÏÁ.יולדת שוטפות ÈÏ·Á.(Â)גייסות
כמו משרית, ה)כתרגומו: י נביאים:(שמואלֿא חבל :

.È�ÂÓ„˜.לפני Â‚Â'.(Ê)באו ÚÓ˘ÈÂ '‰ ‡¯˜‡ ÈÏ ¯ˆ·
בפעם עתיד ולשון עבר לשון מדבר הווה, לשון דרך כך

Ú¯˙Â˘.(Á)אחת: ˘Ú‚˙ÈÂשאירעוהו נסים על לא

המקרא וראש לישראל, שנעשו נסים על אלא נאמר,

סופו: על ÂÏ.מחובר ‰¯Á ÈÎבלשון כאן משמש 'כי'

מכעיסיו, מפני לו וכשחרה פתרונו, וכן 'כאשר',

רגזו השמים ומוסדות הארץ, ונתרעשה נתגעשה

·‡ÂÙ.(Ë)ורעשו: Ô˘Ú ‰ÏÚיוצא הכועס, דרך כן

וכן מנחיריו, ט)עשן יח כל(תהלים וזהו באפו. עשן עלה :

הבל: ומעלה נוחר שהאף אף, חרון ÂÈÙÓלשון ˘‡Â
.ÏÎ‡˙:ברשעים אש תאכל פיו, דבר ËÈÂ(È)מגזרת

.ÌÈÓ˘:ומפרעה ממצרים מאויביו, להנקם

cec zcevn
(‡).ÏÈˆ‰ ÌÂÈ·מכל שניצול זקנותו, לעת לומר: רוצה

שכתוב כמו במלחמה עוד מלרדת מנעוהו ועבדיו התלאות,
עת בכל לומר: רוצה או הזאת. השירה אמר אז למעלה,
הזאת: השירה שר היה אז ממנה, וניצל צרה עליו שבאה

(·).ÈÚÏÒ וכמצודה:‰' מסלע, כבנין מחסי, ˆÈ¯Â.(‚)ה'
בו: אחסה אשר חזקי, הוא ÈÚ˘È.ה' Ô¯˜Â,ועזר לישע לי הוא

הקרנים: לבעל קרן האויב:ÈÒÂ�ÓÂ.כמו מפחד אליו אנוס
.ÒÓÁÓ:חמס ה'ÏÏÂ‰Ó.(„)מאנשי אל קורא אני כאשר

נושע: אני אז ‡È�ÂÙÙ.(‰)בהלל, ÈÎאותי סבבו כאשר
הבאים החליים וכאשר מות, כאבי לומר: רוצה מות, משברי

אותי: וחרדו בעתו בליעל כאביÈÏ·Á.(Â)מאנשי וכאשר
המיתה: את המביאים מוקשים לפני ובאו סבבוני, שאול

(Ê).ÈÏ במלות·ˆ¯ הדבר וכפל באזניו, באה וצעקתי קולי, ושמע לה', קראתי אז האלה, הדברים בעבור לי צר היה כאשר
השירה: מליצת וכדרך הפחד:Ú‚˙ÈÂ˘.(Á)שונות, מרוב הארץ, יושבי אויבי ונדו ‰˘ÌÈÓ.נעו ˙Â„ÒÂÓהשרים על משל הוא

ÂÏ.מכנען: ‰¯Á ÈÎ:נקמתו מהם לקחת לו, חרה ·‡ÂÙ.(Ë)כאשר Ô˘Ú ‰ÏÚשעל באדם, הנופל בלשון ואמר כעס, ענין הוא
וכן האף, מנחירי יוצא עשן כעין נראה הכעס, חמום א)ידי עד אפך:(תהלים יעשן :.ÏÎ‡˙:עלי הקמים לומר:Â�ÓÓ.את רצה

בשונאי: לשרוף ובערו הגחלים, באו להכותËÈÂ.(È)מעמו שונאי אל להתקרב עליהם וירד לארץ, למטה השמים את נטה
מהם: ליפרע ממהר שהיה לומר משל, מדרך והוא ¯‚ÂÈÏ.בהם, ˙Á˙:ערפל של בחושך מהם, להפרע מוכן להיות

oeiv zcevn
(‡).ÛÎÓ:מיד(·).È˙„ÂˆÓÂ:חזק מצילי,ÈËÏÙÓÂ.מבצר

ביאור: לתוספת 'לי', וכפלˆÈ¯Â.(‚)ואמר וסלע, צור מלשון
השיר: כדרך שונות במלות ניסהÈÒÂ�ÓÂ.דבריו מלשון

גזל:ÒÓÁÓ.ובריחה: כענין כמו‡È�ÂÙÙ.(‰)הוא סבבוני,
יג) מ עלי:(תהלים אפפו כי :.È¯·˘Ó:שבר מלשון�ÈÏÁ.מלשון
כמו יט)חולי, ג מכתך:(נחום נחלה :.È�Â˙Ú·Èבעתה מלשון
כמוÈÏ·Á.(Â)וחרדה: יז)מכאובי, יג יולדה:(הושע חבלי :

.È�ÂÓ„˜כמו לפני, ו)באו ו ה':(מיכה אקדם במה :

(Á).˘Ú‚˙ÈÂכמו החזקה, והתנועה התנודה ז)ענין מו :(ירמיהו

מימיו: יתגעשו עבÏÙ¯ÚÂ.(È)יחרדו:ÂÊ‚¯È.כנהרות כעין
הענן:
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(‡).Â˙Â‡ '‰ ÏÈˆ‰ ÌÂÈ·שעברו לאחר זקנתו, לעת

מכולם: ונצול צרותיו כל ˘‡ÏÂ.עליו ÛÎÓÂוהלא

מכולם. ורודפו אויבו שהיה אלא היה, בכלל שאול

בו ל)כיוצא ב כיוצא(לעיל ועשהאל, איש עשר תשעה :

א)בו ב בו(יהושע וכיוצא יריחו ואת הארץ את ראו לכו :

א) יא בת(מלכיםֿא ואת נכריות נשים אהב שלמה והמלך :

א)פרעה יא È˙„ÂˆÓÂ.(·):(מלכיםֿא ÈÚÏÒחוזק לשון

יערים, מצודת היא 'מצודה' כמשמעו, 'סלע' הם,

לו שנעשה הנס שם ועל בלע"ז. פליישאי"ן שקורין

המחלוקת ח)בסלע כג בחורשה:(שמואלֿא והמצדות ,

.ÈÏ ÈËÏÙÓÂופעמים במלחמה, ישראל צבא עם מפלטי

בנוב ישבי מן כגון לבדי, כשאני לי מפלט (לעילשהוא

יז) לעובריˆÈ¯Â.(‚):כא מחסה שהסלע סלע, לשון

בלע"ז: אבריאמ"ש והרוחות, המטר מן ‡ÒÁ‰.דרך,
לעזרה: מתכסה שהייתי כיסוי, סומכני:È·‚˘Ó.לשון

.ÈÒÂ�ÓÂ:לעזרה אליו נס ‡˜¯‡(„)שהייתי ÏÏÂ‰Ó
אני‰'. מאויבי כי לפי אהודנו, לו בקראי כתרגומו;

'הוה': לשון ואושע, אקרא לפתור ויתכן שאושע. בוטח

(‰).È�ÂÙÙ‡:הקיפוני.˙ÂÓ È¯·˘Óכאתא כתרגומו:

שהאשה האבנים מושב שם כן מתברא, על דיתבא

שם: כנחל:�ÈÏÁ.יולדת שוטפות ÈÏ·Á.(Â)גייסות
כמו משרית, ה)כתרגומו: י נביאים:(שמואלֿא חבל :

.È�ÂÓ„˜.לפני Â‚Â'.(Ê)באו ÚÓ˘ÈÂ '‰ ‡¯˜‡ ÈÏ ¯ˆ·
בפעם עתיד ולשון עבר לשון מדבר הווה, לשון דרך כך

Ú¯˙Â˘.(Á)אחת: ˘Ú‚˙ÈÂשאירעוהו נסים על לא

המקרא וראש לישראל, שנעשו נסים על אלא נאמר,

סופו: על ÂÏ.מחובר ‰¯Á ÈÎבלשון כאן משמש 'כי'

מכעיסיו, מפני לו וכשחרה פתרונו, וכן 'כאשר',

רגזו השמים ומוסדות הארץ, ונתרעשה נתגעשה

·‡ÂÙ.(Ë)ורעשו: Ô˘Ú ‰ÏÚיוצא הכועס, דרך כן

וכן מנחיריו, ט)עשן יח כל(תהלים וזהו באפו. עשן עלה :

הבל: ומעלה נוחר שהאף אף, חרון ÂÈÙÓלשון ˘‡Â
.ÏÎ‡˙:ברשעים אש תאכל פיו, דבר ËÈÂ(È)מגזרת

.ÌÈÓ˘:ומפרעה ממצרים מאויביו, להנקם
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(‡).ÏÈˆ‰ ÌÂÈ·מכל שניצול זקנותו, לעת לומר: רוצה

שכתוב כמו במלחמה עוד מלרדת מנעוהו ועבדיו התלאות,
עת בכל לומר: רוצה או הזאת. השירה אמר אז למעלה,
הזאת: השירה שר היה אז ממנה, וניצל צרה עליו שבאה

(·).ÈÚÏÒ וכמצודה:‰' מסלע, כבנין מחסי, ˆÈ¯Â.(‚)ה'
בו: אחסה אשר חזקי, הוא ÈÚ˘È.ה' Ô¯˜Â,ועזר לישע לי הוא

הקרנים: לבעל קרן האויב:ÈÒÂ�ÓÂ.כמו מפחד אליו אנוס
.ÒÓÁÓ:חמס ה'ÏÏÂ‰Ó.(„)מאנשי אל קורא אני כאשר

נושע: אני אז ‡È�ÂÙÙ.(‰)בהלל, ÈÎאותי סבבו כאשר
הבאים החליים וכאשר מות, כאבי לומר: רוצה מות, משברי

אותי: וחרדו בעתו בליעל כאביÈÏ·Á.(Â)מאנשי וכאשר
המיתה: את המביאים מוקשים לפני ובאו סבבוני, שאול

(Ê).ÈÏ במלות·ˆ¯ הדבר וכפל באזניו, באה וצעקתי קולי, ושמע לה', קראתי אז האלה, הדברים בעבור לי צר היה כאשר
השירה: מליצת וכדרך הפחד:Ú‚˙ÈÂ˘.(Á)שונות, מרוב הארץ, יושבי אויבי ונדו ‰˘ÌÈÓ.נעו ˙Â„ÒÂÓהשרים על משל הוא

ÂÏ.מכנען: ‰¯Á ÈÎ:נקמתו מהם לקחת לו, חרה ·‡ÂÙ.(Ë)כאשר Ô˘Ú ‰ÏÚשעל באדם, הנופל בלשון ואמר כעס, ענין הוא
וכן האף, מנחירי יוצא עשן כעין נראה הכעס, חמום א)ידי עד אפך:(תהלים יעשן :.ÏÎ‡˙:עלי הקמים לומר:Â�ÓÓ.את רצה

בשונאי: לשרוף ובערו הגחלים, באו להכותËÈÂ.(È)מעמו שונאי אל להתקרב עליהם וירד לארץ, למטה השמים את נטה
מהם: ליפרע ממהר שהיה לומר משל, מדרך והוא ¯‚ÂÈÏ.בהם, ˙Á˙:ערפל של בחושך מהם, להפרע מוכן להיות
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(‡).ÛÎÓ:מיד(·).È˙„ÂˆÓÂ:חזק מצילי,ÈËÏÙÓÂ.מבצר

ביאור: לתוספת 'לי', וכפלˆÈ¯Â.(‚)ואמר וסלע, צור מלשון
השיר: כדרך שונות במלות ניסהÈÒÂ�ÓÂ.דבריו מלשון

גזל:ÒÓÁÓ.ובריחה: כענין כמו‡È�ÂÙÙ.(‰)הוא סבבוני,
יג) מ עלי:(תהלים אפפו כי :.È¯·˘Ó:שבר מלשון�ÈÏÁ.מלשון
כמו יט)חולי, ג מכתך:(נחום נחלה :.È�Â˙Ú·Èבעתה מלשון
כמוÈÏ·Á.(Â)וחרדה: יז)מכאובי, יג יולדה:(הושע חבלי :

.È�ÂÓ„˜כמו לפני, ו)באו ו ה':(מיכה אקדם במה :

(Á).˘Ú‚˙ÈÂכמו החזקה, והתנועה התנודה ז)ענין מו :(ירמיהו

מימיו: יתגעשו עבÏÙ¯ÚÂ.(È)יחרדו:ÂÊ‚¯È.כנהרות כעין
הענן:
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.ytpìáà ,[éøîâì] íãáàì åà äîäáì ìéëàäìå íéáùò è÷ìì àìà øåñà ïéà êëéôì .øåæçéù íéîçø åéìò åù÷áé åà ,åìëåé íà åúåðáì áì åðúéå åðéðá éîé åøëæéù

:ùôð úîâò àëéàã ,øúåî íîå÷îá íçéðäìå è÷ìì
c.milwy zyxt oixew:äùãç äîåøúî ïñéðá 'àá åáéø÷éù éãë ,øãàá íäéì÷ù åàéáéù òéãåäì ,àùú éë.xaryl oinicwnéðôìù úáùá íéì÷ù úùøô ïéøå÷

:äøáòù úáùì ïéîéã÷î ,ù"òá øãà ç"ø ìç åìéôàå .ç"ø.d`ad zaya oiwiqtneêåîñì ,íéøåôì äëåîñä úáùá øåëæ 'ô àø÷úù éãë ,äéðù äùøô øîåìî
:ïîä úééçîì ÷ìîò úééçîziyilya.dnec` dxtíéøåôì äëåîñù ìë ,úéùéìù úáù àéä åæéàå .äøäèá íäéçñô åùòéù éãë íîöò øäèì ìàøùé úà øéäæäì

:íéçñôì íéúî éàîè úøäè úøäæà êåîñì éãë ,ïñéð ç"øì äëåîñä úáù úéùéìù úáù äì àéåä ,úáùá úåéäì ïñéð ç"ø ìçùëå .äéøçàî.dfd ycgd ziriaxa

`xephxa yexit

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙Ò�k‰ ˙Èa ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡,�לרבי רבי� של אפילו –È‡�z ÏÚ ‡l‡ ≈¿ƒ≈«¿∆∆∆»«¿«
e‰e¯ÈÊÁÈ eˆ¯È Ì‡Lבית בקדושת כמזלזלי� ייראו שלא כדי – ∆ƒƒ¿«¬ƒ

כלו� בעיניה� שאינו בו, חפצי� אינ� כאילו ≈¿È¯·cƒ(רש"י);הכנסת,
ÌÏBÚ ¯kÓÓ B˙B‡ ÌÈ¯ÎBÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .¯È‡Ó Èa¯– «ƒ≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»

הלוקח, של צרכיו לכל וא� ליחיד, אפילו מוחלטת, מכירה למכרו מותר

ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡Ó ıeÁ:למכרו אסור דלקמ� דברי� ארבעה לצור� – ≈«¿»»¿»ƒ
È˜Ò¯aÏÂ ıÁ¯nÏ,עורות עיבוד בית –‰ÏÈ·hÏÂÌÈn‰ ˙È·Ïe «∆¿»¿«À¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈««ƒ

כביסה. לבית אחר: פירוש רגלי�. למי שימוש לבית –‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»
¯ˆÁ ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ :¯ÓB‡,שהוא שימוש איזה לש� ולא – ≈¿ƒ¿≈»≈

‰NÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜Bl‰Â.�כ אחר –minkgk dklde'הל (רמב"� ¿«≈««∆ƒ¿∆«¬∆
יז). יא, תפילה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

·¯ÁL ˙Ò�k‰ ˙Èa :‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ „BÚÂ,שחרב פי על א� – ¿»««ƒ¿»≈«¿∆∆∆»«
BÎB˙a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡�כגו רבי�, של הספד בר�, יחיד. של הספד – ≈«¿ƒƒ¿

כשהוא אפילו להספידו, באי� העיר בני שכל העיר, מגדולי לאחד

מותר. ÌÈÏ·Áבישובו BÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈ‡Âבו עוסקי� אי� – ¿≈«¿ƒƒ¿¬»ƒ
חבלי� שהפשלת אלא מלאכות, לשאר הדי� והוא חבלי�; בגדילת

זו; למלאכת� ראוי הכנסת בית של ושטחו ידי�, רחב מקו� צריכה

˙B„eˆÓ BÎB˙Ï ÔÈN¯Bt ÔÈ‡Â,ועופות חיה לצוד רשתות –ÔÈ‡Â ¿≈¿ƒ¿¿¿≈
˙B¯t Bbb ÏÚ ÔÈÁËBL,�לייבש –‡È¯c�t˜ B˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ««≈¿≈ƒ««¿«¿»

הדר�, את לקצר כדי מעבר, מקו� –È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒƒ
"ÌÎÈLc˜ÓŒ˙‡:זה מלשו� ומשמע –ÔÈÓÓBL Ô‰Lk Û‡ Ô˙M„˜ ∆ƒ¿¿≈∆¿À»»«¿∆≈≈ƒ

"מקדשי�" ה� נקראי� מקו� מכל שוממי�, וה� שנחרבו לאחר שא� –

G˙È ‡G ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL,�אות –LÙ� ˙Ó‚Ú È�tÓכדי – »¬»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«∆∆
הכנסת בית על דעת� ויתנו העשבי� את לרואי� נפש עגמת שתהא

לבהמתו, להאכיל בשביל יתלוש שלא מבואר, בגמרא ולבנותו. לחזור

נפש. עגמת יש זה בכגו� שא� מותר, במקומ� ולהניח� לתלוש אבל

ד ה נ ש מ ר ו א ב

באדר, הנקראת במגילה עוסקת שמסכתנו ולפי בתורה, קריאה דיני באי� ואיל� ממשנתנו

טוב"). יו� ("תוספות באדר שקוראי� הפרשיות בארבע המשנה מתחילה

ÔÈ¯B˜ ,˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„Á L‡¯,למפטיר –˙L¯Ùa ……∆¬»∆»ƒ¿««»ƒ¿»»«
ÌÈÏ˜L'וגו ישראל" בני ראש את תשא "כי יא�טז),– ל, לפי(שמות ¿»ƒ

השקלי� על משמיעי� באדר `).שבאחד ,` milwy oiir)˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿
אדר, חודש ראש –˙aM‰ CB˙a,השבוע מימי באחד –ÔÈÓÈc˜Ó ¿««»«¿ƒƒ

¯·ÚLÏ,אדר חודש ראש שלפני בשבת שקלי� פרשת קוראי� – ¿∆»«
˙¯Á‡ ˙aLÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓeבשבת שנייה בפרשה מלהפטיר מפסיקי� – «¿ƒƒ¿«»«∆∆

"זכור", פרשת היא השנייה הפרשה שכ� חודש, ראש לאחר הבאה

חודש ראש שלאחר בשבת אותה קוראי� אי� זה ובכגו� להל�, כמבואר

המ�. למחיית עמלק מחיית לסמו� כדי פורי�, שלפני בשבת אלא

‰i�Ma:�מפרשי יש פורי�; שלפני בשבת היינו –diipyaבשבת – «¿ƒ»
להל�: וכ� שנייה, לפרשה מפרשי�: ויש אדר, חודש של השנייה

ברביעית לרי"�),בשלישית, ריב"ב שיטת ועיי� א; ל, גמרא «"BÎÊ¯"(עיי�
עמלק" ל� עשה אשר את "זכור פרשת למפטיר קוראי� כה,– (דברי�

לעיל.יז�יט), הזכרנו שכבר שלאחרÈLÈÏMa˙מהטע� בשבת היינו – «¿ƒƒ
בשבת, להיות ניס� חודש ראש כשחל לניס� הסמוכה בשבת או הפורי�,

"‰n„‡ ‰¯t"אדומה פרה פרשת למפטיר קוראי� יט),– (במדבר »»¬À»
בטהרה. פסחיה� שיעשו כדי עצמ�, לטהר ישראל את ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ˙להזהיר

הוא א� ניס� חודש בראש או ניס�, חודש ראש שלפני בשבת היינו –

בשבת, להיות ÌÎÏ"חל ‰f‰ L„Á‰"החודש" פרשת קוראי� – «…∆«∆»∆
חדשי�" ראש לכ� א�כ),הזה יב, הפסח.(שמות פרשת ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ˙שהיא

הפרשיות, ארבע את כבר שקראו לאחר Ô¯„ÒÎÏ–כלומר ÔÈ¯ÊBÁ– ¿ƒƒ¿ƒ¿»
השבתות בארבע שכ� השבוע, פרשיות של ההפטרות לסדר כלומר

מיוחדות הפטרות קוראי� הפרשיות, ארבע למפטיר בה� שקוראי�

הפרשיות ארבע של השבתות שעברו ולאחר הללו, הפרשיות מעי�

הרגיל הסדר כפי השבוע, פרשת מעי� להפטיר דעה(גמרא).חוזרי� יש

השבוע, פרשיות כלל קוראי� אי� הללו השבתות שבארבע בגמרא אחרת

שבשבת במשנתנו, ששנינו וזהו בלבד, המיוחדות הפרשיות אות� אלא

izdw - zex`ean zeipyn

enÎdn wxt mildz - miaezk

mildzdngiÎfh

.äîæè:Cìî ìëéäa äðéàáz ìéâå úçîNa äðìáezæééúáà úçzéðá eéäé EíéøNì BîúéLz E −©§¨¦§¨´Ÿ¨¦®§¹Ÿ¤À¨§¥´©¤«¤©´©−£Ÿ¤¦«§´¨¤®§¦¥¬§¹¨¦À
:õøàä-ìëaçé:ãòå íìòì EeãBäé íénò ïk-ìò øãå øc-ìëa EîL äøékæà §¨¨¨«¤©§¦´¨−¦§§¨´Ÿ¨®Ÿ©¥−©¦¬¹§À§Ÿ¨¬¨¤«

mildzenaiÎ`

.åîà:øéL úBîìò-ìò çø÷-éðáì çvðîìá:ãàî àöîð úBøöá äøæò æòå äñçî eðì íéäìàâïk-ìò ©«§©¥¬©¦§¥®Ÿ©©£¨¬¦«¡Ÿ¦´−¨©«£¤´¨®Ÿ¤§¨¬§¹¨À¦§¨¬§«Ÿ©¥´
:íéné áìa íéøä èBîáe õøà øéîäa àøéð-àìã:äìñ Búåàâa íéøä eLòøé åéîéî eøîçé eîäéäøäð Ÿ−¦¨§¨¦´¨®¤§¬¹¨¦À§¥´©¦«¤«¡´¤§§´¥¨®¦§£¬¨¦−§©«£¨´¤«¨¨À̈
:ïBéìò éðkLî Lã÷ íéäìà-øéò eçnNé åéâìtå:ø÷a úBðôì íéäìà äøæòé èBnz-ìa daø÷a íéäìà §¨À̈§©§¬¦¡Ÿ¦®§¹ÀŸ¦§§¥¬¤§«¡Ÿ¦´−§¦§¨©¦®©§§¤¬¨¡¹Ÿ¦À¦§¬«Ÿ¤

æ:õøà âeîz BìB÷a ïúð úBëìîî eèî íéBâ eîäç:äìñ á÷òé éäìà eðì-ábNî eðnò úBàáö ýåýé ¨´−¦¨´©§¨®¨©¬§¹À¨¬¨«¤§Ÿ̈´§¨´¦¨®¦§¨«¹̈À¡Ÿ¥−©«£´Ÿ¤«¨
èëì:õøàa úBnL íN-øLà ýåýé úBìòôî eæç eéøaLé úL÷ õøàä äö÷-ãò úBîçìî úéaLî §¿−£¦§£´§Ÿ̈®£¤−̈©´¨¨«¤©§¦¬¦§¨»©§¥¶Å̈¨¬¤¤´¤−§©¥

:Làa óøNé úBìâò úéðç õv÷åàé:õøàa íeøà íéBba íeøà íéäìà éëðà-ék eòãe etøäáéýåýé §¦¥´£¦®£¹¨À¦§¬Ÿ¨¥«©§´−§¦«¨Ÿ¦´¡Ÿ¦®¨¬¹©¦À¨¬¨¨«¤§Ÿ̈´
:äìñ á÷òé éäìà eðì-ábNî eðnò úBàáö§¨´¦¨®¦§¨«¹̈À¡Ÿ¥−©«£´Ÿ¤«¨

i"yx

(ÊÈ).'Â‚Â ÍÈ˙Â·‡ ˙Á˙:אמר מישראל אחד לכל

(ÁÈ).ÍÓ˘ ‰¯ÈÎÊ‡:המשורר אמרו הקב"ה כלפי

(‡).˙ÂÓÏÚ ÏÚ:הימים בדברי שיר כלי של שם

(‚).ı¯‡ ¯ÈÓ‰·והארץ שנאמר ביום לבא לעתיד

תבלה נא)כבגד להם(ישעיה שנעש' נס קרח בני ראו

ואמרו באויר עמדו והם סביבותיה' כל שנבלעו

עשוי יהיה הזה הנס שדוגמת הקדש ברוח לישראל

לעתיד: ÂÈÓÈÓ.(„)להם Â¯ÓÁÈ ÂÓ‰Èרפש יגרשו

וטיט נז)וחומר מעי(שם כמו חברו ומנחם כמשפטם,

ב')חמרמרו, בלע"ז:(איכה ‰¯ÌÈרגורזרונ"ט Â˘Ú¯È
.Â˙Â‡‚·:המזמור בראש שנזכ' הקב"ה �‰¯(‰)של

.ÂÈ‚ÏÙ:עדן גן נהר בלע"ז, ‰ÂÓ(Ê)שושרויישיל"ש
.ÌÈÂ‚:הומה מנחם˙ÂÓ‚.לשון פתר כן (שמותתמס,

לבטו) למוג וכן כנען, יושבי כל כא)נמוגו אבל(יחזקאל ,

וכן הנעה, לשון אותם פתר י"ד)דונש א ההמון(שמואל

כלם: וכן והלום וילך ˘ÂÓ˙.(Ë)נמוג Ì˘ אשר‡˘¯

שממה: הגוים ארצות ÂÓÁÏÓ˙.(È)שם ˙È·˘Ó
עמנו יהיו הגוים ארצו' שכל הארץ קצה עד מעלינו

·‡˘.בשלום: Û¯˘È ˙ÂÏ‚Ú:מלחמות רכבי

(‡È).ÂÙ¯‰:ירושלים על עוד מלבא ÈÎעצמכם ÂÚ„Â
.ı¯‡· ÌÂ¯‡ 'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ�‡אשר בנקמתי אתרומם

אעשה:

cec zcevn
(ÊÈ).ÍÈ˙Â·‡ ˙Á˙אבותיך תחת יאמר המשיח מול אל

מזרע היותך על המלוכה לך שבא כמו ר"ל בניך יהיו המלכים
ממך: המלכות ירשו בניך כן יאמר˙˘ÂÓ˙È.דוד ה' מול אל

א"י: בכל ומושלים לשרים המשיח מלך בני תשים ה' אתה
(ÁÈ).‰¯ÈÎÊ‡:דור בכל שמך אזכיר זאת כל ÔÎ.בעבור ÏÚ

עד יודוך המשיח מלך את תגדל אשר הזאת הגדולה בעבור
לאלוה: אותך ויקבלו ·ˆ¯Â˙.(·)עולם ‰¯ÊÚלעזרה לנו הוא

אליו: קראינו בכל מאד לנו ומצוי צרה ‡¯ı.(‚)בעת ¯ÈÓ‰·
ו הים בעומק ליפול ההרים ינועו וכאשר לרעד מהשקט הארץ גוג:כשתחלף מפלת על משל ברובÂÓ‰È.(„)הוא יהמו הים מי

נירא: לא זה ומכל ה' בגאות לעולם ירעשו וההרים וטיט רפש ויגרשו ÂÈ‚ÏÙ.(‰)גליו כמ"ש�‰¯ מבה"מ היוצא הנהר פלגי
יוצאים מים מ"ז)והנה עליון:(יחזקאל משכני שם אשר קדוש מקום שהוא אלהים עיר יושבי ישמחו ההם ‡ÌÈ‰Ï(Â)המים

הגאולה:·˜¯·‰. בזמן לומר רצה לבוא יפנה שהבוקר בעת בה יעזור כי תמוט לא לכן ירושלים בקרב ישכון ‰ÂÓ.(Ê)ה'
רבות: במקומות הנבואה כדרך עבר בל' ואמר הארץ ותמס בקול שאג ה' כי ליפול מטו והממלכות לב מכאב ‰'(Á)יהמו

.˙Â‡·ˆ:אוהביו יחריד ולא עולם עד למשגב לנו הוא יעקב ואלהי עמנו יהיה שה' אתךÂÎÏ.(Ë)לפי אשר וחבירך גוג אתה
בארץ: שממה יעשה אשר ה' מפעלות וראו ‰‡¯ı.(È)לכו ‰ˆ˜ „Ú:'לה יעבדו כולם כי מלחמה עוד יהיה לא העולם בכל כי

.¯·˘È מלחמה:˜˘˙ לכלי עוד יצטרכו לא המלחמה:ÂÏ‚Ú˙.כי לצורך במלחמה‰¯ÂÙ.(È‡)העשויות מלהחזיק ידכם הרפו
שארצה: למי ליתנה ובידי שלי והכל אלהים שאנכי למי‡¯ÌÂ.ודעו ליתנה בארץ ומושל רם ואני הגוים בכל ומושל רם אני

בעיני: ˆ·‡Â˙.(È·)שישר עולם:‰' עד למשגב לנו יהיה יעקב ואלהי עמנו ה' יהיה אז

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÂÓ˙È˘˙:אותם נגון:ÂÓÏÚ˙.(‡)תשים כלי שם
(‚).¯ÈÓ‰·:וחלוף תמורה ÌÈÓÈ.מל' ·Ï·שהוא הים בעומק

בהגוף: כהלב ים של וטיט:Â¯ÓÁÈ.(„)חזקו חומר מלשון
(‰).ÂÈ‚ÏÙ:המים אמת והמסה:˙ÂÓ‚.(Ê)ענין המגה מלשון
(Á).·‚˘Ó:חוזק שממון:˘ÂÓ˙.(Ë)ענין מלשון
(È).˙È·˘Ó:מבטל.ıˆ˜Â:וכריתה חתוך ‰¯ÂÙ.(È‡)ענין

רפיון: מלשון

xe` ldi
חזו לכו ע"ב.ט ד"ז דברכות פ"ק .
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áúñðkä úéa ïéøëBî ïéà,eäeøéæçé eöøé íàL éàðz ìò àlà;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:økîî BúBà íéøëBî ¥§¦¥©§¤¤¤¨©§©¤¦¦§©£¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦¦§©
íìBò,íéøác äòaøàî õeç:íénä úéáìe äìéáhìå é÷ñøaìå õçønì.äãeäé éaøøîBà:ì BúBà ïéøëBîøöç íL,ç÷Bläå ¨¥©§¨¨§¨¦©¤§¨§©ª§§¦§©§¦¨§¥©©¦©¦§¨¥§¦§¥¨¥§©¥©

äNòé äöøiM äî. ©¤¦§¤©£¤
âøîà ãBòåäãeäé éaø:áøçL úñðkä úéa–BëBúa ïéãétñî ïéà,íéìáç BëBúa ïéìéLôî ïéàå,BëBúì ïéNøBt ïéàå §¨©©¦§¨¥©§¤¤¤¨©¥©§¦¦§§¥©§¦¦§£¨¦§¥§¦§

úBãeöî,úBøt Bbb ìò ïéçèBL ïéàå,àéøcðt÷ BúBà ïéNBò ïéàå,øîàpL(àì ,åë àø÷éå):"íëéLc÷î-úà éúBnLäå"– §§¥§¦©©¥§¥¦©©§©§¨¤¤¡©©£¦¦¤¦§§¥¤
ïéîîBL ïäLk óà ïúMã÷.íéáNò Ba eìò–Gúé àGL,Lôð úîâò éðtî. §ª¨¨©§¤¥¥¦¨£¨¦¦§¦§¥©§©¤¤

ãúaMa úBéäì ìçL øãà Lãç Làø,íéì÷L úLøôa ïéøB÷.úaMä CBúa úBéäì ìç,ì ïéîéc÷îïé÷éñôîe øáòL ŸŸ¤£¨¤¨¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦¨¦§§©©¨©§¦¦§¤¨©©§¦¦
ìúøçà úaL.äiðMa–"øBëæ",úéLéìMa–"änãà äøt",úéòéáøa–"íëì äfä Lãçä",úéLéîça–ïéøæBç §©¨©¤¤©§¦¨¨©§¦¦¨¨£ª¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤©£¦¦§¦

ïøãñëì.ïé÷éñôî ìkì:íéLãç éLàøa,íéøetáe äkðça,úBiðòza,úBãîònáe,íéøetkä íBéáe. ¦§¦§¨©Ÿ©§¦¦§¨¥¢¨¦©£ª¨©¦©©£¦©©£¨§©¦¦

a.i`pz lr `l`:î"øë äëìä ïéàå .íåìë åðéðéòá åðéà øîåìë ,àåä ïåéæá êøãã ,äèåìç äøéëî øåëîì øåñà íéáøì íéáø ìùî åìéôàå.mler xknnãéçéì åìéôàå
,ïéùéîùú ìëì åìéôàå.mixac 'cn ueg:øåëîé àì íéøáã 'ã íúåàìã.mind zia:íéìâø éîì ð"à .äñéáëì.'eke xvg myl eze` oixken xne` i"xïéàå

:é"øë äëìä
b.oiliytn oi`e:äéçøåà éåäå êëì éåàøå àåä ìåãâ úéá ð"ëäáå ,íéãé áçø íå÷î êéøö íéìáç úìùôäù àìà ,úåëàìî øàù ìëì ä"äå .íéìúåôå íéìãåâ.`ixcptw

é÷äì êéøö éðàù ãåòá øîåìë ,àäá ìåòà éøã àðôé÷îãà ,àéøãðô÷ ïåùìå .úñðëä úéá êøã åëåìä øö÷ì:ïàë êøã ñðëàå éëìäî øö÷à íéúá úåøåù óznbr iptn
.ytpìáà ,[éøîâì] íãáàì åà äîäáì ìéëàäìå íéáùò è÷ìì àìà øåñà ïéà êëéôì .øåæçéù íéîçø åéìò åù÷áé åà ,åìëåé íà åúåðáì áì åðúéå åðéðá éîé åøëæéù

:ùôð úîâò àëéàã ,øúåî íîå÷îá íçéðäìå è÷ìì
c.milwy zyxt oixew:äùãç äîåøúî ïñéðá 'àá åáéø÷éù éãë ,øãàá íäéì÷ù åàéáéù òéãåäì ,àùú éë.xaryl oinicwnéðôìù úáùá íéì÷ù úùøô ïéøå÷

:äøáòù úáùì ïéîéã÷î ,ù"òá øãà ç"ø ìç åìéôàå .ç"ø.d`ad zaya oiwiqtneêåîñì ,íéøåôì äëåîñä úáùá øåëæ 'ô àø÷úù éãë ,äéðù äùøô øîåìî
:ïîä úééçîì ÷ìîò úééçîziyilya.dnec` dxtíéøåôì äëåîñù ìë ,úéùéìù úáù àéä åæéàå .äøäèá íäéçñô åùòéù éãë íîöò øäèì ìàøùé úà øéäæäì

:íéçñôì íéúî éàîè úøäè úøäæà êåîñì éãë ,ïñéð ç"øì äëåîñä úáù úéùéìù úáù äì àéåä ,úáùá úåéäì ïñéð ç"ø ìçùëå .äéøçàî.dfd ycgd ziriaxa

`xephxa yexit
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˙Ò�k‰ ˙Èa ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡,�לרבי רבי� של אפילו –È‡�z ÏÚ ‡l‡ ≈¿ƒ≈«¿∆∆∆»«¿«
e‰e¯ÈÊÁÈ eˆ¯È Ì‡Lבית בקדושת כמזלזלי� ייראו שלא כדי – ∆ƒƒ¿«¬ƒ

כלו� בעיניה� שאינו בו, חפצי� אינ� כאילו ≈¿È¯·cƒ(רש"י);הכנסת,
ÌÏBÚ ¯kÓÓ B˙B‡ ÌÈ¯ÎBÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .¯È‡Ó Èa¯– «ƒ≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»

הלוקח, של צרכיו לכל וא� ליחיד, אפילו מוחלטת, מכירה למכרו מותר

ÌÈ¯·c ‰Úa¯‡Ó ıeÁ:למכרו אסור דלקמ� דברי� ארבעה לצור� – ≈«¿»»¿»ƒ
È˜Ò¯aÏÂ ıÁ¯nÏ,עורות עיבוד בית –‰ÏÈ·hÏÂÌÈn‰ ˙È·Ïe «∆¿»¿«À¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈««ƒ

כביסה. לבית אחר: פירוש רגלי�. למי שימוש לבית –‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»
¯ˆÁ ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ :¯ÓB‡,שהוא שימוש איזה לש� ולא – ≈¿ƒ¿≈»≈

‰NÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜Bl‰Â.�כ אחר –minkgk dklde'הל (רמב"� ¿«≈««∆ƒ¿∆«¬∆
יז). יא, תפילה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

·¯ÁL ˙Ò�k‰ ˙Èa :‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ „BÚÂ,שחרב פי על א� – ¿»««ƒ¿»≈«¿∆∆∆»«
BÎB˙a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡�כגו רבי�, של הספד בר�, יחיד. של הספד – ≈«¿ƒƒ¿

כשהוא אפילו להספידו, באי� העיר בני שכל העיר, מגדולי לאחד

מותר. ÌÈÏ·Áבישובו BÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈ‡Âבו עוסקי� אי� – ¿≈«¿ƒƒ¿¬»ƒ
חבלי� שהפשלת אלא מלאכות, לשאר הדי� והוא חבלי�; בגדילת

זו; למלאכת� ראוי הכנסת בית של ושטחו ידי�, רחב מקו� צריכה

˙B„eˆÓ BÎB˙Ï ÔÈN¯Bt ÔÈ‡Â,ועופות חיה לצוד רשתות –ÔÈ‡Â ¿≈¿ƒ¿¿¿≈
˙B¯t Bbb ÏÚ ÔÈÁËBL,�לייבש –‡È¯c�t˜ B˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ««≈¿≈ƒ««¿«¿»

הדר�, את לקצר כדי מעבר, מקו� –È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒƒ
"ÌÎÈLc˜ÓŒ˙‡:זה מלשו� ומשמע –ÔÈÓÓBL Ô‰Lk Û‡ Ô˙M„˜ ∆ƒ¿¿≈∆¿À»»«¿∆≈≈ƒ

"מקדשי�" ה� נקראי� מקו� מכל שוממי�, וה� שנחרבו לאחר שא� –

G˙È ‡G ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL,�אות –LÙ� ˙Ó‚Ú È�tÓכדי – »¬»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«∆∆
הכנסת בית על דעת� ויתנו העשבי� את לרואי� נפש עגמת שתהא

לבהמתו, להאכיל בשביל יתלוש שלא מבואר, בגמרא ולבנותו. לחזור

נפש. עגמת יש זה בכגו� שא� מותר, במקומ� ולהניח� לתלוש אבל

ד ה נ ש מ ר ו א ב

באדר, הנקראת במגילה עוסקת שמסכתנו ולפי בתורה, קריאה דיני באי� ואיל� ממשנתנו

טוב"). יו� ("תוספות באדר שקוראי� הפרשיות בארבע המשנה מתחילה

ÔÈ¯B˜ ,˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„Á L‡¯,למפטיר –˙L¯Ùa ……∆¬»∆»ƒ¿««»ƒ¿»»«
ÌÈÏ˜L'וגו ישראל" בני ראש את תשא "כי יא�טז),– ל, לפי(שמות ¿»ƒ

השקלי� על משמיעי� באדר `).שבאחד ,` milwy oiir)˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿
אדר, חודש ראש –˙aM‰ CB˙a,השבוע מימי באחד –ÔÈÓÈc˜Ó ¿««»«¿ƒƒ

¯·ÚLÏ,אדר חודש ראש שלפני בשבת שקלי� פרשת קוראי� – ¿∆»«
˙¯Á‡ ˙aLÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓeבשבת שנייה בפרשה מלהפטיר מפסיקי� – «¿ƒƒ¿«»«∆∆

"זכור", פרשת היא השנייה הפרשה שכ� חודש, ראש לאחר הבאה

חודש ראש שלאחר בשבת אותה קוראי� אי� זה ובכגו� להל�, כמבואר

המ�. למחיית עמלק מחיית לסמו� כדי פורי�, שלפני בשבת אלא

‰i�Ma:�מפרשי יש פורי�; שלפני בשבת היינו –diipyaבשבת – «¿ƒ»
להל�: וכ� שנייה, לפרשה מפרשי�: ויש אדר, חודש של השנייה

ברביעית לרי"�),בשלישית, ריב"ב שיטת ועיי� א; ל, גמרא «"BÎÊ¯"(עיי�
עמלק" ל� עשה אשר את "זכור פרשת למפטיר קוראי� כה,– (דברי�

לעיל.יז�יט), הזכרנו שכבר שלאחרÈLÈÏMa˙מהטע� בשבת היינו – «¿ƒƒ
בשבת, להיות ניס� חודש ראש כשחל לניס� הסמוכה בשבת או הפורי�,

"‰n„‡ ‰¯t"אדומה פרה פרשת למפטיר קוראי� יט),– (במדבר »»¬À»
בטהרה. פסחיה� שיעשו כדי עצמ�, לטהר ישראל את ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ˙להזהיר

הוא א� ניס� חודש בראש או ניס�, חודש ראש שלפני בשבת היינו –

בשבת, להיות ÌÎÏ"חל ‰f‰ L„Á‰"החודש" פרשת קוראי� – «…∆«∆»∆
חדשי�" ראש לכ� א�כ),הזה יב, הפסח.(שמות פרשת ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ˙שהיא

הפרשיות, ארבע את כבר שקראו לאחר Ô¯„ÒÎÏ–כלומר ÔÈ¯ÊBÁ– ¿ƒƒ¿ƒ¿»
השבתות בארבע שכ� השבוע, פרשיות של ההפטרות לסדר כלומר

מיוחדות הפטרות קוראי� הפרשיות, ארבע למפטיר בה� שקוראי�

הפרשיות ארבע של השבתות שעברו ולאחר הללו, הפרשיות מעי�

הרגיל הסדר כפי השבוע, פרשת מעי� להפטיר דעה(גמרא).חוזרי� יש

השבוע, פרשיות כלל קוראי� אי� הללו השבתות שבארבע בגמרא אחרת

שבשבת במשנתנו, ששנינו וזהו בלבד, המיוחדות הפרשיות אות� אלא

izdw - zex`ean zeipyn

enÎdn wxt mildz - miaezk

mildzdngiÎfh

.äîæè:Cìî ìëéäa äðéàáz ìéâå úçîNa äðìáezæééúáà úçzéðá eéäé EíéøNì BîúéLz E −©§¨¦§¨´Ÿ¨¦®§¹Ÿ¤À¨§¥´©¤«¤©´©−£Ÿ¤¦«§´¨¤®§¦¥¬§¹¨¦À
:õøàä-ìëaçé:ãòå íìòì EeãBäé íénò ïk-ìò øãå øc-ìëa EîL äøékæà §¨¨¨«¤©§¦´¨−¦§§¨´Ÿ¨®Ÿ©¥−©¦¬¹§À§Ÿ¨¬¨¤«

mildzenaiÎ`

.åîà:øéL úBîìò-ìò çø÷-éðáì çvðîìá:ãàî àöîð úBøöá äøæò æòå äñçî eðì íéäìàâïk-ìò ©«§©¥¬©¦§¥®Ÿ©©£¨¬¦«¡Ÿ¦´−¨©«£¤´¨®Ÿ¤§¨¬§¹¨À¦§¨¬§«Ÿ©¥´
:íéné áìa íéøä èBîáe õøà øéîäa àøéð-àìã:äìñ Búåàâa íéøä eLòøé åéîéî eøîçé eîäéäøäð Ÿ−¦¨§¨¦´¨®¤§¬¹¨¦À§¥´©¦«¤«¡´¤§§´¥¨®¦§£¬¨¦−§©«£¨´¤«¨¨À̈
:ïBéìò éðkLî Lã÷ íéäìà-øéò eçnNé åéâìtå:ø÷a úBðôì íéäìà äøæòé èBnz-ìa daø÷a íéäìà §¨À̈§©§¬¦¡Ÿ¦®§¹ÀŸ¦§§¥¬¤§«¡Ÿ¦´−§¦§¨©¦®©§§¤¬¨¡¹Ÿ¦À¦§¬«Ÿ¤

æ:õøà âeîz BìB÷a ïúð úBëìîî eèî íéBâ eîäç:äìñ á÷òé éäìà eðì-ábNî eðnò úBàáö ýåýé ¨´−¦¨´©§¨®¨©¬§¹À¨¬¨«¤§Ÿ̈´§¨´¦¨®¦§¨«¹̈À¡Ÿ¥−©«£´Ÿ¤«¨
èëì:õøàa úBnL íN-øLà ýåýé úBìòôî eæç eéøaLé úL÷ õøàä äö÷-ãò úBîçìî úéaLî §¿−£¦§£´§Ÿ̈®£¤−̈©´¨¨«¤©§¦¬¦§¨»©§¥¶Å̈¨¬¤¤´¤−§©¥

:Làa óøNé úBìâò úéðç õv÷åàé:õøàa íeøà íéBba íeøà íéäìà éëðà-ék eòãe etøäáéýåýé §¦¥´£¦®£¹¨À¦§¬Ÿ¨¥«©§´−§¦«¨Ÿ¦´¡Ÿ¦®¨¬¹©¦À¨¬¨¨«¤§Ÿ̈´
:äìñ á÷òé éäìà eðì-ábNî eðnò úBàáö§¨´¦¨®¦§¨«¹̈À¡Ÿ¥−©«£´Ÿ¤«¨

i"yx

(ÊÈ).'Â‚Â ÍÈ˙Â·‡ ˙Á˙:אמר מישראל אחד לכל

(ÁÈ).ÍÓ˘ ‰¯ÈÎÊ‡:המשורר אמרו הקב"ה כלפי

(‡).˙ÂÓÏÚ ÏÚ:הימים בדברי שיר כלי של שם

(‚).ı¯‡ ¯ÈÓ‰·והארץ שנאמר ביום לבא לעתיד

תבלה נא)כבגד להם(ישעיה שנעש' נס קרח בני ראו

ואמרו באויר עמדו והם סביבותיה' כל שנבלעו

עשוי יהיה הזה הנס שדוגמת הקדש ברוח לישראל

לעתיד: ÂÈÓÈÓ.(„)להם Â¯ÓÁÈ ÂÓ‰Èרפש יגרשו

וטיט נז)וחומר מעי(שם כמו חברו ומנחם כמשפטם,

ב')חמרמרו, בלע"ז:(איכה ‰¯ÌÈרגורזרונ"ט Â˘Ú¯È
.Â˙Â‡‚·:המזמור בראש שנזכ' הקב"ה �‰¯(‰)של

.ÂÈ‚ÏÙ:עדן גן נהר בלע"ז, ‰ÂÓ(Ê)שושרויישיל"ש
.ÌÈÂ‚:הומה מנחם˙ÂÓ‚.לשון פתר כן (שמותתמס,

לבטו) למוג וכן כנען, יושבי כל כא)נמוגו אבל(יחזקאל ,

וכן הנעה, לשון אותם פתר י"ד)דונש א ההמון(שמואל

כלם: וכן והלום וילך ˘ÂÓ˙.(Ë)נמוג Ì˘ אשר‡˘¯

שממה: הגוים ארצות ÂÓÁÏÓ˙.(È)שם ˙È·˘Ó
עמנו יהיו הגוים ארצו' שכל הארץ קצה עד מעלינו

·‡˘.בשלום: Û¯˘È ˙ÂÏ‚Ú:מלחמות רכבי

(‡È).ÂÙ¯‰:ירושלים על עוד מלבא ÈÎעצמכם ÂÚ„Â
.ı¯‡· ÌÂ¯‡ 'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ�‡אשר בנקמתי אתרומם

אעשה:

cec zcevn
(ÊÈ).ÍÈ˙Â·‡ ˙Á˙אבותיך תחת יאמר המשיח מול אל

מזרע היותך על המלוכה לך שבא כמו ר"ל בניך יהיו המלכים
ממך: המלכות ירשו בניך כן יאמר˙˘ÂÓ˙È.דוד ה' מול אל

א"י: בכל ומושלים לשרים המשיח מלך בני תשים ה' אתה
(ÁÈ).‰¯ÈÎÊ‡:דור בכל שמך אזכיר זאת כל ÔÎ.בעבור ÏÚ

עד יודוך המשיח מלך את תגדל אשר הזאת הגדולה בעבור
לאלוה: אותך ויקבלו ·ˆ¯Â˙.(·)עולם ‰¯ÊÚלעזרה לנו הוא

אליו: קראינו בכל מאד לנו ומצוי צרה ‡¯ı.(‚)בעת ¯ÈÓ‰·
ו הים בעומק ליפול ההרים ינועו וכאשר לרעד מהשקט הארץ גוג:כשתחלף מפלת על משל ברובÂÓ‰È.(„)הוא יהמו הים מי

נירא: לא זה ומכל ה' בגאות לעולם ירעשו וההרים וטיט רפש ויגרשו ÂÈ‚ÏÙ.(‰)גליו כמ"ש�‰¯ מבה"מ היוצא הנהר פלגי
יוצאים מים מ"ז)והנה עליון:(יחזקאל משכני שם אשר קדוש מקום שהוא אלהים עיר יושבי ישמחו ההם ‡ÌÈ‰Ï(Â)המים

הגאולה:·˜¯·‰. בזמן לומר רצה לבוא יפנה שהבוקר בעת בה יעזור כי תמוט לא לכן ירושלים בקרב ישכון ‰ÂÓ.(Ê)ה'
רבות: במקומות הנבואה כדרך עבר בל' ואמר הארץ ותמס בקול שאג ה' כי ליפול מטו והממלכות לב מכאב ‰'(Á)יהמו

.˙Â‡·ˆ:אוהביו יחריד ולא עולם עד למשגב לנו הוא יעקב ואלהי עמנו יהיה שה' אתךÂÎÏ.(Ë)לפי אשר וחבירך גוג אתה
בארץ: שממה יעשה אשר ה' מפעלות וראו ‰‡¯ı.(È)לכו ‰ˆ˜ „Ú:'לה יעבדו כולם כי מלחמה עוד יהיה לא העולם בכל כי

.¯·˘È מלחמה:˜˘˙ לכלי עוד יצטרכו לא המלחמה:ÂÏ‚Ú˙.כי לצורך במלחמה‰¯ÂÙ.(È‡)העשויות מלהחזיק ידכם הרפו
שארצה: למי ליתנה ובידי שלי והכל אלהים שאנכי למי‡¯ÌÂ.ודעו ליתנה בארץ ומושל רם ואני הגוים בכל ומושל רם אני

בעיני: ˆ·‡Â˙.(È·)שישר עולם:‰' עד למשגב לנו יהיה יעקב ואלהי עמנו ה' יהיה אז

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÂÓ˙È˘˙:אותם נגון:ÂÓÏÚ˙.(‡)תשים כלי שם
(‚).¯ÈÓ‰·:וחלוף תמורה ÌÈÓÈ.מל' ·Ï·שהוא הים בעומק

בהגוף: כהלב ים של וטיט:Â¯ÓÁÈ.(„)חזקו חומר מלשון
(‰).ÂÈ‚ÏÙ:המים אמת והמסה:˙ÂÓ‚.(Ê)ענין המגה מלשון
(Á).·‚˘Ó:חוזק שממון:˘ÂÓ˙.(Ë)ענין מלשון
(È).˙È·˘Ó:מבטל.ıˆ˜Â:וכריתה חתוך ‰¯ÂÙ.(È‡)ענין

רפיון: מלשון

xe` ldi
חזו לכו ע"ב.ט ד"ז דברכות פ"ק .
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ïøãñk,ïBaLçä ïî íäì ïéìBò ïéàå,øîàpL(ãî ,âë àø÷éå):-úà äLî øaãéå""ìàøNé éða-ìà 'ä éãòî–eäiL ïúåöî §¦§¨§¥¦¨¤¦©¤§¤¤¡©©§©¥Ÿ¤¤Ÿ£¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¨¤§
Bpîæa ãçàå ãçà ìk ïéøB÷. ¦¨¤¨§¤¨¦§©

é ò é á ø ÷ ø ô

àälânä úà àøBwä–áLBéå ãîBò.ãçà dàø÷,íéðL äeàø÷–eàöé.Cøáì eâäpL íB÷î–Cøáé;Cøáì àHLå ©¥¤©§¦¨¥§¥§¨¨¤¨§¨¨§©¦¨¨§¤¨£§¨¥§¨¥§¤§¨¥
–Cøáé àG.GL ïéøB÷ äçðna úaMáe éLéîçáe éðMaäL,ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ïéúçBt ïéà;àéápa ïéøéèôî ïéàå.çúBtä §¨¥©¥¦©£¦¦©©¨©¦§¨¦§¨¥£¦§¥¦¦£¥¤§¥©§¦¦©¨¦©¥©

äøBza íúBçäå–äéøçàìe äéðôì Cøáî. §©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨
áäòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Blçáe íéLãç éLàøa,ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ïäî ïéúçBt ïéà,àéápa ïéøéèôî ïéàå.çúBtä §¨¥¢¨¦§ª¤¥¦©§¨¨¥£¦¥¤§¥¦¦£¥¤§¥©§¦¦©¨¦©¥©

äøBza íúBçäå–äéøçàìe äéðôì Cøáî.ììkä äæ:áBè íBé Bðéàå óñeî Ba LiL ìk–äòaøà ïéøB÷.áBè íBéa– §©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨¤©§¨¨¤¤¨§¥¦©§¨¨§

(â ,åë:íúøöî åìöðéå äáåùúá åøæçéå ,íìåòì úåðòøåô äàá àèçä é÷ñò ìòù òéãåäì ,.oxcqk:íåéä úùøô øãñá.oeaygd on mdl oiler oi`eíåé òéâéùë
éðùá åàø÷ù äî åàø÷éå åøæçé úáù:äçðîá úáùáå éùéîçáå.dyn xacie xn`py:ãòåîä ïéðòî ãòåîä ìëá úåø÷ì äåöîù ïàëî ãåîìì ,éà÷ ïéúéðúî äìåëà

c`.ayeie cner dlibnd z` `xewd:áùåé äöø ãîåò äöø.mipy de`xw:ãçéá.e`viéáäé åäì àáéáçã ïåéëã ,ãçàë ïéòîùð ïéà úåìå÷ éðù ïðéøîà àìå
:åäééúòã.jxal ebdpy mewnäàéø÷ã .íåéá ïéá äìéìá ïéá .åðééçäùå ,íéñð äùòùå ,äìéâî àø÷î ìò ,úåëøá ùìù íå÷î ìëá êøáì áééç ,äéðôì ìáà .êøáé ,äéøçà

áéúëã ø÷éò íåé ìù(çë ,è øúñà):àøáúñî éëäå ,åðééçäù íåéá êøáé àì äìéìá åðééçäù êøéáù ïåéëã ,ã"îì àëéàå .íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäåoitiqen oi`e
.odilr:ïéøéèôî ïéà éîð àîòè éàäîå .ùåøãì íéìéâø åéä íåéä ìë éøäù ,àåä äëéùçì êåîñ éîð ,äçðîá úáùå .äëàìî éîé ïäù éðôî ,øåáöì äù÷é àìùgzetd

.dixg`le diptl jxan dxeza mzegde,äøåúá ïéøå÷ä øàù ìëå .äéøçàì êøáî ,íéìùîä àåäù íúåçä ,ïåøçàäå .äéðôì êøáî ,ïåùàø äøåúá úåø÷ì ìéçúîä
äëøá ïéà åøîàéå ,äéðôì êøéáù ïåùàøä åòîù àìå íéñðëðä íåùî äøéæâ ,äéøçàìå äéðôì ïéëøáî åäìåëã ,àîìò éâéäð àðãéàäå .äéøçàì àìå äéðôì àì ïéëøáî ïéà

:äéøçàì äøåúá äëøá ïéà åøîàéå ,åëøá àì íéðåùàøäå ,äéøçàì êøáî íúåçä åòîùé àìå íéàöåéä íåùîå ,äéðôì äøåúá
a.odilr oitiqen oi`e:úøúåî ãáàä øáã úëàìîã ,äëàìî ìåèá àëéà éîð ãòåî ìù åìåçáå íéùãç éùàøáã.'d h"iaéôè ,äéøáçî àúìî äéì éôèã ìëã

,äìé÷ñ áåéçã úáù .äùù ïéøå÷ ,úøë ùåðòã ë"äåéå .äùîç ïéøå÷ ,äëàìî ìåèá àëéàã è"åé .'ã ïéøå÷ ,óñåî ïáø÷ àëéàã ,ãòåîáå íéùãç éùàøá êëìä .àøáâ äéì
:äòáù ïéøå÷

`xephxa yexit

‰Á�na,מנחה בתפילת –Ô¯„Òk ÔÈ¯B˜,השבוע בפרשת –ÔÈ‡Â «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈
ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈÏBÚ�וקוראי חוזרי� שלאחריה� שבשבת – ƒ»∆ƒ«∆¿

שעברו. ובחמישי ובשני במנחה בשבת שקראו מה mrhבשחרית dne

?mei ly epiiprn cren lka mi`xewÓ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pLÈ„ÚÓŒ˙‡ ‰L ∆∆¡««¿«≈…∆∆…¬≈
"Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ המצוות‰' כל שהרי מיותר, מקרא זה והרי – ∆¿≈ƒ¿»≈

עמה� מדבר משה שהיה ללמד, הכתוב בא אלא לישראל. משה אמר

בזמנ� ומועד מועד כל o`kneÏk(רש"י),הלכות ÔÈ¯B˜ e‰iL Ô˙ÂˆÓƒ¿»»∆¿ƒ»
BpÓÊa „Á‡Â „Á‡ובברייתא בזמנו. מועד כל פרשת לקרוא מצווה – ∆»¿∆»ƒ¿«

של בעניינו ודורשי� שואלי� שיהו לישראל לה� תיק� "משה מובא:

בחג". חג והלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות יו�,

א ה נ ש מ ר ו א ב

זה פרק בא בתורה הקריאה מימי אחד בכל קוראי� מה הקוד� בפרק ששנינו לאחר

מסכתנו. עיקר שהיא המגילה, בקריאת מתחיל והוא הקריאה, סדר את ללמדנו

‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰,�בפורי –·LBÈÂ „ÓBÚלקראה הוא רשאי – «≈∆«¿ƒ»≈¿≈
בעמידה, אלא קורא אינו בתורה הקורא אבל בישיבה; בי� בעמידה בי�

כח):שנאמר ה, עמדי"(דברי� עמוד פה ‡Á„,(גמרא)."ואתה d‡¯¿̃»»∆»
ÌÈ�L ‰e‡¯˜,כאחד שניי� המגילה את קראו אפילו כלומר –e‡ˆÈ ¿»»¿«ƒ»»

בקריאת נשמעי�, אינ� קולות ששני פי על וא� והשומעי�, הקוראי� –

לקריאתה להקשיב דעת� נותני� עליה�, חביבה והיא הואיל מגילה

שניי�. שיקראו אסור בתורה אבל C¯·Ï,ושומעי�. e‚‰pL ÌB˜Ó¿∆»¬¿»≈
C¯·È ‡G ,C¯·Ï ‡HLÂ ;C¯·È�כא שמדובר מבואר, בגמרא – ¿»≈¿∆¿»≈¿»≈

בה שנוהגי� ריבנו", את "הרב ברכת היינו המגילה, שלאחר בברכה

צרי� המגילה קריאת אחרי לבר� שנוהגי� שבמקו� המקו�, מנהג לפי

לפני אבל לבר�. צרי� אינו לבר� נוהגי� שאי� ובמקו� לבר�, הקורא

מקרא "על ברכות: שלש לבר� מקו� בכל מצווה המגילה קריאת

מצווה התורה בקריאת בר�, ו"שהחיינו". נסי�", "שעשה מגילה",

לאחריה. ובי� לפניה בי� ÈLÈÓÁ·eלבר� È�Ma,בשבוע –˙aM·e «≈ƒ«¬ƒƒ««»
‰Á�na,מנחה בתפילת –GL ÔÈ¯B˜‰L,זה אחר בזה אנשי� – «ƒ¿»ƒ¿»

וישראל, לוי ÔÈ˙ÁBtכה� ÔÈ‡,משלושה –Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆

בקריאה להארי� ואי� ה�, מלאכה ימי וחמישי ששני מפני והטע�, –

שהרי הוא, לחשיכה סמו� במנחה ושבת ממלאכה; הע� את ולבטל

ולדרוש ללמוד רגילי� היו היו� È·pa‡(רש"י),כל ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«»ƒ
בהפטרת במנחה ובשבת ובחמישי בשני הקריאה את מסיימי� ואי� –

לעיל. שהבאנו הטע� מאותו הנביאי�, מ� Ì˙BÁ‰Âפרק Á˙Bt‰«≈«¿«≈
‰È¯Á‡Ïe ‰È�ÙÏ C¯·Ó ,‰¯Bza,לפניה מבר� הראשו� הקורא – «»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

לא מברכי� אינ� הקוראי� שאר וכל לאחריה, מבר� האחרו� והקורא

בימי נהגו שכ� למסכתנו) (בפתיחה הזכרנו וכבר לאחריה. ולא לפניה

מברכי� לתורה הקרואי� שכל תיקנו, התלמוד בימי אבל המשנה,

ולאחריה, veidלפניה meyne miqpkpd meyn dxifb","mi`�אד ייכנס שמא

מברכי� האחרי� את ישמע וכשלא הראשו�, שביר� אחר הכנסת לבית

מבית אד� יצא שמא וכ� לפניה, בתורה ברכה שאי� יאמר, לפניה

לא וא� אחרו�, שהוא עליו שיחשוב הקוראי�, אחד בסיו� הכנסת

לאחריה. בתורה ברכה שאי� יאמר מבר� אותו ישמע

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בתורה. הקריאה סדר על ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a,�אנשי – ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
קורא, עוד בה� מוסיפי� מוס� בה� ויש Ô‰Óשהואיל ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒ≈∆

קוראי�, מארבעה –Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Âחודש בראש שא� – ¿≈ƒƒ¬≈∆
חודש בראש שכ� מלאכה, ביטול משו� חוששי� מועד של ובחולו

מותרת. האבד דבר מלאכת הרי מועד של ובחולו מלאכה, איסור אי�

‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â.דלעיל מהטע� –,‰¯Bza Ì˙BÁ‰Â Á˙Bt‰ ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ«≈«¿«≈«»
‰È¯Á‡Ïe ‰È�ÙÏ C¯·Óוחוזר הקודמת. במשנה שבארנו כמו – ¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

מקו� מכל קורא, עוד שנוס� פי על שא� די�, אותו להשמיענו התנא

מבר� והחות� לפניה מבר� הפותח והחות�, הפותח אלא מברכי� אי�

BË·לאחריה. ÌBÈ B�È‡Â ÛÒeÓ Ba LiL Ïk :ÏÏk‰ ‰Êהיינו – ∆«¿»»∆∆»¿≈
מועד, של ובחולו חודש ‡¯Úa‰בראש ÔÈ¯B˜.�אנשי –·BË ÌBÈa ƒ«¿»»¿

מלאכ איסור בו שיש נפש,– אוכל למלאכת מחו� קוראי�MÓÁ‰ה – ¬ƒ»
עוד בו מוסיפי� היו� בקדושת דבר בו שנוס� שכל אנשי�, חמשה

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyily wxt dlibn zkqn

äíéðäk úøBz ìL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ çñta.úøöòa–"úBòáL äòáL".äðMä Làøa–ãçàa éòéáMä Lãça" ©¤©¦§¨¨©£¤©Ÿ£¦¨£¤¤¦§¨¨ª§Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦§¤¨
"Lãçì.íéøetkä íBéa–"úBî éøçà".âçä ìL ïBLàøä áBè íBéa–íéðäk úøBúaL úBãòBî úLøôa ïéøB÷,øàLáe ©Ÿ¤§©¦¦©£¥§¨¦¤¤¨¦§¨¨©£¤§©Ÿ£¦¦§¨

âçä úBîé ìk–âçä úBðaø÷a. ¨§¤¨§¨§§¤¨
åäkðça–íéàéNpa.íéøeta–"÷ìîò àáiå".íéLãç éLàøa–"íëéLãç éLàøáe".úBãîòna–úéLàøá äNòîa. ©£ª¨©§¦¦©¦©¨Ÿ£¨¥§¨¥¢¨¦§¨¥¨§¥¤©©£¨§©£¥§¥¦

úBiðòza–úBìì÷e úBëøa.úBììwa ïé÷éñôî ïéà,ïlk úà àøB÷ ãçà àlà.ïéøB÷ äçðna úaMáe éLéîçáe éðMa ©©£¦§¨§¨¥©§¦¦©§¨¤¨¤¨¥¤ª¨©¥¦©£¦¦©©¨©¦§¨¦

:çñôä úùøô íùù.oxcqklåéùøô 'ã ïéòî ïéøéèôî äðä ãòù ,úåøèôää øãñìíéðù òáù ïá íéì÷ù úùøô .ú(à ,áé ,á íéëìî)äùò øùà úà éúã÷ô øåëæ úùøô .
÷ìîò êì(á ,åè ,à ìàåîù)íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå äøô úùøô .(æè ,åì ìà÷æçé)ùãåçì ãçàá ïåùàøá ùãåçä úùøô .(çé ,äî ìà÷æçé)ïéòî øéèôäì øæåç êìéàå ïàëî .

:íåéä úùøô.oiwiqtn lkl:òøåàîä ïéòî àìà ,äùøôä ïéòî ïéøéèôî ïéàù
d.mipdk zxezay zecren zyxtaæò åà áùë åà øåù(åë ,áë àø÷éå)íëì åç÷å åëùî ïåùàø íåéá ïéøå÷ù àîìò âåäð àðãéàäå .éøééî àî÷ àîåéáå ,úåîù)

(àë ,áéìâìâ çñôá ïéøéèôîå ,(ä òùåäé)åäéùàé çñôá ïéøéèôîå ,áùë åà øåù ,éðùá .(áë ,á íéëìî)øåëá ìë éì ùã÷ ,éùéìùá .(à ,âé úåîù)äåìú óñë íà ,éòéáøá .
(ãë ,áë úåîù)êì ìñô ,éùéîçá .(à ,ãì úåîù)åãòåîá çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå ,éùùá .(à ,è øáãîá)íéä úøéù ,éòéáùá .(æé ,âé úåîù)ãåã øáãéå ïéøéèôîå ,ìàåîù)

(áë ,áøåëáä ìë ïéøå÷ ,úåéìâ ìù ïåøçà è"åé àåäù ,éðéîùá .(èé ,åè íéøáã)ãåîòì áåðá íåéä ãåò ïéøéèôîå ,(áì ,é äéòùé)éùéìùä ùãåçá ,ïåùàø è"åéá ,úøöòá .úåîù)

(à ,èéìà÷æçé ìù äáëøîá ïéøéèôîå ,(à ìà÷æçé)øåëáä ìë ïéøå÷ ,úåéìâ ìù éðù è"åéá .(èé ,åè íéøáã)÷å÷áçá ïéøéèôîå ,(â ÷å÷áç)äøù úà ã÷ô 'äå ,äðùä ùàøá .
(à ,àë úéùàøá)äðçá ïéøéèôîå ,äøù äã÷ôð ä"øáã ,(à ,à ìàåîù)äãé÷òá ,éðù è"åéá .ä"øá äã÷ôð àéä íâù ,(à ,áë úéùàøá)íéøôà éì øé÷é ïáä ïéøéèôîå ,äéîøé)

(àìúåî éøçàá ïéøå÷ ,úéøçù ë"äåéá .(à ,æè àø÷éå)àùðå íø øîà äë ïéøéèôîå ,(æð äéòùé)úåéøòá ïéøå÷ ,äçðîá .(à ,çé àø÷éå)ìù íéáåè íéîé éðùá .äðåéá ïéøéèôîå ,
æò åà áùë åà øåù ïéøå÷ ,âç(åë ,áë àø÷éå)'äì àá íåé äðä ïåùàø è"åéá ïéøéèôî ,(ãé äéøëæ)êìîä ìà åìä÷éå ,éðù è"åéáå .(æ ,à íéëìî)ïéøå÷ ,âçä úåîé ìë øàùå .

éðùä íåéáå àøå÷ ïäë ,î"äåç ìù ïåùàø íåé àåäù 'â íåé ,ãöéë .âçä úåðáø÷á(êìéàå æé ,èë øáãîá)éòéáøäå ,éòéáøä íåéáå àøå÷ ìàøùé ,éùéìùä íåéáå àøå÷ éåì ,
éùéìùä íåéáå àøå÷å øæåç éòéáøäå ,éùéîçä íåéáå àøå÷ ìàøùé ,éòéáøä íåéáå àøå÷ éåì ,éùéìùä íåéáå àøå÷ ïäë ,'ãä íåéáå .éùéìùä íåéáå éðùä íåéáå àøå÷å øæåç

øåëáä ìë ,âç ìù ïåøçà è"åéá .íìåë ïëå .éòéáøä íåéáå(èé ,åè íéøáã)äîìù úåìëë éäéå ïéøéèôîå ,(ç ,à íéëìî)äëøáä úàæå ïéøå÷ øçîìå .(à ,âì íéøáã)ïéøéèôîå ,
äùî úåî éøçà éäéå(à òùåäé)éìà øîåà äúà äàø ïéøå÷ ,úåëåñá ïéá çñôá ïéá ,ãòåî ìù åìåçá úåéäì ìçù úáùå .(à ,âì úåîù)úåùáéä úåîöòä ,çñôá ,ïéøéèôîå ,

(æì ìà÷æçé)âåâ àá íåéá ,úåëåñáå ,(çì ìà÷æçé):úåëåñá âåâîå âåâ úåîçìîå ,çñôá úåéäì äãéúò íéúîä úééçúã åðéãéá úøåñîù ,
e.ziy`xa dyrna zecnrna:ïåøçà ÷øôá úéðòú úëñîá ùøåôî ïúàéø÷ øãñå .õøàå íéîù åîéé÷úð úåðáø÷ä ìéáùáù.zellwe zekxaéúå÷çá íààø÷éå)

`xephxa yexit

כמי אלא זו כדעה הלכה ואי� השבוע. פרשיות לסדר חוזרי� החמישית

כמו הפרשיות, ארבע את א� קורי� השבוע לפרשיות שנוס� שמפרש

במשנתנו כב).שבארנו יג, תפילה הל' ÔÈ˜ÈÒÙÓ(רמב"� ÏkÏלכל – «…«¿ƒƒ
במאורע וקוראי� השבוע, פרשת בקריאת מפסיקי� בשבת שאירע עני�

ÌÈ¯et·eהיו�: ‰k�Áa ,ÌÈL„Á ÈL‡¯aבשבת חלו שא� – ¿»≈√»ƒ«¬À»«ƒ
יו�, של מעניינו בהפטרה B„ÓÚn·e˙קוראי� ,˙Bi�Úza�כשה – ««¬ƒ««¬»

בעניינו אלא השבוע בפרשת בה� קוראי� אי� בשבוע ובחמישי בשני

ובפורי�; בחנוכה חדשי�, בראשי וכ� הבאה), במשנה (כמפורט יו� של

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·eבמנחה קוראי� אי� בשבת, הכיפורי� יו� חל שא� – ¿«ƒƒ
י"ח ויקרא עריות, בפרשת קוראי� אלא השבוע ויש(תוספות).פרשת

oiwiqtnמפרשי�: lklפרשת מפסיקי� בשבת שחלו המועדי� לכל –

וכ� המועד. בעני� וקוראי� mixetae,השבוע dkepga ,miycg iy`xa

zecnrnae zeiprzaובחנוכה חודש שבראש לעיל, שבארנו כמו –

ומפטירי� השבוע פרשת של בהפטרות מפסיקי� בשבת שחלו ובפורי�

השבוע פרשת בקריאת מפסיקי� ובחמישי בשני וכשחלו היו�; מעני�

קוראי� ובחמישי, שבשני ובמעמדות בתעניות וכ� היו�. מעני� וקוראי�

המשנה שנקטה ומה היו�. mixetikd,מעני� meiגררא אגב אלא אינו

ברישא: ששנינו במה הוא כלול שכ� תעניות, miwiqtn,של lklדהיינו

הטובי� הימי� טוב").לכל יו� "תוספות ועיי� גורסי�(הר"�; שאי� ויש

הכיפורי�". "וביו� כלל

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÁÒta,פסח של ראשו� טוב ביו� –ÏL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa ÔÈ¯B˜ «∆«ƒ¿»»«¬∆
ÌÈ�‰k ˙¯Bz"כשב או "שור מפרש ורש"י כג; ויקרא כו).– כב, (ש� «…¬ƒ

היו�. מנהגנו כפי הפסח, ימי שבכל הקריאות מפורטות ∆∆¬«Úaˆ¯˙ובגמרא
השבועות, בחג –"˙BÚ·L ‰Ú·L",טז דברי� ‰M�‰ט.– L‡¯a ƒ¿»»À¿…«»»

L„ÁÏ"קוראי� „Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa".כג כג, ויקרא –ÌBÈa «…∆«¿ƒƒ¿∆»«…∆¿
ÌÈ¯etk‰�קוראי"˙BÓ È¯Á‡".טז ויקרא –ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒƒ«¬≈¿»ƒ
‚Á‰ ÏL,סוכות –ÌÈ�‰k ˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa ÔÈ¯B˜– ∆∆»ƒ¿»»«¬∆¿«…¬ƒ

כשב"), או "שור רש"י: (ולפי כג ‰Á‚,ויקרא ˙BÓÈ Ïk ¯‡L·eƒ¿»»¿∆»

‚Á‰ ˙B�a¯˜aחול של ראשו� ביו� דהיינו ואיל�, יז כט, במדבר – ¿»¿¿∆»
שני ביו� וגו'. השני" "וביו� קוראי� החג של השני יו� שהוא המועד

השלישי" "וביו� קוראי� החג, של השלישי יו� שהוא המועד, חול של

עצרת" השמיני "ביו� בו שקוראי� השמיני יו� עד יו�, בכל וכ� וכו',

המשנה,וגו' מפרשי ושאר ברטנורא –(עיי� הגמרא פי על – שמפרטי�

בימינו; שנהוג כפי במועדי�, הקריאה סדר תפילהאת הל' רמב"� ועיי�

ח�יב). יב,

ו ה נ ש מ ר ו א ב

בימי� בתורה הקריאה בעני� ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

מיוחדי�.

‰k�Áa,החנוכה ימי בשמונת –ÌÈ‡ÈNpa�הנשיאי בפרשת קוראי� – «¬À»«¿ƒƒ
ז), פרק המזבח.(במדבר חנוכת עני� קוראי�ÌÈ¯etaמשו� –‡·iÂ" «ƒ«»…

"˜ÏÓÚ.הוא עמלק מזרע שהמ� לפי ח�טז, יז, שמות –ÈL‡¯a ¬»≈¿»≈
ÌÈL„Á�קוראי"ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e".יא כח, במדבר –˙B„ÓÚna √»ƒ¿»≈»¿≈∆««¬»

ולקריאה לתפילה מתאספי� שהיו ישראל, של המעמדות בכינוסי –

ציבור, של הקרבנות הקרבת ·¯‡mi`xew˙ÈLבזמ� ‰NÚÓa– ¿«¬≈¿≈ƒ
תענית במסכת b-a).כמפורש ,c)˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a Y ˙Bi�Úza– ««¬ƒ¿»¿»
בחוקותי" "א� ואיל�),פרשת ג כו, החטא(ויקרא עסקי שעל להודיע

מצרת� וינצלו בתשובה ויחזרו לעול�, הפורעות הרמב"�באה (רש"י).

בצורתכותב: כגו� הצרות, מפני הציבור על אות� שגוזרי� בתעניות

שאנו תעניות בשאר אבל וקללות. ברכות קורי� בה� וכיוצא ודבר

"ויחל" פרשת קורי� לאבותינו שאירע מה על יג,מתעני� תפילה (הל'

BÏÏwa˙יח). ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡,�קרואי לשני אות� מחלקי� אי� –‡l‡ ≈«¿ƒƒ«¿»∆»
Ôlk ˙‡ ‡¯B˜ „Á‡בפסוק ומסיי� שלפניה�, בפסוק מתחיל והוא – ∆»≈∆À»

על ברכה אומרי� שאי� לפי בגמרא, הטע� ומבואר שלאחריה�;

הקב"ה: אמר בצרה", אנכי "עמו משו� הטע� מבארי� ויש הפורענות.

מתבר� ואני מתקללי� בני שיהיו בדי� רבה);אינו דברי� ויש(ירושלמי;

פותח(בירושלמי)אומרי� שיהא "צרי� בתורה לקרות העומד שכל ,

טוב". בדבר וחות� טוב ÈLÈÓÁ·eבדבר È�Ma,בשבוע –˙aM·e «≈ƒ«¬ƒƒ««»

izdw - zex`ean zeipyn
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:åäééúòã.jxal ebdpy mewnäàéø÷ã .íåéá ïéá äìéìá ïéá .åðééçäùå ,íéñð äùòùå ,äìéâî àø÷î ìò ,úåëøá ùìù íå÷î ìëá êøáì áééç ,äéðôì ìáà .êøáé ,äéøçà

áéúëã ø÷éò íåé ìù(çë ,è øúñà):àøáúñî éëäå ,åðééçäù íåéá êøáé àì äìéìá åðééçäù êøéáù ïåéëã ,ã"îì àëéàå .íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäåoitiqen oi`e
.odilr:ïéøéèôî ïéà éîð àîòè éàäîå .ùåøãì íéìéâø åéä íåéä ìë éøäù ,àåä äëéùçì êåîñ éîð ,äçðîá úáùå .äëàìî éîé ïäù éðôî ,øåáöì äù÷é àìùgzetd
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äëøá ïéà åøîàéå ,äéðôì êøéáù ïåùàøä åòîù àìå íéñðëðä íåùî äøéæâ ,äéøçàìå äéðôì ïéëøáî åäìåëã ,àîìò éâéäð àðãéàäå .äéøçàì àìå äéðôì àì ïéëøáî ïéà

:äéøçàì äøåúá äëøá ïéà åøîàéå ,åëøá àì íéðåùàøäå ,äéøçàì êøáî íúåçä åòîùé àìå íéàöåéä íåùîå ,äéðôì äøåúá
a.odilr oitiqen oi`e:úøúåî ãáàä øáã úëàìîã ,äëàìî ìåèá àëéà éîð ãòåî ìù åìåçáå íéùãç éùàøáã.'d h"iaéôè ,äéøáçî àúìî äéì éôèã ìëã

,äìé÷ñ áåéçã úáù .äùù ïéøå÷ ,úøë ùåðòã ë"äåéå .äùîç ïéøå÷ ,äëàìî ìåèá àëéàã è"åé .'ã ïéøå÷ ,óñåî ïáø÷ àëéàã ,ãòåîáå íéùãç éùàøá êëìä .àøáâ äéì
:äòáù ïéøå÷
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‰Á�na,מנחה בתפילת –Ô¯„Òk ÔÈ¯B˜,השבוע בפרשת –ÔÈ‡Â «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈
ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ÔÈÏBÚ�וקוראי חוזרי� שלאחריה� שבשבת – ƒ»∆ƒ«∆¿

שעברו. ובחמישי ובשני במנחה בשבת שקראו מה mrhבשחרית dne

?mei ly epiiprn cren lka mi`xewÓ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pLÈ„ÚÓŒ˙‡ ‰L ∆∆¡««¿«≈…∆∆…¬≈
"Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ המצוות‰' כל שהרי מיותר, מקרא זה והרי – ∆¿≈ƒ¿»≈

עמה� מדבר משה שהיה ללמד, הכתוב בא אלא לישראל. משה אמר

בזמנ� ומועד מועד כל o`kneÏk(רש"י),הלכות ÔÈ¯B˜ e‰iL Ô˙ÂˆÓƒ¿»»∆¿ƒ»
BpÓÊa „Á‡Â „Á‡ובברייתא בזמנו. מועד כל פרשת לקרוא מצווה – ∆»¿∆»ƒ¿«

של בעניינו ודורשי� שואלי� שיהו לישראל לה� תיק� "משה מובא:

בחג". חג והלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות יו�,

א ה נ ש מ ר ו א ב

זה פרק בא בתורה הקריאה מימי אחד בכל קוראי� מה הקוד� בפרק ששנינו לאחר

מסכתנו. עיקר שהיא המגילה, בקריאת מתחיל והוא הקריאה, סדר את ללמדנו

‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰,�בפורי –·LBÈÂ „ÓBÚלקראה הוא רשאי – «≈∆«¿ƒ»≈¿≈
בעמידה, אלא קורא אינו בתורה הקורא אבל בישיבה; בי� בעמידה בי�

כח):שנאמר ה, עמדי"(דברי� עמוד פה ‡Á„,(גמרא)."ואתה d‡¯¿̃»»∆»
ÌÈ�L ‰e‡¯˜,כאחד שניי� המגילה את קראו אפילו כלומר –e‡ˆÈ ¿»»¿«ƒ»»

בקריאת נשמעי�, אינ� קולות ששני פי על וא� והשומעי�, הקוראי� –

לקריאתה להקשיב דעת� נותני� עליה�, חביבה והיא הואיל מגילה

שניי�. שיקראו אסור בתורה אבל C¯·Ï,ושומעי�. e‚‰pL ÌB˜Ó¿∆»¬¿»≈
C¯·È ‡G ,C¯·Ï ‡HLÂ ;C¯·È�כא שמדובר מבואר, בגמרא – ¿»≈¿∆¿»≈¿»≈

בה שנוהגי� ריבנו", את "הרב ברכת היינו המגילה, שלאחר בברכה

צרי� המגילה קריאת אחרי לבר� שנוהגי� שבמקו� המקו�, מנהג לפי

לפני אבל לבר�. צרי� אינו לבר� נוהגי� שאי� ובמקו� לבר�, הקורא

מקרא "על ברכות: שלש לבר� מקו� בכל מצווה המגילה קריאת

מצווה התורה בקריאת בר�, ו"שהחיינו". נסי�", "שעשה מגילה",

לאחריה. ובי� לפניה בי� ÈLÈÓÁ·eלבר� È�Ma,בשבוע –˙aM·e «≈ƒ«¬ƒƒ««»
‰Á�na,מנחה בתפילת –GL ÔÈ¯B˜‰L,זה אחר בזה אנשי� – «ƒ¿»ƒ¿»

וישראל, לוי ÔÈ˙ÁBtכה� ÔÈ‡,משלושה –Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ≈¬ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆

בקריאה להארי� ואי� ה�, מלאכה ימי וחמישי ששני מפני והטע�, –

שהרי הוא, לחשיכה סמו� במנחה ושבת ממלאכה; הע� את ולבטל

ולדרוש ללמוד רגילי� היו היו� È·pa‡(רש"י),כל ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«»ƒ
בהפטרת במנחה ובשבת ובחמישי בשני הקריאה את מסיימי� ואי� –

לעיל. שהבאנו הטע� מאותו הנביאי�, מ� Ì˙BÁ‰Âפרק Á˙Bt‰«≈«¿«≈
‰È¯Á‡Ïe ‰È�ÙÏ C¯·Ó ,‰¯Bza,לפניה מבר� הראשו� הקורא – «»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

לא מברכי� אינ� הקוראי� שאר וכל לאחריה, מבר� האחרו� והקורא

בימי נהגו שכ� למסכתנו) (בפתיחה הזכרנו וכבר לאחריה. ולא לפניה

מברכי� לתורה הקרואי� שכל תיקנו, התלמוד בימי אבל המשנה,

ולאחריה, veidלפניה meyne miqpkpd meyn dxifb","mi`�אד ייכנס שמא

מברכי� האחרי� את ישמע וכשלא הראשו�, שביר� אחר הכנסת לבית

מבית אד� יצא שמא וכ� לפניה, בתורה ברכה שאי� יאמר, לפניה

לא וא� אחרו�, שהוא עליו שיחשוב הקוראי�, אחד בסיו� הכנסת

לאחריה. בתורה ברכה שאי� יאמר מבר� אותו ישמע

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בתורה. הקריאה סדר על ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a,�אנשי – ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
קורא, עוד בה� מוסיפי� מוס� בה� ויש Ô‰Óשהואיל ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒ≈∆

קוראי�, מארבעה –Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Âחודש בראש שא� – ¿≈ƒƒ¬≈∆
חודש בראש שכ� מלאכה, ביטול משו� חוששי� מועד של ובחולו

מותרת. האבד דבר מלאכת הרי מועד של ובחולו מלאכה, איסור אי�

‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â.דלעיל מהטע� –,‰¯Bza Ì˙BÁ‰Â Á˙Bt‰ ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ«≈«¿«≈«»
‰È¯Á‡Ïe ‰È�ÙÏ C¯·Óוחוזר הקודמת. במשנה שבארנו כמו – ¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

מקו� מכל קורא, עוד שנוס� פי על שא� די�, אותו להשמיענו התנא

מבר� והחות� לפניה מבר� הפותח והחות�, הפותח אלא מברכי� אי�

BË·לאחריה. ÌBÈ B�È‡Â ÛÒeÓ Ba LiL Ïk :ÏÏk‰ ‰Êהיינו – ∆«¿»»∆∆»¿≈
מועד, של ובחולו חודש ‡¯Úa‰בראש ÔÈ¯B˜.�אנשי –·BË ÌBÈa ƒ«¿»»¿

מלאכ איסור בו שיש נפש,– אוכל למלאכת מחו� קוראי�MÓÁ‰ה – ¬ƒ»
עוד בו מוסיפי� היו� בקדושת דבר בו שנוס� שכל אנשי�, חמשה

izdw - zex`ean zeipyn
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ãGMî úçôé àG äøBza àøBwäíé÷eñt äL.ãçà ÷eñtî øúBé ïîbøúîì àø÷é àG,GL àéápáeäL.ìL eéäGL ïzLL ©¥©¨¦§Ÿ¦§¨§¦¦§¨©§ª§§¨¥¦¨¤¨©¨¦§¨¨§¨§¨¨
úBiLøt–ãçà ãçà ïéøB÷.äøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî.âlãî àeä änk ãòå?ïîbøúîä ÷ñôé àHL éãk ãò. ¨¨¦¦¤¨¤¨§©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨§©©¨§©¥©§¥¤¦§Ÿ©§ª§§¨

äàéápa øéèônä–ìò ñøBt àeäòîL,äázä éðôì øáBò àeäå,åétk úà àNBð àeäå.ïè÷ äéä íàå–Bà åéáà ©©§¦©¨¦¥©§©§¥¦§¥©¥¨§¥¤©¨§¦¨¨¨¨¨¦
Bãé ìò ïéøáBò Baø. ©§¦©¨

åïè÷–íbøúîe äøBza àøB÷,ìò ñøBt Bðéà ìáàòîL,äázä éðôì øáBò Bðéàå,åétk úà àNBð Bðéàå.ççBt– ¨¨¥©¨§©§¥£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥¤©¨¥©

c.cg` weqtn xzei onbxeznl `xwi `le:äô ìò íâøúîù ïîâøåúîä äòèé àìù.dyly `iapaeäàøåä ïì à÷ôð àìã ,äòèé íà ïì úôëà àìå .äöøé íà
:åäééðéî.zeiyxt yly ozyly m`eïåâë(ä-â áð äéòùé)íä ,'ä íàð äô éì äî äúòå ,äðåùàøá éîò ãøé íéøöî 'ä øîà äë éë ,íúøëîð íðç 'ä øîà äë éë ,

:íéôåöø úåàø÷î äùìùá úåéùøô 'â.`iapa oiblcn:ïéðòì ïéðòî åìéôàå äùøôì äùøôî.dxeza oiblcn oi`eäéäù åîë ,ïéâìãî ãçà ïéðòá ìáà .íéðéðò éðùá
úåî éøçà úùøô íéøåôëä íåéá àøå÷ ìåãâ ïäë(à ,æè àø÷éå)øåùòá êà àøå÷å âìãîå ,(åë ,âë íù):.onbxezd wiqti `ly crïéá ,ãçà ïéðòá äøåúá ïéá âìãîä

:ä÷éúùá íù ãåîòì øåáöì ãåáë ïéàù ,íâøúì êéøö àåäù äî íâøúì ïîâøåúîä íéìùéù éãëá àìà àäùé àì ,íéðéðò 'áá åìéôàå àéáðá
d.`iapa xihtndú ,àéáðá øéèôäì ìéâøù éî:íéáøá òîù ìò ñøåô àåä àäéù íéîëç åð÷.daizd iptl xaer `edeíùä úùåã÷á íéáøä úà àéöåäì

:åãåáëì åæ úà åì åð÷ú ,åãåáë åðéàù øáã éåäã ,øéèôäì åîöò úà àéöîîå ìéàåä ,äìôúá.ohw did m`e:òîù ìò ñåøôì àìå ,äáéúä éðôì øåáòì ìåëé åðéàù
.eax e` eia`:äáéúä éðôì íéøáåò.eci lr:åìéáùá

e.dxeza `xew ohw:êìéàå éùéìùî à÷åã ,åøîàù íéðåàâä ïî ùéå.rny lr qxet epi` la`áééç åðéàù ìëå ,ïúáåç éãé íéáøä úà àéöåäì àá àåäù éôì

`xephxa yexit

‰¯Bza ‡¯Bw‰,לקרוא לתורה מהעולי� אחד כל –˙ÁÙÈ ‡G «≈«»ƒ¿…
GMÓÌÈ˜eÒt ‰L.�פסוקי שלושה הפחות לכל לקרוא צרי� – ƒ¿»¿ƒ

וכתובי�. נביאי� תורה כנגד הטע�: מבואר È˜¯‡בגמרא ‡Gƒ¿»
„Á‡ ˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙ÓÏושותק אחד פסוק קורא הקורא – «¿À¿¿»≈ƒ»∆»

רשאי ואינו שני; פסוק וקורא וחוזר המתורגמ�, אותו שיתרג� עד

לתרג� המתורגמ� יצטר� שא� אחד, מפסוק יותר למתורגמ� לקרוא

הוא עלול הקורא, מפי ששמע פסוקי� שלשה או שניי� בבתֿאחת

פה. בעל אות� מתרג� והוא הואיל טעות, לידי GLלבוא ‡È·p·e‰L «»ƒ¿»
פסוקי�, שלשה אפילו למתורגמ� לקרוא רשאי בנביא הקורא המפטיר –

חכמי� הקפידו לא שבנביא לפי כ�, על מקפידי� אי� יטעה א� שא�

בתורה. כמו התרגו� דיוק ÔzLÏLעל eÈ‰,�הפסוקי שלשת –GLL »¿»¿»»
˙BiL¯t�כגו בגמרא: ומבואר עצמה, בפני פרשה הוא פסוק שכל – »»ƒ

כי נמכרת�... חנ� ה' אמר כה עמי"כי ירד מצרי� ה' אֿדני אמר כה

נא� פה לי מה ועתה חנ�"בראשונה... עמי ל�קח כי נב,ה' (ישעיה

‡Á„ג�ה), „Á‡ ÔÈ¯B˜�עני הוא פסוק שכל לפי למתורגמ�, פסוק – ƒ∆»∆»
עצמו. È·pa‡בפני ÔÈ‚l„Óואפילו אחרת, לפרשה אחת מפרשה – ¿«¿ƒ«»ƒ
לעני�, Bza¯‰מעני� ÔÈ‚l„Ó ÔÈ‡Âידי על הקורא יתבלבל שמא – ¿≈¿«¿ƒ«»

ששנינו כמו בתורה, א� לדלג מותר אחד שבעניי� מבואר, בגמרא כ�.

א) ז, "אחרי(יומא הפרשיות את הכפורי� ביו� קורא היה הגדול שהכה�

טז),מות" בעשור"(ויקרא כג).ו"א� l„Ó‚(ויקרא ‡e‰ ‰nk „ÚÂ– ¿««»¿«≈
ענייני�, בשני אפילו בנביא המדלג בי� אחד, בעני� בתורה המדלג בי�

לדלג? הוא רשאי כמה ‰ÔÓb¯˙Óעד ˜ÒÙÈ ‡HL È„k „Ú�שא – «¿≈∆ƒ¿…«¿À¿¿»
את המתורגמ� שישלי� קוד� תיגמר לפרשה מפרשה הספר גלילת

התרגו� מ� יותר להימש� עשויה הגלילה א� אבל לדלג, מותר תרגומו

לקריאה. ולהמתי� לעמוד לציבור כבוד זה שאי� לדלג, אסור

ה ה נ ש מ ר ו א ב

‡È·pa ¯ÈËÙn‰,בנביא להפטיר שרגיל מי –ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡e‰ ««¿ƒ«»ƒ≈«¿«
במשנה שבארנו כמו שמע, וקריאת וברכו קדיש הציבור בפני אומר –

‰z·‰ג, È�ÙÏ ¯·BÚ ‡e‰Âשמונה בחזרת את– להוציא עשרה ¿≈ƒ¿≈«≈»
פפא רב דעת (לפי משנתנו מבארי� המפרשי� רוב ב"קדושה"; הציבור

חושש אינו שאד� וכיו� בנביא, להפטיר לאד� כבוד זה שאי� בגמרא),

שמע את פורס שיהא לכבודו חכמי� תיקנו בנביא, מפטיר והוא לכבודו

התיבה לפני לעבור דרכ� היה שלא הר"�, ומעיר התיבה. לפני ועובר

"הוא המשנה נקטה הלכ� עשרה, שמונה חזרת שעת עד שמע בקריאת

שביארנו. כמו התיבה", לפני עובר והוא שמע על �NB‡פורס ‡e‰Â¿≈
ÂÈtk מכא�‡˙ כפיו. את נושא כה� כל שהרי היא, קשה זו פיסקה – ∆«»

טוב",מפרש יו� "תוספות משו�בעל אלא כא� הובאה לא זו שפיסקה

שנוי: שבה בקט�, העוסקת הבאה, המשנה משו� היינו "epi`eסיפא,

,"eitk z` `yep:התנא כא� נקט eitk".הלכ� z` `yepe":אחר פירוש

eitk z` `yep `edeהוא כאילו הכהני� ברכת את המתחיל שהוא –

שבה� ישראל").הגדול "תפארת בעל מפרש משנתנו(וכ� מפרשי� ויש

אלא ש� אי� שא� היא, שההלכה כהני�, כולו הכנסת שבית בכגו�

עולי� מעשרה היתרי� מעשרה, יותר יש וא� לדוכ�, עולי� כול� עשרה,

אמ� אחריה� עוני� והעשרה כה),לדוכ� קכח, חיי� אורח לח; ובאה(סוטה

מ� הוא בנביא המפטיר מעשרה, יותר ש� יש שא� להשמיענו המשנה

לדוכ� איגר).העולי� עקיבא רבי בתוספות ג� מובא אב�"; ‰È‰("טורי Ì‡Â¿ƒ»»
ÔË˜יכול שאינו קט�, היה בנביא המפטיר א� ולא– שמע על לפרוס »»

התיבה, לפני ÔÈ¯·BÚלעבור Ba¯ B‡ ÂÈ·‡שמע את פורסי� כלומר – »ƒ«¿ƒ
התיבה לפני B„È(הר"�),ועוברי� ÏÚ.בשבילו – «»

ששנינו שלפי נראה "ולי הרש"ש: כותב כפיו" את נושא "והוא הפיסקה בבאור

את ישא לא הוא אלא כה� ש� אי� א� התיבה... לפני "העובר ד): ה, (ברכות

ופירשו רשאי"; – לתפילתו וחוזר כפיו את נושא שהוא הבטחתו וא� כפיו,

לתפילתו חוזר שהוא הבטחתו אפילו זולתו, אחרי� כהני� יש שא� הפוסקי�

כא�: להשמיע משנתנו באה לפיכ� כפיו, את ישא eitk",לא z` `yep `ede"�שא

שהוא הבטחתו א� כפיו את נושא הוא מקו� מכל התיבה לפני עובר שהוא

לתפילתו". כ� אחר חוזר

מכבדי� היו חשוב אד� שדווקא לגמרי, אחרת בדר� משנתנו מפרש אלבק ר"ח

לפרוס הוא ראוי בנביא, להפטיר שכיבדוהו שמי ללמד, המשנה ובאה במפטיר,

הוא וא� אחריו. להרהר ואי� כפיו, את ולישא התיבה לפני ולעבור שמע את

שלוח�, שיהא לציבור כבוד אי� אבל במפטיר, להתכבד ראוי שהוא וחכ� קט�

במקומו. התיבה לפני לעבור בסת� ה� א� ראויי� רבו או אביו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰¯Bza ‡¯B˜ ÔË˜לקרוא לתורה הקרואי� מ� אחד להיות לו מותר – »»≈«»
וכותב הגאוני�הרמב"�בציבור; מ� אחד שלדעת למשנתנו, בפירושו

שלישי אחר דווקא שלמה"האחרוני� "מלאכת ובעל בברטנורא; מובא (וכ�

בלבד); "הערו�" בעל נת� רבנו דעת שהיא שאי�כותב, הטע�, מבארי� ויש

וא� גמורה, מצווה זו ואי� לע�, להשמיע אלא התורה בקריאת הכוונה

עד תורה בתלמוד שייכות לו יש מקו� מכל הרי מבר� שהוא פי על

ללמדו מצווי� רשאיÌb¯˙Óe(המאירי);שאחרי� שקט� שכ� וכל – ¿«¿≈
‰z·‰לתרג�; È�ÙÏ ¯·BÚ B�È‡Â ,ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt B�È‡ Ï·‡– ¬»≈≈«¿«¿≈≈ƒ¿≈«≈»

שנינו והרי חובת�, ידי הרבי� את להוציא בא שהוא השנהלפי (ראש

ח): חובת�";ג, ידי הרבי� את מוציא אינו בדבר, מחוייב שאינו "כל

ÂÈtk ˙‡ ‡NB� B�È‡Â�להתבר לציבור כבוד זה שאי� כה�, הוא א� – ¿≈≈∆«»

izdw - zex`ean zeipyn
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äMîç.íéøetkä íBéa–äML.úaMa–äòáL.ïäî ïéúçBt ïéà,ïäéìò ïéôéñBî ìáà,àéápa ïéøéèôîe.çúBtä £¦¨§©¦¦¦¨©©¨¦§¨¥£¦¥¤£¨¦¦£¥¤©§¦¦©¨¦©¥©
äøBza íúBçäå–äéøçàìe äéðôì Cøáî. §©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨

âìò ïéñøBt ïéàòîL,äázä éðôì ïéøáBò ïéàå,íäétk úà ïéàNBð ïéàå,äøBza ïéøB÷ ïéàå,àéápa ïéøéèôî ïéàå,ïéàå ¥§¦©§©§¥§¦¦§¥©¥¨§¥§¦¤©¥¤§¥¦©¨§¥©§¦¦©¨¦§¥
áLBîe ãîòî ïéNBò,íéðúç úkøáe íéìáà éîeçðúå íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå,íMa ïéðnæî ïéàå–äøNòî úBçt. ¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦§©§¥£¥¦¦§©£¨¦§¥§©§¦©¥¨¥£¨¨

úBò÷øwáe–ïäëå äòLz,ïäá àöBik íãàå. ©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤

b.rny lr oiqxet oi`ïåùì ,ïéñøåô .òîù úàéø÷ éðôìù äðåùàø äëøáå åëøáå ùéã÷ øîåàå ãçà ãîåò ,òîù úà øåáö åàø÷ù øçà úñðëä úéáì åàáù äøùò
:úçà äëøá øîåà ù"÷ éðôìù úåëøá éúùî ,øáã éöç øîåìë ,äñåøô.daizd iptl oixaer oi`e:øåáö çéìù.oditk oi`yep oi`e:íéðäë úëøá êøáìoi`e

.dxeza oixewáéúëã ,äøùòî úåçôá íéùòð ïéà éðä ìëå .øåáöá(áì ,áë àø÷éå)àëä áéúë ,äøùòî úåçôá àäé àì äùåã÷áù øáã ìë ,ìàøùé éðá êåúá éúùã÷ðå
íúä áéúëå ,ìàøùé éðá êåúá(àë ,æè øáãîá):äøùò ïàë óà ,äøùòî äúåçô äãò ïéàù ,äøùò ïìäì äî ,úàæä äãòä êåúî åìãáä.ayene cnrn oiyer oi`e

åàì äøùòî øéöááå .åáù íéø÷é åáù ,åãåîò íéø÷é åãîò ãôñä ìù ÷øôå ÷øô ìë ìò íéøîåàå ,úîä ãåáëì íéîòô òáù íéáùåé åéä åøá÷ì úîä úà ïéàùåðùë ,úîì
:àòøà çøåà.mila` zkxaúåáåúëã ÷"ôá ùøåôîãë .'åë íéîçðîä ãâðë äëøáå ,íéìáà ãâðë äëøá íéøîåà åéäù .äáçø úëøá(ç óã):.mila` inegpze

:äøùòî äúåçô äøåù ïéàå ,íéìáàä úà ïéîçðîå øá÷ä ïî ïéøæåçùë äøåùá íéãîåò.mipzg zkxae:ïúçì íéøîåàù úåëøá òáù.oipnfn oi`eøîéîì éòáã ïåéë
:àòøà çøåà åàì äøùòî øéöá ,åðéäìà êøáð.zerwxwdeïéëøòá 'â ,úåùã÷ä úùøôá íéáåúë éðäë äøùòã ,ïäë ïäî ãçàå äøùò êéøö ïúåãôì àáä ,ùã÷ä ìù

:úåò÷ø÷á 'ãå äîäáá 'âå.oda `veik mc`eáéúëã ,úåò÷ø÷ì ù÷úà ãáòå ,ãáòë åúåà ïéîù ,éìò éîã øîà íà(åî ,äë àø÷éå)éëéä éëå .íëéðáì íúåà íúìçðúäå
:íãàá éîð éëä ,ïäë åäééðéî ãçå äøùò ïðéòá úåò÷ø÷áã

`xephxa yexit

התורה. בקריאת ‰ÌÈ¯etkאד� ÌBÈa�א שאסור אוכל– במלאכת ¿«ƒƒ
אנשי�.ML‰נפש, ששה קוראי� –˙aMa�מיו היא שחמורה – ƒ»««»

ואילו כרת חייב במזיד הכיפורי� ביו� מלאכה העושה שכ� הכיפורי�,

בסקילה, חייב בתורה.Ú·L‰בשבת אנשי� שבעה קוראי� –ÔÈ‡ ƒ¿»≈
Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt,�הכיפורי ביו� ומששה טוב ביו� מחמשה פוחתי� אי� – ¬ƒ≈∆

בשבת, Ô‰ÈÏÚומשבעה ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡�עליה להוסי� מותר – ¬»ƒƒ¬≈∆
מלאכה, לביטול חשש ואי� במלאכה, אסורי� אלו ימי� שהרי קוראי�,

‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓe�הכיפורי וביו� טוב ביו� בתורה הקריאה בסיו� – «¿ƒƒ«»ƒ
למסכתנו). (בפתיחה שבארנו כמו הנביאי�, מ� פרק קוראי� ובשבת

‰È¯Á‡Ïe ‰È�ÙÏ C¯·Ó ,‰¯Bza Ì˙BÁ‰Â Á˙Bt‰פי על א� – «≈«¿«≈«»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
הפותח אלא ולאחריה לפניה מברכי� אי� מקו� מכל שמוסיפי�,

בסו� הזכרנו וכבר לאחריה. והחות� לפניה מבר� הפותח והחות�,

מבר� מהקוראי� אחד שכל תיקנו, התלמוד שבימי הקודמת, המשנה

בימינו. שנוהגי� כמו ולאחריה, לפניה
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הקריאה עני� ואגב בעשרה, אלא אינה ובהפטרה בתורה שהקריאה ללמד באה משנתנו

בגמרא, מבואר הטע� בעשרה; אלא נעשי� שאינ� שבקדושה דברי� עוד משנתנו מונה

יהא לא שבקדושה דבר כל – ישראל" בני בתו� "ונקדשתי לב): כב, (ויקרא שנאמר

כב): טו, (במדבר שנאמר ממה תו�" "תו�, שווה בגזירה למדי� שכ� מעשרה, בפחות

dcrd"הבדלו jeznעדה ואי� העדה", "מתו� כתוב שהרי – עשרה ש� מה הזאת",

מתי "עד כז): יד, (במדבר מרגלי� בפרשת שנאמר כמו מעשרה, הרעהdcrlפחותה

"ונקדשתי כא� א� – עשרה נשארו וכלב, יהושע יצאו עשר, שני� היו והמרגלי� הזאת",

jeza.בעשרה ישראל" בני

ÚÓL ÏÚ ÔÈÒ¯Bt ÔÈ‡.בזה נאמרו שוני� פירושי� מפרש:– רש"י ≈¿ƒ«¿«
אחד עומד שמע, את הציבור שקראו לאחר הכנסת לבית הבא מניי�

שמע; שבקריאת ראשונה וברכה וברכו קדיש qxtלשו�oiqxetואומר

דבר. חצי רש"י:– לשיטת מבאר אד�והר"� בני עשרה כא� שהיו כגו�

קדושה, ולא קדיש לא שמעו ולא ביחיד, עצמו בפני אחד כל שהתפללו

מפני ב"יוצר" ומתחיל וברכו, בקדיש ומתפלל עומד מה� אחד הרי

מחצית אומר שהוא כלומר חוצה, – "פורס" ולשו� שבה. קדושה

מתחיל ברכה אותה שסיי� ולאחר בלבד, ראשונה ברכה והיינו הברכות,

"קדושה". בה שיש לפי עשרה), שמונה (תפילת מעומד פירושתפילה

הגאוני�: בש� הר"� מביא oiqxetאחר oi`של בברכות מתחילי� אי� –

בעשרה אלא בברכתו האחרי� ויצאו האחד שיבר� שמע, (ועיי�קריאת

ב) ל, סוטה מברכי�רש"י לשו� "פורסי�" מפרשי�: ויש ה"ר. (הערו�;

מאיר) רבנו בש� כותביונה וכ� ה). ח, תפילה (הל' יהיההרמב"� "לא :

אלא "אמ�" אחריו ועוני� שומעי� והכל שמע ברכת מבר� אחד

שמע" על "פורס הנקרא הוא וזה ש�;בעשרה. הראב"ד השגת ועיי�(עיי�

משנה"); ‰z·‰"כס� È�ÙÏ ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡Âלומר ציבור שליח להיות – ¿≈¿ƒƒ¿≈«≈»
עשרה, שמונה Ì‰Ètkתפילת ˙‡ ÔÈ‡NB� ÔÈ‡Â�בסיו הכהני�, – ¿≈¿ƒ∆«≈∆

הע�, את לבר� שבתפילה, "מודי�" Bza¯‰ברכת ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â– ¿≈ƒ«»
הציבור, È·pa‡לפני ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â,בתורה הקריאה לאחר –ÔÈ‡Â ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ¿≈

·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈNBÚ�יושבי היו לקברו, המת את נושאי� כשהיו – ƒ«¬»»
יקרי� "עמדו פע�: בכל אומרי� והיו המת, את לבכות פעמי� שבע

ומושב" "מעמד נקרא ומכא� שבו", יקרי� שבו ויש(רש"י)עמודו, ;

המת מקבורת חוזרי� שהיו בשעה נוהגי� היו שכ� (המאירי);מפרשי�,

ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â�עומדי היו המת מהלוויית שכשחזרו – ¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ
לאבלי� ברכה ואמר אחד ועמד ברחוב, יחד כתובותכול� גמרא (עיי�

ב), ‡·ÌÈÏח, ÈÓeÁ�˙Â�לנח בשורה עומדי� היו הקבורה שלאחר – ¿«¿≈¬≈ƒ
האבלי�, ÌÈ�˙Áאת ˙k¯·eברכת אמרו: בגמרא ברכות; שבע – ƒ¿«¬»ƒ

וחתני� בעשרה חתני� ברכת המניי�, מ� אבלי� ואי� בעשרה אבלי�

המניי�; ÌMaמ� ÔÈ�nÊÓ ÔÈ‡Â�נבר" הזימו� בברכת לומר – ¿≈¿«¿ƒ«≈
NÚÓ¯‰לאֿלהינו", ˙BÁt�אי במשנה שנימנו הללו הדברי� כל – »≈¬»»

מעשרה פחות שאי� שבארנו, מהטע� מעשרה, בפחות אות� עושי�

ציבור. לפדות�,BÚ˜¯w·e˙נקרא בא והוא קרקעות שהקדיש מי – ««¿»
Ô‰ÎÂ ‰ÚLzהקרקעות של שוויי� את לשו� צריכי� אנשי� עשרה – ƒ¿»¿…≈

פעמי� שעשר לפי בגמרא, מבואר הטע� כה�. להיות צרי� מה� ואחד

הקדשות בפרשת כה� כז),כתוב שצרי�(ויקרא לגופו, בא אחד "כה�"

לרבות, אלא מיעוט אחר מיעוט ואי� מיעוט, אחר מיעוט והשאר כה�,

כה�. ואחד ישראלי� תשעה אתÌ„‡Âשאפילו לקבוע צרי� א� – ¿»»
עלי", פלוני "דמי שאמר מי כגו� ההקדש, בשביל האד� של שוויו דמי

דמי ואת כעבד, בשוק נמכר להיות שווה הוא כמה פלוני את ששמי�

להקדש, לשל� לו יש ·‰Ôשוויו ‡ˆBik�ששמי הקרקעות כדי� דינו – «≈»∆
שמי� שהרי בגמרא, מבואר הטע� כה�. מה� ואחד אנשי� עשרה אותו

שנאמר לקרקעות, הושווה ועבד כעבד, האד� מו):את כה, (ויקרא

אחריכ� לבניכ� אות� `dfeg"."והתנחלת� zyxl
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לתורה העולה כל היה שבימיה� הזכרנו, וכבר בתורה. הקריאה סדר ללמד חוזרת משנתנו

מתרגמו מתורגמ� היה הציבור, לפני הקורא שקרא ופסוק פסוק וכל בתורה, בעצמו קורא

שיהא נהגו עזרא "מימות הרמב"�: כותב וכ� בה. מדברי� הע� שהיו ארמית, בלשו�

(הל' הדברי�" עני� שיבינו כדי בתורה, קורא שהקורא מה לע� מתרג� מתורגמ� ש�

י). יב, תפילה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰¯Bza ‡¯Bw‰,לקרוא לתורה מהעולי� אחד כל –˙ÁÙÈ ‡G «≈«»ƒ¿…
GMÓÌÈ˜eÒt ‰L.�פסוקי שלושה הפחות לכל לקרוא צרי� – ƒ¿»¿ƒ

וכתובי�. נביאי� תורה כנגד הטע�: מבואר È˜¯‡בגמרא ‡Gƒ¿»
„Á‡ ˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙ÓÏושותק אחד פסוק קורא הקורא – «¿À¿¿»≈ƒ»∆»

רשאי ואינו שני; פסוק וקורא וחוזר המתורגמ�, אותו שיתרג� עד

לתרג� המתורגמ� יצטר� שא� אחד, מפסוק יותר למתורגמ� לקרוא

הוא עלול הקורא, מפי ששמע פסוקי� שלשה או שניי� בבתֿאחת

פה. בעל אות� מתרג� והוא הואיל טעות, לידי GLלבוא ‡È·p·e‰L «»ƒ¿»
פסוקי�, שלשה אפילו למתורגמ� לקרוא רשאי בנביא הקורא המפטיר –

חכמי� הקפידו לא שבנביא לפי כ�, על מקפידי� אי� יטעה א� שא�

בתורה. כמו התרגו� דיוק ÔzLÏLעל eÈ‰,�הפסוקי שלשת –GLL »¿»¿»»
˙BiL¯t�כגו בגמרא: ומבואר עצמה, בפני פרשה הוא פסוק שכל – »»ƒ

כי נמכרת�... חנ� ה' אמר כה עמי"כי ירד מצרי� ה' אֿדני אמר כה

נא� פה לי מה ועתה חנ�"בראשונה... עמי ל�קח כי נב,ה' (ישעיה

‡Á„ג�ה), „Á‡ ÔÈ¯B˜�עני הוא פסוק שכל לפי למתורגמ�, פסוק – ƒ∆»∆»
עצמו. È·pa‡בפני ÔÈ‚l„Óואפילו אחרת, לפרשה אחת מפרשה – ¿«¿ƒ«»ƒ
לעני�, Bza¯‰מעני� ÔÈ‚l„Ó ÔÈ‡Âידי על הקורא יתבלבל שמא – ¿≈¿«¿ƒ«»

ששנינו כמו בתורה, א� לדלג מותר אחד שבעניי� מבואר, בגמרא כ�.

א) ז, "אחרי(יומא הפרשיות את הכפורי� ביו� קורא היה הגדול שהכה�

טז),מות" בעשור"(ויקרא כג).ו"א� l„Ó‚(ויקרא ‡e‰ ‰nk „ÚÂ– ¿««»¿«≈
ענייני�, בשני אפילו בנביא המדלג בי� אחד, בעני� בתורה המדלג בי�

לדלג? הוא רשאי כמה ‰ÔÓb¯˙Óעד ˜ÒÙÈ ‡HL È„k „Ú�שא – «¿≈∆ƒ¿…«¿À¿¿»
את המתורגמ� שישלי� קוד� תיגמר לפרשה מפרשה הספר גלילת

התרגו� מ� יותר להימש� עשויה הגלילה א� אבל לדלג, מותר תרגומו

לקריאה. ולהמתי� לעמוד לציבור כבוד זה שאי� לדלג, אסור
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‡È·pa ¯ÈËÙn‰,בנביא להפטיר שרגיל מי –ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡e‰ ««¿ƒ«»ƒ≈«¿«
במשנה שבארנו כמו שמע, וקריאת וברכו קדיש הציבור בפני אומר –

‰z·‰ג, È�ÙÏ ¯·BÚ ‡e‰Âשמונה בחזרת את– להוציא עשרה ¿≈ƒ¿≈«≈»
פפא רב דעת (לפי משנתנו מבארי� המפרשי� רוב ב"קדושה"; הציבור

חושש אינו שאד� וכיו� בנביא, להפטיר לאד� כבוד זה שאי� בגמרא),

שמע את פורס שיהא לכבודו חכמי� תיקנו בנביא, מפטיר והוא לכבודו

התיבה לפני לעבור דרכ� היה שלא הר"�, ומעיר התיבה. לפני ועובר

"הוא המשנה נקטה הלכ� עשרה, שמונה חזרת שעת עד שמע בקריאת

שביארנו. כמו התיבה", לפני עובר והוא שמע על �NB‡פורס ‡e‰Â¿≈
ÂÈtk מכא�‡˙ כפיו. את נושא כה� כל שהרי היא, קשה זו פיסקה – ∆«»

טוב",מפרש יו� "תוספות משו�בעל אלא כא� הובאה לא זו שפיסקה

שנוי: שבה בקט�, העוסקת הבאה, המשנה משו� היינו "epi`eסיפא,

,"eitk z` `yep:התנא כא� נקט eitk".הלכ� z` `yepe":אחר פירוש

eitk z` `yep `edeהוא כאילו הכהני� ברכת את המתחיל שהוא –

שבה� ישראל").הגדול "תפארת בעל מפרש משנתנו(וכ� מפרשי� ויש

אלא ש� אי� שא� היא, שההלכה כהני�, כולו הכנסת שבית בכגו�

עולי� מעשרה היתרי� מעשרה, יותר יש וא� לדוכ�, עולי� כול� עשרה,

אמ� אחריה� עוני� והעשרה כה),לדוכ� קכח, חיי� אורח לח; ובאה(סוטה

מ� הוא בנביא המפטיר מעשרה, יותר ש� יש שא� להשמיענו המשנה

לדוכ� איגר).העולי� עקיבא רבי בתוספות ג� מובא אב�"; ‰È‰("טורי Ì‡Â¿ƒ»»
ÔË˜יכול שאינו קט�, היה בנביא המפטיר א� ולא– שמע על לפרוס »»

התיבה, לפני ÔÈ¯·BÚלעבור Ba¯ B‡ ÂÈ·‡שמע את פורסי� כלומר – »ƒ«¿ƒ
התיבה לפני B„È(הר"�),ועוברי� ÏÚ.בשבילו – «»

ששנינו שלפי נראה "ולי הרש"ש: כותב כפיו" את נושא "והוא הפיסקה בבאור

את ישא לא הוא אלא כה� ש� אי� א� התיבה... לפני "העובר ד): ה, (ברכות

ופירשו רשאי"; – לתפילתו וחוזר כפיו את נושא שהוא הבטחתו וא� כפיו,

לתפילתו חוזר שהוא הבטחתו אפילו זולתו, אחרי� כהני� יש שא� הפוסקי�

כא�: להשמיע משנתנו באה לפיכ� כפיו, את ישא eitk",לא z` `yep `ede"�שא

שהוא הבטחתו א� כפיו את נושא הוא מקו� מכל התיבה לפני עובר שהוא

לתפילתו". כ� אחר חוזר

מכבדי� היו חשוב אד� שדווקא לגמרי, אחרת בדר� משנתנו מפרש אלבק ר"ח

לפרוס הוא ראוי בנביא, להפטיר שכיבדוהו שמי ללמד, המשנה ובאה במפטיר,

הוא וא� אחריו. להרהר ואי� כפיו, את ולישא התיבה לפני ולעבור שמע את

שלוח�, שיהא לציבור כבוד אי� אבל במפטיר, להתכבד ראוי שהוא וחכ� קט�

במקומו. התיבה לפני לעבור בסת� ה� א� ראויי� רבו או אביו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰¯Bza ‡¯B˜ ÔË˜לקרוא לתורה הקרואי� מ� אחד להיות לו מותר – »»≈«»
וכותב הגאוני�הרמב"�בציבור; מ� אחד שלדעת למשנתנו, בפירושו

שלישי אחר דווקא שלמה"האחרוני� "מלאכת ובעל בברטנורא; מובא (וכ�

בלבד); "הערו�" בעל נת� רבנו דעת שהיא שאי�כותב, הטע�, מבארי� ויש

וא� גמורה, מצווה זו ואי� לע�, להשמיע אלא התורה בקריאת הכוונה

עד תורה בתלמוד שייכות לו יש מקו� מכל הרי מבר� שהוא פי על

ללמדו מצווי� רשאיÌb¯˙Óe(המאירי);שאחרי� שקט� שכ� וכל – ¿«¿≈
‰z·‰לתרג�; È�ÙÏ ¯·BÚ B�È‡Â ,ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt B�È‡ Ï·‡– ¬»≈≈«¿«¿≈≈ƒ¿≈«≈»

שנינו והרי חובת�, ידי הרבי� את להוציא בא שהוא השנהלפי (ראש

ח): חובת�";ג, ידי הרבי� את מוציא אינו בדבר, מחוייב שאינו "כל

ÂÈtk ˙‡ ‡NB� B�È‡Â�להתבר לציבור כבוד זה שאי� כה�, הוא א� – ¿≈≈∆«»

izdw - zex`ean zeipyn
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èøîBàä:íéáBè Eeëøáé–úeðénä Cøc Bæ éøä;éîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE,EîL øëfé áBè ìòå,íéãBî íéãBî– ¨¥§¨§¦£¥¤¤©¦©©¦©¦©£¤§©¦¨¥§¤¦¦
BúBà ïé÷zLî.úBéøòa äpëîä–BúBà ïé÷zLî.øîBàä:"Cìnì øéáòäì ïzú-àG Eòøfîe"(àë ,çé àø÷éå),àG Còøfîe §©§¦©§©¤¨£¨§©§¦¨¥¦©§£¦¥§©£¦©Ÿ¤¦©§¨

àúeéîøàa àøaòàì ïzú–äôéæða BúBà ïé÷zLî. ¦¥§©§¨¨§©§¨¨§©§¦¦§¦¨
éíbøzî àGå àø÷ð ïáeàø äNòî.íbøzîe àø÷ð øîú äNòî.íbøzîe àø÷ð ïBLàøä ìâò äNòî,àø÷ð éðMäå ©£¥§¥¦§¨§¦©§¥©£¥¨¨¦§¨¦©§¥©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥§©¥¦¦§¨

íbøzî àGå.íéðäk úkøa,ïBðîàå ãåã äNòî,ïéîbøzî àGå ïéàø÷ð àG.äákøna ïéøéèôî ïéà,äãeäé éaøåøézî. §¦©§¥¦§©Ÿ£¦©£¥¨¦§©§¦§¨¦§¦©§§¦¥©§¦¦©¤§¨¨§©¦§¨©¦

àäúù ,òåøæä ùàøá úøåáé÷ ,ãéä äáåâá ,êãé ìò .ñôåø ÷åðéú ìù åçåîù íå÷î ,ùàøáù øòù íå÷îá ,êéðéò ïéá ,äåù äøéæâá åãîì íéîëçå .ùîî êãé ìò ,ùîî
:áìä ãâðë.'eke adf dtivøîåà áåúëäå(è ,âé úåîù):áäæî àìå äøåäè äîäá øåòî ìëä àäéù ,êéôá øúåîä ïî ,êéôá 'ä úøåú äéäú ïòîìzia lr dpzpe
.ilwp`:úåàì íéøçàì àìå ,úåàì êì ,øîåà áåúëäå .õåçáî ùåáìîä ãé úéá ìò.mipevigd jxc df ixd:íéîëçä úòãî õåç íúòã øçà íéëìåää íãà éðá

h.zepin jxc ef ixd miaeh jekxai:úøåè÷ä éðîîñ íò áåúëä äàðîå òø äçéø äðáìç éøäù ,íäéúåéðòú úãåâàá ìàøùé éòùåô íäîò óøöì ìàøùé ïéëéøöù
.jingx eribi xetv ow lríéðáä ìò íàä ç÷ú àì úøæâå øåôö ï÷ ìò êéîçø åòéâäù åîë(å ,áë íéøáã).åðéìò íçøå ñåç ïë ,.eze` oiwzynåéúåöî äùåòù

:úåøéæâ àìà ïðéà íäå íéîçø ä"á÷ä ìù.jny xkfi aeh lre.êì äãåð êúáåè ìò.eze` oiwzyn:äáåèä ìò ïéëøáîù íùë äòøä ìò êøáì íéáééç åðàù
.micen micen:úåäìà 'á åéìò ìá÷îå äãåîë ,úåéåùø éúùë éæçéîã.zeixra dpkndøáéã ùîî úåéøòá àìã øîåàù .éåðéë ïåùìá úåéøò ìù äùøô ùøåãù

:íéáøá åîà ïåì÷å åéáà ïåì÷ äìâé àìù àìà ,áåúëä.`zeinx`l `xar`l ozz `l jrxfne:äøæ äãåáòì ïá ãéìåúå äéåâä ìò àáú àìeze` oiwzyn
.dtifpa:ââåùä ìò úàèç åáééçîå ,äéåâä ìò àáì úøë ïúåðå ,åúåòîùîî áåúëä ø÷åòù

i.mbxzine `xwp xnze oepn` dyrn:ïî÷ì øîéîì ïðéòáãë ,ãåã ïá ïåðîà áéúë àìã ,àåäå .ãåãã äéø÷éì ïðéùééç àìå.mbxzne `xwp oey`xd lbr dyrn
:ìàøùéã àø÷éì ïðéùééç àìå.ipyd lbr dyrn'åâå íòä úà äùî àøéå ãò ïøäà ìà äùî øîàéå ïî(äë-àë ,áì úåîù)íòä úà 'ä óåâéå ÷åñôåù)(äì íù íìë ,

:ïøäàã àø÷é íåùî ,ïéîâøúî àìå íéàø÷ð åìà.mipdk zkxaïðéà ïäå ,íéðô àùåð ä"á÷ä åøîàé àìù ,êéìà åéðô 'ä àùé äéá úéàã íåùî ïéîâøúî àìå íéàø÷ð
:íéðô íäì úàùì ìàøùé ïä éàãëù íéòãåé.oepn`e cec dyrnïúåà ìáà .ãåã ïá ïåðîà íäá áåúëù íé÷åñô ïúåà ìë ,ïéîâøúéî àìå ,äøèôäá íéàø÷ð àì

`xephxa yexit

"jci lr ze`l jl dide"�ומכא לאות, לאחרי� ולא לאות ל� – (ש�)

הזרוע בי� חוצ� דבר שו� יהא ושלא המוצנע, במקו� להניח� שצרי�

בי�"mipevigd"כותב:הרמב"�לתפילי�. בכלל, בתורה הכופרי� ה�

מכלל עצמ� שהוציאו כלומר פה, שבעל בתורה ובי� שבכתב בתורה

ישראל.

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ·BË EeÎ¯·È :¯ÓB‡‰,להקדושֿברו�ֿהוא כ� שאומר היינו – »≈¿»¿ƒ
רשעי� ולא יברכו�, טובי� אנשי� C¯c(רש"י),ומשמע: BÊ È¯‰¬≈∆∆

˙e�Èn‰אֿלוה שאינו מדבריו, שנראה לפי הטע�, מפרשי� יש – «ƒ
לטובי� ixi`nd,(הר"�).אלא yxtn okeעל רומזת "טובי�" שמלת

שהנחלת האנשי� אות� יברכו� אומר: היה כאילו והשקטי�, השלווי�

ושממו� בדאגה ענייניה� שכל העניי� אבל לברכ�, כדי טובה לה�

מדבריו שמשמע מפני מפרשי� ויש המינות. דר� וזהו יברכו�? במה

רשויות שתי יש כאילו ונראה טובי�", אלהי� xne`d(תוספות)."יברכו�

:ezlitzaEÈÓÁ¯ eÚÈbÈ ¯Btˆ Ô˜ ÏÚ�ק ועל אתה, וחנו� "רחו� – ««ƒ«ƒ«¬∆
על הא� את לקחת ולא הא� את לשלוח שאמרת רחמי�, יגיעו צפור

וגזרת:(רש"י);הבני�" צפור ק� על רחמי� שהגיעו "כמו מפרשי�: ויש

עלינו" ורח� חוס כ� הבני�", על הא� תקח ברטנורא);"לא (רמב"�;

EÓL ¯ÎfÈ ·BË ÏÚÂלנו עושה שאתה הטוב "על האומר: או – ¿«ƒ»≈¿∆
שמ�"; ÌÈ„BÓייזכר ÌÈ„BÓתיבת אומר הוא "מודי�" שבברכת או – ƒƒ

פעמיי�, ‡B˙B"מודי�" ÔÈ˜zLÓ�בטע –eribi xetv ow lr" xne`d ¿«¿ƒ
"jingx:דעות שתי בגמרא במעשה`.מובאות קנאה שמטיל "מפני

בריותיו. שאר על ולא חס הוא צפור ק� שעל a.בראשית", "מפני-

מדותיו גזירות".(eizeevn)שעושה אלא ואינ� רחמי� הקב"ה xne`dשל

,eze` miwzyn "jny xkfi aeh lr"על שרק מדבריו, שמשמע מפני

שנינו והרי הרעה, על ולא לה' מודי� ה):הטובה ט, אד�(ברכות "חייב

הטובה". על שמבר� כש� הרעה על micen"לבר� micen" xne`d

,eze` miwzyn"רשויות ל"שתי כמודה שנראה `zedel).מפני izyl)

˙BÈ¯Úa ‰pÎÓ‰כוונת שאי� כינוי, בלשו� העריות פרשת שדורש – «¿«∆»¬»
הכתוב את שמפרש כגו� לקלו�, הוא כינוי אלא ממש, לערווה הכתוב

תגלה אל אמ� וקלו� אבי� קלו� תגלה" לא אמ� וערוות אבי� "ערוות

כול�, וכ� ‡B˙Bברבי�, ÔÈ˜zLÓ,פשוטו מידי הכתוב את שמוציא – ¿«¿ƒ

מפרשי�: יש כהלכה. שלא בתורה פני� zeixraומגלה dpkndשקורא –

"ערוות הפסוק כגו� נסתר, בלשו� חבירו לפני או בציבור העריות פרשת

יגלה" לא אמו וערוות אביו ערוות קורא: הוא אמ�"... וערוות אבי�

כול� הרמב"�).וכ� חננאל; Ôz˙Œ‡G(רבנו EÚ¯fÓe" :¯ÓB‡‰»≈ƒ«¿¬ƒ≈
"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï:הוא פירושו –‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡G CÚ¯fÓe ¿«¬ƒ«…∆ƒ«¿»ƒ≈¿«¿»»

‡˙eÈÓ¯‡aגויה על תבוא לא כלומר, –(zinx`)�ב ממנה ותוליד ¿«¿»»
זרה לעבר),(xar`l`לעבודה ÙÈÊ�a‰היינו B˙B‡ ÔÈ˜zLÓשעוקר – ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

כרת, במזיד ארמית על הבא את מחייב הוא והרי ממשמעו, הכתוב את

בהתראה חטאתובמזיד ובשוגג די�, בית מפרשי�,(רש"י).מיתת ויש

מעביר כ� ידי שעל ארמית על דווקא לבוא שאסור משמע שמדבריו

זרע� מעבירי� שאי� האומות משאר נכרית על אבל למול�, הזרע את

בנזיפה אותו משתקי� לפיכ� מותר, עפ"ילמול� טוב" יו� ("תוספות

הערו�).

י ה נ ש מ ר ו א ב

בציבור. אות� מתרגמי� שאי� בתורה פרשיות על ללמד באה משנתנו

Ô·e‡¯ ‰NÚÓ'וגו בלהה" את וישכב ראוב� "ויל� הפסוק (בראשית– «¬≈¿≈
כב), הכנסת,�˜¯‡לה, בבית בציבור –Ìb¯zÓ ‡GÂ�המתורגמ ואי� – ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ראוב� של כבודו משו� אותו, הטע�,(רש"י);מתרג� מפרשי� ויש

יעקב של כבודו ˙Ó¯(הר"�).משו� ‰NÚÓויהודה לח),– (בראשית «¬≈»»
Ìb¯zÓe תמר�˜¯‡ את והציל שהודה ליהודה הוא ששבח (גמרא– ƒ¿»ƒ«¿≈

המאירי); הר"�; מפרשי�:ורש"י; xnzויש dyrnותמר אמנו� מעשה –

טוב"). יו� "תוספות ועיי� ברטנורא; ‰¯‡ÔBL(רמב"�; Ï‚Ú ‰NÚÓ– «¬≈≈∆»ƒ
וגו' ההר" מ� לרדת משה בושש כי הע� א�כ),"וירא לב, «¿ƒ�˜¯‡(שמות

Ìb¯zÓeחטא אותו על לישראל כפרה שהיתה לציבור שניחא – ƒ«¿≈
למוטב(גמרא). ויחזרו שיתביישו כדי הטע�, מבארי� (המאירי;ויש

ישראל"); שסיפרÈ�M‰Â"תפארת מה היינו העגל, של המעשה המש� – ¿«≈ƒ
את משה "וירא עד וכו' אהר�" אל משה "ויאמר מפסוק למשה, אהר�

וכו' כא�לה),הע�" לב, Ìb¯zÓ(שמות ‡GÂ של�˜¯‡ כבודו מפני – ƒ¿»¿ƒ«¿≈
טוב").אהר� יו� "תוספות ÌÈ�‰k(עיי� ˙k¯a–,(כד�כו ו, NÚÓ‰(במדבר ƒ¿«…¬ƒ«¬≈

ÔB�Ó‡Â „Â„בו שנזכר ותמר אמנו� במעשה הפסוק מבואר: בגמרא – »ƒ¿«¿
ודוד א),אמנו� יג, ב ÔÈÓb¯zÓ(שמואל ‡GÂ ÔÈ‡¯˜� ‡Gובמשנה – ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ

היא; הגירסה oinbxzin;שבגמרא `le oi`xwp�גורסי והרא"ש.וכ� הרי"�

izdw - zex`ean zeipyn
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íbøúîe òîL ìò ñøBt,äøBza àøB÷ Bðéà ìáà,åétk úà àNBð Bðéàå äázä éðôì øáBò Bðéàå.àîeñ–ìò ñøBt ¥©§©§©§¥£¨¥¥©¨§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥¤©¨¨¥©
òîLíbøúîe;äãeäé éaøøîBà:åéîiî úBøBàî äàø àHL ìk,ìò ñøBt BðéàòîL. §©§©§¥©¦§¨¥¨¤¨¨§¦¨¨¥¥©§©

æïéîeî åéãéa LiL ïäk–åétk úà àOé àG.äãeäé éaøøîBà:äàeôe ñéèñà úBòeáö åéãé eéäL éî óà–àOé àG Ÿ¥¤¥§¨¨¦¦¨¤©¨©¦§¨¥©¦¤¨¨¨§¦§¦¨¦¨
åétk úà,Ba ïéìkzñî íòäL éðtî. ¤©¨¦§¥¤¨¨¦§©§¦

çøîBàä:ïéòeáöa äázä éðôì øáBò éðéà–øáòé àG íéðáìa óà;øáBò éðéà ìcðña–øáòé àG óçé óà.äNBòä ¨¥¥¦¥¦§¥©¥¨¦§¦©¦§¨¦©£Ÿ§©§¨¥¦¥©¨¥©£Ÿ¨¤
älâò Búlôz–äåöî da ïéàå äðkñ.Bãé ñt ìò Bà Bçöî ìò dðúð–úeðénä Cøc Bæ éøä.áäæ ïtö,ìò dðúðe §¦¨£ª¨©¨¨§¥¨¦§¨§¨¨©¦§©©¨£¥¤¤©¦¦¨¨¨§¨¨©

BlL éì÷ðà úéa–íéðBöéçä Cøc Bæ éøä. ¥ª§§¦¤£¥¤¤©¦¦

:ïúáåç éãé íéáøä úà àéöåî åðéà øáãá.eitk z` `yep epi`e:åúëøáì ïéôåôë åéäéù øåáöì ãåáë ïéàù ,ïäë àåä íà.ggetíéàøð åéúåòåøæå íéòåø÷ åéãâá
:óçéå ççåô ïðéîâøúî ,óçéå íåøò .õåçáî.rny lr qxet:øáãá áééåçî àåä éøäù.dxeza `xew epi` la`úàéùðì ïëå ,äáéúä éðôì ïëå .äøåúä ãåáë éðôî

:øåáöì àåä éàðâù éðôî ,íéôë.rny lr qxet `neq:íéìåùëîä ïî åúåà ïéìéöîå åúåà ïéàåø íãà éðáù ,úåøåàîä ïî äàðä åì ùé úåøåàî äàåø åðéàù ô"òàù
d`x `ly in lk xne` dcedi iax.qexti `l einin zexe`n:é"øë äëìä ïéàå .íìåòì íäî äàðä åì äéä àìù

f.oinen ecia yiy odk:åéìâøá åà åéðôá ïëå.eitk z` `yi `lêë êåúîå åá åìëúñé åéìâøá ïéîåî ùé íàå ,ïëåãì ïäéìãðñá úåìòì ïéàùø íéðäëä ïéàù
úåäë åéðéò ïäéôë íéàùåðùë íéðäëá ìëúñîäå ,åéãéá ìëúñäì åàåáé[à"ò æ"è äâéâç]:íäéãé ïéá äøåù äðéëùäù éôì ,.qihq`:úìëúì äîåã åòáö.d`etíéùøù

ïúëàìî øéòä éùðà áåøù åà ,åéãéáù òáöá åà ,åá ùéù ïéîåîá íéòãåé íìåëå íäîò ìéâø øîåìë ,åøéòá ùã äéä íàù ,àøîâá ÷éñîå .íåãà íäá íéòáåöù íéîåãà
:åá íéìëúñî ïéà áåùã ,øúåî ,êëá

g.xeari `l mipala s`:êëá ïéãéô÷î æ"ò éãáåòã ,åá ä÷øæð úåðéî àîù ïðéùééç.zelebr ey`xay oilitz dyerd:äöéáë åà æåâàë.dpkqñðëú àìù
:åùàøá.devn da oi`e:éðéñî äùîì äëìä úåòáåøî ïéìéôúã.zepin jxc df ixdêéðéò ïéá íéøîåàå ,àø÷îä úåòîùî øçà íéëìåäå íéîëç éøáã íéæåáù

`xephxa yexit

קט�. נראה,ÁÁBtמפי ובשרו קרועי� שבגדיו אד� –ÏÚ Ò¯Bt ≈«≈«
ÚÓL�אי התיבה, לפני עובר ואינו במקומו פורס והוא שהואיל – ¿«

בבזיונו, אותו בתרגו�,Ìb¯˙Óeרואי� כ� כל חשיבות שאי� בתורה, – ¿«¿≈
הציבור לכבוד בזה חוששי� אי� המאירי),הלכ� ‡B�È(הר"�; Ï·‡¬»≈

‰¯Bza ‡¯B˜,התורה כבוד משו� –‰·z‰ È�ÙÏ ¯·BÚ B�È‡Â– ≈«»¿≈≈ƒ¿≈«≈»
לציבור, כבוד זה ואי� בבזיונו, אותו רואי� ‡˙שהכל ‡NB� B�È‡Â¿≈≈∆

ÂÈtk.לציבור הוא שגנאי מפני דלעיל, מהטע� כה�, הוא א� –,‡ÓeÒ «»»
ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt"המאורות "יוצר ברכת אומר שהוא פי על א� – ≈«¿«

אד� שבני כ� ידי על מה� נהנה הרי מקו� מכל מה�, נהנה ואינו

(בגמרא): בברייתא שמובא כמו מכשולי�, ממנו ומונעי� אותו רואי�

זה מקרא על מצטער הייתי ימי כל יוסי: רבי כט):"אמר כח, (דברי�

אכפת מה וכי – באפלה" העוור ימשש כאשר בצהרי� ממשש "והיית

הייתי אחת פע� לידי. מעשה שבא עד לאורה? אפילה בי� לעוור לו

ואבוקה בדר� מהל� שהיה סומא וראיתי ואפילה לילה באישו� מהל�

אבו בני, לו: אמרתי שאבוקהבידו. זמ� כל לי: אמר ל�? למה זו קה

ומ� הקוצי� ומ� הפחתי� מ� אותו ומצילי� אותי רואי� אד� בני בידי,

פה.Ìb¯˙Óeהברקני�"; בעל מתרג� מתורגמ� כל שהרי בתורה, – ¿«¿≈
ÂÈÓiÓ ˙B¯B‡Ó ‰‡¯ ‡HL Ïk :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯שנולד כגו� – «ƒ¿»≈»∆»»¿ƒ»»
האור, מ� הנאה לו היתה לא ומעול� הואיל ÏÚסומא, Ò¯Bt B�È‡≈≈«

ÚÓL."המאורות "יוצר ברכת לבר� יכול שאינו –iaxk dkld oi`e ¿«
.dcedi

ז ה נ ש מ ר ו א ב

כפיי�. לנשיאת בפסולי� ללמד משנתנו מוסיפה הקודמת המשנה אגב

ÔÈÓeÓ ÂÈ„Èa LiL Ô‰kברגליו או בפניו וכ� בגמרא),– (ברייתא …≈∆≈¿»»ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡Gאת ומסיחי� בו מסתכלי� שהציבור מפני – ƒ»∆«»

הברכה מ� ÂÈ„È(ירושלמי).דעת� eÈ‰L ÈÓ Û‡ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈«ƒ∆»»»
ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆמעשב העשוי כחול, בצבע צבועות היו שידיו כה� – ¿ƒ¿ƒ

אסטיס, פואה,eÙe‡‰ששמו ששמו מעשב העשוי אדו� בצבע או – »
אחר, צבע בכל ÔÈÏkzÒÓוכ� ÌÚ‰L È�tÓ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡Gƒ»∆«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿«¿ƒ

Ba.הברכה מ� דעת� מסיחי� כ� ידי שעל לעיל שבארנו כמו רש"י–

הטע� א):מבאר טז, חגיגה הגמרא פי בשעה(על בכהני� "שהמסתכל

ידיה�" בי� שורה שהשכינה לפי כהות, עיניו כפיה� (וכ�שנושאי�

מברטנורא) הרב אבלמפרש התוספות. היהבעלי שלא זה, טע� דוחי�

שבארנו. כמו הדעת, היסח משו� הוא הטע� בגבולי� אבל במקדש, אלא

ח ה נ ש מ ר ו א ב

אפיקורסות. בו שנזרקה האד� על חשד המטילי� בדברי� דנה משנתנו

ÔÈÚe·ˆa ‰·z‰ È�ÙÏ ¯·BÚ È�È‡ :¯ÓB‡‰,�צבועי בבגדי� – »≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ
¯·ÚÈ ‡G ÌÈ�·Ïa Û‡�א התיבה לפני לעבור לו נותני� אי� – «ƒ¿»ƒ«¬…

שמא וחוששי� בכ�, מקפידי� היו שהאפיקורסי� לפי לבני�, בבגדי�

זו. נזרקה xne`d:אפיקורסות oke¯·BÚ È�È‡ Ïc�Òa,התיבה לפני – ¿«¿»≈ƒ≈
¯·ÚÈ ‡G ÛÁÈ Û‡בו שנזרקה בו שחושדי� דלעיל, מהטע� – «»≈«¬…

להקפיד האפיקורסי� דר� היתה לא א� שא� כותבי�, ויש אפיקורסות.

להקפיד, ישראל של דרכ� שאי� במה מקפיד שזה כיו� מקו� מכל בכ�,

אפיקורסות, בו ונזרקה בלבו עלו שטות של הרהורי� שמא חוששי�

להקפיד ראוי שאינו במה מקפיד הוא הרמב"�ולפיכ� הריב"ש). (הר"�;

dlitz",כותב; dze`a xeari `l"וכותב:הראב"דואילו עליו l`משיג

zxg` dlitza `le dlitz dze`a.(ה י, תפילה B˙lÙz(הל' ‰NBÚ‰– »∆¿ƒ»
שבראשו, כביצה,l‚Ú‰התפילי� או כאגוז –‰�kÒ,סכנה בה יש – ¬À»«»»

תרוצ� והתפילה המשקו� על בראשו ויכה נמו� בפתח בה ייכנס שמא

מוחו המאירי).את ב"רחו�(רש"י; ראשו על שנופל פעמי� כותבי�: ויש

מוחו תרוצ� שבראשו העגולה והתפילה חננאל).וחנו�", ≈¿ÔÈ‡Â(רבנו
‰ÂˆÓ daשהלכה לפי תפילי�, מצוות חובת ידי בה יוצא שאינו – »ƒ¿»

ולדעת מרובעות. להיות צריכות שתפילי� מסיני ת�למשה כוונתרבנו

תפילי�, להניח שלא המלכות כשגזרה היינו הסכנה, שבשעת משנתנו,

מקיי� ואינו המלכות), גזירת (משו� סכנה בה� יש עגולות תפילי� א�

תפילי� מצוות אלבק).בה� ר"ח השלמות של�˙�d(עיי� התפילה את – ¿»»
– B„Èראש Òt ÏÚ B‡ BÁˆÓ ÏÚיד של התפילה את שנת� או – «ƒ¿««»

ידו, פס ‰e�Èn˙על C¯c BÊ È¯‰אחרות וכתות הצדוקי� דר� – ¬≈∆∆«ƒ
על "לאות בתפילי� הכתוב את ופירשו פה, שבעל בתורה הודו שלא

עיני�" ו"בי� ממש יד�" "על כמשמעות�: עיני�" בי� ולזכרו� יד�

דרשו: חכמי� ואילו jci"ממש. lr"כנגד הזרוע על היד בגובה –

jipir"הלב, oia"e,רופס תינוק של שמוחו מקו� בראש, שיער במקו� –

העיניי�. בי� Ê‰·כנגד Ôtˆ,זהב התפילי� בתי את ציפה –d�˙�e ƒ»»»¿»»
BlL ÈÏ˜�‡ ˙Èa ÏÚהשרוול על יד של התפילה את שנת� או – «≈À¿¿ƒ∆

לכל. שייראה כדי הזרוע, בשר על ולא מבחו�, חלוקו BÊשל È¯‰¬≈
ÌÈ�BˆÈÁ‰ C¯c�חכמי דעת אחר ולא דעת� אחר שהולכי� ,(רש"י)– ∆∆«ƒƒ

דרשו: חכמי� jita"שכ� 'd zxez didz ornl"�מ – ט) יג, (שמות

דרשו: וכ� מזהב, ולא טהורה בהמה מעור הכל שיהא בפי�, המותר

izdw - zex`ean zeipyn
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àäúù ,òåøæä ùàøá úøåáé÷ ,ãéä äáåâá ,êãé ìò .ñôåø ÷åðéú ìù åçåîù íå÷î ,ùàøáù øòù íå÷îá ,êéðéò ïéá ,äåù äøéæâá åãîì íéîëçå .ùîî êãé ìò ,ùîî
:áìä ãâðë.'eke adf dtivøîåà áåúëäå(è ,âé úåîù):áäæî àìå äøåäè äîäá øåòî ìëä àäéù ,êéôá øúåîä ïî ,êéôá 'ä úøåú äéäú ïòîìzia lr dpzpe
.ilwp`:úåàì íéøçàì àìå ,úåàì êì ,øîåà áåúëäå .õåçáî ùåáìîä ãé úéá ìò.mipevigd jxc df ixd:íéîëçä úòãî õåç íúòã øçà íéëìåää íãà éðá

h.zepin jxc ef ixd miaeh jekxai:úøåè÷ä éðîîñ íò áåúëä äàðîå òø äçéø äðáìç éøäù ,íäéúåéðòú úãåâàá ìàøùé éòùåô íäîò óøöì ìàøùé ïéëéøöù
.jingx eribi xetv ow lríéðáä ìò íàä ç÷ú àì úøæâå øåôö ï÷ ìò êéîçø åòéâäù åîë(å ,áë íéøáã).åðéìò íçøå ñåç ïë ,.eze` oiwzynåéúåöî äùåòù

:úåøéæâ àìà ïðéà íäå íéîçø ä"á÷ä ìù.jny xkfi aeh lre.êì äãåð êúáåè ìò.eze` oiwzyn:äáåèä ìò ïéëøáîù íùë äòøä ìò êøáì íéáééç åðàù
.micen micen:úåäìà 'á åéìò ìá÷îå äãåîë ,úåéåùø éúùë éæçéîã.zeixra dpkndøáéã ùîî úåéøòá àìã øîåàù .éåðéë ïåùìá úåéøò ìù äùøô ùøåãù

:íéáøá åîà ïåì÷å åéáà ïåì÷ äìâé àìù àìà ,áåúëä.`zeinx`l `xar`l ozz `l jrxfne:äøæ äãåáòì ïá ãéìåúå äéåâä ìò àáú àìeze` oiwzyn
.dtifpa:ââåùä ìò úàèç åáééçîå ,äéåâä ìò àáì úøë ïúåðå ,åúåòîùîî áåúëä ø÷åòù

i.mbxzine `xwp xnze oepn` dyrn:ïî÷ì øîéîì ïðéòáãë ,ãåã ïá ïåðîà áéúë àìã ,àåäå .ãåãã äéø÷éì ïðéùééç àìå.mbxzne `xwp oey`xd lbr dyrn
:ìàøùéã àø÷éì ïðéùééç àìå.ipyd lbr dyrn'åâå íòä úà äùî àøéå ãò ïøäà ìà äùî øîàéå ïî(äë-àë ,áì úåîù)íòä úà 'ä óåâéå ÷åñôåù)(äì íù íìë ,

:ïøäàã àø÷é íåùî ,ïéîâøúî àìå íéàø÷ð åìà.mipdk zkxaïðéà ïäå ,íéðô àùåð ä"á÷ä åøîàé àìù ,êéìà åéðô 'ä àùé äéá úéàã íåùî ïéîâøúî àìå íéàø÷ð
:íéðô íäì úàùì ìàøùé ïä éàãëù íéòãåé.oepn`e cec dyrnïúåà ìáà .ãåã ïá ïåðîà íäá áåúëù íé÷åñô ïúåà ìë ,ïéîâøúéî àìå ,äøèôäá íéàø÷ð àì
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"jci lr ze`l jl dide"�ומכא לאות, לאחרי� ולא לאות ל� – (ש�)

הזרוע בי� חוצ� דבר שו� יהא ושלא המוצנע, במקו� להניח� שצרי�

בי�"mipevigd"כותב:הרמב"�לתפילי�. בכלל, בתורה הכופרי� ה�

מכלל עצמ� שהוציאו כלומר פה, שבעל בתורה ובי� שבכתב בתורה

ישראל.

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ·BË EeÎ¯·È :¯ÓB‡‰,להקדושֿברו�ֿהוא כ� שאומר היינו – »≈¿»¿ƒ
רשעי� ולא יברכו�, טובי� אנשי� C¯c(רש"י),ומשמע: BÊ È¯‰¬≈∆∆

˙e�Èn‰אֿלוה שאינו מדבריו, שנראה לפי הטע�, מפרשי� יש – «ƒ
לטובי� ixi`nd,(הר"�).אלא yxtn okeעל רומזת "טובי�" שמלת

שהנחלת האנשי� אות� יברכו� אומר: היה כאילו והשקטי�, השלווי�

ושממו� בדאגה ענייניה� שכל העניי� אבל לברכ�, כדי טובה לה�

מדבריו שמשמע מפני מפרשי� ויש המינות. דר� וזהו יברכו�? במה

רשויות שתי יש כאילו ונראה טובי�", אלהי� xne`d(תוספות)."יברכו�

:ezlitzaEÈÓÁ¯ eÚÈbÈ ¯Btˆ Ô˜ ÏÚ�ק ועל אתה, וחנו� "רחו� – ««ƒ«ƒ«¬∆
על הא� את לקחת ולא הא� את לשלוח שאמרת רחמי�, יגיעו צפור

וגזרת:(רש"י);הבני�" צפור ק� על רחמי� שהגיעו "כמו מפרשי�: ויש

עלינו" ורח� חוס כ� הבני�", על הא� תקח ברטנורא);"לא (רמב"�;

EÓL ¯ÎfÈ ·BË ÏÚÂלנו עושה שאתה הטוב "על האומר: או – ¿«ƒ»≈¿∆
שמ�"; ÌÈ„BÓייזכר ÌÈ„BÓתיבת אומר הוא "מודי�" שבברכת או – ƒƒ

פעמיי�, ‡B˙B"מודי�" ÔÈ˜zLÓ�בטע –eribi xetv ow lr" xne`d ¿«¿ƒ
"jingx:דעות שתי בגמרא במעשה`.מובאות קנאה שמטיל "מפני

בריותיו. שאר על ולא חס הוא צפור ק� שעל a.בראשית", "מפני-

מדותיו גזירות".(eizeevn)שעושה אלא ואינ� רחמי� הקב"ה xne`dשל

,eze` miwzyn "jny xkfi aeh lr"על שרק מדבריו, שמשמע מפני

שנינו והרי הרעה, על ולא לה' מודי� ה):הטובה ט, אד�(ברכות "חייב

הטובה". על שמבר� כש� הרעה על micen"לבר� micen" xne`d

,eze` miwzyn"רשויות ל"שתי כמודה שנראה `zedel).מפני izyl)

˙BÈ¯Úa ‰pÎÓ‰כוונת שאי� כינוי, בלשו� העריות פרשת שדורש – «¿«∆»¬»
הכתוב את שמפרש כגו� לקלו�, הוא כינוי אלא ממש, לערווה הכתוב

תגלה אל אמ� וקלו� אבי� קלו� תגלה" לא אמ� וערוות אבי� "ערוות

כול�, וכ� ‡B˙Bברבי�, ÔÈ˜zLÓ,פשוטו מידי הכתוב את שמוציא – ¿«¿ƒ

מפרשי�: יש כהלכה. שלא בתורה פני� zeixraומגלה dpkndשקורא –

"ערוות הפסוק כגו� נסתר, בלשו� חבירו לפני או בציבור העריות פרשת

יגלה" לא אמו וערוות אביו ערוות קורא: הוא אמ�"... וערוות אבי�

כול� הרמב"�).וכ� חננאל; Ôz˙Œ‡G(רבנו EÚ¯fÓe" :¯ÓB‡‰»≈ƒ«¿¬ƒ≈
"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï:הוא פירושו –‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡G CÚ¯fÓe ¿«¬ƒ«…∆ƒ«¿»ƒ≈¿«¿»»

‡˙eÈÓ¯‡aגויה על תבוא לא כלומר, –(zinx`)�ב ממנה ותוליד ¿«¿»»
זרה לעבר),(xar`l`לעבודה ÙÈÊ�a‰היינו B˙B‡ ÔÈ˜zLÓשעוקר – ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

כרת, במזיד ארמית על הבא את מחייב הוא והרי ממשמעו, הכתוב את

בהתראה חטאתובמזיד ובשוגג די�, בית מפרשי�,(רש"י).מיתת ויש

מעביר כ� ידי שעל ארמית על דווקא לבוא שאסור משמע שמדבריו

זרע� מעבירי� שאי� האומות משאר נכרית על אבל למול�, הזרע את

בנזיפה אותו משתקי� לפיכ� מותר, עפ"ילמול� טוב" יו� ("תוספות

הערו�).

י ה נ ש מ ר ו א ב

בציבור. אות� מתרגמי� שאי� בתורה פרשיות על ללמד באה משנתנו

Ô·e‡¯ ‰NÚÓ'וגו בלהה" את וישכב ראוב� "ויל� הפסוק (בראשית– «¬≈¿≈
כב), הכנסת,�˜¯‡לה, בבית בציבור –Ìb¯zÓ ‡GÂ�המתורגמ ואי� – ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ראוב� של כבודו משו� אותו, הטע�,(רש"י);מתרג� מפרשי� ויש

יעקב של כבודו ˙Ó¯(הר"�).משו� ‰NÚÓויהודה לח),– (בראשית «¬≈»»
Ìb¯zÓe תמר�˜¯‡ את והציל שהודה ליהודה הוא ששבח (גמרא– ƒ¿»ƒ«¿≈

המאירי); הר"�; מפרשי�:ורש"י; xnzויש dyrnותמר אמנו� מעשה –

טוב"). יו� "תוספות ועיי� ברטנורא; ‰¯‡ÔBL(רמב"�; Ï‚Ú ‰NÚÓ– «¬≈≈∆»ƒ
וגו' ההר" מ� לרדת משה בושש כי הע� א�כ),"וירא לב, «¿ƒ�˜¯‡(שמות

Ìb¯zÓeחטא אותו על לישראל כפרה שהיתה לציבור שניחא – ƒ«¿≈
למוטב(גמרא). ויחזרו שיתביישו כדי הטע�, מבארי� (המאירי;ויש

ישראל"); שסיפרÈ�M‰Â"תפארת מה היינו העגל, של המעשה המש� – ¿«≈ƒ
את משה "וירא עד וכו' אהר�" אל משה "ויאמר מפסוק למשה, אהר�

וכו' כא�לה),הע�" לב, Ìb¯zÓ(שמות ‡GÂ של�˜¯‡ כבודו מפני – ƒ¿»¿ƒ«¿≈
טוב").אהר� יו� "תוספות ÌÈ�‰k(עיי� ˙k¯a–,(כד�כו ו, NÚÓ‰(במדבר ƒ¿«…¬ƒ«¬≈

ÔB�Ó‡Â „Â„בו שנזכר ותמר אמנו� במעשה הפסוק מבואר: בגמרא – »ƒ¿«¿
ודוד א),אמנו� יג, ב ÔÈÓb¯zÓ(שמואל ‡GÂ ÔÈ‡¯˜� ‡Gובמשנה – ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ

היא; הגירסה oinbxzin;שבגמרא `le oi`xwp�גורסי והרא"ש.וכ� הרי"�

izdw - zex`ean zeipyn



nei`קכו zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כב נוסף:דף ׁשאּולטעם ּנענׁש מה מּפני רב, אמר יהּודה, רב שבאאמר ְְֱִֵֶַַַַַַָָָָ
מלכותו, ניטלה כן ומחמת חטא ׁשלידי מלכותומּפני ּכבֹודֹו,בתחילת על וגילהּמחל ְְִֵֶַַָ

הבריות, על אימתו שתהיה צריך שהמלך משום למלכות, ראוי לאחרׁשּנאמרשאינו ֱֶֶַ
למלך שמואל כז)שהמליכו י ולא(שם וּיבזהּו זה ּיׁשיענּו מה אמרּו בלּיעל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֻ'ּובני

ּוכתיב ּכמחריׁש', ויהי מנחה לֹו העניןהביאּו א)בהמשך יא נחׁש(שם 'וּיעל ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
וגֹו', ּגלעד' יבׁש על וּיחן אתהעּמֹוני שאול שניצח מה שעקב כתוב הענין ובסיום ְְִִִֵַַַַָָָ

בתחילה שביזוהו בליעל אותם על לשמואל העם אמרו העמוני יב)נחש יא האמר(שם ִֵָֹ'מי

להם אמר שאול ואילו ּונמיתם' האנׁשים ּתנּו עלינּו ימלְך יג)ׁשאּול יא איׁש(שם יּומת 'לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹֹ

מלכותו. כבוד על חס ולא כבודו על שאול שמחל הרי הּזה', ֶַַּבּיֹום

בענין: נוסף ּתלמידמאמר ּכל יהֹוצדק, ּבן ׁשמעֹון רּבי מּׁשּום יֹוחנן רּבי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָואמר
וחכם נֹוקם איבהנֹוטראינוׁשאינֹו בו,ּכנחׁשבליבו שפגע חכם.למי ּתלמיד אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

הגמרא: יח)והּכתיבמקשה יט תּטר'.(ויקרא ולא תּקם הגמרא:'לא ההּואמתרצת ְְְִִִַָֹֹֹֹ
זה, פסוק ּדכתיב,עניניּב- הּוא לגופו.ממֹון הנוגעים בדברים לא איזֹואבל ּדתניא, ְְְְִִֵַָָ

'נטירה' היא ואיזֹו 'נקימה', בפסוק,היא ש'נקימה'שנאסרו כגון לֹוהיינו אמר ְְְְִִִִִֵַָָָָ
לשמעון לֹוראובן אמר מּגלָך, אשאילך,לאושמעוןהׁשאילני לא אמר- למחר, ְְְִִֵַַַַָָָָָָ

הּוא לראובןלֹו שמעון לֹו- אמר קרּדּוּמָך, ּכדרְךראובןהׁשאילני מׁשאילָך איני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ליּה אמר נטירה, היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו הׁשאלּתני, לשמעוןׁשּלא ראובן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ליּה אמר קרּדּוּמָך, ליּהשמעוןהׁשאילני אמר למחר לראובןשמעולא, ן ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
לֹו אמר חלּוקָך, והילְךראובןהׁשאילני לך, קח הׁשאלּתני- ׁשּלא ּכמֹותָך, איני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

משאילך, נטירהואני היא שנאמרזֹו ומה מדעתו, הסיחו ולא בליבו הדבר את ששמר כיון ְִִָ
לעשות חייב חכם ותלמיד וליטור, ליקום מותר ובזה הגוף, צער לענין הוא חכם תלמיד לגבי

כן.

הגמרא: לאמקשה ּדגּופא צריךוצערא חכם שתלמיד נאמר לא שבגופו צער על וכי - ְְֲַָָֹ
וליטור, מלנקום חרּפתןלהימנע ׁשֹומעין עֹולבין, ואינן הּנעלבין ּתניא, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָוהא

מאהבה עֹוׂשין מׁשיבין, מיראתואינן ולא מעבירות ונזהרים שכר, קבלת לשם ולא ְְֲִִִֵֵַָָ
אֹומרהעונש, הּכתּוב עליהן ּביּסּורין, לא)ּוׂשמחין ה ּבגברתֹו'(שופטים הּׁשמׁש ּכצאת משבחת'ואהביו שהברייתא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הגמרא: מתרצת בגופו]. כפגיעה [שהיא בכבודו פגיעה על נוקם שאינו מי נוקם,לעֹולםאף אינו עצמו חכם ליּהאלאתלמיד ּדנקיט ְְִֵָָ
זאת.ּבליּביּה, מלעשות ימנענו ולא ישתוק נקמתו את לנקום אחר וכשבא בליבו, הדבר את לשמור צריך תורתו לכבוד כלומר, ְִֵ

ומקשה: הגמרא מּדֹותיוממשיכה על הּמעביר ּכל רבא, אותו,והאמר המצערים על ומקפיד מדקדק שאינו על- לֹו מעבירין ְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָ
ללמדּפׁשעיו,ּכל באו לא רבא דברי הגמרא: מתרצת כלל. להקפיד ראוי שאין הרי פשעיו. על מדקדקת אינה הדין מידת אף כלומר, ְָָָ
ּומּפּייסאלא ליּה מפייסיםּדמפּייסּו שאין באופן נאמרו יהוצדק בן שמעון רבי דברי ואילו למחול, צריך מחילה ממנו שכשמבקשים - ְְִִֵֵַַ

כנחש. ולנטור לנקום עליו שאז אותו,

הכהנים ממספר גדול יותר מנין ומכריז הכהנים, אחד ראש מעל מצנפת ונטל בא והממונה בעיגול, עומדים היו הכהנים כך, נערך היה הפייס

הזוכה. הוא בו כלה שהמנין ומי הכהנים, אצבעות את וסופר שם שהיו

הגמרא: שואלת עבודה. כל יעבוד מי לקבוע פייס עושים שהיו שנינו מפּיסין.במשנתינו בכלללּמה מדוע היא שהשאלה הבינה הגמרא ְְִַָָ
תמהה: ולכן פייס, מפּיסין',תיקנו היא'לּמה לכך התשובה כוונתּכדאמרןוהרי את הגמרא מבארת קטטה. לידי באים שהיו במשנתינו, ְְְֲִַַָָָָ

ּומפּיסיןהמקשן: וחֹוזרין מפּיסין לּמה בפעםאּלא, הפייסות כל את עשו ולא ביום, פעמים ארבע להתאסף הכהנים הוצרכו מדוע - ְְְְְְִִִֶַַָָָ
הגמרא: משיבה העזרהאחת. ּכל להרּגיׁש ּכדי יֹוחנן רּבי קולאמר להשמיע כדי שנותנים- ביום, פעמים כמה בעזרה רב עם המון ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ

למלך כבוד טו)ׁשּנאמרכמו,בכך נה ּברגׁש'.(תהלים נהּלְך אלהים ּבבית סֹוד נמּתיק יחּדו 'אׁשר ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשליׁשי, הּפייס בעזרה,משנה מכריזים והפיסּו'היו ּבאּו לּקטרת מעולם'חדׁשים זכו שלא אב בית מאותו 'חדשים', כהנים - ְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹֹ

הקטורת. הקטרת על לגורל בואו שחרית, של קטורת מכריזיםהרביעי,הפייסולהקטיר מעולם]חדׁשיםהיו לכבש אברים העלו [־שלא ְְֲִִִָָ
יׁשנים והפיסו,עם בואו העלו], לּמזּבח.[־שכבר הּכבׁש מן אברים מעלה מי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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מפרשי�: mipdkויש zkxaמיתרגמת ולא oepn`eנקראת cec dyrneלא

מיתרג� ולא בהפטרה ברטנורא)נקרא כהני�(רמב"�; בברכת ואמנ� .

התורה שתהא לומר סברא אי� שהרי נקראת, שאינה לפרש אפשר אי

ובי� כ� שבי� בהפטרה, כ� שאי� מה בשלימותה, שלא בציבור נקראת

בשלימות� נקראי� הנביאי� אי� טוב")כ� יו� והטע�("תוספות .zkxaa

,mipdkולומר לטעות השומע ויכול אלי�", פניו ה' "ישא בה שכתוב לפי

פני� משוא הקב"ה לפני oepn`e;(גמרא)שיש cec dyrnae,הוא הטע�

לא כהני� שברכת בפירוש אמרו בירושלמי בר�, דוד. של כבודו מפני

ניתנ שלברכה וכותבנקראת, לקריאה, ולא ישראל"ה "תפארת שאפשרבעל

לצרפ� אבל לבד, הכהני� ברכת את לקרוא שאסור הירושלמי, את לפרש

מותר. ושלמטה שלמעלה k¯na·‰לפסוקי� ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡יחזקאל – ≈«¿ƒƒ«∆¿»»
מרכבה. במעשה ולעיי� לשאול הע� יבואו שמא א, e‰È„‰פרק Èa¯Â¿«ƒ¿»

¯ÈzÓ.בה לעיי� הע� יבואו שמא חושש שאינו –.dcedi iaxk dklde «ƒ
"ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰"a ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯– «ƒ¡ƒ∆∆≈≈«¿ƒƒ¿«∆¿»«ƒ

המתחיל טז פרק dizearez",ביחזקאל z` milyexi z` rced mc` oa"

ישראל וכבוד ירושלי� כבוד משו� במפרשי� הטע� (רמב"�;ומבואר

אחר);ברטנורא; פירוש שמביא טוב" יו� "תוספות iaxkועיי� dkld oi`e

.xfril`

Ô Ë ˜ „ Ú Â Ó ˙ Î Ò Ó
א ה נ ש מ ר ו א ב

הפסד יהיה אותה יעשה לא שא� היינו האבד, דבר לצור� שמלאכה ללמד, באה משנתנו

יתירה. טירחה בה תהא שלא ובלבד המועד. בחול לעשותה מותר הרבה,

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÔÈ˜LÓלהשקאה הזקוקה שדה להשקות מותר – «¿ƒ≈«¿»ƒ
גשמי�, במי מסתפקת ואינה שמלאכתÚBna„מתמדת המועד, בחול – «≈

תתקלקל, אותה ישקו לא שא� היא, האבד בשנתÈÚÈ·M·e˙דבר – «¿ƒƒ
השקאה מקו� מכל בה, אסורה קרקע שעבודת פי על שא� השמיטה,

סוברי�, ויש התירו; הפסד ובמקו� מדרבנ�, אלא אסורה אינה

המסתפקת שדה היינו הבעל, בית אפילו להשקות מותר שבשביעית

המועד חול משו� אלא השלחי�" "בית התנא נקט ולא גשמי�, במי

ברטנורא), רש"י; בש� כ�הרמב"�אבל(תוספות סובר "תוספותאינו (עיי�

טוב"). lÁza‰יו� ‡ˆiL ÔÈÚnÓ ÔÈaלהשקות שמותר כלומר – ≈ƒ«¿»∆»»«¿ƒ»
עכשיו, לצאת מימיו שהתחילו חדש, ממעיי� בי� במועד השלחי� בית

המועד, בחול לתק� ויבוא גדותיו יפלו שמא חוששי� ÔÈÚnÓואי� ÔÈa≈ƒ«¿»
‰lÁza ‡ˆÈ ‡HL.�יש ממעיי� היינו –ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡בחול – ∆»»«¿ƒ»¬»≈«¿ƒ

‰ÌÈÓLbהמועד, ÈnÓ ‡G�כשהמי שפעמי� באגמי�, המכונסי� – ƒ≈«¿»ƒ
ועבודה יתירה, טירחה בזה ויש בדלי, לדלות� צריכי� וחסרי� הולכי�

האבד, בדבר אפילו המועד בחול אסורה יתירה טירחה בה ¿GÂ‡שיש
ÔBÏÈw‰ ÈnÓויש לדלות�. רב טורח שיש עמוק בור של ממי� – ƒ≈«ƒ

בהoeliwyמפרשי� לשאוב מיוחדת משאבה ופירושה יוונית מלה הוא

השדה שבצד הבריכות את אלו במי� ממלאי� והיו עמוקה, מבאר מי�

היא רבה טירחה זו ושאיבה לתוכה. נמשכי� ה� אלבק).ומש� (ר"ח

שגוזרי� מפני הוא, הגשמי� ממי משקי� שאי� שהטע� אמרו, ובגמרא

קילו�. מי משו� ÌÈ�ÙbÏבה� ˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Âסביב חריצי� – ¿≈ƒƒ«¿»ƒ
מרובה. טירחה זו בעבודה שיש לפי מי�, שיתמלאו כדי הגפני� עיקרי

izdw - zex`ean zeipyn
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ב: עמ' כב נוסף:דף ׁשאּולטעם ּנענׁש מה מּפני רב, אמר יהּודה, רב שבאאמר ְְֱִֵֶַַַַַַָָָָ
מלכותו, ניטלה כן ומחמת חטא ׁשלידי מלכותומּפני ּכבֹודֹו,בתחילת על וגילהּמחל ְְִֵֶַַָ

הבריות, על אימתו שתהיה צריך שהמלך משום למלכות, ראוי לאחרׁשּנאמרשאינו ֱֶֶַ
למלך שמואל כז)שהמליכו י ולא(שם וּיבזהּו זה ּיׁשיענּו מה אמרּו בלּיעל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֻ'ּובני

ּוכתיב ּכמחריׁש', ויהי מנחה לֹו העניןהביאּו א)בהמשך יא נחׁש(שם 'וּיעל ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
וגֹו', ּגלעד' יבׁש על וּיחן אתהעּמֹוני שאול שניצח מה שעקב כתוב הענין ובסיום ְְִִִֵַַַַָָָ

בתחילה שביזוהו בליעל אותם על לשמואל העם אמרו העמוני יב)נחש יא האמר(שם ִֵָֹ'מי

להם אמר שאול ואילו ּונמיתם' האנׁשים ּתנּו עלינּו ימלְך יג)ׁשאּול יא איׁש(שם יּומת 'לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹֹ

מלכותו. כבוד על חס ולא כבודו על שאול שמחל הרי הּזה', ֶַַּבּיֹום

בענין: נוסף ּתלמידמאמר ּכל יהֹוצדק, ּבן ׁשמעֹון רּבי מּׁשּום יֹוחנן רּבי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָואמר
וחכם נֹוקם איבהנֹוטראינוׁשאינֹו בו,ּכנחׁשבליבו שפגע חכם.למי ּתלמיד אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

הגמרא: יח)והּכתיבמקשה יט תּטר'.(ויקרא ולא תּקם הגמרא:'לא ההּואמתרצת ְְְִִִַָֹֹֹֹ
זה, פסוק ּדכתיב,עניניּב- הּוא לגופו.ממֹון הנוגעים בדברים לא איזֹואבל ּדתניא, ְְְְִִֵַָָ

'נטירה' היא ואיזֹו 'נקימה', בפסוק,היא ש'נקימה'שנאסרו כגון לֹוהיינו אמר ְְְְִִִִִֵַָָָָ
לשמעון לֹוראובן אמר מּגלָך, אשאילך,לאושמעוןהׁשאילני לא אמר- למחר, ְְְִִֵַַַַָָָָָָ

הּוא לראובןלֹו שמעון לֹו- אמר קרּדּוּמָך, ּכדרְךראובןהׁשאילני מׁשאילָך איני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ליּה אמר נטירה, היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו הׁשאלּתני, לשמעוןׁשּלא ראובן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ליּה אמר קרּדּוּמָך, ליּהשמעוןהׁשאילני אמר למחר לראובןשמעולא, ן ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
לֹו אמר חלּוקָך, והילְךראובןהׁשאילני לך, קח הׁשאלּתני- ׁשּלא ּכמֹותָך, איני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

משאילך, נטירהואני היא שנאמרזֹו ומה מדעתו, הסיחו ולא בליבו הדבר את ששמר כיון ְִִָ
לעשות חייב חכם ותלמיד וליטור, ליקום מותר ובזה הגוף, צער לענין הוא חכם תלמיד לגבי

כן.

הגמרא: לאמקשה ּדגּופא צריךוצערא חכם שתלמיד נאמר לא שבגופו צער על וכי - ְְֲַָָֹ
וליטור, מלנקום חרּפתןלהימנע ׁשֹומעין עֹולבין, ואינן הּנעלבין ּתניא, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָוהא

מאהבה עֹוׂשין מׁשיבין, מיראתואינן ולא מעבירות ונזהרים שכר, קבלת לשם ולא ְְֲִִִֵֵַָָ
אֹומרהעונש, הּכתּוב עליהן ּביּסּורין, לא)ּוׂשמחין ה ּבגברתֹו'(שופטים הּׁשמׁש ּכצאת משבחת'ואהביו שהברייתא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הגמרא: מתרצת בגופו]. כפגיעה [שהיא בכבודו פגיעה על נוקם שאינו מי נוקם,לעֹולםאף אינו עצמו חכם ליּהאלאתלמיד ּדנקיט ְְִֵָָ
זאת.ּבליּביּה, מלעשות ימנענו ולא ישתוק נקמתו את לנקום אחר וכשבא בליבו, הדבר את לשמור צריך תורתו לכבוד כלומר, ְִֵ

ומקשה: הגמרא מּדֹותיוממשיכה על הּמעביר ּכל רבא, אותו,והאמר המצערים על ומקפיד מדקדק שאינו על- לֹו מעבירין ְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָָ
ללמדּפׁשעיו,ּכל באו לא רבא דברי הגמרא: מתרצת כלל. להקפיד ראוי שאין הרי פשעיו. על מדקדקת אינה הדין מידת אף כלומר, ְָָָ
ּומּפּייסאלא ליּה מפייסיםּדמפּייסּו שאין באופן נאמרו יהוצדק בן שמעון רבי דברי ואילו למחול, צריך מחילה ממנו שכשמבקשים - ְְִִֵֵַַ

כנחש. ולנטור לנקום עליו שאז אותו,

הכהנים ממספר גדול יותר מנין ומכריז הכהנים, אחד ראש מעל מצנפת ונטל בא והממונה בעיגול, עומדים היו הכהנים כך, נערך היה הפייס

הזוכה. הוא בו כלה שהמנין ומי הכהנים, אצבעות את וסופר שם שהיו

הגמרא: שואלת עבודה. כל יעבוד מי לקבוע פייס עושים שהיו שנינו מפּיסין.במשנתינו בכלללּמה מדוע היא שהשאלה הבינה הגמרא ְְִַָָ
תמהה: ולכן פייס, מפּיסין',תיקנו היא'לּמה לכך התשובה כוונתּכדאמרןוהרי את הגמרא מבארת קטטה. לידי באים שהיו במשנתינו, ְְְֲִַַָָָָ

ּומפּיסיןהמקשן: וחֹוזרין מפּיסין לּמה בפעםאּלא, הפייסות כל את עשו ולא ביום, פעמים ארבע להתאסף הכהנים הוצרכו מדוע - ְְְְְְִִִֶַַָָָ
הגמרא: משיבה העזרהאחת. ּכל להרּגיׁש ּכדי יֹוחנן רּבי קולאמר להשמיע כדי שנותנים- ביום, פעמים כמה בעזרה רב עם המון ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ

למלך כבוד טו)ׁשּנאמרכמו,בכך נה ּברגׁש'.(תהלים נהּלְך אלהים ּבבית סֹוד נמּתיק יחּדו 'אׁשר ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשליׁשי, הּפייס בעזרה,משנה מכריזים והפיסּו'היו ּבאּו לּקטרת מעולם'חדׁשים זכו שלא אב בית מאותו 'חדשים', כהנים - ְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹֹ

הקטורת. הקטרת על לגורל בואו שחרית, של קטורת מכריזיםהרביעי,הפייסולהקטיר מעולם]חדׁשיםהיו לכבש אברים העלו [־שלא ְְֲִִִָָ
יׁשנים והפיסו,עם בואו העלו], לּמזּבח.[־שכבר הּכבׁש מן אברים מעלה מי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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כריתות.  פרק שלישי - אמרו לו דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zezixk(oey`x meil)

ïéànèî ,äMà áìçåoick,ïé÷Lî úàîeè`ed mxeriye.úéòéáøa ©£¥¦¨§©§¦§©©§¦¨§¦¦
la`,äøeîç äàîeè ïéànèî ,åéìâø éîéîe ,BáBæ ,Bweøs`y epiide ¥¥©§¨§©§¦§¨£¨

mxeriye ,`nhp mze` hiqn e` mda rbepd.àeäL ìëazniiqn §¨¤
:`ax lr dziiyew z` `xnbdà éàåúøîxnel dvex dz` m`e - §¦¨§©

yáìç íB÷îk epic,ïééòîok m`äøeîç äàîeè ànèð énð áìç §¨¨©§¨¨¨©¦§©¥§¨£¨
,Bweøå BáBæk ,àeäL ìëa`ziixad dxn` recne ,sebd zepirn mdy §¨¤§§

.ziriaxa oiwyn z`nehk `nhn algyàlài`cedpéî òîL- ¤¨§©¦¨
c ,ef `ziixan gken,àeä ïééòî åàì äMà áìç íB÷îixack `lye §£¥¦¨¨©§¨

.`ax
:`xnbd dywnéëä éà,`ax ixac z` dgec dz`y ,jk m` -àéL÷ ¦¨¦©§¨
àúéðúî àälirl d`aedy ,zncewd `ziixad dywz -(`"r)dae , ¨©§¦¨

x`ean(àáø øîàå)dy` algyàlL ïéáe ïBöøì ïéa ànèî §¨©¨¨§©¥¥§¨¥¤Ÿ
,ïBöøìoi` ixd ,xykd jixvd lke` oick `id algd z`neh m`e §¨

zvxzn .oevxn dwyn eilr ozpiy cr d`neh lawl xyken lke`
:`xnbdúøáñ éîy xeaq dz` ike -øîàc 'ïBöøì àlL'`pzd ¦¨§©¤Ÿ§¨§¨©

epiid `ziixaadéì àçéð àìcz` lek`l dvex wepizd oi`y - §Ÿ¦¨¥
,d`neh lawn `ed ok it lr s`e ,algdàì,`ziixad zpeek ef oi` - Ÿ

`l`,øîàc 'ïBöøì àlL' éàîd`xn epi`y ote`l `id ezpeek ©¤Ÿ§¨§¨©
oeik ,lke` my algd lr yi ok it lr s`e ,lek`l epevxydézòãc§©§¥

áìç éaâì àáéø÷ ÷Bðéúcpizd ly ezrcy -zevxzdl daexw we §¦§¦¨§©¥¨¨
lk`nk algd z` miaiygn ep` mzqa s` okle ,algd zlik`l

,d`neh lawl xykenddéì àçéð àì øîà ìáàdlib m` j` - £¨¨©Ÿ¦¨¥
lawl xyken epi` ,algd z` lek`l epevx oi`y yexita wepizd

algde ,d`neh.øBäè̈
:dpyna epipy'åëå ïéàîè ïéìëBà ìëàqpkpe oii ziriax dzy ¨©¨¦§¥¦

zpeeky `xnbd dzr dpiade .aiig ,qxt zlik` ick ddye ,ycwnl
.qxt zlik` ick ycwna ddyy xnel dpynd

:`xnbd ddnzäéiäL éì änìjxev yi aiigzdl ick dnl - ¨¨¦§¦¨
,qxt zlik` ick ycwnd ziaa ddyiycok zngnéðz÷dpyna §¨¨¥

ääLå',oii iezy `edyk ycwnl qpkpy rbxn ixde ,'qxt zlik` ick §¨¨
.aiig ,xzeia dphw dcear elit` care

:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàdpi` dpyna dxen`d diidyd ¨©©§¨
e ,dlik`l `l` ,ycwnl dqipkl zkiiyéðz÷ éëäzepyl yi jk - ¨¦¨¨¥
,jk da xn`p eli`k ,epzpyn z` yxtleäúLå ïéàîè ïéìëBà ìëà'¨©¨¦§¥¦§¨¨

å ,ïéàîè ïé÷Lîm` okïúìéëàa ääLå ,ïéé úéòéáø äúL ©§¦§¥¦§¨¨§¦¦©¦§¨¨©£¦¨¨
Lc÷nì ñðëðå ,ñøt úìéëà éãk ïúéiúLáedcear elit` care] ¦§¦¨¨§¥£¦©§¨§¦§©©¦§¨

,[dphw.'áéiç©¨
:dpyna epipy'åë øîBà øæòìà éaømin da ozp m` e` ,da wqt m` ©¦¤§¨¨¥

.xeht ,`edy lk
:mina befn oii dzeyd ly df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

weqta xn`p ,`ziixaa(h-g i `xwie),xn`l oxd` l` 'd xAcie'ïéé ©§©¥¤©£Ÿ¥Ÿ©¦
zLz ìà øëLå,'Eznz `le crFn ld` l` mk`aA KY` LipaE dY` §¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨§Ÿ£¤¤Ÿ¤¥§Ÿ¨ª

,'oii' wx aezk did m`eìBëé`ed df xeqi`y yxtl ziideléôà ¨£¦
dzeya,àeäL ìke`eléôàoii dzeyaBzbîzbdn `ay ycg oii - ¨¤£¦¦¦

,xkyn epi`e `ed wezn oiicry ,miaprd z` da mikxecyãeîìz©§
,'øëLå' øîBìy cnllàlà øeñà ïéàea yiy oii dzeyaéãk ©§¥¨¥¨¤¨§¥

ìänëå ,økLea yiy oii ly exeriy `edì éãk,ïéé úéòéáø ,økL §©¥§©¨§¥§©¥§¦¦©¦
zegtl oiid didiy jxev yi oke,íBé íéòaøà ïazegt oii dzeyd j` ¤©§¨¦

:`ziixad dpc .xeht ,ezbn oii e` ,ziriaxnãeîìz äî ,ïk íà¦¥©©§
øîBìaezkd epcnln dn -'ïéé',weqtd `aL ,Eì øîBìoi` mpn` ©©¦©§¤

j` ,ezbn oii e` ziriaxn zegt ly ef dizya miny icia dzin aeig
åéìò ïéøäæenxeriya s` dyrz `l ly dxdf` jka yi -,àeäL ìk §¨¦¨¨¨¤
åéìò ïéøäæeîeoiia s`.Bzbî §¨¦¨¨¦¦

:df weqt zyxca miwlegd zrc z` d`ian `ziixadäãeäé éaø©¦§¨
,øîBàweqta xn`pøàL ,ïéé àlà éì ïéà ,'ïéé'd mixacïéøkLî ¥©¦¥¦¤¨©¦§¨§©§¦
ïépî,ycwna cearl qpkdle mzezyl xeq`y,'øëLå' øîBì ãeîìz ¦©¦©§©§¥¨

e ,xkynd xac lk zeaxl,'ïéé' øîBì ãeîìz äî ïk íàwxy cnll ¦¥©©§©©¦
ïéiä ìòmiyeprå ,äúéîaeli`ïé÷Lî øàL ìòoixkyn.äøäæàa ©©©¦§¦¨§©§¨©§¦§©§¨¨

:ztqep drc,øîBà [øæòìà] (øæòéìà) éaøeli`k yxcp weqtd ©¦¤§¨¨¥
xn`pøëLå ,zLz ìà ïéé'oii ziizya dxdf`d ,xnelk ,'YWY l` ©¦©¥§§§¥¨©¥§§

`id xkyeBúeøëL Cøãk eäzLz ìà,xkyn `edy jxck -àä- ©¦§¥§¤¤¦§¨
la`Ba ÷éñôä íà,zg` zaa e`zy `le ,eziizy rvn`a -Bà ¦¦§¦

y,øeèt ,àeäL ìk íéî BëBúì ïúð.xkyn epi` el` mipte`ay oeik ¨©§©¦¨¤¨
:`xnbd zxxan .`ziixaay mi`pzd ewlgp dna zxxan `xnbd

éâéìt éàîa.xfrl` iaxe dcedi iaxe `nw `pz ewlgp dna - §©§¦¦
:`xnbd zx`anïðéøîb ,øáñ àn÷ àpzdey dxifb micnel ep` - ©¨©¨¨©¨§¦©

milind ly,øéæpî 'øëL' 'øëL','YWY l` xkWe oii' o`k xn`py ¥¨¥¨¦¨¦©¦§¥¨©¥§§
xifp iabl xn`pe(b e xacna)xifp ly xkyy enke ,'xiGi xkWe oiIn'¦©¦§¥¨©¦

iabl jk ,mixkynd ze`wyn x`ya xq`p epi`e ,oiil `weec dpeekd
oiid `diy miyxec 'xky' oeylne ,oiia `l` xeqi` xn`p `l mipdk

.xMWl ie`xd xeriyaåeli`éìé àì ,äãeäé éaøódxifb cnel epi` - §©¥§©¦§¨Ÿ¨¦
ly ef dey,øéæpî 'øëL' 'øëL'oeyln zeaxl yiy xaeq `ed okle ¥¨¥¨¦¨¦

.mixkynd ze`wyn x`y s` ycwn z`iaay 'xky'øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
éàî ,øáñoeyl yexit dn -øëL,weqtayøkLî àeäc éãéî- ¨©©¥¨¦¦§§©¥

zaa e`zy `ly e` min ea axiryk `linne ,xkyn `edy xac
.eilr miaiig oi` ,xkyn epi`y ,zg`

:`xnbd zxxanàìæà ïàîkàéðúc àäel` mi`pzn in zrck - §©¨§¨¨§©§¨
,ef `ziixa dzpypúéìéò÷ äìéác ìëàmewnn ze`ad mip`z - ¨©§¥¨§¦¦

,'dlirw' enyyåm` okLnéLå ,Lc÷nì ñðëðå ,áìç Bà Lác äúL §¨¨§©¨¨§¦§©©¦§¨§¦¥
,dcear care -ïàîk ,ä÷Bìi`ce ,`ziixad zxaeq in zrck -éaøk ¤§©§©¦

,äãeäéoebke ,xeqi`d llka mixkynd mixac x`y s`y xne`d §¨
.`ziixaa miiepnd el` mixac

:ef zwelgna dkldd z` zwqet `xnbdøa äãeäé áø øîà̈©©§¨©
,[øæòìà] (øæòéìà) éaøk äëìä ,éàúBçàm` `l` miaiig oi`y ©©£¨¨§©¦¤§¨¨

.xkynd ote`a dzyøæòìà éaøc déìò áø éø÷åiax lr ax `xwe - §¨¦©£¥§©¦¤§¨¨
xfrl`'éîékçc àðéáeè'.ezenk dklde ,minkgay aeh - ¦¨§©¦¥

:df oipra dyrn d`ian `xnbdìöeäc àçà áø,'lved' xirdn - ©£¨§¨
eäúéác dìò àøãéð äåä`ly xcpy ,ezy` lr xcp el did - £¨¦§¨£¨§¦§

,dpnn zepdiléMà áøc dén÷ì àúàxizdl iy` ax iptl `ae - £¨§©¥§©©¦
,dzye lk` iy` axy xg`l df dide ,xcpd z`déì øîà,iy` ax ¨©¥

øçîì àúå àðcéàä ìéæ,jl epxiz`y ick xgn xefgze ,dzr jl - ¦©¦§¨§¨§¨¨
oeik ,dzr jl xizn ipi`y mrhdedéìò àøBîà é÷Bî àì áøc§©Ÿ¥£¨£¥

déøáçì àáè àîBiî`xen` cinrdl `ly did ax ly ebdpn - ¦¨¨¨§©§¥
,zxgnl cr ,dcerqd xg`l aeh meia yexcleúeøëL íeMî¦¦§

xac edfy ,mixcp xizdl dvex ipi` ip` s` okle ,dcerqa dievny
`ziixaa x`eaiy enke ,izizye izlk`y xg`l ,'d`xed' aygpy

.zexedl i`yx epi` oii dzeydy oldl
déì øîà,`g` ax,øæòìà éaøk äëìä ,áø øîàäådzy m`y ¨©¥§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

`ede ,ycwn z`ia lr xeht ,oiia min axiry e` ,ziriaxn zegt
,zexedl i`yxy oicdàiî déa éîø à÷c àeä øîezlhd ixde - ©§¨§¦¥©¨

.jpiia mindéì øîà,iy` axàéL÷ àì àä,ixac lr `iyew ef oi` - ¨©¥¨Ÿ©§¨
àäepiid ,dliren min zlhdy dn -,úéòéáøaeàäizxn`y dne - ¨¦§¦¦¨

epiid ,min ea axernyk s`e ,zexedl xeq`y,úéòéáø éãkî øúBéa§¥¦§¥§¦¦
izbfny s` ,ziriaxn xzei izizy ip`y oeike ,xkyn oiid z`f lkay

.zexedl leki ipi` ,mina oiid z`
i`yx epi` oii dzeydy x`ean day `ziixad z` d`ian `xnbd

:zekld zexedlïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(`i-g i `xwie)xAcie' ¨©¨¨©§©¥
LipaE dY` YWY l` xkWe oii ,xn`l oxd` l` 'dl` mk`aA KY` ¤©£Ÿ¥Ÿ©¦§¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨§Ÿ£¤¤
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zezixk(oey`x meil)

ïéànèî ,äMà áìçåoick,ïé÷Lî úàîeè`ed mxeriye.úéòéáøa ©£¥¦¨§©§¦§©©§¦¨§¦¦
la`,äøeîç äàîeè ïéànèî ,åéìâø éîéîe ,BáBæ ,Bweøs`y epiide ¥¥©§¨§©§¦§¨£¨

mxeriye ,`nhp mze` hiqn e` mda rbepd.àeäL ìëazniiqn §¨¤
:`ax lr dziiyew z` `xnbdà éàåúøîxnel dvex dz` m`e - §¦¨§©

yáìç íB÷îk epic,ïééòîok m`äøeîç äàîeè ànèð énð áìç §¨¨©§¨¨¨©¦§©¥§¨£¨
,Bweøå BáBæk ,àeäL ìëa`ziixad dxn` recne ,sebd zepirn mdy §¨¤§§

.ziriaxa oiwyn z`nehk `nhn algyàlài`cedpéî òîL- ¤¨§©¦¨
c ,ef `ziixan gken,àeä ïééòî åàì äMà áìç íB÷îixack `lye §£¥¦¨¨©§¨

.`ax
:`xnbd dywnéëä éà,`ax ixac z` dgec dz`y ,jk m` -àéL÷ ¦¨¦©§¨
àúéðúî àälirl d`aedy ,zncewd `ziixad dywz -(`"r)dae , ¨©§¦¨

x`ean(àáø øîàå)dy` algyàlL ïéáe ïBöøì ïéa ànèî §¨©¨¨§©¥¥§¨¥¤Ÿ
,ïBöøìoi` ixd ,xykd jixvd lke` oick `id algd z`neh m`e §¨

zvxzn .oevxn dwyn eilr ozpiy cr d`neh lawl xyken lke`
:`xnbdúøáñ éîy xeaq dz` ike -øîàc 'ïBöøì àlL'`pzd ¦¨§©¤Ÿ§¨§¨©

epiid `ziixaadéì àçéð àìcz` lek`l dvex wepizd oi`y - §Ÿ¦¨¥
,d`neh lawn `ed ok it lr s`e ,algdàì,`ziixad zpeek ef oi` - Ÿ

`l`,øîàc 'ïBöøì àlL' éàîd`xn epi`y ote`l `id ezpeek ©¤Ÿ§¨§¨©
oeik ,lke` my algd lr yi ok it lr s`e ,lek`l epevxydézòãc§©§¥

áìç éaâì àáéø÷ ÷Bðéúcpizd ly ezrcy -zevxzdl daexw we §¦§¦¨§©¥¨¨
lk`nk algd z` miaiygn ep` mzqa s` okle ,algd zlik`l

,d`neh lawl xykenddéì àçéð àì øîà ìáàdlib m` j` - £¨¨©Ÿ¦¨¥
lawl xyken epi` ,algd z` lek`l epevx oi`y yexita wepizd

algde ,d`neh.øBäè̈
:dpyna epipy'åëå ïéàîè ïéìëBà ìëàqpkpe oii ziriax dzy ¨©¨¦§¥¦

zpeeky `xnbd dzr dpiade .aiig ,qxt zlik` ick ddye ,ycwnl
.qxt zlik` ick ycwna ddyy xnel dpynd

:`xnbd ddnzäéiäL éì änìjxev yi aiigzdl ick dnl - ¨¨¦§¦¨
,qxt zlik` ick ycwnd ziaa ddyiycok zngnéðz÷dpyna §¨¨¥

ääLå',oii iezy `edyk ycwnl qpkpy rbxn ixde ,'qxt zlik` ick §¨¨
.aiig ,xzeia dphw dcear elit` care

:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàdpi` dpyna dxen`d diidyd ¨©©§¨
e ,dlik`l `l` ,ycwnl dqipkl zkiiyéðz÷ éëäzepyl yi jk - ¨¦¨¨¥
,jk da xn`p eli`k ,epzpyn z` yxtleäúLå ïéàîè ïéìëBà ìëà'¨©¨¦§¥¦§¨¨

å ,ïéàîè ïé÷Lîm` okïúìéëàa ääLå ,ïéé úéòéáø äúL ©§¦§¥¦§¨¨§¦¦©¦§¨¨©£¦¨¨
Lc÷nì ñðëðå ,ñøt úìéëà éãk ïúéiúLáedcear elit` care] ¦§¦¨¨§¥£¦©§¨§¦§©©¦§¨

,[dphw.'áéiç©¨
:dpyna epipy'åë øîBà øæòìà éaømin da ozp m` e` ,da wqt m` ©¦¤§¨¨¥

.xeht ,`edy lk
:mina befn oii dzeyd ly df oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

weqta xn`p ,`ziixaa(h-g i `xwie),xn`l oxd` l` 'd xAcie'ïéé ©§©¥¤©£Ÿ¥Ÿ©¦
zLz ìà øëLå,'Eznz `le crFn ld` l` mk`aA KY` LipaE dY` §¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨§Ÿ£¤¤Ÿ¤¥§Ÿ¨ª

,'oii' wx aezk did m`eìBëé`ed df xeqi`y yxtl ziideléôà ¨£¦
dzeya,àeäL ìke`eléôàoii dzeyaBzbîzbdn `ay ycg oii - ¨¤£¦¦¦

,xkyn epi`e `ed wezn oiicry ,miaprd z` da mikxecyãeîìz©§
,'øëLå' øîBìy cnllàlà øeñà ïéàea yiy oii dzeyaéãk ©§¥¨¥¨¤¨§¥

ìänëå ,økLea yiy oii ly exeriy `edì éãk,ïéé úéòéáø ,økL §©¥§©¨§¥§©¥§¦¦©¦
zegtl oiid didiy jxev yi oke,íBé íéòaøà ïazegt oii dzeyd j` ¤©§¨¦

:`ziixad dpc .xeht ,ezbn oii e` ,ziriaxnãeîìz äî ,ïk íà¦¥©©§
øîBìaezkd epcnln dn -'ïéé',weqtd `aL ,Eì øîBìoi` mpn` ©©¦©§¤

j` ,ezbn oii e` ziriaxn zegt ly ef dizya miny icia dzin aeig
åéìò ïéøäæenxeriya s` dyrz `l ly dxdf` jka yi -,àeäL ìk §¨¦¨¨¨¤
åéìò ïéøäæeîeoiia s`.Bzbî §¨¦¨¨¦¦

:df weqt zyxca miwlegd zrc z` d`ian `ziixadäãeäé éaø©¦§¨
,øîBàweqta xn`pøàL ,ïéé àlà éì ïéà ,'ïéé'd mixacïéøkLî ¥©¦¥¦¤¨©¦§¨§©§¦
ïépî,ycwna cearl qpkdle mzezyl xeq`y,'øëLå' øîBì ãeîìz ¦©¦©§©§¥¨

e ,xkynd xac lk zeaxl,'ïéé' øîBì ãeîìz äî ïk íàwxy cnll ¦¥©©§©©¦
ïéiä ìòmiyeprå ,äúéîaeli`ïé÷Lî øàL ìòoixkyn.äøäæàa ©©©¦§¦¨§©§¨©§¦§©§¨¨

:ztqep drc,øîBà [øæòìà] (øæòéìà) éaøeli`k yxcp weqtd ©¦¤§¨¨¥
xn`pøëLå ,zLz ìà ïéé'oii ziizya dxdf`d ,xnelk ,'YWY l` ©¦©¥§§§¥¨©¥§§

`id xkyeBúeøëL Cøãk eäzLz ìà,xkyn `edy jxck -àä- ©¦§¥§¤¤¦§¨
la`Ba ÷éñôä íà,zg` zaa e`zy `le ,eziizy rvn`a -Bà ¦¦§¦

y,øeèt ,àeäL ìk íéî BëBúì ïúð.xkyn epi` el` mipte`ay oeik ¨©§©¦¨¤¨
:`xnbd zxxan .`ziixaay mi`pzd ewlgp dna zxxan `xnbd

éâéìt éàîa.xfrl` iaxe dcedi iaxe `nw `pz ewlgp dna - §©§¦¦
:`xnbd zx`anïðéøîb ,øáñ àn÷ àpzdey dxifb micnel ep` - ©¨©¨¨©¨§¦©

milind ly,øéæpî 'øëL' 'øëL','YWY l` xkWe oii' o`k xn`py ¥¨¥¨¦¨¦©¦§¥¨©¥§§
xifp iabl xn`pe(b e xacna)xifp ly xkyy enke ,'xiGi xkWe oiIn'¦©¦§¥¨©¦

iabl jk ,mixkynd ze`wyn x`ya xq`p epi`e ,oiil `weec dpeekd
oiid `diy miyxec 'xky' oeylne ,oiia `l` xeqi` xn`p `l mipdk

.xMWl ie`xd xeriyaåeli`éìé àì ,äãeäé éaøódxifb cnel epi` - §©¥§©¦§¨Ÿ¨¦
ly ef dey,øéæpî 'øëL' 'øëL'oeyln zeaxl yiy xaeq `ed okle ¥¨¥¨¦¨¦

.mixkynd ze`wyn x`y s` ycwn z`iaay 'xky'øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
éàî ,øáñoeyl yexit dn -øëL,weqtayøkLî àeäc éãéî- ¨©©¥¨¦¦§§©¥

zaa e`zy `ly e` min ea axiryk `linne ,xkyn `edy xac
.eilr miaiig oi` ,xkyn epi`y ,zg`

:`xnbd zxxanàìæà ïàîkàéðúc àäel` mi`pzn in zrck - §©¨§¨¨§©§¨
,ef `ziixa dzpypúéìéò÷ äìéác ìëàmewnn ze`ad mip`z - ¨©§¥¨§¦¦

,'dlirw' enyyåm` okLnéLå ,Lc÷nì ñðëðå ,áìç Bà Lác äúL §¨¨§©¨¨§¦§©©¦§¨§¦¥
,dcear care -ïàîk ,ä÷Bìi`ce ,`ziixad zxaeq in zrck -éaøk ¤§©§©¦

,äãeäéoebke ,xeqi`d llka mixkynd mixac x`y s`y xne`d §¨
.`ziixaa miiepnd el` mixac

:ef zwelgna dkldd z` zwqet `xnbdøa äãeäé áø øîà̈©©§¨©
,[øæòìà] (øæòéìà) éaøk äëìä ,éàúBçàm` `l` miaiig oi`y ©©£¨¨§©¦¤§¨¨

.xkynd ote`a dzyøæòìà éaøc déìò áø éø÷åiax lr ax `xwe - §¨¦©£¥§©¦¤§¨¨
xfrl`'éîékçc àðéáeè'.ezenk dklde ,minkgay aeh - ¦¨§©¦¥

:df oipra dyrn d`ian `xnbdìöeäc àçà áø,'lved' xirdn - ©£¨§¨
eäúéác dìò àøãéð äåä`ly xcpy ,ezy` lr xcp el did - £¨¦§¨£¨§¦§

,dpnn zepdiléMà áøc dén÷ì àúàxizdl iy` ax iptl `ae - £¨§©¥§©©¦
,dzye lk` iy` axy xg`l df dide ,xcpd z`déì øîà,iy` ax ¨©¥

øçîì àúå àðcéàä ìéæ,jl epxiz`y ick xgn xefgze ,dzr jl - ¦©¦§¨§¨§¨¨
oeik ,dzr jl xizn ipi`y mrhdedéìò àøBîà é÷Bî àì áøc§©Ÿ¥£¨£¥

déøáçì àáè àîBiî`xen` cinrdl `ly did ax ly ebdpn - ¦¨¨¨§©§¥
,zxgnl cr ,dcerqd xg`l aeh meia yexcleúeøëL íeMî¦¦§

xac edfy ,mixcp xizdl dvex ipi` ip` s` okle ,dcerqa dievny
`ziixaa x`eaiy enke ,izizye izlk`y xg`l ,'d`xed' aygpy

.zexedl i`yx epi` oii dzeydy oldl
déì øîà,`g` ax,øæòìà éaøk äëìä ,áø øîàäådzy m`y ¨©¥§¨¨©©£¨¨§©¦¤§¨¨

`ede ,ycwn z`ia lr xeht ,oiia min axiry e` ,ziriaxn zegt
,zexedl i`yxy oicdàiî déa éîø à÷c àeä øîezlhd ixde - ©§¨§¦¥©¨

.jpiia mindéì øîà,iy` axàéL÷ àì àä,ixac lr `iyew ef oi` - ¨©¥¨Ÿ©§¨
àäepiid ,dliren min zlhdy dn -,úéòéáøaeàäizxn`y dne - ¨¦§¦¦¨

epiid ,min ea axernyk s`e ,zexedl xeq`y,úéòéáø éãkî øúBéa§¥¦§¥§¦¦
izbfny s` ,ziriaxn xzei izizy ip`y oeike ,xkyn oiid z`f lkay

.zexedl leki ipi` ,mina oiid z`
i`yx epi` oii dzeydy x`ean day `ziixad z` d`ian `xnbd

:zekld zexedlïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(`i-g i `xwie)xAcie' ¨©¨¨©§©¥
LipaE dY` YWY l` xkWe oii ,xn`l oxd` l` 'dl` mk`aA KY` ¤©£Ÿ¥Ÿ©¦§¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨§Ÿ£¤¤

oiaE WcTd oiA liCadlE ,mkizxcl mlFr zTg Eznz `le crFn ldŸ̀¤¥§Ÿ¨ªª©¨§ŸŸ¥¤§©§¦¥©Ÿ¤¥
miTgd lM z` l`xUi ipA z` zxFdlE ,xFdHd oiaE `nHd oiaE lgd©Ÿ¥©¨¥¥©¨§Ÿ¤§¥¦§¨¥¥¨©ª¦
,weqtd z` `ziixad zyxec .'dWn ciA mdil` 'd xAC xW £̀¤¦¤£¥¤§©Ÿ¤

ïéîc elà ,'ìBçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe',ilr inc xne`d - §©§¦¥©Ÿ¤¥©¥¨¦
ïéëøòå,ilr ikxr xne`d -ïéîøçe` ziad wcal ,eiqkp mixgd - ©£¨¦£¨¦
,odkl,úBLc÷äåmiqkpd ieey z` meyl mikixv el` lka §¤§¥

iiezy ici lr ef `ney zeyrl oi`e ,jxrpd mc`d z` e` ,miycwend
.`neya erhi `ny ,oiielà ,'øBähä ïéáe àîhä ïéa'ipicúBàîè ¥©¨¥¥©¨¥ª§
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zezixk(ipy meil)

àøîâ
lr zg` dlik`a xearl ozipy xaeq xi`n iaxy dpyna x`ean

:`xnbd zxxan .mixeqi` dnkàîéðepzpynn gkeny xn`p `ny - ¥¨
cøéàî éaøì déì úéày xaeq xi`n iaxy -,øeqéà ìò ìç øeqéà ¦¥§©¦¥¦¦¨©¦

`l` ,zg` zaa mlek elg `l epzpyna miiepnd el` mixeqi` ixdy
mleka aiigzn `edy xi`n iax xaeq ok it lr s`e ,df xg` dfa.

:`xnbd dgecéäðit lr s` -déì úéì øeqéà ìò ìç øeqéàcoi` - §¦§¦¨©¦¥¥
mewn lkn ,xg` xeqi` lr lg xeqi` mzqy xaeq xi`n iaxøeqéà'¦

éñBî øeqéà'å 'ììBkdéì úéà 'óxeqi`d m`y epiide ,xaeq `ed - ¥§¦¦¦¥
`edy e` ,okl mcew mc`l mixzen eidy mixac mb llek ycgd
.el` mixeqi` milg ,ztqep xeqi` zxneg envr utgd lr siqen
milg ,siqen xeqi` e` llek xeqi` md mixeqi`d lky ,epzpynae

mc` :`xnbd zx`ane .mlekàøwéòî ,øBäèdligzn -àìdid ¨¥¦¨¨Ÿ
,áìça àlà øeñàokn xg`l .oaxwd xya x`ya `ledéì äåä- ¨¤¨§¥¤£¨¥

dyrp,àîèeBbéîjk jezne -c`nhpy dzrøeñà`edax`y ¨¥¦§¨¦
úBøBäè úBëéúç,dzr cr el zexzen eidy xyad lydéa óñBzéà £¦§¦©¥

áìç éåléò àøeqéà énð.algd lr s` lge d`neh xeqi` sqep - ©¦¦¨¦¨¥¥¤
áìçå,envràøwéòî,oileg znda z`f dzidyk ,dligzn -àì §¥¤¥¦¨¨Ÿ
diddéLc÷à ,äìéëàa àlà øeñà,eyicwdy xg`le -Bbéî ¨¤¨©£¦¨©§§¥¦

äàðäc àøeqéà déa óñBzéàc,d`pd xeqi` ea sqepy jk jezn - §¦©¥¦¨©£¨¨
áìç éaâì déa óñBzéàiabl s` ,ycw zlik` xeqi` mb ea sqep - ¦©¥§©¥¥¤

.envr algdézkàåwx ,oiicre -dBáâì ìáà ,øeñà àeä èBéãäì §©©¦§¤§¨£¨§¨©
éøL,ycwna dxhwdl `ed xzen -déì äåädyrpyke -Bbéî ,øúBð ¨¦£¨¥¨¦

dBáb éaâì àøeqéà óñBzéàcexihwdl xeqi` ea sqepy jk jezn - §¦©¦¨§©¥¨©
,gafnlèBéãä éaâì déa óñBzéà,heicd iabl xeqi` mb ea sqep - ¦©¥§©¥¤§

okn xg`l .xzep zlik` xeqi` `ede,íéøetkä íBé déìò ìçeBbéî ¨£¥©¦¦¦
ïéleç éaâì øeqéà déa óñBzéàcmixetkd mei siqedy jk jezne - §¦©¥¦§©¥¦

,dlik` lk mc`d lr xeq`ldBáb éaâì déa óñBzéàmb ea sqep - ¦©¥§©¥¨©
meia dlik` xeqi` mdilr legiy ,zepaxw xya iabl xeqi`

.mixetkd
dywn .sqep xeqi` dpynd o`k dzpy `l recn zx`an `xnbd

:`xnbdéðúðåaeig ef dlik`a yiy `pzd dpy `l recne -Lîç §¦§¥¨¥
dî÷Bðå ,úBàhçef dlik`l cinrpe -úéfk ìëàc ïBâkxya ly ©¨§§¨§§¨©©©¦

,ìebét:`xnbd zvxzn .z`hg ly sqep aeig ea yiyäîäa àãça ¦©£¨§¥¨
éøééî÷j` ,zg` dnda ly xya zlik`a zwqer epzpyn -ézLa ¨©§¦¦§¥

éøééî÷ àì úBîäá,zwqer dpynd oi` -àãça ìebéôe øúBðå §¥Ÿ¨©§¦§¨¦©£¨
dì úçkLî àì äîäaeidi zg` dndaay ote` `ven dz` oi` - §¥¨Ÿ©§©©¨

zra `id lebit zaygn ixdy ,lebite xzep ,el` mixeqi` ipy
m`e ,ezwixfe ezkled ,mcd zlaw ,dhigy epiide ,mcd zecear
`l ie`x epi`e oaxwd z` lqt ,lebit zaygn ayg dry dze`a
ztqez lk oi` aeye ,gafnd iab lr daxwdl `le mc` zlik`l
xeq` did xak okl mcew ixdy ,oaxwd lr legiy xzep xeqi`a

.deabl
:dywne `xnbd dkiynnàì äîlàdze`ay okzi `l recn - ©¨¨Ÿ

ixde ,xzep xeqi` mbe lebit xeqi` mb didi dndadì úçkLîozip - ©§©©¨
,df ote` `evnlc ,çaæî éaâì ìebét øáà äìòäL ïBâk`ed oicd §¤¤¡¨¥¤¦§©¥¦§¥©§

ef d`lrdaydépéî déìebét ò÷t,lebit oic xa` eze`n rwt - ¨©¦¥¦¥
øúBð déì äåäå,xzep xeqi` eilr lg epnf xg`l edexi`yd m`e - ©£¨¥¨

lr dlred `ly dnda dze` ly xg` xa` oke ,df xa` lk` m`e
`xnbd zx`ane .xzep xeqi`a mbe lebit xeqi`a mb xar ,gafnd iab
,lebit xeqi` epnn rwt ,gafnd iab lr xa` z`lrd ici lry oipn

å`ed df oicõîB÷ ,àleò øîàãëzgpn lyéaâì äìòäL ìebét §¦§¨©¨¤¦¤¤¡¨§©¥
,çaæîepnî Bìebét ò÷tgafnd eyciwy oeik ,unew eze`n - ¦§¥©¨©¦¦¤

,ef dcearaøúBð déì äåäå.xzep oic ea jiiye - ©£¨¥¨
:`xnbd zvxznéøééî÷ àì íéøáà éðLa ,éøééî à÷ ãçà øáàa- §¥¤¤¨¨©§¦¦§¥¥¨¦Ÿ¨©§¦

ipy lke`a `le ,cg` xa` ly xya lke`d mc`a zwqer epzpyn
,mixa`dì úçkLî àì øáà ãça ìebéôe øúBðåeidiy okzi `le - §¨¦§©¥¤Ÿ©§©©¨

.lebite xzep ixeqi` xa` eze`a

:dywne `xnbd dkiynn,àì äîlàixdedì úçkLîozip - ©¨¨Ÿ©§©©¨
,xa` eze`a mixeqi`d ipy eidiy ote` `evnløáà äìòäL ïBâk§¤¤¡¨¥¤

,çaæî éaâì ìebétote`adéçpà débìôcgipd eivg z`y -éab ìò ¦§©¥¦§¥©§©§¥©§¥©©¥
çaæîã éàøáàî débìôe ,çaæî,gafnl uegn ielz x`yp eivge - ¦§¥©©§¥¥©§©§¦§¥©

àeääcwlg eze`y -ciab lr dlrò÷t ,çaæîmy epnnìebét §©§¦§¥©¨©¦
çaænä ìò äìòäL ìebét õîB÷ ,àleò øîàãëå ,øúBð déì äåäå©£¨¥¨§¦§¨©¨¤¦¤¤¡¨©©¦§¥©

e ,epnî Bìebét ò÷tepnf xary xg`l,øúBð déì éåäeze` eli`e ¨©¦¦¤¨¥¥¨
elk`yke ,lebit xeqi` epnn rwt `l ,gafnl uegn didy wlg

.lebit meyn mb aiigzd
:`xnbd zvxznàì ,déì øîà,jytp dnne ,ok xnel xyt` i` -éà ¨©¥Ÿ¦
çaæîc àaeø,gafnd iab lr xa`d aex m` -çaæîì dééãL- ¨§¦§¥©©§¥§¦§¥©

icin `vei uegay wlg eze` s`e ,gafnd xg` elek z` milihn
`e ,lebitméàøác àaeø,gafnl uegn xa`d aex -éàøáì dééãL- ¨§¨©©§¥§¨©

gafnd iab lry wlg eze` s`e ,uegay wlgd xg` elek z` milihn
.lebit llkn `vei epi`
,ok m` :`xnbd dgecèBLôzo`knéòácwtzqdy dn -øa éîø ¦§§¨¥¨¦©

,àîçm`d,àì Bà áBøä øçà íéøáàa eëìägken jixacl ixdy ¨¨¨§§¥¨¦©©¨Ÿ
.aexd xg` mikledy dpyndn

:`xnbd zvxznà÷ àì íéúéæ éðLa ,éøééî÷ ãçà úéfëa ,àlà¤¨§©©¦¤¨¨©§¦¦§¥¥¦Ÿ¨
éøééîyi eae ,cg` zifk xeriya alg lk`y ote`a zwqer epzpyn - ©§¦

`l cg` zifk xeriyae ,mizifk ipy lk`y ote`a `le ,ze`hg rax`
.lebit xeqi` mbe xzep xeqi` mb didiy okzi

:`xnbd ddnzàìå,mizifk ipy lk`y ina zwqer dpynd oi` ike - ¨Ÿ
éðz÷äåa dlik` meyn `ed ze`hgd cg`y dpyna,íéøetkä íBé §¨¨¨¥©¦¦

ålke`díéøetkä íBéaxeriy lr wxúáúBk`ed [xnz-],áéiçîc §§©¦¦¤¤§¦©©
déa úéà 'úáúBë'åly xeriy da yi -,íéúéæ éðLdlki ok m`e §¤¤¦¥§¥¥¦

cg` zifke xzep ly cg` zifk lk`y ote`a xaecny xnel dpynd
:`xnbd zvxzn .lebit ly,àøéæ éaø øîàepzpyna xaecn zn`a ¨©©¦¥¨

e ,mixetkd meia aiig mewn lkne ,alg ly cg` zifk wx lk`yïBâk§
daìça àéìek ìëàLdilk dze`e ,dilry algd mr dilk - ¤¨©§¨§¤§¨

.mixetkd meia zaiignd ,zazek xeriyl dnilyn
:sqep uexiz,øîà àtt áø,cala alg zifk lke`a zwqer epzpyn ©¨¨¨©

epiid ,mixetkd meia dlik` lr aiigzn `ed cvik jl dywedy dne
éøîúa dééìîc ïBâk.mixnza xeriyd z` milyde `liny - §§©§¥§©§¥

:lebit xeqi`a mb zwqer epzpyn ok`y drc d`ian `xnbdáø©
éðúî àçà øa àcàepzpyna dpy -dì õéøúîe ,'úBàhç Lîç' ©¨©£¨©§¥¨¥©¨§¨¥¨

,z`f x`iae -ìebét úéfk ìëàc ïBâk,zxg` dndanépLî àìå §§¨©©©¦¦§Ÿ§©¥
ïðépLî à÷c ééepéL éðäkmivexiz mze`k uxzl dvex epi`e - §¨¥¦¥§¨§©¦©

zifkae cg` xa`ae zg` dndaa `wec xaecny ,lirl epvxizy
,mipey zifk ixeriy ipyae zenda izya s` xaecn zn`a `l` ,cg`

.xzep ipyde lebit did mdn cg`y
zifkn xzei ly dlik`a zwqer epzpyny ,ok m` :`xnbd dywn

,cg`éðúðådpynd dzpy `l recne -dî÷Bðå ,úBàhç LL- §¦§¥¥©¨§§¨
df ote` cinrpeìëàc ïBâkmb,íc úéfk.lebite alg zifk caln §§¨©©©¦¨
:`xnbd zvxznà÷ àì úBìéëà ézLa ,éøééî à÷ äìéëà àãça©£¨£¦¨¨©§¦¦§¥£¦Ÿ¨

éøééî,zelik` izya `le ,zg` dlik`a zwqer epzpyn -eøòéLå ©§¦§¦£
íéúéæ éðMî øúBé ÷éæçî äòéìaä úéa ïéàc íéîëç,dlik` jxca £¨¦§¥¥©§¦¨©£¦¥¦§¥¥¦

.mizif dyly xeriy zlik`a df ote` cinrdl jiiy `l `linne
:dpyna epipy'åëå øîBà øéàî éaø,eita e`ivede zay did m` ©¦¥¦¥

.aiig
:`xnbd dywnéðúðåwx xi`n iax xn` `l recn -,BàéöBä íà' §¦§¥¦¦

,'áéiçixeqi` mikiiy ea s`y ,mixetkd meia zwqer epzpyn ixdy ©¨
e ,zay ly dk`lndéðz÷ àîòè éàîxi`n iax jxved recne - ©©£¨¨¨¥

siqedl.'úaL äúéä íà':`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,íøôø øîà ¦¨§¨©¨¨©©§¨Ÿ¤¤
zpwz yiy ,xi`n iax ixacn cenll yi -å áeøéòxeqi`äàöBä ¥§¨¨

,úaMìzeyxn `ivedl xeq`y ,xnelk,zeyxläàöBäå áeøéò ïéàå ©©¨§¥¥§¨¨
,íéøetkä íBéìiax jxved okle ,zeyxl zeyxn `ivedl xzene §©¦¦

.d`ved meyn mb aiig ,zay ef dzid m`y xnel xi`n
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קלג oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

àøîâäéì úéì øåñéà ìò ìç àãéøâ øåñéàã éäðdnda zlap lke`d oebk Ð

.siqen `le llek `l `kilc ,`cixb xeqi` epiidc .dlap meyn aiig epi` Ð d`nh

áìçá éîð øñúéà (úåøåäè) úåëéúçá øñàðã åâî,llek epiide .d`neh meyn Ð

liik Ð ipixg` iabl `xeqi` sqezi` `xab` `l` ,`vtg` `xeqi` sqezi` `lc

.`xeqi`a i`dl inpäééðä øåñéàepiid Ð

.`vtg` `xeqi` sqezi`c ,siqenøúåðÐ

.siqen xeqi` inpììåë øåñéà íéøåôëä íåé
` `xeqi` sqezi`c Ðixzync icin` `xab

.`zyd cr diléøééî àì úåîäá éúùá
àëéì äîäá àãçá ìåâéôå øúåðålebitc Ð

,jklid .mc ly zecear rax`a `l` epi`

`le mc` zlik`l `l `ifg `l dlbtcn

.xzep dilr liig `l jkld ,gafn zlik`l

åìåâéô åðîî ò÷ôãgafn edycwc Ð

migafa yxtn `lerc dinrh .dceara

.(`,bn)øáà åìåëì äééãù çáæîà àáåø éà
çáæîà.'ek xzep dilek iede Ðåëìä

'åë íéøáàádnda" wxta `ira i`d Ð

.(`,r oileg) "dywndãçà úéæëalg Ð

.ixiinw `l alg izif ipya ,ixiinw xeqi`c

íéúéæ éðù äá úéà úáúåëzia jkc Ð

.wifgn driladäáìçá àéìåë ìëàù ïåâë
ze`hg yly aiign alg zlik``c Ð

,zazek zlik` znlydl inp mxebe ,my`e

`l jklid .zazekl milyn `ilek ly zife

i`e .ixiinw `l alg izif ipyac ,lebt `pz

`ilek ly zif dlrdy oebk miwel :`niz

m` !xzep `ilekle lebit alg dedc ,gafn`

opira op`e ,algc zif` xzep ipdn `l ok

epiidc ,ipzw dlik`c ,edlek` cg iedilc

i`e ,ixiin cg` zifka `l` (oeilb) .zifk

dxhwd oi` Ð gafn` zifc dibltl digp`

.zifkn zegtaäáìçá àéìåë ìëàù ïåâëÐ

meyn `ilek` aiigil :xnel jytp m`e

ivn `l Ð xzep meyn dalg`e ,lebit

algac ,ipzw "lk`y `nh"c ,ikd xninl

yexit .ixeqi` edlekl inewe`l ira envr

.ixenøîà àôô áølebit `pz `l ikdl Ð

jl `iyw `wce .alg izif ipya ixiin `lc Ð

ixnza algl diilnc oebk Ð zazek

.zazekkl enilydeìëàã ïåâë äì õøúîå
ìåâéô úéæë.dcda zxg` dndan Ðéðúéðå

áééç åàéöåä íà.`ed mixetkd mei `dc Ð

åì ïîåæîájiledl lenz`n edepnfiy Ð

.xirydúøîåà úàæelit` :ipzwcn Ð

.mixetkd meil d`vede aexir oi` Ð zaya

i`n` ,mixetkd meil d`ved xeqi` yi m`c

,mixetkd mei igc `d ?zay iieaxl jixhvi`

oicd `ede!zaylàîìéãmixetkd mein Ð

,ip`y mixetkd meic ,zayl opirny `l

oiaixwy oicinzc `inec ,jka ezevn xykdc

.zayaäðùîåúåçàå åúálr `ay Ð

.dcilede en`åéçà úùàåel z`ypy Ð

,eia` ig` d`yp ezzin xg`le ,okl mcew

.dzcpa dilr dia` df `aeàøîâ
àäå

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

m̀

[mcewd cenrl jiiy]íàoiprl df jiiy dn :xn`z m`e Ð e`ivede zay did

egipdy oeikc .eita e`ivede :eyexit ikdc ,xnel yie ?dlik`

`id ezrilac ,d`ved meyn aiign Ð miaxd zeyxa d`ivede cigid zeyxa eita

`id ef ozaizkc ,aiig Ð jldn `edyk oazke zeize` izy `iven `dc .ezgpd

.ozgpd

øîà:xn`z m`e Ð 'ek lebit unew `ler

xn`c ,diteb xa`n jixt `l i`n`

(a,dte `,ct migaf) "ycwn gafnd" wxt

,ecxi `l elr m` 'ek epnfl ueg ehgy aiygc

`py `l :`ler xn`we .elri `l ecxi m` jk

ea dlyn la` ,xe`d ea dlyn `ly `l`

dpin rny ok m`e .elri ecxi elit` Ð xe`d

!epnn elebit rwte gafn ly engl dyerc

`icda dil `pz `l mewn lknc :xnel yie

`icda enk ,epnn elebit rwtc jk lk

.unewc

ò÷ôi"yx dywd zegpna Ð epnn elebit

jixhvi` i`n` :(`,ci) unewd wxt

axw `lc il wetiz ?lebitn unew hrnl `xw

ea dlyna ixiinc :uxize !ezevnk xiznd

:opixn`ck ,mixiyd exzedy ,eaexa xe`d

Ð dlik`a miixiyd xizn izni`n unew

(miwel) ok m`c :dywe .eaexa xe`d zvedyn

:xnel yie !`kd gkenck ,epnn elebit rwtc

eivge gafnd iab lr dlrd eivgy ixiinc

ivgd on elebit rwt `lc ,dlrd `l

inp dlgzkl elit`e :xn`z m`e .x`ypy

"i`ny zia" wxt opixn`ck ,dil oilrn

digp` dibltc unew i`d :(a,bn migaf)

:xnel yie !dlgzkl dil `pwiq` ,`rx``

iab lr dlgzn elek didy ,mzd ip`y

la` .dhnl eivg cixed jk xg`e gafnd

zgpn :xn`z m`e .gafnd lr did `l `kd

,lilk olek mdy giyn odk zgpne mikqp

`lde ?lebitn mze` hrnl `xw jixv i`n`

eycwy oeik :xnel yie !xac mey zxzn dpi`

,lebita drawe oixizn eaxw enk ied ilka

.hrnl `xw jixv jkleèåùôúinx irac

yxit Ð aexd xg` mixa`a ekld `ng xa

"dywnd dnda" wxtc `ira epiid :qxhpewa

i`nc ,mz epiaxl d`xp epi`e .(`,r oileg)

ixiin mzdc ?`kdc jdl `ira `idd `kiiy

!`l e` celik ied i` ,xa` aexa eivg `vi m`

gafn" wxtc `ira epiidc :yxtl d`xp jkl

xie` :edl `irai`c (`,ft migaf) "ycwn

yakk Ð yakl eaex ,'ek `l e` gafnk gafn

heytz .inc gafnk Ð gafnl eaex ,inc

.`l e` oilera xeaig yi `ng xa inx irac

áåøéòdaxrzp :yexit Ð zayl d`vede

,zayl zek`ln x`y mr d`ved

meia zek`ln x`y mr d`ved daxrzp `le

.dkxal epexkf ixen oeyl .mixetkdàìà
"mixiry ipy" wxtae Ð `id `zexa mxtxc

:igc `le ,`kdc `d inp `zi` (a,eq `nei)

igcck 'ek glzynd xiry ip`y `nlic

miipr dxez ixac ,`ed zelibx `l` .`kd

.xg` mewna mixiyre mnewna
z`yp
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úBøBäè¯;áìç éåìéò àøeqéà éîð déa óñBzéà §¦©¥©¦¦¨¦¨¥¥¤
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dBáb éaâì àøeqéà óñBzéàc Bbéî ,øúBð déì¯óñBzéà ¥¨¦§¦©¦¨§©¥¨©¦©
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`oifgeקלד mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

'åë øéàî éáøì äéì úéì àäållek xeqi`a `l` lirl inewe`l opira `l `dc Ð

.siqeneïéçà øàù éáâì äá àøåñéà óñåúéàã åâéîsqezi` ,g` zy` meyn Ð

.dicic iab `xeqi` inpåéçà éáâì àøåñéà óñåúéàã åâéî åéáà éçàì úàùð
äéãéã éáâì óñåúéàikd `pixg` `pyil .a`d ig` zy` meyn eig` iable Ð

ig` ipa iabl `xeqi` sqezi`c ebin :opiqxb

.a` zy` meyn eia`äðùîåúá úá
åúìëå.epa d`ypy Ðåúùà úåçàåÐ

za zeg` `idy ,epzg za z` ieyp didy

dy`n za el dzidy oebk ,a`d on eza

.eza lra ly eing a`d df d`ype ,zxg`

za el `idy ,epzg ly eza lr df `ayke

.ezy` zeg` dzid Ð ezaåéçà úùàåÐ

.df ly eig` d`ype epa znyéçà úùàå
åéáà.eia` ig` d`ype eig` zny Ðíà

ï÷æä øáòjk xg`e ,d`ype df ly eia` Ð

.a`d zy` lr s` aiig Ð df `aúá ïëå
åúùàezlke ezy` za meyn dilr aiig Ð

dilr aiig ezy` za oke .'ek eig` zy`e

.dl` lk meynàøîâäéì àéøù éîåÐ

`dc ,`id eig` zy` `de ?df ly eia`l

Ð eia` ig` zy` meyn epal dil opiaiign

,g` zy` meyn eia`l dil `xiq` `nl`

iqei iax xn`w i`n`e ,da zeyi` el oi`e

?a` zy` meyn dilr aiigíåáéì åì äìôðù
.dnail `ed `ae ,mipa `la zny eig`n Ð

ï÷æ øáò éàî ïë íà,car xity `d Ð

m`e !dexr xeqi` meyn eilr dxeq` dpi`c

dixal opiaiign `dc ,`id ezlk :xn`z

`ki`c ,`id `kxit e`l Ð g` zy` meyn

,`id en`n epa ly eig` zy`c dnewe`l

,ebxeg zy` `l` `id a` ly ezlk e`le

.el zxzeneàéäù åðá úìë íåùî øáòã
äéðùmixteq ixacn Ðdixal epaiig `dc ,

ivexzl ivnc inp oicd `ede .ezlk meyn

`l` ,dipy `idy epa za za meyn xarc

.hwp ediipin `cgúåúéî éúùezeng Ð

dtixye ,wpge dtixy `ki` Ð yi` zy`e

.wpgn dxengäðåùàø ä÷éæá`le Ð

.xeqi` lr lg xeqi` oi`c ,dpexg`aäãåî
éñåé éáø.siqen xeqi` `ki`c oizipzna Ð

.onwl yxtnck ,zg` zae llekl oicd `ed

ab lr s` ,yi` zy` ziyrpe ezeng ,jkld

`xeqi` sqezi`c ,siqen xeqi` `ki`c

oecip ikd elit` Ð `nlr ilek` yi` zy`c

yi` zy` la` .`id dxengc meyn ,ezenga

.siqen `le llek `l `kil Ð ezeng ziyrpe

éàî äàùðå åéáà øáòå åúá úáá àëäå
éñåî øåñéààëéà ózy` xeqi` sqezilc Ð

.i`d` a`àáñì àøá äéì úéàã ïåâëÐ

`xeqi` sqezi`c ebnc .`ed df ly eig`e

inp sqezi` Ð a` zy` meyn `xa `edd`

.i`d`äðùî'åë øîåà éøåð ïá ïðçåé éáø
åúåîç íàå åúåîç íåùîdza ieyp didy Ð

.dpa za z` `ypy Ð eing m`e ,dza zaeãçà íù ïúùìùiaizk `xw cga Ð

.mdipia ze`hg welig oi` jkld ,e`l cgaeàøîâ
äèçù
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úàùðzxfnn `de :xn`z m`e .g` zy` meyn :yexit Ð 'ek sqezi`c ebin eig`l

g` zy` xeqi` lg ji` ,g` zy` meyn eig`l dxeq` j`id ok m`e ,`id

,zxfnn xeqi` `kil ok m`e ,xfnn inp eig`c ixiinc :xnel yie ?zxfnn xeqi` lr

,lw xeqi` lr xity lg xeng xeqi`c :xnel yi cere .xfnn ok enk envr `edc

.lirl ziyixtck

àáä:jexa epiax dywd Ð eza za lr

oebk ,dpa za ediicda aiyg `l i`n`

`iedc ,za el dclie ezy` oal eza zqipy

:dyw `tiqa mbe !zg` zaa dpa zae eza za

zgkync ?dza zae dpa za ipz `l i`n`

,zeig` mpi`y d`le lgx `ypy awria dl

d`l za `ype ,xg` mc`n lgxl oa dl yie

`ae za d`l za dclie ,awrin dl dzidy

!eza zae ezy` oa za `id ixd Ð dilr awri

ixiin `l oizipznc ,onwl izyxity dn itle

dywde .xity `gip ,siqen xeqi`a wx

ipz `l i`n` :aeh mei epiax axd yecwd

`id eza zac ,eza za za `ypy oebk ,ezeng

cara ixiin `l `nw `pzc :xnel yie ?ezeng

m`e ezeng m` ipz `l `nrh i`dne .`xeqi`

ixiinc ,inp iqei iaxl elit`e .od zeipye eing

xaraedl ipz `l ikdl xnel yi ,d`ype owf

xn`c `iig iaxl elit`e .llek xeqi` iedc Ð

:(`,ble a,al zenai) "oig` drax`" wxt

Ð llek xeqi` meyn izxz aiign iqei iaxl

ipya la` ,cg` mya llek xeqi`a epiid

zy` iab dicicl `gip ikd meyne .`l zeny

oecip opixn` `lc ,ezeng zyrpe yi`

.od zeny ipyc meyn ,ezenga

úåçàå:wgvi epiax axd xne`e Ð ezy`

,eed ray ok m`c ,dil qxb `lc

:xn`z m`e .ray ipzil Ð yy lirl ipzc`e

oebke ,ezy` zeg` aeygile ray ipzile

dclie `nlrn mc`l zqip awri za dpicy

dy`n zxg` za el did mc` eze`e ,za el

dpic za ixd ok m`e .awri d`ype zxg`

`liige ,ezy` zeg`e eza za Ð awril

ebin ,llek xeqi`a ezy` zeg` xeqi`

Ð dy` zeg` meyn zeig` x`ya xqzinc

yie !dy` zeg` meyn dpic zaa inp xqzi`

iqei iax eda icenc ixeqi` wx ipz `lc :xnel

elit`e .siqen xeqi` epiidc ,`tiqa ixiine

iqei iaxl dil zi`c xn`c `iig iaxlxeqi`

wx oizipzna ipzinl zgp `l :xnel yi ,llek

i`n` mewn lkn :xn`z m`e .siqen xeqi`

oebke ,zg` zaae ezy` zeg` `pz `l

za dpic za ly zixkp ezeg` `yp awriy

za eze` `ied `zyd Ð za el dclie awri

yie !ezy` zeg`e awri ly eza za dpic ly

ipz `l oiyecw ici lr lgy `xeqi`ac :xnel

oiyecw zrya cin xeqi`d lgy dze` `l`

did `l yi`d za awri `ypy cin `zyde

Ð yi`d eze`n dpic dclepy cr xeqi` mey

icen :xn`wc inp `xnbae ,xn`z m`e .eza za xeqi` mr ezy` zeg` xeqi` lg f`

oebke ,ixiin zg` za xeqi`a oizipzn dlek `nlic ?dilpn Ð siqen xeqi`a dil

lk elg f` ziyily dpy mlyp ikc ,mipy yly zan zegt dld dycwzpy

cr xeqi` mey elg `l ixd Ð dlr oiied zg` zaa i`e ,oiyecw zrya oilgyk `l` oiyecw ici lry `xeqi` aiyg `lc :xnel yie !zg` zaa oizipzna aiyge ,oixeqi`d

.izyxity enk ,siqen xeqi`a wx iiexe`l `iz` `l oizipznc :xnel yi cere .cg` meie mipy yly xnb

úùà`de .z`hg dilr aiigne ,zxka en`n eig` zy`c rnyn o`kne !ezlk `iedc oiyeciw da iqtz `le ?owf d`yp j`id Ð eia`n i`c .en`n eig` zy` epiid Ð eig`

.`ki` zxk la` ,zeixixrn epiid mipdk zxeza hrnnc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zezixk(ipy meil)

àøîâ
:`xnbd dywnøéàî éaøì déì úéì àäåxaeq epi` xi`n iax ixde - §¨¥¥§©¦¥¦

y,øeqéà ìò ìç øeqéàlirl `ibeqa x`azdy enke(`"r)ok m`e , ¦¨©¦
ilg cvik.miax mixeqi` mc` eze` lr m

:`xnbd zvxzndéì úéì 'øeqéà ìò ìç øeqéà'c éäðit lr s` - §¦§¦¨©¦¥¥
mewn lkn ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y xaeq xi`n iaxyøeqéà'¦

éñBîdéì úéà 'ììBk øeqéà'å 'ó,xg` xeqi` lr milgy xaeq `ed - ¦§¦¥¦¥
mcew mixzen eidy mitqep miyp` lr mb lg sqepd xeqi`dyk epiide
z` `xnbd zx`ane .xzei xeng xeqi` lg dy` dze` lry e` ,okl

:epizpyna xen`d ote`dàaL ïBâkmc` eze`ãéìBäå ,Bnà ìò §¤¨©¦§¦
dpnnéúà éããä éãäa BúBçàå Bza øeqéàc ,úazaa eiabl elg - ©§¦¦©£©£¥£¨¥¨¥

okn xg`l .za dze` lr zg`úàOðza dze`åéçàìe ,eia`nBbéî ¦¥§¨¦¦
óñBzéàcda sqepy jk jezne -ïéçà éaâì øeqéà,mig`d x`y - §¦©¦§©¥©¦

,eig` zy` oicndéãéc éaâì àøeqéà óñBzéàzy` xeqi` sqep - ¦©¦¨§©¥¦¥
dlra zny xg`le .dig`e dia` xak `edy mc` eze` iabl mb eig`

e dkld,åéáà éçàì úàOðeàøeqéà óñBzéàc Bbéîjk jezne - ¦¥©£¦¨¦¦§¦©¦¨
` dzr sqepyxeqidéãéc éaâì óñBzéà ,åéáà éçà øàL éaâìsqep - §©¥§¨£¥¨¦¦©§©¥¦¥

jkae ,eia` ig` zy` xeqi` eiabl s`déì äåämb dzyrp -úLà £¨¥¥¤
,Léàeàîìò éaâì øeqéà óñBzéàc Bbéîdzr dxq`py jk jezn - ¦¦§¦©¦§©¥¨§¨

,mlerd ipa lk lrdéãéc éaâì énð óñBzéàyi` zy` xeqi` sqep - ¦©©¦§©¥¦¥
,eiabl s`déì äåäziyrp xy`ke -øeqéà óñBzéàc Bbéî ,äcð £¨¥¦¨¦§¦©¦

,dìòa éaâì,eilr s` dxeq` `idydéãéc éaâì énð óñBzéàsqep - §©¥©§¨¦©©¦§©¥¦¥
d`ia `a mc`y jiiyy epizpyn dxn`y edfe .eiabl s` dcp xeqi`
,eia` ig` zy` ,eig` zy` ,ezeg` ,eza meyn dilr xaere zg`
el` mixeqi`n cg` lkay oeike .[` miyxz d`x] dcpe yi` zy`
dxn` okle ,z`hg oaxw aiig bbeya ixd ,cifna zxk yper xn`p

.ze`hg yy dilr aiigy dpynd

äðùî
:ze`hg dnk zg` d`iaa aiigd mc` ly sqep ote` d`ian epizpyn

mc` yi,Bza úa ìò àaäeäéìò áéiç,ze`hg dnk,Bza úa íeMî ©¨©©¦©¨¨¤¨¦©¦
emeyn,Búlk,[dn` ig` `edy] epal d`yipyåéçà úLàåxg`l - ©¨§¥¤¨¦

,dia` ia` ly eig`l d`yip ,epa `edy ,dlra znyéçà úLàå§¥¤£¦
åéáà` ig` d`yp ,eig` `edy ,ipyd dlra zny xg`ly -,eia ¨¦

BzLà úBçàå)dpi`y ,a`d on dzeg`l mb ieyp mc` eze` didy - ©£¦§
ezckp.äcðå ,Léà úLàå ,(dray aiigzd ,Daq dilr `ayke §¥¤¦§¦¨¨¨

.[a miyxz d`x] ze`hg
ï÷æ øáò íà ,øîBà éñBé éaø,mc` eze` ly eia` -áéiç ,dàNðe ©¦¥¥¦¨©¨¥§¨¨©¨

äéìòmb ,jk xg` dilr `ayk ,dia` ia` ,mc` eze`úLà íeMî ¨¤¨¦¥¤
áà.[a miyxz d`x] ¨

,BzLà úa ìò àaä ïëå,eza lr `aa enk aiigzny mipte` yi §¥©¨©©¦§
lirl dpyna x`azdy(`"r)miyxz d`x] ze`hg yy dilr aiigy

.[bå`ad okdza úa ìòmixkfend mipte`a df did m` ,ezy` ly §©©¦¨
mze` lk meyn aiig ,eza za lr `ad iabl ,dpynd zligza

.[c miyxz d`x] mixeqi`

àøîâ
:`xnbd dywn .iqei iax ixac z` zxxan `xnbdéðz÷dpyna ¨¨¥

,d`ype owf xar m`y ,iqei iax ixacaäéìò áéiçmb epaúLà íeMî ©¨¨¤¨¦¥¤
,áà,df xac okzi cvikedéì àéøL éî,eia`l zxzen `id ike - ¨¦©§¨¥

ig` zy` meyn mb dilr aiig epay dpyna epxn`y oeik `lde
oicn eia` lr dxeq` `id ixd ok m` ,eia` ig` d`ypy epiide ,eia`
eiyeciw oi`e .g`d zzin xg`l s` jiiy df xeqi`e ,'g` zy`'

:`xnbd zvxzn .llk da oiqtez,ïðçBé éaø øîàzwqer epizpyn ¨©©¦¨¨
íeaéì Bì äìôpL ïBâkowfd jxvede mipa `la zny ,g` eze`n §¤¨§¨§¦
.eig` zy` z` maiil

:`xnbd ddnz,éëä éàdnaiil devn el yi ixd ,meail el dltpy ¦¨¦
e ,dy`l dz`yleéàîoeyl iqei iax hwp recne -øáò','d`ype owf ©¨©

:`xnbd zvxzn .xeqi` dyry rnyny,á÷òé éaø øîàiax zpeek ¨©©¦©£Ÿ
`id iqeiLowf eze`øáòdilr,Bða úlk íeMîdpyna x`eank ¤¨©¦©©§

`ide ,ezlk meyn dilr xaer epayäiðL'ixacn dxeq`y ,'zeixrl §¦¨
e ,dl maiil `le uelgl el dide ,mixteqàéðúãë,`ziixaaBúlkly §§©§¨©¨

`id ixd ,mc`däåøò,zxk dilr aiige dxezd onäiðL ,Bða úlk ¤§¨©©§§¦¨
.mixteq ixacn wx dxeq`e ,dexrl,Bða úáa àöBî äzà ïëå`idy §¥©¨¥§©§

,zxk dilr aiige dexrúBøBcä ìk óBñ ãò Bða ïa úááe`idy §©¤§©¨©
n dxeq`e dexrl dipy.mixteq ixac

cvik :`xnbd dywn .epizpyna iqei iax zhiy z` zxxan `xnbd
zy` meyn epa dilr xaer owf d`yp m`y dpyna iqei iax xn`

,eia`éñBé éaøì déì úéà éîey xaeq iqei iax ike -ìò ìç øeqéà ¦¦¥§©¦¥¦¨©
ïðz àäå ,øeqéàdpyna(.`t oixcdpq)y mc` ,da LiL äøéáò øáò ¦§¨§©¨©£¥¨¤¤¨

ézLiaeigúBúéî,yi` zy` mb `ide ezeng lr `ay oebk ,mipey §¥¦
,wpg aiig 'yi` zy`' meyne dtixy aiig 'ezeng' meynyïBcéð¦

äøeîça.dtixya epiide ,zezind izy oiayïBcéð ,øîBà éñBé éaø ©£¨©¦¥¥¦
åéìò äàaL äðBLàø äwéæa,eilr lgy oey`xd xeqi`a -àéðúå §¦¨¦¨¤¨¨¨¨§©§¨

`ziixaa(my),éñBé éaø øîà ãöékmc` eze`yäwéæa ïBcéð ¥©¨©©¦¥¦§¦¨
,äðBLàømeyn dxeq` dzid dligz m`,BúBîç,dza z` `ypy ¦¨£

dnvra z`yip okn xg`leíeMî ïBcéð ,Léà úLà úNòðåxeqi` §©£¥¥¤¦¦¦
,'BúBîç'dzid .dligz eilr lg df xeqi` ixdy ,dtixya epice £
dligzå Léà úLàjk xg`íeMî ïBcéð ,BúBîç úNòðxeqi`úLà' ¥¤¦§©£¥£¦¦¥¤
,'Léày ,wpgagken mipt lk lre .dligz eilr lg df xeqi` ixd ¦

lg did m` ixdy ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y iqei iax zrcly
xn` cvike ,xkyp `heg `di `ly ,dxenga oecip did ,ipyd xeqi`d
dzid xaky xg`l ,mc` eze` ly eia` ,owf d`yp m`y epizpyna
mb mc` eze` iabl dilr lg ,eza za oicn mc` eze` lr dxeq`

.a` zy` xeqi`
:`xnbd zvxznéñBî øeqéà'a éñBé éaø äãBî ,eäáà éaø øîà,'ó ¨©©¦£¨¤©¦¥§¦¦

,mitqep mc` ipa iabl xeqi` sqepy epiideïéáø àúà ék ïëå`ayk - §¥¦£¨¨¦
l`xyi ux`n oiaxøîàmyaøeqéà'a éñBé éaø äãBî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¤©¦¥§¦

éñBî,'óyi` zy` dziidpy jkay oeik yi` zy` ziyrpe ezengae ¦
df xeqi` lgy iqei iax xaeq ,mlerd iyp` lk lr xeqi` dfa sqep
zy`ae .xzei dxeng `idy oeik ,dtixya oecipe ,ezeng xeqi` lr
xeqi` oi`y oeik ,xeqi` lr xeqi` lg `l zn`a ezeng ziyrpe yi`
ixdy ,okl mcew dxeq` dzidy dnn xzei dxeqi`a siqen ezeng

.yi` zy` lr `a oick wpga oecipe ,yi` zy` dzid xak
:`xnbd zxxanéñBî øeqéà' éàîàëä àkéà 'ósqep xeqi` dfi` - ©¦¦¦¨¨¨

ote`a xaecn :`xnbd zx`an .iqei iax ea xaicy dxwna ,o`k
àáñì àøa àkéàce ,owf eze`l sqep oa yiy -óñBzéàc Bbéî §¦¨§¨§¨¨¦§¦©
déøa éaâì àøeqéàeze` iabl a` zy` xeqi` sqepy jk jezne - ¦¨§©¥§¥

,oadéãéc éaâì àøeqéà óñBzéà`edy mc` eze` lr mb xeqi` lg - ¦©¦¨§©¥¦¥
eilr dxeq` dzid xaky s` ,Daq. ¨¨

äðùî
:mixeqi` dnk zg` d`iaa yiy mipte` z`ada dkiynn epizpyn

mc` yi,BúBîç ìò àaäeäéìò áéiç,ze`hg dnk,BúBîç íeMî ©¨©£©¨¨¤¨¦£
,dza z` `ypy xg`nemeynBúlk,epal d`eyp dzidy -emeyn ©¨

åéçà úLà,eig`l d`eyp dzidy -emeyne ,åéáà éçà úLàmeyn ¥¤¨¦¥¤£¦¨¦
äcðå ,Léà úLàå ,BzLà úBçà.[d miyxz d`x]ïëåmc`a oicd £¦§§¥¤¦§¦¨§¥

,åéîç íà ìò àaä,[e miyxz d`x] elld zenyd lk meyn xaery ©¨©¥¨¦
å`ad mc`a ok,BúBîç íà ìò,dzae dy` dxezd dxq`yk ixdy §©¥£

d`x] zexecd lk seq cr ,dza za zae dza za z` mb dxq`
.[f miyxz

:'dzae dy`' iaeig oipra zwelgn d`ian dpyndéøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦
,øîBàmc` yiBúBîç ìò àaäeíàå ,BúBîç íeMî äéìò áéiç ¥©¨©£©¨¨¤¨¦£§¥

,åéîç íàå ,BúBîçd`x] el` mixeqi` dyly eiabl da eniiwzd m` £§¥¨¦
.[g miyxzBì eøîà,minkgìL,ïä ãçà íL ïzLzyly ixdy ¨§§¨§¨¥¤¨¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zezixk(ipy meil)

àøîâ
:`xnbd dywnøéàî éaøì déì úéì àäåxaeq epi` xi`n iax ixde - §¨¥¥§©¦¥¦

y,øeqéà ìò ìç øeqéàlirl `ibeqa x`azdy enke(`"r)ok m`e , ¦¨©¦
ilg cvik.miax mixeqi` mc` eze` lr m

:`xnbd zvxzndéì úéì 'øeqéà ìò ìç øeqéà'c éäðit lr s` - §¦§¦¨©¦¥¥
mewn lkn ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y xaeq xi`n iaxyøeqéà'¦

éñBîdéì úéà 'ììBk øeqéà'å 'ó,xg` xeqi` lr milgy xaeq `ed - ¦§¦¥¦¥
mcew mixzen eidy mitqep miyp` lr mb lg sqepd xeqi`dyk epiide
z` `xnbd zx`ane .xzei xeng xeqi` lg dy` dze` lry e` ,okl

:epizpyna xen`d ote`dàaL ïBâkmc` eze`ãéìBäå ,Bnà ìò §¤¨©¦§¦
dpnnéúà éããä éãäa BúBçàå Bza øeqéàc ,úazaa eiabl elg - ©§¦¦©£©£¥£¨¥¨¥

okn xg`l .za dze` lr zg`úàOðza dze`åéçàìe ,eia`nBbéî ¦¥§¨¦¦
óñBzéàcda sqepy jk jezne -ïéçà éaâì øeqéà,mig`d x`y - §¦©¦§©¥©¦

,eig` zy` oicndéãéc éaâì àøeqéà óñBzéàzy` xeqi` sqep - ¦©¦¨§©¥¦¥
dlra zny xg`le .dig`e dia` xak `edy mc` eze` iabl mb eig`

e dkld,åéáà éçàì úàOðeàøeqéà óñBzéàc Bbéîjk jezne - ¦¥©£¦¨¦¦§¦©¦¨
` dzr sqepyxeqidéãéc éaâì óñBzéà ,åéáà éçà øàL éaâìsqep - §©¥§¨£¥¨¦¦©§©¥¦¥

jkae ,eia` ig` zy` xeqi` eiabl s`déì äåämb dzyrp -úLà £¨¥¥¤
,Léàeàîìò éaâì øeqéà óñBzéàc Bbéîdzr dxq`py jk jezn - ¦¦§¦©¦§©¥¨§¨

,mlerd ipa lk lrdéãéc éaâì énð óñBzéàyi` zy` xeqi` sqep - ¦©©¦§©¥¦¥
,eiabl s`déì äåäziyrp xy`ke -øeqéà óñBzéàc Bbéî ,äcð £¨¥¦¨¦§¦©¦

,dìòa éaâì,eilr s` dxeq` `idydéãéc éaâì énð óñBzéàsqep - §©¥©§¨¦©©¦§©¥¦¥
d`ia `a mc`y jiiyy epizpyn dxn`y edfe .eiabl s` dcp xeqi`
,eia` ig` zy` ,eig` zy` ,ezeg` ,eza meyn dilr xaere zg`
el` mixeqi`n cg` lkay oeike .[` miyxz d`x] dcpe yi` zy`
dxn` okle ,z`hg oaxw aiig bbeya ixd ,cifna zxk yper xn`p

.ze`hg yy dilr aiigy dpynd

äðùî
:ze`hg dnk zg` d`iaa aiigd mc` ly sqep ote` d`ian epizpyn

mc` yi,Bza úa ìò àaäeäéìò áéiç,ze`hg dnk,Bza úa íeMî ©¨©©¦©¨¨¤¨¦©¦
emeyn,Búlk,[dn` ig` `edy] epal d`yipyåéçà úLàåxg`l - ©¨§¥¤¨¦

,dia` ia` ly eig`l d`yip ,epa `edy ,dlra znyéçà úLàå§¥¤£¦
åéáà` ig` d`yp ,eig` `edy ,ipyd dlra zny xg`ly -,eia ¨¦

BzLà úBçàå)dpi`y ,a`d on dzeg`l mb ieyp mc` eze` didy - ©£¦§
ezckp.äcðå ,Léà úLàå ,(dray aiigzd ,Daq dilr `ayke §¥¤¦§¦¨¨¨

.[a miyxz d`x] ze`hg
ï÷æ øáò íà ,øîBà éñBé éaø,mc` eze` ly eia` -áéiç ,dàNðe ©¦¥¥¦¨©¨¥§¨¨©¨

äéìòmb ,jk xg` dilr `ayk ,dia` ia` ,mc` eze`úLà íeMî ¨¤¨¦¥¤
áà.[a miyxz d`x] ¨

,BzLà úa ìò àaä ïëå,eza lr `aa enk aiigzny mipte` yi §¥©¨©©¦§
lirl dpyna x`azdy(`"r)miyxz d`x] ze`hg yy dilr aiigy

.[bå`ad okdza úa ìòmixkfend mipte`a df did m` ,ezy` ly §©©¦¨
mze` lk meyn aiig ,eza za lr `ad iabl ,dpynd zligza

.[c miyxz d`x] mixeqi`

àøîâ
:`xnbd dywn .iqei iax ixac z` zxxan `xnbdéðz÷dpyna ¨¨¥

,d`ype owf xar m`y ,iqei iax ixacaäéìò áéiçmb epaúLà íeMî ©¨¨¤¨¦¥¤
,áà,df xac okzi cvikedéì àéøL éî,eia`l zxzen `id ike - ¨¦©§¨¥

ig` zy` meyn mb dilr aiig epay dpyna epxn`y oeik `lde
oicn eia` lr dxeq` `id ixd ok m` ,eia` ig` d`ypy epiide ,eia`
eiyeciw oi`e .g`d zzin xg`l s` jiiy df xeqi`e ,'g` zy`'

:`xnbd zvxzn .llk da oiqtez,ïðçBé éaø øîàzwqer epizpyn ¨©©¦¨¨
íeaéì Bì äìôpL ïBâkowfd jxvede mipa `la zny ,g` eze`n §¤¨§¨§¦
.eig` zy` z` maiil

:`xnbd ddnz,éëä éàdnaiil devn el yi ixd ,meail el dltpy ¦¨¦
e ,dy`l dz`yleéàîoeyl iqei iax hwp recne -øáò','d`ype owf ©¨©

:`xnbd zvxzn .xeqi` dyry rnyny,á÷òé éaø øîàiax zpeek ¨©©¦©£Ÿ
`id iqeiLowf eze`øáòdilr,Bða úlk íeMîdpyna x`eank ¤¨©¦©©§

`ide ,ezlk meyn dilr xaer epayäiðL'ixacn dxeq`y ,'zeixrl §¦¨
e ,dl maiil `le uelgl el dide ,mixteqàéðúãë,`ziixaaBúlkly §§©§¨©¨

`id ixd ,mc`däåøò,zxk dilr aiige dxezd onäiðL ,Bða úlk ¤§¨©©§§¦¨
.mixteq ixacn wx dxeq`e ,dexrl,Bða úáa àöBî äzà ïëå`idy §¥©¨¥§©§

,zxk dilr aiige dexrúBøBcä ìk óBñ ãò Bða ïa úááe`idy §©¤§©¨©
n dxeq`e dexrl dipy.mixteq ixac

cvik :`xnbd dywn .epizpyna iqei iax zhiy z` zxxan `xnbd
zy` meyn epa dilr xaer owf d`yp m`y dpyna iqei iax xn`

,eia`éñBé éaøì déì úéà éîey xaeq iqei iax ike -ìò ìç øeqéà ¦¦¥§©¦¥¦¨©
ïðz àäå ,øeqéàdpyna(.`t oixcdpq)y mc` ,da LiL äøéáò øáò ¦§¨§©¨©£¥¨¤¤¨

ézLiaeigúBúéî,yi` zy` mb `ide ezeng lr `ay oebk ,mipey §¥¦
,wpg aiig 'yi` zy`' meyne dtixy aiig 'ezeng' meynyïBcéð¦

äøeîça.dtixya epiide ,zezind izy oiayïBcéð ,øîBà éñBé éaø ©£¨©¦¥¥¦
åéìò äàaL äðBLàø äwéæa,eilr lgy oey`xd xeqi`a -àéðúå §¦¨¦¨¤¨¨¨¨§©§¨

`ziixaa(my),éñBé éaø øîà ãöékmc` eze`yäwéæa ïBcéð ¥©¨©©¦¥¦§¦¨
,äðBLàømeyn dxeq` dzid dligz m`,BúBîç,dza z` `ypy ¦¨£

dnvra z`yip okn xg`leíeMî ïBcéð ,Léà úLà úNòðåxeqi` §©£¥¥¤¦¦¦
,'BúBîç'dzid .dligz eilr lg df xeqi` ixdy ,dtixya epice £
dligzå Léà úLàjk xg`íeMî ïBcéð ,BúBîç úNòðxeqi`úLà' ¥¤¦§©£¥£¦¦¥¤
,'Léày ,wpgagken mipt lk lre .dligz eilr lg df xeqi` ixd ¦

lg did m` ixdy ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y iqei iax zrcly
xn` cvike ,xkyp `heg `di `ly ,dxenga oecip did ,ipyd xeqi`d
dzid xaky xg`l ,mc` eze` ly eia` ,owf d`yp m`y epizpyna
mb mc` eze` iabl dilr lg ,eza za oicn mc` eze` lr dxeq`

.a` zy` xeqi`
:`xnbd zvxznéñBî øeqéà'a éñBé éaø äãBî ,eäáà éaø øîà,'ó ¨©©¦£¨¤©¦¥§¦¦

,mitqep mc` ipa iabl xeqi` sqepy epiideïéáø àúà ék ïëå`ayk - §¥¦£¨¨¦
l`xyi ux`n oiaxøîàmyaøeqéà'a éñBé éaø äãBî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¤©¦¥§¦

éñBî,'óyi` zy` dziidpy jkay oeik yi` zy` ziyrpe ezengae ¦
df xeqi` lgy iqei iax xaeq ,mlerd iyp` lk lr xeqi` dfa sqep
zy`ae .xzei dxeng `idy oeik ,dtixya oecipe ,ezeng xeqi` lr
xeqi` oi`y oeik ,xeqi` lr xeqi` lg `l zn`a ezeng ziyrpe yi`
ixdy ,okl mcew dxeq` dzidy dnn xzei dxeqi`a siqen ezeng

.yi` zy` lr `a oick wpga oecipe ,yi` zy` dzid xak
:`xnbd zxxanéñBî øeqéà' éàîàëä àkéà 'ósqep xeqi` dfi` - ©¦¦¦¨¨¨

ote`a xaecn :`xnbd zx`an .iqei iax ea xaicy dxwna ,o`k
àáñì àøa àkéàce ,owf eze`l sqep oa yiy -óñBzéàc Bbéî §¦¨§¨§¨¨¦§¦©
déøa éaâì àøeqéàeze` iabl a` zy` xeqi` sqepy jk jezne - ¦¨§©¥§¥

,oadéãéc éaâì àøeqéà óñBzéà`edy mc` eze` lr mb xeqi` lg - ¦©¦¨§©¥¦¥
eilr dxeq` dzid xaky s` ,Daq. ¨¨

äðùî
:mixeqi` dnk zg` d`iaa yiy mipte` z`ada dkiynn epizpyn

mc` yi,BúBîç ìò àaäeäéìò áéiç,ze`hg dnk,BúBîç íeMî ©¨©£©¨¨¤¨¦£
,dza z` `ypy xg`nemeynBúlk,epal d`eyp dzidy -emeyn ©¨

åéçà úLà,eig`l d`eyp dzidy -emeyne ,åéáà éçà úLàmeyn ¥¤¨¦¥¤£¦¨¦
äcðå ,Léà úLàå ,BzLà úBçà.[d miyxz d`x]ïëåmc`a oicd £¦§§¥¤¦§¦¨§¥

,åéîç íà ìò àaä,[e miyxz d`x] elld zenyd lk meyn xaery ©¨©¥¨¦
å`ad mc`a ok,BúBîç íà ìò,dzae dy` dxezd dxq`yk ixdy §©¥£

d`x] zexecd lk seq cr ,dza za zae dza za z` mb dxq`
.[f miyxz

:'dzae dy`' iaeig oipra zwelgn d`ian dpyndéøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦
,øîBàmc` yiBúBîç ìò àaäeíàå ,BúBîç íeMî äéìò áéiç ¥©¨©£©¨¨¤¨¦£§¥

,åéîç íàå ,BúBîçd`x] el` mixeqi` dyly eiabl da eniiwzd m` £§¥¨¦
.[g miyxzBì eøîà,minkgìL,ïä ãçà íL ïzLzyly ixdy ¨§§¨§¨¥¤¨¥

xn`py ,'dzae dy`' xeqi`a milelk elld mixeqi`d(fi gi `xwie)
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zezixk(iyily meil)

dèçL,dndal,dza úa úàå,xeqi` lk oiicr xar `l jkaeøçàå §¨¨§¤©¦¨§©©
,dza úà èçL Ckza dze` ixdy ,mixeqi` ipy xar zg` zaae ¨¨©¤¦¨

xaky ,xzeia dxirvd dndad ly dn` `id ,dpwfd dndad ly
,'epa z`e eze`' ixeqi` ipy xar df dyrnae ,dhgyúà âôBñ¥¤

,íéòaøàämdipyy oeik mewn lkn ,xeqi` iyrn ipy dyry s`e ¨©§¨¦
.cg` zewln aeig wx aiig ,e`l eze` gkn mixeq`ñeëîeñwleg §

e,íéðBîL âôBñ ,øéàî éaø íeMî øîBàeze`' ly mixeqi`d ipy lr ¥¦©¦¥¦¥§¦
dnk aiigzdl mc` lekiy ,ixep oa opgei iax ixack epiide ,'epa z`e

.cg` e`l meyn minrt
:`iryed iax mya xfrl` iax ixac z` zegcl dqpn `xnbdøîà̈©

,àáøeàéä àì àîìcmikled mdipy oi`e ,ok xacd oi` `ny - ¨¨¦§¨Ÿ¦
y xnel xyt`c ,weligd mrhe ,zg` dhiyaéaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦

éøeð ïa ïðçBéeixac z`àëä,epzpyna o`k -úBîL íeMî àlà ¨¨¤¦¨¨¤¨¦¥
ïé÷ìçeî,envr ipta my xeqi` lkl yiy -cdy` dze`àéøwéî- §¨¦§¦©§¨

dxeqi` my dpekníà àéøwéîe ,BúBîç íà àéøwéîe ,BúBîç£¦©§¨¥£¦©§¨¥
,åéîç,mipey mixeqi` lr xar eli`k z`f aiygdl yi ,jky oeike ¨¦

eäleëc ,'Bða úàå BúBà' éab ìáàmleky -'Bða úàå BúBà' £¨©¥§¤§§§§¤§
ïééøwéî,mipekn md -àì ,ïé÷ìçeî úBîL ïéàciax xeaqi `ny - ¦©§¨§¥¥§¨¦Ÿ

dwel epi`y ,qekneq lr wlegd dpyna `nw `pzk ixep oa opgei
.mirax` `l`

:dpey ote`a `iryed iax ixac z` dgec `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
ñeëîeñ øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ,÷çöémipeny dwelyéab àlà ¦§¨¦§¨©¨Ÿ¨¨©§¤¨©¥

ïé÷ìçeî ïéôeâc ,'Bða úàå BúBà'zhigy ici lr `ed xeqi`dy - §¤§§¦§¨¦
,zewln aeig miinrt yi okle ,zendad zylyàëä ìáào`k - £¨¨¨

,epzpyna,ïé÷ìçeî ïéôeb ïéàceid mipey`xd oi`eyipd ixdy §¥¦§¨¦
zngn dxq`py s` ,xeqi`a dzid dpexg`d d`iad wxe ,xzida

,oi`eyip dnkàîéàqekneqy xn`p `ny -éaø øîà eäáà éaøk ¥¨§©¦£¨¨©©¦
,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc ,déì àøéáñ ïðçBéweqta xn`p ¨¨§¦¨¥§¨©©¦£¨¨©©¦¨¨

dzae dy` lr `ad iabl(fi gi `xwie)áeúkä ,'àéä änæ äpä äøàL'©£¨¥¨¦¨¦©¨
ïleëì ïàNòdzae dy` zexr meyn mc`d lr zexeq`d lkl -änæ £¨¨§¨¦¨

,úçàminkgk qekneq xeaqi okle ,cg` e`la olek lr xearl ©©
s` ,dzae dy` xeqi` meyn cg` oaxw `l` aiig epi`y epzpyna

.eing m` mbe ezeng m` mb ,ezeng mb `id dy` dze`y

äðùî
,òLBäé éaø úàå ìàéìîb ïaø úà ézìàL ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§¤©¦§ª©

ñéìèéàaweya -ìLxirdL ,íBànéòeëìäiaxe l`ilnb oax ¨¦§¦¤¦¨¤¨§
ryediçwéìzepwl -,ìàéìîb ïaø ìL Bðá äzLîì äîäajke ¦©§¥¨§¦§¥§¤©¨©§¦¥

,mze` izl`y,Bnà úBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå ,BúBçà ìò àaä©¨©£§©£¨¦§©£¦
eäî`ed m`d ,epic dn -áéiçz`hgìò áéiç Bà ,ïlek ìò úçà ©©¨©©©¨©¨©

eðòîL àì ,Bì eøîà .úçàå úçà ìkdf ote`a oicd dn yexita ¨©©§©©¨§Ÿ¨©§
,eilr l`ey dz`yeðòîL ìáày ,dfl dnec xacLîç ìò àaä £¨¨©§©¨©¨¥

åéLðodykúçà íìòäa ,úBcðd`ia oia `hgd el rcep `ly s` - ¨¨¦§¤§¥¤¨
,d`ialáéiç àeäLz`hg oaxwúçàå úçà ìk ìò,eize`ian ¤©¨©¨©©§©©

,øîBçå ì÷ íéøácäL [eðà ïéàBøå] (éðà äàåøå)edf zecpa ixdy §¦¨¤©§¨¦©¨¤
oky lke ,yng aiig ok it lr s`e ,dcp z`ia ly ynn xeqi` eze`
xeqi` ly oin eze`n mleky `l` ,ynn xeqi` eze` df oi`y o`k

.zg` lk lr aiigziy ,'deg`'

àøîâ
zxxan .`aiwr iax ly ewitq did ote` dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbdéîc éëéä,`aiwr iax wtzqd ote` dfi`a -àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨
éðz÷ãkmc`a ,dpynd oeyl zernynk did ewitqy xn`z m` - ¦§¨¨¥

,en` zeg` lr `ae eia` zeg` lr `ae ezeg` lr `ayéòaéz éàî©¦¨¥
déì,ewitq did dn -ïé÷ìçeî úBîL éøäeïé÷ìçeî ïéôeb éøä- ¥£¥¥§¨¦£¥¦§¨¦

,zepey miyp yly mr odilr xare ,mipey mixeqi` dyly el` ixd
.ze`hg yly aiigzi `l recne

:`xnbd zx`anéðz÷ éëä àlà,epzpyna wtqd `ed jk `l` - ¤¨¨¦¨¨¥

mc`[àéäL BúBçà] ìò àaädnvr,åéáà úBçàeàéäLmbúBçà ©¨©£¤¦£¨¦¤¦£
,Bnàm`dBà ,ïlek ìò úçà áéiçyeäî ,úçàå úçà ìk ìò áéiç ¦©¨©©©¨©¨©¨©©§©©©

,ef dxiar oecl yi cvik -ïðéøîà éî,mixne` ep` m`d -úBîL éøä ¦¨§¦©£¥¥
ïé÷ìçeî,ze`hg yly eaiigl yie ,zepey zexiar yly o`k yi -Bà §¨¦
àîìc,xn`p `ny e` -,ïé÷ìçeî ïéôeb ïéà éøäzyly `l` ¦§¨£¥¥¦§¨¦

ef dl`y lre .zg` z`hg wx aiige ,dy` dze`a md mixeqi`d
Bì eøîà,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL àìoicd dn yexita ¨§Ÿ¨©§

,ef dl`yaeðòîL ìáà,`ede ,df oirk xacåéLð Lîç ìò àaä £¨¨©§©¨©¨¥¨¨
úçà úáa úBcð,cg` mlrda -íL àeäLxeqi`ìò áéiçL ,ãçà ¦§©©©¤¥¤¨¤©¨©

àaä äîe ,øîBçå ì÷ íéøácäL eðéàøå ,äcð íeMî úçàå úçà ìk̈©©§©©¦¦¨§¨¦¤©§¨¦©¨¤¨©¨
ãçà íL àeäL ,úçà úáa úBcð åéLð Lîç ìò,dcp xeqi` ly ©¨¥¨¨¦§©©©¤¥¤¨

mewn lkneåéáà úBçà àéäL ,BúBçà ,úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©£¤¦£¨¦
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øhtéîc dì zçkLî éëéä øö÷åøöwL ïBâk ?úøâBøâk øö÷ ìáà ,úçà úáa úBøâBøâ ézL §¨©¥¦©§©©§¨§¦©©§¤¨©§¥§¨§©©©£¨¨©¦§¤¤
úøâBøâk øö÷å øæçå¯.áéiçäðùîøáà :àáé÷ò éaø ìàL ãBòåúìcìeãîä,äîäáa §¨©§¨©¦§¤¤©¨§¨©©¦£¦¨¥¨©§§¤¤¦§¥¨

àì :Bì eøîà ?eäîeéä Cëå ,øBäè àeäL íãàa úìcìeãîä øáà :eðòîL ìáà ,eðòîL ©¨§Ÿ¨©§£¨¨©§¥¨©§§¤¤¨¨¨¤¨§¨¨
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`oifgeקלח mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

ïéçù éëåî.oiltep odixa` Ðåëúåçå.xedh inp okl mcewy ,dxdh meyn `l Ð

.lclecnd xa`a lbxa qe`n `di `ly `l`äøòùë çéðîù,ixnbl ekzeg `le Ð

.dyixt zrya ea rbepy ,ekzegd eze` `nhi `lyàøéñá øáàì åáçåúå,uewa Ð

.eil`n xa`d ylzpe ,jynp dlegd `ede .lzekl e` rwxwl xaegndøîåçå ì÷Ð

lawny ,miign `nhny mc` :`xnba yxtn

xa` `nhn `l ikd elit`e] miign d`neh

zlawn dpi`y dnda xnege lw ,lclecnd

.[miign d`nehàøîâäùéøëä úà ÷çåîä
.y"xet oixewy heltwd z` yzek Ðèçåñä

åøòùáù íéîugxnd zian `vei oebk Ð

.zihpel`a btzqneåëåúáù ïé÷ùîÐ

iaiyg `lc ,"ozei ika" opi` ,dyixkd jezay

.od oirelae li`ed ,icinéøä åðîéä ïéàöåéäå
ïúåé éëá ïä.mirxfd lr eltp m` Ðäùéøëå

äîöòÐ oiwynd epnn e`viy xg`l Ð

xg` oda drbp `ly it lr s` ,dxyked

.oz`iviíãàì äééîèéð ('åë àîòè éàî)Ð

.oigy ikenlïçåë ìëá ïéæúéðájyny Ð

zrya dribp `kile ,gka ylzpe gka envr

xg`le ,zgpa oi`vei dyixk in la` .dyixt

eltiy mcewe ,cin od oiaeyg dpnn e`viy

.dyixt zrya da oirbep ux`làîè åà áæ
ìò íéîùâ åãøéå êøãá ïéëìäî åéäù úî

ïèçñù éô ìò óà ïäéãâáenvra afd Ð

oze` ,mind eltiy dhn itlk ezeqk wilgd

Ð dhnl dlrnln cbaa oicxeid oiwynd

itl ,oda rbepd mc` oi`nhn oi`e ,mixedh

dtya rlail oicnere li`ed oiaeyg opi`y

.cba ly dpezgzdåìà éøä ïìåëî åàöé
ïéøéùëî,oixedhe .mirxfd lr eltp m` Ð

afd ok m` `l` mirxfd z` oi`nhn opi`y

aizkc `de .elekn e`viy xg`l oda rbep

`l Ð "etebn e`viy xg`l `l`" `tiqa

.dl opiqxbäðùîäìéòî íåùî áééçÐ

.minc zwixf mcew olk` m` ,iegnz lk lr

øîåçå ì÷.`xnba yxtn Ðäëìä íàÐ

migafd on cg` lk lr aiigy ,jaxn zlawy

.jnn dplawp Ðïéãì íàåcnl dz`y Ð

.daeyz yi Ð dlirnn xnege lwn dze`

ìëåàë ìéëàîäycwd lke` ozp m`y Ð

,envr `ed dlk` eli`k aiig Ð exiagl

,lrn `ed oilegl ycwd `ivend :ol `niiwc

.el ozipy in `leäðäðë äðäîäåicina Ð

.dlik` xa e`lcïîæì äìéòîä úà óøéö
äáåøî,dhext ivga meid dpdp m`y Ð

Ð dhext ivg mipy yly cr o`kne

lk` wtq" wxta onwle .oaxwl zetxhvn

lernz"n dl witn (a,gi zezixk) "alg

.daix Ð "lrnàøîâéáøì äéì àéù÷ éàî
ïåòîùlke`n uega hgeyl dii`x dn Ð

.dwixf iptl gafòãåä àìyng eidy Ð

,eiptl zexyk zekizg ynge xzep zekizg

m` xzep ly yngd m` ,lk` efi` reci oi`e

.zexyk yngdúåîìòä ùîçágafne Ð

,xzep meyn yng aiig Ð xzep lk` cg`

.oiwlgn zenlrdcíéçáæ äùîçîlk` Ð

li`ed ,yng aiig Ð cg` mlrda xzep

`xiaq xfril` iaxe iqei iax .oiwlgen mitebe

.oerny iaxc oizipznc `aiwr iaxk edlìáà
'åë úåëéúç ùîç ìëà,`nw `pzl o`z` Ð

gafn xzep zekizg ynga `yix ixii`c

`picen dlirn iabl :xn`w ikde .cg`

.oiwlgn oiiegnzcíéîã ú÷éøæ éðôì.(a,fn) "zlkzd" wxta zegpna yxetn oke ,dlirn ea oi` aey Ð mipdkl xzid zry dl dzidc mcd wxfp la` .dlirn `kiiy Ð
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÷çåîä,edpip zexit ok m`c :dywe .heltwd yzek :qxhpewa yxit Ð dyixkd z`

"ozei ika" epi` exrya hgeqd :xn`wc ,dyw cere !oixiykn opi` zexit ine

zian `viy xg` exrya hgq :qxhpewd yxite .ozei ika `ed ixd epnn oi`veide

opixn`e ,did oevxl ezlgz `lde ?"ozei ika" epi` i`n` exryay ok m`e .ugxnd

ezlgzy dwyn lk :(`"n `"t oixiykn)

yxit jkl !oevxl eteq oi`y it lr s` ,oevxl

,mdilr minybd ecxiy ixiinc ,wgvi epiax

.mdn e`viy cr oevxl did `leïéàöåéäå
lr s` Ð ozei ika df ixd e`viy xg`l epnn

Ð "ozei ika" epi` lzekd dwli `lyc ab

,inp `kde .ez`c dil `gip `lc meyn mzd

mewn lkn ,`xwirn dil `gip `lc ab lr s`

mind mdn `ivedl owgec envr `edy oeik

.edpiayg` Ð

ãöîyxit Ð oixedh oezgzd cvl oeilrd

.cbaa rlail dteqy meyn :qxhpewa

(a,aq) dy`d wxt dcp zkqna ixdy ,dywe

eltpe mi`nh miwyn erlay oiqxg :xn`w

iptn `nh Ð xepzd wqed ik ,xepzd xie`l

wqid xg`ly it lr s`e ,oi`vei oiwyndy

meyn :yxtl yi `l` !oiqxgd erlaie exfgi

enk ,eicba lr mdy onf lk oevxl `ly iedc

.dyixkay oiwyna

úàåivnc oicd `ede Ð dpdpk dpdnd

ok oi`y dn ,lke`k dpdpd :xninl

Ð "lke`k lik`n" hwpc ab` `l` .xzepa

."dpdpk dpdn" xn`w
`l`
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ìöà çñt áøò Bì CìBä :íéìLeøéa ïéNBò ïéçL ékeî¥§¦¦¦¨©¦¥¤¤¤©¥¤
àôBøäBëúBçå,äøòNk Ba çépnL ãò ,BáçBúåàøéña ¨¥§§©¤©¦©¦§¨¨§£§¦¨

Bçñt äNBò äläå ,epnî CLîðåàôBøäå;Bçñt äNBò §¦§¨¦¤§©¨¤¦§§¨¥¤¦§
.øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøåàøîâ:íúä ïðz §¤£¦¤©§¨¦©¨¤§©¨¨

úà ÷çBnääLéøkä,èçBqäåBúeñëáe BøòNa¯ä÷Lî ©¥¤©§¥¨§©¥¦§¨¦§©§¤
BëBúaLéë"a ïä éøä epnî ïéàöBiäå ,"ïzeé éë"a íðéà ¤§¥¨§¦©§©§¦¦¤£¥¥§¦

äLéøëe :ìàeîL øîà ."ïzeééàî ,äøLëeä äîöò ©¨©§¥§¥¨©§¨§§¨©
.äøLëeä epnî äLéøt úòLa ?àîòè¯áøò :ïðúäå ©§¨¦§©§¦¨¦¤§§¨§¨§©¤¤

ìöà Bì CìBä çñtåëøLëeä ïúLéøt úòLa zøîà éàå ,' ¤©¥¥¤§¦¨§©§¦§©§¦¨¨§©
¯BúLéøt úòLa ,ìcìeãîä øáà àeää éîð àkéà àä̈¦¨©¦©¥¨©§§¨¦§©§¦¨

íãàîdéénèð!íãàì¯ïéæzéða :óñBé áø øîà÷ãkìëa ¥¨¨§©§¥¨¨¨¦§¨¨©©¥§¦¨¦§¨
?óñBé áøc øîzéà àëéäå .ïçk ìëa ïéæzéða éîð àëä ,ïçkŸ¨¨¨©¦§¦¨¦§¨Ÿ¨§¥¨¦§©§©¥

íéëläî eéäL úî àîèe áæ :àäàeãøéå,íéîLb íäéìò ©¨¨§¥¥¤¨§©§¦§¨§£¥¤§¨¦
ïéèçBqL ét ìò óàãvî ïéãøBiä ïé÷Lî ,äæ úà äæ ©©¦¤£¦¤¤¤©§¦©§¦¦©
ïBzçzä ãvì ïBéìòä¯àlà ïéáMçî ïéàL ,íéøBäè ¨¤§©©©©§§¦¤¥§©§¦¤¨

ïlekî eàöé ;ïlekî eàöiL¯ïéàL ,ïéøéLëî éøäïéáLçð ¤¨§¦¨¨§¦¨£¥©§¦¦¤¥¤¡¨¦
ìëa ïéæzéða :óñBé áø øîà !Bôebî eàöiL øçàì àlà¤¨§©©¤¨§¦£©©¥§¦¨¦§¨

.ïçkäðùîäMîç èçBMä :àáé÷ò éaø BìàL ãBòå Ÿ¨§§¨©¦£¦¨©¥£¦¨
àì :Bì eøîà ?ïlek ìò úçà Bà ,úçàå úçà ìk ìò áéiç ?eäî ,úçà íìòäa õeça íéçáæ§¨¦©§¤§¥©©©©¨©¨©©§©©©©©¨¨§Ÿ

ìëBàa ,ézòîL :òLBäé éaø øîà .eðòîLçáfîàeäL ,úçà íìòäa ïééeçîz äMîçî ãçà ¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦¨¥¦¤©¤¨¥£¦¨©§¦§¤§¥©©¤
.øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ,äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiçàì :ïBòîL éaø øîà ©¨©¨©©§©©¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨¤¨©©¦¦§Ÿ

ìò úçà áéiç ?eäî ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð ìëBàa àlà ,àáé÷ò éaø BìàL Ck̈§¨©¦£¦¨¤¨¨¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥©©©©¨©©©
çáfî ìëBàa ézòîL :òLBäé éaø øîà .eðòîL àì :Bì eøîà ?úçàå úçà ìk ìò áéiç Bà ,ïlek¨©¨©¨©©§©©¨§Ÿ¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦¨¥¦¤©
éðà äàBøå ,äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ,úçà íìòäa ïééeçîz äMîça ãçà¤¨©£¦¨©§¦§¤§¥©©¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨§¤£¦

äëìä íà :àáé÷ò éaø Bì øîà .øîBçå ì÷ íéøácäL¯ïécì íà ,ìa÷ð¯:Bì øîà .äáeLz Lé ¤©§¨¦©¨¤¨©©¦£¦¨¦£¨¨§©¥¦©¦¥§¨¨©
äìéòna zøîà íà ,àìå :øîà .áLä¯úà da äNòLìéëànäìëBàkúàåäpäîääðäpk, ¨¥¨©§Ÿ¦¨©§¨©§¦¨¤¨¨¨¤©©£¦¨¥§¤©§©¤©¤¡¤

úà óøéöäìéònä?elàî úçà Ba ïéàL øúBpa øîàz ,äaeøî ïîæìàøîâéaøì déì àéL÷ éàî ¥¥¤©§¦¨¦§©§¤Ÿ©©¨¤¥©©¥¥©©§¨¥§©¦
?ïBòîL¯äéàø äî :déì àéL÷ à÷ éëäèçBMì:BìàL Ck àlà !äðäð ïkL ìëBàl äî ?ìëBàî ¦§¨¦¨©§¨¥¨§¨¨©¥¥¥©¨¥¤¥¤¡¤¤¨¨§¨

?ïlek ìò úçà Bà ,úçàå úçà ìëa áéiç ?eäî ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð ìëBàä̈¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥©©©©¨§¨©©§©©©©©¨
zòîL :òLBäé éaø øîà .eðòîL àì :Bì eøîàíìòäa ïééeçîz äMîçî ãçà çáfî ìëBàa ,é ¨§Ÿ¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦¨¥¦¤©¤¨¥£¦¨©§¦§¤§¥

ãçà çáfn äî :øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ,äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiçL ,úçà©©¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨¤©¦¤©¤¨
ïé÷ìçeî ïéôeb ïéàL¯ïéôeâc íéçáæ äMîç ,ïé÷ìçeî ïééeçîz íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç ¤¥¦§¨¦©¨©¨©©§©©¦©§¦§¨¦£¦¨§¨¦§¦

ïé÷ìçeî¯äMîçî øúBð ãçà çáfî ìëBàa àlà ,BìàL Ck àì :ïBòîL éaø øîà" ?ïkL ìk àì §¨¦Ÿ¨¤¥¨©©¦¦§Ÿ¨§¨¤¨¨¥¦¤©¤¨¨¥£¦¨
àì :Bì eøîà ?úçàå úçà ìk ìò áéiç Bà ,ïlek ìò úçà áéiç ?eäî ,úçà íìòäa íéçáæ§¨¦§¤§¥©©©©¨©©©¨©¨©¨©©§©©¨§Ÿ
úçà ìk ìò áéiç àeäL ,ïééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL :øîBà òLBäé éaø .eðòîL̈©§©¦§ª©¥¨©§¦¨¥¦¤©¤¨©£¦¨©§¦¤©¨©¨©©
"ìa÷ð äëìä íà :àáé÷ò éaø Bì øîà .øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ,äìéòî íeMî úçàå§©©¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨¤¨©©¦£¦¨¦£¨¨§©¥

åëúBëéúç Lîç ìëà :àéðúc ,òîL àz ?àì Bà àáé÷ò éaøî äáeLz àäì òLBäé éaø dìaé÷ .'¦§¨©¦§ª©§¨§¨¥©¦£¦¨¨¨§©§©§¨¨©¨¥£¦
ïééeçîz äMîça úçà íìòäa ãçà çáfî øúBð¯òãBä àì ìòå ,úçà úàhç àlà àéáî Bðéà ¨¦¤©¤¨§¤§¥©©©£¦¨©§¦¥¥¦¤¨©¨©©§©Ÿ©

ïälL¯úBîìòä Lîça ïééeçîz äMîçî .úçà éeìz íLà àlà àéáî Bðéà¯ìò úàhç àéáî ¤¨¤¥¥¦¤¨¨¨¨©©¥£¦¨©§¦§¨¥¤§¥¥¦©¨©
ïälL òãBä àì ìòå ,úçàå úçà ìk¯íéçáæ äMîçî .úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî ¨©©§©©§©Ÿ©¤¨¤¥¦¨¨¨©¨©©§©©¥£¦¨§¨¦

úçà íìòäa¯íéçáæ äMîçî úBëéúç Lîç ìëà eléôà :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ;áéiç §¤§¥©©©¨©¦¥§©¦§¨¥£¦¨©¨¥£¦¥£¦¨§¨¦
úçà íìòäa¯ï÷éôñ ìòå ,úçà úàhç àlà àéáî Bðéà¯.úçà éeìz íLà àlà àéáî ïéà §¤§¥©©¥¥¦¤¨©¨©©§©§¥¨¥¥¦¤¨¨¨¨©©

ïé÷eìçL ìk :øác ìL BììkúBàhça¯ïééeçîz äMîça úBëéúç Lîç ìëà .úBîLàa ïé÷eìç §¨¤¨¨¨¤£¦§©¨£¦©£¨¨©¨¥£¦©£¦¨©§¦
úçà íìòäa eléôà ,íéîc ú÷éøæ éðôì ãçà çáfî¯.äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç ¦¤©¤¨¦§¥§¦©¨¦£¦§¤§¥©©©¨©¨©©§©©¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zezixk(iyily meil)

,íéìLeøéa ïéNBò ïéçL ékeî,oigyd zngn mixyep mdixa` eidy ¥§¦¦¦¨©¦
did okle ,milclecn mixa`a lbxa miqe`n zeidl mivex eid `le

oigyd dkenBëúBçå ,àôBøä ìöà çñt áøò Bì CìBäxa`l ¥¤¤¤©¥¤¨¥§§
etebn lclecndäøòOk Ba çépnL ãòetebl xaegn x`ypy - ©¤©¦©©§¨¨

ixg`y oeik ixnbl ekzeg did `l j` ,dxryk ,xzeia ohw xeriya
,`nhn `ed mc`d sebn xa`d ylzpyàøéña BáçBúådide - §£§¦¨

e` rwxwl xaegny uewl lclecnd xa`d z` xagn oigy dkend
,lzeklepnî CLîðåxa`d did jk jezne eteb z` jyen dide - §¦§©¦¤

,envrn ylzpäläåoigy dken eze` -Bçñt äNBò,dxdha §©¨¤¦§
Bçñt äNBò àôBøäåxg`l xa`a erbp `l mdipy ixdy ,dxdha §¨¥¤¦§

ly xeaiga elit` lclecn ezeida ea erbpyky gkene ,ylzpy
,dxrykexn`e eniiqe .epnn e`nhp `l[eðà ïéàBøå] (éðà äàåøå)§¦¨

,øîBçå ì÷ íéøácäLdne ,`nhn epi` dndaa lclecnd xa` s`y ¤©§¨¦©¨¤
,xedh ely lclecnd xa` mewn lkn ,ig ecera d`neh lawny mc`
xa` `di `ly xnege lw ,diiga d`neh zlawn dpi`y ,dnda

.`nh day lclecn

àøîâ
epi` ,lclecnd exa` z` ylzy oigyd dken recn zx`an `xnbd
zxg` dpyn dligz d`iane ,epnn yxity rbxa xa`dn `nhp

:dnec oipraíúä ïðzoixiykn zkqna epipy -(d"n `"t)oicd iabl , §©¨¨
xn`py ,epevxl min eilr e`eaiy cr d`neh lawn lke` oi`y`xwie)

(gl `i,'mkl `Ed `nh eilr mzlaPn ltpe rxf lr min oYi ike'÷çBnä §¦ª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤©¥
äLéøkä úà,[izxk-] 'dyixk' enyy lk`n wxi oin wgece yzek - ¤©§¥¨

,eilr cxiy lh e` ,ea erlapy mind epnn mi`veieèçBqäåmind z` §©¥
yBëBúaL ïé÷Lî ,Búeñëáe BøòNajeza e` 'dyixk'd jeza - ¦§¨¦§©§¦¤§

,cbade xriyd'ïzeé éë'a ïðéàmpi`e ,zeaiyg mey mdl oi` - ¥¨§¦©
,d`neh lawl lk`nd z` mixiyknåmind eli`,epnî ïéàöBiä §©§¦¦¤

,'ïzeé éë'a ïä éøäd`neh lawl mixiykneef dpyn lre .øîà £¥¥§¦©¨©
äøLëeä dîöò äLéøëe ,ìàeîLmin mze` zngn d`neh lawl §¥§¥¨©§¨§§¨

,mz`ivi xg`l oda drbp `ly s` ,dpnn e`viy,àîòè éàîli`ed ©©£¨
eepnî ïúLéøt úòLa,da erbp dyixkdn mind eyxty drya - ¦§©§¦¨¨¦¤

äøLëeä.d`neh lawl §§¨
:l`eny ixac lr `xnbd dywnïðúäåoigy iken eid jke ,epizpyna §¨§©

,miyer milyexiay'åë ìöà Bì CìBä çñt áøòcr ekzege `texd ¤¤¤©¥¥¤
egqt dyer dlde ,epnn jynpe `xiqa eageze ,dxryk ea gipny

,egqt dyer `texdeå,dywúøîà éàon mi`veid mind iabl §¦¨§©
y ,dyixkd,øLëeä ïúLéøt úòLaly dribpd z` aiygn dz`e ¦§©§¦¨¨§©

,ezxdha x`yp oigy dken eze` cvik ok m` ,dribpk dcxtdd rbx
eíãàî BúLéøt úòLa ìcìeãîä øáà àeää énð àkéà àäixde - ¨¦¨©¦©¥¤©§§¨¦§©§¦¨¥¨¨

ezyixt zryae ,mc`d sebn yxty lclecnd xa` eze` z` o`k yi
,ezyixt zra ea rbepk mc`d z` miaiygn ep`y oeike ,`nh `ed

íãàì déénèðdpyna eli`e ,oigy dken eze` z` xa`d `nhi - §©§¥¨¨¨
.ezxdha x`yp `edy x`ean
`ed df oic :`xnbd zvxznóñBé áø øîà÷ãkxg` oipr iabl ¦§¨¨©©¥

xaecny,ïçk ìëa ïéæzéðaeénð àëädken eze` iabl ,o`k s`e - §¦¨¦§¨Ÿ¨¨¨©¦
xaecny xnel jixv ,oigyïçk ìëa ïéæzéðaoigy dkend jyeny - §¦¨¦§¨Ÿ¨

oi`e ,ezyixt zrya xa`a llk rbep epi`e ,zg` zaae gka eteb z`
lr mikynpe zgpa mi`veiy ,dyixkd on mi`veid minl dnec df
md miaeyg xake ,dpnn e`viy xg`l ozyixt zrya dyixkd iab

.d`neh lawl dze` mixiykn md okle ,xiykdl min
:sqei ax ixac exn`p dn iabl `xnbd zx`anøîzéà àëéäå- §¥¨¦§©

eixac exn`p okideàäà ,óñBé áøc,ef `ziixa lr -úî àîèe áæ §©¥©¨¨§¥¥
L ét ìò óà ,íéîLb íäéìò eãøéå ,íéëläî eéäLznd `nh e` afd ¤¨§©§¦§¨§£¥¤§¨¦©©¦¤

ïéèçBqmind ecxiy ick mdicba z`(ïéãøBiä ïé÷Lî äæ úà äæ) £¦¤¤¤©§¦©§¦
,ïBzçzä ãvì ïBéìòä ãvîmind,íéøBäèmiaeyg mpi`y meyn ¦©¨¤§©©©©§§¦

,cbad ly dpezgzd dtya rladl micizr mdy oeik ,dwynïéàL¤¥
ïlekî eàöiL àlà ïéáMçîe`viyk `l` dwyn miaeyg mpi`y - §©§¦¤¨¤¨§¦¨

xak ok` m`e .micbad lkn ixnbl,ïlekî eàöé,milk`n lr eltpe ¨§¦¨
éøämdïéøéLëî,eze` mi`nhn mpi` j` ,d`neh lawl lk`nd z` £¥©§¦¦

dwyn my mdl did `l znd `nh e` afd cba lr mceray oeik
d`neh lawl.(Bôebî eàöiL øçàì àlà ïéáLçð ïéàL)xac lre ¤¥¤¡¨¦¤¨§©©¤¨§¦

df,óñBé áø øîà,afdn mi`nhp mpi` el` miwyn iznìëa ïéæzéða ¨©©¥§¦¨¦§¨
,ïçkmd m` la` ,`nhd cbadn cin micxtp md dyixtd zryay Ÿ¨

ixd lk`n lr eltp m`e ,epnn e`nhp ixd cbad lr h`l mikynp
.eze` mi`nhn md

äðùî
:`aiwr iax ly eizel`y z` `iadl dkiynn epizpynïìàL ãBòå§§¨¨

àáé÷ò éaø,ryedi iaxe l`ilnb oaxlèçBMäbbeyaíéçáæ äMîç ©¦£¦¨©¥£¦¨§¨¦
õeçadxfrl uegn -,úçà íìòäadhigy oia e`hg el rcep `ly ©§¤§¥¤¨

,zehigyd zyng lk xg`l wx `l` ,dhigyleäîm`d ,epic dn - ©
áéiçz`hg oaxwúçàå úçà ìk ìò,zehigydnBàaiigyúçà ©¨©¨©©§©©©©

.ïlek ìò©¨
Bì eøîà,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL àìj` .df oica xacøîà ¨§Ÿ¨©§¨©

ézòîL ,òLBäé éaø,dfl dnec oicãçà çáfî ìëBàawxfpy mcew ©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨
,encáéiç àeäL ,úçà íìòäa ,ïééeçîz äMîçîoaxwìk ìò ¥£¦¨©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨

,äìéòî íeMî úçàå úçàmipey miliyaz ipinl dwelgdy oeik ©©§©©¦§¦¨
,zewelg zexiar yngk z`f daiygnì÷ íéøácäL éðà äàBøå§¤£¦¤©§¨¦©

,øîBçålw ,iegnze iegnz lk lr eaiigl miwlgn oiiegnzd m`y ¨¤
lr aiigzi ,uega migaf dyng hgy m`e miwlgn mitebdy xnege

.hgyy zendadn zg`e zg` lk
ozne `yna xg` gqep did eixacle ,wlegd zrc z` d`ian dpynd

:dfàlà ,àáé÷ò éaø ïìàL Ck àì ,ïBòîL éaø øîàdzid ezl`y ¨©©¦¦§Ÿ¨§¨¨©¦£¦¨¤¨
ìëBàaxya bbeyaeäî ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBðdn - §¥¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©

m`d ,epicáéiçz`hgBà ,ïlek ìò úçày.úçàå úçà ìk ìò áéiç ©¨©©©¨©¨©¨©©§©©
Bì eøîà,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL àìj` .df oica xacøîà ¨§Ÿ¨©§¨©

ézòîL ,òLBäé éaø,dfl dnec oicäMîça ãçà çáfî ìëBàa ©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨©£¦¨
íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ,úçà íìòäa ïééeçîz©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©§©©¦

,øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøå ,äìéòîmiwlgn oiiegnzd m`y §¦¨§¤£¦¤©§¨¦©¨¤
lk` m`e miwlgn mitebdy oky lk ,iegnze iegnz lk lr eaiigl

.cg`e cg` lk lr aiigzi mipey migaf dyngn
íà ,àáé÷ò éaø Bì øîà`ed xne` dz`y df xacäëìäzlaiwy ¨©©¦£¦¨¦£¨¨

p lke`dy ,jaxn,dlik`e dlik` lk lr aiig migaf dyngn xze
ìa÷ð.jixac z`ïéãì íàdvex dz` `l` ,ok zlaiw `l m` j` - §©¥¦§¦

,xnege lwa z`f cenlläáeLz Lé.df xnege lw zegcl ,xacl ¥§¨
Bì øîà,ryedi iaxáLä.df xnege lwl jzaeyz z`øîàiax el ¨©¨¥¨©
,`aiwràìå,minec mixacd oi` -zøîà íàoiiegnzy df oic §Ÿ¦¨©§¨
miwlgn,äìéòîa,dxeng dlirny meyn edf ixdLixdda äNò ¦§¦¨¤¨¨¨
aezkdìëBàk ìéëànä úà,exiagl ycwd ly lk`n ozp m`y - ¤©©£¦¨¥

,ozepd lrnäðäpk äpäîä úàåly utg exiagl ozp m` oke - §¤©§©¤©¤¡¤
lkay s`e ,ozepd lrn ,epnn dpdiy ick dlik`l ie`x epi`y ycwd
z` dxezd daiig dlirn iabl ,dxiar xacl zegily oi` dxezd

y cere ,gleyd,äaeøî ïîæì äìéònä úà óøéömeid lrn m`y ¥©¤©§¦¨¦§©§¤
mitxhvn md ixd ,dhext ivga mipy dnk xg`le ,dhext ivga
mb dxezd da dxingd ok zngny okzie ,zelirn my` eaiigl

m`d ,iegnze iegnz lk lr eaiigløîàzs` df oicaxeqi`,øúBð Ÿ©§¨
Ba ïéàLs`î úçàzexneg,elàdxezd dxingd `ly myk ixde ¤¥©©¥¥

gafe gaf lk lr aiigl ea dxingd `l s`y okzi ,el` lka xzepa
envr ipta iegnze iegnz lk lr e` ,envr ipta.

àøîâ
:`xnbd zl`ey .`nw `pze oerny iax ewlgp dna zxxan `xnbd

déì àéL÷ éàîel dywed dn -ïBòîL éaøì,`nw `pz ixac lr ©©§¨¥§©¦¦§
daiyn .`aiwr iax ly ezl`y dzid ef `ly xn` ok zngny

:`xnbddéì àéL÷ à÷ éëämixac lr oerny iaxl el dywed jk - ¨¦¨©§¨¥

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
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daiyn .`aiwr iax ly ezl`y dzid ef `ly xn` ok zngny

:`xnbddéì àéL÷ à÷ éëämixac lr oerny iaxl el dywed jk - ¨¦¨©§¨¥
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zezixk(iriax meil)

:`xnbd zwiicnéðz÷ àì 'éeìz íLà àéáî ï÷éôñ ìò' eléàå`l - §¦©§¥¨¥¦¨¨¨Ÿ¨¨¥
ok xn`y it lr s` ,dlirn ly ote` iabl ,`tiqa `pzd ok dpy
wtq lry `ziixad zxaeqy x`eane ,xzep xeqi` iabl `yixa

,xxal yie .ielz my` mi`ian oi` dlirnàä épîdzpyp in zrck - ©¦¨
,ef dhiyàîéìéàzrcky xn`p m` -àáé÷ò éaøok m` ,`idéðúéì ¦¥¨©¦£¦¨¦§¥

énða mb zepyl dl did -àôéñdlirn iablíLà àéáî ï÷éôñ ìòå' ©¦¥¨§©§¥¨¥¦¨¨
ïðúäc ,'éeìzoldl dpyna(.ak)äìéòî ÷ôñ ìò áéiçî àáé÷ò éaø' ¨§¨§©©¦£¦¨§©¥©§¥§¦¨

åàì àlà .'éeìz íLàzrck i`ce -,àéä òLBäé éaøwtq xhetd ¨¨¨¤¨¨©¦§ª©¦
,ielz my`n dlirnåok it lr s`éðz÷xzep iabl `yixa df `pz §¨¨¥

y,úBàhç Lîç àéáî úBîìòä Lîçazenlrd `weecy rnyne §¨¥¤§¥¥¦¨¥©¨
,`aiwr iax zrck ,migaf `le zewlgndpéî òîLeo`kn gkene - §©¦¨

ydépéî dìaé÷`aiwr iax ly ezaeyz z` ryedi iax laiwy - ¦§¨¦¥
la` miwlgn oiiegnz dlirna `weece ,dlirnn xzep cenll oi`y

.miwlgn mpi` miteb s` xzepa
:`xnbd dgecäaøcà àlà,jtidd z` df `pz ixacn cnlp `ny - ¤¨©§©¨

àôéqî,`yixa eixac meiqn -éðz÷cxzep lk` m`yäMîçî ¦¥¨§¨¨¥¥£¦¨
,úçàå úçà ìk ìò áéiç ,úçà íìòäa eléôà íéçáæyxetne §¨¦£¦§¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©

,xzep oiprl miwlgn mitebdy eixacaäpéî òîLy o`kn gken -àì §©¦¨Ÿ
dépéî dìaé÷`aiwr iax zrcl ixdy ,`aiwr iax ixacl ryedi iax ¦§¨¦¥

dxizq yiy `vnpe ,miwlgn mitebd oi`e zg` `l` xzepa aiig epi`
.mteql mzligzn df `pz ly eixaca

:`xnbd dkiynnøîéîì úéà éàî àlàådn epgxk lr `l`e - §¤¨©¦§¥©
c yxtpàéä éàpzmi`pz ipy ixac `ziixaa el` mixac mpn`y ± ©¨¥¦

,ryedi iax zrca ewlgpe ,mdàpz àkéàcxaeqd `pz yiy - §¦¨©¨
dìaé÷c,dligza dpyy `ede ,`aiwr iax zaeyzl ryedi iax §¦§¨

zg` aiig cg` mlrday ezrce ,yng aiig zenlrd ynga `weecy
.miwlgn miteb oi`eàpz àkéàåxaeqd `pz yie -dìaé÷ àìciax §¦¨©¨§Ÿ¦§¨

lk lr aiig cg` mlrda migaf dyngn mby dpyy `ede ,ryedi
ef `ziixan gikedl lkep ok m`e .miwlgn miteby iptn zg`e zg`
s` :`xnbd dgec .`l e` ryedi iax ea xfg m` mi`pz ewlgpy wx

c ,`ziixadn gikedl ozip `l df xacàîéz eléôàdz` leki - £¦¥¨
d ly `yixdy xnel elit`,miwlgn miteb oi`y zxne`d ,`ziixa

k,àéä àáé÷ò éaømlrda migaf dyngn xzep lke`dy xne`d ©¦£¦¨¦
aiige miwlgn mitebdy dpnn rnyny `tiqd wxe ,zg` aiig cg`
cvik dyw `l mewn lkne ,`id ryedi iax zrck zg`e zg` lk lr
iax zrck `lye ,dlirn lr ielz my` aeig oi`y df `pz xaeq
`l` ,envr `aiwr iax ixacn `ziixad oi`y xyt`y oeik ,`aiwr

,ezenk xaeqd `pz ixacnàpz éàäå,`ziixad ly df `pze -øáñ §©©¨¨©
àãça déúåk dì,cg` xaca `aiwr iaxk xaeq -déìò âéìôe ¨§¨¥©£¨¨¦£¥

àãça,`xnbd zx`ane ,xg` xaca eilr wlege -déúåk dì øáñ ©£¨¨©¨§¨¥
,äîìòäalke`dy ,epizpyna `aiwr iax xn`y dna epiide §©§¨¨

,zg` aiig cg` mlrda migaf dyngn,úBìéòîa déìò âéìôe¨¦£¥¦§¦
iax ixack `lye ,dlirn wtq lr ielz my` aeig oi`y xaeqe

.`aiwr
:`xnbd zxxan .'miiegnz dyng' md dn zxxan `xnbdéîc éëéä¥¦¨¥

eidiy okzi ote` dfi`a -úBìéòî Lîç,zepaxw dynga zeaiignd ¨¥§¦
miaiigne miwlgnd 'miiegnz dyng' md dn ,xnelk .cg` gaf lr

.oaxw eze` ly iegnze iegnz lk lr envr ipta oaxwa eze`
:`xnbd zx`andúBàk ,ìàeîL øîàdpyneðéðMLdlrnd iabl ¨©§¥§¨¤¨¦

da epipy jke ,uega miycw(:eh dlirn),äìBòa íéøác äMîç£¦¨§¨¦¨¨
ïéôøèöî,uega maixwnd z` aiigl ,zifkláìçäå øNaä,dleray ¦§¨§¦©¨¨§©¥¤

,gafnd iab lr axwidl mdipy oicyïéiäå,oaxwd mr mikqpny §©©¦
ïîMäå úìqäåzifk aixwd m`y ,axwidl mpic md s`e enr mi`ay §©Ÿ¤§©¤¤

zpeek o`k s`e .uega miycw zaxwd lr aiig ,el` mixac dyngn
.zepaxw yng aiig ,el` mixac dyngn lk` m`y dpynd

,øîà äi÷æç,miiegnz dyng mikiiy dnvr dndad xyaa s`ïBâk ¦§¦¨¨©§
íéøáà äMîçî ìëàLod ixd ,enrha dpey xa` lky oeiky ,mipey ¤¨©¥£¦¨¥¨¦

.zepaxw ynga zeaiignd zewelg zelik`eléôà ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©£¦

àîézxaecny xnel dz` leki -alke`,ãçà øáàedì úçkLî ¥¨§¥¤¤¨©§©©¨
df ote` `vnze -,óúkazqxt epiide ,mipey mixa` dyng da yiy ©¨¥

,daekx`d lrny zenvr ipye ,jxad cr dpezgzd mvrde ,cid
.szkde,øîà àçtð ÷çöé éaøozip xa` eze` ly xyaa elit` ©¦¦§¨©¨¨¨©

epiide ,dfk ote` `evnlìëàL ïBâkxyad z`,äøéã÷ éðéî äMîça §¤¨©©£¦¨¦¥§¥¨
.ztl mre zrlc mr ,aexk mr ,milva mr ,oiyixk mr liyaza oebk

.ze`hg iaeig dnkl wlgn ,leyiad ote` ly df weligeéaøïðçBé ©¦¨¨
,øîà,yng eaiigl ozip ecal xyad z` lyia m` elit`ìëàL ïBâk ¨©§¤¨©
eze`íéîòè äMîça,yeake ,mina lyeane ,ilv oebk ,mipey ©£¦¨§¨¦

.min `ll lyeane ,c`n daxd lyean `edy ,welye

äðùî
ze`hg welig oipra `aiwr iax ly ztqep dl`y d`ian epizpyn

:zexiar dnk dyera,øæòéìà éaø úà ézìàL ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤
ae bbeyd mc`äNBòipin,äaøä úBëàìîoze` dyre xfge §¤§¨©§¥

,äaøä úBúaLaeid zek`ln oze` lkeúçà äëàìî ïéòî- §©¨©§¥¥¥§¨¨©©
z` dyre ,eizecleze dk`ln a` e` ,cg` dk`ln a` ly zeclez

olek,úçà íìòäaoia e` dk`lne dk`ln oia e`hg el rcep `ly §¤§¥¤¨
,zayl zayeäîm`d ,z`hg oaxw iaeig oiprl epic dn -áéiç ©©¨

z`hgBà ,ïlek ìò úçàyúçàå úçà ìk ìò áéiçzexiardn ©©©¨©¨©¨©©§©©
.dnvr ipta z`hg

Bì øîà,xfril` iaxáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòcenll yie ¨©©¨©¨©©§©©
df oicúBàhçå äaøä úBàöBz da ïéàL ,äcp äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¥¨¨©§¥§©¨
äaøä,d`ia lr cg` aeig wx `l` ,mipey miaeig ipin da oi` - ©§¥

,ze`ia dnk dcp dy` lr `a m` mewn lkneáéiçz`hgìk ìò ©¨©¨
äaøä úBàöBz da LiL ,úaL .úçàå úçàzek`ln iwelig - ©©§©©©¨¤¤¨¨©§¥

,miaxäaøä úBúéîe,dk`lne dk`ln lk lr -àäiL ïéc Bðéà ¦©§¥¥¦¤§¥
áéiçz`hg.úçàå úçà ìk ìò ©¨©¨©©§©©

:`aiwr iax ixac jynd z` dpynd d`ianBì ézøîàiaxl ¨©§¦
ixdy ,di`x ef oi` ,xfril`zøîà íàdf oic,äcpalk lr aiigy ¦¨©§¨©¦¨

,dzxneg iptn df ixd ,d`iae d`iaàeäL ,úBøäæà ézL da LiL¤¤¨§¥©§¨¤
yi`d -,äcpä ìò øäæeî,dilr `eal `ly,åéìò úøäæeî äcpäå §¨©©¦¨§©¦¨§¤¤¨¨

ike ,el lradl `lyøîàzmb df oicäøäæà àlà da ïéàL ,úaMa Ÿ©©©¨¤¥¨¤¨©§¨¨
,úçàeidi `l ok zngny okzie ,zayd zxiny lr xdfen mc`dy ©©

.ze`hg iwelig da
éì øîà,xfril` iaxìò àaäzecpd on zg`ïéàL ,çéëBé úBpèwä ¨©¦©¨©©§©¦©¤¥

,úçà äøäæà àlà dadpi` dphwd la` ,dilr xdfen `edy ¨¤¨©§¨¨©©
,miyper zxeza dpi`e zxdfenednk dilr `a m` mewn lkn

,minrtúçàå úçà ìk ìò áéiço`kn cenll yi ok m`e .eize`ian ©¨©¨©©§©©
zg` lk lr aiigziy ,zg` dxdf` `l` da oi`y ,zay oiprl s`

.zg`e
Bì ézøîà,xfril` iaxlzøîà íàdf oic,úBpèwaoeik epiidóàL ¨©§¦¦¨©§¨©§©¤©

åéLëò ïäa ïéàL ét ìòmewn lkn ,zg` dxdf` `l`ïäa Léizy ©¦¤¥¨¥©§¨¥¨¥
zexdf`,ïîæ øçàìxeqi`a zexdfen od s` dpiidze ,dplcbzykl §©©§©
ike ,dføîàzmb okda ïéàL úaMazg` dxdf`n xzeiå åéLëòs` Ÿ©©©¨¤¥¨©§¨§

,ïîæ øçàì àì.envr mc`d lr dxdf` wx `l` Ÿ§©©§©
éì øîà,xfril` iax,çéëBé äîäaä ìò àaäda didz `l mlerly ¨©¦©¨©©§¥¨¦©

dilr `a m` ok it lr s`e ,dilr xdfen `edy zg` dxdf` `l`
.d`iae d`ia lk lr aiig ,ze`ia dnk,úaMk äîäaä ,Bì ézøîà̈©§¦©§¥¨©©¨
.jka ezpeek dzid dn x`eai `xnbae

àøîâ
:`xnbd dywn .ewitqa `aiwr iax ly epeyl z` zx`an `xnbd

dépéî éòa÷ éàî,`aiwr iax ly ezl`y dzid dn -úBúaL éà ©¨¨¥¦¥¦©¨
dépéî éòa àì éàå ïééîc ïéôeâkm`d dzid ezl`yy xn`p m` - §¦¨§¨§¦Ÿ¨¥¦¥

enk ,dilr aiigl envr ipta xeqi` sebk zaygp zaye zay lk
iteb ipy mdy oeik mizy aiig `edy cg` mlrda xvewe rxefd

,dyw ok m` ,`l e` ,mipey mixeqi`k mpice zek`lnéòáéðel did - ¦§¥
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קמי oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

éðú÷ àì 'åë úå÷ôñä ìò åìéàå.dlirn iab `tiqa Ðéðî`nw `pz ,xnelk Ð

?ipn'åë äìéòî ÷ôñ ìò áééçî àáé÷ò éáø.(`,ak zezixk) "dhigy mc" wxta Ð

'åë úåîìòä ùîçá éðú÷å:dpin rnye .`l migaf la` ,oiwlgnc `ed zenlrd Ð

.ryedi iax dia xcdøîéîì êì úéà éàî àìà?`id i`pz `ziixa `din Ð:dinza

`ziixa jdn rnynl zira i`n ,xnelk

,zenlrd ipzwc `nw `pz ,`id i`pz

Ð migaf `le oiwlgn zenlrdc rnync

i`de .dia xcde ryedi iax dlaiwc dil zi`

lr aiig cg` mlrda migaf dyng :ipzwc

zi`e ,`ed `pixg` `pz Ð cg`e cg` lk

dpin zhyt `l `d elit` ?dlaiw `lc dil

`id `aiwr iax `niz elit`c ,`id i`pzc

ipzwcn ,i`w `aiwr iaxc `ail` `nw `pze

.migaf `le zenlrd :rnync ,zenlrd

wtq` ielz my` `ipz `lc jl `iyw `wce

.zelirn'åë äì øáñ àðú éàäi`de Ð

lr aiig cg` mlrda migaf dyngn :ipzwc

ryedi iaxe ,`ed `pixg` `pz Ð cg` lk

.`idïéôøèöî äìåòá íéøáã äùîçÐ

aiig olrd m`y ,uega ozelrdl zifk oiprl

`l migaf x`yac ,dler hwp ikdle .zxk

dze`k ,lilk opi`y itl ,xya sxhvn

mixac dyngn lk`y inp ikd ,'ek epipyy

.elldóúëá,dqxtd :mixa` dyng yi Ð

zenvr ipye ,daekx`d cr oezgzd mvrde

.szkd on caläøéã÷ éðéî äùîçoebk Ð

olk`e ,ztle zrlce aexke milvae oiyixk

.envr dfke envr dfkíéîòè éðéî äùîçÐ

.xcw ilve ,wely ,yeak ,lyeane ,ilv

äðùîúçà äëàìî ïéòî äáøä úåëàìî
zezaya cg` a` ly daxd zeclez Ð

zezaya dyr ef zaya dyry oze` ,daxd

:jixt `xnbae .zg` mlrda oleke ,ipixg`

zezay ,ilin ixz hwpc dil `iranw i`n

zeclez hwp i`n`e ,daxd zecleze daxd

?zea` `leäáøä úåàöåú,daxd mipiipr Ð

.odizecleze zek`ln zea` `ki`c zay oebk

äáøä úåàöåú äá ïéà äãðdaeig oi`c Ð

d`iae d`ia lk lr aiige ,d`ia `l`

lirl xfril` iax xn`ck ,zg` mlrda

.'ek dilr `ae xfge dilr `a :`xnbaäãðäå
åéìò úøäæåîezxkpe" :(k `xwie) aizkc Ð

."mnr axwn mdipyúåðè÷ä ìòlr enk Ð

`ad ,xnelk .`nlrc Ð zephw i`ne .dphwd

dzcpa daxd ze`ia zephwd on zg` lr

lk lr aiige eilr zxdfen dpi`y ,gikei

.d`iae d`iaçéëåé äîäáä ìò àáä.ze`iad axrl xyt` i`y ,`nrh lirl oxn`ck ,d`ia lk lr aiigy Ðúáùë äîäáxn`c o`nl `ki` .`xnba `id `zbelt Ð

`l xn`c o`nle .melk aiydl rcei epi`c zg` lk lr aiig zay s` Ð zg`e zg` lk lr aiig dnda dn ,zayk dnda :dil xn`w ikde ,xfril` iaxn `aiwr iax law

.zayk il irain dnda s` :dil xn`w ikd ,dipin dlaiwàøîâäéðéî éòá÷ éàî?zea` `le zeclez hwpe ,efa dyry dk`ln dze` efa dyere ,daxd zezay hwpc Ð

àì éà ïééîã ïéôåâë úåúáù äéðéî éòá÷ éàixzac oeik :opixn` in ,miizpia el rced `lc ,cg` mlrdae efa dyr efa dyry zek`ln oze` ,zezay dnka carc i`d i` Ð

mlrda minrt dnk zg` dk`ln dyerk iedc opixn`c ,`l e` .zg` lk lr aiige ,zg` mlrda rxfe xvw eli`k ,zexiar iteb ipyk zezay izxz ipd oiied Ð o`yr zezay

!edn daxd zezaya zg` dk`ln a` dyr` :ikd irail ?zeclez hwp i`n` ,dil `irainw `d i` .`cg aiigc zg`äéðéî éòá÷ úåëàìî éãìåá éàzeclez dyer m` Ð

daxd zezay hwp i`n` ok m` Ð zeclez hwp ikdle ,zg`e zg` lk lr e` zg` aiig i` ,cg` a`n daxd?zaya zg` dk`ln oirn daxd zek`ln dyerd :ikd irail

!zg`äéðéî àòá éúøú`dc ,`cg `l` dil hytinl ivn `l dcpnc ab lr s`e .zg`e zg` lk lr aiig :ipzwcn ,`xnegl ediiexz hiyte Ð.zeclez `kil dcpaúåúáùå
àëéäopixn` `lc ,zg` lk lr aiigc `aiwr iaxl dil `hiyt Ð zek`ln oecfe zezay zbbya zezay dnka dk`ln (a`) `dl dl ciarwc ?inc ikid ,xnelk ?odn efi` Ð

.zenlrd dnka zg` dk`ln dyerk iede ,ied zayc miizpia el rcepy ink incc ,drici oiied miizpiay mini :opixn` `l` ,dbby `cgúáù ïåãæå,zay `edy rcei Ð

oiprl la` ,dzid zayy rcil Ð drici oiied ikdlc ,wlgl drici oiied miizpiay mini xninl `kil `dc ,dipin irac `id Ð zxzen ef dk`lny xeaqc ,zek`ln zbbye

zek`ln iabl `ed cg` mlrdc ab lr s` ,md mini ipyac oeik opixn` in ,zezay izya dk`ln `cg carc i`d :dil `irainw ikde .cenliy cr drici `kil zek`ln zbby

`idy zg`" :(`,r) zay opixn`ck ,zg` lk lr aiigc ,zek`ln zbbye zay oecfa cg` mlrda xvwe rxf oebk ,dfl df oinec opi`y dk`ln ly oitebk zezay jpd oiied Ð

.zek`ln zbbye zay oecf Ð "dpdåàì åà.zg` `l` aiig epi`y ,minrt xyr zg` dk`ln cg` mlrda dyr ixde ,oiinc oitebk Ðúåëàìî úââùå úáù ïåãæ àîìã åà
äéì àèéùô`iranw zek`ln oecfe zay zbbyae ."dpd `idy zg`" epiidc ,mizy aiig zay oecfe zek`ln zbbya oyerdy ,efl ef zenec oi`y zek`ln itebk zezayc Ð

,zg` `l` aiig epi` Ð cg` mlrda zek`ln oecfe zay zbbya zea` ipy dyerdy ,"cg` `idy dpd" epiidc ,`cg `l` aiign `l Ð oiinc oitebk opixn` elit`c ,dil

miizpia drici `ki` i` `l`?`l i` ,`id zayy el rcepy enk ,drici oiied miizpay mini opixn` in :dil `irainw ikde .oiwlgn zenlrdc ,wlgl `ipdn `id zayc
àøáúñî
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ìéa÷ àìå ,ïééîc úBëàìîk úBëàìî éãìåc déì èLôe ;dépéî ìéa÷å ,÷lçì äòéãé ïééåä̈§¨§¦¨§©¥§©¥¦¥§©¥§©§¥§¨¦§¨¨§¨§¨©¥
úçà íìòäa úBiúBà ézL áúBkä :àéðúc ?dì àðéîà àðî :àcñç áø øîà .dépéî¦¥£©©¦§¨§¨¨¦¨¨§©§¨©¥§¥¦§¤§¥©©

¯úBîìòä ézLa ,áéiç¯,ìàéìîb ïaø äãBîe ;ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî ìàéìîb ïaø ©¨¦§¥¤§¥©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§¦¤©¨©§¦¥
úøçà úaLa úçà úBàå Bæ úaLa úçà úBà áúk íàL¯:éúéøçà àéðúå .øeèt ¤¦¨©©©§©¨§©©§©¨©¤¤¨§©§¨©£¦¦

Bæ úaLa ãçàå Bæ úaLa ãçà ,úBúaL ézLa úBiúBà ézL áúBkä¯ìàéìîb ïaø ©¥§¥¦¦§¥©¨¤¨§©¨§¤¨§©¨©¨©§¦¥
;déì àøéáñ àáé÷ò éaøk ìàéìîb ïaøc Czòc à÷ìñ à÷ .ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî§©¥©£¨¦§¦¨¨§¨©§¨§©¨©§¦¥§©¦£¦¨§¦¨¥
úBúaLc øîBà àáé÷ò éaø eléôà úBëàìî úââLå úaL ïBãæ :àðéîàc éãéãì àîìLa¦§¨¨§¦¦§¨¦¨§©¨§¦§©§¨£¦©¦£¦¨¥§©¨

øeèt àéðúc àä ,ïééîc ïéôeâk¯úââLå úaL ïBãæaúBúaLc ,úBëàìî,ïééîc ïéôeâk §¦¨§¨¨§©§¨¨¦§©¨§¦§©§¨§©¨§¦¨§¨
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àøazñîly ote`ay xnel xazqn -úBëàìî ïBãæe úaL úââL ¦§©§¨¦§©©¨§§¨
déì àèéLt`aiwr iaxl÷lçì äòéãé ïééåä íééúðéaL íéîécoia §¦¨¥§¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥
,zayl zayely ote`a,úBëàìî úââLå úaL ïBãæminid oi`y §©¨§¦§©§¨

,wlgl dricik miaygp miizpiaydépéî éòác àeäwtzqd dfa - §¨¥¦¥
zezayd m`d ,xfril` iax z` l`ye,ïééîc ïéôeâklk lr aiige §¦¨§¨

,zaye zaydéì èéLôe .åàì Bà,xfril` iax el hyte -cote`a ¨§¦¥§
ly,úBëàìî úââLå úaL ïBãæzezayd,ïééîc ïéôeâk,zewlgne §©¨§¦§©§¨§¦¨§¨

dépéî ìéa÷ àìå,eixac z` `aiwr iax laiw `le -déì èLte- §Ÿ©¥¦¥¨©¥
el xn`e ipyd ewitq z` mb xfril` iax hyteúBëàìî éãìåc§©§¥§¨

ïééîc úBëàìîk,zewelg zek`lnk opic zek`ln zeclezy - ¦§¨¨§¨
,dcleze dclez lk lr aiigzdlåef daeyz mbdépéî ìéa÷ àì- §Ÿ©¥¦¥

.`aiwr iax epnn laiw `l
:ok xnel xazqn recn dax x`andì àðéîà àðî ,äaø øîàoipn - ¨©©¨§¨£¦¨¨

,`aiwr iax ixaca df xe`ia xnel izcnlïðúcdpyna(:fq zay),ììk ¦§©§¨
,úaL øwéò çëBMä ìk ,úaMa eøîà ìBãbyiy llk rcei epi`y ¨¨§©©¨¨©¥©¦©©¨

mbe dnvr zayd zricia mb bbey `ed ixde ,dxeza zay zevn
,dizek`ln zriciaBðéà ,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥¥

àlà áéiçz`hg,úçàbbyy ote`ae ,cg` xac epnn mlrpy oeik ©¨¤¨©©
la` .daxd ze`hg dxezd eze` daiig `l cg` xacaòãBiäøwéò ©¥©¦©

úaLzek`ln zea` iwelig da yie ,dxeza zay zevn yiy rcei - ©¨
,zay `ed df meiy rcei epi` j` ,zexeq`däaøä úBëàìî äNòå§¨¨§¨©§¥
,úaLå úaL ìk ìò áéiç ,äaøä úBúaLaoiay legd zeniy oeik §©¨©§¥©¨©¨©¨§©¨

e .zwlgnd drici md zayl zayòãBiämeid eze` lr,úaL àeäL ©¥©¤©¨
,zexeq` el` zek`lny rci `l j`úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå§¨¨§¨©§¥§©¨

,äëàìîe äëàìî áà ìk ìò áéiç ,äaøä`id dk`ln lky oeik ©§¥©¨©¨©§¨¨§¨¨
,dax wiicne .envr ipta mlrdìL ,äëàìî áà ìk ìò áéiç' eléàå§¦©¨©¨©§¨¨¤
éðz÷ àì 'úaLå úaL ìkote` oi`y gkene ,dpyna epipy `l - ¨©¨§©¨Ÿ¨¨¥

,xxal yie ,zaye zay lk lr mbe dk`lne dk`ln lk lr mb aiigy
àä épî,ef dpyn diepy in zrck -àîéìéàzrckøæòéìà éaø ©¦¨¦¥¨©¦¡¦¤¤

,epizpynaàôéñ àîéàdpyn ly `tiqd z` df itl x`ae xen` - ¥¨¥¨
,efúçà äëàìî ïéòî äaøä úBëàìî äNBòäa` ly zeclez - ¨¤§¨©§¥¥¥§¨¨©©

,cg` dk`lnéàå ,úçà àlà áéiç ïéàk zxaeq ef dpynéaø ¥©¨¤¨©©§¦©¦
,øæòéìày xaeq `ed ixd,úBëàìîk úBëàìî éãìå ìk ìò áéiç ¡¦¤¤©¨©¨©§¥§¨¦§¨

.dnvr ipta dclez lk lr aiigl dpynl dideàèéLt àlàdpyny ¤¨§¦¨
k efdpéî òîLe ,àéä àáé÷ò éaø,mixacd ipy o`kn gkene - ©¦£¦¨¦§©¦¨
aydéì àèéLt úBëàìî ïBãæe úaL úââL`aiwr iaxlíéîéc ¦§©©¨§§¨§¦¨¥§¨¦

÷lçì äòéãé ïééåä íééúðéaL,itke ,dnvr ipta zay lk lr aiige ¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥
,zay `edy gkeya ef dpyna x`azdyåay gkenúââLå úaL ïBãæ §§©¨§¦§©

éòác àeä úBëàìî,`aiwr iax wtzqd dfa -éàzezaydïéôeâk §¨§¨¥¦§¦
,ïééîc.`l e` ,zaye zay lk lr aiigedéì èLtexfril` iax ¨§¨¨©¥

,ïééîc ïéôeâëcdcleze dclez lk lr aiig m`d cer wtzqdy dne ¦§¦¨§¨
y xfril` iax el hytïééîc úBëàìîk úBëàìî éãìålk lr aiigl ©§¥§¨¦§¨¨§¨

,zg`e zg`dépéî ìéa÷ àì eäééåøúålaiw `l mixacd ipy z`e - §©§©§Ÿ©¥¦¥
itke ,zewlgn zezayd oi`y xaeq `ed `l` ,`aiwr iax epnn
lk lr aiigy zek`lna bbye zay `edy rceia ef dpyna x`azdy
dclez lk lr aiig oi`y oke ,zaye zay lk lr `l la` dk`ln a`
daxd zek`ln dyr m`y ,`tiqa my x`azdy itk ,dnvr ipta

.zg` `l` aiig epi` ,zg` dk`ln oirn
z` xg` ote`a x`al ozipy gikene ,dax ly ezii`x z` dgec iia`

:`aiwr iax ly ewitqééaà déì øîà,daxlCì àîéà íìBòì- ¨©¥©©¥§¨¥¨¨
ay jl xne` zn`aéaøì déì àèéLt úBëàìî úââLå úaL ïBãæ§©¨§¦§©§¨§¦¨¥§©¦

ôeâk åàì úBúaLc àáé÷òïééîc ïéokle ,miwelg mitebk mpi` - £¦¨§©¨¨§¦¨§¨
rceidy dpyna x`azpy dn epiide ,zg` z`hg olek lr aiig
zay lk cpbk aiig epi` la` zek`lnd cbpk aiig zay `edy

,zayeåly ote`dépéî éòác àeä úBëàìî ïBãæe úaL úââLiax §¦§©©¨§§¨§¨¥¦¥
,xfril` iaxn `aiwrïééåä éî ,íééúðéaL íéîécmiaygp md m`d - §¨¦¤¥§©¦¦¨§¨

kdéì èéLôe .àì Bà ,÷lçì äòéãéxfril` iax el hyte -íéîéc §¦¨§©¥Ÿ§¦¥§¨¦
íééúðéaLdricik miaygpå ,÷lçìdf xacdépéî ìéa÷epnn laiw - ¤¥§©¦§©¥§©¥¦¥

zay xwir rceidy my dpyna x`azdy dn epiide ,`aiwr iax
.zaye zay lk lr aiig zay meidy rcei epi`eeiax wtzqdy dn

lk lr aiig zg` dk`ln ly zeclez dnk dyerd m`d `aiwr
,`l e` zg`e zg`déì èLtc xfril` iaxúBëàìî éãìå ¨©¥©§¥§¨

,ïééîc úBëàìîk,zg`e zg` lk lr aiigedépéî ìéa÷ àìå`le - ¦§¨¨§¨§Ÿ©¥¦¥
dpynd ly `tiqa x`azpy dn epiide ,df oic `aiwr iax epnn laiw
dclez lk lr `le dk`ln a` lk lr zg` `l` aiig epi`y ,my

.dcleze
:xfril` iaxe `aiwr iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbdáø©

,øîà àcñçaàøéáñ àáé÷ò éaø eléôà úBëàìî úââLå úaL ïBãæ ¦§¨¨©§©¨§¦§©§¨£¦©¦£¦¨§¦¨
ïééîc ïéôeâëc déì,envr ipta xeqi`k zaygp zaye zay lky - ¥¦§¦¨§¨

`edy rceidy da x`azpy dpynde ,zg` z`hg zay lk lr aiige
dzpeek `id s` ,dk`lne dk`ln lk lr aiig zek`lna bbye zay
itk `lye] zaye zay lk lr mbe dk`lne dk`ln lk lr aiigy

,[dax dpnn gikedydépéî éòa éëåz` `aiwr iax l`yy dne - §¦¨¥¦¥
a ,xfril` iax,úBëàìî ïBãæe úaL úââLmeyn da aiigl oi`y ¦§©©¨§§¨
miwlgen mitebíéîéc ,dépéî éòác àeäleg ly,íééúðéaLoia §¨¥¦¥§¨¦¤¥§©¦

,zayl zay,÷lçì äòéãé ïééåä éà.`l e` ,zaye zay lk lr aiige ¦¨§¨§¦¨§©¥
déì èéLôec xfril` iaxïééåä íééúðéaL íéîémiaygp -äòéãé §¦¥¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨

,÷lçì,zaye zay lk lr aiigedépéî ìéa÷åiax epnn laiwe - §©¥§©¥¦¥
rcei epi`e zay xwir rceidy my dpyna x`eank ,df xac `aiwr

.zaye zay lk lr aiig zay meidyecer `aiwr iax wtzqdy dn
zg` lk lr aiig cg` dk`ln a` ly zeclez dnk dyerd m`d

,zg`edéì èLtxfril` iax,ïééîc úBëàìîk úBëàìî éãìåc ¨©¥§©§¥§¨¦§¨¨§¨
,zg` lk lr aiigedépéî ìéa÷ àìådn epiide ,df oic `aiwr iax §Ÿ©¥¦¥

a` lk lr zg` `l` aiig epi`y `tiqa my dpyna x`azpy
.dcleze dclez lk lr `le ,dk`ln

:eixac z` `cqg ax cnl oipn zx`an `xnbdàðî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨
dì àðéîà,`aiwr iax zrc `id jky ,df xac izcnl oipn - £¦¨¨

,miwelg mitebk zeaygp zezaydyàéðúc,`ziixaaézL áúBkä §©§¨©¥§¥
úBiúBàbbeya zayaáéiç ,úçà íìòäaxeriy `ed dfy ,z`hg ¦§¤§¥¤¨©¨

oazk m`e .dilr aiigl azek zk`ln,úBîìòä ézLael rcepy ¦§¥¤§¥
z` azke gky aeye dpey`xd ze`d zaizka `hgy miizpia

,dipydáéiçî ìàéìîb ïaømiizpiay dricid oi` ezrcl ik ,z`hg ©¨©§¦¥§©¥
dk`ln xeriy oiicr dyr `l el rcepy dryay iptn wlgl daeyg

,zg` mlrda zeize` izy azky ink epic ok lre ,mlyíéîëçå©£¨¦
,ïéøèBtivg lr wx dzidy s` zwlgn miizpiay ezrici mzrcl ik §¦

,sexiv mdipia oi`y xeriy i`vg ipy dyry ink epic ok lre ,xeriy
.mdilr aiig epi`eìàéìîb ïaø äãBîe,minkglúBà áúk íàL ¤©¨©§¦¥¤¦¨©

,úøçà úaLa úçà úBàå Bæ úaLa úçà`ede zetxhvn opi`y ©©§©¨§©©§©¨©¤¤
éúéøçà àéðúå .øeèt,epipy zxg` `ziixaa eli`e ±ézL áúBkä ¨§©§¨©£¦¦©¥§¥

ïaø ,Bæ úaLa ãçàå Bæ úaLa ãçà ,úBúaL ézLa úBiúBà¦¦§¥©¨¤¨§©¨§¤¨§©¨©¨
áéiçî ìàéìîbz`hg,ïéøèBt íéîëçåoax da xn`y ef `ziixae ©§¦¥§©¥©£¨¦§¦

,aiigl dk`ln i`vg ipy mitxhvn zezay izya s`y l`ilnb
:x`al `xnbd dtiqene .dpey`xd z` dxe`kl zxzeqà÷ìñ à÷̈¨§¨

Czòc,xnel epizrc lr dlr -àøéáñ àáé÷ò éaøk ìàéìîb ïaøc ©§¨§©¨©§¦¥§©¦£¦¨§¦¨
déìok gikedl yiy oldl `xnba x`aziy itke ,xaeq `ed - ¥

,ezii`x z` `cqg ax miiqn df itle ,eixacnéãéãì àîìLaitl - ¦§¨¨§¦¦
,odipia dxizq oi`e ,zepaen elld zeziixad ixacàðéîàcixdy - ¨©£¦¨

ly ote`ay izxn`àáé÷ò éaø eléôà úBëàìî úââLå úaL ïBãæ§©¨§¦§©§¨£¦©¦£¦¨
øîBàmeyn zewlgn zezaydy,ïééîc ïéôeâk úBúaLcdf itly ¥§©¨§¦¨§¨

c ayiil lkepàéðúc àäyda epipyy `ziixady -,øeètzrcl mbe ¨§©§¨¨
zwqer ,mitxhvn zezay izya dk`ln i`vg ipy oi` l`ilnb oax

,úBëàìî úââLå úaL ïBãæaepxn` df ote`a ixdyúBúaLc ¦§©¨§¦§©§¨§©¨
,ïééîc ïéôeâklk lr aiigl `aiwr iax zrcl zewlgn ody myke §¦¨§¨

ly epice ,xeriyd i`vg ipy oia zewlgn od jk ,dnvr ipta zay
ivgk xvwy oebk] zepey zek`ln i`vg ipy dyry ink df mc`
.xeht `ed cg` mlrda ok dyry s`y ,[zxbexb ivgk oghe zxbexb
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åeli`àéðúc àäy,áéiçepiidúBëàìî ïBãæe úaL úââLaoi`y §¨§©§¨©¨§¦§©©¨§§¨
zeni miaygp df ote`ay s`e ,mitebd welig meyn xehtl da oecl
,l`ilnb oax aiign mewn lkn ,wlgl dricik zezayd oiay legd

oeikøáñ÷c (ïééîc ïéôeâk úBúaLc)y,øeòéL éöçì äòéãé ïéà §©¨§¦¨§¨§¨¨©¥§¦¨©£¦¦
ay dricid oi` zg` ze` wx dpey`xd zaya azky xg`nemiizpi

.z`hg eaiigl zezayd izyay zeize`d izy zetxhvne ,zwlgn
zrca ezhiy itl wx `ed zeziixad oia df aeyiiy `cqg ax x`ane

,`aiwr iaxøîàc ,[äaøì] (àáøì) àlàcàáé÷ò éaøì déì àøéáñ ¤¨§©¨§¨©§¦¨¥§©¦£¦¨
,ïä ãçà óeâk úBúaLcaiig epi` zezay dnka dk`ln dyerde §©¨§¤¨¥

,zaye zay lk lràéðúc àä àîìLa`ziixad zpaen mpn` - ¦§¨¨¨§©§¨
y da epipyyáéiçc ,zezay izya dk`ln i`vg ipyadì úçkLî ©¨©§©©¨

df oic `evnl lkepy -úBëàìî úââLå úaL ïBãæa ïéaoecl oi`y ¥¦§©¨§¦§©§¨
zezayd oi` s`e ,wlgl dricik miizpiay minid eaygiiy da

ezrc ixdy wlgl miteb ipyk zeaygp,ïä ãçà óeâk úBúaLcokle §©¨§¤¨¥
,oaxw eaiigl mitxhvn zezay izya zek`ln i`vg ipy mbïéáe¥

úBëàìî ïBãæe úaL úââLaminid ewlgiy oecl yi jkay s`y §¦§©©¨§§¨
wlgl oi`y l`ilnb oax zrc mewn lkn ,dricik mdy miizpiay

,jk meyn mi`vg ipyaøáñ÷cyàlàå .øeòéL éöçì äòéãé ïéà §¨¨©¥§¦¨©£¦¦§¤¨
àéðúãäc ,dpey`xd `ziixaa,øeètizyay dk`ln i`vg ipye ¨§©§¨¨

,l`ilnb oax zrcl s` mitxhvn mpi` zezaydì úî÷Bî éàîa- §©§©¨
ixde ,`ziixad z` x`aze cinrz ote` dfi`aàãça àìå àãça àìŸ©£¨§Ÿ©£¨

mitxhvn mpi`e zay oecfe zek`ln zbbya dcinrdl xyt` i` -
oi`y `aiwr iax xaeq dax ixacl ixdy ,mitebd welig meyn
oecfa dcinrdl xyt` i` oke .miwlegn mitebk zeaygp zezayd
,wlgl dricik md miizpiay minidy meyne zay zbbye zek`ln
ipy oia drici oi`y xaeq l`ilnb oaxy ef `ziixaa x`azd ixdy
`ziixad dxn` ote` dfi`a ,dyw ok m`e ,zwlgn xeriy i`vg

.xehty l`ilnb oax mya
:`xnbd zvxznîà[äaø] (àáø) Cì øaxl] jl aiydl dax lkei ± ¨©¨©¨

,`aiwr iaxk l`ilnb oax zrcy xaeq dz`y itk df oi` ,[`cqg
`l`øæòéìà éaøk déì àøéáñ ìàéìîb ïaø,epzpynayøîàc ©¨©§¦¥§¦¨¥§©¦¡¦¤¤§¨©

,ïééîc ïéôeâk úBúaLzay oecfa zezay dnka dk`ln dyerde ©¨§¦¨§¨
`ziixad mb yxtzze ,zaye zay lk lr aiig ,zek`ln zbbye
md jk ,zay lk lr aiigzdl zewlgn zezaydy myke ,df ote`a

.z`hg eaiigl etxhvi `ly ,xeriyd i`vg ipy oia zewlgn
l`ilnb oaxy okzi `ly gikedle df uexiz zegcl dqpn `xnbd

:`xnbd ddnz .xfril` iaxk xaeq `ziixaaéðz÷cî àäåixde - §¨¦§¨¨¥
,ef oeyl `ziixaa epipyy jknìàéìîb ïaø äãBîe'ze` azk m`y ¤©¨©§¦¥

,'xeht ,zxg` zaya zg` ze`e ef zaya zg`éâéìôc ììkî¦§¨¦§¦¦
àúéiðøçàà`pz lr l`ilnb oax wleg mixg` mipte`ay gken - ©©£¨¦¨¨

e ,`nwàîìLa úøîà éàl`ilnb oaxy xn`p m` df xac oaene - ¦¨§©¦§¨¨
,déì àøéáñ àáé÷ò éaøkoaxk xaeq `aiwr iax s`y ,xnelk §©¦£¦¨§¦¨¥

ik ,`cqg ax yxity itke ,miwlegn mitebk od zezayy l`ilnb
df itléâéìôc eðééä`nw `pzy yxtpy ,`ziixad zpeek ef - ©§¦§¦¦

ewlgpe ,xeriy ivgl drici oi`y xaeqd ,`aiwr iax `ed `ziixaa
zenlrd izya zeize` izy azka l`ilnb oaxe `edaL úââLaú §¦§©©¨

úBëàìî ïBãæedxeq` ef dk`lny rci j` meid zayy rci `ly - §§¨
,zayaøáñ ìàéìîb ïaøcyäòéãé ïéàzwlgn,øeòéL éöçìixde §©¨©§¦¥¨©¥§¦¨©£¦¦

iax eli`e ,aiige ,cg` mlrda zeize`d izy z` azk eli`k df
ze` lk azky oeike ,xeriy ivgl zwlgn driciy xaq `aiwr

,`ziixad dxn` df lre .xeht ,xg` mlrdaìàéìîb ïaø äãBîe¤©¨©§¦¥
`aiwr iaxlúBëàìî úââLå úaL ïBãæa`le zay meidy rciy - ¦§©¨§¦§©§¨

zaya ztqep ze`e ef zaya zg` ze` azke ,dxeq` ef dk`lny rci
,zxg`ïééîc ïéôeâk úBúaL àîìà ,øeèt àeäLiax s`y gkene - ¤¨©§¨©¨§¦¨§¨

lr aiigy myke ,miwlegn mitebk zeaygp zezaydy xaeq `aiwr
oi`e ,azky zeize`d izy oia zezayd zewlgn jk ,zaye zay lk
izya zeize` izy azekk `l` cg` mlrda zeize` izy azekk df

.xehte ,zenlrd
:dziiyew z` `xnbd zniiqneúøîà éà àlày xn`z m` j` -ïaø ¤¨¦¨§©©¨

,déì àøéáñ øæòéìà éaøk ìàéìîb`aiwr iax zrc eli`e ©§¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¥
`vnpe ,xnel dax dvxy enke miwlgn mitebk opi` zezaydy
iaxl dcen `edy epiid 'l`ilnb oax dcene' `ziixad dxn`yky
lk lr aiig zay oecfe zek`ln zbbyay xaeqd `edy ,xfril`
eli`e ,miwelg mitebk zeaygp zezay ezrcly oeik ,zaye zay
`ed df oica `weecy dfn wiicl yi `ld ,ok xaeq epi` `aiwr iax

e ,el dcenéâéìôc ììkîiax lr l`ilnb oax wleg df caln mpn` ± ¦§¨¦§¦¦
,xxal yi ok m`e ,xfril`éàîal`ilnb oax ewlgp ote` dfi`a - §©

,xfril` iaxeúBëàìî ïBãæe úaL úââLa éàmeyn mda oecl oi`y ¦§¦§©©¨§§¨
miaygp miizpiay minidy meyn `l` mitebk zewlgn zezaydy
ivgl drici oi`y iptn aiigl dfa l`ilnb oax zrce ,wlgl dricik

dfa ixd ,`ziixaa eixaca yxetny itk xeriyøæòéìà éaø eléôà£¦©¦¡¦¤¤
,øeòéL éöçì äòéãé ïéàc ,déì àøéáñ ìàéìîb ïaøk`l ok m`e §©¨©§¦¥§¦¨¥§¥§¦¨©£¦¦

,dfa ewlgpàéðúc,`ziixaa,úBúaL ézLa úBiúBà ézL áúBkä §©§¨©¥§¥¦¦§¥©¨
,áéiçî øæòéìà éaø ,Bæ úaLa úçà úBàå Bæ úaLa úçà úBà©©§©¨§©©§©¨©¦¡¦¤¤§©¥
bbya ixdy] zek`lna cifde ,zaya bbyy ote`a xaecn i`ceae
,miwelg mitebk zeaygp zezaydy ezrc ,zaya cifde zek`lna
mpi` zezayd oiay legd zeniy xaeq `edy `vnpe ,[xeht `ede

:dywne `xnbd dkiynn .xeriy i`vg ipy oia miwlgnàlàåm` §¤¨
xkfen epi` xfril` iaxe l`ilnb oax ewlgp eay ote`dy xn`z

`id mzwelgne ,`ziixaa yexitaa[heg-] dnip bxe`ìò úçà §©©©
âéøàäs`y l`ilnb oax xaeqe ,mcewn ezbix`a xak eligzdy ¨¨¦

dzr ligzdy ina epiid ,oiheg ipya `ed bxe` zk`ln xeriyy
cg` heg zbix`a ic miiw bix` lr siqend la` ,ycg bix` zbix`a
s`y `ziixaa exn`e ,xfril` iax eilr wlgp dfae ,eaiigl ick
oi` zezay izyay xfril` iaxl l`ilnb oax dcen dfa ewlgpy
iax ixdy ,ewlgp `l dfa mb `ld ,aiigl mixeriy i`vg ipy sxvl

xfril`áéiçî éáeiç.bxe` meyn df ote`a aiign `ed mb ±ïðúc ©¥§©¥¦§©
dpyna(.dw zay),ìL âøBàä øîBà øæòéìà éaøälçza ïéèeç äL- ©¦¡¦¤¤¥¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨

,cbad ziiyr zligzaåheg wx bx` m` ok,ãçàok dyr j`ìò §¤¨©
âéøàä,miiw did xaky,áéiçdbix` zk`ln xeriy `ed dfy ¨¨¦©¨

bix` lr cg` heg ztqez e` ycg bix`a miheg dyly ,ezrcl
hegy dfa dcen `ed s`y ixd ,x`yl sxhvn df hege ,epyi xaky
.ewlgp dna dax zrcl ok m` dywe ,miiw bix`a aiigl sxhvn cg`
'l`ilnb oax dcene' `ziixaa xen`dy ,eixac z` uxzne xfeg dax

:xfril` iaxl epiid,[äaø] (àáø) øîàoax ly ezrc zn`a ¨©©¨
,xfril` iaxk `id wlgl mitebk zezaydy xn`y dna l`ilnb
iaxl l`ilnb oax dcedy `vnpe ,ok xaeq `aiwr iax oi` la`

,`ziixad oeyln ewiicy itk ok`e ,xfril`àãça âéìôc ììkî- ¦§¨§¨¦©£¨
,`ziixaa x`eank `ed df xace ,eilr wleg `ed xg` xaca,àéðúc§©§¨

àéöBäxeriyk bbeya zayaúøâBøb éöç,zeyxl zeyxn milke` ¦£¦§¤¤
àéöBäå øæçåxeriyk,úøâBøb éöçeid ze`vedd izyeíìòäa §¨©§¦£¦§¤¤§¤§¥
áéiç ,úçàz`ved xeriyl zetxhvn ze`veddy oeik ,z`hg ¤¨©¨

ok dyr m` j` .zxbexbka `edy milke`,úBîìòä ézLarcepy ¦§¥¤§¥
`ivede bby aeye oey`xd xeriyd ivg z`veda `hgy miizpia el

e ,mitxhvn xeriyd i`vg ipy oi` ,ipyd z`øeètdrici yiy iptn ¨
ze`ved eid m` oia wlgn `nw `pz oi` mpn` .wlgl xeriy ivgl
zeieyx izyl eidy e` zg` miaxd zeyxl xeriyd i`vg ipy

.odipia zewelgd miaxdãçà úeLøì ãçà íìòäa ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥§¤§¥¤¨¦§¤¨
,zg` miaxd zeyxl mixeriyd i`vg ipy z` `ived m` -,áéiç©¨

j` ,eaiigl sxhvn `ed ixd mly xeriy ef zeyxl `ivedy xg`ny
cg` mlrda `ived m`ì,úBéeLø ézLzeieyx izyl `ivedy ¦§¥§

zeyxl zxbexb ivgk ,zg` zeyx opi`e odipia zewelg mdy miaxd
e ,zewlgn zeieyxd ,ef zeyxl ivgke ef.øeètoax mb ewlgp dfae ¨

,xfril` iaxe l`ilnbìàéìîb ïaøcxaeq,àn÷ àpúkzeieyx oi`y §©¨©§¦¥§©¨©¨
,aiige zewlgnøæòéìà éaøåxaeq,éñBé éaøkzewlgn zeieyxdy §©¦¡¦¤¤§©¦¥

oax dcen mewn lkny ,`ziixad dxn` ef zwelgn iable ,xehte
dcen ,zewlgn opi` zeieyxdy ezrcy s`e ,xfril` iaxl l`ilnb
zaya zg` ze` azk m`e ,miwlegn oitebk zeaygp zezaydy `ed
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המשך קעמוד בסג



קמה oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

úåëàìî ïåãæå úáù úââùá áééç àéðúã àäåoi` :xaqwc ,etxhvi `ly wlgl zezay welig ipdnc xninl `kil `kd Ð od drici mizpiay mini ol `xiaq inp i`c Ð

.xeriy ivgl driciàãçá àìå àãçá àìinp i`c ,`l inp zay zbbyae .oitxhvne ,oiinc oitebk e`l `aiwr iaxl lirl xn` `dc Ð dl znwen `l zek`ln zbbya Ð

!aiign l`ilnb oax zenlrd izya ipzwc ,xeriy ivgl drici oi`c lirl l`ilnb oaxl dil opirny `d Ð wlgl drici oiied miizpiay mini opixn`éáøë àîìùá úøîà éà
äéì àøéáñ àáé÷òze`e ef zaya zg` ze` azekda ibiltc epiid Ð dcenc `ed `aiwr iaxl Ð "dcen" ipzwc `de ,oiinc oitebk zezay inp `aiwr iaxl dil zi`c Ð

,zek`ln oecfe zay zbbya ef zaya zg`

oi`c `ziixa jci`k aiign l`ilnb oaxc

,xeriy ivgl zlren mizpiay mini zrici

yi xaq ,ixhtc minkg epiid `aiwr iaxe

.driciàøéáñ øæòéìà éáøë úøîà éà àìà
äéìi`dc ,zay oecfe zek`ln zbbya Ð

lr ,xn`w xfril` iaxl Ð dcene ipzwc

.zvwna ibiltc llkn jigxkøæòéìà éáø
áééçîmeyne .xn`w zay zbbya i`ce Ð

i`c .xeriy ivgl drici oi`c ipzw ikd

ilek `d Ð zek`ln oecfe zay zbbya

oitebk zezay xfril` iaxlc ecen `nlr

.xehte ,oiincâéøàä ìò úçàá àìàibilt Ð

dcen :xn`w ikde ,xfril` iaxe l`ilnb oax

zg` ze` azeka xfril` iaxl l`ilnb oax

,xeht `edy dk`ln zbbye zay oecf 'ek

biltc ab lr s`e .oiinc oitebk zezayc

oax aiign mzdc ,bix`d lr zg`a dilr

ivg azekc i`dl incc ab lr s` l`ilnb

,oey`xd xeriyl milyne ipy zaya xeriy

elit` Ð bix`d lr xeriy ivg inp bxe`e

,`nrh epiid `kdc .l`ilnb oax aiign ikd

incc ,oitxhvn `le oiinc oitebk zezayc

la` .xeriy ivg rxefe xeriy ivg yxegk

xeriy bix` cba i`da ied `xwirnc ,bxe`a

lk ab` df bx`y heg i`d aiyg Ð daxd

l`ilnb oaxc `nw `pzc ab lr s`e .cbad

iax e`l xeriy ivgl drici oi`a dilr biltc

"dcene" i`d ikd elit` Ð `ed xfril`

zg`c `zbelt`e ,i`w xfril` iaxc` ipzwc

zenlrd iab `kd dil ipzwc `de .bix`d lr

iax `d ,mi`vgl azeka ixii`c icii` Ð

.aiign iaeig inp xfril`àáø øîàÐ

xfril` iaxl Ð ipzwc "dcene" mlerl

.`cda ibiltc ,i`w `zbelt jd`e ,dcen

øåèô úåîìòä éúùáivgl drici yie Ð

.xeriyúåéåùø éúùìzeyx odizye Ð

zeieyxc ,xeht Ð miaxd`ziixa .zewlgn

xfril` iaxl l`ilnb oax dcen lirlc

izy zaizkl oiwlgnc ,oiinc oitebk zezayc

,dilr bilt `da la` .sxvln zeize`

.zewlgn `l zeieyxcäîå äéì øîà÷ã åðééä
äãð,mizpiay mini zrici da zi` dcpc Ð

.onwl yxtnckàáøì àìàc Ðoitebc xn`

?dcpn dil hiyt i`n Ð dipin `radcpa

?`ki` oiteb welig i`núåãð éðúzecp dn Ð

yng lr `ad ,daxd ze`vez oda oi`y

oitebc ,'ek zg`e zg` lk lr aiig zecp miyp

?oiteb ody oky lk `l zezay .edpipìàåîù
äãð éðú.`cqg axk dil `xiaqc Ðúåðè÷
àîìòãzephw lr oi`ad daxd miyp` Ð

.zecpa daxdàðú éàä éë àì`pz i`dc Ð

.dil `hiyt zaye ,dil `irain dcp xaq

úçàå úçà ìë ìò áééçyng dyr m` Ð

.cg` mlrda zek`ln zea`äîäáä ìòÐ

.zg` lr daxd ze`iaäîäádil `irain Ð

.dcpk

åì åøîà êìò ïøãä

áìç ìëà ÷ôñ.zekizg izy :xn` xne ,zg` dkizg :xn` xn ,`xnba yxtn Ðìëà åìéôàåyi wtq la` ,alg lk` `edy el rcep jk xg`e ,`ed oney xeaqy oebk Ð

.ea oi` wtq zifk ea
ìëà
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ïáøi`nc :dywe Ð `nw `pzk l`ilnb

l`ilnb oaxlc ?`nw `pzk xn`w

`l dhytk ixdy ,zewlgn opi` zenlrd

izya xn`w `nw `pz `dc ,xninl epivn

!xeht zenlrdøîàdnda lr `ad el

ivnc oicd `ede Ð oiwlgen oiteb oi`y gikei

aiign xfril` iax ixdy ,gikei dcp :xninl

eizeaxn rny `ly `l` .zg`e zg` lk lr

.dil hwp jkl ,dnda wx dcp

åì åøîà êìò ïøãä
÷ôñdid lk`y drya ixiine Ð 'ek lk`

`edy rcei i`c .oney `edy xeaq

ay `l `d ?oaxw iziin ikid ,alg wtq

.ezricin
`tiqcn
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ìò úçà áéiç ?eäî ,úçà íìòäa äcð BzLà ìò àáe øæçå äcð BzLà ìò àaä :BìàL Ck̈§¨©¨©¦§¦¨§¨©¨©¦§¦¨§¤§¥©©©©¨©©©
úaM äîe ,øîBçå ìwî úçàå úçà ìk ìò áéiç :déì øîà ?úçàå úçà ìk ìò áéiç Bà ,ïlek¨©¨©¨©©§©©¨©¥©¨©¨©©§©©¦©¨¤©©¨

åéìò úøäæeî äðéà úaMäå úaMä ìò øäæeî àeäL ,úçà äøäæà àlà da ïéàL¯ìò áéiç ¤¥¨¤¨©§¨¨©©¤§¨©©©¨§©©¨¥¨§¤¤¨¨©¨©
åéìò úøäæeî äcðå äcpä ìò øäæeî àeäL ,úBøäæà ézL da LiL äcð ,úçàå úçà ìk¯Bðéà ¨©©§©©¦¨¤¥¨§¥©§¨¤§¨©©¦¨§¦¨§¤¤¨¨¥

úaMa zøîà íà ,àì :Bì eøîà ?úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ïéc¯äaøä úBàöBz da LiL ¦¤©¨©¨©©§©©¨§Ÿ¦¨©§¨©©¨¤¥¨¨©§¥
úBàhçììò àaä :Bì eøîà ?äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàL äcpa øîàz ,äaøä §©¨©§¥Ÿ©©¦¨¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥¨§©¨©

:Bì eøîà !úçàå úçà ìk ìò áéiçå äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàL ,çéëBé úBpèwä©§©¦©¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥§©¨©¨©©§©©¨§
ïéôeb ïéàL ,çéëBé äîäaä ìò àaä :Bì eøîà !ïé÷ìçeî ïéôeb ïkL úBpèwa zøîà íà ,àìŸ¦¨©§¨©§©¤¥¦§¨¦¨§©¨©©§¥¨¦©¤¥¦

.äcpk äîäaä :Bì eøîà .úçàå úçà ìk ìò áéiçå ïé÷ìçeî§¨¦§©¨©¨©©§©©¨§©§¥¨©¦¨

êìò ïøãäåøîàåì
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`oifgeקמו mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

ïäî ãçà ìëàrci `l dfe ,alg did cg`dy rcep jk xg`e ,`ed oney xeaqke Ð

dlk`e cifde ,wtq el dzid dlik` zrya m` la` .ielz my` `ian Ð lk` efi`

.xehte ,`ed cifn Ð wtqnïäî úçàá ââùwtzqp jk xg`e ,ezy` `id ef xeaqk Ð

.z`hg `ian Ð dzid ezeg`y el rcep m`e .ielz my` `ian Ð dzid efi`ìò êë
ïäìù òãåä àì,zekizg izy lk` oebk Ð

Ð wtq ody rcep jk xg`e ,od oney xeaqk

`le li`ed cg` ielz my` `l` `ian epi`

.lk` alg wtqy dlik`l dlik` oia rcep

íéúðéá äòéãé äúéä íàå.wtq zrici Ð

úçà ìë ìò úàèç àéáî àåäù íùëÐ

.mizpia i`ce drici dzid m`êëzricia Ð

.oiielz zeny` ipy `ian wtqàøîâ
åðéðù úçà äëéúç,zg` dkizg lk` Ð

wtqy el rcep jk xg`e ,`ed oney xeaqk

lk` wtq :oizipzn ipzwc `d epiid Ð `ed

.'eke algúåëéúç éúùî äëéúçÐ

la` .'ek eiptl oneye alg :`tiqa yxtnck

.xeht Ð zg` dkizgáéúë úåöîÐ

zg` dzyre" :ielz my` iab ['d] `xwiea

rci `le dpiyrz `l xy` 'd zevn lkn

.'ebe "eny` z` `iade eper `ype my`e

ïðéø÷ úååöî.mizy jezn zg` rnync Ð

àéòáéî úåëéúç éúùdkizg `nlyac Ð

i`c ,onwlc `nrh meyn ibeltl `ki` zg`

.exeqi` rawi` `lc e` ,exeqi` xxal xyt`

.ikd xninl `kil zekizg izy la`éåëÐ

.dig wtq dnda wtqéåìú íùàlr s` Ð

m` ,zekizg izyn zg` dkizg `kilc ab

.`ed dig xeaqk ,bbeya ealg lk`ïá ÷ôñ
'åë äòùújeza dnaiizpy dnaid Ð

.miycg dylyéåìú íùàá íéáééçå`ny Ð

g` zy` lr `ay `vnpe ,`ed oey`xd oa

dy` `de .zxka `edy ,mipa dl yiy

.`id zg` dkizgc `inecåìù ìò àöîðÐ

zepa jxc :(`,ci) "cid lk" wxta dcp zkqna

mipicq ipy ,micr ipya zeynyn l`xyi

Ð ely lr `vnp .dl cg`e el cg` ,gpwl

,did yinyz zrya i`cebbeya dcp lreae

.ze`hg izy miaiige ,dedíåéúàoeyl Ð

.yinyz xg`l :xnelk ,`ed ipeeiïîæ øçàì
.`xeriy yxtn mzd Ðéåìú íùàá ïéáééçå

?i`n`e Ð!zeevn izy `kil `døùôà
åøåñéà øøáì`l` `a epi` ielz my`c Ð

,z`hg `iaie el rceiy cr oixeqiid on oibdl

.(`,dk zezixk) `xza wxta yxtnck

dx`ype [zg` lk`e] zekizg izy ,jklid

xikiy iwa onf xg`l `eaiy xyt` ,zg`d

`iaie lk` alg i`ce Ð oney zxzepd ef m`

i` Ð dlk`e zg` dkizg la` .z`hg

.dxxal xyt`àáø ïéá àëéà éàîxn`c Ð

.`xwnl m` yi meyn axc dinrh :lirl

àøéæ éáøìxxal axc dinrh yxtnc Ð

:opiqxb ikd .exeqi`úéæë åäééðéá àëéà
äöçîåefae zifk efa ,zekizg izy oebk Ð

m` reci oi`e ,zifk ly z` lk`e .zif ivgk

.oney e` alg `edúååöî àëéì àáøìÐ

.dizilc o`nk zifkn zegte ,mizif ipy `kil

øåñéàä øøáì øùôà àøéæ éáøìzif ivga Ð

.x`ypd df'åë íéáééç éåëxyt` i` `de Ð

.exeqi` xxal
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àôéñãîwtq lk` elit` inp `idde Ð zekizg izya inp `yix zekizg izya

eiptl zekizg izy yiy ixiinc xnel jixv ok enk Ð 'ek xeriyk ea yi

zifk ediipia `ki` :onwl opixn` ixdy ,oigxk lr xnel jixv jke .xeriyk odizyae

,zekizg izy yic dpin rny ok m` ,`kil Ð `xeqi` rawi` xn`c o`nlc ,dvgne

on lk` elit`e ,lk` zif i`d mewn lkne

.zifk lk` m` `ed wteqn Ð xeqi`d

my` iziin `witq wtqa elit`c opirny`e

gkynl epivn inp leg meie zay iabe .ielz

oia dk`ln dyry oebk Ð zekizg izy

rawi` mbe .dlil e` mei wtqc ,zeynyd

zeynyd oiaa dk`ln dyry Ð `xeqi`

lk `xeqi` rawi`c ,zay i`venl aexw

lkeiy Ð `xeqi` xxal xyt` mbe ,meid

itl zaya lrty dk`lnd oipr itl ze`xl

xar `le ,dlild on xar dnk yiy dn

ok m` ,dax dk`ln lrte hrn wx dpnn

.meid on zvw lrtøîàax xn` dcedi ax

`dc :xn`z m`e Ð 'ek xeht zg` dkizg 'ek

mipy iab (a,ak) zeaezkc ipy wxt opixn`

jixte ,'ek zn `l mixne` mipye zn mixne`

!jixt i`ne !i`w ielz my`a dilr `ad :dlr

jixt mzdc :xnel yi !"zeevn" opira `d

izyn dkizg opira `lc `kd xn`c o`nl

xn`w ixdy ,axc` axc dyw la` .zekizg

dy`d" wxtae ,ax xn` dcedi ax `kd

xn` dax xn` :xn`w (`,gt zenai) "dax

,'ek cg` cra z`ypy `l` epy `l ,ax

!i`w ielz my`a dilr `ad :cenlzd jixte

dilr `ad :jixt ikdc uxize ?jixt i`ne

jixtc :xnel yi cere .i`w ielz my` xeqi`a

axc `nrh `kd uxznc ,ongp axl mzd

ieb lk`c `kide .`xeqi` rawi` meyn

meyn aiig dipyd meyn Ð dpey`xd

,xity jixtc ,mzd `gipe .`xeqi` rawi`c

zy` dzidy `xeqi` rawi` xak ixdy

.yi`

éðúå:dywe Ð ielz my`a miaiige dlr

`yxtn `ziixac rnyn `kd ixdy

`l (a,ci dcp) "cid lk" wxt mzde ,oizipznl

on oixehte oizipzn lr xn`c .ikd rnyn

ocic `pze .ielz my`a oiaiige :`pz ,oaxwd

zvw cere !zekizg izyn dkizg opira xaq

(a,g zeixed) `dn xn`w `l i`n` :dyw

dyrz `l lre dyr lr ielz my` oi`iane

!zekizg izy `kilc ab lr s`e dcpay
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òãBé Bðéàå ïäî ãçà ìëàå ,åéðôì áìçå ïneL ;Ba ïéà¥¨§¥¤§¨¨§¨©¤¨¥¤§¥¥©
úçàa ââL ,úéaa Bnò BúBçàå BzLà ;ìëà ïäî äæéà¥¤¥¤¨©¦§©£¦©©¦¨©§©©
äNòå ,ìBç íBéå úaL ;ââL ïäî Bæéàa òãBé Bðéàå ïäî¥¤§¥¥©§¥¥¤¨©©¨§§¨¨

äNò ïäî Bæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa äëàìî¯àéáî §¨¨§¤¨¥¤§¥¥©§¥¥¤¨¨¥¦
úçà íìòäa áìçå áìç ìëà íàL íLk .éeìz íLà̈¨¨§¥¤¦¨©¥¤§¥¤§¤§¥©©
ïälL òãBä àì ìò ïk ,úçà úàhç àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨©¨©©¥©Ÿ©¤¨¤

¯äòéãé äúéä íà ;ãçà éeìz íLà àlà àéáî Bðéà¥¥¦¤¨¨¨¨¤¨¦¨§¨§¦¨
úçàå úçà ìk ìò úàhç àéáî àeäL íLk ,íézðéa¯ ¥§©¦§¥¤¥¦©¨©¨©©§©©

ìëàL íLk ;úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî Ck̈¥¦¨¨¨©¨©©§©©§¥¤¨©
úçà íìòäa øúBðå ìebéôe íãå áìç¯ìk ìò áéiç ¥¤§¨¦§¨§¤§¥©©©¨©¨
ïälL òãBä àì ìò Ck ,úçàå úçà¯éeìz íLà àéáî ©©§©©¨©Ÿ©¤¨¤¥¦¨¨¨

.úçàå úçà ìk ìòàøîâ:øîà éñà áø ,øîzéà ©¨©©§©©¦§©©©¦¨©
.ïneL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñ ,eðéðL úçà äëéúç£¦¨©©¨¦¨¥¤¥¤¨¥¤¨
éàîa .eðéðL úBëéúç ézMî äëéúç :øîà áø øa àéiç¦¨©©¨©£¦¨¦§¥£¦¨¦§©
"úåöî" ,úøBñnì íà Lé :øáñ éñà áø ?éâìtéî à÷̈¦©§¦©©¦¨©¥¥©¨¤¦§©
"úBåöî" ,àø÷nì íà Lé :øîà áø øa àéiçå ;áéúk§¦§¦¨©©¨©¥¥©¦§¨¦§
øa àéiç dì éøîàå ,éñà áøì àðeä áø déáéúéà .ïðéø÷̈¥©¥¦¥©¨§©©¦§¨§¦¨¦¨©
éàî ;ïäî úçà ìëàå åéðôì ïneLå áìç :éñà áøì áø©§©©¦¥¤§¨§¨¨§¨©©©¥¤©

úBëéúç ézL àôéñcî åàì¯?úBëéúç ézL éîð àLéø ¨¦§¥¨§¥£¦¥¨©¦§¥£¦
ì ìBëéã ,àëtéà øúa àìæéz àì :áø eäì øîàééepL £©§©¨¥§¨¨©¦§¨§¨§©¥

àôéñ :eëì¯àLéø ,úBëéúç ézLa¯.úçà äëéúça¯ §¥¨¦§¥£¦¥¨©£¦¨©©
úBëéúç ézL ,áéiçî úçà äëéúç :øîBì Lé ,éëä éà¦¨¦¥©£¦¨©©¦©©§¥£¦

?øîéîì àëéøö¯éøö ïéàå Bæøa àéiçìe .Bæ øîéîì C §¦¨§¥©§¥¨¦§¥©§¦¨©
úBëéúç ézLa àôéñcî :øîàc áø¯ézLa éîð àLéø ©§¨©¦§¥¨¦§¥£¦¥¨©¦¦§¥
?éì änì ézøz àðúéî ,úBëéúç¯:Løôî à÷ éLeøt £¦¦§¨©§¥¨¨¦¥¥¨§¨¥

áìç ìëà àì ÷ôñ ìëà ÷ôñ¯?ãöék ,éeìz íLà àéáî ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©¥¤¥¦¨¨¨¥©
.åéðôì ïneLå áìç äéäL ïBâk:áø øîà äãeäé áø øîà §¤¨¨¥¤§¨§¨¨¨©©§¨¨©©

,áìç ìL úçàå ïneL ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéä̈§¨¨§¥£¦©©¤¨§©©¤¥¤
ìëà ïäî Bæéà òãBé Bðéàå ïäî úçà ìëà¯äëéúç ;áéiç ¨©©©¥¤§¥¥©¥¥¤¨©©¨£¦¨

dìëàå ïneL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñ ,úçà¯.øeèt ©©¨¥¤¥¤¨¥¤¨©£¨¨¨
úçà äNòå" :àø÷ øîàc ?áøc àîòè éàî :àáø øîà£©¨¨©©§¨§©§¨©§¨§¨¨©©

"äââLa 'ä úåöî ìkî¯"úåöî" ,íézLa âBbLiL ãò ¦¨¦§Ÿ¦§¨¨©¤¦§¦§©¦¦§©
:øîBà øæòéìà éaø ,ééaà déáéúéà .ïðéø÷ "úBåöî" ,áéúk§¦¦§¨¥©¥¦¥©©¥©¦¡¦¤¤¥
.áéúk "úåöî" ,úøBñnì íà Lé :øáñ øæòéìà éaø ,Bì øîà !éeìz íLà åéìò ïéáéiç ,éBk©¨¦¨¨¨¨¨£©©¦¡¦¤¤¨©¥¥©¨¤¦§©§¦

ïBøçàì äòáL ïa Bà ïBLàøì äòLz ïa ÷ôñ :déáéúéà¯íLàa áéiçå ,øLk ãìeäå àéöBé ¥¦¥¨¥¤¦§¨¨¦¤¦§¨¨©£¦§©¨¨¨¥§©¨§¨¨
!éeìz¯BlL ìò àöîð :déáéúéà .àéä øæòéìà éaø ?épî àä¯áéiçå ïéàîèdlL ìò ,ïaø÷a ïé ¨¨©¦©¦¡¦¤¤¦¥¦¥¦§¨©¤§¥¦§©¨¦§¨§¨©¤¨
íBéúà¯ïîæ øçàì dlL ìò àöîð ,ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîè¯;ïaøwä ïî ïéøeèôe ÷ôqî ïéàîè Ÿ§§¥¦§©¨¦§¨§¨¦§¨©¤¨§©©§¨§¥¦¦¨¥§¦¦©¨§¨

!éeìz íLà íeMî áéiç :dìò éðúå¯eéä :áø øîà àéiç éaø øîà .àéä øæòéìà éaø ?épî àä §¨¥£¨©¨¦¨¨¨¨©¦©¦¡¦¤¤¦¨©©¦¦¨¨©©¨
ïäî äæéà òãBé Bðéàå ïäî úçà ìëàå ,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì§¨¨§¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨§¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤

ìëà¯dìëàå ,áìç ìL ÷ôñ ïneL ìL ÷ôñ äëéúç ;áéiç¯àîòè éàî :àøéæ éaø øîà .øeèt ¨©©¨£¦¨¨¥¤¨¨¥¤¥¤©£¨¨¨£©©¦¥¨©©§¨
úBëéúç ézL :øáñ÷ ?áøc¯úçà äëéúç ,Bøeqéà øøáì øLôà¯.Bøeqéà øøáì øLôà éà §©¨¨©§¥£¦¤§¨§¨¥¦£¦¨©©¦¤§¨§¨¥¦

àáøì ,äöçîe úéæk eäééðéa àkéà ?àøéæ éaøc àîòèì àáøc àîòè ïéa àkéà éàî¯àkéì ©¦¨¥©§¨§¨¨§©§¨§©¦¥¨¦¨¥©§§©¦¤¡¨§¨¨¥¨
àøéæ éaøì ,øeèôe "úBåöî"¯øæòéìà éaø ,àøéæ éaøì äéîøé éaø déáéúéà .Bøeqéà øøáì øLôà ¦§¨§©¦¥¨¤§¨§¨¥¦¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨©¦¡¦¤¤

.Bøeqéà øøáì ïðéòa àì øáñ øæòéìà éaø :déì øîà !éeìz íLà Baìç ìò ïéáéiç ,éBk :øîBà¥©¨¦©¤§¨¨¨£©¥©¦¡¦¤¤¨©¨¨¥©§¨¥¦
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zezixk(iying meil)

Ba ïéày mc` oke .ielz my` `ian ,el` mipte` ipya ,zifkïneL ¥¨
.ìëà ïäî äæéà òãBé Bðéàå ïäî ãçà ìëàå ,åéðôì áìçåin oke §¥¤§¨¨§¨©¤¨¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©

y,úéaa Bnò BúBçàå BzLàe,ïäî úçàa ââLefy did xeaqy ¦§©£¦©©¦¨©§©©¥¤
,dilr `ae ezy`ââL ïäî Bæéàa òãBé Bðéàålr `a m` el wtqy - §¥¥©§¥¥¤¨©

oke .ielz my` `ian ,ezeg` lr e` ezy`ìBç íBéå úaLmikenqd ©¨§
,dfl dfäNò ïäî Bæéàa òãBé Bðéàå ,ïäî ãçàa äëàìî äNòå§¨¨§¨¨§¤¨¥¤§¥¥©§¥¥¤¨¨
,dk`ln.éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨

:ielz my` ipic z` x`al dkiynn dpyndáìç ìëà íàL íLk§¥¤¦¨©¥¤
úçà íìòäa áìçådipyl dpey`x dlik` oia el rcep `ly - §¥¤§¤§¥¤¨

,alg lk`y,úçà úàhç àlà áéiç BðéàenkòãBä àì ìò ïk ¥©¨¤¨©¨©©¥©Ÿ©
ïälL,dlik`l dlik` oia el rcep `ly alg wtq ly dxiar lr - ¤¨¤

.ãçà éeìz íLà àlà àéáî Bðéàj`íéúðéa äòéãé äúéä íà- ¥¥¦¤¨¨¨¨¤¨¦¨§¨§¦¨¥§©¦
,dlik`l dlik` oiaL íLkixd alg i`ce lk`y zi`ce dricia §¥¤

úçàå úçà ìk ìò úàhç àéáî àeä,zelik`dnCk,wtq zricia ¥¦©¨©¨©©§©©¨
,alg lk` m` wtq yiy dlik`l dlik` oia el rcepyíLà àéáî¥¦¨¨

.úçàå úçà ìk ìò éeìzeL íLkm`øúBðå ìebéôe íãå áìç ìëà ¨©¨©©§©©§¥¤¨©¥¤§¨¦§¨
,úçà íìòäa,mizpia xeqi` lk`y el rcep `ly s`ìk ìò áéiç §¤§¥¤¨©¨©¨
,úçàå úçà,miwelg mixeqi` mdy oeikïälL òãBä àì ìò Ck- ©©§©©¨©Ÿ©¤¨¤

ixeqi` wtq mda yiy el rcep zepey zelik` rax` lk`y xg`ly
,xzepe lebite mce alg.úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©¨©©§©©

àøîâ
:epzpyn xe`iaa zwelgn d`ian `xnbd,øîà éqà áø ,øîzéàdn ¦§©©©¦¨©

,alg zlik` wtqa ielz my` aeig yiy dpyna epipyyäëéúç£¦¨
eðéðL úçà`idy xeaq didy zg` dkizg eiptl dzidy xaecn - ©©¨¦

`idy el rcep jk xg`e ,dlk`e oney.ïneL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñ̈¥¤¥¤¨¥¤¨
eðéðL úBëéúç ézMî äëéúç ,øîà áø øa àéiçeidy xaecn - ¦¨©©¨©£¦¨¦§¥£¦¨¦

efi` rcei epi`e ,mdn zg` lk`e ,oney zkizge alg zkizg eiptl
.ielz my` `ian epi` ,zg` dkizg wx eiptl dzid m` la` .lk`

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîaiq` ax ly mzwelgn mrh dn - §©¨¦§§¦
dxeza xn`p :`xnbd zx`an .ax xa `iige(fi d `xwie)zg` dzUre'§¨§¨©©

,zFvn `xwpe 'zevn' azkp weqtae ,''d zFvn lMn,øáñ éqà áøLé ¦¨¦§¦§©©¦¨©¥
úøBñnì íàe ,l`xyil xqne dyn azky enk `ed xwird -'úåöî' ¥©¨¤¦§©

,áéúkaiigzdl ick zg` dkizg ly wtqa ic okle ,cigi oeyla §¦
.ielz my`àø÷nì íà Lé ,øîà áø øa àéiçåjxck `ed xwird - §¦¨©©¨©¥¥©¦§¨
e ,d`ixwd,ïðéø÷ 'úBåöî'izy lr wtqd didiy epiide ,miax oeyla ¦§¨¦©

.zg` dkizg okezn lk`y ,zekizg
:iq` ax lr `xnbd dywndì éøîàå ,éqà áøì àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨§©©¦§¨§¦¨
ok dywdy mixne` yie -,éqà áøì áø øa àéiç,`tiqa epipyáìç ¦¨©©§©©¦¥¤

,ïäî úçà ìëàå åéðôì ïneLå,ielz my` aiigåàì éàî`l m`d - §¨§¨¨§¨©©©¥¤©¨
,xn`pîjkàôéñca zwqerénð àLéø ,úBëéúç ézLa zwqerézL ¦§¥¨§¥£¦¥¨©¦§¥

,úBëéúç:`xnbd zvxzn .ielz my` aiig epi` zg` dkizga la` £¦
àëtéà øúa eìæéz àì ,áø eäì øîàzktdpd dpynn eywz `l - ¨©§©Ÿ¥§¨©¦§¨

meyn ,eixack dze` uxzl uxznd lkeiy ,miccv ipylìBëéc§¨
ìeëì ééepLay ,mkl uxzl leki iq` axy -àôéñxaecnézLa §©¥§¥¨¦§¥

,úBëéúça la`àLéøxaecn,úçà äëéúçazg` dkizga s`y £¦¥¨©£¦¨©©
.ielz my` `iadl aiig

:`xnbd dywnéëä éà,dyw jk m` -øîBì Lé`pzd jxved ok` - ¦¨¦¥©
ay xnel,áéiçî úçà äëéúçminrhke ,exhetl `xaq dzidy oeik £¦¨©©¦©©

a j` ,oldl ex`eaiyøîéîì àëéøö úBëéúç ézLjxved ike - §¥£¦§¦¨§¥©
zvxzn .heyt xacd ixde ,aiig zekizg izyay eprinydl `pzd

jxca dzpyp epzpyn :`xnbdéøö ïéàå Bæ','Bæ øîéîì C,xnelk §¥¨¦§¥©
my` aeig yi zg` dkizgay yecigd z` `yixa dpynd dhwp
izyay ,exne`l jixv oi`y ,heytd ote`d z` `tiqa dhwpe ,ielz

.ielz my` aeig yi zekizg
:`xnbd zl`eyúBëéúç ézLa àôéñcî øîàc áø øa àéiçìe§¦¨©©§¨©¦§¥¨¦§¥£¦

,úBëéúç ézLa énð àLéø,dywéì änì ézøz àðúéîrecn - ¥¨©¦¦§¥£¦¦§¨©§¥¨¨¦
:`xnbd daiyn .oicd eze` z` miinrt zepyl `pzd jxvedéLeøẗ¥

Løôî à÷,jk `id ezpeeke ,`yixa eixac z` `tiqa yxtn `pzd - ¨§¨¥
,ãöék ,éeìz íLà àéáî ,(áìç) ìëà àì ÷ôñ [áìç] ìëà ÷ôñ̈¥¨©¥¤¨¥Ÿ¨©¥¦¨¨¨¥©

,åéðôì ïneLå áìç äéäL ïBâk,zekizg izyn dkizg lk`y oeiky §¤¨¨¥¤§¨§¨¨
.ielz my` aiig

dkizg wtqa ielz my` aeig oi` recn minrh dnk d`ian `xnbd
:zg`ìL úçà úBëéúç ézL åéðôì eéä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨§¨¨§¥£¦©©¤

,ìëà ïäî Bæéà òãBé Bðéàå ïäî úçà ìëà ,áìç ìL úçàå ïneL¨§©©¤¥¤¨©©©¥¤§¥¥©¥¥¤¨©
.áéiçeiptl dzid m` j`ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñ ,úçà äëéúç ©¨£¦¨©©¨¥¤¥¤¨¥¤

,àáø øîà .øeèt ,dìëàå ,ïneL,áøc àîòè éàîmeynøîàc ¨©£¨¨¨¨©¨¨©©£¨§©§¨©
àø÷(ak c `xwie),'äââLa 'ä úBöî ìkî úçà äNòå'zeevn' oeylne §¨§¨¨©©¦¨¦§¦§¨¨

ielz my`a aiig epi`y cenll yi ''d.íézLa âBâLiL ãòzl`ey ©¤¦§¦§©¦
`lde :`xnbdáéúk úåöî.cigi oeyla ,'zevn' azkp dxeza - ¦§©§¦

:`xnbd zvxzn,ïðéø÷ 'úBåöî'`l` aiig epi`y cnll ,miax oeyla ¦§¨¦©
.zekizg izya
ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ,ax lr iia` dywd -øæòéìà éaø ¥¦¥©©¥©¦¡¦¤¤
'éBk' ,øîBà,dnda wtq dig wtq `edy miig lra -åéìò ïéáéiç ¥©¨¦¨¨
éeìz íLà`ed m` reci `ly oeik ,ielz my` aiig FAlgn lke`d - ¨¨¨¤§

ly wtqa s`y ixd .xeq` ealge dnda `edy e` ,xzen ealge ,dig
:`xnbd zvxzn .ax zhiy lr dywe ,ielz my` miaiig zg` dkizg

Bì øîà,iia`l `axúøBñnì íà Lé øáñ øæòéìà éaøxwird - ¨©©¦¡¦¤¤¨©¥¥©¨¤
y oeike ,l`xyil dxez xtqa xqne dyn azky enk `ed'úåöî'¦§©

,áéúk,ielz my` aiig zg` dkizga s`y cenll yi ,cigi oeyla §¦
.ielz my` aeig yi iek ly alga okle

:zeywdl `xnbd dkiynn,déáéúéàdpyna epipy(:dl zenai)nai ,d ¥¦¥
df oae ,oa mdl clepe dlra zzinl miycg dyly jeza dnaizdy

`ed,÷ôñclep m`däòLz ïamiycgìd dlraïBLàø,znyBà ¨¥¤¦§¨§¦
clepyäòáL ïamiycgìd dlraïBøçàdf oa m` ixde ,dnaiy ¤¦§¨§©£

oick dnai lr dxeq` `ide ,meail dwewf dzid `l ,oey`xdn clep
.devn mewna `ly g` zy`àéöBédpi` `ny ,wtqn eznai z` ¦

,meail dwewføLk ãìeäåixd oey`x ly epa `ed m` ,jytp dnn §©¨¨¨¥
m`e ,[dnai lr dxeq`e ,meain dxeht en` dzidy `l`] xyk `ed
en` dzide ,mipa `la oey`xd zny xxaed ixd ipy ly epa `ed

,xyk `ede ,meaia zaiig,éeìz íLàa ïéáéiçåzy` lr `a `ny §©¨¦§¨¨¨
`l` zekizg izy o`k oi`y s`y gkene .devn mewna `ly g`

:`xnbd zvxzn .ielz my`a aiig ,zwteqn zg` dy`éaø épî àä̈©¦©¦
àéä øæòéìàwtqa s` aiignd ,xfril` iaxk zxaeq ef dpyn s` - ¡¦¤¤¦
.zg` dkizg

:ax zhiy lr dywne `xnbd dkiynn,déáéúéàdpyna epipydcp) ¥¦¥
(.cixg` gpwl ick micr ipy yinyz mcew oikdl l`xyi zepa jxc ,

lral cg` cr ,`l e` yinyz zrya mc dz`x m` wecale yinyz
m` ,dy`l ipy creàöîðmcìòcrd,ïéàîè ,BlLi`cey meyn ¦§¨©¤§¥¦

,mc did yinyz zrya,ïaø÷a ïéáéiçåbbeya dcp lray oeik §©¨¦§¨§¨
mc `vnp m` oke .z`hg `ianeìòdwicad crdlLz` dwcayk ©¤¨

dnvríBéúàok mb ,yinyz xg`l cin -ïéàîèi`ceïéáéiçå ¤§§¥¦§©¨¦
ïaø÷am` la` .z`hgàöîðmcìòcrddlLdwcayk,ïîæ øçàì §¨§¨¦§¨©¤¨§©©§©

,÷ôqî ïéàîè,yinyzd xg`l mcd `ay okzi ixdyåokziy oeik §¥¦¦¨¥§
dcp lra `lydìò éðúå ,ïaøwä ïî ïéøeèô`ziixaa epipye - §¦¦©¨§¨§¨¥£¨

y ,dpynd ixac lr dtiqedy,éeìz íLà íeMî áéiçwtq lr xtkl ©¨¦¨¨¨
.ielz my` `iadl jixv zg` dkizg wtqa s`y ixd .dcp z`ia

:`xnbd zvxznàéä øæòéìà éaø épî àäiaxk ef dpyn s` - ¨©¦©¦¡¦¤¤¦
.zg` dkizg wtqa s` ielz my` aeig yiy ,`id xfril`

:zg` dkizg wtqa my`n xehtl sqep mrh d`ian `xnbdøîà̈©
úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéä ,áø øîà àéiç éaø©¦¦¨¨©©¨§¨¨§¥£¦©©¤¥¤§©©

,áéiç ,ìëà ïäî äæéà òãBé Bðéàå ,ïäî úçà ìëàå ,ïneL ìLj` ¤¨§¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©©¨
eiptl yi m`äëéúç,zg`,dìëàå ,áìç ìL ÷ôñ ïneL ìL ÷ôñ £¦¨¨¥¤¨¨¥¤¥¤©£¨¨

.øeèt:`xnbd zx`an,áøc déîòè éàî ,àøéæ éaø øîàmeyn ¨¨©©¦¥¨©©§¥§©
cøáñ÷rceeiy cr mixeqidn obdl ick wx `a ielz my`y oeik ,ax ¨¨©

,xxazdl leki `hgd `diy jxev yi jkl ,z`hg `iaie ,`hgy el
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zezixk(iyiy meil)

:`xnbd dywndéáéúéàdywd -àøéæ éaøì äéîøé éaø`ziixadn ¥¦¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
,lirl d`aedy,éBk ,øîBà øæòéìà éaø,dnda wtq dig wtq `edy ©¦¡¦¤¤¥

,éeìz íLà Baìç ìò ïéáéiç,exeqi` xxal xyt` i`y s`y ixd ©¨¦©¤§¨¨¨
:`xnbd zvxzn .ielz my` aiigdéì øîà,ok` ,`xif iaxéaø ¨©¥©¦

øáñ øæòéìàcïðéòa àìzexyt` didzy jxev oi` -,Bøeqéà øøáì ¡¦¤¤¨©Ÿ¨¦©§¨¥¦
.ielz my` aeig yi df `la s`e

my` aiigl oi`y xaeqd ,`xif iax lr zeywdl jiynn dinxi iax
:exeqi` xxal xyt` i`yk ielz,déáéúéàdpyna epipy(:dl zenai), ¥¦¥

xg`l dclie ,dlra zzinl miycg dyly jeza dnaiizdy dnai
,meaidn miycg dray÷ôñclepäòLz ïamiycgìd dlraïBLàø ¨¥¤¦§¨§¦

,znyBàclepyäòáL ïamiycgìd dlra,ïBøçàixde ,dnaiiy ¤¦§¨§©£
dlra ig`l d`yipe ,meain dxeht dy`d dzid oey`xd oa `ed m`

y epic ,xeqi`aàéöBé,wtqn maid dpyxbi -eäåøLk ãì,jytp dnn ¦§©¨¨¨¥
,ipyd oa `ed m` oiae oey`xd oa `ed m` oiaïéáéiçådnaide maid §©¨¦

,éeìz íLàa`ly g` zy` lr `ae ,oey`x ly epa `ed cled `ny §¨¨¨
jk xg` exeqi` xxal xyt` i`y ote`a s`y gkene .devn mewna

:`xnbd zvxzn .`xif iax lr dywe ,ielz my` aiigépî àä- ¨©¦
k ,ef dpyn diepy in zrck,àéä øæòéìà éaømy` aeigy xaeqd ©¦¡¦¤¤¦

.exeqi` xxal xyt` i`yk s` `ed ielz
:ztqep `iyew d`ian `xnbddéáéúéàepipy ,`xif iaxl dinxi iax ¥¦¥

dcpa(.ci)m` ,yinyz xg`ly dwica iablàöîðmcìòdwicad cr ¦§¨©
íBéúà dlL,yinyz xg`l cin -ïéàîè,i`ceïaø÷a ïéáéiçå ¤¨¤§§¥¦§©¨¦§¨§¨

m` la` .z`hgàöîðmcdìòcrddlLdwcayk,ïîæ øçàì ¦§¨©¤¨§©©§©
ïéàîèwx,÷ôqî,yinyzd xg`l mcd `a `nyåoklïî ïéøeèô §¥¦¦¨¥§§¦¦

dìò éðúå .ïaøwä,`ziixaa jk lr epipye -,'éeìz íLàa ïéáéiçå' ©¨§¨§¨¥£¨§©¨¦§¨¨¨
`ian ,df wtq xxal xyt` i`y s`y ixd .dcp z`ia wtq lr xtkl

:`xnbd zvxzn .`xif iax lr dywe ,ielz my`éaø ,épî àä̈©¦©¦
,àéä øæòéìàxxal xyt` i`y wtqa s` ielz my` mi`iany ¡¦¤¤¦

.exeqi`
:zg` dkizg lr wtqa ielz my`n xehtl sqep mrh d`ian `xnbd
ézL åéðôì eéä ,áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©¨©©¨§¨¨§¥
Bðéàå ,ïäî úçà ìëàå ,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç£¦©©¤¥¤§©©¤¨§¨©©©¥¤§¥

áéiç ,ìëà ïäî Bæéà òãBéeiptl dzid m` j` .ielz my`aäëéúç ¥©¥¥¤¨©©¨£¦¨
,zg`.øeèt ,dìëàå ,ïneL ìL ÷ôñ áìç ìL ÷ôñdf lreøîà ¨¥¤¥¤¨¥¤¨©£¨¨¨¨©

,áøc àîòè éàî ,ïîçð áømy` `ian epi` zg` dkizg wtqay ©©§¨©©£¨§©
c meyn ,ielzøáñ÷ay ,ax,úBëéúç ézLly zg`e oney ly zg` ¨¨©§¥£¦

,algàøeqéà òa÷éàokle ezlik` mcew i`ce xeqi` o`k rawp - ¦§©¦¨
lr wtqa la` ,ielz my` aiigàøeqéà äòá÷ àì ,úçà äëéúç- £¦¨©©Ÿ¨§¨¦¨

.ielz my` `ian epi` okle ,epiptl xeqi` rawp `l
:`xnbd zxxanàkéà éàîoi`y df oic iabl yi welig dfi` - ©¦¨

,zg` dkizga ielz my` mi`ianïéaly mrhd'àøeqéà òa÷éà'- ¥¦§©¦¨
,i`cee reaw xeqi` oi` zg` dkizgayìmrhd oiaøLôà éà'L §¤¦¤§¨

'déøeqéà øøáì.xeqi` xar m` xxal xyt` i`y - §¨¥¦¥
ongp ax ,`ax ly mdizexaq oia welig ea yiy ote` d`ian `xnbd

xe:`xif iaeäééðéa àkéà,zexaqd oia oic welig yi -ïBâkdxwna ¦¨¥©§§
àáe ,ïneL ìL úçàå áìç ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéäL¤¨§¨¨§¥£¦©©¤¥¤§©©¤¨¨

àáe ,äðBLàøä úà ìëàå íéáëBk ãáBòjk xg`úà ìëàå ìàøNé ¥¨¦§¨©¤¨¦¨¨¦§¨¥§¨©¤
,äiðMä,lirl e`aedy minrhd oia welig didi df ote`ayìzrc ©§¦¨§
,àáø,`xwnl m` yiy meyn `ed zg` dkizga xehty mrhdy ¨¨

o`k ixd ,zekizg izy eidiy jixv 'zeevn' `xwpy oeikeàkéì¥¨
ìàøNé ìëàc àðcéòa 'úBåöî'eid `l lek`l l`xyid `ay onfa - ¦§§¦§¨§¨©¦§¨¥
oke .xehte ,zekizg izy eiptl,àøéæ éaøìdkizga xehty mrhdy §©¦¥¨

ixd ,xeqi` lk` m` ezlik` xg`l xxal xyt` i`y oeik `ed zg`
o`k mb,déøeqéà øøáì øLôà éàxak lk` l`xyidy onfa ixdy ¦¤§¨§¨¥¦¥

j` .xeqi` xar m` xxal zxg` dkizg dxzep `l,ïîçð áøì§©©§¨
o`k ixd ,reawe xexa xeqi` didiy jixvy meyn `ed mrhdy

,àøeqéà òa÷éài`ce o`k dzid ,iebd lk`y mcew ,dligza ixdy ¦§©¦¨
.alg ly zg` dkizg

:reaw xeqi` didiy jixvy xaeqd ongp ax zhiy lr dywn `ax
,ïîçð áøì àáø déáéúéà,alg zlik` xeqi` iabl `ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

,diga `le dndaa wx bdepd'éBk' ,øîBà øæòéìà éaømiig lra - ©¦¡¦¤¤¥
,dnda wtq dig wtq `edy,éeìz íLà Baìç ìò åéìò ïéáéiçoeik ©¨¦¨¨©¤§¨¨¨

dkizg ly wtqa s`y gkene .dig e` dnda `ed m` reci `ly
el uxiz .reawe xexa xeqi` o`k oi`y s` ,ielz my` miaiig zg`

:ongp axøæòéìà éaø,df oic dpyyàøeqéàì àúeòéá÷ éòa àì- ©¦¡¦¤¤Ÿ¨¥§¦¨§¦¨
my`a aiigzdl ick reawe xexa didi xeqi`dy jxev oi`y xaeq

.ielz
:ongp ax lr zeywdl `ax jiynd,déáéúéàzenaia epipy(:dl), ¥¦¥

cle dclie ,dlra zzinl miycg dyly jeza dnaizdy dnai
`edyì äòLz ïa ÷ôñd dlra,ïBøçàì äòáL ïa Bà ,ïBLàø ¨¥¤¦§¨§¦¤¦§¨§©£
àéöBé,wtqn dze`ïéáéiçå ,øLk ãìeäådnaide maid,éeìz íLàa ¦§©¨¨¨¥§©¨¦§¨¨¨

oi`y mewna s`y gkene ,devn mewna `ly g` zy` lr `a `ny
ax el uxiz .ongp ax lr dywe ,ielz my` aiig reawe xexa xeqi`

:ongp,àéä øæòéìà éaø ,épî àäs` ielz my` mi`iany xaeqd ¨©¦©¦¡¦¤¤¦
.reaw epi`y xeqi`a

:ongp ax lr ztqep `iyew dywn `ax,déáéúéàdcpa dpyna epipy ¥¦¥
(.ci),yinyz xg`ly zewica iabl ,àöîðmcìòcrd,ïéàîè ,BlL ¦§¨©¤§¥¦

,ïaø÷a ïéáéiçåm` okeíBéúà dlL ìò àöîð,yinyz xg`l cin - §©¨¦§¨§¨¦§¨©¤¨¤§
.ïaø÷a ïéáéiçå ïéàîèm` j`dlL ìò àöîðdwcayk,ïîæ øçàì §¥¦§©¨¦§¨§¨¦§¨©¤¨§©©§©

dìò éðúå .ïaøwä ïî ïéøeèôe ,÷ôqî ïéàîè,`ziixaaïéáéiçå §¥¦¦¨¥§¦¦©¨§¨§¨¥£¨§©¨¦
,éeìz íLàareaw xeqi`d oi`y s` ixd .dcp z`ia wtq lr xtkl §¨¨¨

.ielz my` mi`ian ,recie
:`xnbd zxne`÷ézLéà.ef `iyew rnyy xg`l ongp ax wzy - ¦§¦
÷ôðc øúáì,`ax `viy xg`l -øîà,ongp axàì àîòè éàî §¨©¦§©¨©©©£¨Ÿ
déì éøîà,eziiyew uxzl `axl izxn` `l recn -épî àäc- ©§¦¥§¨©¦
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קמט oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äéøåñéà øøáì øùôà éà àøéæ éáøì.zelk`p odizy `dc Ðòá÷éà ïîçð áøì
àøåñéà.aiige ,`xwirn Ðáééçî øéàî éáø`ki`c ab lr s` ,ueg ihegy meyn Ð

.xeqi`l zeriaw ira `lc .`ed oileg df my`e ,alg lk` `l `ny xninlíéîëçå
ïéøèåô.`ed oileg `nyc ,`xeqi` rawi` `lc Ðéàîàåel xn` `lc xrhv` Ð

?`id xi`n iaxdizrny` xninl dil ded

!`id xfril` iaxcøæòéìà éáø úèéùá
äøîàzeriaw ira `lc ,aiign ikd meyn Ð

xfril` iax dil xn` ded `lc i`de .xeqi`

ded `linnc meyn ,dil ztki` `l Ð `id

.rci ivnøîà'åë àáøixn`c ab lr s` Ð

ixac e`l Ð zekizg izy opirac ,xeht lirl

oeik aiign xfril` iax `dc .ixn` lkd

oileg xninl `kile ,'ek mc` acpznc xn`c

li`ed ,aiigin i`ce `kd Ð iziin dxfrl

.wtq icil `ae'åë íãà áãðúîdinrh Ð

`xza wxta yxtn `xnba xfril` iaxc

.(`,dk zezixk)éùà áø øîàopirac i`d Ð

`aac `ail` Ð xfril` iaxl `xeqi` zvwn

(my) `xza wxta xn`c ,xn`w `hea oa

i`venn ueg mei lka ielz my` `ian didy

migipn eli` !dfd oernd :xn` .mixetikd mei

:('ek) il mixne` `l` ,`ian iziid ize`

oznd ,xnelk .wtqd zial qpkizy cr oznd

z`hg `ny wtq zvwn yiy ,xgnl cr

yegl oi` mixetikd mei i`ven la` .meid

.ewtq lr mixetikd mei eilr xtik `dc ,jka

zeny` iaiig :(my) `xza wxta opixn`ck

.oixeht Ð mixetikd mei odilr xary oiielz

dkizg oebk ,wtq zvwn opira i`dc `ail`e

ibiltc opax la` .xfril` iaxl elit` ,zg`

oi` :ixn`c (my) `xza wxta xfril` iaxc`

,zxk epecfy xac lr `l` ielz my` oi`ian

inp `kd Ð dxfrl oileg qipkn ied iziin i`e

."zeevn" opixwck ,opira `wecc ,ixhtïëå
áìë ìëà íàÐ axer e` ,diipyd z` Ð

ded lk`y dryae li`ed ,l`xyi aiig

.zekizg izyn dkizgøåèôizy `kilc Ð

.zekizgáééçî éáøåizy ira `lc Ð

.zekizgá äéðùä úàåãéæîrcei didy Ð

.`ed wtqyáééç,`ziinw` ielz my` Ð

.i`ed zekizg izyne ,i`ed bbeyacøåèôÐ

eed `l bbey zryac.zekizg izy
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äéáéúéà.ax xa `iigl lirl jxtinl ivn ikxit jpd lk Ð iia`èçåùämy`

wxt onwl xn`w xi`n iaxc ab lr s`e Ð aiign xi`n iax uega ielz

`kd Ð oilegl `vei `edc ,xcra drxie `vi ewitq el rcep m` :(a,bk "`iand"

.eilr my` my oiicrc ,el rcepy mcew ixiin

íéîëçåonwlc minkg epiid e`l Ð oixhet

wxt xi`n iaxc dilr ibiltc

cr drxi :xn`c (a,bk zezixk) "`iand"

ok m`c ,dacpl einc eltie xknie a`zqiy

`l` .uega eilr oiaiige `ed xenb ycwd

,xi`n iaxn iticre xi`n iaxk epiid minkg

.el rcepy mcew elit` ixhte

åðàá'ek minkge xfril` iax zwelgnl

`l ik elit` dlk` ik `ixi` i`n

acpzn xne` xfril` iax opz `dc inp dlk`

inp ikd oi` ?jixt i`n :xn`z m`e Ð 'ek

xear my` aiign `ed `kd la` .acpzn

`le ep`iaiy jixv ol rnyn `we ,e`hg

:dyw cere !zekizg izyn dkizg opira

iaxc `idd lr lirl dil jixt `l i`n`

?ielz my` ealg lr oiaiig iek :xn` xfril`

dlk` ik `ixi` i`n :jixt ikdc ,xnel yie

`kdc xfril` iax i`d jgxk lr :yexit ,'ek

`w i`n ok m`c ,iekc xfril` iax epiid e`l

iax" qxb lirl `l` ?ongp ax ol rnyn

xa `edc ,"xfril` iax" qxb `kde "xfrl`

`ibeqd gken oke .ryedi iaxc dizbelt

xn`c `d :jixt jkle .izyxit xy` minrhn

my` xfril` iax aiign zg` dkizgac

xfril` iaxc zgkyn `l `d ?jl `pn ,ielz

`nrhn `l` ,zekizg izy jixvn `l

,mei lka [ielz] my` mc` acpzn :xn`c

m`e ,zg` dkizga elit` iziin ikd meyne

lk` `l ik elit` ,ok m`e .ied `l daeg ok

oa `aac [`ail`] xfril` iax :ipyne !inp

mixetikd mei i`venae ,[xn`w] `hea

iaxc opireny`l `z`e .qxhpewd yxitck

,aizk "zevn"e ,zxeqnl m` yi xaq xfril`

zi` xfril` iaxc `pgky`c (ab lr s`e)

zxeqnl m` yi (a,gi) oiyecwc `nw wxt dil

Ð dlk` :ipzil ok m`e ."da ecbaa" iab

Ð dlk` `l ,da aizk "zevn"c ,daeg

`kd izii` `l jgxk lr mewn lkn ,dacp

ok m`c ,zxeqnl m` yic xaqc `nrh i`dn

yic xaqc `aeh ipixg` ok enk iziin ivn

yic `nlra xaq elit` ,cere .zxeqnl m`

`xwnl m` yi `kd dil `xiaq zxeqnl m`

.lirl izyxity mrhn
`ipzde
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`oifgeקנ mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

àéä øæòéìà éáø.edpip dxfrl oileg xninl `kil jklid Ðéðúàåoey`x i` Ð

oibdl dxtk dil iedil Ð `wtqn alg i`ce lk` i`e ,alg ipyd Ð i`ce lk` oney

.dacp iedil Ð `l i`e ,z`hg `iaie ,el rceiy cr eilråì òãåðå.`ed wtqy Ð

íùëz`hg `ian iedil i`ce Ð eid alg i`ce oleky dpexg`a el rcei m`y Ðlr

mizpiay wtq zericic ,zg`e zg` lk

.zg` mlrd ied `lc ,ze`hgl zewlgnêë
úçà ìë ìò éåìú íùà àéáîonf lk Ð

.zi`ce drici el rcep `lyéáø äðù ïàëÐ

.ziyixtckáìç úéæë ìëà äúòî àìà
íåé øçàì áìç úéæëå íéøåôéëä íåé íãå÷

íéøåôéëä.zg` mlrda mdipye Ðíå÷îá
éåìú íùàzezixk) `xza wxta ipzwck Ð

odilr xary miielz zeny` iaiig :(`,dk

dil dede ,[mixeht] ('`) mixetikd mei

.wtq zricikàîìéãmei :opixn`c `d Ð

wtqy dil rciiznc `ede Ð xtkn mixetikd

.lk` algïðú òãåä àìå òãåä`nw wxta Ð

el rcepy oia :`xnba yxtn (a,ai) zereayc

mei mcew ewtq el rcep `ly oia ewtq

s` ,`nl` .xtkn mixetikd mei Ð mixetikd

.xtkn Ð ixnbl dil rciizn `lc ab lr

àãøú.lvr :xg` oeyl ,dhey =äúùå ìëà
úçà íìòäá.mixetikd meia Ðáééç åðéà
úçà àìà.dlik` llka dizyc Ðòãééúîã

äéìxyt` iedc xeriy i` ,xnelk Ð

mixetikd meic zedy `ki`c oeike .irece`l

xeriy `edd dil mw Ð drici ick miizpa

.ielz my`a drici wtq mewnaàéä ïðáøÐ

.xfril` iaxe iqei iaxíåéä ìëàlyn Ð

.dhext ivg dey ycwdäðäðe`lc icina Ð

.dlik` xaíéðù ùìù ãò ïàëîåmlrdae Ð

.cg`íéøåôéëä íåé åéìò øôë àäÐ

zerici i`e .`nw xeriy ivg lr mizpiay

mixetikd mei ded `d Ð zewlgn wtq

?oitxhvn i`n`e ,wtq zricikéìúã åðééä
úàèçá íùàìdrici dzid m`y mykc Ð

aizkc ,ze`hgl zwlgn dzid miizpa zi`ce

jk Ð "ez`hg eil` rced e`" :(d `xwie)

my` `iane ,zeny`l zwlgn wtq zrici

yiwl yixl `l` .zg`e zg` lk lr ielz

myk ,ilzinl dil irai` my`a z`hg

zwlgn jk Ð zeny`l zwlgn wtq zriciy

z`hg `iai dpexg`a el rceiykle ,ze`hgl

wtq zrici xwir `dc ,zg`e zg` lk lr

.`aizk my`aøåäè ãçàå àîè ãçàÐ

.xedh dfi`e `nh dfi` reci oi`eñðëð àìå
.ycwnl Ðñðëðå éðùá.ycwnl ÐáééçÐ

drici `ki` jytp dnnc .ycwn z`ia lr

.odizya jld ixdy ,`ed `nhe ,zi`ce

ñðëðå éðùáepnn dnlrp ipya ezqipkae Ð

.aiig Ð dpey`x dqipkc d`neh
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àéðúäålkn ,(a,eh) lirl dl xn`w dcedi iaxc ab lr s`e Ð 'ek zewelgy lk

ikd dcedi iaxa iqei iaxle .`da iax dilr biltc rnyn `l mewn

,zeny`l oiwelg Ð xzepe lebit mce alg oebk ,ze`hgl zewelgy lk :eyexit

`axl mbe .ixiinw `l dricia la` .zg`e zg` lk lr ielz my` `iadl jixvc

zricia ze`hgl zewelgy lk :eyexit ikd

.wtq zricia zeny`l zewelg Ð i`ce

àìàmei iptl alg zifk lk` dzrn

Ð mixetikd mei xg`l zifke mixetikd

alg zlik` ,zeny` izy `ki` `zydc

mixetikd mei xtik mixetikd mei iptlc

mei xg`lc alg zlik`e ,my` mewna

`ki` `zyde ,my` eilr `iad mixetikd

jk xg` el rcep m`c inp ikd Ð zeny` ipy

mlk` `de ?ze`hg izy `iaiy odipy lr

rny ok m`e .iziin `l `l` !zg` mlrda

,`zil 'ek "oiwelgy lk" `llk i`dc dpin

m` ik `kile zeny` ipy `ki` `kd ixdy

.zg` z`hgøîàmixetikd mei `nlic dil

dzre Ð rced ok m` `l` xtkn epi`

dil xn` .zeny` izy enk ze`hg izy yi

did opg ax xa `ax ,`cxz opg ax xa `ax

"oikxan cvik" wxt `zi`ck ,iia` xag

.(en zekxa)

àä`le ,mixetikd meia zixgy alg hwpc

xear oaxw aiige ,xzidc `zlin hwp

m`c Ð dlik`a dxeq`c envr mixetikd mei

xeriy `edy zazekk hwpinl jixv ok

.`hef xeriy hwpe ,mixetikd mei zlik`

.zegt `edy alg zifk hwp jkle
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כריתות.  פרק רביעי - ספק אכל חלב דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zezixk(iyiy meil)

zrck ef `ziixaéeìz íLà íãà ácðúî ,øîàc ,àéä øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¦§¨©¦§©¥¨¨¨¨¨
,íBé ìëa,dacpa elit` df oaxw `iadl mc` lekiy oeikeCkìéä §¨¦§¨

déì ïðéøîà,ipyl mixne` okl -éðúàå éeìz íLà éúééà`iaz - ¨§¦©¥©§¥¨¨¨§©§¥
,i`pz dyrze ielz my`,ïneL ïBLàø ìëà éàeàeä[ipyd-]ìëà ¦¨©¦¨¨©

äøtk éåäéì ,áìç,lk`y algd lr dxtk df oaxw `di -àì éàå ¥¤¤¡¥©¨¨§¦Ÿ
,oey`xd `l` ,algd z` lk` `l ipyd m`e -äáãð éåäéì`di - ¤¡¥§¨¨

.dacp df oaxw
alg wtq minrt dnk lk`y mc`a dpcy `ziixa d`ian `xnbd
lk`y dkizgd lr wtq yiy dlik`l dlik` oia el rcepe ,bbeya

:oney e` alg dzid m`,ïðaø eðzy mc`ìëà`idy dkizg bbeya ¨©¨¨¨©
Bì òãBðå ,áìç ÷ôñaiige ,alg wtq dzid ef dkizgy okn xg`l §¥¥¤§©

dkizg bbeya lk`y aey el rxi` oaxw `iady mcewe ,ielz my`
`idyBì òãBðå ,áìç ÷ôñwtq dzid ef dkizg mby okn xg`l §¥¥¤§©
,algL íLk ,éðà øîBà ,øîBà éaølk zlik` xg`l el rcep m` ©¦¥¥£¦§¥¤

,i`ce alg ly zelik` el` eidy ,zekizgdìk ìò úàhç àéán¥¦©¨©¨
úçàå úçàyiy wx el rcep dlik`l dlik` oiay s` ,zelik`dn ©©§©©

zeaiygne zelik`d oia zewlgn el` zerici mewn lkn ,xaca wtq
aiig ,alg zelik` el` eid ok`y el rcepyke ,zenlrd izyk oze`

,dlik` lk lr z`hgCkdnk el ex`ype ,wtqd el xxaed `lyk ¨
,alg zelik` ly zewitqéaø .úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©¨©©§©©©¦

ïBòîL éaøå øæòìà éaøå äãeäé éaøa éñBée miwlegïéà ,íéøîBà ¥§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥
,ãçà éeìz íLà àlà àéáîmeynøîàpLielz my` zyxta`xwie) ¥¦¤¨¨¨¨¤¨¤¤¡©

(gi dodMd eilr xRke','ââL øLà BúââL ìòdbbyd zepeyl ieaixne §¦¤¨¨©Ÿ¥©¦§¨£¤¨¨
y minkg eyxc weqtayç Bðéà äaøä úBââL ìò eléôààlà áéi £¦©§¨©§¥¥©¨¤¨

,úçà,alg wtq df didy dlik`l dlik` oia el rcepyk s` okle ©©
.cg` ielz my` `l` `ian epi`

:iax ly ezrc xe`iaa zwelgn d`ian `xnbdïàk ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨
éaø äðLy ,iax epze` cnil ef `ziixaa -úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ¨¨©¦§¦¨¥§©§
,úBàhçìm`y epiide ,'zg`e zg` lk lr z`hg `ian'y xn` ixdy §©¨

seqae ,xeqi` wtq ezlik`a didy dlik`l dlik` oia el rcep
lr z`hg `ian ,i`ce xeqi` did zelik` mze` lkay el xxazd
e`hg ly dxenb drici el dzid `ly s`e ,dnvr ipta dlik` lk
,df oiprl dliren wtq zrici s` mewn lkn ,dlik`l dlik` oia

.`ziixaa x`azdy enke
úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ïéà ,øîà àáøoia el rcepy dn - ¨¨¨©¥§¦¨¥§©§§©¨

zaygp dpi` ,alg wtq `id lk`y dkizgdy dlik`l dlik`
zekizg el` eidy seqa el xxazd m` s` okle ,z`hg oiprl 'drici'

,dlik`e dlik` lk lr z`hg aiig epi` ,algéðz÷ éëä àlà`l` - ¤¨¨¦¨¨¥
,`ziixaa zepyl yi jkBì äúéä íàL íLkdlik`l dlik` oia §¥¤¦¨§¨

éàcå äòéãé,alg lk`y,úçàå úçà ìk ìò úàhç àéáîoeik §¦¨©©¥¦©¨©¨©©§©©
,zelik`d oia zwlgn dricidyCkmb÷ôñ úòéãé Bì äúéä íàoia ¨¦¨§¨§¦©¨¥

,dlik`l dlik`.úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáîzrici la` ¥¦¨¨¨©¨©©§©©
el rcep m` s` okle ,ze`hgl zwlgn dpi` dlik`l dlik` oia wtq
.zg` z`hg `l` `ian epi` ,i`ce alg ly zelik` el` eidy seqa

:`xnbd zl`eyééaà déì øîà,`axlàøañz àì zàåjpi` ike - ¨©¥©©¥§©§Ÿ¦§§¨
xnel xeaq,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãécyi jgxk lr ixde ¦¦¨¥§©§§©¨

,zewlgn ody xnelCzòc à÷ìñ éàcxnel jzrc lr dlri m`y - §¦¨§¨©§¨
y,úBàhçì úB÷lçî ïéà [÷ôñ] úBòéãédlik` oia el rcepyke §¦¨¥¥§©§§©¨

,alg wtq edfy dlik`låwx ,mialg i`ce el` eidy el rcep seqa §
àéáî úçà úàhçx`ypy ote`a ,dywi `ld ,zelik`d izy lr ©¨©©¥¦

,ecia wtq xacd,úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî éànà©©¥¦¨¨¨©¨©©§©©
àéðúäå,`ziixaaúBàhça ïé÷eìçL ìk ,øác ìL Bììkxac lk - §¨©§¨§¨¤¨¨Ÿ¤£¦§©¨

,zg`e zg` lk lr z`hg eaiigl zexiard oia wlgnyïé÷eìç£¦
úBîLàawtq zericiy xn`z m`e ,my` aeig oiprl mb wlgn - ©£¨

recne ,zeny`l zewlgn opi`y oicd `ed ,ze`hgl zewlgn opi`
.ielz my` oiprl zewlgn el` zericiy `ziixaa iax xn`

:ze`hgl zewlgn wtq zericiy ,iia` zhiy lr `xnbd dywnøîà̈©
Cãéãìe ,ééaàì ïðç øa àáø déì,jzhiyle -úøîàcyúBòéãé ¥¨¨©¨¨§©©¥§¦¨§¨§©§¦

,äzòî àlà ,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñy ote`aéðôì áìç úéfk ìëà ¨¥§©§§©¨¤¨¥©¨¨©©©¦¥¤¦§¥
,íéøetékä íBé øçà áìç úéfëe ,íéøetékä íBézelik`d eide ©¦¦©©¦¥¤©©©¦¦
,dlik`l dlik` oia e`hg el rcep `ly ,cg` mlrdaíéøetkä íBéå§©¦¦

éà÷ éeìz íLà íB÷îazexiar wtq lr xtkn mixetkd mei ixd - ¦§¨¨¨¨¥
wtq zrici el dzidy enk mixetkd mei aygp jkle ,ielz my` enk
mb zwlgn wtq zriciy jixacle ,my` `iadl jixv didy

,ze`hglúBàhç ézL àéáîc énð éëäm` o`k s`y xn`p m`d - ¨¦©¦§¥¦§¥©¨
,ze`hg izy `iadl jxhvi ,alg lk`y mixetkd mei xg`l el rceei

c ,dyw i`ce dfe ,rvn`a wtq zrici el dzidy aygpy oeikàä̈
ïeðéìëà úçà íìòäa,cg` mlrda zekizgd izy z` lk` ixdy - §¤§¥¤¨¨§¦

wtq zrici oi`y x`ean ixd ,zg` z`hg `l` `iadl jixv epi`e
.ze`hgl zwlgn

:`iyewd z` iia` uxznïì àîéì ïàîe ,ééaà déì øîàxn`i ine - ¨©¥©©¥©¥¨¨
,epldéì òãéúî àìc ìò øtëî íéøetékä íBécmixetkd meiy - §©¦¦§©¥©§Ÿ¦§§©¥

,`hg wtqy elit` el rcep `ly in lr xtknòãéúîc àeäå àîìéc¦§¨§§¦§§©
déì,xeqi` wtq lr xary el rcep ok m` `l` xtkn epi` `ny - ¥

oi`e ,mixetkd mei el xtik `l ewitq el rcep `ly ote`a `linne
ly evexiz z` `ax dgec .ze`hg welig `le zeny` welig o`k

:iia`àcøz] ,àáø déì øîà,[dhey -ïðz 'òãBä àìå òãBä'ixd - ¨©¥¨¨©§¨©§Ÿ©§©
dpyna epipy(:a zereay)el rcepy in lr oia xtkn mixetkd meiy

xefgze ,el rcep `ly in lr oiae ,alg wtq lk`y mixetkd mei iptl
mei xg`l zifke mixetkd meia alg zifk lk`y mc` ixdy epziiyew
epi` ok it lr s`e ,rvn`a wtq zrici el dzidy aygp mixetkd

.zg` z`hg `l` `ian
:iia` ixac lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,ééaàì ïðç øa àáø déì øîàzewlgn wtq zericiy jixacl ¨©¥¨¨©¨¨§©©¥
l,ze`hgeléà äîe bbyáìç úéfk ìëàa,íéøetékä íBéa úéøçL ¨¦¨©©©¦¥¤©£¦§©¦¦

áìç úéfkåztqepaonfíéøetkä íBéa äçðîrcepe ,cg` mlrda §©©¦¥¤¦¦§¨§©¦¦
,z`hg aiigzde ,i`ce alg lk`y xetk mei xg`l elénð éëä- ¨¦©¦

xn`p o`k mb m`d,úBàhç ézL áéiçéîcef dzid eli` ixdy §¦©©§¥©¨
dlik` oia el xtkn mixetkd mei did xeqi` wtq ly dlik`
oeike ,ielz my`k xtkn mixetkd mei ixdy ,dipy dlik`l dpey`x
s` zwlgn wtq zricie ,wtq zricik zaygp mixetkd mei zxtky
oeikc ,ok xnel xyt` i` ixde .mizy aiigzie ,ze`hg aeig oiprl
wtq zriciy gkene ,zg` z`hg eaiigl yi ,cg` mlrda mlk`y

.ze`hgl zwlgn dpi`
:iia` el uxizïì àîéì ïàîe ,ééaà déì øîàepl xn`i ine -íBéc ¨©¥©©¥©¥¨¨§

øtëî àzòL ìk íéøetkä,drye dry lk xtkn mixetkd meiy - ©¦¦¨©§¨§©¥
,dipyl dpey`x dlik` oia el xtik mixetkd meiy xne` dz`y
df gkne ,zelik`d oia wtq zrici el dzid eli`k df ixd `linne

,ze`hg izya eaiigl dvex dz`àúøBàî àîBé délek àîìéc- ¦§¨¥¨¥§¨
mei iptl eyrpy mi`hg lr wx `id mixetkd mei zxtk `ny
lr `linne ,axrdn ,mixetkd mei lk mdilr xary ,mixetkd

exiar,mixetkd mei el xtik `l envr mixetkd meia eyrpy el` z
mlrda lkd dyry oeike ,ze`hg welig `le zeny` welig o`k oi`e

.zg` z`hg wx `ian cg`
:iia` ly evexiz z` dgec opg xa `ax(äðç øá øá äáø) déì øîà̈©¥

[ïðç øa àáø],iia`làcøzixd ,dhey -ïðz] (àéðú)epipy - ¨¨©¨¨©§¨§©
eilr miaiigy dxiar wtq lr xtkn mixetkd meiy df iabl ,[dpyna

,ielz my`eléôà ,íéøetkä íBéa äøéáò ÷ôñ Bãéì àaL éøäm` £¥¤¨§¨§¥£¥¨§©¦¦£¦
df didäëéLç íò,mixetkd mei seq lyøeètiptn ,ielz my`n ¦£¥¨¨

,øtëî íBiä ìkLoi`y gkene ,meid seqay oexg`d rbxd elit`e ¤¨©§©¥
alg lk` m` ,jky oeike ,mixetkd mei lk eilr xeariy jxev
eli`k dlik` lk xg`l el xtkzp ,dgpna alg lk` aeye zixgya
zxfeg ok m`e ,wtq zricik zaygp ef dxtke ,ielz my` `iad
ok m` ,ze`hgl zewlgn wtq zericiy xaeqd iia` zrcl ,`iyewd
ixde ,ze`hg izy `iadl jxhvi ,alg i`ce lk`y el xxaziyk

.cg` mlrda mlk`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zezixk(iyiy meil)

zrck ef `ziixaéeìz íLà íãà ácðúî ,øîàc ,àéä øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¦§¨©¦§©¥¨¨¨¨¨
,íBé ìëa,dacpa elit` df oaxw `iadl mc` lekiy oeikeCkìéä §¨¦§¨

déì ïðéøîà,ipyl mixne` okl -éðúàå éeìz íLà éúééà`iaz - ¨§¦©¥©§¥¨¨¨§©§¥
,i`pz dyrze ielz my`,ïneL ïBLàø ìëà éàeàeä[ipyd-]ìëà ¦¨©¦¨¨©

äøtk éåäéì ,áìç,lk`y algd lr dxtk df oaxw `di -àì éàå ¥¤¤¡¥©¨¨§¦Ÿ
,oey`xd `l` ,algd z` lk` `l ipyd m`e -äáãð éåäéì`di - ¤¡¥§¨¨

.dacp df oaxw
alg wtq minrt dnk lk`y mc`a dpcy `ziixa d`ian `xnbd
lk`y dkizgd lr wtq yiy dlik`l dlik` oia el rcepe ,bbeya

:oney e` alg dzid m`,ïðaø eðzy mc`ìëà`idy dkizg bbeya ¨©¨¨¨©
Bì òãBðå ,áìç ÷ôñaiige ,alg wtq dzid ef dkizgy okn xg`l §¥¥¤§©

dkizg bbeya lk`y aey el rxi` oaxw `iady mcewe ,ielz my`
`idyBì òãBðå ,áìç ÷ôñwtq dzid ef dkizg mby okn xg`l §¥¥¤§©
,algL íLk ,éðà øîBà ,øîBà éaølk zlik` xg`l el rcep m` ©¦¥¥£¦§¥¤

,i`ce alg ly zelik` el` eidy ,zekizgdìk ìò úàhç àéán¥¦©¨©¨
úçàå úçàyiy wx el rcep dlik`l dlik` oiay s` ,zelik`dn ©©§©©

zeaiygne zelik`d oia zewlgn el` zerici mewn lkn ,xaca wtq
aiig ,alg zelik` el` eid ok`y el rcepyke ,zenlrd izyk oze`

,dlik` lk lr z`hgCkdnk el ex`ype ,wtqd el xxaed `lyk ¨
,alg zelik` ly zewitqéaø .úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©¨©©§©©©¦

ïBòîL éaøå øæòìà éaøå äãeäé éaøa éñBée miwlegïéà ,íéøîBà ¥§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¥
,ãçà éeìz íLà àlà àéáîmeynøîàpLielz my` zyxta`xwie) ¥¦¤¨¨¨¨¤¨¤¤¡©

(gi dodMd eilr xRke','ââL øLà BúââL ìòdbbyd zepeyl ieaixne §¦¤¨¨©Ÿ¥©¦§¨£¤¨¨
y minkg eyxc weqtayç Bðéà äaøä úBââL ìò eléôààlà áéi £¦©§¨©§¥¥©¨¤¨

,úçà,alg wtq df didy dlik`l dlik` oia el rcepyk s` okle ©©
.cg` ielz my` `l` `ian epi`

:iax ly ezrc xe`iaa zwelgn d`ian `xnbdïàk ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨
éaø äðLy ,iax epze` cnil ef `ziixaa -úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ¨¨©¦§¦¨¥§©§
,úBàhçìm`y epiide ,'zg`e zg` lk lr z`hg `ian'y xn` ixdy §©¨

seqae ,xeqi` wtq ezlik`a didy dlik`l dlik` oia el rcep
lr z`hg `ian ,i`ce xeqi` did zelik` mze` lkay el xxazd
e`hg ly dxenb drici el dzid `ly s`e ,dnvr ipta dlik` lk
,df oiprl dliren wtq zrici s` mewn lkn ,dlik`l dlik` oia

.`ziixaa x`azdy enke
úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ïéà ,øîà àáøoia el rcepy dn - ¨¨¨©¥§¦¨¥§©§§©¨

zaygp dpi` ,alg wtq `id lk`y dkizgdy dlik`l dlik`
zekizg el` eidy seqa el xxazd m` s` okle ,z`hg oiprl 'drici'

,dlik`e dlik` lk lr z`hg aiig epi` ,algéðz÷ éëä àlà`l` - ¤¨¨¦¨¨¥
,`ziixaa zepyl yi jkBì äúéä íàL íLkdlik`l dlik` oia §¥¤¦¨§¨

éàcå äòéãé,alg lk`y,úçàå úçà ìk ìò úàhç àéáîoeik §¦¨©©¥¦©¨©¨©©§©©
,zelik`d oia zwlgn dricidyCkmb÷ôñ úòéãé Bì äúéä íàoia ¨¦¨§¨§¦©¨¥

,dlik`l dlik`.úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáîzrici la` ¥¦¨¨¨©¨©©§©©
el rcep m` s` okle ,ze`hgl zwlgn dpi` dlik`l dlik` oia wtq
.zg` z`hg `l` `ian epi` ,i`ce alg ly zelik` el` eidy seqa

:`xnbd zl`eyééaà déì øîà,`axlàøañz àì zàåjpi` ike - ¨©¥©©¥§©§Ÿ¦§§¨
xnel xeaq,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãécyi jgxk lr ixde ¦¦¨¥§©§§©¨

,zewlgn ody xnelCzòc à÷ìñ éàcxnel jzrc lr dlri m`y - §¦¨§¨©§¨
y,úBàhçì úB÷lçî ïéà [÷ôñ] úBòéãédlik` oia el rcepyke §¦¨¥¥§©§§©¨

,alg wtq edfy dlik`låwx ,mialg i`ce el` eidy el rcep seqa §
àéáî úçà úàhçx`ypy ote`a ,dywi `ld ,zelik`d izy lr ©¨©©¥¦

,ecia wtq xacd,úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî éànà©©¥¦¨¨¨©¨©©§©©
àéðúäå,`ziixaaúBàhça ïé÷eìçL ìk ,øác ìL Bììkxac lk - §¨©§¨§¨¤¨¨Ÿ¤£¦§©¨

,zg`e zg` lk lr z`hg eaiigl zexiard oia wlgnyïé÷eìç£¦
úBîLàawtq zericiy xn`z m`e ,my` aeig oiprl mb wlgn - ©£¨

recne ,zeny`l zewlgn opi`y oicd `ed ,ze`hgl zewlgn opi`
.ielz my` oiprl zewlgn el` zericiy `ziixaa iax xn`

:ze`hgl zewlgn wtq zericiy ,iia` zhiy lr `xnbd dywnøîà̈©
Cãéãìe ,ééaàì ïðç øa àáø déì,jzhiyle -úøîàcyúBòéãé ¥¨¨©¨¨§©©¥§¦¨§¨§©§¦

,äzòî àlà ,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñy ote`aéðôì áìç úéfk ìëà ¨¥§©§§©¨¤¨¥©¨¨©©©¦¥¤¦§¥
,íéøetékä íBé øçà áìç úéfëe ,íéøetékä íBézelik`d eide ©¦¦©©¦¥¤©©©¦¦
,dlik`l dlik` oia e`hg el rcep `ly ,cg` mlrdaíéøetkä íBéå§©¦¦

éà÷ éeìz íLà íB÷îazexiar wtq lr xtkn mixetkd mei ixd - ¦§¨¨¨¨¥
wtq zrici el dzidy enk mixetkd mei aygp jkle ,ielz my` enk
mb zwlgn wtq zriciy jixacle ,my` `iadl jixv didy

,ze`hglúBàhç ézL àéáîc énð éëäm` o`k s`y xn`p m`d - ¨¦©¦§¥¦§¥©¨
,ze`hg izy `iadl jxhvi ,alg lk`y mixetkd mei xg`l el rceei

c ,dyw i`ce dfe ,rvn`a wtq zrici el dzidy aygpy oeikàä̈
ïeðéìëà úçà íìòäa,cg` mlrda zekizgd izy z` lk` ixdy - §¤§¥¤¨¨§¦

wtq zrici oi`y x`ean ixd ,zg` z`hg `l` `iadl jixv epi`e
.ze`hgl zwlgn

:`iyewd z` iia` uxznïì àîéì ïàîe ,ééaà déì øîàxn`i ine - ¨©¥©©¥©¥¨¨
,epldéì òãéúî àìc ìò øtëî íéøetékä íBécmixetkd meiy - §©¦¦§©¥©§Ÿ¦§§©¥

,`hg wtqy elit` el rcep `ly in lr xtknòãéúîc àeäå àîìéc¦§¨§§¦§§©
déì,xeqi` wtq lr xary el rcep ok m` `l` xtkn epi` `ny - ¥

oi`e ,mixetkd mei el xtik `l ewitq el rcep `ly ote`a `linne
ly evexiz z` `ax dgec .ze`hg welig `le zeny` welig o`k

:iia`àcøz] ,àáø déì øîà,[dhey -ïðz 'òãBä àìå òãBä'ixd - ¨©¥¨¨©§¨©§Ÿ©§©
dpyna epipy(:a zereay)el rcepy in lr oia xtkn mixetkd meiy

xefgze ,el rcep `ly in lr oiae ,alg wtq lk`y mixetkd mei iptl
mei xg`l zifke mixetkd meia alg zifk lk`y mc` ixdy epziiyew
epi` ok it lr s`e ,rvn`a wtq zrici el dzidy aygp mixetkd

.zg` z`hg `l` `ian
:iia` ixac lr `iyewa zxg` oeyl d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,ééaàì ïðç øa àáø déì øîàzewlgn wtq zericiy jixacl ¨©¥¨¨©¨¨§©©¥
l,ze`hgeléà äîe bbyáìç úéfk ìëàa,íéøetékä íBéa úéøçL ¨¦¨©©©¦¥¤©£¦§©¦¦

áìç úéfkåztqepaonfíéøetkä íBéa äçðîrcepe ,cg` mlrda §©©¦¥¤¦¦§¨§©¦¦
,z`hg aiigzde ,i`ce alg lk`y xetk mei xg`l elénð éëä- ¨¦©¦

xn`p o`k mb m`d,úBàhç ézL áéiçéîcef dzid eli` ixdy §¦©©§¥©¨
dlik` oia el xtkn mixetkd mei did xeqi` wtq ly dlik`
oeike ,ielz my`k xtkn mixetkd mei ixdy ,dipy dlik`l dpey`x
s` zwlgn wtq zricie ,wtq zricik zaygp mixetkd mei zxtky
oeikc ,ok xnel xyt` i` ixde .mizy aiigzie ,ze`hg aeig oiprl
wtq zriciy gkene ,zg` z`hg eaiigl yi ,cg` mlrda mlk`y

.ze`hgl zwlgn dpi`
:iia` el uxizïì àîéì ïàîe ,ééaà déì øîàepl xn`i ine -íBéc ¨©¥©©¥©¥¨¨§

øtëî àzòL ìk íéøetkä,drye dry lk xtkn mixetkd meiy - ©¦¦¨©§¨§©¥
,dipyl dpey`x dlik` oia el xtik mixetkd meiy xne` dz`y
df gkne ,zelik`d oia wtq zrici el dzid eli`k df ixd `linne

,ze`hg izya eaiigl dvex dz`àúøBàî àîBé délek àîìéc- ¦§¨¥¨¥§¨
mei iptl eyrpy mi`hg lr wx `id mixetkd mei zxtk `ny
lr `linne ,axrdn ,mixetkd mei lk mdilr xary ,mixetkd

exiar,mixetkd mei el xtik `l envr mixetkd meia eyrpy el` z
mlrda lkd dyry oeike ,ze`hg welig `le zeny` welig o`k oi`e

.zg` z`hg wx `ian cg`
:iia` ly evexiz z` dgec opg xa `ax(äðç øá øá äáø) déì øîà̈©¥

[ïðç øa àáø],iia`làcøzixd ,dhey -ïðz] (àéðú)epipy - ¨¨©¨¨©§¨§©
eilr miaiigy dxiar wtq lr xtkn mixetkd meiy df iabl ,[dpyna

,ielz my`eléôà ,íéøetkä íBéa äøéáò ÷ôñ Bãéì àaL éøäm` £¥¤¨§¨§¥£¥¨§©¦¦£¦
df didäëéLç íò,mixetkd mei seq lyøeètiptn ,ielz my`n ¦£¥¨¨

,øtëî íBiä ìkLoi`y gkene ,meid seqay oexg`d rbxd elit`e ¤¨©§©¥
alg lk` m` ,jky oeike ,mixetkd mei lk eilr xeariy jxev
eli`k dlik` lk xg`l el xtkzp ,dgpna alg lk` aeye zixgya
zxfeg ok m`e ,wtq zricik zaygp ef dxtke ,ielz my` `iad
ok m` ,ze`hgl zewlgn wtq zericiy xaeqd iia` zrcl ,`iyewd
ixde ,ze`hg izy `iadl jxhvi ,alg i`ce lk`y el xxaziyk

.cg` mlrda mlk`
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Bæa øèBt ïBòîL éaø,miliayd ipya xary xg`l ycwnl qpkpa - ©¦¦§¥¨
xyt`e ,envr ipta d`neh wtqk aygp liay lky meyn ,enrhe
ezqipkay `vnpe ,xedhd liayd `edy mdn cg` lk lr xnel

.zi`ce drici el dzid `l ycwnløèBt äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥
ïleëaok xn`e ,`ziixaa mi`aend mipte`d lka -íeMî[mya-] §¨¦

.ïBòîL éaø©¦¦§
:`xnbd ddnzàúéén÷a eléôàåxn`y 'oleka xhet' oeyl m`d - ©£¦§©©§¨

oey`xd ote`a elit` epiid oerny iax mya dcedi oa oerny iax
dipyd mrta ixdy ,dyw ok m`e ,miliayd ipya xary ,`ziixaa

.oaxwa aiigzi `l recne ,i`ce `nh `edyk ycwnl qpkp
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àáø øîàote`a ,o`k - ¨©¨¨¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,`ziixaa xkfedy oey`xda CìäL ïBâkd liayïBLàø §¤¨©©¦
,`nh wtq `edy rcie ,dligza Bëeléä úòLáeyd liaçëL éðM ¦§©¦©¥¦¨©

,ïBLàøa CìäLlkn ,`nh i`ce didy s` ycwnl qpkpyky `vnpe ¤¨©¨¦
,drici zvwn wx `l` ,`nh `edy dnly drici el dzid `l mewn
zi`ce drici o`k dzidy ixd eizekild izyn xkef did m` ,xnelk
izyy ixd ,dpey`xdn gky dipyd wtq zriciay dzr j` ,`nhpy
zvwnk zeaygp [zi`ce drici minxeb md mzetxhvday] zericid

.i`cea `nhpy dricid on zvw xnelk ,zi`ce driciéâéìt àäáe- §¨§¦¦
,`ziixaa mi`pzd ewlgp df xacaeøáñ àn÷ àpziax zrca ©¨©¨¨©

y ,oernyäòéãé úö÷îzi`ceàéîc äòéãékrci eli`k zaygp - ¦§¨§¦¨¦¦¨¨§¨
.oaxw aiige ,dligza drici el dzidy aygpe ,`nh `edy i`ceea

ïBòîL éaøådcedi oaøáñy ,oerny iax zrcaåàì äòéãé úö÷î §©¦¦§¨©¦§¨§¦¨¨
àéîc äòéãékqpkpy xkf `ly oeike .dnly dricik zaygp dpi` - ¦¦¨¨§¨

.oaxwn xehte ,dligza drici o`k oi` ,oey`xd liayl
:dnvr `ziixad z` zx`an `xnbdøî øîà,`ziixaaCìä ¨©©¨©
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קנג oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

åæá øèåô ïåòîù éáøxninl `ki` dqipk `cge `cg lk` ,edpip ze`neh ipyc Ð

opira ycwn z`nehae ,dlgza zi`ce drici `kil jklide .xedhd `ed df liay

.onwl dinrh yxtn ,aiignc `nw `pze .mizpa mlrde seqae dlgza driciåìéôàå
àúééî÷á!izixg` dqipka zi`ce drici `ki` `de ,dinza ?`ziinw izxza Ðçëù

ïåùàøá êìäùzi`ce d`nehc ab lr s`e Ð

gkyc ,dricid zvwn `l` `kil `din ,`id

i`pz ixz ipd ibilt `dae .oey`xd z`

iaxc `ail` `nw `pz ;oerny iaxc `ail`

eli`c ,`ziixzaa `l` exht `l oerny

d`neh `ki` jytp dnnc oeik `ziinwa

it lr s` ,mdipya jldy ,zi`ce drici

zvwn ikd elit` Ð oey`xa jldy gkyy

la` .dlgza drici dil dede ,dricik drici

.zi`ce drici `kil `ziixzaaïåòîù éáøå
øáñ äãåäé ïádrici z`nehc ab lr s` Ð

Ð drici zvwn `l` `kilc oeik ,`id zi`ce

.`inc dizilc o`nk'åë ìàòîùé éáøÐ

.(a,ci) zereayc ipy wxtaùéøã àéù÷å
ùé÷ì ùéøãà ùé÷ìdnwe` `l i`n`c Ð

!i`cek wtq zrici `nile ,iaxkàåäå íìòðå
àîèzvw `ki`c ab lr s` :rnyn Ð

.aiig Ð d`neha dnlrd'åë íìòðåÐ

`nl` ,`yxc jdl "mlrpe" ixz ipd wit`cn

irac d`neh zricic .dlgza drici dil zil

ixz jpdn `l` `wtn `l seqae dlgza

zereayc `nw wxta oxn`ck ,"mlrpe"

.(`,c)äðùîåéðôì øúåðå áìçxeaqke Ð

.`xzidc oney odipyåúåçàå äãð åúùà
úéáá åîòezy` ef xeaqk ,zg`d lr `a Ð

dzid ezy`y `vnpe .`id dxedhy xeaqke

.`a odn efi` lr wtq cere ,dcpòùåäé éáøå
øèåôÐ "da `hg xy`" :`xnba yxtn Ð

.`hg dna el rceiy cräùòù åàÐ

dk`ln efi` rcei epi`e ,zaya dk`ln

.rxf m` yxg m` ,dyréåìú íùàî óàÐ

.`xnba yxtnå÷ìçð àìxfril` iax Ð

iaxe] ,`hg dna rciy opira `l :xn`c

.[`hg i`na rciy opira :xn`c ryediìò
ãçà íùî àåäù øáãzepli` izy oebk Ð

m` hwl dfn m` rci `le ,eiptl cg` oin ly

.dfnáééç àåäùefi` `hg dna rci ixdy Ð

.`hg mip`z zhiwlay ,dyr dk`lnäî ìò
úåîù éðù íåùî àåäù øáã ìò å÷ìçðÐ

mip`z wtq inp i` ,ogh wtq xvw wtq oebk

,ef z` dyre efl oiekzpa oke miapr wtq

z`hg` oia drici` oia `xwa aizkc "da"c

,da `ehgl oeekziy cr Ð ryedi iaxl .`id

,xfril` iaxle .`hg dna rci dricid zrle

zrle ,`hg ea yiy xacl oeekzpy oeik

.ibq `hgy el rcep driciäãåäé éáø øîà
'åëiaxc dizbelt i`n yxtn `xnba Ð

.ediilr dcediäá øèô íà éðà äéîúåÐ

!xeq`d xac lr oeekzp `ld ,ryedi iax da xht dn lr :xnelkïë íà?"da" xn`p dnl ,aiig `peeb i`d ik wqrznc Ð÷ñòúîì èøôz` jezgl oebk ,`xzida Ð

.aiig Ð xeqi`a wqrznd df la` .xaegnd z` jzge yelzdàøîâ÷ñòúîì èøô äéì éòáîdil zi` xfrl` iaxc ok m` `iyw i`e .zxg` dyre efl oeekzp oebk Ð

zk`ln yixcc ongp axc dil zil xfril` iaxc il d`xp !slinl ivn ongp ax iziinc zaygn zk`lnnc ,jixv `l Ð wqrznl hxt xfril` iax yixcc "da" i`d ,ongp axc

cr "da `hg xy`" yixcc ryedi iaxl la` .xeht zaya wqrznc `icda xn`c meyn `l` ongp axc iziin `le ,`yxc `idd dil rnyn `lc ,dxez dxq` zaygn

.dxez dxq` zaygn zk`ln ongp axk yixc edi` Ð `hg dna el rceeiy
÷ñòúî
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úî÷åîãà,ynn iaxk e`lc jgxk lr xnel jixve Ð iaxk dnwel l`rnyi iaxk

dnwel :jxtnl ivn yiwl yixc` yiwl yixc `iyw `la ok m`c

xaq iaxe ,eax zia zrici dil dedc ,aiig ikd meyne .eax zia zrici mrhne iaxk

drici `la dil znwene ,l`rnyi iaxk dil znwenc` :jixt ikd `l` .drici dny

enk zvwn zriciae iaxk dnwel Ð llk

.drici dny iax xaqc ,wtq zrici

àäaxd dywde Ð 'ek opzc `id oizipzn

i`dn gken ikide :o"ecx`een l`eny iax

ira `l l`rnyi iaxc ,iziinc oizipzn

i` ,irac jl `ni` mlerl ?dlgza drici

`yxcl "mlrpe" "mlrpe" witnc meyn

zia zrici xaqc iax opifg `d Ð izixg`

lr s` ,eax zia zrici irae ,drici dny eax

d`neh mlrdl "mlrpe" "mlrpe" witnc ab

ira mewn lkne ,`kd enk ycwn mlrdle

llkn Ð "mlrpe" zernynn eax zia zrici

`pgky` iax `nlya :xnel yie !xak rciy

m` ,eax zia zrici irac `nlra

iax la` .dl ira inp d`nehe ycwn iab ok

irac `zkec meya `pgky` `l ,l`rnyi

m` :xnel yi cere .eax zia zricided ok

rciy llkn Ð "mlrpe" :`icda xninl dil

.xak
oeyl
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`oifgeקנד mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

íéáìçá ÷ñòúîlek`l oeekzpe .oney dfe alg dfy rcepe ,eiptl oneye alg oebk Ð

,eiptl alge alg :inp i` .elk`e algd l` eci dklde ,xg` mewnl hiade ,oney

epiid bbeyc ,bbeyl inc `le .ef z` lk`e ef dkizg lek`l oiekzpe oney `edy xeaqe

.oney `edy xeaq la` ,dnvr ef dkizgl oiekzpyúåéøòá ÷ñòúîoeekzp oebk Ð

,`id dxedh xeaqe dcp ezy` lr `eal

,rci `le ezy` dhnype eiptl ezy`e ezeg`

,bbeyl inc `le .dnewna ezeg` d`ae

`idy xeaqe ,dnvr efl oeekzpy oebk bbeyc

.ezy`úáùá ÷ñòúî àìà`z` ikdl Ð

yxtn zaya wqrzn .dixhtinl `xw

.dinwlúáùçî úëàìîoeekzpe aygy Ð

.dnvr ef dk`lnläì úçëùîwqrzn Ð

py oebk ,zaya.'ek oeekzäéáâäìxeht Ð

oeekzp `lc ,ied wqrzn i`dc ,lkd ixacl

.dkizg meyléøçà íú÷ã÷ã,xnelk Ð

.ipezgtwe ipezgvpúåùîùä ïéá õôç äéáâä
.e`ivedl ick mixetikd meil zay oiay Ð

`idy ddabd yiy ,cin aiig ddabd`c

miaxd zeyxl jenq `idy oebk ,d`ved

zivn ikid ?edn ,miaxd zeyxa cner `ede

?xgnl dzvwne meid dzvwn mzd xninl

éøçà íú÷ã÷ã`le ipgvpl mzayge Ð

zvwn inp xninl `ki`c ,melk mzlred

.xgnl ddabd zvwne meid ddabdéáøìå
éñåédzvwne meid dzvwnc inp idp Ð

i`n` ,`ed dk`ln xnb Ð (`ed) xgnl

dil opirny `de ?xeht lkd ixacl xn`w

!aiignc xfril` iaxlâéøàä ìò íéðùålk Ð

irac `nrh epiid dlgzae .df `ed xeriyd

opi` mipyc ,ixzqc meyn Ð dyly

meid eivg xninl `ki` ,`kd la` .oiniiwzn

.xgnl eivgeíùàå òãé àìå àèçú éëÐ

.aizk ielz my` iabäìò éåä éàîwtqc Ð

?oerny iaxc `ail` lk` `l wtq lk`àèç
àèç éàîá òãåé åðéàåxzepe alg oebk Ð

`hg wtq e` .lk` odn efi` rci `le ,eiptl

.eiptl alge oney oebk ,`hg `l wtq e`

÷ñòúî åðééä úå÷åðéúz` lenl oeekzpy Ð

oiekzn didy oebk Ð bbeye .df z` lne df

.zaya clepy xeaq la` ,envr dfløáãá
äåöî åàìãhwle ef dp`zl oiekzp oebk Ð

.ef z`áééç äøåáçá ì÷ì÷îopixn` ikdc Ð

lk :(cl) "ckd z` gipnd" wxta `nw `aaa

.xirane laegn ueg ,oixeht oilwlwndìáà
áééçî òùåäé éáø åìéôà àðéî ãçáz`e Ð

,mzqa rnync ,xeht zaya wqrzn zxn`

!`pin cga elit`eáééçî òùåäé éáø åìéôà
mip`z zhiwll ixdy ,`ed wqrzn e`lc Ð

`axe iia`c ab lr s` mip`z hwile oiekzp

,xzidl oiekzna `l` wqrzna ixht `l

Ð l`eny la` .yelzd z` jezgl oebk

hwpcn ,xht xeqi`a wqrzna elit`

dxq` zaygn zk`ln dizlinl `cenlz

.ea oiekziy rnyn Ð dxezéàøúá àúåÐ

e`l `kde ,xeht wqrznc ,izeek uixz

.hwil dze` oiekzpy dze`c ,`ed wqrzn

ca`y oebk Ð ryedi iax xht `nrh i`ne

dhiwl ly dpey`x daygn ,ealn hwln

hewll oiekzpy oebk .dgkye ealn dca`

dklde ,`pira mip`z xeaqke ,gkye miapr

ixd Ð oeekzn `la ohwile miaprd lr eci

.ezaygne ezywa :opira ediiexz op`e ,ezaygn ziyrp `ly `vnp eiykre ,mip`zd lr ayg dhiwl zryay ,[ezaygn ziyrp `l la`] ,jixv did miaprly ,ezywa ziyrp
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ïåùìepyxity dn itl Ð xaegnd jzge yelzd diabdl oiekzp xnzi`c zetqezd

xg` xaegn jzg i`c .el oeekzny envr eze` xaegn ecia dlre :xnel jixv

zexp izyc `idd enk ,xeht xaegnl oiekzp elit` ?yElzl oeekzp hwp i`n` Ð

.ok yxit `l iwgvi dnly epiaxe .ef z` zeakl oeekzpeàäãdkizgl oeeki` `l

lkc inp bbey :xn`z m`e Ð `xeqi`c

:xnel yie !xeqi`l oeekzn `l dlek dxezd

bbeya `ed ,xzen xn`yk dlek dxezd lka

la` .xeqi` `edy epl reci `edy xaca

,`nlr ilekl xzid `edy xacl oeekzn `kd

xeht jkle ,xeaq `edy dn itk did m`

.wqrzn iedc meynìáàelit` `pin cga

ryedi iax`le l`enyl jixt jkl Ð aiign

l`enylc meyn .lirlc `axe iia`l jixt

mrhn xhtine ,xeqi`l oiekzna ikda ixii`

,jixt `l `axe iia`l la` .zaygn zk`ln

exiin `l` ,ikda exiin `l edpi`c meyn

hxt Ð "da" mrhn xehtc ,xzidl oeekzpy

.lirlc `ibeq ikdc .wqrznl

àëäoebk ealn hwln ca`y opiwqr i`na

iax ibilt `dae Ð 'ek oeekzpy

.`cenlz yxtnck ,ryedi iaxe xfril`

.aiig `pin cga `d :jixt `lc dzr `gipe

oeekzpy oebk ,ixiinw `pin cga dizeekcc

mip`z xeaqke gkye ,elld mip`z hwll

eci dklde ,xg` cvn mdy `pira mixg`

aiig ikd meyne ,mipey`xd mip`zd lr

`dc .oeekzp elld mip`zl `xwirnc oeik

oeekzpa zaygn zk`ln mrhn xehtc

ixiin ,xg` xaegn jzge df xaegn jezgl

mlern oeekzp `ly ,ealn hwln ca` `ly

.oey`xd xaegn eze`l [`l`]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zezixk(ycew zay meil)

:`xnbd zxxanéàîc ÷qòúîdxezd dkxved dxiar efi`a - ¦§©¥§©
,xzid dyrna wqrzn `edy iptn dxiar xary mc` xehtléà¦

úBéøòå íéáìçc,dxeq` d`ia e` alg zlik` ly zexiara m` - ©£¨¦©£¨
,wqrznd z` xehtl dxezd d`ay ,xeqi`a lykpe xzidl oeekzdy

el` mipte`ay `ed oicd ixdy ,ok xnel xyt` i`áéiç,oaxwa ©¨
,[áéiç úBéøòå íéáìça ÷qòúnä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàc]§¨©©©§¨¨©§¥©¦§©¥©£¨¦©£¨©¨

,df dyrnl llk ezpeek dzid `ly s`äðäð ïkLel yiy oeik - ¤¥¤¡¤
:`xnbd dkiynn .dpeek `ll s` aiige ,el` zexiara d`pdéàå`a §¦

xehtl weqtd,úaMa ÷qòúîzaya xzid dyrn zeyrl oeekzdy ¦§©¥©©¨
`edy mircei ep` cgein cenil `ll s` ixd ,xeqi` icil `ae

y,øeète,àîòè éàîwx zay zek`lnay oeik'úáLçî úëàìî' ¨©©£¨§¤¤©£¤¤
,äøBz äøñàdk`lnl dpeeke daygn `ll dzyrpy dk`ln eli`e ¨§¨¨

.zaya wqrznd z` xehtl ick weqta jxev oi`e ,zaiign dpi` ,ef
:`xnbd zvxzn,àáøì,oldl eixac e`aeiydì úçkLî`ven - §¨¨©§©©¨

,zaya wqrznd z` xehtl dxezd dkxvedy dz`ïåekúpL ïBâk§¤¦§©¥
,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úà CBzçìdyrna wqrzdy dryay ©§¤©¨§¨©¤©§¨

,xvew zk`lnl oeekzd `ly oeikne ,xvew xeqi` lr xar ,xzid
e ,xehtdì úçkLî ,ééaàì,wqrzn meyn xehty ote`ïBâk §©©¥©§©©¨§

,Leìzä úà déaâäì ïåekúðcoeekzde wxi zbexra oikq el ltpy §¦§©¥§©§¦©¤©¨
,jezig dyrnl llk oeekzd `le ,ediabdl,øaeçîä úà Cúçå§¨©¤©§¨

meyn xeht `ed df ote`ae ,xaegn wxi jzg ezdabd ick jezy
.wqrzn

:`axe iia` ly zwelgnd xwir z` d`ian `xnbdïåekúð ,øîzéàc§¦§©¦§©¥
Leìzä úà déaâäìwxi zbexr jeza el dltpy oikq diabdl - §©§¦©¤©¨

ì ïåekéà àì àäc ,àîòè éàî ,øeèt ,øaeçîä úà CúçåíeL §¨©¤©§¨¨©©£¨§¨Ÿ¦©¥§
äëéúçdvx m` la` .jezig ly dyrnl llk oeekzd `l ixdy - £¦¨

úà CBzçìwxidáéiç ,øîà ééaà ,øaeçîä úà Cúçå Leìzä ©§¤©¨§¨©¤©§¨©©¥¨©©¨
,z`hgì ïåekéà àäcäëéúç íeL,jezig dyrnl oeekzd ixdy - §¨¦©¥§£¦¨

e .aiig ,xeqi`a jzgy oeik ,xzida jezgl oeekzdy s`eøîà àáø̈¨¨©
àøeqéàc äëéúçì ïåekéà àì àäc ,øeètoeekzd `l ixdy - ¨§¨Ÿ¦©¥©£¦¨§¦¨

.xeqi` ly jezig dyrnl
:dpyna epipy'åë e÷ìçð àì ,øîBà éñBé éaødk`ln dyerd lr ©¦¥¥Ÿ¤§§

dyr zvwne meid dyr zvwn xne` ip`y ,xeht `edy zeynyd oia
epipy mpn` ,jk lr minkg el eaiyd dn dpyna x`azd `le .xgnl

,`ziixaa'éøçà íz÷c÷c' ,éñBé éaø ïäì øîà ,àéðzmzgvp - ©§¨¨©¨¤©¦¥¦§©§¤©£©
zgtiwe.mkixaca ize` m

:`xnbd zl`eydéì éøîà éàî,minkg el exn` dn -cok zngn ©¨§¦¥§
eäì øîàiqei iax.'éøçà íz÷c÷c':`xnbd daiyndéì éøîà éëä ¨©§¦§©§¤©£©¨¦¨§¦¥

m` ,minkg el exn` jk -,eäî úBLîMä ïéa déaâämb ,xnelk ¦§¦©¥©§¨©
meid ziyrp dk`ln zvwny mixne`y meyn xhet dz`y jixacl
diabde ,d`ved zk`lna wqry mc` lr xn`z dn ,xgnl dzvwne
oiay zeynyd oiaa `vnp `ed eay zeyxdn exwerl ick utgd z`
xyt` i` dfa ixde ,xeht didi dfa mb m`d mixetikd meil zay
ziyrp dk`lnd ixdy ,xgnl ivge meid dyr ivgy xnele wlgl
lre .eaiigl yi ok m`e ,mi`vg ipyl dwlgl xyt` i`e oir sxdk

ef dprheäì øîà,iqei iax,éøçà íz÷c÷cize` mzgvp ,xnelk ¨©§¦§©§¤©£©
.mkzprha

,mzprhl iqei iax dced recn :`xnbd ddnzeäì àîéðådid ixde - §¥¨§
y ,ok xnel ozip ddabda s`y mdl aiydl lekiääaâä úö÷î¦§¨©§¨¨

.øçîì dúö÷îe ,íBiäî äúéä:`xnbd zvxzneäì øîà÷ énð éëä ¨§¨¥©¦§¨¨§¨¨¨¦©¦¨¨©§
,iqei iax mdl xn` jk zn`a -,éøçà íz÷c÷c,ipgvpl mzayge ¦§©§¤©£©
,íeìk íëãéa íúéìòä àìåzvwny xnel xyt` dfa mby meyn §Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§

.xehte ,xgnl dzvwne meid dzid ddabd
:`xnbd dywn .iqei iax ixaca dzr dpc `xnbd,éñBé éaøìes` §©¦¥

lkn ,xgnl dzvwne meid dzyrp dk`ln zvwny xne` `edy
`ed seqa dyrpy zvwn eze` ixd mewn,äëàìî øîbozip dfa ike §©§¨¨

s`y xneløeèt øæòéìà éaøìlkd ixacly ,iqei iax xn`y itk] §©¦¡¦¤¤¨
,[xehtáéiçîc déì àðòîL àäxfril` iax zrca epipy ixd - ¨§©§¨¥¦§©¥

,dzvwn z` wx zaya dyry s`e ,dk`ln xnb ziiyr lr aiigny
ïðúczay zkqna(.dw),'bxe`' zk`ln iabl,øîBà øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¥

ìL âøBàäälçza ïéèeç äL,cbad zbix` zligza -åbx` m` ok ¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨§
hegâéøàä ìò ãçà,ezbix`a ligzd xaky cba lr -,áéiçs` ik ¤¨©¨¨¦©¨

sxhvn `edy oeik mewn lkn ,dk`ln zvwn `l` epi` heg eze`y
aiigziy xn`p d`ved zk`lna s` ok m`e .eilr aiig ,miiwd cbal
xnby oeik ,dk`lnd lk z` dyr `lyk s` dk`lnd xnba
xfril` iax mby ,iqei iax ixack `lye ,cg` meia did dk`lnd

.dfa xhet
:`xnbd zvxznéëä øæòéìà éaøc àaélà éñBé éaø ,óñBé áø øîà̈©©¥©¦¥©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¦

éðúîril` iax ixaca zaya dpynd z` jk dpey did iqei iax -,xf ©§¥
ìL âøBàä ,øîBà øæòéìà éaøälçza ïéèeç äLzbix` zligza - ©¦¡¦¤¤¥¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨

,cbadåbxe`d okâéøàä ìò íéðL,ezbix`a eligzd xaky cba lr - §§©¦©¨¨¦
,áéiçipy zbix`a `l` aiigzn epi` dk`lnd xnba s`y meyn ©¨

aiig epi` cg` heg bxe`d eli`e ,dk`lnd lk xeriy `edy ,oiheg
xnba xfril` iax aiigi `ly o`k oicd `ede ,dk`ln xnba s`

.mly xeriy da oi`yk d`vedd
dyr zaya m` rcei epi`e meid jeza dk`ln dyerd :dpyna epipy
dk`ln efi` oirn rcei epi`e dyerd e` ,dyr mixetkd meia m`

,xhet ryedi iax 'eke dyròLBäé éaø äéä BøèBt ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¨¨©¦§ª©
.éeìz íLàî óà©¥¨¨¨

:df oecipa `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨
,éeìz íLàî óà òLBäé éaø äéä BøèBtmeynøîàpLzyxta §¨¨©¦§ª©©¥¨¨¨¤¤¡©

ielz my`(fi d `xwie)Wtp m`e'àèçú ék'd zFvn lMn zg` dzUre §¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨¦§
dpiUrz `l xW`òãé àìå'rci `le' oeylne ,'FpFr `Upe mW`e £¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£

lk` m` wtq el yiy oebke ,`l e` `hg m` rci `ly in wxy rnyn
,ielz my` `ian ,oney e` alg,àèçL òãiL äæì èøtepi`y s` §¨§¤¤¨©¤¨¨

.`hg `hg dfi`a rceiïBòîL éaø Bì øîà,daxc` ,dcedi iaxl ¥§¨¨¨©©¦¦§
,`hg dna rcei epi`e `hgy eze`L eäæi`cea,éeìz íLà àéán ¤¤¥¦¨¨¨

øîàpL(my)äNòå''ebe,'òãé àìåxy ef oeyln cenll yiein w ¤¤¡©§¨¨§Ÿ¨©
`iany `ed ,dyr dn rcei epi`y `l` dxiar dyrn dyry rceiy

,ielz my`ås`,äNò äna òãé àì äæ,ielz my`a aiig okleìáà §¤Ÿ¨©©¤¨¨£¨
,dkizg lk`y mc`ìëà àì ÷ôñ áìç ìëà ÷ôñ,oney `l` alg ¨¥¨©¥¤¨¥Ÿ¨©

`l` ,heyt xacd oi` ,ielz my` `iany jl heytyåéìò ìàLe àö¥§©¨¨
,åàì íà éeìz íLà àéáî íàdiiyr oeyl llka epi` ixdy ¦¥¦¨¨¨¦¨

.llk `hg `ly okzi ixdy ,weqtay
m` le`yl yi oney e` alg lk` wtqay oerny iax xn`y oeik
iax ly ezrc zn`a dn `xnbd zxxan ,`l e` ielz my` `ian

:`xnbd zxxan .dfa oernydìò éåä éàîoerny iax zhiy idn - ©¨¥£¨
:`xnbd dgiken .lk` `l wtq lk` wtqa,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

y mc`àèç,oaxw aiignd xacaàèç äna òãé àìåefi`a - ¨¨§Ÿ¨©©¤¨¨
,`hg dk`lnBàyàèç àì ÷ôñ àèç ÷ôñ,llkíLà àéáî ¨¥¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨

.éeìz,xxal yieøîàc déì àðòîL ïàîeprnyy `pzd edin - ¨©§©§¨¥§¨©
y rci m`y xaeq `edyíLà àéáî àèç éàîa òeãé ïéàå àèç̈¨§¥¨©§©¨¨¥¦¨¨

,éeìzedf ixd,ïBòîL éaø`ziixad ok m`e ,epizpyna x`eanke ¨©¦¦§
,ezhiya zkledéðz à÷åm` mby `ziixa dze`a epipye -÷ôñ §¨¨¥¨¥

,dpéî òîL .éeìz íLà àéáî ,àèç àì ÷ôñ àèçcdéì àøéáñ ¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨¨§©¦¨§¦¨¥
ïBòîL éaøìaiig `hg dfi`a rcei epi`e `hg i`ceayk wx `ly §©¦¦§

m` mb `l` ,oaxw.éeìz íLà àéáî ,àèç àì ÷ôñ àèç ÷ôñ̈¥¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨¨
:dpyna epipye÷ìçð àì íéøîBà ïBòîL éaøå éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦§©¦¦§§¦Ÿ¤§§

'åë,aiig `edy cg` myn `edy xac lrøîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©
.÷qòúîì èøt ,da àèç øLà£¤¨¨¨§¨§¦§©¥

:zexiar x`yae zaya wqrzn ipic z` zxxan `xnbdáø øîà̈©©
,ìàeîL øîà ,ïîçðd mc`a ÷qòúîzlik`å íéáìçz`iaa ©§¨¨©§¥¦§©¥©£¨¦§

,úBéøò,xeqi` dyrna lykpe xzid dyrnl oiekzdyïkL ,áéiç £¨©¨¤¥
äðäðd la` .dxiara d`pd el yiy oeik -,úaMa ÷qòúîaygy ¤¡¤¦§©¥©©¨

,xeqi` xac ecia dlre xzid xac zeyrl,øeètiably meyn ¨
wx zay zk`lnúáLçî úëàìîdpeeke daygn mr dk`ln - §¤¤©£¤¤
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zezixk(ycew zay meil)

:`xnbd zxxanéàîc ÷qòúîdxezd dkxved dxiar efi`a - ¦§©¥§©
,xzid dyrna wqrzn `edy iptn dxiar xary mc` xehtléà¦

úBéøòå íéáìçc,dxeq` d`ia e` alg zlik` ly zexiara m` - ©£¨¦©£¨
,wqrznd z` xehtl dxezd d`ay ,xeqi`a lykpe xzidl oeekzdy

el` mipte`ay `ed oicd ixdy ,ok xnel xyt` i`áéiç,oaxwa ©¨
,[áéiç úBéøòå íéáìça ÷qòúnä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàc]§¨©©©§¨¨©§¥©¦§©¥©£¨¦©£¨©¨

,df dyrnl llk ezpeek dzid `ly s`äðäð ïkLel yiy oeik - ¤¥¤¡¤
:`xnbd dkiynn .dpeek `ll s` aiige ,el` zexiara d`pdéàå`a §¦

xehtl weqtd,úaMa ÷qòúîzaya xzid dyrn zeyrl oeekzdy ¦§©¥©©¨
`edy mircei ep` cgein cenil `ll s` ixd ,xeqi` icil `ae

y,øeète,àîòè éàîwx zay zek`lnay oeik'úáLçî úëàìî' ¨©©£¨§¤¤©£¤¤
,äøBz äøñàdk`lnl dpeeke daygn `ll dzyrpy dk`ln eli`e ¨§¨¨

.zaya wqrznd z` xehtl ick weqta jxev oi`e ,zaiign dpi` ,ef
:`xnbd zvxzn,àáøì,oldl eixac e`aeiydì úçkLî`ven - §¨¨©§©©¨

,zaya wqrznd z` xehtl dxezd dkxvedy dz`ïåekúpL ïBâk§¤¦§©¥
,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úà CBzçìdyrna wqrzdy dryay ©§¤©¨§¨©¤©§¨

,xvew zk`lnl oeekzd `ly oeikne ,xvew xeqi` lr xar ,xzid
e ,xehtdì úçkLî ,ééaàì,wqrzn meyn xehty ote`ïBâk §©©¥©§©©¨§

,Leìzä úà déaâäì ïåekúðcoeekzde wxi zbexra oikq el ltpy §¦§©¥§©§¦©¤©¨
,jezig dyrnl llk oeekzd `le ,ediabdl,øaeçîä úà Cúçå§¨©¤©§¨

meyn xeht `ed df ote`ae ,xaegn wxi jzg ezdabd ick jezy
.wqrzn

:`axe iia` ly zwelgnd xwir z` d`ian `xnbdïåekúð ,øîzéàc§¦§©¦§©¥
Leìzä úà déaâäìwxi zbexr jeza el dltpy oikq diabdl - §©§¦©¤©¨

ì ïåekéà àì àäc ,àîòè éàî ,øeèt ,øaeçîä úà CúçåíeL §¨©¤©§¨¨©©£¨§¨Ÿ¦©¥§
äëéúçdvx m` la` .jezig ly dyrnl llk oeekzd `l ixdy - £¦¨

úà CBzçìwxidáéiç ,øîà ééaà ,øaeçîä úà Cúçå Leìzä ©§¤©¨§¨©¤©§¨©©¥¨©©¨
,z`hgì ïåekéà àäcäëéúç íeL,jezig dyrnl oeekzd ixdy - §¨¦©¥§£¦¨

e .aiig ,xeqi`a jzgy oeik ,xzida jezgl oeekzdy s`eøîà àáø̈¨¨©
àøeqéàc äëéúçì ïåekéà àì àäc ,øeètoeekzd `l ixdy - ¨§¨Ÿ¦©¥©£¦¨§¦¨

.xeqi` ly jezig dyrnl
:dpyna epipy'åë e÷ìçð àì ,øîBà éñBé éaødk`ln dyerd lr ©¦¥¥Ÿ¤§§

dyr zvwne meid dyr zvwn xne` ip`y ,xeht `edy zeynyd oia
epipy mpn` ,jk lr minkg el eaiyd dn dpyna x`azd `le .xgnl

,`ziixaa'éøçà íz÷c÷c' ,éñBé éaø ïäì øîà ,àéðzmzgvp - ©§¨¨©¨¤©¦¥¦§©§¤©£©
zgtiwe.mkixaca ize` m

:`xnbd zl`eydéì éøîà éàî,minkg el exn` dn -cok zngn ©¨§¦¥§
eäì øîàiqei iax.'éøçà íz÷c÷c':`xnbd daiyndéì éøîà éëä ¨©§¦§©§¤©£©¨¦¨§¦¥

m` ,minkg el exn` jk -,eäî úBLîMä ïéa déaâämb ,xnelk ¦§¦©¥©§¨©
meid ziyrp dk`ln zvwny mixne`y meyn xhet dz`y jixacl
diabde ,d`ved zk`lna wqry mc` lr xn`z dn ,xgnl dzvwne
oiay zeynyd oiaa `vnp `ed eay zeyxdn exwerl ick utgd z`
xyt` i` dfa ixde ,xeht didi dfa mb m`d mixetikd meil zay
ziyrp dk`lnd ixdy ,xgnl ivge meid dyr ivgy xnele wlgl
lre .eaiigl yi ok m`e ,mi`vg ipyl dwlgl xyt` i`e oir sxdk

ef dprheäì øîà,iqei iax,éøçà íz÷c÷cize` mzgvp ,xnelk ¨©§¦§©§¤©£©
.mkzprha

,mzprhl iqei iax dced recn :`xnbd ddnzeäì àîéðådid ixde - §¥¨§
y ,ok xnel ozip ddabda s`y mdl aiydl lekiääaâä úö÷î¦§¨©§¨¨

.øçîì dúö÷îe ,íBiäî äúéä:`xnbd zvxzneäì øîà÷ énð éëä ¨§¨¥©¦§¨¨§¨¨¨¦©¦¨¨©§
,iqei iax mdl xn` jk zn`a -,éøçà íz÷c÷c,ipgvpl mzayge ¦§©§¤©£©
,íeìk íëãéa íúéìòä àìåzvwny xnel xyt` dfa mby meyn §Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§

.xehte ,xgnl dzvwne meid dzid ddabd
:`xnbd dywn .iqei iax ixaca dzr dpc `xnbd,éñBé éaøìes` §©¦¥

lkn ,xgnl dzvwne meid dzyrp dk`ln zvwny xne` `edy
`ed seqa dyrpy zvwn eze` ixd mewn,äëàìî øîbozip dfa ike §©§¨¨

s`y xneløeèt øæòéìà éaøìlkd ixacly ,iqei iax xn`y itk] §©¦¡¦¤¤¨
,[xehtáéiçîc déì àðòîL àäxfril` iax zrca epipy ixd - ¨§©§¨¥¦§©¥

,dzvwn z` wx zaya dyry s`e ,dk`ln xnb ziiyr lr aiigny
ïðúczay zkqna(.dw),'bxe`' zk`ln iabl,øîBà øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¥

ìL âøBàäälçza ïéèeç äL,cbad zbix` zligza -åbx` m` ok ¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨§
hegâéøàä ìò ãçà,ezbix`a ligzd xaky cba lr -,áéiçs` ik ¤¨©¨¨¦©¨

sxhvn `edy oeik mewn lkn ,dk`ln zvwn `l` epi` heg eze`y
aiigziy xn`p d`ved zk`lna s` ok m`e .eilr aiig ,miiwd cbal
xnby oeik ,dk`lnd lk z` dyr `lyk s` dk`lnd xnba
xfril` iax mby ,iqei iax ixack `lye ,cg` meia did dk`lnd

.dfa xhet
:`xnbd zvxznéëä øæòéìà éaøc àaélà éñBé éaø ,óñBé áø øîà̈©©¥©¦¥©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¦

éðúîril` iax ixaca zaya dpynd z` jk dpey did iqei iax -,xf ©§¥
ìL âøBàä ,øîBà øæòéìà éaøälçza ïéèeç äLzbix` zligza - ©¦¡¦¤¤¥¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨

,cbadåbxe`d okâéøàä ìò íéðL,ezbix`a eligzd xaky cba lr - §§©¦©¨¨¦
,áéiçipy zbix`a `l` aiigzn epi` dk`lnd xnba s`y meyn ©¨

aiig epi` cg` heg bxe`d eli`e ,dk`lnd lk xeriy `edy ,oiheg
xnba xfril` iax aiigi `ly o`k oicd `ede ,dk`ln xnba s`

.mly xeriy da oi`yk d`vedd
dyr zaya m` rcei epi`e meid jeza dk`ln dyerd :dpyna epipy
dk`ln efi` oirn rcei epi`e dyerd e` ,dyr mixetkd meia m`

,xhet ryedi iax 'eke dyròLBäé éaø äéä BøèBt ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¨¨©¦§ª©
.éeìz íLàî óà©¥¨¨¨

:df oecipa `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaa,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨
,éeìz íLàî óà òLBäé éaø äéä BøèBtmeynøîàpLzyxta §¨¨©¦§ª©©¥¨¨¨¤¤¡©

ielz my`(fi d `xwie)Wtp m`e'àèçú ék'd zFvn lMn zg` dzUre §¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨¦§
dpiUrz `l xW`òãé àìå'rci `le' oeylne ,'FpFr `Upe mW`e £¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£

lk` m` wtq el yiy oebke ,`l e` `hg m` rci `ly in wxy rnyn
,ielz my` `ian ,oney e` alg,àèçL òãiL äæì èøtepi`y s` §¨§¤¤¨©¤¨¨

.`hg `hg dfi`a rceiïBòîL éaø Bì øîà,daxc` ,dcedi iaxl ¥§¨¨¨©©¦¦§
,`hg dna rcei epi`e `hgy eze`L eäæi`cea,éeìz íLà àéán ¤¤¥¦¨¨¨

øîàpL(my)äNòå''ebe,'òãé àìåxy ef oeyln cenll yiein w ¤¤¡©§¨¨§Ÿ¨©
`iany `ed ,dyr dn rcei epi`y `l` dxiar dyrn dyry rceiy

,ielz my`ås`,äNò äna òãé àì äæ,ielz my`a aiig okleìáà §¤Ÿ¨©©¤¨¨£¨
,dkizg lk`y mc`ìëà àì ÷ôñ áìç ìëà ÷ôñ,oney `l` alg ¨¥¨©¥¤¨¥Ÿ¨©

`l` ,heyt xacd oi` ,ielz my` `iany jl heytyåéìò ìàLe àö¥§©¨¨
,åàì íà éeìz íLà àéáî íàdiiyr oeyl llka epi` ixdy ¦¥¦¨¨¨¦¨

.llk `hg `ly okzi ixdy ,weqtay
m` le`yl yi oney e` alg lk` wtqay oerny iax xn`y oeik
iax ly ezrc zn`a dn `xnbd zxxan ,`l e` ielz my` `ian

:`xnbd zxxan .dfa oernydìò éåä éàîoerny iax zhiy idn - ©¨¥£¨
:`xnbd dgiken .lk` `l wtq lk` wtqa,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

y mc`àèç,oaxw aiignd xacaàèç äna òãé àìåefi`a - ¨¨§Ÿ¨©©¤¨¨
,`hg dk`lnBàyàèç àì ÷ôñ àèç ÷ôñ,llkíLà àéáî ¨¥¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨

.éeìz,xxal yieøîàc déì àðòîL ïàîeprnyy `pzd edin - ¨©§©§¨¥§¨©
y rci m`y xaeq `edyíLà àéáî àèç éàîa òeãé ïéàå àèç̈¨§¥¨©§©¨¨¥¦¨¨

,éeìzedf ixd,ïBòîL éaø`ziixad ok m`e ,epizpyna x`eanke ¨©¦¦§
,ezhiya zkledéðz à÷åm` mby `ziixa dze`a epipye -÷ôñ §¨¨¥¨¥

,dpéî òîL .éeìz íLà àéáî ,àèç àì ÷ôñ àèçcdéì àøéáñ ¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨¨§©¦¨§¦¨¥
ïBòîL éaøìaiig `hg dfi`a rcei epi`e `hg i`ceayk wx `ly §©¦¦§

m` mb `l` ,oaxw.éeìz íLà àéáî ,àèç àì ÷ôñ àèç ÷ôñ̈¥¨¨¨¥Ÿ¨¨¥¦¨¨¨
:dpyna epipye÷ìçð àì íéøîBà ïBòîL éaøå éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦§©¦¦§§¦Ÿ¤§§

'åë,aiig `edy cg` myn `edy xac lrøîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©
.÷qòúîì èøt ,da àèç øLà£¤¨¨¨§¨§¦§©¥

:zexiar x`yae zaya wqrzn ipic z` zxxan `xnbdáø øîà̈©©
,ìàeîL øîà ,ïîçðd mc`a ÷qòúîzlik`å íéáìçz`iaa ©§¨¨©§¥¦§©¥©£¨¦§

,úBéøò,xeqi` dyrna lykpe xzid dyrnl oiekzdyïkL ,áéiç £¨©¨¤¥
äðäðd la` .dxiara d`pd el yiy oeik -,úaMa ÷qòúîaygy ¤¡¤¦§©¥©©¨

,xeqi` xac ecia dlre xzid xac zeyrl,øeètiably meyn ¨
wx zay zk`lnúáLçî úëàìîdpeeke daygn mr dk`ln - §¤¤©£¤¤
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zezixk(oqip f"h oey`x meil)

:l`eny ly evexiz lr dywn `xnbd,àéòLBà áø áéúîepipy ¥¦©©§¨
dpyna(.hi)iaxy ,`hg dfi`a rcei epi`e mc`d `hgy ote` iabl

,exhet ryedi iaxe oaxwa eaiign xfril`éaøå éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦§©¦
e÷ìçð àì ,íéøîBà ïBòîLryedi iaxe xfril` iaxìòxaerd mc` ¦§§¦Ÿ¤§§©

lr,ãçà íMî àeäL øácdf oli`n mip`z hwl m` rci `ly oebk ¨¨¤¦¥¤¨
,df oli`n e`áéiç àeäL.mip`z zhiwla `hgy rci ixdy ,z`hg ¤©¨

,úBîL éðL íeMî àeäL øác ìò ,[e÷ìçp äî ìò] àlàmc` oebk ¤¨©©¤§§©¨¨¤¦§¥¥
,miapr e` mip`z hwl m` wtzqny e` ,ogh e` xvw m` wtzqny

.øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL`irye` ax jiynn ¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥
ixefy oerny iax ixac lr siqedl `a dcedi iax ixd :eziiyew z`

,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaa oerny iaxeäãeäé éaøå§©¦§¨
envrøîà÷ éàîxn` ixd ,ef zwelgn xe`iaa xn` dn -éâéìôc ©¨¨©¦§¦¦

ay ote`,íéðàz èwìå íéáðò èwìì ïéekúðhwll oiekzpa e` §¦§©¥§©¥£¨¦§¦¥§¥¦
mip`z,úBðáì èwìå úBøBçLryedi iaxe aiign xfril` iaxy §§¦¥§¨

ly el` mipte` ixde .xhetíéðàúe íéáðòly e`,úBðáìe úBøBçL £¨¦§¥¦§§¨
eäéð éàîk md ixd ,miaygp md dn -úBîL éðLm`e ,mipin ipy - ©¦§¥¥

dcedi iax ixac ixdy ,dyw okeðééäixac md md -éaøå ïBòîL éaø ©§©¦¦§§©¦
éøeæL ïBòîLmd mb ixdy ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn xe`iaa ¦§§¦

ok m`e ,zeny ipya ewlgpy exn`äãeäé éaø,epzpynayàúà éàî ©¦§¨©£¨
ïðéòeîLàìiaxe oerny iax ixac lr siqedle rinydl `a dn - §©§¦©

:eziiyew z` `irye` ax miiqn .ixefy oerny÷qòúî åàì àlà¤¨¨¦§©¥
eäééðéa àkéà,wqrzn oica `ed zehiyd oia lcadd i`ce -éaøc ¦¨¥©§§©¦
øáñ äãeäéyéøáñ éøeæL ïBòîL éaøå [ïBòîL éaøå] ,áéiç ÷qòúî §¨¨©¦§©¥©¨§©¦¦§§©¦¦§§¦¨§¦

y,øeèt ÷qòúîoerny iaxe oerny iaxy rny dcedi iax ,xnelk ¦§©¥¨
ote`a ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` ecinrd ixefy
wll aygy dpey`xd daygndy epiide ,'ealn hwln ca`'y,h

,hwily dn lr llk ayg `ly wqrzna la` ,dgkye ealn dca`
dcedi iaxe ,xeht lkd ixacly ixefy oerny iaxe oerny iax exaq
aiign ,miapr hwile mip`z hwll oiekzd m` elit`y xne`e wleg
oina la` mipin ipya `l` xht `l ryedi iax s`e ,xfril` iax

`xnbd ziiyew xefgz `linne .aiig ,cg`(:hi)o`k ixdy l`eny lr
.wqrznd z` xht l`eny eli`e ,aiig wqrzny gken

z` xg` ote`a zx`ane ,l`eny lr `iyewd z` zvxzn `xnbd
:`xnbd zvxzn .oerny iaxe dcedi iax ly zwelgndàìoi` - Ÿ

a `l` ,jixack dpynd xe`ia,øeèt ìkä éøác ÷qòúî,l`enyke ¦§©¥¦§¥©Ÿ¨
,àëäå,epzpynaéâìôéî à÷ àäaiaxe dcedi iax ewlgp df xaca - §¨¨§¨¨¦§§¦
,oernyãçà íLa Balî èwìî çëL ,øáñ éøeæL ïBòîL éaøc- §©¦¦§§¦¨©¨©§©¥¦¦§¥¤¨

zxg` dp`z dvex `edy xeaq `ede ,gkye ef dp`zl oiekzd m`y
l dfa ,dpey`xd dp`zd lr eci dklde ,dl dkenqyìkä éøác¦§¥©Ÿ

,áéiç`l ,ezaygn gkyyk mby cere ,dligzn dfl oiekzdy meyn ©¨
.envr oin eze`a `l` drhéâéìt ékwx ,ewlgp dnae -éðLa ¦§¦¦¦§¥

,úBîLeci dklde miapr dvxy ayeg `ede ,gkye mip`zl oiekzdy ¥
eli`e .xhet ryedi iaxe aiign xfril` iaxy ,mip`zd lréaø©¦

àðL àì ,øáñ äãeäédpey`xd ezaygn gkey oia dpey oicd oi` - §¨¨©Ÿ§¨
ãçà íLa,zxg` jk xg` ayge ef dp`zl oiekzdy -àðL àìå §¥¤¨§Ÿ§¨

,úBîL éðLaipya `l` ,miapr dvex `edy ayge mip`zl oiekzdy ¦§¥¥
mipte`déâéìtwqrzna la` ,xfril` iaxe ryedi iax ewlgp - §¦¦

.xeht lkd ixacl
:oerny iaxe dcedi iax zwelgn xe`iaa sqep ote` d`ian `xnbd

eäééðéa àkéà íc÷éì ,øîà àáøote`a zehiyd oia lcad yi - ¨¨¨©¦§©¦¨¥©§
mdn cg` dligz hwll xeaq dide ,zexit ipy hwll ezrca didy
iax dfa ewlgp oerny iaxly ,xg`d z` hwll micwde drhe
ote`a la` ,zeny ipyn mdy ote`a `weec j` ,ryedi iaxe xfril`
lkd ixacl aiig `ed ixd ,cg` myn zexit ipy hwll ezrca didy
md cg` mye li`ed ,xg`d z` micwde edyrna drhy it lr s`e
xfril` iax ewlgp dcedi iax zrcl j` .mdipy z` hwil mb seqale
cenll yi mzwelgnne .cg` myn zexit ipya s` ryedi iaxe
j` ,mdipy lr ezaygn dzidy cg` mya 'mcwil'a ewlgp `weecy
s`e ,wqrzn oicn xeht xg` hwile df z` hwll xeaq dide drh m`

.l`enyk epiide ,cg` myn mdy it lr
,dnicwd xcqa 'wqrzn' jiiyy ,ef `xaql `ziixan `xnbd zriiqn

:mixacd ipy z` zeyrl dvxy s`àéðúäå,`ziixaa epipy oke - §¨©§¨
y mc`åéðôì eéäzayaïéekúðå (úBkeøà) úB÷ìBc úBøð ézL ¨§¨¨§¥¥§£§¦§©¥

,Bæ úà äaéëå Bæ úà úBaëìoiekzde zeieak odizy eidy e`÷éìãäì §©¤§¦¨¤§©§¦
,Bæ úà ÷éìãäå Bæ úà,xaca bbey dideøeèt`edy meyn ,z`hgn ¤§¦§¦¤¨

.xg` xpa dk`ln dyre df xpa dk`ln zeyrl aygy ,wqrzn
mcew oiekzd m` la`÷éìãäì,df xpúBaëìe,xg`d xpd z` eixg` §©§¦§©

edligz `l` ok dyr `l seqaläaéëdf xpåjk xg`÷éìãäz` ¦¨§¦§¦
m`yr m` ,xg`d xpd,úçà äîéLðadf xp mcew daik ezgitpay ¦§¦¨©©
,xg`d xpd z` wilcde,áéiçi` zg` zaa e`yry oeiky ,mrhde ©¨

,ipyd xpa dwlcdl mcw cg`d xpa ieaikdy xnel xyt`]m` la`
m`yr,øeèt ,úBîéLð ézLa`ede ,wilcdy mcew daiky meyn ¦§¥§¦¨

zeakl jk xg` wxe wilcdl mcew oiekzd,[s`y ,ef `ziixan gkene
zg` dk`ln micwdl dvxy `l` zek`ln izy zeyrl oiekznd
.`ax ixacke ,wqrzn aygp ,ipyd xacd z` micwde drhe ,dipyl
df ote`a :`xnbd zl`ey .`ziixaay yecigd z` zxxan `xnbd

,zg` dniypa wilcde daikyàèéLt,aiig `edy heyt ixd - §¦¨
:`xnbd daiyn .z`f rinydl `ziixad dkxved recneeäî©

àîéúcdf ote`a s`y xnel xeaq ziid -dézáLçî ãáòúéà àì- §¥¨Ÿ¦§£©©£©§¥
,ezaygn dzyrp `lúBaëì óBqáìe éòa àøwéòî ÷éìãäì àäc§¨§©§¦¥¦¨¨¨¥§©§©

,zeakl jk xg`e dligz wilcdl dvx ixdy -äNòî ãáò éëå- §¦¨©©£¤
,dgitpd dyrn z` dyrykeàeä ÷éìãä óBqáe äaékmcew ixd - ¦¨©¦§¦

,wilcd jk xg`e daikàîéàådidiy xn`pe -ïì òîLî à÷ ,øeèt §¥¨¨¨©§©¨
,jkl mrhde .aiigy `ziixadíéc÷î àì (éîð) éîec÷àc éäð-s` §¦§©§¥©¥Ÿ©§¦

mewn lkn ,epevxk ,dwlcdd z` micwd `l mpn`yàì énð éøeçà©¥©¦Ÿ
øçàîdf oi`e ,ieaikd xg`l dzeyrl dwlcdd z` xgi` `l mb - §©©

.epevx llk dyrp `ly aygp
:zaya milgb dzegd mc`a dpc `xnbdíéìçb äúBçä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¤¤¨¦

milgb znixr jezn milgba milk `lnn -úàhç áéiç ,úaMa©©¨©¨©¨
.oldl x`eaiy mrhke ,zg`éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦

íézL áéiç ,÷Bãö éaøa øæòéìàzg` ,ze`hg izy -àeäL éðtî ¡¦¤¤§©¦¨©¨§©¦¦§¥¤
úà äaëîmilgbd,úBðBéìòäxg` ilka dzr mgipn `ed ixdy §©¤¤¨¤§

,mdilry caekd zngn miak mde ,milgb mdilr gipneåz`hg §
y iptn ztqepúà øéòáîmilgbd,úBðBzçzäzeieak eid dzr cry ©§¦¤©©§

.zexrea ode ,zepeilr zeyrp dzre ,mdilry `ynd caekn
:`xnbd dywnïðé÷ñò éàîa,`ziixad zwqer ote` dfi`a -éà §©¨§¦©¦
ïéekéî à÷coiekzn `ed m` -úBaëìzepeilrd z`øéòáäìez` §¨¦©¥§©§©§¦
,zepezgzdøèôc ïàîc àîòè éàî`nw `pz ly enrh dn - ©©£¨§©§¨©

e ,zg` z`hg wx aiigyàlàxaecn m`øéòáäì ïéekî à÷ àìcz` ¤¨§Ÿ¨¦©¥§©§¦
dyw ok m` ,mzeakle zepeilrd z` lehil wx `l` ,zepezgzdéàî©

ézøz áéiçîc ïàîc àîòèwecv iaxa xfril` iax ly enrh dn - ©£¨§©¦§©¥©§¥
,xiradl `le zeakl wx oiekzdy oeik `lde ,ze`hg izy aiigny

.xehte dxradd lr wqrzn `ed ixd
:`xnbd zvxzneäééååøz éøîàc àðéðç éaøå øæòìà éaøexn` - ©¦¤§¨¨§©¦£¦¨§¨§¦©§©§

xaecn ,cg` uexiz mdipyúBaëì ïéekúpL ïBâkmilgbd z` §¤¦§©¥§©
úBðBéìòämilgb zepeilrd eide ,mingtl jxvede gtp didy ,ekxevl ¨¤§

ok dyre ,zepezgzd z` xiradl jixv did `l zn`ae ,zeqbéãk§¥
øéòáäìxirai df ici lry it lr s` -,úBðBzçzä úàedf eiable §©§¦¤©©§

z` zeakl did epevx xwiry oeik ,jka el ztki` did `l ,lewlw
ici lr milwlwzny zepezgzd zxrada ewlgpe .zepeilrd

,dxradd,øáñ àn÷ àpúcmeyn ,xeht zaya lwlwn lky myk §©¨©¨¨©
s` ,zaygn zk`ln ef oi`y,äøòáäa ì÷ì÷îz` xirany df oebk §©§¥§©§¨¨

,envr iabl mlwlwne zepezgzd milgbd,øeètlr `l` aiig epi`e ¨
.zepeilrd ieaikøîà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaøådxrada lwlwny §©¦¡¦¤¤§©¦¨¨©

,áéiç.mizy aiig okleïðçBé éaø øîà ïëå,ef `ziixa xe`iaa ©¨§¥¨©©¦¨¨
yeðL çtðapa zwqer `ziixad -z` zeakl wx ezpeeky ,gt §©¨¨

.dxrada lwlwna ewlgpe ,zepezgzd z` xiradl `le zepeilrd
ïàk ãò ,ïðçBé éaø øîà,gtpa `ziixad z` epcnrdy ,dzr cr - ¨©©¦¨¨©¨

,Bæ äëìä ìL àîòè äúlbúð àìxfril` iax eaiig recn reci oi`y Ÿ¦§©§¨©£¨¤£¨¨
.mizy wecv iaxa

:`ziixaa zwelgnd xe`iaa sqep uexiz d`ian `xnbdïéáà øa énà©¦©¨¦
eäééååøz éøîàc ,ïéáà øa àéððç áøå,df uexiz mdipy exn` - §©£©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
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oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

úåîù éðù åäéð éàî.enc oipin ipyk inp zepale zexegy `zyd jzrc `wlq `w Ð

hwll oiekzpa ,ediizbelt inwen dcedi iaxk inp ixefy oerny iaxe oerny iax i`e

?opireny`l `z` i`n dcedi iax ,df z` hwle df z`àëéà ÷ñòúî åàì àìà
åäééðéá,ealn hwln ca`a `zbelt iwe`c ixefy oerny iaxl dcedi iax dirnyc Ð

`z`e .xeht lkd ixac Ð wqrzna la`

ied 'ek hwll oiekzp elit` :xninl edi`

,ibilt wqrzp xeqi`ae li`ed ,wqrzn

`l ryedi iax elit`e .xfril` iax aiigne

aiig cg` mya la` ,zeny ipya `l` xht

hxt Ð "da" xn`p dnl ok m` .'ek ip` dnze

dk`ln a`a wqrzna e` ,xzida wqrznl

.zxg` dk`ln a` dyreåáìî è÷ìî ãáà
ãçà íùá,gkye ,ef dp`zl oiekzpy Ð

xeaqk,`pira dl dkenqd zxg` dp`z

,aiig lkd ixac Ð dpey`xd lr eci dklde

gkyyk ,cere .dlgz oiekzp jkle li`ed

.envr oin eze`a `l` ayg `l ezaygn

úåîù éðùá,gkye mip`zl oiekzpy Ð

lr eci dklde ,`pira miapr xeaqke

.mip`zdãçà íùá åìéôà øáñ äãåäé éáøå
éâéìômy zepale zexegyc dil `xiaqe Ð

dn (zetqez) .cg` oin ode li`ed ,od cg`

iax da xht m` ip` dinz" oizipzna xn`y

dniiwzp ixdy cg` oina Ð "ryedi

.zetqez o`k cr .ezaygnàëéà íã÷éì
åäééðéájk xg`e dlgz ef hwll oiekzpy Ð

iaxe oerny iax .dpexg`d lr eci dklde ,ef

ixac Ð cg` myn m` :ixaq ixefy oerny

seq seqe ,od cg` mye li`ed ,aiig lkd

micwna ol ztki` `le ,car ediieexz

xfril` iax ,zeny ipya ibilt ik .xge`nd

mdipye oiekzp odipyle li`ed ,z`hg aiign

iaxe .xge`nd micwna ol ztki` `le ,dyr

zg` lk zhiwl zryae li`ed ,xhet :ryedi

dil ded Ð oiekn `ed dfl `l zg`e
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yxitck ,ealn hwln ca`e zexegye zexegye zepale zepal e` ,ealn hwln ca`ae

zexegy e` mip`z e` miapr oebk ,zeny ipyn `edy xac lr Ð ewlgp dn lr .lirl

lirl yxtnck ,ealn hwln ca`e zepale

oerny iaxl xninl epivn `lc .ediinrh

xac lr ewlgp dn lr ixefy oerny iaxe

e` mip`z hwly oebk Ð zeny ipy meyn

.ol rnynw i`nc ,hwl dn rcei epi`e miapr

àìàdcedi iaxc ediipia `ki` wqrzn e`l

ixefy oerny iaxe aiig wqrznc xaq

iaxe Ð xeht wqrzn ixaq oerny iaxe

iaxe ryedi iaxc dizbeltc ,xaq oerny

hwll oiekzpe ealn hwln ca`a xfril`
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dpine .ealn hwln ca` `lyae ,ediizbelt

Ð `pin cga la` ,oipin ipya `wec :opiwiic

:`cenlz lirl wiicck aiig `nlr ilekl
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mzdc ,xnelk Ð 'ek zeny ipy lr ewlgp dn

:dcedi iax aiyd df lre .xhtc o`n `ki`

`ki`e ,ibilt 'ek mip`z hwll oiekzp elit`

m` ip` dnz :xn`wcn ,cere .aiignc o`n

dcedi iaxc rnyn ,ryedi iax da xht
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קנז oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

úåîù éðù åäéð éàî.enc oipin ipyk inp zepale zexegy `zyd jzrc `wlq `w Ð

hwll oiekzpa ,ediizbelt inwen dcedi iaxk inp ixefy oerny iaxe oerny iax i`e

?opireny`l `z` i`n dcedi iax ,df z` hwle df z`àëéà ÷ñòúî åàì àìà
åäééðéá,ealn hwln ca`a `zbelt iwe`c ixefy oerny iaxl dcedi iax dirnyc Ð

`z`e .xeht lkd ixac Ð wqrzna la`

ied 'ek hwll oiekzp elit` :xninl edi`

,ibilt wqrzp xeqi`ae li`ed ,wqrzn

`l ryedi iax elit`e .xfril` iax aiigne

aiig cg` mya la` ,zeny ipya `l` xht

hxt Ð "da" xn`p dnl ok m` .'ek ip` dnze

dk`ln a`a wqrzna e` ,xzida wqrznl

.zxg` dk`ln a` dyreåáìî è÷ìî ãáà
ãçà íùá,gkye ,ef dp`zl oiekzpy Ð

xeaqk,`pira dl dkenqd zxg` dp`z

,aiig lkd ixac Ð dpey`xd lr eci dklde

gkyyk ,cere .dlgz oiekzp jkle li`ed

.envr oin eze`a `l` ayg `l ezaygn

úåîù éðùá,gkye mip`zl oiekzpy Ð

lr eci dklde ,`pira miapr xeaqke

.mip`zdãçà íùá åìéôà øáñ äãåäé éáøå
éâéìômy zepale zexegyc dil `xiaqe Ð

dn (zetqez) .cg` oin ode li`ed ,od cg`

iax da xht m` ip` dinz" oizipzna xn`y

dniiwzp ixdy cg` oina Ð "ryedi

.zetqez o`k cr .ezaygnàëéà íã÷éì
åäééðéájk xg`e dlgz ef hwll oiekzpy Ð

iaxe oerny iax .dpexg`d lr eci dklde ,ef

ixac Ð cg` myn m` :ixaq ixefy oerny

seq seqe ,od cg` mye li`ed ,aiig lkd

micwna ol ztki` `le ,car ediieexz

xfril` iax ,zeny ipya ibilt ik .xge`nd

mdipye oiekzp odipyle li`ed ,z`hg aiign

iaxe .xge`nd micwna ol ztki` `le ,dyr

zg` lk zhiwl zryae li`ed ,xhet :ryedi

dil ded Ð oiekn `ed dfl `l zg`e

elit` :xaq dcedi iaxe .xehte ,wqrznk

,xht dnl ipdnz la` ,ibilt cg` mya

la` .oiekzp odipyl seq seqe li`ed

zg`l `l` oiekzp `ly ,`nlra wqrzna

ilekc Ð dzxag z` dyre ,d`yr `le

.xeht `nlràéðú àäåopiyiigc ,`zriiq Ð

.xge`ne mcwenlåæ ÷éìãäìzay zbbya Ð

.zek`ln zbbya e`øåèô åæ ÷éìãäåÐ

`le zg`l `l` oiekzp `l ,wqrzn epiidc

.dzxag z` dyre ,d`yrúåáëìå ÷éìãäì
wilcdl oiekzpe ,ieak xpe wlec xp didyk Ð

xg`e df dake ,df zeakl jk xg`e dlgz df

wilcd jk.dfúçà äîéùðá íà.xge`n ide mcwen id xninl `kilc ,aiig Ð dwilcde df dak dgitpd zngne ,gtpy Ðøåèô úåîéùð éúùá.xcqk ziyrp `lc Ðàì
äéúáùçî ãéáòúà.wilcd jk xg`e dAM :xninl `ki`c Ðäúåçä.milgbd xeavn milk `lnnd Ðúåðåéìòä äáëî`ynd zngn eake ,zepezgz zeyrp eiykry Ð ¦¨

.zexrazp zepeilr eiykr odyke ,odilr didy `ynd zngn zeieak eidy Ð zepezgzd xirane .zepeilr lyéúøú áééçîã ïàîã àîòè éàî,`cgl oieki` `l `d Ð

!`ed wqrzn diableúåðåúçúä úà øéòáäì éãëoiekzp .oingtl jixve ,gtp didy ,ezpeek xwir dzid zepeilr ieakl `l` ,jixv ded `l zepezgzd zxradl ,xnelk Ð

.elv` mlwlwn `edy it lr s` ,el` exraziy zpn lr el` ly ieaikl oiekzp Ð zepezgzd exraiy rciy it lr s`e ,zeqb eidy zepeilr zeakläøòáäá ì÷ì÷îoebk Ð

.milgb xiradl gtpl dil `gip `lc ,epy gtpa :opgei iax xn`ck ,`ed gtpcáééç äøòáäá ì÷ì÷îxirane laeg Ð oixeht milwlwn x`yc ab lr s` :ol `niiwc Ð

.oiaiig'åë ïéáà øá éîà.oaxw `kile z`vi .e`ll dxrad :xn`c ,iqei iaxk dl xaq `nw `pz .xeht dxrad` ikd elit`e ,dxradle iieakl oiekzpy oebk Ð
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yxitck ,ealn hwln ca`e zexegye zexegye zepale zepal e` ,ealn hwln ca`ae

zexegy e` mip`z e` miapr oebk ,zeny ipyn `edy xac lr Ð ewlgp dn lr .lirl

lirl yxtnck ,ealn hwln ca`e zepale

oerny iaxl xninl epivn `lc .ediinrh

xac lr ewlgp dn lr ixefy oerny iaxe

e` mip`z hwly oebk Ð zeny ipy meyn

.ol rnynw i`nc ,hwl dn rcei epi`e miapr

àìàdcedi iaxc ediipia `ki` wqrzn e`l

ixefy oerny iaxe aiig wqrznc xaq

iaxe Ð xeht wqrzn ixaq oerny iaxe

iaxe ryedi iaxc dizbeltc ,xaq oerny

hwll oiekzpe ealn hwln ca`a xfril`

,zepal hwle zexegy e` miapr hwle mip`z

la` ,ediinrh lirl yxtnck od oipin ipyc

,ewlgp `l Ð ealn hwln ca`ae cg` oina

`lyc cg` oina la` .aiig `nlr ileklc

el` hwll oiekzpy oebk ,ealn hwln ca`

iaxe .wqrzn meyn ,xeht Ð zexg` hwle

mipin ipyae ,'ek oiekzpa elit` :xn` dcedi

dpine .ealn hwln ca` `lyae ,ediizbelt

Ð `pin cga la` ,oipin ipya `wec :opiwiic

:`cenlz lirl wiicck aiig `nlr ilekl

oiiyew oxcde !`ed wqrzn `d ?i`n`e

i`d `cenlzl dil `hiytc `de .dizkecl

iwene xeht wqrzn oerny iaxlc ,dhiy

dcedi iaxle ,ealn hwln ca`a ediizbelt

ikdc Ð ca` `lya ixiine aiig wqrzn

aiign dcedi iaxc ,oizipznc `pyil rnyn

oerny iaxe ixefy oerny iax :xn`wc ,ith

meyn `edy xac lr ewlgp `l :mixne`

lr .aiig i`ce mzdc ,xnelk Ð aiigy cg`

mzdc ,xnelk Ð 'ek zeny ipy lr ewlgp dn

:dcedi iax aiyd df lre .xhtc o`n `ki`

`ki`e ,ibilt 'ek mip`z hwll oiekzp elit`

m` ip` dnz :xn`wcn ,cere .aiignc o`n

dcedi iaxc rnyn ,ryedi iax da xht
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úBaëì ïéekúðå ,úBkeøà úB÷ìBc úBøð ézL åéðôì eéä̈§¨¨§¥¥§£§¦§©¥§©
úà ÷éìãäå Bæ úà ÷éìãäì ,Bæ úà äaéëå Bæ úà¤§¦¨¤§©§¦¤§¦§¦¤

Bæ¯äîéLða ÷éìãäå äaéëå ,úBaëìe ÷éìãäì ;øeèẗ§©§¦§©§¦¨§¦§¦¦§¦¨
úçà¯!àèéLt .áéiç¯ãáòúéà àì :àîéúc eäî ©©©¨§¦¨©§¥¨¨¦§£©

,úBaëì óBqáìe éòa àøwéòî ÷éìãäì àäc ,dézáLçî©£©§¥§¨§©§¦¥¦¨¨¨¥§©§©
äNòî ãáò éëå¯àîéàå ,àeä ÷éìãä óBqáe äaék §¦£©©£¤¦¨©¦§¦§¥¨

,íéc÷î àì éîð éîeã÷àc éäð :ïì òîLî à÷ ,øeèẗ¨©§©¨§¦§©§¥©¦¨©§¦
úaMa íéìçb äúBçä :ïðaø eðz .øçàî àì éîð éøeçà©¥©¦¨§©©¨©¨©©¤¤¨¦©©¨

¯éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .úàhç áéiç©¨©¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦
äaëî àeäL éðtî ,íézL áéiç :÷Bãö éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¨©¨§©¦¦§¥¤§©¤
?ïðé÷ñò éàîa .úBðBzçzä úà øéòáîe úBðBéìòä úà¤¨¤§©§¦¤©©§§©¨§¦©

øéòáäìe úBaëì ïéekéî à÷c éà¯ïàîc àîòè éàî ¦§¨¦©¥§©§©§¦©©§¨§©
øéòáäì ïéeëî à÷ àìc àlà ?øèôc¯àîòè éàî §¨©¤¨§¨¨§©¥§©§¦©©§¨

úBaëì ïéekúpL ïBâk :eäééååøz éøîàc àðéðç éaøå øæòìà éaø ?ézøz áéiçîc ïàîc§©¦§©¥©§¥©¦¤§¨¨§©¦£¦¨§¨§¦©§©§§¤¦§©¥§©
éaøå ,øeèt äøòáäa ì÷ì÷î :øáñ÷ àn÷ àpúc ,úBðBzçzä úà øéòáäì éãk úBðBéìòä̈¤§§¥§©§¦¤©©§§©¨©¨¨¨©§©§¥§©§¨¨¨§©¦
ïàk ãò :ïðçBé éaø øîà .eðL çtða :ïðçBé éaø øîà ïëå .áéiç :øîà ÷Bãö éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¨¨©©¨§¥¨©©¦¨¨§©¨¨¨©©¦¨¨©¨
:eäééååøz éøîàc ïéáà øa àéððç áøå ïéáà øa éîà .Bæ äëìä ìL àîòè äúlbúð àìŸ¦§©§¨©§¨¤£¨¨©¦©¨¦§©£©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
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`oifgeקנח mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åäééðéá àëéà íéã÷äìdake wilcde ,zeakl jk xg`e dlgz wilcdl oiekzpy Ð

Ð diaeigl `kil izxzl jklid ,xge`ne mcwenl yiig `nw `pz .zg` diizga

Ð dincw` `l inecw`c idpc ,`l inp melk `lea dixhtnle ,dligz dak `nyc

,xge`nle mcwenl yiig `l xfril` iaxe .`cg aiign jklid ,xg` `l inp ixeg`

.izxz aiign jklidïéåëúðù øîà éùà áø
úåáëìseqy rcei did `ly ,xiradl `le Ð

.xiradl zepezgzäôåâì äëéøö äðéàùÐ

mngzdl `l` oxiradl jixv epi`y ,df oebk

exraziy did rcei ,mewn lkne .oziizga

,edin .oeekzn dil dede ,dyr ok zpn lre

jd `ied dtebl dkixv dpi`y dk`ln

.dxrad

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

äðùîäîäáá äèéçù íã ìëàoia Ð

.zetera oia diga oia dndaaïéá
øå÷éò íã ïéáå äøéçð íã.mdipniq xwry Ð

ïéáééç åá äàöåé äîùðäù äæ÷ää íã ïéáå
åéìòyxtn `xnbae .od ytpd mcc ,zxk Ð

.ea d`vei ytpdy fwid mc edfi`íéöéá íã
mivia mc :xg` oeyl .xeye li` ivia Ð

dayiy zening zngn enc`zpy ,zexfend

.zlebpxzd odilrïäéìò ïéáééç ïéà,zxk Ð

`xwie) aizkc ,ytpd mca `l` zxk oi`y

eilke` lk `id enc xya lk ytp ik" :(fi

."zxki

àøîâäì÷ äàîåèoilke` z`neh Ð

.dviakaäøåîç äàîåèdlap `idyk Ð

,dhigy mcew xeqi` oda yie .`yna d`nhn

.dhigy xg`l xzide
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ïåâëgtpa :opgei iax yxtnck Ð zepezgzd xiradl ick zepeilrd zeakl oeekzpy

,f"rla x"ipeaxw xria oingtd dyery eze` xnel dvex `l` ,gtep e`le .epy

zeyrl eakiy dvexe ,y`d on deab oingtd xiqne ,oingt eyrpe mivrd exrapy

mngzdl oda utg epi` ik ,oiwc oingtd oi`yne .lfxa mdn zeyrl mzk`ln mdn

zeie`x opi`e .lewlw edfe ,xt` eyriy wx

eidie ixnbl elk`ziy dvex dide xac meyl

ick zepeilrd zeakl oiekzp" edfe .xt`

ly dxrad dze`e ,"zepezgzd xiradl

,xt` eyriy m` ik mda utg epi` zepezgz

(wgvi) iaxa xfril` iaxl .lewlw edfe

meyne ieaik meyn ,mizy aiigin [wecv]

ab lr s`e ,`ed lwlwnc ab lr s`e .dxrad

`da ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc

ab lr s` ,aiignc dcedi iaxk dil `xiaq

opaxle .dxradc lwlwna oerny iaxk xaqc

dxrada lwlwnc ,dxrad meyn aiig epi`

.xeht

àøéáñepi`y xac xn`c dcedi iaxk dil

dn itl :xn`z m`e Ð aiig oiekzn

zeaezkc `nw wxt wgvi epiax axd yxity

epi`y xac dcedi iax xn`c `d ,(a,d)

on `le `wec opaxcn Ð xeq` oiekzn

`ziixe`cnc rnyn `kdc ,dyw ,dxezd

epiid `kdc :xnel yie !z`hg aiignc xn`w

iedc meyn Ð dcedi iax aiignc `nrh

,ok m` :xn`z m`e .zeni `le diyix wiqt

`pz :xn`w i`ne ,dcen oerny iax elit`

:xnel yie !'ek oerny iaxk dil `xiaq `nw

jixv epi`y dk`lnc `nrh ied `kdc

.ediinrhl oerny iaxe dcedi iaxe ,dtebl

`l Ð oiekzn epi`y xacc `nrh hwpc i`de

.`ed etebl jixv epi`y dk`ln `dc ,dkxvp

utg epi`c ,`ed oiekzn epi`y xaqc cere

.mdn dpdp epi`y ,milgbd ly ozxrada

mngzdl milgb dzegd :ipzwc `idda la`

ixdy ,oiekzn epi`ye oiekzn hwp `l Ð mda

epi`y dk`ln la` ,dyer `ed mngzdl

s`c ,oerny iax xht jkle .`id dtebl jixv

,oiekzn `lc mb` epi`y `rx`a `niz elit` :xn`wc (`,bw zay) "dpead" wxtc `idd :xn`z m`e .xehte `id dtebl jixv epi`y dk`lnc oeik ,`id diyix wiqtc ab lr

mewn lkn ?jixt i`ne .rwxwd dti `ly xyt` i` :yexit ,zeni `le diyix wiqta oerny iax dcen ,ediieexz ixn`c `axe iia` `de :jixte .oerny iaxk xhete :yexit

n`gip `lc diyix wiqt dedc ,dixagc `rx`a ciarc :ipyn jkle ,dil `gipc zeni `le diyix wiqt dedc jzrc `wlq mzdc :xnel yie !`id dtebl jixv oi`y dk`l

,inp i` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l ?owzn `de :jixte .aeh meia alela oihrnnc (a,bl dkeq) `iddn ixy dil `gip `lc diyix wiqtc ,jexrd `ian oke .dil

.ixy dpwzny ab lr s` ,dtebl jixv oi`c

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

ìëàzia` micba `nhn epi` `nh sere .dlw d`nehe dxeng d`neh oi`nhny sere dig dnda dn :yixc `xnbac ,wgvi epiax axd dywde Ð 'ek (bdep) dhigy mcn

dndae ser dn ,"dndale serl" :xn`w ikde ,hxtae llka dil witnc ,`gip `pwqnlc :xnel yie ?xeq` encc olpne ,dxeng d`neh `nhn epi` ok m`e .drilad

g d`neh mey mpina oi`c miabge mibc iwet`l ,oixedha oebk Ð dlw d`nehe dxeng d`neh ediipina edpzi`c oicgeinsere dnda dn :xn`wc ,xnel jixv oke .'ek dxen

rny `l` ?dil `pn ,dhigy xg`l xzid odl oi`y d`nh dndae `nh ser ok m` ,dhigy xg`l xzide ,dhigy inw xeqi` :(a,`k) onwl yxtne ,xzide xeqi` oda yie 'ek

xeqi` yxtl lkep mewn lkne .xzide xeqi` `ki`e ,ira `din dxigp ,dxezd on serl dhigy oi` xn`c o`nl elit`e .xzide xeqi` `ki` sere dnda oina :xn`w ikd ,dpin

dnda dn i` :xn`wc `xnbae .epyxitck xnel jixv dxeng d`neh iab la` .ig meyn xzid `ki` dzin xg`le ,igd on xya meyn Ð igd on xeqi` ,dzin mcew xzide

ikde .dxeng d`neh `nhn epi`y `nh ser mc iwet`l 'ek ser s` .dxeng d`neh d`nhny dnda dn i` :xninl ivn inp ikd ,'ek epi`y ser s` mipa lr m`a dpi`y

.`l Ð onefn epi`y la` ,onefn oebk ,mipad lr m`a epi`y ser s` :yxtl ivn ded inpíã:dyw la` .oxeaig mewnn oipniq exwrpy Ð xewir mc :yxtnc `ki` Ð xewir

dzidy dhigyn mc :xnel jixv okl !da d`vei dnypd oi`y ,zxka epi` dnc ok m` ,dpi` dtxh la` dleqt `diy ipiqn dynl dklde ,jk ici lr dzn dpi`y oeik

.xewir xg`líãzelibx oi`y ,dfwd mc iab wx xninl jixhvi` `l `l` .ea d`vei dnypdy opira xewire dxigpe dhigy mcac oicd `ede Ð ea d`vei dnypdy dfwd

.ytpd mc mdl `aiy cr ezndal mc fiwiyíã.xya oin oi`y mivia mc `ive` :xn`w `xnbac `iywe .xkf ivia :xg` oeyl .zlebpxz zvia :qxhpewa yxit Ð miviaíã
oi` :xnel yie !oizipznn diriiqil ?i`n`e .`ziixan dil aizene ,xeq` eqpiky mibc mc :ax xn` ,xn`w `xnbac :`iywe .`ki` `xeqi` `d :rnyn Ð eilr oiaiig oi` mibc

.oizipznn dil iywiz jinrhile :xninl ivn ded ,inp ikdùéùjixv dnl :jexa epiaxl `iywe Ð xya oin ode xzide xeqi` oda yie dlw d`nehe dxeng d`neh oda

!ibq xeqi`e xzid ly cva oke ?dlw d`neh oda oi`y mizy ikldn mc `ive`c ,ibq ediipin cgac ?oiccv ipd lkl
`ive`
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dì øáñ àn÷ àpúc ,øéòáäìe úBaëì ïéekúpL ïBâk§¤¦§©¥§©§©§¦§©¨©¨¨©¨
øæòéìà éaøå ,úàöé åàìì äøòáä :øîàc ,éñBé éaøk§©¦¥§¨©©§¨¨§¨¨¨§©¦¡¦¤¤
÷lçì äøòáä :øîàc ,ïúð éaøk dì øáñ ÷Bãö éaøa§©¦¨¨©¨§©¦¨¨§¨©©§¨¨§©¥
:øîà éLà áø .eäééðéa àkéà íéã÷äì :øîà àáø .úàöé̈¨¨¨£©§©§¦¦¨¥©§©©¦£©
øáñ àn÷ àpúå ,ïäéìéàî eøòáeäå úBaëì ïéekúpL ïBâk§¤¦§©¥§©§§£¥¥¥¤§©¨©¨¨©
éaøå ,øeèt ïéekúî ïéàL øác :øîàc ,ïBòîL éaøk dì̈§©¦¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨§©¦
øác :øîàc ,äãeäé éaøk dì øáñ ÷Bãö éaøa øæòéìà¡¦¤¤§©¦¨¨©¨§©¦§¨§¨©¨¨
úaLa íéìçb äúBçä :ïðaø eðz .áéiç ïéekúî ïéàL¤¥¦§©¥©¨¨©¨©©¤¤¨¦§©¨

ïäéìéàî eøòáeäå íäa ínçúäì¯éðúå ,áéiç :àãç éðz §¦§©¥¨¤§§£¥¥¥¤¨¥£¨©¨§¨¥
áéiç àéðúãä .øeèt :Cãéà¯äðéàL äëàìî :øáñ÷ ¦¨¨©§©§¨©¨¨¨©§¨¨¤¥¨

øeèt àðúc àäå ;äéìò áéiç dôeâì äëéøö¯:øáñ÷ §¦¨§¨©¨¨¤¨§¨§¨¨¨¨¨©
.äéìò øeèt dôeâì äëéøö äðéàL äëàìî§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨¨¤¨

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

ìëàïéàîè ïéa ,óBòáe äiça äîäaa äèéçL íc ¨©©§¦¨©§¥¨©©¨¨¥§¥¦
äæwä íc ,øewéò íc ,äøéçð íc ,ïéøBäè ïéa¥§¦©§¦¨©¦©©¨¨

Ba äàöBé äîLpäL¯íc ,ìBçhä íc .åéìò ïéáéiç ¤©§¨¨§¨©¨¦¨¨©©§©
úéöîzä íc ,íéáâç íc ,íéöéa íc ,álä¯ïéà ©¥©¥¦©£¨¦©©©§¦¥
.úéöîzä íãa áéiçî äãeäé éaø ,åéìò ïéáéiçàøîâ ©¨¦¨¨©¦§¨§©¥§©©©§¦

"eìëàú àì íc ìk" :ïðaø eðz¯eléôà éðà òîBL ¨©¨©¨¨ŸŸ§¥©£¦£¦
,íéâc íc ,íéáâç íc ,íéöéa íc ,íézL éëläî íc©§©§¥§©¦©¥¦©£¨¦©¨¦

äàîeè ïäa LiL ,ïéãçeéî äîäáe óBò äî ,"äîäaìå óBòì" :øîBì ãeîìz ?ììëa ìkä©Ÿ¦§¨©§©¨§©§¥¨¨§¥¨§¨¦¤¥¨¤§¨
øNa ïéî ïäå ,øzéäå øeqéà ïäa Léå ,äøeîç äàîeèå äl÷¯äàîeè ïäa LiL ìk óà ©¨§§¨£¨§¥¨¤¦§¤¥§¥¦¨¨©¨¤¥¨¤§¨

íézL éëläî íc àéöBà ;äl÷¯,äl÷ äàîeè íäa ïéàå äøeîç äàîeè ïäa LiL ©¨¦©§©§¥§©¦¤¥¨¤§¨£¨§¥¨¤§¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zezixk(oqip f"h oey`x meil)

úBaëì ïéekúpL ïBâkzepeilrd milgbd z`øéòáäìez` §¤¦§©¥§©§©§¦
mi`pzd zwelgna ewlgpe ,zepezgzd(.r zay)aeig xwir iabl

weqta xn`p .zaya dxrad(b dl zeny)lkA W` Exraz `l'Ÿ§©£¥§Ÿ
xn`p xak ixdy ,dyw dxe`kle ,'zAXd mFiA mkizaWn(i k my)`l' Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨Ÿ

dxfg recn mi`pzd ewlgpe ,llka dxrad mbe ,'dk`ln lk dUrz©£¤¨§¨¨
e`ll dxrad'y xaeq iqei iax ,dxrad ly df e`l dazke dxezd
zxk aeig oi`e ,e`l xeqi` wx yi dxrad xeqi`ay cnll ,'z`vi
myky cnll ,xnelk ,'z`vi wlgl dxrad'y ,xaq ozp iaxe ,dzine
zek`ln mr cgi d`yr m` s` ,dnvr ipta dxrad lr oaxw aiigy
lk lr aiig ,cg` mlrda zexg` zek`ln dyerd mb jk ,zexg`

:`xnbd zx`ane .zg`e zg`,àn÷ àpúc`l` aiig epi`y xne`d §©¨©¨
,zg`øîàc ,éñBé éaøk dì øáñy,úàöé åàìì 'äøòáä'da oi`e ¨©¨§©¦¥§¨©©§¨¨§¨¨¨

lr wx ,cg` oaxw wx aiigy `nw `pz xn` okle ,dzine zxk aeig
.oaxw aiig epi` dxradd lr eli`e ,ieaikd÷Bãö éaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦¨

,mizy aiignd,øîàc ,ïúð éaøk dì øáñy,úàöé ÷lçì 'äøòáä' ¨©¨§©¦¨¨§¨©©§¨¨§©¥¨¨
aiige ,oaxwn hrenn xirand oi` `linne ,dzine zxk aeig da yie

.mizy
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`eäééðéa àkéà 'íéc÷äì' ,øîà àáølcadd - ¨¨¨©§©§¦¦¨¥©§
,zeakl jk xg`e dligz wilcdl oiekzdy ote`a `ed zehiyd oia
mizy eaiigl xyt` i`y xaeq `nw `pz ,zg` mrta daike wilcde
xfril` iaxe .dligz wilcdl dvx `ede dligz daiky okziy oeik
epi`e ,mizy aiig ,zek`lnd izy z` dyr seq seqy oeiky xaq

.dipyd dzeyrl dvxy dk`ln micwdy dnl yyeg
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`,øîà éMà áø`ziixaa xaecnyïéekúpL ïBâk ©©¦¨©§¤¦§©¥
wxúBaëìzepezgzd milgbd seqy rcei did `ly ,xiradl `le §©

,xiradleøòáeäåzepezgzdàn÷ àpúå ,ïäéìéàîepi`y xne`d §§£¥£¥¤§©¨©¨
c meyn enrh ,zg` `l` aiigøîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñzay) ¨©¨§©¦¦§§¨©

(:`nzaya dyerdy ,ïéekúî ïéàL øác,eil`,øeètoeik o`k s`e ¨¨¤¥¦§©¥¨
.xeht ,zepezgzd z` xiradl oiekzd `lyéaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦

÷Bãöc meyn enrh ,mizy aiigy xne`d,äãeäé éaøk dì øáñ ¨¨©¨§©¦§¨
øîàc(my),,áéiç ïéekúî ïéàL øác.dxradd lr mb aiig okle §¨©¨¨¤¥¦§©¥©¨

:mdil`n exraede zaya milgb dzegd mc`a dpc `xnbdeðz̈
úaMa íéìçb äúBçä ,ïðaøick zaya ilka milgb `lnnd - ©¨¨©¤¤¨¦©©¨

,ïäéìéàî eøòáeäå ,íäa ínçúäì,zeziixa izy dfa exn`péðz §¦§©¥¨¤§§£¥£¥¤¨¥
àãçy epipy zg` `ziixaa -Cãéà éðúå ,áéiçzxg` `ziixaae - £¨©¨§¨¥¦¨

y epipy.øeèt`l` ,zeziixad oia zwelgn oi` :`xnbd zx`ane ¨
øáñ÷ ,áéiç àéðúãäzaya dyerdyäëéøö dðéàL äëàìî ¨§©§¨©¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨

dôeâìwx dvxy df xiran oebk ,dk`ln ly dtebl jixv epi`y - §¨
dl,mxiradl jixv did `le ,milgbd ziizga mngz,äéìò áéiç©¨¨¤¨

.dxradd lr aiig o`k mb okleàðúc àäåepipyy `ziixaae - §¨§¨¨
y,øeètc meyn `edøáñ÷yøeèt ,dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî ¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨

,äéìò.dl jixv epi`y dxradd lr xeht okle ¨¤¨

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

äèéçù íã ¯ éùéîç ÷øô
dpey`xd dpynd caln ,ielz my` iaeiga eaexa wqer df wxt
dxez dxq` minc ipin el` x`eai dae ,mc zlik` xeqi`a zwqerd

.dlik`a

äðùî
dxeza xn`p(ci fi `xwie),'zxMi eilk` lM `id FnC xUA lM Wtp iM'¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥

zxk eilr miaiigy mc zlik` xeqi`y weqtd oeyln minkg eyxce
mcd ze`ivi z` zhxtn epzpyne ,ea z`vei ytpdy mc eze`a `ed
mzlik` lr miaiigy ,mda z`vei ytpdy ote`a miigd ilra sebn

.zxk
äèéçL íc (ìëà)oia ,eze` mihgeyy zra miig lran `veid mc - ¨©©§¦¨

äîäaaoiae äiçaoiaïéa ,óBòamiig ilraaïéàîèmixeq`d - ©§¥¨©©¨¨¥§¥¦
e ,dlik`aïéamiig ilraa,ïéøBäèoke .dlik`a mixzendäøéçð íc ¥§¦©§¦¨

,dfgd cre dixigpn ,dkxe`l drxewy drya dndad on `veid -
eøewéò ícmipniqd z` xwry -oke ,äæwä ícmc fiwdy - ©¦©©¨¨

,ezndal,Ba äàöBé äîLpäL,elld mincd ipinn cg` lkaïéáéiç ¤©§¨¨§¨©¨¦
åéìò.zxk ¨¨

:zxk mda oi`y mincd ipin z` dzr dpen dpyndìBçhä ícmc - ©©§
oke ,mc `ln `ede ,'legh' enyy xa`d jeza reladálä íc- ©©¥

,ald xya jeza reladíéöéa ícze`a opi`y zlebpxz ivia - ©¥¦
,zlebpxz odilr dayiy zngn enc`zde ,xkf z`ian,íéáâç íc©£¨¦

úéöîzä ícd`vi xaky xg`l dndad sebn jtype dvnznd mc - ©©©§¦
,dytp,åéìò ïéáéiç ïéà,ea z`vei ytpdy mca `l` zxk oi`y ¥©¨¦¨¨
xn`py(ci fi `xwie).'zxMi eilk` lM `ed FnC xUA lM Wtp iM'éaø ¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥©¦
äãeäée ,oexg`d oicd lr wlegáéiçîmbúéöîzä íãamca enk §¨§©¥§©©©§¦
.ytpd

àøîâ
ipin oia miweligd z` micnel oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mincdïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(ek f `xwie)àì íc ìk' ¨©¨¨¨¨Ÿ
éðà òîBL ,'eìëàúxeqi` yiy df weqtn cenll iziid leki - Ÿ§¥©£¦

lek`líc eléôàlyíézL éëläîoke ,mc` ipa -íc ,íéöéa íc £¦©§©§¥§©¦©¥¦©
íéáâçe,íéâc ícixdyììëa ìkä,'mc' oeyld zernynãeîìz £¨¦©¨¦©Ÿ¦§¨©§
øîBìxn`e weqtd miiq okl -,'äîäaìå óBòì',cnllóBò äî ©¨§©§¥¨¨

ïéãçeéî äîäáejkaïäa LiLozzin xg`läl÷ äàîeèyi - §¥¨§¨¦¤¥¨¤§¨©¨
,dviaka d`neh milawne 'lke`' oic mxyaläøeîç äàîeèåm` - §§¨£¨

epi`y s` mze` `yepd z` mi`nhne ,d`nehd a` miyrp elapzp
,mda rbepøzéäå øeqéà ïäa Léåmcew dlik`a mixeq`y - §¥¨¤¦§¤¥

,ehgypy xg`l mixzene ,ozhigyìk óà ,øNa ïéî ïäåmiig ilra §¥¦¨¨©Ÿ
äa LiLäl÷ äàîeè ï`linne ,xeq` mncàéöBàxeqi`d llkníc ¤¥¨¤§¨©¨¦©

,äøeîç äàîeè ïäa LiL ,íézL éëläî`ed mc`d zzin ixg`y §©§¥§©¦¤¥¨¤§¨£¨
,`yna `nhn `ed oke ,d`nehd a` zeidl ea rbepd z` `nhnïéàå§¥

äl÷ äàîeè íäaz`neh lawl 'lke`' my mc`d lr oi` j` - ¨¤§¨©¨
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zezixk(oqip f"h oey`x meil)

úBaëì ïéekúpL ïBâkzepeilrd milgbd z`øéòáäìez` §¤¦§©¥§©§©§¦
mi`pzd zwelgna ewlgpe ,zepezgzd(.r zay)aeig xwir iabl

weqta xn`p .zaya dxrad(b dl zeny)lkA W` Exraz `l'Ÿ§©£¥§Ÿ
xn`p xak ixdy ,dyw dxe`kle ,'zAXd mFiA mkizaWn(i k my)`l' Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨Ÿ

dxfg recn mi`pzd ewlgpe ,llka dxrad mbe ,'dk`ln lk dUrz©£¤¨§¨¨
e`ll dxrad'y xaeq iqei iax ,dxrad ly df e`l dazke dxezd
zxk aeig oi`e ,e`l xeqi` wx yi dxrad xeqi`ay cnll ,'z`vi
myky cnll ,xnelk ,'z`vi wlgl dxrad'y ,xaq ozp iaxe ,dzine
zek`ln mr cgi d`yr m` s` ,dnvr ipta dxrad lr oaxw aiigy
lk lr aiig ,cg` mlrda zexg` zek`ln dyerd mb jk ,zexg`

:`xnbd zx`ane .zg`e zg`,àn÷ àpúc`l` aiig epi`y xne`d §©¨©¨
,zg`øîàc ,éñBé éaøk dì øáñy,úàöé åàìì 'äøòáä'da oi`e ¨©¨§©¦¥§¨©©§¨¨§¨¨¨

lr wx ,cg` oaxw wx aiigy `nw `pz xn` okle ,dzine zxk aeig
.oaxw aiig epi` dxradd lr eli`e ,ieaikd÷Bãö éaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦¨

,mizy aiignd,øîàc ,ïúð éaøk dì øáñy,úàöé ÷lçì 'äøòáä' ¨©¨§©¦¨¨§¨©©§¨¨§©¥¨¨
aiige ,oaxwn hrenn xirand oi` `linne ,dzine zxk aeig da yie

.mizy
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`eäééðéa àkéà 'íéc÷äì' ,øîà àáølcadd - ¨¨¨©§©§¦¦¨¥©§
,zeakl jk xg`e dligz wilcdl oiekzdy ote`a `ed zehiyd oia
mizy eaiigl xyt` i`y xaeq `nw `pz ,zg` mrta daike wilcde
xfril` iaxe .dligz wilcdl dvx `ede dligz daiky okziy oeik
epi`e ,mizy aiig ,zek`lnd izy z` dyr seq seqy oeiky xaq

.dipyd dzeyrl dvxy dk`ln micwdy dnl yyeg
iaxe `nw `pz zwelgn z` x`al sqep uexiz d`ian `xnbd

:wecv iaxa xfril`,øîà éMà áø`ziixaa xaecnyïéekúpL ïBâk ©©¦¨©§¤¦§©¥
wxúBaëìzepezgzd milgbd seqy rcei did `ly ,xiradl `le §©

,xiradleøòáeäåzepezgzdàn÷ àpúå ,ïäéìéàîepi`y xne`d §§£¥£¥¤§©¨©¨
c meyn enrh ,zg` `l` aiigøîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñzay) ¨©¨§©¦¦§§¨©

(:`nzaya dyerdy ,ïéekúî ïéàL øác,eil`,øeètoeik o`k s`e ¨¨¤¥¦§©¥¨
.xeht ,zepezgzd z` xiradl oiekzd `lyéaøa øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤§©¦

÷Bãöc meyn enrh ,mizy aiigy xne`d,äãeäé éaøk dì øáñ ¨¨©¨§©¦§¨
øîàc(my),,áéiç ïéekúî ïéàL øác.dxradd lr mb aiig okle §¨©¨¨¤¥¦§©¥©¨

:mdil`n exraede zaya milgb dzegd mc`a dpc `xnbdeðz̈
úaMa íéìçb äúBçä ,ïðaøick zaya ilka milgb `lnnd - ©¨¨©¤¤¨¦©©¨

,ïäéìéàî eøòáeäå ,íäa ínçúäì,zeziixa izy dfa exn`péðz §¦§©¥¨¤§§£¥£¥¤¨¥
àãçy epipy zg` `ziixaa -Cãéà éðúå ,áéiçzxg` `ziixaae - £¨©¨§¨¥¦¨

y epipy.øeèt`l` ,zeziixad oia zwelgn oi` :`xnbd zx`ane ¨
øáñ÷ ,áéiç àéðúãäzaya dyerdyäëéøö dðéàL äëàìî ¨§©§¨©¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨

dôeâìwx dvxy df xiran oebk ,dk`ln ly dtebl jixv epi`y - §¨
dl,mxiradl jixv did `le ,milgbd ziizga mngz,äéìò áéiç©¨¨¤¨

.dxradd lr aiig o`k mb okleàðúc àäåepipyy `ziixaae - §¨§¨¨
y,øeètc meyn `edøáñ÷yøeèt ,dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî ¨¨¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨

,äéìò.dl jixv epi`y dxradd lr xeht okle ¨¤¨

áìç ìëà ÷ôñ êìò ïøãä

äèéçù íã ¯ éùéîç ÷øô
dpey`xd dpynd caln ,ielz my` iaeiga eaexa wqer df wxt
dxez dxq` minc ipin el` x`eai dae ,mc zlik` xeqi`a zwqerd

.dlik`a

äðùî
dxeza xn`p(ci fi `xwie),'zxMi eilk` lM `id FnC xUA lM Wtp iM'¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥

zxk eilr miaiigy mc zlik` xeqi`y weqtd oeyln minkg eyxce
mcd ze`ivi z` zhxtn epzpyne ,ea z`vei ytpdy mc eze`a `ed
mzlik` lr miaiigy ,mda z`vei ytpdy ote`a miigd ilra sebn

.zxk
äèéçL íc (ìëà)oia ,eze` mihgeyy zra miig lran `veid mc - ¨©©§¦¨

äîäaaoiae äiçaoiaïéa ,óBòamiig ilraaïéàîèmixeq`d - ©§¥¨©©¨¨¥§¥¦
e ,dlik`aïéamiig ilraa,ïéøBäèoke .dlik`a mixzendäøéçð íc ¥§¦©§¦¨

,dfgd cre dixigpn ,dkxe`l drxewy drya dndad on `veid -
eøewéò ícmipniqd z` xwry -oke ,äæwä ícmc fiwdy - ©¦©©¨¨

,ezndal,Ba äàöBé äîLpäL,elld mincd ipinn cg` lkaïéáéiç ¤©§¨¨§¨©¨¦
åéìò.zxk ¨¨

:zxk mda oi`y mincd ipin z` dzr dpen dpyndìBçhä ícmc - ©©§
oke ,mc `ln `ede ,'legh' enyy xa`d jeza reladálä íc- ©©¥

,ald xya jeza reladíéöéa ícze`a opi`y zlebpxz ivia - ©¥¦
,zlebpxz odilr dayiy zngn enc`zde ,xkf z`ian,íéáâç íc©£¨¦

úéöîzä ícd`vi xaky xg`l dndad sebn jtype dvnznd mc - ©©©§¦
,dytp,åéìò ïéáéiç ïéà,ea z`vei ytpdy mca `l` zxk oi`y ¥©¨¦¨¨
xn`py(ci fi `xwie).'zxMi eilk` lM `ed FnC xUA lM Wtp iM'éaø ¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥©¦
äãeäée ,oexg`d oicd lr wlegáéiçîmbúéöîzä íãamca enk §¨§©¥§©©©§¦
.ytpd

àøîâ
ipin oia miweligd z` micnel oipn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:mincdïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(ek f `xwie)àì íc ìk' ¨©¨¨¨¨Ÿ
éðà òîBL ,'eìëàúxeqi` yiy df weqtn cenll iziid leki - Ÿ§¥©£¦

lek`líc eléôàlyíézL éëläîoke ,mc` ipa -íc ,íéöéa íc £¦©§©§¥§©¦©¥¦©
íéáâçe,íéâc ícixdyììëa ìkä,'mc' oeyld zernynãeîìz £¨¦©¨¦©Ÿ¦§¨©§
øîBìxn`e weqtd miiq okl -,'äîäaìå óBòì',cnllóBò äî ©¨§©§¥¨¨

ïéãçeéî äîäáejkaïäa LiLozzin xg`läl÷ äàîeèyi - §¥¨§¨¦¤¥¨¤§¨©¨
,dviaka d`neh milawne 'lke`' oic mxyaläøeîç äàîeèåm` - §§¨£¨

epi`y s` mze` `yepd z` mi`nhne ,d`nehd a` miyrp elapzp
,mda rbepøzéäå øeqéà ïäa Léåmcew dlik`a mixeq`y - §¥¨¤¦§¤¥

,ehgypy xg`l mixzene ,ozhigyìk óà ,øNa ïéî ïäåmiig ilra §¥¦¨¨©Ÿ
äa LiLäl÷ äàîeè ï`linne ,xeq` mncàéöBàxeqi`d llkníc ¤¥¨¤§¨©¨¦©

,äøeîç äàîeè ïäa LiL ,íézL éëläî`ed mc`d zzin ixg`y §©§¥§©¦¤¥¨¤§¨£¨
,`yna `nhn `ed oke ,d`nehd a` zeidl ea rbepd z` `nhnïéàå§¥

äl÷ äàîeè íäaz`neh lawl 'lke`' my mc`d lr oi` j` - ¨¤§¨©¨
.milke`
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קס
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zezixk(oey`x meil)

wepizd wpeiy algd ixd :`xnbdøLkúðd`neh lawl xyked - ¦§©©
rbpy jkaúëìëeìî ätéèay,ãcä ét ìòdtih dze`a ,xnelk §¦¨§§¤¤©¦©©

,dwyn oic dl yi dlke` wepizd oi`y oeiky ,ccd it lr zx`ypy
m`e ,d`neh lawl eze` dxiykne wpi wepizdy alga zrbep `ide
z` lqete ,m`dn `nhpe d`neh lawl xyken algdy `vnp ok

.`nhp epi`y `ziixad dxn` recne ,wepizd
:`nhp wepizd oi` recn xg` ote`a uxzl `xnbd dqpnáø øîà̈©©

,deáà øa äaø øîà ïîçðzwqer `ziixady cinrdl xyt` ixd ©§¨¨©©¨©£©
wepizaúçà äôé÷úa [÷ðiL]e ,zg` zaa ,cg` gka -çépä àì ¤¨©¦§¦¨©©Ÿ¦¦©

,ãcä ét ìò úëìëeìî ätéèlawl lk`y algd xyked `ly oeike ¦¨§§¤¤©¦©©
.`nhp wepizd oi` ,d`neh

:`xnbd dgec,øáca úBáeLú ézL ,àáø øîàxnel xazqn recn ¨©¨¨§¥§©¨¨
,algdn `nhp wepizdyàãçxyt` i` ixdy ,zg` daeyz - £¨

,ccd it lr dtih dx`yp `ly ote`a zxacn `ziixady cinrdl
à÷eðéc déîeôì àðéæç÷c,wepizd ly eit z` mi`ex ep` ixdy - §¨£¦¨§¥¦¨

,áìç àìîc.ccd it lr dtih gipd `ly okzi `leãBòådaeyze - §¨¥¨¨§
ixdy ,wepizd z` `nhl yi ikd e`la ,dipyíB÷îd z`ivi,áìç §¨¨

,àeä 'ïééòî'cg`k mpicy ,mc`d sebay zepirn x`ye wex enk ©§¨
lk`nk myn `veid algd ly epic oi`e ,mi`nhne mc`d ixa`n
`ax gikene .xykd `ll `nh `ed `l` ,`nhl ick xykd jixvd

:eixac z`éðz÷cdpyna(g"n e"t oixiykn),äMà áìç,d`nhànèî §¨¨¥£¥¦¨§©¥
ïéa`vi m`ïBöøì,wepizd oevxn -ïéáe`vi m`.ïBöøì àlLalge ¥§¨¥¤Ÿ§¨

ïBöøì àlà ànèî dðéà äîäaj` ,mc`d ly epevxl algp m` - §¥¨¥¨§©¥¤¨§¨
e .`nhn epi` envrn `vi m`åàì éàîdpynd zpeek oi` m`d - ©¨

dxn`y dna,'ïBöøì àlL'ote`ldéì àçéð àìcwepizd oi`y - ¤Ÿ§¨§Ÿ¦¨¥
,dwyna dribp ici lr xykd jixv algd did m`e ,ef dwipia dvex
o`ke ,oevxn didz dwynd zpizpy jxev yi ixdy ,`nhp did `l

,oevxl `ly `viy alga s` zwqer dpynd ixdy ,ok did `lås` §
ok it lréðz÷df algy dpyna,ànèîalgdy meyn edf i`ceae ¨¨¥§©¥

s` ok m`e ,d`neh ea yie mc`d sebay zepirnd cg`k aygp envr

,`iyewd zxfege ,algdn wepizd `nhiy xnel ie`x did `ziixaa
y `ziixad dxn` recnwipdl dleki zn z`neha d`nhy dy`

.ezxdha x`yp `ede ,dpa z`
:xg` ote`a `ziixad z` x`an `ax,àáø øîà àlàalgd mpn` ¤¨¨©¨¨
e ,epnn `nhp epi` wepizd j` ,`nhàîòè eðééäly dnrh edf - ©§©§¨

`ziixad,øBäè dðácly dlik` e` ziriax ly dizy wxy oeik ¦§¨¨
,reci xacd oi` o`ke ,`nhn qxt zlik` ick ly onfa qxt ivgcixd §

,df wepiz÷ðé àì ÷ôñå øeòéMk ÷ðé ÷ôñ,epnn zegt `l` ,xeriyk ¨¥¨©©¦§¨¥Ÿ¨©
øîBì àöîz íàåy÷ðé,elk` onf dnka reci `l oiicr ,xeriyk §¦¦§¨©¨©

c,ñøt úìéëàa B÷ðé ÷ôñ,`nhpeúìéëà éãkî øúBéa B÷ðé ÷ôñ ¨¥§¨©£¦©§¨¨¥§¨§¥¦§¥£¦©
,ñøteze`y `ziixad dxn` okle ,`witq wtq df ixde ,`nhp `le §¨

.ezxdha x`yp wepiz
x`yk epic dy` algy ,`ax ziiyew xwira dzr dpc `xnbd

:`xnbd dywn .sebay zepirn,àáøìey xnel ozip ikeáìç íB÷î §¨¨§¨¨
éøö àìå ,àeä ïééòîïðúäå ,øLëä Cdpyna(`"in g"t milk),äMàä ©§¨§Ÿ¨¦¤§¥§¨§©¨¦¨
,dcp d`nh dzidy,øepz øéåàì ìôðå äéccî áìç óèpLixd ¤¨©¨¨¦©¤¨§¨©©£¦©

dàîè øepz,mi`nhp xepzay milk`nd -ïì àéL÷ådywede - ©¨¥§©§¨¨
,daiyid ipaløLkúéà éàîaepic `diy ,df alg xyked dna - §©¦§©©

,mixg` `nhne d`neh lawnd lke`kïðçBé éaø øîàåuexiz §¨©©¦¨¨
xykedy ,ef `iyewlúëìëeìî ätéèaz`vnpy,ãcä ét ìògkene §¦¨§§¤¤©¦©©

lycg`k `nhne oirn ly oic yi algly xn`y ,`ax ixack `
.d`neh lawl ick xykd jixv `l` ,dixa`nàîéz éëåm`e - §¦¥¨

zn`ay xnel dvxz,ïðçBé éaøk dì øáñ àì àáøyxtn `ed `l` ¨¨Ÿ¨©¨§©¦¨¨
yi oiicr ,llk xykd `ll `nhn envr algdy my dpynd z`

,xg` mewnn eixac lr zeywdlàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
ïé÷Lî äòLz ,øîBà äzà úàöîðmpyi sebd lyáBæamc` - ¦§¥¨©¨¥¦§¨©§¦§

,mdipica md miwelge ,daif zngn `nhyäçeøñ äçéìå ,äòéfä©¥¨§¥¨§¨
,etebay rvtn z`veidíãå ,Bðéò úòîc .íeìkî ïéøBäè ,éòéøå§¥¦§¦¦§¦§©¥§©

Búôbî,ezkn mc - ©¥¨
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המשך קיאור למס' כריתות ליום ראשון מ' ניסן עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zezixk(oey`x meil)

äàøBä Bæ ,'úBøBäìe' .úBøäèe.xzide xeqi` zekld lyìk úà' §¨§¨¨¥¨
,úBLøãî elà ,'íéweçä.d`xed ixac mixn`p zeyxcd jezay oeik ©¦¥¦§¨

äëìä Bæ ,''ä øac øLà'.ipiqn dynl.ãeîìz äæ ,'äLî ãéa' £¤¦¤£¨¨§©Ÿ¤¤©§
:`ziixad zxne`ìBëéy xnel ziidäðLnä óàoi`y ,df llka ¨©©¦§¨

,oii ziizy xg`l dcnelløîBì ãeîìzxn`p jkl -,'úBøBäìe' ©§©§
xyt` i` dpyn cenil jezn eli`e ,xq`p d`xed ea yiy xac wxy

.dyrnl dkld zexedlìBëé ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøziid ©¦¥§©¦§¨¥¨
y xnelãeîìz óà,cenll xeq` ,`xnb -,'úBøBäìe' øîBì ãeîìz ©©§©§©§

s` ,dcnell xzen ,`xnbd jezn dyrnl dkld mixen oi`y oeike
.zekld jk jezn oiaiy

:`xnbd zxxanàéðúc àä àìæà ïàîk`ziixa dzpyp in zrck - §©¨§¨¨§©§¨
,da epipy jky ,efàöéd`xed oii iiezyl zexeq`d ze`xedd llkn ¨¨

y ,efL ,øBäè òcøôöe àîè õøLelit`ïäa ïéøBî ïéé ééeúM ¤¤¨¥§©§¥©¨¤§¥©¦¦¨¤
,äàøBä,llk oeir jixv epi`y `ed heyt xacy oeikàîéð`ny - ¨¨¥¨

zrcky xn`z,àéä äãeäé éaøa éñBé éaøs` ,`xnb cenll xiznd ©¦¥§©¦§¨¦
,df it lr dxeie ,zekldd z` oiai jk jezn i`ceayàìåzrck,ïðaø §Ÿ©¨¨

:`xnbd dgec .`xnb cenll mixqe`dïðaø àîéz eléôàelit` - £¦¥¨©¨¨
,`xnb cenll oi`y ,minkgk zxaeq ef `ziixay xn`z m`éðàLå§¨¦

àëä,ef `ziixaa ze`aend zeklda xacd dpeye -áø éa éø÷ ìéæc ¨¨§¦§¥¥©
àeärcei eax lv` `xwn cnly in lke ,md c`n miheyt mipicy -

.el` zekld
:`ziixaay zwelgna dkldd z` zwqet `xnbdäëìä ,áø øîà̈©©£¨¨

,äãeäé éaøa éñBé éaøkoi`y oeik ,`xnb cenll oii iiezyl xzeny §©¦¥§©¦§¨
.dyrnl dkld dit lr mixen

:`xnbd ddnzdéøáçì àáè àîBiî àøBîà íé÷Bî àì áø àäå- §¨©Ÿ¦£¨¦¨¨¨§©§¥
,dcerqd xg`l aeh meia miaxa yxec did `l envr ax ixdeíeMî¦

,úeøëLxnel xzeny oky lk ,`xnb cenll xzeny oeik ixde ¦§
:`xnbd zvxzn .miyxcnáø éðàL,ax ly epic `ed dpey -éøBàc ¨¦©§¥

éøBî.eizeyxca ze`xed dxen didy - ¥
:`xnbd zl`eyéøBì àìc í÷éðåyexcl `xen` ax cinrie - §¥©§Ÿ¥

:`xnbd daiyn .ezyxca ze`xed dxei `le ,xeaivaàëéä ìk̈¥¨
äàøBä àìa déì ébñ àì áø áéúécayei ax didy mewn lka - §¨¦©Ÿ©¦¥§Ÿ¨¨

mi`a eid miax miyp`y oeik ,zexedln rpndl leki did `l ,yxece
.xzide xeqi` ipiipra el`eyl

äðùî
lirl dpyna(:`i)ipin dnk lke`d mc`y zexyt` yiy x`azd

zx`an epzpyn .cg`e cg` lk lr aiigzi cg` mlrda mixeqi`
:zepaxw dnk aiigzdl ozip zg` dlik`a elit`yLéd mc`ìëBà ¥¥

,ãçà íLàå úBàhç òaøà äéìò áéiçå ,úçà äìéëàzx`an £¦¨©©§©¨¨¤¨©§©©¨§¨¨¤¨
mc` ,df xac jiiy ote` dfi`a dpyndäéäå ,áìç ìëàL àîèeze` ¨¥¤¨©¥¤§¨¨

alg,ïéLc÷enä ïî øúBðelk`eíéøetkä íBéaxary `vnp ,bbeya ¨¦©§¨¦§©¦¦
meyne ,xzep zlik`ae ,alg zlik`ae ,d`neha ycw zlik` xeqi`a
my` mb aiig ycw xya df didy oeike ,mixetkd meia dlik`

.zelirn
øéàî éaøe siqenøîBà,zetqep ze`hga aiigzdl zexyt` yiy ©¦¥¦¥

[åéôa] BàéöBäå ,úaL äéä íà,zeyxl zeyxnáéiçze`hg izy ¦¨¨©¨§¦§¦©¨
.mixetkd meiae zaya dk`ln meyn ,zetqepBì eøîàs` ,minkg ¨§

mewn lkn ,el` ze`hg iaeig yi ok`yíMä ïî Bðéàxeqi` oi` - ¥¦©¥
lr yiy miaeigd llka ezepnl oi` okle ,dlik` ixeqi`l jiiy df

.zg` dlik`
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המשך קיאור למס' כריתות ליום ראשון מ' ניסן עמ' ק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zezixk(iyily meil)

,el`äéàø äîryedi iax `iady `idìèçBLuega migaf dyng ¨§¨¨§¥
ìëBàî,yng aiig `edy ,miiegnz dyngn enc wxfp `ly oaxw ¥¥

ixdeäðäð ïkL ,ìëBàl äîiegnz lk lr eaiigl yi okle ,ezlik`n ©§¥¤¥¤¡¤
wx aiigy xyt` ,d`pd el dzid `ly uega gaefd la` ,iegnze
`aiwr iax ly ezl`y dzid `l mpn`y epgxk lre .mlek lr zg`

,uega hgeyd lrïìàL Ck àlà,`aiwr iaxäMîçî øúBð ìëBàä ¤¨¨§¨¨¨¥¨¥£¦¨
eäî ,úçà íìòäa íéçáæm`d ,epic dn -,úçàå úçà ìëa áéiç §¨¦§¤§¥¤¨©©¨§¨©©§©©

BàaiigyBì eøîà .ïlek ìò úçà,ryedi iaxe l`ilnb oaxàì ©©©¨¨§Ÿ
îL ,òLBäé éaø øîà .eðòîLäMîçî ãçà çáfî ìëBàa ézò ¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨¥£¦¨

,äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiçL ,úçà íìòäa ïééeçîz©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨
.øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøåryedi iax `iad `ly `vnpe §¤£¦¤©§¨¦©¨¤

yi dlirn iably myky ,lke`l lke`n `l` ,hgeyl lke`n di`x
zg` lk lr aeig yi xzep zlik` iabl jk ,zg`e zg` lk lr aeig

:xnege lwd `ed dn `xnbd zx`ane .zg`eäîlke`dãçà çáfn ©¦¤©¤¨
it lr s` ,oiiegnz dyngaïéàLel`,ïé÷ìçeî ïéôeb`ed mewn lkn ¤¥¦§¨¦
úçàå úçà ìk ìò áéiçzelik`d oníeMîn lk`yïééeçîz ©¨©¨©©§©©¦©§¦

íéçáæ äMîç ,ïé÷ìçeî,ynn,ïé÷ìçeî ïéôeâcmdn lke`dìk àì §¨¦£¦¨§¨¦§¦§¨¦Ÿ¨
ïkL.gafe gaf lk lr aiigziyàlà ïìàL Ck àì ïBòîL éaø øîà) ¤¥¨©©¦¦§Ÿ¨§¨¨¤¨

áéiç eäî úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð (ãçà çáfî) ìëBàa§¥¦¤©¤¨¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©©¨
eðòîL àì Bì eøîà úçàå úçà ìk ìò áéiç Bà ïlek ìò úçà©©©¨©¨©¨©©§©©¨§Ÿ¨©§
ïééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¨©§¦§¥¦¤©¤¨©£¦¨©§¦
íéøácäL éðà äàBøå äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦

.(øîBçå ì÷©¨¤
:dpyna epipyàáé÷ò éaø Bì øîà,ryedi iaxläëìä íà`id ¨©©¦£¦¨¦£¨¨

ìa÷ðdaeyz yi oicl m`e,'åëz` da dyry ,dlirna zxn` m` §©¥
onfl dlirnd z` sxive ,dpdpk dpdnd z`e lke`k lik`nd

zg` ea oi`y xzepa xn`z ,daexn.el`n
:`xnbd zxxanàäì òLBäé éaø dìaé÷d efl -éaøî äáeLz ¦§¨©¦§ª©§¨§¨¥©¦

,àáé÷ò,dlirnn xzep cenll oi`y mikqde.àì Bà £¦¨Ÿ

:`ziixan z`f gikedl dqpn `xnbdàéðúc ,òîL àz,`ziixaa ¨§©§©§¨
ìëàbbeyaäMîça ,úçà íìòäa ,ãçà çáfî øúBð úBëéúç Lîç ¨©¨¥£¦¨¦¤©¤¨§¤§¥¤¨©£¦¨

àéáî Bðéà ,ïééeçîzolek zlik` lr,úçà úàhç àlàrcep m` ©§¦¥¥¦¤¨©¨©©
.ozlik`a `hge xzep zekizgd eidy i`cea elåok'òãBä àì' ìò §©Ÿ©

ïälL,`l e` xzep xeqi` ozlik`a did m` i`cea rcei epi` m` ± ¤¨¤
àéáî Bðéàolek zlik` lr,ãçà éeìz íLà àlàoiiegnzd oi`y ¥¥¦¤¨¨¨¨¤¨

xzep zekizg yng lk` m` j` .miwlgnLîça ,ïééeçîz äMîçî¥£¦¨©§¦§¨¥
úBîìòäxary xeqi`d xak el rcep dkizgl dkizg zlik` oiay ± ¤§¥

,xeqi`d epnn mlrp aeye ,lk`y dkizgaìk ìò úàhç àéáî¥¦©¨©¨
úçàå úçàxzep zekizgd eidy i`cea el rcep m` ,zelik`d on ©©§©©

,ozlik`a `hgeåokïälL 'òãBä àì' ìòi`cea el rcep `l m` ± §©Ÿ©¤¨¤
,`l e` xzep xeqi` zekizgd zlik`a did m`ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©

úçàå úçà ìkyng lk` m`e .zewlgn zenlrddy ,zelik`d on ¨©©§©©
xzep zekizg,íéçáæ äMîçîolk` elit`ìò] áéiç ,úçà íìòäa ¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©¨©

,[úçàå úçà ìk.miwlgn mitebdy,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ¨©©§©©©¦¥§©¦§¨¥
Bðéà ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî úBëéúç Lîç ìëà eléôà£¦¨©¨¥£¦¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨¥

úçà úàhç àlà àéáî,ozlik`a `hgy i`cea rcepykåokìò ¥¦¤¨©¨©©§©
ï÷éôñ,`l e` ozlik`a `hg m` i`cea rcep `lyk ±àéáî ïéà §¥¨¥¥¦

,ãçà éeìz íLà àlà:`ziixad zxne` .miwlgn mpi` miteb s`y ¤¨¨¨¨¤¨
,øác ìL Bììk,dcedi iaxa iqei iaxl oiae `nw `pzl oiaL ìkmpic §¨¤¨¨Ÿ¤

zeidl,úBàhça ïé÷eìçlr z`hg `iadl mikixv m`hg rcepyky £¦§©¨
mb zeidl mpic ,dlik` lkúBîLàa ïé÷eìçm`hg rcep `lyke £¦©£¨

dkiynn .dlik` lk lr ielz my` `iadl md mikixv i`cea
oi`y xzep iabl xn`y s`y ,`nw `pz ixac z` d`iane `ziixad

m` mewn lkn ,oiiegnzd welig zngn aiiglúBëéúç Lîç ìëà̈©¨¥£¦
oaxw lyíéîc ú÷éøæ éðôì ,ãçà çáfî ïééeçîz äMîçamda yiy ©£¦¨©§¦¦¤©¤¨¦§¥§¦©¨¦

,dlirn xeqi`áéiç ,úçà íìòäa eléôàmy` oaxwìk ìòúçà £¦§¤§¥¤¨©¨©¨©©
úçàåzelik`d on,äìéòî íeMîoiiegnzd dlirn xeqi` iabl ik §©©¦§¦¨

.miwlgn
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קסי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zezixk(oey`x meil)

wepizd wpeiy algd ixd :`xnbdøLkúðd`neh lawl xyked - ¦§©©
rbpy jkaúëìëeìî ätéèay,ãcä ét ìòdtih dze`a ,xnelk §¦¨§§¤¤©¦©©

,dwyn oic dl yi dlke` wepizd oi`y oeiky ,ccd it lr zx`ypy
m`e ,d`neh lawl eze` dxiykne wpi wepizdy alga zrbep `ide
z` lqete ,m`dn `nhpe d`neh lawl xyken algdy `vnp ok

.`nhp epi`y `ziixad dxn` recne ,wepizd
:`nhp wepizd oi` recn xg` ote`a uxzl `xnbd dqpnáø øîà̈©©

,deáà øa äaø øîà ïîçðzwqer `ziixady cinrdl xyt` ixd ©§¨¨©©¨©£©
wepizaúçà äôé÷úa [÷ðiL]e ,zg` zaa ,cg` gka -çépä àì ¤¨©¦§¦¨©©Ÿ¦¦©

,ãcä ét ìò úëìëeìî ätéèlawl lk`y algd xyked `ly oeike ¦¨§§¤¤©¦©©
.`nhp wepizd oi` ,d`neh

:`xnbd dgec,øáca úBáeLú ézL ,àáø øîàxnel xazqn recn ¨©¨¨§¥§©¨¨
,algdn `nhp wepizdyàãçxyt` i` ixdy ,zg` daeyz - £¨

,ccd it lr dtih dx`yp `ly ote`a zxacn `ziixady cinrdl
à÷eðéc déîeôì àðéæç÷c,wepizd ly eit z` mi`ex ep` ixdy - §¨£¦¨§¥¦¨

,áìç àìîc.ccd it lr dtih gipd `ly okzi `leãBòådaeyze - §¨¥¨¨§
ixdy ,wepizd z` `nhl yi ikd e`la ,dipyíB÷îd z`ivi,áìç §¨¨

,àeä 'ïééòî'cg`k mpicy ,mc`d sebay zepirn x`ye wex enk ©§¨
lk`nk myn `veid algd ly epic oi`e ,mi`nhne mc`d ixa`n
`ax gikene .xykd `ll `nh `ed `l` ,`nhl ick xykd jixvd

:eixac z`éðz÷cdpyna(g"n e"t oixiykn),äMà áìç,d`nhànèî §¨¨¥£¥¦¨§©¥
ïéa`vi m`ïBöøì,wepizd oevxn -ïéáe`vi m`.ïBöøì àlLalge ¥§¨¥¤Ÿ§¨

ïBöøì àlà ànèî dðéà äîäaj` ,mc`d ly epevxl algp m` - §¥¨¥¨§©¥¤¨§¨
e .`nhn epi` envrn `vi m`åàì éàîdpynd zpeek oi` m`d - ©¨

dxn`y dna,'ïBöøì àlL'ote`ldéì àçéð àìcwepizd oi`y - ¤Ÿ§¨§Ÿ¦¨¥
,dwyna dribp ici lr xykd jixv algd did m`e ,ef dwipia dvex
o`ke ,oevxn didz dwynd zpizpy jxev yi ixdy ,`nhp did `l

,oevxl `ly `viy alga s` zwqer dpynd ixdy ,ok did `lås` §
ok it lréðz÷df algy dpyna,ànèîalgdy meyn edf i`ceae ¨¨¥§©¥

s` ok m`e ,d`neh ea yie mc`d sebay zepirnd cg`k aygp envr

,`iyewd zxfege ,algdn wepizd `nhiy xnel ie`x did `ziixaa
y `ziixad dxn` recnwipdl dleki zn z`neha d`nhy dy`

.ezxdha x`yp `ede ,dpa z`
:xg` ote`a `ziixad z` x`an `ax,àáø øîà àlàalgd mpn` ¤¨¨©¨¨
e ,epnn `nhp epi` wepizd j` ,`nhàîòè eðééäly dnrh edf - ©§©§¨

`ziixad,øBäè dðácly dlik` e` ziriax ly dizy wxy oeik ¦§¨¨
,reci xacd oi` o`ke ,`nhn qxt zlik` ick ly onfa qxt ivgcixd §

,df wepiz÷ðé àì ÷ôñå øeòéMk ÷ðé ÷ôñ,epnn zegt `l` ,xeriyk ¨¥¨©©¦§¨¥Ÿ¨©
øîBì àöîz íàåy÷ðé,elk` onf dnka reci `l oiicr ,xeriyk §¦¦§¨©¨©

c,ñøt úìéëàa B÷ðé ÷ôñ,`nhpeúìéëà éãkî øúBéa B÷ðé ÷ôñ ¨¥§¨©£¦©§¨¨¥§¨§¥¦§¥£¦©
,ñøteze`y `ziixad dxn` okle ,`witq wtq df ixde ,`nhp `le §¨

.ezxdha x`yp wepiz
x`yk epic dy` algy ,`ax ziiyew xwira dzr dpc `xnbd

:`xnbd dywn .sebay zepirn,àáøìey xnel ozip ikeáìç íB÷î §¨¨§¨¨
éøö àìå ,àeä ïééòîïðúäå ,øLëä Cdpyna(`"in g"t milk),äMàä ©§¨§Ÿ¨¦¤§¥§¨§©¨¦¨
,dcp d`nh dzidy,øepz øéåàì ìôðå äéccî áìç óèpLixd ¤¨©¨¨¦©¤¨§¨©©£¦©

dàîè øepz,mi`nhp xepzay milk`nd -ïì àéL÷ådywede - ©¨¥§©§¨¨
,daiyid ipaløLkúéà éàîaepic `diy ,df alg xyked dna - §©¦§©©

,mixg` `nhne d`neh lawnd lke`kïðçBé éaø øîàåuexiz §¨©©¦¨¨
xykedy ,ef `iyewlúëìëeìî ätéèaz`vnpy,ãcä ét ìògkene §¦¨§§¤¤©¦©©

lycg`k `nhne oirn ly oic yi algly xn`y ,`ax ixack `
.d`neh lawl ick xykd jixv `l` ,dixa`nàîéz éëåm`e - §¦¥¨

zn`ay xnel dvxz,ïðçBé éaøk dì øáñ àì àáøyxtn `ed `l` ¨¨Ÿ¨©¨§©¦¨¨
yi oiicr ,llk xykd `ll `nhn envr algdy my dpynd z`

,xg` mewnn eixac lr zeywdlàéðúäå,`ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
ïé÷Lî äòLz ,øîBà äzà úàöîðmpyi sebd lyáBæamc` - ¦§¥¨©¨¥¦§¨©§¦§

,mdipica md miwelge ,daif zngn `nhyäçeøñ äçéìå ,äòéfä©¥¨§¥¨§¨
,etebay rvtn z`veidíãå ,Bðéò úòîc .íeìkî ïéøBäè ,éòéøå§¥¦§¦¦§¦§©¥§©

Búôbî,ezkn mc - ©¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zezixk(iyily meil)

,el`äéàø äîryedi iax `iady `idìèçBLuega migaf dyng ¨§¨¨§¥
ìëBàî,yng aiig `edy ,miiegnz dyngn enc wxfp `ly oaxw ¥¥

ixdeäðäð ïkL ,ìëBàl äîiegnz lk lr eaiigl yi okle ,ezlik`n ©§¥¤¥¤¡¤
wx aiigy xyt` ,d`pd el dzid `ly uega gaefd la` ,iegnze
`aiwr iax ly ezl`y dzid `l mpn`y epgxk lre .mlek lr zg`

,uega hgeyd lrïìàL Ck àlà,`aiwr iaxäMîçî øúBð ìëBàä ¤¨¨§¨¨¨¥¨¥£¦¨
eäî ,úçà íìòäa íéçáæm`d ,epic dn -,úçàå úçà ìëa áéiç §¨¦§¤§¥¤¨©©¨§¨©©§©©

BàaiigyBì eøîà .ïlek ìò úçà,ryedi iaxe l`ilnb oaxàì ©©©¨¨§Ÿ
îL ,òLBäé éaø øîà .eðòîLäMîçî ãçà çáfî ìëBàa ézò ¨©§¨©©¦§ª©¨©§¦§¥¦¤©¤¨¥£¦¨

,äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiçL ,úçà íìòäa ïééeçîz©§¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨
.øîBçå ì÷ íéøácäL éðà äàBøåryedi iax `iad `ly `vnpe §¤£¦¤©§¨¦©¨¤

yi dlirn iably myky ,lke`l lke`n `l` ,hgeyl lke`n di`x
zg` lk lr aeig yi xzep zlik` iabl jk ,zg`e zg` lk lr aeig

:xnege lwd `ed dn `xnbd zx`ane .zg`eäîlke`dãçà çáfn ©¦¤©¤¨
it lr s` ,oiiegnz dyngaïéàLel`,ïé÷ìçeî ïéôeb`ed mewn lkn ¤¥¦§¨¦
úçàå úçà ìk ìò áéiçzelik`d oníeMîn lk`yïééeçîz ©¨©¨©©§©©¦©§¦

íéçáæ äMîç ,ïé÷ìçeî,ynn,ïé÷ìçeî ïéôeâcmdn lke`dìk àì §¨¦£¦¨§¨¦§¦§¨¦Ÿ¨
ïkL.gafe gaf lk lr aiigziyàlà ïìàL Ck àì ïBòîL éaø øîà) ¤¥¨©©¦¦§Ÿ¨§¨¨¤¨

áéiç eäî úçà íìòäa íéçáæ äMîçî øúBð (ãçà çáfî) ìëBàa§¥¦¤©¤¨¨¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©©¨
eðòîL àì Bì eøîà úçàå úçà ìk ìò áéiç Bà ïlek ìò úçà©©©¨©¨©¨©©§©©¨§Ÿ¨©§
ïééeçîz äMîça ãçà çáfî ìëBàa ézòîL øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¨©§¦§¥¦¤©¤¨©£¦¨©§¦
íéøácäL éðà äàBøå äìéòî íeMî úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL¤©¨©¨©©§©©¦§¦¨§¤£¦¤©§¨¦

.(øîBçå ì÷©¨¤
:dpyna epipyàáé÷ò éaø Bì øîà,ryedi iaxläëìä íà`id ¨©©¦£¦¨¦£¨¨

ìa÷ðdaeyz yi oicl m`e,'åëz` da dyry ,dlirna zxn` m` §©¥
onfl dlirnd z` sxive ,dpdpk dpdnd z`e lke`k lik`nd

zg` ea oi`y xzepa xn`z ,daexn.el`n
:`xnbd zxxanàäì òLBäé éaø dìaé÷d efl -éaøî äáeLz ¦§¨©¦§ª©§¨§¨¥©¦

,àáé÷ò,dlirnn xzep cenll oi`y mikqde.àì Bà £¦¨Ÿ

:`ziixan z`f gikedl dqpn `xnbdàéðúc ,òîL àz,`ziixaa ¨§©§©§¨
ìëàbbeyaäMîça ,úçà íìòäa ,ãçà çáfî øúBð úBëéúç Lîç ¨©¨¥£¦¨¦¤©¤¨§¤§¥¤¨©£¦¨

àéáî Bðéà ,ïééeçîzolek zlik` lr,úçà úàhç àlàrcep m` ©§¦¥¥¦¤¨©¨©©
.ozlik`a `hge xzep zekizgd eidy i`cea elåok'òãBä àì' ìò §©Ÿ©

ïälL,`l e` xzep xeqi` ozlik`a did m` i`cea rcei epi` m` ± ¤¨¤
àéáî Bðéàolek zlik` lr,ãçà éeìz íLà àlàoiiegnzd oi`y ¥¥¦¤¨¨¨¨¤¨

xzep zekizg yng lk` m` j` .miwlgnLîça ,ïééeçîz äMîçî¥£¦¨©§¦§¨¥
úBîìòäxary xeqi`d xak el rcep dkizgl dkizg zlik` oiay ± ¤§¥

,xeqi`d epnn mlrp aeye ,lk`y dkizgaìk ìò úàhç àéáî¥¦©¨©¨
úçàå úçàxzep zekizgd eidy i`cea el rcep m` ,zelik`d on ©©§©©

,ozlik`a `hgeåokïälL 'òãBä àì' ìòi`cea el rcep `l m` ± §©Ÿ©¤¨¤
,`l e` xzep xeqi` zekizgd zlik`a did m`ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©

úçàå úçà ìkyng lk` m`e .zewlgn zenlrddy ,zelik`d on ¨©©§©©
xzep zekizg,íéçáæ äMîçîolk` elit`ìò] áéiç ,úçà íìòäa ¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨©¨©

,[úçàå úçà ìk.miwlgn mitebdy,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ¨©©§©©©¦¥§©¦§¨¥
Bðéà ,úçà íìòäa íéçáæ äMîçî úBëéúç Lîç ìëà eléôà£¦¨©¨¥£¦¥£¦¨§¨¦§¤§¥¤¨¥

úçà úàhç àlà àéáî,ozlik`a `hgy i`cea rcepykåokìò ¥¦¤¨©¨©©§©
ï÷éôñ,`l e` ozlik`a `hg m` i`cea rcep `lyk ±àéáî ïéà §¥¨¥¥¦

,ãçà éeìz íLà àlà:`ziixad zxne` .miwlgn mpi` miteb s`y ¤¨¨¨¨¤¨
,øác ìL Bììk,dcedi iaxa iqei iaxl oiae `nw `pzl oiaL ìkmpic §¨¤¨¨Ÿ¤

zeidl,úBàhça ïé÷eìçlr z`hg `iadl mikixv m`hg rcepyky £¦§©¨
mb zeidl mpic ,dlik` lkúBîLàa ïé÷eìçm`hg rcep `lyke £¦©£¨

dkiynn .dlik` lk lr ielz my` `iadl md mikixv i`cea
oi`y xzep iabl xn`y s`y ,`nw `pz ixac z` d`iane `ziixad

m` mewn lkn ,oiiegnzd welig zngn aiiglúBëéúç Lîç ìëà̈©¨¥£¦
oaxw lyíéîc ú÷éøæ éðôì ,ãçà çáfî ïééeçîz äMîçamda yiy ©£¦¨©§¦¦¤©¤¨¦§¥§¦©¨¦

,dlirn xeqi`áéiç ,úçà íìòäa eléôàmy` oaxwìk ìòúçà £¦§¤§¥¤¨©¨©¨©©
úçàåzelik`d on,äìéòî íeMîoiiegnzd dlirn xeqi` iabl ik §©©¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zezixk(iyiy meil)

(my),,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî ,øîBà øæòéìà éaøm` s`e ©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨
.eiptl wtq oi`

:`xnbd zvxznàèea ïa àáác àaélà øæòéìà éaø ,éMà áø øîà̈©©©¦©¦¡¦¤¤©¦¨§¨¨¤¨
ote`a wx aiig xfril` iaxly xnel ongp ax jxvedy dn -

,`hea oa `aa zhiy itl `ed ,dlk`yïðúconwl epipyy ±(my), ¦§©
mei zxgnn ueg mei lk ielz my` `ian `hea oa `aa didy
raype ,eciay dxiar wtq lr xtik mixetikd meiy oeik ,mixetikd

,mei eze`a mb `ian did el migipn eid eli`yàlàeidyíéøîBà ¤¨§¦
÷ôñ úéáì ñðkzL ãò ïzîä éìonf jilr xeariy cr oznd - ¦©§¥©¤¦¨¥§¥¨¥

xfril` iaxl elit` ef dhiy itle ,`hg wtq icil ea `eal lkezy
wtqa s`e wtq zvwn didiy ick xyad zkizg z` lk`iy jixv

.zg` dkizg
:ielz my` aeig iabl zekizg izy oica `ziixa zx`an `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaìL úçàå ïneL ìL úçà ,úBëéúç ézL åéðôì eéä ©¨¨¨§¨¨§¥£¦©©¤¨§©©¤
,äðBLàøä úà ìëàå ìàøNé àa ,áìçeìëàå íéáëBk ãáBò àa ¥¤¨¦§¨¥§¨©¤¨¦¨¨¥¨¦§¨©

áéiç ,äiðMä úàoeik ,dpey`xd zlik` lr ielz my` l`xyid ¤©§¦¨©¨
,zekizg izy eiptl eid lk`y dryayïëå`a m`áìkz` lk`e §¥¤¤

,dipydáøBò ïëåzlik` lr l`xyi aiig ,dipyd z` lk`y §¥¥
m` la` .dpey`xd,äðBLàøä úà ìëàå íéáëBk ãáBò àaeixg`e ¨¥¨¦§¨©¤¨¦¨

,øeèt ,äiðMä úà ìëàå ìàøNé àaeid `l ezlik` zryay oeik ¨¦§¨¥§¨©¤©§¦¨¨
.zekizg izy eiptláéiçî éaøåiaxy meyn ,dipyd zlik` lr s` §©¦§©¥

dkiynn .zg` dkizg ly wtqa s` aiig ielz my`y xaeq
m` :sqep oic zxne`e `ziixadìëàl`xyiúàdkizgdäðBLàøä ¨©¤¨¦¨

,ââBLa,alg wtq da yiy rci `lyåz`äiðMälk`,ãéæîarciy §¥§©§¦¨§¥¦
,wtq o`k yiyáéiçz` lk`yk ik ,ielz my` dpey`xd zlik` lr ©¨

z` lk` m` j` ,zekizg izy eiptl eid ,da bbyy ,dpey`xd

å ãéæîa äðBLàøäz`,øeèt ,ââBLa äiðMäzlik`y meyn ¨¦¨§¥¦§©§¦¨§¥¨
dipyd zlik`ae ,oaxw eilr mi`ian oi`y ,cifna dzid dpey`xd

.zekizg izy eiptl eid `láéiçî éaøådipydyk mb ielz my` §©¦§©¥
.ielz my` aiig zg` dkizg ly wtqa s`y ezhiyk ,bbeya

m` :`ziixad dkiynnìëàz`øeèt ,ãéæîa ïäézL`a oaxw oi`y ¨©§¥¤§¥¦¨
.cifn lríéðL íeìëàzekizgd izy z` mc` ipa ipy -,ââBLa £¨§©¦§¥

ïéáéiç ïäéðL:`ziixad zx`ane .ielz my` `ian cg` lk -éðMä §¥¤©¨¦©¥¦
,dipyd dkizgd lr ielz my` `ian ipydy dn -ïécä ïî àì,`ed Ÿ¦©¦

,zekizg izy eiptl eid `l dlk`yk ixdyøîBà äzà íàL àlà¤¨¤¦©¨¥
ipydyøeèt,dipyd dkizgd lr,úàhça äðBLàøä úà zòá÷ ¨¨©§¨¤¨¦¨§©¨

lk` `edy meyn xeht ipydy mrhdy xnel mireh epiid ,xnelk
z`hg oey`xd z` aiigl `eape ,alg lk` oey`xd `linne ,oney

.ielz my` `le
:`xnbd zxxanepîeelk`y mipy iabl ,`ziixad ly `tiqd - ©

,`id in zhiyk ,zekizgd izy z` bbeyaéàzrckéaø,`ziixaay ¦©¦
`a ielz my`y xaeqdrecn ,dywi ok m` ,zg` dkizg wtq lr s`

`lde ,oicd on epi` ipyd ly my`dy `ziixad dxn`ïîe ïécä ïî¦©¦¦
àeä ïécädkizg lke`a s` ixdy ,oicd on xenb aeig `ed i`cea - ©¦

e ,ielz my` miaiigy iax xaeq zwteqn zg`éàzrck,ïðaø ¦©¨¨
m` ,zekizg izy ly wtqa `l` ielz my` mi`ian oi`y mixaeqd

ike ,dywi okúàhça ïBLàø òa÷ð àìc íeMîjxhvi `ly ick - ¦§Ÿ¦§©¦§©¨
,dpey`xd dkizgd zlik` lr z`hg `iadl oey`xddéì àîéð¥¨¥

äøæòì ïéleç éúééà éðMìixdy ,dxfrl oileg `iadl ipyl xn`p - ©¥¦©§¥¦¨£¨¨
ipyd `iaiy my`d ,zg` dkizg wtqa ielz my` mi`ian oi`y oeik

.dxfra oileg `ed
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîà̈©©©¦
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קסב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zezixk(iying meil)

.xeht ,zxg` zaya zg` ze`e ef
:dax ixac lr zeywdle ,`cqg ax ixacl riiql dqpn `xnbdàz̈

òîLepipy jk ixdy ,`cqg ax ixacl epizpynn di`x rnye `a - §©
,daBì øîàdaxd zek`ln dyerd ,`aiwr iaxl xfril` iax ¨©

,zg` dk`ln oirn daxd zezaya,úçàå úçà ìk ìò áéiçyie ©¨©¨©©§©©
z`f cenll['åë] äaøä úBàöBz da ïéàL ,äcp äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¥¨¨©§¥

ze`vez da yiy zay ,zg`e zg` lk lr aiig ,daxd ze`hge
.zg`e zg` lk lr aiig `diy oic epi` daxd zezine daxd

eàîìLaxfril` iax ixac mipaene -ìzhiyøîàc ,àcñç áø ¦§¨¨§©¦§¨§¨©
`aiwr iaxydépéî éòa úBëàìî ïBãæe úaL úââLiax z` l`y - ¦§©©¨§§¨¨¥¦¥

,xfril`ciabl wtqd did df itl `ldïééåä éî ,íéúðéaL íéîé §¨¦¤¥§©¦¦¨§¨
÷lçì äòéãé,zezayd oia zwlgnd dricik miaygp md m`d -Bà §¦¨§©¥

,àìc `vnpedéì øîà÷c eðééä,xfril` iax el aiydy dn -äîe' Ÿ©§§¨¨©¥©
'äcp,cenll yi minrt dnk dilr `ay zg` dcpny xnelk ,'eke ¦¨

oecfe zay zbbya zezay dnka dk`ln dyerl dnec df ixdy
mitebk ody zezayd zngn wlgl jka oecl oi`y s`y ,zek`ln
mdy miizpiay legd ini zngn wlgl yi mewn lkn ,miwelg
welig da yiy dcpa mb `ed oke ,zezayd oia dricik miaygp

.oldl x`eaiy enke ,miizpiay mini zngn,[äaøì] (àáøì) àlà¤¨§©¨
øîàcly ote`aydépéî éòác àeä úBëàìî úââLå úaL ïBãæ- §¨©§©¨§¦§©§¨§¨¥¦¥

df itl `vnpe ,xfril` iax z` `aiwr iax l`yy wtqd edfcewitq §
d iabl didïééîc ïéôeâk éà ,úBúaLmitebk miaygp md m`d - ©¨¦§¦¨§¨

miwelg,àì éàåcenll yiy xfril` iax el xn`y edn ,dyw ixd §¦Ÿ
dilr `ay zg` dcp dy`n `ed ecenily rnyny ,'dcp'n z`f
miteb da oi` ixdy dpnn cenll oi` dxe`kl `ld ,ze`ia dnk

ok m`e ,miwlegnéðúéìoeyl xnel el did -,'úBcð'epicn gikedle ¦§¥¦
lk lr aiige ,miwelg miteb my yiy ,zecp miyp dnk lr `ad ly

.zg`
:`xnbd zvxznéðz ,[äaø] (àáø) Cì øîàzepyl yi ok` - ¨©¨©¨§¦

oeyl dpyna,'úBcð'zecp miyp dnk lr `adn ezi`x dzide ¦
dnk dyerd oke ,zg`e zg` lk lr aiig `edy ,cg` mlrda

a zezay dnka zek`lnzg` lk lr aiig zek`ln zbbye zay oecf
.zg`e

:df oipra mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdéðz ìàeîL§¥¨¥
,'äcð'oke,'äcð' éðz äáäà øa àãà áøxe`iaa mixaeq mdy oeik ¦¨©£¨©©£¨¨¥¦¨

eli`e ,`cqg axk dpynd,'úBcð' éðz ,øîà àéòLBà øa ïúð áø©¨¨©©§¨¨©§¦¦
.dax ixacke

:`xnbd dywnøîàc ,àcñç áøìeyúBëàìî ïBãæe úaL úââL §©¦§¨§¨©¦§©©¨§§¨
dépéî éòác àeä,xfril` iaxl `aiwr iax el`yy edf -íéîéc §¨¥¦¥§¨¦

àì éàå ,÷lçì äòéãé ïééåä éî íéúðéaLini m`d `ed wtqdy - ¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨§©¥§¦Ÿ
,zayl zay oia zwlgnd dricik miaygp zayl zay oiay legd

ixde ,dcpn ewitq z` xfril` iax el hyt cvikíéîé éàî ,äcð¦¨©¨¦
äa úéà ÷lçì äòéãé ïééåä íéúðéaLda yi xzid ini dfi` - ¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥¦¨

.d`ial d`ia oia wlgl milekiy
:`xnbd zvxznäéìò àaL ïBâk ,àáø øîà,dzecpa,äìáèå ¨©¨¨§¤¨¨¤¨§¨§¨

äúàøå,d`nhpe mc aeyäéìò àáe øæçå,dzecpa,äìáèådz`xe §¨£¨§¨©¨¨¤¨§¨§¨
úBìéáèc ,äéìò àáe øæçådxedh `idy ,dliahd xg`ly minid - §¨©¨¨¤¨¦§¦

,mdaíéúðéaL íéîék ïééåäzay oiay legd zenil minec md ixd - ¨§¨§¨¦¤¥§©¦
iabl ok enke ,d`ial d`ia oia miwlgn dxdh ini mze`e ,zayl
zay lk lr eaiigl ,zezayd oia miwlgn miizpiay legd ini ,zay

.zaye
:dax ixacl epizpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àzrnye `ea ¨§©

,xfril` iax xn`y epizpyna epipy ,di`xçéëBé úBpèwä ìò àaä'©¨©©§©¦©
oicd `ede 'zg`e zg` lk lr aiige zg` dxdf` `l` da oi`y

e ,zezay dnka dk`ln dyerlàîìLaeixac mipaen -ìzhiy ¦§¨¨§
,[äaø] (àáø)mitebk zezaydy dgkedd dzidy ezrcl ixdy ©¨

,zek`ln zbbye zay oecfa miwlgndéðz÷c eðééäiax xn`y edf - ©§§¨¨¥
oeyl xfril`,'úBpè÷'miyp dnk lr `adn `id ezii`x ixdy §©

dyerd ok enke ,zg` lk lr eaiigl miwlgn miteby zephw
zg` lk lr aiig ,miwelg mitebk ody ,zezay dnka zek`ln

.zg`e,àcñç áøì àlà,zek`ln oecfe zay zbbya `ed oecipdy ¤¨§©¦§¨
,zwlgnd dricik miaygp miizpiay minid m`d'úBpè÷' éàî- ©§©

mc`n `id di`xd ixde ,miax oeyla ,'zephw' xfril` iax hwp recn
miizpiay dxdhd iniy ,ze`ia dnk zg` dcp dphw lr `ay

.d`iae d`ia lk lr eaiigle ze`iad oia wlgl dricik miaygp
lr `ad on gikedl xfril` iax zpeek oi` mpn` :`xnbd zvxzn

l ezpeek `l` ,zephw dnk,àîìòc úBpè÷lr `ad mc` xnelk §©§¨§¨
lk lr aiig `edy ,ze`ia dnk mleray zephwd zecpd on zg`

.dxdh ini odipia ewiqtd xy`k d`iae d`ia
dnka zek`ln dyerd iabl `aiwr iax zl`y d`aed epizpyna
gqep dzr d`ian `xnbd .dcpn xfril` iax ly ezii`xe ,zezay
:`xnbd zxne` .xfril` iax zaeyze `aiwr iax zl`ya xg`

àpz ïéãäk àìc ,ïéúéðúîdf `pz zhiyk zxaeq dpi` epizpyn - ©§¦¦§Ÿ§¨¥©¨
,`ziixaayéaø BìàL Ck àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¨§¨©¦

äcð BzLà ìò àaä ,BìàL êk àlà ,øæòéìà éaøì àáé÷ò,bbeya £¦¨§©¦¡¦¤¤¤¨¨§¨©¨©¦§¦¨
,äcð BzLà ìò àáe øæçåze`iad eide,úçà íìòäael rcep `ly §¨©¨©¦§¦¨§¤§¥¤¨

,miizpia e`hg,eäîm`dáéiçz`hgBà ,ïlek ìò úçàyìò áéiç ©©¨©©©¨©¨©
úçàå úçà ìkdf wtq lre .ze`iad ondéì øîà,xfril` iaxáéiç ¨©©§©©¨©¥©¨

,úçàå úçà ìk ìòz`f cenll yieïéàL ,úaM äîe ,øîBçå ìwî ©¨©©§©©¦©¨¤©©¨¤¥
L ,úçà äøäæà àlà dawxìò øäæeî àeäzxinyå úaMäeli` ¨¤¨©§¨¨©©¤§¨©©©¨§
,åéìò úøäæeî dðéà úaMäzek`ln zea` dnk dyr m` mewn lkn ©©¨¥¨§¤¤¨¨

ìk ìò áéiçL ,úBøäæà ézL da LiL ,äcð ,úçàå úçàixdàeä ©¨©¨©©§©©¦¨¤¤¨§¥©§¨¤
äcpä ìò øäæeîdilr `eal `lyåd mbåéìò úøäæeî äcð`ly §¨©©¦¨§¦¨§¤¤¨¨

,dzecpa el lradlúçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ïéc Bðéà¥¦¤©¨©¨©©§©©
.eize`ian

:mixacd jynd z` `ziixad d`ianBì [øîà] (åøîà)`aiwr iax ¨©
,xfril` iaxlàì,dnec xacd oi` -zøîà íàjpic z`,úaMaixd Ÿ¦¨©§¨©©¨

meyn edf,äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da LiLda yi ixdy ¤¤¨¨©§¥§©¨©§¥
,zg`e zg` lk lr aiig okle ,ze`hg miaiignd ,miax dk`ln zea`

m`døîàzmb ok.äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàL ,äcpa Ÿ©©¦¨¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥
Bì [øîà] (åøîà),xfril` iaxúBpèwä ìò àaäzecpd,çéëBé ¨©©¨©©§©¦©

,äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàLdey xeqi` eze` ixdy ¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥
,olekaåok it lr s`,úçàå úçà ìk ìò áéiçlr `aa oicd `ede §©¨©¨©©§©©

.d`iae d`ia lk lr aiigy ,minrt dnk dcp ezy`[øîà] (åøîà)¨©
Bì,`aiwr iaxàì,minec mipecipd oi` -zøîà íàdf oic,úBpèwa Ÿ¦¨©§¨©§©

`ed mrhd my ixd,ïé÷ìçeî ïéôeb ïkL.dcp ezy`a ok oi`y dn ¤¥¦§¨¦
Bì [øîà] (åøîà),xfril` iaxïéôeb ïéàL ,çéëBé äîäaä ìò àaä ¨©©¨©©§¥¨¦©¤¥¦

,úçàå úçà ìk ìò áéiçå ,ïé÷ìçeîs`edidi dcp ezy` lr `aa §¨¦§©¨©¨©©§©©
.ok oicdBì [øîà] (åøîà),`aiwr iaxäcpk äîäaälr `aa s` - ¨©©§¥¨©¦¨

d`ia lk lr aiig m`d ,dcp ezy` lr `aa enk ,wtzqn ip` dndad
.`l e` d`iae

åì åøîà êìò ïøãä

ìëà ÷ôñ ¯ éòéáø ÷øô
dxeza xn`p(gi-fi d `xwie)lMn zg` dzUre `hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨

eyxite ,'FpFr `Upe mW`e rci `le dpiUrz `l xW` ,'d zFvn¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£
,dxiar xar m` wtzqdy mc`a dxn`p ef my` zyxty minkg

dpyna exn`e .'ielz my`' df lr `iany(.a lirl)'ielz my`'y
e`yr m`e z`hg `ian bbeya e`yr m`y xeqi` wtq lr mi`ian

:ielz my` z`ad aeig ipte`a dpc epizpyn .zxk eyper cifna

äðùî
,lk` dn rcei epi`e ,xya zkizg lk`y mc`áìç ìëà ÷ôñe÷ôñ ¨¥¨©¥¤¨¥

ìëà àì,oney `l` ,algeléôàåy el rcep m`ìëà`l` ,alg Ÿ¨©©£¦¨©
y÷ôñm`øeòéMk Ba Lé,xeqi`÷ôñå ¨¥¤©¦§¨¥

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zezixk(iyily meil)

dze` lr `ady xne`d xfril` iax ly ezrca zwtzqn `xnbd
:d`iae d`ia lk lr aiig minrt dnk dexreäì àéòaéàewtzqd - ¦©§¨§

y mc` ,daiyid ipaøö÷xfge ,[zxbexbk `edy] aeig xeriy zaya ¨©
øö÷å,sqep xeriy dnlrd dze`aøæòéìà éaø øîà él äîdn - §¨©©¦¨©©¦¡¦¤¤

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .xfril` iax dfa xn`iàîòè©£¨
íúä øæòéìà éaøclr `ad iabl ,my xfril` iax ly enrh m`d - §©¦¡¦¤¤¨¨

,mizy aiigy miinrt dexrïézøz ãáòc àeäc íeMîxary oeik - ¦§§¨©©§¥
,miinrt dxiard lréëäì ìeèîàåok zngne -øîàyìk ìò áéiç §©§§¨¦¨©©¨©¨

å ,úçàå úçàok m`énð àëäoeik o`k s` -,ïézøz ãáòcaiigzi ©©§©©§¨¨©¦§¨©©§¥
.mizyàîìc Bàc xn`p `ny e` -,íúä øæòéìà éaøc déîòèiabl ¦§¨©§¥§©¦¡¦¤¤¨¨

,odizy lr aiigy ,ze`ia izyúBàéaì ïáøòì Bì øLôà éàc íeMî¦§¦¤§¨§¨§¨©¦
Bæa Bæokle ,zg` zaa mixeqi`d ipy lr xearl leki epi`y zngn - ¨

e ,ixnbl micxtp miyrn ipyk z`f aiygn `edéëäì ìeèîà- ©§§¨¦
ok zngnøæòéìà éaø øîàyøö÷ ìáà ,úçàå úçà ìk ìò áéiç ¨©©¦¡¦¤¤©¨©¨©©§©©£¨¨©

Bì øLôàc ïåék ,úçà íìòäa úøâBøbk øö÷å øæçå ,úøâBøbk©§¤¤§¨©§¨©©§¤¤§¤§¥¤¨¥¨§¤§¨
áøòìxevwleéàî ,úçà àlà áéiç Bðéà ,úçà úáa úBøâBøâ ézL §¨¥§¥§§§©©©¥©¨¤¨¤¨©

.xfril` iax dfa xeaqi dn -
:df wtq zhiyta zwelgn d`ian `xnbdéaøc àîòè ,äaø øîà̈©©¨©£¨§©¦

íúä øæòéìà`ed ,zg` dexra ze`ia dnk `ad iabl ,my -íeMî ¡¦¤¤¨¨¦
ézøz ãáòc`linne ,zexiar izy xary oeik -énð àëä,o`k s` - §¨©©§¥¨¨©¦

,cg` mlrda xvwe xfge xvw m`ézøz ãáò àäizy xar ixd - ¨¨©©§¥
.mizy aiigzie ,zexiar,íúä øæòéìà éaøc àîòè ,øîà óñBé áøå§©¥¨©©£¨§©¦¡¦¤¤¨¨

meyn `edïáøòì Bì øLôà éàczg` lkl ixde ,cgi ze`ia dnkl §¦¤§¨§¨§¨
,dnvr ipta zeaiyg yiìáày ote`a,ïáøòì Bì øLôàxvwa oebk £¨¤§¨§¨§¨

e ,dnvr ipta dk`lnk daeyg dxivw lk oi` ,xvwe xfgeáéiç Bðéà¥©¨
.úçà àlà¤¨©©

:dax zrc lr dywn `xnbd,äaøì ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¥§©¨
áéiçî øæòéìà éaøzayaéãìå ìò[zeclez-]íB÷îa úBëàìî ©¦¡¦¤¤§©¥©©§¥§¨¦§
,úBëàìî úBáàmbe dk`ln a` cg` mlrda dyr m` ,xnelk £§¨

`ziixadn wiicl yie .mizy aiig ,dk`ln dze` ly dclez
,mizy aiign `ed dcleze a`a `weecyàälr xar m` la` -áà ¨¨

úçà úáa áàådk`ln a` eze` z` dyry ,cg` mlrda - ¨¨§©©©
,xvwe xvw oebk ,miinrtøeètdpiade ,zg` wx aiige mizy `iadln ¨

,df xg` dfa odizy z` dyry ote`a xaecny `xnbdúøîà éàå§¦¨§©
c ,jixackøæòéìà éaøc àîòèzg`e zg` lk lr zeixra aiignd ©£¨§©¦¡¦¤¤

`edézøz ãáò÷c íeMî,oaxw zaiignd dxiar miinrt xary - ¦§¨¨©©§¥

éànàa` eze` lr miinrt xara recn -øeètixde ,mizy `iadln ©©¨
.zexiar izy xar seq seq

:`xnbd zvxznàðà ,àðaøc déøa øî øîà,ip` -øa éîeçð áøå ¨©©§¥§©¨¨£¨§©§¥©
àðîébøz ,äéøëælr dpnn dywi `ly ote`a ,ef `ziixa epx`ia - §©§¨©§¥§¨

,daxïðé÷ñò éàîa àëäiaxy dpnn gkeny ,ef `ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn ote` dfi`a ,ezcleze a` lr xaera wx mizy aiign xfril`

oebk ,zg` zaa mixeqi`d z` dyryúéìãenä úéìãaly spra - §¨¦©§¥
qthne lcbd miapr ea oi`y otbéab ìòuräðéàz,zexit ea yiy ©©¥§¥¨

ïöö÷ezaya,úçà úáaly dk`ln a` edfe ,dlik`l mip`zd z` §¨¨§©©©
e ,xvew ly dclez efe ,dwqdl otbd zexenf z`e ,xvewéëä íeMî- ¦¨¦

ok zngneøæòéìà éaø áéiçîzevivwd izy eidy s` ,ze`hg izy §©¥©¦¡¦¤¤
,zg` zaaïé÷ìçeî úBîLå ìéàBädfy ,zewelg zek`lnd zeny - ¦§¥§¨¦

,dclez efe a`,ïé÷ìçeî ïéôeâåzx`ane .mipey mivr ipy md ixdy §¦§¨¦
:`xnbddúååëcy ote`a ,dfl dneca -øö÷å øö÷ipy lr xare ¦§¨¨¨©§¨©

,dk`ln zea`øètéîc dì úçkLî éëéäxeht `di ote` dfi`a - ¥¦©§©©¨§¦§©
wxy ,lirl epwiicy enk ,cg` wx `iai `l` zepaxw izy `iadln

,a`e a`a `le mizy aiig dcleze a`aúBøâBøâ ézL øöwL ïBâk§¤¨©§¥§§
,úçà úáaodizy z` dyr ixdy zecxtp zek`ln izy o`k oi`y §©©©

s`e ,cg` oli`a mdipy ixdy miwlegn miteb o`k oi` mbe] zg` zaa
dk`ln a` meyn xaer `ed mdipya ixdy o`k oi` miwlegn zeny

.[xvew lyìáàm`,áéiç ,úøâBøbk øö÷å øæçå ,úøâBøbk øö÷itke £¨¨©©§¤¤§¨©§¨©©§¤¤©¨
dxiar iyrn ipy el` eid m`y ,xfril` iax zrca dax xn`y

.mizy aiig ,cg` mlrda o`yry s` ,micxtp

äðùî
oax z` `aiwr iax l`yy ztqep dl`y d`iane dkiynn epzpyn

:ryedi iaxe l`ilnbàáé÷ò éaø ïìàL ãBòåaxe l`ilnb oax z`i §¨©¨©¦£¦¨
,ryediäîäaa ìãìeãîä øáàeaex ylzpy dnda ly xa` - ¥¤©§§¨©©¥¨

,zvwna dil` xaegn `ed oiicr j` ,dtebneäîm`d ,epic dn - ©
epicy e` ,dliap z`neh `nhny ,igd on yelzd xa`k aygp `ed

.xedhe xaegnk oiicr
Bì eøîàdf xac ,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL ìáà ,eðòîL àì ¨§Ÿ¨©§£¨¨©§

iabl ,el dnec oic,øBäè àeäL ,íãàa ìãìeãîä øáà`nhn epi`e ¥¤©§§¨¨¨¨¤¨
mc` z`neh iabl xn`py ,znk(ci hi xacna).zn `l ixde ,'zEni iM'¦¨

,el exn`e ekiyndeeéä Cëå§¨¨
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המשך קיאור למס' כריתות ליום שלישי עמ' א

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשמ"ה

ביום ההילולא של אדמו"ר הצמח צדק ואור לי"ד ניסן זמן הפסח וערב ש"ק

וחירות  עונג  ראשיתו,  שהוא  ושלום  וש"ק  וכולי.  ושמח  כשר  הפסח  לחג  וברכותי  איחולי  אביע 

בשלימותם לכל בנ"י במושבותם

וילכו מחיל אל חיל בכל הפירושים בימי עקבתא דמשיחא אלה, 

וכ"ז יקרב עוד יותר קיום היעוד והשכר בספר דוד מלכא משיחא: יראה אל אלקים בציון. 

בכבוד ובברכת שבת והחג 

מנחם שניאורסאהן

ילכו . .  בציון: תהלים פד, ח.



קסג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zezixk(iying meil)

.xeht ,zxg` zaya zg` ze`e ef
:dax ixac lr zeywdle ,`cqg ax ixacl riiql dqpn `xnbdàz̈

òîLepipy jk ixdy ,`cqg ax ixacl epizpynn di`x rnye `a - §©
,daBì øîàdaxd zek`ln dyerd ,`aiwr iaxl xfril` iax ¨©

,zg` dk`ln oirn daxd zezaya,úçàå úçà ìk ìò áéiçyie ©¨©¨©©§©©
z`f cenll['åë] äaøä úBàöBz da ïéàL ,äcp äîe ,øîBçå ìwî¦©¨¤©¦¨¤¥¨¨©§¥

ze`vez da yiy zay ,zg`e zg` lk lr aiig ,daxd ze`hge
.zg`e zg` lk lr aiig `diy oic epi` daxd zezine daxd

eàîìLaxfril` iax ixac mipaene -ìzhiyøîàc ,àcñç áø ¦§¨¨§©¦§¨§¨©
`aiwr iaxydépéî éòa úBëàìî ïBãæe úaL úââLiax z` l`y - ¦§©©¨§§¨¨¥¦¥

,xfril`ciabl wtqd did df itl `ldïééåä éî ,íéúðéaL íéîé §¨¦¤¥§©¦¦¨§¨
÷lçì äòéãé,zezayd oia zwlgnd dricik miaygp md m`d -Bà §¦¨§©¥

,àìc `vnpedéì øîà÷c eðééä,xfril` iax el aiydy dn -äîe' Ÿ©§§¨¨©¥©
'äcp,cenll yi minrt dnk dilr `ay zg` dcpny xnelk ,'eke ¦¨

oecfe zay zbbya zezay dnka dk`ln dyerl dnec df ixdy
mitebk ody zezayd zngn wlgl jka oecl oi`y s`y ,zek`ln
mdy miizpiay legd ini zngn wlgl yi mewn lkn ,miwelg
welig da yiy dcpa mb `ed oke ,zezayd oia dricik miaygp

.oldl x`eaiy enke ,miizpiay mini zngn,[äaøì] (àáøì) àlà¤¨§©¨
øîàcly ote`aydépéî éòác àeä úBëàìî úââLå úaL ïBãæ- §¨©§©¨§¦§©§¨§¨¥¦¥

df itl `vnpe ,xfril` iax z` `aiwr iax l`yy wtqd edfcewitq §
d iabl didïééîc ïéôeâk éà ,úBúaLmitebk miaygp md m`d - ©¨¦§¦¨§¨

miwelg,àì éàåcenll yiy xfril` iax el xn`y edn ,dyw ixd §¦Ÿ
dilr `ay zg` dcp dy`n `ed ecenily rnyny ,'dcp'n z`f
miteb da oi` ixdy dpnn cenll oi` dxe`kl `ld ,ze`ia dnk

ok m`e ,miwlegnéðúéìoeyl xnel el did -,'úBcð'epicn gikedle ¦§¥¦
lk lr aiige ,miwelg miteb my yiy ,zecp miyp dnk lr `ad ly

.zg`
:`xnbd zvxznéðz ,[äaø] (àáø) Cì øîàzepyl yi ok` - ¨©¨©¨§¦

oeyl dpyna,'úBcð'zecp miyp dnk lr `adn ezi`x dzide ¦
dnk dyerd oke ,zg`e zg` lk lr aiig `edy ,cg` mlrda

a zezay dnka zek`lnzg` lk lr aiig zek`ln zbbye zay oecf
.zg`e

:df oipra mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbdéðz ìàeîL§¥¨¥
,'äcð'oke,'äcð' éðz äáäà øa àãà áøxe`iaa mixaeq mdy oeik ¦¨©£¨©©£¨¨¥¦¨

eli`e ,`cqg axk dpynd,'úBcð' éðz ,øîà àéòLBà øa ïúð áø©¨¨©©§¨¨©§¦¦
.dax ixacke

:`xnbd dywnøîàc ,àcñç áøìeyúBëàìî ïBãæe úaL úââL §©¦§¨§¨©¦§©©¨§§¨
dépéî éòác àeä,xfril` iaxl `aiwr iax el`yy edf -íéîéc §¨¥¦¥§¨¦

àì éàå ,÷lçì äòéãé ïééåä éî íéúðéaLini m`d `ed wtqdy - ¤¥§©¦¦¨§¨§¦¨§©¥§¦Ÿ
,zayl zay oia zwlgnd dricik miaygp zayl zay oiay legd

ixde ,dcpn ewitq z` xfril` iax el hyt cvikíéîé éàî ,äcð¦¨©¨¦
äa úéà ÷lçì äòéãé ïééåä íéúðéaLda yi xzid ini dfi` - ¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥¦¨

.d`ial d`ia oia wlgl milekiy
:`xnbd zvxznäéìò àaL ïBâk ,àáø øîà,dzecpa,äìáèå ¨©¨¨§¤¨¨¤¨§¨§¨

äúàøå,d`nhpe mc aeyäéìò àáe øæçå,dzecpa,äìáèådz`xe §¨£¨§¨©¨¨¤¨§¨§¨
úBìéáèc ,äéìò àáe øæçådxedh `idy ,dliahd xg`ly minid - §¨©¨¨¤¨¦§¦

,mdaíéúðéaL íéîék ïééåäzay oiay legd zenil minec md ixd - ¨§¨§¨¦¤¥§©¦
iabl ok enke ,d`ial d`ia oia miwlgn dxdh ini mze`e ,zayl
zay lk lr eaiigl ,zezayd oia miwlgn miizpiay legd ini ,zay

.zaye
:dax ixacl epizpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àzrnye `ea ¨§©

,xfril` iax xn`y epizpyna epipy ,di`xçéëBé úBpèwä ìò àaä'©¨©©§©¦©
oicd `ede 'zg`e zg` lk lr aiige zg` dxdf` `l` da oi`y

e ,zezay dnka dk`ln dyerlàîìLaeixac mipaen -ìzhiy ¦§¨¨§
,[äaø] (àáø)mitebk zezaydy dgkedd dzidy ezrcl ixdy ©¨

,zek`ln zbbye zay oecfa miwlgndéðz÷c eðééäiax xn`y edf - ©§§¨¨¥
oeyl xfril`,'úBpè÷'miyp dnk lr `adn `id ezii`x ixdy §©

dyerd ok enke ,zg` lk lr eaiigl miwlgn miteby zephw
zg` lk lr aiig ,miwelg mitebk ody ,zezay dnka zek`ln

.zg`e,àcñç áøì àlà,zek`ln oecfe zay zbbya `ed oecipdy ¤¨§©¦§¨
,zwlgnd dricik miaygp miizpiay minid m`d'úBpè÷' éàî- ©§©

mc`n `id di`xd ixde ,miax oeyla ,'zephw' xfril` iax hwp recn
miizpiay dxdhd iniy ,ze`ia dnk zg` dcp dphw lr `ay

.d`iae d`ia lk lr eaiigle ze`iad oia wlgl dricik miaygp
lr `ad on gikedl xfril` iax zpeek oi` mpn` :`xnbd zvxzn

l ezpeek `l` ,zephw dnk,àîìòc úBpè÷lr `ad mc` xnelk §©§¨§¨
lk lr aiig `edy ,ze`ia dnk mleray zephwd zecpd on zg`

.dxdh ini odipia ewiqtd xy`k d`iae d`ia
dnka zek`ln dyerd iabl `aiwr iax zl`y d`aed epizpyna
gqep dzr d`ian `xnbd .dcpn xfril` iax ly ezii`xe ,zezay
:`xnbd zxne` .xfril` iax zaeyze `aiwr iax zl`ya xg`

àpz ïéãäk àìc ,ïéúéðúîdf `pz zhiyk zxaeq dpi` epizpyn - ©§¦¦§Ÿ§¨¥©¨
,`ziixaayéaø BìàL Ck àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¨§¨©¦

äcð BzLà ìò àaä ,BìàL êk àlà ,øæòéìà éaøì àáé÷ò,bbeya £¦¨§©¦¡¦¤¤¤¨¨§¨©¨©¦§¦¨
,äcð BzLà ìò àáe øæçåze`iad eide,úçà íìòäael rcep `ly §¨©¨©¦§¦¨§¤§¥¤¨

,miizpia e`hg,eäîm`dáéiçz`hgBà ,ïlek ìò úçàyìò áéiç ©©¨©©©¨©¨©
úçàå úçà ìkdf wtq lre .ze`iad ondéì øîà,xfril` iaxáéiç ¨©©§©©¨©¥©¨

,úçàå úçà ìk ìòz`f cenll yieïéàL ,úaM äîe ,øîBçå ìwî ©¨©©§©©¦©¨¤©©¨¤¥
L ,úçà äøäæà àlà dawxìò øäæeî àeäzxinyå úaMäeli` ¨¤¨©§¨¨©©¤§¨©©©¨§
,åéìò úøäæeî dðéà úaMäzek`ln zea` dnk dyr m` mewn lkn ©©¨¥¨§¤¤¨¨

ìk ìò áéiçL ,úBøäæà ézL da LiL ,äcð ,úçàå úçàixdàeä ©¨©¨©©§©©¦¨¤¤¨§¥©§¨¤
äcpä ìò øäæeîdilr `eal `lyåd mbåéìò úøäæeî äcð`ly §¨©©¦¨§¦¨§¤¤¨¨

,dzecpa el lradlúçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL ïéc Bðéà¥¦¤©¨©¨©©§©©
.eize`ian

:mixacd jynd z` `ziixad d`ianBì [øîà] (åøîà)`aiwr iax ¨©
,xfril` iaxlàì,dnec xacd oi` -zøîà íàjpic z`,úaMaixd Ÿ¦¨©§¨©©¨

meyn edf,äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da LiLda yi ixdy ¤¤¨¨©§¥§©¨©§¥
,zg`e zg` lk lr aiig okle ,ze`hg miaiignd ,miax dk`ln zea`

m`døîàzmb ok.äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàL ,äcpa Ÿ©©¦¨¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥
Bì [øîà] (åøîà),xfril` iaxúBpèwä ìò àaäzecpd,çéëBé ¨©©¨©©§©¦©

,äaøä úBàhçì äaøä úBàöBz da ïéàLdey xeqi` eze` ixdy ¤¥¨¨©§¥§©¨©§¥
,olekaåok it lr s`,úçàå úçà ìk ìò áéiçlr `aa oicd `ede §©¨©¨©©§©©

.d`iae d`ia lk lr aiigy ,minrt dnk dcp ezy`[øîà] (åøîà)¨©
Bì,`aiwr iaxàì,minec mipecipd oi` -zøîà íàdf oic,úBpèwa Ÿ¦¨©§¨©§©

`ed mrhd my ixd,ïé÷ìçeî ïéôeb ïkL.dcp ezy`a ok oi`y dn ¤¥¦§¨¦
Bì [øîà] (åøîà),xfril` iaxïéôeb ïéàL ,çéëBé äîäaä ìò àaä ¨©©¨©©§¥¨¦©¤¥¦

,úçàå úçà ìk ìò áéiçå ,ïé÷ìçeîs`edidi dcp ezy` lr `aa §¨¦§©¨©¨©©§©©
.ok oicdBì [øîà] (åøîà),`aiwr iaxäcpk äîäaälr `aa s` - ¨©©§¥¨©¦¨

d`ia lk lr aiig m`d ,dcp ezy` lr `aa enk ,wtzqn ip` dndad
.`l e` d`iae

åì åøîà êìò ïøãä

ìëà ÷ôñ ¯ éòéáø ÷øô
dxeza xn`p(gi-fi d `xwie)lMn zg` dzUre `hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨

eyxite ,'FpFr `Upe mW`e rci `le dpiUrz `l xW` ,'d zFvn¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£
,dxiar xar m` wtzqdy mc`a dxn`p ef my` zyxty minkg

dpyna exn`e .'ielz my`' df lr `iany(.a lirl)'ielz my`'y
e`yr m`e z`hg `ian bbeya e`yr m`y xeqi` wtq lr mi`ian

:ielz my` z`ad aeig ipte`a dpc epizpyn .zxk eyper cifna

äðùî
,lk` dn rcei epi`e ,xya zkizg lk`y mc`áìç ìëà ÷ôñe÷ôñ ¨¥¨©¥¤¨¥

ìëà àì,oney `l` ,algeléôàåy el rcep m`ìëà`l` ,alg Ÿ¨©©£¦¨©
y÷ôñm`øeòéMk Ba Lé,xeqi`÷ôñå ¨¥¤©¦§¨¥
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המשך קיאור למס' כריתות ליום חמישי עמ' א "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zezixk(iyily meil)

dze` lr `ady xne`d xfril` iax ly ezrca zwtzqn `xnbd
:d`iae d`ia lk lr aiig minrt dnk dexreäì àéòaéàewtzqd - ¦©§¨§

y mc` ,daiyid ipaøö÷xfge ,[zxbexbk `edy] aeig xeriy zaya ¨©
øö÷å,sqep xeriy dnlrd dze`aøæòéìà éaø øîà él äîdn - §¨©©¦¨©©¦¡¦¤¤

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .xfril` iax dfa xn`iàîòè©£¨
íúä øæòéìà éaøclr `ad iabl ,my xfril` iax ly enrh m`d - §©¦¡¦¤¤¨¨

,mizy aiigy miinrt dexrïézøz ãáòc àeäc íeMîxary oeik - ¦§§¨©©§¥
,miinrt dxiard lréëäì ìeèîàåok zngne -øîàyìk ìò áéiç §©§§¨¦¨©©¨©¨

å ,úçàå úçàok m`énð àëäoeik o`k s` -,ïézøz ãáòcaiigzi ©©§©©§¨¨©¦§¨©©§¥
.mizyàîìc Bàc xn`p `ny e` -,íúä øæòéìà éaøc déîòèiabl ¦§¨©§¥§©¦¡¦¤¤¨¨

,odizy lr aiigy ,ze`ia izyúBàéaì ïáøòì Bì øLôà éàc íeMî¦§¦¤§¨§¨§¨©¦
Bæa Bæokle ,zg` zaa mixeqi`d ipy lr xearl leki epi`y zngn - ¨

e ,ixnbl micxtp miyrn ipyk z`f aiygn `edéëäì ìeèîà- ©§§¨¦
ok zngnøæòéìà éaø øîàyøö÷ ìáà ,úçàå úçà ìk ìò áéiç ¨©©¦¡¦¤¤©¨©¨©©§©©£¨¨©

Bì øLôàc ïåék ,úçà íìòäa úøâBøbk øö÷å øæçå ,úøâBøbk©§¤¤§¨©§¨©©§¤¤§¤§¥¤¨¥¨§¤§¨
áøòìxevwleéàî ,úçà àlà áéiç Bðéà ,úçà úáa úBøâBøâ ézL §¨¥§¥§§§©©©¥©¨¤¨¤¨©

.xfril` iax dfa xeaqi dn -
:df wtq zhiyta zwelgn d`ian `xnbdéaøc àîòè ,äaø øîà̈©©¨©£¨§©¦

íúä øæòéìà`ed ,zg` dexra ze`ia dnk `ad iabl ,my -íeMî ¡¦¤¤¨¨¦
ézøz ãáòc`linne ,zexiar izy xary oeik -énð àëä,o`k s` - §¨©©§¥¨¨©¦

,cg` mlrda xvwe xfge xvw m`ézøz ãáò àäizy xar ixd - ¨¨©©§¥
.mizy aiigzie ,zexiar,íúä øæòéìà éaøc àîòè ,øîà óñBé áøå§©¥¨©©£¨§©¦¡¦¤¤¨¨

meyn `edïáøòì Bì øLôà éàczg` lkl ixde ,cgi ze`ia dnkl §¦¤§¨§¨§¨
,dnvr ipta zeaiyg yiìáày ote`a,ïáøòì Bì øLôàxvwa oebk £¨¤§¨§¨§¨

e ,dnvr ipta dk`lnk daeyg dxivw lk oi` ,xvwe xfgeáéiç Bðéà¥©¨
.úçà àlà¤¨©©

:dax zrc lr dywn `xnbd,äaøì ééaà déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥©©¥§©¨
áéiçî øæòéìà éaøzayaéãìå ìò[zeclez-]íB÷îa úBëàìî ©¦¡¦¤¤§©¥©©§¥§¨¦§
,úBëàìî úBáàmbe dk`ln a` cg` mlrda dyr m` ,xnelk £§¨

`ziixadn wiicl yie .mizy aiig ,dk`ln dze` ly dclez
,mizy aiign `ed dcleze a`a `weecyàälr xar m` la` -áà ¨¨

úçà úáa áàådk`ln a` eze` z` dyry ,cg` mlrda - ¨¨§©©©
,xvwe xvw oebk ,miinrtøeètdpiade ,zg` wx aiige mizy `iadln ¨

,df xg` dfa odizy z` dyry ote`a xaecny `xnbdúøîà éàå§¦¨§©
c ,jixackøæòéìà éaøc àîòèzg`e zg` lk lr zeixra aiignd ©£¨§©¦¡¦¤¤

`edézøz ãáò÷c íeMî,oaxw zaiignd dxiar miinrt xary - ¦§¨¨©©§¥

éànàa` eze` lr miinrt xara recn -øeètixde ,mizy `iadln ©©¨
.zexiar izy xar seq seq

:`xnbd zvxznàðà ,àðaøc déøa øî øîà,ip` -øa éîeçð áøå ¨©©§¥§©¨¨£¨§©§¥©
àðîébøz ,äéøëælr dpnn dywi `ly ote`a ,ef `ziixa epx`ia - §©§¨©§¥§¨

,daxïðé÷ñò éàîa àëäiaxy dpnn gkeny ,ef `ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn ote` dfi`a ,ezcleze a` lr xaera wx mizy aiign xfril`

oebk ,zg` zaa mixeqi`d z` dyryúéìãenä úéìãaly spra - §¨¦©§¥
qthne lcbd miapr ea oi`y otbéab ìòuräðéàz,zexit ea yiy ©©¥§¥¨

ïöö÷ezaya,úçà úáaly dk`ln a` edfe ,dlik`l mip`zd z` §¨¨§©©©
e ,xvew ly dclez efe ,dwqdl otbd zexenf z`e ,xvewéëä íeMî- ¦¨¦

ok zngneøæòéìà éaø áéiçîzevivwd izy eidy s` ,ze`hg izy §©¥©¦¡¦¤¤
,zg` zaaïé÷ìçeî úBîLå ìéàBädfy ,zewelg zek`lnd zeny - ¦§¥§¨¦

,dclez efe a`,ïé÷ìçeî ïéôeâåzx`ane .mipey mivr ipy md ixdy §¦§¨¦
:`xnbddúååëcy ote`a ,dfl dneca -øö÷å øö÷ipy lr xare ¦§¨¨¨©§¨©

,dk`ln zea`øètéîc dì úçkLî éëéäxeht `di ote` dfi`a - ¥¦©§©©¨§¦§©
wxy ,lirl epwiicy enk ,cg` wx `iai `l` zepaxw izy `iadln

,a`e a`a `le mizy aiig dcleze a`aúBøâBøâ ézL øöwL ïBâk§¤¨©§¥§§
,úçà úáaodizy z` dyr ixdy zecxtp zek`ln izy o`k oi`y §©©©

s`e ,cg` oli`a mdipy ixdy miwlegn miteb o`k oi` mbe] zg` zaa
dk`ln a` meyn xaer `ed mdipya ixdy o`k oi` miwlegn zeny

.[xvew lyìáàm`,áéiç ,úøâBøbk øö÷å øæçå ,úøâBøbk øö÷itke £¨¨©©§¤¤§¨©§¨©©§¤¤©¨
dxiar iyrn ipy el` eid m`y ,xfril` iax zrca dax xn`y

.mizy aiig ,cg` mlrda o`yry s` ,micxtp

äðùî
oax z` `aiwr iax l`yy ztqep dl`y d`iane dkiynn epzpyn

:ryedi iaxe l`ilnbàáé÷ò éaø ïìàL ãBòåaxe l`ilnb oax z`i §¨©¨©¦£¦¨
,ryediäîäaa ìãìeãîä øáàeaex ylzpy dnda ly xa` - ¥¤©§§¨©©¥¨

,zvwna dil` xaegn `ed oiicr j` ,dtebneäîm`d ,epic dn - ©
epicy e` ,dliap z`neh `nhny ,igd on yelzd xa`k aygp `ed

.xedhe xaegnk oiicr
Bì eøîàdf xac ,ryedi iaxe l`ilnb oaxeðòîL ìáà ,eðòîL àì ¨§Ÿ¨©§£¨¨©§

iabl ,el dnec oic,øBäè àeäL ,íãàa ìãìeãîä øáà`nhn epi`e ¥¤©§§¨¨¨¨¤¨
mc` z`neh iabl xn`py ,znk(ci hi xacna).zn `l ixde ,'zEni iM'¦¨

,el exn`e ekiyndeeéä Cëå§¨¨
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קסד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zezixk(iyiy meil)

:dpynn iia` lr zeywdl `xnbd dkiynnáéúîdywd -éãéà áø ¥¦©¦¦
ïéáà øadpyna epipy ,iia`l(.`t `nei)y mc` ,äúLå ìëàmeia ©¨¦¨©§¨¨
mixetkd,úçà íìòäa,dizyl dlik`d oia e`hg el rcep `ly §¤§¥¤¨

úçà úàhç àlà áéiç Bðéà.cgi dizyde dlik`d lrå,dywàä ¥©¨¤¨©¨©©§¨
ì äìéëà ïéadéì òãééúîc íBia úeäL äåä àìc øLôà éà äéiúL ¥£¦¨¦§¦¨¦¤§¨§Ÿ£¨¨©§¦§§©¥

leki didy ,dizyl dlik`d oia onf ly zedy did `ly okzi `l -
,e`hg el rceedldéì øtëå,dlik`d lr mixetkd meiíBéc §¦¤¥§

,éà÷ éeìz íLà íB÷îa íéøetkämei ea el xtiky df onf xeriye ©¦¦¦§¨¨¨¨¥
,drici wtq enk aygp xetkemewn lknéðz÷el rcep m`y ,dpyna ¨¨¥

,mixetk meia dizye dlik` xeqi`a `hgy okn xg`láéiç Bðéà¥©¨
Czòc à÷ìñ éàå .úçà úàhç àlàxnel jzrc lr dlri m`e - ¤¨©¨©©§¦¨§¨©§¨

y iia`kúBàhç ézL áéiçéì ,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé- §¦¨¥§©§§©¨¦©©§¥©¨
:`xnbd zvxzn .ze`hg izy aiigziy xnel epl didéøîàexn` - ¨§¦

,daiyid ipaàøéæ éaø øîà ékzericiy `xif iax xn`y dn lk - ¦¨©©¦¥¨
wx epiid ,eixacl iia` mikqde ,ze`hgl zewlgn wtqìzrcéaø §©¦

eli`e ,lirl `ziixaaàäk ,ef dpyn -,àéä ïðaøiaxk epiideiqei ¨©¨¨¦
mixaeqe ,my `ziixaa iax lr miwlegd oerny iaxe xfril` iaxe

.ze`hgl zewlgn wtq zerici oi`y
,minkgk `id ef dpyny xnel xyt` ji` :`xnbd dywnàäå§¨

àôéñcîzrck ef dpyn lyéðz÷c ,àéä éaø,`tiqaäúLmc` ¦§¥¨©¦¦§¨¨¥¨¨
mixetkd meiaøéö,mze` miglenyk mdn z`veiy mibc zrif -Bà ¦

ñééøeî,mibcdn `veid oney -,øeètmpi` el` miwyny meyn §¨¨
,wiicl yie ,dizyl miie`xàädzy m` la` -épîe ,áéiç ,õîBç ¨¤©¨©¦

k ,ef dpyn zipyp in zrcke -àéðúc ,àéä éaø,`ziixaaïéà õîBç ©¦¦§©§¨¤¥
,Lôpä úà áéLî.mixetkd meia eziizy lr miaiig oi`e,øîBà éaø ¥¦¤©¤¤©¦¥

,Lôpä úà áéLî õîBç ,éðà øîBàzniiqn .eziizy lr miaiige ¥£¦¤¥¦¤©¤¤
:dziiyew z` `xnbdàôéñcîek dpynd ly,éaø énð àLéø ,éaø ¦§¥¨©¦¥¨©¦©¦

wtq zerici iax zrcly oeik ,`iyewd zxfeg ok m`e ,minkgk `le
`ian epi` mixetkd meia dzye lk`y in recn ,ze`hgl zewlgn

:`xnbd zvxzn .zg` z`hg `l`,éøîà`tiqdy xnel gxkd oi` ¨§¦
d z` cinri iia` `l` ,`pz eze` zrck epyp `yixdeàôéñk,éaø ¥¨©¦

d z` eli`e ,ytpd z` aiyn unegyàLéøk,ïðaøoi`y mixaeqd ¥¨©¨¨
.ze`hgl zwlgn wtq zrici

:`ziixan iia` lr `xnbd dywnáø áéúîà`ziixaa epipy ,iia`l ¥¦¨¨
,dhext dey ly dlirn lr `l` `a epi`y ,dlirn oaxw aeig iabl

m`eìëàmc`díBiäe ,dhext ivg ieeya ycwd ly lk`nìëà ¨©©¨©
øçîìm` oke ,dhext ivg ieeya lk`n ceräðäðxaca ycwddn §¨¨¤¡¨

dhext ivg ly xeriya ,lk`p epi`y,íBiäeäðäðivg cer ieeya ©¤¡¨
dhext,øçîìm` okeíBiä ìëàe dhext ivg ieeya ycwdnäðäð §¨¨¨©©¤¡¨
øçîìy e` ,dhext ivgaíBiä äðäðe ycwddneléôàå ,øçîì ìëà §¨¨¤¡¨©¨©§¨¨©£¦

dfn df miwegx mi`vgd ipy ly d`pdd e` dlik`d eidãòå ïàkî¦¨§©
ìL,íéðL L,cg` mlrda mdipy eideíò äæ ïéôøèöî ïäL ïépî ¨Ÿ¨¦¦©¦¤¥¦§¨§¦¤¦
,äæ,dlirn oaxw eaiigløîBì ãeîìzmy` zyxta(eh d `xwie)Wtp' ¤©§©¤¤

li` 'dl FnW` z` `iade ,'d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥¦¤£¨©©¦
dnae ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd on minŸ¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨

azke epeyl z` weqtd ltkyäaéø ,'ìòî ìBòîz'sexiv aezkd ¦§©©¦¨
:dziiyew z` `xnbd zniiqn .mipy dnka elit` dhextéànàå- §©©

,dlirn oaxw eaiigl mitxhvn recnàäyly mze` jeza ixd - ¨
mipy,íéøetkä íBé déìò øtékel did m` ,dpey`xd dlirnd lr ¦¥£¥©¦¦

oeike ,`ed ielz my` mewna mixetkd mei ixdy ,dlirn wtq
drici wtq iia` zrcle ,drici wtqk `id mixetkd mei zxtky

ote`a dlirnd i`vg ipy z` sxvl oi` ok m` ,ze`hgl zwlgn
eze` daiig recne ,mdipia wlgnd ,mixetkd mei mdipia didy

.dlirn oaxwa `ziixad
:`xnbd zvxzn,éøîà`ed mdipia wlgn mixetkd mei oi`y mrhd ¨§¦

c oeik,íéøetkä íBé øtëî ékwxàøeqéà ìòeli`e ,xtkn `edìò ¦§©¥©¦¦©¦¨©
,øtëî àì àðBîî,ynege oxw mb aiigzn `ed ycwd oenn lk`yke ¨¨Ÿ§©¥

mitxhvn okle ,ipenn aeig ea yiy `hg lr xtkn mixetkd mei oi`e
.oaxw eaiigl dhextd i`vg ipy

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,xg` ote`a uxzz dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
c meyn `ed eilr xtkn mixetkd mei oi`y mrhdyíBé øtëî ék¦§©¥

,íéøetkäwxàøeòéL délek ìò,mly dxiar xeriy lr -àbìt ìò ©¦¦©¥¦¨©©§¨
àøeòéLcxeriy ivg lr j` -,øtëî àìmei iptl lrny oeike §¦¨Ÿ§©¥

,dfk `hg lr xtkn mixetkd mei oi` ,dhext ivga wx mixetkd
ipy mitxhvn okle ,wtq zrici o`k yiy aygp df oi` `linne

.cg` oaxw eaiigl mi`vgd
`xif iax ly zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ze`hgl zwlgn wtq zrici m`d ,`axeïàk ,Lé÷ì Léø øîà ïëå§¥¨©¥¨¦¨
ef `ziixaa -ðL,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ,éaø äzrcke ¨¨©¦§¦¨¥§©§§©¨
e .`xif iax,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé ïéà øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¥§¦¨¥§©§§©¨

,`axkeéðz÷ éëä àlà,`ziixaa zepyl yi jk `l` -íàL íLk ¤¨¨¦¨¨¥§¥¤¦
éàcå äòéãé Bì äúéälk` i`cey dlik`l dlik` oia el rcepy - ¨§¨§¦¨©©

,algàéáîz`hg,úçàå úçà ìk ìòmlrda mlk` `ly meyn ¥¦©¨©©§©©
,cg`÷ôñ úòéãé Bì äúéä íà Ckdlik`l dlik` oia el rcepy - ¨¦¨§¨§¦©¨¥

,lk`y dkizgd lr wtq yiy,úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©¨©©§©©
.ze`hgl zwlgn dpi` dlik`l dlik` oia wtq zrici la`

:yiwl yix zhiy lr `xnbd dywnàîìLazpaen `ziixad - ¦§¨¨
ìzrc,ïðçBé éaø,ze`hgl zwlgn dpi` wtq zriciy xaeqdeðééä §©¦¨¨©§

úàhça íLàì éìz à÷cz` dlz `ziixaa `pzdy mrhd edf - §¨¨¥¨¨¨©©¨
jk ,ze`hgl zwlgn zi`ce driciy myky ,z`hga my` ly oicd

.zeny`l zwlgn wtq zrici,Lé÷ì Léøì àlàzpeeky xaeqd ¤¨§¥¨¦
,ze`hgl zwlgn wtq zriciy xnel `ziixadéòaéî íLàa úàhç©¨¨¨¨¦¨¥

déì,my`a z`hgd oic z` zelzl `ziixad ly `pzl did - ¥
.z`hgl zwlgn `id jk ,my`l zwlgn wtq zriciy myky

,`xnbd zniiqnàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:yiwl yix zrcae opgei iax zrca dxizq dywn `xnbdéaøc éîøe§¦§©¦

ïðçBé éaøcà ïðçBémewna eixac lr o`k opgei iax ixacn dywe - ¨¨©§©¦¨¨
,xg`Lé÷ì Léøcà Lé÷ì Léøc éîøeyiwl yix ixacn dyw oke - §¦§¥¨¦©§¥¨¦

,xg` mewna eixac lr o`kàéðúc,`ziixaaïéìéáL éðL[mikxc-] §©§¨§¥§¦¦
liay ,miaxd zeyxa,àîè ãçàmy jledde ,ea xeawd zn zngn ¤¨¨¥

.exaw lr gxkda lid`nåliay,øBäè ãçàxedh dfi` reci `le §¤¨¨
,`nh dfi`eCìäåmc`ñðëð àìå ,ïBLàøajk xg`e ,ycwnd zial §¨©¨¦§Ÿ¦§©

mb mc` eze` jldad liay,éðMcg`a `nhp i`cey `vnpe ©¥¦
,ez`neh epnn dnlrpe ,miliaydñðëðå,ycwnd zialáéiçoaxw §¦§©©¨

,ez`neh lr zi`ce drici el dzid qpkpy mcewy oeik ,cxeie dler
m` oke :ipy ote` .`nhp liay dfi`n rcei epi`y s`ïBLàøa Cìä̈©¨¦

,`nh wtq dyrpeñðëðå,ycwnd zialáééç ñðëðå éðLa øeèt) §¦§©¨©¥¦§¦§©©¨
å (ñðëðå ïBLàøa Cìäokn xg`läðLå äfäz`hg in eilr efid - ¨©¨¦§¦§©§¦¨§¨¨

,iriaya eilr efide exfge iyilyae ,ìáèåxdhpy xg`lCìä §¨©¨©
ad liayñðëðå ,éðM,ycwnd zialáéiçzg`y oeik ,z`hg ©¥¦§¦§©©¨

,d`neha dzid i`ce ycwnl zeqipkdn
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המשך קיאור למס' כריתות ליום שישי עמ' ק

c"ag 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

‚ÎÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ C¯·ÈÂ ‰ceÚqÏ ÂÈ„È ÏBhÈ ÒBk‰ ÏÚ LcÈwL ¯Á‡cq‡Ï LecÈ˜ Ì„B˜ ÂÈ„È ÏË�Â ÁÎL Ì‡Â ©©¤¦¥©©¦¨¨©§¨¦¨¥©§¦©¨¨¦§¦¨©§¨©¨¨¤¦Ÿ

È¯ˆÂ ÔÈiÓ BÏ ‰·È·Á ˙t‰L BzÚc ‰ÏÈb BÊ ‰ÏÈË�aL ÈÙÏ ˙t‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜ÈLÈÂ ·È·Á‰ ÏÚ Lc˜Ï C §©¥©©©¦¤¨©©©§¦¤¦§¦¨¦¨©§¤©©£¦¨¦©¦§¨¦§©¥©¤¨¦§¥

ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÔÈa ˜ÈÒÙÓ LecÈw‰ ÔÈ‡Â LecÈw‰ Ì„B˜ ÂÈ„È ÏBhÈÏ ÏBÎÈ ‰lÁ˙ÎÏ elÈÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ§¦©¤§§¦¤£¦§©§¦¨¨¦¨¨¤©¦§¥©¦©§¦¥§¦©¨©¦

[‰�B¯Á‡‰] (‰�BL‡¯‰) ‡¯·Òk ¯wÈÚ‰Â ‰ceÚq‰ C¯BˆÏ ‡e‰L ÔÂÈk ‰ceÚÒÏ148el‡ ˙B�È„Óa ËeLt ‚‰�n‰ ÔÎÂ ¦§¨¥¨¤§¤©§¨§¨¦¨¦§¨¨¨¦¨¨©£¨§¥©¦§¨¨¦§¦¥

‚"Ú˙ ÔÓÈqa ¯‡a˙iL BÓk ÁÒt ÏÈlÓ „·Ï149¯Á‡ „Ú ÏBhÈÏ ‡lL BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈnÁ‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÌB˜Ó ÏkÓe §©¦¥¤©§¤¦§¨¥§¦¨¦¨¨¦¤¤§©§¦©©§¤Ÿ¦©©©

Ïk‰ È¯·„k ‰NÚ‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ Èk ‚‰�n‰ ÏÚ ¯·BÚL ÏÚ B„Èa ÔÈÁBÓ ÔÈ‡Â ‰NBÚ ‡e‰ ‰ÙÈ LecÈw‰dq. ©¦¨¤¤§¥¦§¨©¤¥©©¦§¨¦¨©¤¡¤§¦§¥©Ÿ

È¯ˆ Èk ÌÈ„È ˙ÏÈË� ¯Á‡ ÔÈnÁa ÒBk‰ ‚BÊÓÏ ¯eÒ‡ Ïk‰ È¯·„Ïe˜ÒÙ‰ ‰Ê È¯‰Â ¯È˙BÈ ‡ÏÂ ¯ÒÁÈ ‡lL ÏB„b ˜ec˜c C §¦§¥©Ÿ¨¦§©§©¦©©§¦©¨©¦¦¨¦¦§¨¤Ÿ¤§©§Ÿ¦©£¥¤¤§¥

:ÌÈ„È ˙ÏÈË� Ì„B˜ ‰È‰z ÒBÎÏ Ô˜�w‰Ó dc·Ïa ‰ÎÈÙM‰ elÈÙ‡L ¯‰ÊÈÏ ·BË ‰lÁzÎÏe ˙Úc‰ ÁqÈ‰Â§¤¥©©©§©§¦¨¦¨¥¤£¦©§¦¨¦§©¨¥©©§©§¦§¤¤§¦©¨©¦
כג סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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`zax `zkld

íéãé úìéèð ìò [ãñידיו לנקות יזהר הנטילה קודם -

עליהם נשפך אם היין .174משאריות

ìëä éøáãë [äñחב"ד מנהג הוא כן אם150- בדיעבד וגם ,
הנטילה לאחר היין על יקדש לא - ידיו .151נטל

zetqede mipeiv

ד.147) בסימן כמבואר
השלחן),148) (קונטרס המתאימה הגרסא כן

סרע"א אדה"ז בשו"ע בתמיהתו :385 ע' חכ"א ובלקוטיֿשיחות
להרב השלחן בקונטרס ציין כבר - "הראשונה" בתיבת סכ"ג
בזה אדה"ז שלשון מזה גם מוכח וכן "האחרונה". לתקן - נאה

אתר. על הרמ"א לשון הוא
אין149) כן אם אלא קידוש קודם הידים ליטול אין ד: סעיף

נקיות. ידיו
לסעודה הידים ליטול ושבתות טובים ימים בכל הנוהגים ואף
בין הפסק חשוב אינו שהקידוש שסוברין לפי קידוש קודם
שנתבאר כמו הסעודה מצרכי והוא הואיל לסעודה ידים נטילת

אחר הרבה שמפסיקין פסח בליל מקום מכל רע"א בסימן
ידיו משמירת דעתו מסיח כך ובתוך ההגדה באמירת הקידוש
כלום שוה זו נטילה אין הקידוש קודם ידיו יטול אם אף לפיכך

ע"ש. ההגדה. אחר לסעודה ידיו וליטול לחזור ויצטרך
בידינו150) המקובל והמנהג קלא: אות הסידור פסקי וראה

ומשנ"ח. ופע"ח הכוונות בשער וכ"כ נט"י, קודם לקדש
ב. משנה ח פרק ברכות צמחֿצדק חידושי עוד וראה

הפסק151) הוא שאז ידיו, נטל שלא ממי קידוש ישמע אלא
אם צ"ע ידיהם נטלו וכשכולם בדיבור, ולא - בלבד בשמיעה
יגדילֿתורה בקובץ הפלפול באריכות מבואר (כן הפת על יקדש

ואילך). 53 ע' יט גליון צ"צ

•
zay zekld - jexr ogley

לו‰ רע סימן בשבת חול של תפלה והתחיל שטעה מי
בתשובה: ויהרהר במעשיו ויפשפש

Âבה וינוחו בערבית לומר להם הידוע מטעם נוהגים יש
בם: וינוחו קדשך שבתות ובמנחה בו וינוחו ומוסף ובשחרית

Êהזכיר ולא בשבת חול של התפלה כל להתפלל שטעה מי
וצריך חובתו ידי יצא לא בתפלתו שבת של קדושה ענין כלל
בתוך שבת של הזכיר אם אבל שבת של תפלה ולהתפלל לחזור
חובתו ידי יצא עצמה בפני ברכה לשבת קבע שלא אע"פ י"ח
חובותינו את לפניך ונעשה רק אמר ולא י"ח התפלל אם ובמוסף

יצא: מהברכות באחת מוסף ובקרבן יום בתמידי

Áעקר אם שבת של הזכיר ולא בשבת חול של והתפלל טעה
עדיין רגליו עקר לא ואם ענין בכל לראש לחזור צריך רגליו
רגיל שהוא התחנונים עדיין אמר שלא אלא תפלתו שסיים אע"פ
ברכה לתחלת אלא חוזר אינו נצור אלהי כגון תפלתו אחר לומר

סיים כבר אם אבל האחרונות ברכות ג' אחריה וגומר שבת של
רגליו: עקר לא שעדיין פי על אף לראש לחזור צריך תחנונים

Ëשהתפלל י"ח בתפלת שבת של הזכיר אם מסופק הוא ואם
כן שאין כיון הזכיר לא הסתם שמן ולהתפלל לחזור צריך
של י"ח תפלת התפלל אם מסופק הוא אם אבל אדם של הרגלו
צריך אם להסתפק יש שבת של ברכות ז' התפלל אם או חול

ולהתפלל: לחזור

Èתפלה של והחליף השבת תפלות של אמצעית בברכה הטועה
ברכה שסיים קודם נזכר אם שבת של האחרת תפלה בשל זו
זו ברכה לראש ולחזור לפסוק צריך האחרת תפלה של זו
שעיקר לפי חוזר אינו זו ברכה סיים ואם עכשיו של מתפלה
בכל שוה שהוא במנוחתנו נא רצה הוא האמצעית ברכה

התפלות:

‡Èאבל ומנחה שחרית ערבית בתפלת אמורים דברים במה
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קסה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zezixk(iyiy meil)

:dpynn iia` lr zeywdl `xnbd dkiynnáéúîdywd -éãéà áø ¥¦©¦¦
ïéáà øadpyna epipy ,iia`l(.`t `nei)y mc` ,äúLå ìëàmeia ©¨¦¨©§¨¨
mixetkd,úçà íìòäa,dizyl dlik`d oia e`hg el rcep `ly §¤§¥¤¨

úçà úàhç àlà áéiç Bðéà.cgi dizyde dlik`d lrå,dywàä ¥©¨¤¨©¨©©§¨
ì äìéëà ïéadéì òãééúîc íBia úeäL äåä àìc øLôà éà äéiúL ¥£¦¨¦§¦¨¦¤§¨§Ÿ£¨¨©§¦§§©¥

leki didy ,dizyl dlik`d oia onf ly zedy did `ly okzi `l -
,e`hg el rceedldéì øtëå,dlik`d lr mixetkd meiíBéc §¦¤¥§

,éà÷ éeìz íLà íB÷îa íéøetkämei ea el xtiky df onf xeriye ©¦¦¦§¨¨¨¨¥
,drici wtq enk aygp xetkemewn lknéðz÷el rcep m`y ,dpyna ¨¨¥

,mixetk meia dizye dlik` xeqi`a `hgy okn xg`láéiç Bðéà¥©¨
Czòc à÷ìñ éàå .úçà úàhç àlàxnel jzrc lr dlri m`e - ¤¨©¨©©§¦¨§¨©§¨

y iia`kúBàhç ézL áéiçéì ,úBàhçì úB÷lçî ÷ôñ úBòéãé- §¦¨¥§©§§©¨¦©©§¥©¨
:`xnbd zvxzn .ze`hg izy aiigziy xnel epl didéøîàexn` - ¨§¦

,daiyid ipaàøéæ éaø øîà ékzericiy `xif iax xn`y dn lk - ¦¨©©¦¥¨
wx epiid ,eixacl iia` mikqde ,ze`hgl zewlgn wtqìzrcéaø §©¦

eli`e ,lirl `ziixaaàäk ,ef dpyn -,àéä ïðaøiaxk epiideiqei ¨©¨¨¦
mixaeqe ,my `ziixaa iax lr miwlegd oerny iaxe xfril` iaxe

.ze`hgl zewlgn wtq zerici oi`y
,minkgk `id ef dpyny xnel xyt` ji` :`xnbd dywnàäå§¨

àôéñcîzrck ef dpyn lyéðz÷c ,àéä éaø,`tiqaäúLmc` ¦§¥¨©¦¦§¨¨¥¨¨
mixetkd meiaøéö,mze` miglenyk mdn z`veiy mibc zrif -Bà ¦

ñééøeî,mibcdn `veid oney -,øeètmpi` el` miwyny meyn §¨¨
,wiicl yie ,dizyl miie`xàädzy m` la` -épîe ,áéiç ,õîBç ¨¤©¨©¦

k ,ef dpyn zipyp in zrcke -àéðúc ,àéä éaø,`ziixaaïéà õîBç ©¦¦§©§¨¤¥
,Lôpä úà áéLî.mixetkd meia eziizy lr miaiig oi`e,øîBà éaø ¥¦¤©¤¤©¦¥

,Lôpä úà áéLî õîBç ,éðà øîBàzniiqn .eziizy lr miaiige ¥£¦¤¥¦¤©¤¤
:dziiyew z` `xnbdàôéñcîek dpynd ly,éaø énð àLéø ,éaø ¦§¥¨©¦¥¨©¦©¦

wtq zerici iax zrcly oeik ,`iyewd zxfeg ok m`e ,minkgk `le
`ian epi` mixetkd meia dzye lk`y in recn ,ze`hgl zewlgn

:`xnbd zvxzn .zg` z`hg `l`,éøîà`tiqdy xnel gxkd oi` ¨§¦
d z` cinri iia` `l` ,`pz eze` zrck epyp `yixdeàôéñk,éaø ¥¨©¦

d z` eli`e ,ytpd z` aiyn unegyàLéøk,ïðaøoi`y mixaeqd ¥¨©¨¨
.ze`hgl zwlgn wtq zrici

:`ziixan iia` lr `xnbd dywnáø áéúîà`ziixaa epipy ,iia`l ¥¦¨¨
,dhext dey ly dlirn lr `l` `a epi`y ,dlirn oaxw aeig iabl

m`eìëàmc`díBiäe ,dhext ivg ieeya ycwd ly lk`nìëà ¨©©¨©
øçîìm` oke ,dhext ivg ieeya lk`n ceräðäðxaca ycwddn §¨¨¤¡¨

dhext ivg ly xeriya ,lk`p epi`y,íBiäeäðäðivg cer ieeya ©¤¡¨
dhext,øçîìm` okeíBiä ìëàe dhext ivg ieeya ycwdnäðäð §¨¨¨©©¤¡¨
øçîìy e` ,dhext ivgaíBiä äðäðe ycwddneléôàå ,øçîì ìëà §¨¨¤¡¨©¨©§¨¨©£¦

dfn df miwegx mi`vgd ipy ly d`pdd e` dlik`d eidãòå ïàkî¦¨§©
ìL,íéðL L,cg` mlrda mdipy eideíò äæ ïéôøèöî ïäL ïépî ¨Ÿ¨¦¦©¦¤¥¦§¨§¦¤¦
,äæ,dlirn oaxw eaiigløîBì ãeîìzmy` zyxta(eh d `xwie)Wtp' ¤©§©¤¤

li` 'dl FnW` z` `iade ,'d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥¦¤£¨©©¦
dnae ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd on minŸ¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨

azke epeyl z` weqtd ltkyäaéø ,'ìòî ìBòîz'sexiv aezkd ¦§©©¦¨
:dziiyew z` `xnbd zniiqn .mipy dnka elit` dhextéànàå- §©©

,dlirn oaxw eaiigl mitxhvn recnàäyly mze` jeza ixd - ¨
mipy,íéøetkä íBé déìò øtékel did m` ,dpey`xd dlirnd lr ¦¥£¥©¦¦

oeike ,`ed ielz my` mewna mixetkd mei ixdy ,dlirn wtq
drici wtq iia` zrcle ,drici wtqk `id mixetkd mei zxtky

ote`a dlirnd i`vg ipy z` sxvl oi` ok m` ,ze`hgl zwlgn
eze` daiig recne ,mdipia wlgnd ,mixetkd mei mdipia didy

.dlirn oaxwa `ziixad
:`xnbd zvxzn,éøîà`ed mdipia wlgn mixetkd mei oi`y mrhd ¨§¦

c oeik,íéøetkä íBé øtëî ékwxàøeqéà ìòeli`e ,xtkn `edìò ¦§©¥©¦¦©¦¨©
,øtëî àì àðBîî,ynege oxw mb aiigzn `ed ycwd oenn lk`yke ¨¨Ÿ§©¥

mitxhvn okle ,ipenn aeig ea yiy `hg lr xtkn mixetkd mei oi`e
.oaxw eaiigl dhextd i`vg ipy

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,xg` ote`a uxzz dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
c meyn `ed eilr xtkn mixetkd mei oi`y mrhdyíBé øtëî ék¦§©¥

,íéøetkäwxàøeòéL délek ìò,mly dxiar xeriy lr -àbìt ìò ©¦¦©¥¦¨©©§¨
àøeòéLcxeriy ivg lr j` -,øtëî àìmei iptl lrny oeike §¦¨Ÿ§©¥

,dfk `hg lr xtkn mixetkd mei oi` ,dhext ivga wx mixetkd
ipy mitxhvn okle ,wtq zrici o`k yiy aygp df oi` `linne

.cg` oaxw eaiigl mi`vgd
`xif iax ly zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ze`hgl zwlgn wtq zrici m`d ,`axeïàk ,Lé÷ì Léø øîà ïëå§¥¨©¥¨¦¨
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,lk`y dkizgd lr wtq yiy,úçàå úçà ìk ìò éeìz íLà àéáî¥¦¨¨¨©¨©©§©©
.ze`hgl zwlgn dpi` dlik`l dlik` oia wtq zrici la`

:yiwl yix zhiy lr `xnbd dywnàîìLazpaen `ziixad - ¦§¨¨
ìzrc,ïðçBé éaø,ze`hgl zwlgn dpi` wtq zriciy xaeqdeðééä §©¦¨¨©§

úàhça íLàì éìz à÷cz` dlz `ziixaa `pzdy mrhd edf - §¨¨¥¨¨¨©©¨
jk ,ze`hgl zwlgn zi`ce driciy myky ,z`hga my` ly oicd

.zeny`l zwlgn wtq zrici,Lé÷ì Léøì àlàzpeeky xaeqd ¤¨§¥¨¦
,ze`hgl zwlgn wtq zriciy xnel `ziixadéòaéî íLàa úàhç©¨¨¨¨¦¨¥
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zay zekld - jexr ogley

‚ÎÌÈ„È ˙ÏÈË� ÏÚ C¯·ÈÂ ‰ceÚqÏ ÂÈ„È ÏBhÈ ÒBk‰ ÏÚ LcÈwL ¯Á‡cq‡Ï LecÈ˜ Ì„B˜ ÂÈ„È ÏË�Â ÁÎL Ì‡Â ©©¤¦¥©©¦¨¨©§¨¦¨¥©§¦©¨¨¦§¦¨©§¨©¨¨¤¦Ÿ

È¯ˆÂ ÔÈiÓ BÏ ‰·È·Á ˙t‰L BzÚc ‰ÏÈb BÊ ‰ÏÈË�aL ÈÙÏ ˙t‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜ÈLÈÂ ·È·Á‰ ÏÚ Lc˜Ï C §©¥©©©¦¤¨©©©§¦¤¦§¦¨¦¨©§¤©©£¦¨¦©¦§¨¦§©¥©¤¨¦§¥

ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÔÈa ˜ÈÒÙÓ LecÈw‰ ÔÈ‡Â LecÈw‰ Ì„B˜ ÂÈ„È ÏBhÈÏ ÏBÎÈ ‰lÁ˙ÎÏ elÈÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ§¦©¤§§¦¤£¦§©§¦¨¨¦¨¨¤©¦§¥©¦©§¦¥§¦©¨©¦

[‰�B¯Á‡‰] (‰�BL‡¯‰) ‡¯·Òk ¯wÈÚ‰Â ‰ceÚq‰ C¯BˆÏ ‡e‰L ÔÂÈk ‰ceÚÒÏ148el‡ ˙B�È„Óa ËeLt ‚‰�n‰ ÔÎÂ ¦§¨¥¨¤§¤©§¨§¨¦¨¦§¨¨¨¦¨¨©£¨§¥©¦§¨¨¦§¦¥

‚"Ú˙ ÔÓÈqa ¯‡a˙iL BÓk ÁÒt ÏÈlÓ „·Ï149¯Á‡ „Ú ÏBhÈÏ ‡lL BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈnÁ‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÌB˜Ó ÏkÓe §©¦¥¤©§¤¦§¨¥§¦¨¦¨¨¦¤¤§©§¦©©§¤Ÿ¦©©©

Ïk‰ È¯·„k ‰NÚ‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ Èk ‚‰�n‰ ÏÚ ¯·BÚL ÏÚ B„Èa ÔÈÁBÓ ÔÈ‡Â ‰NBÚ ‡e‰ ‰ÙÈ LecÈw‰dq. ©¦¨¤¤§¥¦§¨©¤¥©©¦§¨¦¨©¤¡¤§¦§¥©Ÿ

È¯ˆ Èk ÌÈ„È ˙ÏÈË� ¯Á‡ ÔÈnÁa ÒBk‰ ‚BÊÓÏ ¯eÒ‡ Ïk‰ È¯·„Ïe˜ÒÙ‰ ‰Ê È¯‰Â ¯È˙BÈ ‡ÏÂ ¯ÒÁÈ ‡lL ÏB„b ˜ec˜c C §¦§¥©Ÿ¨¦§©§©¦©©§¦©¨©¦¦¨¦¦§¨¤Ÿ¤§©§Ÿ¦©£¥¤¤§¥

:ÌÈ„È ˙ÏÈË� Ì„B˜ ‰È‰z ÒBÎÏ Ô˜�w‰Ó dc·Ïa ‰ÎÈÙM‰ elÈÙ‡L ¯‰ÊÈÏ ·BË ‰lÁzÎÏe ˙Úc‰ ÁqÈ‰Â§¤¥©©©§©§¦¨¦¨¥¤£¦©§¦¨¦§©¨¥©©§©§¦§¤¤§¦©¨©¦
כג סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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íéãé úìéèð ìò [ãñידיו לנקות יזהר הנטילה קודם -

עליהם נשפך אם היין .174משאריות

ìëä éøáãë [äñחב"ד מנהג הוא כן אם150- בדיעבד וגם ,
הנטילה לאחר היין על יקדש לא - ידיו .151נטל

zetqede mipeiv

ד.147) בסימן כמבואר
השלחן),148) (קונטרס המתאימה הגרסא כן

סרע"א אדה"ז בשו"ע בתמיהתו :385 ע' חכ"א ובלקוטיֿשיחות
להרב השלחן בקונטרס ציין כבר - "הראשונה" בתיבת סכ"ג
בזה אדה"ז שלשון מזה גם מוכח וכן "האחרונה". לתקן - נאה

אתר. על הרמ"א לשון הוא
אין149) כן אם אלא קידוש קודם הידים ליטול אין ד: סעיף

נקיות. ידיו
לסעודה הידים ליטול ושבתות טובים ימים בכל הנוהגים ואף
בין הפסק חשוב אינו שהקידוש שסוברין לפי קידוש קודם
שנתבאר כמו הסעודה מצרכי והוא הואיל לסעודה ידים נטילת

אחר הרבה שמפסיקין פסח בליל מקום מכל רע"א בסימן
ידיו משמירת דעתו מסיח כך ובתוך ההגדה באמירת הקידוש
כלום שוה זו נטילה אין הקידוש קודם ידיו יטול אם אף לפיכך

ע"ש. ההגדה. אחר לסעודה ידיו וליטול לחזור ויצטרך
בידינו150) המקובל והמנהג קלא: אות הסידור פסקי וראה

ומשנ"ח. ופע"ח הכוונות בשער וכ"כ נט"י, קודם לקדש
ב. משנה ח פרק ברכות צמחֿצדק חידושי עוד וראה

הפסק151) הוא שאז ידיו, נטל שלא ממי קידוש ישמע אלא
אם צ"ע ידיהם נטלו וכשכולם בדיבור, ולא - בלבד בשמיעה
יגדילֿתורה בקובץ הפלפול באריכות מבואר (כן הפת על יקדש

ואילך). 53 ע' יט גליון צ"צ

•
zay zekld - jexr ogley

לו‰ רע סימן בשבת חול של תפלה והתחיל שטעה מי
בתשובה: ויהרהר במעשיו ויפשפש

Âבה וינוחו בערבית לומר להם הידוע מטעם נוהגים יש
בם: וינוחו קדשך שבתות ובמנחה בו וינוחו ומוסף ובשחרית

Êהזכיר ולא בשבת חול של התפלה כל להתפלל שטעה מי
וצריך חובתו ידי יצא לא בתפלתו שבת של קדושה ענין כלל
בתוך שבת של הזכיר אם אבל שבת של תפלה ולהתפלל לחזור
חובתו ידי יצא עצמה בפני ברכה לשבת קבע שלא אע"פ י"ח
חובותינו את לפניך ונעשה רק אמר ולא י"ח התפלל אם ובמוסף

יצא: מהברכות באחת מוסף ובקרבן יום בתמידי

Áעקר אם שבת של הזכיר ולא בשבת חול של והתפלל טעה
עדיין רגליו עקר לא ואם ענין בכל לראש לחזור צריך רגליו
רגיל שהוא התחנונים עדיין אמר שלא אלא תפלתו שסיים אע"פ
ברכה לתחלת אלא חוזר אינו נצור אלהי כגון תפלתו אחר לומר

סיים כבר אם אבל האחרונות ברכות ג' אחריה וגומר שבת של
רגליו: עקר לא שעדיין פי על אף לראש לחזור צריך תחנונים

Ëשהתפלל י"ח בתפלת שבת של הזכיר אם מסופק הוא ואם
כן שאין כיון הזכיר לא הסתם שמן ולהתפלל לחזור צריך
של י"ח תפלת התפלל אם מסופק הוא אם אבל אדם של הרגלו
צריך אם להסתפק יש שבת של ברכות ז' התפלל אם או חול

ולהתפלל: לחזור

Èתפלה של והחליף השבת תפלות של אמצעית בברכה הטועה
ברכה שסיים קודם נזכר אם שבת של האחרת תפלה בשל זו
זו ברכה לראש ולחזור לפסוק צריך האחרת תפלה של זו
שעיקר לפי חוזר אינו זו ברכה סיים ואם עכשיו של מתפלה
בכל שוה שהוא במנוחתנו נא רצה הוא האמצעית ברכה

התפלות:

‡Èאבל ומנחה שחרית ערבית בתפלת אמורים דברים במה
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משאר אחת במקומה התפלל אם מוסף יצאבתפלת לא התפלות
או בערבית מוסף התפלל אם וכן מוסף קרבן הזכיר ולא הואיל
תפלתו בתוך מוסף קרבן והזכיר הואיל יצא לא מנחה או שחרית

המקום: לפני שקר ואמר

·Èמשום ויכולו ולומר לחזור נוהגין בערבית לחש תפלת אחר
התפלה בתוך אותו אומרים שאין בשבת להיות שחל יו"ט
לשבת שבת בין לחלק שלא וכדי התפלה אחר אז לאמרו וצריך

יודע שאינו מי את להוציא כדי וגם השבתות בכל לאמרו נהגו
שבזה לפי ומעומד רם בקול יחד כולם לאמרו ונוהגין לאמרו
להעיד צריכים והעדים בראשית במעשה להקב"ה מעידים אנו
אותו שיאמר טוב הכנסת בבית לאמרו שכח ואם מעומד

מעומד: שבקידוש

הֿיב סעיפים השבת בתפלת הטועה דין רסח סימן ב חלק
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הפרק: נקראיםתוכן שבנ"י בכך הפנימי הביאור

"יהודים" בשם במגילה

åîùå 'åë éãåäé ùéà ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä øåàéáå
åùåøéô éðéîéã ïéáäì êéøöå .éðéîé ùéà 'åë éëãøî
äîì ïë íàå ,é"ùø ùøéôãë ïéîéðá èáùî àåäù

.äãåäé èáù íù ìò àåäã éãåäé äéì éø÷
של נפש ומסירת הביטול ענין יותר בפרטיות לבאר
יהודי איש מ"ש להקדים יש אחשורוש, בימי ישראל בני
טעם מה להבין דצריך ימיני, איש גו' מרדכי ושמו גו'
והרי - יהודה שבט שם על - יהודי" "איש מרדכי נקרא
ימיני". "איש פירוש שזהו בנימין, משבט הי' מרדכי

âøäì ãéîùäì øîàð ïîä úøæâáã ïéáäì êéøö íâ
äðéãî äàîå íéøùòå òáùá éøäå ,íéãåäéä 'åë
íéøôà íéèáùä ìëî íâ äéä ùåøåùçà úåëìî

.äùðîå
נקראים ישראל שבני הטעם להבין צריך כמו"כ
בני או ישראל בני בשם (ולא יהודים בשם במגילה
את גו' להרוג "להשמיד המן בגזירת כהלשון יעקב),
מכל היו אחשורוש מדינות בקכ"ז והלא היהודים", כל
ממלכות רק לא [כלומר ומנשה מאפרים גם השבטים,
עשרת גלות אחר ו"גם - יוסף] ממלכות גם אלא יהודה

סנחריב". בימי השבטים

ìåèáä úðéçá éðôî íéãåäé íìåë åàø÷ðù àìà
íéøîåà åðàù åîë ,ä"á óåñ ïéà øåàì íäá ùéù
'÷ð äæ íù ìòù ,êì åðçðà íéãåî äøùò äðåîùá
äàø÷ ïë ìò 'ä úà äãåà íòôä äàì ù"îë éãåäé

.äãåäé åîù
הוא יהודה שם כי יהודים, לשם הטעם אלא
על ה' את אודה "הפעם לאה וכדברי הודאה, מלשון
א) פירושים: שני יש ובהודאה יהודה", שמו קראה כן
ב) ולהלל", "להודות כמו תודה, נתינת - הודאה
כמו אחרים, לדעת ומודה דעתו את שמבטל - הודאה

לומר בוש ולא "הודה או מאיר", לרבי חכמים "מודים
לך" אנחנו ב"מודים הפנימי הפירוש וזהו כו'".
לשון גם שהוא עשרה, שמונה בתפלת שאומרים
הקב"ה אל עצמנו את מבטלים שאנו וביטול, הודאה
הודאה של זו בחינה שם ועל ב"ה). סוף אין (אור

יהודים. בשם בנ"י נקראים להקב"ה וביטול

,íéãåäéì øù ùåøéô ,éãåäé ùéà éëãøî '÷ð ïëìå
.ìåèáä øå÷î äéä àåä éë ,úéáä øä ùéà åîë

" בשם נקרא הואאישמרדכי "איש" כי יהודי",
- יהודי" ו"איש הבית', הר "איש כמו שררה, לשון
היינו ה"שר", הי' שמרדכי היינו - ליהודים" "שר

אתהמקור בנ"י לכל השפיע שהוא הביטול, לבחינת
להקב"ה. הביטול בחינת

øî áéúëã ïéðî äøåúä ïî éëãøî ì"æø øîàîë
úòãì äæ øîå .àéëã àøéî ïðéîâøúîå ,øåøã
'îâá øëæðä ÷ùåî àåä íéùøôî øàùå í"áîøä
ùø÷ðù òåãé äéç íã àåäù ,ïéëøáî ãöéë ÷øô

.øî àø÷ðä íùåá äùòðå äøàåöáù úøèåèçá
לבחינת ומקור שר שהי' שבמרדכי, זה ענין

"מרדכי". בשם גם נרמז הביטול,

רז"ל במאמר הפנימי הביאור ע"פ זה ויובן
ומתרגמינן דרור מר דכתיב מנין התורה מן "מרדכי
הקטורת, מסממני אחד הוא דרור דמר דכיא", מירא
"ידוע"] [ששמה טמאה חי' מדם שנעשה בושם שהוא

שנקרש.

àëôäúàå àééôëúà úðéçá ùôðä úåãîá åðééäå
.å÷úéîì åøéøîî

טמאה חי' דם הפיכת הדברים: של הפנימי והתוכן
העבודה על מורה הקטורת, מסממני בושם להיות
פירוש, למתקא", ממרירו ואתהפכא ד"אתכפיא
והן הפיכה, משמעו ואתהפכא כפי' משמעו אתכפיא
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דקודם הקליפה, בביטול מדריגות צריכיםשתי כל
הקליפה זו דבמדריגה הקליפה, את ולכופף להכניע
מתגבר שהאדם אלא לקדושה המנגד דבר נשארה
עצמה הקליפה את להפוך היא הכל תכלית אולם עלי',
בשני - לבבך "בכל רז"ל מאמר דרך ועל לטוב, מרע
ליצר הרע היצר את להפוך היא שהתכלית יצריך",
וקדושים. טובים לדברים יתאווה הרע שהיצר טוב,
שתמורת - למתקא ממרירו אתהפכא בזהר שנקרא וזהו
של למציאות תיהפך מר, שהיא קליפה של מציאות

מתוקה. שהיא קדושה

,äåàúîä ùôð ,úéðåéçä ùôðä àåä íãä éë
äæä íìåò éâåðòúî úåéîäáä åéúååàú êôäîùëå
äùòðù ïéðò åäæ 'äá åéâåðòúå åöôç ìë úåéäì

.íùåá åðîî
מורה טמאה, חי' דם שהוא ד"מר" בעניננו, וכן
"נפש גם [הנקראת הבהמית נפש של החיות על
גשמיים, תענוגים המתאווה נפש שהיא החיונית'],
תאוותיו הפיכת - ענינה בושם להיות זה דם והפיכת
ותענוגו חפצו שכל עד הזה עולם מתענוגי הבהמיות

קדושה. ובעניני בהקב"ה יהי'
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הכלÂ‰�‰(ב) יובן הגשמי הנר באור הנ"ל מכל הנמשל
נר שנקרא בפרט אדם שבנשמת האלקי באור
מל' בחי' שהוא למעלה נש"י במקור (ובכלל ממש הוי"ה
שרש לה יש האלקי' נשמה שכל ידוע דהנה דאצילות)
בראת אתה כמו הנשמות חיי כל מקור חיים באלקים ומקור
צ"ע כו' לצדיק זרוע אור וכמ"ש כו' בי נפחת כו' יצרת
א' הנ"ל אור גווני ב' והן צדיקים כולם ועמך וז"ש וצ"ת
או נרי תאיר אתה כי וכמ"ש ממש האלקי אור שהוא נה"א
שיש אלקות התפעלות בחי' והיינו כו' ה' נרי אתה כי
ודעת הטעם מן למעלה שבישראל קטן ניצוץ בכל בעצם
בתענוגים באה"ר באחד למס"נ יוכל הכח זה שמחמת כלל
עד לבו מקירות שלימה בתשובה ולשוב כו' נפשו בכל
צלילת לפ"ע תלוי שזה המאיר אור נקרא והוא וכו' כלותו
כו' ומכלה השורף שהוא הנ"ל שחור אש והב' כנ"ל השמן
החיונית בנפש האלקית הנשמה התלבשות ענין והיינו
והוא כידוע טו"ר בתערובות בק"נ ששרשה הטבעיות
שבמוח האנושי בשכל הבא אלקית השגה התפעלות
האדם לב שיצר הטבעי בחום בשר שבלב ומדות הגשמי
ולפרקים כו' רעה תאוה כל אחר להתמשך מנעוריו רע
בלי חומריות בתאוות הרעות המדות כח יגבר כאשר

שבנשמה האלקי לאור יחשיך לגמרי תשובה התעוררות
לגמרי שקופץ ידעך רשעים ונר (וכמ"ש וכל מכל לגמרי
בנה"א האלקי אור כח יגבר כאשר לפרקים ולהיפך כנ"ל)
עד לבדו לה' התשוקה אש רשפי התפעלות והוא נה"ט על
כלל זר רצון כל אחר ימשך שלא לבו ולכוף ברע שמואס
הם גם החומריים הטבעיים ומדות השכל שגם ונמצא וכלל
לטוב מרע ונהפכים ונכללים אלקות בהתפעלות מתפעלי'
אור בחי' ע"י והיינו לקצה הקצה מן הרע טבעם לשנות
לפתילה השורף השחור אש דמיון כמו ומכלה השורף
ההשגה מצד בנשמה שבאה י"ה שלהבת הנק' והוא הנ"ל
זו שלהבת אלקי' התשוקה אש רשפי בהתפעלות אלקית

שלה זרהנקרא וחום לאש ומכלה השורף הוא דוקא יה בת
רואים שאנו וכמו כו' מעט מעט בשר שבלב הטבעי הרע
מיד האלקי ודביקות בהתלהבות שמתפעל מי שכל בחוש
ממש זו בהתלהבות הטבעיים ומוחו בלבו מתפעל הוא
כמעט יש רק רב זמן נמשך שאינו רק אמתי' בהתפעלות
מסיבת וזהו יותר זמן מעט שמתעכב ויש האור קופץ רגע
הוא והאור הפתילה משל כמו הוא הגוף כי השמן חסרון
וחומר צורה חיבור כמו שהוא האדם דנשמת האלקי אור

כידוע:
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¯‰Êזמנא ר"י אמר תניא ע"ב דנ"ט מות אחרי פ' ח"ג
לקמי' חבריא אתו למיטרא, עלמא צריכא הוי חדא

מה ואמר פתח כו' חברי' ושאר חזקיא ור' ייסא ר' דר"ש
מטרא ואתי ע"ש כו' יחד גם אחי' שבת נעי' ומה טוב
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משאר אחת במקומה התפלל אם מוסף יצאבתפלת לא התפלות
או בערבית מוסף התפלל אם וכן מוסף קרבן הזכיר ולא הואיל
תפלתו בתוך מוסף קרבן והזכיר הואיל יצא לא מנחה או שחרית

המקום: לפני שקר ואמר

·Èמשום ויכולו ולומר לחזור נוהגין בערבית לחש תפלת אחר
התפלה בתוך אותו אומרים שאין בשבת להיות שחל יו"ט
לשבת שבת בין לחלק שלא וכדי התפלה אחר אז לאמרו וצריך

יודע שאינו מי את להוציא כדי וגם השבתות בכל לאמרו נהגו
שבזה לפי ומעומד רם בקול יחד כולם לאמרו ונוהגין לאמרו
להעיד צריכים והעדים בראשית במעשה להקב"ה מעידים אנו
אותו שיאמר טוב הכנסת בבית לאמרו שכח ואם מעומד

מעומד: שבקידוש

הֿיב סעיפים השבת בתפלת הטועה דין רסח סימן ב חלק
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הפרק: נקראיםתוכן שבנ"י בכך הפנימי הביאור

"יהודים" בשם במגילה

åîùå 'åë éãåäé ùéà ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä øåàéáå
åùåøéô éðéîéã ïéáäì êéøöå .éðéîé ùéà 'åë éëãøî
äîì ïë íàå ,é"ùø ùøéôãë ïéîéðá èáùî àåäù

.äãåäé èáù íù ìò àåäã éãåäé äéì éø÷
של נפש ומסירת הביטול ענין יותר בפרטיות לבאר
יהודי איש מ"ש להקדים יש אחשורוש, בימי ישראל בני
טעם מה להבין דצריך ימיני, איש גו' מרדכי ושמו גו'
והרי - יהודה שבט שם על - יהודי" "איש מרדכי נקרא
ימיני". "איש פירוש שזהו בנימין, משבט הי' מרדכי

âøäì ãéîùäì øîàð ïîä úøæâáã ïéáäì êéøö íâ
äðéãî äàîå íéøùòå òáùá éøäå ,íéãåäéä 'åë
íéøôà íéèáùä ìëî íâ äéä ùåøåùçà úåëìî

.äùðîå
נקראים ישראל שבני הטעם להבין צריך כמו"כ
בני או ישראל בני בשם (ולא יהודים בשם במגילה
את גו' להרוג "להשמיד המן בגזירת כהלשון יעקב),
מכל היו אחשורוש מדינות בקכ"ז והלא היהודים", כל
ממלכות רק לא [כלומר ומנשה מאפרים גם השבטים,
עשרת גלות אחר ו"גם - יוסף] ממלכות גם אלא יהודה

סנחריב". בימי השבטים

ìåèáä úðéçá éðôî íéãåäé íìåë åàø÷ðù àìà
íéøîåà åðàù åîë ,ä"á óåñ ïéà øåàì íäá ùéù
'÷ð äæ íù ìòù ,êì åðçðà íéãåî äøùò äðåîùá
äàø÷ ïë ìò 'ä úà äãåà íòôä äàì ù"îë éãåäé

.äãåäé åîù
הוא יהודה שם כי יהודים, לשם הטעם אלא
על ה' את אודה "הפעם לאה וכדברי הודאה, מלשון
א) פירושים: שני יש ובהודאה יהודה", שמו קראה כן
ב) ולהלל", "להודות כמו תודה, נתינת - הודאה
כמו אחרים, לדעת ומודה דעתו את שמבטל - הודאה

לומר בוש ולא "הודה או מאיר", לרבי חכמים "מודים
לך" אנחנו ב"מודים הפנימי הפירוש וזהו כו'".
לשון גם שהוא עשרה, שמונה בתפלת שאומרים
הקב"ה אל עצמנו את מבטלים שאנו וביטול, הודאה
הודאה של זו בחינה שם ועל ב"ה). סוף אין (אור

יהודים. בשם בנ"י נקראים להקב"ה וביטול

,íéãåäéì øù ùåøéô ,éãåäé ùéà éëãøî '÷ð ïëìå
.ìåèáä øå÷î äéä àåä éë ,úéáä øä ùéà åîë

" בשם נקרא הואאישמרדכי "איש" כי יהודי",
- יהודי" ו"איש הבית', הר "איש כמו שררה, לשון
היינו ה"שר", הי' שמרדכי היינו - ליהודים" "שר

אתהמקור בנ"י לכל השפיע שהוא הביטול, לבחינת
להקב"ה. הביטול בחינת

øî áéúëã ïéðî äøåúä ïî éëãøî ì"æø øîàîë
úòãì äæ øîå .àéëã àøéî ïðéîâøúîå ,øåøã
'îâá øëæðä ÷ùåî àåä íéùøôî øàùå í"áîøä
ùø÷ðù òåãé äéç íã àåäù ,ïéëøáî ãöéë ÷øô

.øî àø÷ðä íùåá äùòðå äøàåöáù úøèåèçá
לבחינת ומקור שר שהי' שבמרדכי, זה ענין

"מרדכי". בשם גם נרמז הביטול,

רז"ל במאמר הפנימי הביאור ע"פ זה ויובן
ומתרגמינן דרור מר דכתיב מנין התורה מן "מרדכי
הקטורת, מסממני אחד הוא דרור דמר דכיא", מירא
"ידוע"] [ששמה טמאה חי' מדם שנעשה בושם שהוא

שנקרש.

àëôäúàå àééôëúà úðéçá ùôðä úåãîá åðééäå
.å÷úéîì åøéøîî

טמאה חי' דם הפיכת הדברים: של הפנימי והתוכן
העבודה על מורה הקטורת, מסממני בושם להיות
פירוש, למתקא", ממרירו ואתהפכא ד"אתכפיא
והן הפיכה, משמעו ואתהפכא כפי' משמעו אתכפיא
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דקודם הקליפה, בביטול מדריגות צריכיםשתי כל
הקליפה זו דבמדריגה הקליפה, את ולכופף להכניע
מתגבר שהאדם אלא לקדושה המנגד דבר נשארה
עצמה הקליפה את להפוך היא הכל תכלית אולם עלי',
בשני - לבבך "בכל רז"ל מאמר דרך ועל לטוב, מרע
ליצר הרע היצר את להפוך היא שהתכלית יצריך",
וקדושים. טובים לדברים יתאווה הרע שהיצר טוב,
שתמורת - למתקא ממרירו אתהפכא בזהר שנקרא וזהו
של למציאות תיהפך מר, שהיא קליפה של מציאות

מתוקה. שהיא קדושה

,äåàúîä ùôð ,úéðåéçä ùôðä àåä íãä éë
äæä íìåò éâåðòúî úåéîäáä åéúååàú êôäîùëå
äùòðù ïéðò åäæ 'äá åéâåðòúå åöôç ìë úåéäì

.íùåá åðîî
מורה טמאה, חי' דם שהוא ד"מר" בעניננו, וכן
"נפש גם [הנקראת הבהמית נפש של החיות על
גשמיים, תענוגים המתאווה נפש שהיא החיונית'],
תאוותיו הפיכת - ענינה בושם להיות זה דם והפיכת
ותענוגו חפצו שכל עד הזה עולם מתענוגי הבהמיות

קדושה. ובעניני בהקב"ה יהי'
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הכלÂ‰�‰(ב) יובן הגשמי הנר באור הנ"ל מכל הנמשל
נר שנקרא בפרט אדם שבנשמת האלקי באור
מל' בחי' שהוא למעלה נש"י במקור (ובכלל ממש הוי"ה
שרש לה יש האלקי' נשמה שכל ידוע דהנה דאצילות)
בראת אתה כמו הנשמות חיי כל מקור חיים באלקים ומקור
צ"ע כו' לצדיק זרוע אור וכמ"ש כו' בי נפחת כו' יצרת
א' הנ"ל אור גווני ב' והן צדיקים כולם ועמך וז"ש וצ"ת
או נרי תאיר אתה כי וכמ"ש ממש האלקי אור שהוא נה"א
שיש אלקות התפעלות בחי' והיינו כו' ה' נרי אתה כי
ודעת הטעם מן למעלה שבישראל קטן ניצוץ בכל בעצם
בתענוגים באה"ר באחד למס"נ יוכל הכח זה שמחמת כלל
עד לבו מקירות שלימה בתשובה ולשוב כו' נפשו בכל
צלילת לפ"ע תלוי שזה המאיר אור נקרא והוא וכו' כלותו
כו' ומכלה השורף שהוא הנ"ל שחור אש והב' כנ"ל השמן
החיונית בנפש האלקית הנשמה התלבשות ענין והיינו
והוא כידוע טו"ר בתערובות בק"נ ששרשה הטבעיות
שבמוח האנושי בשכל הבא אלקית השגה התפעלות
האדם לב שיצר הטבעי בחום בשר שבלב ומדות הגשמי
ולפרקים כו' רעה תאוה כל אחר להתמשך מנעוריו רע
בלי חומריות בתאוות הרעות המדות כח יגבר כאשר

שבנשמה האלקי לאור יחשיך לגמרי תשובה התעוררות
לגמרי שקופץ ידעך רשעים ונר (וכמ"ש וכל מכל לגמרי
בנה"א האלקי אור כח יגבר כאשר לפרקים ולהיפך כנ"ל)
עד לבדו לה' התשוקה אש רשפי התפעלות והוא נה"ט על
כלל זר רצון כל אחר ימשך שלא לבו ולכוף ברע שמואס
הם גם החומריים הטבעיים ומדות השכל שגם ונמצא וכלל
לטוב מרע ונהפכים ונכללים אלקות בהתפעלות מתפעלי'
אור בחי' ע"י והיינו לקצה הקצה מן הרע טבעם לשנות
לפתילה השורף השחור אש דמיון כמו ומכלה השורף
ההשגה מצד בנשמה שבאה י"ה שלהבת הנק' והוא הנ"ל
זו שלהבת אלקי' התשוקה אש רשפי בהתפעלות אלקית

שלה זרהנקרא וחום לאש ומכלה השורף הוא דוקא יה בת
רואים שאנו וכמו כו' מעט מעט בשר שבלב הטבעי הרע
מיד האלקי ודביקות בהתלהבות שמתפעל מי שכל בחוש
ממש זו בהתלהבות הטבעיים ומוחו בלבו מתפעל הוא
כמעט יש רק רב זמן נמשך שאינו רק אמתי' בהתפעלות
מסיבת וזהו יותר זמן מעט שמתעכב ויש האור קופץ רגע
הוא והאור הפתילה משל כמו הוא הגוף כי השמן חסרון
וחומר צורה חיבור כמו שהוא האדם דנשמת האלקי אור

כידוע:
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯‰Êזמנא ר"י אמר תניא ע"ב דנ"ט מות אחרי פ' ח"ג
לקמי' חבריא אתו למיטרא, עלמא צריכא הוי חדא

מה ואמר פתח כו' חברי' ושאר חזקיא ור' ייסא ר' דר"ש
מטרא ואתי ע"ש כו' יחד גם אחי' שבת נעי' ומה טוב

1

2

3

4



c"agקסח i`iyp epizeax zxezn

כשהיו התנאי' דבימי הזקן) ר' הגאון (אא"ז והקשה וע"ש,
במס' כדאיתא תעניות י"ג מתענים הי' למטרא צריכין
ומה טוב מה בדרוש ר"ש כשפתח מיד והכא ע"ש תעניות
הנה ותפלה, תורה ענין בהקדם ויובן מיטרא, אתא נעי'
בחי' שעה חיי פי' עולם חיי נק' ותורה שעה חיי נק' תפלה
עולם חיי בחי' אבל מל' לבחי' הנמשך החיות שהוא זמן
בלי פירושו עולם חיי כי גם ומה נעלה היותר מדריגה היא

כמ"ש מאד גבוה ממקום ושרשו נצחיות מל' עולם הפסק
מרום מבחי' היא עולם שבחי' פי' ה' לעולם מרום ואתה
אין אשר הוא עולם שבחי' שניתי לא ה' אני מבחי' ונמשך
לא מבחי' וזהו נמשך שתמיד איביק) (בל"א שינוים בו
(שיש זמן בחי' שהוא שעה חיי בחי' משא"כ כו', שניתי
הזמן מענין ישראל קודש בד"ה וע' כו' כך פעם שינוי' בו

ע"ש).
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡לקבל ובע"ג נברא שהיא הנשמה תוכל האיך צ"ל
אבל היא, טהורה שהנשמה והגם כזה, אור גילוי
זהו אך ובע"ג. נברא ונעשית בראת אתה אח"כ
דתומ"צ לבושים שע"י בכדי למטה תומ"צ שנשפלו
כי מהמצוה, והארה זיו שהוא אור הגילוי לקבל תוכל

מצוה שכר כי לע"ל עד להתגלות א"א בעצמה המצוה
ההארה זה ולקבל המצוה, הארת היא ובג"ע מצוה
מעשיית כי בעוה"ז, דתומ"צ לבושים ע"י כ"א א"א
לבוש המצוה ומכוונת בגעה"ת, לבוש נעשה המצוה

בגעה"ע.
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ã
äàøðëå ïúå÷ìçúäáå ïúåäîá íéìáâåî íééîéðôä úåçåëä

.úååöîáù úåðååëä 'ááå úååöîå äøåú ïéá ùøôäá
åúåèùôúäå åúåäîá ìáâåî ìëùä çë

,úå÷ìçúäáå äìáâä úðéçáá íéàá ïîöò úåçëäù åäæå
åîëåלדוגמאìëùä çëפנימי כח àáשהוא åðéàùומתגלה

äìáâäá íà éë ìåáâ éìá úðéçááå úåèéùô úðéçáá
àìå ,äìáâäá ùâøåî àåä éøä ìëù øåà ìëã ,úå÷ìçúäáå
äî ,úìáâåî éúìá úåèùôúäá úåìâúäá àáù ïåöøä åîë

,äìáâäá àáù ìëùä øåà ïë ïéàù
כח לדוגמא כמו מוגבל. הוא במהותו פנימי כח כלומר,

לו שיש שהוא אדם איזה על לומר אפשר אי הנה השכל,

לכח בניגוד מוגבל. הוא בהגדרתו שכל כי מוגבל, לא שכל

דחף הוא במהותו הרצון דחף הרי מקיף, כח שהוא הרצון

וללא תמיד, בתוקף, משהו, לרצות יכול אדם מוגבל. לא

אותו. שרוצה הדבר של למהות פרופורציות מבלי גבולות,

טבעו הרי שכל, ידי על נעשית הדברים מדידת כאשר רק

גדרו לפי אליו ולהתייחס הדבר את למדוד השכל של

נהפך הוא הרי מגבולותיו, שיצא שכל ישנו ואם ועניינו,

הרי - מתגלה בלבד הרצון כאשר אבל והבל. שטות להיות

ל מתגלה ודעת.הוא טעם וללא גבולות לא

השכל? של הגבלתו מתבטאת äæéàáבמה àåäù äî ãáì
øáã èøôהוא וממילא מסוים בנושא עוסק השכל שהרי -

ומסויים מוגבל הוא עוסק הוא בו הנושא כי (ïëùמוגבל,
,('åë ïåöøá íâ àåäלהופיע יכול מוגבל הלא הרצון גם -

ניכרת דוקא בזה לא כן ואם ומוגבל, מסויים לענין כרצון

השכל, של הואäðäהגבלתו ההבדל øåàäעיקר íöò
éåìéâäåהשכל ìëùשל øåà íâù ,'åë ìáâåî øåà àåäעדין

àåäמאוד éøä úåéúåàá êë ìë ñôúð åðéàù äèùôäá àáù
,'åë ìáâåî øåà úðéçááמתגלה דק הכי השכל גם שהרי

מוגבלות, אותיות שהם åúåàéöîבאיזה íöòá äìáâää åäæå
.'åë
íâåבזה מציאותו, עצם מלבד ענין בעוד מתבטאת ההגבלה

àåáúשהוא äô ãòã åìù úåèùôúääá ìáâåî36לא ותו
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יא.36. לח, איוב פי על

c"ag i`iyp epizeax zxezn

èùôúäì ìåëé äîë äìáâä åá ùé éúéîà ìëù ìëã ,'åë-

ולמתוח שכלית סברא לקחת פירושו השכל התפשטות

על ומתבהרים שמוארים שונים, עניינים ועוד עוד על אותה

סברא אותה ïéðòäפי ïéáîù ìåãâ íëç àåäù éîå ,'åë
øúåé åá èùôúäì ìëåé øúåé å÷îåòìזה שכל את ולהרחיב

עניינים íå÷îלעוד ìëî åë',עדיין, äìáâäá àåä ìëä
åúåéäì åðééäåהשכל àáכח ïë ìò íöòá éîéðô øåà
.'åë äìáâäá

íâåש בזה פרט בעוד מתבטאת úðéçááההגבלה àá
éàù ,íéèøô äîë åá ùé éìëù ïéðò ìë éøäù úå÷ìçúä

íéèøô åá åéäé àìù éìëù ïéðò úåéäì øùôàמבנה בכל -

פרטים כמה של מורכבות יש èøôשכלי ìëáå ,åðéà åáù
äîåãאיכותúåéîéðô úðéçáá ïäå åá øéàîä ìëùä øåà

,'åë úåéðåöéçåויש השכל של פנימיותו את שיש כלומר –

חיצוניותו, øúåéאת ìëùä øéàî åáù ãçà èøôáù åðééäå
åá ïéà øçà èøôáå åáù ÷îåòäå úåéîéðôä úðéçá àåäå

.'åë êë ìë úåéîéðô úðéçáá ìëùä øåàîשכל גם כלומר,

ופרט פרט בכל נוגע לא פרטים, בהרבה שנוגע מופשט

שווה. באופן לעומקו

ïôåàá úå÷ìçúä äîë íäá ùé ìëùä éô ìòù úåãîá ïëå
úåèùôúäוהתגלותåîëå ,'åë èøô ìëá úåãîä øåà

úòãå íòè éô ìòù äáäàäידי על שנוצרה אהבה -

ואחרים כאלו שכליים äìáâäáחישובים äàá àéä éøä
ùôð úåøéñîä ïéðò úáééçî åðéàåהוא נפש מסירות שענין -

ומההגבלות מהטבע äæáיציאה úìáâåî àéä äáäàäù éôì
.'åëהרי מסויימת שכלית מהבנה נוצרה שהאהבה עצמו זה

מוגבלת. במהותה היא
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

העובד אנטיוכוס את ניצחו ובניו מתתיהו ה'. לאהבת יבא היצה"ר שגם – רגל שתכלה עד פי'
"מן וזה הנפש. לכלות יבואו המורדים שגם עד תיקנו הגילוי ומעוצם האמונה. חיזוק ע"י לחמה,

בתחתונים. דירה לו שיהיה העולם בבריאת הקב"ה השתוקקות – השוק"

„ÚÂז"ל ּכאמרם הרע, הּיצר הּוא רגל ּפרּוׁש רגל, ׁשּתכלה ¿«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
זרעי "אׁשריכם ּפסּוק על ב) עּמּוד ה ּדף זרה ְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹ(עבֹודה
ּבזמן יׂשראל "אׁשריהם כּו', הּׁשֹור" רגל מׁשּלחי מים ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ּבידם", מסּור יצרם חסדים ּובגמילּות ּבתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָׁשעֹוסקים

רׁש רגל",ּופרׁשּו "מׁשּלחי מּדכתיב ׁשּדּיקּו ותֹוספֹות "י ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַ
יב) ה, (ׁשמּואלֿב ּדכתיב ׁשם על רגל הרע הּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנקרא
ּתחּלה להל הרע הּיצר ׁשּנמׁשל העׁשיר", לאיׁש הל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"וּיבא
לכן ּברגל, הּוא וההּלּו לאיׁש, ּכ ואחר לאֹורח ּכ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָואחר
ׁשּתכלה "עד ּפרּוׁש ּכן ואם הרע, הּיצר הּוא רגל" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"מׁשּלחי
הּיצר ׁשּגם ,"יצרי ּבׁשני – לבב "ּבכל ּכענין הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרגל"
רגלא ּדכליא "עד ּכן ּגם וזהּו כּו'. הוי' לאהבת יבֹוא ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָהרע

ּבעלּה",כגּדתרמֹודאי" על "הּמֹורדת מּלׁשֹון הּמֹורדים, הם , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּכי ּכלי", "ׁשעׂשאּה ּבענין לעיל ּׁשּנתּבאר מה הפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רצֹונֹותיו מחמת מּלקּבל ואטּום וטמטּום מלא ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻאם
ועטרה נזר העֹוׂשים חכמים ׁשּׂשפתי ּכמֹו א כּו', ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּזרים
הפ הם והרי להם, ׁשּיׁש ּדעת ּבחינת על האמּונה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּבחינת
נברא ּבֹו אׁשר כן" ּב"ויהי מֹודים ׁשאינם הּכסילים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבחינת

ּובניו ּבמּתתיהּו ׁשהיה האמּונה חּזּוק ידי על ּכן ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
לּלבנה הּמֹונין ׁשּנעׂשּו עד לחּמה העֹובד אנטיֹוכּוס את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָנּצחּו
ּכחּמה ּברה ּבבחינת עצמם את ׁשּמקטינים קטּנים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָלהיֹותם
ׁשּנמׁשכה הּגבֹוּה וההמׁשכה הּנס מעלת עצם ּולגדל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹכּו',
הם ּדתרמֹודאי, רגלא ּגם ׁשּתכלה עד זמן חנּכה ּבנר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתּקנּו
יבֹוא הרע הּיצר ׁשּגם והינּו הרע, יצרם מחמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹורדים
ׁשניתי לא ה' "אני ּכתיב ּדהּנה ּותׁשּוקה, ּכּליֹון ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָֹלבחינת
ּדהלא מּתּמּה ׁשהּנביא ּפרּוׁש כליתם", לא יעקב ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹואּתם
קדם הּוא ואּתה ּכלל, ׁשניתי ׁשּלא אי ההתּבֹוננּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחמת
ׁשּום ּבלי העֹולם ׁשּנברא לאחר הּוא ואּתה העֹולם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּנברא
הּנפׁש ּכלֹות ּבבחינת אחד ּכל להיֹות צרי היה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנּוי,
עקב, י' ּבחינת יעקב ּבני להיֹותם מתרץ זה ועל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלאלקּות,
"ּכׁשל זה ידי ׁשעל ּבעקביו, ּדׁש ׁשאדם העֹונֹות ידי על ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהינּו
להתגּבר יכֹול ׁשאינֹו עד ּכ ּכל הּכח ׁשּנכׁשל כחי", ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּבעֹוני

מחמת ּדחנּכה, ּבנס אמנם כּו'. הרע הּיצר הּגּלּויעל עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ונתהּפכּו נעׂשּו הּתרמֹודים ּגם הּנה האמּונה, ידי על ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּנמׁש
ׁשּביצרם הּמתאּוה ּכח ׁשּגם ,"יצרי "ּבׁשני ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות
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èùôúäì ìåëé äîë äìáâä åá ùé éúéîà ìëù ìëã ,'åë-

ולמתוח שכלית סברא לקחת פירושו השכל התפשטות

על ומתבהרים שמוארים שונים, עניינים ועוד עוד על אותה

סברא אותה ïéðòäפי ïéáîù ìåãâ íëç àåäù éîå ,'åë
øúåé åá èùôúäì ìëåé øúåé å÷îåòìזה שכל את ולהרחיב

עניינים íå÷îלעוד ìëî åë',עדיין, äìáâäá àåä ìëä
åúåéäì åðééäåהשכל àáכח ïë ìò íöòá éîéðô øåà
.'åë äìáâäá

íâåש בזה פרט בעוד מתבטאת úðéçááההגבלה àá
éàù ,íéèøô äîë åá ùé éìëù ïéðò ìë éøäù úå÷ìçúä

íéèøô åá åéäé àìù éìëù ïéðò úåéäì øùôàמבנה בכל -

פרטים כמה של מורכבות יש èøôשכלי ìëáå ,åðéà åáù
äîåãאיכותúåéîéðô úðéçáá ïäå åá øéàîä ìëùä øåà

,'åë úåéðåöéçåויש השכל של פנימיותו את שיש כלומר –

חיצוניותו, øúåéאת ìëùä øéàî åáù ãçà èøôáù åðééäå
åá ïéà øçà èøôáå åáù ÷îåòäå úåéîéðôä úðéçá àåäå

.'åë êë ìë úåéîéðô úðéçáá ìëùä øåàîשכל גם כלומר,

ופרט פרט בכל נוגע לא פרטים, בהרבה שנוגע מופשט

שווה. באופן לעומקו

ïôåàá úå÷ìçúä äîë íäá ùé ìëùä éô ìòù úåãîá ïëå
úåèùôúäוהתגלותåîëå ,'åë èøô ìëá úåãîä øåà

úòãå íòè éô ìòù äáäàäידי על שנוצרה אהבה -

ואחרים כאלו שכליים äìáâäáחישובים äàá àéä éøä
ùôð úåøéñîä ïéðò úáééçî åðéàåהוא נפש מסירות שענין -

ומההגבלות מהטבע äæáיציאה úìáâåî àéä äáäàäù éôì
.'åëהרי מסויימת שכלית מהבנה נוצרה שהאהבה עצמו זה

מוגבלת. במהותה היא
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העובד אנטיוכוס את ניצחו ובניו מתתיהו ה'. לאהבת יבא היצה"ר שגם – רגל שתכלה עד פי'
"מן וזה הנפש. לכלות יבואו המורדים שגם עד תיקנו הגילוי ומעוצם האמונה. חיזוק ע"י לחמה,

בתחתונים. דירה לו שיהיה העולם בבריאת הקב"ה השתוקקות – השוק"

„ÚÂז"ל ּכאמרם הרע, הּיצר הּוא רגל ּפרּוׁש רגל, ׁשּתכלה ¿«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
זרעי "אׁשריכם ּפסּוק על ב) עּמּוד ה ּדף זרה ְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹ(עבֹודה
ּבזמן יׂשראל "אׁשריהם כּו', הּׁשֹור" רגל מׁשּלחי מים ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ּבידם", מסּור יצרם חסדים ּובגמילּות ּבתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָׁשעֹוסקים

רׁש רגל",ּופרׁשּו "מׁשּלחי מּדכתיב ׁשּדּיקּו ותֹוספֹות "י ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַ
יב) ה, (ׁשמּואלֿב ּדכתיב ׁשם על רגל הרע הּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנקרא
ּתחּלה להל הרע הּיצר ׁשּנמׁשל העׁשיר", לאיׁש הל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"וּיבא
לכן ּברגל, הּוא וההּלּו לאיׁש, ּכ ואחר לאֹורח ּכ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָואחר
ׁשּתכלה "עד ּפרּוׁש ּכן ואם הרע, הּיצר הּוא רגל" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"מׁשּלחי
הּיצר ׁשּגם ,"יצרי ּבׁשני – לבב "ּבכל ּכענין הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרגל"
רגלא ּדכליא "עד ּכן ּגם וזהּו כּו'. הוי' לאהבת יבֹוא ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָהרע

ּבעלּה",כגּדתרמֹודאי" על "הּמֹורדת מּלׁשֹון הּמֹורדים, הם , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּכי ּכלי", "ׁשעׂשאּה ּבענין לעיל ּׁשּנתּבאר מה הפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
רצֹונֹותיו מחמת מּלקּבל ואטּום וטמטּום מלא ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻאם
ועטרה נזר העֹוׂשים חכמים ׁשּׂשפתי ּכמֹו א כּו', ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּזרים
הפ הם והרי להם, ׁשּיׁש ּדעת ּבחינת על האמּונה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּבחינת
נברא ּבֹו אׁשר כן" ּב"ויהי מֹודים ׁשאינם הּכסילים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבחינת

ּובניו ּבמּתתיהּו ׁשהיה האמּונה חּזּוק ידי על ּכן ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהעֹולם,
לּלבנה הּמֹונין ׁשּנעׂשּו עד לחּמה העֹובד אנטיֹוכּוס את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָנּצחּו
ּכחּמה ּברה ּבבחינת עצמם את ׁשּמקטינים קטּנים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָלהיֹותם
ׁשּנמׁשכה הּגבֹוּה וההמׁשכה הּנס מעלת עצם ּולגדל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹכּו',
הם ּדתרמֹודאי, רגלא ּגם ׁשּתכלה עד זמן חנּכה ּבנר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתּקנּו
יבֹוא הרע הּיצר ׁשּגם והינּו הרע, יצרם מחמת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹורדים
ׁשניתי לא ה' "אני ּכתיב ּדהּנה ּותׁשּוקה, ּכּליֹון ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָֹלבחינת
ּדהלא מּתּמּה ׁשהּנביא ּפרּוׁש כליתם", לא יעקב ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹואּתם
קדם הּוא ואּתה ּכלל, ׁשניתי ׁשּלא אי ההתּבֹוננּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחמת
ׁשּום ּבלי העֹולם ׁשּנברא לאחר הּוא ואּתה העֹולם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּנברא
הּנפׁש ּכלֹות ּבבחינת אחד ּכל להיֹות צרי היה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּנּוי,
עקב, י' ּבחינת יעקב ּבני להיֹותם מתרץ זה ועל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלאלקּות,
"ּכׁשל זה ידי ׁשעל ּבעקביו, ּדׁש ׁשאדם העֹונֹות ידי על ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהינּו
להתגּבר יכֹול ׁשאינֹו עד ּכ ּכל הּכח ׁשּנכׁשל כחי", ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּבעֹוני

מחמת ּדחנּכה, ּבנס אמנם כּו'. הרע הּיצר הּגּלּויעל עצם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ונתהּפכּו נעׂשּו הּתרמֹודים ּגם הּנה האמּונה, ידי על ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּנמׁש
ׁשּביצרם הּמתאּוה ּכח ׁשּגם ,"יצרי "ּבׁשני ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלהיֹות
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לבֹוא וההתּבֹוננּות לאלקּות, מתאּוה להיֹות לטֹוב ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹנתהּפך
"ׁשֹוקיו לׁשֹון הּוא ׁשּוק ּפרּוׁש הּׁשּוק", "מן זהּו זֹו ְְִִִֵֶַָָלבחינה
ּומּפני לבראתֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנׁשּתֹוקק ׁשׁש", ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעּמּודי

יֹודעים ׁשאנּו רק יֹודעים, אנּו אין זה נׁשּתֹוקק ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמה
לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּנתאּוה מה והינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנׁשּתֹוקק,

ּבּתחּתֹונים, ּדירה ְְִִִֵַַָָיתּבר
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השגת בגדרי מה עד יודע אתנו אין כי אם והנה

שגם הדבר וברור הידיעה, והעדר בידיעה הנשמות

עם אבל הארץ, ועם חכם תלמיד תוארי ישנם בנשמות

הארץ עם דנשמה, הארץ עם גם כי לנו ברור הנה זה

כי אלקי, רוחני מקום בגדרי מוחשי מושג לו יש נשמתי,

אלקות רואה היא העליון בעולם ונשמה נשמה כל

הם כוחותיה כל הרי למעלה הנשמה כי ממש, במוחש

אלקות, וידיעות בהשכלות והכל ומדות בשכל בהתגלות

איזה יש הנה במוחש, זאת יודעת שהנשמה זו ומידיעה

בגוף המלובשת הנשמה בחלק גם משתקף) (זה נוצץ גילוי

אבל בהרגשתינו, לומר מדויק ויותר בהשגתינו, גם ובא

אפילו זאת לגלות והאותיות המלות אותן אנחנו חסרים

אנו שאין לומר יכולים אנו אין אופן בכל אבל לעצמנו,

בהשגה, ולא בהרגש הוא בזה שידיעתנו אלא כלל, יודעים

תורה שלומדים קיבוצים ישיבות חדרים ישנם עדן ובגן

ומושב שלו ישיבה לו יש וצדיק צדיק וכל ברבים,

מסודר היותו עם לכל כאשר הכל בהישיבות התלמידים

הרי זה כל עם הנה עדן, דגן אלקי רוחני מקום בהגבלת

אלקי, רוחני שהוא רק ממש, מקום בהגדרת הוא הסדר

כמו ואחד אחד כל של מדריגתו אמיתת פי על היינו
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גדול, עני שהי' אחד תנא עם שהי' המאורע פרשת ולהנערים לאשתו רא"ל סיפר שבת בסעודת
אופות הנשים כל אשר הגדול הבזיון וכן העניות, צער את לסבול יכלה לא אבל גדולה, צדקנית ואשתו

ולבשל. לאפות מאום כל אין ובביתה שבת, לכבוד ומבשלות

צרכינו את לנו יתן אשר הקב"ה מלפני רחמים בקש התנא: אישה אל האשה ותאמר היום, ויהי
הצדיקים לבוא לעתיד כי בחלומה האשה ותרא זהב. משלחן רגל להתנא השי"ת וישלח וכלכלה. במחי'
ותבקש רגלים. שני של שלחן אצל יושבים והיא התנא ואישה רגלים שלשה של זהב שלחן אצל יושבים

שלם. השלחן שיהי' למען זהב של הרגל חזרה יקבל אשר להשי"ת יתפלל כי אישה, מאת האשה
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המ על מאד התעצב שהבדיל ומכיוון כרגיל. שירותיו ויזמר שבת, בעונג רא"ל שמח השבת אורעכל
אשר מבנינו טובה בשורה נתבשרנו כי לנו עזר השי"ת ראה, לאשתו: ויאמר הטוב. האבן מציאת של

בנסיון. לעמוד בה' נתחזקה ובכן אותנו. מנסים השמים מן הנה ועתה בלימודם, מצליחים

אחד איש כי ספרה הרבנית אשר שמעתי הרב בבית בהיותי צדקת. אישי, צדקת האשה: ותאמר
ויזרוק בנסיון, ויעמוד עתה, אזכור לא הנסיון הי' מה גדול, נסיון לו והי' טוב, אבן לו והי' בספינה נסע
גם בתורתו. ישראל עיני האיר אשר עולם גאון טוב בן ולאשתו לו השי"ת ויתן בים, הטוב האבן את

תורה. לבני תחלק הכסף ואת הטוב האבן את נמכור כן, נעשה אנחנו

המוצא כי להרב, להודיע צריכים כל ראשית אבל – לאשתו רא"ל אמר – מאד במאד עצתך טובה
שבעיר כנסיות הבתי בכל דין הבית ע"י להכריז צריך לו26מציאה ומחזירים שאבד מי נמצא ואם ,

נעשה. וכדבריו שאלה לשאול להרב תחלה אלך לכן גזל, הוא לאו ובאם גדולה, מצוה היא אז האבידה

דג נכנס הנהר מן מים דלה כאשר העבר קודש שבת בערב כי לו ויספר הרב אל הלך הרא"ל
בבטנה ותמצא הדגה את אשתו ובנתוח שבת. לכבוד לעשותה לאשתו ויתנה הדגה את ויקח בהדלי.
המציאה, על להכריז כתורה, לעשות הרב את מבקש הוא כן ועל להרב. האבן את וירא טובה. אבן

אבידתו. לו ויחזיר ה' מצות ויקיים האובד ימצא שמא

ברבים, עלי' להכריז צריך בשדה או בדרך בעיר, מציאה המוצא כי הדבר אמת להרא"ל: ענה הרב
על הנה אז מוכיחים סימנים ויתן ההוא, הדבר את אבד הוא אשר שיאמר מי איש ימצא המצא ואם
קיים המציאה את והמוצא אבידתו את להאובד מחזירים הסימנים בצדקת המעיינים דין בית הוראת פי

אבידה. בהשבת ה' מצות

בלעה ובודאי עליו, להכריז צריך אין הנה הדגה, במעי טובה אבן נמצא אשר הזה המאורע אבל
להנות יוכל אשר לו השי"ת נתן ומטמון הוא, שלו התורה פי ועל הנהר, מקרקע הטוב האבן את הדגה

לצדקה. יתן האבן בעד יקח אשר מהתמורה מעשר אשר מהראוי רק הכשרות. בתכלית מזה

טוב האבן את למכור ויחליטו המציאה. אודות על הרב לו אמר אשר כל ויספר לביתו בא הרא"ל
ואשתו רא"ל חלקו רבה בשמחה הגונים. לעניים ומחצית תורה לבני מחצית לצדקה, לחלק מחירו ואת

בתחלה. כאשר מים שואב ויהי הגונים. ולעניים תורה לבני החליטו אשר כפי הכסף את

על לוקחו אשר בתים הבעלי אחד את השתדך כי אלימלך, ר' הבחור בנם ויודיע ויותר, שנה עבר
ל שבחשלחנו ויתנו טובה, הבשורה על ואשתו רא"ל וישמחו בתורה. לעסוק שיוכל רבות שנים משך

להשי"ת. והודי'

והוא פניו, על ה' יראת כי יכירו רואיו וכל טוב, בשם מהישיבה בא זוסיא משולם ר' הצעיר בנם
על נוסף עמהם וילמד במאד, כבד הוריו בבית מצא אשר תורה הלומדי הנערים את במאד. לב טוב
מים בהובאת לאביו עוזר הי' אביו, של רצונו למרות רבות, ופעמים בעיר. אשר בהישיבה לימודם

להעיר. המים מוליך הי' ואביו הנהר, מן מים שואב הי' בזה, מיאן אביו כי ולהיות בעיר,

הבשורות על במאד שמחים וההורים בישיבה, תורה ללמוד זוסיא משולם ר' הלך שנה חצי וכעבור
מבניהם. שמקבלים
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סכ"א. ופקדון מציאה דיני שם אדה"ז שו"ע ס"ג. סרס"ז חו"מ טושו"ע ה"ט. פי"ג ואבידה גזילה הל' רמב"ם ב. כח, מציעא בבא ראה (26
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תרצ"ה אייר כ"ז ב"ה

וורשא
שי' לויק מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי אל

געראניק

וברכה. שלום

ימיו ויאריך בריאותו יחזק יתברך השם כתבו, על במענה

הצדקה בעבודת לעסוק שיוכל ובנעימים, בטוב ושנותיו

ביתם ובני לבניו יעזר יתברך השם תורה. לומדי ידי להחזיק

בדרכי ללכת ויתחזקו בריוח פרנסתם להם ויזמין שיחיו

והמצוה. התורה

אשר ובגבאות בצדקה ההתעסקות בעניני שאלתו ובדבר

בשביל הוא הלימוד תכלית הנה התורה, מלימוד מתבטל עי"ז

ובפרט מעשה לידי שמביא תלמוד גדול וכמארז"ל המעשה,

מזו. גדולה מצוה לך אין תורה לומדי בהחזקת

ילדו, כאילו תורה חבירו בן את המלמד כל אמרו רז"ל

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד רוחנים, בנים הם דהתלמידים

אביו כ"ק מהוד ששמע לי סיפר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

אאזמו"ר אביו כ"ק בשם שאמר מוהר"ש אדמו"ר אאזמו"ר

עצמו שקרא הזקן רבנו כ"ק מהוד ששמע צדק, צמח הרה"ק

מורנו לכ"ק נכד ובשם ממעזריטש, המגיד הרב לכ"ק בן בשם

נ"ע. הבעש"ט

מקבל שהוא ובפרט מכספו, שנותן מה בתמיכתו אשר ומי

העוסקים ת"ח להחזיק כו' המעשה גדול דהוי מאחרים

חלק והמעשה להנותן לו יש זאת תמיכתו ע"י הנה בתורה

ההוא. הת"ח של ועבודתו בתורתו ונחלה

חיים לו יתברך השם ויתן בחיים, חלקו אשרי כן, על אשר

אומץ יוסיף הנה הנכונה, בבריאות טובים וחיים ארוכים

בגו"ר. לו יהי' וטוב הקדש עבודת בעבודתו

בעזרו יהי' יתברך והשם נתקבל, פראנק אלף בסך שילוחו

וברוחניות. בגשמיות

משלומם. לדעת ואתענין שיחיו אנ"ש ידידינו פוב"ש הנני

יעזר כי מברכם והנני ובש"ק בחול הלימוד זמני שומרים ואם

וברוחניות. בגשמיות להם יתברך השם

ומברכם. הדו"ש
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מןסמוכיםח סמוכים ע"א ד"י דברכות פ"ק לעולם לעד

וישר. באמת עשוים לעולם לעד סמוכים דכתיב מנין התורה
סמוכים פקודיו. כל נאמנים אחרי כתיב תורה בדברי ופרש"י
ריק. דבר ולא ולצורך וישר באמת עשוים פקודיו כל סמיכת
יוחנן א"ר איתא ברכות רק ע"א. ד' דף דיבמות בפ"ק וכ"ה
המועדות אבל ממש פינחס ס"פ רבות אלעזר. ר' וביבמות
להקב"ה שהן למה החדשים ולא לעולם בטלים אינן האלו
ועליהם ליבטל עתידים אינן ולכך כו' ה' מועדי אלה שנאמר
זח"א עכ"ל. וישר באמת עשוים לעולם לעד סמוכים נאמר
דאתהדר דלעילא עזר ודא עזר דא סמך אבל א' ל"ה בראשית
ודאי דא לקבל דא אסתמיך ונקבא דכר באנפין אנפין לעילא
סמוכים עילאה בעולם תתאה עולם סמוכים כחדא. סמוכים
לעולם לעד סמוכים כחדא. סמוכים דאינון ונוקבא דכר דא
אתתקן לא תתאה עולם אתתקן לא דעד וישר באמת עשוים
ה' ב' פ"ג ב' מ"ד זמ"ג וע' עכ"ל. כו' אמרן דקא עולם ההוא
ובשל"ה והנהגה מהות שער בפרד"ס הביאו המאמר וזה א'.
בענין ע"ב דר"ו יהודה אליו ויגש פ' זח"א וע' ע"א. דקמ"ט
כו'. כחדא מתקשרין עלמין תרין כדין נועדו המלכים הנה כי
נח פ' בבה"ז ועמ"ש זה. ענין יובן ומשם שם הרמ"ז ובפי'
כו' לזווג נמשך ולכן הולד נצטייר מהמ"ן גם בהנמשך איך
וז"ש כנגדו. עזר לו אעשה ע"פ בראשית פ' בת"א ועמ"ש
במלכות ותפארת בתפארת נסמך שהמל' סמוכים ערך בפרד"ס
למשקל אבנא נק' שהיו"ד השקל מחצית בענין ועמ"ש כו'.
ענין שזהו ויתורו אנשים לך שלח ע"פ ועמ"ש כו'. המ"ן בה
כו' כנען ביד שהיתה כנען ארץ להעלות המרגלים שילוח
כולם וז"ש דכורא מבחי' המשכה צ"ל להעלותה שכדי
נמשך מתחלה והנה כו'. המצות ברכת כענין והוא אנשים.

ואח"כ להעלותה נוק' ליחו"ת דכורא מיחו"ע והכח הסמיכה
נושאות וכענין כו' אור תוס' בו נמשך מ"ן מעלה שהיא עי"ז
כו'. נושאות והחיות ואח"כ מנושאות מתחלה ומנושאות
ע"ב ד"ט דברכות פ"ק לתפלה גאולה סמיכת ענין יובן ועד"ז
עשיתי בעיניך והטוב ע"ב וד"י כו' לתפלה גאולה הסומך כל
קדה"ק היכל ענין הוא זו וסמיכה כו' לתפלה גאולה שסמך
תיכף הן תכיפות שלש ע"א דמ"ב דברכות ובפ"ו דבריאה.
זהו הקרבן כי היינו כו' תפלה לגאולה תיכף שחיטה לסמיכה
ענין א"כ תקנום. תמידין כנגד תפלות שהרי התפלה כמו
סמיכת כמו ממש זהו הקרבן לשחיטת סמוך שצ"ל הסמיכה
אמת היינו באמת וישר. באמת עשוים וזהו כו'. לתפלה גאולה
היינו וישר האמצעי. קו ת"ת המשכת גאולה ענין שזהו ויציב.
אחרי פ' זח"ג וע' ישרה. רגל ורגליהם דוגמת עשרה שמונה
ענין זהו וכמ"כ דו"נ דהיינו הוא וישר צדיק ע"פ סע"א דנ"ט
זהו ישר ובחי' אמת. נק' שמלמעלה ההמשכה כי וישר. באמת
ישר שיהי' והיינו למעלה כמו האמת גילוי יהיה למטה שגם
תשמע כי סד"ה כמ"ש למטה מלמעלה כמו למעלה מלמטה

סמיכ מענין וע' ה'. בעיני הישר לעשות בענין גאולהבקול ת
הנ"ל פינחס ס"פ הרבות יובן ומכ"ז ויגש. ר"פ בזח"א לתפלה
הנ"ל יחוד ענין כי וישר באמת סמוכים כו' המועדים אבל
ענין שכולם ור"ח רגלים וג' המועדים ענין זהו וישר דאמת
לתפלה גאולה וסמיכת כו'. מלכות בבחי' ב"ה א"ס אור גלוי
יענך ליה וסמוך י"ט. תלים וגואלי צורי ה' דכתיב מקרא נפקא
מהרש"א וע' ע"ב. ד"ד דברכות בפ"ק כדפירש"י צרה ביום ה'

ע"ב: ד"י ע"ב ד"ט
ב':פדותט ס"ח ח"ב שלח.

המשך מעמוד ג
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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cgein cenill `ziixad dkxved `l okle ,lf`frl egeliye ez`ved
,zay lk miaxw cinzd zepaxwy enke ,mixetkd meia z`f xiznd

,meid zaeg efy oeikxeqi` sqepy ,zaya lgy mixetkd meia la`
d`ved xeqi` llk oi`y di`x o`kn oi`e .cgein ieaix jixv ,zay

.mixetkd meia
:`xnbd zniiqnàlàdf oicàéä àúeøa ,íøôøcdpypd xac - ¤¨§©§¨¨¨¦

.dkldl oekp epi`e ,yxcnd zial uegn

äðùî
:cg` d`ia dyrn lr ze`hg dnk aiigy ote` d`ian epzpynLé¥

y mc`úçà äàéa àa,dy` lr.úBàhç LL äéìò áéiçåzx`an ¨¦¨©©§©¨¨¤¨¥©¨
:dpyndãöék,df xac okzi,Bza ìò àaäe,Bza íeMî äéìò áéiç ¥©©¨©¦©¨¨¤¨¦¦
BúBçàåe.äcðå ,Léà úLàå ,åéáà éçà úLàå ,åéçà úLà ©£¥¤¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¦§¦¨

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

המשך קיאור למס' כריתות ליום שני עמ' א

gqt ly ipye oey`x meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly oey`xd aeh mei - ycew zay axr

במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

הפסח). חג של השני בלילה קודש שבת

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת לאחרזמן להדליק אופן בשום אסור

זה .זמן

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

gqtd bg ly ipy lil l"ega

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
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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:



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥

ììe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúåókî eðìévúå ,(íBìL §¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨§©¦¥¦©

äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk̈¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨§¦§©§¨¨

éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëaìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦¦§¦§©

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl

iel'iyielddpg oa

ezbefegxy dble`xnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec

ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`

ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab

ield 'irnyezbefel`ixen

ield xpa` xe`e ield ryedi ,zli`eigiy

aiial

אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel

USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com * www.lahak.org

� � � � � � �

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il:פקסE-mail: chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus

Issue # 00315

01/04/2012

P.P.

mley

1949

aia` lz


