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גרמא: שהזמ� דלקמ� העניני�

אחד . . בפני� נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיו� – שראיתי הדפוסי� בכל – שבועות" ליל ב"תיקו� א)
בלב". ואחד בפה

כלל. מוב� אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיו� שחסר לזה (נוס� כי נכו�. אינו ולפענ"ד

בפ"ע: הנדפס יצירה דספר הוצאות בכו"כ שהוא כמו להיות, oiylndeוצרי� rx xeaic oeyll zerx 'b zpn`p ..."

"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy oeyll zeaeh 'b ala cg`e dta cg` xacnde.

תליא בחביבותא "אנ� רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקו�" לעני�: ומעני�
פסוקי�. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא

כבזהר: `mkzוצ"ל izad` aizke mkz` 'd zad`n aizke jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"

"'d xn`2.
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ושנה, שנה בכל מ"ת בזמ� הזאת הפרשה קריאת
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" אשר ע"י הוא מ"ת אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבי�

– יו� בכל צדקה בנתינת הרגילי� zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi df y"dg axraעש"ק בכל ועד"ז .5

כו' יו"ט .6וערב

(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)

כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
ביאור2) – ואיל� שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיי�

אלו. פסוקי� ג'
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

כביו"ט5) אורחי� הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכ� ד"פרש א�
ג רג, – ל� יגלה ד"ה ש� א. רא, דא"ח ע� סידור ב. פח, (זח"ב

ואיל�).
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיי�
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תליא בחביבותא "אנ� רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקו�" לעני�: ומעני�
פסוקי�. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא

כבזהר: `mkzוצ"ל izad` aizke mkz` 'd zad`n aizke jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"

"'d xn`2.

מרז"ל ע"פ – פעמי� כמה כמדובר שנה3ב) בכל הזאת הפרשה את קורי� היו בני לישראל הקב"ה "אמר
הדברות עשרת שאמירת כש� – התורה" את ומקבלי� סיני הר לפני עומדי� את� כאילו עליכ� מעלה ואני
בעת אשר להשתדל כדאי – קטני� הקטני ג� וט�, נשי� אנשי� ישראל, ע� כל בנוכחות היתה הראשונה בפע�

ושנה, שנה בכל מ"ת בזמ� הזאת הפרשה קריאת

zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר ע"י הוא מ"ת אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבי�

– יו� בכל צדקה בנתינת הרגילי� zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi df y"dg axraעש"ק בכל ועד"ז .5

כו' יו"ט .6וערב

(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)

כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
ביאור2) – ואיל� שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיי�

אלו. פסוקי� ג'
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

כביו"ט5) אורחי� הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכ� ד"פרש א�
ג רג, – ל� יגלה ד"ה ש� א. רא, דא"ח ע� סידור ב. פח, (זח"ב

ואיל�).
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיי�

zereayd bgl `"hily x"enc` w"k ze`xed

חז"ל הוראת אודות1ע"פ הפע� עוד ולזרז להזכיר המקו� כא� – מעשה" בשעת . . "ומזרזי� דמזכירי�
גרמא: שהזמ� דלקמ� העניני�

אחד . . בפני� נאמנת ..." הוא: יצירה דספר הסיו� – שראיתי הדפוסי� בכל – שבועות" ליל ב"תיקו� א)
בלב". ואחד בפה

כלל. מוב� אינו זה נוסח הרי) טוב, בדבר סיו� שחסר לזה (נוס� כי נכו�. אינו ולפענ"ד

בפ"ע: הנדפס יצירה דספר הוצאות בכו"כ שהוא כמו להיות, oiylndeוצרי� rx xeaic oeyll zerx 'b zpn`p ..."

"zn` xeaice oeyld zxinye dwizy oeyll zeaeh 'b ala cg`e dta cg` xacnde.

תליא בחביבותא "אנ� רשב"י: של מאמרו בהעתקת (ועוד) בסלאוויטא שנדפס ב"תיקו�" לעני�: ומעני�
פסוקי�. ב' רק הובאו כו'", דכתיב מילתא

כבזהר: `mkzוצ"ל izad` aizke mkz` 'd zad`n aizke jiwl` 'd z` zad`e aizkc `zlin `ilz `zeaiaga op`"

"'d xn`2.

מרז"ל ע"פ – פעמי� כמה כמדובר שנה3ב) בכל הזאת הפרשה את קורי� היו בני לישראל הקב"ה "אמר
הדברות עשרת שאמירת כש� – התורה" את ומקבלי� סיני הר לפני עומדי� את� כאילו עליכ� מעלה ואני
בעת אשר להשתדל כדאי – קטני� הקטני ג� וט�, נשי� אנשי� ישראל, ע� כל בנוכחות היתה הראשונה בפע�

ושנה, שנה בכל מ"ת בזמ� הזאת הפרשה קריאת

zexacd zxyr z`ixw zra (zegtd lkl) zqpkd ziaa eidi ,(ze)miphw iphwd mb ,l`xyi ipa lk.

" אשר ע"י הוא מ"ת אשר אותנו"epipaולהעיר .4עורבי�

– יו� בכל צדקה בנתינת הרגילי� zereaydג) bgc minid ipy cra mb epzi df y"dg axraעש"ק בכל ועד"ז .5

כו' יו"ט .6וערב

(b"nyz y"dgc 'a mei zgiyn)

כד.1) יט, יתרו (ורש"י) מכילתא
ביאור2) – ואיל� שנה ס"ע נשא פ' לזהר הערות לוי"צ לקוטי עיי�

אלו. פסוקי� ג'
סרצ"ו).3) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
(א).4) ד פ"א, שהש"ר

כביו"ט5) אורחי� הכנסת ואצ"ל קאמר" לא שבתכ� ד"פרש א�
ג רג, – ל� יגלה ד"ה ש� א. רא, דא"ח ע� סידור ב. פח, (זח"ב

ואיל�).
ב).6) (מח, פל"ז תניא ועיי�

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשי"ד

קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
מנחם שניאורסאהן

c"iyz'd ,zereayd bgc 'a mei

עושה, שהאד� מה כביכול עושה שהבורא צל�, הוי' ג� כ� עושה, שהאד� מה עושה
שג� בהכרח הרי צל�), (הוי' הוי' ש� הוא שהצל וכיו� האד�. בעבודת תלוי שהכל היינו,
העבודה ע"י היא והתגלותו שבנפש, הוי' ש� והו"ע הוי', ש� יש הצל את הגור� בהאד�
ה"א מטו"ד, שלמעלה שבנשמה עצמי הביטול הוא יו"ד שבנפש, הוי' ש� אותיות בד'
הגילוי והנה, צל�. הוי' נעשה ועי"ז תומ"צ, ה� ו"ה ואותיות וההשגה, ההתבוננות הו"ע
שלמעלה בחי' שהמשכת וכיו� מהשתלשלות, שלמעלה המשכה הוא הוי' דש�
(שבו דמ"ת הגילוי להיות הוצר� לכ� בהדרגה, שלא הו"ע בפנימיות, שתבוא מהשתלשלות
שלא הגילוי כי וגבורה, כח מלשו� שהוא דוקא, אלקי� בש� בפנימיות) הוי' ש� נמש�
אלקי�, הוי' אנכי גו' אלקי� וידבר מ"ש וזהו ס"ג). (כנ"ל דוקא וגבורה בכח בא בהדרגה
הוי' אנכי נעשה עי"ז הנה וגבורה, בכח היתה שההמשכה אלקי�, וידבר שע"י היינו,

וחיות�. כח� להיות בפנימיות נמש� מהשתלשלות שלמעלה שהוי' אלקי�,

•



ו

c"iyz'd ,zereayd bgc 'a mei .c"qa

(dben izla dgpd)

¯·„ÈÂ'וגו אלקי� הוי' אנכי לאמר האלה הדברי� כל את הי'1אלקי� תורה שמת� והיינו, ,
בטור כדאיתא וגבורה, כח מלשו� שהוא אלקי� שש�2בש� השמות כוונת בפירוש

רז"ל שאמרו וכמו וגבורה, כח מלשו� הוא שמענו.3אלקי� הגבורה מפי ל� יהי' ולא אנכי
שה� ל� יהי' ולא אנכי הדברות ובפרט בכלל דמ"ת שהגילויי� אפשר אי� להבי� וצרי�

כולה התורה כל בתניא4כללות הגבורה5(כדאיתא שהו"ע אלקי� בש� יהיו צרי�6) ג� .
בילקוט מ"ש מדבר,7להבי� הדבור עמי אומר הי' מישראל אחד כל אלקי�, הוי' אנכי ע"פ

להבי� צרי� וג� יחיד. לשו� אלקי� הוי') (אנכי נאמר קולות8שלכ� ברעש, הי' שמ"ת מה
כו' לולי9ולפידי� שג� פשוטי� דברי� ה� דמ"ת והציווי� הדיבורי� רוב הלא דלכאורה, ,

רז"ל שאמרו וכמו לקיימ�, ראוי הי' צניעות10הציווי למדי� היינו תורה נתנה לא אלמלא
האד� ומכ"ש עצמ�, מצד אלו מדות בה� יש חיי� בעלי שג� היינו, מנמלה, וגזל מחתול
מבעלי להתלמד ועכ"פ בזה, נזהר להיות צרי� הי' דנפשי' מדעתא הרי שכל בעל שלהיותו

כמ"ש שה�11החיי�, א� אלו, דברי� על הציווי לכללות בנוגע והנה, אר�. מבהמות מלפנו
מכות במס' כמארז"ל שכר, לה� להרבות כדי זה הרי פשוטי�, לזכות12דברי� הקב"ה רצה

שארז"ל כמו מזה, ויתירה בכמות. ריבוי שזהו ומצוות, תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל 13את

ריבוי אלא בלבד, בכמות ריבוי זה שאי� ועושה, מצווה שאינו ממי ועושה המצווה גדול
עניני� על ציווי להיות שהוצר� הטע� זהו אמנ�, לגמרי. אחר שכר שזהו היינו באיכות,
שראוי פשוטי� דברי� שה� מאחר בזה, הרעש גודל הי' מה מוב� אינו עדיי� אבל אלו,

ציווי. בלא ג� לעשות�

אברה�ÈÂ˘ב) שקיי� כיו� דלכאורה, דמ"ת, ההתחדשות עני� כללות תחלה להקדי�
ניתנה שלא עד כולה התורה כל אחריו) זרעו ג� (וכ� מהו14אבינו א"כ ,

במדרש כדאיתא הוא, העני� א� דמ"ת. תורק16ע"פ15ההתחדשות שמ� טובי� שמני� לריח
שמריקי� דבר שמ�, תורק שמ� אנו אבל היו, ריחות האבות לפני� שעשו המצוות כל שמ�,
בו שאי� דבר שהוא הריח כמו בלבד, ריחות ה� האבות שמעשה והיינו, כלי, אל מכלי

ואיל�.)1 א כ, יתרו

ס"ה.)2 או"ח

א.)3 כד, מכות

ועוד.)4 ב). (שטו, יתרו ר"פ של"ה ראה

פ"כ.)5 ריש

(סה"מ)6 עטר"ת אנכי גו' אלקי� וידבר סד"ה ג� ראה

ועוד. רטו). ע' עטר"ת

רפו.)7 רמז יתרו יל"ש

תרס"ב)8 רואי� הע� וכל ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

קסד ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואיל�). רסד ע' תרס"ב (סה"מ

תש"ו (סה"מ תש"ו שלאחריו המאמרי� והמש� זה ד"ה ואיל�).

(סה"מ תשח"י ישראל קודש ד"ה ג� וראה ואיל�). 94 ע'

ואיל�). רפא ע' תשח"י

ג.)9 יב, במדבר לקו"ת ג� ראה

ב.)10 ק, עירובי�

יא.)11 לה, איוב

ב.)12 כג,

א.)13 לא, קידושי�

ב.)14 כח, יומא

(א).)15 ג פ"א, שהש"ר

ג.)16 א, שה"ש

dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

לכ� עצמ�, בכח היתה האבות שעבודת דכיו� בזה, העני� וביאור בלבד. רוחני והוא ממש
להגיע יכול עצמו מצד שהנברא לפי בלבד, ומקור� שרש� עד אלא בעבודת� הגיעו לא

בגמרא שאמרו דר� ועל בלבד. ומקורו שרשו עד מקרקע17רק גבוה עיט� עי� מינה שמע
מקוה ושיעור אמה, עשרי� גובה� ש� שהיו הפתחי� כל דתנ� אמה, ושלש עשרי� העזרה
ממקו� גבוה שהוא להר לעלות למי� אפשר שאי וכיו� אמות, ג' ברו� אמה על אמה הוא
אמה. כ"ג העזרה מקרקע גבוה המי�) נובעי� היו (שמש� עיט� שעי� עכצ"ל ש�, שנובעי�
ברצוא היתה ועבודת� ניתנה, שלא עד התורה כל שקיימו דא� האבות, בעבודת ג� הוא וכ�

כמ"ש כו',18ושוב, נסיונות כמה על להתגבר במס"נ עבודת� ועבדו הנגבה, ונסוע הלו�
לשרש� רק אלא עי"ז הגיעו לא עצמ�, בכח היתה שעבודת� כיו� זה, כל לאחרי הנה

בלבד. ומקור�

הנשמהÔ·ÂÈÂג) שירידת דא� עלי', צור� היא זו שירידה בגו�, הנשמה ירידת מעני� זה
אינה וירידתה תקו�, צריכה אינה עצמה הנשמה שהרי עצמה, בשביל אינה בגו�

הנה"ב את לתק� ירידתה,19אלא ע"י לה יש עלי' אבל תקו�, צריכה שאינה רק זה הרי מ"מ, ,

יותר, נעלית למדריגה עלי' אצלה נעשה הנה"ב, את ומתקנת מבררת שהיא שעי"ז והיינו
ומקורה. משרשה למעלה שמתעלית

ÔÈ�Ú‰Âכמ"ש הפחה, לשו� נאמר בגו� הנשמה בירידת דהנה נשמת20הוא, באפיו ויפח
נשמה בכל הוא וכ� הנשמות, כל בה שכלולי� אדה"ר נשמת על דקאי חיי�,

אומרי� שאנו כמו בפרט, בזהר21ונשמה כמ"ש הוא הנפיחה ועני� בי. נפחתה מא�22ואתה
ופנימיותו מתוכיותו פי' נפח, מתוכו הוא23דנפח שבו הלב שהבל בדיבור כמו זה שאי� ,

חיצונית הארה שלפעמי�24רק שזהו הבל, ג"כ בה� שיש המחשבה באותיות הוא וכ� ,
אשתמע דלא קלא בש� המחשבה ההבל25נקראת חיצוניות ג"כ הוא שבמחשבה ההבל הנה ,

בער� שהוא גילוי שכל הוא, בזה והכלל ההבל. מפנימיות הוא נפיחה משא"כ בלבד,
צרי� בער�, שאינו גילוי משא"כ ההבל, חיצוניות מספיק אזי הדיבור), (כמו והדרגה ובסדר
לכ� ערו�, שבאי� עני� הוא בגו� הנשמה שירידת וכיו� דוקא. ההבל פנימיות בזה להיות

דוקא. ההבל מפנימיות להיות צרי�

Ô·ÂÈÂ,לשכל מקור שהוא המשכיל מכח הוא הגילוי דכאשר השכל, מהתגלות המשל ע"פ
ביגיעה בא שכלי גילוי שכל היות דע� והיינו, עצומה, יגיעה בזה להיות צרי� אי�
מכח השכל שהתגלות לפי הוא, הדבר וטע� הרגיל, ע"ד יגיעה בזה מספיק מ"מ, דוקא,
וראי' השכל, מציור מושלל המשכיל כח היות דע� והיינו, והדרגה, בסדר הוא המשכיל
השכל, מציור מושלל שהוא בהכרח הרי שכלי�, המיני כל באי� שממנו דכיו� זה, על

אדמו"ר)17 מאמרי ג� ראה (ובפרש"י). א לא, יומא

ואיל�. 269 ע' תרפ"ט סה"מ א'לג. ע' ח"ג במדבר האמצעי

ט.)18 יב, ל� ל�

פל"ז.)19 בתניא הובא פ"א. הצל�) (שער כו שער חיי� ע�

ז.)20 ב, בראשית

נשמה.)21 אלקי ברכת נוסח

וש"נ.)22 קלא. ע' ח"כ אג"ק וראה רפ"ב. בתניא הובא

ש�.)23 תניא

יד.)24 ע' תרנ"ב סה"מ א. תתשטז, ו כר� ויחי אוה"ת ג� ראה

ב.)25 נ, זח"א
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לכ� עצמ�, בכח היתה האבות שעבודת דכיו� בזה, העני� וביאור בלבד. רוחני והוא ממש
להגיע יכול עצמו מצד שהנברא לפי בלבד, ומקור� שרש� עד אלא בעבודת� הגיעו לא

בגמרא שאמרו דר� ועל בלבד. ומקורו שרשו עד מקרקע17רק גבוה עיט� עי� מינה שמע
מקוה ושיעור אמה, עשרי� גובה� ש� שהיו הפתחי� כל דתנ� אמה, ושלש עשרי� העזרה
ממקו� גבוה שהוא להר לעלות למי� אפשר שאי וכיו� אמות, ג' ברו� אמה על אמה הוא
אמה. כ"ג העזרה מקרקע גבוה המי�) נובעי� היו (שמש� עיט� שעי� עכצ"ל ש�, שנובעי�
ברצוא היתה ועבודת� ניתנה, שלא עד התורה כל שקיימו דא� האבות, בעבודת ג� הוא וכ�

כמ"ש כו',18ושוב, נסיונות כמה על להתגבר במס"נ עבודת� ועבדו הנגבה, ונסוע הלו�
לשרש� רק אלא עי"ז הגיעו לא עצמ�, בכח היתה שעבודת� כיו� זה, כל לאחרי הנה

בלבד. ומקור�

הנשמהÔ·ÂÈÂג) שירידת דא� עלי', צור� היא זו שירידה בגו�, הנשמה ירידת מעני� זה
אינה וירידתה תקו�, צריכה אינה עצמה הנשמה שהרי עצמה, בשביל אינה בגו�

הנה"ב את לתק� ירידתה,19אלא ע"י לה יש עלי' אבל תקו�, צריכה שאינה רק זה הרי מ"מ, ,
יותר, נעלית למדריגה עלי' אצלה נעשה הנה"ב, את ומתקנת מבררת שהיא שעי"ז והיינו

ומקורה. משרשה למעלה שמתעלית

ÔÈ�Ú‰Âכמ"ש הפחה, לשו� נאמר בגו� הנשמה בירידת דהנה נשמת20הוא, באפיו ויפח
נשמה בכל הוא וכ� הנשמות, כל בה שכלולי� אדה"ר נשמת על דקאי חיי�,

אומרי� שאנו כמו בפרט, בזהר21ונשמה כמ"ש הוא הנפיחה ועני� בי. נפחתה מא�22ואתה
ופנימיותו מתוכיותו פי' נפח, מתוכו הוא23דנפח שבו הלב שהבל בדיבור כמו זה שאי� ,

חיצונית הארה שלפעמי�24רק שזהו הבל, ג"כ בה� שיש המחשבה באותיות הוא וכ� ,
אשתמע דלא קלא בש� המחשבה ההבל25נקראת חיצוניות ג"כ הוא שבמחשבה ההבל הנה ,

בער� שהוא גילוי שכל הוא, בזה והכלל ההבל. מפנימיות הוא נפיחה משא"כ בלבד,
צרי� בער�, שאינו גילוי משא"כ ההבל, חיצוניות מספיק אזי הדיבור), (כמו והדרגה ובסדר
לכ� ערו�, שבאי� עני� הוא בגו� הנשמה שירידת וכיו� דוקא. ההבל פנימיות בזה להיות

דוקא. ההבל מפנימיות להיות צרי�

Ô·ÂÈÂ,לשכל מקור שהוא המשכיל מכח הוא הגילוי דכאשר השכל, מהתגלות המשל ע"פ
ביגיעה בא שכלי גילוי שכל היות דע� והיינו, עצומה, יגיעה בזה להיות צרי� אי�
מכח השכל שהתגלות לפי הוא, הדבר וטע� הרגיל, ע"ד יגיעה בזה מספיק מ"מ, דוקא,
וראי' השכל, מציור מושלל המשכיל כח היות דע� והיינו, והדרגה, בסדר הוא המשכיל
השכל, מציור מושלל שהוא בהכרח הרי שכלי�, המיני כל באי� שממנו דכיו� זה, על

אדמו"ר)17 מאמרי ג� ראה (ובפרש"י). א לא, יומא

ואיל�. 269 ע' תרפ"ט סה"מ א'לג. ע' ח"ג במדבר האמצעי

ט.)18 יב, ל� ל�

פל"ז.)19 בתניא הובא פ"א. הצל�) (שער כו שער חיי� ע�

ז.)20 ב, בראשית

נשמה.)21 אלקי ברכת נוסח

וש"נ.)22 קלא. ע' ח"כ אג"ק וראה רפ"ב. בתניא הובא

ש�.)23 תניא

יד.)24 ע' תרנ"ב סה"מ א. תתשטז, ו כר� ויחי אוה"ת ג� ראה

ב.)25 נ, זח"א
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השכל גילוי הנה דוקא, לשכל מקור והוא לשכל, מקור להיות מהנפש שנמש� מאחר מ"מ,
בהנמשל שנקרא מה שזהו הרגיל, ע"ד יגיעה בזה מספיק ולכ� והדרגה, בסדר הוא ממנו
שישנו העל� בבחי' המשכיל בכח נמצא שהשכל לפי והיינו, ההבל, חיצוניות בש�
הוא שבגחלת שהאש דא� הגחלת, מתו� השלהבת בגילוי רואי� שאנו וכמו במציאות.
מתגלה הנופח רוח ע"י אלא יגיעה, צרי� אי� במציאות, שישנו העל� להיותו מ"מ, בהעל�,
ע"י זה הרי במציאות, שאינו העל� להיותו החלמיש, מצור האש גילוי משא"כ השלהבת,
דכאשר והיינו העצמי, ההיולי השכל מכח השכל בגילוי הוא וכמו"כ דוקא. בכח הכאה
יכול אינו לבדו המשכיל כח ומצד כו', והסתרי� והעלמות קושיות לו ויש עני� איזה לומד
זה על הנה דוקא, העצמי ההיולי השכל לכח להגיע צרי� אלא כו', הקושיות את להסיר
השכל לכח מגיע שעי"ז דוקא, חוזר אור בדר� יגיעה דוקא, עצומה יגיעה להיות צרי�
(דאס אחר באופ� שמעמידו אלא כו', הקושיות את להסיר רק לא בו ומאיר העצמי, ָהיולי
היולי השכל כח שגילוי לפי והיינו, בו, שעוסק בהשכל לגמרי שטעל) אנדער א� אי� ַַגיט
בכח שהוא וכמו עצומה. יגיעה בזה להיות צרי� ולכ� ערו�, שבאי� גילוי הוא העצמי
היותר הכח עד הכחות בכל ג� הוא כמו"כ הנפש, שבכחות עליו� היותר כח שהוא השכל
ההיולי מכח הגילוי אבל ביגיעה, בא אינו ממקורו שהגילוי ההילו�, כח שהוא אחרו�
שמתייחס שא� הקפיצה, בעני� רואי� שאנו וכמו דוקא. פנימי ובכח ביגיעה בא העצמי
ע"י בא אלא והדרגה, בסדר שאינו לפי והיינו דוקא, בכח בא זה הרי מ"מ, ההילו�, לכח
ביניה� ההפרש שעיקר לחלש, גבור בי� ההפרש עיקר וזהו דוקא. ועצמי פנימי כח גילוי
הוא אמיתי גבור אלא הגלויי�, בכחותיו גבור הוא שהגבור בלבד, הגלויי� בכחות אינו

מ"ש שזהו והעצמיי�, הנעלמי� כחותיו לגלות דלכאורה26שביכלתו אני, גבור יאמר החלש
בכחותיו חלש הוא כאשר שג� בזה, הכוונה א� אני, גבור יאמר אי� חלש שהוא מאחר
זא� די (ווע� לו נוגע העני� כאשר הצור�, שבעת היינו, אני, גבור יאמר מ"מ ַהגלויי�,

אי� והעצמיי�.רירט הנעלמי� כחותיו לגלות יוכל ָא�)

Î"ÂÓÎÂ�לכ בהדרגה, שלא המשכה שלהיותה בגו�, הנשמה והתלבשות ירידת בעני� יוב�
בסדר הוא ההשתלשלות סדר כל דהנה, בזה, והעני� דוקא. נפיחה של עני� צ"ל
מ"מ ערו�, אי� בדר� היותו ע� מאי�, יש בריאה עני� וג� ועלול. עילה שזהו"ע והדרגה,

וכמבואר בהדרגה, ג"כ זה ל�27הרי ערו� אי� דוקא28בעני� ב"ה עצמות שלגבי דייקא, ל� ,
שהאי� מפני לגמרי, ערו� אי� בדר� זה אי� המהוה האי� לגבי אבל לגמרי, ערו� אי� הוא
האי� שהרי לזה, וראי' האי�, אצל מקו� תופס והיש היש אל הער� קירוב לו יש המהוה
מהוה שהאי� א� כי יש, נעשה שהאי� באופ� אינה שההתהוות זאת, ועוד היש, את בורא

האי� אינו היש של החיות שג� מזה, ויתרה היש, והחיות29את היש את מהוה שהאי� אלא ,

יו"ד.)26 ד, יואל

המש�)27 וראה ועוד. ואיל�. שמט ע' סידור אוה"ת ראה

ואיל�. תלו ס"ע תרס"ו

דשבת.)28 שחרית תפלת

א)29 קטו, פינחס האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

ש�. תרס"ו המש� וראה ואיל�.
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אזי היש, של החיות או יש נעשה שהאי� באופ� היתה ההתהוות שא� והיינו, שבתוכו.
והחיות היש את מהוה שהאי� באופ� היא שההתהוות כיו� אבל בער�, שלא ההתהוות היתה
בער� שאינו הו"ע בגו� והתלבשותה הנשמה ירידת אמנ�, והדרגה. בסדר זה הרי שבתוכו,

כתיב בהנשמה דהנה, הסוג30כלל, שהוא מדבר, בחי' ממללא, לרוח חי', לנפש האד� ויהי
דדצח"מ, בהסוגי� תחתו� היותר הסוג הוא הגו� ואילו דדצח"מ, בהסוגי� עליו� היותר
נברא הנבראי� שבכל הנבראי�, שארי גופות מהתהוות האד� גו� התהוות נשתנה שהרי

הנפש ע� יחד כמ"ש31הגו� שג�32, והיינו, גו', חי' נפש האר� תוצא גו', דשא האר� תדשא
וחי צומח במדריגת הוא כתיב33גופ� האד� ביצירת משא"כ עפר34, האד� את ה"א וייצר

וכתיב האדמה, חיי�20מ� נשמת באפיו ויפח אח"כ ורק עיני�, ראו שגופו20גלמי והיינו, ,
הקוד� במאמר בארוכה (וכמשנ"ת דומ� במדריגת הנשמה35הוא שמצד ברוחניות, וכמו"כ .(

במחשבה עלו ישראל הגו�,36הרי מצד ואילו בעלי', ה� גופא ובזה עילאה, במחשבתא ,

שאפילו עד הבע"ח מכל במדריגה למטה להיות יכול לאד� שניתנה הבחירה מצד הרי
קדמ� ולכ�37יתוש והדרגה, בסדר ושלא ערו� שבאי� הו"ע בגו� הנשמה ירידת הרי וא"כ .

הוי' וחפ� הרצו� התגלות והו"ע ההבל. פנימיות שהוא דוקא, נפיחה בדר� להיות הוצר�
ההתהוות שכללות היות וע� בגו�. הנשמה והתלבשות ירידת להיות ית' רצונו הוא כ� אשר

כמ"ש הוי', מחפ� בכל38היא מ"מ, ההתהוות, כללות על דקאי עשה, הוי' חפ� אשר כל
כמ"ש הוי', מדבר נתהוו ובגילוי בפועל אבל בשרש�, רק זה הרי הוי'39הנבראי� בדבר

שזהו הוי', מחפ� היא בגילוי שג� בגו� והתלבשותה הנשמה ירידת משא"כ נעשו, שמי�
ההבל. פנימיות עני�

Â‰ÊÂרק להגיע יכולה עצמה מצד הנשמה כי עלי', צור� ירידה היא בגו� הנשמה שירידת
ההבל, דפנימיות הכח בזה שיש בגו� ירידתה ע"י אבל בלבד, ומקורה שרשה עד
דמ"ת ההתחדשות בעני� יוב� וכמו"כ ומקורה. משרשה למעלה העלי' בה יש עי"ז הנה
רק בזה הגיעו לא עצמ�, בכח היתה שעבודת� להיות האבות דמעשה האבות, מעשה על
ומקור. מהשורש למעלה העלי' שתהי' מלמעלה הכח נית� במ"ת ואילו בלבד, שרש� עד

בא‡Ì�Óד) שזה בגו�, הנשמה ירידת עני� הי' האבות אצל ג� שהרי להבי�, צרי� עדיי�
למעלה העלי' עני� להיות צרי� הי' אצל� ג� וא"כ דוקא, ההבל פנימיות ע"י
בגו� הנשמה ירידת בעני� משנת"ל דהנה הוא, העני� א� דמ"ת. ההתחדשות ומהו משרש�,

יר בירורשהיא ע"י הוא הא' עניני�, ב' ע"י היא הירידה שע"י העלי' הנה עלי', צור� ידה
היו אלו עניני� וב' דוקא, בגשמיות התומ"צ קיו� ע"י הוא והב' הנה"ב, והסתר העל�

האבות. אצל חסרי�

ש�.)30 אונקלוס ותרגו� ז ב, בראשית

ובכ"מ.)31 ואיל�. ד ג, בראשית תו"א בכ"ז ראה

כד.)32 יא. א, בראשית

ד.)33 ד, ש� תו"א ראה

טז.)34 קלט, תהלי�

ואיל�).)35 ח' ע' נשא פ' מלכות" ("דבר שהקדימו בשעה ד"ה

ועוד.)36 ד. פ"א, ב"ר

א.)37 לח, סנהדרי�

ו.)38 קלה, תהלי�

ו.)39 לג, ש�



ט dl`d mixacd lk z` miwl` xacie

אזי היש, של החיות או יש נעשה שהאי� באופ� היתה ההתהוות שא� והיינו, שבתוכו.
והחיות היש את מהוה שהאי� באופ� היא שההתהוות כיו� אבל בער�, שלא ההתהוות היתה
בער� שאינו הו"ע בגו� והתלבשותה הנשמה ירידת אמנ�, והדרגה. בסדר זה הרי שבתוכו,

כתיב בהנשמה דהנה, הסוג30כלל, שהוא מדבר, בחי' ממללא, לרוח חי', לנפש האד� ויהי
דדצח"מ, בהסוגי� תחתו� היותר הסוג הוא הגו� ואילו דדצח"מ, בהסוגי� עליו� היותר
נברא הנבראי� שבכל הנבראי�, שארי גופות מהתהוות האד� גו� התהוות נשתנה שהרי

הנפש ע� יחד כמ"ש31הגו� שג�32, והיינו, גו', חי' נפש האר� תוצא גו', דשא האר� תדשא
וחי צומח במדריגת הוא כתיב33גופ� האד� ביצירת משא"כ עפר34, האד� את ה"א וייצר

וכתיב האדמה, חיי�20מ� נשמת באפיו ויפח אח"כ ורק עיני�, ראו שגופו20גלמי והיינו, ,
הקוד� במאמר בארוכה (וכמשנ"ת דומ� במדריגת הנשמה35הוא שמצד ברוחניות, וכמו"כ .(

במחשבה עלו ישראל הגו�,36הרי מצד ואילו בעלי', ה� גופא ובזה עילאה, במחשבתא ,

שאפילו עד הבע"ח מכל במדריגה למטה להיות יכול לאד� שניתנה הבחירה מצד הרי
קדמ� ולכ�37יתוש והדרגה, בסדר ושלא ערו� שבאי� הו"ע בגו� הנשמה ירידת הרי וא"כ .

הוי' וחפ� הרצו� התגלות והו"ע ההבל. פנימיות שהוא דוקא, נפיחה בדר� להיות הוצר�
ההתהוות שכללות היות וע� בגו�. הנשמה והתלבשות ירידת להיות ית' רצונו הוא כ� אשר

כמ"ש הוי', מחפ� בכל38היא מ"מ, ההתהוות, כללות על דקאי עשה, הוי' חפ� אשר כל
כמ"ש הוי', מדבר נתהוו ובגילוי בפועל אבל בשרש�, רק זה הרי הוי'39הנבראי� בדבר

שזהו הוי', מחפ� היא בגילוי שג� בגו� והתלבשותה הנשמה ירידת משא"כ נעשו, שמי�
ההבל. פנימיות עני�

Â‰ÊÂרק להגיע יכולה עצמה מצד הנשמה כי עלי', צור� ירידה היא בגו� הנשמה שירידת
ההבל, דפנימיות הכח בזה שיש בגו� ירידתה ע"י אבל בלבד, ומקורה שרשה עד
דמ"ת ההתחדשות בעני� יוב� וכמו"כ ומקורה. משרשה למעלה העלי' בה יש עי"ז הנה
רק בזה הגיעו לא עצמ�, בכח היתה שעבודת� להיות האבות דמעשה האבות, מעשה על
ומקור. מהשורש למעלה העלי' שתהי' מלמעלה הכח נית� במ"ת ואילו בלבד, שרש� עד

בא‡Ì�Óד) שזה בגו�, הנשמה ירידת עני� הי' האבות אצל ג� שהרי להבי�, צרי� עדיי�
למעלה העלי' עני� להיות צרי� הי' אצל� ג� וא"כ דוקא, ההבל פנימיות ע"י
בגו� הנשמה ירידת בעני� משנת"ל דהנה הוא, העני� א� דמ"ת. ההתחדשות ומהו משרש�,

יר בירורשהיא ע"י הוא הא' עניני�, ב' ע"י היא הירידה שע"י העלי' הנה עלי', צור� ידה
היו אלו עניני� וב' דוקא, בגשמיות התומ"צ קיו� ע"י הוא והב' הנה"ב, והסתר העל�

האבות. אצל חסרי�

ש�.)30 אונקלוס ותרגו� ז ב, בראשית

ובכ"מ.)31 ואיל�. ד ג, בראשית תו"א בכ"ז ראה

כד.)32 יא. א, בראשית

ד.)33 ד, ש� תו"א ראה

טז.)34 קלט, תהלי�

ואיל�).)35 ח' ע' נשא פ' מלכות" ("דבר שהקדימו בשעה ד"ה

ועוד.)36 ד. פ"א, ב"ר

א.)37 לח, סנהדרי�

ו.)38 קלה, תהלי�

ו.)39 לג, ש�
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¯Â‡È·Â,יותר ובפרטיות בהגבלה. היא עצמה מצד הנשמה עבודת דהנה הוא, העני�
שע"פ אהבה מצד עבודה יש מדריגות. כמה יש עצמה מצד הנשמה שבעבודת
להיות שצרי� היות דע� והיינו, מטו"ד, שלמעלה רבה אהבה מצד עבודה ויש ודעת. טע�
ההתבוננות אלא האהבה, את פועלת שההתבוננות באופ� זה אי� מ"מ, התבוננות, של עני�
את ולחזק לעורר בשביל או הגילוי, אל מההעל� האהבה את לגלות בשביל רק היא
מהעל� האה"ר את ולגלות לעורר בשביל היא ההתבוננות שבבינוני� והיינו, האהבה,
שההתבוננות באופ� זה אי� עכ"פ אבל ולחזק, לעורר כדי רק זה הרי ובצדיקי� הנה"ב,
לגמרי. מטו"ד שלמעלה המס"נ והו"ע מזה, שלמעלה מדריגה ויש האהבה. את פועלת
בה שנרגש טו"ד שע"פ האהבה מיבעי לא והיינו, בהגבלה. ה� אלו מדריגות כל הנה

אלקי� וואסelשקרבת (דאס המדה`miטוב את שמביא השכל מצד ואפילו גוט), איז ָָ
רבה אהבה במדריגת וג� במציאותו. נמצא הוא הרי וא"כ, שלו, הטוב ג"כ בזה נרגש
לעורר רק אלא האהבה את פועלת אינה שההתבוננות היות ע� הרי מטו"ד, שלמעלה
אי� וא"כ מהעולמות, שלמעלה אוא"ס בהפלאת היא שההתבוננות זאת, ועוד בלבד, ולחזק
תענוג, לו יש בזה שג� לפי ממציאותו, בזה יוצא אינו עדיי� מ"מ, שלו, הטוב הרגש בזה
הטוב לא בה (שנרגש בהאה"ר ג� לכ� מהותה, בעצ� אלקות הוא שנה"א דכיו� והיינו,
שג� זאת, ועוד שלו. התענוג הוא התענוג והרי תענוג, לו יש דאלקות) הטוב א� כי שלו
לפי והיינו ממציאותו, מתבטל אינו אז ג� הנה הריחוק, מצד היא ההתבוננות כאשר
ג� ולכ� מהותה, בעצ� אלקות היא נה"א שהרי הנה"ב, מצד אלא אינו שהריחוק
א� ממציאותו. מתבטל ואינו הקירוב, של התענוג בנה"א נרגש הריחוק שמצד בהתבוננות
שנה"ב פועלת שנה"א עי"ז דוקא היא בגו� ירידתה ע"י בהנשמה שנעשית העלי' אמיתית
שלו הריחוק הוא בנה"ב שהריחוק דכיו� כו', הריחוק מצד הרצוא בתוק� תתעורר עצמה
פועלת שנה"א ועי"ז מהותה, בעצ� הנה"ב מתבטלת עי"ז הרי ריחוק), זיי� דא� איז ָָ(דאס
והיינו, יותר. למעלה היא מגעת ואז ממציאותה, הנה"א ג� מתבטלת בנה"ב, הביטול
הגילויי�, בבחי' רק ומגעת במציאות, שנשארת באופ� היא עצמה מצד הנשמה שעבודת
ג� אזי במציאות, שתתבטל עד דנה"ב וההסתר ההעל� את להאיר שפועלת עי"ז אבל

מהגילוי. שלמעלה בהעצ� ומגעת ממציאותה, מתבטלת הנה"א

Ê"ÙÚÂ�דע והיינו, העצמות, בבחינת הגיעו שלא בלבד, ריחות היו האבות שמעשה מוב�
במציאות הביטול אצל� הי' לא מ"מ, כו', בה� ועמדו נסיונות בכמה שנתנסו היות
ה� האבות שהרי דנה"ב, והסתר ההעל� אצל� הי' שלא כיו� הנה"ב, בירור ע"י שנעשה

המרכבה כו'40ה� קדושי� היו אבריה� שכל בשביל41, היתה לא לעוה"ז נשמת� וירידת ,
לעוה"ז שירידת� נשמות שישנ� כידוע בעול�, אלקי אור להאיר בכדי אלא הנה"ב, בירור
הגו� את לברר היא לעוה"ז שירידת� נשמות וישנ� בעול�, אלקי אור להאיר כדי היא
עצמותו, שלגלות האור אור, מיני ב' יש הצמצו� שלפני שבהאור דכש� והיינו, ונה"ב,

ו.)40 פפ"ב, ו. פמ"ז, פל"ד.)41ב"ר פכ"ג. תניא ראה
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(דוגמת אלקי אור להאיר שענינ� נשמות יש בנשמות כמו"כ העולמות, את שלהאיר והאור
גופ� את לברר שענינ� נשמות ויש וחנו�, האבות נשמות וכמו עצמותו), שלגלות האור
לא הנה"ב, בירור הי' לא האבות שאצל וכיו� העולמות). את שלהאיר האור (דוגמת ונה"ב
שמעשה חז"ל שאמרו שזהו הגילויי�, בבחינת רק הגיעו ולכ� במציאות, הביטול בה� הי'
ודוקא במציאות, הביטול פועלי� הנה"ב והסתר העל� בירור ע"י א� היו. ריחות האבות

מהגילוי. שלמעלה העצמות את מעוררי� עי"ז

אתÂ‰�‰ה) לעורר בשביל זה הרי הנה"ב והסתר העל� בירור בעני� לעיל האמור
את נעמע�) צו וואס (מיט לוקחי� ידו שעל הכלי שיהי' כדי אמנ� ָהעצמות,
ס"ד). דלעיל הב' (עני� דוקא בגשמיות ומצוות התורה קיו� להיות צרי� זה על העצמות,

ביותר מטה למטה יורד ביותר הגבוה שכל לפי בי�42והיינו, בההפרש רואי� שאנו וכמו ,
שהיא ראי' ואילו רוחני, בדבר רק תופסת יותר, למטה שהיא ששמיעה לשמיעה, ראי'
זה עני� שדוקא בגשמיות, התומ"צ בקיו� הוא וכמו"כ גשמי. בדבר תופסת יותר, למעלה
שעבודת� האבות, בעבודת חסר הי' זה עני� וג� העצמות. את לוקחי� ידו שעל הכלי הוא
שהאבות וכיו� מצרי�, יציאת בה� שנאמר תפילי� ממצות זה על וראי' ברוחניות, רק הי'
והיינו, בגשמיות. תפילי� מצות קיו� אצל� להיות אפשר הי' לא מצרי�, שעבוד קוד� היו
אצל� הי' לא העצמות, את מעוררי� שבזה ממציאות הביטול אצל� הי' שלא זאת שלבד

דוקא. בגשמיות התומ"צ קיו� שהו"ע העצמות את ליקח הכלי ג�

‰Ê·Âרז"ל שאמרו מה באמר�43יוב� התורה את בקשו המלאכי� על44שכאשר הוד� תנה
אינו ולכאורה כו', ביניכ� יש יצה"ר כו' ירדת� למצרי� כלו� לה� השיבו השמי�,
ברוחניות, שהיא כמו לתורה היתה כוונת� התורה את בקשו שהמלאכי� מה הרי מוב�,
בשאר וכדומה בציצית, חכמה נתיבות ל"ב המשכת בתפילי�, מוחי� ד' המשכת דהיינו
העני� א� בגשמיות. התומ"צ לעניני שייכות לה� שאי� לה� השיבו מה וא"כ המצוות,
מוחי� דד' ההמשכה וכמו מהשתלשלות, שלמעלה ההמשכה הוא דמ"ת העני� שכל הוא,
אי� חכמה נתיבות דל"ב ההמשכה וכ� מהשתלשלות, למעלה שה� כמו מוחי� ד' שהו"ע
מהשתלשלות למעלה שה� כמו אלא במלכות, או בחכמה שה� כמו נתיבות הל"ב זה
הנה"ב בירור ע"י אלא להיות אפשר אי מהשתלשלות שלמעלה שהגילוי וכיו� דוקא.
דכיו� כו', ביניכ� יש יצה"ר כו' לכ� יש וא� אב לה� השיבו לכ� דוקא, בגשמיות ותומ"צ
הוא שענינה התורה את לה� נתנו לא לכ� בגשמיות, ותומ"צ הנה"ב בירור אצל� שאי�
בירור יש שאצל� דוקא, למטה ישראל לנשמות א� כי מהשתלשלות, שלמעלה ההמשכה
תופסי� שעי"ז בגשמיות התומ"צ קיו� יש ואצל� העצמות, את מעוררי� שעי"ז הנה"ב
כלי יהי' שהגשמיות בכדי הנה ורע, טוב תערובות יש שבגשמיות כיו� והנה, העצמות. את

כמ"ש הטוב, מ� הרע את להפריד תחלה צרי� שזהו45להעצמות, לזהב, וכור לכס� מצר�

וש"נ.)42 .115 ע' תש"ח סה"מ ראה

ב.)43 ח, תהלי� מדרש ב. פח, שבת

ב.)44 ח, תהלי�

כא.)45 כז, ג. יז, משלי
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(דוגמת אלקי אור להאיר שענינ� נשמות יש בנשמות כמו"כ העולמות, את שלהאיר והאור
גופ� את לברר שענינ� נשמות ויש וחנו�, האבות נשמות וכמו עצמותו), שלגלות האור
לא הנה"ב, בירור הי' לא האבות שאצל וכיו� העולמות). את שלהאיר האור (דוגמת ונה"ב
שמעשה חז"ל שאמרו שזהו הגילויי�, בבחינת רק הגיעו ולכ� במציאות, הביטול בה� הי'
ודוקא במציאות, הביטול פועלי� הנה"ב והסתר העל� בירור ע"י א� היו. ריחות האבות

מהגילוי. שלמעלה העצמות את מעוררי� עי"ז

אתÂ‰�‰ה) לעורר בשביל זה הרי הנה"ב והסתר העל� בירור בעני� לעיל האמור
את נעמע�) צו וואס (מיט לוקחי� ידו שעל הכלי שיהי' כדי אמנ� ָהעצמות,
ס"ד). דלעיל הב' (עני� דוקא בגשמיות ומצוות התורה קיו� להיות צרי� זה על העצמות,

ביותר מטה למטה יורד ביותר הגבוה שכל לפי בי�42והיינו, בההפרש רואי� שאנו וכמו ,
שהיא ראי' ואילו רוחני, בדבר רק תופסת יותר, למטה שהיא ששמיעה לשמיעה, ראי'
זה עני� שדוקא בגשמיות, התומ"צ בקיו� הוא וכמו"כ גשמי. בדבר תופסת יותר, למעלה
שעבודת� האבות, בעבודת חסר הי' זה עני� וג� העצמות. את לוקחי� ידו שעל הכלי הוא
שהאבות וכיו� מצרי�, יציאת בה� שנאמר תפילי� ממצות זה על וראי' ברוחניות, רק הי'
והיינו, בגשמיות. תפילי� מצות קיו� אצל� להיות אפשר הי' לא מצרי�, שעבוד קוד� היו
אצל� הי' לא העצמות, את מעוררי� שבזה ממציאות הביטול אצל� הי' שלא זאת שלבד

דוקא. בגשמיות התומ"צ קיו� שהו"ע העצמות את ליקח הכלי ג�

‰Ê·Âרז"ל שאמרו מה באמר�43יוב� התורה את בקשו המלאכי� על44שכאשר הוד� תנה
אינו ולכאורה כו', ביניכ� יש יצה"ר כו' ירדת� למצרי� כלו� לה� השיבו השמי�,
ברוחניות, שהיא כמו לתורה היתה כוונת� התורה את בקשו שהמלאכי� מה הרי מוב�,
בשאר וכדומה בציצית, חכמה נתיבות ל"ב המשכת בתפילי�, מוחי� ד' המשכת דהיינו
העני� א� בגשמיות. התומ"צ לעניני שייכות לה� שאי� לה� השיבו מה וא"כ המצוות,
מוחי� דד' ההמשכה וכמו מהשתלשלות, שלמעלה ההמשכה הוא דמ"ת העני� שכל הוא,
אי� חכמה נתיבות דל"ב ההמשכה וכ� מהשתלשלות, למעלה שה� כמו מוחי� ד' שהו"ע
מהשתלשלות למעלה שה� כמו אלא במלכות, או בחכמה שה� כמו נתיבות הל"ב זה
הנה"ב בירור ע"י אלא להיות אפשר אי מהשתלשלות שלמעלה שהגילוי וכיו� דוקא.
דכיו� כו', ביניכ� יש יצה"ר כו' לכ� יש וא� אב לה� השיבו לכ� דוקא, בגשמיות ותומ"צ
הוא שענינה התורה את לה� נתנו לא לכ� בגשמיות, ותומ"צ הנה"ב בירור אצל� שאי�
בירור יש שאצל� דוקא, למטה ישראל לנשמות א� כי מהשתלשלות, שלמעלה ההמשכה
תופסי� שעי"ז בגשמיות התומ"צ קיו� יש ואצל� העצמות, את מעוררי� שעי"ז הנה"ב
כלי יהי' שהגשמיות בכדי הנה ורע, טוב תערובות יש שבגשמיות כיו� והנה, העצמות. את

כמ"ש הטוב, מ� הרע את להפריד תחלה צרי� שזהו45להעצמות, לזהב, וכור לכס� מצר�

וש"נ.)42 .115 ע' תש"ח סה"מ ראה

ב.)43 ח, תהלי� מדרש ב. פח, שבת

ב.)44 ח, תהלי�

כא.)45 כז, ג. יז, משלי



c"iyz'dיב ,zereayd bgc 'a mei

חז"ל לזה46שאמרו וההכנה החטא, קוד� שהי' כמו ונעשו זוהמת� פסקה מ"ת שבשעת
מה ג"כ וזהו הטוב. מ� הרע את שמפריד הברזל כור הוא שמצרי� כידוע ביצי"מ, היתה
שנעשה הבירור ג� אצל� חסר שהי' היינו ירדת�, למצרי� כלו� להמלאכי� שאמרו

מצרי� מאר� הוצאתי� אשר אלקי� הוי' אנכי במ"ת מש"נ ג� וזהו נאמר47במצרי�. ולא ,
יותר גדול פלא שהוא א� ואר�, שמי� בראתי ואר�48אשר שמי� שבריאת לפי והיינו ,

שלכ� בפנימיות, אינה ההארה וג� בלבד, מהארה זה הרי ס"ג), (כנ"ל והדרגה בסדר שהוא
משא"כ מושג, שאינו אי� וג� בעלמא, הארה שהוא היינו מאי� מאי�, יש הבריאה נקראת
דוקא. ובפנימיות העצמות, גילוי א� כי בלבד, הארה אינה למ"ת, הכנה שהיא יצי"מ

Â‰ÊÂבנסיונות עבודת� שעבדו דא� היו, ריחות האבות לפני� שעשו המצוות חז"ל שאמרו
בגשמיות התומ"צ קיו� לא וג� הנה"ב בירור אצל� הי' שלא כיו� מ"מ, כו', ובמס"נ
ומקור� שרש� עד רק הגיעו לא עבודת� בכל הנה לכ� יצי"מ), קוד� שיי� הי' (שלא
דאצילות, נשמות היו שהאבות והג� בלבד. הארה שזהו הנבראי�, שורש דהיינו, בלבד,

בגווייהו טעמא פסיק אברה� ואברה� הבריאה, עול� דר� ירדו שאברה�49מ"מ, היינו ,

שבאצילות אברה� כמו אינו לז"א50שבבריאה מרכבה המרכבה, ה� ה� שהאבות כמו וג� .
כמ"ש העולמות, התהוות שרש הוא דאצילות ז"א ג� הרי מ"מ, רחמי�51דאצילות, זכור

שורש לבחי' רק זה הרי המרכבה ה� שהאבות זה שג� והיינו, המה, מעול� כי וחסדי�
העצמות. גילוי שנעשה דמ"ת החידוש וזהו ההתהוות. ומקור

האב‡Ì�Óו) שמעשה חז"ל לשו� דיוק להבי� צרי� (כידועעדיי� דייקא ריח היו, ריחות ות
בבחי' עבודת� ע"י הגיעו האבות שג� מוב� שמזה בדיוק), ה� התורה עניני שכל
ממנו נהנית שהנשמה דבר שהוא הריח בעני� רואי� אנו שהרי מהשתלשלות, 52שלמעלה

הוא ההתעלפות דעני� דוקא, הריח ע"י הנפש את משיבי� ההתעלפות ובשעת הגו�, ולא
הוא הנפש את משיבי� הריח שע"י מה וא"כ, בהנפש, ונכלל מסתלק המתלבש שהחיות
למעשה בנוגע ג� מוב� ומזה מהתלבשות. למעלה שהיא כמו בהנפש מגיע שהריח לפי
וא"כ מהשתלשלות. למעלה בעבודת� שהגיעו היו, שריחות רז"ל אמרו שעליה� האבות

דמ"ת. ההתחדשות מהו להבי� צרי�

Í‡להארה העצ� בי� חילוק יש מהשתלשלות שלמעלה בהבחי' ג� דהנה הוא, העני�
במדריגה גבוה הוא תחתונה במדריגה אפילו העצ� שבחי' ומצינו העצ�, גילוי שהיא

בנו"ה היא שנבואה ידוע דהנה העליונה. מדריגה של מהארה היא53יותר ישעי' דנבואת ,

יסוד מבחי' שהיא משה נבואת וג� דיצירה, מנו"ה היא יחזקאל ונבואת דבריאה, מנו"ה
אחוריי� מבחי' הי' זה וג� דז"א, נה"י בבחי' בהתלבשות שהוא כמו ג"כ זה הרי אבא,

א.)46 קמו, שבת ראה

ב.)47 כ, יתרו

אדמו"ר)48 מאמרי ב. רפד, דא"ח) (ע� סידור ג� ראה

וש"נ. קסח. ע' תרל"ד סה"מ תב. ע' ח"א ויקרא האמצעי

א.)49 קלח, (אד"ר) זח"ג

ג.)50 עו, משפטי� תו"א ראה

ובכ"מ.)51 רע"א. צג, מסעי לקו"ת וראה ו. כה, תהלי�

ב.)52 מג, ברכות

ג).)53 נז, ר"ה בלקו"ת (הובא פ"א היחודי� שער ראה

וש"נ. ואיל�. 251 ע' ח"ו לקו"ש
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כמ"ש שהרשב"י54בלבד, מצינו שהרי יפלא, ולכאורה יראו. לא ופני אחורי את וראית
אבא מיסוד שלמעלה פרצופי� ומבארי� מדברי� אחריו והנשיאי� והבעש"ט והאריז"ל

בזה העני� א� מא"ק. ג� היא55ולמעלה האצילות בעול� כו' והאריז"ל הרשב"י שהשגת ,

דבוריה� כל שהרי הקודש, ברוח היתה שהשגת� דא� והיינו, בלבד, המציאות ידיעת בדר�
לפרדס שנכנסו ד' וכמו ביצירה, הוא רוה"ק הרי מ"מ, ברוה"ק, היו עניניה� מה56וכל וכ� ,

גדול כה� ישמעאל ר' שלמעלה57שראה בהדרגות ההשגה ואילו דיצירה, בהיכלות זה הרי ,

בשעה"ק כמ"ש המהות, השגת היא נבואה משא"כ בלבד. המציאות ידיעת בדר� היתה מזה
ז"ל ונצטיירו58להרח"ו נחקקו האורות אות� הנה הנבואה שהיתה המדריגה שבאותה

דהג� החכמה, ממעלת הרבה למעלה הנבואה מעלת גדלה זה ומשו� הנביא. במחשבת
מנביא עדי� דחכ� בחכמה, מעלה יותר,59שיש גבוהות במדריגות היא שההשגה מפני ,

המהות (השגת תחתונה שבמדריגה שהעצ� לפי יותר, גדולה היא הנביאי� מעלת הרי מ"מ,
(השגה עליונה שממדריגה מהארה יותר למעלה הוא תחתונות) במדריגות דנבואה

הנבואה עני� ונסתלק ביהמ"ק משחרב שלכ� יותר), נעלות שיחזור60במדריגות משתוקקי�
שבמדריגה מהארה יותר למעלה הוא תחתונה שבמדריגה שהעצ� לפי והיינו הנבואה, עני�
העצמי בחי' בו יש התחתונה במדריגה כשהוא ג� העצמי שבבחי' מזה, ויתירה העליונה.
המהות שבגילוי כיו� החכמה, על הנבואה מעלת ביותר יוב� ובזה במדריגה, שלמעלה
על דמ"ת ההתחדשות יוב� ועפ"ז להחכ�. הארה מאיר שממנו העצ� ג� יש שבנבואה
רק זה הרי מ"מ, מהשתלשלות, למעלה הוא שריח היות דע� היו, שריחות האבות מעשה
רק לא שנמש� דמ"ת, ההתחדשות וזהו רוממות, בבחי' היא ההארה וג� בלבד, הארה
מחשבה לית שהרי בפנימיות, זה שתופסי� הוא הגילוי ואופ� עצמות, אלא בלבד הארה

בי' תפיסא אזי בתומ"צ ומתלבשת תפיסא כאשר א� כי כלל בי' באגה"ק61תפיסא וכמ"ש ,
כהלכתו62בקו"א ומנענעו האתרוג כשתופס הנה אתרוג, כמו מצוה, איזה מקיימי� שכאשר

העצמות. את תופס זה הרי

שהי'Â‰ÊÂז) שבמ"ת והיינו אלקי�, הוי' אנכי גו' הדברי� כל את אלקי� וידבר מ"ש
והמשכה מישראל, אחד כל של בנפשו הוי' ש� ונחקק נמש� אזי העצמות, גילוי

כמ"ש בפנימיות, היתה אחד63זו שכל בילקוט מ"ש וזהו עמכ�. הוי' דבר בפני� פני�
הרגיש אחד שכל היינו, אלקי�, הוי' אנכי שנאמר מדבר הדבור עמי אומר הי' מישראל

הבעש"ט פירוש וכידוע בגילוי. בנפשו שהאיר הוי' הש� שהצל65ע"פ64את דכמו צל�, הוי'

כג.)54 לג, תשא

סי"ט.)55 אגה"ק תניא ראה

ב.)56 יד, חגיגה

א.)57 ז, ברכות ראה

ה.)58 שער ח"ג

שנה.)59 ע' הקצרי� אדה"ז מאמרי ס' ג� וראה א. יב, ב"ב

ועוד. סע"ד. ה, ויקרא לקו"ת

הי"ג.)60 פ"א ש� ירושלמי ד. פי"ג, סוטה תוספתא ראה

וש"נ. .97 ע' ח"כ לקו"ש וראה (ג). ט פ"ח, שהש"ר

ספ"ד.)61 תניא ראה

ואיל�.)62 א קנו,

ד.)63 ה, ואתחנ�

עח.)64 סי' בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה

וש"נ.

ה.)65 קכא, תהלי�
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אבא מיסוד שלמעלה פרצופי� ומבארי� מדברי� אחריו והנשיאי� והבעש"ט והאריז"ל

בזה העני� א� מא"ק. ג� היא55ולמעלה האצילות בעול� כו' והאריז"ל הרשב"י שהשגת ,

דבוריה� כל שהרי הקודש, ברוח היתה שהשגת� דא� והיינו, בלבד, המציאות ידיעת בדר�
לפרדס שנכנסו ד' וכמו ביצירה, הוא רוה"ק הרי מ"מ, ברוה"ק, היו עניניה� מה56וכל וכ� ,

גדול כה� ישמעאל ר' שלמעלה57שראה בהדרגות ההשגה ואילו דיצירה, בהיכלות זה הרי ,

בשעה"ק כמ"ש המהות, השגת היא נבואה משא"כ בלבד. המציאות ידיעת בדר� היתה מזה
ז"ל ונצטיירו58להרח"ו נחקקו האורות אות� הנה הנבואה שהיתה המדריגה שבאותה

דהג� החכמה, ממעלת הרבה למעלה הנבואה מעלת גדלה זה ומשו� הנביא. במחשבת
מנביא עדי� דחכ� בחכמה, מעלה יותר,59שיש גבוהות במדריגות היא שההשגה מפני ,
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(השגה עליונה שממדריגה מהארה יותר למעלה הוא תחתונות) במדריגות דנבואה

הנבואה עני� ונסתלק ביהמ"ק משחרב שלכ� יותר), נעלות שיחזור60במדריגות משתוקקי�
שבמדריגה מהארה יותר למעלה הוא תחתונה שבמדריגה שהעצ� לפי והיינו הנבואה, עני�
העצמי בחי' בו יש התחתונה במדריגה כשהוא ג� העצמי שבבחי' מזה, ויתירה העליונה.
המהות שבגילוי כיו� החכמה, על הנבואה מעלת ביותר יוב� ובזה במדריגה, שלמעלה
על דמ"ת ההתחדשות יוב� ועפ"ז להחכ�. הארה מאיר שממנו העצ� ג� יש שבנבואה
רק זה הרי מ"מ, מהשתלשלות, למעלה הוא שריח היות דע� היו, שריחות האבות מעשה
רק לא שנמש� דמ"ת, ההתחדשות וזהו רוממות, בבחי' היא ההארה וג� בלבד, הארה
מחשבה לית שהרי בפנימיות, זה שתופסי� הוא הגילוי ואופ� עצמות, אלא בלבד הארה

בי' תפיסא אזי בתומ"צ ומתלבשת תפיסא כאשר א� כי כלל בי' באגה"ק61תפיסא וכמ"ש ,
כהלכתו62בקו"א ומנענעו האתרוג כשתופס הנה אתרוג, כמו מצוה, איזה מקיימי� שכאשר

העצמות. את תופס זה הרי

שהי'Â‰ÊÂז) שבמ"ת והיינו אלקי�, הוי' אנכי גו' הדברי� כל את אלקי� וידבר מ"ש
והמשכה מישראל, אחד כל של בנפשו הוי' ש� ונחקק נמש� אזי העצמות, גילוי

כמ"ש בפנימיות, היתה אחד63זו שכל בילקוט מ"ש וזהו עמכ�. הוי' דבר בפני� פני�
הרגיש אחד שכל היינו, אלקי�, הוי' אנכי שנאמר מדבר הדבור עמי אומר הי' מישראל

הבעש"ט פירוש וכידוע בגילוי. בנפשו שהאיר הוי' הש� שהצל65ע"פ64את דכמו צל�, הוי'

כג.)54 לג, תשא
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ב.)56 יד, חגיגה
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ואיל�.)62 א קנו,
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עושה, שהאד� מה כביכול עושה שהבורא צל�, הוי' ג� כ� עושה, שהאד� מה עושה
שג� בהכרח הרי צל�), (הוי' הוי' ש� הוא שהצל וכיו� האד�. בעבודת תלוי שהכל היינו,
העבודה ע"י היא והתגלותו שבנפש, הוי' ש� והו"ע הוי', ש� יש הצל את הגור� בהאד�
ה"א מטו"ד, שלמעלה שבנשמה עצמי הביטול הוא יו"ד שבנפש, הוי' ש� אותיות בד'
הגילוי והנה, צל�. הוי' נעשה ועי"ז תומ"צ, ה� ו"ה ואותיות וההשגה, ההתבוננות הו"ע
שלמעלה בחי' שהמשכת וכיו� מהשתלשלות, שלמעלה המשכה הוא הוי' דש�
(שבו דמ"ת הגילוי להיות הוצר� לכ� בהדרגה, שלא הו"ע בפנימיות, שתבוא מהשתלשלות
שלא הגילוי כי וגבורה, כח מלשו� שהוא דוקא, אלקי� בש� בפנימיות) הוי' ש� נמש�
אלקי�, הוי' אנכי גו' אלקי� וידבר מ"ש וזהו ס"ג). (כנ"ל דוקא וגבורה בכח בא בהדרגה
הוי' אנכי נעשה עי"ז הנה וגבורה, בכח היתה שההמשכה אלקי�, וידבר שע"י היינו,

וחיות�. כח� להיות בפנימיות נמש� מהשתלשלות שלמעלה שהוי' אלקי�,

•

.c"iyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy .c"qa

מוגה בלתי

אמר:]‡. כ� ואחרי שמחה, ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
נאמר תורה ולכ�1במת� יראה. של בתנועה עמדו ישראל שבני דהיינו מרחוק", ויעמדו וינועו הע� "וירא

תיראו" "אל רבנו משה לה� יראה.2אמר של בתנועה יעמדו שלא דהיינו ,

בגמרא איתא � לדורות בנוגע וברתת3אבל וביראה באימה כא� א� ובזיע, וברתת וביראה באימה להל� "מה
" אומרי� שאנו כפי � תמידי באופ� שישנו דמת�ֿתורה שהעני� דהיינו, הווהozepובזיע", לשו� כיו�4התורה", ,

מתו� להיות צרי� � השנה כל על תורתנו" מת� "זמ� השבועות, בחג ובפרט ויו�, יו� בכל ישנו שמת�ֿתורה
דווקא. יראה

פי על א� הריxnbay`והנה, היראה, עני� להיות שצרי� לילxdefa5נאמר ב"תיקו� שאומרי� (בחלק
אנ� דחיל, למהווי הווה יאות (במת�ֿתורה) "הת� – להיפ� איתא דהיינוzeaiaga`שבועות") מילתא", תליא

התנועה להיות היראה.dad`cשצרי� היפ� ,

דנגלה·. החיבור הוא שעניינו רשב"י, של חיבורו הוא הזוהר שספר בהקדי� � הדברי� תיוו� לבאר ויש
התורה. ופנימיות דתורה

של6וכידוע עניינו ואילו קבלה"; "מארי ג� היו כ� וכמו דתורה, בנגלה היה עסק� שעיקר תנאי� שהיו
יחד, התורה ופנימיות דתורה נגלה חיבר שרשב"י כיו� התורה, ובפנימיות בנגלה � העניני� בשני היה רשב"י

שג� אתdlbpaדהיינו גילה שבה.zeiniptdדתורה

"אנ� הזהר שמאמר דיד�, בנדו� ג� הוא כא�zeaiaga`וכ� "א� הגמרא לדברי סותר אינו מילתא" תליא
את מגלה שבזוהר אלא ובזיע", וברתת וביראה באופ�zeiniptבאימה היא הרצויה שהיראה � בגמרא הפירוש

מצדzeaiaga`ש" להיות צריכה היראה שג� היינו, מילתא", בתניא`dadתליא כמבואר הנכלל7, "דחילו שישנו
ברחימו".

העני�:‚. וביאור
ואפשר ליראה, השייכת התבוננות ידי על יראה לידי לבוא אפשר אופני�: שני ישנ� � יראה לידי לבוא כדי

ידי על יראה לידי בחביבותא`dadלבוא "אנ� בזוהר שכתוב מה וזהו ברחימו". הנכלל "דחילו עני� שזהו ,

אהבה. שמצד יראה להיות צריכה דמת�ֿתורה שהיראה � מילתא" תליא

של תנועה מתו� למת�ֿתורה ניגשי� שרעקטd`xiכאשר ("מע� מרחוק ונעמדי� שנבהלי� פועל זה הרי �

(ועל מרחוק" ויעמדו וינועו הע� "וירא – מת�ֿתורה בשעת שהיה וכפי ווייט�"), פו� שטייט מע� או� א� ָזי�
בזוהר איתא "8זה על האמיתיי�);mrdדקאי ישראל בני על ולא רב, הערב דהיינו דייקא, "

אהבה. מצד הבאה היראה � היא בעסער") או� ("געשמאקער יותר ונעימה הטובה הגישה ַואילו

שמצד � המצוות לקיו� ג� נוגע זה `ezadועני� lcebזה ומצד ממנו, נפרד להיות ירא הוא הרי להקב"ה
תעשה. לא מצוות בשמירת נזהר

מצוות בי� חילוק ישנו בכלל, אחר: באופ� היא מלמעלה ההמשכה ג� אזי אהבה, מצד היא היראה וכאשר
לא אבל הכלי, וצחצוח הדחה רק פועלת תעשה לא מצוות ששמירת � תעשה לא ומצוות `xeעשה zkynd,

היא היראה כאשר אבל אור. המשכת פועל עשה מצוות קיו� `dadואילו cvnשמירת ידי על ג� נפעל אזי �

ג�) אלא הכלי, וצחצוח הדחה רק (לא תעשה לא .dkyndמצוות

טו.1) כ, יתרו
יז.2) ש�,
וש"נ.3) א. כב, ברכות
ובכ"מ.4) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה

א.5) קכח, ח"ג
וש"נ.6) ואיל�. שב ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
ספי"ט.7)
(ברע"מ).8) רע"ב קכה, ח"ג

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק, בו כותב הסברא לבקר במדינתו לפנים וכו'.

והנה בכלל מלפני זמן לא היו הצעות כאלו מתקבלים על דעתי בהנוגע להילודים במדינה ההיא, 

ז.א. מי שהי' איזה זמן נתינים שלהם, אבל לפי הידיעות שמתקבלות לאחרונה, וביחוד מאלו שעשו כנ"ל 

ובאים לשם לתקופה קצרה ביותר, לכאורה אין מקום לחשש, ולכן כדאי שיתראה עם מר ... שי' שהוא 

רצון, הנה  יהיו הידיעות בזה משביעות  ובאם  יותר פרטים מבקור אחיו שם בשבועות האחרונים,  יודע 

ליתר שאת יציע הענין לפני שלשה מבנ"י מידידיו, ובכח הרבים יפסקו הענין לטוב בטוב הנראה והנגלה 

ובפרט שגם מצוה כבוד בדבר כמו שכותב. ואולי כדאי יותר לנסוע לא בתור ב"כ מאיזה מפלגה שתהי', 

שאף שבהנוגע אליו זהו מעלה, אבל בהנוגע להנמצאים שם, צ"ע בזה, משא"כ כשנוסע כאיש פרטי. כן מובן 

שצריך לשאול את קרוביו שם באם נראה להם דבר הנסיעה בכלל.

אף שכבר כתבתי כו"כ פעמים אבל לא הגיע עדיין למספר המאה כדרז"ל, לכן שונה הנני עוה"פ, 

שמצער וגם מתמיה יחסו לענין שידוכין וכמ"ש בכגון דא לא', שגישה לכל הענין יכולה להיות בשני אופנים, 

א( שיש ברירה להן או ללאו, ועכ"פ לדחות לעוד זמן ועוד זמן, ובמילא בוחרים במה שנוח יותר, ב( שהדבר 

מוכרח להעשות ובהקדם, והבחירה היא רק בהנוגע באיזה אופן להגשים הדבר תיכף ממש. ואחרי בקשת 

סליחתו כנראה שהוחלט אצלו לע"ע האופן הראשון, ומזה באו כל ההסתבכות.

וכיון שז"ע באנו מחג השבועות זמן מתן תורתנו, עלי' נאמר חרות על הלוחות, א"ת חרות אלא 

חירות, חירות מכל ענינים המבלבלים, הנה יה"ר שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.



טו
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מוגה בלתי

אמר:]‡. כ� ואחרי שמחה, ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
נאמר תורה ולכ�1במת� יראה. של בתנועה עמדו ישראל שבני דהיינו מרחוק", ויעמדו וינועו הע� "וירא

תיראו" "אל רבנו משה לה� יראה.2אמר של בתנועה יעמדו שלא דהיינו ,

בגמרא איתא � לדורות בנוגע וברתת3אבל וביראה באימה כא� א� ובזיע, וברתת וביראה באימה להל� "מה
" אומרי� שאנו כפי � תמידי באופ� שישנו דמת�ֿתורה שהעני� דהיינו, הווהozepובזיע", לשו� כיו�4התורה", ,

מתו� להיות צרי� � השנה כל על תורתנו" מת� "זמ� השבועות, בחג ובפרט ויו�, יו� בכל ישנו שמת�ֿתורה
דווקא. יראה

פי על א� הריxnbay`והנה, היראה, עני� להיות שצרי� לילxdefa5נאמר ב"תיקו� שאומרי� (בחלק
אנ� דחיל, למהווי הווה יאות (במת�ֿתורה) "הת� – להיפ� איתא דהיינוzeaiaga`שבועות") מילתא", תליא

התנועה להיות היראה.dad`cשצרי� היפ� ,

דנגלה·. החיבור הוא שעניינו רשב"י, של חיבורו הוא הזוהר שספר בהקדי� � הדברי� תיוו� לבאר ויש
התורה. ופנימיות דתורה

של6וכידוע עניינו ואילו קבלה"; "מארי ג� היו כ� וכמו דתורה, בנגלה היה עסק� שעיקר תנאי� שהיו
יחד, התורה ופנימיות דתורה נגלה חיבר שרשב"י כיו� התורה, ובפנימיות בנגלה � העניני� בשני היה רשב"י

שג� אתdlbpaדהיינו גילה שבה.zeiniptdדתורה

"אנ� הזהר שמאמר דיד�, בנדו� ג� הוא כא�zeaiaga`וכ� "א� הגמרא לדברי סותר אינו מילתא" תליא
את מגלה שבזוהר אלא ובזיע", וברתת וביראה באופ�zeiniptבאימה היא הרצויה שהיראה � בגמרא הפירוש

מצדzeaiaga`ש" להיות צריכה היראה שג� היינו, מילתא", בתניא`dadתליא כמבואר הנכלל7, "דחילו שישנו
ברחימו".

העני�:‚. וביאור
ואפשר ליראה, השייכת התבוננות ידי על יראה לידי לבוא אפשר אופני�: שני ישנ� � יראה לידי לבוא כדי

ידי על יראה לידי בחביבותא`dadלבוא "אנ� בזוהר שכתוב מה וזהו ברחימו". הנכלל "דחילו עני� שזהו ,

אהבה. שמצד יראה להיות צריכה דמת�ֿתורה שהיראה � מילתא" תליא

של תנועה מתו� למת�ֿתורה ניגשי� שרעקטd`xiכאשר ("מע� מרחוק ונעמדי� שנבהלי� פועל זה הרי �

(ועל מרחוק" ויעמדו וינועו הע� "וירא – מת�ֿתורה בשעת שהיה וכפי ווייט�"), פו� שטייט מע� או� א� ָזי�
בזוהר איתא "8זה על האמיתיי�);mrdדקאי ישראל בני על ולא רב, הערב דהיינו דייקא, "

אהבה. מצד הבאה היראה � היא בעסער") או� ("געשמאקער יותר ונעימה הטובה הגישה ַואילו

שמצד � המצוות לקיו� ג� נוגע זה `ezadועני� lcebזה ומצד ממנו, נפרד להיות ירא הוא הרי להקב"ה
תעשה. לא מצוות בשמירת נזהר

מצוות בי� חילוק ישנו בכלל, אחר: באופ� היא מלמעלה ההמשכה ג� אזי אהבה, מצד היא היראה וכאשר
לא אבל הכלי, וצחצוח הדחה רק פועלת תעשה לא מצוות ששמירת � תעשה לא ומצוות `xeעשה zkynd,

היא היראה כאשר אבל אור. המשכת פועל עשה מצוות קיו� `dadואילו cvnשמירת ידי על ג� נפעל אזי �

ג�) אלא הכלי, וצחצוח הדחה רק (לא תעשה לא .dkyndמצוות

טו.1) כ, יתרו
יז.2) ש�,
וש"נ.3) א. כב, ברכות
ובכ"מ.4) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה

א.5) קכח, ח"ג
וש"נ.6) ואיל�. שב ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
ספי"ט.7)
(ברע"מ).8) רע"ב קכה, ח"ג
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דתורה:„. נגלה פי על ג� מתאי� � אהבה מצד להיות צריכה שהיראה � האמור העני�
היא � dyrיראה zevnהוא עשה מצוות לכל השורש והרי ,dad`שורש9(כידוע היא l`שיראה zeevnl

dyrzהשורש ואילו ,dyr zeevnlהואdad`�וכיו הואyxeydyדווקא). עשה) מצוות שאר לכל (כמו ליראה
ג� צריכה � dnvrאהבה d`xid.אהבה מצד להיות

קט�" ב"חינו� הזק� אדמו"ר שכתב מה לבאר יש זה פי יזקי�10ועל כי ג� דרכו פי על לנער "חנו� בעני�
ממנה" יסור ה�11לא ויסודותיה ה' עבודת ש"שורשי לבאר ומקדי� ,enigxe eligcמרע לסור ויסוד שרש היראה ,

כתיב יוטל לא יפול כי "א� מסיי� באהבה, מדרגות כמה בארוכה שמבאר ולאחר טוב", לועשה כי12והאהבה ..

עיקרה א� הראשונה, ממדרגתו רשימו בחינת בה אינוdad`nנשאר דלכאורה � מנעוריו" בה והורגל שנתחנ�
ה� ויסודותיה ה' עבודת ש"שורשי כיו� enigxeמוב�: eligcאהבה להיות שצרי� היינו, זה), לפני שנאמר (כמו "

"d`xiוג� יסור שלא בכ� הפעולה מהי �dad`n�ג להיות שצרי� בשעה בה", והורגל א�d`xiשנתחנ� � ?

האהבה. מצד באה שהיראה הנ"ל, פי על הוא הביאור

קיו� ה� המצוות, וקיו� התורה ללימוד שהדר� � מילתא" תליא בחביבותא "אנ� בזוהר שכתוב מה וזהו
הוא תעשה, לא מצוות קיו� וה� עשה הואdad`aמצוות תעשה לא דמצוות שהשורש דא� ("בחביבותא"),

d`xi.כנ"ל אהבה, מצד להיות צריכה גופא היראה הרי �

לעיל‰. דובר ידי13והנה, על להיות צריכה למת�ֿתורה l`xyiשההכנה zad`יחד יהיו ישראל בני שכל ,

אחד" בלב אחד "כאיש יחיד, לשו� "ויח�", במת�ֿתורה שנאמר כמו אחד", .14"כאיש

ג� אלא) עשה, למצוות רק (לא הדר� היא שאהבה לעיל שנתבאר dyrzוכש� `l zeevnlבאהבת ג� הוא כ� ,
ישראל בני לכל להיות צריכה שהאהבה � להזולתdeeyaישראל האהבה שהרי הזולת, פשעי על הבט מבלי ,

האהבה כמו להיות שנאמרenvrlצריכה כמו נאמר15, עצמו לאהבת בנוגע והרי כמו�", לרע� כל16"ואהבת "על
אהבה". תכסה פשעי�

האהבה את ג� מעורר אזי � כו') ומצבו מעמדו על הבט (מבלי זה באופ� לזולת האהבה אצלו ישנה וכאשר
dlrnlnשנאמר כמו זה, באופ� טוב.17אליו הלא ומצבו מעמדו על הבט מבלי הוי'", אמר אתכ� "אהבתי

הקידושי�" "טבעת את ג� לקבל � ממילא ובדר� התורה, את ולקבל למת�ֿתורה ליל� ביכולתו � זה ידי ועל
שנאמר מה שזהו במת�ֿתורה, הקב"ה גו'"18שנת� יבולה האר� ונתנה בעת� גשמיכ� .19"ונתתי

קיצי" ה' "הודיעני נפשי", ל� "צמאה לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר ואמר,20[כ"ק טוב, ש� הבעל וניגו� ,
טוב ש� והבעל המל� דוד של ה"יארצייט" הוא ].21שהיו� ָ

***

.Â.'גו אלוקי� וידבר המתחיל דיבור מאמר ואמר לנג� ציוה

***

.Êאדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיפר תש"ד, השבועות בחג שני�, עשר הסדר22לפני היה נשיאינו רבותינו שאצל ,

טוב. ש� מהבעל סיפור לספר או "תורה" לחזור וכ� דא"ח, מאמר לומר השבועות, דחג ב' ביו�
אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק אז וסיפר

מט).9) (ע' לש� קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, וראה פ"ד. תניא
וש"נ.

ואיל�.10) ב עה,
ו.11) כב, משלי
כד.12) לז, תהלי�
פ'13) מלכות" ("דבר סי"ד ס"ז. סיו� מבה"ח במדבר, ש"פ שיחת

דאשתקד* סיו� מבה"ח שבת שיחת ג� וראה טז). ע' יד. ע' במדבר
ואיל�). 169 ע' ח"ח התוועדויות � מנח� (תורת

עז). ע' ח"ט קודש (אגרות� זו שנה אייר כ"ט במכתב נזכרת (*
ש�.14) מכילתא וראה ובפרש"י. ב יט, יתרו

יח.15) יט, קדושי�
יב.16) יו"ד, משלי
(17.5 שבהערה זהר וראה ב. א, מלאכי
ד.18) כו, בחוקותי
(נעתק19) רעז ע' ריש ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש ראה

השבועות דחג ב' יו� שיחת ג� וראה תשרי). כח יו�" ב"היו�
.(221 ע' ח"ח התוועדויות � מנח� (תורת סכ"ב דאשתקד

סע"א.20) ל, שבת ראה
וש"נ.21) .(206 ע' (ש� ס"א הנ"ל השבועות חג שיחת ג� ראה
(22.(140 ע' תש"ד (סה"ש ס"י תש"ד דחה"ש ב' יו� שיחת
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עמ� לדבר וט�, נשי� אנשי� מסביבו לקב� לכפר, ומכפר לעיר מעיר לנסוע היה טוב ש� הבעל של מנהגו
נשי� אנשי� יהודי�, סביבו קיב� אחת, לעיר טוב ש� הבעל הגיע פע� כו'. ולקרב� סיפורי� לה� ולספר

בפניה�: ואמר וט�,

אלו23כתיב מדרגות: יש ישראל בבני היכל�". קדוש בית� בטוב נשבעה חצרי� ישכו� ותקרב תבחר "אשרי
" תיבות ראשי – ד"אשרי" העני� ידי על אמנ�, היכל�". "קדוש שבבחינת ואלו "חצרי�", האiמ�`שבבחינת

y'מיx�ה שכול� ותקרב", "תבחר נעשה פשוטי�, אנשי� ג� שייכי� שלזה � .deeyaבא"

באמירת חביבות יהודי� אצל טוב ש� הבעל עורר � אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיי� � זו "תורה" ידי ועל
רבא". שמי' יהא "אמ�

.Áתש"ד השבועות דחג � התוועדות מת�ֿתורה24באותה שפעל העני� אודות אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דיבר �
רבנו: במשה

את וליקח משורש� למעלה לעלות יכולי� שיהיו מת�ֿתורה פעל � ישראל בני כל ("נעמע�zenvrdאצל
בהמאמר לעיל כמדובר הזק�25עצמות"), אדמו"ר כותב שעליה דאצילות, חכמה במדרגת שהיה רבנו, משה אבל .

מת�ֿתורה?26בתניא בו פעל מה � החכמה" מדרגת היא וזו זולתו ואי� הוא לבדו "שהוא

האט ("ער והרגיש שהכיר � הוא רבנו משה אצל דמת�ֿתורה שהחידוש אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק ָוביאר
פשוטי�. אנשי� של המעלה את דערהערט")

.Ë:נגלה פי על בפשטות, � הנ"ל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מאמר את לבאר ויש
במדרש להיות27איתא מוכרחי� היו מת�ֿתורה eaix`שבשעת miyyשל המספר חשבו� (שזהו ישראל בני

ישראל דבני כלליות ריבוא28הנשמות ששי� היו ואילו ,(cg` zegt"אחד" אותו של מהותו על הבט מבלי �

התורה את נות� הקב"ה היה לא � שבפחותי� ופחות שבפשוטי� פשוט אפילו זיי�"), ניט זאל אחד דער ָ("ווער
דיליה. וכת למשה אפילו

שריא" שכינתא עשרה בי ד"אכל להעני� בנוגע הוא פשוטי�,29[וכ� יהודי� מעשרה "מני�" לעשות שאפשר �

מ במדרגתdryzאבל epaxאנשי� dyn["�מני" לעשות אפשר אי � רבינו'ס") משה .30("ניי�

הפשוטי�. היהודי� של מעלת� את רבנו משה למד ומזה

.È:יותר בעומק בזה להוסי� ויש
המצוות ניתנו שבמת�ֿתורה זה ידי שעל האבות, מעשה על דמת�ֿתורה החידוש בהמאמר zeinybaנתבאר

את תופסי� בזוהרzenvrdדווקא, שכתוב כמו הפסוק31– ותרומה,32על למימר ליה "והווה תרומה", לי "ויקחו
ז"ל רבותינו וכמאמר חד", דכולא משו� "אנא33אלא תיבות ראשי דהיינוiytpש"אנכי" יהבית", כתבית

נית� ומצוותzenvrdשבמת�ֿתורה התורה ניתנו שבמת�ֿתורה זה ידי על נעשה זה שעני� ,zeinyba.דווקא

המצוה את מקיימי� כאשר הרי � זה זאת;lreta[ומטע� להשלי� עצה יש הכוונות, בעני� שחסר אלא ,

המצוה את יקיימו לא אבל הכוונות, כל את יכוונו א� כ� שאי� חסרlretaמה �xwirdהוא שהעיקר כיו� ,

ומצוות התורה ].zehyta34קיו�

את רבנו משה והרגיש הכיר מת�ֿתורה שבשעת הנ"ל, אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דברי לבאר יש זה פי ועל
להמעלה היא בזה שהכוונה � פשוטי� אנשי� של zehytdמעלת� oipray"פשוט ה"איש מעלת דהיינו ,dynay

:`teb

ז"ל חכמינו כו'"35אמרו קדושי� היו כול� אבריה� "שכל המרכבה", ה� ה� ובמכל36ש"האבות – ופשיטא .

מילה.23) ברית בשעת לאמרו נוהגי� זה פסוק � ה. סה, תהלי�
ואיל�).24) 136 ע' ש� (סה"ש ס"ד ש�
ואיל�.25) י ע' לעיל
בהגהה.26) פל"ה
ועוד.27) ח. פ"ז, דב"ר יא. יט, יתרו מכילתא
א).28) (מח, פל"ז תניא ראה
א.29) לט, סנהדרי�

יד).30) ע' ש� מלכות" ("דבר ס"ה�ז במדבר ש"פ שיחת ג� ראה
א).31) (סז, פמ"ז בתניא הובא ב. קמ, ח"ב
תרומה.32) ר"פ
הע"י).33) (לגירסת א קה, שבת
רפל"ח.34) תניא ראה
ב.35) רנז, זח"ג ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ב).36) (כח, פכ"ג תניא
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עמ� לדבר וט�, נשי� אנשי� מסביבו לקב� לכפר, ומכפר לעיר מעיר לנסוע היה טוב ש� הבעל של מנהגו
נשי� אנשי� יהודי�, סביבו קיב� אחת, לעיר טוב ש� הבעל הגיע פע� כו'. ולקרב� סיפורי� לה� ולספר

בפניה�: ואמר וט�,

אלו23כתיב מדרגות: יש ישראל בבני היכל�". קדוש בית� בטוב נשבעה חצרי� ישכו� ותקרב תבחר "אשרי
" תיבות ראשי – ד"אשרי" העני� ידי על אמנ�, היכל�". "קדוש שבבחינת ואלו "חצרי�", האiמ�`שבבחינת

y'מיx�ה שכול� ותקרב", "תבחר נעשה פשוטי�, אנשי� ג� שייכי� שלזה � .deeyaבא"

באמירת חביבות יהודי� אצל טוב ש� הבעל עורר � אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיי� � זו "תורה" ידי ועל
רבא". שמי' יהא "אמ�

.Áתש"ד השבועות דחג � התוועדות מת�ֿתורה24באותה שפעל העני� אודות אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דיבר �
רבנו: במשה

את וליקח משורש� למעלה לעלות יכולי� שיהיו מת�ֿתורה פעל � ישראל בני כל ("נעמע�zenvrdאצל
בהמאמר לעיל כמדובר הזק�25עצמות"), אדמו"ר כותב שעליה דאצילות, חכמה במדרגת שהיה רבנו, משה אבל .

מת�ֿתורה?26בתניא בו פעל מה � החכמה" מדרגת היא וזו זולתו ואי� הוא לבדו "שהוא

האט ("ער והרגיש שהכיר � הוא רבנו משה אצל דמת�ֿתורה שהחידוש אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק ָוביאר
פשוטי�. אנשי� של המעלה את דערהערט")

.Ë:נגלה פי על בפשטות, � הנ"ל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מאמר את לבאר ויש
במדרש להיות27איתא מוכרחי� היו מת�ֿתורה eaix`שבשעת miyyשל המספר חשבו� (שזהו ישראל בני

ישראל דבני כלליות ריבוא28הנשמות ששי� היו ואילו ,(cg` zegt"אחד" אותו של מהותו על הבט מבלי �

התורה את נות� הקב"ה היה לא � שבפחותי� ופחות שבפשוטי� פשוט אפילו זיי�"), ניט זאל אחד דער ָ("ווער
דיליה. וכת למשה אפילו

שריא" שכינתא עשרה בי ד"אכל להעני� בנוגע הוא פשוטי�,29[וכ� יהודי� מעשרה "מני�" לעשות שאפשר �

מ במדרגתdryzאבל epaxאנשי� dyn["�מני" לעשות אפשר אי � רבינו'ס") משה .30("ניי�

הפשוטי�. היהודי� של מעלת� את רבנו משה למד ומזה

.È:יותר בעומק בזה להוסי� ויש
המצוות ניתנו שבמת�ֿתורה זה ידי שעל האבות, מעשה על דמת�ֿתורה החידוש בהמאמר zeinybaנתבאר

את תופסי� בזוהרzenvrdדווקא, שכתוב כמו הפסוק31– ותרומה,32על למימר ליה "והווה תרומה", לי "ויקחו
ז"ל רבותינו וכמאמר חד", דכולא משו� "אנא33אלא תיבות ראשי דהיינוiytpש"אנכי" יהבית", כתבית

נית� ומצוותzenvrdשבמת�ֿתורה התורה ניתנו שבמת�ֿתורה זה ידי על נעשה זה שעני� ,zeinyba.דווקא

המצוה את מקיימי� כאשר הרי � זה זאת;lreta[ומטע� להשלי� עצה יש הכוונות, בעני� שחסר אלא ,

המצוה את יקיימו לא אבל הכוונות, כל את יכוונו א� כ� שאי� חסרlretaמה �xwirdהוא שהעיקר כיו� ,

ומצוות התורה ].zehyta34קיו�

את רבנו משה והרגיש הכיר מת�ֿתורה שבשעת הנ"ל, אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דברי לבאר יש זה פי ועל
להמעלה היא בזה שהכוונה � פשוטי� אנשי� של zehytdמעלת� oipray"פשוט ה"איש מעלת דהיינו ,dynay

:`teb

ז"ל חכמינו כו'"35אמרו קדושי� היו כול� אבריה� "שכל המרכבה", ה� ה� ובמכל36ש"האבות – ופשיטא .

מילה.23) ברית בשעת לאמרו נוהגי� זה פסוק � ה. סה, תהלי�
ואיל�).24) 136 ע' ש� (סה"ש ס"ד ש�
ואיל�.25) י ע' לעיל
בהגהה.26) פל"ה
ועוד.27) ח. פ"ז, דב"ר יא. יט, יתרו מכילתא
א).28) (מח, פל"ז תניא ראה
א.29) לט, סנהדרי�

יד).30) ע' ש� מלכות" ("דבר ס"ה�ז במדבר ש"פ שיחת ג� ראה
א).31) (סז, פמ"ז בתניא הובא ב. קמ, ח"ב
תרומה.32) ר"פ
הע"י).33) (לגירסת א קה, שבת
רפל"ח.34) תניא ראה
ב.35) רנז, זח"ג ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ב).36) (כח, פכ"ג תניא
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אלא היו לא העניני� כל כ�, פי על וא� האבות. אצל שהיה העני� חסר היה לא רבנו משה שאצל � שכ�
בלבד .37"ריחות"

פשוט" ה"איש מעלת רבנו משה והרגיש הכיר תורה מת� שבשעת התורהeayוזהו קיו� מעלת דהיינו �

weec`ומצוות zeinyba.שלו המדרגות מכל למעלה שהיא ,

.‡È:בעבודה מהאמור ההוראה
דבר" לכל כו' בז תהי לעניני�38"אל שייכי� שה� שמכיו� החושבי�, ישנ� .milrpלימוד התורה, לימוד �

ברוחניות. או בגשמיות ליהודי טובה לעשות פשוטי�, בעניני� להתעסק צריכי� אינ� � חסידות ולימוד נגלה
יתעסקו � ה� טועני� � אלה miheytבעניני� miyp`�א ,md!וללמוד לשבת צריכי� �

גדולי� אינ� � נעלית במדרגה שיהיו שככל לדעת, עליה� epaxולכ� dynn,הכיר רבנו משה אפילו והרי
ה" מעלת את מת�ֿתורה בשעת heytוהרגיש yi`אלא שלו, שבה"גדלות" המעלה את לא היינו, דווקא, שבו "

מצוה לקיי� שביכולתו ynnהמעלה lreta.פשוט יהודי כל כמו ,

בנוגע וכמה כמה אחת עני�`mdilועל לבצע יכולת� � היא שבה� המעלה שעיקר לדעת עליה� שבוודאי ,

lreta.�הפשוטי היהודי� כל כמו ,

.·Èראו � דווקא פשוטי�" "אנשי� של מעלת� ygena:את

תש"ד שבועות � התוועדות לשלוחי�,39באותה אות� �ממנה ואמר אנשי�, ג' אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בחר �ְֶֶַ
החסידות. לתורת ישיבות" מ"עול�'שע בחורי� לקרב כדי

אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק אז וביאר

גו'" כפי� לזר תקעת לרע� ערבת על40"א� קאי � "רע�" .d"awd41"ו ,zaxrערבות לגרו� � פירושו לרע�"
ונעימות ערבות לגרו� ברצונ� א� � לרע�" ערבת "א� וזהו אויבערשט�"). דע� זיס ("מאכ� להקב"ה ַונעימות

לקרבו. כדי ל"זר", האנט") דיי� ארויס ("שטעק יד� הושט כפי�", לזר "תקעת – ַַלהקב"ה

"זר" שהוא דווקא פירושו אי� "זר" �mipiprd lka�תלמידֿחכ אפילו מישראל, ואחת אחד שכל כש� אלא ;

כהונה לענייני "זר" הוא שה�42גדול, אנשי� שיהיו יתכ� כ� �dlbpa milecb� חסידות למדו שלא מכיו� אבל ,

� זה. לעני� "זרי�" ה� נקראי�

למד� � מה� א' שוני�: סוגי� לג' שייכי� היו � אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שבחר אברכי� ג' אות� והנה,
הי' � א' החסידות: לתורת בנוגע ביניה� התחלקות היתה זה דר� ועל פשוט. איש � וא' בינוני, � א' גדול,

מה�. קט� � וא' בינוני, � א' בחסידות, גדול משכיל

בענייניה� לעסוק כ� אחרי התחילו והאמצעי, הגדול והמשכילי�, הלמדני� ב' הרי � בענייניmiihxtdובפועל ;
ודווקא שליחות�. בעני� פעלו ולא הבא, עול� בענייני אפילו או הזה, עול� אמנ�heytdגשמיות � מביניה�

ובוודאי � הזה היו� עד הוא עוסק כ� פי על וא� לו... אי� פרנסה וג� כמות�, גדול משכיל או למד� הוא אי�
אדמו"ר. וחמי מורי כ"ק עליו שהטיל בשליחות � לעסוק ימשי�

שנה" שבעי� בה� שנותינו "ימי שהרי אחת, לספירה שנחשבות � שני� עשר כבר עברו התוועדות ,43מאותה

המידות ז' אחת.44כנגד ספירה כנגד ה� שני� עשר שכל ונמצא אחת, מדה לברר צרי� שני� עשר שבכל דהיינו ,

יהודי. אותו שפעל הפירות את עתה כבר רואי� � הנ"ל מהתוועדות שלימה) (ספירה שני� עשר שעברו ולאחרי

אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק הסתלקות לאחרי שני� ארבע כבר זה הרי � גופא אלו שני� ובעשר

הקודש באגרת שמבואר כפי היא, האמת יתיר"45� "אשתכח ההסתלקות חיותו46שלאחר בחיי� שג� כיו� ,

היו האדמה פני על חי הצדיק ש"בהיות אלא ואהבה", יראה אמונה שה� רוחניי� "חיי� ה� חייו די� בעלמא

וש"נ.37) ואיל�. 58 ע' ח"ח לקו"ש וראה (א). ג פ"א, שהש"ר
מ"ג.38) פ"ד אבות
(39.(139 ע' ש� (סה"ש ס"ט ש�
א.40) ו, משלי
ועוד.41) דעל�). (ד"ה א לא, שבת פרש"י רפכ"ז. שמו"ר ראה

ש�.42) שבת ראה
יו"ד.43) צ, תהלי�
שכד).44) (ע' עה"פ אור) (יהל לתהלי� הצ"צ רשימות ראה
ז"�.45) לסי' ביאור
ב.46) עא, זח"ג
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שאי� מה בגופו", הקשורה נפש בחינת שהיא גשמי מקו� בבחינת שלה� ולבוש כלי בתו� אלו מידות שלשה
אבל דאמת, אליבא שזהו אלא ההסתלקות. לאחר �epipirlכ� הסתלקות של עני� זה הרי

ההסת לאחר שני� ארבע ג� כ�, פי על ש"שלוחווא� וכיו� הרבי, של בשליחותו לעסוק הוא מוסי� לקות,
אד� הרבי.ezenk"47של עמו הול� הול�, הוא שאליו מקו� בכל הרי ,

נתגלתה זה שבעני� פשוטי�.ygenaונמצא, אנשי� של מעלת�

בריה" כל שכר מקפח הקב"ה ש"אי� לבורא�"48וכיו� דומי� ו"צדיקי� על49, הרבי לו ישל� בוודאי הרי �

כל את ימלא ובוודאי בטוח")... א איז רבי ("דער בטוחה" "השקעה הוא הרבי שליחותו. את מבצע שהוא ַכ�
לו. הצרי�

ממילא ובדר� מעלה, של בפמליא שלו� ימשי� � כפי�" לזר ד"תקעת בהעני� התעסקותו ידי שעל והיינו,
מטה של בפמליא ג� לו.50(ובעיקר) הדרוש וכל בהרחבה, לפרנסה בנוגע ,

***

.‚È,במקדש החדש את שמתירי� הלח� לשתי במדינה החדש את שמתיר העומר בי� החילוק אודות דובר
ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה � ה' בעבודת עניינ� ותוכ� דתורה, נגלה עלֿפי בזה הביאורי� 51פרטי

ואיל�. 134 עמוד ב חלק שיחות בלקוטי

***

.„Èמשמות52ידוע והרי דאורייתא". "נשמתא היא התורה ופנימיות דאורייתא", "גופא הוא דתורה שנגלה
דהיינו שבה�, אינעווייניק") ("דער הפנימיות ישנה דתורה שבנגלה החלקי� שבכל מוכח גופא ונשמה) (גו� אלו

שבה�. הנשמה
שה� וכבד, לב במוח רק (לא נמצאי� לעב�") ("דער והחיות הנשמה הרי שבאד�, ונשמה שבגו� כש�

שליטי�" הוא53"תלת כולו שהגו� דהיינו הגו�, חלקי בכל ג�) אלא ,ig seb�ג הוא כ� � לעבעדיקער") ַ("א
פנימיות ישנה שבה די� ובכל חלק שבכל כיו� חי", "גו� בבחינת שהיא דאורייתא"), ("גופא דתורה בנגלה

.54ונשמה

וישנ� החיות, ניכרת שבה� חלקי� ישנ� הרי הגו�, חלקי בכל היא שהחיות א� האד�, שבגו� שכש� אלא,
נת� דרבי באבות כדאיתא חיות, ניכרת אי� שבה� העקביי�, (וכמו ניכרת החיות אי� שבה� "הקב"ה..55חלקי�

שא� דתורה, בנגלה ג� הוא כ� � אד�") של עקיביו זה באד� המוות מלא� בעולמו.. שברא מה כל באד� יצר
פנימיות, שישנה ניכר שבה� דתורה בנגלה חלקי� ישנ� כ� פי על א� שבו, הפנימיות ישנה שבה חלק שבכל

ניכר. הדבר אי� שבה� חלקי� וישנ�

הגו� לחלקי החיות, ניכרת שבה� הגו� חלקי שבי� החילוק בדוגמת הוא � אלו סוגי� ב' שבי� והחילוק
"מת ה� בה�) ניכרת החיות (שאי� עקביי� שג� פי על שא� והיינו, ניכרת, החיות אי� שלמעלהigayשבה� ,"

" זה הרי מקו� מכל סת�, דומ� על שבאד� דומ� כמעלת סת�, חלקיznמ"מת" לשאר בדומה ואינ� שבחי",
הגו�.

.ÂËהפנימיות בו שניכר דתורה בנגלה לעני� :56דוגמא

לפי57שנינו טעמא, "מאי ש�: ובגמרא טוב", ביו� טמאה) תרומה של (שמ� שריפה בשמ� מדליקי� "אי� :
נפש. אוכל צור� זה שאי� כיו� טוב", ביו� קדשי� שורפי� שאי�

וש"נ.47) (במשנה). ב לד, ברכות
וש"נ.48) ב. לח, ב"ק
אסת"ר49) ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו,
ב.50) צט, סנהדרי� ראה
תשי"א.51) השבועות דחג ב' יו� שיחת ע� בשילוב

א.52) קנב, זח"ג
א.53) קנג, זח"ב
וש"נ.54) .205 ע' ח"י התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
ספל"א.55)
וש"נ.56) ואיל�. 193 ע' חי"ט לקו"ש ג� ראה � לקמ� בהבא
וש"נ.57) (ובפרש"י). ב כד, שבת
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שאי� מה בגופו", הקשורה נפש בחינת שהיא גשמי מקו� בבחינת שלה� ולבוש כלי בתו� אלו מידות שלשה
אבל דאמת, אליבא שזהו אלא ההסתלקות. לאחר �epipirlכ� הסתלקות של עני� זה הרי

ההסת לאחר שני� ארבע ג� כ�, פי על ש"שלוחווא� וכיו� הרבי, של בשליחותו לעסוק הוא מוסי� לקות,
אד� הרבי.ezenk"47של עמו הול� הול�, הוא שאליו מקו� בכל הרי ,

נתגלתה זה שבעני� פשוטי�.ygenaונמצא, אנשי� של מעלת�

בריה" כל שכר מקפח הקב"ה ש"אי� לבורא�"48וכיו� דומי� ו"צדיקי� על49, הרבי לו ישל� בוודאי הרי �

כל את ימלא ובוודאי בטוח")... א איז רבי ("דער בטוחה" "השקעה הוא הרבי שליחותו. את מבצע שהוא ַכ�
לו. הצרי�

ממילא ובדר� מעלה, של בפמליא שלו� ימשי� � כפי�" לזר ד"תקעת בהעני� התעסקותו ידי שעל והיינו,
מטה של בפמליא ג� לו.50(ובעיקר) הדרוש וכל בהרחבה, לפרנסה בנוגע ,

***

.‚È,במקדש החדש את שמתירי� הלח� לשתי במדינה החדש את שמתיר העומר בי� החילוק אודות דובר
ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה � ה' בעבודת עניינ� ותוכ� דתורה, נגלה עלֿפי בזה הביאורי� 51פרטי

ואיל�. 134 עמוד ב חלק שיחות בלקוטי

***

.„Èמשמות52ידוע והרי דאורייתא". "נשמתא היא התורה ופנימיות דאורייתא", "גופא הוא דתורה שנגלה
דהיינו שבה�, אינעווייניק") ("דער הפנימיות ישנה דתורה שבנגלה החלקי� שבכל מוכח גופא ונשמה) (גו� אלו

שבה�. הנשמה
שה� וכבד, לב במוח רק (לא נמצאי� לעב�") ("דער והחיות הנשמה הרי שבאד�, ונשמה שבגו� כש�

שליטי�" הוא53"תלת כולו שהגו� דהיינו הגו�, חלקי בכל ג�) אלא ,ig seb�ג הוא כ� � לעבעדיקער") ַ("א
פנימיות ישנה שבה די� ובכל חלק שבכל כיו� חי", "גו� בבחינת שהיא דאורייתא"), ("גופא דתורה בנגלה

.54ונשמה

וישנ� החיות, ניכרת שבה� חלקי� ישנ� הרי הגו�, חלקי בכל היא שהחיות א� האד�, שבגו� שכש� אלא,
נת� דרבי באבות כדאיתא חיות, ניכרת אי� שבה� העקביי�, (וכמו ניכרת החיות אי� שבה� "הקב"ה..55חלקי�

שא� דתורה, בנגלה ג� הוא כ� � אד�") של עקיביו זה באד� המוות מלא� בעולמו.. שברא מה כל באד� יצר
פנימיות, שישנה ניכר שבה� דתורה בנגלה חלקי� ישנ� כ� פי על א� שבו, הפנימיות ישנה שבה חלק שבכל

ניכר. הדבר אי� שבה� חלקי� וישנ�

הגו� לחלקי החיות, ניכרת שבה� הגו� חלקי שבי� החילוק בדוגמת הוא � אלו סוגי� ב' שבי� והחילוק
"מת ה� בה�) ניכרת החיות (שאי� עקביי� שג� פי על שא� והיינו, ניכרת, החיות אי� שלמעלהigayשבה� ,"

" זה הרי מקו� מכל סת�, דומ� על שבאד� דומ� כמעלת סת�, חלקיznמ"מת" לשאר בדומה ואינ� שבחי",
הגו�.

.ÂËהפנימיות בו שניכר דתורה בנגלה לעני� :56דוגמא

לפי57שנינו טעמא, "מאי ש�: ובגמרא טוב", ביו� טמאה) תרומה של (שמ� שריפה בשמ� מדליקי� "אי� :
נפש. אוכל צור� זה שאי� כיו� טוב", ביו� קדשי� שורפי� שאי�

וש"נ.47) (במשנה). ב לד, ברכות
וש"נ.48) ב. לח, ב"ק
אסת"ר49) ה. פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו,
ב.50) צט, סנהדרי� ראה
תשי"א.51) השבועות דחג ב' יו� שיחת ע� בשילוב

א.52) קנב, זח"ג
א.53) קנג, זח"ב
וש"נ.54) .205 ע' ח"י התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
ספל"א.55)
וש"נ.56) ואיל�. 193 ע' חי"ט לקו"ש ג� ראה � לקמ� בהבא
וש"נ.57) (ובפרש"י). ב כד, שבת
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בתוספות טוב58והקשו יו� דוחה שריפת� שאי� הוא די� דקדשי� מקדשי�, תרומה ילפינ� היכי תאמר "וא� :
ייאסר, למה שריפה בשעת ליהנות שמותר טמאה תרומה שריפת אלא שריפה.. בשעת ליהנות יכול שאי� לפי
גרע"? מיגרע בשריפתה מצוה שיש לפי תרומה דאטו להנאתו, ולהדליקו לשורפו שמותר חולי� משמ� שנא מאי

הנאות כל תורה שאסרה דכיו� גרע, דוודאי ריב"א "ואומר זוותירצו: הבערה כ� א� שריפה, הנאת רק
ולהכי ביעורה, בשעת ממנה שייהנה הקפידה לא שהתורה אלא שריפה, מצות לש� אלא הנאתו לצור� אינה

טוב". יו� דחיא לא

מוב�: אינו עדיי� � נגלה פי על והנה,

(שמסיקה נפש אוכל צור� ג� בזה יש בינתיי� הרי � מצוה? ג� בזה שיש דאס") ארט ("וועמע� בכ� ַָמה
מצוה")? די קאליע מאכט ("וואס המצוה בזה גורעת ומה תבשילו), ַַָתחת

היא טוב ביו� האכילה שכללות דר� אוכלdevnועל לצור� טוב ביו� מלאכה לעשות מותר כ� פי על וא� ,
תחת תרומה להסיק אסור מדוע כ�, וא� נפש"! ד"אוכל ההיתר את מבטלת שבזה שהמצוה אומרי� ואי� נפש,

טוב? ביו� תבשילו

התוספות דברי את להסביר ב"אמריקא"...) שאומרי� כפי בעסט", די ("טרייע� לנסות שאפשר אמנ� ייתכ� �
שדברי כיו� חסידות, פי על זה עני� לבאר צור� יש ולכ�, בכ�. אצליח א� יודע אינני אז ג� אבל, נגלה, פי על

דתורה בנגלה מהחלקי� ה� אלו פנימיות.xkipyתוספות בה� שיש

.ÊË:�העני וביאור
אינה מציאותו כל הרי שבעול�, מציאות בכל ולכ�, ומצוות. התורה קיו� בשביל ורק א� נברא העול� כל

דבר מציאותו.xwirdלגביlthאלא ועיקר תכלית שזהו שבו, המצוה קיו� � שבו

את מנצלי� זהezilkzוכאשר ידי על – מצוה בו שמקיימי� ידי על הדבר, eze`ivnשל lk zlhaznשל
רק ונשאר בו.zilkzהדבר, שמקיימי� המצוה � הדבר

טוב: ביו� תבשילו תחת תרומה להסיק לאיסור הטע� וזהו

היא תרומה ששריפת (צור�devnכיו� זה עני� הרי נפש, אוכל לצור� ג� היא השריפה שפעולת א� הרי ,

התרומה) שבשריפת נפש llkאוכל ze`ivn epi`אלא אינה התרומה דשריפת המציאות שכל כיו� ,devnd.שבזה

לצור� ולא נפש, אוכל לצור� אלא טוב ביו� הבערה הותרה שלא כיו� טוב, ביו� זאת לעשות אסור ולכ�
devn.

.ÊÈ:בעבודה מהאמור ההוראה
מציאות� ע� ולא שלו מציאותו ע� לא דבר, שו� ע� להתחשב לו אי� � מצוה לעשות הול� יהודי כאשר

דבר על מדובר שכאשר כיו� כלשה�, אחרי� דברי� המציאותdevnשל וכל האחרי�, העניני� כל מתבטלי� �

שמקיי�. המצוות קיו� אלא אינה

מתו� מצוה לעשות והול� דבר, בשו� מתחשב אינו eze`ivnוכאשר lehia�ע יחד הוא, מתעלה אזי �

יותר. נעלית למדרגה בה�, שעוסק הגשמיי� הדברי�

שנאמר כמו בגשמיות, צרכיו כל ג� לו יש תחנוני�"59ואז לשו� אלא א� "אי� – תלכו" בחוקותי ,60"א�

(לשו� גשמיכ� "ונתתי אזי � תלכו" "בחוקותי אלא עני�, שו� על יביטו שלא ישראל לבני מתחנ� שהקב"ה
zeinyb61."�בעת (

.ÁÈ:הפנימיות בו שניכר דתורה בנגלה נוס� עני�
"ממושבותיכ�" להיות שצריכי� הלח� לשתי שירדו62בנוגע חיטי� זירא, ר' "בעי – דווקא ישראל מאר� ,

לפי.58) ד"ה
בחוקותי.59) ר"פ
סע"א.60) ה, ע"ז

(61,19 ע' ח"א תשמ"ט סה"ש ג� וראה סוסר"ז. טוב ש� כתר ראה
בשוה"ג. � 391 ע' ח"ד תשמ"ט והתוועדויות

יז.62) כג, אמור
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דלמא או דמי, שפיר דעבי� אבל דלא, לאר� דחוצה לאפוקי רחמנא אמר ממושבותיכ� מהו.. בעבי�
לא" נמי דעבי� ואפילו דווקא .63ממושבותיכ�

ש� רש"י חטי�".64ובפירוש מליאה ספינה בלעו באוקיינוס העבי� כששתו המטר, ע� � בעבי� "שירדו :

ידי על העבי� כשיתפזרו כ� ואחרי חטי�, לבלוע ביכולת� ("דיקע"), סמיכי� ה� שהעבי� כיו� [כלומר:
גבי מעל בלעו שהעבי� בפועל אירע כבר כי גוזמא, של עני� זה ואי� המטר. ע� החטי� מה� יפלו הרוח,

ישראל]. באר� ג� כזה מעשה ייתכ� ולכ� כו', גבוהי� הרי�

ש� בתוספות הלח�65אמנ�, לשתי הותרו וכי לאר�, מחוצה "אי דממהֿנפש�: � רש"י פירוש על הקשו
אלא כ�. ידי על ה� נאסרי� וכי ישראל, מאר� ואי וליכא. בעינ� ממושבותיכ� מקו� מכל בעבי�, שהיו בשביל

לי qpנראה ici lrc."�בעבי ירדו

נס: ידי על בעבי� שירדו לחטי� בנוגע בגמרא האיבעיא מוב� אינו � נגלה פי על והנה,

הכלל בעבי�,66ידוע חטי� שירדו נס יהיה א� אפילו דיד� שבנדו� ג� ומה למגנא". ניסא קוב"ה עביד ש"לא
הרמב"� כפסק איפשיטא, דלא בעיא בזה שיש כיו� הלח�, לשתי להקריב� יוכלו �67לא בעבי� שירדו "חטי�

תסתפק שהגמרא מקו� מה כ�, וא� יביא". לא לפיכ� ספק.. בה� יש � נס ידי על היינו התוספות שלפירוש
הלכה? יפסוק שהרמב"� ועד בזה,

האיבעיא. פנימיות את לבאר בהכרח � מוב� אינו הדבר נגלה פי שעל וכיו�

.ËÈ:בזה והביאור
(כנ"ל אד� מאכל שה� מחיטי�, נעשי� הלח�" אלא68"שתי המזבח. גבי על להקרבה ראויי� שנעשי� ועד ,(

צור� יש זה נקט"dribiaשבשביל דפת סידורא "תנא כו'"69– והחורש "הזורע הקב"ה70, של רצונו שאי� מכיו� ,

דכיסופא" .71ב"נהמא

הביטול הוא המזבח גבי על והקרבת� שבתורה, ההבנה על מורה הלח�" ש"שתי לעיל68 נתבאר והנה,
כו'. השכל ושעבוד

ידי על להיות שצרי� שבתורה ההבנה מעני� שכ� במכל – דווקא ויגיעה עבודה ידי על נעשה זה ועני�
ז"ל רבותינו כמאמר דווקא, בבקשה72יגיעה חובה ידי לצאת שאי� דהיינו תאמי�", אל ומצאתי יגעתי "לא

"ות� תאמי�"73.72מהקב"ה ומצאתי "יגעתי – ואז להתייגע, מחויבי� אלא ולהשכיל"... להבי� בינה בלבנו

לו נות� אזי � מתייגע אינו עצמו שהאד� רואה הקב"ה כאשר אמנ�, להיות. שראוי כפי הסדר הוא זה וכל
תשובה הרהור אריי�") אי� ווארפט ("ער בו שמכניס דהיינו בעבי�", שירדו .dlrnln"חטי� ַ

קלער�"): צו א� ער ("הויבט ולחקור להסתפק הוא מתחיל שחורה'ניק"... "מרה הוא שיהודי שמכיו� ָאלא
מה יודע אינו ובמילא בפנימיות, זה שאי� דהיינו "שלו", זה אי� הרי � זה עני� על התייגע לא והוא הואיל

כו'. יהיה

כשר": הביא וא� יביא "לא בעבי� שירדו שחטי� לו, אומרי� זה ועל

חייבי� אלא בעבי�", שירדו ל"חטי� מקו� אי� � לכתחילה להיות הראוי העבודה סדר אבלrbiizdlמצד ;

לנצלו. עליו תשובה, הרהור לו יש שכאשר דהיינו כשר", הביא "א� – בדיעבד

הרי כו', רע בענייני שקוע מלהיות יינצל בפנימיות) זה אי� כאשר (ג� שבינתיי� זאת לבד כי � לזה והטע�
בפנימיות. ג� העני� בו שיהיה ומצב למעמד ג� יגיע סו� כל סו�

***
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דלמא או דמי, שפיר דעבי� אבל דלא, לאר� דחוצה לאפוקי רחמנא אמר ממושבותיכ� מהו.. בעבי�
לא" נמי דעבי� ואפילו דווקא .63ממושבותיכ�

ש� רש"י חטי�".64ובפירוש מליאה ספינה בלעו באוקיינוס העבי� כששתו המטר, ע� � בעבי� "שירדו :

ידי על העבי� כשיתפזרו כ� ואחרי חטי�, לבלוע ביכולת� ("דיקע"), סמיכי� ה� שהעבי� כיו� [כלומר:
גבי מעל בלעו שהעבי� בפועל אירע כבר כי גוזמא, של עני� זה ואי� המטר. ע� החטי� מה� יפלו הרוח,

ישראל]. באר� ג� כזה מעשה ייתכ� ולכ� כו', גבוהי� הרי�

ש� בתוספות הלח�65אמנ�, לשתי הותרו וכי לאר�, מחוצה "אי דממהֿנפש�: � רש"י פירוש על הקשו
אלא כ�. ידי על ה� נאסרי� וכי ישראל, מאר� ואי וליכא. בעינ� ממושבותיכ� מקו� מכל בעבי�, שהיו בשביל

לי qpנראה ici lrc."�בעבי ירדו

נס: ידי על בעבי� שירדו לחטי� בנוגע בגמרא האיבעיא מוב� אינו � נגלה פי על והנה,

הכלל בעבי�,66ידוע חטי� שירדו נס יהיה א� אפילו דיד� שבנדו� ג� ומה למגנא". ניסא קוב"ה עביד ש"לא
הרמב"� כפסק איפשיטא, דלא בעיא בזה שיש כיו� הלח�, לשתי להקריב� יוכלו �67לא בעבי� שירדו "חטי�

תסתפק שהגמרא מקו� מה כ�, וא� יביא". לא לפיכ� ספק.. בה� יש � נס ידי על היינו התוספות שלפירוש
הלכה? יפסוק שהרמב"� ועד בזה,

האיבעיא. פנימיות את לבאר בהכרח � מוב� אינו הדבר נגלה פי שעל וכיו�

.ËÈ:בזה והביאור
(כנ"ל אד� מאכל שה� מחיטי�, נעשי� הלח�" אלא68"שתי המזבח. גבי על להקרבה ראויי� שנעשי� ועד ,(

צור� יש זה נקט"dribiaשבשביל דפת סידורא "תנא כו'"69– והחורש "הזורע הקב"ה70, של רצונו שאי� מכיו� ,

דכיסופא" .71ב"נהמא

הביטול הוא המזבח גבי על והקרבת� שבתורה, ההבנה על מורה הלח�" ש"שתי לעיל68 נתבאר והנה,
כו'. השכל ושעבוד

ידי על להיות שצרי� שבתורה ההבנה מעני� שכ� במכל – דווקא ויגיעה עבודה ידי על נעשה זה ועני�
ז"ל רבותינו כמאמר דווקא, בבקשה72יגיעה חובה ידי לצאת שאי� דהיינו תאמי�", אל ומצאתי יגעתי "לא

"ות� תאמי�"73.72מהקב"ה ומצאתי "יגעתי – ואז להתייגע, מחויבי� אלא ולהשכיל"... להבי� בינה בלבנו

לו נות� אזי � מתייגע אינו עצמו שהאד� רואה הקב"ה כאשר אמנ�, להיות. שראוי כפי הסדר הוא זה וכל
תשובה הרהור אריי�") אי� ווארפט ("ער בו שמכניס דהיינו בעבי�", שירדו .dlrnln"חטי� ַ

קלער�"): צו א� ער ("הויבט ולחקור להסתפק הוא מתחיל שחורה'ניק"... "מרה הוא שיהודי שמכיו� ָאלא
מה יודע אינו ובמילא בפנימיות, זה שאי� דהיינו "שלו", זה אי� הרי � זה עני� על התייגע לא והוא הואיל

כו'. יהיה

כשר": הביא וא� יביא "לא בעבי� שירדו שחטי� לו, אומרי� זה ועל

חייבי� אלא בעבי�", שירדו ל"חטי� מקו� אי� � לכתחילה להיות הראוי העבודה סדר אבלrbiizdlמצד ;

לנצלו. עליו תשובה, הרהור לו יש שכאשר דהיינו כשר", הביא "א� – בדיעבד

הרי כו', רע בענייני שקוע מלהיות יינצל בפנימיות) זה אי� כאשר (ג� שבינתיי� זאת לבד כי � לזה והטע�
בפנימיות. ג� העני� בו שיהיה ומצב למעמד ג� יגיע סו� כל סו�

***
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.Î[:אמר כ� ואחרי זי�", עסט "עס� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר אדמו"ר וחמי מורי בעצמו".74כ"ק נמצא הוא ש� אד� של שרצונו "במקו� טוב: ש� הבעל בש�

כ�.והוס לאחרי ג� נמש� מקו�) באותו (שנמצא זה שעני� הזק�, אדמו"ר בזה י�

העני�: וביאור

עניינו � רקsiwnרצו� היא הרצו� התעוררות פעולת ולכ�, .dry dze`aשל בתנועה אד� עומד שבה
נמש� זה שעני� הזק�, אדמו"ר הוסי� זה ועל בעצמו"; נמצא הוא ש"ש� טוב ש� הבעל כמאמר התעוררות,

ג� ג�zeiniptaאצלו העני� נמש� ולכ� ,ok ixg`l.

ז"ל רבותינו מאמר יוב� זה פי אלוקי�"75ועל ה' ("אנכי ודיבור דיבור כל פרחה76ש"על הדיברות) ושאר
לנשמות היא דמת�ֿתורה הכוונה הרי מוב�: אינו דלכאורה � ש"mitebaנשמת�" וכיו� נשמת�",dgxtדווקא,

שג� הנ"ל, הזק� אדמו"ר מאמר פי על בזה, העני� א� � ישראל? בני על הדברות עשרת פעולת היתה מה
המתי�" את בו להחיות שעתיד בטל לה� הקב"ה ש"החזירה שמיעת77לאחר בשעת שהיה ההרגש עדיי� נשאר ,

הדיברות. עשרת

שאי� והיינו, זמ�. מש� לאחרי ג� להימש� צריכה זו שתנועה � דתשובה להתנועה בנוגע ג� הוא זה ועני�
לאכול חוזרי� ההתוועדות ולאחר זי�", שלאפט שלאפ� זי� עסט "עס� מנגני� ההתוועדות שבשעת באופ� ָָזה

ג� להימש� צרי� ההתוועדות שבשעת הרגש אלא כמקוד�... okולישו� ixg`l,כדבעי יהיו והשינה שהאכילה ,

להניגו� .78בהתא�

.‡Îלתשרי ניס� בי� חילוק יש עבודת79בכלל ענינו שתשרי �daeyzdעבודת ענינו וניס� ,miwicvd�א אבל .

צריכה כ�, פי לש�"cinzעל להתקרב מכא� "אסורה דתשובה, התנועה .80להיות

העני�: וביאור

שהרי ניט"), דא� ("טויג כדבעי זה אי� מקומו, על עומד הוא א� הרי � צדיק במדרגת הוא האד� כאשר ָג�
ז"ל רבותינו שנאמר81אמרו מנוחה.. לה� אי� בתשובה82"צדיקי� לשוב עליו כ�, וא� חיל", אל מחיל ילכו

זה! ז"ל חכמינו מאמר קיי� שלא גופא זה על

ידי על הרי � ה"ש�" את מרגישי� אי� א� וג� לש�". להתקרב מכא� ד"אסורה בתנועה תמיד לעמוד יש
בעצמו", הוא ש� אד� של שרצונו ש"במקו� טוב ש� הבעל אומר זה שעל לש�", "להתקרב ההתעוררות עצ�

סו� סו�ֿכל אזי כ�, לאחרי ג� נמש� זה שעני� מוסי� הזק� ל"ש�".miribnואדמו"ר

***

.·Î�כתיב83בעני התורה, לקבלת וההכנה תורה ואמרו84מת� ישראל", לבני ותגיד יעקב לבית תאמר "כה
ז"ל לאנשי�.85רבותינו כ� ואחרי לנשי� זה עני� רבנו משה יודיע שתחילה כלומר, הנשי�", אלו יעקב "בית

בשני� בידיה�. ונמצא ישראל בנשי תלוי החינו� עני� התורה: קיו� תלוי ישראל שבנשי לפי והיינו
והול� גדל כשהילד כ�, אחרי וג� בבית, היו� כל במש� הוא נמצא � ביותר קט� עדיי� כשהילד הראשונות,

אמו. ע� בבית, הזמ� רוב במש� הוא נמצא אז ג� � ל"חדר"

נמצא � הבעל של והנהגתו מראהו רבה, במידה ובמילא, הבית, של שטעל") גאנצער ("דער מעמדו כל ַוג�
הבית. עקרת האשה, של בידיה

ס"ע74) תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד השבועות דחג ב' ליל שיחת
סמ"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר וראה ואיל�). 132

וש"נ.
(ג).75) טז פ"ה, שהש"ר ד. פכ"ט, שמו"ר ב. פח, שבת
ועוד.76) ב. כ, יתרו
והערות77) הגהות ב"מ"מ, ש�. שבת וראה ספל"ו. התניא לשו�

וש"נ. רכד). (ע' לש� קצרות"
קדושי�78) פ' מלכות" ("דבר ס"ד קדושי� ש"פ שיחת ג� ראה

וש"נ. יד). ע'

וש"נ.79) ואיל�). טו ע' (ש� ואיל� ס"ז ש� ראה
ג.80) ג, שמות פרש"י
וש"נ.81) בסופה. ברכות
ח.82) פד, תהלי�
שליט"א83) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה כג) סו"ס (עד זו שיחה

ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 573 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסה (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד

ג.84) יט, יתרו
ב.85) פכ"ח, שמו"ר ג� וראה ג. יט, יתרו ופרש"י מכילתא
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רכה" בלשו� � "תאמר – יעקב" לבית "תאמר ישראל: לנשי אומרי� זה אלא86ועל זה אי� אבל .oeylצורת �

שאומרי� התוכ� אותו את לה� לומר צריכי� אחר. תוכ� לה� לומר שצריכי� ולא רכה, � ("אויסדרוק") ביטוי
אבל בדר�oeylaלאנשי�, ילכו לא (א� טוב הלא בצד לדבר צור� אי� אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק וכפתג� רכה.

הטוב בצד אלא ח"ו), .87התורה

רוצי� שהכל ודאי בגשמיות בריאות והרי � בגשמיות בריאי� יהיו שילדיה� רצונ� שא� לה�, להסביר יש
בריא. הגו� ג� נעשה שאז הנשמה, בריאות ידי על רק לבוא יכול זה הרי וברוחניות, בגשמיות ומאושרי� �

כי הנשמה, בריאות ידי על רק לבוא יכולה הגו� שבריאות אומרי� להבדיל, העול�, אומות חכמי אפילו
ידי על רק הדבר אפשרי ישראל בני ואצל בריא. הגו� וממילא בריאי�, ה"עצבי�" אזי בריאה, הנשמה כאשר

תורה. עלֿפי וחיי� חינו�

ושינה באכילה שתלוי דבר זהו הגו�? לבריאות התורה של השייכות מהי קושיא: ולשאול אמא לבוא יכולה
וכדומה? אל�ֿבי"ת, לימוד פיאות, גידול ציצית, ברכות, שמע, קריאת לכשרות, השייכות מהי אבל והדומה;

הגו�, על וה� הנשמה על ה� העול�, על "בעלֿהבית" הוא הרי העול�, את ברא שהקב"ה שכיו� לדעת, יש
לעשות. מוכרחי� כ� קבע, שהוא וכפי

יודע � "פאבריק") פעקטארי", ("א מפעל של תוכניות שתיכנ� שמי רואי�, weec`אנו `edאת לנהל כיצד ַַָ
יודע � נוגע שאינו קלייניקייט") ("א ער� קט� כדבר אחר אד� בעיני שנראה מה נוגעed`המפעל. זה שפרט ַ

המפעל בעיניה,88לכל הנראה כפי יתנהל שהכל ורצונה איש, על סומכת אינה בביתה שעקרתֿבית רואי� אנו .

הבית וצרכי הילדי�, של צרכיה� הבעל, של צרכיו בדיוק היודעת שהיא .89מכיו�

לבעלות בנוגע הוא כ� ihxtוא� oipraלילד רק לא ונוגע ילד, אודות מדובר שכאשר ובוודאי מכלֿשכ� �

זי� ("מיש� בעלות בענייני להתערב יכול אינו שאיש בוודאי הרי דורות, לדורי ולבניֿבניו, לבניו ג� אלא עצמו
לילד נוגע וזה להתנהג, חייבי� כ� � העול� של ה"בעלֿהבית" הקב"ה, שקבע ובדר� בעלֿהבית'שקייט"), אי�

וג� zexecעצמו ixecl.

ג� מידה באותה בדיוק "בעלֿהבית" הוא � השמי� על "בעלֿהבית" שהוא שהקב"ה, לדעת, יש
צרי� חינוכו ג� הרי � האחוזי� במאת בריא יהיה שהילד רוצי� וא� אחרת. מדינה בכל או ב"ארצותֿהברית",

תורה. עלֿפי אחוז מאה האחוזי�, מאת בכל להיות

יו�, וחצי בריא, יו� חצי � חסֿושלו� ("פיפטיֿפיפטי") חצי" "חצי של במצב ילד על יסכימו לא הורי�
פשרות. שו� ללא בשלמות, בגופ� בריאי� יהיו שילדיה� כדי נפש� את מוסרי� הורי� אחר. באופ� חסֿושלו�,
חצי" "חצי לא פשרות, ללא של�, יהיה הילדי� שחינו� בכ� � הקב"ה שקבע כפי � קשור זה שעני� אלא

להקב"ה. האחוזי� מאת כל אלא לייט�"), ("צו לאנשי� וחצי להקב"ה חצי ("פיפטיֿפיפטי"),

"שמע לגילו: בהתא� בזיכרונו, וחרותי� במוחו חקוקי� תורה דברי שיהיו מוחלט, באופ� לוודא יש לזה נוס�
לומד, אינו שבו הזמ� עבור ג� נוגע זה ועני� אחדות. משניות חומש, פסוקי תפלות, ברכות, אני", "מודה ישראל",

בחסידות כמבואר הדבר, משפיע אז ג� � לימודו על חוזר הרופאי�.90ואינו ג� בכ� הודו האחרונות ובשני� ,

.‚Î:בקיצור האמור, מכל הס�ֿהכול
העול�, של "בעלֿהבית" של להוראותיו בהתא� שההנהגה הבריא, בשכל ג� מוב� והדבר בתורה, מצינו

הדר� פשרות.dcigidהיא ללא ההנהגה להיות צריכה � פשרות בלי בהצלחה חפצי� וא� בעול�. להצליח

לילדי�: בנוגע ובפרט

האחוזי�. מאת בכל להקב"ה ולמוסר� לחנכ� יש ולכ� האחוזי�, מאת בכל בריאי� להיות צריכי� ילדי�
שנאמר כמו אחוזי�, במאה גשמיות וה� רוחניות ה� � להורי� וג� � לילדי� הקב"ה נות� בחוקותי"א�59ואז

אתכ�". בריתי את והקימותי אתכ�, והרביתי יבולה.. האר� ונתנה תלכו..

ועוד.86) א. יב, בהעלות� ופרש"י ספרי
קלו.87) ע' ריש חכ"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות�קודש ג� ראה
ואיל�.88) 224 ע' חי"א התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה

(89.150 ע' ח"ל לקו"ש ג� ראה
קדושי�.90) ס"פ לקו"ת ראה
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רכה" בלשו� � "תאמר – יעקב" לבית "תאמר ישראל: לנשי אומרי� זה אלא86ועל זה אי� אבל .oeylצורת �

שאומרי� התוכ� אותו את לה� לומר צריכי� אחר. תוכ� לה� לומר שצריכי� ולא רכה, � ("אויסדרוק") ביטוי
אבל בדר�oeylaלאנשי�, ילכו לא (א� טוב הלא בצד לדבר צור� אי� אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק וכפתג� רכה.

הטוב בצד אלא ח"ו), .87התורה

רוצי� שהכל ודאי בגשמיות בריאות והרי � בגשמיות בריאי� יהיו שילדיה� רצונ� שא� לה�, להסביר יש
בריא. הגו� ג� נעשה שאז הנשמה, בריאות ידי על רק לבוא יכול זה הרי וברוחניות, בגשמיות ומאושרי� �

כי הנשמה, בריאות ידי על רק לבוא יכולה הגו� שבריאות אומרי� להבדיל, העול�, אומות חכמי אפילו
ידי על רק הדבר אפשרי ישראל בני ואצל בריא. הגו� וממילא בריאי�, ה"עצבי�" אזי בריאה, הנשמה כאשר

תורה. עלֿפי וחיי� חינו�

ושינה באכילה שתלוי דבר זהו הגו�? לבריאות התורה של השייכות מהי קושיא: ולשאול אמא לבוא יכולה
וכדומה? אל�ֿבי"ת, לימוד פיאות, גידול ציצית, ברכות, שמע, קריאת לכשרות, השייכות מהי אבל והדומה;

הגו�, על וה� הנשמה על ה� העול�, על "בעלֿהבית" הוא הרי העול�, את ברא שהקב"ה שכיו� לדעת, יש
לעשות. מוכרחי� כ� קבע, שהוא וכפי

יודע � "פאבריק") פעקטארי", ("א מפעל של תוכניות שתיכנ� שמי רואי�, weec`אנו `edאת לנהל כיצד ַַָ
יודע � נוגע שאינו קלייניקייט") ("א ער� קט� כדבר אחר אד� בעיני שנראה מה נוגעed`המפעל. זה שפרט ַ

המפעל בעיניה,88לכל הנראה כפי יתנהל שהכל ורצונה איש, על סומכת אינה בביתה שעקרתֿבית רואי� אנו .

הבית וצרכי הילדי�, של צרכיה� הבעל, של צרכיו בדיוק היודעת שהיא .89מכיו�

לבעלות בנוגע הוא כ� ihxtוא� oipraלילד רק לא ונוגע ילד, אודות מדובר שכאשר ובוודאי מכלֿשכ� �

זי� ("מיש� בעלות בענייני להתערב יכול אינו שאיש בוודאי הרי דורות, לדורי ולבניֿבניו, לבניו ג� אלא עצמו
לילד נוגע וזה להתנהג, חייבי� כ� � העול� של ה"בעלֿהבית" הקב"ה, שקבע ובדר� בעלֿהבית'שקייט"), אי�

וג� zexecעצמו ixecl.

ג� מידה באותה בדיוק "בעלֿהבית" הוא � השמי� על "בעלֿהבית" שהוא שהקב"ה, לדעת, יש
צרי� חינוכו ג� הרי � האחוזי� במאת בריא יהיה שהילד רוצי� וא� אחרת. מדינה בכל או ב"ארצותֿהברית",

תורה. עלֿפי אחוז מאה האחוזי�, מאת בכל להיות

יו�, וחצי בריא, יו� חצי � חסֿושלו� ("פיפטיֿפיפטי") חצי" "חצי של במצב ילד על יסכימו לא הורי�
פשרות. שו� ללא בשלמות, בגופ� בריאי� יהיו שילדיה� כדי נפש� את מוסרי� הורי� אחר. באופ� חסֿושלו�,
חצי" "חצי לא פשרות, ללא של�, יהיה הילדי� שחינו� בכ� � הקב"ה שקבע כפי � קשור זה שעני� אלא

להקב"ה. האחוזי� מאת כל אלא לייט�"), ("צו לאנשי� וחצי להקב"ה חצי ("פיפטיֿפיפטי"),

"שמע לגילו: בהתא� בזיכרונו, וחרותי� במוחו חקוקי� תורה דברי שיהיו מוחלט, באופ� לוודא יש לזה נוס�
לומד, אינו שבו הזמ� עבור ג� נוגע זה ועני� אחדות. משניות חומש, פסוקי תפלות, ברכות, אני", "מודה ישראל",

בחסידות כמבואר הדבר, משפיע אז ג� � לימודו על חוזר הרופאי�.90ואינו ג� בכ� הודו האחרונות ובשני� ,

.‚Î:בקיצור האמור, מכל הס�ֿהכול
העול�, של "בעלֿהבית" של להוראותיו בהתא� שההנהגה הבריא, בשכל ג� מוב� והדבר בתורה, מצינו

הדר� פשרות.dcigidהיא ללא ההנהגה להיות צריכה � פשרות בלי בהצלחה חפצי� וא� בעול�. להצליח

לילדי�: בנוגע ובפרט

האחוזי�. מאת בכל להקב"ה ולמוסר� לחנכ� יש ולכ� האחוזי�, מאת בכל בריאי� להיות צריכי� ילדי�
שנאמר כמו אחוזי�, במאה גשמיות וה� רוחניות ה� � להורי� וג� � לילדי� הקב"ה נות� בחוקותי"א�59ואז

אתכ�". בריתי את והקימותי אתכ�, והרביתי יבולה.. האר� ונתנה תלכו..

ועוד.86) א. יב, בהעלות� ופרש"י ספרי
קלו.87) ע' ריש חכ"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות�קודש ג� ראה
ואיל�.88) 224 ע' חי"א התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה

(89.150 ע' ח"ל לקו"ש ג� ראה
קדושי�.90) ס"פ לקו"ת ראה
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גאלתנו"]. "ממצרי� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.„Îכידוע] בהעלות� דפרשת בשבוע עתה והסדר91עומדי� השנה, דימי והסדר השבוע דימי הסדר שישנו
אודות מדובר שבה השבוע)], (ימי עול� דימי להסדר סותר אינו � המועדי� ה� זה שבכלל � השנה דימי

המנורה.
בזר כשרה המנורה שהדלקת מצינו המנורה, והדלקת המנורה) ניקוי (דהיינו המנורה להטבת בנוגע ,92והנה,

אלאzahdואילו שאינה א� דוקאdpkdהמנורה, בכה� להיות צריכה בעי93לההדלקה, וטעמא .94.

הרמב"� לדעת זה: בעני� שמצינו פלא דבר ה�95ועוד יו�, בכל פעמי� ב' המנורה את להדליק צריכי� היו
צרי�" הוא לאורה ש"לא א� הרי � בלילה המנורה הדלקת בשלמא מוב�: אינו ולכאורה ביו�. וה� ,96בלילה

שאי� ביו�, אבל זה; עני� המקדש בבית ג� היה בלילה, נרות שמדליקי� הוא העול� שסדר כיו� מקו�, מכל
המקדש? בבית נרות להדליק הוצרכו מדוע � נרות להדליק העול� סדר

.‰Î:�העני וביאור
להתייגע צרי� ואחת אחד כל אלא דכסופא", "נהמא שיהיה הקב"ה של רצונו שאי� י"ט) (סעי� לעיל נתבאר

בעצמו.

כאשר רק דיד�: envraובנדו� mc`dואחרי הלאֿטובי�, הדברי� כל את ומסלק מנקה המנורה", את "מיטיב
אור נעשה לא זה ידי על – אור ומאיר מתייגע שהזולת מה אבל אור; אצלו נעשה � אור מדליק אלא`elvכ� ,

להתייגע .envraעליו

אינה העבודה שעיקר כיו� � בזר כשרה שהדלקת� א� דווקא, בכה� להיות צריכה הנרות הטבת ולכ�
דווקא אלא עני�dahddההדלקה, שהוא ,dribid.

בכ� די אי� מואר, כולו והעול� מאירה השמש כאשר שג� להורות � ביו� ג� הנרות הדלקת היתה ולכ�
אור שיהיה אור`elvכדי שיהיה כדי ;elv`.מאיר שיהיה האור את ולהדליק להתייגע בעצמו עליו �

.ÂÎ:מהאמור נוספת הוראה
מאת בכל תורה פי על הוא שהחינו� בכ� תלויה ישראל ילדי של שבריאות� כ"ב) (סעי� לעיל דובר

הנשמה. בבריאות תלויה הגו� שבריאות כיו� האחוזי�,

אצל� הגשמיות כ� פי על וא� תורה, פי על חינו� אי� להבדיל, גויי�, אצל הרי השאלה: נשאלת ולכאורה
כדבעי?

יענע� ("וואס הזולת אצל בגשמיות חסר מה לדעת אפשר אי פע� א� � לראש לכל לזה: ָוהמענה
העמי�" מכל בחרתנו "אתה שהרי ישראל, בני על מגויי� ראייה להביא אי� � לזה ונוס� ולכ�,97קוועטשט"); ,

רוחניות. ע� הגשמיות קשורה ישראל בני אצל הרי � רוחניות בלי גשמיות שתהיה יתכ� העול� בכל א� ג�

השמש כאשר שג� � אור ישנו הכי שבלאו א� ביו�, ג� המקדש בבית המנורה מהדלקת ההוראה וזוהי
שג� ראייה זו אי� מואר, כולו והעול� ycwndזורחת, ziaaאצל l`xyi(דהיינו ipaאור שיהיה כדי אור; ישנו (

ycwnd ziaaשציוה כפי המנורה את להדליק צור� יש �d"awd.דווקא

***

.ÊÎרואי�98כתיב אזי למעלה, העיניי� את נושאי� רק א� כלומר: אלה". ברא מי וראו עיניכ� מרו� "שאו
פרטית. השגחה רואי� � פקוחות בעיניי� מביטי� כאשר אלה". ברא "מי

וש"נ.91) .85 ע' חי"א התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
ה"ז.92) פ"ט המקדש ביאת הל' רמב"�
ה"ה.93) ש� ראה
(94.(317 ע' ח"ב (לקו"ש תשי"ז השבועות חג שיחת ג� ראה

ה"י�יב.95) פ"ג ומוספי� תמידי� הל'
וש"נ.96) ב. כב, שבת
דיו"ט.97) העמידה תפלת נוסח
כו.98) מ, ישעי'
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לכ� שנוס� � שתיי� על והאד� ארבע, על הולכת שהבהמה לבהמה, אד� בי� מהחילוקי� אחד ג� וזהו
החילוק ג� ישנו מהרגל, למעלה הוא הראש האד� אצל ואילו בהשוואה, ה� והזנב והרגל הראש הבהמה שאצל

השמימה להביט יכול האד� ואילו השמי�, את מעול� ראתה לא שהבהמה לענייננו) הנוגע והיינו,99(שהוא .
פרטית. השגחה יראה אזי פקוחות, בעיניי� להביט ירצה רק שא�

.ÁÎ:לענייננו ובנוגע
ולכ�, כו'. שבדבר האחריות גודל מצד להדפיס�, שלא בדעתי שהיה בדא"ח, ישני� "כתבי�" ריבוי ישנ�

שידפיסו�. שרצונו בפירוש אמר אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק הכתבי� את רק להדפיס בדעתי הי'

מעשה אירע פרטית בהשגחה :100והנה,

אדמו"ר כתבי להדפסת כס� השגת אודות עמי ומדבר � תפילי� מניח הוא א� מסופקני � אחד יהודי אלי בא
עמי ומדבר אלו, כתבי� שישנ� אחר ממישהו שמע הוא כ�, על עמו דברתי לא מעול� שנמצא. מה כל הזק�,

הדפסת�! דבר על

הוא מתקשר זמ� ולאחר זה. על כס� לו יתנו שלא לו אמרו ובתחילה זו, למטרה מסוי� למקו� פנה הוא
נתנו דבר של שבסופו עד לתת, מוכני� שה� ומודיע dvgneאלי, mipy it!בתחילה ששיערו ממה

פרטית?!... השגחה זו אי� הא� ובכ�:

ספרי להדפסת החיצוניות המניעות שנתבטלו שכש� יתבר�, הש� יית� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�
חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� ויתקיי� הפנימיות, המניעות יתבטלו כ� � .101חסידות

– הרביעית (בבא הזק� רבנו ניגו� דודי", "קול כודי", מי "כאטש הניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
כלא�צי"]. זשוריצי "ניע פעמי�), ָה'

***

.ËÎתש"ד השבועות חג � ואיל�) ז (סעי� הנ"ל שבכל102בהתוועדות שכש� אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק אמר �

להוסי� יש תורתנו, מת� זמ� השבועות, בחג שנה בכל כ� חדש, עני� עצמו על לקבל אחד כל צרי� השנה ראש
יו�. בכל לימוד שיעור

אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק ידי על אז נאמר לא זה שעני� א� � מדילי בזה להוסי� וברצוני

התורה פנימיות על ג� אלא דתורה, נגלה על רק לא הי' שמת�ֿתורה ,103כיו�

הפע� עוד יהיה לא תורה שמת� מזה כדמוכח ניתנה104� מת�ֿתורה) (בשעת שעתה לומר צרי� כורח� ועל ,
� לעתיד יתגלה זה שעני� אלא התורה, פנימיות ג�

� התורה פנימיות ידי ועל ודעת, מטע� שלמעלה באופ� לקחו דתורה נגלה וג�

בפנימיות וה� דתורה בנגלה ה� העניני�: בב' להיות צריכה � השבועות בחג שמקבלי� ההוספה ג� לכ�,
ויו�. יו� בכל התורה,

ברכה". של מ"כוס שיחיו מהנאספי� אחד לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק נת� � והבדלה ערבית תפלת [אחרי
אמר:] צאתו וטר�

חסידיות. בהתוועדויות ונתראה שמח, וקי� בריא קי�

ח"ג99) מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש .96 ע' תש"ב סה"מ ראה
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.ÁÎ:לענייננו ובנוגע
ולכ�, כו'. שבדבר האחריות גודל מצד להדפיס�, שלא בדעתי שהיה בדא"ח, ישני� "כתבי�" ריבוי ישנ�
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הדפסת�! דבר על
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ספרי להדפסת החיצוניות המניעות שנתבטלו שכש� יתבר�, הש� יית� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�
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***

.ËÎתש"ד השבועות חג � ואיל�) ז (סעי� הנ"ל שבכל102בהתוועדות שכש� אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק אמר �
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הקודש ללשו� מתורג�
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ושמתי עלי� אשר הרוח מ� "ואצלתי הפסוק על

על1עליה�" בפירושו זאת מביא ורש"י ב"ספרי", נאמר ,

על שמונח לנר שעה, באותה דומה משה "למה התורה:

הרבה נרות ממנו ודלקו מנורה כלו�,2גבי אורו חסר ולא

כלו�". חסרה משה של חכמתו היתה לא כ�

רבה במדרש ג� נאמר לכ� זה:3בדומה פסוק על

דומה, הדבר למה לאו. כלו�, מנבואתו משה חסר "שמא

לא דליקתו ואור נרות כמה ממנו והדליקו דולק, שהיה לנר

שנאמר כלו�, חיסר לא משלו משה כא� א� ולא4חיסר,

כמשה". בישראל עוד נביא ק�

להבי� ידי5יש שעל הנר, על המשל הבנת לצור� :

אי�, דבר, ממנו נגרע אי� אחרי� נרות ממנו שמדליקי�

שאכ� כפי הנר, נמצא שבו למקו� חשיבות לכאורה,

דולק", שהיה "לנר רק נאמר שבמדרש נאמרle`רואי�,

okidובפירוש בספרי נאמר אפוא, מה, לש� הנר. נמצא

"שמונח dxepnרש"י iab lr?"

"שנאמר בסופו נאמר מדוע המדרש, בדברי מוב� אי� וכ�

הסברא לפי א� כמשה": בישראל עוד נביא ק� ולא

אז ג� מנבואתו", משה ש"חסר כאפשרות במדרש, המוזכרת

ג� הרי משה, נבואת של העצומה מעלתה שמפני ייתכ�,

ש"חסר" הנביאי�6לאחר מכל גדול היה הוא עדיי� ,

הזקני� מ� וכ� "ולא7האחרי� מהפסוק ההוכחה אפוא מהי .

כלו�"? חיסר ש"לא לכ� כמשה" בישראל עוד נביא ק�

.·
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ידי על דבר ממשה נגרע שלא המסבירי� מפרשי� יש

גרעו� ייתכ� לא רוחני דבר שבמסירת משו� "ואצלתי...",

פג� .8או

זה עני� מובא רש"י ובפירוש שב"ספרי" מזה א�

yecigk�מכ ובמיוחד לנר...", "דומה אז היה שמשה ,

צור� ויש חסר..." "שמא הסברא מופיעה שבמדרש

בהעברת שג� מוב�, חיסר...", ש"לא מהפסוקי� להוכיח

גרעו�. ייתכ� רוחני דבר

אפשרית רוחנית השפעה ידי שעל לכ� נוספת הוכחה

מהוד� "ונתתה מהפסוק נלמדת המשפיע, אצל פגיעה

ליהושע:9עליו" מ"הודו" לתת למשה הציווי שהוא ,

" במלה משתמשת שהתורה כפיdzzpeמזה בדיוק ,"

–ozepשאד� הנות� ברשות אינה כבר והיא לזולתו, מתנה

(בדומה אחר בביטוי להשתמש אפשרות שהיתה למרות

כפי או "ואצלת", – משה לגבי זאת א� כא�, לנאמר

פסוקי� שני ש�, ויהושע משה של עני� באותו שנאמר

" – כ� מודגשzknqeלפני – עליו") יד� שהשפעת10את ,

"נתינה". של באופ� היתה אכ� ליהושע ממשה ההוד

אכ� ליהושע, מהודו נתינתו ידי על משהוrxbpכלומר,

משה11בחלק של .12מההוד

במדרש ש� כמדליק13כנאמר – עליו יד� את "וסמכת :

רק כלומר, לכלי". מכלי כמערה – מהוד� ונתתה מנר, נר

כ� מנר", נר "מדליק של באופ� היה "וסמכת..." של העני�

יז.1) יא, פרשתנו

lkde.31בפרש"י:2) ,5 הערה לקמ� וראה הימנו. מדליקי�

יט.3) פט"ו,

י.4) לד, ברכה

הרי5) (א) דלכאורה: – הימנו" מדליקי� "והכל רש"י מ"ש מוב� אינו וג�

רק הי' גו'" "ואצלתי (ב) "הכל"? ומהו משה, של מרוחו קבלו הזקני� רק

zg` mrtמנורה ע"ג שמונח "לנר לומר הו"ל וא"כ ,ewlceע"ד) הכל" ממנו

"והכל הלשו� ומהו הספרי), שמורהoiwilcnלשו� הימנו?cinzyכו'" מדליקי�

מנבואתו6) משה חסר "שמא אומר הס"ד) ש(לפי ".melkובפרט,

"ונתתה"7) שהלשו� דהג� יהושע), (על עליו" מהוד� ב"ונתתה וכמו

לקמ� וראה ב'. סעי� (כדלקמ� אצלו נחסר ליהושע מהודו משה שמשנת� מורה

פני כחמה משה "פני זה, ובכל ורש"י), הספרי דעת ג� שכ"ה ,12 הערה

כ). כז, פנחס ורש"י (ספרי כלבנה" יהושע

ראוב�8) מחכמת תינת� וא� החכמה, כמו הרוח כי כא�: ראב"ע ראה

היא. כאשר נשארת רק ראוב� חכמת תחסר לא לשמעו�

ש�.9) פנחס

"וסמכת"10) "ואצלתי" דומה בעני� זה לפני מהנאמר השינוי לולא אבל

המושאל. ש� הוא ש"ונתתה" עכ"פ) (בדוחק אפ"ל הי' –

את "וסמכת בפני�) לקמ� (נעתק ש� המדרש דברי המש� יומתק ועפ"ז

כמע – מהוד� ונתתה לנר, מנר כמדליק – עליו כייד� – לכלי" מכלי רה

לפי היא, לכלי" מכלי "כמערה הוא ש"ונתתה" לפרש המדרש הוכחת (עיקר)

ואח"כ "וסמכת" נאמר "ונתתה".dpynשבתחלה ואומר

הוד�.11) כל ולא מהוד� ש�: ורש"י ספרי ראה

ובזה חסר. חלק רק – לכלי" מכלי "כמערה המדרש לפי שג� וי"ל,

מ"ת בשעת כי – ג*) פ"א, (כבשהש"ר "כמריק" ולא "כמערה" הל' יומתק

היכ� "תורה א: פט, שבת (ראה השמי� מ� התורה – "ריק" מל' – "הורקה"

ליהושע. נית� מההוד חלק רק – מהוד�" ב"ונתתה משא"כ היא"),

לאבוקה..12) דומה משה למה הוד� כל ולא "מהוד� ש�: פנחס בילקו"ש

ורש"י שהספרי מזה אבל כלו�". חסר שא"א`mpiלא א� – ש� זה מפרשי�

נאמר ש� שהרי גו'", מ"ואצלתי זה מהודוdzzpeללמוד שנחסר שס"ל מוכח –

בפני�). לקמ� המובא ש� המדרש (וכדעת הלשו� ומשמעות כפשטות משה, של

טו.13) פכ"א,

ony" aezkd oeyl` i`w myc s`e (*wxez.df oeyl xn`p o`k mb 'id ,df ote`a 'id "jcedn dzzpe"a mb m`a ± "jny
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מהוד�" "ונתתה של העני� א� דבר. נגרע לא שממשה

מכלי במזיגה אשר לכלי", מכלי "מערה של באופ� נעשה

למ הקוד�.אחד בכלי המשקה פוחת שנהו,
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רוחנית בהשפעה שג� לכ� פגיעה`zixytבנוס�

ב', בסעי� כדלעיל והפחתה,

לנר", מנר "כמדליק של מסוג השפעה ג� אפשרית (א�

שני היו ליהושע משה של שבהשפעתו שרואי� כפי

– מהוד� ונתתה מנר, נר כמדליק – "וסמכת האופני�:

לכלי"), מכלי כמערה

להביא צרי� שהמדרש מכ� ולאdgkedהרי "שנאמר

מובני� הדברי� היו שבפשטות מוכח, נביא...", עוד ק�

לגרעו�, או לחסרו� גר� אכ� ש"ואצלתי..." הסברא לפי

המדרש את מחייב ק�..." "ולא הפסוק ,ycglורק

כלו�". חסר לא משלו ש"משה

מוב�: אינו א�

"ואצלתי..." בפסוק נתינה.`oiא) של לשו� מופיעה

ש"ואצלתי" ק�...", "ולא הפסוק ללא להסביר, יש מדוע

נר כמדליק ולא במאציל, וגרעו� פגיעה של באופ� היה

מנר?

"ואצלתי..." ידי שעל להבי� צרי� בפשטות א� ב)

ובמיוחד בספרי, נאמר כיצד משה, אצל חסרו� נגר�

רש"י, בליzehytaבפירוש כלו�", אורו חיסר ש"לא ,

הוכחה? שו� לכ� להביא

"ואצלתי..." שבפסוק כיו� של`oiג) לשו� מופיעה

משה ש"חסר שהסברא לומר, יש כדלעיל, נתינה,

לשלול, המדרש צרי� שאותה נובעת`dpiמנבואתו",

אלא הפסוק, ז'.oiprdמלשו� בסעי� כדלהל� זאת, מחייב

הוכחה מביא שהמדרש בכ� די אי� זה לפי א�

ההכרח את ולבטל להסביר צרי� היה הוא אלא לחידושו,

העני�? מעצ� לכ�

.„
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נוס� מדרש יש הרוח..." מ� "ואצלתי של העני� ,14על

כלו�". חסר לא ש"משה נאמר בו שא�

הקדושֿברו�ֿהוא דברי מושווי� ההוא במדרש א�

כאשר לשומר, אמר אשר למל�, – "ואצלתי..." – למשה

– עמי" שישמרו אחרי� עוד "הבא ממנו דרש השומר

אלא משלי, שמירה שכר לה� נות� אני שאי� יודע "והוי

והמדרש שכר�". נוטלי� ה� מש� ל�, שנתתי שכר מתו�

שלסו� כלו�, חסר לא משה "וא�ֿעלֿפיֿכ� ואומר: מסיי�

לו אמר שנה ונתתה15ארבעי� נו� ב� יהושע את ל� קח

כתיב מה עליו, נו�16מהוד� ב� חכמה,ln`ויהושע רוח

עליו". ידיו את משה סמ� כי

מוב�, הזקני�dligzayמכ� שהרי למשה, חסר אכ�

מיועד שהיה מהשכר שכר� את אלאozipeנטלו למשה.

jk xg`y�השלי הקדושֿברו�ֿהוא כי כלו�", חסר "לא

החסר את xzeiלו xge`n17.

ש"וא�ֿעלֿפיֿ המדרש, של בהוכחה מדוע מוב�, בכ�

יהושע...", את ל� "קח הפסוק מ� כלו�", חסר לא משה כ�

נו� ב� "ויהושע הפסוק מודגשln`ומ� חכמה...", רוח

" המדרש dpyבדברי mirax` seqly�ייתכ כי – "...

ממנו נגרע אשר את למשה השלי� שהקדושֿברו�ֿהוא

שנה", ארבעי� במש�) (או "לסו� רק "ואצלתי..." כאשר

יהושע...". את ל� "קח אליו באומרו

.‰
?"...Ì˜ ‡ÏÂ" ˜ÂÒÙ‰Ó ‰ÁÎÂ‰‰ È‰Ó

המדרש על נוספת שאלה מתעוררת לעיל האמור לפי

ש"משה לכ� הוכחה מביא אשר חיסרelynהקוד�, לא

שג� (כלומר, ממשהxy`kכלו�" נגרע לא "ואצלתי...",

כמשה": בישראל עוד נביא ק� "ולא מהפסוק דבר),

ארבעי� "לסו� כתוב נביא..." ק� "ולא הפסוק שהרי

של שנבואתו מוב�, זה שמפסוק נסביר א� וא� שנה".

שבזמ� ייתכ� הרי כמקוד�, דרגה באותה היתה משה

מכ�, לאחר ורק מנבואתו", משה "חסר היה ש"ואצלתי..."

הקדושֿברו�ֿהוא. זאת לו השלי� – שנה" ארבעי� "לסו�

של בזמ� שג� ק�...", "ולא מהפסוק המדרש מוכיח וכיצד

כלו�"? חיסר "לא אז א� – "ואצלתי..."

.Â
?"ÌÂÏÎ ¯ÒÈÁ ‡Ï" „ˆÈÎ

הוא: לכ� ההסבר

כפי "ואצלתי", של העני� ג'), (בסעי� לעיל כאמור

כה.14) פט"ו,

יח.15) כז, פנחס

ט.16) לד, ברכה

שכר17) מתו� כו' למל� משל יז): יא, (פרשתנו מבעה"ת זקני� בדעת

אבל כו'. לנר משל ומסיי�: שלפנינוzehytaכו' שבמדרש ובפרט –epi`

"מתו� מהלשו� – לנר" "משל סה"מxkyמסיי� וראה כבפני�. משמע כו'"

.(26 הערה לקמ� (הובא סו ע' תרכ"ח

" מ"ש (א) יומתק: "משהk"tr`eועפ"ז מ"ש (ב) כלו�". חסר לא משה

" ולא – חסר" שדוקאelynלא מה (ג) במדרש. יט כבפיסקא חסר" לא

יט בפיסקא ולא שנה", ארבעי� "שלסו� מוסי� זו שהכתובבפיסקא א� –
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מהוד�" "ונתתה של העני� א� דבר. נגרע לא שממשה

מכלי במזיגה אשר לכלי", מכלי "מערה של באופ� נעשה

למ הקוד�.אחד בכלי המשקה פוחת שנהו,

.‚
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רוחנית בהשפעה שג� לכ� פגיעה`zixytבנוס�

ב', בסעי� כדלעיל והפחתה,

לנר", מנר "כמדליק של מסוג השפעה ג� אפשרית (א�

שני היו ליהושע משה של שבהשפעתו שרואי� כפי

– מהוד� ונתתה מנר, נר כמדליק – "וסמכת האופני�:

לכלי"), מכלי כמערה

להביא צרי� שהמדרש מכ� ולאdgkedהרי "שנאמר

מובני� הדברי� היו שבפשטות מוכח, נביא...", עוד ק�

לגרעו�, או לחסרו� גר� אכ� ש"ואצלתי..." הסברא לפי

המדרש את מחייב ק�..." "ולא הפסוק ,ycglורק

כלו�". חסר לא משלו ש"משה

מוב�: אינו א�

"ואצלתי..." בפסוק נתינה.`oiא) של לשו� מופיעה

ש"ואצלתי" ק�...", "ולא הפסוק ללא להסביר, יש מדוע

נר כמדליק ולא במאציל, וגרעו� פגיעה של באופ� היה

מנר?

"ואצלתי..." ידי שעל להבי� צרי� בפשטות א� ב)

ובמיוחד בספרי, נאמר כיצד משה, אצל חסרו� נגר�

רש"י, בליzehytaבפירוש כלו�", אורו חיסר ש"לא ,

הוכחה? שו� לכ� להביא

"ואצלתי..." שבפסוק כיו� של`oiג) לשו� מופיעה

משה ש"חסר שהסברא לומר, יש כדלעיל, נתינה,

לשלול, המדרש צרי� שאותה נובעת`dpiמנבואתו",

אלא הפסוק, ז'.oiprdמלשו� בסעי� כדלהל� זאת, מחייב

הוכחה מביא שהמדרש בכ� די אי� זה לפי א�

ההכרח את ולבטל להסביר צרי� היה הוא אלא לחידושו,

העני�? מעצ� לכ�
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נוס� מדרש יש הרוח..." מ� "ואצלתי של העני� ,14על

כלו�". חסר לא ש"משה נאמר בו שא�

הקדושֿברו�ֿהוא דברי מושווי� ההוא במדרש א�

כאשר לשומר, אמר אשר למל�, – "ואצלתי..." – למשה

– עמי" שישמרו אחרי� עוד "הבא ממנו דרש השומר

אלא משלי, שמירה שכר לה� נות� אני שאי� יודע "והוי

והמדרש שכר�". נוטלי� ה� מש� ל�, שנתתי שכר מתו�

שלסו� כלו�, חסר לא משה "וא�ֿעלֿפיֿכ� ואומר: מסיי�

לו אמר שנה ונתתה15ארבעי� נו� ב� יהושע את ל� קח

כתיב מה עליו, נו�16מהוד� ב� חכמה,ln`ויהושע רוח

עליו". ידיו את משה סמ� כי

מוב�, הזקני�dligzayמכ� שהרי למשה, חסר אכ�

מיועד שהיה מהשכר שכר� את אלאozipeנטלו למשה.

jk xg`y�השלי הקדושֿברו�ֿהוא כי כלו�", חסר "לא

החסר את xzeiלו xge`n17.

ש"וא�ֿעלֿפיֿ המדרש, של בהוכחה מדוע מוב�, בכ�

יהושע...", את ל� "קח הפסוק מ� כלו�", חסר לא משה כ�

נו� ב� "ויהושע הפסוק מודגשln`ומ� חכמה...", רוח

" המדרש dpyבדברי mirax` seqly�ייתכ כי – "...

ממנו נגרע אשר את למשה השלי� שהקדושֿברו�ֿהוא

שנה", ארבעי� במש�) (או "לסו� רק "ואצלתי..." כאשר

יהושע...". את ל� "קח אליו באומרו
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המדרש על נוספת שאלה מתעוררת לעיל האמור לפי

ש"משה לכ� הוכחה מביא אשר חיסרelynהקוד�, לא

שג� (כלומר, ממשהxy`kכלו�" נגרע לא "ואצלתי...",

כמשה": בישראל עוד נביא ק� "ולא מהפסוק דבר),

ארבעי� "לסו� כתוב נביא..." ק� "ולא הפסוק שהרי

של שנבואתו מוב�, זה שמפסוק נסביר א� וא� שנה".

שבזמ� ייתכ� הרי כמקוד�, דרגה באותה היתה משה

מכ�, לאחר ורק מנבואתו", משה "חסר היה ש"ואצלתי..."

הקדושֿברו�ֿהוא. זאת לו השלי� – שנה" ארבעי� "לסו�

של בזמ� שג� ק�...", "ולא מהפסוק המדרש מוכיח וכיצד

כלו�"? חיסר "לא אז א� – "ואצלתי..."
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הוא: לכ� ההסבר

כפי "ואצלתי", של העני� ג'), (בסעי� לעיל כאמור

כה.14) פט"ו,

יח.15) כז, פנחס

ט.16) לד, ברכה

שכר17) מתו� כו' למל� משל יז): יא, (פרשתנו מבעה"ת זקני� בדעת

אבל כו'. לנר משל ומסיי�: שלפנינוzehytaכו' שבמדרש ובפרט –epi`

"מתו� מהלשו� – לנר" "משל סה"מxkyמסיי� וראה כבפני�. משמע כו'"

.(26 הערה לקמ� (הובא סו ע' תרכ"ח

" מ"ש (א) יומתק: "משהk"tr`eועפ"ז מ"ש (ב) כלו�". חסר לא משה

" ולא – חסר" שדוקאelynלא מה (ג) במדרש. יט כבפיסקא חסר" לא

יט בפיסקא ולא שנה", ארבעי� "שלסו� מוסי� זו שהכתובבפיסקא א� –
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היה בפשטות, משה18לגרו�jixvשמוב� אצל ,19לחסרו�

כאשר ש"ycgnולכ�, עליוl`המדרש, כלו�", חיסר

המדרשcvikלהסביר כוונת וזוהי כלו�", חיסר "לא

עוד נביא ק� ש"ולא כיו� ק�...": ולא "שנאמר בדבריו

כמשה", משהoklבישראל של מרוחו ההאצלה היתה

להל�. שיוסבר כפי כלו�", חיסר ש"לא באופ� להיות יכולה

ידי שעל רש"י, ובפירוש בספרי הנאמר לגבי ג� וכ�

לא כיצד מוסבר מנורה" גבי על "שמונח המלי� הוספת

דומה היותו משו� "ואצלתי", ידי על ממשה דבר נגרע

dxepnל"נר iab lr gpeny.�כדלהל ,"

נאמר במדרש וה� רש"י) (ובפירוש בספרי ה� כלומר,

נחלקי� ה� א� "ואצלתי", עקב דבר ממשה נגרע שלא

בסיבה שזהוביניה� נאמר רש"י ובפירוש בספרי לכ�:

ואילו מנורה", גבי על שמונח כ"נר אז היה שמשה משו�

משה, נבואת של הנעלית הדרגה מפני שזהו נאמר במדרש

כמשה". בישראל עוד נביא ק� "ולא אשר

.Ê
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את לכ� כדוגמא ולהסביר להקדי� יש זאת להבי� כדי

קרובי�, ה� א� תלמידו: ע� רב של השוני� הלימוד אופני

שהתלמיד הוא בלימוד ביניה� ההבדל הרי לזה, זה יחסית,

ג� א� הרב, מאשר יותר וארוכי� רבי� להסברי� זקוק

והעדינה הדקה ההבחנה נמצאת עדיי� אלו בהסברי�

מכפי בהרבה רחוק אינו והעני� הרב, של לשכלו בהתא�

הרב. אצל שהיה

כדברי ולגמרא, לברייתא המשנה שבי� להבדל (בדומה

"דבר20הרמב"� ה� במשנה הקדוש רבינו של שדבריו ,

לחידוד לו מבואר הכל והיה רבי� עניני� וכולל קצר

עמוק ההוא העני� ממנו, פחות שהוא למי אבל שכלו,

ואת התוספתא את יותר מאוחר חיברו ולכ� בעיניו".

כתיקו� ולא המשנה דברי "כצחות היו לא ה� א� הברייתא,

מכ� לאחר צור� היה אשר עד מליה". וקוצר עניניה

וכו'). ה"תלמוד" לחיבור

נמצא והוא הרב, מ� בהבנתו מאד רחוק התלמיד א� א�

בפניו להביא הכרחי אחר, מ"עולמו".milynב"עול�"

לחלוטי�, לו מוב� אינו הרב, של בעולמו שהוא כפי העני�,

כאשר התלמיד. של בהכרתו כלל קיי� אינו הוא כלומר,

יכול הוא אז הרב, של הרוחני מעולמו "מתרחק" העני�

דלעיל: חז"ל לדברי בדומה התלמיד. של לדרגתו להגיע

ולכ� "הודו", מהו או משה, של "רוחו" מהי מביני� אנו אי�

ו"ונתתה" "ואצלתי" של העניני� את ג� מביני� איננו

וכדומה. "נר" על המשל מובא ולכ� שבכ�,

הסברי� לתלמידו מוסי� הרב כאשר בכ�: נוס� עני�

לחלוטי� מתרחק הוא אי� הנלמד, השכלי ברעיו� ודיבורי�

של מעולמו משל מביא הוא כאשר כ� לא א� מדרגתו,

"נר" על מדובר ו"הוד" "רוח" במקו� כאשר התלמיד:

ו"כלי".
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העני� את להסביר אפשרות לתת יכול לעיל האמור

כא�: הדברי� יובנו שבאמצעותו החסידות, בתורת המובא

נאמר החסידות אד�21בתורת שנתנו השני� על

המל� לדוד ויוס� יעקב) (אברה�, האבות ,22הראשו�,

המל�, לדוד אלו שני� נתינת אלוexqgשעקב שני�

שאד�23בחייה� משו� וזאת, מנר". נר "כמדליק ולא ,

הוא ודוד אצילות, בדרגת היו ויוס� והאבות הראשו�

גו'" נביא ק� בפני�.aendmy`"ולא כדלקמ� – שנה מ' לסו� נאמר ,

יז.18) יא, פרשתנו ברמב"� שקו"ט ג"כ ראה

ב)ואצלתי19) – חבר" לו ש"מצאנו (העיקרי, פי' ג"כ שזהו י"ל ולכאורה

לו): כז, (תולדות וע"ד –gwlהלא (אעפ"כ) ויאמר ברכה.`zlvברכתי לי

כי ויצל)"*, (ס"א ויאצל כמו הפרשה לשו� "אצלת, ש� בפרש"י וכמפורש

lv`ie zlv` izlv`eמשא"כ פעולה, ותוכנ� פעל כול� –iliv`שרש"י)

אשר לראי' פי'izlv`eמביאו שבואצלתיiax`eכא� אלא התואר. ש� הוא – (

" הכרח הפי'ueganיש מוכרח ולכ� (וכבפני�) הפרשה מל' לפרשו שלא "

בדוחק**.

(בפי' שרש"י מה יומתק מביאizlv`eועפ"ז אח"כ ורק מהתרגו� מסתייע (

"iliv` l`e enkהמקרא מל' (כי ה"זr"taכו'" –lv`ie enk.(תולדות וכבפ' .

ראה.20) כ� אחר ד"ה – בהקדמתו – פיה"מ

(וראה21) ש�. הנ"ל סה"מ פ"ב. מל� מינוי מצות להצ"צ ספהמ"צ

קלו, ע' – לזהר (ח"א) יצחק לוי ובליקוטי סה) (ע' ש� סה"מ ש�, ספהמ"צ

שנה). ק"מ ולא שנה ע' רק חי שדוד מה הטע�

ואיל�).22) סב (ע' ש� ובסה"מ ש� בספהמ"צ ונתבאר א. קסח, זח"א

ואיל�. קל ע' ש� לקלוי"צ

בארוכה (ונתבאר ואיל� ש� שלאובזהר מה הטע� ג� – הנ"ל) במקומות

יוס�). נת� – (ובמקומו יצחק לו נת�

ממ�23) שאל "חיי� ע"ז נאמר ש�),zzpשלכ� זהר ה. כא, (תהלי� לו"

אצלו" נחסרת לחבירו שמשנותנה לחבירו, מתנה "הנות� דוגמת זהו כי

סו). ע' ש� סה"מ ג� וראה ב. קט, ש� (ספהמ"צ

enk" b"rvga (miqetc dnka) z`aend `qxibd dpekp c"prtl (*lvie`ede ± (h ,`l `vie) "ynndf i"yxt `ly dne) .dyxtd 'l `xwnay dlvd 'l lk :(fh ,`l) my i"yx 'l

my ik ± (h ,`l) (encewd) "lvie" weqtar"vndywede (dyxtd 'l ± `xwnay dlvdc) l"pdl eal my `l wizrnde .(("'eb izxekyn z` silgd"n) a"eike dle`b 'ln mb t"li

.l"we ."lv`ie" dyrpe '` ztqed i"r df "uxiz"e "lvie"l "dyxtde zlv`"c zekiiyd eipira

(`teb jzelrda 'ta) xn`py s` ± "izlv`e enk" my zecleza i"yx `iad `ly dn zehyta uxezi df t"reiptlezii`x ik ± zeclez 'tay "zlv`"l xzei dnec mbe "lv`ie"

.l"pk ,`vie 'tn

"a mb ± "izlv`e"a ok yxtn i"yxy ixg`e (**lv`ieeyexit dpeyy ("lv`ie"a) yxtl i"yxl l"ed ± ikd `niz `l i`c ,jzelrda 'ta i"yxl ok 'itd "jenqdnele`aez.oipr
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יצירה בריאה לעולמות למטה היורדת המלכות, בבחינת

לעומת ערו� באי� נעלית אצילות שדרגת וכיו� עשיה.

– מאצילות שה"המשכה" כדי לכ�, עשיה, יצירה בריאה

יצירה לבריאה תגיע – ומיוס� ומהאבות הראשו� מאד�

מהאצילות. ותתרחק "תיעדר" שהיא הכרחי (דוד), עשיה

הרי מקו�, בקרבת מאיר הוא כאשר שאמנ�, לנר, בדומה

צרי� למרחק, יגיע שאורו רוצי� א� א� כלל, ממנו נגרע אי�

החדש. למקו� ולהעבירו הקוד�, ממקומו הנר את ליטול

החסידות בתורת מוסבר המשכת24בכ� היתה מדוע

של באופ� ליהושע ממשה נרdpizpההוד "כמדליק ולא ,

זה ערו� באי� רחוקות בדרגות היו ומשה יהושע כי מנר",

במקומו נמצא האור עוד כל ולפיכ�, שלezbxcaeמזה,

יזכה שיהושע וכדי ליהושע. להגיע יכול הוא אי� משה,

ממשה. ולהיגרע "להתרחק" מוכרח האור היה באור,

שממנה במדרש, המובאת לסברה ההסבר מוב� זה לפי

לחשוב היה נית� במדרש, מיוחדת הבהרה שללא נראה,

היתה לזקני� משה של שהשפעתו ו'), בסעי� (כדלעיל

שבפסוק למרות – משה אצל לחסרו� שגר� באופ�

המרחק`oi"ואצלתי..." מפני כי – נתינה של לשו� מופיעה

הזקני� של אפילו25היחסי נמוכה שדרגת� ממשה,

היא אליה�, תגיע משה של שרוחו כדי לכ�, מיהושע,

ממקומ (להיגרע) להתרחק משהצריכה של ומדרגתו .26ו
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רש"י) (ופירוש הספרי דברי של ההסבר את ולכאורה,

משה שאצל לכ� "ואצלתיl`והמדרש, ידי על דבר חסר

להסביר נית� אכ� – עליה�" ושמתי עלי� אשר הרוח מ�

אופני�: בשני

היה שמשה מפני שהוא שקרובהdkenpבדרגה`fא) ,

הזקני�. לדרגת יותר

מפניdaxc`yב) זהו ,dnevrd ezlrnאשר משה, של

בהיותו ג� ביותר ממנו רחוק למקו� א� להאיר היה יכול

ובדרגתו. במקומו

המדרש: לבי� (ורש"י) הספרי שבי� ההבדל וזהו

לעשיה, הקשורות וספרי) (רש"י וההלכה הפשט מצד

בדרגה אז היה שמשה כי,daexwyיוצא, לזקני�. יחסית

ישראל" בשביל אלא גדולה ל� נתתי ש"לא לכ�27כיו� ,

במשה, ג� ירידה נגרמה המתלונני� חטא ידי שעל מוב�,

כ� לפני רש"י כדברי אשר, "28עד ,yyzמשה של כוחו

dawpk.(עשיה יצירה לבריאה מקור מלכות (בחינת "

שעה" ש"באותה רש"י, ובפירוש בספרי נאמר 29ולכ�

ל"נר דומה משה dxepnהיה iab lr gpeny�לכ שהסיבה :"

שלא – לזקני� להשפיע כדי לרדת צרי� היה לא שהוא

ממקומו להתנתק עליו למרחק להאיר כדי אשר כנר,

"מונח היה כבר הוא שעה שבאותה משו� היא, – הראשו�

מלכות (בחינת מנורה" גבי לדרגה30על ירד כבר הוא ,(

" הימנו".lkd31אשר מדליקי�

מצד הואyxcnא� ההסבר התורה, פנימיות 32אגדה,

מעלתו מפני דוקא כלו�" חסר לא משלו ש"משה אחר:

העצומה:

כמשה" בישראל עוד נביא ק� ש"ולא לא33כיו� לכ� ,

למרחק להאיר היה יכול והוא כלל, הגבלות אצלו היו

ובדרגתו במקומו נשאר .34בעודו

(e"kyz azknn)

ש�.24) סה"מ

התיבות25) פירושו, לפני מעתיק בפרשתנו שרש"י מה יומתק ועפ"ז

כלו�"mdilr"ושמתי חסר אורו "שאי� לפרש שהוזקק מה שלכאורה, א� – "

אשר הרוח מ� "ואצלתי מצד כיjilrהוא – המקבל הוא מי נפק"מ ומאי ,"

– "עליה�" של הער� ריחוק מצד הוא חסר" ש"אורו לומר .mipwfdהס"ד

בו26) שנאמר במשה הי' "וכ� ש� בסה"מ מ"ש יוב� בפני�, מ"ש ע"פ

וכ� ליהושע, שנת� האור אותו בו שנחסר ממש נתינה עליו מהוד� ונתתה

לנמו�" מגבוה שהוא לפי ואצלתי.. דכתיב לזקני�

פנחס שבפ' מ"ונתתה" ההוכחה בהמאמר מקדי� מדוע (א) דלכאורה: –

יחידאה שבמדרש השני' שדיעה מכיו� (ב) בהעלות�? שבפ' "ואצלתי" לפני

שגבי מבואר שבמדרש) הראשונה ודיעה רש"י (ספרי, המקומות וברוב היא,

–l`זקני� כו'"? לזקני� "וכ� בהמאמר כותב למה – משה של מאורו נחסר

כו'", שיחסר בהכרח ירידה.. שצרי� מקו� שבכל ל"הכלל ההוכחה כי

מ" שהריdzzpeהיא – ראי' אינו הרוח" מ� מ"ואצלתי משא"כ עליו". מהוד�

`lהאור נחסר מהוד�" שב"ונתתה שכותב שלאחרי אלא נתינה. ש� נאמר

השני' (כדיעה כו'" לזקני� "וכ� מוסי� יהושע, של הער� ריחוק מצד

של באופ� ההמשכה צ"ל הי' הזקני� גבי שג� צ"ל בפשטות כי שבמדרש),

– יהושע.y"knaeחסרו� גבי כ� להיות שהוצר� ממה

א.ברכות27) ז.i"yxtלב, לב, תשא

שמעו28) או זו קשה "ואיזו כב יא, מפרש"י ג� ולהעיר טו. יא, פרשתנו

המורי�". נא

שג� ש�) (ברש"י ר"ש כדעת היא ש� בסה"מ שהובאה שהדיעה וי"ל,

היא כא� ורש"י הספרי ודעת גו'". ביתי "בכל בדרגת משה הי' שעה באותה

היא ר"ע שדעת ולהעיר, ש�. ר"ע ענינוernynkכדעת עה"ת פרש"י והרי –

– לראש לכל –hyt.

מיותר.29) – דלכאורה שעה", "באותה הלשו� יוב� ועפ"ז

א.30) לב, פרשתנו לקו"ת

(315 הערה דלעיל הקושיות יתורצו בפני�, מ"ש וע"פ כא�. רש"י לשו�

לנר שעה באותה דומה שהי' משה, של ירידתו להדגיש בזה כוונתו כי –

מנורה, ע"ג זו.cinzיכולי�mlekyשמונח מדרגא להדליק

השני'32) דיעה לפי ג� בפני�, המבואר שלפי משהyxcnayולהעיר, הי'

ורש"י. הספרי דעת לפי שהי' מכמו יותר נעלית במדריגה אז

יסוה"ת33) הל' רמב"� ובמפרשי�. זֿח) (יב, פרשתנו וראה י. לד, ברכה

פל"ט. פל"ה. ח"ב מו"נ הז'. ביסוד חלק פ' פיה"מ ה"ו. פ"ז

באופ�34) הייתה משה שנבואת (ראהebyetוע"ד עמדו על עומד

הקודמת). בהערה בהמצויי�
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במקומו נמצא האור עוד כל ולפיכ�, שלezbxcaeמזה,
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ל
אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה אייר, שנתקבל ז"ע, בו כותב:

א( במ"ש בלקו"ת בהר מא, ב, שיש ריבוי מדריגות בתענוג הנשמות, אף שלא נזכר בספרים הק' רק 

געה"ת וגעה"ע, היינו שלא נתגלו אלינו. ושואל הפירוש בזה.

וע"ד  בגוף,  בהיותם  אף  סגולה  דיחידי  לנשמות  נתגלו  וגעה"ת  געה"ע  אשר  כפשוטו,  והפירוש 

ארבעה שנכנסו לפרדס ומתיבתא דרקיע, דאמרו מאן נוכח רבה בר נחמני )ב"מ פו, א( עיין בלקו"ת ס"פ 

תזריע, משא"כ מדריגות שלמעלה מזה, שלא נתגלו. ומובן הענין ג"כ ממה שכתב באגה"ק לרבנו הזקן סי' 

יט, שהשגת הנביאים אינה למעלה ממוחין דחכמה המלובשת בבינה, עיין בלקו"ת שם שזהו ענין דגעה"ע 

ספירת הבינה וראה ג"כ תניא פרק לט.

ב( במה שרוצה לפרש שלדעת הרמב"ם הג"ע עדיין לא קיים כ"א לע"ל.

ח"ו לאמר כן, והרי כמה מאמרי רז"ל כתובים בהנוגע לג"ע בש"ס ובזהר ומפורש הדבר גם ברמב"ם 

הלכות תשובה סוף פרק ח'.

ג( במה שמתפלא על מאמר רבנו הזקן, שמלאך יש לו גוף והרי הרמב"ם אומר שמלאך הוא שכל 

נבדל.

רוחות  מלאכיו  עושה  עה"כ  מיוסד  הרמב"ן  דברי  ע"פ  הוא  שהנ"ל  א  צח,  ברכה  בלקו"ת  יעוין 

משרתיו אש לוהט, אלא שמפרט שזהו רוח ואש בדקות*.

בהזדמנות זו אעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו כ"פ 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ששוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שאול ישכר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום המיוחס, ובעת רצון אזכירו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.



לי
אגרות קודש

והרי באנו מחג השבועות זמן מתן תורתנו, עלי' נאמר חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות, 

חירות מכל ענינים המבלבלים, הנה יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

במה שהעיר בשולחנו הטהור של אדמו"ר הזקן ר"ס תצ"ד בפירושו על מה שאומרים בשבועות זמן 

מתן תורתנו שהוא מפני דקביעות שלנו שע"פ חשבון, שבועות תמיד בששי בסיון זמן מתן התורה, ומקשה 

שבירושלמי סוף מס' ר"ה מפרשים כתוב בתורה שמרומז בו ששבועות זמן מ"ת.

והנה מובן שלא על אדה"ז תלונתו - כ"א על המציאות, וכלשון חז"ל מפורש - ששבועות פעמים 

חל בחמישי בסיון, שאז הרי פשיטא שאין ענין לומר זמן מ"ת, אפילו ע"פ מה שכתב מהר"ל מפראג )בס' 

זמן  זה  אין  לספה"ע  החמשים  יום  בסיון  בחמישי  הדיעות  דלכל  כיון  במכתבו,  שמעתיקו  פכ"ז(  תפא"י 

וע"כ צ"ל שמאמר הירושלמי הוא בדרך  ורז"ל אמרו בפירוש שלפעמים חל בחמישי בסיון,  מתן תורה, 

אסמכתא, וליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא. ועד"ז מוכרחים לתרץ קושיא יותר חזקה מאשר הביא 

כת"ר, והוא המובא בכ"מ שענין שני הלחם שמקריבים בשבועות ה"ז ענין דלכו לחמו בלחמי, מתן התורה, 

והרי שני הלחם מקריבים גם כשחל שבועות בחמישי בסיון.

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים אליעזר שי'

שלום וברכה!

על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  רצון  במענה למכתבו מימי הגבלה עם הפ"נ שיקרא בעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד עסקנותו במילוי שליחותו הפצת המעינות חוצה, והרי פשיטא שאם 

לפני מתן תורה בפעם הראשונה ז.א. בשנת ב' אלפים תמ"ח, היתה ההכנה לזה בכמה אופנים, הרי לאחר 

מתן תורה עיקר ההכנה לקבלת התורה היא ע"י הפצת לימוד התורה וע"ד מ"ש יהיב חוכמתא לחכימין, 

ובפנימיות ה"ז הענין דספירת העומר בשנת ב' אלפים תמ"ח וכמבואר בר"ן סוף מס' פסחים בשם אגדת 

חז"ל שספירה האמורה היתה הוראה על התשוקה לקבלת התורה, שמשנה ההיא הרי ההוכחה דספירה 

ענינה התשוקה לקבלת התורה הוא לימוד התורה בפועל עתה. וק"ל.

וכיון שבאים אנו עתה מחג השבועות זמן מתן תורתנו עלי' נאמר חרות על לוחות א"ת חרות אלא 

חירות, חירות מכל ענינים המבלבלים, הנה יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל הענינים אודותם כותב 

במכתבו ובהפ"נ.

בברכה לבריאות ולבשו"ט.
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:(âîù ïîéñzeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik - ¦¨

íéøîà éèå÷éì
:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð

¨

éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éì 150
éòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî

ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá

כד.1. ד, ˘ËÈÏ''‡2.דברי� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."אחרי ר''פ בלקו''ת להנדפס הכוונה "אולי ו.3.: כב, ˘ËÈÏ''‡4.משלי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰:

יל''ה: הל' ונמשכי�.˘¯˘''ב' נמצאי� שממנו –„ÂÒÈ.''[אמיתי קיו� נמשכות... [ובפ''ד: עי''ז מתקיי� המצוה מעשה בשעת שג� –.5˙¯Ú‰

‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Îתיבה נשמטה ואולי בפ''ד. וכדלעיל באהבה. כדלקמ� מל''ת'' ''כל כא� הוסי� שלא ''וצ''ע :˙Á‡מ''ע 'כל לקמ� וצ''ל

˙''ÏÓÂ.'''דאורייתא

(*‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰– מקומות מראי ע''ז. מפאריטש מר''ה הערות תשי''ד) (קה''ת, ח''א הרמו� פלח שבסו''ס להוסי� ''כדאי :

(לחנוכה)". להצ''צ באוה''ת נמצאו



לג oeiq 'e ipy mei Ð xrpl jepg Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ו' שני יו�
dlrzie.חנו�לנער jxazi -er- ...mixn` ihewl -150- :zxaern dpyl xeriy dxen

miaeh miyrn mdáeúkM äî áèéä ïáeé äæáe .1'ä ék" : ¨¤©¥¥©¤¨¦
éäìà,"àeä äìëà Là Ey`l xyt` i`y enk :xnelk - ¡Ÿ¤¥Ÿ§¨

y`d ici lr dlkpe sxyp xac eze`y ici lr wx ,xaca fg`idl

,dpikyd xe` xi`n jk ±

didi 'dyjiwl`dwl` ±

jlyicedi ytp lr xi`iy ,

ici lr `wec df ixd ±

y` ,''dlke` y`'' `edy

dliztd z` dlkne ztxey

ytpdy ,zipeigd ytpd ly

dpe ztxyp ± dtilwn d`a `idy zipeigd,dyecw ly y`l zkt

øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe2,icedi ly ezelhazd `wecy - §¤¦§¨¥§¨©¥
xac enk ± eze`ivnn lhazne ,d''awdl envr z` lhany

z` ca`ne ''sxyp''y

`wec df xac ± eze`ivn

xe` z` eilr jiynn

dpikyd:

úøæòa ïBLàø ÷ìç íìLð¦§©¥¤¦§¤§©
älòúéå Cøaúé 'ä¦§¨¥§¦§©¤

ohw jepg

étî èwìî "ïè÷ Cepç" íLa àø÷pä éðL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤¥¦©¦§¨§¥¦¨¨§ª¨¦¦
íéøôBñ étîe íéøôñowfd epax ly yecwd epeyl mb `ed jk ± §¨¦¦¦§¦

wlgd ly xryd±sca

itn hweln'' ± oey`xd

itke ± ''mixteq itne mixtq

ocr eznyp mcewd iaxdy

,zeyecwd eizegiya `ian

''mixtq''a dpeekdy laewn

yecwd d''lyd ixtql

,b`xtn l''xdnde

aeh my lral ± ''mixteq''ae

,yhixfnn cibnd axdle

,ïãò íúîLð ïBéìò éLBã÷§¥¤§¦§¨¨¥¤
äðBLàø äLøt ìò ãqéî§ª¨©¨¨¨¦¨

¯ *òîL úàéø÷ ìLitl ¤§¦©§©
ze`a ,oldl owfd epax ixac

mi`haznd ,'d zecg`a dpadd ipte` ipy xiaqdl ick el` milin

xn`p mdilr ,'''ek ezekln ceak my jexa''ae ''l`xyi rny''a

xzei dlrpd otd ± ''d`lir `cegi'' `ed ''l`xyi rny''y ,xdfa

xzei jenpd otd ± ''d`zz `cegi'' ± ''my jexa''e ,'d zecg` zpada

ihewl'' ly ipyd wlgd cqein dl` ipy lr .'d zecg` zpada

.''dpen`de cegid xry'' `xwpd ,''mixn`

(owfd epax ,xagnd oeyl ok mb od el` zxzek zeln):
ðç""äpnî øeñé àì ïé÷æé ék íb ,Bkøc ét ìò øòpì C3,äpä . £Ÿ©©©©¦©§©¦©§¦Ÿ¨¦¤¨¦¥

áéúëcîxne` weqtdy dnn ±,"Bkøc ét ìò" :jpgl yiy - ¦¦§¦©¦©§
jxcd itl xrpd z`ely,dðéàL òîLî,ef jxc ±úîàä Cøc ©§©¤¥¨¤¤¨¡¤

,Bzîàì,zizin`d jxcd dpi`e ,cala xrpl jxc idef -ïk íàå ©£¦§¦¥
àúeiìòî éàî,cr jka dlrnd idn ±øeñé àì ïé÷æé ék íb"L ©©£¦¨¤©¦©§¦Ÿ¨

?"äpnîly ekxcn xeql ,ok` ,eilr ± xbaziyk ,daxc` ± ¦¤¨
`ly ,`eti` ,dlrnd idn .zizin`d jxcl ribdl ick ,''xrp''d

?ef jxcn xeqi,úàæ úòãeî äpä ,Cà,`ed reci xac -ék ©¦¥©©Ÿ¦
'ä úãBáò éLøL̈§¥£©

äéúBãBñéå4eìéçc ïä ¦¤¨¥§¦
,eîéçøezad`e 'd z`xi - §¦

zeceqide miyxyd od 'd

z`haznd ,'d zcear ly

zeevne dxez meiwa

± dyrne xeaic daygna

Î`l zeevn lkn xdfidl

Îzeevn lk miiwle dyrz

:dyr'd z`xidrityn

lkn xnyii icediy zlrete

,dyrzÎ`l'd zad`e

miiwiy zlrete drityn

ybx jezn dyrÎzevn lk

) ytpd ly inipt`''hily x''enc` w''k zxrd,(c''tx lirlck :

:oldl xaqend itk,"òøî øeñ"ì ãBñéå LøL ¯ äàøiä`ly - ©¦§¨Ÿ¤¦§¥¨
zeyrl xeq`y dn zeyrl5,Y äáäàäå,ceqie yxey `id §¨©£¨

,ïðaøãe àúéøBàc äNò úBöî ìk íei÷å ,"áBè äNòå"ì- §©£¥§¦¨¦§£¥§©§¨§©¨¨
,opaxcny zeevne dxezd ony zeevn.ïîB÷îa øàaúiL Bîk± §¤¦§¨¥¦§¨

dzid ,miciqg oia laewnd itk .''`ipz''d xtq ly oey`xd wlga

didi (''`ipz''d xtqn ipyd) df wlgy ,owfd epax lv` `xaq

eidi ,oey`xd wlgd ly miwxtd dylye miyinge ,oey`xd wlgd

lgl o`k qgiizn `edyk ,okl .ipyd wlgd`ed ,oey`xd w

enk'' oeyla ynzyn''x`aziy.oldlCepçä úåöîe)jpgl ± ¦§©©¦
,ohwd z`íéiç çøàa áeúkL Bîk ,äNò úåöîa ïk íb àéä¦©¥§¦§©£¥§¤¨§Ÿ©©¦

:(âîù ïîéñzeevna wx `l ohwd z` jpgl yiy oeeik - ¦¨

íéøîà éèå÷éì
:à"îá ù"îëå àåä äìëåà ùà êéäìà 'ä éë

'úéå 'úé ä"æòá ïåùàø ÷ìç íìùð

¨

éðù ÷ìç íéøîà éèå÷éì 150
éòéáø íåé

ïè÷ êåðéç íùá àø÷ðä

ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
òîù úàéø÷ ìù äðåùàø äùøô ìò ãñåéî:

êåðç

àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî

ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì
äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
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oeiqלד 'e ipy mei Ð xrpl jepg Ð `ipzd xtqa mixeriy

yxeyd `id 'd zad`y xg`ne ,dyr zeevna mb `l` dyrzÎ`l

) dyrÎzeevn lkl ceqide`''hily x''enc` w''k zxrdf''r sqep" :

zniiwy xnel yi (''zeihxt r''n od ± d`xi oke ± dnvr dad`y

zeevnl ceqie yxey zynynd dad` zpigadminiiwny dyr

ef dad` ,xnelk .jepig cvn

zbixcnl dnec dpi`

yxey zynynd dad`d

dyrd zeevnl ceqie

mc`d ici lr zeyrpd

ezeida ,zeicinz ly avna

,`l` .zeevna aiiegne lecb

zynyn ef dad`y oeikn

dyrd zeevn meiwl yxey

jepig xeza oze` miniiwny

ef dad` mb zllkp ,cala

dad` `l ± jepig ly beqa

± jepig ote` xaqei oldl .cinzl dz` x`yidl xyt`y ,daivi

,oky ,''ekxc it lr xrpl jepg'' xnel mi`zn dilr mby ,ef dad`

.dpnn xeqi `l ''oiwfi ik'' mby dlrn o`k zniiwäáäàa ,äpäå§¦¥¨©£¨
áéúk,aezk ±íëúà äeöî éëðà øLà" :á÷ò úLøt óBña §¦§¨¨©¥¤£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤

éøöå ."'Bâå 'ä úà äáäàì ,dúNòìéà ,ïéáäì CiL Cì CïBL ©£Ÿ¨§©£¨¤§§¨¦§¨¦¥©¨§
äáäà éab "äiNò"ybx `idy ±?álaLmi`zn ''diyr'' oeyld ± £¦¨©¥©£¨¤©¥

diyr oeyla ynzydl mi`zn ,`eti` ,cvik .dyrn ly xac lr

mc`y dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx `idy dad` iabl

mixxernd mipipra ezewnrzd ici lr ,zeppeazd ici lr dze` biyn

dad` iabl ynzydl mi`zn okl .ef dad`ef± diyr ly oeyla

oeicd ixg` oldl xaqei df xac .ef dad` ekeza gztle xevil

ynzydl mi`zn `l diably ,dad` ly xzei dpeilrd dbixcna

:mc`d ici lr zlrtpe zxvepd dad` ef oi`y iptn ,diyr oeyla

.elv` zelbzdl lkez ef dad`y dpkd dyer wx `edCàïéðòä ©¨¦§¨
Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà éðéî éðL Léc ,àeä§¥§¥¦¥©£©¨©©¦§©¤¤

,dàøBa ìà dòáèazelk'' ly efk dad` dpyi ytpd raha - §¦§¨¤§¨
`id ,''ynn lrnn dwl` wlg'' `id ziwl`d ytpd ixdy .''ytpd

ly efk dad` ,rahd cvn ,da yi okl ± ''seq oi`''d mvrn wlg

oi` ef dad`y oaen ixd .`ed jexa ''seq oi`''l ,dzenvrl oeilk

z`vnp `idy oeeik ± dze` xevil zleki oi` s`e ± xevil jxev

,ziwl`d ytpd ly ef dad` zelbl yi j` ;ziwl`d ytpd raha

`id cvik .el` ytpd zelkae dad`a yibxi inybd xyad al mby

?dlbzn ok`øîçä ìò úéìëOä Lôð øabúz øLàk,sebd ly ± ©£¤¦§©¥¤¤©¦§¦©©Ÿ¤
,äézçz eäòéðëúå eäìétLúåytpd zceara `haznd xac - §©§¦¥§©§¦¥©§¤¨

ytpd ici lr sebd z` jkfle zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d

ytpd ly lkyd ,oky .zewl` ipipr oian lkydy ici lr :zilkyd

xy`n xzei dlrpe mnexn avna md zewl`a ezbyde ziwl`d

ly irahd lkyd `idy zilkyd ytpd eli`e ,sebd lr ritydl

lr rityne sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian `ed xy`k ,mc`d

lr dxevd zxabd'' ly ote`a ytpd l` eripkdl ,sebd xneg

- sebd xneg zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdyke .''xnegd

èäìúúå áäìúz éæà,ytpd ±,äéìàî äìBòä úáäìLa`l - £©¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨
ly zadly `l` ,zeppeazd ici lr zxvepd dad` ly zadly

`l` ,ef dad` zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad`

± zelbzdl dzexyt`a did `le sebd xneg dilr dqik dligzay

,dlbzn `id dzreìâúå§¨¥
,dNBò 'äa çîNúå§¦§©©¨

'ä ìò âpòúúå,d''awa ± §¦§©¥©
.àìôð âeðòzdceara ± ©£¦§¨

beprzd ynyn xg` beqn

eli`e ,dceard lr xkyk

beprzd ,ef dceare dad`a

dcearae dad`a `ed

.zinvrúìòîì íéëBfäå§©¦§©£©
íä ¯ Bæ äaø äáäà©£¨©¨¥

,íé÷écö íéàø÷päote` - ©¦§¨¦©¦¦
`ed miwicv ly dad`d

,dgnye beprza:áéúëãkaezky enk -6:"'äa íé÷écö eçîN" §¦§¦¦§©¦¦©
.beprze dgnya dad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ±

z`vnpd ziwl`d ytpd cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl

lka zleki zeidl dkixv dzid ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka

leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen ± efk dad`l ribdl icedi

,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp jk myl ,oky ,jkl ribdl

efk dad` zhilw zlekil rixti `ly xnegd z` jkfl ick,Cà .©
,äæì äëBæ íãà ìk àìzbixcna `ed f`y ,ef dad`l ribdl - Ÿ¨¨¨¤¨¤

,wicvéøö äæì ékC,yxcp jk myl ±øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦¨¤¨¦¦©Ÿ¤
íâå ,ãàî ãàîacenil ,jk myl miyxcp ±íéáBè íéNòîe äøBz ¦§Ÿ§Ÿ§©¨©£¦¦

,äaøäickçeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðì úBkæì± ©§¥¦§¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©
yly oia dpeilrd `idy ''dnyp'' zbxcl mc`d dkef jk ici lry

dceard ''gex''d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex" ,"ytp" :zebxcd

,alay zecna `id,Lôðå`ed zeevnd meiw ote` ''ytp''d cvn - ¨¤¤
`id dceard dzpigany ,dnyp ly dbixcn ef `l` ± ler zlawa

lr ritynd ± "mpiaz icy znype" :aezkd oeylk ± lky ly

.ekkfle eripkdl xnegdøòL 'äîëç úéLàø'a áúkL Bîk§¤¨©§¥¦¨§¨©©
.äáäàälk lr ± `wec dnyp ly dbixcna dxeyw efk dad`y ± ¨©£¨

xviie lrti mc`dy xnel mi`zn `l ef dad` lry ,oaen mipt

wx leki `ed ;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze`

z` jkfle xiykdlenvroke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy jk ,

.jkl ribdl cg` lk zlekia oi`,úéðMäåly dipyd dpigad - §©¥¦
dad`,äéìà òébäì ìëeé íãà ìkL äáäà àéäleki mc` lk - ¦©£¨¤¨¨¨©§©¦©¥¤¨

- ?cvik - ,ef dad` zbixcnl ribdlà÷îòa áèéä ïðBaúiLk§¤¦§¥¥¥§¨§¨
àaìc,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddy ,ald wnera ± §¦¨

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úà íéøøBònä íéøácampyi ± ©§¨¦©§§¦¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
± icedi ala d''awdl (dipyd) dad`d z` mixxernd mipipr

- dl` mipipra opeazi `ed xy`ke,ììk Cøc ïä`edyk mb- ¥¤¤§¨
,illk ote`a opeaznàeä ék,d''awd ±,Lnî eðéiç-w''k zxrd ¦©¥©¨

`''hily x''enc`,''c''nt lirl x`eank'' :áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥
ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð úà¤©§§©¨¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì

'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú
çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì
.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà

יב.6. צז, תהלי�

oeiq 'e ipy mei Ð xrpl jepg Ð `ipzd xtqa mixeriy

,Lnî åéiçå úézîàä BLôð àeä 'ä ék Baì`ed d''awd ixdy - ¦¦©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d''awd `linne ,eytp ly zeigde ytpd

eytpl mc`d zad`k ,d''awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd
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íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò
åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî

.7‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."'וכו ופרטי� דבקות חילוקי (כ''כ) בזה שיי� ואי� חיי�. ואהבת חיי� – כללי עני� הוא ''שכ''ז :.8˙¯Ú‰

‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î.''פמ''ו עיי� – האהבה יותר תגדל וכו' הער� ריחוק יותר בפרטיות שידע ''וככל כד.9.: – טז – טו – יד – יב י, עקב

א.10. יא, כב.11.ש� ו.12.יא, ו, ˘ËÈÏ''‡13.ואתחנ� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰הספרי דברי מובני� ''עפ''ז :ÌÈÓÂ˙Ò‰ת''ל כו' יודע איני ש�:

בכל ה''א את ואהבת ש�) (ומובא מש''נ על בזה מוסי� מה – לבב� וק''ל''.Í··Ïכו'



oeiqלו 'e ipy mei Ð xrpl jepg Ð `ipzd xtqa mixeriy

r xevil xyt` i` ef dpey`xmi`zn `l okly ,zeppeazd ici l

,ieeiv oeyl diablàéäL àlà`id ef dad` ±ìL ïøëN ïzî ¤¨¤¦©©§¨¨¤
,äfä íìBòa àaä íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö`ed `ad mlerd - ©¦¦¦§Ÿ¥¥¨©¨¨¨©¤

mipdp dfne ,zewl`n beprz ± ''dpikyd eifn oipdp'' ly oiprd ixd

dad`a ,dfd mlera miwicv

,efäéìòLzbixcn lr ± ¤¨¤¨
,ef dad`øîàð14úãBáò" : ¤¡©£©

úà ïzà äðzî©¨¨¤¥¤
"íëúpäk15,ote` epyiy - §ª©§¤

dpznk `ay dcear

,dlrnlnøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
dîB÷îaxaecny okid ± ¦§¨

dad` zbixcn zece`

mibeprza.epax miiqn oldl

ligzd xy` z` owfd

z`hazn dna xiaqdl

it lr xrpl jepg'' zlrn

,''oiwfi''yk ,xnelk ,''dpnn xeqi `l oiwfi ik mb''y cr ,''ekxc

oipr `idy dceard jxcn xeqi `l ,xzei dpeilr dbixcnl ribiyk

xe`iad ixd ,oiprd zpad lr lwdl ick .cala ''xrpl jepg'' ly

ici lr d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl :`ed dxvwa

lky ''xrp'' ly dceard jxc) ''jepig'' ly dpigaa `id ,zeppeazd

ly xzei dpeilrd dbixcnl d`eeyda (dil` ribdl leki cg`

ixd ± (cala miwicvl zkiiyde) zicinze zizenvr `idy ,dad`

,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn (''jepig'' ly dad`a) da yi

f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd dad`d zbixcn zllekd

leki wicva mb ,oky .zeppeazd ici lr d`ad ''jepig'' ly dad`dl

`l mibeprza dad`a ely dpeilrd dbixcndy ,mrtÎi` zeidl

,dbixcnl dbixcnn mileryky meyn cgeina ;ieliba elv` didz

yxcpdbixcndn zbql ,xzei dpeilrd dbixcnl miribny iptl ,

xzei dpeilrd dbixcnl ribdl rixtz `l `idy ick z`fe ,zncewd

dbixcnd el dxqgyk ,f`e ±elydna 'd z` caer `ed ,dad`a

''jepig'' ly dad`d ,ely dpey`xd dad`d zbixcnn el x`ypy

.wicv zbixcnl ribdy iptl ''jpgzd'' da ,zeppeazd ici lr d`ad

:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦
:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"16,wicva mby - ¦¤©¦©¦¨¨

aey okn xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,''dlitp''d oipr jiiy

,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ±èøôáe± ¦§¨
wicvd cenri `l miniieqn mipnfay yxcp dceard xcq cvny

iptn ,ezbixcna,"ãîBò" àìå "Cläî" àø÷ð íãàäLmc`d - ¤¨¨¨¦§¨§©¥§Ÿ¥
ote`ae ,dbixcnl dbixcnn dlere jled `ed ,''jldn'' `xwp

,zncewd dbixcndn dlrnl jexr oi`a `id ribd dil` dbixcndy

dbixcna cinz `vnpd ''cner'' `le .''jldn'' ly izin`d epipr edf

miieqn qgia `id dipyd dbixcnd ly zepeilrdyk mb e` ,zg`

iptly (oldl xaqeiy itk) yxcp `l f`y ,dpey`xd dbixcnl

ezbixcnn xeql gxken `ed ,dipyd dbixcnl ribn `edy

.dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd dbixcnd ,jtidl .dpey`xd

dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd ,izin` ''jldn''a eli`e

ila dpeilr `idy ,dipy

dbixcnd f` drixtn ± jxr

dbixcnl dpey`xd

on okle ,dipyd dpeilrd

ixnbl xeqiy gxkdd

ick ,dpey`xd ezbixcnn

dbixcnl ribdl lkeiy

dipyd17,éøöåCmc`d ± §¨¦
,jldndCìéì,zkll ± ¥¥

àìå ,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§Ÿ
úçà äâøãîa ãîòì©£Ÿ§©§¥¨©©

,íìBòìmb ,xen`ky - §¨
(dpeilrd) dbixcndyk

dbixcn odizy ze`xwp od ,dpey`xd dbixcnl jxra `id dipyd

zg`,,äpnî äðBéìò äâøãîì òébiL íøè äâøãîì äâøãî ïéáe¥©§¥¨§©§¥¨¤¤¤©¦©§©§¥¨¤§¨¦¤¨
âøãnî "äìéôð" úðéçáa àeä.äðBLàøä äz` el oi` f`y ,jk ± ¦§¦©§¦¨¦©§¥¨¨¦¨

.mibeprza dad` ly ddeabd ezbixcn"ìèeé àì ìté ék" Cà©¦¦ŸŸ¨
áéúk18,,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltep `edyk mb-dðéàå §¦§¥¨

äìéôð úàø÷ðmixne`y dn ±''leti ik''ray''eleti,''wicv ¦§¥§¦¨
,dlitp `xwp df oi` ,dlitp ly avna `ed wicvd minrtlyàlà¤¨

,äðBLàøä Búâøãî éaâìzncewd dlernd ezbixcnl d`eeyda - §©¥©§¥¨¨¦¨
,dlitp `xwp df ,''dlitp''d iptlñç íãà ìk øàL éaâì àìå§Ÿ§©¥§¨¨¨¨©

,íBìLå,wicv zbixcna mpi`y dl`n dhnl dlilg didiy - §¨
ïë-ét-ìò-óàL,ely ''dlitp''d zexnl ±ìkî äìòîì àeä ¤©©¦¥§©§¨¦¨

da øàLð ék ,BúãBáòa íãàä,ezceara ±eîéLø úðéça± ¨¨¨©£¨¦¦§©¨§¦©§¦
,myexdøwò Cà .äðBLàøä Búâøãnîf` d`a ezcear xwir ± ¦©§¥¨¨¦¨©¦¨¨

pçúpL äáäàîíøèa ,åéøeòpî da ìbøäå C,iptl ±òébäL ¥©£¨¤¦§©¥§ª§©¨¦§¨§¤¤¤¦¦©
.÷écö úâøãîìdzid f`y ;dad` ly xzei dpeilrd dbixcnle ± §©§¥©©¦

mb dpd ± ''jepig'' ly dad`d ,zeppeazdn d`ad dad`da ezcear

.ef dad`a `ed ezcear xwir zrkïé÷æé ék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦©§¦
."'Bâåezpwfa mb'' xn`p `l ± .''xrp''d z` mikpgn da ,''ekxc''n ± §

yw didiyk mby ,''dpnn xeqi `l,jpgzp da jxcdn xeqi `l yi

:xnelk zexbazd ly jildza `edyk ± ''oiwfi ik'' aezk `l`

zg` dbixcn oia ezeidae ,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda

lye zexbazd ly jildza `edy ,''oiwfi ik'' dfy) dipylzelrzd

da (dad`dn) jxcdn f` xeqi `l ± (xzei dpeilr dbixcnl

.ezexrpa jpgzpäáäàä íéøøBònä íéøácä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©§¨¦©§§¦¨©£¨
Y ïãBñéå äàøiäåyxeyd ,xen`k ,ixd od d`xie dad` §©¦§¨¦¨

d`xide dad`d ceqie ziy`xe ,'d zcearl ceqide19,àéä¦
:älòúéå Cøaúé Búecçàå Bãeçéa äðîàðå äøBähä äðeîàä̈¡¨©§¨§¤¡¨¨§¦§©§¦§¨¥§¦§©¤

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
ìù ïøëù ïúî àéäù àìà ãåò àìå
æä"òá áä"åò ïéòî íåòèì íé÷éãö
úà ïúà äðúî úãåáò øîàð äéìòù
äðä êà äîå÷îá 'áúéù åîë íëúðåäë
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá

úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð
ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì
äáäàä íéøøåòîä íéøáãä úéùàø äðäå
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå

¨

ז.14. יח, כתב15.קרח בתענוגי�, אהבה מדריגת היא האד� בעבודת כהונה שבחינת הפירוש ˘ËÈÏ''‡על ¯''ÂÓ„‡ ˜''Îהוא כ� א� "צע''ג :

רסי''ח''. אגה''ק ויל''ע טז.16.– כד, ˘ËÈÏ''‡17.משלי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(א פה, (ב''מ כו' בבלי דלישכח צ� דר''ז ''בדוגמא :.18

כד. לז, ˘ËÈÏ''‡19.תהלי� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰זהו שלפ''ז אלא הרמו�, בפלח ג� הפי' (קצת) כ''מ ''לכאורה :Ï''�‰ ¯˙ÂÒע''י שבאי� –

הטהורה האמונה שצ''ל הפי' וכנראה – גו'). באבותי� (דרק – העליונה האהבה ע''י או טהורה), – ובפרט דאמונה, (היפ�, כו' ודעת הבינה

oeiq 'f iyily mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ז' שלישי יו�
cg.פרקא `lek d"awe -fr- ...dpen`de cegid xry -152- :zxaern dpyl xeriy dxen

milhae ez` micge`n mi`xapd lky dn epiid ''ezecg`'' -

z` dpen`a ''migwel''y epiid ,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl

,oky .cala dpen`d geka miqtzpe lkydn dlrnly mipiprd

ixdy .lkyn dlrnly dn qetzl dpen`d gek oipr ixd df

ef oi` ,dpen`a eze` ''migwel''e qetzl leki lkydy xac

lky lr :''eygen qtez yeg lk'' ik ,oekpd gekae yega dqitz

dlrnly mipipr ''zgwl'' dpen` lre ,lky ly mipipr ''zgwl''

xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray oeeike .lkyn

dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ± mze` oiadl

`id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl ozipy

lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen`

,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki

,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv

.dpadn dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
(''dpen`de cegid xry''l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

¯ "'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
¯ "ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨¨¤

.äàzz àãeçé àeä± ¦¨©¨¨
x''enc` w''k zxrd

`''hilycegid xry okez'' :

ele ,oiadl ± ''`ed dpen`de

aezky dnn edyn hrna

.` ,ai .` ,gi `''g) xdfa

'd l`xyi rny''y ,(cere

ote`d `ed ''cg` 'd epiwl`

zpada xzeia oeilrd

ceak my jexa''e ,'d zecg`

dlnd) ''cre mlerl ezekln

`id zeize` iteliga ''cre''

`ed ,(xdfa xn`pk ,''cg`''

zpada xzei oezgzd ote`d

epkzi ji` ,oiadl ,'d zecg`

,'d zecg`a dpad ipte` ipy

± mxe`iae ,oezgze oeilr

.à ÷øtaezk20:zòãéå" ¤¤§¨©§¨
ìònî íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦¦©©

"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå21weqtd ly heytd eyexit ± §©¨¨¤¦¨©¥
.ux`l zgzne ux`d lre lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed

éøöåäøLð íéäìà LiL Ezòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C± §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§¤¥¡Ÿ¦¦§¤
iexyéøvL ,õøàì úçzî íénaúáLäå" Ck ìk øéäæäì C ©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦§©§¦¨¨©£¥Ÿ¨

?"Eááì ìàxacd oi` ik al miyle ahid opeazdl ,xnelk ± ¤§¨¤
?jkáéúk ,äpä22Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä ,íìBòì" : ¦¥§¦§¨§¨§¦¨©¨¨¦¥©

:ì"æ áBè-íL-ìòaäly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd - ©©©¥©
dvtd23:`ed weqtd yexityEøác ék,d''awd ly ±zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨

"'Bâå íénä CBúa òé÷ø éäé"`xap el` zeize`e xeaicny - §¦¨¦©§©¨¦§
,minyd riwxúBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§

òé÷ø CBúa íìBòì§¨§§¦©
CBúa úBLaìîe ,íéîMä©¨©¦§ª¨§

ìkíìBòì íéòé÷øä ¨¨§¦¦§¨
,íúBéçäì-w''k zxrd §©£¨

`''hily x''enc`± w''le'' :

xn`p xacdyxakniptl ,

- ''dpy mitl` dnk

:áéúëãkaezky enk -24: §¦§¦
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨©¦

"'eë ãòì íéîi÷å`le ± §©¨¦¨©
mixacdy cala ef

enk `xapl miqgiizn

cinz miiwd ,''minya''

minyd `ave minyd)

miniiw'' 'ek gxie yny

mday hxt lk :''yi`a

`av mb `l` ± (cinz miiw

oind :''oina oiniiw''d) ux`dmiihxtd mi`xapd eli`e ,miiw cala

ziwl`d zeigd cinz miiwzz `xap lkay gxkdd on (mitlgzn

iabl `ed xacdy itk ,ycgn eze` digze xevize ,eze` d`xay

x`an `edy itk ,cinz ea cenrl gxken xeaicdy ,''miny''

,oldlúBiúBàä eéä elà ékz` `xay iwl`d xn`nd ly ± ¦¦¨¨¦
,minydïøB÷îì úBøæBçå íBìLå ñç òâøk úB÷lzñî- ¦§©§§¤©©§¨§§¦§¨

,zeize`d ze`a dpnny zewl`a dbxc dze`líéîMä ìk eéä̈¨©¨©¦

äðåîàäå ãåçéä øòù
152äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç

úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä
õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä

.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå
ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî

עתה) לבאר� שבא וכו'. ויחו''ת (יחו''ע כו' והואÍÈ‡Âביחודו גו' חשק באבותי� (ושאעפ''כ בכ''ז ודעת הבינה ע''י כו'? האהוי''ר מעוררת

' הפי': ולפ''ז וכו'. כו') כדלעיל)¯‡˘È˙חייו – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנ� 'דברי�' שכמה – והואÈ˘‡¯Â˙הדברי�' כו'. האמונה כול�

אמונת :(226 ע' סו� (דרמ''צ להצ''צ באגה''ק ועד''ז מצות'. התרי''ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל''ג מש''כ ע''ד

ע''י כו' בגילוי שיבוא... כדי א� כו' אחד התבוננותה' כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג''כ (עיי''ש). כו' התבוננות

˙''ÂÁÈÂ Ú''ÂÁÈ·'כו¯''ÈÂ‰‡."'לט.20.כו ד, ˘ËÈÏ''‡21.ואתחנ� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰,(מ''ת (בעת הראת אתה לקודמו בהמש� בא "שזה :

במי� אשר דגה מטה) מלמטה �) גו' תשחיתו� פ� יב) (ד, גו' וידבר גו'".Á˙Ó˙שאז השמימה עיני� תשא למעלה) (ועד תהלי�22.לאר�

פט. ˘ËÈÏ''‡23.קיט, ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.[הפסוק [על במד''ת'' היא העני� שנקודת אחרי ר''פ בלקו''ת "וכמובא ח.24.: מ, ישעי'



לז oeiq 'f iyily mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ז' שלישי יו�
cg.פרקא `lek d"awe -fr- ...dpen`de cegid xry -152- :zxaern dpyl xeriy dxen

milhae ez` micge`n mi`xapd lky dn epiid ''ezecg`'' -

z` dpen`a ''migwel''y epiid ,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl

,oky .cala dpen`d geka miqtzpe lkydn dlrnly mipiprd

ixdy .lkyn dlrnly dn qetzl dpen`d gek oipr ixd df

ef oi` ,dpen`a eze` ''migwel''e qetzl leki lkydy xac

lky lr :''eygen qtez yeg lk'' ik ,oekpd gekae yega dqitz

dlrnly mipipr ''zgwl'' dpen` lre ,lky ly mipipr ''zgwl''

xyt`y dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray oeeike .lkyn

dn mipian lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ± mze` oiadl

`id f` ,dpadn dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl ozipy

lkydy mipipr ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen`

,dpadn dlrnl mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki

,mpiadl lkyd zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv

.dpadn dlrnly mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
(''dpen`de cegid xry''l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

¯ "'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
¯ "ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨¨¤

.äàzz àãeçé àeä± ¦¨©¨¨
x''enc` w''k zxrd

`''hilycegid xry okez'' :

ele ,oiadl ± ''`ed dpen`de

aezky dnn edyn hrna

.` ,ai .` ,gi `''g) xdfa

'd l`xyi rny''y ,(cere

ote`d `ed ''cg` 'd epiwl`

zpada xzeia oeilrd

ceak my jexa''e ,'d zecg`

dlnd) ''cre mlerl ezekln

`id zeize` iteliga ''cre''

`ed ,(xdfa xn`pk ,''cg`''

zpada xzei oezgzd ote`d

epkzi ji` ,oiadl ,'d zecg`

,'d zecg`a dpad ipte` ipy

± mxe`iae ,oezgze oeilr

.à ÷øtaezk20:zòãéå" ¤¤§¨©§¨
ìònî íéîMa íéäìàä àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦¨¡Ÿ¦©¨©¦¦©©

"ãBò ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå21weqtd ly heytd eyexit ± §©¨¨¤¦¨©¥
.ux`l zgzne ux`d lre lrnn minya sqep lÎ` oi`y ,`ed

éøöåäøLð íéäìà LiL Ezòc ìò äìòz éëå :ïéáäì C± §¨¦§¨¦§¦©£¤©©§§¤¥¡Ÿ¦¦§¤
iexyéøvL ,õøàì úçzî íénaúáLäå" Ck ìk øéäæäì C ©©¦¦©©¨¨¤¤¨¦§©§¦¨¨©£¥Ÿ¨

?"Eááì ìàxacd oi` ik al miyle ahid opeazdl ,xnelk ± ¤§¨¤
?jkáéúk ,äpä22Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä ,íìBòì" : ¦¥§¦§¨§¨§¦¨©¨¨¦¥©

:ì"æ áBè-íL-ìòaäly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd - ©©©¥©
dvtd23:`ed weqtd yexityEøác ék,d''awd ly ±zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨

"'Bâå íénä CBúa òé÷ø éäé"`xap el` zeize`e xeaicny - §¦¨¦©§©¨¦§
,minyd riwxúBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå úBáz¥§¦¥¥¦¨§§

òé÷ø CBúa íìBòì§¨§§¦©
CBúa úBLaìîe ,íéîMä©¨©¦§ª¨§

ìkíìBòì íéòé÷øä ¨¨§¦¦§¨
,íúBéçäì-w''k zxrd §©£¨

`''hily x''enc`± w''le'' :

xn`p xacdyxakniptl ,

- ''dpy mitl` dnk

:áéúëãkaezky enk -24: §¦§¦
íe÷é eðéäìà øáãe"§©¡Ÿ¥¨
íéiç åéøáãe" ,"íìBòì§¨§¨¨©¦

"'eë ãòì íéîi÷å`le ± §©¨¦¨©
mixacdy cala ef

enk `xapl miqgiizn

cinz miiwd ,''minya''

minyd `ave minyd)

miniiw'' 'ek gxie yny

mday hxt lk :''yi`a

`av mb `l` ± (cinz miiw

oind :''oina oiniiw''d) ux`dmiihxtd mi`xapd eli`e ,miiw cala

ziwl`d zeigd cinz miiwzz `xap lkay gxkdd on (mitlgzn

iabl `ed xacdy itk ,ycgn eze` digze xevize ,eze` d`xay

x`an `edy itk ,cinz ea cenrl gxken xeaicdy ,''miny''

,oldlúBiúBàä eéä elà ékz` `xay iwl`d xn`nd ly ± ¦¦¨¨¦
,minydïøB÷îì úBøæBçå íBìLå ñç òâøk úB÷lzñî- ¦§©§§¤©©§¨§§¦§¨

,zeize`d ze`a dpnny zewl`a dbxc dze`líéîMä ìk eéä̈¨©¨©¦

äðåîàäå ãåçéä øòù
152äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç

úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä
õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä

.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå
ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì

íééç åéøáãåúåéúåàä åéä åìéà éë 'åë ãòì íéîéé÷å
íéîùä ìë åéä ïøå÷îì úåøæåçå å"ç òâøë úå÷ìúñî

עתה) לבאר� שבא וכו'. ויחו''ת (יחו''ע כו' והואÍÈ‡Âביחודו גו' חשק באבותי� (ושאעפ''כ בכ''ז ודעת הבינה ע''י כו'? האהוי''ר מעוררת

' הפי': ולפ''ז וכו'. כו') כדלעיל)¯‡˘È˙חייו – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנ� 'דברי�' שכמה – והואÈ˘‡¯Â˙הדברי�' כו'. האמונה כול�

אמונת :(226 ע' סו� (דרמ''צ להצ''צ באגה''ק ועד''ז מצות'. התרי''ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו' באמונה כו' 'כשיעמיק פל''ג מש''כ ע''ד

ע''י כו' בגילוי שיבוא... כדי א� כו' אחד התבוננותה' כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג''כ (עיי''ש). כו' התבוננות

˙''ÂÁÈÂ Ú''ÂÁÈ·'כו¯''ÈÂ‰‡."'לט.20.כו ד, ˘ËÈÏ''‡21.ואתחנ� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰,(מ''ת (בעת הראת אתה לקודמו בהמש� בא "שזה :

במי� אשר דגה מטה) מלמטה �) גו' תשחיתו� פ� יב) (ד, גו' וידבר גו'".Á˙Ó˙שאז השמימה עיני� תשא למעלה) (ועד תהלי�22.לאר�
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oeiqלח 'f iyily mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,miriwxd lk ±íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk eéäå ,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤
Lnî "'eë òé÷ø éäé" øîàîmey llk zniiw dziid `l f`y ± ©£©§¦¨¦©©¨

ly ze`ivn mey zniiw dzid `l dzr mb jk ,riwx ly ze`ivn

,owfd epax xiaqn oldl .epnn zewlzqn eid zeize`d eli` riwx

wx `l mixen` mixacdy

xacd jk `l` ,riwx iabl

:mi`xapd lka mbìëa ïëå§¥§¨
úBîìBòä ìëaL íéàeøaä©§¦¤§¨¨¨
elôàå ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©£¦
úéîLbä Bælä õøà¤¤©¨©©§¦

,Lnî íîBc úðéçáe- §¦©¥©¨
mday minnecd mixacd

ly drepz mey zi`xp `l

`l mb ,zeipgex lye zeig

''gnev''a zi`xpd zeigd

eli`e ,lecbl ohwn lcbyk

,dnc` enk ,''mnec''a

zi`xp `l ,dnecke mipa`

cala xneg `l` ,zeig mey

''mnec''a mb ok it lr s` ±

iwl`d gekd cinz miiw

,eze` `xayeéä elà¦¨
òâøk äpnî úB÷lzñî¦§©§¦¤¨§¤©
úBiúBàä íBìLå ñç©§¨¨¦
ïäaL úBøîàî äøNòî¥£¨¨©£¨¤¨¤
éîé úLLa õøàä úàøáð¦§¥¨¨¤§¥¤§¥

úéLàøaz`ixa zligza ± §¥¦
,mlerdäúéä,ux`d ± ¨§¨

,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç¤¤§©¦¨¤¤©¨
éîé úLL éðôì Bîk§¦§¥¥¤§¥

Lnî úéLàøaixd f`y ± §¥¦©¨
mey zniiw dzid `l

`l jk ,ux` ly ze`ivn

.ux` ly ze`ivn mey dzr mb zniiw dziidáúkL eäæå25é"øàä §¤¤¨©¨£¦
,íéîe øôòå íéðáà Bîk ,Lnî íîBãa íbL ,ì"æ`l mda - ©¤©§¥©¨§£¨¦§¨¨©¦

,zeipgex meye zeig mey zi`xp.úéðçeø úeiçå Lôð úðéça Lé¥§¦©¤¤§©£¦
,eðéäczeigd mby xg`n ,''mnec''a dpyi zipgex zeig efi` - §©§

ef ± ?ea z`vnp dppi` ,''gnev''a zniiwyúeLaìúä úðéça§¦©¦§©§
úà úBeäîe úBiçnä úBøîàî äøNòî ,øeacä úBiúBà¦©¦¥£¨¨©£¨©§©§©¤

úBéäì ,íîBcämnecd `diy ±úLL éðôlL ñôàå ïéàî Lé ©¥¦§¥¥©¦¨¤¤¤¦§¥¥¤
úéLàøa éîéf`y ziy`xa ini zyy iptly avndy mewnay ± §¥§¥¦

''qt`e oi`'' wx m` ik ,''mnec'' ly ze`ivn mey zniiw dzid `l

ly zeize`d zervn`a ,''mnec'' ly ze`ivn eiykr didz ±

od ''zexn`n dxyr'' ly zeize`d ,ok m`e ± ''zexn`n dxyr''

.''mnec''d ly zipgexd zeigde ytpd"ïáà" íL økæä àlL óàå§©¤Ÿª§©¥¤¤
,äøBzaL úBøîàî äøNòamixne` ep` ,`eti` ,cvik - ©£¨¨©£¨¤©¨

?dxezay ''zexn`n dxyr'' ly zeize`d ze`vnp ''oa`''ay-óà©
ïáàì úeiç CLîð ïë ét-ìò,''zexn`n dxyr''n ±éãé ìò ©¦¥¦§¨©¨¤¤©§¥

,úBiúBà éôelçå íéôeøö,dipyd z` dtilgn zg` ze` - ¥¦§¦¥¦
'l` ze`d :dnbecl`venn od odizy ik ,`''d ze`a ztlgzn s'

,dnecke ,cg`úBìbìbúnä©¦§©§§
íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦

,øBçàåzelblbznd - §¨
miz`n itl zetlgzne

,mipte` cg`e miyely

''xeg`e mipt'' ly ote`a26,

,äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨

ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤
óeøözeednd zeize`d ± ¥

àeäå ,"ïáà" íLsexiv ± ¥¤¤§
zelylzynd zeize`d

''zexn`n dxyr''n

od ,''oa`'' dlnl zetxhvne

ìëa ïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥§¨
,íìBòaL íéàøápä©¦§¨¦¤¨¨
íäa íéàø÷pL úBîMä± ©¥¤¦§¨¦¨¤

,mi`xapdìaLãwä ïBL± ¦§©Ÿ¤
oeyld `id ycewd oeyl

± mlerd `xap day

ly ycewd oeyla zenyde

± mzednl mixeyw mixacd

,zexg` zetya enk `ly

,cala dnkqdÎzety ody

`exwl ehilgd mc` ipay

± miieqn mya miieqn xacl

mi`xwp mda zenyd ixd

- ycewd oeyla mi`xapd

,øeacä úBiúBà ïä ïä¥¥¦©¦
ìzLnä,äøBzaL úBøîàî äøNòî äâøãîì äâøãnî úBìL ©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨¥£¨¨©£¨¤©¨

ãò ,íéøòL à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé ìò©§¥¦¦§¨¦§§¨¦©
éèøt ïéàL éôì .BúBéçäì àøáð BúBàa úBLaìúîe úBòébnL¤©¦¦§©§§¦§¨§©£§¦¤¥§¨¥

íéàøápäyny e` ,ux` ,miny enk miillkd mi`xapd `l) ± ©¦§¨¦
,mpi` miihxtd mi`xapd (`l` ,gxieíúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨

ïäî CLîpä úeiçäL ,äøBzaL ïîöò úBøîàî äøNòî± ¥£¨¨©£¨©§¨¤©¨¤©©©¦§¨¥¤
''zexn`n dxyr''níéàøápä úðéçaî ãàî ìBãb ¯ ïîöò©§¨¨§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦

,íéièøt,mi`xapd ly zeigd zeidln -íäa çk ïéàå± §¨¦¦§¥Ÿ©¨¤
,miihxtd mi`xapaúeiçä ãøBiL éãé ìò àlà ,úeiçä ìa÷ì§©¥©©¤¨©§¥¤¥©©

ìzLîeäâøãnî ìL,dly ±,äpnî äúeçt äâøãîìdcixie - ¦§©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¨¦¤¨
ziyrp efïäL úBàiøèîéâå ,úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé ìò©§¥¦¦§¨¦§¦©§¦¨¤¥

,úBiúBàä ïBaLçzg` ze` selig ici lr wx `l `id zeigd - ¤§¨¦
,ze`d oeayg aeyig ici lr mb `l` ,dipyaìëeiL ãòlkezy ± ©¤©

äðåîàäå ãåçéä øòù
øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìùïáà íù øëæåä àìù óàå

ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô

æòìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù

.25‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(יוד (פ''ב, ש''נ מע''ח "להעיר :.26‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :

ה. פרק הצירו� שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטי� – פ''ה'' הצירו� ש'

oeiq 'g iriax mei Ð a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ח' רביעי יו�
ok.פרקב epi` mind -154- ...dpde .a wxt -fr- :zxaern dpyl xeriy dxen

,zeigdepnî úBeäúäìe Laìúäìe íöîöúäì,zeigdn ± §¦§©§¥§¦§©¥§¦§©¦¤
Bì eàø÷é øLà BîL äæå .éèøt àøáðmi`xewy myd ± ¦§¨§¨¦§¤§£¤¦§§

,`xaplìa,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤
íöîöîä úeiçì éìk àeä§¦©©©§ª§¨
,äæ íL úBiúBàa§¦¥¤

ìzLpLäøNòî ìL ¤¦§©§¥¥£¨¨
LiL ,äøBzaL úBøîàî©£¨¤©¨¤¥

íäa,''zexn`n dxyr''a ± ¨¤
Lé àøáì úeiçå çkŸ©§©¦§Ÿ¥

BúBéçäìe ,ïéàî,`xapd ''yi''d z` ±,íìBòìmda yi recn - ¥©¦§©£§¨
iptn df ixd ± ?df gkéøa àLã÷å àúéøBàcàeä Cdxezd ± §©§¨§ª§¨§¦

`ed jexa yecwdeãç àlkª¨©
myke .cg` mlek md ±

d''awd ly egeka yiy

yi jk ,oi`n yi `exal

''zexn`n dxyr''l

zeigde gekd dxezay

.''oi`''n ''yi'' `exal

.á ÷øtlk `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
m` ,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap

oi`''l `xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd

.`xapy iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,''qt`e

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy

`xapd z` `xay iwl`d

,`xapa cinz miiwzdl aiig

,ycgn ezeigdle e`xal

íéðénä úáeLzdaeyzd ± §©©¦¦
,mipinlLøL éelâå§¦Ÿ¤
,íúeòè.mipind ly - ¨¨

`id ,o`k ''mipin''a dpeekd

yeciga mixteky dl`l `l

lr `xap mlerdy ,mlerd

,micen md jka ± `xead ici

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
éúôBîe úBúBàáe úéèøt§¨¦§§¥

,äøBzäjka mixtek md - ©¨
dgbyda gibyn d''awdy

`xap lk lr ''zihxt''

zeze`a mb mixteke ,xevie

zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd miztenae

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d''awdy micen mdyíéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamb mireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

itkn zxg` zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa

:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdyïéîãnLmieeyn mdy ± ¤§©¦
ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦

Y éìk óøBvì àöé øLàk,one`d ici zgzn `vei ilkykáeL ©£¤¥¥©¥§¦
éøö éìkä ïéàék ,óøBvä éãéì C,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦©¤¨¨
epîéä úB÷lñî,ilkdn ±Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå §ª¨¥¤§¥©©§¦©¨§©§¦

ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk Lnî Bîìöå,mieeyn ± §©§©¨©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦
.õøàå íéîL äNòî elàä íéìëqä`xa d''awdy ixg`y ± ©§¨¦¨¥©£¥¨©¦¨¨¤

,d''awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md oi` ,ux`e miny

miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek md okle ,m`xea

mb minrtle mi`xapd lr gibyn d''awdy mi`xnd dxezay

.mi`xapd rah z` ,miztene miqp ici lr ,dpynúBàøî çè Cà©¨¥§
,íäéðéò,z` -,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää ¥¥¤©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨
àeäL,yep`d dyrn ±,Liî Lémc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥

zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd itk ,ztqep dxivi

xac `ed sqkdy ,sqk

,miiw xakyäpLnL ÷ø± ©¤§©¤
z` one`däøevä©¨

äðeîzäå:xnegd ly ± §©§¨
óñk úëéúç úðeîzî¦§©£¦©¤¤

,éìk úðeîúìoeeik ixd - ¦§©§¦
ze`ivn o`k xvi `ly

,ze`ivnd ,ixdy ,dycg

dzid ,ilkd ly xnegd

;ilkd ziiyr iptl mb zniiw

ly zipazde dxevd mbe

zkizgn one`d xviy ilkd

zn`a mda oi` ,sqkd

,oky ,sqka yecig meyn

,jk d`xap sqkd ze`ivn

lka aevirl zpzip `idy

ly zeipaze zexev ipin

`l mc`dy ixd ± milk

,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig ycig

mi`ex mpi` ''mipin''d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl jixv

- ilk zxivi zeeydl xyt` i` cvikàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
.ïéàî Lé`l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd e`xapy iptl ± ¥¥©¦

iynn xac ''yi'' zpigaa eyrp md mzeedzd mre ,llk miniiw eid

oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k ycgzpy ixd ±

,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi o`k zxvepy

`l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy ,`eti`

.eze`ivnn xacd lhazi ± okàeäåux`e miny ly mzeedzda ± §
,''oi`n yi'',ìLî Cøc ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt- ¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨

ici lr dzidyéìBäLäìélä ìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨©©§¨
micwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ±,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦

,äîBçëe ãð Bîk eávðåekiynd `l mindy cala ef `ly - §¦§§¥§¨
mznixfa.dxeva dnegk ecnr mb `l` ,zirahd'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù

154àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä



לט oeiq 'g iriax mei Ð a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ח' רביעי יו�
ok.פרקב epi` mind -154- ...dpde .a wxt -fr- :zxaern dpyl xeriy dxen

,zeigdepnî úBeäúäìe Laìúäìe íöîöúäì,zeigdn ± §¦§©§¥§¦§©¥§¦§©¦¤
Bì eàø÷é øLà BîL äæå .éèøt àøáðmi`xewy myd ± ¦§¨§¨¦§¤§£¤¦§§

,`xaplìa,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤
íöîöîä úeiçì éìk àeä§¦©©©§ª§¨
,äæ íL úBiúBàa§¦¥¤

ìzLpLäøNòî ìL ¤¦§©§¥¥£¨¨
LiL ,äøBzaL úBøîàî©£¨¤©¨¤¥

íäa,''zexn`n dxyr''a ± ¨¤
Lé àøáì úeiçå çkŸ©§©¦§Ÿ¥

BúBéçäìe ,ïéàî,`xapd ''yi''d z` ±,íìBòìmda yi recn - ¥©¦§©£§¨
iptn df ixd ± ?df gkéøa àLã÷å àúéøBàcàeä Cdxezd ± §©§¨§ª§¨§¦

`ed jexa yecwdeãç àlkª¨©
myke .cg` mlek md ±

d''awd ly egeka yiy

yi jk ,oi`n yi `exal

''zexn`n dxyr''l

zeigde gekd dxezay

.''oi`''n ''yi'' `exal

.á ÷øtlk `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
m` ,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap

oi`''l `xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd

.`xapy iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,''qt`e

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy

`xapd z` `xay iwl`d

,`xapa cinz miiwzdl aiig

,ycgn ezeigdle e`xal

íéðénä úáeLzdaeyzd ± §©©¦¦
,mipinlLøL éelâå§¦Ÿ¤
,íúeòè.mipind ly - ¨¨

`id ,o`k ''mipin''a dpeekd

yeciga mixteky dl`l `l

lr `xap mlerdy ,mlerd

,micen md jka ± `xead ici

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
éúôBîe úBúBàáe úéèøt§¨¦§§¥

,äøBzäjka mixtek md - ©¨
dgbyda gibyn d''awdy

`xap lk lr ''zihxt''

zeze`a mb mixteke ,xevie

zexnl ,jka mixtek ok` md recn ;dxeza miaezkd miztenae

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d''awdy micen mdyíéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamb mireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

itkn zxg` zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa

:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdyïéîãnLmieeyn mdy ± ¤§©¦
ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦

Y éìk óøBvì àöé øLàk,one`d ici zgzn `vei ilkykáeL ©£¤¥¥©¥§¦
éøö éìkä ïéàék ,óøBvä éãéì C,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦©¤¨¨
epîéä úB÷lñî,ilkdn ±Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå §ª¨¥¤§¥©©§¦©¨§©§¦

ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk Lnî Bîìöå,mieeyn ± §©§©¨©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦
.õøàå íéîL äNòî elàä íéìëqä`xa d''awdy ixg`y ± ©§¨¦¨¥©£¥¨©¦¨¨¤

,d''awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md oi` ,ux`e miny

miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek md okle ,m`xea

mb minrtle mi`xapd lr gibyn d''awdy mi`xnd dxezay

.mi`xapd rah z` ,miztene miqp ici lr ,dpynúBàøî çè Cà©¨¥§
,íäéðéò,z` -,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää ¥¥¤©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨
àeäL,yep`d dyrn ±,Liî Lémc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥

zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd itk ,ztqep dxivi

xac `ed sqkdy ,sqk

,miiw xakyäpLnL ÷ø± ©¤§©¤
z` one`däøevä©¨

äðeîzäå:xnegd ly ± §©§¨
óñk úëéúç úðeîzî¦§©£¦©¤¤

,éìk úðeîúìoeeik ixd - ¦§©§¦
ze`ivn o`k xvi `ly

,ze`ivnd ,ixdy ,dycg

dzid ,ilkd ly xnegd

;ilkd ziiyr iptl mb zniiw

ly zipazde dxevd mbe

zkizgn one`d xviy ilkd

zn`a mda oi` ,sqkd

,oky ,sqka yecig meyn

,jk d`xap sqkd ze`ivn

lka aevirl zpzip `idy

ly zeipaze zexev ipin

`l mc`dy ixd ± milk

,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig ycig

mi`ex mpi` ''mipin''d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl jixv

- ilk zxivi zeeydl xyt` i` cvikàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
.ïéàî Lé`l md ,qt`e oi` eid md ,ux`de minyd e`xapy iptl ± ¥¥©¦

iynn xac ''yi'' zpigaa eyrp md mzeedzd mre ,llk miniiw eid

oeeikne .llk mcewn miiw did `ly ycg xac o`k ycgzpy ixd ±

,gxkdd on ± oldl xiaqi ± dycg zizedn dxivi o`k zxvepy

`l m`y ,yecigd z` cinz deedi df yecig xviy gekdy ,`eti`

.eze`ivnn xacd lhazi ± okàeäåux`e miny ly mzeedzda ± §
,''oi`n yi'',ìLî Cøc ìò óeñ íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt- ¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨

ici lr dzidyéìBäLäìélä ìk äfò íéã÷ çeøa íiä úà 'ä C ¤¦¤©¨§©¨¦©¨¨©©§¨
micwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ±,íénä eò÷aiå©¦¨§©©¦

,äîBçëe ãð Bîk eávðåekiynd `l mindy cala ef `ly - §¦§§¥§¨
mznixfa.dxeva dnegk ecnr mb `l` ,zirahd'ä ÷éñôä elàå§¦¦§¦

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å

äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî
úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù

154àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä



oeiqמ 'h iying mei Ð a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ט' חמישי יו�

.d`ixad mlera -154- ...z`ixaa e"we y"ke -154- :zxaern dpyl xeriy dxen

íkøãk ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä - òâøk çeøä úà¤¨©§¤©¨©©¦§¦§¦¨¦©¨§©§¨
,÷ôñ éìa äîBçk eî÷ àìå ,íòáèåaeygl mewn oi` ,xnelk - §¦§¨§Ÿ¨§¨§¦¨¥

dzid gexdy ixg` dnegk micner mix`yp eid mindy ,llk

mrahl mixfeg mind eid i`cea `l` ,dwfga mdilr aeypl dwiqtn

.dhnl dlrnln mixbipeóà©
ïk íb íéna äfä òáhäL¤©¤©©¤©©¦©¥
,ïéàî Lé Lcçîe àøáð- ¦§¨§ª¨¥¥©¦

did mcewny mewnay

± dfk rah did `ly ,''oi`''

rah deedzp ,''yi'' dyrp

yxtny itk ,xnelk .dfk

micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df rahy ± `''hily iaxd

yi'' d`xap mind ze`ivn wx `l :''oi`n yi'' `xap `ed mb ,dnegk

cenrl `le mixbip zeidl rahd mina `xap mby `l` ,''oi`n

,dnegk ecnriy mind lr drityn dwfgd gexdyk ixd .dnegk

iepiy wx `l` ,''oi`n yi'' ,ixnbl ycg xac xvepy ote`a df oi`

;(dnegk cenrl) ipy ''yi''l (mixbip zeidl mind rah) cg` ''yi''

lry gxkdd on ,yecig ly ote`a ecnri mindy ick ,ok it lr s`e

gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal ,df yecig lretd gekd

± dnegk micner mind z` zeyrl xicq ote`ae cinz dgxken

giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxl wiqtn df gekyke

mby xacdyecigaycgnd gekdy gxkdd on ,''yi''n ''yi'' ly

mind rahy xaecy dn itlke .yecigd z` `exaln wiqti `l

,xnelk ± mina invr oipr `le ''yin yi'' d`ixa `ed mixbip zeidl

zeidl gxkdd on ,mdilr min ly ze`ivn zxvep m`y ,xn`py

`xapy dn oiprd ,lynl enk) dhnl dlrnln xbipy xac `linn

mewnd zqitz lry ote`a ,`xapa invr oipr df ixd ,mewn qtez

`ed `xap zxivi mr `l` ,''oi`n yi'' zcgein d`ixa oi` ely

,(jk epi` mixbip mindy dn eli`e ,mewn qtez `edy ote`a `linn

owfd epax `ian jk lr ± ''oi`n yi'' d`ixa `ed envr df rah `l`

micnerd ,dneg ,xiw enk ,mi`xap mpyiy dnn di`x oldl cin

- mze` wifgiy xg` gekl wwcfdl ilan mnvrnúîBç éøäL¤£¥©
çeø éìa dîöòî úávð íéðáà,dze` wifgiy ±íénä òáhL ÷ø £¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©©©¦

;ïë Bðéàyi minl m`e - ¥¥
,micner zeidl `l rah

dlrnln mixbip zeidl `l`

hnl`ed df rahy ixd ,d

mina ''oi`n yi'' d`ixa

iwl`d gekdy ,ixd mnvr

xevil jixv did `l ,gexay

,mi`xapa ok iptl did `ly ycg xac ,''oi`n yi'' dycg ze`ivn

,mixbip zeidl rahd on ± ipy ''yi''l cg` ''yi'' iepiy wx `l`

yecigÎ`lt meyn jka yi ok it lr s`e ± dnegk dcinr ly rahl

yecigd z` cinz `exal ycgn gekd gxken jk myly cr ,lecb

xnege lwe oky lkn ixd ,(cin yecigd lhazn ± e`l m`ae)

gekd lr ,mi`xapd lk ly mzeedzd dfy ,''oi`n yi'' ly yecigay

eidiy ,wqtd ilae cinz yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d

d`eeydd itl mby ixd ± mzxivi iptlk ''oi`''l exfgi `le ''yi''

("oi`n yi") ux`e miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd

iepiya mby xnel mikixv ,''yin yi'' wx `idy mc` ly ezxivil

zeidl mind rahn enk) yecig ly ote`ae ipy ''yi''l cg` ''yi''n

ote`a z`f ycgl gekd gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip

`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,aiign xak envr df xac ;icinz

sqepy ,jk .wqtd ila cinz eze` `exale `xapa cinz cenrl aiig

epi` ycgnd gekdy mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday afkd lr

cg` ''yi'' iepiy ,seq mi zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken

cinz yecigd z` `xai ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl

- wqtd ilae

úàéøáa øîçå ì÷å ïkL ìëå,mi`xapd ±àéäL ,ïéàî Lé §¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦
úçà ìò ,óeñ íé úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©©©©©
¯ íBìLå ñç àøápä ïî àøBaä çk úe÷lzñäaL änëå änk©¨§©¨¤§¦§©§Ÿ©©¥¦©¦§¨©§¨

ñôàå ïéàì àøápä áeLé̈©¦§¨§©¦¨¤¤
éøö àlà .LnîúBéäì C ©¨¤¨¨¦¦§

ìòBtä çkz` deednd ± Ÿ©©¥
,`xapdìòôpa,`xapa ± ©¦§¨

.Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§
úBiúBà úðéça ïä ïäå§¥¥§¦©¦
úBøîàî äøNòî øeacä©¦¥£¨¨©£¨

eàøáð íäaL.mi`xapd ± ¤¨¤¦§§
mlerl'' :weqtd xne` okl

'iedjxacz` `xay iwl`d gekd `edy ,xeaicd ± ''minya avp

le eze` `exal `xapa cinz cenrl gxken ,`xapd*ycgn ezeigd

:øîàð äæ ìòåd`xay ziwl`d zeigdy ,lirl xaecy dn lr - §©¤¤¡©
cenrl dgxken `xapd z`

e`xal `xapa cinz

xne` ,ycgn ezeigdle

weqtd1:úà äiçî äzàå"§©¨§©¤¤
"ílkz` dign dz` ± ª¨

lk z`e ux`d z`e minyd

± mkezay mi`xapd

,weqtd zligza mixkfpd

àlà "äiçî" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¤¨

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð

ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî

å"÷å ù"ëå
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå

י� קריעת של בדוגמה השתמשות ידי על סו�, י� בקריעת וג� התורה במופתי הכופרי� ה''מיני�'' את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*

ענה – ˘ËÈÏ''‡סו�? ¯''ÂÓ„‡ ˜''Îהמבאר המוסגר, מאמר מעי� זהו כ''א – להד''� אומרי� שהרי – אליה� מכוו� זה "אי� :˙Ó‡„ ‡·ÈÏ‡–

מסולקת בזה [כ� וכו' גדול פלא שזהו ולכ�˜È˘Â‡אי� כו' למעשה שו''א עושה ה' מעשה לדמות דאי� המאמיני� אצל ודוקא לכאורה עצומה

שאינו]''. מוכיחה ה' שהולי� שקרי''ס אלא – שברא� אחרי לגמרי עצמאי� ו.1.מעשיו ט, נחמיה

oeiq 'i iyiy mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י' שישי יו�
zn`a.פרקג ecrla qt` k"` -gr- ...dpde .b wxt -gr- :zxaern dpyl xeriy dxen

,"äeäî"(` ,r .a ,gn) d''lyae ''dnkg ziy`x''a xn`p jk - §©¤
z` cala dign d''awdy dpeekd oi` ,''dign'' xn`py zexnly

,cala miig mdl ozep wx `ed dzre mze` `xa dligzay ,mi`xapd

zycgn mb zeigdy `id dpeekd `l` ,sebl zpzep dnypdy dn enk

,`xapd ly eneiw z`eðéäc§©§
,ïéàî Léxacn miiw xac - ¥¥©¦

icrlae ,miiw did `ly

did `l ziwl`d zeigd

ici lre ,llk `vnp xacd

xac ,''yi'' `ed xacd zeigd

.miiw"äzà"ådlnd ± §©¨
,''dz`''úðéça ïä¥§¦©

ó"ìàî úBiúBàäze`d ± ¨¦¥¨¤
- zeize`a dpey`xdãòå§©

,å"ézdpexg`d ze`d - ¨
'zde '`d edf ± zeize`a

,''dz`'' dlnayà"ääå± §©¥
,''dz`'' zlnayàéä± ¦

lr zfnex,ätä úBàöBî 'ä§©¤
,xeaicd ly ze`vend zyng -.úBiúBàä øB÷îyexit edf ± §¨¦

'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d ± ''dz`''y ,''mlek z` dign dz`e''

ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend

cvn xwira d`a ''oi`n yi'' zeedzdy ,''oi`n yi'' zeedzd ly

zeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,ici lr.zeize`dBì ïéàL óàå± §©¤¥
,d''awdlY óebä úeîcoipr miiwy ep` mixne` ,`eti` ,cvik §©

Î ?''oi`n yi'' zeedzdd d`a `wec odn xy`e ,dlrnl zeize`déøä£¥
,"'ä øîàiå" ,"'ä øaãéå" :áeúkä øac àìî àø÷îly oipr - ¦§¨¨¥¦¥©¨©§©¥©Ÿ¤

,zeize` lye xeaicàéäådpeekd ,'''d xn`ie ,'d xacie'' aezky dn ± §¦
lúBLaìúîe ,íéàéápì úBðBéìò úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦¤§©§¦¦¦§©§

,zepeilrd zeize`d ±íúâOäå íìëNa,mi`iapd ly ±äàøîa §¦§¨§©¨¨¨§©§¥
,äàeápä`l` ,mzbydae mlkya wx `le -ízáLçîa íâå ©§¨§©§©£©§¨

áeúkL Bîk ,íøeaãå2: §¦¨§¤¨
ìò Búlîe ,éa øac 'ä çeø"©¦¤¦¦¨©

ìáúkL Bîëe ,"éðBL §¦§¤¨©
øòLa] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©

.[äàeápämiiwy ,ixd ± ©§¨
,zeize` ly oipr dlrnl

cr yalzdl zekiiyd

ly mxeaice mzaygna

.mi`iapdäæ ïéòëednec ± §¥¤
,jklúeLaìúä àéä¦¦§©§

úBiúBàä,dlrnly ± ¨¦
:áéúëãk ,íéàeøaaenk - ©§¦§¦§¦

aezky3:íéîL 'ä øáãa"¦§©¨©¦
åét çeøáe ,eNòð,e`xap ± ©£§©¦

,"íàáö ìkoipr df ixd - ¨§¨¨
gex''e ''xeaic'' ly oipr `ed d`eapay enk ,''dt gex''e ''xeaic'' ly

'''dàéäL ÷ø`ed ,mi`xapa yalzn xeaicdy dn ±éãé ìò ©¤¦©§¥
ìzLä,úéðôeb äiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå úBaø úeìL- ¦§©§§©©£©¤§©£¦¨¨¦

miipteb mi`xap lra ipteb mler `edy ,diyrd mleraïk ïéàM äî©¤¥¥
àéä íéàéápä úâOämlera ±íìBòa úLaìúnä úeìéöàa ©¨©©§¦¦¦©£¦©¦§©¤¤§¨

:äàéøaälr ,mxa .mi`iapl dlbzne xi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©§¦¨
mi`xapa zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk

.oi`n yi zeedzd ly ote`a mzeigdl

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

ote`a eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven''n ze`ad ,dlrnly

.''oi`n yi'' zeedzd ly

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå-exaqedy §¨¡¤¨¥¤

iwl`d gekdy ,lirl

cinz ''cenrl'' gxken

ila eze` `exale `xapa

.''yil oi`''n wqtdìk̈
ïéáé øác ìò ìékNî©§¦©¨¨¨¦

éà ,BøeLàìàøáð ìkL C ©£¥¤¨¦§¨
Léå`xapdy zexnl ± ¨¥

,''yi''l ,''ze`ivn''l d`xp

ixdçeøå ìòBtä çk éaâì Lnî ñôàå ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦¨¤¤©¨§©¥Ÿ©©¥§©
åét,d''awd ly ±,ìòôpaL-,`xapd xacaãéîz BúBà äeänä ¦¤©¦§¨©§©¤¨¦

BàéöBîe,wqtd ila ±.Léì Lnî ïéàî''oi`'' didiy mewnay ± ¦¥©¦©¨§¥
xac ,''yi'' didi ± `xapy iptl didy itk ± `vnpa epi`y xac ±

''oi`''n `xapd z` `exal cinz jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw

gekdy ixd ,''qt`e oi`''l jted `xapd did ,df gek icrlae ,''yi''l

eze`ivn lk `ed iwl`d

`xapd `linne ,`xapd ly

gekd iabl melk `lk `ed

wqtd ila `ivnnd iwl`d

.`xapd ly eze`ivn z`

ìòôðå àøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨§¦§¨
,úeLnîe Léì eðì äàøð¦§¤¨§¥©¨

-,iynne ize`ivn xack

ipgex iwl` gekk `le

,calaúîçî eäæ,iptn ± ¤¥£©
åét çeøå 'ä çk úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨¤Ÿ©§©¦
úà âéOäìe úBàøì ïéòì úeLø äðzð elà ìáà ,àøápaL¤©¦§¨£¨¦¦§¨§¨©¦¦§§©¦¤

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá

éùéìù íåéäðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå

ב.2. כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלי�



מי oeiq 'i iyiy mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י' שישי יו�
zn`a.פרקג ecrla qt` k"` -gr- ...dpde .b wxt -gr- :zxaern dpyl xeriy dxen

,"äeäî"(` ,r .a ,gn) d''lyae ''dnkg ziy`x''a xn`p jk - §©¤
z` cala dign d''awdy dpeekd oi` ,''dign'' xn`py zexnly

,cala miig mdl ozep wx `ed dzre mze` `xa dligzay ,mi`xapd

zycgn mb zeigdy `id dpeekd `l` ,sebl zpzep dnypdy dn enk

,`xapd ly eneiw z`eðéäc§©§
,ïéàî Léxacn miiw xac - ¥¥©¦

icrlae ,miiw did `ly

did `l ziwl`d zeigd

ici lre ,llk `vnp xacd

xac ,''yi'' `ed xacd zeigd

.miiw"äzà"ådlnd ± §©¨
,''dz`''úðéça ïä¥§¦©

ó"ìàî úBiúBàäze`d ± ¨¦¥¨¤
- zeize`a dpey`xdãòå§©

,å"ézdpexg`d ze`d - ¨
'zde '`d edf ± zeize`a

,''dz`'' dlnayà"ääå± §©¥
,''dz`'' zlnayàéä± ¦

lr zfnex,ätä úBàöBî 'ä§©¤
,xeaicd ly ze`vend zyng -.úBiúBàä øB÷îyexit edf ± §¨¦

'dn ze`ad ,dlrnly zeize`d ± ''dz`''y ,''mlek z` dign dz`e''

ote`a mi`xapd lk zeign od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend

cvn xwira d`a ''oi`n yi'' zeedzdy ,''oi`n yi'' zeedzd ly

zeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,ici lr.zeize`dBì ïéàL óàå± §©¤¥
,d''awdlY óebä úeîcoipr miiwy ep` mixne` ,`eti` ,cvik §©

Î ?''oi`n yi'' zeedzdd d`a `wec odn xy`e ,dlrnl zeize`déøä£¥
,"'ä øîàiå" ,"'ä øaãéå" :áeúkä øac àìî àø÷îly oipr - ¦§¨¨¥¦¥©¨©§©¥©Ÿ¤

,zeize` lye xeaicàéäådpeekd ,'''d xn`ie ,'d xacie'' aezky dn ± §¦
lúBLaìúîe ,íéàéápì úBðBéìò úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦¤§©§¦¦¦§©§

,zepeilrd zeize`d ±íúâOäå íìëNa,mi`iapd ly ±äàøîa §¦§¨§©¨¨¨§©§¥
,äàeápä`l` ,mzbydae mlkya wx `le -ízáLçîa íâå ©§¨§©§©£©§¨

áeúkL Bîk ,íøeaãå2: §¦¨§¤¨
ìò Búlîe ,éa øac 'ä çeø"©¦¤¦¦¨©

ìáúkL Bîëe ,"éðBL §¦§¤¨©
øòLa] ì"æ é"øàä̈£¦©§©©

.[äàeápämiiwy ,ixd ± ©§¨
,zeize` ly oipr dlrnl

cr yalzdl zekiiyd

ly mxeaice mzaygna

.mi`iapdäæ ïéòëednec ± §¥¤
,jklúeLaìúä àéä¦¦§©§

úBiúBàä,dlrnly ± ¨¦
:áéúëãk ,íéàeøaaenk - ©§¦§¦§¦

aezky3:íéîL 'ä øáãa"¦§©¨©¦
åét çeøáe ,eNòð,e`xap ± ©£§©¦

,"íàáö ìkoipr df ixd - ¨§¨¨
gex''e ''xeaic'' ly oipr `ed d`eapay enk ,''dt gex''e ''xeaic'' ly

'''dàéäL ÷ø`ed ,mi`xapa yalzn xeaicdy dn ±éãé ìò ©¤¦©§¥
ìzLä,úéðôeb äiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå úBaø úeìL- ¦§©§§©©£©¤§©£¦¨¨¦

miipteb mi`xap lra ipteb mler `edy ,diyrd mleraïk ïéàM äî©¤¥¥
àéä íéàéápä úâOämlera ±íìBòa úLaìúnä úeìéöàa ©¨©©§¦¦¦©£¦©¦§©¤¤§¨

:äàéøaälr ,mxa .mi`iapl dlbzne xi`n ,ef dpeilr dbixcnne - ©§¦¨
mi`xapa zeyalznd dlrnly zeize`d lr o`k xaecn ,mipt lk

.oi`n yi zeedzd ly ote`a mzeigdl

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

ote`a eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven''n ze`ad ,dlrnly

.''oi`n yi'' zeedzd ly

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå-exaqedy §¨¡¤¨¥¤

iwl`d gekdy ,lirl

cinz ''cenrl'' gxken

ila eze` `exale `xapa

.''yil oi`''n wqtdìk̈
ïéáé øác ìò ìékNî©§¦©¨¨¨¦

éà ,BøeLàìàøáð ìkL C ©£¥¤¨¦§¨
Léå`xapdy zexnl ± ¨¥

,''yi''l ,''ze`ivn''l d`xp

ixdçeøå ìòBtä çk éaâì Lnî ñôàå ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦¨¤¤©¨§©¥Ÿ©©¥§©
åét,d''awd ly ±,ìòôpaL-,`xapd xacaãéîz BúBà äeänä ¦¤©¦§¨©§©¤¨¦

BàéöBîe,wqtd ila ±.Léì Lnî ïéàî''oi`'' didiy mewnay ± ¦¥©¦©¨§¥
xac ,''yi'' didi ± `xapy iptl didy itk ± `vnpa epi`y xac ±

''oi`''n `xapd z` `exal cinz jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw

gekdy ixd ,''qt`e oi`''l jted `xapd did ,df gek icrlae ,''yi''l

eze`ivn lk `ed iwl`d

`xapd `linne ,`xapd ly

gekd iabl melk `lk `ed

wqtd ila `ivnnd iwl`d

.`xapd ly eze`ivn z`

ìòôðå àøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨§¦§¨
,úeLnîe Léì eðì äàøð¦§¤¨§¥©¨

-,iynne ize`ivn xack

ipgex iwl` gekk `le

,calaúîçî eäæ,iptn ± ¤¥£©
åét çeøå 'ä çk úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨¤Ÿ©§©¦
úà âéOäìe úBàøì ïéòì úeLø äðzð elà ìáà ,àøápaL¤©¦§¨£¨¦¦§¨§¨©¦¦§§©¦¤

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá

éùéìù íåéäðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå

ב.2. כג, ב, ו.3.שמואל לג, תהלי�



oeiqמב `"i ycew zay mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י"א קודש שבת יו�

.ecrla qt`e xi`nd -156- ...dfl lynde -gr- :zxaern dpyl xeriy dxen

åét çeøå 'ä ét àöBnî Ba òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå úeiçä©©§£¦¤§¨¦§¨©¥©¦¨¦§©¦
Yipgex iwl` gek eze`a mipigane xya ipira mi`ex epiid eli`

zeize`d ,`xap lka rteyd

.'''d it `ven''näéä àìŸ¨¨
Bøîçå àøápä úeiîLb©§¦©¦§¨§¨§

Lnîe,eðéðéòì ììk äàøð B ©¨¦§¤§¨§¥¥
àeä ékzeynnde xnegd ± ¦

,`xapd lyúeàéöna ìèä¥©§¦
Lnî,qt`k aygp ±éaâì ©¨§©¥

,BaL úeiðçeøäå úeiçä©©§¨£¦¤
øçàî,oeeik ±éãòìanL ¥©©¤¦©§£¥

úeiðçeøä,`xapay ±äéä± ¨£¦¨¨
,`xapd,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨

,Lnî úéLàøa éîé úLL íã÷ Bîk-;ynn ''qt`e oi`'' did f`y §Ÿ¤¥¤§¥§¥¦©¨

åéìò òôBMä úeiðçeøäå,`xapd lr ±àeä ,åét çeøå 'ä ét àöBnî §¨£¦©¥©¨¨¦¨¦§©¦
BúBà äeäîe ,Léì ïéàå ñôàî ãéîz BàéöBnä BcáìYzeigd §©©¦¨¦¥¤¤¨©¦§¥§©¤

`xapd z` zniiwn ziwl`d

,iynn xacl eze` dyere

.úîàa Bãòìa ñôà ïk íà¦¥¤¤¦§¨¤¡¤
caln ,melk zn`a `ed oi` ±

zniiwnd zipgexd zeigd

`id ,`id wxy oeik ,eze`

eli`e ;zizin`d ze`ivnd

on sxd `ll `xapd ,`xapd

oi` ,zipgexd zeigd

lk ,oky .zizin` eze`ivn

dnn wx d`a eze`ivn

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea ''zcner'' zipgexd zeigdy

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,''ze`ivn''e ''yi''k epipira

jkl lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

íéøcìå õøàì øéànä LîMä øBà ,àeä-ipxw ,xnelk ,dilr ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦
,ynydøBàå åéæ àeäL¤¦§

LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤
äàøðå,df xe` ±,ìk ïéòì §¦§¤§¥Ÿ

-`edy itkìò øéàî¥¦©
.íìBòä ììçáe õøàä̈¨¤©£©¨¨

,èeLt äæ ,äpäå-i`ce §¦¥¤¨
,xacdBðLé äfä åéæå øBàL¤§¦©¤¤§

ynyd ipxw ,eif eze` ±

,mi`vnp ,ux`l miribny

øeck øîçå óeâa ïk íb©¥§§Ÿ¤©
,íéîMaL Bîöò LîMä©¤¤©§¤©¨©¦

íàL,df xe` m` ixdy ± ¤¦
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck ìk-,ux`l crìk ¨¨¨
øéàäì ìëeiL ïkL¤¥¤©§¨¦

,Lnî BîB÷îa-,xnelk ¦§©¨
;envr ynyd xecka÷ø©
Lnî BîB÷îa íML± ¤¨¦§©¨

,envr ynyd xeckaáLçð¤§¨
ñôàå ïéàì äfä åéfä©¦©¤§©¦¨¤¤

ék ,Lnî,`ed ±ìèa ©¨¦¨¥
àeäL ,LîMä øeck óeb éaâì úeàéöna Lnî,ynyd xeck ± ©¨©§¦§©¥©©¤¤¤

deednäøàä ÷ø Bðéà äfä øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä øB÷î§¨§©¦©¤¤©¦§¨©¤¥©¤¨¨
;LîMä øeck íöòå óebî äøéàî-epi` ynyd xe`y oeeikne ¥¦¨¦§¤¤©©¤¤

dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna ezeida okl ,ynyd sebn eif wx

mewn lk oi`e ,dly ''mvr''d `edy ynyd seb iabl ze`ivna ef

dxi`ne zniiw my ± `l` ,ynyd xe` xi`n ynyd sebay xnel

,cala dnvr ynyd,íìBòä ììça ÷ø-,calaíéîMä ìk úçz ©©£©¨¨©©¨©¨©¦
Y úeàéöna LîMä øeck óeb ïàk ïéàL ,õøàä ìòå`l`miiw §©¨¨¤¤¥¨©©¤¤©§¦

,cala ynyd eif o`käàøð¦§¤
äfä åéfäå øBàä ïàkly ± ¨¨§©¦©¤

,ynydïéòì Lnî Léì§¥©¨§¥
íL ïàk åéìò ìôBðå ,ìkŸ§¥¨¨¨¥

.úîàa "Lé"mi`zn ± ¥¤¡¤
o`k `ed eifdy ,xnel zn`a

ynyd ixdy ,iynn xac

,o`k z`vnp dppi` dnvr

.deeife dxe` wxïéàM äî©¤¥
àeäLk ïk,eifd ±BøB÷îa ¥§¤¦§

ìôBð ïéà ¯ LîMä óeâa§©¤¤¥¥
íL åéìòxcben epi` ± ¨¨¥

x`ezaíL ÷ø ,ììk "Lé"¥§¨©¥
,`edék ,"ñôà"å "ïéà"©¦§¤¤¦

àeä úîàa,eifd ±íL± ¤¡¤¨
,ynyd xeck seb jezaïéàì§©¦

øéàî ïéàL ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨¤¥¥¦
,Bcáì BøB÷î ÷ø íL̈©§§©
,øéànä LîMä óeb àeäL¤©¤¤©¥¦

.Bãòìa ñôàå,ixd ± §¤¤¦§¨
hytznd xe`dy zexnl

leki `ed oi` ,ok it lr s` ,dnvr ynya i`cea `vnp ynydn

lha `edy ote`a ± ?my `vnp `ed ote` dfi`a j` .''yi''k aygidl

df ixd ± ze`ivna my `vnp in xicbdl mivex ep`yke ,ze`ivna

.eifde xe`d lr `le dnvr ynyd lr wx

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

éòéáø íåéøéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì

156íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùä

. . .mei meid

iyily mei,y"dgr ,oeiq dלעומר b"yz'dמט

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`yp :yneg
.clÎhk :mildz

.`"na . . . `wepid y"fe :`ipz

:dxez owfd epiax xn` f"pwz zereayd bg axr

,dlrnln edf xgne meid mzycwe 'eb xgne meid mzycwesx`c q`c mzelny eqake la`¨
hb`frb fi` mzycwe :oreerb x`an h`d v"v xrc .dxez rvp`b ic oreerb fi` q`c .oiil` orn¨©¨¨
mrc ork`n biliid orprw iif q`ee ,`xce `xc lka dync `zehytz` oe` ,o'dyn ev orx`eerb¨¨©
,dyrne xeac daygn iyeal - mzelny eqake evxrc sx`c'n xra` ,orbx`n mrc oe` hpiid¨¨

.oiil` orn sx`c q`c q`ee¨¨

iytg mebxz

dync `zehytz`e ,dynl xn`p 'mzycwe' :wcv gnvd x`iae .'dxez'd lk dzid ef .cal [zeyrl] jixv df

xeac daygn iyeal - "mzelny eqake" jkl uegp j` ;'xgn'd z`e 'meid' z` ycwl mileki mdy - `xce `xc lka

.cal [zeyrl] jixv dfy ,dyrne

iriax mei,oeiq eדחה"ש b"yz'dא

אקדמות. אומרי� אי� הס"ת, אל ופניה� עומדי� עשה"ד קריאת בשעת

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`yp :yneg
.glÎdl :mildz

.'zi ezecg`e . . . mya `xwpd .. mixn` ihewl :`ipz

f"r xn` owfd x"enc` .yeaifrna k"ne j"wz y"dgc ` iriaxd meia - h"yrad zewlzqd
iriaxd meia - bxeaxrhrta h"pwz elqka k c mei zexe`nd.נטלו-

iying mei,oeiq f[בחו"ל] השבועות דחג b"yz'dב

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`yp :yneg
.bnÎhl :mildz

.cg `lek . . . cegid xry :`ipz

כפיי�: ey`xנשיאות aqin - 'd .rvn`a ey`x jxaznd - jkxai zaiz mixne`yk
mely .'eke jxand oini `idy el`nyl - x`i .rvn`a - jxnyie .jxand l`ny `idy ,epinil
jixv zeaizd mixne`yk la` ,`wec mipbpn mipdkdy drya - r"yax zxin` .rvn`a ey`x -
. . . m`e - "jl" zaizl mipbpnyk .wicvd . . . r"yeax mixne` "myie"l mipbpnyk .renyl

mixne`yk .daehl . . . myke - "mely"l .ryil`[mipdkd]mixne` - "mely"[ldwd]ipxnyze"
.eipt lr zilhd oiicryk on` zipr xg` mixne` mexna xic` ."ipvxze ippgze

iyy mei,oeiq g[בחו"ל] חה"ש b"yz'dאסרו

.mixeriy.iyy ,`yp :yneg
.gnÎcn :mildz

.ok epi` Î154Î . . . dpde .a wxt :`ipz

e`ee ,u`lR htpewprn`fev `) d"awd ly `ipepib oet yinrb ` fi` inybd dfd mler xrc©
.(`hg `ixhniba) feb` zpb oe` (mi`xapd xiga mc` mrc hin orn`fev jif hnew lekiak z"iyd

íåé
ïåùàø
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr



מג . . .mei meid

iyily mei,y"dgr ,oeiq dלעומר b"yz'dמט

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`yp :yneg
.clÎhk :mildz

.`"na . . . `wepid y"fe :`ipz

:dxez owfd epiax xn` f"pwz zereayd bg axr

,dlrnln edf xgne meid mzycwe 'eb xgne meid mzycwesx`c q`c mzelny eqake la`¨
hb`frb fi` mzycwe :oreerb x`an h`d v"v xrc .dxez rvp`b ic oreerb fi` q`c .oiil` orn¨©¨¨
mrc ork`n biliid orprw iif q`ee ,`xce `xc lka dync `zehytz` oe` ,o'dyn ev orx`eerb¨¨©
,dyrne xeac daygn iyeal - mzelny eqake evxrc sx`c'n xra` ,orbx`n mrc oe` hpiid¨¨

.oiil` orn sx`c q`c q`ee¨¨

iytg mebxz

dync `zehytz`e ,dynl xn`p 'mzycwe' :wcv gnvd x`iae .'dxez'd lk dzid ef .cal [zeyrl] jixv df

xeac daygn iyeal - "mzelny eqake" jkl uegp j` ;'xgn'd z`e 'meid' z` ycwl mileki mdy - `xce `xc lka

.cal [zeyrl] jixv dfy ,dyrne

iriax mei,oeiq eדחה"ש b"yz'dא

אקדמות. אומרי� אי� הס"ת, אל ופניה� עומדי� עשה"ד קריאת בשעת

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`yp :yneg
.glÎdl :mildz

.'zi ezecg`e . . . mya `xwpd .. mixn` ihewl :`ipz

f"r xn` owfd x"enc` .yeaifrna k"ne j"wz y"dgc ` iriaxd meia - h"yrad zewlzqd
iriaxd meia - bxeaxrhrta h"pwz elqka k c mei zexe`nd.נטלו-

iying mei,oeiq f[בחו"ל] השבועות דחג b"yz'dב

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`yp :yneg
.bnÎhl :mildz

.cg `lek . . . cegid xry :`ipz

כפיי�: ey`xנשיאות aqin - 'd .rvn`a ey`x jxaznd - jkxai zaiz mixne`yk
mely .'eke jxand oini `idy el`nyl - x`i .rvn`a - jxnyie .jxand l`ny `idy ,epinil
jixv zeaizd mixne`yk la` ,`wec mipbpn mipdkdy drya - r"yax zxin` .rvn`a ey`x -
. . . m`e - "jl" zaizl mipbpnyk .wicvd . . . r"yeax mixne` "myie"l mipbpnyk .renyl

mixne`yk .daehl . . . myke - "mely"l .ryil`[mipdkd]mixne` - "mely"[ldwd]ipxnyze"
.eipt lr zilhd oiicryk on` zipr xg` mixne` mexna xic` ."ipvxze ippgze

iyy mei,oeiq g[בחו"ל] חה"ש b"yz'dאסרו

.mixeriy.iyy ,`yp :yneg
.gnÎcn :mildz

.ok epi` Î154Î . . . dpde .a wxt :`ipz

e`ee ,u`lR htpewprn`fev `) d"awd ly `ipepib oet yinrb ` fi` inybd dfd mler xrc©
.(`hg `ixhniba) feb` zpb oe` (mi`xapd xiga mc` mrc hin orn`fev jif hnew lekiak z"iyd

íåé
ïåùàø
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr



.מד . .mei meid

bree ` oaiilwqie` oiil` jif orw yprn xrc f` ,oryprn mev ziytg dxiga ` hib z"iyd oe`
.orarl oi`

iytg mebxz

mc`d mr oncfn lekiak z"iyd eay ,ybtn mewn) d"awd ly "`ipepib" ly zaexrz `ed inybd dfd mlerd

leki mc`dy ,mc`l ziytg dxiga wiprn z"iyde .(`hg `ixhniba [(llekd mr) feb`]) "feb` zpb"e (mi`xapd xiga

.miiga jxc envra xegal

zayoeiq hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`yp :yneg
.cpÎhn :mildz

.d`ixad Î154Î . . . y"ke :`ipz

zeize` ic .dxezd zeize` jxec x`p fi` xie`d zxdh .xie`d zxdh ora`d sx`c hlree ic¨¨
fi` (dtÎlra) dpyn ixcq `zyd zwelg .zihxt dxiny ` oe` zillk dxiny ` orpiif dxezay¦
q`ee oi` ,oiif hree orn e`ee o'xfg hree orn q`ee zeipyn dpyn ic .xrwic'"jxca jzklae" `¨¨
fi` dpyn .d"aew hin l`xyi oet bpecpiax`t ic orhkiil`a hree ,oiif hree orn u`lR ` x`t©
zlrez orhqrxb mrc orwixcevqie` xrhxree ic orpitrb ev xreey xriif fi` qr .dnyp zeize`
zeipyn o'xfg xrbic'xcqk xrc q`ee ,zihxt dxiny xrc oe` zillk dxiny xrc oi` i"dfra¨
,gex zgp orqiexb mrc oraiixy`a ev xrhxree ic qie` orlrt qr oe` .orbpiixa i"dfra hree©

.d"a mler `xea mrc ort`yx`t hree orn q`ee¨©

iytg mebxz

zillk dxiny md dxezay zeize`d .dxezd zeize` i"r wx `id xie`d zxdh .xie`d xedihl wewf mlerd

dti` mze` eppyiy zeipynÎdpynd ."jxca jzklae"d `id (dtÎlra) dpyn ixcq dyyd zwelg .zihxt dxinye

ce`n dyw .dnyp zeize` `id dpyn .d"aew mr l`xyi ly xywd z` mixi`n - e`vniiy mewn dfi`a ,e`vniiy

dxicqd dxfgdy ,zihxt dxinyae zillk dxinya ,i"dfra ,xzeia dlecbd zlrezd z` riadl milnd z` `evnl

.d"a mler `xeal enxbiy ,gexd zgp lceb z` riadl milnd zexqge ,i"dfra ,`iaz zeipyn ly

oey`x meioeiq ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,jzelrda :yneg
.hpÎdp :mildz

.ecrla qt` . . . dpde .b wxt :`ipz

fi` xp ` .zexp ortexrbp` orxree l`xyi ipa... :zecigil eqpkda cg`l dpr owfd epiax¨
.xi`n q`c fi` hl`nrc oe` y` mrc orcpivp` xra` fen orn .y`e ony dlizt ilk oet lelk¨¨¨
ly oa` mrc oi` gka d`kd jxec .xrcpivp` xrc xic hlrt qr xra` ,xp xrheb ` fi` xic `a¨¨

.iwl` y` mrc o` hcpiv xrklree ,y` uevip ` qiex` hdrb ,zindad ytp¨

iytg mebxz

miaiig j` .y`e ony ,dlizt ,ilkn lelk xp .zexp miiexw l`xyi ipa :zecigil eqpkda cg`l dpr owfd epiax

,zindad ytp ly oa`a geka d`kd i"r ;ewilciy in jl xqg j` ,aeh `ed jay xpd .xi`n `ed f`e y`d z` zivdl

.iwl`d y`d z` zivn `edy ,y` uevip fzip

íåé
éùéîç
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

. . .mei meid

ipy meioeiq `ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,jzelrda :yneg
.dqÎq :mildz

.ecrla qt`e Î156Î . . . lynde :`ipz

zebixcn rl` o`x`t orpiif ,zeciqgd c"r 'd zcear oet dcear xrc oi` :x"en`` zegiyn
- l"z - o`x`t jie` xra` fi` qr .ora`d hip xaqd jq oiiw sx`c`a zn oet `bxc ic ...¨
irahd lky iee j`f rhl`w `f` `hip fi` qr ,hl`w fi` zn ` .zipgex dcear oi` miznd zigz¨
lkyay zecn ic oe` ziwl` dbyd ` hdrhyx`t irahd lky xrc oree oe` ,iyep` lky oe`

.miznd zigz xr'zn` xrc q`c fi` ,ilky w`nyrb mrc oet hxixrb oe` lrtzp orxree¨

iytg mebxz

dwewf dpi` zn zbxc ... zenxd lk ze`vnp ,zeciqgd jxc lr 'd zcear ly dceard xcqa :x"en`` zegiyn

lkyd enk xw jkÎlk xac oi` ,xw `ed zn .zipgex dceara miznd ziigz - l`l dcez - mb zniiw j` .ax xaqdl

zeaixrdn miybxzne milrtzn lkyay zecnde ,ziwel` dbyd oian irahd lkyd xy`ke ,iyep`d lkyde irahd

.zizin`d miznd ziigz ef ixd - zilkyd

•

úáù
ùãå÷
:mildz

q wxtn

dq wxt cr



מה . . .mei meid

ipy meioeiq `ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,jzelrda :yneg
.dqÎq :mildz

.ecrla qt`e Î156Î . . . lynde :`ipz

zebixcn rl` o`x`t orpiif ,zeciqgd c"r 'd zcear oet dcear xrc oi` :x"en`` zegiyn
- l"z - o`x`t jie` xra` fi` qr .ora`d hip xaqd jq oiiw sx`c`a zn oet `bxc ic ...¨
irahd lky iee j`f rhl`w `f` `hip fi` qr ,hl`w fi` zn ` .zipgex dcear oi` miznd zigz¨
lkyay zecn ic oe` ziwl` dbyd ` hdrhyx`t irahd lky xrc oree oe` ,iyep` lky oe`

.miznd zigz xr'zn` xrc q`c fi` ,ilky w`nyrb mrc oet hxixrb oe` lrtzp orxree¨

iytg mebxz

dwewf dpi` zn zbxc ... zenxd lk ze`vnp ,zeciqgd jxc lr 'd zcear ly dceard xcqa :x"en`` zegiyn

lkyd enk xw jkÎlk xac oi` ,xw `ed zn .zipgex dceara miznd ziigz - l`l dcez - mb zniiw j` .ax xaqdl

zeaixrdn miybxzne milrtzn lkyay zecnde ,ziwel` dbyd oian irahd lkyd xy`ke ,iyep`d lkyde irahd

.zizin`d miznd ziigz ef ixd - zilkyd

•

úáù
ùãå÷
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

?!mc `veie [xewnd

:opipyneïéà,xacd `ed ok ok`áéúëã
:ond zxifbn drnyyk xzq`a"ìçìçúúå

ãàî äëìîä,"áø øîàå:äãð äñøôù.

:opiywn izk`eïðú ïðà àäå:äãøç
íéîã ú÷ìñî`idy xne` dz` eli`e ,

?!oze` zxxgyn
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ראשו� יו� בימינו לחו"ל כהן יציאת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ïékî . . õøàì äöeçì àöé̈¨§¨¨¨¤©¦

.úecøî úkî BúBà©©©§

לאר� טומאה גזרו חכמי� כי לאר�, חוצה לצאת לכה� אסור

נפליה�, את מקו� בכל קוברי� היו הגויי� הגזירה: סיבת העמי�.

מיוחד. מקו� כ� לש� להקצות מבלי מתיה�, כל את א� או

גויי�, טומאת על מוזהרי� אינ� שכהני� השיטה לפי א�

נהרגו ישראל מבני הרבה כי מהאר�, לצאת לה� אסור זאת בכל

קבורת� מקו� לדעת מבלי ונקברו א)ש� הל' לעיל למל� .(משנה

לחו"ל? לצאת לכהני� אסור בזמנינו ג� הא�

לכהני� ואסור הזה, בזמ� ג� תקפה זו שהלכה סוברי�, יש

ממנה לצאת ישראל באר� שסט)הגרי� ליו"ד .(פת"ש

העמי� לאר� לצאת לכהני� נאסר – הפוסקי� רוב לדעת א�

בעניני בה והתעסקו בטהרה, היתה ישראל שאר� בעת רק

לצאת איסור אי� כיו�, א� ש�)טהרות. וש"� .(ט"ז

להקל, אפשר פרנסה לצור� בנידו�: נאמרו נוספי� נימוקי�

גוי מידי ממונו את להציל כדי להיטמא שמותר שעב)כמו .(יו"ד

לגבי להקל טובה סיבה היא מתי� טמאי שכולנו העובדה וכ�:

העמי� אר� שסט)טומאת יו"ד רעק"א .(חידושי

שני יו� שלה האירוסין בסעודת השתתפה לא רבקה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰íBéa elôà Nøàì øzîeª¨§¨¥£¦§

.äúénä©¦¨

באב, בתשעה אפילו אשה לארס שמותר כש� ההיתר: סיבת

לאבל אירוסי� להתיר יש כ� אחר, יקדימנו שמא החשש מפני

המיתה ביו� משנה)אפילו .(כס�

לארס לאבל אסור האד�', 'תורת בספר הרמב"� לדעת אמנ�,

א� שמחות. במסכת מפורש שכ� וכתב יו�, שלושי� אשה

אירוסי� סעודת רק כי הרמב"�, שיטת על קושי מש� אי� באמת

להתיר יש סעודה ללא אירוסי� אבל כג)נאסרה, מו"ק, אמת .(שפת

חכמה' ה'מש� מדייק הרמב"�, שיטת פי נג)על כד, (בראשית

אליעזר ע� שאירע את המתארי� הכתובי� לשו� את ומבאר

ורבקה. יצחק שידוכי בעת אברה� עבד

נאמר: זהב, וכלי כס� כלי לרבקה נת� שאליעזר לאחר

אשר והאנשי� הוא וישתו ויאכלו ולאמה, לאחיה נת� "ומגדנות

ושתו, אכלו ואנשיו אליעזר רק מדוע שאלה: מתעוררת עמו".

בסעודה? השתתפו לא ואחיה אמה רבקה, ואילו

על אבלי� היו וה� היתה, אירוסי� סעודת זו שסעודה אלא,

היה מותר אמנ� והמיתו". מלא� ש"בא המשפחה אבי בתואל

להשתת� אבל האבלות, ימי שבעת בתו� להתארס לרבקה

ולאמה", לאחיה נת� "מגדנות רק לכ�, לה�. אסור היה בסעודה

אינ� אשר ישראל", אר� של פירות "מיני רש"י שפירש וכמו

סעודה. נחשבי�

שלישי יו� כאחד ושמחה אבלות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰.úeìáà ïéðîì äìBò úaMä©©¨¨§¦§©£¥
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החג? כמו ה'שבעה' את מפסיקה השבת אי� מדוע

ירושלמי בתלמוד ה"ה)אמרו פ"ג אפשר(מו"ק שאי מפני :

ג� אבלות, ימי שבעת כשתקנו כלומר, שבת. בלא לשבעה

שבצנעה דברי� בה נאסרו ולכ� בכלל, יו"השבת א)(שו"ע ת, .ד

בפרהסיא' 'אבלות של זו נקודה רבות נידונה ההלכה בספרי

מוצנע. כדבר ומה פומבי, כדבר מוגדר מה – שבצנעה' ו'דברי�

לתורה. ועליה תורה ללימוד נתייחס להל�

:dxez cenilנפסק ערו� מוגדר(ש�)בשולח� תורה שתלמוד

תרגו�, ואחד מקרא שני� לקרוא מותר זאת, ע� שבצנעה. כדבר

שמע. לקריאת בדומה חובה, זו כי

:dxezl dilr�א בשבת, לתורה לעלות לאבל אי� לכתחילה

אבלות לנהוג שלא כדי יעלה, – לעלות לו קראו כבר א�

מותר – אחר כה� ואי� כה� האבל א� כ�, כמו בפרהסיא.

לכתחילה ש�)להעלותו מבית(רמ"א לצאת יכול שהוא למרות .

ברבי� אבלות לנהוג שלא כדי כ�, לעשות לו אי� (שו"תהכנסת,

שנב) סי' יו"ד .חת"ס

אבל כי כתב המהרש"ל הב�': 'אבי של בדינו הפוסקי� נחלקו

בנו מילת יו� היא א� א� בשבת לתורה יעלה עא)לא סי' א�(שו"ת ;

תשובה ש�)הפתחי והאבל(יו"ד לעלות המקו� מנהג שא� סובר

לעלות. ועליו בפרהסיא, אבלות זו – אבלותו מחמת לעלות נמנע

רביעי יו� הספד? על לוותר יכול מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰. àeä únä ãBák ,ãtñää©¤§¥§©¥
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שבח בדברי במקומה שלא הפלגה על מאוד הקפידו חז"ל

זאת, כאחד. ולנפטר למספיד נזק גור� שהדבר ואמרו לנפטר,

שמזכיר שבכ� די�,משו� עליו מעוררי� בו, היו שלא דברי� י�

עוו� למזכרת לו שדמ)להיות יו"ד האריז"ל,(ב"ח בש� מובא וכ� .

הנפטר. לנשמת גדול נזק גור� שהדבר

שציוו ישראל מגדולי הרבה של טעמ� זה היה הנראה, ככל

ה'פני בעל ביניה�: מלהספיד�. להימנע ענוותנות� לגודל

נהגו אלו מטעמי� כי לציי�, יש איגר. עקיבא ורבי יהושע'

מהספדי� כליל להימנע חב"ד, מנהג וכ� קהילות, (ראהבכמה

פד) ע' א, החיי� .גשר

בהלכה מבואר להספידו, שלא ציוה הנפטר בו במקרה ואכ�,

כבוד מטרתו שההספד משו� בקשתו, את למלא יש כי שלפנינו

להספיד אסור מזו: יתרה כבודו. על למחול ובאפשרותו המת,

המת. דברי לקיי� מצוה כי אותו,
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ביהודה' ה'נודע נמנע לא יהושע' ה'פני של בפטירתו אמנ�,

אד� שרק באומרו מכ�, להימנע בפירוש שציווה א� מלהספידו

הדור. גדול כ� שאי� מה הספדו, על למחול יכול השורה מ�

מהגמרא הביא הוא לכ� סח)ראיה רבי(סנהדרי� כי המספרת

עד הגדול, אליעזר רבי פטירת על בבשרו מכה היה עקיבא

אי� דא בכגו� כי התוספות, וביארו לאר�. שותת היה שדמו

על צער משו� נעשה שהדבר כיו� לנפש", "שרט משו� איסור

המצוה א� כי וחומר, בקל ללמוד יש מכא� התורה. סילוק

התורה סילוק על הצער מחמת נדחית המת דברי את לקיי�

קעד) א, מאהבה .(תשובה

כי הסוברי� ויש הדעות, לכל מקובל אינו זה היתר למעשה,

הנפטר לצוואת להישמע יש אופ� צ)בכל אות אבילות חמד שדי .(ראה

חמישי יו� מלכים כבוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰,Cìna ïéâäBð ìBãb ãBák̈¨£¦©¤¤
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שמחל מחול""המל� כבודו אי� – כבודו יז)על .(כתובות

מדוע?

הרבה, שימות עליה� שישימו הוזהרו "ישראל רש"י: פירש

שלפיכ� מחול, כבודו אי� הלכ� עליה�, אימתו שתהא כלומר

מהכפילות כי אחרוני�, ביארו הרבה". שימות הכתוב ריבה

הוא שאי� כ� תמיד, מהמל� לירא שיש למדנו תשי�" "שו�

עראי. באופ� אפילו כבודו על למחול יכול

אומרי� יט)יש סנהדרי� יונה שאי�(רבנו מפני הוא הדבר שטע�

הצבור כלל של המלכות כבוד אלא שלו, פרטי כבוד (ראהזה

(164 ע' חל"ו .לקו"ש

במקו� כבודו על למחול יכול מל� א� הראשוני� נחלקו

רצה א� א� חול� אינו שמל� מאחר כי אומרי� יש מצוה:

אי� מצוה במקו� א� כ� א� כבודו, על למחול יכול שאי� משו�

מחול. כבודו

הר"� ש�)א� כבודו(סנהדרי� על למחול יכול שמל� כתב

ברמב"� וכמבואר מצוה. ה"ג)במקו� פ"ג חגיגה העומד(הל' שמל�

למרות משובח. זה הרי 'הקהל', מעמד בשעת התורה בקריאת

לו, הוא בזיו� כי חליצה, מצות את לקיי� יכול הוא אי� זאת

להתבזות. רשאי אינו והמל�

הרמב"� דברי את להביא הראוי מ� זו, לולב)בנקודה הל' :(סו�

שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי אמר ישראל מל� דוד "וכ�

שנאמר ה', לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואי� בעיני,

ה'". לפני ומכרכר מפזז דוד והמל�

שישי יו� ובחו"ל ישראל בארץ מס, העלמת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ñî ïzì Cìnì Lé úeLø§¥©¤¤¦¥©
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דינא' דמלכותא 'דינא הידוע: הכלל על מבוססת זו הלכה

שלפנינו,(רדב"ז) מהדי� נלמד עצמו זה שכלל המוסיפי�, יש .

בפרשת מהנאמר נלמדי� שהדברי� הרמב"� בדברי כמבואר

למל� ישראל מל� בי� בעני� חילוק ואי� שמואל, בספר המל�

ספ"ה)גוי גזילה הלכות ספר .(קרית

?qn milrdl xzen m`dישראל אר� בי� לחלק יש זו בשאלה

כדי�, נעשית המס הטלת שבודאי א� לחו"ל, בנוגע לחו"ל:

המס העלמת א� לדו� יש מקו� מכל דינא, דמלכותא מדינא

המותרת – חוב מתשלו� הימנעות רק או ממש, כגזילה נחשבת

כי פסק ולמעשה בנידו�, דעות שתי מביא הזק� אדמו"ר בנכרי.

להחמיר טו)ראוי גזילה, .(הל'

הראשוני�, במחלוקת תלויה השאלה – ישראל לאר� ובנוגע

בה: א� נאמר דינא' דמלכותא 'דינא הא�

מאחר הוא למל�, להישמע החיוב יסוד כי אומרי�, יש

– לאו וא� דבריי, 'קיימו לומר: וביכולתו בבעלותו, והמדינה

יהודי לכל שהרי כ�, לומר אי� ישראל באר� א� מארצי!'. לכו

ישראל באר� בעלות א)יש כח, נדרי� .(ר"�

אי� כי סבורי� הרמב"�, וביניה� אחרי�, ראשוני� מנגד,

בבעלותו תלויה אינה המל� לקול לשמוע והחובה בדבר, חילוק

מהכתובי� הנלמד עצמו בפני די� זה אלא המדינה, אנצ'על (ראה

דינא') דמלכותא 'דינא .תלמודית

באר� א� לחוק לציית יש בוודאי בימינו כי שכתבו, יש

נועדו כיו� הנהוגי� המיסי� עיקר שכ� הדעות, לכל ישראל

כעי� זה והרי המלכות, לצורכי ולא עצמ� האזרחי� לרווחת

לחו"ל ישראל אר� בי� בה� לחלק שאי� המדינה, (פתחיתקנות

(ד)) א גניבה .חוש�

שבת�קודש לצבא נשים גיוס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
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לחוקק הכוונה ישראל באר� עלתה כאשר שני�, כיובל לפני

הדי� על להסתמ� שביקשו היו לצבא, בגיוס בנות המחייב חוק

אפילו יוצאת מצוה במלחמת כי dztegnשלפנינו, dlkהרי –

למלחמה! יוצאות נשי� שא�

שאי� נמצא בהלכה נעיי� כאשר כי הפוסקי�, כ� על כתבו

כ�: הדבר

חובה מלחמת – מלחמות סוגי שני בי� מבחינה ההלכה

איש כל על המוטל חיוב היא חובה, מלחמת רשות. ומלחמת

המלחמה מעורכי החזרה די� בה נאמר לא זה ומטע� ישראל,

לפטור בכדי בכ� אי� שהרי וכדומה, חדש בית בניית עקב

הכשיר אד� כל על מוטל החיוב וכ�, מאחר גמור. מחיוב

נשי� א� כי לומר יש לפיכ� שהוא. ומצב גיל בכל למלחמה,

בדבר. מחויבות להלח� הראויות
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ביהודה' ה'נודע נמנע לא יהושע' ה'פני של בפטירתו אמנ�,

אד� שרק באומרו מכ�, להימנע בפירוש שציווה א� מלהספידו

הדור. גדול כ� שאי� מה הספדו, על למחול יכול השורה מ�

מהגמרא הביא הוא לכ� סח)ראיה רבי(סנהדרי� כי המספרת

עד הגדול, אליעזר רבי פטירת על בבשרו מכה היה עקיבא

אי� דא בכגו� כי התוספות, וביארו לאר�. שותת היה שדמו

על צער משו� נעשה שהדבר כיו� לנפש", "שרט משו� איסור

המצוה א� כי וחומר, בקל ללמוד יש מכא� התורה. סילוק

התורה סילוק על הצער מחמת נדחית המת דברי את לקיי�

קעד) א, מאהבה .(תשובה

כי הסוברי� ויש הדעות, לכל מקובל אינו זה היתר למעשה,

הנפטר לצוואת להישמע יש אופ� צ)בכל אות אבילות חמד שדי .(ראה

חמישי יו� מלכים כבוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰,Cìna ïéâäBð ìBãb ãBák̈¨£¦©¤¤

éìò íéNz íBN" :øîàpL ¯ íãà ìk áìa äàøéå äîéà Bì ïéîéNîeE §¦¦¥¨§¦§¨§¥¨¨¨¤¤¡©¨¦¨¤

éìò Búîéà àäzL ,"Cìî.E ¤¤¤§¥¥¨¨¤

שמחל מחול""המל� כבודו אי� – כבודו יז)על .(כתובות

מדוע?

הרבה, שימות עליה� שישימו הוזהרו "ישראל רש"י: פירש

שלפיכ� מחול, כבודו אי� הלכ� עליה�, אימתו שתהא כלומר

מהכפילות כי אחרוני�, ביארו הרבה". שימות הכתוב ריבה

הוא שאי� כ� תמיד, מהמל� לירא שיש למדנו תשי�" "שו�

עראי. באופ� אפילו כבודו על למחול יכול

אומרי� יט)יש סנהדרי� יונה שאי�(רבנו מפני הוא הדבר שטע�

הצבור כלל של המלכות כבוד אלא שלו, פרטי כבוד (ראהזה

(164 ע' חל"ו .לקו"ש

במקו� כבודו על למחול יכול מל� א� הראשוני� נחלקו

רצה א� א� חול� אינו שמל� מאחר כי אומרי� יש מצוה:

אי� מצוה במקו� א� כ� א� כבודו, על למחול יכול שאי� משו�

מחול. כבודו

הר"� ש�)א� כבודו(סנהדרי� על למחול יכול שמל� כתב

ברמב"� וכמבואר מצוה. ה"ג)במקו� פ"ג חגיגה העומד(הל' שמל�

למרות משובח. זה הרי 'הקהל', מעמד בשעת התורה בקריאת

לו, הוא בזיו� כי חליצה, מצות את לקיי� יכול הוא אי� זאת

להתבזות. רשאי אינו והמל�

הרמב"� דברי את להביא הראוי מ� זו, לולב)בנקודה הל' :(סו�

שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי אמר ישראל מל� דוד "וכ�

שנאמר ה', לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואי� בעיני,

ה'". לפני ומכרכר מפזז דוד והמל�

שישי יו� ובחו"ל ישראל בארץ מס, העלמת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ñî ïzì Cìnì Lé úeLø§¥©¤¤¦¥©

.ïéc ïäa àöBiëå íéøácä elà ìëa åéðéãå . . åéëøöì íòä ìò©¨¨¦§¨¨§¦¨§¨¥©§¨¦§©¥¨¤¦

דינא' דמלכותא 'דינא הידוע: הכלל על מבוססת זו הלכה

שלפנינו,(רדב"ז) מהדי� נלמד עצמו זה שכלל המוסיפי�, יש .

בפרשת מהנאמר נלמדי� שהדברי� הרמב"� בדברי כמבואר

למל� ישראל מל� בי� בעני� חילוק ואי� שמואל, בספר המל�

ספ"ה)גוי גזילה הלכות ספר .(קרית

?qn milrdl xzen m`dישראל אר� בי� לחלק יש זו בשאלה

כדי�, נעשית המס הטלת שבודאי א� לחו"ל, בנוגע לחו"ל:

המס העלמת א� לדו� יש מקו� מכל דינא, דמלכותא מדינא

המותרת – חוב מתשלו� הימנעות רק או ממש, כגזילה נחשבת

כי פסק ולמעשה בנידו�, דעות שתי מביא הזק� אדמו"ר בנכרי.

להחמיר טו)ראוי גזילה, .(הל'

הראשוני�, במחלוקת תלויה השאלה – ישראל לאר� ובנוגע

בה: א� נאמר דינא' דמלכותא 'דינא הא�

מאחר הוא למל�, להישמע החיוב יסוד כי אומרי�, יש

– לאו וא� דבריי, 'קיימו לומר: וביכולתו בבעלותו, והמדינה

יהודי לכל שהרי כ�, לומר אי� ישראל באר� א� מארצי!'. לכו

ישראל באר� בעלות א)יש כח, נדרי� .(ר"�

אי� כי סבורי� הרמב"�, וביניה� אחרי�, ראשוני� מנגד,

בבעלותו תלויה אינה המל� לקול לשמוע והחובה בדבר, חילוק

מהכתובי� הנלמד עצמו בפני די� זה אלא המדינה, אנצ'על (ראה

דינא') דמלכותא 'דינא .תלמודית

באר� א� לחוק לציית יש בוודאי בימינו כי שכתבו, יש

נועדו כיו� הנהוגי� המיסי� עיקר שכ� הדעות, לכל ישראל

כעי� זה והרי המלכות, לצורכי ולא עצמ� האזרחי� לרווחת

לחו"ל ישראל אר� בי� בה� לחלק שאי� המדינה, (פתחיתקנות

(ד)) א גניבה .חוש�

שבת�קודש לצבא נשים גיוס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

ìáà .úeLøä úîçìîa ?äîçìnä éëøòî elà íéLðà ïéøéæçnL¤©§¦¦£¨¦¥¥¤§¥©¦§¨¨§¦§¤¤¨§£¨

.dútçî älëå Bøãçî ïúç elôà ,ïéàöBé ìkä ¯ äåöî úîçìîa§¦§¤¤¦§¨©Ÿ§¦£¦¨¨¥¤§§©¨¥ª¨¨

לחוקק הכוונה ישראל באר� עלתה כאשר שני�, כיובל לפני

הדי� על להסתמ� שביקשו היו לצבא, בגיוס בנות המחייב חוק

אפילו יוצאת מצוה במלחמת כי dztegnשלפנינו, dlkהרי –

למלחמה! יוצאות נשי� שא�

שאי� נמצא בהלכה נעיי� כאשר כי הפוסקי�, כ� על כתבו

כ�: הדבר

חובה מלחמת – מלחמות סוגי שני בי� מבחינה ההלכה

איש כל על המוטל חיוב היא חובה, מלחמת רשות. ומלחמת

המלחמה מעורכי החזרה די� בה נאמר לא זה ומטע� ישראל,

לפטור בכדי בכ� אי� שהרי וכדומה, חדש בית בניית עקב

הכשיר אד� כל על מוטל החיוב וכ�, מאחר גמור. מחיוב

נשי� א� כי לומר יש לפיכ� שהוא. ומצב גיל בכל למלחמה,

בדבר. מחויבות להלח� הראויות
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יוצא אינו וכדומה חדש בית הבונה הרשות, במלחמת לאיד�,

אחד כל על אישית חובה מוטלת שאי� משו� זאת, למלחמה.

כזו, במלחמה לקרב. היוצאי� את לסנ� נית� ולפיכ� להילח�,

יוצאות, אינ� הנשי� א� בודאי יוצאי�, הגברי� כל אי� בה

מתאימה. פחות האשה לקרב ההתאמה מבחינת כי ברור שהרי

חת� אפילו יוצאי� "הכל הדי�: מלשו� א� ללמוד נית� זה דבר

החידוש היא הכלה שיציאת הרי – מחופתה" וכלה מחדרו

כול�. מבי� ביותר הגדול

הגברי� כל את מגייסי� שאי� שבזמננו, אפוא, ברור זה לפי

את לגייס שאי� שכ� כל – מסוי� גילאי� בטווח רק אלא

לגיוס. האחרונות להיות צריכות שה� הנשי�,

[fn ,d"g ryedi xac]

'd - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd oeiq `"i

ראשו� יו�

ג ּפרק אבל ¤¤¤¥§¦הלכֹות

המפר�י�‡. מתי� מ��ה ח�� למת, ��טמא �ה� ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל
ל�קה, זה הרי � והתראה �עדי� א���, א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ���רה
א� �מת ה��גע ואחד �ע�יו". י��א לא "לנפ� ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
ה�מא�ת �אר א� ה�ת ואחד ה���א, א� ְ�ְְֲִֵֵֶַַַַַָָה�אהיל
�כבר י��א". לא "לנפ� ��אמר: � ה�ת מ� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה��ר��ת
מ� המט�אי� ה�ברי� �ל מת, טמאת �הלכ�ת ְְְְִִִֵַַַַָָ�ְְְִֵַ�ר�נ�

מ�בריה�. א� ה��רה מ� ְִִִֵֵֶַַָה�ת,

ה�א·. נ�גע אבל ל�קה. �קבר, ה�ה� נגע א� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוכ�
טמאת �ה� ��תט�א �י על א� �מת, ��גע� ְַ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�בגדי�

ְִָ�בעה.

ל�קה,‚. � ה�מאה ל� ��כנסה טמא לאהל נכנס א� ְֶָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ�
�ל �ארנ� �כבר אחר. �בית טמאה �ל �עצמ� �י על ְְְְִֵֵַַַָָָ�ְִֶֶַַַָא�
ודי� מה�, ��צא א� ה�מאה, לה� ���נס ְְִֵֵֵֶֶָ�ִִֵֶֶַָָָָֹהאהלי�

המאהילי�]ה�ככ�ת המאהילי�]וה�רע�ת[ענפי� ,[אבני� ְְְַַָָ
�פני והח�צצי� ה�מאה, את ה�ביאי� ה�ברי� ְְְְִִֵַָ�ְְְִִִֶַַַָָוכל
� מ�בריה� מה� ואיזה ��רה, �י� מה� ואיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ�ַה�מאה,
ה��י� �אי� �ארנ�, ו�� מת. טמאת �הלכ�ת ְְְִֵֵֵֶַַַָ�ְְִַֹה�ל
לכה� �מ�ר טה�רי�, קבר�תיה� �לפיכ� �אהל, ְֵָֹ�ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹמט�אי�
א�א אס�ר ואינ� קבר�תיה�; על ולדר� ל��, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלה�נס

.�� ��ארנ� �מ� י�א�ה, א� ��מאה ְְְִֵֶֶַָָָָ�ִֶַַ���ע

��גגה,„. ה�בר�ת לבית א� ה�ת לאהל ��כנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�ה�
י�ב וא� �ט�ר; ויצא, קפ� א� � �� התר� ��דע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָואחר
הרי מק��, טמאת �עני� ��ארנ� �מ� ה��חויה �די ��ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְְֲִֵַָ
על �� התר� א� � ויצא ונכנס וחזר ויצא, נכנס ל�קה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
נגע א� וכ� �כניסה. �ניסה �ל על ל�קה �פע�, �ע� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל
מאה אפ�� � �� והתר� ונגע וחזר �פר�, �� והתר� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ�מת
�ר�, ולא נ�גע היה ואחת. אחת �ל על ל�קה � ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ�עמי�
א� � אחרי� �מתי� ונגע ה�בר�ת �בית ע�מד �היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�
אחת; א�א ל�קה אינ� �עמי�, ��ה �� �התר� �י ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

�ר�. ��א זמ� �ל וע�מד מח�ל ה�א ְְֵֵֵֶַָָֹ�ְֲֵֶ�הרי

ל�קה‰. � מזידי� �ניה� הי� א� � ה�ה� את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהמט�א
מכ�ל". ת�� לא ע�ר "ולפני על ע�בר ���א� וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹה�ה�,
ל�קה. ���א� זה הרי � מזיד ���א� וזה ��גג, ה�ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהיה

.Âלאביו" ��אמר: ל�ר�בי�, מתט�א אינ� �ד�ל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ה�
אפ�� �אהל, ה�ת ע� נכנס אינ� וכ� י��א"; לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ�לא��
הא יבא". לא מת נפ�ת �ל "ועל ��אמר: � ְְְֱֵֶֶַַַָָָָֹֹֹקר�ביו
�יצד? י��א". �"לא וח�ב יבא", �"לא ח�ב �ה�א ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלמד�,
��ת עד �� וי�ב לאהל נכנס אחת. ל�קה נ�א, א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנגע

���ה ��כנס א� ה�ת, ארו�]עליו כעי� מרכבה �בה[� ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ארו�]�מג�ל �הרי[� ה��ה, �ג עליו �פרע חבר� �בא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

"לא מ��� ��י�: ל�קה � �אחד �אי� �ביאה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�טמאה
י��א". "לא �מ��� ִִַָָֹֹיבא",

.Êנכנס �� ואחר מ�ד�, ��,נטמא התר� א� � לאהל ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ
ה�יאה. על א� ִֶַַַָל�קה

.Á;�ל מתט�א זה הרי ��ר�, מצוה �מת ��גע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ה�
מת ה�א ואיזה �לקבר�. ל� להתט�א ח�ב �ד�ל, �ה� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאפ��
ל� ואי� ��ר�, מ�ל� �היה מ��ראל אחד זה ְְֵֶֶַָ�ְְִִִֵֶֶֶָָָָָמצוה?

ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��ה[ממשרע"ה]ק�ברי�. . ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
אחר, ע�� ואי� לב��, ה�ה� ��היה אמ�רי�? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ברי�
���קרא א� אבל ע�נה. ל� ואי� ��ר�, �� קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואפ��
לאחרי�, ק�רא א�א מצוה, מת זה אי� א�ת�, ע�ני� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאחרי�

.�� ויתע�ק� ְְְְִַָויב�א�

.Ë� מצוה �מת �פגע� ��ר�, מה�כי� ונזיר �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�
ואל ע�ל�, קד�ת קד�ת� אי� �הרי ה�זיר, �� ְַַָ�ְָ�ְְֲִִֵֵֵֶַַָיתע�ק
�ה� היה הדי�ט. �ה� �ה�א �י על א� ה�ה�, �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹי��א
את ה��ד� וכל הדי�ט. �ה� י��א הדי�ט, וכה� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ד�ל

�סג� �טמאה; מתאחר כה"ג]חבר�, �]ע�[של מ��ח[כה� ְְֲִֵֵַ�ְְְִַָָ
ואל מלחמה, מ��ח יתט�א � מצוה �מת ��גע� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמלחמה

ה�ג�. ְְִַַָָיתט�א

.È�ע��ה �הני�; אפ�� ל�, מתט�אי� ה�ל � ��ת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנ�יא
ה�ל וכ� �כב�ד�. ח�בי� �ה�ל מ�ני ל�ל, מצוה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ�מת

עליו. ְִָָא�נני�

.‡Èאמר" ��אמר: מת, טמאת על הזהר� לא אהר� ְֱֱֵֶֶַַֹ�ְֲַ�ְֲַֹֹ�נ�ת
אהר�. �נ�ת ולא אהר�", "�ני � אהר�" �ני ה�הני� ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל

החללי� פסולי�]וכ� ��אמר:[כהני� � להתט�א מ�רי� ְֲִֵַָ�ְְֱִִֶֶַַָָ
�כה�נ�. ��הי� עד אהר�", ְְְֲִִֵֶַַָֹ"�ני

.·È�וא יט�א�ה�; ��א מזהרי� ה�ד�לי� הרי קט�, ְְְְִִֶַָֹ�ְֲִֵֵַָָֹ�ה�
להפרי��, עליו מצ�י� �י� �ית אי� � מעצמ� להתט�א ְְִִַָָ�ְְְְִִֵֵֵַַָָ�א

�קד�ה. לח�כ� צרי� אביו ָ�ְְְֲִִִַָָָאבל

.‚Èכנס�� �ה� וכל לטמאה; ��� א��ת אר�ע ��פ� ְְְִֵֶַָָֹ�ְְֵֵֶַַַמת
נכנס א� וכ� מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� א��ת, אר�ע ְְְְְִִִֵַַַַַַַַלת��

ה�רס קבר]לבית בה שנחרש לאר�,[שדה לח�צה יצא א� , ְְְֵֶַָָָָָָ
�בד�פק �ג�לל א� �ב�סה, �ד� ��טמא הקבר]א� כיסויי �] ְְְְְִֵֵֶַָָ

אב�ת �ה� מ�ני מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� � �ה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכ��צא
א� אבל מת. טמאת �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �בריה�, ְֲִֵַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַ�ל

ה��רה. מ� ל�קה ה�בר�ת, לבית ְְְִִֵֶַַַָָנכנס

.„È�לאר �ח�צה א� ה�רס �בית להתט�א לכה� ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�מ�ר
�הל� �ג�� � היא א�א �ר� �� �אי� �זמ� מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי �� ��� �י על א� ��רה; ללמד א� א�ה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹל�א
וכ� ללמד. ז�כה אד� ה�ל מ� לא י�ראל, �אר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��ל�ד��
אבל �יצד? ה�ר��ת. לכב�ד �בריה� �ל �טמאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִֵַמתט�א
וכ� .�� לנחמ� אחריו ה�לכי� ה�ל ה�רס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הל�

מלכי�[דורכי�]מד�גי� לקראת מתי� �ל אר�נ�ת ��י על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
י�ראל מלכי לבי� �ינ� להבחי� �די ��י�, מלכי ואפ�� �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מ��א וכ� �זה. ���צא �ל וכ� למק�מ�. �ב�ד� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ���חזר
מ�ני ע�ה�, �לערער ה��י� ע� לד�� �בריה� �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְ�טמאה

�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�. מ�יל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ישראל כהן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממ"ד לעומר בו כותב אודות הסברא לעשות לקוט מספר הזהר הק' כעין הלקוט 

דעין יעקב בהנוגע להש"ס ושואל דעתי בזה.

הנה קשה לי לחוות דיעה בענין כהאמור, כיון ששיטת חסידות חב"ד היא, שהזהר וספרי פנימיות 

התורה בכלל, צריך ללומדם כמו הלימוד דנגלה דתורה וביחוד בתקופתנו זו, אשר כלשון האר"י החי מצוה 

לגלות זאת החכמה, ואף מי שאין אפשר לו מפני סיבות שונות שאינן תלויות בו כלל לעסוק בהנ"ל באופן 

של לימוד, הרי סגולה ישנה גם באמירת האותיות.

)בית אחרון( שאפילו אמירת  וכידוע דברי השל"ה בהקדמתו  לנגלה דתורה  גם בזה שוה  - אשר 

שמות חמשה חומשי תורה נ"כ וכו' גם זה סגולה היא -

ויעוין דברים מבהילים שנאמרו  אבל פשוט שצריך להשתדל ככל האפשרי להפיץ לימוד האמור 

בגודל העונש על מניעת לימוד זה, שמזה מובן גם גודל השכר, בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות )מיוסד 

על דברי הזהר ומדרשי רז"ל(, שמשם מובן שדוקא לימוד באופן דהבנה והשגה - מביאים גאולה, וכלשון 

הבעש"ט באגה"ק שלו הידוע, שבהיותו בהיכל המשיח, המענה הי', לכשיפוצו מעינותיך חוצה.

בכל זה כיון שכל ענין של הפצת התורה ענין גדול הוא, אינו רוצה ח"ו לחוות דעת גם בכיוון אחר, 

ולכן יפנה לגדולי ישראל סבא אשר באה"ק ת"ו ועמם יתייעץ בהאמור.

והנה כל הנ"ל הוא בהנוגע לאחרים, אבל פשוט שבנוגע לכ' הנה כיון שנתעורר בענין האמור, עליו 

להוסיף בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה וכנ"ל באופן דהבנה והשגה, וכמובא ג"כ בשו"ע או"ח סוף 

סי' נו"ן במגן אברהם בהנוגע ללמוד תורה שבע"פ וידוע ג"כ פתגם רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר 

דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה( שצ"ל קביעות לא רק בזמן אלא גם בנפש והוא העיקר, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

c"iyz'd ,zereayd bgc 'a mei

עושה, שהאד� מה כביכול עושה שהבורא צל�, הוי' ג� כ� עושה, שהאד� מה עושה
שג� בהכרח הרי צל�), (הוי' הוי' ש� הוא שהצל וכיו� האד�. בעבודת תלוי שהכל היינו,
העבודה ע"י היא והתגלותו שבנפש, הוי' ש� והו"ע הוי', ש� יש הצל את הגור� בהאד�
ה"א מטו"ד, שלמעלה שבנשמה עצמי הביטול הוא יו"ד שבנפש, הוי' ש� אותיות בד'
הגילוי והנה, צל�. הוי' נעשה ועי"ז תומ"צ, ה� ו"ה ואותיות וההשגה, ההתבוננות הו"ע
שלמעלה בחי' שהמשכת וכיו� מהשתלשלות, שלמעלה המשכה הוא הוי' דש�
(שבו דמ"ת הגילוי להיות הוצר� לכ� בהדרגה, שלא הו"ע בפנימיות, שתבוא מהשתלשלות
שלא הגילוי כי וגבורה, כח מלשו� שהוא דוקא, אלקי� בש� בפנימיות) הוי' ש� נמש�
אלקי�, הוי' אנכי גו' אלקי� וידבר מ"ש וזהו ס"ג). (כנ"ל דוקא וגבורה בכח בא בהדרגה
הוי' אנכי נעשה עי"ז הנה וגבורה, בכח היתה שההמשכה אלקי�, וידבר שע"י היינו,

וחיות�. כח� להיות בפנימיות נמש� מהשתלשלות שלמעלה שהוי' אלקי�,

•
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יוצא אינו וכדומה חדש בית הבונה הרשות, במלחמת לאיד�,

אחד כל על אישית חובה מוטלת שאי� משו� זאת, למלחמה.

כזו, במלחמה לקרב. היוצאי� את לסנ� נית� ולפיכ� להילח�,

יוצאות, אינ� הנשי� א� בודאי יוצאי�, הגברי� כל אי� בה

מתאימה. פחות האשה לקרב ההתאמה מבחינת כי ברור שהרי

חת� אפילו יוצאי� "הכל הדי�: מלשו� א� ללמוד נית� זה דבר

החידוש היא הכלה שיציאת הרי – מחופתה" וכלה מחדרו

כול�. מבי� ביותר הגדול

הגברי� כל את מגייסי� שאי� שבזמננו, אפוא, ברור זה לפי

את לגייס שאי� שכ� כל – מסוי� גילאי� בטווח רק אלא

לגיוס. האחרונות להיות צריכות שה� הנשי�,

[fn ,d"g ryedi xac]
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ראשו� יו�

ג ּפרק אבל ¤¤¤¥§¦הלכֹות

המפר�י�‡. מתי� מ��ה ח�� למת, ��טמא �ה� ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל
ל�קה, זה הרי � והתראה �עדי� א���, א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ���רה
א� �מת ה��גע ואחד �ע�יו". י��א לא "לנפ� ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
ה�מא�ת �אר א� ה�ת ואחד ה���א, א� ְ�ְְֲִֵֵֶַַַַַָָה�אהיל
�כבר י��א". לא "לנפ� ��אמר: � ה�ת מ� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה��ר��ת
מ� המט�אי� ה�ברי� �ל מת, טמאת �הלכ�ת ְְְְִִִֵַַַַָָ�ְְְִֵַ�ר�נ�

מ�בריה�. א� ה��רה מ� ְִִִֵֵֶַַָה�ת,

ה�א·. נ�גע אבל ל�קה. �קבר, ה�ה� נגע א� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוכ�
טמאת �ה� ��תט�א �י על א� �מת, ��גע� ְַ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�בגדי�

ְִָ�בעה.

ל�קה,‚. � ה�מאה ל� ��כנסה טמא לאהל נכנס א� ְֶָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ�
�ל �ארנ� �כבר אחר. �בית טמאה �ל �עצמ� �י על ְְְְִֵֵַַַָָָ�ְִֶֶַַַָא�
ודי� מה�, ��צא א� ה�מאה, לה� ���נס ְְִֵֵֵֶֶָ�ִִֵֶֶַָָָָֹהאהלי�

המאהילי�]ה�ככ�ת המאהילי�]וה�רע�ת[ענפי� ,[אבני� ְְְַַָָ
�פני והח�צצי� ה�מאה, את ה�ביאי� ה�ברי� ְְְְִִֵַָ�ְְְִִִֶַַַָָוכל
� מ�בריה� מה� ואיזה ��רה, �י� מה� ואיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ�ַה�מאה,
ה��י� �אי� �ארנ�, ו�� מת. טמאת �הלכ�ת ְְְִֵֵֵֶַַַָ�ְְִַֹה�ל
לכה� �מ�ר טה�רי�, קבר�תיה� �לפיכ� �אהל, ְֵָֹ�ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹמט�אי�
א�א אס�ר ואינ� קבר�תיה�; על ולדר� ל��, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלה�נס

.�� ��ארנ� �מ� י�א�ה, א� ��מאה ְְְִֵֶֶַָָָָ�ִֶַַ���ע

��גגה,„. ה�בר�ת לבית א� ה�ת לאהל ��כנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�ה�
י�ב וא� �ט�ר; ויצא, קפ� א� � �� התר� ��דע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָואחר
הרי מק��, טמאת �עני� ��ארנ� �מ� ה��חויה �די ��ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְְֲִֵַָ
על �� התר� א� � ויצא ונכנס וחזר ויצא, נכנס ל�קה. ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזה
נגע א� וכ� �כניסה. �ניסה �ל על ל�קה �פע�, �ע� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל
מאה אפ�� � �� והתר� ונגע וחזר �פר�, �� והתר� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ�מת
�ר�, ולא נ�גע היה ואחת. אחת �ל על ל�קה � ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ�עמי�
א� � אחרי� �מתי� ונגע ה�בר�ת �בית ע�מד �היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�
אחת; א�א ל�קה אינ� �עמי�, ��ה �� �התר� �י ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

�ר�. ��א זמ� �ל וע�מד מח�ל ה�א ְְֵֵֵֶַָָֹ�ְֲֵֶ�הרי

ל�קה‰. � מזידי� �ניה� הי� א� � ה�ה� את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהמט�א
מכ�ל". ת�� לא ע�ר "ולפני על ע�בר ���א� וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹה�ה�,
ל�קה. ���א� זה הרי � מזיד ���א� וזה ��גג, ה�ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהיה

.Âלאביו" ��אמר: ל�ר�בי�, מתט�א אינ� �ד�ל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ה�
אפ�� �אהל, ה�ת ע� נכנס אינ� וכ� י��א"; לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ�לא��
הא יבא". לא מת נפ�ת �ל "ועל ��אמר: � ְְְֱֵֶֶַַַָָָָֹֹֹקר�ביו
�יצד? י��א". �"לא וח�ב יבא", �"לא ח�ב �ה�א ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלמד�,
��ת עד �� וי�ב לאהל נכנס אחת. ל�קה נ�א, א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנגע

���ה ��כנס א� ה�ת, ארו�]עליו כעי� מרכבה �בה[� ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ארו�]�מג�ל �הרי[� ה��ה, �ג עליו �פרע חבר� �בא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

"לא מ��� ��י�: ל�קה � �אחד �אי� �ביאה ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�טמאה
י��א". "לא �מ��� ִִַָָֹֹיבא",

.Êנכנס �� ואחר מ�ד�, ��,נטמא התר� א� � לאהל ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ
ה�יאה. על א� ִֶַַַָל�קה

.Á;�ל מתט�א זה הרי ��ר�, מצוה �מת ��גע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ה�
מת ה�א ואיזה �לקבר�. ל� להתט�א ח�ב �ד�ל, �ה� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאפ��
ל� ואי� ��ר�, מ�ל� �היה מ��ראל אחד זה ְְֵֶֶַָ�ְְִִִֵֶֶֶָָָָָמצוה?

ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��ה[ממשרע"ה]ק�ברי�. . ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
אחר, ע�� ואי� לב��, ה�ה� ��היה אמ�רי�? ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ברי�
���קרא א� אבל ע�נה. ל� ואי� ��ר�, �� קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואפ��
לאחרי�, ק�רא א�א מצוה, מת זה אי� א�ת�, ע�ני� ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאחרי�

.�� ויתע�ק� ְְְְִַָויב�א�

.Ë� מצוה �מת �פגע� ��ר�, מה�כי� ונזיר �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�
ואל ע�ל�, קד�ת קד�ת� אי� �הרי ה�זיר, �� ְַַָ�ְָ�ְְֲִִֵֵֵֶַַָיתע�ק
�ה� היה הדי�ט. �ה� �ה�א �י על א� ה�ה�, �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹי��א
את ה��ד� וכל הדי�ט. �ה� י��א הדי�ט, וכה� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ד�ל

�סג� �טמאה; מתאחר כה"ג]חבר�, �]ע�[של מ��ח[כה� ְְֲִֵֵַ�ְְְִַָָ
ואל מלחמה, מ��ח יתט�א � מצוה �מת ��גע� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמלחמה

ה�ג�. ְְִַַָָיתט�א

.È�ע��ה �הני�; אפ�� ל�, מתט�אי� ה�ל � ��ת ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנ�יא
ה�ל וכ� �כב�ד�. ח�בי� �ה�ל מ�ני ל�ל, מצוה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ�מת

עליו. ְִָָא�נני�

.‡Èאמר" ��אמר: מת, טמאת על הזהר� לא אהר� ְֱֱֵֶֶַַֹ�ְֲַ�ְֲַֹֹ�נ�ת
אהר�. �נ�ת ולא אהר�", "�ני � אהר�" �ני ה�הני� ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַֹֹֹֹֹאל

החללי� פסולי�]וכ� ��אמר:[כהני� � להתט�א מ�רי� ְֲִֵַָ�ְְֱִִֶֶַַָָ
�כה�נ�. ��הי� עד אהר�", ְְְֲִִֵֶַַָֹ"�ני

.·È�וא יט�א�ה�; ��א מזהרי� ה�ד�לי� הרי קט�, ְְְְִִֶַָֹ�ְֲִֵֵַָָֹ�ה�
להפרי��, עליו מצ�י� �י� �ית אי� � מעצמ� להתט�א ְְִִַָָ�ְְְְִִֵֵֵַַָָ�א

�קד�ה. לח�כ� צרי� אביו ָ�ְְְֲִִִַָָָאבל

.‚Èכנס�� �ה� וכל לטמאה; ��� א��ת אר�ע ��פ� ְְְִֵֶַָָֹ�ְְֵֵֶַַַמת
נכנס א� וכ� מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� א��ת, אר�ע ְְְְְִִִֵַַַַַַַַלת��

ה�רס קבר]לבית בה שנחרש לאר�,[שדה לח�צה יצא א� , ְְְֵֶַָָָָָָ
�בד�פק �ג�לל א� �ב�סה, �ד� ��טמא הקבר]א� כיסויי �] ְְְְְִֵֵֶַָָ

אב�ת �ה� מ�ני מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� � �ה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכ��צא
א� אבל מת. טמאת �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �בריה�, ְֲִֵַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַ�ל

ה��רה. מ� ל�קה ה�בר�ת, לבית ְְְִִֵֶַַַָָנכנס

.„È�לאר �ח�צה א� ה�רס �בית להתט�א לכה� ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�מ�ר
�הל� �ג�� � היא א�א �ר� �� �אי� �זמ� מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלדבר
מי �� ��� �י על א� ��רה; ללמד א� א�ה, ְִִִִִֵֶַַָָָָֹל�א
וכ� ללמד. ז�כה אד� ה�ל מ� לא י�ראל, �אר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��ל�ד��
אבל �יצד? ה�ר��ת. לכב�ד �בריה� �ל �טמאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִֵַמתט�א
וכ� .�� לנחמ� אחריו ה�לכי� ה�ל ה�רס, לבית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הל�

מלכי�[דורכי�]מד�גי� לקראת מתי� �ל אר�נ�ת ��י על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ
י�ראל מלכי לבי� �ינ� להבחי� �די ��י�, מלכי ואפ�� �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ
מ��א וכ� �זה. ���צא �ל וכ� למק�מ�. �ב�ד� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ���חזר
מ�ני ע�ה�, �לערער ה��י� ע� לד�� �בריה� �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְ�טמאה

�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�. מ�יל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�א
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עושה, שהאד� מה כביכול עושה שהבורא צל�, הוי' ג� כ� עושה, שהאד� מה עושה
שג� בהכרח הרי צל�), (הוי' הוי' ש� הוא שהצל וכיו� האד�. בעבודת תלוי שהכל היינו,
העבודה ע"י היא והתגלותו שבנפש, הוי' ש� והו"ע הוי', ש� יש הצל את הגור� בהאד�
ה"א מטו"ד, שלמעלה שבנשמה עצמי הביטול הוא יו"ד שבנפש, הוי' ש� אותיות בד'
הגילוי והנה, צל�. הוי' נעשה ועי"ז תומ"צ, ה� ו"ה ואותיות וההשגה, ההתבוננות הו"ע
שלמעלה בחי' שהמשכת וכיו� מהשתלשלות, שלמעלה המשכה הוא הוי' דש�
(שבו דמ"ת הגילוי להיות הוצר� לכ� בהדרגה, שלא הו"ע בפנימיות, שתבוא מהשתלשלות
שלא הגילוי כי וגבורה, כח מלשו� שהוא דוקא, אלקי� בש� בפנימיות) הוי' ש� נמש�
אלקי�, הוי' אנכי גו' אלקי� וידבר מ"ש וזהו ס"ג). (כנ"ל דוקא וגבורה בכח בא בהדרגה
הוי' אנכי נעשה עי"ז הנה וגבורה, בכח היתה שההמשכה אלקי�, וידבר שע"י היינו,

וחיות�. כח� להיות בפנימיות נמש� מהשתלשלות שלמעלה שהוי' אלקי�,

•
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מא�צי�‡. ה�א: �� �בקב�רה, �מתי� י�ראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָמנהג
לחייו;[סוגרי�] את ק��רי� � �יו נפ�ח וא� מת, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעיניו

�מיני א�ת� וסכי� א�ת�, ��דיחי� אחר נקביו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ�פ�קקי�
�ל �פ�רי� �כריכי� א�ת� �מל�י�י� �ער�. וג�זזי� ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָ��מי�,
�ס�דר חכמי� נהג� יקרי�; �מיה� יהי� ולא לבני�, ����ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָֹ
ה�ת, �ני �מכ�י� ל�. �אי� מי את לב�� ��א ז�ז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�וה

�רעב. מ�חרי� ��ניה� הענ�י� את לב�� ְְִָָָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹ��א

ה�זהבי�·. �בבגדי� מ�י �ל �תכריכי� לק�ר ְִָ�ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹואס�ר
ר�ח ���ת ��� ��י�ראל; לנ�יא אפ�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ�ְַהמר�מי�,

וס�בלי� ��י�. �מע�ה נושאי�]וה�חתה, על[� ה�ת את ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
ה�בר�ת. �ית עד ְֵֵַַַָָה�ת�,

��סק‚. ��א � ה�נ�ל �נעילת אס�רי� ה��ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונ��אי
ה�צוה. מ� מתע�ב ונמצא מה�, אחד �ל מ�נ�ל� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרצ�עה

ה�ערה;„. �צד ��� וע��י� מער�ת, �עפר ְְְְְְִִֶַַָָָָָוח�פרי�
והאבני� העפר �מחזירי� למעלה, �פניו �� א�ת� ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָוק�ברי�

לה� וי� מותר]עליו. והמל�י�[� ע�. �ל �אר�� לק�ר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�ב�א "וא�ה ��אמר: ��ל��', 'ל� ל�: א�מרי� ה�ת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָאת

�מצ�ני� ��ל��". אב�תי� מסמני�]אל ה�בר�ת,[� את ְְְְֲִֶֶֶַַָָ
נפ� מצבה]�ב�ני� ��ני�[� אי� וה��יקי�, ה�בר; על ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

יפנה ולא זכר�נ�. ה� �בריה� � קבר�תיה� על נפ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹלה�
ה�בר�ת. לב�ר ְְֵַַָָָאד�

ואי�‰. לחייו, ק��רי� אי� �בר; לכל �חי ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָה��סס,
ט��ר� על מקר �כלי מ�כ�ת �לי מ�יחי� ואי� נקביו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ��קקי�
מ�ילי� ולא א�ת�, מדיחי� ולא א�ת�, סכי� ולא ית�ח, ְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹֹֹ��א
וה��גע ��מ�ת; �עה עד � ה�לח על ולא הח�ל על ְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹא�ת�
� ��טפט� לנר ��מה? זה למה �מי�. ��פ� זה הרי ,��ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יציאת ע� עיניו המא�� וכל יכ�ה. אד�, �� ���ע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יו�
נתע��. ��א מעט, י�הה א�א �מי�; ��פ� זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנפ�,
ולא מס�ידי�, ולא �ת�, ח�לצי� ולא עליו, ק�רעי� אי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹֹֹוכ�

��מ�ת. עד � ��ית ותכריכי� אר�� ע�� ְְְִִִִִִֶַַַַַָָמכניסי�

.Âית� ל� אי� אחר; �בית א�כל לפניו, מ�ל ��ת� ְְִִֵֵֵַַַָָָ�ִֵֶמי
מחיצה, לע��ת �בר ל� אי� וא�כל; מחיצה ע��ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר,
וא�כל, מסב אינ� ,�� �בי� �� �בי� וא�כל. �ניו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָמחזיר

מבר� ואינ� יי�, ��תה ואינ� ��ר, א�כל ,[המוציא]ולא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מז�� המזו�]ואינ� מז�ני�[ברכת ואי� עליו, מברכי� ואי� , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

לזימו�]עליו מצטר� ה�פ�ה,[לא �מ� �מע, מ�ר�ת �פט�ר , ְְְִִִִַַַָָָָ
� ���ת ���רה. האמ�ר�ת מצו�ת �מ�ל ה�פ�י�, ְְְֲִִִִִַַַָָָָ�מ�
�מברכי� �מבר�, �מז��, יי�, ו��תה ��ר, וא�כל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמסב,
���רה, האמ�ר�ת מצו�ת �כל וח�ב עליו; �מז�ני� ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָעליו,
לאכל מ�ר זה הרי � ה�ת נק�ר ה��ה. מ��מי� ֱֶָֹ�ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָח��
אבל ��מעיו, אכילה ל�ר�ת �די מעט יי� ול���ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ��ר,

לרו�ת. ְִֹלא

.Ê�מדחי א�א ה�ת, את מ�הי� מ�ת�[ממהרי�]אי� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ועל אביו ועל מ��ח. זה הרי מ�ת�, ה�דחה וכל ְְִַַָָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָָמ�ד;

מג�ה. זה הרי ֶ�ְֲִֵֶא��,

.Á�מי�� �הי� א� ט�ב, י�� ערב א� ��ת, ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
אביו לכב�ד א�א מהר ��א מ�ר; � ה��ה על ְִִִֵֶֶָָָֹ�ְְִִַַַָמז�פי�

א� א�א תע�ה, �לא ע�בר � מת� את ה�לי� וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוא��.
צרכיו. �לה�לי� לכב�ד� הלינ� ��ְְְְֱִִִֵַָָ

.Ëולאכל �פ�י�, להניח אס�ר �לבד רא��� �י�� ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָֹהאבל
�פ�יה מ�ה על לי�ב וח�ב הפוכה]מ���, ימי[� �ב�אר . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מ�� ��י על ולי�ב מ���, לאכל ל� מ�ר גס]האבל [מצע ֵֶָ�ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
�פ�י�. �מניח קרקע, ְְִִִֵַַַא�

.Èנאמר �הרי �פ�י�? להניח �רא��� אס�ר �ה�א ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�י�
אס�רי�. הע� ��ל מ�לל, עלי�", חב�ש "�אר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָליחזקאל:
הע� ��ל מ�לל, � תאכל" לא אנ�י� "ולח� ל�: ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹונאמר
עצמ�. מ�ל לאכל ואס�רי� רא���, �י�� אחרי� מ�ל ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹא�כלי�

ה ּפרק אבל ¤¤¤¥§¦הלכֹות

מ�‡. הרא��� ���� �ה� אס�ר �האבל �ברי� ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָא��
לס�ר, אס�ר מ�בריה�: האבל ימי �בעת �ב�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָה��רה,
ה�נ�ל, את ולנעל מ�ת�, �ל��� ולס��, ולרח�, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�לכ�ס,
ה��ה, את ולזק� ��רה, �דברי ולקר�ת מלאכה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹולע��ת

לגלות]ולפרע אחד[� � ה�ל �ל��; ול�אל רא��, את ְְְְִִֶַַַַָֹֹֹֹ
�בר. ָָָָע�ר

�ני·. הזהיר �הרי �תס�רת? אס�ר �האבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�מ�י�
ה�תא�ל ��ל מ�לל, � �פרע�" אל "רא�יכ� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאהר�:
לג�ח �אס�ר �כ�� �רע. מג�ל א�א �ער�, לס�ר ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאס�ר
�� ��� �ער וכל זקנ�, �ער לג�ח אס�ר �� רא��, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ער

המג�ח אחד האחרי�]� מג�ח,[את היה ה�ת��ח. ואחד , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
המג�ח אחד �ער�, �גלחת מ�לי� � אביו ��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָו�מע

�פה לג�ח אס�ר וכ� ה�ת��ח. שפ�]ואחד ול�ל[� , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מ�ר. �צ�ר�, צ�ר� ��טל א� ���יו, אבל �כלי; ָ�ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹצ�רניו

ולס��?‚. ��פ�, ולרח� �גדיו, לכ�ס אס�ר �האבל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�מ�י�
�ס�כי ואל אבל, בגדי נא ולב�י נא, "התא�לי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
לסיכה, ק�דמת �הרחיצה � סיכה �כלל �רחיצה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ�מ�";
�כ��ס אס�ר �האבל �כ�� וסכ�". "ורחצ� ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
�מגהצי�. חד�י� לבני� �לי� לל�� אס�ר �� ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹֹ�גדי�,

את„. להעביר וא� ��פ�; �כל ��פ�, מקצת לס�� ְְְְֲִִִֶַָָָָאס�ר
�צ�נ� אבל �ח�י�; ��פ� מקצת �רחיצת וכ� מ�ר. ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ�ֲָ�ַה�המא,

��פ�. �ל לא אבל ורגליו, ידיו �ניו ְְֲֵַָָָָָָָֹר�ח�

"וינח�‰. ��אמר: ה��ה? �ת�מי� �אס�ר לאבל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ�י�
מ�לל, ע��"; ו���ב אליה ו�בא א���, �בע �ת את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�וד
���א ולא א�ה, האבל י�א לא וכ� מ�ד�. אס�ר ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹ�היה
להתיחד �מ�ר מ�ת�. מ���י� �אי� �י על א� ְְִֵַָ�ְְִִִִֵֶַַַָָָָהא�ה,

�ת�מי�. אס�ר �ה�א �י על א� א���, ְְְִִִִֶַַַָע�

.Â�נאמרמ �הרי ה�נ�ל? �נעילת אס�ר �האבל י� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הע� ��ל מ�לל, �רגלי�"; ��י� "�נעלי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�יחזקאל:
��דינה �כ���נס וה�ל�; נ�על ��ר�, �א היה [�אס�רי�. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מנעליו.לעיר] ח�ל� ,ְִֵָָ

.Ê:אמר�� זה � מלאכה �ע��ת �אס�ר לאבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז
מלאכה, �ע��ת אס�ר חג מה לאבל"; ח�יכ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"והפכ�י
�ע��ת אס�ר �ה�א �כ�� מלאכה. �ע��ת אס�ר אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָא�
וליל� �סח�רה, ול�� ל�א אס�ר ה�א �� � ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָמלאכה

�סח�רה. למדינה ְְְִִִִִָָָמ�דינה

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Á,מלאכה �ע��ת אס�ר הרא��ני�, ימי� �ל�ה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ�ל
א� ואיל�, מ�א� ה�דקה. מ� ה�ת�רנס עני היה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָאפ��
�פל� ט�וה והא�ה �ית�, �ת�� �צנעה ע��ה � עני ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהיה

�ית�. ְֵָ�ת��

.Ëוארע אחת, �חנ�ת �הי� ��פי� �ני א� אחי� ְֲִֵֶַַַַָָ�ְְִֵֵַ�ני
�בעה. �ל החנ�ת את נ�עלי� � מה� לאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאבל

.Èאס�ר מ�עד, �ל �ח�� לע��ת� ה��רי� �ברי� ֵֶָ�ְֲִַָָ�ְֲִִַָאפ��
ל�. ע��י� אחרי� אבל אבל�; �ימי �יד� לע��ת� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל

הי� להפ�[זקוקי�]�יצד? דריכת�]זיתיו וכ�יו[לפני [של, ְֲֵֵַַַָָָֹ
ה��רה[לפקוק]לג��שמ�] מ� לעל�ת �פ��נ� ,[במי�], ְְֲִִִַַָָָ

ה��רה מ� צבע]וצמר� ל�,[קערת לע��ת� אחרי� ��כר � ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
ה�י�. ע�נת מ���יע �דה� ל� �מר�צי� יאבד�. ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ�די

.‡È�יבול]האריסי תמורת באדמה והחכירי�[פועלי� ְֲֲִִִִַָ
יבול] בדמי אדמה וה��לני�[שוכרי� בכס�]��� ,[שוכרי� ְְִֶַַָ

�בהמ�ת וה��לי� הח�רי� אבל �דר��. יע�� א�� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
הי� וא� יע��; לא א�� הרי � ��� �ספינה וה��ני� ,���ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
יע��. א�� הרי קצ�ב, לזמ� מ�ד� מ��רי� א� ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ�ְִָ�מח�רי�

.·È.�ל יע�ה לא � אחרת �עיר אפ�� י��, ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ�כיר

.‚È�י� �ק�לנ�ת �י� �יד�, אחרי� מלאכת �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל
אחרי� �יד מלאכ�� היתה יע�ה. לא � �ק�לנ�ת ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�אינ�

ע��י�. אחר, �בית יע��; לא �בית�, �ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„Èימי �בעת �ל א�ת� ��בע אינ� אד�, ע� �י� ל� ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
ה�ר� �זה �ליח; ע��ה אבד, �בר היה וא� ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבל�ת.

ְִַה�א�ני�.

.ÂËנאמר �הרי ��רה? �דברי אס�ר �האבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�י�
."�� "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:

.ÊËול�נ�ת �ב�ת�בי�, �ב�ביאי� ���רה לקר�ת ְְְְְִִִִִַַַָָאס�ר
צריכי� ר�י� הי� וא� �בה�ד�ת. �בהלכ�ת �ב�דר� ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָ���נה
לאחר ילח� א�א �ר�מ�, יעמיד ��א �בלבד מ�ר; ְְְְִֵֶַָָֹ�ְֲִִֶַַָֹ�ל�,
לר�י�. מ�מיע וה�ר�מ� ל�ר�מ�, א�מר ��צ�� וזה ְְְִִַַַָָ�ְְְַָ�ְְְִִֵֶֶַ�צ��,

.ÊÈ�ו�ק" ��אמר: ה��ה? על י��ב האבל �אי� ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�מ�י�
ארצה". ו���ב �גדיו, את ו�קרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָה�ל�

.ÁÈלבד� מ�ת� ולא �בעה. �ל ה��ה את לכ��ת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹוח�ב
��פה; ה�א �ית� �ת�� ל� ��� מ��ת �ל א�א ��פה, ְִֵֵֶֶֶֶָָה�א
לכ��ת ח�ב � עיר�ת �בע�ר ��י� �ע�רה מ��ת ע�ר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפ��
��פי� ��� � מה� אחד �מת אחי�, חמ�ה ואפ�� .��� ִָ�ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ֶאת
אינ� למע�ת, א� לכלי� המיחדת ה��ה מ��תיה�. �ל ְְִֵֵֶֶָ�ְִִֵֶֶַַָָאת

�ר�� לכ��ת�. עור]צרי� א�א[מיטת לכ��ת�; צרי� אינ� , ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
קר�יטיו את מ�ה[רצועותיו]מ�יר מאליו. נ�פל וה�א , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

להפכ�[קרשיה]��קליטיה אפ�ר אי �הרי מ��ה, י�צאי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מ��ת ��י על י�� ה�א והיה מ��תיו, �ל הפ� וד��. ז�קפ� �ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ
קרקע ��י על א� אר��, ��י על א� ��א, ��י על א� ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָאחרי�,
ה�פ�יה. מ�ה ��י על י�� א�א ח�בת�; ידי יצא לא �ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

.ËÈנאמר �הרי הרא�? �פריעת �אס�ר לאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ�י�
האבלי� ��אר מ�לל, �פ�"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
ע�טה רא��, �� ��כ�ה וה��דר הרא�. �עטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹח�בי�
ותר�� יעטה", �פ� "ועל ��אמר: �יו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�קצת�

יתע��". "�אבלא ה�ר: ְְְֲִֵֵַַַָָא�נקל�ס

.Îהאנק" ��אמר: �ל��? ��אלת אס�ר �האבל ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מ�י�
�ל��, ל� ��ת� מי � הרא��ני� ימי� �ל�ה �ל ."��ְִִִִֶַָָָָָָֹֹ
ועד �מ�ל�ה אבל. �ה�א מ�דיע� א�א ל�, מחזיר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹאינ�
�מ�בעה �ל��. ל� מחזיר ��ל�מ�, ��אל מי � ְְְְִִִִִִֶַַָָָָ�בעה
אי� אחרי� אבל אחרי�; ��ל�� ��אל �ל�י�, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָֹועד
ועל אביו ועל י��. �ל�י� לאחר עד ��ל�מ�, ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ��אלי�
חד�. ע�ר �ני� לאחר עד ��ל�מ�, ��אלי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹא��
אס�ר �ה�א וחמר קל � האבל נאסר �ל�� ��אלת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא�
�ינ�ק יאחז ולא ."��" ��אמר: ול�חק, �ברי� ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלהר��ת
�מחה, למק�� י�נס ולא �ח�ק; לידי יביא�� ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹ�יד�,

�ה�. וכ��צא ה���א�ת ��י ְְְִֵֵֶַַָָָ�ג��

שני יו�

ו ּפרק אבל ¤¤¤¥§¦הלכֹות

�ברי‡. �מקצת נ�הג האבל ��היה ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמ�ברי
�הרי י��? ל�ל�י� סמכ� �מ�י� י��. �ל�י� �ל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹאבל�ת,
ימי�"; ירח א�� ואת אביה את "�בכתה א�מר: ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�א

י��. �ל�י� �ל מצטער �האבל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמ�לל,

אס�ר·. י��: �ל�י� �ל �ה� אס�ר �האבל �ברי� ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹוא��
מרע�ת �ב�מחת �בנ��אי�, �בגה��, סעודת�תס�רת, �] ְְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ

חמ�החברי�] ה�ל � למדינה מ�דינה �סח�רה וליל� ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ
ְִָ�ברי�.

א�‚. ��פ�, �ער �ל לס�ר �אס�ר ��� �יצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�תס�רת
אס�ר �� � �בעה �ל �כלי, צ�רניו לק� א� �פמ�, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלג�ח
� הא�ה אבל �אי�; אמ�רי�? �ברי� ��ה �ל�י�. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹ�ל
י��. �ל�י� עד והאי� �בעה, לאחר �ער �נטילת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�מ�רת
�רע ����ח עד �ער� לג�ל ח�ב � א�� ועל אביו [�ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

רב] חבריו.שער �� ��גער� עד א� ,ְֲֲִֵֶַָ

�ל„. �מגהצי� חד�י� לבני� �לי� לל�� אס�ר ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכ�
ואח האי� אחד �מגהצי�,�ל�י�, צב�עי� הי� הא�ה. ד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹ

לבני� �ה� �י על א� � חד�י� הי� לא א� וכ� ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�מ�רי�;
�ה��. מ��� �ה� אי� ,���� �כלי מ�רי�. ְְִִִִֵֵֶָָָ�ְִָֹ�מגהצי�,
א��. ועל אביו על אפ�� �גה��, מ�ר י��, �ל�י� ְְֲִִִִַַָָ�ְְִַַֹ�לאחר

י��;‰. �ל�י� �ל א�ה ל�א אס�ר �יצד? ְְִִִִִֵַָָָָֹ�נ��אי�
א� � א��� ��תה �מי ה�יתה. �י�� אפ�� לאר� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ��מ�ר
ואי� ,������� מי ל� וי� �רב�ה, �ר�ה מצות ק�� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�בר
עד אחרת, א�ה ל�א אס�ר זה הרי � קט�י� �ני� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָל�
מצות עדי� ק�� ��א מי אבל רגלי�. �ל�ה עליו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ��עבר�
�אי� מי א� קט�י�, �ני� ל� וי� ���� א� �רב�ה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ר�ה
ואס�ר מ�ד; ולכנס לאר� מ�ר זה הרי � ������� מי ְְְְִִֵָָָָֹ�ְְֲִֵֶֶֶַל�
אבלה, �היתה הא�ה וכ� י��. �ל�י� עד עליה לב�א ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹל�

י��. �ל�י� עד ��על ְִִֵַָֹֹלא

.Â�לע��ת מ�ר א�ת�, לפרע ח�ב �היה מרע�ת ֲַָָ�ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�מחת
אס�ר � לפרע� ח�ב אינ� א� אבל �בעה. לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָמ�ד

י��. �ל�י� עד ל� ְְִִֵַָָֹלה�נס

.Êועל אביו על אבל מתי�; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ��ה
�ני� עד מרע�ת ל�מחת י�נס לא � �� �בי� �� �י� � ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹא��

חד�. ֶָָֹע�ר
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.Á,מלאכה �ע��ת אס�ר הרא��ני�, ימי� �ל�ה ְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ�ל
א� ואיל�, מ�א� ה�דקה. מ� ה�ת�רנס עני היה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָאפ��
�פל� ט�וה והא�ה �ית�, �ת�� �צנעה ע��ה � עני ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהיה

�ית�. ְֵָ�ת��

.Ëוארע אחת, �חנ�ת �הי� ��פי� �ני א� אחי� ְֲִֵֶַַַַָָ�ְְִֵֵַ�ני
�בעה. �ל החנ�ת את נ�עלי� � מה� לאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָאבל

.Èאס�ר מ�עד, �ל �ח�� לע��ת� ה��רי� �ברי� ֵֶָ�ְֲִַָָ�ְֲִִַָאפ��
ל�. ע��י� אחרי� אבל אבל�; �ימי �יד� לע��ת� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל

הי� להפ�[זקוקי�]�יצד? דריכת�]זיתיו וכ�יו[לפני [של, ְֲֵֵַַַָָָֹ
ה��רה[לפקוק]לג��שמ�] מ� לעל�ת �פ��נ� ,[במי�], ְְֲִִִַַָָָ

ה��רה מ� צבע]וצמר� ל�,[קערת לע��ת� אחרי� ��כר � ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
ה�י�. ע�נת מ���יע �דה� ל� �מר�צי� יאבד�. ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ�די

.‡È�יבול]האריסי תמורת באדמה והחכירי�[פועלי� ְֲֲִִִִַָ
יבול] בדמי אדמה וה��לני�[שוכרי� בכס�]��� ,[שוכרי� ְְִֶַַָ

�בהמ�ת וה��לי� הח�רי� אבל �דר��. יע�� א�� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
הי� וא� יע��; לא א�� הרי � ��� �ספינה וה��ני� ,���ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
יע��. א�� הרי קצ�ב, לזמ� מ�ד� מ��רי� א� ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ�ְִָ�מח�רי�

.·È.�ל יע�ה לא � אחרת �עיר אפ�� י��, ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹ�כיר

.‚È�י� �ק�לנ�ת �י� �יד�, אחרי� מלאכת �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל
אחרי� �יד מלאכ�� היתה יע�ה. לא � �ק�לנ�ת ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�אינ�

ע��י�. אחר, �בית יע��; לא �בית�, �ְְֲִִֵֵַַַֹ

.„Èימי �בעת �ל א�ת� ��בע אינ� אד�, ע� �י� ל� ְְִִִֵֵֵַַָָָָָהיה
ה�ר� �זה �ליח; ע��ה אבד, �בר היה וא� ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבל�ת.

ְִַה�א�ני�.

.ÂËנאמר �הרי ��רה? �דברי אס�ר �האבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�י�
."�� "האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:

.ÊËול�נ�ת �ב�ת�בי�, �ב�ביאי� ���רה לקר�ת ְְְְְִִִִִַַַָָאס�ר
צריכי� ר�י� הי� וא� �בה�ד�ת. �בהלכ�ת �ב�דר� ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָ���נה
לאחר ילח� א�א �ר�מ�, יעמיד ��א �בלבד מ�ר; ְְְְִֵֶַָָֹ�ְֲִִֶַַָֹ�ל�,
לר�י�. מ�מיע וה�ר�מ� ל�ר�מ�, א�מר ��צ�� וזה ְְְִִַַַָָ�ְְְַָ�ְְְִִֵֶֶַ�צ��,

.ÊÈ�ו�ק" ��אמר: ה��ה? על י��ב האבל �אי� ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�מ�י�
ארצה". ו���ב �גדיו, את ו�קרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָה�ל�

.ÁÈלבד� מ�ת� ולא �בעה. �ל ה��ה את לכ��ת ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹוח�ב
��פה; ה�א �ית� �ת�� ל� ��� מ��ת �ל א�א ��פה, ְִֵֵֶֶֶֶָָה�א
לכ��ת ח�ב � עיר�ת �בע�ר ��י� �ע�רה מ��ת ע�ר ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפ��
��פי� ��� � מה� אחד �מת אחי�, חמ�ה ואפ�� .��� ִָ�ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ֶאת
אינ� למע�ת, א� לכלי� המיחדת ה��ה מ��תיה�. �ל ְְִֵֵֶֶָ�ְִִֵֶֶַַָָאת

�ר�� לכ��ת�. עור]צרי� א�א[מיטת לכ��ת�; צרי� אינ� , ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
קר�יטיו את מ�ה[רצועותיו]מ�יר מאליו. נ�פל וה�א , ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

להפכ�[קרשיה]��קליטיה אפ�ר אי �הרי מ��ה, י�צאי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מ��ת ��י על י�� ה�א והיה מ��תיו, �ל הפ� וד��. ז�קפ� �ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ
קרקע ��י על א� אר��, ��י על א� ��א, ��י על א� ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָאחרי�,
ה�פ�יה. מ�ה ��י על י�� א�א ח�בת�; ידי יצא לא �ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

.ËÈנאמר �הרי הרא�? �פריעת �אס�ר לאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ�י�
האבלי� ��אר מ�לל, �פ�"; על תעטה "לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליחזקאל:
ע�טה רא��, �� ��כ�ה וה��דר הרא�. �עטיפת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹח�בי�
ותר�� יעטה", �פ� "ועל ��אמר: �יו, על מעט ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�קצת�

יתע��". "�אבלא ה�ר: ְְְֲִֵֵַַַָָא�נקל�ס

.Îהאנק" ��אמר: �ל��? ��אלת אס�ר �האבל ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מ�י�
�ל��, ל� ��ת� מי � הרא��ני� ימי� �ל�ה �ל ."��ְִִִִֶַָָָָָָֹֹ
ועד �מ�ל�ה אבל. �ה�א מ�דיע� א�א ל�, מחזיר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹאינ�
�מ�בעה �ל��. ל� מחזיר ��ל�מ�, ��אל מי � ְְְְִִִִִִֶַַָָָָ�בעה
אי� אחרי� אבל אחרי�; ��ל�� ��אל �ל�י�, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָֹועד
ועל אביו ועל י��. �ל�י� לאחר עד ��ל�מ�, ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ��אלי�
חד�. ע�ר �ני� לאחר עד ��ל�מ�, ��אלי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹא��
אס�ר �ה�א וחמר קל � האבל נאסר �ל�� ��אלת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא�
�ינ�ק יאחז ולא ."��" ��אמר: ול�חק, �ברי� ְְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹֹלהר��ת
�מחה, למק�� י�נס ולא �ח�ק; לידי יביא�� ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹ�יד�,

�ה�. וכ��צא ה���א�ת ��י ְְְִֵֵֶַַָָָ�ג��

שני יו�
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�ברי‡. �מקצת נ�הג האבל ��היה ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמ�ברי
�הרי י��? ל�ל�י� סמכ� �מ�י� י��. �ל�י� �ל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֹאבל�ת,
ימי�"; ירח א�� ואת אביה את "�בכתה א�מר: ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�א

י��. �ל�י� �ל מצטער �האבל ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹמ�לל,

אס�ר·. י��: �ל�י� �ל �ה� אס�ר �האבל �ברי� ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹוא��
מרע�ת �ב�מחת �בנ��אי�, �בגה��, סעודת�תס�רת, �] ְְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ

חמ�החברי�] ה�ל � למדינה מ�דינה �סח�רה וליל� ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹ
ְִָ�ברי�.

א�‚. ��פ�, �ער �ל לס�ר �אס�ר ��� �יצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�תס�רת
אס�ר �� � �בעה �ל �כלי, צ�רניו לק� א� �פמ�, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹלג�ח
� הא�ה אבל �אי�; אמ�רי�? �ברי� ��ה �ל�י�. ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹ�ל
י��. �ל�י� עד והאי� �בעה, לאחר �ער �נטילת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�מ�רת
�רע ����ח עד �ער� לג�ל ח�ב � א�� ועל אביו [�ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

רב] חבריו.שער �� ��גער� עד א� ,ְֲֲִֵֶַָ

�ל„. �מגהצי� חד�י� לבני� �לי� לל�� אס�ר ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹֹוכ�
ואח האי� אחד �מגהצי�,�ל�י�, צב�עי� הי� הא�ה. ד ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹֹ

לבני� �ה� �י על א� � חד�י� הי� לא א� וכ� ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�מ�רי�;
�ה��. מ��� �ה� אי� ,���� �כלי מ�רי�. ְְִִִִֵֵֶָָָ�ְִָֹ�מגהצי�,
א��. ועל אביו על אפ�� �גה��, מ�ר י��, �ל�י� ְְֲִִִִַַָָ�ְְִַַֹ�לאחר

י��;‰. �ל�י� �ל א�ה ל�א אס�ר �יצד? ְְִִִִִֵַָָָָֹ�נ��אי�
א� � א��� ��תה �מי ה�יתה. �י�� אפ�� לאר� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ��מ�ר
ואי� ,������� מי ל� וי� �רב�ה, �ר�ה מצות ק�� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�בר
עד אחרת, א�ה ל�א אס�ר זה הרי � קט�י� �ני� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָל�
מצות עדי� ק�� ��א מי אבל רגלי�. �ל�ה עליו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ��עבר�
�אי� מי א� קט�י�, �ני� ל� וי� ���� א� �רב�ה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ר�ה
ואס�ר מ�ד; ולכנס לאר� מ�ר זה הרי � ������� מי ְְְְִִֵָָָָֹ�ְְֲִֵֶֶֶַל�
אבלה, �היתה הא�ה וכ� י��. �ל�י� עד עליה לב�א ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹל�

י��. �ל�י� עד ��על ְִִֵַָֹֹלא

.Â�לע��ת מ�ר א�ת�, לפרע ח�ב �היה מרע�ת ֲַָָ�ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�מחת
אס�ר � לפרע� ח�ב אינ� א� אבל �בעה. לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָמ�ד

י��. �ל�י� עד ל� ְְִִֵַָָֹלה�נס

.Êועל אביו על אבל מתי�; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָ��ה
�ני� עד מרע�ת ל�מחת י�נס לא � �� �בי� �� �י� � ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹא��

חד�. ֶָָֹע�ר
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.Áלאחר �סח�רה ליל� מ�ר � ��� ה�תי� �ל ְְִֵֵַַָָ�ָ�ִֵַַָעל
חבריו, �� ��גער� עד � א�� ועל אביו ועל י��. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ�ל�י�

ע�נ�'. 'ל� ל�: ְְִֵָֹויאמר�

.Ë�אינ רצה, �עסק�; ממעט רצה, � ��� ה�תי� �ל ְְְִֵֵַָָָָָ�ִֵַַָעל
�עסק�. ממעט א��, ועל אביו על ְְְְְִִִֵֵַַַַָממעט.

.È;ממעט �עסק�, למעט יכ�ל א� � למק�� מ�ק�� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהה�ל�
נפ�. ח�י �ה� ��� �דברי� ה�ר� צרכי יקנה לאו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָוא�

.‡Èצל�ב �על� �היה תלוי]מי א���[� א� �עיר, ְֲִִִֶַָָָָָ
עד העיר, �א�ת� ל��� ל� אס�ר � וא�� אביו א� ְְְְִִִִַָָָָָֹצל�בה,

�אנט�כיא �ד�לה עיר היתה וא� ה��ר. ש���כלה �] ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
��.עיר] צל�בי� �אינ� האחר ��ד ל��� ל� י� ,ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

.·È;�לכא� לכא� ע�לה וה�א �כ��, מקצת� � �ביעי ְְְֶָָ�ְְְִִִָי��
�י�� ה�ברי�, �אר ולע��ת ולרח� לכ�ס מ�ר ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ�ְִָלפיכ�,
לס�ר �מ�ר �כ��, מקצת� � �ל�י� י�� וכ� ְֵַָ��ְְְְְִִִִֵָֹ�ביעי.

�ל�י�. �י�� ְְְִֵַֹ�לגה�

.‚Èאבליו ��כפ�ה� זה]מי אחר בזה קרובי� לו �[נפטרו ְֲִֶָָָ
מאוד]הכ�יד גדל �מס�רי�;[� לא �תער, מקל �ער�, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ

�נתר לא אבל �מי�, �ס�ת� מלח]�מכ�ס �ח�ל;[מי� ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַָֹֹ
��כפ�ה� מי וכ� �ח�י�. לא אבל �צ�נ�, ��פ� �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹור�ח�
מ�ית ��צא א� ה�ביה, �מ�ית ה��, מ�דינת �בא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבליו,
ונ�אל מ�ר �היה א� וה�ר, מנ�ה �היה א� ְְִַָ�ֶַָָ�ְֶ�ְֲִֶָָָהאס�רי�,
א�� הרי � לטהרה מ�מאה ה��צא וכל וה�ר, נדר� ְְֲֳֵֵָָָ�ְִֵַַָ�ְְִַעל
אבל אחר אבל א�ת� ותכ� ה�איל אבל�, �ימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמג�חי�

�נאי. מצא� ְְְַָֹולא
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.‡�� קר�במי ל� ��ת �מ�עה ל� באבלו]אה �[שחייב ְִֵֶֶָָָָ
�ל�י� �י�� אפ�� ה�מ�עה, ה�יעה י�� �ל�י� �ת�� ְְְְְֲִִִִִִַָָֹֹא�
ימי �בעת לנהג וח�ב קר�בה; �מ�עה ז� הרי � ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹעצמ�
י�� �ל�י� �מ�נה וק�רע, ה�מ�עה, �ה�יעה מ��� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹאבל�ת
י�� � �בר �ל �לל� ה�ברי�. �אר ע� ה�ס�רת, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלא��ר
ל� ה�יעה א� אבל ה�ב�רה. �י�� ה�ר�בה, ְְְְֲִִִַַָָָָָ�מ�עת�
ואינ� רח�קה, �מ�עה ז� הרי � ה�ל�י� אחר ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹה�מ�עה
י�� �כא�� ק�רע. ואינ� �לבד; אחד י�� א�א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָנ�הגת
�כ��. ה��� �מקצת �ל�י�, וי�� �ביעי י�� ה�א �ְְְְְְִִִִַַָָֹה�מ�עה

אחת·. �עה אבל�ת ��הג �יו� �כ��? ה��� מקצת ֲֵֵֶַַַָָָָ�ְְִֵַַָ�יצד
�לג�ח ולס�� ולרח� לנעל �מ�ר ,��� ה��� �ל נהג �א�� �ְִַַָָ��ְְְְְִִֵַַָָֹֹ

ה�ברי�. �כל מ�ר ה�א וכ� ה���; ְְִַָָָ�ְְִֵַָ��אר

�י��‚. א� הרגל �ת�� קר�בה �מ�עה ל� ��אה ְְְְִֶֶֶָָָָָמי
ע�לה � רח�קה נע�ת הרגל אחר א� ה��ת �לאחר ְְֲֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָה��ת,
י�� א�א ה��ת, לאחר א� הרגל לאחר נ�הג ואינ� ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָל�;

��ארנ�. �מ� �כ��, ה��� �מקצת �לבד, ְְֵֶַ�ְְְִִֶַַָָאחד

�מק��„. היה א� � ��א עד ידע ולא קר�ב, ל� ��ת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי
�י�� ��ב�א �אפ�ר �רסא�ת, ע�ר מהל� �ה�א ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָקר�ב
�ד�ל אצל מנחמי� מצא א� ה�ביעי; ���� �א אפ�� � ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
מנחמי�, �מצא ה�איל � לעמד ��נער� �י על א� � ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָֹה�ית
מצא לא וא� י��; �ל�י� ��ל�� ע�ה� �מ�נה ל�, ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹע�לה
אפ�� � רח�ק �מק�� היה א� וכ� לעצמ�. מ�נה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָמנחמי�,
��א. מ��� ��ל�י� �בעה לעצמ� מ�נה �ני, �י�� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ�א

אפ��‰. ה�ל� אינ� � הרא��ני� ימי� ��ל�ה ְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֹהאבל,
�מק�� י��ב ואינ� ה�ל�, � ואיל� מ�א� אחר; אבל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָלבית
אחר למק�� יצא ולא ה�תנחמי�. �מק�� א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהמנחמי�,
י��ב ואינ� י�צא, � �נ�ה הרא��נה; ��ת �ל �ית� ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמ�תח
�דר��; מד�ר ואינ� �מק�מ�, י��ב � �לי�ית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַ�מק�מ�;

אד�. �כל ה�א הרי � ְְֲִִֵָָָרביעית

.Â�ל �אס�ר א�א אבל�ת, �ברי �כל ח�ב � �ד�ל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ה�
וכל ה��ה. אחר ולצאת �רע, �לג�ל למעלה, �גדיו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלקרע

�כ��ברי� לבית�. לנחמ� �אי� [ביו�א�ת�[מאכילי�]הע� ְְְְֲִִֵֶַַָָָ
לאבלו] מסבהראשו� וה�א האר�, על מס�י� הע� �ל �ְָָָ�ְִֵֵֶַָָ

��רת�', 'אנ� א�ת�: ���נחמי� ל� וא�מרי� ה�פסל. ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָעל
לנח� רצה וא� ה�מי�'; מ� '�ת�רכ� לה�: א�מר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוה�א

הממ�ה � הכהני�]אחרי� סג� וא�מר[� הע�, �ת�� ממ�ע� ְֲִֵַ�ְְְְֵֶַָָ
'�נחמ�'. ָ�ְֶָלה�:

.Êי�צא �אינ� א�א אבל�ת, �ברי �כל ח�ב ה�ל� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכ�
�לטרי� ל�מר[ארמו�]מ�תח צרי� ואי� מת�, אחר ��� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

אחר �וד יצא ולא אבלי�. מנח� ואינ� אחרי�, מתי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹאחר
�רצ�נ�. נהרג ��א לע� לה�דיע א�א ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבנר,

.Á�ת�� �מי עבדיו, א�א לנחמ�, ל�ל� נכנס אד� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי�
א�א �נח�מי�, ל� לד�ר ר��ת לה� ואי� לה�נס; ר��ת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָל�
מס�י� הע� �ל � א�ת� �כ��ברי� א�ת�. ��ר�ה מה ִ�ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ�פי

ה�ר��. על מסב וה�א האר�, ְְֵֵֶַַַַָָָעל
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לא‡. "�בגדיכ� ��אמר: � מת� על לקרע ח�ב ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹאבל
א�א קריעה ואי� לפר�. ח�ב אחר הא תמת�", ולא ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ�ְְִָֹֹתפרמ�,
�מהיכ� �גדיו". את ו�קרע ה�ל� "ו�ק� ��אמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ְמע�ד,
א� ה�דדי� מ� א� מאח�ריו וה��רע מ�פניו; ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָק�רע?
�לבד, �ד�ל �ה� א�א � קריעה ח�בת ידי יצא לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמ�מ�ה,

מ�מ�ה. ��ר� ְִֵֶַָ�ה�א

להב�יל·. צרי� ואי� טפח. ה�רע? �ע�ר [לקרוע]��ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ה�גד לקרע[למעלה]�פת ל� וי� �כלי. לקרע ל� �מ�ר , ְֶֶַַ�ְְְְִִִִֵַַָֹֹ

�פני�, יד� להכניס ל� י� לפיכ�, אד�; �פני ��א ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�פני�,
העליו�]וק�רע �גד[בגד א�א לקרע ח�ב ואינ� �צנעה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

�לבד. ְְִֶַָהעלי��

�א‚. וא� לפני�; ה�רע אבל�ת, ימי �בעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוכל
�אינ� קרע ��ל אחר; קרע ק�רע ואינ� מחלי�, � ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהחלי�

ח��� המיתה]��עת �ברי�[צער ��ה קרע. אינ� , ְְִִִֵֶֶַַַָ
אביו על אבל וא��. מאביו ח�� ה�תי�, ��אר ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָאמ�רי�?
ה�גד, �פת �מב�יל ל��, את ��ג�ה עד ק�רע � א�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַועל
וק�רע הע�. �ל �פני מ�ח�� �יד�, א�א �כלי ק�רע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואינ�
אינ� לב�ר�, ה�ב�ק ה�עה �בגד �עליו; ה�גדי� �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת
וכ� �בעה. �ל לקרע ח�ב אחר, �גד החלי� וא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמע�ב.
החל�ק, מ� זר�ע� �מ�ציא �תפ� ח�ל� � א�� ועל אביו ְְְִִִִֵֵֶַַָָעל
ואחר ה��ה. לפני �� וה�ל� �זר�ע�; �תפ� ��ת��ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעד

לחל�. ח�ב אינ� א��, א� אביו ְְִִִֵֶַַָָֹֹ��ק�ר

לקט�„. נפ�[קריעה]ק�רעי� עגמת מ�ני [שיבכו, ְְְְִִֵֶֶַָָָ
מ�דיעי�הרואי�] ולא ל�, מקרעי� אי� � מת ל� ��ת וח�לה .ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ

מ�ניו. ה��י� את �מ��קי� עליו, �ע�� ��ר� ��א ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹל�,

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א���;‰. �ב�ד מ�ני חמ�ת�, ועל חמיו על אד� ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוק�רע
�על�. �ב�ד מ�ני חמ�ת�, ועל חמיה על ק�רעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכ�

.Â��ת� � חל�ק ל� ונז��� לקרע, חל�ק ל� �אי� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹמי
א�� ועל אביו ועל ק�רע. אינ� �בעה, לאחר ק�רע; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ�בעה,
ה��צא וכל י��. �ל�י� �ל ק�רע, � �בעה לאחר אפ�� �ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ
עליה� ע�ה קרע �ה�א �ל�מר מתי�, לפני ה�ר�ע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��גד
וה�תי�. הח�י� �כב�ד וזלזל ה�ר��ת, �עת ��נב זה הרי �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

.Êאבי את ואב�ר חל�ק�, 'ה�אילני לחבר�: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהא�מר
�מאחה ק�רע, � ��ת �מצא� והל�, ח�לה', [תופר�ה�א ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה�דיע�חזק] לא וא� קרע�. �מי ל� ונ�ת� חל�ק�, את ְְְְֲִִִֵֵֶֹל�
.�� י�ע לא זה הרי ח�לה, �� מב�ר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹ�ה�א

.Á,ת�� וסב�ר ונתע��, �ית�, �ת�� ח�לה ל� �היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי
ח�זר אינ� ���ר, �די �ת�� מת א� � מת �� ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
וכ� אחר. קרע וק�רע ח�זר מת, ���ר �די לאחר וא� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוק�רע;
א� � �נ� נמצא �� ואחר וקרע, אביו', 'מת ל�: �אמר� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמי
וא� קריעה; ידי יצא ה�בר, אמ�ת ל� נ�דע ���ר �די ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�ת��

לא � ���ר �די אחר.אחר קרע לקרע וח�ב יצא, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

.Ëאחד קרע ק�רע �אחד, הר�ה מתי� ל� ��ת� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ��� על ק�רע � א�� א� אביו �כלל� היה ֶֶַָָ�ְִִִֵַַָָָָָָ�ְלכ��.

אחר. קרע א�� ועל אביו ְְִִֵֶַַַַָועל

.Èאחר מת ל� מת �� ואחר עליו, וקרע מת ל� ��ת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי
�בעה, לאחר וא� אחר; קרע ק�רע �בעה, �ת�� א� �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�לי�י מת ל� מת �ה�א. �ל הרא��� ה�רע על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�סי�
וה�ל�, מ�סי� וכ� �ה�א. �ל מ�סי� �ני, �ל �בעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחר

אצ�ע�ת �ל� מרחיק לט��ר�, ה�יע ט��ר�; [מהקרעעד ְְְִִִֶַַַַַָָֹ
נתמ�אהקוד�] לאח�ריו; מחזיר� מ�פניו, נתמ�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוק�רע.

למ�ה. ה�פכ� ְְְְִַַָָמ�מעלה,

.‡È�נ� מת �בעה ואחר וקרע, אביו', 'מת ל�: ְְְְְִִֵֵַַַָָָָאמר�
�מ� מתאחה, אינ� והעלי�� מתאחה, ה�ח��� � ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָוה�סי�
� אביו מת �בעה ואחר וקרע, �נ�' 'מת ל�: אמר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��ת�אר.
�ת�ספת. וא�� אביו �אי� אחר; קרע ק�רע א�א מ�סי�, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאינ�

שלישי יו�
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��לל‡. � קר�ביו �אר על אד� ���רע ה�רעי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�ל
חלשה] תפירה �מאחה[תופר �בעה, לאחר [תפירהה�רע ְְְִֶֶַַַַַָ

לאחרחזקה] ��לל � א�� ועל אביו ועל �ל�י�; ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹלאחר
ו��ללת ק�רעת והא�ה לע�ל�. מאחה ואינ� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ל�י�,

ה�ניע�ת. מ�ני א��, ועל אביה על אפ�� ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמ�ד,

ח�ב·. ה�א �� � א�� ועל אביו על אד� ���רע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�דר�
ה��יא ועל ��רה, ���ד� ר�� על הסנהדרי�]לקרע ראש �], ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

ה��, �ר�ת ועל ��הרג, ה���ר רב ועל �י�, �ית אב ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹועל
יר��לי�, ועל יה�דה, ערי ועל ���ר�, ��רה ספר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועל

ה�ק��. ְְִַַָועל

ואינ�‚. ל��, את ��ג�ה עד ק�רע � ה�רעי� א�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
ל�לל�, מ�ר � מתאחי� �אי� �י על וא� לע�ל�. ְְָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַָמאחה

�ללקט� חלשות]למלל�, תפירות ס�מ�ת;[� �מי� ולע��ת� , ְְְְְְֲִַָָָָָ�ָ
�לבד אל�סנ�רי �אח�י א�א אסר� חזקה]לא וכל[תפירה . ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

�ל��; ע�ה לא ה�ק�ט, א� ה�לל א� ה�לל מ��� ְְְִֵַַַַַָָָָָֹה��רע
ה�לי הפ� אפ�� האל�סנ�רי. האח�י מ��� ה�א ק�רע ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

יאחה.[הבגד] לא � למ�ה �פת� ונע�ת ,ְְְְֲֶַַַָָָֹ

לפיכ�,„. ה��קח. �� לאח�ת�, אס�ר �ה��כר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�כ��
מתאחה. אינ� זה ��רע ל��קח, לה�דיע צרי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה��כר

��אמר:‰. אביו? קרע �דר� ר��, על ���רע ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ�מ�י�
ראה� ולא �פר�יו! י�ראל רכב אבי אבי מצעק: ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ"וה�א
�ח�ב מ�א� קרעי�", ל�ני� ו�קרע� �בגדיו, ו�חזק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָע�ד.

הבגד]ה�פה[לקרוע]להב�יל של .[העליונה ְְִַַָָ

.Âו ה��יא, על ���רעי� ועל�מ�י� �י�, �ית אב על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
�וד "ו�חזק ��אמר: צ��ר? רב ��הרג ��אה ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�מ�עה
ו�ס�ד�, א��. א�ר האנ�י� �ל וג� ו�קרע�; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ�בגדיו,
"ועל נ�יא, זה � �א�ל" על הערב, עד ו�צמ� ְִֶֶַַַָָָָ�ְִַַָו�ב��,
�ית ועל ה' ע� "ועל �י�, �ית אב זה � �נ�" ְְְְִֵֵֶַַַַָָיה�נת�

הרעה. �מ�עה ז� � �חרב" נפל� �י � ְְְִִֵֶֶָָָָָָָי�ראל

.Êו�בא" ��אמר: ה��? �ר�ת על ���רעי� ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�מ�י�
�� וי�אח ה�פר ו�בנא ה�ית על א�ר חלק�ה �� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאליקי�
ה��מע, אחד �גדי�". קר�עי � חזק�ה� אל ה�ז�יר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאס�

לקרע. ח�בי� � ��מע מ�י ה��מע ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואחד

.Áבר�� �י�, �בית ���עיד� לקרע ח�בי� אי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדי�
��מע�. ��עה ְְְֶָָָָקרע�

.Ëויהי" ��אמר: ���ר�? ��רה ספר על ���רעי� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�מ�י�
על ה�ג�ה, �ל �� עד ואר�עה... �לת�ת �ל� יה�די ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹֹ�קר�א
� �גדיה� את קרע� ולא פחד�, ולא האח. על א�ר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹהא�
לקרע ח�בי� ואי� לקרע. �ח�בי� מ�לל עבדיו", וכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹה�ל�

�זר�ע ���ר� ספר על בזדו�]א�א �היה.[בכח ��ע�ה , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ה�תב, על ואחת ה�ויל על אחת � קריע�ת ��י לקרע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוח�ב
ה�ברי�". ואת ה�ג�ה את ה�ל� �ר� "אחרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר:

.Èועל יר��לי�, ועל יה�דה, ערי על ���רעי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�מ�י�
מ�ילה מ�כ� אנ�י� "ו�בא� ��אמר: �חרב�? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה�ק��
�גדי�". �קרעי זק� מג�חי אי�, �מ�ני� ְִֵָ�ְְֵָָ�ְְְִִִֹ�מ�מר��,

.‡Èח�ב � נ�מת� יציאת ��עת ה�ת ע� �עמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל
ה�ל � ��ת ��ר אד� וכ� קר�ב�; �אינ� �י על א� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלקרע,
טפח, וק�רעי� חכ�. �אינ� �י על א� עליו, לקרע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹח�בי�
וה�ל קר�ביו; ה�ל ��ת, חכ� אבל האבלי�. ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ��אר
�בית מ�מי�. וח�לצי� ל�יה�, את ��ג�י� עד עליו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָק�רעי�
�למידי נהג� �כבר �בעה. �ל �טל חכ�, א�ת� �ל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָמדר��
�ה� �י על א� טפח, זה על זה לקרע מק��, �כל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחכמי�

חבר�. את מל�ד מה� אחד ואי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�וי�,

.·È�ניה� �החזיר� �יו� � ��ת החכ� על ה��רעי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ל
החכ�, על �ה��רע לי, ויראה ��ללי�. ה��ה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאח�רי
א�א עליו מתא�ל אי� � ��ת ר�� �אפ�� למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה
יראה וכ� �מ�עה. י�� א� מיתה י�� א� �לבד, אחד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָי��
א� למחר, ��לל ,�� וכ��צא ה��יא על ה��רע �אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלי,

לע�ל�. מאחה �אינ� �י ְְִֵֶֶַַָעל

.‚Èא�א עליו ק�רעי� אי� � ��ת �מ�עת� ��אה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכ�
�מאחה ,���� �� ו��לל �ב�ד�; ה�א וזה הס�ד, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ��עת

ְָָלמחר.
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א���;‰. �ב�ד מ�ני חמ�ת�, ועל חמיו על אד� ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוק�רע
�על�. �ב�ד מ�ני חמ�ת�, ועל חמיה על ק�רעת היא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָוכ�

.Â��ת� � חל�ק ל� ונז��� לקרע, חל�ק ל� �אי� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹמי
א�� ועל אביו ועל ק�רע. אינ� �בעה, לאחר ק�רע; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ�בעה,
ה��צא וכל י��. �ל�י� �ל ק�רע, � �בעה לאחר אפ�� �ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ
עליה� ע�ה קרע �ה�א �ל�מר מתי�, לפני ה�ר�ע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��גד
וה�תי�. הח�י� �כב�ד וזלזל ה�ר��ת, �עת ��נב זה הרי �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

.Êאבי את ואב�ר חל�ק�, 'ה�אילני לחבר�: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהא�מר
�מאחה ק�רע, � ��ת �מצא� והל�, ח�לה', [תופר�ה�א ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה�דיע�חזק] לא וא� קרע�. �מי ל� ונ�ת� חל�ק�, את ְְְְֲִִִֵֵֶֹל�
.�� י�ע לא זה הרי ח�לה, �� מב�ר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹ�ה�א

.Á,ת�� וסב�ר ונתע��, �ית�, �ת�� ח�לה ל� �היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי
ח�זר אינ� ���ר, �די �ת�� מת א� � מת �� ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָוקרע,
וכ� אחר. קרע וק�רע ח�זר מת, ���ר �די לאחר וא� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוק�רע;
א� � �נ� נמצא �� ואחר וקרע, אביו', 'מת ל�: �אמר� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמי
וא� קריעה; ידי יצא ה�בר, אמ�ת ל� נ�דע ���ר �די ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�ת��

לא � ���ר �די אחר.אחר קרע לקרע וח�ב יצא, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

.Ëאחד קרע ק�רע �אחד, הר�ה מתי� ל� ��ת� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי
אחד, קרע ��� על ק�רע � א�� א� אביו �כלל� היה ֶֶַָָ�ְִִִֵַַָָָָָָ�ְלכ��.

אחר. קרע א�� ועל אביו ְְִִֵֶַַַַָועל

.Èאחר מת ל� מת �� ואחר עליו, וקרע מת ל� ��ת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי
�בעה, לאחר וא� אחר; קרע ק�רע �בעה, �ת�� א� �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�לי�י מת ל� מת �ה�א. �ל הרא��� ה�רע על ְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�סי�
וה�ל�, מ�סי� וכ� �ה�א. �ל מ�סי� �ני, �ל �בעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחר

אצ�ע�ת �ל� מרחיק לט��ר�, ה�יע ט��ר�; [מהקרעעד ְְְִִִֶַַַַַָָֹ
נתמ�אהקוד�] לאח�ריו; מחזיר� מ�פניו, נתמ�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָוק�רע.

למ�ה. ה�פכ� ְְְְִַַָָמ�מעלה,

.‡È�נ� מת �בעה ואחר וקרע, אביו', 'מת ל�: ְְְְְִִֵֵַַַָָָָאמר�
�מ� מתאחה, אינ� והעלי�� מתאחה, ה�ח��� � ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָוה�סי�
� אביו מת �בעה ואחר וקרע, �נ�' 'מת ל�: אמר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��ת�אר.
�ת�ספת. וא�� אביו �אי� אחר; קרע ק�רע א�א מ�סי�, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאינ�

שלישי יו�
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��לל‡. � קר�ביו �אר על אד� ���רע ה�רעי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�ל
חלשה] תפירה �מאחה[תופר �בעה, לאחר [תפירהה�רע ְְְִֶֶַַַַַָ

לאחרחזקה] ��לל � א�� ועל אביו ועל �ל�י�; ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹלאחר
ו��ללת ק�רעת והא�ה לע�ל�. מאחה ואינ� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ל�י�,

ה�ניע�ת. מ�ני א��, ועל אביה על אפ�� ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמ�ד,

ח�ב·. ה�א �� � א�� ועל אביו על אד� ���רע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�דר�
ה��יא ועל ��רה, ���ד� ר�� על הסנהדרי�]לקרע ראש �], ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

ה��, �ר�ת ועל ��הרג, ה���ר רב ועל �י�, �ית אב ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹועל
יר��לי�, ועל יה�דה, ערי ועל ���ר�, ��רה ספר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועל

ה�ק��. ְְִַַָועל

ואינ�‚. ל��, את ��ג�ה עד ק�רע � ה�רעי� א�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
ל�לל�, מ�ר � מתאחי� �אי� �י על וא� לע�ל�. ְְָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַָמאחה

�ללקט� חלשות]למלל�, תפירות ס�מ�ת;[� �מי� ולע��ת� , ְְְְְְֲִַָָָָָ�ָ
�לבד אל�סנ�רי �אח�י א�א אסר� חזקה]לא וכל[תפירה . ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

�ל��; ע�ה לא ה�ק�ט, א� ה�לל א� ה�לל מ��� ְְְִֵַַַַַָָָָָֹה��רע
ה�לי הפ� אפ�� האל�סנ�רי. האח�י מ��� ה�א ק�רע ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

יאחה.[הבגד] לא � למ�ה �פת� ונע�ת ,ְְְְֲֶַַַָָָֹ

לפיכ�,„. ה��קח. �� לאח�ת�, אס�ר �ה��כר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�כ��
מתאחה. אינ� זה ��רע ל��קח, לה�דיע צרי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה��כר

��אמר:‰. אביו? קרע �דר� ר��, על ���רע ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ�מ�י�
ראה� ולא �פר�יו! י�ראל רכב אבי אבי מצעק: ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ"וה�א
�ח�ב מ�א� קרעי�", ל�ני� ו�קרע� �בגדיו, ו�חזק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָע�ד.

הבגד]ה�פה[לקרוע]להב�יל של .[העליונה ְְִַַָָ

.Âו ה��יא, על ���רעי� ועל�מ�י� �י�, �ית אב על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
�וד "ו�חזק ��אמר: צ��ר? רב ��הרג ��אה ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�מ�עה
ו�ס�ד�, א��. א�ר האנ�י� �ל וג� ו�קרע�; ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ�בגדיו,
"ועל נ�יא, זה � �א�ל" על הערב, עד ו�צמ� ְִֶֶַַַָָָָ�ְִַַָו�ב��,
�ית ועל ה' ע� "ועל �י�, �ית אב זה � �נ�" ְְְְִֵֵֶַַַַָָיה�נת�

הרעה. �מ�עה ז� � �חרב" נפל� �י � ְְְִִֵֶֶָָָָָָָי�ראל

.Êו�בא" ��אמר: ה��? �ר�ת על ���רעי� ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�מ�י�
�� וי�אח ה�פר ו�בנא ה�ית על א�ר חלק�ה �� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאליקי�
ה��מע, אחד �גדי�". קר�עי � חזק�ה� אל ה�ז�יר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאס�

לקרע. ח�בי� � ��מע מ�י ה��מע ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואחד

.Áבר�� �י�, �בית ���עיד� לקרע ח�בי� אי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדי�
��מע�. ��עה ְְְֶָָָָקרע�

.Ëויהי" ��אמר: ���ר�? ��רה ספר על ���רעי� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�מ�י�
על ה�ג�ה, �ל �� עד ואר�עה... �לת�ת �ל� יה�די ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹֹ�קר�א
� �גדיה� את קרע� ולא פחד�, ולא האח. על א�ר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹהא�
לקרע ח�בי� ואי� לקרע. �ח�בי� מ�לל עבדיו", וכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹה�ל�

�זר�ע ���ר� ספר על בזדו�]א�א �היה.[בכח ��ע�ה , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ה�תב, על ואחת ה�ויל על אחת � קריע�ת ��י לקרע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוח�ב
ה�ברי�". ואת ה�ג�ה את ה�ל� �ר� "אחרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר:

.Èועל יר��לי�, ועל יה�דה, ערי על ���רעי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�מ�י�
מ�ילה מ�כ� אנ�י� "ו�בא� ��אמר: �חרב�? ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹה�ק��
�גדי�". �קרעי זק� מג�חי אי�, �מ�ני� ְִֵָ�ְְֵָָ�ְְְִִִֹ�מ�מר��,

.‡Èח�ב � נ�מת� יציאת ��עת ה�ת ע� �עמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל
ה�ל � ��ת ��ר אד� וכ� קר�ב�; �אינ� �י על א� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלקרע,
טפח, וק�רעי� חכ�. �אינ� �י על א� עליו, לקרע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹח�בי�
וה�ל קר�ביו; ה�ל ��ת, חכ� אבל האבלי�. ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ��אר
�בית מ�מי�. וח�לצי� ל�יה�, את ��ג�י� עד עליו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָק�רעי�
�למידי נהג� �כבר �בעה. �ל �טל חכ�, א�ת� �ל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָמדר��
�ה� �י על א� טפח, זה על זה לקרע מק��, �כל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחכמי�

חבר�. את מל�ד מה� אחד ואי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�וי�,

.·È�ניה� �החזיר� �יו� � ��ת החכ� על ה��רעי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ל
החכ�, על �ה��רע לי, ויראה ��ללי�. ה��ה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאח�רי
א�א עליו מתא�ל אי� � ��ת ר�� �אפ�� למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה
יראה וכ� �מ�עה. י�� א� מיתה י�� א� �לבד, אחד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָי��
א� למחר, ��לל ,�� וכ��צא ה��יא על ה��רע �אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלי,

לע�ל�. מאחה �אינ� �י ְְִֵֶֶַַָעל

.‚Èא�א עליו ק�רעי� אי� � ��ת �מ�עת� ��אה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכ�
�מאחה ,���� �� ו��לל �ב�ד�; ה�א וזה הס�ד, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ��עת

ְָָלמחר.
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.„È�וח�לצי עליו, ק�רעי� ה�ל � ��ת �י� �ית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב
�ית �בני �טלי�; ��עיר� מדר��ת ��י וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמ�מאל.
ה���בי� � מק�מ� את �מ��י� ה�נסת, לבית נכנסי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�נסת

�דר��. י�ב� �צפ�� וה���בי� �צפ��, י�ב� ְְְְְְְְִֵֵַָָָָ�דר��

.ÂË�ה�די ��י וח�לצי� עליו, ק�רעי� ה�ל � ��ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנ�יא
ה�נסת �ית �בני �טלי�. מדר��ת ��י וכל �מ�א�; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמ�א�
ולא וי�צאי�; �בעה וק�ראי� ה�נסת, לבית ���ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹנכנסי�

י��ב א�א ���ק, �וי�יט�ל� מ��ח�ת מ��ח�ת י� ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
ה���.[מצטערי�] ַָ�ל
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א�א‡. ���ת אבל�ת ואי� אבל�ת. למני� ע�לה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת
עטיפת �ג�� ��צנעה, כיסוי]�דברי� ות�מי�[� הרא�, ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

נ�הג אינ� ��גל�י, �ברי� אבל �ח�י�. �רחיצה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָה��ה,
ונ�ת� ה��ה, את וז�ק� מנעליו, ל�ב� א�א אבל�ת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ה�
�גד יל�� ולא מחלי�, � �גד ל� י� וא� אד�. לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ל��
ל� אי� וא� א��; ועל אביו על אפ�� ���ת, ְְְֲִִִִֵַַַַָָָקר�ע

לאח�ריו. ה�רע את מחזיר ְְְֲִִֶֶַַַַַָלהחלי�,

ה�נחה·. מ� ��ת? �ערב ה���ת את ז�קפי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי
וא� ��ח��. עד עליה י�ב לא כ�, �י על וא� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�למעלה;
א�ת� וכ�פה ח�זר אחד, י�� א�א ל� נ���ר ��א �י ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

��ת. ְֵַָָ�מ�צאי

�בר‚. אי� � ה���רי� וי�� ה�נה רא� וכ� ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלי�,
�עה אפ�� מת� את ה��בר וכל �ה�. נ�הג אבל�ת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמ�ברי
� ה���רי� וי�� ה�נה רא� קד� א� הרגל קד� ְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאחת
ה�נה רא� לאחר מ�נה נמצא �בעה. �זרת מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�טלה
מ�נה ה�סח, �לאחר י��. וע�רי� �ל�ה ה���רי� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹוי��
ו�בעת �בעה, �זרת מ��� �טלה �הרי י��; ע�ר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��ה
עצרת, קד� מת� קבר א� וכ� ע�ר. אר�עה הרי � החג ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹימי
אחד, י�� �ה�א �י על א� י��; ע�ר ��ה אחריה ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָמ�נה

ימי�. ל�בעת וע�לה רגל היא ְְְֲִִִֵֶֶַָָהרי

��עה„. החג אחר מ�נה ה���ת, חג קד� מת� את ְִֶַַַַָ�ֵֶֶַַַָֹקבר
ט�ב י�� ונמצא עצמ�, �פני רגל �מיני �הרי �לבד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָימי�
חג �ל ��מיני החג, ימי ו�בעת �בעה, מפסיק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהרא���

י��. וע�רי� אחד הרי � אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָרגל

א�‰. הרגלי�, מ� רגל קד� ימי� �בעת מת� את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה��בר
�זרת מ��� �טלה � ה���רי� וי�� ה�נה רא� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹקד�
י�� �ערב א� ט�ב י�� �ערב �לכ�ס לס�ר �מ�ר ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָ�ְִֹ�ל�י�.
�ל��. לאחריה� מ�נה ואינ� �כ��; ה��� ��קצת ְְְֲֵֵֶֶַ�ְְִִִֶַַָה���רי�,
הרגל קד� מת� אפ�� � מתא�ל ה�א א�� ועל אביו על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוא�

�רע ����ח עד מג�ח אינ� � י�� רב]��ל�י� שער א�[� , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
זה. �בר מפסיקי� הרגלי� ואי� חבריו; �� ��גער� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעד

.Â�א חמי�י ל�מר צרי� ואי� הרגל, �ערב ��� ��י ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל
�בעה �זרת א�א מ��� �טלה ולא מג�ח, אינ� � ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�לי�י
עד מלאכה, לע��ת ולא ולס��, לרח� מ�ר ואינ� ְְְְֲִַַָָָָֹֹ�ְְִֵַ�לבד.
�לאחר ה�בעה. �אר מפסיק ט�ב וי�� ט�ב; י�� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ���נס
�כל �ה� ואס�ר ה�יתה, מ��� �ל�י� מ�לי� ט�ב, ְְְְִִִִֶַַָָָָֹי��

�ברי�. ְֲִִַָָהחמ�ה

.Ê� ��ת ה�א והרי הרגל, �ערב להי�ת ��� �ביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל
�ת�� לג�ח �מ�ר �ל�י�, �זרת מ��� �]�טלה [חול ְְְִִֵֶַָָֹ�ְְֵַַָ

וכ� ���ת. לג�ח ל� אפ�ר ואי היה, אנ�ס �הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה��עד;
ה���רי�, וי�� ה�נה רא� אחר א� עצרת, אחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמג�ח
��� �ביעי �חל מי �ל�י�. �זרת מ��� �טלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�הרי
לג�ח �אס�ר �י על א� � ��ח ולא הרגל, �ערב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלהי�ת
�זרת �טלה �הרי ה��עד; לאחר לג�ח מ�ר ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ֵַ���עד,

��רצ עת �כל לג�ח ל� וי� ה.�ל�י�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ

.Áאבל�ת עליו חלה לא � הרגל �ת�� מת� את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹה��בר
מתחיל הרגל לאחר א�א �רגל; אבל�ת נ�הג ואינ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�לל,
�ל�י� �מ�נה אבל�ת, �ברי �ל �ה� ונ�הג �בעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלמנ�ת
�ל�י�. �זרת �כל ה�ל�י� ��אר ונ�הג ה�ב�רה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹמ���

.Ëה�בעה מ�נה ט�בי�, ימי� �ני �ע��י� ְְְִִִִֵֶֶַַָָה�ק�מ�ת
אבל�ת, �� נ�הג �אי� �י על א� האחר��; �ני ט�ב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמ���
מאחריו �מ�נה ה�ני�, מ� ל� ע�לה ה�א, �מ�בריה� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָה�איל
�מ� ה�ב�רה, מ��� י�� �ל�י� �מ�נה �לבד; ימי� ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ��ה

ְֵֶַ��ארנ�.

.È,��האחר ט�ב י�� �ה�א �ני ט�ב �י�� מת� את ְֲִֵֵֵֶֶַַָה��בר
וי�� ה�איל אבל�ת; �� נ�הג � עצרת �ל �ני ט�ב �י�� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶא�
י�חה � ה��רה מ� רא��� י�� ואבל�ת מ�בריה�, �ני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָט�ב
�י�� קבר א� אבל ��רה. �ל ע�ה מ�ני �בריה�, �ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָע�ה
��ניה� אבל�ת; �� נ�הג אינ� � ה�נה רא� �ל �ני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹט�ב
החד�. ק��� �הלכ�ת ��ארנ� מה�ע� אר�, אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ�י��
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���עד,‡. מת� על ק�רע ���עד, אבל�ת �אי� �י על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַא�
�תפ� הקריעה]וח�ל� �מברי�[ממקו� את[מאכילי�], ְְְִֵֵֶַ

הראשו�]האבלי� היו� �[סעודות א�� �ל ���עד. לח� ֲִֵֵֵֶֶַָָ
אי� � �ני �י�� אפ�� ט�ב, �י�� אבל מ�עד; �ל ְְֲֲִִֵֵֵֶָ�ְ�ח��

מברי�. ולא ח�לצי�, ולא ְְְְְִִִַֹֹק�רעי�,

ה�ר�בי�·. א�א ח�לצי�, ולא ���עד ק�רעי� ְְְְִִִֵֵֶַַָֹאי�
אד� על א� החכ�, על וח�ל� ה��רע א� �אבל, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ח�בי�
ה�ל �מברי� נ�מה. יציאת ��עת ע�מד �היה מי א� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ��ר,

הרחבה �ת�� ���עד החכ� העיר]על ככר �דר�[� , ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ
עליו. אבלי� �ה�ל � האבלי� את ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ברי�

על‚. א�א מברי� אי� ���עד, האבלי� את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ���ברי�
אבל ���עד. אבלי� �ר�ת א�מרי� ואי� זק�פ�ת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָמ��ת
ה��ה את מ�יחי� ואי� ונפטרי�. �מנחמי� ���רה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָע�מדי�
אס�ר �ה��עד � ���עד ה�פד את להר�יל ��א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�רח�ב,
���עד, וא�� אביו עצמ�ת מל�ט אי� וכ� ותענית. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ספד
אי� וכ� קר�בי�. �אר ל�מר צרי� ואי� ל�; ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ�אבל
חד�י�; �רא�י ולא �פ�רי�, �חנ�ה ה�ת את ְְֳִִֵָָָֹ�ְֲִִֵֶַַַמס�ידי�
חנ�ה לפני לס�ד �מ�ר אבל�ת. �ברי �ל �ה� נ�הגי� ָ�ְְֲִִֵָֹ�ְֲֲֲִִֵֵֶָָָאבל

�לאחריה�. ְֲִֵֶַ�פ�רי�,

מע��ת„. ���עד, להל�]ה��י� לא[מבואר אבל ְֲִֵַַַָָֹ
כ�]מט�ח�ת אל �פ�רי�,[כ� וחנ�ה חד�י� �ברא�י ; ְְְֲֳִֵַַָָ�ִָ

�זה. ולא �זה לא מק�ננ�ת, אי� אבל �מט�ח�ת. ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָֹֹמע��ת
מט�ח�ת. ולא מע��ת לא ה�ת, ְְְְְִֵַַַַֹֹנק�ר
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ע�נ�ת‰. ���� � ע��י? ה�א הספד]איזה �אחת.[דברי ִֵֶֶ�ְַַָ
"ול�דנה ��אמר: אחריה, ע�נ�ת וכ�� א�מרת, אחת � ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָ�ְִֶֶַַָקינה
אמ�רי�? �ברי� ��ה קינה". רע�ת� וא�ה נהי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹבנתיכ�
ס�פדי� � ��ת חכמי� �למיד אבל ��ת�. הע� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ��אר

� �חנ�ה ל�מר צרי� ואי� ���עד, ורא�יא�ת� פ�רי� ְֲִֵֵַַַָ�ְִֵָָ
�ימי� א�ת� ס�פדי� ואי� �ני. ט�ב �י�� לא אבל ְְְְֲֳִִִִֵֵָָָֹחד�י�;
�מ�עת�, וי�� �ספד. אס�רי� נק�ר, �פניו; א�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָא��,

רח�קה. �היא �י על א� א�ת� וס�פדי� ה�א; ְְְְִִִֶַַָָָ�פניו

.Â��� מת על א�ה �ע�רר ספד�]לא י��[ע"י �ל�י� ְְִִֵֵֶַָָֹֹ
�וי� וה� החג יב�א ��א �די לחג, ;[מצטערי�]קד� ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

�ברי� ��ה י��. �ל�י� ה�ב מ� מ���ח ה�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ�אי�
סמ�� י�� �ל�י� �ת�� מת א� אבל י��; �מת ְְְֲֲִִִֵֵָָָָֹאמ�רי�?

מע�ררת. ְֶֶֶָלחג,

.Êמת ל� ��ת �מי �רגל. ה� הרי החתנ�ת, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ�בעת
ימי מ�לי� � וא�� אביו אפ�� � ה���ה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ�ת��
�מ�נה אבל�ת; ימי �בעת נ�הג �� ואחר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָה�מחה,

ה�מחה. ימי �בעת מאחר ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹה�ל�י�

.Áדי� טבח�, וטבח ��� ואפה ה�ע�דה צרכי �ל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכי�
א� � ל�מחה ���נס� קד� מת ל� �מת ל�מחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ���נס�
ונ�הג וה�ת, ה��ר מ�כר � ��ר ��י על מי� נת� ְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
ה���ה. ימי �בעת נ�הג �� ואחר אבל�ת; ימי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ�בעת
א�ת� למ�ר אפ�ר אי �הרי ��ר, ��י על מי� נת� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוא�
לח�ה, ה��ה ואת החת� ואת לחדר, ה�ת את מכניסי� �ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ָ
ה���ה, ימי �בעת ונ�הג �פ�ר�. מצוה, �עילת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ב�על
נ�הג ה�מי�, א�ת� וכל אבל�ת. ימי �בעת נ�הג �� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָואחר
האנ�י�, �י� י�� ה�א לפיכ�, ���ת; ��צנעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�דברי�
ואי� מ�ת�. י��� ��א �די ה��י�, �י� י�נה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהיא
�מק�� היה י��. �ל�י� �ל ה��ה מ� �כ�יטי� ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמ�נעי�
מ�כר, � מי� עליו ��ת� �י על א� ה��ר, למ�ר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�אפ�ר
ה��ר, למ�ר אפ�ר �אי �מק�� הי� �ח�ה; אבל�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹונ�הג
ה���ה ימי �בעת נ�הג � מי� עליו נת� ��א �י על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹא�
א� חת� �ל אביו ���ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ה.
מי לה� אי� ז�, סע�דה יפסיד� �א� ��ה, �ל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָא��
�ל א�� א� ��ה, �ל אביה מת א� אבל לה�. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��טרח
�ח�ה, האבל ימי �בעת נ�הגי� � קר�ביה� �אר א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחת�,

ה���ה. ימי �בעת וינהג� לח�ה, ��נס �� ְְְְְֲִִִֵֶַַָ�ְִֵַַַָָואחר

רביעי יו�
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ה��ר�י�‡. את ��פי� לפיכ�, ה�א; ה�ת �ב�ד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההס�ד,
והמק�ננ�ת המק�נני� �כר ספדני�]ל�� א�ת�.[� וס�פדי� , ְְְְְְְְִִִֵַַַ

צ�ה א� אבל א�ת�. ס�פדי� אי� �ס�ד�ה�', 'אל צ�ה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוא�
��אמר: מצוה, �ה�ב�רה ל�; ��מעי� אי� � י�בר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��א

�ק�ר��". קב�ר ְְִִֶָ"�י

ימי�.·. מארי� אינ� חכ�, �ל �הס�ד� ה�תע�ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ל
וכל �ח�יו; לקבר� רא�י ��ר, אד� �הס�ד ה�תע�ל ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל
�מ�ר �� על �כר� הרי ��ר, אד� על �מע�ת ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָה��ריד

ה�א. �ר�� ה�ד�� ֵֶַָָאצל

מ��י�‚. ואי� חכ�, �ל מ�ת� על ��רה ספר מ�יחי� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאי�
מעבירי�] א�א[� מ�ת� מ�ציאי� ואי� למ�ה, מ��ה ְְִִִִִִֵֶָָָָא�ת�

הע�, �ב�אר �ג. �ר� א�ת� ���ל�ל� לא �תחי�, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ר�
לע��ת. ֲַָ�מ�ר

ל�ת„. מ��ב�ת ו�בעה מעמד�ת מ�בעה ��חתי� [�אי� ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
מע�רה,קבורה]בחזרהמה �פח�ת �מ��ב מעמד ע��י� ואי� ;ְְֲֲִֵֵַָָָָָ

רא���, �י�� א�א ע��י� ואי� �קר�בי�. א�א ע��י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָואי�
��הג�? �מק�� ע��י� �יצד ��הג�. �במק�� ה�בר�ת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ�בבית
אבל, �ני �אינ� מ��חה �בני ה�ר�בי� �אר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמעמידי�
א�מרי�: �� ואחר �ה�; וכ��צא קינ�ת �ברי לפניה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוא�מרי�
��ה� אחרי� �ברי� לפניה� וא�מרי� �ב�'! יקרי�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ'�ב�,
וא�מרי� עמד�'! יקרי�, 'ע�ד�, א�מרי�: �� ואחר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָֹי��בי�;

�עמי�. �בעה �� וא�מר וח�זר ע�מדי�. ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ��ה�

��הג�,‰. �מק�� לאנ�י� �מ��ב מעמד �ע��י� ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ�דר�
�כל �אנ�י� ה��י� את �מס�ידי� לנ�י�; ע��י� ��ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
��ה לע�ל�, �רח�ב הא�ה מ�ת מ�יחי� אי� אבל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמק��.

קב�רת�. למיתת�, סמ�� א�א לא�ה; ְְְִִֶַָָָָָָָָ�נאי

.Âולא �נהי, קיני� עליה� א�מרי� אי� � עצמ�ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמל�ט
עליה� א�מרי� אבל אבלי�. �נח�מי ולא אבלי�, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ�ר�ת

����י�. ודברי ה�א, �ר�� לה�ד�� �בח ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ�ברי

.Êל� �דר� א� � למק�� מ�ק�� מת �ל אר�נ� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהמפ�ה
�ר�ת עליו וא�מרי� ���רה, עליו ע�מדי� � ק�� ְְְְְִִִֵַַָָָָָָמת
�י על א� א�ת�, �מס�ידי� אבלי�, ותנח�מי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַאבלי�
ק�מת �דר� אי� וא� חד�. ע�ר �ני� לאחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�העביר�ה�
ואי� ���רה, עליו ע�מדי� ואי� א�ת�, מס�ידי� אי� �ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ
וא�� אבלי�. �נח�מי ולא אבלי� �ר�ת לא עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹא�מרי�
האבל; �בית �א�מרי� �ברי� � אבלי�? �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָה�

���רה. �א�מרי� � אבלי� ְְְֲִִֵֵֶַָ�נח�מי

.Á�עליה מתא�ל זה הרי � וא�� אביו עצמ�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמל�ט
ל� צר�רי� אפ�� מתא�ל, אי� ולערב ;��� ה��� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�ַָ�ל

קינ�ת. עליה� א�מרי� ואי� ְְְֲִִִִֵֵֶ�סדינ�.

.Ëרא�י יהיה �ני� ��ה �ב� ה�ט�י�. את מס�ידי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאי�
ע�ירי� �בני חמ�, �ני � זקני� �ני א� ענ�י� �ני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהס�ד?

נקב�ת. ואחד זכרי� אחד ;�� �ני �ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

.Èחיק� י�צא � י�� �ל�י� �ל � ��ת בידי�]�ינ�ק �], ְְִִֵֵֵֶָֹ
אחד �אי� לא אבל אנ�י�; �ב�ני אחת �א�ה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונק�ר
ואי� ���רה, עליו ע�מדי� ואי� ה�ח�ד. מ�ני נ�י�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ב��י
�� אבלי�. �נח�מי ולא אבלי�, �ר�ת עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹא�מרי�

�גל�סקמא י�צא � �מ�רי� י�� ארו�]�ל�י� קט�ה[� ְְְְְִִִֵַָָָֹ
�אג�י� בזרועות]ה��לת ���רה,[� עליו וע�מדי� , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

�ני� �� אבלי�. ותנח�מי אבלי� �ר�ת עליו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָוא�מרי�
�מ�ה. י�צא חד�, ְִֵֶָָָֹע�ר

.‡È�מצהיבי ר�י� �מ�ה, ה��צא מצטערי�]�ל עליו;[� ְְִִִִֵַַַָָָָ
וכל עליו. מצהיבי� ר�י� אי� �מ�ה, י�צא �אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכל

מוכר]ה��ר נ�ר[� �אינ� וכל ;�� מתע�קי� ר�י� לר�י�, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
נ�י� ��הג� �מק�� .�� להתע�ק ח�בי� הר�י� אי� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלר�י�,
ה��ה, לאחר ה��ה; לפני י�צא�ת ה��ה, לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלצאת

ה��ה. לאחר ְְִַַַָי�צא�ת
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ע�נ�ת‰. ���� � ע��י? ה�א הספד]איזה �אחת.[דברי ִֵֶֶ�ְַַָ
"ול�דנה ��אמר: אחריה, ע�נ�ת וכ�� א�מרת, אחת � ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָ�ְִֶֶַַָקינה
אמ�רי�? �ברי� ��ה קינה". רע�ת� וא�ה נהי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹבנתיכ�
ס�פדי� � ��ת חכמי� �למיד אבל ��ת�. הע� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ��אר

� �חנ�ה ל�מר צרי� ואי� ���עד, ורא�יא�ת� פ�רי� ְֲִֵֵַַַָ�ְִֵָָ
�ימי� א�ת� ס�פדי� ואי� �ני. ט�ב �י�� לא אבל ְְְְֲֳִִִִֵֵָָָֹחד�י�;
�מ�עת�, וי�� �ספד. אס�רי� נק�ר, �פניו; א�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָא��,

רח�קה. �היא �י על א� א�ת� וס�פדי� ה�א; ְְְְִִִֶַַָָָ�פניו

.Â��� מת על א�ה �ע�רר ספד�]לא י��[ע"י �ל�י� ְְִִֵֵֶַָָֹֹ
�וי� וה� החג יב�א ��א �די לחג, ;[מצטערי�]קד� ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

�ברי� ��ה י��. �ל�י� ה�ב מ� מ���ח ה�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ�אי�
סמ�� י�� �ל�י� �ת�� מת א� אבל י��; �מת ְְְֲֲִִִֵֵָָָָֹאמ�רי�?

מע�ררת. ְֶֶֶָלחג,

.Êמת ל� ��ת �מי �רגל. ה� הרי החתנ�ת, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ�בעת
ימי מ�לי� � וא�� אביו אפ�� � ה���ה ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ�ת��
�מ�נה אבל�ת; ימי �בעת נ�הג �� ואחר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָה�מחה,

ה�מחה. ימי �בעת מאחר ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹה�ל�י�

.Áדי� טבח�, וטבח ��� ואפה ה�ע�דה צרכי �ל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָהכי�
א� � ל�מחה ���נס� קד� מת ל� �מת ל�מחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ���נס�
ונ�הג וה�ת, ה��ר מ�כר � ��ר ��י על מי� נת� ְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלא
ה���ה. ימי �בעת נ�הג �� ואחר אבל�ת; ימי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ�בעת
א�ת� למ�ר אפ�ר אי �הרי ��ר, ��י על מי� נת� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוא�
לח�ה, ה��ה ואת החת� ואת לחדר, ה�ת את מכניסי� �ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ָ
ה���ה, ימי �בעת ונ�הג �פ�ר�. מצוה, �עילת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ב�על
נ�הג ה�מי�, א�ת� וכל אבל�ת. ימי �בעת נ�הג �� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָואחר
האנ�י�, �י� י�� ה�א לפיכ�, ���ת; ��צנעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�דברי�
ואי� מ�ת�. י��� ��א �די ה��י�, �י� י�נה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהיא
�מק�� היה י��. �ל�י� �ל ה��ה מ� �כ�יטי� ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמ�נעי�
מ�כר, � מי� עליו ��ת� �י על א� ה��ר, למ�ר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�אפ�ר
ה��ר, למ�ר אפ�ר �אי �מק�� הי� �ח�ה; אבל�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹונ�הג
ה���ה ימי �בעת נ�הג � מי� עליו נת� ��א �י על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹא�
א� חת� �ל אביו ���ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ה.
מי לה� אי� ז�, סע�דה יפסיד� �א� ��ה, �ל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָא��
�ל א�� א� ��ה, �ל אביה מת א� אבל לה�. ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��טרח
�ח�ה, האבל ימי �בעת נ�הגי� � קר�ביה� �אר א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחת�,

ה���ה. ימי �בעת וינהג� לח�ה, ��נס �� ְְְְְֲִִִֵֶַַָ�ְִֵַַַָָואחר

רביעי יו�
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ה��ר�י�‡. את ��פי� לפיכ�, ה�א; ה�ת �ב�ד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָההס�ד,
והמק�ננ�ת המק�נני� �כר ספדני�]ל�� א�ת�.[� וס�פדי� , ְְְְְְְְִִִֵַַַ

צ�ה א� אבל א�ת�. ס�פדי� אי� �ס�ד�ה�', 'אל צ�ה: ְְְְֲִִִִִִֵַָָָוא�
��אמר: מצוה, �ה�ב�רה ל�; ��מעי� אי� � י�בר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��א

�ק�ר��". קב�ר ְְִִֶָ"�י

ימי�.·. מארי� אינ� חכ�, �ל �הס�ד� ה�תע�ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ל
וכל �ח�יו; לקבר� רא�י ��ר, אד� �הס�ד ה�תע�ל ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל
�מ�ר �� על �כר� הרי ��ר, אד� על �מע�ת ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָה��ריד

ה�א. �ר�� ה�ד�� ֵֶַָָאצל

מ��י�‚. ואי� חכ�, �ל מ�ת� על ��רה ספר מ�יחי� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאי�
מעבירי�] א�א[� מ�ת� מ�ציאי� ואי� למ�ה, מ��ה ְְִִִִִִֵֶָָָָא�ת�

הע�, �ב�אר �ג. �ר� א�ת� ���ל�ל� לא �תחי�, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ר�
לע��ת. ֲַָ�מ�ר

ל�ת„. מ��ב�ת ו�בעה מעמד�ת מ�בעה ��חתי� [�אי� ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
מע�רה,קבורה]בחזרהמה �פח�ת �מ��ב מעמד ע��י� ואי� ;ְְֲֲִֵֵַָָָָָ

רא���, �י�� א�א ע��י� ואי� �קר�בי�. א�א ע��י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָואי�
��הג�? �מק�� ע��י� �יצד ��הג�. �במק�� ה�בר�ת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ�בבית
אבל, �ני �אינ� מ��חה �בני ה�ר�בי� �אר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמעמידי�
א�מרי�: �� ואחר �ה�; וכ��צא קינ�ת �ברי לפניה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוא�מרי�
��ה� אחרי� �ברי� לפניה� וא�מרי� �ב�'! יקרי�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ'�ב�,
וא�מרי� עמד�'! יקרי�, 'ע�ד�, א�מרי�: �� ואחר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָֹי��בי�;

�עמי�. �בעה �� וא�מר וח�זר ע�מדי�. ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ��ה�

��הג�,‰. �מק�� לאנ�י� �מ��ב מעמד �ע��י� ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ�דר�
�כל �אנ�י� ה��י� את �מס�ידי� לנ�י�; ע��י� ��ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
��ה לע�ל�, �רח�ב הא�ה מ�ת מ�יחי� אי� אבל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָמק��.

קב�רת�. למיתת�, סמ�� א�א לא�ה; ְְְִִֶַָָָָָָָָ�נאי

.Âולא �נהי, קיני� עליה� א�מרי� אי� � עצמ�ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֹהמל�ט
עליה� א�מרי� אבל אבלי�. �נח�מי ולא אבלי�, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ�ר�ת

����י�. ודברי ה�א, �ר�� לה�ד�� �בח ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ�ברי

.Êל� �דר� א� � למק�� מ�ק�� מת �ל אר�נ� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָהמפ�ה
�ר�ת עליו וא�מרי� ���רה, עליו ע�מדי� � ק�� ְְְְְִִִֵַַָָָָָָמת
�י על א� א�ת�, �מס�ידי� אבלי�, ותנח�מי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַאבלי�
ק�מת �דר� אי� וא� חד�. ע�ר �ני� לאחר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�העביר�ה�
ואי� ���רה, עליו ע�מדי� ואי� א�ת�, מס�ידי� אי� �ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ
וא�� אבלי�. �נח�מי ולא אבלי� �ר�ת לא עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹא�מרי�
האבל; �בית �א�מרי� �ברי� � אבלי�? �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָה�

���רה. �א�מרי� � אבלי� ְְְֲִִֵֵֶַָ�נח�מי

.Á�עליה מתא�ל זה הרי � וא�� אביו עצמ�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמל�ט
ל� צר�רי� אפ�� מתא�ל, אי� ולערב ;��� ה��� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�ַָ�ל

קינ�ת. עליה� א�מרי� ואי� ְְְֲִִִִֵֵֶ�סדינ�.

.Ëרא�י יהיה �ני� ��ה �ב� ה�ט�י�. את מס�ידי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאי�
ע�ירי� �בני חמ�, �ני � זקני� �ני א� ענ�י� �ני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהס�ד?

נקב�ת. ואחד זכרי� אחד ;�� �ני �ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ

.Èחיק� י�צא � י�� �ל�י� �ל � ��ת בידי�]�ינ�ק �], ְְִִֵֵֵֶָֹ
אחד �אי� לא אבל אנ�י�; �ב�ני אחת �א�ה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹונק�ר
ואי� ���רה, עליו ע�מדי� ואי� ה�ח�ד. מ�ני נ�י�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ב��י
�� אבלי�. �נח�מי ולא אבלי�, �ר�ת עליו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹא�מרי�

�גל�סקמא י�צא � �מ�רי� י�� ארו�]�ל�י� קט�ה[� ְְְְְִִִֵַָָָֹ
�אג�י� בזרועות]ה��לת ���רה,[� עליו וע�מדי� , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

�ני� �� אבלי�. ותנח�מי אבלי� �ר�ת עליו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָוא�מרי�
�מ�ה. י�צא חד�, ְִֵֶָָָֹע�ר

.‡È�מצהיבי ר�י� �מ�ה, ה��צא מצטערי�]�ל עליו;[� ְְִִִִֵַַַָָָָ
וכל עליו. מצהיבי� ר�י� אי� �מ�ה, י�צא �אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכל

מוכר]ה��ר נ�ר[� �אינ� וכל ;�� מתע�קי� ר�י� לר�י�, ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
נ�י� ��הג� �מק�� .�� להתע�ק ח�בי� הר�י� אי� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלר�י�,
ה��ה, לאחר ה��ה; לפני י�צא�ת ה��ה, לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלצאת

ה��ה. לאחר ְְִַַַָי�צא�ת
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.·Èוה�פח�ת הכנעני�]העבדי� א�ת�,[� מס�ידי� אי� � ְְְֲִִִֵַַָָָָ
�ר�ת עליה� א�מרי� ואי� ���רה; עליה� ע�מדי� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָואי�
�א�מרי� ��� ל� א�מרי� א�א אבלי�, �נח�מי ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹאבלי�,
חסר�נ�'. ימ�א 'ה�ק�� ��ת: חמ�ר� ועל ��ר� על ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָל�
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ה�ת,‡. את ���ברי� אחר האבלי�? את מנחמי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�יצד
ה�ל�י� וכל ה�בר�ת, �ית �צד וע�מדי� האבלי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתק�צי�
��רה ואי� ��רה, לפני ��רה לה�, סביב ע�מדי� ה�ת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאת

ה�ני�. מ� אבלי� ואי� מע�רה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָ�ח�תה

המנחמי�·. וכל המנחמי�, ל�מאל ע�מדי� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹהאבלי�
מ� '�נחמ� לה�: וא�מרי� אחד, אחד האבלי� אצל ֲִ�ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ�אי�
וי�� י�� �בכל לבית�. האבל ה�ל� �� ואחר ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָה�מי�';
��א� �י� לנחמ�, אד� �ני �אי� אבל�ת, ימי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמ�בעת

חד��ת ניחמוהו]�ני� �א�.[שלא ��א �י� , ֲִֵֶָָָֹ

א�א‚. לי�ב ר�אי� המנחמי� ואי� �רא�; מסב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהאבל
ר�אי� ואי� לאר�". א�� "ו��ב� ��אמר: קרקע, ��י ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
�בר "ואי� ��אמר: � �ח�ה האבל ��פ�ח עד �בר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹל�מר
ויק�ל �יה�, את א��ב �תח כ� "אחרי �כתיב: �בר", ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאליו
אי� ��ב � רא�� ��ענע וכיו� אליפז". ו�ע� י�מ� ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹאת
מ�י. י�תר יטריח�ה� ��א אצל�, לי�ב ר�אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהמנחמי�

אד�„. �ני ע�רה �אי� � להתנח� אבלי� ל� �אי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת
��אר האבל�ת, ימי �בעת �ל �מק�מ� וי��בי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ��רי�,
�כל קב�עי� ע�רה �� הי� לא וא� עליה�. מתק�צי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹהע�
�מק�מ�. וי��בי� הע�, מ�אר ע�רה מתק�צי� � וי�� ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָי��

נ�יא‰. �פני לעמד ח�בי� לביהמ"ד]ה�ל ח��[כשנכנס , ְֲִִִֵַַַָָֹֹ
ח�� '�ב', אד�: א�מר מ�ניו הע�מד �לכל וח�לה; ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמאבל
�חלי�. י�ב �אבל�, י�ב ���מע: � וח�לה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאבל

.Â�האבל,[שוטפי�]�מר�צי�[מטאטאי�]מכ�די �בית ְְְְְִִֵֵֶַַָ
וקית�נ�ת וכ�ס�ת קער�ת �צל�ח��ת,[כדי�]�מדיחי� ְְְְְִִִִָ

ה�גמר את לא �� מביאי� אי� אבל ה�ר�ת; את ְָ�ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�מדליקי�
ה��מי�.[קטורת] את ולא ,ְְִֶַָֹ

.Ê�� ��ברי� ה�אכל האבל לבית מ�ליכי� [�אי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאבל] הראשו� ביו� �כלימאכילי� ולא �ס� �כלי לא ,ְְְִִֵֵֶֶֹֹ

אלו�]�ע� מע� �ל[� נסרי� �כלי א�א �ה�; וכ��צא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ל�. �אי� מי את לב�� ��א �ה�, וכ��צא קל�פה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את לב�� ��א �צב�עה, א�א לבנה �זכ�כית מ�קי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואי�

ט�ב�ת. יינ�תיה� �אי� ֲִִֵֵֵֶֶָהענ�י�

.Áלכל ��ס�ת ע�רה על יתר האבל �בית ��תי� ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאי�
אכילה, �ת�� ��ל�ה אכילה, קד� �ל�ה � ואחד ְְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹאחד

י���ר. ��א י�סי�, ולא אכילה; אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹואר�עה

.Ëמ�עה� א�מרי� הלכה]אי� האבל,[� �בית וה�דה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
�וי� י��בי� מצטערי�]א�א ה�ת,[� �פני א�מרי� אי� וכ� . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

�ברי� צרכי�]א�א ��רה[� �דברי לעסק אבל מת; �ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אס�ר. � ה�בר�ת �בית א� ְְְֵַָָָָ�פניו,

.È�מס�ידי ואי� ימי�, �ל�ה על יתר ה�ת על ��כי� ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאי�
אבל הע�. ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה �בעה. על ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָיתר
עליה� ��כי� ואי� חכמת�; רב לפי ה�ל חכמי�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ�למידי

�כתיב: ר�נ�, מ��ה �ד�ל לנ� �אי� � י�� מ�ל�י� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹי�תר
על יתר מס�ידי� אי� וכ� מ�ה". אבל בכי ימי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ"ו��מ�
ה�ד��, מר�נ� �ד�ל �חכמה לנ� אי� � חד� ע�ר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�ני�
לאחר �מ�עת� ��אה חכ� וכ� נס�ד. חד� ע�ר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ��ני�

א�ת�. ס�פדי� אי� חד�, ע�ר ְְִֵֵֶָָֹ�ני�

.‡Èמ�י יתר מת� על אד� יתק�ה �[באבלות]אל ְִִֵֵֶַַַַָָָ
מ�י; יתר �ל�מר: ל�", �נד� ואל למת, �ב�� "אל ְִֵַַָ�ְְְֱִֵֶֶַַַָ��אמר:
מנהג על עצמ� והמצער ע�ל�, �ל מנהג� ה�א ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ��ה
לבכי, �ל�ה יע�ה? �יצד א�א ט��. זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהע�ל�,
החמ�ה. ול�אר לתס�רת י�� �ל�י� להס�ד, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ�בעה

.·Èזה הרי חכמי�, ���� �מ� מתא�ל ��א מי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל
ויחזר �מע�יו, ויפ��� וידאג יפחד א�א ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאכזרי;
החב�רה �ל �דאג ��ת, חב�רה מ�ני ואחד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ת��בה.
�א�� עצמ� את יראה הרא��ני�, ימי� �ל�ה �ל .����ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹ
�קר� מ�חת �בעה, ועד מ�ל�ה �תפ�; על ל� מ�חת ְֶֶַַ�ְְְְִִֵַַַַָָֹ�ֶֶחרב
להכי� �די זה �ל ���ק. �נג�� ע�ברת ואיל�, מ�א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזוית;

לחזר א�מר:[בתשובה]עצמ� ה�א והרי מ�נת�, ויע�ר , ְְְֲֲִֵֵֵַַַָֹ
ולח�ל. להקי� ��רי� מ�לל, חל�"; ולא את� ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹ"ה�ית

יד ּפרק אבל ¤¤¤¥§¦הלכֹות

אבלי�,‡. �לנח� ח�לי�, לב�ר �בריה� �ל ע�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמצות
ה��ה �להכניס ה�ת, הא�רחי�,[לחופה]�לה�ציא �לל��ת , ְְְְְִִִֵַַַַַָָ

וליל� ה�ת�, על ל�את ה�ב�רה, צרכי �כל ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹולעסק
וה��ה, החת� ל��ח וכ� ולק�ר; ולח�ר, ולס�ד, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹלפניו,
��ג�פ�, חסדי� �מיל�ת ה� וא�� צרכיה�. �כל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ�לסעד�
מ�בריה�, א�� מצו�ת ��ל �י על א� �ע�ר. לה� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�אי�
�א�ה ה�ברי� �ל �מ��". לרע� "ואהב� �כלל ה� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהרי
לאחי� א�ה א�ת� ע�ה אחרי�, ל� א�ת� ��ע�� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָר�צה

�במצו�ת. ְְְִָ�ת�רה

ה���י·. אורח]�כר החק[של וה�א ה�ל; מ� מר�ה ְְִַַ�ְִֶַַֹֹ
מאכיל � �� ��הג החסד ודר� אבינ�, אברה� ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�חקק�
הכנסת �גד�לה א�ת�. �מל�ה א�ת�, �מ�קה �רכי�, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָע�ברי
וה�ה "ו�רא, ��אמר: �כינה, �ני מהק�לת ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָא�רחי�
חכמי�: אמר� מהכנסת�; י�תר ול��י�, אנ�י�". ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹ�ל�ה

�מי�'. ��פ� �א�� מל�ה, �אינ� ְְִִֵֵֶֶַָָ'�ל

.‚[� �י�[בי"ד �בית לצדקה. ���פי� �דר� ללויה, ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָ��פי�
למק��; מ�ק�� הע�בר אד� לל��ת �ל�חי� מת�ני� ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהי�
�פכ� �א�� ה�ת�ב עליה� מעלה זה, �דבר נתע�ל� ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָוא�

א��ת אר�ע חבר� את המל�ה אפ�� ל��מי�. י� �עיר, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הרב ?�� אד� �ח�ב ה�ויה �ע�ר ה�א וכ�ה מר�ה. ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָ�ְָָ�כר

עיר �ל ע��ר� עד לעיר]ל�למיד, מחו� אמה והאי�[ע' ; ְְִִִִֶַַַָָ
וא� �רסה; עד לרב, וה�למיד ה��ת. �ח�� עד ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָלחבר�,

�רסא�ת. �ל� עד מבהק, ר�� ְְַַָָָֹ�ַָָהיה

את„. מב�ר �ד�ל אפ�� ה�ל; על מצוה � ח�לי� ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ���ר
זה הרי ה��סי�, וכל ;���� הר�ה �עמי� �מב�רי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָה�ט�.
הח�לה, את המב�ר וכל יטריח. ��א �בלבד � ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ�ְמ��ח
מב�ר, �אינ� וכל מעליו; והקל מחלי�, חלק נטל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�א��

�מי�. ��פ� ְִִֵָ�א��

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

והלאה;‰. �לי�י מ��� א�א הח�לה, את מב�רי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאי�
ואי� מ�ד. א�ת� מב�רי� � והכ�יד החלי, עליו קפ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹוא�
��ל� ולא ,���� רא��נ�ת �ע�ת ��ל� לא ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹמב�רי�

�ה� מ�ני בה�]אחר�נ�ת, ואי�[� הח�לה. �צרכי מתע�קי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מח��י ולא העי�, ח�לי ולא מעי�, ח�לי לא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹֹמב�רי�

לה�. ק�ה �ה���ר מ�ני � ְִִֵֶֶֶַָָָֹהרא�

.Â,מ�ה ��י על לא י�ב לא � הח�לה את לב�ר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹה�כנס
מק�� ��י על ולא ��א, ��י על ולא ספסל, ��י על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
וי��ב מתע��, א�א מ�רא��תיו; למעלה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ב��,

וי�צא. רחמי�, עליו �מב�� מ�רא��תיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמ�ה

.Ê;�ח�לי לב��ר ק�דמת אבלי� ��חמת לי, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָיראה
ה�תי�. וע� הח�י� ע� חסדי� �מיל�ת אבלי� ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָ��ח��

.Áמתע�ק� ה��ה, את מ�יח � וכ�ה מת לפניו �היה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
מת אבל". �בית חכמי� "לב א�מר: ה�א וכ� ה�ת; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָע�
מ�פני ה�ת את מעבירי� ��ר�, �זה זה ��פ��� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכ�ה

ה�ל�. מ�פני ע�ברי� וה�ל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹה��ה;

.Ë.ה��ה �להכנסת ה�ת לה�צאת ��רה �למ�ד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמב�לי�
�ל ל� י� אבל צר��; �ל ל� ��אי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ��ה
��רה, �תלמ�ד מתע�קי� �אי� וכל מב�לי�. אי� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצר��,

ע��. להתע�ק ְְִִִֵַַָח�בי�

.È,מלאכה �ע��ת אס�רי� העיר �ני �ל � �עיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת
מ�רי�. �צרכיו, ��תע�ק מי ל� י� וא� ��ק�ר�ה�; ִָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָעד

.‡È�י�� עד ע�� הי� אפ�� � ��ת חכמי� ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָ�למיד
ר��א, ��י� הי� לה�צאת�; ��רה �למ�ד מב�לי� ְְְְִִִִִַַָָָָר��א,
�ע�ר, ל� אי� � לאחרי� מל�ד היה וא� מב�לי�. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָאי�

לה�צאת�. ה�ל מב�לי� ְְְִֶַַָָָֹא�א

.·È�מב�רי� אבליה�, �מנחמי� ��י�, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַק�ברי�
�ל��. �רכי מ�ני � ְְִֵֵֵֶַָח�ליה�

.‚È,�ה� א�כלי� אי� �יצד? �הניה. אס�רי� ה�בר�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��י
ק�רי� ולא מלאכה, �ה� ע��י� ואי� �ה�, ��תי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹואי�

�ה�[מקרא]�ה� ��ני� ולא אי�[משנה], � �בר �ל �לל� . ְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
יל�[נהני�]נא�תי� לא רא�. ק��ת �ה� נ�הגי� ולא �ה�, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

וספר �רא��, �תפ�י� קבר, �ל א��ת אר�ע �ת�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאד�
א��ת אר�ע �ברח�ק .�� ית��ל ולא �זר�ע�; מ�ר.��רה , ְְְְְִִִֵַַַַָָֹ�ָ

.„Èדיסקיא� י�נ� לא � למק�� מ�ק�� עצמ�ת ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹה��לי�
מ�ני[שק] עליה�; ויר�ב החמ�ר ��י על י�יח� ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ

א� ה��בי� מ�ני מתירא היה וא� ��י��. מנהג �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ���הג
מ�ר. � ה�סטי� ָ�ְְִִִֵַמ�ני

.ÂËמ�ז�י אפ�� לקבר, מ�בר ה�ת את מפ�י� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאי�
היה וא� המיועד]למכ�ד; �דה�[הקבר מת]�ת�� �[של ְִ�ְְִֵָָָָ

לבז�י. מ�כ�ד אפ�� ְָָ�ְְֲִִֵַמפ�ה�,

.ÊËאחד� מתי� �ני ולא מת, ��י על מת ק�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואי�
ע��. נק�ר א��, ע� ה��צא וקט� ה�א. ���י�� �ְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.ÊÈ�ע�ל קרקע �אי� �הניה, אס�ר אינ� ה�בר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
ה�ני� קבר אבל הקרקע]נאסרת; מעל שבנוי �הניה.[� אס�ר , ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÁÈ;ה�ת �� ���נס עד נאסר, לא � למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה��נה
�הניה. נאסר נפל, �� ה�יל ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָאפ��

.ËÈ�חי[ציו�]נפ ל�� ��[לכשימות]��ע�ה ור�ה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָ
�ימ�ס �� וה�סי� אבני�]ה�ת, �[שורת ה�ת ל�� אחד ְְִִֵֵֵֶַַָ

את ה�יר וא� �הניה; אס�ר ה�ל ה�ת, ���ה �י על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹא�
� ה�ת ל�� נע�ה מ�ר. וה�אר א�ת�, ח�ל� � ְֲֵֵַַָָ�ְְֵֶֶַַָָה��ספת

���ה�. �י על א� נאסר, � ה�ת �� �ה�ל ֱִִֵֶֶַַַַַָ�ֵֶָ�יו�

.Îזה הרי � אחר �קבר �קבר� והל� לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָה��נה
�הניה, אס�ר ה�ה וה�בר ע�למית; אחר מת �� יק�ר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא

אביו. �ב�ד ְְִִֵָמ�ני

.‡Îמ�ר �ה�א � מ�ער� ח�� ,��� �הניה אס�ר ָ�ְִֶָ�ֲֵַַָָָה�ת
אס�רי� � �כריכיו וכל אר�נ� וכ� ��פ�. �אינ� מ�ני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�הניה,

�לי� אבל נאסר�[בגדי�]�הניה. לא לתכרי�, ה��כני� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
���ה ���יע עד נאסר לא � למת �גד ארג אפ�� ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�הניה;

ההזמנה �אי� ע��, הכנה]ה�ק�רת א�סרת.[� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.·Î��ע ה�ק�רת ה��ה על ה�ת על ���רקי� ה�לי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ל
�הניה, אס�רי� �[� �תכריכי�.[גזירה יתח�פ� ��א ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ

.‚Îמצוה ה�ת, על �חמת� �לי� מזרקי� וא�� אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהי�
אי� ה�ק�רת, ל��ה ה�יע� וא� לה�יל�; אחרי� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

א�ת�. ִִַָמ�ילי�

.„Îאת יפסיד ולא ח�ל�, יהא ��א האד� את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמל�די�
ואל לענ�י�, א�ת� ל�� מ�טב לח�לה. וי�ליכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָה�לי�
ע�בר ה�ת, על �לי� ה�ר�ה וכל ות�לעה. לר�ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָי�ליכ�

��חית. �ל ְִִַַמ���

.‰Î�ע�קרי � ��ת של]מל� פרסותיו �היה[גידי ס�ס ְִֵֶֶֶֶָָ
;�� י��ב �היה ��ר�� מ��כת �היתה ועגלה עליו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָר�כב

�אי�[חות�]מנ�ר מק�� �למ�ה, האר��ה מ� �רס�תיה ְְְִֵֶַַַָָ�ְֵֶַָָָ
�בעת קבר� על י�יבה �מ��יבי� טרפה. א�ת� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָע��ה
�ה��יב� זה �מ�ת�", ל� ע�� "וכב�ד ��אמר: � ְְֱִִֶֶֶֶַָָָימי�
יתר י�יבת� מב�לי� אי� ��ת, ונ�יא קבר�. על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָי�יבה

י��. �ל�י� ְִַֹעל

.ÂÎלי� וכל מ�ת�, ל�ר� לה� י� � ��ת נ�יא א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל�
ה�חתה, מ��� ולא האמ�רי, �רכי �זה ואי� ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��מי��;
ה�לכי� אב�תי� (�במ�רפ�ת) �מ�ת, "��ל�� ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָ��אמר:

ל�". י�רפ� ְְִִִָָֹהרא�ני�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

חמישי יו�

zFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§¨
ע�ה, מצו�ת ע�ר � מצו�ת וע�רי� �ל� �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹי�
(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ��ל�
(ג) �רי�; מ�הל ימ�ה ��א (ב) מ��ראל; מל� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלמ��ת
��א (ה) ס�סי�; ל� יר�ה ��א (ד) נ�י�; ל� יר�ה ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א
��א (ז) עממי�; �בעה להחרי� (ו) וזהב; �ס� ל� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹיר�ה
(ט) עמלק; �ל זרע� למח�ת (ח) נ�מה; מה� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָלהחי�ת
הרעי� מע�יו ל��ח ��א (י) עמלק; �ע�ה מה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלז�ר
(יב) מצרי�; �אר� ל��� ��א (יא) ��ר�; ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹואריבת�
�� ולד�� עליה, ���רי� העיר לי��בי �ל�� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹל�לח
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והלאה;‰. �לי�י מ��� א�א הח�לה, את מב�רי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאי�
ואי� מ�ד. א�ת� מב�רי� � והכ�יד החלי, עליו קפ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹוא�
��ל� ולא ,���� רא��נ�ת �ע�ת ��ל� לא ְְְְְִִַַָָָֹֹֹֹמב�רי�

�ה� מ�ני בה�]אחר�נ�ת, ואי�[� הח�לה. �צרכי מתע�קי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מח��י ולא העי�, ח�לי ולא מעי�, ח�לי לא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹֹמב�רי�

לה�. ק�ה �ה���ר מ�ני � ְִִֵֶֶֶַָָָֹהרא�

.Â,מ�ה ��י על לא י�ב לא � הח�לה את לב�ר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹה�כנס
מק�� ��י על ולא ��א, ��י על ולא ספסל, ��י על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
וי��ב מתע��, א�א מ�רא��תיו; למעלה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ב��,

וי�צא. רחמי�, עליו �מב�� מ�רא��תיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלמ�ה

.Ê;�ח�לי לב��ר ק�דמת אבלי� ��חמת לי, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָיראה
ה�תי�. וע� הח�י� ע� חסדי� �מיל�ת אבלי� ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָ��ח��

.Áמתע�ק� ה��ה, את מ�יח � וכ�ה מת לפניו �היה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
מת אבל". �בית חכמי� "לב א�מר: ה�א וכ� ה�ת; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָע�
מ�פני ה�ת את מעבירי� ��ר�, �זה זה ��פ��� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכ�ה

ה�ל�. מ�פני ע�ברי� וה�ל ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹה��ה;

.Ë.ה��ה �להכנסת ה�ת לה�צאת ��רה �למ�ד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָמב�לי�
�ל ל� י� אבל צר��; �ל ל� ��אי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ��ה
��רה, �תלמ�ד מתע�קי� �אי� וכל מב�לי�. אי� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָצר��,

ע��. להתע�ק ְְִִִֵַַָח�בי�

.È,מלאכה �ע��ת אס�רי� העיר �ני �ל � �עיר אחד ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמת
מ�רי�. �צרכיו, ��תע�ק מי ל� י� וא� ��ק�ר�ה�; ִָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָעד

.‡È�י�� עד ע�� הי� אפ�� � ��ת חכמי� ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָ�למיד
ר��א, ��י� הי� לה�צאת�; ��רה �למ�ד מב�לי� ְְְְִִִִִַַָָָָר��א,
�ע�ר, ל� אי� � לאחרי� מל�ד היה וא� מב�לי�. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָאי�

לה�צאת�. ה�ל מב�לי� ְְְִֶַַָָָֹא�א

.·È�מב�רי� אבליה�, �מנחמי� ��י�, מתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַק�ברי�
�ל��. �רכי מ�ני � ְְִֵֵֵֶַָח�ליה�

.‚È,�ה� א�כלי� אי� �יצד? �הניה. אס�רי� ה�בר�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��י
ק�רי� ולא מלאכה, �ה� ע��י� ואי� �ה�, ��תי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹואי�

�ה�[מקרא]�ה� ��ני� ולא אי�[משנה], � �בר �ל �לל� . ְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
יל�[נהני�]נא�תי� לא רא�. ק��ת �ה� נ�הגי� ולא �ה�, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

וספר �רא��, �תפ�י� קבר, �ל א��ת אר�ע �ת�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאד�
א��ת אר�ע �ברח�ק .�� ית��ל ולא �זר�ע�; מ�ר.��רה , ְְְְְִִִֵַַַַָָֹ�ָ

.„Èדיסקיא� י�נ� לא � למק�� מ�ק�� עצמ�ת ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹה��לי�
מ�ני[שק] עליה�; ויר�ב החמ�ר ��י על י�יח� ולא ,ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ

א� ה��בי� מ�ני מתירא היה וא� ��י��. מנהג �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ���הג
מ�ר. � ה�סטי� ָ�ְְִִִֵַמ�ני

.ÂËמ�ז�י אפ�� לקבר, מ�בר ה�ת את מפ�י� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָאי�
היה וא� המיועד]למכ�ד; �דה�[הקבר מת]�ת�� �[של ְִ�ְְִֵָָָָ

לבז�י. מ�כ�ד אפ�� ְָָ�ְְֲִִֵַמפ�ה�,

.ÊËאחד� מתי� �ני ולא מת, ��י על מת ק�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹואי�
ע��. נק�ר א��, ע� ה��צא וקט� ה�א. ���י�� �ְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.ÊÈ�ע�ל קרקע �אי� �הניה, אס�ר אינ� ה�בר ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעפר
ה�ני� קבר אבל הקרקע]נאסרת; מעל שבנוי �הניה.[� אס�ר , ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÁÈ;ה�ת �� ���נס עד נאסר, לא � למת קבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹה��נה
�הניה. נאסר נפל, �� ה�יל ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָאפ��

.ËÈ�חי[ציו�]נפ ל�� ��[לכשימות]��ע�ה ור�ה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָ
�ימ�ס �� וה�סי� אבני�]ה�ת, �[שורת ה�ת ל�� אחד ְְִִֵֵֵֶַַָ

את ה�יר וא� �הניה; אס�ר ה�ל ה�ת, ���ה �י על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹא�
� ה�ת ל�� נע�ה מ�ר. וה�אר א�ת�, ח�ל� � ְֲֵֵַַָָ�ְְֵֶֶַַָָה��ספת

���ה�. �י על א� נאסר, � ה�ת �� �ה�ל ֱִִֵֶֶַַַַַָ�ֵֶָ�יו�

.Îזה הרי � אחר �קבר �קבר� והל� לאביו, קבר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָה��נה
�הניה, אס�ר ה�ה וה�בר ע�למית; אחר מת �� יק�ר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא

אביו. �ב�ד ְְִִֵָמ�ני

.‡Îמ�ר �ה�א � מ�ער� ח�� ,��� �הניה אס�ר ָ�ְִֶָ�ֲֵַַָָָה�ת
אס�רי� � �כריכיו וכל אר�נ� וכ� ��פ�. �אינ� מ�ני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�הניה,

�לי� אבל נאסר�[בגדי�]�הניה. לא לתכרי�, ה��כני� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
���ה ���יע עד נאסר לא � למת �גד ארג אפ�� ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�הניה;

ההזמנה �אי� ע��, הכנה]ה�ק�רת א�סרת.[� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.·Î��ע ה�ק�רת ה��ה על ה�ת על ���רקי� ה�לי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ל
�הניה, אס�רי� �[� �תכריכי�.[גזירה יתח�פ� ��א ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹ

.‚Îמצוה ה�ת, על �חמת� �לי� מזרקי� וא�� אביו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהי�
אי� ה�ק�רת, ל��ה ה�יע� וא� לה�יל�; אחרי� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל

א�ת�. ִִַָמ�ילי�

.„Îאת יפסיד ולא ח�ל�, יהא ��א האד� את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמל�די�
ואל לענ�י�, א�ת� ל�� מ�טב לח�לה. וי�ליכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָה�לי�
ע�בר ה�ת, על �לי� ה�ר�ה וכל ות�לעה. לר�ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָי�ליכ�

��חית. �ל ְִִַַמ���

.‰Î�ע�קרי � ��ת של]מל� פרסותיו �היה[גידי ס�ס ְִֵֶֶֶֶָָ
;�� י��ב �היה ��ר�� מ��כת �היתה ועגלה עליו, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָר�כב

�אי�[חות�]מנ�ר מק�� �למ�ה, האר��ה מ� �רס�תיה ְְְִֵֶַַַָָ�ְֵֶַָָָ
�בעת קבר� על י�יבה �מ��יבי� טרפה. א�ת� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָע��ה
�ה��יב� זה �מ�ת�", ל� ע�� "וכב�ד ��אמר: � ְְֱִִֶֶֶֶַָָָימי�
יתר י�יבת� מב�לי� אי� ��ת, ונ�יא קבר�. על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָי�יבה

י��. �ל�י� ְִַֹעל

.ÂÎלי� וכל מ�ת�, ל�ר� לה� י� � ��ת נ�יא א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹמל�
ה�חתה, מ��� ולא האמ�רי, �רכי �זה ואי� ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��מי��;
ה�לכי� אב�תי� (�במ�רפ�ת) �מ�ת, "��ל�� ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָ��אמר:

ל�". י�רפ� ְְִִִָָֹהרא�ני�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

חמישי יו�

zFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§¨
ע�ה, מצו�ת ע�ר � מצו�ת וע�רי� �ל� �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹי�
(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ��ל�
(ג) �רי�; מ�הל ימ�ה ��א (ב) מ��ראל; מל� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלמ��ת
��א (ה) ס�סי�; ל� יר�ה ��א (ד) נ�י�; ל� יר�ה ְְִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א
��א (ז) עממי�; �בעה להחרי� (ו) וזהב; �ס� ל� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹיר�ה
(ט) עמלק; �ל זרע� למח�ת (ח) נ�מה; מה� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָלהחי�ת
הרעי� מע�יו ל��ח ��א (י) עמלק; �ע�ה מה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלז�ר
(יב) מצרי�; �אר� ל��� ��א (יא) ��ר�; ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹואריבת�
�� ולד�� עליה, ���רי� העיר לי��בי �ל�� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹל�לח
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(יג) ��לי�; לא וא� ��לי� א� ���רה, מפר� ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹ�א�ר
עליה�; ���רי� �לבד, �מ�אב מע��� �ל�� לדר� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
יד להתקי� (טו) ��צ�ר; מאכל אילני לה�חית ��א ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ(יד)
יתד להתקי� (טז) ;�� לה�נ�ת ה�חנה �עלי �� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��צא�
��עת ה�בא אנ�י �אזני לד�ר �ה� למ�ח (יז) ;�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹלח�ר
�ר� ונ�טע �ני� �ב�נה מאר� להי�ת (יח) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה�לחמה;
ה�לחמה; מ� א�ת� �מחזירי� �מימה, �נה �קנינ� ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ�מחי�
העיר לצרכי אפ�� יצא� ולא �בר, עליה� לעבר ��א ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ(יט)
לאח�ר ולחזר לער� ��א (כ) לה�; וד�מה ה�ד�ד ְְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹוצרכי
��כר ��א (כב) �אר; יפת �י� (כא) ה�לחמה; ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ��עת
��בעלה. אחר לעבד�ת יכ���ה ��א (כג) �אר; ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיפת

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

.‡� לאר� �ניסת� ��עת י�ראל נצט�� מצו�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ל�
מל�", עלי� ��י� ���" ��אמר: מל�, לה� ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלמ��ת
זכר את "�מחה ��אמר: עמלק, �ל זרע� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�להכרית
תדר��, "ל�כנ� ��אמר: ה�חירה, �ית ולבנ�ת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָעמלק",

��ה". ָָָָ�באת

�לח·. "אתי ��אמר: עמלק, למלחמת ק�ד� מל� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמ��י
וכ�'", עמלק את וה�יתה ל� ע�ה למל� למ�ח� ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָה'
�י "ויהי ��אמר: ה�ית, לבני� ק�דמת עמלק זרע ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהכרתת
ו�אמר איביו, מ�ל מ�ביב ל� הניח וה' �בית�, ה�ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹי�ב
וג�'" ארזי� �בית י��ב אנכי ראה, ה�ביא: נת� אל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ל�
�ר�� ה�ד�� רצה לא ל�ה מצוה, ה�ל� �הקמת ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמאחר
ולא �תרעמת, ��אל� לפי מ�מ�אל? מל� ���אל� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹה�א
ה�ביא, ��מ�אל ��צ� מ�ני א�א ה�צוה, לק�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אל�

וג�'". מאס� אתי �י מאס�, את� לא "�י ְְֱֲִִִֶֶַָָָֹֹֹ��אמר:

�ל‚. �י� �ית �י על א�א �ח�ה, מל� מעמידי� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאי�
�בית ר�נ� מ�ה ���ה� �יה��ע � נביא �י ועל זקני� ִֵֵֶֶַַָֹ�ְְְִִִִִִֵַָ�בעי�

�מ�אל א�ת� ���ה ודוד �כ�א�ל �ינ�.�ינ�, �בית הרמתי ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

��ר�ת„. ��ה אחר אפ�� �רי�, מ�הל מל� מעמידי� ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאי�
עלי� לתת ת�כל "לא ��אמר: מ��ראל, א�� ��היה עד �ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
א�א �לבד, למלכ�ת ולא ה�א". אחי� לא א�ר נכרי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאי�
א� חמ�י� �ר ולא צבא, �ר לא � ��י�ראל �רר�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹלכל

א�ת על ממ�ה אפ�� ע�רה, ��ח�ק[תעלת]�ר ה�י� ְֲֲִַָָ�ְִֵֶֶַַַַַַ
א�א יהא ��א נ�יא, א� ��� ל�מר צרי� אי� ל�ד�ת; ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמ��ה
�ל � מל�" עלי� ��י� אחי� "מ�רב ��אמר: ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמ��ראל,
אחי�". "מ�רב א�א יהי� לא עלי�, מ�י� �א�ה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�ימ�ת

מל�",‰. "עלי� ��אמר: � ��לכ�ת א�ה מעמידי� ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאי�
�ה� ממ�י� אי� ��י�ראל, מ�ימ�ת �ל וכ� מל�ה; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא

אי�. ִֶָא�א

.Âרע� לא � �ד�ל �ה� ולא מל� מעמידי� מקיזואי� �] ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
�רסיד�] ולא ,��� ולא ס�ר, ולא עורות], מעבד לא[� ; ְְְַַָָֹֹֹ�ְִֹ

נקלה וא�נ�ת� ה�איל א�א �ס�לי�, �ה� ,[נבזה]מ�ני ְְְִִִֵֵֶֶָ�ְִָָָ
י�� מא�� �מלאכה �מ��ע�ה לע�ל�. �ה� מזלזלי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהע�

נפסל. ְִֶָָאחד,

.Ê,ה��חה ��מ� א�ת� מ��חי� � ה�ל� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָ���עמידי�

� רא�� על ו��ק ה�מ�, �� את �מ�אל "ו��ח ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹ��אמר:
�לבניו ל� ז�כה זה הרי � ה�ל� ����חי� מאחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָו��קה�".
יארי� "למע� ��אמר: לה�, יר�ה �ה�לכ�ת ְֱֲִֶֶֶַַַַָָ�ְְְֶַַָלע�ל�,
קט� �� ה�יח י�ראל". �קרב �בניו ה�א ממלכ�� על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָימי�
יה�ידע �ע�ה �מ� ��ג�יל, עד ה�ל�כה ל� מ��רי� �ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
וה�� ה�ל�כה; ליר�ת ק�ד� �נחלה, ה��ד� וכל ְְֵַַַָ�ְְְֲִֵֵַַָָָלי�א�.
�ל א�א �לבד, ה�לכ�ת ולא מ���. ל�ט� ק�ד� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ד�ל,
�נ� �לב� לבנ� יר�ה � ��י�ראל ה���יי� וכל ְְְִֵָ�ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�רר�ת
אב�תיו מק�� ממ�א חכ�, ��היה וה�א, ע�ל�; ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָעד
�אינ� �י על א� � �יראה ממ�א היה �ביראה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�חכמה
�מל�די� אביו, �מק�� א�ת� מעמידי� � �חכמה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָממ�א
�חכמת� �י על א� � �מי� יראת �� �אי� מי וכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�ת�;
�יו� ��י�ראל. ה���יי� מ� למ��י א�ת� ממ�י� אי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ְמר�ה,
�לבניו ל� ה�לכ�ת והרי מלכ�ת, �כתר זכה � �וד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ��מ�ח
עד נכ�� יהיה "�סא� ��אמר: ע�ל�, עד ה��רי� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�כרי�
בני� י�מר� "א� ��אמר: לכ�רי�, א�א זכה ולא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹע�ל�".
��רת לא לכ�רי�, א�א זכה ��א �י על א� ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ריתי".
ה�א �ר�� ה�ד�� הבטיח� לע�ל�; �וד מ�רע ְְְִִִִֶַַַַָָָָה�לכ�ת
לא �במ��טי �ריתי בניו יעזב� "א� ��אמר: ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�כ�,
לא וחס�י ע�נ�, �בנגעי� ��ע�, ��בט �פקד�י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹילכ��...

מע��". ִִֵָאסיר

.Á�א�ת והיה י�ראל, �בטי מ�אר מל� �העמיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָנביא
� ה' מלחמ�ת ונלח� וה�צוה, ה��רה �דרכי ה�ל� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ל�
�י על א� ,�� נ�הג�ת ה�לכ�ת מצו�ת וכל מל�, זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָהרי
אח�ה �הרי מל�; מ�ניו ויהיה לדוד, ה�לכ�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ע�ר
��מע (�מ�ע) א� "והיה, ל�: ואמר ירבע�, העמיד ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹה�ילני
�ניתי �א�ר נאמ� �ית ל� �בניתי וכ�' אצ�� א�ר �ל ְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אחד �בט א�� "ולבנ� ה�ילני: אח�ה ל� ואמר וכ�'"; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלדוד
�יר��לי�". לפני, ה�מי� �ל עב�י לדוד ניר הי�ת למע� �ְְְְֱִִִִִִַַַַַַָָָָָ

.Ëאמר:מ�� לע�ל�, הע�מדי� ה� � �וד �ית לכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מ�אר מל� יעמד א� אבל ע�ל�". עד נכ�� יהיה ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ"�סא�
נאמר: לירבע� �הרי מ�ית�, ה�לכ�ת ��סק � ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָי�ראל

ה�מי�". כל לא ִַַָָֹ"א�

.È�מ�� א�א ה��חה, ��מ� י�ראל מלכי מ��חי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאי�
מל� א�א לע�ל�, �יר��לי� א�ת� ממ�י� ואי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפרסמ��.

�� מ��חי� ואי� �וד, מ�רע זרע[בירושלי�]יר��לי� א�א ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ִָ�וד.

.‡Èא�א א�ת�, מ��חי� אי� � �וד �ית מלכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ�����חי�
ה�עי�. ְַַַָעל

.·È�� היתה �� א� א�א מל�; �� מל� מ��חי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָואי�
מלכותו]מחלקת מלחמה[על א� אחריו], �[מרנני� ְֲִֶַָָֹ

�למה מ�ח� לפיכ� ה�חלקת. לס�ק �די א�ת�, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹמ��חי�
יה�אחז �מ�ח� עתליה, מ�ני וי�א� אדנ�ה, מחלקת ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמ�ני

אחיו. יה�יקי� ְְִִִֵָָמ�ני

ב ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

ל�‡. �מ�ימי� ��ל�, נ�הגי� �ד�ל לכבודו]�ב�ד אימה[� ְֲִִִֵֶֶַָָָ
מל�", עלי� ��י� ���" ��אמר: � אד� �ל �לב ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָויראה

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

על י��בי� ואי� ס�ס�, על ר�כבי� אי� עלי�. אימת� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ��הא
�אחד ולא �כתר�, ולא ��רביט�, מ����י� ואי� ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ��א�,

��� מת, �כ�ה�א ��מי��; �לי תשמישו]מ�ל כלי �] ְְְִִֵֵֶַָ�ָ
ו�פח�תיו �עבדיו י���� לא וכ� לפניו. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹנ�רפי�
מ�רת היתה אבי�ג לפיכ�, אחר; מל� א�א ֶֶ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָו���יו,

לאדנ�ה. ואס�רה ְֲֲִִַַָָֹֹֹל�למה,

לע�ל�;·. לאחר נבעלת אינ� מל�, �ל א��� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאבל
אחר. מל� �ל �ר��ת� א� אלמנת� נ��א אינ� ה�ל�, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאפ��

מס��ר,‚. ��ה�א ולא ער�, ��ה�א א�ת� לרא�ת ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹואס�ר
מס��ג ��ה�א ולא ה�רח�, �בית ��ה�א .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ח�ל� בני�]ואינ� בלא שמת אחיו "וירקה[לאשת ��אמר: � ְְְֱֵֵֶֶַָָ
�ה�ל� � ל� ��מעי� אי� רצה, ואפ�� ��י��; וזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�פניו",
ח�ל�, ואינ� וה�איל מח�ל. �ב�ד� אי� �ב�ד�, על ְְְְִֵֵֵֶַַָָ��חל
אי� �� � א��� את לי�� אפ�ר �אי �יו� וכ� מי��; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינ�

�זיקת� לע�ל� ��ב א�א ל�, לבעלה]ח�לצי� בקשרה �]. ְְְִִֵֵֶָָָָָ

�לטרי�„. מ�תח י�צא אינ� מת, ל� ���.[ארמו�]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ
לאבלו]א�ת�[מאכילי�]�כ��ברי� הראשו� ביו� הע�[� �ל � ְְִֶַָָָ

לעזרה, נכנס וא� ה�ר��. על מסב וה�א האר�, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�ְמס�י�
למלכי א�א �עזרה י�יבה �אי� י�ב; � �וד מ�רע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהיה
ה'". לפני ו��ב �וד, ה�ל� "ו�בא ��אמר: �לבד, �וד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ית

�מתנאה‰. עצמ�, �מת�� י��, �כל מס��ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ל�
עיני�". �חזינה �יפי� "מל� ��אמר: � מפארי� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�לב��י�

מל ��א על �רא��.וי��ב �תר �מ�י� ,��� ��לטרי� כ�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
לפניו, וע�מדי� ��רצה, �עת אליו �אי� הע� ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָוכל
ה�ל�, לפני ע�מד נביא אפ�� ארצה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�מ��חוי�
ו�בא ה�ביא; נת� "ה�ה ��אמר: � ארצה ל� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�מ��חוה
�ה� אבל ארצה". (�ניו) על ל�ל� ו���ח� ה�ל�, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפני
ע�מד ואינ� רצה; א� א�א ה�ל�, לפני �א אינ� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ד�ל
"ולפני ��אמר: � �ד�ל �ה� לפני ע�מד ה�ל� א�א ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפניו,
על א� הא�רי�". �מ��ט ל� ו�אל יעמד, ה�ה� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹאלעזר
�לה��יב�, ה�ל�, את לכ�ד �ד�ל �ה� על מצוה כ�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�י
א�א לפניו, ה�ל� יעמד ולא ל�. ���ב�א מ�ניו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹולעמד
לכ�ד ה�ל� על מצוה וכ� הא�רי�. �מ��ט ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ����אל
י�ראל, וחכמי ה�נהדרי� לפניו �כ���נס� ה��רה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָל�מדי
מל� יה��פט היה וכ� �צ��. וי��יב� לפניה�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיעמד
מ��א� ע�מד היה חכמי�, לתלמיד אפ�� � ע��ה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיה�דה
אמ�רי�? �ברי� ��ה �מרי'. 'ר�י ל�: וק�רא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ�מנ�ק�,
זה יע�ה ועבדיו, ה�א לב�� �בית� ה�ל� ��היה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�זמ�
יע�ה, לא � הע� �פני �פרהסיא אבל �צנעה. �� ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכ��צא
לאד� יקרא ולא ר��ת, יד�ר ולא אד�, מ�ני יעמד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹולא

ה�ל. �לב יראת� ��הא �די ��מ�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹא�א

.Âה�ל וח�ב ה�ד�ל, ה�ב�ד ה�ת�ב ל� �חלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�דר�
וחלל �פל �קר�� ל�� להי�ת צ�ה �� � נבוב]�כב�ד� �], ְְְְְִִִִִֵָָָָָ

�י�ראל לב ���ת ינהג ולא �קר�י". חלל "ול�י ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
ח�נ� ויהיה מאחיו". לבב� ר�� "לבל�י ��אמר: מ�י, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיתר
�בט�בת�, �חפציה� ויב�א ויצא �גד�ל�, לקט�� ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מרח�
ה�הל �ל אל �כ��ד�ר ���ט�י�. קט� �ב�ד על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויח�ס
וע�י", אחי "�מע�ני ��אמר: � ר��ת יד�ר ר�י�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָ�ל���

יתנהג לע�ל� ה�ה". לע� לעבד �היה ה��� "א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוא�מר:
א�מר: ה�א והרי ר�נ�, מ��ה �ד�ל לנ� אי� � יתרה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ענוה
"�א�ר וקצ��, �תל��ת� �מ�א� טרח� ויס�ל מה". ְְֲִֶַָָ�ְְְְְְִַַָָָָָֹ"ונחנ�
�יעקב "לרע�ת ה�ת�ב, קרא� 'ר�עה' ה�נק". את האמ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹי�א
עדר� "�רעה, ���לה: מפר� ר�עה �ל ודר�� ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעב��";
ינהל". על�ת י�א; �בחיק� טלאי�, יק�� �זרע� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹירעה,

ג ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

ספר‡. ל� ��תב מלכ�ת�, ��א על ה�ל� ���ב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ�עת
�מ�יה� אב�תיו; ל� �ה�יח� ה�פר על יתר ל�מ� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��רה
לא א� ואחד. �בעי� �ל �י� �ית �י על העזרה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמ�פר
��ר�ת: ספרי �ני ��תב � �אבד א� ספר, אב�תיו ל� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָה�יח�
אחד �כל �� מצ�ה �ה�א �נזיו, �בית מ�יח� ְֶֶָָ�ְְְִֵֶֶַָָָאחד
לבית ���נס �עת א�א מ�פניו, יז�ז לא וה�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמ��ראל,
י�צא לקריאה. רא�י �אי� למק�� א� ל�רח�, א� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה��א,
וה�א ��י� י��ב ע��, וה�א נכנס ע��, וה�א ְְְְְִִִִִֵַַָָָל�לחמה
ב� וקרא ע��, "והיתה ��אמר: � �נג�� וה�א מסב ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָע��,

ח�יו". ימי ְֵַָָ�ל

ה�מ�עה·. מ�י � נ�י�" �� יר�ה למד�,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
�י� ה��י� �י� נ�י�, ע�רה �מ�נה עד ל�קח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�א

וקידושי�]ה�ילג�י� כתובה ללא לו �מ�נה[שמייחד� ה�ל , ְְִִֶַַַֹ
לגר�, ל� וי� ל�קה. � �בעל� אחת, ה�סי� וא� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָע�רה;

��ר�. ז� �חת אחרת ְִֵֵֶֶֶַַַָול�א

ס�ס‚. אפ�� מר�ב��; �די א�א ס�סי� �� יר�ה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹולא
�דר� לפניו ר� להי�ת �נ�י ה�לכי�,אחד �אר �ע��י� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

ל�קה. ה�סי�, וא� ְִִֶָאס�ר.

.„�� �להת�א�ת �גנזיו לה�יח וזהב �ס� ל� יר�ה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ולעבדיו ��� לחיל�ת ���� �די א�א ,�� להתנא�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�
ולהי�ת ה', �ית לא�צר ��ר�ה וזהב �ס� וכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל���יו.
מצוה זה הרי � �למלחמ�ת� ה���ר לצרכי מ�כ� ��ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ
�נזיו, �בית לעצמ� להר��ת א�א אס�ר ואי� ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהר��ת�;

ל�קה. הר�ה, וא� ל�". יר�ה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ��אמר:

ל�לכי�‰. "אל ��אמר: �כר�ת, �ר� ל���ת אס�ר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�ל�
���� י�ראל �בצרכי ���רה ע�סק יהיה א�א יי�". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ת�
ח�יו". ימי �ל ב� וקרא ע��, "והיתה ��אמר: � ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ב�ילה

.Â��ט� יהיה לא להוט]וכ� היתה[� לא אפ�� �נ�י�. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ
��אר �מיד אצל� מצ�י יהיה לא � אחת א�א ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹל�
ל�� הסרת על חיל�". ל��י� ��� "אל ��אמר: ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה���י�,
ה�א ,���� � לבב�" יס�ר "ולא ��אמר: ��רה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹהק�ידה
יתר ���רה ה�ת�ב ��ק� לפיכ� י�ראל; קהל �ל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלב

ח�יו". ימי "�ל ��אמר: הע�, ְְֱִֵֶֶַַָָָָָמ�אר

.Ê,�א�ת ודני� �ני�, � �וד �ית ��לכי �ארנ�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�בר
��א חכמי� �זר� � י�ראל מלכי אבל עליה�. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�מעידי�
מ�ני עליו; מעידי� ולא מעיד, ולא א�ת�, �ני� ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹֹיד��,
ה�ת. על והפסד ��לה ה�בר מ� ויב�א �ה�, �ס ����ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.Áזר� אפ�� להרג�. ר��ת ל�ל� י� ��ל�, ה��רד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
א� הל�, ולא �ל�ני למק�� ��ל� הע� מ�אר אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל
� להרג� רצה וא� מיתה; ח�ב � ויצא מ�ית� יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ��א
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על י��בי� ואי� ס�ס�, על ר�כבי� אי� עלי�. אימת� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ��הא
�אחד ולא �כתר�, ולא ��רביט�, מ����י� ואי� ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ��א�,

��� מת, �כ�ה�א ��מי��; �לי תשמישו]מ�ל כלי �] ְְְִִֵֵֶַָ�ָ
ו�פח�תיו �עבדיו י���� לא וכ� לפניו. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹנ�רפי�
מ�רת היתה אבי�ג לפיכ�, אחר; מל� א�א ֶֶ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָו���יו,

לאדנ�ה. ואס�רה ְֲֲִִַַָָֹֹֹל�למה,

לע�ל�;·. לאחר נבעלת אינ� מל�, �ל א��� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאבל
אחר. מל� �ל �ר��ת� א� אלמנת� נ��א אינ� ה�ל�, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאפ��

מס��ר,‚. ��ה�א ולא ער�, ��ה�א א�ת� לרא�ת ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹואס�ר
מס��ג ��ה�א ולא ה�רח�, �בית ��ה�א .[מתנגב]ולא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ח�ל� בני�]ואינ� בלא שמת אחיו "וירקה[לאשת ��אמר: � ְְְֱֵֵֶֶַָָ
�ה�ל� � ל� ��מעי� אי� רצה, ואפ�� ��י��; וזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�פניו",
ח�ל�, ואינ� וה�איל מח�ל. �ב�ד� אי� �ב�ד�, על ְְְְִֵֵֵֶַַָָ��חל
אי� �� � א��� את לי�� אפ�ר �אי �יו� וכ� מי��; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינ�

�זיקת� לע�ל� ��ב א�א ל�, לבעלה]ח�לצי� בקשרה �]. ְְְִִֵֵֶָָָָָ

�לטרי�„. מ�תח י�צא אינ� מת, ל� ���.[ארמו�]מת ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַ
לאבלו]א�ת�[מאכילי�]�כ��ברי� הראשו� ביו� הע�[� �ל � ְְִֶַָָָ

לעזרה, נכנס וא� ה�ר��. על מסב וה�א האר�, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�ְמס�י�
למלכי א�א �עזרה י�יבה �אי� י�ב; � �וד מ�רע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהיה
ה'". לפני ו��ב �וד, ה�ל� "ו�בא ��אמר: �לבד, �וד ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ית

�מתנאה‰. עצמ�, �מת�� י��, �כל מס��ר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ל�
עיני�". �חזינה �יפי� "מל� ��אמר: � מפארי� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�לב��י�

מל ��א על �רא��.וי��ב �תר �מ�י� ,��� ��לטרי� כ�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
לפניו, וע�מדי� ��רצה, �עת אליו �אי� הע� ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָוכל
ה�ל�, לפני ע�מד נביא אפ�� ארצה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�מ��חוי�
ו�בא ה�ביא; נת� "ה�ה ��אמר: � ארצה ל� ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�מ��חוה
�ה� אבל ארצה". (�ניו) על ל�ל� ו���ח� ה�ל�, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפני
ע�מד ואינ� רצה; א� א�א ה�ל�, לפני �א אינ� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ד�ל
"ולפני ��אמר: � �ד�ל �ה� לפני ע�מד ה�ל� א�א ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפניו,
על א� הא�רי�". �מ��ט ל� ו�אל יעמד, ה�ה� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹאלעזר
�לה��יב�, ה�ל�, את לכ�ד �ד�ל �ה� על מצוה כ�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�י
א�א לפניו, ה�ל� יעמד ולא ל�. ���ב�א מ�ניו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹולעמד
לכ�ד ה�ל� על מצוה וכ� הא�רי�. �מ��ט ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ����אל
י�ראל, וחכמי ה�נהדרי� לפניו �כ���נס� ה��רה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָל�מדי
מל� יה��פט היה וכ� �צ��. וי��יב� לפניה�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיעמד
מ��א� ע�מד היה חכמי�, לתלמיד אפ�� � ע��ה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָיה�דה
אמ�רי�? �ברי� ��ה �מרי'. 'ר�י ל�: וק�רא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ�מנ�ק�,
זה יע�ה ועבדיו, ה�א לב�� �בית� ה�ל� ��היה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�זמ�
יע�ה, לא � הע� �פני �פרהסיא אבל �צנעה. �� ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכ��צא
לאד� יקרא ולא ר��ת, יד�ר ולא אד�, מ�ני יעמד ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹֹולא

ה�ל. �לב יראת� ��הא �די ��מ�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹא�א

.Âה�ל וח�ב ה�ד�ל, ה�ב�ד ה�ת�ב ל� �חלק ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�דר�
וחלל �פל �קר�� ל�� להי�ת צ�ה �� � נבוב]�כב�ד� �], ְְְְְִִִִִֵָָָָָ

�י�ראל לב ���ת ינהג ולא �קר�י". חלל "ול�י ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
ח�נ� ויהיה מאחיו". לבב� ר�� "לבל�י ��אמר: מ�י, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיתר
�בט�בת�, �חפציה� ויב�א ויצא �גד�ל�, לקט�� ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מרח�
ה�הל �ל אל �כ��ד�ר ���ט�י�. קט� �ב�ד על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויח�ס
וע�י", אחי "�מע�ני ��אמר: � ר��ת יד�ר ר�י�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָ�ל���

יתנהג לע�ל� ה�ה". לע� לעבד �היה ה��� "א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוא�מר:
א�מר: ה�א והרי ר�נ�, מ��ה �ד�ל לנ� אי� � יתרה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ענוה
"�א�ר וקצ��, �תל��ת� �מ�א� טרח� ויס�ל מה". ְְֲִֶַָָ�ְְְְְְִַַָָָָָֹ"ונחנ�
�יעקב "לרע�ת ה�ת�ב, קרא� 'ר�עה' ה�נק". את האמ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹי�א
עדר� "�רעה, ���לה: מפר� ר�עה �ל ודר�� ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעב��";
ינהל". על�ת י�א; �בחיק� טלאי�, יק�� �זרע� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹירעה,

ג ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

ספר‡. ל� ��תב מלכ�ת�, ��א על ה�ל� ���ב ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ�עת
�מ�יה� אב�תיו; ל� �ה�יח� ה�פר על יתר ל�מ� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��רה
לא א� ואחד. �בעי� �ל �י� �ית �י על העזרה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמ�פר
��ר�ת: ספרי �ני ��תב � �אבד א� ספר, אב�תיו ל� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָה�יח�
אחד �כל �� מצ�ה �ה�א �נזיו, �בית מ�יח� ְֶֶָָ�ְְְִֵֶֶַָָָאחד
לבית ���נס �עת א�א מ�פניו, יז�ז לא וה�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמ��ראל,
י�צא לקריאה. רא�י �אי� למק�� א� ל�רח�, א� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה��א,
וה�א ��י� י��ב ע��, וה�א נכנס ע��, וה�א ְְְְְִִִִִֵַַָָָל�לחמה
ב� וקרא ע��, "והיתה ��אמר: � �נג�� וה�א מסב ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָע��,

ח�יו". ימי ְֵַָָ�ל

ה�מ�עה·. מ�י � נ�י�" �� יר�ה למד�,[ממרע"ה]"לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
�י� ה��י� �י� נ�י�, ע�רה �מ�נה עד ל�קח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�א

וקידושי�]ה�ילג�י� כתובה ללא לו �מ�נה[שמייחד� ה�ל , ְְִִֶַַַֹ
לגר�, ל� וי� ל�קה. � �בעל� אחת, ה�סי� וא� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָע�רה;

��ר�. ז� �חת אחרת ְִֵֵֶֶֶַַַָול�א

ס�ס‚. אפ�� מר�ב��; �די א�א ס�סי� �� יר�ה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹולא
�דר� לפניו ר� להי�ת �נ�י ה�לכי�,אחד �אר �ע��י� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

ל�קה. ה�סי�, וא� ְִִֶָאס�ר.

.„�� �להת�א�ת �גנזיו לה�יח וזהב �ס� ל� יר�ה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא
ולעבדיו ��� לחיל�ת ���� �די א�א ,�� להתנא�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�
ולהי�ת ה', �ית לא�צר ��ר�ה וזהב �ס� וכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל���יו.
מצוה זה הרי � �למלחמ�ת� ה���ר לצרכי מ�כ� ��ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ
�נזיו, �בית לעצמ� להר��ת א�א אס�ר ואי� ְְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָלהר��ת�;

ל�קה. הר�ה, וא� ל�". יר�ה "לא ְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ��אמר:

ל�לכי�‰. "אל ��אמר: �כר�ת, �ר� ל���ת אס�ר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�ל�
���� י�ראל �בצרכי ���רה ע�סק יהיה א�א יי�". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ת�
ח�יו". ימי �ל ב� וקרא ע��, "והיתה ��אמר: � ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ב�ילה

.Â��ט� יהיה לא להוט]וכ� היתה[� לא אפ�� �נ�י�. ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹ
��אר �מיד אצל� מצ�י יהיה לא � אחת א�א ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹל�
ל�� הסרת על חיל�". ל��י� ��� "אל ��אמר: ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה���י�,
ה�א ,���� � לבב�" יס�ר "ולא ��אמר: ��רה, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹהק�ידה
יתר ���רה ה�ת�ב ��ק� לפיכ� י�ראל; קהל �ל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלב

ח�יו". ימי "�ל ��אמר: הע�, ְְֱִֵֶֶַַָָָָָמ�אר

.Ê,�א�ת ודני� �ני�, � �וד �ית ��לכי �ארנ�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�בר
��א חכמי� �זר� � י�ראל מלכי אבל עליה�. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�מעידי�
מ�ני עליו; מעידי� ולא מעיד, ולא א�ת�, �ני� ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹֹיד��,
ה�ת. על והפסד ��לה ה�בר מ� ויב�א �ה�, �ס ����ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.Áזר� אפ�� להרג�. ר��ת ל�ל� י� ��ל�, ה��רד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
א� הל�, ולא �ל�ני למק�� ��ל� הע� מ�אר אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעל
� להרג� רצה וא� מיתה; ח�ב � ויצא מ�ית� יצא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ��א
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וכ� וכו'". �י� את ימרה א�ר אי� "�ל ��אמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיהרג,
ר��ת ל�ל� י� � א�ת� המחר� א� ה�ל�, את המב�ה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ל
�סי� א�א להרג ר��ת ל�ל� ואי� �רא. �� ��מעי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהרג�,

לאסר ל� וי� האסורי�]�לבד. ���טי�[בבית �לה��ת ְְְְֱִִֵֶַַֹ
�זל. זה הרי הפקיר, וא� ממ��; יפקיר לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹלכב�ד�.

.Ë��אפ �מצו�ת, ��תע�ק ��ביל ה�ל� �זרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהמב�ל
העבד, ודברי הרב �ברי �ט�ר; זה הרי � ק�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מצוה
לב�ל ה�ל� �זר א� ל�מר, צרי� ואי� ק�דמי�. הרב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�ברי

ל�. ��מעי� �אי� ְְִִֵֶָמצוה,

.Èלא� א� �ר�רה, �ראיה ��א נפ��ת הה�רגי� ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ�ל
י� � ��גגה �הרג ��נא א� אחד, �עד אפ�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהתראה,
�ה�עה מה �פי הע�ל� �לת�� א�ת�, להרג ר��ת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹל�ל�
ימי� �ל�יי� �מ�יח� ות�לה אחד, �י�� ר�י� וה�רג ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָצריכה.

הע�ל�. ר�עי יד ול��ר אימה, לה�יל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹר�י�,

שישי יו�
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לצר�‡. א� לצרכיו, הע� על מס ל�� ל�ל� י� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹר��ת
מכס ל� וק�צב סחורות]ה�לחמ�ת; להבריח[על ואס�ר , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

י�קח ה�כס, ��גנב מי ��ל לגזר, ל� וי� .��� ה�כס ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמ�
�לה�� לעבדי�", ל� �הי� "וא�� ��אמר: יהרג, א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָממ�נ�
מס ���ת� מ�א�, � ועבד��" למס ל� "יהי� א�מר: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָה�א

�כל ודיניו מכס, �י�,וק�צב �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
.�� ז�כה מל�, �פר�ת האמ�ר ְֶֶֶֶַָָָָָ��ל

ה���רי�·. הע� מ� ול�קח י�ראל, �ב�ל �כל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָו��לח
�מעמיד �בפר�יו, למר�ב�� חיל מה� וע��ה החיל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואנ�י
לפניו, לר�� אנ�י� מה� �מעמיד לפניו. ע�מדי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָמה�
לפני ורצ� �בפר�יו, �מר�ב�� ל� "ו�� ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ��אמר:
���י� להי�ת ��ה� ה�פי� מ� ול�קח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמר�ב��".
ואת ה��בי� �ח�ריכ� "ואת ��אמר: לפניו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוע�מדי�

למלאכ��". וע�ה י�ח, � ְְְֲִִֵֶַָָָחמ�ריכ�

צרי�,‚. �ה�א מה �ל א�נ��ת �עלי מ�ל ל�קח ִֶַָָ�ָ�ְֲִֵֵֵַַָוכ�
ה�המ�ת �ל ול�קח �כר�. ונ�ת� מלאכ��, ל� ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָוע��י�
� �מיה� א� �כר� ונ�ת� למלאכ��, וה�פח�ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהעבדי�
�לי ולע��ת קציר�, ולקצר חרי�� "ולחר� ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹ��אמר:
ואת �פח�תיכ� ואת עבדיכ� ואת וכ�' רכ�� �כלי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַמלחמ��
למלאכ��". וע�ה י�ח, � חמ�ריכ� ואת ה��בי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ריכ�

נ�י�,„. �פילג�י�: נ�י� י�ראל �ב�ל מ�ל ל�קח ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָוכ�
א�א וק���י�, �ת�ה �לא �פילג�י�, וק���י�; ְִִֶָָ�ְְְְִִִִַָֹ�ְִ�כת�ה
אס�ר ההדי�ט אבל ל�. �מ�רת א�ת�, ק�נה �לבד ְֲֶֶֶַָָ�ְְִִֶַָ�יח�ד

יע�ד אחר �לבד עבר�ה �אמה א�א מייחדה�פילג�, �] ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לאשה] לארמ�נ�לו ���קח ה�ילג�י� לע��ת ל� וי� .ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ

ור�ח�ת וא�פ�ת בשמי�]ט�ח�ת מיני "ואת[� ��אמר: , ְְְֱֶֶֶַַַָָ
�לא�פ�ת". �לט�ח�ת לר�ח�ת י�ח ְְְְִֵֶַַַָָ�נ�תיכ�

�רי‰. א�ת� �ממ�ה �רי�, להי�ת הרא�יי� את ��פה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ�
אלפי� �רי ל� "ול��� ��אמר: � חמ�י� ו�רי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאלפי�

חמ�י�". ְֲִִֵָו�רי

.Â�לכ��� לעבדיו, וה�רמי� וה�יתי� ה�ד�ת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָול�קח
מה לה� אי� א� א��, מק�מ�ת על ויפ�ט� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָל�לחמה
�ד�תיכ� "ואת ��אמר: � �מיה� ונ�ת� מ��, א�א ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ�אכל�

לעבדיו". ונת� י�ח, ה��בי� וזיתיכ� �רמיכ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואת

.Ê,ה�המה �מ� האילנ�ת �מ� ה�רעי� מ� מע�ר ל� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָוי�
יע�ר". וצאנכ� וכ�' יע�ר וכרמיכ� "וזרעיכ� ְְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ��אמר:

.Áי�ראל ���ב�י� הארצ�ת מ�ל נ�טל ה��יח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ל�
ע�ל�. עד �לבניו ל� חק זה, ודבר ע�רה; מ�ל� אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹחלק

.Ëה�מלכ�ת וכל ל�ל�; ממ�נ� ה�ל�, הר�גי ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
���זזי� ה��ה ��אר ל�ל�. ה�לכי� א�צר�ת הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���ב�,
�מחצית �רא�; מחצית נ�טל וה�א לפניו, ונ�תני� ��זזי� �ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
הע� ע� �יחד ה�בא אנ�י �ל א�ת�. ח�לקי� ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָה��ה,
� ��וה ח�לקי� ל�מר�, ��חנה ה�לי� על ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה���בי�
על ה��ב �כחלק ��לחמה, ה�רד �חלק "�י ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��אמר:

יחלק�". יח�ו � ְֲִֵַַַָֹה�לי�

.Èלאנ�י לעבדיו נ�ת� ;��� היא הרי ���ב�, האר� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
��רצה. מה �פי לעצמ� �מ�יח ��ראה, מה �פי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָה�לחמה
ל�� מע�יו יהי� �ב�ל �י�. �יניו ה�ברי�, א�� ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ�בכל
האמת, �ת להרי� �מג�ת� מח�ב�� ותהיה ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָ�מי�,
�לה�ח� הר�עי�, זר�ע ול��ר צדק, הע�ל� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�למ�את

א�א �ח�ה, מל� ממליכי� �אי� � ה' לע��תמלחמ�ת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לפנינ�, ויצא מל�נ� "��פטנ� ��אמר: �מלחמה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמ��ט

מלחמתינ�". את ְְְֲִִֵֶַֹונלח�
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היא‡. ואיז� מצוה. מלחמת א�א �ח�ה, נלח� ה�ל� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאי�
עמלק, �מלחמת עממי�, �בעה מלחמת ז� מצוה? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמלחמת
נלח� �� ואחר עליה�. ��א צר מ�ד י�ראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָועזרת
הע�י�, �אר ע� ��לח� ה�לחמה והיא � הר��ת ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�מלחמת

ו�מע�. �גד�ת� �להר��ת י�ראל �ב�ל להרחיב ְְִָ�ְְְְְְְְִִִֵֵַַָ�די

�י�,·. מ�ית ר��ת �� ל�ל צרי� אינ� � מצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמלחמת
אבל לצאת. הע� וכ�פה עת, �כל מעצמ� י�צא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָא�א
�ית �י על א�א ,�� הע� מ�ציא אינ� � הר��ת ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלחמת

ואחד. �בעי� �ל ְְִִִֶֶָ�י�

ה�ל�‚. ודר� �יד�. ממחי� ואי� �ר�, ל� לע��ת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�פ�ר�
מע�� אינ� צרי�: �ה�א מה �פי א�א �ע�ר, ל� אי� �ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
א�א זה, �ל �דה� מ�ני א� זה, �ל �רמ� מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�רכי�

מלחמ��. וע��ה ��וה, ְְְְִֵֶֶַָה�ל�

להחרי�„. ע�ה ��אמר:[לאבד]מצות עממי�, �בעה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ
� הרג� ולא מה�, אחד ליד� ��א וכל �חרימ�"; ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"החר�
נ�מה". �ל תח�ה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

זכר�. ואבד אבד�, ְְְְִַָָָָ�כבר

"�מחה‰. ��אמר: עמלק, זרע לא�ד ע�ה מצות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכ�
הרעי� מע�יו �מיד לז�ר ע�ה �מצות עמלק"; זכר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאת

איבת� לע�רר �די אליו]ואריבת�, ��אמר:[שנאתנו � ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ
ה�מ�עה מ�י עמלק". ל� ע�ה א�ר את [ממרע"ה]"זכ�ר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ

ל��ח �אס�ר ��ב, � ת��ח" "לא ��ה; � "זכ�ר" ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמד�:
ו�נאת�. ְְִֵָָאיבת�

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Â� �י� �ית �י על �מל� י�ראל ���ב�י� הארצ�ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ל
יה��ע ��ב� י�ראל �אר� היא והרי ר�י�, ���� זה ַ�ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
י�ראל אר� �ל ���� אחר ��ב�� וה�א, �בר; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכל

���רה. ֲַָָָהאמ�רה

.Ê�מצרי מאר� ח�� ,��� הע�ל� �כל ל��� ְִִֵֶֶַ�ְְִָָָָֹ��מ�ר
ה�ערבי[והיא] ה�ד�ל ה�� מ� מא�ת[התיכו�]; אר�ע ְֲִִֵַַַַַַָָָ

��� אר� �נגד �רסה, מא�ת אר�ע על [אתיופיה]�רסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ
�ב�ל�ה .�� להתי�ב אס�ר ה�ל � ה�ד�ר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�כנגד
תספ�� "לא למצרי�: ל��ב ��א ��רה הזהירה ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹמק�מ�ת
"לא לרא�ת�", ע�ד תסי� "לא ע�ד", ה�ה ��ר� ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹל��ב
הא��ר. �כלל ואל�סנדר�א ע�ל�". עד ע�ד לרא�ת� ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספ�

.Á,ולפרקמטיא לסח�רה מצרי� לאר� לחזר ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�ר
.�� לה���ע א�א אס�ר ואי� אחר�ת; ארצ�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹולכ��
וא� ה�א; מ�ר ה�ניסה, ���עת � זה לאו על ל�קי� ְִָ�ְְְִִִֵֶֶַַַָָואי�
�א� לי, ויראה מע�ה. �� אי� �לה���ע, לי�ב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיח�ב
�היא �י�, �ית �י על מצרי� אר� י�ראל מל� ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ב�
�� ל��� א� יחידי�, ל� ל��ב א�א הזהירה ולא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹֹ�מ�רת;
מ�ל י�תר מקלקלי� ��ע�יה מ�ני ��י�, �יד ְִִֵָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַָוהיא

מצר אר� "�מע�ה ��אמר: וכ�'".הארצ�ת, י� ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

.Ë� לע�ל� לאר� לח�צה י�ראל מאר� לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאס�ר
לה�יל א� א�ה, ל�א א� ��רה, ללמד מ�[ממונו]א�א ְְִִִִִֶַָָָָֹ

ל��� אבל לסח�רה. ה�א י�צא וכ� לאר�; ויחזר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹה��י�,
עד ,�� הרעב חזק �� א� א�א אס�ר, � לאר� ְִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ�ח�צה
�ברי� ��ה �ינרי�. ��ני ח�י� �ינר �וה ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ��ע�ה
א� אבל �יקר. וה�ר�ת מצ�י�ת, ה�ע�ת ��הי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹאמ�רי�?
����ר, �מה ולא מע�ת ימצא ולא �ז�ל, ה�ר�ת ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹהי�
רוח. �� ��מצא מק�� לכל יצא � ה�יס מ� �ר�טה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואבדה
�הרי חסיד�ת; מ�ת אינ� לצאת, ���ר �י על ֲֲִִֵֵֵֶַָָָ�ְִֶַַוא�
�ד�לה צרה �מ�ני הי�, ה��ר �ד�לי �ני וכלי�� ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָמחל��

ל�ק��. �ליה ונתח�ב� ְְְְְִַַָָָָיצא�,

.È,י�ראל אר� �ח�מי על מנ�קי� הי� החכמי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ד�לי
א�מר: ה�א וכ� עפר�; על �מת�ל�לי� אבניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�מנ�קי�

יחננ�". עפר� ואת אבניה, את עבדי� רצ� ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"�י

.‡Èע�נ�תיו י�ראל, �אר� ה��כ� �ל חכמי�: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמר�
ה��ב הע� חליתי; �כ�, יאמר "�בל ��אמר: � ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמח�לי�
לח�י ז�כה א��ת, אר�ע �� הל� אפ�� ע��". נ�א ,��ְָ�ְְֲִֵֶַַַַַָָָ
ה�ק�� �כא�� ל�, נת��ר ,�� ה�ב�ר וכל ה�א. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהע�ל�
ע��". אדמת� "וכ�ר ��אמר: ��רה, מז�ח �� ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�א
ואינ� �מ�ת". טמאה אדמה "על א�מר: ה�א ְְְֲֵֵֵַָָָָָ�ְ�בפרענ�ת
וא� מיתה. לאחר ���לט�� למי מח�י�, ק�לט�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ��מה
ל��; מתיה� את מ�ליכי� הי� החכמי� �ד�לי כ�, �י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

ה��יק. וי�ס� אבינ� מ�עקב �למד ְְֲִִִֵֵַַַַָֹצא

.·È��ר� �עיר אפ�� י�ראל, �אר� אד� יד�ר ָ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָלע�ל�
י�ראל; �ר�� �עיר ואפ�� לאר�, �ח�צה יד�ר ואל ְִֵָָ�ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ��י�,
זרה, עב�דה ע�בד �א�� � לאר� לח�צה ה��צא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ��ל
ל� לאמר: ה', �נחלת מהס��ח ה��� גר��ני "�י ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ��אמר:
אדמת "ואל א�מר: ה�א �בפרענ�ת אחרי�". אלהי� ְְְֵֶַַָ�ְֱֲֲִִֵֹֹעבד

לח�צה מהאר� לצאת �אס�ר ��� יבא�". לא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹי�ראל
��אמר: ארצ�ת, ל�אר מ�בל לצאת אס�ר �� � ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלאר�

(ימ�ת�)". ו��ה י�בא�, ְֶָָָָָָ"�בלה

ו ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

ל�‡. ���ראי� עד �ע�ל�, אד� ע� מלחמה ע��י� ְְִִִִֵֶַָָָָָָאי�
מצוה, מלחמת ואחד הר��ת, מלחמת אחד � ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָל�ל��
אליה וקראת עליה, לה�ח� עיר אל תקרב "�י ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ��אמר:
נח �ני ��צט�� מצו�ת �בע וק�ל� ה�לימ�, א� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹל�ל��".
��אמר: למס, ה� והרי נ�מה, מה� ה�רגי� אי� � ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליה�
ק�ל� ולא ה�ס, עליה� ק�ל� ועבד��". למס, ל� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהי�
אי� � ה�ס ק�ל� ולא העבד�ת, ���ל� א� ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבד�ת,
� ��ק�ל� והעבד�ת �ניה�. ��ק�ל� עד לה�; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ��מעי�
רא� ירימ� ולא למ�ה, ��פלי� נבזי� ��הי� ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על יתמ�� ולא יד�; �חת �ב��י� יהי� א�א ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�י�ראל,
��הי� � ��ק�ל� וה�ס ��ע�ל�. �בר ל��� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָי�ראל
הח�מ�ת, �ני� �ג�� �ממ�נ�, �ג�פ� ה�ל� לעב�דת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמ�כני�
��אמר: ,�� וכ��צא ה�ל� ארמ�� �בני� ה�צ�ד�ת, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוח��ק
�ית את לבנ�ת �למה, ה�ל� העלה א�ר ה�ס דבר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ"וזה
ואת וכ�' יר��לי� ח�מת ואת ה���א, ואת �ית� ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
�למה ו�על� וכ�' ל�למה הי� א�ר ה�ס�נ�ת ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ�ל
�למה נת� לא י�ראל �מ�ני ה�ה. ה��� עד ע�בד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
ו�רי ו�לי�יו, ו�ריו ועבדיו ה�לחמה, אנ�י ה� �י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

�פר�יו". ְִָָָרכ��

א�·. ממ�נ� חצי ���ח ע�ה� להתנ�ת ל�ל� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוי�
וי�יח ה��לטלי� �ל א� ה��לטלי�, �ל וי�יח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָה�רקע�ת

��תנה. מה �פי � ְְְִֶֶַַַַָה�רקע�ת

�ה�לימ�‚. אחר לה�, �לכ�ב �ברית� ל��ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואס�ר
מצו�ת. �בע ְְְִִֶַוק�ל�

�בע„. ק�ל� ולא �ה�לימ� א� ה�לימ�, לא ְְְְְִִִִִִֶֶַֹֹוא�
ה�כרי� �ל וה�רגי� מלחמה, ע�ה� ע��י� � ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָמצו�ת
ולא א�ה ה�רגי� ואי� וט��; ממ�נ� �ל �ב�זזי� ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹה�ד�לי�,
��ה זכרי�. �ל ט� זה וה��", "וה��י� ��אמר: � ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָקט�
�אר ע� �היא הר��ת, �מלחמת אמ�רי�? ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ�ברי�
אי� ה�לימ�, ��א ועמלק עממי� �בעה אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ָהא��ת.
(הע�י�) לכל �ע�ה ��" ��אמר: נ�מה, מה� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�יחי�
ה�א וכ� נ�מה". �ל תח�ה לא וכ�' הע�י� מערי רק ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכ�'
ה�מי�". מ�חת עמלק זכר את "�מחה �עמלק: ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�מר
��אמר: ה�לימ�? ��א �א�� א�א מד�ר �אינ� ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�מ�י�
הח�י �ל�י י�ראל, �ני אל ה�לימה א�ר עיר היתה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ"לא
היתה, ה' מאת �י ב�לחמה. לקח� ה�ל את גבע��; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹי�בי
למע� י�ראל, את ה�לחמה לקראת ל�� את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלח�ק
ק�ל�. ולא ל�ל��, לה� ��לח� מ�לל � ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהחרימ�"

לאר�.‰. נכנס� ��א עד יה��ע, �לח �תבי� ְְִֶֶַַָָֹ�ְְְִַָָָֹ�ל�ה
וחזר יברח'; לברח, �ר�צה 'מי לה�: �לח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהרא���
'מי ו�לח: וחזר י�לי�'; לה�לי�, �ר�צה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָו�לח:
הערימ� מה מ�ני ,�� א� יע�ה'. מלחמה, לע��ת ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ר�צה

�בע�� ישראל]י��בי ע� להשלי� יכלו ��לח[הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ
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.Â� �י� �ית �י על �מל� י�ראל ���ב�י� הארצ�ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ל
יה��ע ��ב� י�ראל �אר� היא והרי ר�י�, ���� זה ַ�ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
י�ראל אר� �ל ���� אחר ��ב�� וה�א, �בר; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכל

���רה. ֲַָָָהאמ�רה

.Ê�מצרי מאר� ח�� ,��� הע�ל� �כל ל��� ְִִֵֶֶַ�ְְִָָָָֹ��מ�ר
ה�ערבי[והיא] ה�ד�ל ה�� מ� מא�ת[התיכו�]; אר�ע ְֲִִֵַַַַַַָָָ

��� אר� �נגד �רסה, מא�ת אר�ע על [אתיופיה]�רסה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָ
�ב�ל�ה .�� להתי�ב אס�ר ה�ל � ה�ד�ר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�כנגד
תספ�� "לא למצרי�: ל��ב ��א ��רה הזהירה ְְְְִִִִִֶַָָָֹֹֹמק�מ�ת
"לא לרא�ת�", ע�ד תסי� "לא ע�ד", ה�ה ��ר� ְִִֶֶֶַַָָֹֹֹל��ב
הא��ר. �כלל ואל�סנדר�א ע�ל�". עד ע�ד לרא�ת� ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹתספ�

.Á,ולפרקמטיא לסח�רה מצרי� לאר� לחזר ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�ר
.�� לה���ע א�א אס�ר ואי� אחר�ת; ארצ�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹולכ��
וא� ה�א; מ�ר ה�ניסה, ���עת � זה לאו על ל�קי� ְִָ�ְְְִִִֵֶֶַַַָָואי�
�א� לי, ויראה מע�ה. �� אי� �לה���ע, לי�ב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיח�ב
�היא �י�, �ית �י על מצרי� אר� י�ראל מל� ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ב�
�� ל��� א� יחידי�, ל� ל��ב א�א הזהירה ולא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹֹ�מ�רת;
מ�ל י�תר מקלקלי� ��ע�יה מ�ני ��י�, �יד ְִִֵָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַָוהיא

מצר אר� "�מע�ה ��אמר: וכ�'".הארצ�ת, י� ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

.Ë� לע�ל� לאר� לח�צה י�ראל מאר� לצאת ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאס�ר
לה�יל א� א�ה, ל�א א� ��רה, ללמד מ�[ממונו]א�א ְְִִִִִֶַָָָָֹ

ל��� אבל לסח�רה. ה�א י�צא וכ� לאר�; ויחזר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹה��י�,
עד ,�� הרעב חזק �� א� א�א אס�ר, � לאר� ְִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ�ח�צה
�ברי� ��ה �ינרי�. ��ני ח�י� �ינר �וה ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ��ע�ה
א� אבל �יקר. וה�ר�ת מצ�י�ת, ה�ע�ת ��הי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹאמ�רי�?
����ר, �מה ולא מע�ת ימצא ולא �ז�ל, ה�ר�ת ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹהי�
רוח. �� ��מצא מק�� לכל יצא � ה�יס מ� �ר�טה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואבדה
�הרי חסיד�ת; מ�ת אינ� לצאת, ���ר �י על ֲֲִִֵֵֵֶַָָָ�ְִֶַַוא�
�ד�לה צרה �מ�ני הי�, ה��ר �ד�לי �ני וכלי�� ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָמחל��

ל�ק��. �ליה ונתח�ב� ְְְְְִַַָָָָיצא�,

.È,י�ראל אר� �ח�מי על מנ�קי� הי� החכמי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ד�לי
א�מר: ה�א וכ� עפר�; על �מת�ל�לי� אבניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�מנ�קי�

יחננ�". עפר� ואת אבניה, את עבדי� רצ� ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ"�י

.‡Èע�נ�תיו י�ראל, �אר� ה��כ� �ל חכמי�: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאמר�
ה��ב הע� חליתי; �כ�, יאמר "�בל ��אמר: � ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמח�לי�
לח�י ז�כה א��ת, אר�ע �� הל� אפ�� ע��". נ�א ,��ְָ�ְְֲִֵֶַַַַַָָָ
ה�ק�� �כא�� ל�, נת��ר ,�� ה�ב�ר וכל ה�א. ְְְִִֵַַַַָָָָָָָהע�ל�
ע��". אדמת� "וכ�ר ��אמר: ��רה, מז�ח �� ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�א
ואינ� �מ�ת". טמאה אדמה "על א�מר: ה�א ְְְֲֵֵֵַָָָָָ�ְ�בפרענ�ת
וא� מיתה. לאחר ���לט�� למי מח�י�, ק�לט�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ��מה
ל��; מתיה� את מ�ליכי� הי� החכמי� �ד�לי כ�, �י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

ה��יק. וי�ס� אבינ� מ�עקב �למד ְְֲִִִֵֵַַַַָֹצא

.·È��ר� �עיר אפ�� י�ראל, �אר� אד� יד�ר ָ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָלע�ל�
י�ראל; �ר�� �עיר ואפ�� לאר�, �ח�צה יד�ר ואל ְִֵָָ�ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ��י�,
זרה, עב�דה ע�בד �א�� � לאר� לח�צה ה��צא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ��ל
ל� לאמר: ה', �נחלת מהס��ח ה��� גר��ני "�י ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ��אמר:
אדמת "ואל א�מר: ה�א �בפרענ�ת אחרי�". אלהי� ְְְֵֶַַָ�ְֱֲֲִִֵֹֹעבד

לח�צה מהאר� לצאת �אס�ר ��� יבא�". לא ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹי�ראל
��אמר: ארצ�ת, ל�אר מ�בל לצאת אס�ר �� � ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלאר�

(ימ�ת�)". ו��ה י�בא�, ְֶָָָָָָ"�בלה

ו ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

ל�‡. ���ראי� עד �ע�ל�, אד� ע� מלחמה ע��י� ְְִִִִֵֶַָָָָָָאי�
מצוה, מלחמת ואחד הר��ת, מלחמת אחד � ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָל�ל��
אליה וקראת עליה, לה�ח� עיר אל תקרב "�י ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ��אמר:
נח �ני ��צט�� מצו�ת �בע וק�ל� ה�לימ�, א� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹל�ל��".
��אמר: למס, ה� והרי נ�מה, מה� ה�רגי� אי� � ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליה�
ק�ל� ולא ה�ס, עליה� ק�ל� ועבד��". למס, ל� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ"יהי�
אי� � ה�ס ק�ל� ולא העבד�ת, ���ל� א� ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהעבד�ת,
� ��ק�ל� והעבד�ת �ניה�. ��ק�ל� עד לה�; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ��מעי�
רא� ירימ� ולא למ�ה, ��פלי� נבזי� ��הי� ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹהיא
על יתמ�� ולא יד�; �חת �ב��י� יהי� א�א ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�י�ראל,
��הי� � ��ק�ל� וה�ס ��ע�ל�. �בר ל��� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָי�ראל
הח�מ�ת, �ני� �ג�� �ממ�נ�, �ג�פ� ה�ל� לעב�דת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָמ�כני�
��אמר: ,�� וכ��צא ה�ל� ארמ�� �בני� ה�צ�ד�ת, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַוח��ק
�ית את לבנ�ת �למה, ה�ל� העלה א�ר ה�ס דבר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ"וזה
ואת וכ�' יר��לי� ח�מת ואת ה���א, ואת �ית� ואת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָה'
�למה ו�על� וכ�' ל�למה הי� א�ר ה�ס�נ�ת ערי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ�ל
�למה נת� לא י�ראל �מ�ני ה�ה. ה��� עד ע�בד, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹלמס
ו�רי ו�לי�יו, ו�ריו ועבדיו ה�לחמה, אנ�י ה� �י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעבד,

�פר�יו". ְִָָָרכ��

א�·. ממ�נ� חצי ���ח ע�ה� להתנ�ת ל�ל� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוי�
וי�יח ה��לטלי� �ל א� ה��לטלי�, �ל וי�יח ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָה�רקע�ת

��תנה. מה �פי � ְְְִֶֶַַַַָה�רקע�ת

�ה�לימ�‚. אחר לה�, �לכ�ב �ברית� ל��ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואס�ר
מצו�ת. �בע ְְְִִֶַוק�ל�

�בע„. ק�ל� ולא �ה�לימ� א� ה�לימ�, לא ְְְְְִִִִִִֶֶַֹֹוא�
ה�כרי� �ל וה�רגי� מלחמה, ע�ה� ע��י� � ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָמצו�ת
ולא א�ה ה�רגי� ואי� וט��; ממ�נ� �ל �ב�זזי� ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹה�ד�לי�,
��ה זכרי�. �ל ט� זה וה��", "וה��י� ��אמר: � ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָקט�
�אר ע� �היא הר��ת, �מלחמת אמ�רי�? ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָ�ברי�
אי� ה�לימ�, ��א ועמלק עממי� �בעה אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ָהא��ת.
(הע�י�) לכל �ע�ה ��" ��אמר: נ�מה, מה� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�יחי�
ה�א וכ� נ�מה". �ל תח�ה לא וכ�' הע�י� מערי רק ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכ�'
ה�מי�". מ�חת עמלק זכר את "�מחה �עמלק: ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�מר
��אמר: ה�לימ�? ��א �א�� א�א מד�ר �אינ� ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�מ�י�
הח�י �ל�י י�ראל, �ני אל ה�לימה א�ר עיר היתה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ"לא
היתה, ה' מאת �י ב�לחמה. לקח� ה�ל את גבע��; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹי�בי
למע� י�ראל, את ה�לחמה לקראת ל�� את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלח�ק
ק�ל�. ולא ל�ל��, לה� ��לח� מ�לל � ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהחרימ�"

לאר�.‰. נכנס� ��א עד יה��ע, �לח �תבי� ְְִֶֶַַָָֹ�ְְְִַָָָֹ�ל�ה
וחזר יברח'; לברח, �ר�צה 'מי לה�: �לח ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהרא���
'מי ו�לח: וחזר י�לי�'; לה�לי�, �ר�צה 'מי ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָו�לח:
הערימ� מה מ�ני ,�� א� יע�ה'. מלחמה, לע��ת ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ר�צה

�בע�� ישראל]י��בי ע� להשלי� יכלו ��לח[הלא לפי ? ְְְִִֵֶַָ
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וד�� י�ראל, מ��טי ידע� ולא ק�ל�; ולא �כלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹלה�
ל��יאי�, ה�בר ק�ה ול�ה ל�ל��. לה� ��תחי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�אי�
מ�ני ה�ב�עה? ל�לי חרב לפי לה��ת� �רא�י ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָורא�

�רית לה� חופשיי�]��רת� "לא[שיהיו א�מר: ה�א והרי , ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
עבדי�. למס ��הי� �ינ�, היה א�א �רית"; לה� ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹתכרת
על ��הרג� היה �די� � לה� נ��ע� �בטע�ת ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָוה�איל

ה��. ח��ל ל�לי ְִִֵֵֶַ�הטע��,

.Âלא" ��אמר: ל�ל��, לה� ��לחי� אי� � �מ�אב ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹע���
��אמר: לפי חכמי�: אמר� וט�בת�". �ל�מ� ְְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹתדר�
�למ�ד ?�� �מ�אב ע��� יכ�ל ל�ל��", אליה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ"וקראת
י�ב "ע�� ��אמר: לפי �ל�מ�". תדר� "לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹֹל�מר:
ל�מר: �למ�ד ?�� �מ�אב ע��� יכ�ל ל�", ���ב ְְְְִֵַַַַָָ�קר��...
א� ��ל�מ�, ��אלי� �אי� �י על וא� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ"וט�בת�".

מק�לי�. �ח�ה, מעצמ� ְְְְְִִִִֵַַָָה�לימ�

.Êמאר�ע א�ת� מ�יפי� אי� לתפ��, עיר על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ���רי�
ל��רח, מק�� �מ�יחי� ר�ח�תיה, מ�ל� א�א ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹר�ח�תיה
מדי� על "ו�צ�א� ��אמר: נפ��, על לה�לט �ר�צה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�למי
��כ� למד�, ה�מ�עה מ�י � מ�ה" את ה' צ�ה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�א�ר

רוחות]צ�ה� מג' רק .[לצור ִָ

.Á�מ�נעי ואי� ל�דינה, �ח�� מאכל אילני ק�צצי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאי�
א�ת "לא[תעלת]מה� ��אמר: � ��ב�� עד ה�י� ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

�לבד, �מצ�ר ולא ל�קה. ה��צ�, וכל עצ�"; את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹת�חית
� ה�חתה �ר� מאכל איל� ה��צ� �ל מק��, �כל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�א
אחרי�, אילנ�ת מ�יק היה א� א�ת�, ק�צצי� אבל ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָל�קה.

מ� א� אחרי�, ��דה ���יק מ�ני יקרי�א� ��מיו ני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ה�חתה.[לבני�] �ר� א�א ��רה, אסרה לא ;ְְֶֶֶַָָָָָָֹ

.Ë.�ל צרי� אינ� ואפ�� א�ת�, לק� מ�ר � סרק איל� ֲִִֵַָָָֹ�ְִַָָ�ל
מ�עט �בר א�א ע��ה ואינ� �הזקי�, מאכל איל� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכ�
ה�ית יהיה וכ�ה לק��. מ�ר � �� לטרח רא�י ְְִִֶַַַָ�ְָ�ְִֵֶַָֹ�אינ�
ע��ה �ה�א ודקל זיתי�; ה�ב רבע יק���? ולא ְִֵֶֶֶֶֶַַַֹ�ְְֶֹע��ה,

יק���. לא �מרי�, ֶ�ְְִַָֹקב

.Èוק�רע �לי�, המ��ר �ל א�א �לבד, האילנ�ת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹולא
�ר� מאכל�ת �מא�ד מעי�, וס�ת� �ני�, וה�רס ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�גדי�,
מ�ת א�א ל�קה, ואינ� ת�חית"; �"לא ע�בר � ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹה�חתה

מ�בריה� מדרבנ�]מר��ת .[מלקות ְְִִֵֶַ

.‡Èמלחמה ע�ה� וע��י� ���ת, ה��י� עיר�ת על ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָצרי�
מלחמת �י� ���ת; ואפ�� רד��", "עד ��אמר: � ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ���ת

הר��ת. מלחמת �י� ְְְִִֵֶֶָָמצוה,

.·È� ��לחמה ��הרג �מי מק��. �כל ח�ני� ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָ��ח�ני�,
מצוה. �מת מק�מ� ק�נה י�בר; �� ���ל, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ��ק��

.‚Èה�מאי א�כלי� �מחנה: �טר� �ברי� [ספקואר�עה ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מינימעשר] �ל �מביאי� �ח�ה; ידי�, מרחיצת �פט�רי� ;ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

אי� ויב�י�, �ל��י� מצא� ואפ�� � מק�� מ�ל ְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָעצי�
חצר�ת ער�בי מ�ערב �ט�רי� וכ� ��חנה. �� על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמק�ידי�
וה�א � לס�ה �מ��ה לאהל מאהל מטלטלי� א�א ְָ�ְָ�ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��חנה,
�די טפחי�, ע�רה �ב�הה מחיצה ה�חנה �ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ���יפ�
ואי� ��ת. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� יחיד, ר��ת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ��היה

א�� מ�ל ��ט�רי� �כ�� מע�רה. �ח�תה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמחנה
�חזירת�. �ט�רי� �� ְֲֲִִִַַָָָָָ�הליכת�,

.„Èלה�נ�ת �ני[צרכי�]ואס�ר על א� ה�חנה, �ת�� ְְְְֲִֵֶַַַָָ
מיחדת �ר� �� לת�� ע�ה מצות א�א מק��; �כל ֶֶ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה�דה
וכ�'". ל�חנה מח�� ל� �היה "ויד ��אמר: ,�� ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָלה�נ�ת

.ÂËל�יה� ואחד, אחד לכל יתד להי�ת ע�ה מצות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכ�
וי�נה, ,�� ויח�ר ה�ר�, �א�ת� יצא � מלחמ�� �לי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹע�
��� �בי� וג�'". אזנ� על ל� �היה "ויתד ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָויכ�ה,

אר�� ע��י�[האלוקי�]ע�ה� ה� �� � ע�ה� �אי� �בי� , ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
קד��". מחנ� "והיה ��אמר: ְֱֲִֶֶֶַַָָָָ�מיד,

קודש שבת

ז ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

ממ�י�‡. � הר��ת מלחמת ואחד מצוה, מלחמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
��מ� א�ת� �מ��חי� ה�לחמה, ��עת הע� אל לד�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�

מלחמה'. 'מ��ח ה�קרא ה�א וזה ְְְְְִִִֶַַַָָָָה��חה;

אחת·. הע�: אל מלחמה מ��ח מד�ר �עמי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ני
בגבול]��פר �]� ה�לחמה ��ערכ� קד� ���צאי�, �עת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וג�'"; ח�ל� ולא �ר�, נטע א�ר האי� "מי אליה�: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹא�מר
�ערכי ואחת ה�לחמה. מערכי יחזר �ברי, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ����מע

בחזית]ה�לחמה ואל,[� �ח�ז� ואל �ירא� "אל א�מר: ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
מ�ניה�". ְְִֵֶַַ�ערצ�

מ��ח‚. לה�ח�, קר�בי� וה� ה�ערכ�ת, �ע�רכי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ�עת
וא�מר לפניו, ה�ערכ�ת וכל �ב��, �מק�� ע�מד ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָמלחמה
ה��� קרבי� א�� י�ראל! "�מע ה�ד�: �ל��� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלה�
ואל �ירא� אל לבבכ�, יר� אל איביכ�; על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹל�לחמה
ע�כ�, ההל� אלהיכ� ה' �י מ�ניה�. �ערצ� ואל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ�ח�ז�
מ��ח �א� עד אתכ�". לה��יע איביכ�, ע� לכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלה�ח�
�ק�ל הע� לכל מ�מיע �ח�יו אחר וכה� א�מר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמלחמה
�נה א�ר האי� "מי מלחמה: מ��ח א�מר �� ואחר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָר�.
ימ�ת �� לבית�; וי�ב יל� � חנכ� ולא חד� ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹבית
�ר� נטע א�ר האי� �מי יח�כ��. אחר ואי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��לחמה,
ואי� ��לחמה, ימ�ת �� לבית�; וי�ב יל� � ח�ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹולא
יל� � לקח� ולא א�ה אר� א�ר האי� �מי יח�ל��. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
עד י�ח�ה". אחר ואי� ��לחמה, ימ�ת �� לבית�; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוי�ב
הע� לכל מ�מיע וה��טר מד�ר, מלחמה מ��ח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ�א�
"מי וא�מר: מעצמ� ה��טר מד�ר �� ואחר ר�. ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָ�ק�ל
הע�. לכל מ�מיע אחר ו��טר ה�בב"; ור� ה�רא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהאי�

מת�ני�„. ה�לחמה, מערכי הח�זרי� �ל �ח�זרי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
�מעמידי� הע�. �רא� צבא�ת �רי �פ�קדי� ה�ערכ�ת, ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאת
וע�י�, חזקי� ��טרי� �מערכה מערכה �ל ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָמאח�רי

לחזר[קרדומות]וכ�ילי� המב�� וכל �ידיה�; �רזל �ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
��ח�ת ��קיו, את לק�ח �יד� הר��ת � ה�לחמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמ�
א�� אנ�י� ��חזירי� אמ�רי�, �ברי� ��ה ניסה. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָנפילה
מצוה �מלחמת אבל הר��ת. �מלחמת ה�לחמה? ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערכי

מח�ת�. וכ�ה מחדר� חת� אפ�� י�צאי�, ה�ל �ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ�ָָ

ה�קר,‰. �ית ה��נה ואחד לי�יבת�, �ית ה��נה ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
הא�צר�ת �ית העצי�, תבואה]�ית ורא�י[� ה�איל � ְִִֵֵֵָָָָ

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ל� ���� ואחד ה��קח, ואחד ה��נה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
�ער �ית ה��נה אבל ח�זר. זה הרי � ה��ר� א� ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�מ�נה,

לבית]אכסדרה הבית]�מר�סת[פרוזדור �ית[לפני א� , ְְְִִֶֶַַַָ
� �ית ה��זל א� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� ְְִֵֵֶַַַַַַַַַ�אי�

ח�זר. אינ� זה ֲֵֵֵֶהרי

.Â,מאכל אילני חמ�ה ה��טע ואחד �ר�, ה��טע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ה�ברי� ואחד ה��טע, אחד מאכל. מיני מחמ�ת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפ��

בעפר] ומכסהו ענ� ה�ר�יב[מכופ� באיל�]ואחד [איל� ְְִֶַַָ
ואחד ה��קח, אחד �ערלה. ח�בת �היא והר�בה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני אר�עה ה��טע אבל �מ�נה. ל� ���� ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה��ר�,
ח�זר אינ� � �ר� ��זל א� סרק, אילני חמ�ה א� ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. ח�זרי� אי� ��פי�, �ני �ל �ר� וכ� ְִִֵָָָ�ְְֵֵֶֶֶָָעליו.

.Ê,האלמנה את המארס ואחד ה�ת�לה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד
יבמה ל� נפלה א� בני�]וכ� ללא שמת אחיו אפ��[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ

א�ה ק�� ח�זרי�. ��� � מה� אחד �מת אחי�, ְִִִֵָָ�ֲִִֵֵֶֶַָָחמ�ה
חד� ע�ר �ני� לאחר לאמעכ�ו א� שיחולו מנת על �] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

חודש] י"ב בו ל�.יחזור �בא ח�זר � ��לחמה ה�מ� ו�ל� ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á��ג� ל�, האס�רה א�ה והמארס �ר��ת�, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָה�חזיר
ממזרת הדי�ט, לכה� וחל�צה �ר��ה �ד�ל, לכה� ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]�נתינה �]� �לנתי� לממזר י�ראל �בת לי�ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ח�זר. ֵֵאינ�

.Ëאת ����מעי� � ה�לחמה מערכי �ח�זרי� א�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
ה�בא, לאנ�י �מז�� מי� �מס�קי� ח�זרי�, ה�ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ�ברי

ה�רכי�. את ְְְִִֶַַָ�מת�ני�

.È�ואי ע�ר, �ל ה�לחמה לערכי י�צאי� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוא��
וחנכ�, �ית ה��נה �ע�ל�: �בר ל��� א�ת� ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחי�
אי� � �רמ� את �ח�ל �מי ,���� א� אר�סת�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוה���א
אחת, �נה לבית� יהיה "נקי ��אמר: �נה, �� עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�צאי�

ה��לה מ�י א���". את ��היה[ממרע"ה]ו��ח למד�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכר� �י� ���א, לא�ה �י� ��נה, לבית �י� �נה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

�רי�. לאכל ְְֱִִִֶֶֹ�התחיל

.‡È��מת ולא �מז��, מי� מס�ק אי� ,��� ה�נה ְְְִֵֵֵַַַָָֹ�ַָָָ�ל
נ�ת� ולא �ח�מה, ��מר ולא העיר[קרשי�]�ר�, לפ�י ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

העיר] שער ��אמר:[לחיזוק �בר, ��� עליו יעבר ולא ,ְֱֲֶֶַַָָָָֹֹ
עליו לעבר � �בר" לכל עליו יעבר ולא ��בא, יצא ְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"לא

ה�ד�ד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא לאוי�, ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹ��ני

.·È�כר� ל� והק�י� לאחרי�, וה��יר� �ית [מראש]�נה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
ע�ר �ני� לאחר �כר� ל� נת� �חנכ�. �מי זה הרי �ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ע�ה. עד חנכ� ��א �מי ה�א הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחד�,

.‚Èהיה א� � עליה� ונעל חפציו, �� ונת� �ית, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ�נה
לב�ל �חנכ�[מזמנו]צרי� �מי זה הרי �מירת�, על ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הרי �ל�מר�, לי�ב צריכי� אינ� וא� ;�� לי�ב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָוהתחיל
חנכ�. ��א �מי ְֲִֶֶָֹזה

.„È�אינ � לאר� �ח�צה �ר� נטע א� �ית ה��נה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
עליה�. ֲֵֵֶח�זר

.ÂË��ל� �אי� �מ�מע�, � ה�בב" ור� ה�רא האי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
�ק�רי אד� ���נס �מאחר ה�לחמה. �ק�רי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�ח

צרה, �עת �מ��יע� י�ראל מקוה על י�ע� ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�לחמה,
נפ�� וי�י� מלחמה, ע��ה ה�א ה�� יח�ד �על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא �א��� לא יח�ב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹ�כ��,
ל�לחמה. �בר מ�ל ויפנה מ���, זכר� ימחה א�א ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ�בניו,
� עצמ� �מבהיל ��לחמה, �להרהר לח�ב ה�תחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל
�ירא� אל לבבכ�, יר� "אל ��אמר: תע�ה, �לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹע�בר
�מי ��ל א�א ע�ד, ולא מ�ניה�". �ערצ� ואל �ח�ז� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה ע�ה ולא נ�ח לא וא� �צ�אר�; �ל�יי� ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹי�ראל
ה�ל, �מי ��פ� �מי זה הרי � נפ�� �בכל ל�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�כל
מפר� והרי �לבב�". אחיו לבב את י�ס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר:
חר�� מנע ואר�ר רמ�ה, ה' מלאכת ע��ה "אר�ר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ���לה:
��נת� ותהיה �חד, �לא ל�� �כל ה�לח� וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמ��".
ולא נזק ימצא ��א ל� מבטח � �לבד ה�� את ְְְִֶֶֶָָֹֹ�ְְִֵֵֶַַַלק��
�לבניו ל� ויז�ה �י�ראל, נכ�� �ית ל� ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ��יע�

��אמר: ה�א, הע�ל� לח�י ויז�ה ע�ל�, ע�העד "�י ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נלח�, אדני ה' מלחמ�ת �י נאמ�, �ית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיע�ה
צר�רה אדני נפ� והיתה וכ�' מ�מי� ב� ת�צא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

אלהי�". ה' את הח�י�, ְֱִִֵֶַַֹ�צר�ר

ח ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

חיילי]חל�צי‡. ה��י�,[� �גב�ל ����נס� � ה�בא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ
נבל�ת לאכל לה� מ�ר � מה� וי��� א�ת� ְֱֵֶֶָָֹ�ְְְְְִִֵֶָויכ���
מה מצא ולא רעב א� ,�� וכ��צא חזיר �ב�ר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ�טרפ�ת
מ�י נס�. יי� ��תה וכ� האס�רי�; א�� מאכל�ת א�א ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�אכל
חזירי� ערפי � ט�ב" �ל מלאי� "�ב�י� למד�: ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָה�מ�עה

�ה�. ְֵֶַָוכ��צא

יבעל·. לא אבל יצר�. �קפ� א� �גי�ת�, א�ה ��על ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכ�
"וראית ��אמר: �ית�, לת�� מכניס� א�א ל�, ויל� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�
�יאה א�ת� לבעל ואס�ר וכ�'". �אר יפת א�ת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ��ביה

���א�ה. עד ְִִֶֶַָָָ�נ�ה,

ה�ביה,‚. ��עת א�א מ�רת �אר יפת א�ת ְְִִֶֶֶַַָָ�ְֵֵֶַַֹאי�
�ת�לה, �י� � �אר" יפת א�ת ��ביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:
ל��י�. אי��ת �אי� אי�; א�ת �י� �ע�לה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָ�י�
�חבר��; ולא � "��" יפה. �אינ� �י על א� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וח�ק�",
��י�, י�ח ��א � לא�ה" ל� "ולקח� ��י�. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
��א �מ�י� לאחיו. א� לאביו אחת וי�יח אחת ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹיבעל

יבעלנה]ילחצ�ה "והבאת�",[� ��אמר: � ��לחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
יבעל. �� ואחר �נ�י למק�� ְְְְִִַַַָָָָֹיכניס�

��רה„. ��א רא��נה, �ביאה �אר �יפת מ�ר ְְִִִִֶַַָָָָֹֹ�ֵַֹה�ה�
אחר א�ת� ל�א יכ�ל אינ� אבל ה�צר; �נגד א�א ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��רה

���רת. �היא מ�ני ,��ְִִִֵֵֶֶ

�יאה‰. ��בעל�ה אחר �אר? �יפת י�ראל �י� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
�חת לה�נס עליה ק�לה א� � �גי�ת� והיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹרא��נה,
� ק�לה לא וא� מ�ד. �ר�ת ל�� מט�יל� ה�כינה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�נפי
ואת אביה את "�בכתה ��אמר: י��, �ל�י� �בית� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ב
מ�נע�. ואינ� �ת�, על ��כה וכ� ימי�"; ירח ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָא��
��ת��ה �די רא��, את �מג�חת צ�רניה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�מג�לת
ור�אה י�צא א�ת�, ור�אה נכנס ��ית: ע�� ותהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�עיניו.



סג ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ל� ���� ואחד ה��קח, ואחד ה��נה, ואחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלדירה;
�ער �ית ה��נה אבל ח�זר. זה הרי � ה��ר� א� ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�מ�נה,

לבית]אכסדרה הבית]�מר�סת[פרוזדור �ית[לפני א� , ְְְִִֶֶַַַָ
� �ית ה��זל א� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� ְְִֵֵֶַַַַַַַַַ�אי�

ח�זר. אינ� זה ֲֵֵֵֶהרי

.Â,מאכל אילני חמ�ה ה��טע ואחד �ר�, ה��טע ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
ה�ברי� ואחד ה��טע, אחד מאכל. מיני מחמ�ת ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואפ��

בעפר] ומכסהו ענ� ה�ר�יב[מכופ� באיל�]ואחד [איל� ְְִֶַַָ
ואחד ה��קח, אחד �ערלה. ח�בת �היא והר�בה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהברכה
אילני אר�עה ה��טע אבל �מ�נה. ל� ���� ואחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה��ר�,
ח�זר אינ� � �ר� ��זל א� סרק, אילני חמ�ה א� ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאכל,

עליו. ח�זרי� אי� ��פי�, �ני �ל �ר� וכ� ְִִֵָָָ�ְְֵֵֶֶֶָָעליו.

.Ê,האלמנה את המארס ואחד ה�ת�לה, את המארס ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחד
יבמה ל� נפלה א� בני�]וכ� ללא שמת אחיו אפ��[אשת ; ְְְֲִִֵָָָָ

א�ה ק�� ח�זרי�. ��� � מה� אחד �מת אחי�, ְִִִֵָָ�ֲִִֵֵֶֶַָָחמ�ה
חד� ע�ר �ני� לאחר לאמעכ�ו א� שיחולו מנת על �] ְְְֵֵֶַַַָָָֹ

חודש] י"ב בו ל�.יחזור �בא ח�זר � ��לחמה ה�מ� ו�ל� ,ְְְִֵַַַַָָָָ

.Á��ג� ל�, האס�רה א�ה והמארס �ר��ת�, את ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָה�חזיר
ממזרת הדי�ט, לכה� וחל�צה �ר��ה �ד�ל, לכה� ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאלמנה

גבעונית]�נתינה �]� �לנתי� לממזר י�ראל �בת לי�ראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
ח�זר. ֵֵאינ�

.Ëאת ����מעי� � ה�לחמה מערכי �ח�זרי� א�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
ה�בא, לאנ�י �מז�� מי� �מס�קי� ח�זרי�, ה�ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ�ברי

ה�רכי�. את ְְְִִֶַַָ�מת�ני�

.È�ואי ע�ר, �ל ה�לחמה לערכי י�צאי� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוא��
וחנכ�, �ית ה��נה �ע�ל�: �בר ל��� א�ת� ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמטריחי�
אי� � �רמ� את �ח�ל �מי ,���� א� אר�סת�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוה���א
אחת, �נה לבית� יהיה "נקי ��אמר: �נה, �� עד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�צאי�

ה��לה מ�י א���". את ��היה[ממרע"ה]ו��ח למד�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
לכר� �י� ���א, לא�ה �י� ��נה, לבית �י� �נה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקי

�רי�. לאכל ְְֱִִִֶֶֹ�התחיל

.‡È��מת ולא �מז��, מי� מס�ק אי� ,��� ה�נה ְְְִֵֵֵַַַָָֹ�ַָָָ�ל
נ�ת� ולא �ח�מה, ��מר ולא העיר[קרשי�]�ר�, לפ�י ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

העיר] שער ��אמר:[לחיזוק �בר, ��� עליו יעבר ולא ,ְֱֲֶֶַַָָָָֹֹ
עליו לעבר � �בר" לכל עליו יעבר ולא ��בא, יצא ְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ"לא

ה�ד�ד. לצרכי ולא העיר לצרכי לא לאוי�, ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹ��ני

.·È�כר� ל� והק�י� לאחרי�, וה��יר� �ית [מראש]�נה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
ע�ר �ני� לאחר �כר� ל� נת� �חנכ�. �מי זה הרי �ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ע�ה. עד חנכ� ��א �מי ה�א הרי ְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹחד�,

.‚Èהיה א� � עליה� ונעל חפציו, �� ונת� �ית, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ�נה
לב�ל �חנכ�[מזמנו]צרי� �מי זה הרי �מירת�, על ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הרי �ל�מר�, לי�ב צריכי� אינ� וא� ;�� לי�ב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָוהתחיל
חנכ�. ��א �מי ְֲִֶֶָֹזה

.„È�אינ � לאר� �ח�צה �ר� נטע א� �ית ה��נה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוכל
עליה�. ֲֵֵֶח�זר

.ÂË��ל� �אי� �מ�מע�, � ה�בב" ור� ה�רא האי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"מי
�ק�רי אד� ���נס �מאחר ה�לחמה. �ק�רי לעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�ח

צרה, �עת �מ��יע� י�ראל מקוה על י�ע� ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�לחמה,
נפ�� וי�י� מלחמה, ע��ה ה�א ה�� יח�ד �על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוידע
ולא �א��� לא יח�ב ולא יפחד, ולא יירא ולא ְְְְְְְְְִִִַַַָֹֹֹֹֹֹ�כ��,
ל�לחמה. �בר מ�ל ויפנה מ���, זכר� ימחה א�א ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ�בניו,
� עצמ� �מבהיל ��לחמה, �להרהר לח�ב ה�תחיל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹוכל
�ירא� אל לבבכ�, יר� "אל ��אמר: תע�ה, �לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹע�בר
�מי ��ל א�א ע�ד, ולא מ�ניה�". �ערצ� ואל �ח�ז� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹואל
מלחמה ע�ה ולא נ�ח לא וא� �צ�אר�; �ל�יי� ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹי�ראל
ה�ל, �מי ��פ� �מי זה הרי � נפ�� �בכל ל�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�כל
מפר� והרי �לבב�". אחיו לבב את י�ס "ולא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר:
חר�� מנע ואר�ר רמ�ה, ה' מלאכת ע��ה "אר�ר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ���לה:
��נת� ותהיה �חד, �לא ל�� �כל ה�לח� וכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹמ��".
ולא נזק ימצא ��א ל� מבטח � �לבד ה�� את ְְְִֶֶֶָָֹֹ�ְְִֵֵֶַַַלק��
�לבניו ל� ויז�ה �י�ראל, נכ�� �ית ל� ויבנה רעה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ��יע�

��אמר: ה�א, הע�ל� לח�י ויז�ה ע�ל�, ע�העד "�י ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
נלח�, אדני ה' מלחמ�ת �י נאמ�, �ית לאדני ה' ְְֱֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיע�ה
צר�רה אדני נפ� והיתה וכ�' מ�מי� ב� ת�צא לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹורעה

אלהי�". ה' את הח�י�, ְֱִִֵֶַַֹ�צר�ר
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חיילי]חל�צי‡. ה��י�,[� �גב�ל ����נס� � ה�בא ְְְֲִִִֵֶַַָָָ
נבל�ת לאכל לה� מ�ר � מה� וי��� א�ת� ְֱֵֶֶָָֹ�ְְְְְִִֵֶָויכ���
מה מצא ולא רעב א� ,�� וכ��צא חזיר �ב�ר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ�טרפ�ת
מ�י נס�. יי� ��תה וכ� האס�רי�; א�� מאכל�ת א�א ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�אכל
חזירי� ערפי � ט�ב" �ל מלאי� "�ב�י� למד�: ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָה�מ�עה

�ה�. ְֵֶַָוכ��צא

יבעל·. לא אבל יצר�. �קפ� א� �גי�ת�, א�ה ��על ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹֹֹוכ�
"וראית ��אמר: �ית�, לת�� מכניס� א�א ל�, ויל� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�
�יאה א�ת� לבעל ואס�ר וכ�'". �אר יפת א�ת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ��ביה

���א�ה. עד ְִִֶֶַָָָ�נ�ה,

ה�ביה,‚. ��עת א�א מ�רת �אר יפת א�ת ְְִִֶֶֶַַָָ�ְֵֵֶַַֹאי�
�ת�לה, �י� � �אר" יפת א�ת ��ביה "וראית ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:
ל��י�. אי��ת �אי� אי�; א�ת �י� �ע�לה, ְִִִֵֵֵֵֶֶַָ�י�
�חבר��; ולא � "��" יפה. �אינ� �י על א� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"וח�ק�",
��י�, י�ח ��א � לא�ה" ל� "ולקח� ��י�. יבעל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
��א �מ�י� לאחיו. א� לאביו אחת וי�יח אחת ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹֹיבעל

יבעלנה]ילחצ�ה "והבאת�",[� ��אמר: � ��לחמה? ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
יבעל. �� ואחר �נ�י למק�� ְְְְִִַַַָָָָֹיכניס�

��רה„. ��א רא��נה, �ביאה �אר �יפת מ�ר ְְִִִִֶַַָָָָֹֹ�ֵַֹה�ה�
אחר א�ת� ל�א יכ�ל אינ� אבל ה�צר; �נגד א�א ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��רה

���רת. �היא מ�ני ,��ְִִִֵֵֶֶ

�יאה‰. ��בעל�ה אחר �אר? �יפת י�ראל �י� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
�חת לה�נס עליה ק�לה א� � �גי�ת� והיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹרא��נה,
� ק�לה לא וא� מ�ד. �ר�ת ל�� מט�יל� ה�כינה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�נפי
ואת אביה את "�בכתה ��אמר: י��, �ל�י� �בית� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ב
מ�נע�. ואינ� �ת�, על ��כה וכ� ימי�"; ירח ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָא��
��ת��ה �די רא��, את �מג�חת צ�רניה את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�מג�לת
ור�אה י�צא א�ת�, ור�אה נכנס ��ית: ע�� ותהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�עיניו.
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ע�� ויגל�ל .�� ��ק�� �די �ל�י�[ישכנעה]א�ת�, �ל ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת��רת, ז� הרי � �� ורצה ק�לה, א� ��ק�ל. �די ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי��,

ה�רי�. �כל ְְִֵֶֶַָוט�בלת

.Âני�� �כ�ה, �ל חד� חד�י�: �ל�ה להמ�י� ְְְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ�צריכה
חפ� לא וא� וק���י�. �כת�ה ונ��א� אחריו. ְְִִִֵָָֹ�ְְְֲֳִִַָָָחד�י�
תע�ה, �לא ע�בר � א�ת� מכר וא� לנפ��. מ��ח� ,��ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ
;"�� תתע�ר לא ��ס�, �מ�ר�ה לא "�מכר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ��אמר:
אחר א�ת� �ב� א� וכ� ה�מי�. �מחזיר מכ�רה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָואינ�
תע�ה, �לא ע�בר ,�� מ������ � �פחה ל�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��בעלה

.�� י���� ��א ,"�� תתע�ר "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:

.Ê.�חד ע�ר �ני� �ל ע�� מגל�לי� להת��ר, רצת ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלא
�מ��ח� נח, �ני ��צט�� מצו�ת �בע מק�לת � רצת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
נ��א ואינ� ה���בי�. ה�רי� �כל היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָלנפ��;

נת��רה. ��א א�ה ל�א �אס�ר ְְִִִֶֶַָָָָָֹא�ת�,

.Áה�ל הרי � רא��נה מ�יאה �נ�נתע�רה ואינ� �ר, ד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
�י� ��ית א�א ה��יה; מ� �ה�א מ�ני ה�ברי�, מ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלדבר
יפת �ל רא��נה מ�יאה ותמר �ע��. על א�ת� ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמט�ילי�
נמצאת ה���אי�. מאחר נ�לד אב�ל�� אבל היתה, ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ�אר
וכ� לאמנ��; לה��א �מ�רת מא��, אב�ל�� אח�ת ְְְְִֵֵֶֶַָ�ְֲִֵַָָָ�מר
מ��". ימנעני לא �י ה�ל�, אל נא "��ר א�מרת: ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהיא

.Ëלה�יח רצת ��א �אר ה]יפת את זרה[לעזוב עב�דה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
עיר וכ� א�ת�. ה�רגי� חד�, ע�ר ה�ני� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלאחר
�עב�דה ��כ�ר� עד �רית, לה� ��רתי� אי� � ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�לימה
��צט�� ה�צו�ת �אר ויק�ל� מק�מ�תיה, �ל ויא�ד� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָזרה,
נח �ני ��צט�� מצו�ת עליו ק�ל ��א ��י ��ל נח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ני

ידינ�. �חת י�נ� א� א�ת�, ה�רגי� �ְְִִֵֶַַָ

.È,לי�ראל א�א וה�צו�ת ה��רה הנחיל לא ר�נ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמ�ה
להת��ר הר�צה �לכל יעקב", קה�ת "מ�ר�ה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:
אי� רצה, ��א מי אבל ��ר". "�כ� ��אמר: הא��ת, ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ְִָָמ�אר
מ�י ר�נ� מ�ה צ�ה וכ� �מצו�ת. ��רה לק�ל א�ת� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ��פי�
��צט�ה מצו�ת �ל לק�ל הע�ל� �אי �ל את לכ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹה�ב�רה,
'�ר ה�קרא ה�א � א�ת� והמק�ל יהרג. ק�ל, ��א מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹנח,
חברי� �ל�ה �פני עליו לק�ל וצרי� מק��; �כל [����ב' ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹ

חכמי�] �ני�תלמידי עליו ועבר� למ�ל, עליו המק�ל וכל .ְְְְְֵֵַַָָָָָָָ
��א��ת. �מי� זה הרי � מל ולא חד� �ְְֲִֵֶֶֶָָָָֹֹע�ר

.‡Èזה הרי � לע��ת� ונזהר ה�צו�ת, �בע המק�ל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל
וה�א, ה�א; לע�ל� חלק ל� וי� הע�ל�, א��ת ְְֵֵֶַָָָָָ�ֲִֵֵמחסידי
�ר�� ה�ד�� �ה� ���ה מ�ני א�ת� ויע�ה א�ת� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ק�ל
מ�ד� נח ��ני ר�נ�, מ�ה ידי על וה�דיענ� ���רה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹה�א
�ר זה אי� � ה�עת הכרע מ�ני ע�י� א� אבל �ה�. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנצט��
מחכמיה�. א�א הע�ל� א��ת מחסידי ואינ� ְֵֵֶֶַָָָ�ְֲִֵֵֵָ���ב,
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זרה,‡. עב�דה על הרא���: אד� נצט�ה �ברי� ��ה ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָעל
�ר�ת ���י[קללת]ועל ועל �מי�, �פיכ�ת ועל ה��, ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

ה�יני� ועל ה�זל, ועל דייני�]ערי�ת, �י[הושבת על א� . ְְֲִִִֵַַַַַַָָ
לה�, נ�טה וה�עת ר�נ�, מ��ה �ידינ� ה� ק�לה ����ֶ�ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אבר לנח ה�סי� נצט�ה. א�� �על יראה ה��רה �ברי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ�לל

נמצא� תאכל�"; לא דמ� �נפ�� ��ר "א� ��אמר: החי, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמ�
נצט�ה אברה�. עד הע�ל� �כל ה�בר היה וכ� מצו�ת. ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ�בע
הפרי� ויצחק �חרית. הת��ל וה�א ��ילה, א�� על ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיתר
�יד ה�סי� ויעקב ה���. לפנ�ת אחרת �פ�ה וה�סי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹמע�ר,
�מצ�ת עמר� נצט�ה �במצרי� ערבית. והת��ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָה��ה,

יד�. על ��רה ונ�למה ר�נ� מ�ה ��א עד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹיתר�ת,

�דר��.·. ��עבד וה�א ח�ב, � זרה עב�דה �עבד נח ��ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
�� עליה, ממיתי� י�ראל �ל �י� ��ית זרה עב�דה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָוכל
ממיתי� י�ראל �ל �י� �ית �אי� וכל עליה. נהרג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹנח
נהרג, �אינ� �י על וא� עליה. נהרג נח �� אי� ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה,

מ�בה להקי� א�ת� מ�יחי� ואי� ��ל. [להקריבאס�ר ְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
א�רהעליה] ל�ע ולא לע"ז], צ�ר�ת[איל� לע��ת ולא , ְְֲֲִֵַַָֹֹ

לנ�אי.[אד�] �ה� ְְֵֶַָוכ��צא

�י�‚. המיחד, ��� ��ר� �י� � ה�� את ��ר� נח ��ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ�ֵָ
�י�ראל. �� �אי� מה ח�ב; � ל��� �כל �כ��י, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ר�

עליו.„. נהרג � א�� �מעי ע�ר אפ�� נפ�, �הרג נח ��ֲִֶֶֶֶַָֹ�ְֱִִִֶָָָָ
טרפה הרג א� במחלתו]וכ� שימות שמשוער חולה א�[� , ְְִֵֵַָָ

� ��ת עד �רעב �ה�יח� א� הארי, לפני �נתנ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ��פת�
ר�ד� הרג א� וכ� נהרג. מק��, מ�ל והמית [אחרה�איל ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָ

להורגו] לה�יל�חברו הנרד�]��כ�ל מאבריו[את �אחד ְְִֵֵֶַַַָָָ
רוד�] �י�ראל.[של �� �אי� מה עליו, נהרג �ְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ

האב,‰. וא�ת הא�, נח: �ני על אס�ר�ת ערי�ת ��ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
"יעזב ��אמר: �בהמה, �זכ�ר, מא��, ואח�ת� אי�, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוא�ת
�מ�מע�; א��", "ואת אביו; א�ת ז� אביו", את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָאי�
�זכ�ר; לא "�א���", חבר�; �א�ת ולא �א���", ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹ"ודבק
ה�א �אי� וע��, ח�ה �המה לה�ציא אחד", לב�ר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"והי�

(היא) אבי בת "אחתי ונאמר: אחד; ��ר א�[הוא]וה� , ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לא�ה". לי ו�הי א�י, בת ְְִִִִִַַָֹלא

.Âח�ב נח אביו[כשבא]�� ואנ�סת אביו מפ�ת על ְֶַַָֹ�ֲִִַַַָָ
מה�] א�ת[שנולד על וח�ב מק��. מ�ל א�� היא הרי ;ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

קט� �י� ה�כ�ר, על וח�ב אביו. מיתת לאחר אפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָאביו,
נהרג וה�א �ד�לה. �י� קט�ה �י� ה�המה, ועל �ד�ל; ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�י�
�הריגת נצט�� ��א � ה�המה את ה�רגי� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלב��,

י�ראל. א�א ְְִֵֵֶָָָ�המה,

.Ê��דר� עליה ��ב�א עד חבר�, א�ת על ח�ב נח �� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאי�
לח�ה ��כנסה א� מאר�ה, אבל לבעל�. ��בעלה ָ�ְְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹאחר
�עלת "והוא ��אמר: עליה, ח�בי� אי� � נבעלה לא ַ�ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועדי�
אבל נח. �ת על ��א נח �ב� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�על".
� �דר�� ��א �י� �דר�� �י� ה��ראלית, על ��א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��י
י�ראל; �דיני עליה, נסקל � מאר�ה נערה היתה וא� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹח�ב.
�חנק, זה הרי � נבעלה ולא לח�ה, ��כנסה אחר עליה ְְְֲֲִֵֶֶֶָָֹ�ְְְִֶֶַַָָָָ�א
��בעלה אחר י�ראל א�ת על �א א� אבל י�ראל. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�דיני
�סי�. והריגת� חבר�, ��י א�ת על ��א �מי זה הרי �ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.Áעליה נהרג זה הרי � לעב�� �פחה ��חד נח ��ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ה�בר ����ט עד עליה, ח�ב ואינ� חבר�. א�ת ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמ���

�בית 'ז� הע�: ל� בית]ויאמר� של �ל�ני'.[� עבד ְְְְִֵֶֶָָָֹ
ויפרע מעב��, מ��פרי��ה לה�ר�? �חזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�מאימתי

�גר��ה[יתגלה] חבר� א�ת �היה �מאימתי ���ק. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹרא��
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מ��צא א� לעצמ�, וי��ח�ה מ�ית� מ���ציא� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��נ�?
�כתב, �ר��י� לה� �אי� ל�; ותל� ר��ת� מ�חת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא

�� �ל�י ה�בר ��רצה[בבעל]ואי� זמ� �ל א�א �לבד, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
��ר�י�. � מ�ה זה לפר� היא א� ְְִִִִֶֶֹה�א

.Ëז�� �י� ��י ��זל �י� ה�זל, על ח�ב נח י�ראל.�� ל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ה��ב� א� נפ�, ��נב א� ממ��, ה��נב א� ה��זל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
��עת ��א �אכל ��על אפ�� � �� וכ��צא �כיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�כר
מה �זל�; �כלל ה�א והרי ח�ב, ה�א ה�ל על � ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה
�ב� �ר�טה. מ�וה �ח�ת על ח�ב וכ� �י�ראל. �� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�אי�
� מ��� �גזל� אחר �בא �ר�טה, מ�וה �ח�ת ��זל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגי� ְֱִֵֶֶֶָָָ�ניה�

.Èכל� החי מ� ��ר ועל החי, מ� אבר על ח�ב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוכ�
�מ�ר �לבד. לי�ראל א�א ה�ע�רי�, נ�נ� ��א ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ�ה�א;

החי. מ� �ד� ְִַַָה�א

.‡È�מ א� ה�המה מ� ה��ר� ה��ר, א� האבר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
אבר על נהרג נח �� �אי� לי, יראה � הע�� אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהח�ה;

מ���. החי ִִֶַַמ�

.·È�ה�ימני �ני �� �חט אפ�� � ה�המה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��חט
וושט] קנה �ב�ר[� אבר מפר�סת, �היא זמ� �ל �ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

החי. מ� אבר מ��� נח לבני אס�רי� מ��ה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹה��ר�י�

.‚Èעל אס�ר החי, מ� אבר מ��� י�ראל על �אס�ר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל
נח ��ני י�ראל: ולא עליו, ח�בי� נח ��ני וי� נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ�ני
עליה ח�בי� טמאה, �י� טה�רה �י� וח�ה, �המה אחד �ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
�ב�ר ואבר החי; מ� ��ר �מ��� החי מ� אבר ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ���
י�ראל �� ��חט �י על א� � המפר�סת מ� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה��ר�י�
החי. מ� אבר מ��� נח לבני אס�ר זה הרי סימני�, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ני

.„È�ני�� לה��יב ח�בי� ה�יני�? על מצ�י� ה� ְִִִִִִַַַַָָ�ְְֵֵַוכיצד
�ל� �כל מחוז]ו��פטי� מצו�ת,[� ��� לד�� ופל� ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצו�ת מ�בע אחת על �עבר נח �ב� הע�; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�להזהיר
א� זרה, עב�דה הע�בד אחד �יצד? �סי�. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָא��,
מ�� אחת ��על א� ,�� ��פ� א� ה��, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��ר�
א� �ר�טה, מ�וה �ח�ת אפ�� ��זל א� ��ה�, ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָערי�ת
�ראה א� החי, מ� ��ר א� החי מ� מאבר �ה�א �ל ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�אכל
יהרג זה הרי � והרג� �נ� ולא מא�� אחת על �עבר ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחד
�הרי � הריגה �כ� �עלי �ל נתח�ב� זה �מ�ני ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�סי�.
�עד נהרג נח �ב� �נ�ה�. ולא וידע�, רא�, וה� �זל, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�כ�

�י ועל התראה, �לא אחד, �בד�� �]אחד, דיי� או [עד ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ
לה�. א�ה �ד�� ולא א�ה, �עד�ת לא אבל ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹקר�בי�;

�
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ראשו� יו�

ב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

טמאה‡. מק�לי� אינ� � ה�רקע מ� ה�דלי� האכלי� ְָ�ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל
קט� ��ר� אפ�� מח�רי�, �ה� זמ� �ל אבל ��עקר�; ְֲִִֶָָָֹ�ְְְֲֵֵֶֶַַָָָעד

טמאה. מק�לי� אינ� � מ��� לחי�ת ְָ�ְְְְִִִִֵֶֶַָ��כ�לי�

��פ�ח[ענ�]יח�ר·. �אנה �קל�ה[נשבר]�ל �מערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחי�ת יכ�ל ���[לגדול]�אינ� האכלי� �ל � מ��ה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד �מ� האיל� �אר יהיה א� ספק, ��בר וי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמ��אי�;
לטומאה] חיבור ה[� לא.לזה א� ����ר, �ח�ר ְְִִֶֶַַֹ

�א�יה�‚. ��ב�� מחוברי�]ירק�ת �ר�ב[בעוד� �ג�� , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי � לי��� ל�ט� אכלי�; טמאת מ��אי� אינ� � ְְְְֲֳִִֵַַָָָ�ְְִִֵַַַָ�דלעת

�ע�. ויע�� ��יב�� עד ��הי�, אכלי� ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָה�

��פ�ח„. �תל��י�;[נשבר]איל� ה� הרי � �ר�ת �ב� , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
�תל��י�. ה� הרי � �ר�ת �ב� האיל�, יב� א� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכ�

�א�יה�‰. ��ב�� הע�]�אני� על מ��א�ת[בעוד� , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
�מק�מ�. אכלי� ְְֳִִַָָ�טמאת

.Â,טמאה מק�לי� אינ� � ח�י� מ�עלי �ה� האכלי� ְָ�ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל
�י על א� � ע�� א� ח�ה א� �המה �חט ��מ�ת�. ְִֵֶַַַַַָָָָעד
מאימתי ודגי� טמאה; מק�לי� מפר�סי�, ה� ְְִֵֵַָָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַַ�עדי�

�ה� נ�לד מ��מ�ת�. טמאה? בדגי�]מק�לי� טרפה,[� ְְִַ�ְְִֵֶֶַָָָָ
ה� א� ספק, ��בר י� הרי � מתנדנדי� ��ה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמא�
טמאה מק�לי� אינ� א� ונטרפ�, ה�איל �מתי�, ְָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָח��בי�
המדל�לי� ה��ר א� האבר יתנדנד�. ולא �אב� ���מ� ְִָ�ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעד

לחי�ת יכ�לי� �אינ� ח�ה א� להרפא]�בהמה א�[� � ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ח��בי� �ה� מ�ני �מק�מ�, טמאה מק�לי� � ְְְֲִִִֵֵֶָָ�ְְְְִַ�הכ�ר�
��חיטה; הכ�ר� ה�המה, נ�חטה ��ר�. ְְְִַָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ�אכל
האבר הכ�ר �הכ�ר ויד זה, לאבר יד �מ� ��� ְֵֶַָ�ְַ�ְְְֵֶֶֶָָָ�ְֵֶַָ�ה�המה
ה�המה �היה א� ספק, זה �דבר וי� ��ת�אר. �מ� ,����ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.�� המדל�לי� ��ר א� לאבר יד �מ� ְִָָ�ְְְְֵֶֶַַָָָָ�ח�יה

.Êהכ�ר וע��, ח�ה �המה טומאה]ה��חט לקבל �ל[� ְְֵֵַַָָ�ְַָ
�� מה� יצא לא א� לפיכ�, ��חיטה; ��צא ��� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹה��ר
��א אכלי� �ל �מ� הכ�ר, צרי� ��ר� �ל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��חיטה,

ְְ�הכ�ר�.

.Á�הכ�ר� א� ל�רקע, מח�רי� ��ה� �הכ�ר� ְְ�ְִֶַַַָ�ְְְְֵֶ�ֳִֶָאכלי�
��עקר�, אחר ��כ�ר� עד הכ�ר; אינ� � ���רקע ְְְֶֶֶַַ�ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַ��י�
��אמר: � מ�קי� ��אר א� ה�רקע מ� ה�ל��י� ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָ�מי�
ה�י� �עי� ה�רקע מ� ���ל� עד מכ�יר אינ� �לי", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ"�כל
מכ�ירי�. אינ� � ��רקע �נתנ� �כלי, ה�י� �אב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ���לי�.

.Ëעצי�[קישוא]ק��ת� על[נקוב]��טע� א� � והג�ילה , ְְְְִִִִֶַַָָָָ
�ה�א ועצי� טמאה. מק�לת אינ� לעצי�, ח�� ��צאת ְְִֶָָ�ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�י
�� וה�ט�ע �אר�, ה�א הרי � קט� �ר� �� ��צא �די ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹנק�ב
מכ�ירי�. אינ� מי�, ב� הי� א� וכ� טמאה; מק�ל ְְְִִִִֵֵַַָָָ�ְֵֵַאינ�

.È�וא טמאה; מק�ל �� ה�ט�ע הרי נק�ב, �אינ� ְְִָ�ְֲִֵֵֵֶַַַָָָעצי�
מכ�ירי�. �ת�כ�, מי� ְְִִִַַָהי�

.‡È�ה� לבקע יכ�לי� �ה�ר�י� אדמה �כלי גללי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�לי
–]ולצאת, שבה� וא�[המי� ה�רעי�; את מכ�ירי� אינ� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

�נק�בי�. ה� הרי נק�בי�, �אינ� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È,לי� ח��ב אינ� � �פת� עד עפר ��לאה� ְְְִִִֵֶַָָָָָָעצי�
ק��ל. �לי �אינ� �פה, ל� �אי� �טבלה ה�א הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא�א
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מ��צא א� לעצמ�, וי��ח�ה מ�ית� מ���ציא� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��נ�?
�כתב, �ר��י� לה� �אי� ל�; ותל� ר��ת� מ�חת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא

�� �ל�י ה�בר ��רצה[בבעל]ואי� זמ� �ל א�א �לבד, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
��ר�י�. � מ�ה זה לפר� היא א� ְְִִִִֶֶֹה�א

.Ëז�� �י� ��י ��זל �י� ה�זל, על ח�ב נח י�ראל.�� ל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ה��ב� א� נפ�, ��נב א� ממ��, ה��נב א� ה��זל, ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואחד
��עת ��א �אכל ��על אפ�� � �� וכ��צא �כיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�כר
מה �זל�; �כלל ה�א והרי ח�ב, ה�א ה�ל על � ְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹמלאכה
�ב� �ר�טה. מ�וה �ח�ת על ח�ב וכ� �י�ראל. �� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�אי�
� מ��� �גזל� אחר �בא �ר�טה, מ�וה �ח�ת ��זל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹנח

עליה. נהרגי� ְֱִֵֶֶֶָָָ�ניה�

.Èכל� החי מ� ��ר ועל החי, מ� אבר על ח�ב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוכ�
�מ�ר �לבד. לי�ראל א�א ה�ע�רי�, נ�נ� ��א ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ�ה�א;

החי. מ� �ד� ְִַַָה�א

.‡È�מ א� ה�המה מ� ה��ר� ה��ר, א� האבר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
אבר על נהרג נח �� �אי� לי, יראה � הע�� אבל ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהח�ה;

מ���. החי ִִֶַַמ�

.·È�ה�ימני �ני �� �חט אפ�� � ה�המה את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��חט
וושט] קנה �ב�ר[� אבר מפר�סת, �היא זמ� �ל �ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

החי. מ� אבר מ��� נח לבני אס�רי� מ��ה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹה��ר�י�

.‚Èעל אס�ר החי, מ� אבר מ��� י�ראל על �אס�ר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל
נח ��ני י�ראל: ולא עליו, ח�בי� נח ��ני וי� נח. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ�ני
עליה ח�בי� טמאה, �י� טה�רה �י� וח�ה, �המה אחד �ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
�ב�ר ואבר החי; מ� ��ר �מ��� החי מ� אבר ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ���
י�ראל �� ��חט �י על א� � המפר�סת מ� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה��ר�י�
החי. מ� אבר מ��� נח לבני אס�ר זה הרי סימני�, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ני

.„È�ני�� לה��יב ח�בי� ה�יני�? על מצ�י� ה� ְִִִִִִַַַַָָ�ְְֵֵַוכיצד
�ל� �כל מחוז]ו��פטי� מצו�ת,[� ��� לד�� ופל� ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

מצו�ת מ�בע אחת על �עבר נח �ב� הע�; את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�להזהיר
א� זרה, עב�דה הע�בד אחד �יצד? �סי�. יהרג ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָא��,
מ�� אחת ��על א� ,�� ��פ� א� ה��, את ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��ר�
א� �ר�טה, מ�וה �ח�ת אפ�� ��זל א� ��ה�, ְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָערי�ת
�ראה א� החי, מ� ��ר א� החי מ� מאבר �ה�א �ל ִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�אכל
יהרג זה הרי � והרג� �נ� ולא מא�� אחת על �עבר ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחד
�הרי � הריגה �כ� �עלי �ל נתח�ב� זה �מ�ני ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�סי�.
�עד נהרג נח �ב� �נ�ה�. ולא וידע�, רא�, וה� �זל, ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�כ�

�י ועל התראה, �לא אחד, �בד�� �]אחד, דיי� או [עד ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ
לה�. א�ה �ד�� ולא א�ה, �עד�ת לא אבל ְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹקר�בי�;

�
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ראשו� יו�

ב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

טמאה‡. מק�לי� אינ� � ה�רקע מ� ה�דלי� האכלי� ְָ�ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל
קט� ��ר� אפ�� מח�רי�, �ה� זמ� �ל אבל ��עקר�; ְֲִִֶָָָֹ�ְְְֲֵֵֶֶַַָָָעד

טמאה. מק�לי� אינ� � מ��� לחי�ת ְָ�ְְְְִִִִֵֶֶַָ��כ�לי�

��פ�ח[ענ�]יח�ר·. �אנה �קל�ה[נשבר]�ל �מערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחי�ת יכ�ל ���[לגדול]�אינ� האכלי� �ל � מ��ה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד �מ� האיל� �אר יהיה א� ספק, ��בר וי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמ��אי�;
לטומאה] חיבור ה[� לא.לזה א� ����ר, �ח�ר ְְִִֶֶַַֹ

�א�יה�‚. ��ב�� מחוברי�]ירק�ת �ר�ב[בעוד� �ג�� , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי � לי��� ל�ט� אכלי�; טמאת מ��אי� אינ� � ְְְְֲֳִִֵַַָָָ�ְְִִֵַַַָ�דלעת

�ע�. ויע�� ��יב�� עד ��הי�, אכלי� ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָה�

��פ�ח„. �תל��י�;[נשבר]איל� ה� הרי � �ר�ת �ב� , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
�תל��י�. ה� הרי � �ר�ת �ב� האיל�, יב� א� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכ�

�א�יה�‰. ��ב�� הע�]�אני� על מ��א�ת[בעוד� , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
�מק�מ�. אכלי� ְְֳִִַָָ�טמאת

.Â,טמאה מק�לי� אינ� � ח�י� מ�עלי �ה� האכלי� ְָ�ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל
�י על א� � ע�� א� ח�ה א� �המה �חט ��מ�ת�. ְִֵֶַַַַַָָָָעד
מאימתי ודגי� טמאה; מק�לי� מפר�סי�, ה� ְְִֵֵַָָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַַ�עדי�

�ה� נ�לד מ��מ�ת�. טמאה? בדגי�]מק�לי� טרפה,[� ְְִַ�ְְִֵֶֶַָָָָ
ה� א� ספק, ��בר י� הרי � מתנדנדי� ��ה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמא�
טמאה מק�לי� אינ� א� ונטרפ�, ה�איל �מתי�, ְָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָח��בי�
המדל�לי� ה��ר א� האבר יתנדנד�. ולא �אב� ���מ� ְִָ�ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעד

לחי�ת יכ�לי� �אינ� ח�ה א� להרפא]�בהמה א�[� � ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ח��בי� �ה� מ�ני �מק�מ�, טמאה מק�לי� � ְְְֲִִִֵֵֶָָ�ְְְְִַ�הכ�ר�
��חיטה; הכ�ר� ה�המה, נ�חטה ��ר�. ְְְִַָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ�אכל
האבר הכ�ר �הכ�ר ויד זה, לאבר יד �מ� ��� ְֵֶַָ�ְַ�ְְְֵֶֶֶָָָ�ְֵֶַָ�ה�המה
ה�המה �היה א� ספק, זה �דבר וי� ��ת�אר. �מ� ,����ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.�� המדל�לי� ��ר א� לאבר יד �מ� ְִָָ�ְְְְֵֶֶַַָָָָ�ח�יה

.Êהכ�ר וע��, ח�ה �המה טומאה]ה��חט לקבל �ל[� ְְֵֵַַָָ�ְַָ
�� מה� יצא לא א� לפיכ�, ��חיטה; ��צא ��� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹה��ר
��א אכלי� �ל �מ� הכ�ר, צרי� ��ר� �ל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��חיטה,

ְְ�הכ�ר�.

.Á�הכ�ר� א� ל�רקע, מח�רי� ��ה� �הכ�ר� ְְ�ְִֶַַַָ�ְְְְֵֶ�ֳִֶָאכלי�
��עקר�, אחר ��כ�ר� עד הכ�ר; אינ� � ���רקע ְְְֶֶֶַַ�ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַ��י�
��אמר: � מ�קי� ��אר א� ה�רקע מ� ה�ל��י� ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָ�מי�
ה�י� �עי� ה�רקע מ� ���ל� עד מכ�יר אינ� �לי", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ"�כל
מכ�ירי�. אינ� � ��רקע �נתנ� �כלי, ה�י� �אב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ���לי�.

.Ëעצי�[קישוא]ק��ת� על[נקוב]��טע� א� � והג�ילה , ְְְְִִִִֶַַָָָָ
�ה�א ועצי� טמאה. מק�לת אינ� לעצי�, ח�� ��צאת ְְִֶָָ�ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�י
�� וה�ט�ע �אר�, ה�א הרי � קט� �ר� �� ��צא �די ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹנק�ב
מכ�ירי�. אינ� מי�, ב� הי� א� וכ� טמאה; מק�ל ְְְִִִִֵֵַַָָָ�ְֵֵַאינ�

.È�וא טמאה; מק�ל �� ה�ט�ע הרי נק�ב, �אינ� ְְִָ�ְֲִֵֵֵֶַַַָָָעצי�
מכ�ירי�. �ת�כ�, מי� ְְִִִַַָהי�

.‡È�ה� לבקע יכ�לי� �ה�ר�י� אדמה �כלי גללי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�לי
–]ולצאת, שבה� וא�[המי� ה�רעי�; את מכ�ירי� אינ� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

�נק�בי�. ה� הרי נק�בי�, �אינ� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È,לי� ח��ב אינ� � �פת� עד עפר ��לאה� ְְְִִִֵֶַָָָָָָעצי�
ק��ל. �לי �אינ� �פה, ל� �אי� �טבלה ה�א הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא�א
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.‚Èעל א� נטמא�, � האכלי� על ��פל� טמאי� ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָמ�קי�
וההכ�ר ה�מאה �הרי ה�עלי�, �רצ�� ��א ��פל� ְְְֵֶַָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ�י

��רקע יהי� ��א וה�א, �אחת; בכלי]�אי� .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ

.„È�אד למאכל רא�י �אינ� עד ונסרח, ��פסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ל
רא�י ואינ� ונפסד, ��סרח מ�קה וכ� טמאה. מק�ל אינ� �ְֵֵַ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
מכ�יר, �אינ� �דר� טמאה, מק�ל אינ� � האד� ְְְִֵֶֶֶַָ�ְְִִֵֵַַָָָל�ת�ת

י�תה". "א�ר ֱֲִֶֶֶֶַָ��אמר:

.ÂË�לק�� בישלו]הע�ר עליה[� �ח�ב וה�ליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
עצמ�. �פני אכלי� טמאת מ��אי� � ְְְֳִִֵַַָָ�ְֲִִִַַָלאכילה

.ÊËטמאת מ��א א� ספק זה הרי � ��לק� חמ�ר ְַ�ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָע�ר
מא�ס �ה�א מ�ני מ��א, אינ� א� ��לק�, מ�ני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלי�

ְֵַהר�ה.

.ÊÈה�המה ��גללי ��ע�רי� ה�קר ��גללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָח�י�
לאכילה, עליה� ח�ב וא� טמאה; מק�לי� אינ� ְְֲֲִִִֵֵֶַָָ�ְְְִִֵֶַָָ���ט�,

אכלי�. טמאת ְֳִַָ�ְִַמ��א�ת

.ÁÈ�א � ונסרח נפסד ��טמא ואחר ��טמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ�ל
�חר� ��ב� א� ה�לב, מ�אכל חרס]נפסל זה[� הרי � ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זה הרי � לכלב רא�י ה�א ועדי� אד�, מ�אכל נפסל ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹטה�ר;
�מקוה. טהרה לה� אי� ��טמא�, האכלי� וכל ��היה. ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָטמא

.ËÈ,טה�ר מה� ה��מח הרי � ��רע� טמאי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָזרעי�
�לה זרע� �אי� �דבר נשאר]ואפ�� וה�א,[הגרעי� ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

אפ�� �טמאת�, ה� הרי � ה�ר�ה קד� אבל ְֲִָָ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ�ה�רי��.
�לה. ��רע� ְְֶֶַָָָ�דבר

.Î�וא אכל; מ��רת �טל� לכלי�, מח�רי� �ה� ְְְִִִִֵֶַָָֹ�ְֳִֵֶָאכלי�
וה� ה�איל � ה�לי �טמאת מ��אי� ה� הרי ה�לי, ְְְִִֵַַ�ְְְְֲִִִִֵֵַַָנטמא

�ע�. ה� הרי ע�, ��מי� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַמ���י�

.‡Îהרי � ונסרח נפסד ��טמא ואחר ��טמא, מ�קה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
לע�ל� ה�לב ידי י�צא ה��קה �אי� לע�ל�; �טמאת� ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְֶזה

משקה] כל מ�[מלקק ח�� טהרה, ��טמא למ�קה ואי� .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי ��� �יו� � �מקוה מי� הט�יל �א� �לבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�י�
וצ�נ� �צ�נ�, ח�י� �מט�ילי� טהר�; עליה�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָה�קוה

�רעי�. ויפי� �יפי�, ורעי� ְְְְְִִִִִַָָָָ�ח�י�,

.·Îמלאה �היא מקצת�[רטובה]מ�ל והט�יל מ�קי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
.��� את ��ט�יל עד מקצת�, �על ה�י� טהר� לא � ָ�ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��קוה

.‚Îה�איל � מקוה למי מקצת� וה�יק ��טמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ�לג
.��� טהר מקצת�, �ְְִַַָָָוטהר

.„Îשמרי�]ה�מד ע� אחר[מי� ��טמא �י� ה�מא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
� החמי�,���ד�, ��א עד � טמאי� �מי� ���ד� י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הרי � מ�החמי� �מי�; ה�א �הרי ויטהר, �מקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמ�יק�
�מקוה. טהרה ל� ואי� �יי�, ְְְְֳִִֵֶַָָה�א

.‰Îוכ��צא ויי� �ב� �ג�� מ�קי�, מלאה �היתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקדרה
ונגע יד� את לטמאה הרא��� �פ�ט ��קוה, �נת�נה ְְֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַָָָָ�ה�,

במשקי�]�� �י[� על א� ה��קי�, את מט�א זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
�י על א� ה��קי�, מחמת ה�דרה ונטמאת ��קוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ�ה�
טה�רה, ה�דרה � מי� מלאה היתה מקוה. �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�היא
ה�י� ואי� לע�ל�; חר� �לי מט�א הרא��� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אי�

מקוה �מי מערבי� �ה� מ�ני טמאי�, ע"י��ת�כ� �] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

נטמאתהשקה] � �� ונגע יד� את ה�מאה אב ��ט .ַַַָ�ְְְִֵֶַָָָָ
חר�. �לי מטהר ה�קוה �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה�דרה,

.ÂÎפיכ�ת� שופכי�]מי ירד�[מי טמאה. �חזקת ה� הרי , ְְְֲִֵֵֵֶַ�ְְָָ
מחצה טה�רי�; ה� הרי עליה�, ר�� א� � ג�מי� מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליה�
אימתי? �קרקע�ת. �י� �כלי� �י� טמא ה�ל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
וירד� ג�מי�, מי קדמ� א� אבל �פיכ�ת; מי ��דמ� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ�זמ�
�ה��קי� טמא; ה�ל � �פיכ�ת מ�י �ה�א �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלה�

�ה�א. �כל מט�אי� לטה�רי�, ��רד� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָה�מאי�

.ÊÎ��� את הטיט]ה��ר� את �ס�ת�,[מחליק את והמכ�ס ְְְֵֵֶֶַַַַ
ור�� עליה�, ��מי� וירד� מנ�פי�, ה� [התגברו]והרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

טה�רי�. מה� וה��טפי� עליה�, ג�מי� מי ר�� הרי � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה�טיפ�ת

.ÁÎוהרי וטבל, האד�, זה ונטמא טה�ר, �מ� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��
קט� אבר סיכת �די היה א� � ��ר� על [�אצבעה�מ� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וטבלקטנה] טמא, �מ� ס� קד�. ��היה טה�ר ה�א הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�קה מ��� נ�אר א� א�א �עליו; ה�מ� טהר לא �ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בו]ט�פח הנוגעת האצבע את מרטיב ה�מ�[� הרי , ֲֵֵֶֶַַ
�מע�ט�. �טל להט�יח, �די מ��� נ�אר לא וא� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ�ְ�טמאת�;

שני יו�

ג ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

��כ�ר�;‡. עד מ��אי� האכלי� �אי� �ארנ�, ְְ�ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָ�בר
טמאה מק�ל אינ� אד�, למאכל מיחד �אינ� אכל ְָ�ְְֲֵֵַַַָָָ�ְְֵֶֶֶָֹו��ל

לאד�. ��חד� ְֲִֶַָָעד

לאד�·. מיחד ואינ� זה, �מק�� לאד� מיחד �ה�א ְָָָ�ְְְְֵֶָָָָ�ְֶֶֹאכל
מח�בה צרי� אינ� ,�� מיחד �ה�א �מק�� � אחר ֲִֵַָָָָ�ְְְֵֶַָָ�מק��
מח�בה צרי� ,�� מיחד �אינ� �במק�� לאד�; ֲִַָָָָ�ְְְְֲֵֶַָָָליחד�
���פ� אכל וכל טמאה. יק�ל �� ואחר לאד�, ְְֶֶָָֹ�ְְְְֲֵַַַַָָָליחד�

הכ�ר. צרי� אינ� וכלי�, אד� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלט�א

הכ�ר‚. ��ריכי� אכלי� צריכי�[לטומאה]י� ואינ� ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכי�[לאכילה]מח�בה ואינ� מח�בה ��ריכי� וי� , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכי� �אינ� וי� והכ�ר, מח�בה ��ריכי� וי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכ�ר,
המיחדי� האכלי� �ל �יצד? הכ�ר. ולא מח�בה ִָ�ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלא
מח�בה. צריכי� ואינ� הכ�ר, צריכי� � מק�� �כל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָלאד�

וח טה�רי� טמאי��גי� ודגי� מק��, �כל טה�רי� גבי� ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ
�צריכי� לאד�, מיחדי� ה� הרי � ��פרי� טמאי� ְְִִִָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָוחגבי�
טה�רה �המה חלב וכ� מח�בה; צריכי� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהכ�ר
מק��. �כל מח�בה, צרי� ואינ� הכ�ר צרי� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��תה
�י� � החי מ� ה��ר� ��ר והכ�ר: מח�בה צריכי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוא��
הע�� ונבלת הע��; מ� �י� ה�המה, מ� �י� האד�, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�
�הכ�ר �י על א� � ��פרי� �ח�טה �המה וחלב ְַ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�מא;
�ל ��אר ה�ח�בה; אחר �ני הכ�ר צרי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ��חיטה,

�מרקעי� �ג�� ה�דה חריפי�]ירק�ת וה�צלי�[בצלי� , ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
� קט�י� ודגי� החגבי� וכ� וה�טר��ת, �י�תר, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָה��י�

על�י� ��פרי�. מח�בה ירק]צריכי� לבהמה,[מי� ��רע� ְְֲִִִַַָָָ�ְְְִִֵֶָָָ
��ח�ב עד טמאה, מק�לי� אינ� � לאד� עליה� ְְֶַַָֹ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָונמל�

��ח�בת ���ל��; אחר אינ�[בשעת]עליה� ח��ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
והדיח� לבהמה ���ט� על�י� ונמל�[במי�]מח�בה. , ֲַָָ�ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

�ל וכ� ה�ח�בה; אחר �ני הכ�ר צריכ�ת � לאד� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליה�
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האלל �ה�. שנפשט]���צא בעור הדבוק בשר א�[שאריות � ֲִֵֶַָָָ
ח�ב לא וא� אכלי�; טמאת מק�ל לאכילה, עליו ְְֳִִִֵַָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָח�ב
העצמ�ת וכ� טמאה. מק�ל ואינ� �ע� ה�א הרי ְְֲֵָָָ�ְְְֲֵֵֵֵַָָעליו,
ה�רני� מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה�ידי�, ���ר, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ�ְַהמח�רי�
מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה��צה, וה�נפי� ה�לפי�, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ�מ�
מח�בה צריכי� � ���ר ה�בלעי� החרט�� �מ� ְְֲִִִַַָָָָָ�ְְִִִַַַַַָה��רני�
נבלת הכ�ר: ולא מח�בה לא צריכי� �אי� וא�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהכ�ר.
וחלב ה�ה�ר, הע�� ונבלת מק��, �כל טה�רה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
מח�בה, צרי� מא�� אחד אי� � ��ר�י� טמאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�המה
מ�ני הכ�ר, צריכי� ואינ� אד�; למאכל מיחדי� �ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְְִֵֶלפי
טמאה המט�א וכל �כזית, וכלי� אד� לט�א ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ���פ�
ואי� מח�בה, צריכי� וא�� הכ�ר. צרי� אינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָחמ�רה,
�המה ונבלת ��פרי�, ה�ה�ר הע�� נבלת הכ�ר: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכי�
אבל מ�זית; �ח�ת על �ח�ב וה�א, מק��; �כל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָטמאה

ה�א. טמאה אב ְָ�ְִַַ�זית,

�ני�„. �� ו�חט לנכרי, טמאה �המה ��חט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָי�ראל
וושט] �היא[קנה זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה ז� הרי �ְֲִֵַָ�ְְֳִִֶַַָָ

�חט� י�ראל �הרי � מח�בה צריכה ואינ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפר�סת;
צריכה ואינ� מ��; �ד�לה מח�בה ל� ואי� ה��י, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, �� �חט חמ�רה. טמאה לט�א ���פ� לפי ְֲֶַָָָָָ�ְְְִֵֵֶֶַָהכ�ר,

��חר� חד]א� וכ�[בכלי אכלי�. טמאת מ��אה אינ� � ְְִֵֶַָָָָ�ְְֳִֵַָ
רב א� �ני� �� ו�חט לי�ראל, טה�רה �המה ��חט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��י
מפר�סת, �היא זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה � ְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ�ְְִִַַָ�ני�
אינ� � נחר� א� אחד, �� �חט הכ�ר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינ�

ה�בל�ת. ��אר היא והרי אכלי�, טמאת ְְְֲֳִִִֵֵַַַָָ�ְִַָמ��אה

ח�ב‰. �� ואחר �המה, �ל החי מ� מאבר ��ר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהח�ת�
אינ� � חתכ� �� ואחר עליו, ח�ב הכ�ר. צרי� � ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
וכל �נבלה, חמ�רה טמאה ��ט�א מ�ני הכ�ר; ְְְֲִֵָָָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָצרי�

הכ�ר. צרי� אינ� חמ�רה טמאה ְְֲִֵֵֶָָָ�ְֵַַהמט�א

.Â,עליו �ח�ב טמאה �המה מ�בלת מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ח�ת
צרי� ה�ל אי� � אחרי� מאכלי� �ביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוה�לי�
ה�לימ� א� ה�יצה, ��כלל מ�זית �פח�ת ה�איל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכ�ר;

�ז וכ� חמ�רה. טמאה מט�א �המהלכזית, מ�בלת ית ְְִִֵַַ�ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
�ה�לי� עד �בצק א�ת� וח�ה עליה, �ח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה הרי ה�צק, מ�ני �מ�ע מט�א ואינ� ה�איל � ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל ה�איל הכ�ר, צרי� ה�ה ה�צק ואי� מח�בה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�
א� ��ת�כ�; נבלה �זית מ�ני �מ�א מט�א ה�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�ע�ר
טמאה לט�א ס�פ� הרי �מ�ע, מט�א �אינ� �י ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָעל

הכ�ר. צרי� אי� לפיכ� ְְֲִִֵֵֶָָָחמ�רה;

.Êביצה� עליו �ה�לי� ה�ת, מ��ר מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ח�ת
אצל ה�ל �טל �הרי מח�בה, צרי� ה�ל � אכלי� ְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמ�אר
��כלל�. ה�ת ��ר מ�ני הכ�ר, צרי� ה�ל ואי� אד�; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ל

.Áטמאה מט�א ה�ל � �בצק �ח�ה� ה�ת, מ� ְָ�ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�זית
ֲָחמ�רה.

.Ëח�ב א� � לכלבי� להאכיל� חי מאד� ��ר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהח�ת�
הכ�ר. צרי� ואינ� מח�בה צרי� זה הרי אד�, למאכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעליו

.Èלגת ��פל השמ�]��זל �ה�ת[בית �י על א� � ומת , ְִֵֶֶַַַַַַָָָ
מח�בה[בעיר]��דינה צרי� �לפיכ� ��ת, נמאס הרי � ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

זה[לאכילה] הרי � לנכרי להאכיל� ��העלה� עליו ח�ב .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
עליו ח�ב אד�; למאכל עליו ח�ב �הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ��א,
�ח�ב זה היה אכלי�. טמאת מ��א אינ� לכלב, ְֳִִֵֶֶַָָָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַלהאכיל�
טה�ר; זה הרי וקט�, ��טה חר� לאד� להאכיל� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליו

���[החרש]העלה� � טמא זה הרי לאד�, להאכיל� �די ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מח�בה. לה� ואי� מע�ה, ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָלה�

שלישי יו�
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�ה�;‡. �ל עצמ�, לטמאת לטמאה? אכלי� �ע�ר ְְֵֶַַָָ�ְְָ�ְֳִִַָָ��ה
האכל "מ�ל ��אמר: � מ��א חר�ל, א� �מ�� ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ֲִאפ��
אחר אכל מט�א טמא אכל ואי� �ה�א. �ל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹא�ר
קל�ת�. �לא �ביצה �� ��היה עד � ידי� א� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�
�ביצה ��אכל עד נפסל אינ� � טמאי� אכלי� הא�כל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכ�

�רס. חצי ה�א וזה ְְֱֲִֶֶָָ�מחצה,

אפ��·. �ה�; �כל �מט�אי� �ה�, �ל מ��אי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��קי�
�כלי�, א� �אכלי�, ��געה �חר�ל טמאי� מ�קי� ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָט�ת
ה��תה אי� כ�, �י על וא� נטמא�. � אחרי� �מ�קי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַא�
��ארנ�. �מ� רביעית, ����ה עד נפסל, טמאי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמ�קי�

ה�ו�ה‚. את לפסל מצטרפי� ה��קי� האד�]�ל ,[גו� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת לט�א לכביצה, מצטרפי� האכלי� וכל ְַ�ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַָָָָָלרביעית.
ע� ח�ה אפ�� ה�ו�ה; את לפסל �רס, �לכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלי�,
מצטר�. ה�ל � �א�� וכ��צא �ב�ר �אנה ע� �צק, ע� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹקמח

והאלל„. וה�בלי� וה�רק ���ר, המח�ר [שאריותהע�ר ְַָ�ְְְְֲִַַַַָָָָָָָ
שנפשט] בעור הדבוק עליובשר ח�ב ��קצת� �י על א� ,ְִִִֵֶַַָָָ

�לט��[לאכילה] מקצת� עליו, ח�ב לא [השאירה�מקצת� ְְְִִִֵַָָָָָֹ
ס�י�שאריות] �לט�� �מקצת� שנותרוח�ה [שאריות ְְִִַַַָָָ

בסכי�] וה�ידי�כשחתכו ���ר, המח�רי� והעצמ�ת ,ְְֲַָָ�ְִִִַַָָָ
וה��צה, וה�נפי� וה�לפי�, ה�רני� מ� הר�י� ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָוה�ק�מ�ת
ה�בלעי� החרט�� �מ� ה��רני� מ� הר�י� ְִָ�ְְְְִִִִִַַַַַַַָָוה�ק�מ�ת
�מצטרפי� �מט�אי� מ��אי� מא�� אחד �ל � ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ���ר

�רס. לכחצי א� ְְְֲִִֵַָָלכביצה,

אינ�‰. � ונתמעט� �ח�ה, �ה�יח� טמאי� אכלי� ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ביצה
מ� וכעד�ה ה�בלה מ� א� ה�ת מ� �זית וכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמט�אי�;

טה�רי�. � ונתמעט� �ח�ה, �ה�יח� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָה�ר�

.Âונ�תר וד� חלב זמנ�]�זית אחר הקדשי� �פ��ל[מ� ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אי�[קדשי� � ונתמעט� �ח�ה, ְְֲִִִֵֶַַַָָ�ה�יח�

לכמ�ת חזר� � ונת�ח� ���מי�, ה�יח� �רת. עליה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָח�בי�
לא��ר. �י� ק�ה, לטמאה �י� חמ�רה, לטמאה �י� ְְִֵַָָ�ְְֲֵָָ�ְֵֶָ�הי�,

.Ê�בצלי �בני בצלי� תלושי�]עלי בצלי� �ה�[עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
הי� וא� �ה�; �מ�ת מ��ערי� ריר, �ה� י� א� � ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחל�לי�

חלל�. את ממע� וריקני�, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחל�לי�

.Á�ספ�ני י�[כספוג]�ת וא� �היא; �מ�ת מ��ערת , ַ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
חללה. את ממע� חלל, ְֲֵֶַָָָָָל�

.Ëת�ח�� העגל �[בבישול]��ר ��תמעט זקנה �ב�ר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�ה�. �מ�ת ְְֲִִֵֶַמ��ערי�

.È�ה�תקרק�י וה�קד וה�מרה מחמתהאג�ז [מקשקשי� ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
�ה�.יובש�] �מ�ת מ��ערי� ,ְְֲִִֵֶַ
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האלל �ה�. שנפשט]���צא בעור הדבוק בשר א�[שאריות � ֲִֵֶַָָָ
ח�ב לא וא� אכלי�; טמאת מק�ל לאכילה, עליו ְְֳִִִֵַָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָח�ב
העצמ�ת וכ� טמאה. מק�ל ואינ� �ע� ה�א הרי ְְֲֵָָָ�ְְְֲֵֵֵֵַָָעליו,
ה�רני� מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה�ידי�, ���ר, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ�ְַהמח�רי�
מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה��צה, וה�נפי� ה�לפי�, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ�מ�
מח�בה צריכי� � ���ר ה�בלעי� החרט�� �מ� ְְֲִִִַַָָָָָ�ְְִִִַַַַַָה��רני�
נבלת הכ�ר: ולא מח�בה לא צריכי� �אי� וא�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהכ�ר.
וחלב ה�ה�ר, הע�� ונבלת מק��, �כל טה�רה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
מח�בה, צרי� מא�� אחד אי� � ��ר�י� טמאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�המה
מ�ני הכ�ר, צריכי� ואינ� אד�; למאכל מיחדי� �ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְְִֵֶלפי
טמאה המט�א וכל �כזית, וכלי� אד� לט�א ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ���פ�
ואי� מח�בה, צריכי� וא�� הכ�ר. צרי� אינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָחמ�רה,
�המה ונבלת ��פרי�, ה�ה�ר הע�� נבלת הכ�ר: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכי�
אבל מ�זית; �ח�ת על �ח�ב וה�א, מק��; �כל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָטמאה

ה�א. טמאה אב ְָ�ְִַַ�זית,

�ני�„. �� ו�חט לנכרי, טמאה �המה ��חט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָי�ראל
וושט] �היא[קנה זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה ז� הרי �ְֲִֵַָ�ְְֳִִֶַַָָ

�חט� י�ראל �הרי � מח�בה צריכה ואינ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפר�סת;
צריכה ואינ� מ��; �ד�לה מח�בה ל� ואי� ה��י, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, �� �חט חמ�רה. טמאה לט�א ���פ� לפי ְֲֶַָָָָָ�ְְְִֵֵֶֶַָהכ�ר,

��חר� חד]א� וכ�[בכלי אכלי�. טמאת מ��אה אינ� � ְְִֵֶַָָָָ�ְְֳִֵַָ
רב א� �ני� �� ו�חט לי�ראל, טה�רה �המה ��חט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��י
מפר�סת, �היא זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה � ְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ�ְְִִַַָ�ני�
אינ� � נחר� א� אחד, �� �חט הכ�ר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינ�

ה�בל�ת. ��אר היא והרי אכלי�, טמאת ְְְֲֳִִִֵֵַַַָָ�ְִַָמ��אה

ח�ב‰. �� ואחר �המה, �ל החי מ� מאבר ��ר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהח�ת�
אינ� � חתכ� �� ואחר עליו, ח�ב הכ�ר. צרי� � ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
וכל �נבלה, חמ�רה טמאה ��ט�א מ�ני הכ�ר; ְְְֲִֵָָָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָצרי�

הכ�ר. צרי� אינ� חמ�רה טמאה ְְֲִֵֵֶָָָ�ְֵַַהמט�א

.Â,עליו �ח�ב טמאה �המה מ�בלת מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ח�ת
צרי� ה�ל אי� � אחרי� מאכלי� �ביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוה�לי�
ה�לימ� א� ה�יצה, ��כלל מ�זית �פח�ת ה�איל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכ�ר;

�ז וכ� חמ�רה. טמאה מט�א �המהלכזית, מ�בלת ית ְְִִֵַַ�ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
�ה�לי� עד �בצק א�ת� וח�ה עליה, �ח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה הרי ה�צק, מ�ני �מ�ע מט�א ואינ� ה�איל � ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל ה�איל הכ�ר, צרי� ה�ה ה�צק ואי� מח�בה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�
א� ��ת�כ�; נבלה �זית מ�ני �מ�א מט�א ה�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�ע�ר
טמאה לט�א ס�פ� הרי �מ�ע, מט�א �אינ� �י ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָעל

הכ�ר. צרי� אי� לפיכ� ְְֲִִֵֵֶָָָחמ�רה;

.Êביצה� עליו �ה�לי� ה�ת, מ��ר מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ח�ת
אצל ה�ל �טל �הרי מח�בה, צרי� ה�ל � אכלי� ְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמ�אר
��כלל�. ה�ת ��ר מ�ני הכ�ר, צרי� ה�ל ואי� אד�; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ל

.Áטמאה מט�א ה�ל � �בצק �ח�ה� ה�ת, מ� ְָ�ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�זית
ֲָחמ�רה.

.Ëח�ב א� � לכלבי� להאכיל� חי מאד� ��ר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהח�ת�
הכ�ר. צרי� ואינ� מח�בה צרי� זה הרי אד�, למאכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעליו

.Èלגת ��פל השמ�]��זל �ה�ת[בית �י על א� � ומת , ְִֵֶֶַַַַַַָָָ
מח�בה[בעיר]��דינה צרי� �לפיכ� ��ת, נמאס הרי � ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

זה[לאכילה] הרי � לנכרי להאכיל� ��העלה� עליו ח�ב .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
עליו ח�ב אד�; למאכל עליו ח�ב �הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ��א,
�ח�ב זה היה אכלי�. טמאת מ��א אינ� לכלב, ְֳִִֵֶֶַָָָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַלהאכיל�
טה�ר; זה הרי וקט�, ��טה חר� לאד� להאכיל� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליו

���[החרש]העלה� � טמא זה הרי לאד�, להאכיל� �די ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מח�בה. לה� ואי� מע�ה, ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָלה�
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�ה�;‡. �ל עצמ�, לטמאת לטמאה? אכלי� �ע�ר ְְֵֶַַָָ�ְְָ�ְֳִִַָָ��ה
האכל "מ�ל ��אמר: � מ��א חר�ל, א� �מ�� ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ֲִאפ��
אחר אכל מט�א טמא אכל ואי� �ה�א. �ל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹא�ר
קל�ת�. �לא �ביצה �� ��היה עד � ידי� א� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�
�ביצה ��אכל עד נפסל אינ� � טמאי� אכלי� הא�כל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכ�

�רס. חצי ה�א וזה ְְֱֲִֶֶָָ�מחצה,

אפ��·. �ה�; �כל �מט�אי� �ה�, �ל מ��אי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��קי�
�כלי�, א� �אכלי�, ��געה �חר�ל טמאי� מ�קי� ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָט�ת
ה��תה אי� כ�, �י על וא� נטמא�. � אחרי� �מ�קי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַא�
��ארנ�. �מ� רביעית, ����ה עד נפסל, טמאי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמ�קי�

ה�ו�ה‚. את לפסל מצטרפי� ה��קי� האד�]�ל ,[גו� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת לט�א לכביצה, מצטרפי� האכלי� וכל ְַ�ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַָָָָָלרביעית.
ע� ח�ה אפ�� ה�ו�ה; את לפסל �רס, �לכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלי�,
מצטר�. ה�ל � �א�� וכ��צא �ב�ר �אנה ע� �צק, ע� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹקמח

והאלל„. וה�בלי� וה�רק ���ר, המח�ר [שאריותהע�ר ְַָ�ְְְְֲִַַַַָָָָָָָ
שנפשט] בעור הדבוק עליובשר ח�ב ��קצת� �י על א� ,ְִִִֵֶַַָָָ

�לט��[לאכילה] מקצת� עליו, ח�ב לא [השאירה�מקצת� ְְְִִִֵַָָָָָֹ
ס�י�שאריות] �לט�� �מקצת� שנותרוח�ה [שאריות ְְִִַַַָָָ

בסכי�] וה�ידי�כשחתכו ���ר, המח�רי� והעצמ�ת ,ְְֲַָָ�ְִִִַַָָָ
וה��צה, וה�נפי� וה�לפי�, ה�רני� מ� הר�י� ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָוה�ק�מ�ת
ה�בלעי� החרט�� �מ� ה��רני� מ� הר�י� ְִָ�ְְְְִִִִִַַַַַַַָָוה�ק�מ�ת
�מצטרפי� �מט�אי� מ��אי� מא�� אחד �ל � ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ���ר

�רס. לכחצי א� ְְְֲִִֵַָָלכביצה,

אינ�‰. � ונתמעט� �ח�ה, �ה�יח� טמאי� אכלי� ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ביצה
מ� וכעד�ה ה�בלה מ� א� ה�ת מ� �זית וכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמט�אי�;

טה�רי�. � ונתמעט� �ח�ה, �ה�יח� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָה�ר�

.Âונ�תר וד� חלב זמנ�]�זית אחר הקדשי� �פ��ל[מ� ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אי�[קדשי� � ונתמעט� �ח�ה, ְְֲִִִֵֶַַַָָ�ה�יח�

לכמ�ת חזר� � ונת�ח� ���מי�, ה�יח� �רת. עליה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָח�בי�
לא��ר. �י� ק�ה, לטמאה �י� חמ�רה, לטמאה �י� ְְִֵַָָ�ְְֲֵָָ�ְֵֶָ�הי�,

.Ê�בצלי �בני בצלי� תלושי�]עלי בצלי� �ה�[עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
הי� וא� �ה�; �מ�ת מ��ערי� ריר, �ה� י� א� � ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחל�לי�

חלל�. את ממע� וריקני�, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחל�לי�

.Á�ספ�ני י�[כספוג]�ת וא� �היא; �מ�ת מ��ערת , ַ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
חללה. את ממע� חלל, ְֲֵֶַָָָָָל�

.Ëת�ח�� העגל �[בבישול]��ר ��תמעט זקנה �ב�ר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�ה�. �מ�ת ְְֲִִֵֶַמ��ערי�

.È�ה�תקרק�י וה�קד וה�מרה מחמתהאג�ז [מקשקשי� ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
�ה�.יובש�] �מ�ת מ��ערי� ,ְְֲִִֵֶַ
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.‡È�הי זה; ע� זה מצטרפי� �וי�, ו�ע�ר� ��מאת� ְְְְִִִִִֶֶָָָָ�ֶָ�ל
� טמאת� לא אבל �ע�ר� �ע�ר�, לא אבל �וי� ְָָ�ְֲֲִִִָָָָָָָֹֹ�טמאת�
טמאת� �יצד ��ה�. ��ל לט�א ואפ�� מצטרפי�, ְָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאי�
ולא �ע�ר� ;��� ורקב ה�ת ��ר �ג�� �ע�ר�? לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹאבל

��ר �ג�� �]טמאת�, צרי�[האד� ואי� ה�בלה. �ב�ר ה�ת �ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
�ג�� �טמאה, ולא ��ע�ר לא �וי� הי� לא �א� ְְָ�ְְְִִִֶַָָֹֹֹל�מר,

מצטרפי�. �אי� � ה�ר� �ב�ר ה�בלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��ר

.·È�אינ טמא אכל ��ל �וה, �ע�ר� � טמאי� ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלי�
אינ� טמא אכל ��ל �וה, וטמאת� �כביצה; א�א ְֵֵֶֶָָָָָָֹ�ְְְִֵֵֶַָָמט�א
לפיכ� כלי�. ולא אד�, מט�א ואינ� �מ�ע, א�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמט�א
אכל �יצה �חצי �יצד? ���ניה�. ��ל לט�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפי�
�ני; זה הרי � �זה זה ��לל� �ני אכל �יצה וכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹרא���
וכחצי �ני אכל �יצה �חצי �סל�. �תר�מה, נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוא�
�ל וכ� �לי�י. זה הרי � �זה זה ��לל� �לי�י אכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ�יצה
אכל �יצה וחצי רא��� אכל �יצה חצי אפ�� �זה. ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ���צא

רביעי. ה�ל הרי � �זה זה ��לל� קד� �ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹרביעי

.‚Èזה� זה ��לל� �ני אכל �כביצה רא��� אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ�ביצה
ח�ק� רא���; ה�ל חלקי�]� לשני �ני.[� מה� אחד �ל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

�סל�ה�; �ר�מה, �ל ��ר על לעצמ� וזה לעצמ� זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
�ני. ע��ה� �אחד, �ניה� ְְְִֵֵֶֶָָָנפל�

.„Èזה� זה ��לל� �לי�י אכל �כביצה �ני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ�ביצה
לעצמ� זה נפל �לי�י. מה� אחד �ל ח�ק�, �ני; ה�ל �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
�ניה� נפל� �סל�ה�; לא �ר�מה, �ל ��ר על לעצמ� ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

�לי�י. �ע��ה� מ�ני �סל�ה�, � ְְְְִִִֵֶַַָָ�אחת

.ÂËזה ��לל� �לי�י אכל �כביצה רא��� אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ�ביצה
�ה�לי�י � �ני וזה �ני זה ח�ק�, רא���; ה�ל � ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�זה

�ני. נע�ה �רא���, ֲִִֵֶַַָָָ��גע

.ÊËני� אכל ביצי� וכ��י רא���, אכל ביצי� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹ���י
רא���; מה� אחד �ל ל�ני�, ח�ק� רא���. ה�ל � ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��לל�
וכ� �ני. מה� אחד �ל אר�עה, א� חלקי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹח�ק�
��לל� �לי�י אכל ביצי� וכ��י �ני, אכל ביצי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ���י
ל�ל�ה �ני; מה� אחד �ל ל�ני�, ח�ק� �ני. ה�ל �ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

�לי�י. מה� אחד �ל ְְְִִֵֶֶַָָָָ�לאר�עה,

רביעי יו�
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לאכל,‡. ה�מ�כי� הר�י� העצי� ה� האכלי�, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיד�ת
והא�סי� תאני� עקצי �מ� האיל�, מ� �ה� נתלה ְְְִִֵֵַָָ�ְְִִִֶֶֶָָָָָֹ�האכל
מ�ברי� �ה� וכ��צא ה�לעיני�, וכ� הא���ל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�קצה
�על ה�ל�ה ה� האכלי�, ו��מרי לה�. צרי� ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�האכל

�זה. ���צא �ל וכ� א�ת�; ��מרת �היא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל

ולא·. �מט�א, מ��א � ��מר ואינ� יד, �ה�א ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹ�ל
טומאה]מצטר� לשיעור �י[� על א� ��מר, �ה�א וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ

��מר לא �אינ� וכל �מצטר�; �מ��א מט�א � יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�אינ�
�אינ� ל�מר צרי� ואי� מט�א, ולא מ��א אינ� � יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה �א� מצטר�? ואינ� �מט�א, מ��א �יצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטר�.
טמאה נגעה וא� ;�� ה�ל�י האכל נטמא ��ד, ְָ�ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹ�טמאה
האכל, ע� מצטרפת ה�ד ואי� ה�ד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אכל,

��מר, היה א� אבל �רס; לחצי א� לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלה�לימ�
�רס. ולחצי לכביצה מצטר� זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי

להכ�ר‚. יד י� �� לטמאה, ��ד לקבלת��� �] ְְֵֶָ�ְְְֵֵֶָָָ
��;טומאה] ה�ל�י האכל �ל הכ�ר ה�ד, הכ�ר �א� �ִֶ�ְַַָ�ְֶַַָָָֹ

מ�זית לפח�ת יד מכזית]וי� פחות האוכל וי�[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מ�פ�ל לפח�ת שעועית]��מר סוג � פול של ו��מר[מגודל . ְְְִֵֵָ

האכל.[לשני�]�ח�ק� ע� מצטר� אינ� , ְְִִִֵֵֶֶָָֹ

��ה�„. האכלי� ע� מ��אי� �ה� אכלי� ל��מרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�מ�י�
� י�רע" א�ר זר�ע זרע �ל "על ��אמר: �ה�? ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ְמח�רי�
��עיר� ח�י� לזריעה, מ�ציאי� אד� ��ני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ�דר�

וה�א[קליפת�] �קל�יה�; ועד�י� �קל�יה�, ��ע�רי� ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
ה��מרי�. ל�אר ְְִִִַַָה�י�

��ה�‰. �מט�א�ת מ��א�ת �ה� האכלי� ליד�ת ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�מ�י�
לכל � לכ�" ה�א "טמא ��אמר: האכל? ע� ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ְמח�רי�

ְְֵֶֶָ��צרכיכ�.

.Âיי�]ל�ת[ענבי�]ה��צר י[לעשות� ל� אי� ד�ת;� ֵֵַַַָ
���צ� מ�ני ��ד, צר� ל� אי� ה��קה.[היד]�הרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ê���לס לסוכתו]ה��צר אינ�[� �הרי יד�ת; ל� אי� � ְֲִֵֵֵֵֶַָ
ל�ד. ִַָָצרי�

.Á�סס�� האכלי� יד�ת טה�רי�.[ריסק�]�ל ��ר�, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ

.Ëקט�]�סיגה �ר�נ�[אשכול א���ל ,[מענביה]�ל ְְְִִֶֶֶָָ
לא�ת� יד זה הרי � אחד �ר�ר �� נ���ר וא� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטה�רה;

�רביט וכ� טמאה. �מק�לת �ר�נ�,[אשכול]�ר�ר, �מרה ְְֵֶֶַַ�ְְְְְִִֵֶַָָָ
קטנ��ת �רביט וכ� טמא. אחת, �מרה �� ��ר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטה�ר;

טמאה. מק�ל אחד, �ר�ר �� ��ר טה�ר; ְָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�ר�נ�,

.Èמר�� ��י על ��מר אי� עללע�ל� קליפה [כגו� ְֵֵֵֵַַָ
ה�אקליפה] לאכל, ה�מ�� �לבד אחד ��מר א�א ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ע��. ְִֶַָה�ח�ב

.‡Èנימית� �בצל: קל��ת הנאכל]�ל� �י�[הבצל � ְְְִִִֵָָָֹ
קד�רה �י� אמצעית[חתוכה]�למה מצטרפת; [שאינה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינ� קד�רה מצטרפת, �למה �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טה�רה. ,�� �בי� �� �י� � ְִֵֵַָָָָהחיצ�נה

.·Èמ�ני �מצטרפ�ת, �מט�א�ת מ��א�ת ה�ל�י� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ�ל
ת�רמ�סי� �קל�י פ�לי� קל�י ��מר. קטנית]�ה� מי� �]� ְְְִִִִֵֵֵֵֶ

נ�אר וא� מ��אי�; לאכלי�, �נס� מ��אי�; אינ� ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָָָָָזרק�,
א� � מלפפ�� קל�י מ��אי�. �� �בי� �� �י� � אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ה�
אכלי�. טמאת מ��א�ת ה�לפפ��, מ��� �ה� �אי� �י ְֳִַָ�ְְְִִִֵֶֶַַַָָעל
ע�ה�; מצטרפת קל�ת� יב�י�, �ה� �זמ� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה�ע�רי�
לחה �י� � הח�ה אבל מצטרפת. אי� לחי�, �ה� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בזמ�

מצטרפת. קל�ת� יב�ה, ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�י�

.‚È,מצטרפ�ת ולא �מט�א�ת מ��א�ת � ה�רעיני� ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹ�ל
הרטב מ�לעינת ור�]ח�� רטוב �מרה[תמר �ל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

מצטר�. אי� ְְִֵֵֵָָיב�ה,

.„Èלתמר]הח�תל הגרעי� שבי� �ל[קרו� ה�רעינה �על ְִֶֶַַַַָָ
מ�ני � מצטר� היב�ה, �רעינת ו�על מצטר�; אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

�אכל. נח�ב �אכל, �בק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ�ה�א

.ÂË�מקצת ��צאת רטב �ל לתמר]�רעינה �ל[מחו� � ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ
��� עצ� וכ� מצטר�. אינ� וה��צא מצטר�, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��נגד
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מ�ד ה��ר עליו היה מצטר�. ה��ר ��נגד �ל ��ר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
חלל עד ה��ר ��חת העצ� א�א מ��� מצטר� אי� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד,
ה�א �א�� א�ת� ר�אי� חלל, לעצ� היה לא וא� ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצ�;

האז�ב מצטרפת]�עבי העצ� מ� דקה העצ�[שכבה ��אר , ְֳִֵֶֶָָָָ
ח��בי�. ה� ��מר �מ� ל��ר �העצמ�ת מצטר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאי�

.ÊËהיר�]ק�לית �[עצ� �פ�ל אפ�� ��ר, עליה �היה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ��� את ְָ�ְָ�ֵֶ��רר

.ÊÈ�לק�� �י על א� � תמרה וגרעיני זיתי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�.[בישל�] אי� ְֳִִִֵַָָלאכלי�,

.ÁÈ�אי לאכלי�, ��נס� �י על א� � חר�בי� ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�. לאכלי�, �לק� ְְְֳִִִִִַַָָָָמ��אי�;

.ËÈ���ה �ר�י �מצטרפי�: �מט�אי� מ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא��
וה�פל�ט�ת בצל]וה�צלי� וה�טמה[מי� לחי�, �ה� �זמ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

הבצל] והע��ד[ראש יב�ה, �י� לחה �י� קנה]��ה� [כעי� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל �נגד מכ�� בבצל]�ה�א הנאכל החלק ו�ר�י[� , ְֶ�ְְְֵֶֶֶָָָֹ

צנו�]וה�פ�ס[חסה]החזרי� מצטר�,[מי� �ד�ל צנ�� ו�ר�י ; ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
וה�יג�[חוטי�]וה�יב ה�נתה ו�ר�י מצטר�; אינ� ����] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עשב] ל�תלי�מיני �עקר� ��ה וירק�ת �דה ירק�ת ו�ר�י ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
וה�ב��[לשותל�] ��לת �ל וה�דרה ���,[קליפה], ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

וה�לסי� �גר�גר�ת, תאני� דקות]ועקצי והחר�בי�.[תאני� ְ�ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

.Î���ה �ר�י מצטרפי�: ולא �מט�אי� מתט�אי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹוא��
�אינ� והע��ד יב�י�, �ה� �זמ� וה�פל�ט�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�צלי�
ה�ער�ת וה� ��לי�, �ל �מלעי� האכל, �נגד ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמכ��

מ�ר �מ� ��מי� �ה� ה��לת ��רא� משור]ה�חר�ת �], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
וה�רי�י� הא�סי� [תפוחי�וה�ר�סטמלי�[חבושי�]ועקצי ְ�ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לאכל,קטני�] ה�מ�� טפח ה�לעת ועק� ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהעזר�רדי�,
ק�נדס מר]ועק� מ�א�[ירק טפח ה�ר�יל יד וכ� טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ה�ריג ה�א וה�ר�יל מ�א�, הגפ�]וטפח [ענפי ְְְִִִֶַַַַָָ
הא���ל ויד ,�� �ל�י�ת עצמו]�הא���ל�ת �ל[הגפ� ְְְְֶֶֶַָָָ

�זנב �ר�נ�[סו�]�ה�א, רקהא���ל ונשארו [מענבי� ְְְִֶֶֶַָ
וה�כ�דבראשו] טפחי�, אר�עה �מרה �ל ה�כ�ד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

�ב�ק�ת וה�מרי� �� �ל�יי� �ה�רביטי� האד� הע� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�א
�ל ויד טפחי�; �ל�ה ��לת �ל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��רביטי�,
ידיה� לה�צר �ר�� ו�אי� טפחי�, �ל�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�קצרי�

�ה� �ל שה�]ו�ר�יה� �מט�אי�[כמו מ��אי� א�� �ל � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלי�. יד�ת �ה� מ�ני מצטרפי�, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Îאר� מצטרפי�: ולא מט�אי� ולא מ��אי� לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹוא��
�רדי� וח�לפ�ת ה�ר�ב, קלסי ו�ר�י העקצי�, [סלק]�ל ָָ�ְְְְְְְְִִֵֵַַָָ

וה ה�פת, ����ט�וח�לפ�ת ��רקע ���ארי� הע�רי� � ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והחליפ� וחזר� וה�פת שנית]ה�ר�ב ה�ר�י�[צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ה�טמה האכל. ע� ��עקר� לה�זז כפתור��ר�� [כעי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
וה��בראשו] מצטרפת, ר��� מצטר�.[שער]�ל אינ� ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îק���� והאב�יח אי�[הרקיב]הר��� מקצת�, ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ה�ל�ה מ� ה��אר ואי� ����ק; לא�ת� ח��ר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָה��אר
היה א� וכ� �ל��. מ�עלת �מירת� אי� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמצטר�,
ח��ר ה�דדי� אי� � האמצע מ� ונ��ק �מ�א�, מ�א� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ל�
יר�י�, ירק�ת עלי מצטרפת. קל�ת� ואי� לזה, ִ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָזה

�ל��. אינ� �הרי מצטרפי�, אי� �לבני� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָמצטרפי�;

חמישי יו�

ו ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

ח��ר‡. ה�א עדי� � קל�ת� ��ס�קה וה�קדי� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאג�זי�
��ר�� עד ה�ל�ה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

מגל�לת·. קצת]�יצה לגמע�[צלויה מק�� �� מ���ב � ְֵָ�ְְְִִֶֶֶָָָָֹ
��ל�קה ח��ר. קל�ת� �אר אי� היטב]מ���, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ

נ��לה וא� ה�ל�ה; את ��ר�� עד ח��ר בהקל�ת� [נת� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ח��ר.תבליני�] ��� �ר�צ�, �י על א� � ִָ�ְְִִִִֶַַָָָ�קל�ת�

��ר��‚. עד ח��ר מח, �� ��� העצ�]עצ� צמר[ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
�י על א� � ה�י�י� ��זק� ו�ער ה�ב�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��רא�י

לתל�. ��תחיל עד ח��ר, ה� הרי � �א�ר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�חרכ�

ס�י�„. �העביר �י על א� � דגי� וק�ק�י חגבי� ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�נפי
קצת]עליה� הר���[הפריד� לק��. ��תחיל עד ח��ר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

�קנה.[לחתיכות]��רד� עליו ��קי� עד ח��ר , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]ה�רביטי�‰. ח��ר[ענפי אינ� �מרי�, �ל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Â�ה�לח על �נתנ� �חתכ� הפרוסותמלפפ�� נפרדו [ולא ְְְֲֶַַָָָ�ְָ
חתיכהלגמרי] � לפרק התחיל לפרק; ��תחיל עד ח��ר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ע�� הע�לה בה]וכל נדבק ח��ר.[� אינ� וה�אר ח��ר, ְְְִִִֵֶַָָָָ
ה�ח��נה שלו]��ה התחתו� ואינ�[קצה לעצמ�, ח��ר � ְְְְִִֵַַַָָָָ

�ל וחת� מלפפ�נ�ת, �ל�ה א� �ני� הי� לחתיכ�ת. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹח��ר
זה � מה� �אחד והתחיל ה�לח�, על וה�יח� מה� ְְְְִִֵֶֶֶָָ�ְִִֵֶֶַַָָאחד
'חצי� אמר: אפ�� ח��ר; אינ� וה�אר ח��ר, �� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ�התחיל
�� �התחיל החצי זה � ערבית' וחצי� �חרית נ�טל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

ח��ר. אינ� וה�אר ְְִִֵַָח��ר,

.Êא�� �י על א� � לב�ל �ה� וכ��צא ירק�ת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהמח��
והב�יל החתיכות]מרק הפריד א�[לא א�א ח��ר; אינ� , ְְִִִִֵֵֶַָ

מערה �ה�א �י על א� זה, נטמא לא � זה [מחוברנטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
�קצת] ה�לח� על לה�יח א� ל�לק א� לכ�� ח�� .��ְְְִִִִֵַַַַֹֹ�ְָ

�ח��. מה לפרק התחיל ואפ�� ח��ר, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,�מקצת נטמא וא� ח��ר; �רק�, לא �עדי� אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ל
.��� �ְִָנטמא

.Ëפרס�� �אחד[נחלק]אכל טמא ונגע �מקצת, �מערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה הרי ע��, ע�לה וה�ני �� ��גע �זה אחז א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה�
וי�ל האחר י�מט �מג�יה�, ה�מא �זה ��א�חז וא� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹח��ר;
��טמא. �רא��� �נ�גע האחר זה הרי א�א ח��ר, אינ� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Èאת � �ה� מח�רי� קלחי� א� עלי� �הי� האכלי� ִֶֶָָ�ְְֳִִִֶָָָָָָ�ל
א�חזי� ��לח, �עלה; א�ת� א�חזי� �עלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ר��
י�� �טב�ל ח��ר זה הרי � ע�� נתלה א� ��לח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָא�ת�

השקיעה] עד שטבל טמא�ת.[טמא ��אר ל�מר צרי� ואי� ,ְְִִֵַָָ�ְ
��� ��ד א�ת� א�חזי� יד, ל� היה א� א�וכ� [ובודקי� ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] מה�עולה �איזה א�ת� א�חזי� ועלה, יד ל� היה ;ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
א�חז� א� אמר�: �זה � עלה ולא יד ל� היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��רצה.
ח��ר. אינ� לאו, וא� ח��ר; ע��, ע�לה וה�ני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ��מא

.‡È�עקציה� ���צ� עוקציה�]האג�זי� ר�י�,[ע� ��ה� ְְֱִִֶָָ�ְְִֵֵֶֶַ
חבל[צירפ�]ואמנ� �מ� ה�צלי�[כשרשרת]��� וכ� , ֲַָָ�ְְְִֵֶֶַָָ

לפרק התחיל ח��ר. א�� הרי � ה�את ��ר� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ח�ר�
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מ�ד ה��ר עליו היה מצטר�. ה��ר ��נגד �ל ��ר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
חלל עד ה��ר ��חת העצ� א�א מ��� מצטר� אי� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד,
ה�א �א�� א�ת� ר�אי� חלל, לעצ� היה לא וא� ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצ�;

האז�ב מצטרפת]�עבי העצ� מ� דקה העצ�[שכבה ��אר , ְֳִֵֶֶָָָָ
ח��בי�. ה� ��מר �מ� ל��ר �העצמ�ת מצטר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאי�

.ÊËהיר�]ק�לית �[עצ� �פ�ל אפ�� ��ר, עליה �היה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ��� את ְָ�ְָ�ֵֶ��רר

.ÊÈ�לק�� �י על א� � תמרה וגרעיני זיתי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�.[בישל�] אי� ְֳִִִֵַָָלאכלי�,

.ÁÈ�אי לאכלי�, ��נס� �י על א� � חר�בי� ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�. לאכלי�, �לק� ְְְֳִִִִִַַָָָָמ��אי�;

.ËÈ���ה �ר�י �מצטרפי�: �מט�אי� מ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא��
וה�פל�ט�ת בצל]וה�צלי� וה�טמה[מי� לחי�, �ה� �זמ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

הבצל] והע��ד[ראש יב�ה, �י� לחה �י� קנה]��ה� [כעי� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל �נגד מכ�� בבצל]�ה�א הנאכל החלק ו�ר�י[� , ְֶ�ְְְֵֶֶֶָָָֹ

צנו�]וה�פ�ס[חסה]החזרי� מצטר�,[מי� �ד�ל צנ�� ו�ר�י ; ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
וה�יג�[חוטי�]וה�יב ה�נתה ו�ר�י מצטר�; אינ� ����] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עשב] ל�תלי�מיני �עקר� ��ה וירק�ת �דה ירק�ת ו�ר�י ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
וה�ב��[לשותל�] ��לת �ל וה�דרה ���,[קליפה], ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

וה�לסי� �גר�גר�ת, תאני� דקות]ועקצי והחר�בי�.[תאני� ְ�ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

.Î���ה �ר�י מצטרפי�: ולא �מט�אי� מתט�אי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹוא��
�אינ� והע��ד יב�י�, �ה� �זמ� וה�פל�ט�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�צלי�
ה�ער�ת וה� ��לי�, �ל �מלעי� האכל, �נגד ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמכ��

מ�ר �מ� ��מי� �ה� ה��לת ��רא� משור]ה�חר�ת �], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
וה�רי�י� הא�סי� [תפוחי�וה�ר�סטמלי�[חבושי�]ועקצי ְ�ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לאכל,קטני�] ה�מ�� טפח ה�לעת ועק� ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהעזר�רדי�,
ק�נדס מר]ועק� מ�א�[ירק טפח ה�ר�יל יד וכ� טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ה�ריג ה�א וה�ר�יל מ�א�, הגפ�]וטפח [ענפי ְְְִִִֶַַַַָָ
הא���ל ויד ,�� �ל�י�ת עצמו]�הא���ל�ת �ל[הגפ� ְְְְֶֶֶַָָָ

�זנב �ר�נ�[סו�]�ה�א, רקהא���ל ונשארו [מענבי� ְְְִֶֶֶַָ
וה�כ�דבראשו] טפחי�, אר�עה �מרה �ל ה�כ�ד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

�ב�ק�ת וה�מרי� �� �ל�יי� �ה�רביטי� האד� הע� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�א
�ל ויד טפחי�; �ל�ה ��לת �ל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��רביטי�,
ידיה� לה�צר �ר�� ו�אי� טפחי�, �ל�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�קצרי�

�ה� �ל שה�]ו�ר�יה� �מט�אי�[כמו מ��אי� א�� �ל � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלי�. יד�ת �ה� מ�ני מצטרפי�, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Îאר� מצטרפי�: ולא מט�אי� ולא מ��אי� לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹוא��
�רדי� וח�לפ�ת ה�ר�ב, קלסי ו�ר�י העקצי�, [סלק]�ל ָָ�ְְְְְְְְִִֵֵַַָָ

וה ה�פת, ����ט�וח�לפ�ת ��רקע ���ארי� הע�רי� � ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והחליפ� וחזר� וה�פת שנית]ה�ר�ב ה�ר�י�[צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ה�טמה האכל. ע� ��עקר� לה�זז כפתור��ר�� [כעי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
וה��בראשו] מצטרפת, ר��� מצטר�.[שער]�ל אינ� ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îק���� והאב�יח אי�[הרקיב]הר��� מקצת�, ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ה�ל�ה מ� ה��אר ואי� ����ק; לא�ת� ח��ר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָה��אר
היה א� וכ� �ל��. מ�עלת �מירת� אי� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמצטר�,
ח��ר ה�דדי� אי� � האמצע מ� ונ��ק �מ�א�, מ�א� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ל�
יר�י�, ירק�ת עלי מצטרפת. קל�ת� ואי� לזה, ִ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָזה

�ל��. אינ� �הרי מצטרפי�, אי� �לבני� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָמצטרפי�;
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ח��ר‡. ה�א עדי� � קל�ת� ��ס�קה וה�קדי� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאג�זי�
��ר�� עד ה�ל�ה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

מגל�לת·. קצת]�יצה לגמע�[צלויה מק�� �� מ���ב � ְֵָ�ְְְִִֶֶֶָָָָֹ
��ל�קה ח��ר. קל�ת� �אר אי� היטב]מ���, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ

נ��לה וא� ה�ל�ה; את ��ר�� עד ח��ר בהקל�ת� [נת� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ח��ר.תבליני�] ��� �ר�צ�, �י על א� � ִָ�ְְִִִִֶַַָָָ�קל�ת�

��ר��‚. עד ח��ר מח, �� ��� העצ�]עצ� צמר[ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
�י על א� � ה�י�י� ��זק� ו�ער ה�ב�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��רא�י

לתל�. ��תחיל עד ח��ר, ה� הרי � �א�ר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�חרכ�

ס�י�„. �העביר �י על א� � דגי� וק�ק�י חגבי� ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�נפי
קצת]עליה� הר���[הפריד� לק��. ��תחיל עד ח��ר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

�קנה.[לחתיכות]��רד� עליו ��קי� עד ח��ר , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]ה�רביטי�‰. ח��ר[ענפי אינ� �מרי�, �ל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Â�ה�לח על �נתנ� �חתכ� הפרוסותמלפפ�� נפרדו [ולא ְְְֲֶַַָָָ�ְָ
חתיכהלגמרי] � לפרק התחיל לפרק; ��תחיל עד ח��ר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ע�� הע�לה בה]וכל נדבק ח��ר.[� אינ� וה�אר ח��ר, ְְְִִִֵֶַָָָָ
ה�ח��נה שלו]��ה התחתו� ואינ�[קצה לעצמ�, ח��ר � ְְְְִִֵַַַָָָָ

�ל וחת� מלפפ�נ�ת, �ל�ה א� �ני� הי� לחתיכ�ת. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹח��ר
זה � מה� �אחד והתחיל ה�לח�, על וה�יח� מה� ְְְְִִֵֶֶֶָָ�ְִִֵֶֶַַָָאחד
'חצי� אמר: אפ�� ח��ר; אינ� וה�אר ח��ר, �� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ�התחיל
�� �התחיל החצי זה � ערבית' וחצי� �חרית נ�טל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

ח��ר. אינ� וה�אר ְְִִֵַָח��ר,

.Êא�� �י על א� � לב�ל �ה� וכ��צא ירק�ת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהמח��
והב�יל החתיכות]מרק הפריד א�[לא א�א ח��ר; אינ� , ְְִִִִֵֵֶַָ

מערה �ה�א �י על א� זה, נטמא לא � זה [מחוברנטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
�קצת] ה�לח� על לה�יח א� ל�לק א� לכ�� ח�� .��ְְְִִִִֵַַַַֹֹ�ְָ

�ח��. מה לפרק התחיל ואפ�� ח��ר, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,�מקצת נטמא וא� ח��ר; �רק�, לא �עדי� אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ל
.��� �ְִָנטמא

.Ëפרס�� �אחד[נחלק]אכל טמא ונגע �מקצת, �מערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה הרי ע��, ע�לה וה�ני �� ��גע �זה אחז א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה�
וי�ל האחר י�מט �מג�יה�, ה�מא �זה ��א�חז וא� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹח��ר;
��טמא. �רא��� �נ�גע האחר זה הרי א�א ח��ר, אינ� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Èאת � �ה� מח�רי� קלחי� א� עלי� �הי� האכלי� ִֶֶָָ�ְְֳִִִֶָָָָָָ�ל
א�חזי� ��לח, �עלה; א�ת� א�חזי� �עלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ר��
י�� �טב�ל ח��ר זה הרי � ע�� נתלה א� ��לח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָא�ת�

השקיעה] עד שטבל טמא�ת.[טמא ��אר ל�מר צרי� ואי� ,ְְִִֵַָָ�ְ
��� ��ד א�ת� א�חזי� יד, ל� היה א� א�וכ� [ובודקי� ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] מה�עולה �איזה א�ת� א�חזי� ועלה, יד ל� היה ;ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
א�חז� א� אמר�: �זה � עלה ולא יד ל� היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��רצה.
ח��ר. אינ� לאו, וא� ח��ר; ע��, ע�לה וה�ני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ��מא

.‡È�עקציה� ���צ� עוקציה�]האג�זי� ר�י�,[ע� ��ה� ְְֱִִֶָָ�ְְִֵֵֶֶַ
חבל[צירפ�]ואמנ� �מ� ה�צלי�[כשרשרת]��� וכ� , ֲַָָ�ְְְִֵֶֶַָָ

לפרק התחיל ח��ר. א�� הרי � ה�את ��ר� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ח�ר�
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��צלי� �לפ�ל מהשרשרת]�אג�זי� ה�אר[פרק� אי� , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ
�הרי ח��ר, ��� אי� � ��ר מאה לפניו הי� אפ�� ֲִֵֶָ�ְֲִִֵֵָָָָח��ר;

ה�ל. לפרק ��ע�� ְְִֵֶַַַָֹה�כיח

.·Èל� �[עלי]קליעה מה� אחד על מ�קי� ��פל� ��� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ח��רי �אי� טה�ר; וח��ר� טמא, ח��ר[ידי]ה�א אד� ְִִִֵֵֵֶָָָָ

�כ�� �תחב� ��פרס, אתר�ג וכ� �בר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ
�קיס� ע�]א� ח��ר[נסר אינ� .[לה�]� ְִֵֵָ

.‚È�אי� ח��ר; אינ� ז� הרי � �ר�ת �מי ���� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָע�ה
�לבד. מ�קי� �בעה א�א האכלי�, את ��ח�ר �בר ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָל�

.„Èה�בלה �ג�� וק�צ�, �זה זה אכלי� [תאנההממע� ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
�יבישה] אחד ��� וע�א� ���צ� וה���קי� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוה�מרי�

ע��ל לפיכ�, ח��ר; מ�קי�[גוש]אינ� ��פל� �בלה �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ה��קה מק�� מ��� נ�טל זה הרי � מקצת� על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאי�

טה�ר. וה�אר ְְְִַַָָ�לבד,

.ÂË�א ונע�� ��לק� וה�ר�גר�ת הרי[גוש]ה�מרי� , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ
ח��ר. ִֵא��

.ÊË�עטנ� הקרקע]ה�יתי� בחפירת ���[הניח� ונע�� ְֲֲִֵֶַַָָ
א�א ל�עט� נתנ� לא ���ח�ה מ�ני ח��ר, זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

��ינק� מנת א�[שמ�]על על ��מצא �ר� לפיכ�, מ�ה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
נגע אפ�� � אחד ��� ��� ��ע�� זיתי� וה� זיתי�, ֲִֶַָָָ�ְֲִִֵֵֵֶֶַ�ל
�ל א� ל� היתה אחד. ��� �ה�ל טמא, ה�ל � ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�כ�ע�רה

להפכ� ועתיד הזיתי�]זיתי� את[ולפרק �� ��קע �יו� � ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
��פי�[להופכה]ה�תד �� ��� �י על א� הר�ה,[גושי�], ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נע�� מ�הפכ� וא� ח��ר; ח��ר.[שוב]אינ� אינ� א�, ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

.ÊÈי� על א� � �זה זה ודבק מכ�ס ��� �ה�א �ר�ד ְִֵֶֶַַָָָ�ְ�ֶֶָֹאכל
הרי � ��ארנ� �מ� אחד �ג�� ואינ� לה�מא, ח��ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
��ס�, לא וא� אחרי�; אכלי� לט�א לכביצה, מצטר� ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹה�א

קדרה �מע�ה מפרד ה�א הרי תבואהא�א גרעיני �] ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָֹ
בקדירה] ��ק�צ�המתבשלי� עד מצטר�, אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוה�טנ��ת

ונגע זה, �צד זה הר�ה ���י� הי� אחד. ��� א�ת� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָויע�ה
��צ�� וה��� רא���, ה�א הרי � מה� �אחד ה�מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ�ַַאב
רביעי. ה�לי�י ו��צד �לי�י, ה�ני ��צד וה��� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ�ני,

.ÁÈ�ל וה�י� לטמאה, רא��� �היתה �ר�מה �ל ְְִִָָ�ְְְִִֶֶָָָָ��ר
וכ��[הצמיד]אחר�ת רא���, היא � �ר�ה רא���; ��� � ֲֵ�ְְִִִֵָָ�ָ

�נ��ת; ��� � אחר�ת ל� וה�י� �נ�ה, היתה ְִָ�ְְְְֲִִִִֵָָָָ�נ��ת.
�לי�ית, היתה �לי���ת. וכ�� �נ�ה, היא � ְְְִִִִָָָ�ְְְִִֵָָ�ר�ה
�י� טה�ר�ת; וכ�� �לי�ית, היא � אחר�ת ל� ְֵָ�ְְְֲִִִִִֵָוה�י�

�ר��. ��א �י� ְְֵֵֵֶֶֹ��ר��,

.ËÈנ��כ�ת �ר�מה �ל קצת]��ר�ת �[מחוברות �ז� ז� ְְִֶָָָ
��ר�� �י על וא� רא���, ��� � ��ר� מה� אחת ְְִִֵֶַַָ�ְְִֵֶֶֶַַָנטמאת
��� � טמאי� �מ�קי� מה� אחת נטמאת מ�א�; ָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
מה� אחת נטמאת מ�א�; אחר ��ר�� על א� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�נ��ת,
�הי� מ�ני ��ר��; �י על וא� �לי���ת, ��� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְִַָ�ידי�

טמאת�. ��עת אחד ���ְִֶַָ�ְָָ
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לכלי]ה���ק‡. מכלי הקילוח זר� לטמאה[� לא ח��ר, אינ� ְִִֵַֹ�ְָ

�לי לת�� טה�רי� מ�קי� מערה היה �יצד? לטהרה. ְְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָֹולא
וא� טה�ר; ה���ק הע��ד הרי � ה�ר� ��י על אפ�� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמא,
ואי� טה�ר. ��לט זה הרי האויר, מ� ה��רי� ה��קי� מ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָקלט

טה�רי�. מה� ��ערה �ה��קי� ל�מר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָצרי�

�מח�·. לצ�נ�, מ��נ� ��ערה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ��ה
צ�נ� טה�רי� מ�קי� המערה אבל לצ�נ�. מח� א� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלח�,
ונטמא� ח��ר, ה���ק הרי � ח�י� טמאי� מ�קי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלת��
�ערה ה�לי ונטמא מה�, מערה �ה�א ��� ה��נ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִֵַַַה��קי�
מה �מ�ני נטמא�. �הרי ��ת�כ�, ה��קי� מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ���

�ענ� לפי ח��ר'? לח�י� מ��נ� 'המערה [אד]אמר�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
���לי �ב�י� ����ק �מתערב ע��, �תימר�ת ע�לה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהח�י�

הח� מ� הע�לה �הענ� � ה�ל �מט�א מ�קי�העלי��, י�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ח��ב. ָה�א

והגיסה‚. טה�ר�ת, ידיה �הי� הא�ה [בחשהלפיכ�, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
נטמא�בכ�] � ה�דרה מהבל ידיה וה�יע� טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�קדרה

ידיה הי� א� וכ� ���דרה; ���קי� נגעה �א�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָידיה,
�ל נטמא � ידיה וה�יע� טה�רה, �קדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמא�ת,

���דרה. ���קה נגעה �א�� ���דרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

ה��חת„. �דב� ה�יפי� מקומות]�ב� ה���ק[שמות � ְְִִִַַַַַַַַ
��� מ�ני לצ�נ�, מ��נ� מערה היה ואפ�� ח��ר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��ה�
אי� � האכלי� �ל לפיכ�, �דבק. נמ�כי� זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלה�
ה�ריסי� �ג�� הר�ה, עבי� הי� ואפ�� ח��ר, ��ה� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָה���ק

ה��� וכ�[סמי�]והחלב ריר; לה� �אי� לפי �ה�, וכ��צא ְֵֶַַ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
�� א� א�א ח��ר, ��ה� ה���ק אי� � ה��קי� �ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אר

��ארנ�. �מ� לח�, מ��נ� ְְְִֵֵֵֶַַָערה

מי�‰. ערה �א� �יצד? לטהרה. ח��ר אינ� ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָה���ק
א�מרי�, אי� � ה�קוה לת�� �ה� וכ��צא אב� מ�לי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאי�
ה� הרי א�א ה�י�'; טהר� ל�קוה, ה���ק קצת ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'מ�ה�יע
��ארנ�. �מ� אחד, מ�ד לכ�� ה�קוה ���יק עד ְְִֵֶֶַַָָ�ְְְִִֶֶַַַָָ�ְ�טמאת�

ה�טפרס שיפוע]וכ� ט�פח[מקו� מ�קה עליו ����] ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הנוגעת] האצבע את ה��קי�מרטיב ל�אר מח�רי� אינ� �ְְְְִִִֵַַַָָ

ה��קי� אבל לטהרה; ולא לטמאה לא ְְְְֲֳִַַָָָָֹ�ְְִֶַֹ���דר��,
באדמה]��א��ר� �לטהרה.[משקע לטמאה ח��ר ��� , ְֶֶַָֹ�ְִָ�ְְֳָָָ

.Âקטפרס �היא משופעת]ערבה תחתיתה ועליה[� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מ�חי� �ביצה טמאי� אכלי� חתיכ�ת ו�ל� ט�פח, ִָ�ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹמ�קה
א�� הרי ��י�, הי� מצטרפ�ת; אינ� � מ�� למ�ה ז� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליה

ע�מד מ�קה �ח�יה� היה וא� כלמצטרפ�ת. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
���.החתיכות] את מצר� זה הרי � החר�ל �עי� אפ�� ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָ�ָ

.Ê��י ��ב�ל �ארנ�, העריב�בר ולא שטבל טמא �] ְְְֵֶַָ
תר�מהשמשו] אכלי ��סל אבל �לל, ח�י� מט�א ְְְֲִֵֵָָָָ�ְֵֵַאינ�

�אכלי נגע א� וכ� �לי�י; ה�ל וע��ה תר�מה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�קה
רביעי. א�ת� וע�ה �סל� קד�, מ�קה א� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקד�

.Á�ה� �י על א� י��, �טב�ל ח��ר �אינ� �ברי� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָי�
�סל לא י��, טב�ל �ה� נגע א� א�א ה�מא�ת, �כל ְְִֶֶַַָָָָֹ�ְִַָח��ר
אד� י�� טב�ל �מק�� ה��גע היה וא�� ;�� ��גע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�א

�אכל[טמא]אחר אד� ה��גע היה אפ�� ה�ל. ��סל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ק�ה טמאה �היא טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי� ְַָָ�ְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָאכלי�
צרי� ואי� י��; טב�ל �סל� ��א ה�ל, �סל זה הרי �ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
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�ה�א רא���, א� טמאה אב ה��גע היה �א� ְִֶָ�ִֵֶַַַַָָל�מר,
��בר מ�ני י��? �טב�ל הק�� מה �מ�ני ה�ל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמט�א
�טב�ל הק�� וע�ד �מ�. הערב א�א מח�ר ואינ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְֵַָטהר
�כל �מ��אי� לאד� מיחדי� �ה� אכלי� ��� ְְְִִִַָָָָ�ְֳִֵֵֶֶָי��,
ה�ע�רי� ה�: וא�� י��; �טב�ל טה�רי� וה� ְְְְְְִִִֵֵֵַ�ַה�מא�ת,
קל�פי�, �ה� �זמ� אבל קל�פי�. �אינ� �זמ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְַוה��מי�,

� �י על א� וה�צחוהח�ה קל�פה, כמו�]אינ� ,[מי� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ה� ל�מר צרי� ואי� י��, �טב�ל נפסלי� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ�ְַוה�מ�מי�

ה�מא�ת. �כל ְ�ְְִִַַָמ��אי�

.Ë�האכלי יד�ת אליה�]�ל המחוברי� ח��ר[דברי� �ה� ְֳִִֵֶָָָ
אכל �ל וכ� י��; �טב�ל ח��ר ה� הרי ה�מאה, ְְְֲִִֵֵֵֶָָֹ�ְַַ�אב

�אב[מחובר]�מערה[נחת�]��פרס ח��ר �ה�א �מקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
ח��ר �אינ� וכל י��. �טב�ל ח��ר ה�א �� ְְְִִִֵֶָָָ�ַה�מאה,

��די� ח��ר ה�א הרי י��, ידי�]�טב�ל זה[טומאת וג� ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
י��. מ�ב�ל ידי� �טמאת ְְִִַַָ�ְֶֹחמר

קודש שבת
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נ��כ�ת‡. וה� ��נס� ��רי� א� �ז�[מחוברות]ח��ת ז� ְְְִִֵֶַָָָָ
ועדי� ����ר ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי��, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודע��

פניה קרמ� קשתה]לא �[לא מה� �אחת י�� טב�ל ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
�הר�יח� ה�י� וכ� ;�� ��גע הח�ה א�א �סל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא

�ק�ה וה�ריסי�[בועה]ונע�ה רתיחה[פולי�], �הר�יח� ְְֲַָ�ְְְְִִִִִֶַָָ
י�� טב�ל ונגע �הר�יח�, וארז חד� ויי� [טמארא��נה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

שמשו] העריב ולא ח��ר,[בבועות]�רתיחהשטבל אינ� � ְִִֵָָ
�י� ה�מא�ת, �ל �ב�אר �לבד. הרתיחה א�א �סל ְֵ�ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹולא
נ��כ�ת �הי� ח��ת אבל ח��ר. ה�ל � חמ�ר�ת �י� ְֲֲִֵֶַַַָָֹק��ת
ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי�, �ע�� ואי� �ז� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָז�

אליו]ונ�כ� ����ר[התחבר מחוברי�]וקרמ� ,[כשה� ְְְְַַָָ
�ק�ה מחלחלת �אינ� ה�י� קטנות]�רתיחת ,[הבועות ְְִִֵֶַַַָ�ְְֶֶ�ָ

�י� ה�מ� �רתיחת י��, יי� �רתיחת �נ�ה, �ריסי� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רתיחת
�טב�ל ח��ר א�� הרי � עד�י� �רתיחת י��, �י� ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחד�

ה�מא�ת. �כל ל�מר צרי� ואי� ְ�ְְִֵַַָָי��,

אפ�ה·. �עת ��צא הכיכר]�צק גבי �אמצע[על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ונחר� ��מ�� ה�צק קצת וכ� י�צא, מסמר �מ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה��ר

�ח�תי�[נשר�] הי� א� � 'חרח�ר' ה�קרא וה�א אפ�ה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ�עת
א� וכ� ה��ר; �ל �סל � �ה� י�� טב�ל ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמ�אצ�ע,
צרי� ואי� ה��ר. �ל נפסל ����ר, קט� מלח �גר�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנגע

צר�ר אבל ה�מא�ת. �כל ��רמ�ס[אב�]ל�מר א� ����ר ְַַָ�ְְְֲִֶַָָ
קטנית] ��גע[מי� מ�אצ�ע, יתר וחרח�ר �ד�ל, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגר�ר

ל�מר צרי� ואי� טה�ר; ה��ר � ה�מאה אב אפ�� ְְִִֵַַָָָָ�ֲִֶַַָ�ה�
י��. ְִ�טב�ל

דק]רקיק‚. הרי[נשר�]��חר�[מאפה ק��, וחצי� חצי� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ח��ר אינ� � ק�מי� וה�דדי� האמצע נחר� ח��ר; אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
י��. �טב�ל ל�מר צרי� ואי� ה�מאה, �אב אפ�� לזה ְְְִִֵַָָ�ְֲִֶֶַַָזה

��ר� קד� ���פה[נקרש]��ר י�� טב�ל ונגע ה�רק, עליו ְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
וכל[בקרישה] החתיכה �חתיכה, נגע מ�ר�ת; החתיכ�ת �ֲִַ�ְֲֲִִַַַָָָָָ

ע�� כשיגביהה]הע�לי� קטנ��ת[� �תב�יל וכ� ח��ר. ְְְְִִִִִִֵַָָ

�ר�ס�ת ��י על לח�]��ר� ��י[של על צ� �ה�א �מ� . ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ה�מ�. א�א �סל לא � ��מ� י�� טב�ל ונגע ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיי�,

טר�פה„. �ביצה �ר�מה �ל על[מעורבבת]ירק �נת�נה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]��יו על א�א[� �סל לא � ��יצה י�� טב�ל ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]��נג��[חתיכה]קלח מקו� מול היתה[� וא� ; ְְְְִֶֶֶַָָ

��בע ח��ר.[מנופחת]�מי� אינ� , ְִִֵַָ

לפס‰. �ל �פנ� על ��ר� �יצה �ל [מחבתח�ט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ח��רגדולה] ולפני�, ה�פה מ� � י�� טב�ל �� ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ

שבמחבת] וכ�[לתבשיל ח��ר. אינ� ולח��, ה�פה מ� נגע ;ְְִִֵֵַַַָָָ
קטניות]�קטנ��ת ה�דרה.[תבשיל �פת על ��רמ� ְְְְְִִֵֶַַַָָ

.Âמ��ליה �י� ���בה מ��יה,[תחתיתה]חבית �י� ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
.��� נפסלה � �יד� ה�קב י�� טב�ל ָ�ְְְְְִֶֶַַָָָוסת�

.Ê�מ�ערי � ����ח י�� טב�ל ונגע לכלי, מ�לי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
�� ��גע שנגע]זה מה טמאה[מדת ��ר�מה �מאה; �אחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��ארנ� �מ� �מע�ט�, �טלה �מאה �אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��תערבה
�ר�מ�ת. ְְְִ�הלכ�ת

.Á�ר�� �היה י�� תרומה]טב�ל ה��ר[מפריש [שלאת ְֵֶֶַָָ
יי�יי�] �ל �ב�ר ו�קעה �ר�מה �ל חבית מ��� ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

ה�פה מ� � ����ר ��י� חבית]ונגע אינ�[של ולח��, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפני� ה�פה מ� החבית]ח��ר; לתו� יי� קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ
�יטס ה��ר היה וא� כבור]ח��ר. גדול היה[כלי אפ�� � ְֲִִִִַָָָָָ

�מקצת נגע וא� ח��ר; ��� ��ר, מאה ��חזיק �ד�ל ְְְִִִַָָ�ְְִִֵֶַָָ�לי
ה�לי. ��קרקע ��חבית ה�ר�מה �סל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָה�י�,

.Ëוה�ב�נה מנח�ת, �ל הקטורת]ה�לת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ
וה�חלי� הקטורת]וה�טרת �מקצת�,[של י�� טב�ל ��גע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

�ח�תה ��חלי� אמ�רי�? �ברי� ��ה .��� את ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ�ֶַָ�סל
נכנס �� �ח�תה �ה�ח�ה ה���רי�, �י�� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ��ח�ה
מערה ��ה�א י��, �כל �ח�תה �חלי� אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
� ה�חלי� מ� נת��ר� א� � זהב ל�ל �ס� �ל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�ח�ה

לא�ה. מכ�ד� א�א קד�ה, �ה� ְְֶַַָָָָָ�ְֵֶָאי�

.Èסמי�]מק�ה רקיק[תבשיל א� ח�י� דק]�ל �ל[מאפה ְִֶָ�ִִֶָ
ו�מ י��ח�י�, טב�ל ונגע ��יה�, על צ� �ר�מה �ל � �ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ח�� א� �לבד; ה�מ� א�א �סל לא � השמ���מ� [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
�סל.בה�] ה�מ�, �הל� מק�� �ל �ֶֶֶַַַָָָָ

.‡È�� ונגע �ר�מה, �ל ��מ� ���ל� ח�י� �ל ְְְְִִֶֶֶֶַָָ�ֶָָירק
מ�ע�. מק�� א�א �סל לא � י�� ְְֶַַָָָֹטב�ל

.·Èגע�� ח�י�, �ל וה�מ� וה��� �ר�מה, �ל ִֶַָ�ְְְְִֶֶֶֶַַַָָה�ק�ה
.��� את �סל � �מקצת� י�� ָ�ְְְִֶַָָָטב�ל

.‚Èגע�� �ר�מה, �ל וה�מ� וה��� ח�י�, �ל ְְְִֶֶֶֶַַַָָ�ְִֶַָה�ק�ה
היה א� מ�ע�; מק�� א�א �סל לא � �מקצת� י�� ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטב�ל
��� �ה�א �זמ� אימתי? הרב. אחר ה�לכי� מר�ה, ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ְַה���

�מד�כה מפ�ר היה א� אבל כתישתו]�קערה. ונגע[מקו� , ְְֲִִָָָָָ�ְְִַָָָ
ר�צה �ה�א מ�ני מ�ע�, מק�� א�א �סל לא � ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�מקצת�
�ג�� �מ�קי�, לד�כ� ��ר�� ה���כי� �ל ��אר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ�פ��ר�.
�י על א� � וק�צ� �מ�קי�, ��א �כ� א� � ��מ� ���ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
מ�ע�; מק�� א�א �סל לא �ה�, ונגע �קערה ��� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�

�בלה �ל �ע��ל ה� יבישות]�הרי תאני� �א�[גוש � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ
.��� נטמא לא מקצת�, �ְְְִִִָָָֹנטמא
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�ה�א רא���, א� טמאה אב ה��גע היה �א� ְִֶָ�ִֵֶַַַַָָל�מר,
��בר מ�ני י��? �טב�ל הק�� מה �מ�ני ה�ל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמט�א
�טב�ל הק�� וע�ד �מ�. הערב א�א מח�ר ואינ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְֵַָטהר
�כל �מ��אי� לאד� מיחדי� �ה� אכלי� ��� ְְְִִִַָָָָ�ְֳִֵֵֶֶָי��,
ה�ע�רי� ה�: וא�� י��; �טב�ל טה�רי� וה� ְְְְְְִִִֵֵֵַ�ַה�מא�ת,
קל�פי�, �ה� �זמ� אבל קל�פי�. �אינ� �זמ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְַוה��מי�,

� �י על א� וה�צחוהח�ה קל�פה, כמו�]אינ� ,[מי� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ה� ל�מר צרי� ואי� י��, �טב�ל נפסלי� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ�ְַוה�מ�מי�

ה�מא�ת. �כל ְ�ְְִִַַָמ��אי�

.Ë�האכלי יד�ת אליה�]�ל המחוברי� ח��ר[דברי� �ה� ְֳִִֵֶָָָ
אכל �ל וכ� י��; �טב�ל ח��ר ה� הרי ה�מאה, ְְְֲִִֵֵֵֶָָֹ�ְַַ�אב

�אב[מחובר]�מערה[נחת�]��פרס ח��ר �ה�א �מקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
ח��ר �אינ� וכל י��. �טב�ל ח��ר ה�א �� ְְְִִִֵֶָָָ�ַה�מאה,

��די� ח��ר ה�א הרי י��, ידי�]�טב�ל זה[טומאת וג� ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
י��. מ�ב�ל ידי� �טמאת ְְִִַַָ�ְֶֹחמר

קודש שבת
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נ��כ�ת‡. וה� ��נס� ��רי� א� �ז�[מחוברות]ח��ת ז� ְְְִִֵֶַָָָָ
ועדי� ����ר ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי��, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודע��

פניה קרמ� קשתה]לא �[לא מה� �אחת י�� טב�ל ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
�הר�יח� ה�י� וכ� ;�� ��גע הח�ה א�א �סל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא

�ק�ה וה�ריסי�[בועה]ונע�ה רתיחה[פולי�], �הר�יח� ְְֲַָ�ְְְְִִִִִֶַָָ
י�� טב�ל ונגע �הר�יח�, וארז חד� ויי� [טמארא��נה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

שמשו] העריב ולא ח��ר,[בבועות]�רתיחהשטבל אינ� � ְִִֵָָ
�י� ה�מא�ת, �ל �ב�אר �לבד. הרתיחה א�א �סל ְֵ�ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹולא
נ��כ�ת �הי� ח��ת אבל ח��ר. ה�ל � חמ�ר�ת �י� ְֲֲִֵֶַַַָָֹק��ת
ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי�, �ע�� ואי� �ז� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָז�

אליו]ונ�כ� ����ר[התחבר מחוברי�]וקרמ� ,[כשה� ְְְְַַָָ
�ק�ה מחלחלת �אינ� ה�י� קטנות]�רתיחת ,[הבועות ְְִִֵֶַַַָ�ְְֶֶ�ָ

�י� ה�מ� �רתיחת י��, יי� �רתיחת �נ�ה, �ריסי� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רתיחת
�טב�ל ח��ר א�� הרי � עד�י� �רתיחת י��, �י� ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחד�

ה�מא�ת. �כל ל�מר צרי� ואי� ְ�ְְִֵַַָָי��,

אפ�ה·. �עת ��צא הכיכר]�צק גבי �אמצע[על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ונחר� ��מ�� ה�צק קצת וכ� י�צא, מסמר �מ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה��ר

�ח�תי�[נשר�] הי� א� � 'חרח�ר' ה�קרא וה�א אפ�ה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ�עת
א� וכ� ה��ר; �ל �סל � �ה� י�� טב�ל ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמ�אצ�ע,
צרי� ואי� ה��ר. �ל נפסל ����ר, קט� מלח �גר�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנגע

צר�ר אבל ה�מא�ת. �כל ��רמ�ס[אב�]ל�מר א� ����ר ְַַָ�ְְְֲִֶַָָ
קטנית] ��גע[מי� מ�אצ�ע, יתר וחרח�ר �ד�ל, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגר�ר

ל�מר צרי� ואי� טה�ר; ה��ר � ה�מאה אב אפ�� ְְִִֵַַָָָָ�ֲִֶַַָ�ה�
י��. ְִ�טב�ל

דק]רקיק‚. הרי[נשר�]��חר�[מאפה ק��, וחצי� חצי� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ח��ר אינ� � ק�מי� וה�דדי� האמצע נחר� ח��ר; אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
י��. �טב�ל ל�מר צרי� ואי� ה�מאה, �אב אפ�� לזה ְְְִִֵַָָ�ְֲִֶֶַַָזה

��ר� קד� ���פה[נקרש]��ר י�� טב�ל ונגע ה�רק, עליו ְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
וכל[בקרישה] החתיכה �חתיכה, נגע מ�ר�ת; החתיכ�ת �ֲִַ�ְֲֲִִַַַָָָָָ

ע�� כשיגביהה]הע�לי� קטנ��ת[� �תב�יל וכ� ח��ר. ְְְְִִִִִִֵַָָ

�ר�ס�ת ��י על לח�]��ר� ��י[של על צ� �ה�א �מ� . ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ה�מ�. א�א �סל לא � ��מ� י�� טב�ל ונגע ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיי�,

טר�פה„. �ביצה �ר�מה �ל על[מעורבבת]ירק �נת�נה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]��יו על א�א[� �סל לא � ��יצה י�� טב�ל ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]��נג��[חתיכה]קלח מקו� מול היתה[� וא� ; ְְְְִֶֶֶַָָ

��בע ח��ר.[מנופחת]�מי� אינ� , ְִִֵַָ

לפס‰. �ל �פנ� על ��ר� �יצה �ל [מחבתח�ט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ח��רגדולה] ולפני�, ה�פה מ� � י�� טב�ל �� ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ

שבמחבת] וכ�[לתבשיל ח��ר. אינ� ולח��, ה�פה מ� נגע ;ְְִִֵֵַַַָָָ
קטניות]�קטנ��ת ה�דרה.[תבשיל �פת על ��רמ� ְְְְְִִֵֶַַַָָ

.Âמ��ליה �י� ���בה מ��יה,[תחתיתה]חבית �י� ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
.��� נפסלה � �יד� ה�קב י�� טב�ל ָ�ְְְְְִֶֶַַָָָוסת�

.Ê�מ�ערי � ����ח י�� טב�ל ונגע לכלי, מ�לי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
�� ��גע שנגע]זה מה טמאה[מדת ��ר�מה �מאה; �אחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��ארנ� �מ� �מע�ט�, �טלה �מאה �אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��תערבה
�ר�מ�ת. ְְְִ�הלכ�ת

.Á�ר�� �היה י�� תרומה]טב�ל ה��ר[מפריש [שלאת ְֵֶֶַָָ
יי�יי�] �ל �ב�ר ו�קעה �ר�מה �ל חבית מ��� ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

ה�פה מ� � ����ר ��י� חבית]ונגע אינ�[של ולח��, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפני� ה�פה מ� החבית]ח��ר; לתו� יי� קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ
�יטס ה��ר היה וא� כבור]ח��ר. גדול היה[כלי אפ�� � ְֲִִִִַָָָָָ

�מקצת נגע וא� ח��ר; ��� ��ר, מאה ��חזיק �ד�ל ְְְִִִַָָ�ְְִִֵֶַָָ�לי
ה�לי. ��קרקע ��חבית ה�ר�מה �סל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָה�י�,

.Ëוה�ב�נה מנח�ת, �ל הקטורת]ה�לת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ
וה�חלי� הקטורת]וה�טרת �מקצת�,[של י�� טב�ל ��גע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

�ח�תה ��חלי� אמ�רי�? �ברי� ��ה .��� את ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ�ֶַָ�סל
נכנס �� �ח�תה �ה�ח�ה ה���רי�, �י�� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ��ח�ה
מערה ��ה�א י��, �כל �ח�תה �חלי� אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
� ה�חלי� מ� נת��ר� א� � זהב ל�ל �ס� �ל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�ח�ה

לא�ה. מכ�ד� א�א קד�ה, �ה� ְְֶַַָָָָָ�ְֵֶָאי�

.Èסמי�]מק�ה רקיק[תבשיל א� ח�י� דק]�ל �ל[מאפה ְִֶָ�ִִֶָ
ו�מ י��ח�י�, טב�ל ונגע ��יה�, על צ� �ר�מה �ל � �ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ח�� א� �לבד; ה�מ� א�א �סל לא � השמ���מ� [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
�סל.בה�] ה�מ�, �הל� מק�� �ל �ֶֶֶַַַָָָָ

.‡È�� ונגע �ר�מה, �ל ��מ� ���ל� ח�י� �ל ְְְְִִֶֶֶֶַָָ�ֶָָירק
מ�ע�. מק�� א�א �סל לא � י�� ְְֶַַָָָֹטב�ל

.·Èגע�� ח�י�, �ל וה�מ� וה��� �ר�מה, �ל ִֶַָ�ְְְְִֶֶֶֶַַַָָה�ק�ה
.��� את �סל � �מקצת� י�� ָ�ְְְִֶַָָָטב�ל

.‚Èגע�� �ר�מה, �ל וה�מ� וה��� ח�י�, �ל ְְְִֶֶֶֶַַַָָ�ְִֶַָה�ק�ה
היה א� מ�ע�; מק�� א�א �סל לא � �מקצת� י�� ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטב�ל
��� �ה�א �זמ� אימתי? הרב. אחר ה�לכי� מר�ה, ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ְַה���

�מד�כה מפ�ר היה א� אבל כתישתו]�קערה. ונגע[מקו� , ְְֲִִָָָָָ�ְְִַָָָ
ר�צה �ה�א מ�ני מ�ע�, מק�� א�א �סל לא � ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�מקצת�
�ג�� �מ�קי�, לד�כ� ��ר�� ה���כי� �ל ��אר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ�פ��ר�.
�י על א� � וק�צ� �מ�קי�, ��א �כ� א� � ��מ� ���ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
מ�ע�; מק�� א�א �סל לא �ה�, ונגע �קערה ��� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�

�בלה �ל �ע��ל ה� יבישות]�הרי תאני� �א�[גוש � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ
.��� נטמא לא מקצת�, �ְְְִִִָָָֹנטמא
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.„È�דר�מ� א� �צפ�נ� ח�ת� �� ��רא [ציי�ע�ה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיי� א� החלה, מקו� ק��תבדיבור וכ� ,ְִֵ

הרי[קישואי�] � �דר�מ� א� �צפ�נ� �ר�מת� �� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ��רא
נפסלה. הע�ה, �מקצת י�� טב�ל נגע וא� ח��ר; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָזה

ח��ר. אינ� � לת�כ� וחזרה מ��כ�, ח�ת� ְְְְִִִֵַָָָָָָָָנ�לה

.ÂËעה���� תרומה]ע�ה בה ��תח�צה[נתערב א� ְְְִִִֶֶַַָָָ
י��. �טב�ל נפסלת אינ� �ר�מה, �ל ְְְְִִִֵֶֶֶָָ��א�ר

.ÊËהכ�רה� �מי[לטומאה]ע�ה ונ���ה �מ�קי�, ִֶָ�ְְְְְְִִֵַָָ
מ�ע�. מק�� א�א �סל לא � י�� טב�ל �� ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹ�ר�ת,

.ÊÈ�ידי א� י�� טב�ל �� ונגע �הכ�ר, רא��� ְְְִַַַָָ�ֲִֵֶַמע�ר
מדרבנ�]מסאב�ת טמאות מע�ר[� �ר�מת מ��� מפרי�י� � ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

וידי� י�� �טב�ל �ח�י�, רא��� ��ע�ר מ�ני ְְִִַָ�ְְְֲֳִִֵֵֶַָָ�טהרה;
טה�ר, �ח�י� �ה�לי�י הח�י�, את ��סלי� אינ� ִָ�ְְִִִֶַ�ְְִֵֶַָָֹמסאב�ת
את ל�ה י��, טב�לת �היא הא�ה וכ� ��ארנ�. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�

ל� וק�צה חותכת]הע�ה �מ�יח�ה[� �מפרי��ה ח�ה, ְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ע� ה�לי ונ�תנת ליד]�כלי, �מ�פת[� �אחת, הע�ה �אר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

מקרבת] ה���[� מ� לתר� �די ה�ל הסמו�]על ואחר[� , ְְִִֵַַַֹֹ�ְַַָ

ל� �מ��קרא ח�ה'; ז� 'הרי וא�מרת: �� ל� ק�ראה ��ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
א� ע��ה, היא וכ� א�ת�. �פסל ��א ,�� ��ע לא � ��ְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ

�היא �ערבה י��.[העריבה]ל�ה טב�לת ְֲִֵֶַָָָָ

.ÁÈ�מע�ר[כד]לגי מחבית ���אה� י�� טב�ל �ה�א ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
�ר ז� 'הרי ואמר: �ר�מת�, נ�לה מה��א על מע�ר �מת ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ

לפי טה�רה; �ר�מה ז� הרי � ��ח��' אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��חבית
�נא�, �פי ��ח��, עד מע�ר �ר�מת נע�ית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�אינ�
נ��רה ויטהר. לגי� �ל �מ�� יעריב ��ח��, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

�טבל� ה�גי� ��ח��, קד� הפרשה]החבית מחוייב �]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
�טבל�. החבית ה�גי�, ְְְִִִִֶַַָָָנ��ר

.ËÈע��ה נ�ה, �מ�עילת מת מ�מאת י�� [עוסק]טב�ל ְִ�ְְִִִֵֶַַָ
ה�ד שמ�]�בית ע��י�[� ��בל�, ה�מאי� �אר וכ� ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על �א� � ��ה� ��ביעי וה�בה ה�ב מ� ח�� ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ�טהר�ת;
�טהר�ת, יתע�ק� ולא ה�ד �בית יע�� לא ��בל�, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ�י

ירא� ס�תרי�[זוב]��א �הרי למפרע, טמאי� ונמצא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירת�]ה�ל ימי כל ��ת�אר.[� �מ� , ְְִֵֶַָֹ

�
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ראשו� יו�

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקס"ח �ד�לה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַָֹ

��היה א�פ� �איזה ה�תי� מ� למת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמ�ה��א
�מ�א �י� �נגיעה �י� zndyה��אה, utg mixd) ַ�ְְְִִֵֵַָָָ

(zna zrbl ila eilr gpenלאביו" אמר�: וה�א ,ְְְִָָ
י��א" לא i`)�לא�� ,`k `xwie)ח��ב� וא�לי . ְְְִִַַַָֹ

וה��ד� fqw)��ה dyrz `l),ה�א אחד עני� ְְִֵֶֶֶַָָ
ה�א �א�ר י��א" לא �לא�� "לאביו �אמר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹו��ה
יב�א לא לאוי�: �ני ה� א�א ,�� ה�בר אי� �ְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ספרא �ל��� י��א. my)ולא xen` zyxt)ח�ב" : ְְְִִַַָָָֹ
�כה� ח�ב� וכ� י��א" �לא וח�ב יב�א ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹֹ�לא
�ד�ל �כה� ���" אמר�: �וה, �זרה �די� ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֹהדי�ט
יב�א לא לאוי�: ��ני ח�ב מת נפ� עליו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ��אסרה
עליו ��אסר �יו� הדי�ט, �ה� �� �� י��א, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא
מנינ� לא אבל יב�א". �לא ח�ב מת �נפ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלה��א

heicd)א�ת� odka mb zeevn izyk)�ֵַַַמה�ע
ה�ני ��לל a`��ארנ� epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֶַַַָ

(yxetna��א לאוי� �ני מנינ� א�א ,(lecb odka) ְִִֵֵֶָָָ
י��א; ולא יב�א לא �ס�קי�: �ני �ה� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמ�יו�
�מ� י��א", "לא עני� אינ� יב�א" "לא ְְְְִִִֵַַָָָֹֹועני�

ה�ר�� מק�לי �לא(l"fg)��אר� ח�ב ואמר�: ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָֹ
י��א. �לא וח�ב ְְִַַָָָֹיב�א

שני יו�

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקס"ז �ד�לה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַָֹ

מתי ואפ�� אחת �קרה �חת מת ע� ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָמ�ה�צא
�לֿ "ועל אמר�: וה�א קר�ביו, �ל�מר: ְְְְְְִַַָָָָמצוה,

יבא" לא מת i`)נפ�ת ,`k `xwie),נטמא וא� ְְְִִֵַָָֹֹֹ
ל�קה. � �לא�� לאביו ְְֲִִִֶַָואפ��

שלישי, רביעייו� יו�

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקס"ו הדי�טה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֵֶַֹ

מ�ֿה�ר�בי� ח�� מתי� ל�אר ְְְִִִִִִֵֵַַָמ�ה��א
"לנפ� יתע�ה: אמר� וה�א ��ת�ב, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹהמפר�י�

�ע�יו" `)לאֿי��א ,`k `xwie)לאו על והע�בר . ְְִֵַַַָָָָֹ
� מצוה מתי [��ה] חמ�ה לז�לת ונטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָזה

ו מלק�ת. �אח�ב ה��י�; על חל אינ� זה לאו ְְִֵֶַַַַָָָָָ
`xen)�ק�לה zyxt yix `xtq)� אהר� "�ני : ְְֲֵַַָָֹ

אהר�". �נ�ת ְְֲַֹֹולא

חמישי� יו�

.·Ò˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ò˘ .‚Ò˘ .„Ò˘

� הקע"ג למ��תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֶַַַַַָ
[יאחד �לֿא�תנ� את ��ק�� מ��ראל מל� ְֵֵַָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעלינ�
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�ברתנ� mlek)את mya cg` xac xaci)וינהיג .[ ְְְִִֵֶַָ
עלי� ��י� ���" יתע�ה: אמר� וה�א ��נ�, ְְְִִֶֶַָָָָ�ֶאת

eh)מל�" ,fi mixac)�מ�ד הז�רנ� (zevn�כבר ְְְִִֶֶֶַָֹ
(k dyrספרי� eh)אתֿ�בריה� ,fi mixac)�ל�" ְְְִִֵֵֶֶָֹ

למ��ת לאר�: �ניסת� ��עת י�ראל נצט�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹמצות
זרע� �להכרית �יתֿה�חירה, ולבנ�ת מל�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלה�

�ספרי אמר� ע�ד עמלק". eh)�ל ,fi mixac): ְְְֲִֵֵֶָָ
�בא ע�ה". מצות � מל� עלי� ��י� ���"ְֲִִֵֶֶֶַָָָ
� מל� עלי� ��י� ���" ��אמר ��ה ֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָה�ר��,
ה�ב�ד �תכלית �ל�נ� ו��היה עלי�" אימת� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�הא
עד מ��ה, למעלה �אי� והר�ממ�ת ְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ְְַוה�ד�ה
מ�י� נביא מ�עלת �ד�לה אצלנ� מעלת� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��היה

אמר� �בפר�� ��ד�ר�. bi.)ה�ביאי� zeixed): ְְְְִִֵֶַָ
איזה ה�ה ה�ל� �כ�מצ�ה לנביא". ק�ד� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ"מל�
ח�בה � ה��רה מ� מצוה ס�תר יהיה ��א ְְִִִִֵֶֶַָָָֹצ��י
ואינ� �ק�ת� על והע�בר אתֿ�ק�ת�; ְֵָ�ְְֵַָָ�ְְֵֶַלק��
���ל� �מ� �סי�, להרג� ל�ל� י� ר��ת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמק�מ�,
ימרה א�ר "�לֿאי� ואמר�: עצמ� על ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָאב�תינ�

י�מת" וג�' gi)אתֿ�י� ,` ryedi)וכלֿמ�רד . ְְִֵֶָָ
ל�ל� מ�ר �מ� � ��היה מי יהיה � ֶֶַָ�ְְְִִִֶֶֶַַָ��לכ�ת
�לֿ�יני נת�אר� �כבר ה��רה. �י על ְְֲִִִֵֶַַָָָָ�ְַהממ�ה

מ�נהדרי� ב' �פרק ז� �רת�ת(hi:)מצוה �ברי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
(:d)מ��טה ז' .(n`:)�פרק ִֶֶָ

� השס"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
י�ראל, מ�רע �אינ� אי� מל�, עלינ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמ�העמיד
יתע�ה: אמר� וה�א צדק, �ר �ה�א ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָא�ֿעלֿ�י
לאֿאחי� א�ר נכרי אי� עלי� לתת ת�כל ְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ"לא

eh)ה�א" ,fi mixac)ספרי �ל��� .mihtey zyxt) ְְִֵ
(myמצות ז� � נכרי אי� עלי� לתת ת�כל "לא :ְְִִִֵֶַַָָָֹ

��מ�ה אס�ר ה���יי� �אר וכ� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלאֿתע�ה".
��רה מ��י לא � ה�ברי� מ� �בר ���� ְְִִִֵַָָָָָֹעלינ�

(dnecke daiyi y`x ,oiic)� מלכ�ת מ��י ְְִַֹולא
מ��ראל. א�� ��הא עד �רי� מ�הל �ה�א ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאד�
מ�רב מל� עלי� ��י� ���" יתע�ה: אמר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�הרי

אמר�(my)אחי�" ,(:dn zenai)לֿמ�ימ�ת�" : ְְִֶַָָ
אחי�". מ�רב א�א יהי� לא עלי� מ�י� ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�א�ה
ספרי מ�ס�קי ידע�י �בר �לבד, ה�לכ�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאבל

אמר�(j"p)ה�ב�אה �בפר�� �וד. �� (nei`��כה ְְְִֵֶַָָָָָָ
(:arאחריו זרע� וכ� �וד", �� זכה מלכ�ת "�תר :ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

��אמי� למי מל� אי� �לֿה��ר�ת. ס�� ְֲִִֵֶֶֶַַַָעד

�למה מ�רע �וד, מ�רע א�א ר�נ� מ�ה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ�ת�רת
לעני� ה�ה ה�כ�ד ה�רע מ��לת �ה�א וכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ�וקא;
�� ואי� �ר�ר וזה �י�. קרינא "נכרי" � ְְְְִֵֵֵֶַַָָָמלכ�ת
מק�מ�ת �כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָספק.

jli`e)�יבמ�ת .gi)�וסנהדרי(:dn)וס�טה(.`n) ְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונ�ה ְִָ

� השס"ד ה�ל�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֶֶַַ
נ�י�, יר�הֿמ�הר��ת "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

נ�י�" fi)ל� ,my)על י�סי� ��א לכ�, וה�ב�ל . ְְְִִֶַַָָֹ
�כבר וק���י�. �כת�ה נ�י� ע�רה ְְִִָָ�ְְְִִֵֶֶָֹ�מנה
מ�נהדרי� ב' �פרק ז� מצוה �יני �� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָנת�אר�

(.`k).ל�קה � עליה� ���סי� וכלֿזמ� ;ְְֲִֵֶֶֶַָ

� השס"ג ה�ל�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָ�ְֶֶַַ
"לאֿיר�הֿ יתע�ה: אמר� וה�א ס�סי�, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמ�הר��ת

ס�סי�" ��(fh ,my)�ל יהי� ��א לכ�, וה�ב�ל . ְְְְִִֶַָֹ
לא(miiept)ס�סי� אחד ס�ס ואפ�� לפניו, �רצי� ְֲִִִֶֶַָָָָֹ

עליה ר�כב �ה�א ה�המה ז�לת אצל�, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָיהיה
מ�כני� �ה� �ארות ��הי� ס�סי� א� ְִֵֶָֹ�ְְִִִֶָָ�לבד,
אבל ה�בא; עליה� ��ר�ב� ל�לחמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאצל�
נת�אר� �כבר �לבד. אחת �המה רק � ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָלעצמ�

מ�נהדרי� ב' �פרק ז� מצוה .(k`:)�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

� השס"ה ה�ל�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֶֶַַ
אמר� וה�א לעצמ�, מיחד ממ�� ְְְְַָָ�ְְְִַָמ�הר��ת

מאד" יר�הֿ�� לא וזהב "וכס� .(my)יתע�ה: ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
מכדי למעלה ל� יהיה ��א ה�א, לכ� ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹוה�ב�ל
המיחדי� ועבדיו מר�ב�� על ה�צא�ת ִָ�ְְְְֲִֶַַַַָָָלה�ציא
� �לֿי�ראל לצרכי ��הא ממ�� לק�� אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָל�.
טע� ��ת�ב יתע�ה ה' �אר �כבר מ�ר. זה ְְִֵֵֶַַַַָָָ�ֲֵֶהרי
ס�סי� "לאֿיר�הֿל� �ל�מר: א��, מצות ְְְִִֵֶַַָֹֹֹ�ל�

("dnixvn mrd aiyi `ly" ick)�נ�י יר�הֿל� ְְִֶַָֹולא
("eaal xeqi `ly" ick)�יר�הֿל לא וזהב וכס� ,ְְְֶֶֶַָָֹ

���ל לידי �ה� ה�יע� טעמ� ���דע �לפי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמאד".
�למה מעני� על(jlnd)�מפרס� ה�ל��, עליו ְַ�ְְְִֵַַַָָָָֹֹ

ידידיה ו�ה�א �בחכמה �מ�ע מעלת� �דל ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹא�
Ð "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy)

(lykpe�אמר .(:`k oixcdpq)הערה �זה ��� : ְֵֶֶֶָָָָ
הי� �לֿה�צות טעמי ידע� �א�� אד�, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלבני
ה�ל� זה אפ�� �הרי לב��ל� �ר� לה� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ�צאי�

jlnd)ה�ד�ל dnly)יהא ��א וח�ב �זה טעה ְְֵֶֶַַָָָָָֹ
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�ברתנ� mlek)את mya cg` xac xaci)וינהיג .[ ְְְִִֵֶַָ
עלי� ��י� ���" יתע�ה: אמר� וה�א ��נ�, ְְְִִֶֶַָָָָ�ֶאת

eh)מל�" ,fi mixac)�מ�ד הז�רנ� (zevn�כבר ְְְִִֶֶֶַָֹ
(k dyrספרי� eh)אתֿ�בריה� ,fi mixac)�ל�" ְְְִִֵֵֶֶָֹ

למ��ת לאר�: �ניסת� ��עת י�ראל נצט�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹמצות
זרע� �להכרית �יתֿה�חירה, ולבנ�ת מל�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלה�

�ספרי אמר� ע�ד עמלק". eh)�ל ,fi mixac): ְְְֲִֵֵֶָָ
�בא ע�ה". מצות � מל� עלי� ��י� ���"ְֲִִֵֶֶֶַָָָ
� מל� עלי� ��י� ���" ��אמר ��ה ֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָה�ר��,
ה�ב�ד �תכלית �ל�נ� ו��היה עלי�" אימת� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�הא
עד מ��ה, למעלה �אי� והר�ממ�ת ְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ְְַוה�ד�ה
מ�י� נביא מ�עלת �ד�לה אצלנ� מעלת� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��היה

אמר� �בפר�� ��ד�ר�. bi.)ה�ביאי� zeixed): ְְְְִִֵֶַָ
איזה ה�ה ה�ל� �כ�מצ�ה לנביא". ק�ד� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ"מל�
ח�בה � ה��רה מ� מצוה ס�תר יהיה ��א ְְִִִִֵֶֶַָָָֹצ��י
ואינ� �ק�ת� על והע�בר אתֿ�ק�ת�; ְֵָ�ְְֵַָָ�ְְֵֶַלק��
���ל� �מ� �סי�, להרג� ל�ל� י� ר��ת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמק�מ�,
ימרה א�ר "�לֿאי� ואמר�: עצמ� על ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָאב�תינ�

י�מת" וג�' gi)אתֿ�י� ,` ryedi)וכלֿמ�רד . ְְִֵֶָָ
ל�ל� מ�ר �מ� � ��היה מי יהיה � ֶֶַָ�ְְְִִִֶֶֶַַָ��לכ�ת
�לֿ�יני נת�אר� �כבר ה��רה. �י על ְְֲִִִֵֶַַָָָָ�ְַהממ�ה

מ�נהדרי� ב' �פרק ז� �רת�ת(hi:)מצוה �ברי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
(:d)מ��טה ז' .(n`:)�פרק ִֶֶָ

� השס"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
י�ראל, מ�רע �אינ� אי� מל�, עלינ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמ�העמיד
יתע�ה: אמר� וה�א צדק, �ר �ה�א ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָא�ֿעלֿ�י
לאֿאחי� א�ר נכרי אי� עלי� לתת ת�כל ְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ"לא

eh)ה�א" ,fi mixac)ספרי �ל��� .mihtey zyxt) ְְִֵ
(myמצות ז� � נכרי אי� עלי� לתת ת�כל "לא :ְְִִִֵֶַַָָָֹ

��מ�ה אס�ר ה���יי� �אר וכ� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלאֿתע�ה".
��רה מ��י לא � ה�ברי� מ� �בר ���� ְְִִִֵַָָָָָֹעלינ�

(dnecke daiyi y`x ,oiic)� מלכ�ת מ��י ְְִַֹולא
מ��ראל. א�� ��הא עד �רי� מ�הל �ה�א ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאד�
מ�רב מל� עלי� ��י� ���" יתע�ה: אמר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�הרי

אמר�(my)אחי�" ,(:dn zenai)לֿמ�ימ�ת�" : ְְִֶַָָ
אחי�". מ�רב א�א יהי� לא עלי� מ�י� ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�א�ה
ספרי מ�ס�קי ידע�י �בר �לבד, ה�לכ�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאבל

אמר�(j"p)ה�ב�אה �בפר�� �וד. �� (nei`��כה ְְְִֵֶַָָָָָָ
(:arאחריו זרע� וכ� �וד", �� זכה מלכ�ת "�תר :ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

��אמי� למי מל� אי� �לֿה��ר�ת. ס�� ְֲִִֵֶֶֶַַַָעד

�למה מ�רע �וד, מ�רע א�א ר�נ� מ�ה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ�ת�רת
לעני� ה�ה ה�כ�ד ה�רע מ��לת �ה�א וכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ�וקא;
�� ואי� �ר�ר וזה �י�. קרינא "נכרי" � ְְְְִֵֵֵֶַַָָָמלכ�ת
מק�מ�ת �כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָספק.

jli`e)�יבמ�ת .gi)�וסנהדרי(:dn)וס�טה(.`n) ְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונ�ה ְִָ

� השס"ד ה�ל�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֶֶַַ
נ�י�, יר�הֿמ�הר��ת "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

נ�י�" fi)ל� ,my)על י�סי� ��א לכ�, וה�ב�ל . ְְְִִֶַַָָֹ
�כבר וק���י�. �כת�ה נ�י� ע�רה ְְִִָָ�ְְְִִֵֶֶָֹ�מנה
מ�נהדרי� ב' �פרק ז� מצוה �יני �� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָנת�אר�

(.`k).ל�קה � עליה� ���סי� וכלֿזמ� ;ְְֲִֵֶֶֶַָ

� השס"ג ה�ל�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָ�ְֶֶַַ
"לאֿיר�הֿ יתע�ה: אמר� וה�א ס�סי�, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמ�הר��ת

ס�סי�" ��(fh ,my)�ל יהי� ��א לכ�, וה�ב�ל . ְְְְִִֶַָֹ
לא(miiept)ס�סי� אחד ס�ס ואפ�� לפניו, �רצי� ְֲִִִֶֶַָָָָֹ

עליה ר�כב �ה�א ה�המה ז�לת אצל�, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָיהיה
מ�כני� �ה� �ארות ��הי� ס�סי� א� ְִֵֶָֹ�ְְִִִֶָָ�לבד,
אבל ה�בא; עליה� ��ר�ב� ל�לחמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאצל�
נת�אר� �כבר �לבד. אחת �המה רק � ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָלעצמ�

מ�נהדרי� ב' �פרק ז� מצוה .(k`:)�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

� השס"ה ה�ל�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֶֶַַ
אמר� וה�א לעצמ�, מיחד ממ�� ְְְְַָָ�ְְְִַָמ�הר��ת

מאד" יר�הֿ�� לא וזהב "וכס� .(my)יתע�ה: ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
מכדי למעלה ל� יהיה ��א ה�א, לכ� ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹוה�ב�ל
המיחדי� ועבדיו מר�ב�� על ה�צא�ת ִָ�ְְְְֲִֶַַַַָָָלה�ציא
� �לֿי�ראל לצרכי ��הא ממ�� לק�� אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָל�.
טע� ��ת�ב יתע�ה ה' �אר �כבר מ�ר. זה ְְִֵֵֶַַַַָָָ�ֲֵֶהרי
ס�סי� "לאֿיר�הֿל� �ל�מר: א��, מצות ְְְִִֵֶַַָֹֹֹ�ל�

("dnixvn mrd aiyi `ly" ick)�נ�י יר�הֿל� ְְִֶַָֹולא
("eaal xeqi `ly" ick)�יר�הֿל לא וזהב וכס� ,ְְְֶֶֶַָָֹ

���ל לידי �ה� ה�יע� טעמ� ���דע �לפי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמאד".
�למה מעני� על(jlnd)�מפרס� ה�ל��, עליו ְַ�ְְְִֵַַַָָָָֹֹ

ידידיה ו�ה�א �בחכמה �מ�ע מעלת� �דל ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹא�
Ð "xeq` `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy)

(lykpe�אמר .(:`k oixcdpq)הערה �זה ��� : ְֵֶֶֶָָָָ
הי� �לֿה�צות טעמי ידע� �א�� אד�, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלבני
ה�ל� זה אפ�� �הרי לב��ל� �ר� לה� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ�צאי�

jlnd)ה�ד�ל dnly)יהא ��א וח�ב �זה טעה ְְֵֶֶַַָָָָָֹ
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�לֿ��� �ני�, ���� לעברה ס�ה זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמע�ה
זלז�ל לידי �אי� �הי� החל��ה, �דע�� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָההמ��
�בר על צ�ה ולא זה �בר אסר לא ויאמר�: ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ�ה�
��בר נ�הר אנ� � וכ� �� �גלל א�א ְִִֵֶֶַַָָָָָָָָזה
ה�צוה על נק�יד ולא ז� מצוה נ�נה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ��עב�ר�
לפיכ� ה�ת. הפסד לידי �אי� הי� וכ� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמ�,
אחת �� מה� אי� אבל טעמיה�; יתע�ה ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהס�יר
ה���ת א�ת� �רב א�א וס�ה, טע� ל� ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אי�
יבינ��. ולא ההמ�� �ע�ת י�יג�� לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹוה�עמי�
י�רי� ה' "���די ה�ביא: �העיד �מ� ה� ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ְוכ��

h)מ��חיֿלב" ,hi mildz). ְְֵֵַ

שישי יו�
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.Ë�
� הקפ"ז להרגה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַָֹ

עממי� ifixtd,�בעה ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ְֲִִָָ
("iybxbd ,iqeaid ,ieigd�הי �ה� �יו� ְְֵֵֶַָָָ�לא�ד�,

אמר� וה�א הרא���. ויס�ד� זרה עב�דה ְְֲִִִַָָָָָָע�ר
�חרימ�" "�יֿהחר� fi)יתע�ה: ,k mixac)באר� . ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַ

נלמד ��א �די ה�בר: ��ע� ר�י�, �כת�בי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלנ�
�מח�קי� המזרזי� ה�ת�בי� ור�י� ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָמ�פירת�.
יח��ב וא�לי מצוה. מלחמת �מלחמ�� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלהרג�,
�יו� לד�ר�ת, נ�הגת �אינ� מצוה ��� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָמי�ה�
יח��ב לא זאת א� אבד�; �בר עממי� ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֹ��בעה
נ�הג ואינ� לד�ר�ת נ�הג עני� הבי� ��א מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹא�א

ע� ��ס��� �עני� וה�א: מ�רת�,לד�ר�ת, ה�גת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
אי� � מס�� �זמ� ק��ר ה�בר א�ת� ��הא ֵָ�ְְְְִִֵֶַַָָָ�לי
�ה�א לפי לד�ר�ת", נ�הג "אינ� עליו ְְְִִֵֵֶָָא�מרי�
לא�ת� אפ�ר�ת נמצאת ��� �כלֿ��ר ְְְְִֵֵֶֶָָנ�הג
עמלק אתֿזרע ה' יא�ד א� �ראה, הלא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�בר.
��היה �מ� � ס�פ� עד וי�מיד�� ְְְְְִִִֶֶֶַַָ�כלל�ת�
"�יֿמחה יתע�ה: �הבטיח �מ� �ימינ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�מהרה

וג�'" עמלק אתֿזכר ci)אמחה ,fi zeny)�הא � ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָ
עמלק" אתֿזכר "�מחה ��אמר ��ה אז ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹנאמר

(hi ,dk mixac),ל�מר אי� �� לד�ר�ת?! נ�הג ְֵֵֵַָאינ�
זרע י�צא וכלֿע�ד וד�ר. �כלֿד�ר נ�הג ה�א ְְִֵֵֶֶַָָָָָא�א
עממי� �בעה הריגת וכ� להכרית�. מצוה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָעמלק
מלחמת והיא � �� ��צט�ינ� צ��י ה�א ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ�לא�ד�

ל�ר�� מצ�י� ואנחנ� yxeydn)מצוה. mxwrl) ְְְֲִַַָ�ְְִָָ

האחר��, עד ���מד�, עד וד�ר �כלֿד�ר ְְְְֲִֶַַַָָָָָָ�לרדפ�
�וד, עלֿידי ה�מדת� ���למה עד ע�ינ�, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוכ�
��א עד הא��ת �י� ונטמעה ה�ארית ֶַֹ�ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָונת��רה
לא �ל�, ��בר זה עלֿידי א�ל� �ר�. �ה� ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹנ�אר
�אינ� מצוה להרג� ��צט�ינ� ה�צוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�היה
עמלק �מלחמת נאמר ��א ��� לד�ר�ת, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹנ�הגת
ה�מדת� אחר אפ�� לד�ר�ת, נ�הגת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ�אינ�
ולא �זמ� ק��רה אינ� ז� מצוה �י ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹוהכרתת�,
א� ל�ד�ר המיחד�ת ה�צות �מ� מיחד ְִַָָ�ְְְִַַָֹ�ְְָ�מק��
עליו, ��צ�י� �מי ק��רה היא א�א ִָָ�ְְְְְִִִִֶֶַָָלמצרי�,

�נמצא יהיה meid)וכלֿע�ד miniiw eid eli` elit`) ְְְְִִֶָָ
להבי� ל� רא�י �בכלל ה���י. א�ת� �� ְְְְְִִִִַַָָָמק�מי�
��צט�ה ה�בר �בי� ה�צוה �י� �הב�ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�להת��נ�
א�א לד�ר�ת, נ�הגת �ה�צוה י� �י ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָעליו.
מ�ֿ �ד�ר נע�ר �בר עליו ��צט�ה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�בר
עליו ��צט�ה ה�בר �העדר לא א� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹה��ר�ת;
�היה אבל לד�ר�ת נ�הגת לאינ� ה�צוה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�הפ�
וה�א: להפ� ה�בר היה א� לד�ר�ת נ�הגת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאינ�
ח�ב והיה מס��, �מ�ב מצ�י מס�� �בר ְַָָָָ�ְְַָָָ�ְְֵֶָָ��הא
מס�� �בזמ� אחד �י� א� אחד, מע�ה �� ָ�ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָלע��ת
ה�בר �א�ת� א�ֿעלֿ�י ח�בה, אינ� וה��� �ְִֵֶַַַַָָָ
�ס�ל �היה זק� לוי �ג��: ה��ב, �א�ת� ְְִֵֵֶַַָָָָָָמצ�י
��ת�אר �מ� ה���. אצלנ� ��ר וה�א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ��ד�ר

ck.)�מק�מ� oileg).�ודעה זה �לל והב� . ְְְְִֵֵֶָָָ

� המ"ט ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
יקלקל� ��א �די עממי�, מ�בעה אד� ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹלהחי�ת
אמר� וה�א זרה, �עב�דה ויטע�� �ניֿאד� ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָאת

�לֿנ�מה" תח�ה "לא fh)יתע�ה: ,k my)ותהיה . ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
קפז. �מצוה ��ארנ� �מ� ע�ה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהריגת�
ל� אתֿ�אפ�ר � מה� ה�רג ואינ� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָוהע�בר
לאֿתע�ה. מצות על עבר זה הרי � ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹלהרג�

� הקפ"ח להכריתה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
זכרי� ע�ו, זרע מ�לֿ�אר �לבד עמלק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרע
"�מחה יתע�ה: אמר� וה�א וגד�ל, קט� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ�נקב�ת,

עמלק" ci)אתֿזכר ,fi zeny)�מ�ד הז�רנ� �כבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ
(b"rwe ,k dyr zevn)�אמר(:k oixcdpq)�ל�" : ְָָָֹ

למ��ת לאר�: �ניסת� ��עת י�ראל נצט�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹמצות
�להכרית �יתֿה�חירה, לה� ולבנ�ת מל�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָלה�
מלחמת היא עמלק מלחמת וג� עמלק". �ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזרע�

מ��טה ח' �פרק �יניה נת�אר� �כבר .(cn:)מצוה. ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

� הקפ"ט אתה�צוה לז��ר ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
��אמר �רע, א�תנ� ���� עמלק, לנ� ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא�רֿע�ה
אתֿה�פ��ת �נע�רר �זמ� �כלֿזמ� ְְְְְֵֶֶֶַַַָָאתֿזה
�ניֿהאד� את ��קרא ,�� לה�ח� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�דברי�
�נאת� �חל� ולא ה�בר י�כח ��א �די ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹל�נא�,

�מעט אמר�ולא וזה ה�מ�; �מ�� ��פ��ת ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹ
עמלק" ל� א�רֿע�ה את "זכ�ר (mixacיתע�ה: ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

(fi ,dkספרי �ל��� .(`vz ik zyxt seq)זכ�ר" : ְְִֵָ
� ���ח לא ��ה, � עמלק ל� א�רֿע�ה ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹאת
�ני ��ביא� �פי� �ברי� אמ�ר �ל�מר: ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ��ב".
�ל��� מ�ֿה�ב. �נאת� �ס�ר ��א לכ�, ְְְִִֵֶַָָָָָֹאד�

izewega)ספרא zyxt yix)א�רֿע�ה את "זכ�ר : ְֲִֵֶָָָָ
��א א�מר ��ה�א �לבב�? יכ�ל עמלק, ְְְְֲִֵֵֶֶָָָֹל�
אני מה הא אמ�רה; ה�ב �כחת הרי ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָ���ח,

��נה ��הא � זכ�ר? הלא(`xne)מק�� �פי�". ְְְֲִֵֵֶֶַָֹ
לק�� ���א ה�ביא, �מ�אל ע�ה אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ראה,
צ�ה ואחרֿ�� �ח�ה, זכר �ה�א ז�: ְְְִִִֶַַָָָָָָמצוה
א�רֿע�ה את "�קד�י אמר�: וה�א ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָלהרג�,

לי�ראל" a)עמלק ,eh `Îl`eny). ְְֲִֵֵָָ

� הנ"ט מ����חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
�רע. ק�מ�נ� וא�ר עמלק, זרע לנ� ע�ה א�ר ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
��כירת ע�ה מ�צות קפ"ט �מצוה �ארנ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ�כבר
� ל� האיבה וח��� עמלק זרע לנ� �ע�ה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמה
�בר מ�ה�לי� אנ� מזהרי� וכ� ע�ה. מצות ְְְִִִַָָָָ�ְְֲִִֵַָהיא
לאֿתע�ה, מצות והיא � �מ��כח� מ��נ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹזה

���ח" "לא יתע�ה: אמר� hi)וה�א ,dk mixac), ְְְְִִֶַָָֹ
my)�בספרי `vz zyxt seq);ה�� � "זכ�ר" : ְְִֵֶַָ

איבת� ��לי� אל �ל�מר: ��ב, � ���ח" ְְְִִֵֵַַַַָָֹ"לא
מ���. �סיר�ה ְְִִִֶֶַָואל

קודש שבת

.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê� .Â� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.‚ˆ˜
� המ"ו ��ע�ל�ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֶַָ

�פירת� נלמד ��א �די מצרי�, �אר� לג�ר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
ה��רה, לדעת המג�י� �מנהגיה� ננהג ְִַַַָ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַֹו��א
ה�ה ��ר� ל��ב תספ�� "לא יתע�ה: אמר� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹוה�א

fh)ע�ד" ,fi mixac)זה �עני� ה�או נכ�ל �כבר .ְְְְִִֶַַָָָ
אמר� �עמי�, dkld�ל� c wxt dkeq inlyexi) ְְִָָָֹ

אתֿי�ראל`) ��רה הזהירה מק�מ�ת ��ל�ה :ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ
למצרי� חזר� �ב�ל�ה למצרי�, ל��ב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹ��א
מה� אחד � ה�ק�מ�ת �ל�ת נענ��. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�ב�ל���
א�ר "��ר� אמר�: � וה�ני �הז�רנ�; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָה�א

לראת�" ע�ד לאֿתסי� ל� gq)אמר�י ,gk my); ְְְִִִַָָֹֹ
אתֿמצרי� ראית� א�ר "�י אמר�: � ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָוה�לי�י

עדֿע�ל�" ע�ד לראת� תספ� לא ci,ה��� zeny) ְִִַַָָֹֹֹ
(bi�לנ �א ס��ר, �ה�א ה���� ���ט ְְִִֶֶַַַַָָָוא�ֿעלֿ�י

ס�ה �מרא �ס�� נת�אר �כבר לאו. �ה�א ָ�ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ���לה
(:`p)אס�ר� האר� מ�לל היא אלכסנ�ריא ���ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

אר� חבל מ�דדי� אלכסנ�ריא �מ�� ,�� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָלד�ר
(dnc`Îzwlg)ורחב �רסה מא�ת אר�ע ְְְְֵֶַַַַָֹֹ�אר�

�אס�ר מצרי� �לֿאר� וז�הי �רסה, מא�ת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאר�ע
�די א� מסחר ל�� �� לעבר מ�ר אבל .�� ְְְֲִֵֵַָָָֹ�ֲָָָלד�ר
�יר��למי אמר� �בפר�� אחרת. לאר� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹלעבר

(i wxt seq oixcdpq)אבל ח�זר, א�ה אי לי�יבה :ֲִִִֵַָָָ
האר�. �לכ��� ולפרקמטיא לסח�רה ח�זר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�ה

� ות�עי� מאה ה��לימה ה���יה�צוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)��צט�ינ� ihxt dnk bedpl)אר� �מלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָ

��� ר��ת. מלחמת ה�קראת: והיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ�ָהא��ת,
�רית ע�ה� נכר�ת ע�ה�, נ�ח� �א� ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָנצט�ינ�

�לבד נפ�� mbxdp)על `ly)�ע�נ י�לימ� א� ; ְְְִִִִַַַַָָ
��ל�� עליה� נ�יל אז אתֿהאר�, לנ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוימסר�
למס ל� "יהי� יתע�ה: אמר� וה�א ועבד�ת, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָמ�י�

c)(`iועבד��" ,k mixaספרי �ל��� .zyxt) ְְֲִֵַָ
(my mihtey�מ�י עלינ� אנ� מק�לי� "אמר�: :ְְְִִִֵַָָָ

��מעי� אי� � מ�י� ולא �ע��ד �ע��ד, ְְְְְִִִִִֵֹֹולא
���נ� וה�א: וז�". ז� עליה� ��ק�ל� עד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָלה�
ההיא �עת ה�ל� ��ק�ע �פי �לֿ�נה, קב�ע ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
עני� וזה� ו�פל�ת, �מ�רא �נת�ני� נכנעי� ְְְְְְְְְִִִִִִֶַָָויהי�
נצט�ינ� � א�נ� י�לימ� לא א� אבל ְְְֲִִִִִִַַַָָֹה�ע��ד.
�לֿ ולקחת וגד�ל, קט� �עיר, �לֿזכר ְְֲִַַַָָָָָָָָֹלהר�ג
"וא�ֿלא יתע�ה: אמר� וה�א וכלֿה��י�, ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�לל�

וג�'" ע�� ai)ת�לי� ,my)וכלֿזה .`l m`y) ְְְִִֶַָָ
(mlek z` oibxed oi` enilydמלחמת �י� ְִִֶֶה�א

ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָהר��ת.
מ�נהדרי�(cn:)מ��טה ב' .(k:)�בפרק ְְְִִִֶֶֶַָ

� הנ"ו לקראה�צוה ��א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֶַֹֹ
צ�נ� �ה' וה�א לע�ל�, �מ�אב לע��� ְְְִֶַָָָָ�ל��
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� הקפ"ט אתה�צוה לז��ר ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
��אמר �רע, א�תנ� ���� עמלק, לנ� ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא�רֿע�ה
אתֿה�פ��ת �נע�רר �זמ� �כלֿזמ� ְְְְְֵֶֶֶַַַָָאתֿזה
�ניֿהאד� את ��קרא ,�� לה�ח� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�דברי�
�נאת� �חל� ולא ה�בר י�כח ��א �די ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹל�נא�,

�מעט אמר�ולא וזה ה�מ�; �מ�� ��פ��ת ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָֹ
עמלק" ל� א�רֿע�ה את "זכ�ר (mixacיתע�ה: ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ

(fi ,dkספרי �ל��� .(`vz ik zyxt seq)זכ�ר" : ְְִֵָ
� ���ח לא ��ה, � עמלק ל� א�רֿע�ה ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹאת
�ני ��ביא� �פי� �ברי� אמ�ר �ל�מר: ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ��ב".
�ל��� מ�ֿה�ב. �נאת� �ס�ר ��א לכ�, ְְְִִֵֶַָָָָָֹאד�

izewega)ספרא zyxt yix)א�רֿע�ה את "זכ�ר : ְֲִֵֶָָָָ
��א א�מר ��ה�א �לבב�? יכ�ל עמלק, ְְְְֲִֵֵֶֶָָָֹל�
אני מה הא אמ�רה; ה�ב �כחת הרי ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָ���ח,

��נה ��הא � זכ�ר? הלא(`xne)מק�� �פי�". ְְְֲִֵֵֶֶַָֹ
לק�� ���א ה�ביא, �מ�אל ע�ה אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ראה,
צ�ה ואחרֿ�� �ח�ה, זכר �ה�א ז�: ְְְִִִֶַַָָָָָָמצוה
א�רֿע�ה את "�קד�י אמר�: וה�א ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָלהרג�,

לי�ראל" a)עמלק ,eh `Îl`eny). ְְֲִֵֵָָ

� הנ"ט מ����חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
�רע. ק�מ�נ� וא�ר עמלק, זרע לנ� ע�ה א�ר ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
��כירת ע�ה מ�צות קפ"ט �מצוה �ארנ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ�כבר
� ל� האיבה וח��� עמלק זרע לנ� �ע�ה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמה
�בר מ�ה�לי� אנ� מזהרי� וכ� ע�ה. מצות ְְְִִִַָָָָ�ְְֲִִֵַָהיא
לאֿתע�ה, מצות והיא � �מ��כח� מ��נ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹזה

���ח" "לא יתע�ה: אמר� hi)וה�א ,dk mixac), ְְְְִִֶַָָֹ
my)�בספרי `vz zyxt seq);ה�� � "זכ�ר" : ְְִֵֶַָ

איבת� ��לי� אל �ל�מר: ��ב, � ���ח" ְְְִִֵֵַַַַָָֹ"לא
מ���. �סיר�ה ְְִִִֶֶַָואל

קודש שבת

.ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÂÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê� .Â� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.‚ˆ˜
� המ"ו ��ע�ל�ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְֶַָ

�פירת� נלמד ��א �די מצרי�, �אר� לג�ר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
ה��רה, לדעת המג�י� �מנהגיה� ננהג ְִַַַָ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַֹו��א
ה�ה ��ר� ל��ב תספ�� "לא יתע�ה: אמר� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹוה�א

fh)ע�ד" ,fi mixac)זה �עני� ה�או נכ�ל �כבר .ְְְְִִֶַַָָָ
אמר� �עמי�, dkld�ל� c wxt dkeq inlyexi) ְְִָָָֹ

אתֿי�ראל`) ��רה הזהירה מק�מ�ת ��ל�ה :ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ
למצרי� חזר� �ב�ל�ה למצרי�, ל��ב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹ��א
מה� אחד � ה�ק�מ�ת �ל�ת נענ��. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�ב�ל���
א�ר "��ר� אמר�: � וה�ני �הז�רנ�; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָה�א

לראת�" ע�ד לאֿתסי� ל� gq)אמר�י ,gk my); ְְְִִִַָָֹֹ
אתֿמצרי� ראית� א�ר "�י אמר�: � ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָוה�לי�י

עדֿע�ל�" ע�ד לראת� תספ� לא ci,ה��� zeny) ְִִַַָָֹֹֹ
(bi�לנ �א ס��ר, �ה�א ה���� ���ט ְְִִֶֶַַַַָָָוא�ֿעלֿ�י

ס�ה �מרא �ס�� נת�אר �כבר לאו. �ה�א ָ�ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ���לה
(:`p)אס�ר� האר� מ�לל היא אלכסנ�ריא ���ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

אר� חבל מ�דדי� אלכסנ�ריא �מ�� ,�� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָלד�ר
(dnc`Îzwlg)ורחב �רסה מא�ת אר�ע ְְְְֵֶַַַַָֹֹ�אר�

�אס�ר מצרי� �לֿאר� וז�הי �רסה, מא�ת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאר�ע
�די א� מסחר ל�� �� לעבר מ�ר אבל .�� ְְְֲִֵֵַָָָֹ�ֲָָָלד�ר
�יר��למי אמר� �בפר�� אחרת. לאר� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹלעבר

(i wxt seq oixcdpq)אבל ח�זר, א�ה אי לי�יבה :ֲִִִֵַָָָ
האר�. �לכ��� ולפרקמטיא לסח�רה ח�זר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�ה

� ות�עי� מאה ה��לימה ה���יה�צוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)��צט�ינ� ihxt dnk bedpl)אר� �מלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָ

��� ר��ת. מלחמת ה�קראת: והיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ�ָהא��ת,
�רית ע�ה� נכר�ת ע�ה�, נ�ח� �א� ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָנצט�ינ�

�לבד נפ�� mbxdp)על `ly)�ע�נ י�לימ� א� ; ְְְִִִִַַַַָָ
��ל�� עליה� נ�יל אז אתֿהאר�, לנ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוימסר�
למס ל� "יהי� יתע�ה: אמר� וה�א ועבד�ת, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָמ�י�

c)(`iועבד��" ,k mixaספרי �ל��� .zyxt) ְְֲִֵַָ
(my mihtey�מ�י עלינ� אנ� מק�לי� "אמר�: :ְְְִִִֵַָָָ

��מעי� אי� � מ�י� ולא �ע��ד �ע��ד, ְְְְְִִִִִֵֹֹולא
���נ� וה�א: וז�". ז� עליה� ��ק�ל� עד ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָלה�
ההיא �עת ה�ל� ��ק�ע �פי �לֿ�נה, קב�ע ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
עני� וזה� ו�פל�ת, �מ�רא �נת�ני� נכנעי� ְְְְְְְְְִִִִִִֶַָָויהי�
נצט�ינ� � א�נ� י�לימ� לא א� אבל ְְְֲִִִִִִַַַָָֹה�ע��ד.
�לֿ ולקחת וגד�ל, קט� �עיר, �לֿזכר ְְֲִַַַָָָָָָָָֹלהר�ג
"וא�ֿלא יתע�ה: אמר� וה�א וכלֿה��י�, ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�לל�

וג�'" ע�� ai)ת�לי� ,my)וכלֿזה .`l m`y) ְְְִִֶַָָ
(mlek z` oibxed oi` enilydמלחמת �י� ְִִֶֶה�א

ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָהר��ת.
מ�נהדרי�(cn:)מ��טה ב' .(k:)�בפרק ְְְִִִֶֶֶַָ

� הנ"ו לקראה�צוה ��א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֶַֹֹ
צ�נ� �ה' וה�א לע�ל�, �מ�אב לע��� ְְְִֶַָָָָ�ל��
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לפני לאנ�יה� נ�לח הערי� על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ��צ�רנ�
א�נ�; ���לימ� מה� �נב�� ���נע� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�לחמה
�� לה�ח� לנ� אס�ר אתֿהעיר, לנ� ימסר� ְְְִִִִֵֶָָָָָָא�
ע�ה מ�צות ק"� �מצוה ��ארנ� �מ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ�להרג�,
מנהג ע�ה� נ�הגי� �אי� �מ�אב מע��� ח�� �ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
�ל�� לה� מלהק�י� ה' הזהירנ� א�א ְְְִִִִֶֶֶַָָָָזה;
"לאֿתדר� יתע�ה: אמר� וה�א ���נע�. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ�מ�ב��

וטבת� f)�למ� ,bk my)ספרי �ל��� .(my): ְְְְִֵָָָֹֹ
עליה לה�ח� אלֿעיר �יֿתקרב ��אמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"מ�לל

ל�ל�� אליה i)וקראת ,k my)?�א� א� יכ�ל ְְֵֶַָָָָָָָ
(a`ene oenra)�למ� "לאֿתדר� ל�מר: ְְְִַַָֹֹֹ�למ�ד

��אמר: מ�לל `lוטבת�". car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ
(ayii jnr .. eipec`"�ל fi)���ב ,bk my)�א יכ�ל ַַָ

ia`ene)�א� ipenra):ל�מר �למ�ד ,yexcz `l") ְַַָ
("mnely"�לע�ל �לֿימי� f)"וטבת�, ,my). ְְֶָָָָָֹ

� הנ"ז מ�כר�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
לה�יק �די עיר על ה�צ�ר ��עת מאכל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָאילנ�ת
יתע�ה: אמר� וה�א ל��, �להכאיב ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָלאנ�יה

תכרת" לא ואת� � אתֿעצ� (my"לאֿת�חית ְְְִִֵֶַָֹֹֹֹ
(hi ,k��ג� זה, לאו �כלל �לֿה�חתה נכנסת וכ� .ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לב�לה �לי י���ר א� לב�לה �גד ���ר�� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָמי
ול�קה "לאֿת�חית" מ��� ע�בר זה הרי �ְְֲִִֵֵֶֶַֹ

מ��ת ט�ב�ת(ak.)�בס�� אילנ�ת ���צ� נת�אר, ְְִִֵֵֶַָָ

תאכל "מ��� מהכא: ואזהר�� אמר�: ל�קה. �ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר תכרת" לא ְְְְְֲִִִִֵָָָֹֹֹואת�

�תרא מ�בא ב' .(ek.)�פרק ְְִֶֶַָָָ

� הקצ"ב ��זמ�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
מח�� �ר� נכי� ל�לחמה מחנ�תינ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��צא�
צרכיו �לֿאי� יע�ה ולא י�נ�, ��� ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹל�חנה

dcyd)�כלֿמק�� ipt lr)�דר� � האהלי� �בי� ְְִֵֶֶָָָָֹ
"ויד יתע�ה: אמר� וה�א � הא��ת ְְְְִֶַָָ�ִֶָ�ע��י�

וג�'" ל�חנה מח�� ל� bi)�היה ,bk my)���ל� . ְְְְֲִִֶֶַַ
vz`)ספרא zyxt):אמר�� מק��, א�א יד "אי� : ְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" ל� מ�יב ai)וה�ה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

� הקצ"ג �ליה�צוה ��הא ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
לכלֿאנ�י ה�לחמה �לי ע� �ל�י ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהחפירה
��ר� �� ���נה מק�� �� לח��ר �די ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�חנה
�די ���נה, אחר אתֿה��אה ויכ�ה לכ�, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה��כנה
�מחנה האר� �ני על ה��אה �ראה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��א

ה�ר�ה:ה�ל �תח�ת �אמר �מ� �וקא, חמה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ
איב�" על מחנה i)"�יֿתצא ,bk mixac)���ל� . ְְֲִֵֵֶֶַַֹ

ל� �היה "ויתד יתע�ה: אמר� ה�א זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָצ��י
ci)עלֿאזנ�" ,my)ספרי �ל��� .(`vzÎik zyxt): ְְֲִֵֵֶַ

ז��נ�" מק�� א�א אזנ� jixve"אי� Ð dngln ilk) ְֲִֵֵֶֶֶָ
("jpf` lr" zeidl czid.

�
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ycew zegiyn zecewp

המשנה שלשה1מפרשי למספר החלוקה בתוכ� האריכו

כ�: הוא החסידות תורת פי על בזה והביאור דוקא.

אלא הגשמי, הזה עול� דוקא אינו שבמשנתינו "העול�"

עשיה. יצירה, בריאה, הרוחניי�: העולמות את ג� כולל הוא

בפסוק יצרתיו2המרומזי� בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל

הרמב"� ביאר העולמות, שלושת של התוכ� את עשיתיו". א�

היש "הוצאת פירושה "בריאה" התורה: על פירושו בתחילת

הוא "יצירה" היולי", הנקרא הראשו�, החומר והוא מאי�..

מה הוא ו"עשיה" הצורות" והלביש הכל המציא ש"ממנו מה

אות�". ש"תק�

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מכיו� מוב�,3והנה, ,

השתלשלו ה� וממנה בתורה, קיימות הללו הדרגות ששלוש

עבודה תורה, ה� בתורה, אלו עניני� שלושת בעול�.

שהרי האד�, למחשבת רומזת "עבודה" חסדי�. וגמילות

עיקר ו"תורה" בלבד, במחשבה אפילו הקרב� נפסל בקרבנות

מברכי� אי� בד"ת הרהור על שהרי בדיבור היא המצוה

במעשה. עיקרה וגמ"ח התורה, ברכות

כנגד ה� ומעשה, דיבור מחשבה אלו עניני� ושלשת

על הוא ש"מחשבה" ועשיה. יצירה בריאה, העולמות: שלשת

במציאות היו לא המחשבה אותיות כי מאי�, יש בריאה דר�

כנגד הוא מחשבה ולכ� המחשבה, לכח ירידת� לפני נרגשת

כבר שהיו שהאותיות הוא "דבור" ואילו הבריאה. עול�

מוצאות בה' בצאת� צורה עכשיו קיבלו במחשבה, מקוד�

כנגד הוא ו"מעשה" היצירה. עול� כנגד הוא דבור לכ� הפה,

שבתורה אלו בחינות משלושת כ� וא� העשיה. עול�

תלוי שהכל ומכיו� העולמות. שלושת השתלשלו (מחדומ"ע),

של העמודי� בשלושת לעסוק צרי� לכ� האד�. בעבודת

בריאה העולמות שלושת את לקיי� כדי וגמ"ח, עבודה תורה

עשיה. יצירה

תשכ"ב) תשא כי ד"ה (ממאמר

מבאר הזק� שלושת4רבינו כנגד ה� העמודי�, ששלושת

האבות:

גומלֿגמילותֿחסדי�" שהיה אבינו אברה� כנגד "

כדכתיב רז"ל"5חסדי�, ופירשו שבע", בבאר אשל "ויטע ,6

תיבות ראשי לעוברילתיה,שכילה,אש"אשל" שסיפק ינה,

האורחותֿצדיקי� (ובלשו� נדיב7אורח "היה שאברה� ,

ובממונו"). בגופו בנפשו,

הקרבנות,עבודה" עבודת שהיא התפילה, עבודת � "

תיקנו�" תמידי� כנגד שהיה8"תפילות אבינו יצחק כנגד ,

תמימה". "עולה

שנאמרתורה" כמו תורה, שענינו אבינו יעקב כנגד "9,

בישראל". ש� ותורה ביעקב, עדות "ויק�

את למנות המשנה היתה צריכה זה לפי שלכאורה אלא

� הפו� בסדר עומד, העול� שעליה� הדברי� שלושת

האבות)?! סדר (כפי תורה לבסו� ורק עבודה גמילותֿחסדי�,

הפרטי עבודתו סדר ג� השאלה: את ולחזק להוסי� ויש

העמודי� שלושת את כולל ויו�, יו� בכל יהודי, כל של

תחילה � במשנה מהמפורט הפו� הוא הסדר ש� וג� האלה,

לעני צדקה לתת יש התפילה לפני שהרי גמילותֿחסדי�,

רז"ל מצלי"),10(כמאמר והדר לעני פרוטה יהיב אליעזר "רבי

שלב בא אחרֿכ� ורק ("עבודה") עצמה התפילה מכ� לאחר

רז"ל (כמאמר ?!11התורה לביתֿהמדרש") "מביתֿהכנסת ,

שמדובר מכ� נובע במשנתנו ה"דברי�" שסדר לומר ויש

" � בעול� פעולת� המשנההעול�על מונה לכ� עומד".

הפעולה עיקר מודגש שבו משו� התורה עמוד את תחילה

גבול" "בלי היותה למרות התורה זה12בעול�: כל ע� בעצ�,

אלא בלבד, זו לא האד�. בשכל ומתלבשת נקלטת היא

בעול�, המציאות את בפועל לשנות א� התורה של שבכוחה

עלי" גומר "לאֿל הפסוק על רז"ל הסיבה13כדרשת זו .

התורה. בעמוד מתחילה שמשנתנו

(653 עמ' ב, כר� תש"נ, (ספרֿהשיחות

למהר"ל.1) חיי� דר� ז.2)עיי� מג, א.3)ישעיה קסא, ב חלק ד.4)זוהר טור פג, ד� מטות כא,5)לקוטיֿתורה וירא

לז.6)לג. תהלי� יז.7)מדרש ב.8)שער כו, ב.9)ברכות עה, א.10)תהלי� י, סד,11)בבאֿבתרא ברכות ראה

ט).12)א. יא, (איוב י�" מני ורחבה מדה מאר� ה''ב.13)"ארוכה פ"א כתובות תלמודֿירושלמי

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

יורה  ותמימים שבמכתבו  מגזע אנ"ש  ישיבה  על אברך  גדול  )ולפלא   22/5 מיום  במענה למכתבו 

התאריך למספרם, בה בשעה שבאותו יום עצמו אמר היום יום חמישי בשבת, מיוסד על הציווי זכור את 

יום השבת לקדשו, ולא עוד שהוא בימי הגבלה דמתן תורה(.

בו שואל בהנוגע לחינוך, אם יהי' זה בישיבה או ברשת בתכנית ישובי-ספר.

ע"י  לעשותה  אפשר  שאי  מצוה  דסוג  ענין  ההווה  במצב  זהו  האחרון  שהרי  השאלה,  גם  ולפלא 

אחרים, עיין מוע"ק ט' ע"ב, ויבוא בדברים עם הנהלת הרשת, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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המשנה שלשה1מפרשי למספר החלוקה בתוכ� האריכו

כ�: הוא החסידות תורת פי על בזה והביאור דוקא.

אלא הגשמי, הזה עול� דוקא אינו שבמשנתינו "העול�"

עשיה. יצירה, בריאה, הרוחניי�: העולמות את ג� כולל הוא

בפסוק יצרתיו2המרומזי� בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא "כל

הרמב"� ביאר העולמות, שלושת של התוכ� את עשיתיו". א�

היש "הוצאת פירושה "בריאה" התורה: על פירושו בתחילת

הוא "יצירה" היולי", הנקרא הראשו�, החומר והוא מאי�..

מה הוא ו"עשיה" הצורות" והלביש הכל המציא ש"ממנו מה

אות�". ש"תק�

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מכיו� מוב�,3והנה, ,

השתלשלו ה� וממנה בתורה, קיימות הללו הדרגות ששלוש

עבודה תורה, ה� בתורה, אלו עניני� שלושת בעול�.

שהרי האד�, למחשבת רומזת "עבודה" חסדי�. וגמילות

עיקר ו"תורה" בלבד, במחשבה אפילו הקרב� נפסל בקרבנות

מברכי� אי� בד"ת הרהור על שהרי בדיבור היא המצוה

במעשה. עיקרה וגמ"ח התורה, ברכות

כנגד ה� ומעשה, דיבור מחשבה אלו עניני� ושלשת

על הוא ש"מחשבה" ועשיה. יצירה בריאה, העולמות: שלשת

במציאות היו לא המחשבה אותיות כי מאי�, יש בריאה דר�

כנגד הוא מחשבה ולכ� המחשבה, לכח ירידת� לפני נרגשת

כבר שהיו שהאותיות הוא "דבור" ואילו הבריאה. עול�

מוצאות בה' בצאת� צורה עכשיו קיבלו במחשבה, מקוד�

כנגד הוא ו"מעשה" היצירה. עול� כנגד הוא דבור לכ� הפה,

שבתורה אלו בחינות משלושת כ� וא� העשיה. עול�

תלוי שהכל ומכיו� העולמות. שלושת השתלשלו (מחדומ"ע),

של העמודי� בשלושת לעסוק צרי� לכ� האד�. בעבודת

בריאה העולמות שלושת את לקיי� כדי וגמ"ח, עבודה תורה

עשיה. יצירה

תשכ"ב) תשא כי ד"ה (ממאמר

מבאר הזק� שלושת4רבינו כנגד ה� העמודי�, ששלושת

האבות:

גומלֿגמילותֿחסדי�" שהיה אבינו אברה� כנגד "

כדכתיב רז"ל"5חסדי�, ופירשו שבע", בבאר אשל "ויטע ,6

תיבות ראשי לעוברילתיה,שכילה,אש"אשל" שסיפק ינה,

האורחותֿצדיקי� (ובלשו� נדיב7אורח "היה שאברה� ,

ובממונו"). בגופו בנפשו,

הקרבנות,עבודה" עבודת שהיא התפילה, עבודת � "

תיקנו�" תמידי� כנגד שהיה8"תפילות אבינו יצחק כנגד ,

תמימה". "עולה

שנאמרתורה" כמו תורה, שענינו אבינו יעקב כנגד "9,

בישראל". ש� ותורה ביעקב, עדות "ויק�

את למנות המשנה היתה צריכה זה לפי שלכאורה אלא

� הפו� בסדר עומד, העול� שעליה� הדברי� שלושת

האבות)?! סדר (כפי תורה לבסו� ורק עבודה גמילותֿחסדי�,

הפרטי עבודתו סדר ג� השאלה: את ולחזק להוסי� ויש

העמודי� שלושת את כולל ויו�, יו� בכל יהודי, כל של

תחילה � במשנה מהמפורט הפו� הוא הסדר ש� וג� האלה,

לעני צדקה לתת יש התפילה לפני שהרי גמילותֿחסדי�,

רז"ל מצלי"),10(כמאמר והדר לעני פרוטה יהיב אליעזר "רבי

שלב בא אחרֿכ� ורק ("עבודה") עצמה התפילה מכ� לאחר

רז"ל (כמאמר ?!11התורה לביתֿהמדרש") "מביתֿהכנסת ,

שמדובר מכ� נובע במשנתנו ה"דברי�" שסדר לומר ויש

" � בעול� פעולת� המשנההעול�על מונה לכ� עומד".

הפעולה עיקר מודגש שבו משו� התורה עמוד את תחילה

גבול" "בלי היותה למרות התורה זה12בעול�: כל ע� בעצ�,

אלא בלבד, זו לא האד�. בשכל ומתלבשת נקלטת היא

בעול�, המציאות את בפועל לשנות א� התורה של שבכוחה

עלי" גומר "לאֿל הפסוק על רז"ל הסיבה13כדרשת זו .

התורה. בעמוד מתחילה שמשנתנו

(653 עמ' ב, כר� תש"נ, (ספרֿהשיחות

למהר"ל.1) חיי� דר� ז.2)עיי� מג, א.3)ישעיה קסא, ב חלק ד.4)זוהר טור פג, ד� מטות כא,5)לקוטיֿתורה וירא
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,'íéðLmiaxwzn mipyyk ,dxezd `idy ,jlrt ,yxcp `ed jke §©¦
miwqer eidi lal mze` dig ,miipr zngn zg` zeqka dze` cenll

.daexn zeipra da

ïéëlänä íéîëç éãéîìz éðL ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©§©§¦
øîàpL ,Làa óøNéì ïéeàø ,äøBz éøác ïäéðéa ïéàå Cøcaekldyk ©¤¤§¥¥¥¤¦§¥¨§¦¦¨¥¨¥¤¤¡©

" ,ecinlz ryil`e `iapd edil`äpäå øaãå CBìä íéëìBä äîä éäéå©§¦¥¨§¦¨§©¥§¦¥
"'Bâå Là áëø,edil` z` gwle ,mdipia cixtdeàîòèetxyp `ly ¤¤¥§©£¨

meyn `ed ,dlrn ly y`øeaéc àkéàc,mdipia dxezàäm`àkéì §¦¨¦¨¥¨
,øeaéceid.óøNéì ïéeàø ¦§¦¦¨¥

øéòa ïéøcä íéîëç éãéîìz éðL ,äéëøáé øa àòìéà éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦©¨¦§¦
ãçà ,äëìäa äæì äæ ïéçBð ïéàå úçàmdnúî,exag ici lrãçàå ©©§¥¦¤¨¤©£¨¨¤¨¥§¤¨

dbbya bxedd -äìBbeci lrøîàpL ,hlwn ixr zyxta,zxhny ¤¤¤¡©
`id hlwn xir,"úòc éìáa eäòø úà çöøé øLà çöBø äîL ñeðì"¨¨¨¥©£¤¦§©¤¥¥¦§¦©©

øîàpL ,äøBz àlà 'úòc' ïéàåzeevn lr exaryk l`xyi lr §¥©©¤¨¨¤¤¡©
dxezd'úòãä éìaî éîò eîãð'`ly jezn inr eythpy ,eyexity ¦§©¦¦§¦©¨©

dnxbp dgivxdy ,jk hlwn ixr ly weqtd yxcpe ,dxeza ewqr

dxez `idy zrca cgi ewqr `ly meyn.
÷ñBòä íëç ãéîìz ìk ,àéiç éaøc déøa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¥§©¦¦¨¨©§¦¨¨¨¥
áLé ïBiöa íò ék" ,øîàpL ,úòîLð Búlôz ,÷çcä CBzî äøBza©¨¦©§¨§¦¨¦§©©¤¤¡©¦©§¦¥¥

ðçé ïBðç äkáz àì äëa íéìLeøéaðò BúòîLk ê÷òæ ìB÷ì E,"C ¦¨¨¦¨ŸŸ¦§¤¨¨§§§©£¤§¨§¨¨¨
ly daiyi miayeid el` zwrf lewl dper `ed jexa yecwdy ,yxcpe

,dxez,déøúa áéúëe,mixen` mixacd dxezd wqr dfi`ayïúðå" §¦©§¥§¨©
,"õçì íéîe øö íçì íëì 'ä.wgcd ici lr `id ef daiyiy ,o`kne ¨¤¤¤¨©¦¨©

,øîBà eäaà éaøwgcd jezn dxeza wqerd eze`BúBà ïéòéaNî ©¦©¨¥©§¦¦
øîàpL ,äðéëL åéfî,weqtd seqaéðéò eéäå"éøBî úà úBàBø E."E ¦¦§¦¨¤¤¡©§¨¥¤¤¤

øîàpL ,åéðôa ìòðð ãBbøtä ïéà óà ,øîà àðéðç øa àçà éaøez`a ©¦©¨©£¦¨¨©©¥©©§¦§¨§¨¨¤¤¡©
weqtdðké àìå"éøBî ãBò ó,"E,jixen jnn xzqi `ly ,eyexity §Ÿ¦¨¥¤

epial jpia dvignd lrpz `le ,`ed jexa yecwd `edy.
,dpyna epipy,òLBäé éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦§ª©

ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiîdllw oi`y mei,àáø øîà .'eëå`l ¦¤¨©¥©¦§¨¥§¨©¨¨
`l` ,dllw ea oi`y mei oi`y cala efBúìì÷ äaeøî íBéå íBé ìëå§¨¨§¨¦§¨

øîàpL ,Bøéáç ìMî,zelbd zgkezaáøò ïzé éî øîàz ø÷aa" ¦¤£¥¤¤¡©©Ÿ¤Ÿ©¦¦¥¤¤
,"ø÷a ïzé éî øîàz áøòáe,le`yl yieø÷a éäxwa dfi` lr - ¨¤¤Ÿ©¦¦¥Ÿ¤¥Ÿ¤

,`aie ozi in eilr xn`z axray dpeekdàîéìéàlr jk xn`zø÷a ¦¥¨Ÿ¤
éåä éàî òãé éî ,øçîìc,xzei aeh didiy `ed rcei ike -àlà ¦§¨¨¦¨©©¨¥¤¨

xwad lr jk xn`zéìçcómeyn ,dfk mei aey `aie ozi in ,xary - §¨¦
`xnbd zl`ey .eixg`y axrd on xzei aeh didyàlàå ,mei lk m` §¤¨

,dllwd daxzníéi÷î à÷ éànà àîìò.cner mlerd dn lr - ¨§¨©©¨§©¥
`xnbd dperàøãéñc äMeãwà ,lr mixne`y dyecw xcq lr - ©§¨§¦§¨

,dxyr dpeny zlitz xg` zixgya xcqdàáø déîL àäiàå§©§¥§¥¨¨

àzãbàcdyxcd xg` mrd mipery '`ax diny `di on`' lre - §©©§¨
,zay lk dcb` ixacaàìå úåîìö ìôBà Bîk äúôò õøà" ,øîàpL¤¤¡©¤¤¥¨¨§¤©§¨¤§Ÿ

,"íéøãñseqe ,mixcq da oi`yk zenlve dkyg ux`dy ,ernyny §¨¦
,eyexite ,'lte` enk rteze' ,`ed weqtdàäm`íéøãñ Léxcq - ¨¥§¨¦

if` ,`ax diny `die dyecwòéôBzux`d.ìôBàî ¦©¥¤
dpyna epipy,'eke ycwnd zia axgy mein ryedi iax cirdàìå§Ÿ

.'eëå úBøét íòè ìhéðå äëøáì ìè ãøéoipra `ziixa `xnbd d`ian ¨©©¦§¨¨§¦©©©¥§
,df,çéøå íòè äìha äøäè ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¢¨¦§¨©©§¥©

.ïâc ïneL ìhéa øNòî,`xnbd zxtqnàzøîBz çkLà àðeä áø ©£¥¦¥©¨¨©¨©§©©§¨
àúéðeðéçc,aeh gix da yi s`y dpny dxnz oin -dëøk dì÷L §¦¦¨©§¨©§¨
déøãeña,exceqa dthre `ped ax dlhp -déøa äaø àúàax ly §¨¥¨¨©¨§¥

,`peddéì øîà,`ped axlàúéðeðéçc àçéø àðéçøBîip` gixn - ¨©¥§¦¨¥¨§¦¦¨
,`zipepig dxnz ly gixdéì øîà,epa daxl `ped ax,éðaoeik ¨©¥§¦
i`ce ,dgix z` zgxdyCa Lé äøäègix jnn lhip `l jkly ¨¢¨¥¨

,zexitddéìäéð dáäé,daxl `ped ax el dpzp -àaà àúà éëäcà ¨£¨¦£¥©§¨¦¨¨©¨
déøa,`ped ax xa dax ly epa `a` `a jk oia -déìäéð dáäé dì÷L §¥©§¨¨£¨¦£¥

,epa `a`l dpzpe `ped ax xa dax dlhp -déì øîàdaxl `ped ax ¨©¥
,epaéaì úà zçnN ,éða,dxdh ja yiy jkaépéL úà äúéä÷äå §¦¦©§¨¤¦¦§¦§¥¨¤¦©

ipnn dze` zgwly ,ipnn xzei jpa z` ade` dz`y il zi`xdy jka

,el zzpeéðaà àaàc éîçø ,éLðéà éøîàc eðééälr a`d ingx - ©§§¨§¦¦§¥©£¥§©¨©§¥
,eipadéì eåäc éðaà éðác éîçø`l` ,a`d lr mpi` oad ingxe - ©£¥¦§¥©§¥§¨¥

.ely mipad lr

,`xnbd zxtqn cerá÷òé áøa déa ìthéà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¦©©¥§©©£Ÿ
dézøa øa,eza oa awri ax ly eleciba gxh -déì øîà ,ìãb ék ©§©¥¦¨©¨©¥

,eckpl awri xa `g` axàiî ïéé÷Là,min ipwyd -Bì øîàax ©§§©©¨¨©
,awriéøa åàìàðà C,a`k jcakl aiig ipi`e ,jpa ipi` -eðééäå ¨§¨£¨§©§

àðà Czøa øa ,éaø éaø ,éLðéà éøîàcseqale ,jickp z` lcb lcb - §¨§¦¦§¥©¦©¦©§©¨£¨
ip` jza oa jl exn`i.

ñeðééñtñà ìL ñeîìeôa .äðùîqepiiqtq` ly elig z`iaa - §§¤©§©§¨
,ipy zia ini seqa milyexi lr inex xqiweøæbminkgúBøèò ìò ¨§©©§

ñeøéàä ìòå ,íéðúçñeîìeôa .elig z`iaa -ñeèéè ìL,e`iadyk £¨¦§©¨¦§§¤¦
,eig` qelaezqix` mr mglidl qepwxedeøæbminkgúBøèò ìò ¨§©©§

úBlkñeîìeta .úéðååé Bða úà íãà ãnìé àlLå ,ligd z`iaa - ©§¤Ÿ§©¥¨¨¤§§¨¦©§
ïBøçàä,ycwnd zia z` aixgde qehih `a eay ,milyexi lreøæb ¨©£¨§
minkgïBéøtàa älkä àöz àlLmilirn ly ceak ztega - ¤Ÿ¥¥©©¨§©¦§

zeadfen zezilheøéòä CBúazial dia` zian dze` mikilenyk §¨¦
,dlra.øéòä CBúa ïBéøtàa älkä àözL eøézä eðéúBaøå§©¥¦¦¤¥¥©©¨§©¦§§¨¦

íéìLî éìLBî eìèa ,øéàî éaø únMîdnkgd z` micnln - ¦¤¥©¦¥¦¨§§¥§¨¦
.milrey ilyn oebk ,dvilne lyn jxceìèa ,éàfò ïa únMî¦¤¥¤©©¨§

íéðã÷Mä.meie dlil yxcnd zia zezlc lr micwey -ïa únMî ©©§¨¦¦¤¥¤
íéðLøcä eìèa ,àîBæ.dxezd iweqt z` miyxec -únMîéaø ¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¦

äøBzä ãBák ìèa ,àáé÷ò,zeize` ly uewe uew lk yxec didy - £¦¨¨©§©¨
lke.dlhal xac da oi`y dxezd ceak edfe ,zeize` okyéaø únMî¦¤¥©¦

äNòî éLðà eìèa ,àñBc ïa àðéðçmiyere mzwcva migeha - £¦¨¤¨¨§©§¥©£¤
.`lt iyrnàø÷ð änìå ,íéãéñç e÷ñt ,àzðè÷ éñBé éaø únMî¦¤¥©¦¦¨Ÿ§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨

àzðè÷ äéäL ,àzðè÷ BîLmteqeïðçBé ïaø únMî .íéãéñç ìL §¨Ÿ§¨¤¨¨¨Ÿ§¨¤£¦¦¦¤¥©¨¨¨
ãBák ìèa ,ï÷fä ìàéìîb ïaø únMî .äîëçä åéæ ìèa ,éàkæ ïa¤©©¨©¦©¨§¨¦¤¥©¨©§¦¥©¨¥¨©§

äøBzädyleg dcxi znyne ,dcinra da miwqer f` cr eidy - ©¨
,daiyia da miwqere mlerléaø únMî .úeLéøôe äøäè äúîe¥¨¨¢¨§¦¦¤¥©¦

äpeäkä åéæ äìèa ,éáàt ïa ìàòîLémipdke xiyre mkg didy - ¦§¨¥¤¨¦¨§¨¦©§¨
.epgley lr milke` miax.àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§

úéa áøçMî ,øîBà øéàé ïa ñçðt éaø ,[ïðaø eðz .àøîâ]¨©¨¨©¦¦§¨¤¨¦¥¦¤¨©¥

קמשך בעמוד הק

dtexr dlbr` cenr hn sc iriyz wxtdheq

.íäéáà ïéã ïéæáæáîù:'eke eiptl mixne` mpecl oi`ayky mdia` oic mirxew

.íäéðéù äúéä÷ä:mdiiga mdn zrxtpe epizena epilr mzxrve mzla`d dnl

.ááø éøëåîoi`e oiq`npe micbaa wacpe oneye alg oebk qe`n xac `ed aax

:ipr `l` mda wqrzn mc` jl.íäì äøåî 'ä äúéù`l ik aizk dipin lirl

crl ca`z miepr zewz oeia` gkyi gvpl

oze`l zexn mdl oz mdl dxen 'd dziy

ceak mda oibdep miebd ediy xyer miipr

oi`y zedl` mpi`e yep` ody miebd ercie

:mdly dlecbde ceakd lkïéñëúî
.úçà úéìèá:iper meyn.íéðù áø÷á

`idy dxez xac epiidc jly dlert dze`

cgi axwzdl oikixv mipyy mipy aexiwa

:cg` ieqika.åäééçmdl geexde ed`tx

:mzeig mdl ozeêåìä íéëìåä äîä
.øáãåryil`ae edil`a dxez ixaca

:aizkóøùéì ïéåàø.`a ok zpn lry

:mdilr y` akxd.úî ãçàexiag i"r

m`e hlwn ixrl dleb dfe bbeya ebxdy

zelbe [`ki`] dzinl oniq dzin o`k oi`

:dleb cg`e zn cg`y zelbl oniqéìáá
.úòãzeidl zrc mdl did `ly lr

:dfn df oicnle df z` df oicnlnåîãð
.éîò:jidl` zxez gkyze `xwc ditiqe

.áùé ïåéöá íò éëdxez zaiyi iayei el`

:jwrf lewl jpgi oepg `xwc `tiqeíçì
.øöoiyw eizepefny ina xacn aezkd ina

:dxeza wqere ayei k"tr`e eilråéäå
.'åâå êéðéò:spki `le aizk dixza oke

.ãåâøô:dvignðëé àì.ójnn dqkzi `l

:ezvigne ecba spka.øçîìã`aiy ozi in

:mei.òãé éî:dlild on ahii m`àìà
éìçã.ódfk `ad mei df dide ozi in

:xary.íéé÷î éàîà àîìò àìàxg`n

:daxe cinz zkled dllwdyäùåã÷à
.àøãéñã`l` depwz `ly dyecw xcq

mei lka dxeza oiwqer l`xyi lk ediy

ode enebxze ez`ixw xne`y hren xac

l`xyi lka bdepy oeike dxeza oiwqerk

mizy o`k yie ux`d inrae micinlza

oke `ed aiag dxezd cenlze myd zyecw

dcbd xg` oipery jxan dax diny `di

oibdep eid zay lka miaxa yxec oyxcdy

itl renyl mrd lk oivawp eid mye jk

dxez o`k yie dk`ln ly mei epi`y

:myd yeciwe.íéøãñzeiyxt ixcq

:dxezc.äøäè:l`xyin dwqtyäìèéá
.íòèmixedh eidy jezny mgixe zexitd

odizexit xdhn d"awd s` dxdha oibdepe

:rx mrhne rx gixnïîåù ìèéá øùòî
.ïâãzexyrn weqit oeraobcd oney wqt

lk aizkck alg ixwi`c xyrn ly enyk

'ebe xdvi alg(gi xacna):.àúéðåðéçã

:onvrl `ed mixnz oine aeh gix da yie dpiny.êá ùé äøäèdgixn jkitl

:jlv`n gixd lha `le jl.äéøá àúà:`ped ax xa daxc.ì"à`ped ax

:dixal.éáì úà úçîù:jzxdha.éðéù úà äúéä÷äåjzad`y ipzi`xdy

:el zzpe ipnn zlhpy ilrn xzei jpa lr.éîçø:dad`.äéá ìôèéàelcib

:eziaa.éáø éáøok t"r`e ize` lcb lcb

:jpa ipi`.àðà êúøá øájcakl ilr oi`e

:oak'éðúî.ñåîìåôá`iady lig

:milyexi lr qepiiqtq`íéðúç úåøèò
.ñåøéàå:`xnba yxtnìù ñåîìåôá
.ñåèéèqelaezqix`` qepwxed `iady

dpy mizye miyng eid dfl df oiae eig`

:mler xcqa xn`ck.úåìë úåøèòyxtn

:`xnba.ïåøçàä ñåîìåôáoaxeg ly `ed

:ded inp qehih lye ziadêåúá ïåéøôàá
.øéòädia` zian dze` oikilen eidy

zezilhe milirn ly oeixt`e dlra zial

:dl zetwen zeadfen.úåìùî éìùåî
da qpkil dnkgl mrhe `lzn` ze` zzl

xn`c milrey zelynn oebk dpia ixrya

oixcdpqa(:gl sc)`wxita n"x yixc ded ik

`zcb` `zlize `zrny `zliz yixc ded

:ilzn `zlize.íéðã÷ùeyzezlc lr oicw

zenaia xn`ck meie dlil yxcnd ziasc)

(:bq:dxeza dwyg iytpy dyr` dn la`

.íéðùøãäze`xwnd inrha iwa didy

mixvn z`ivi xn`zy izikf `l xn`ck

`nef oa dyxcy cr zelila(:ai sc zekxa):

.äøåú ãåáë ìèáyexcl eal ozep didy

zeaiz y"ke ze` lk ly uewe uew lk

ip` zae za oebk zexizi zeize`e zexizi

yxec(:`p sc oixcdpq)lecb dxez ceak edfe

:dlhal xac da oi`y.äùòî éùðàgeha

mi`lten miyrn dyere ezeaiyga

ziprza xn`ck(.dk sc)xn`i jixeyk ihnp

mia`f `iadl mifrle welcie unegl

:mdipxwa.íéãéñç ìù íúåðè÷eidy

did `ede milke mikled miciqgd

:oteqe mdiphwn.äîëçä åéæ`prci `l df

:`id i`nãåáë ìèá ï÷æä â"ø úîùî
.äøåúädlibn zkqna(.`k sc)cry xn`

eid `le mlera ze`ixa did `ed zny

cxi `ed znyn cnern `l` dxez oicinl

:ayein dxez cenll ekxvede mlerl ileg

.äðåäëä åéæ ìèáxiyre mkg didy

:epgley lr oilke` miax mipdkeéðáå
.ïéøåç:oiqgein.íùàø åôçifr ci dxaby

:miipr el`e mixiyr mdy mixfnn mipt

.äùòî éùðà åìãìãð:mdl yg oi`ïéàå
.ùøåã:l`xyil.ù÷áî ïéàåmdilr

:mingx.àéîéëç åøù:minkgd eligzd

.àéøôñon miphw mdy zewepiz icnln

:minkgd.àòøàã àîòë:ux`d inrk
àìæà

åéðôì íéøîåà àåáì ãéúòì íäéáà ïéã ïéæáæáîù à ãåîò èî óã

ïäî òøôéì ãéúò äúàù øçàî íìåò ìù åðåáø
øá àòìéà 'ø øîà íá íäéðéù äúéä÷ä äîì
ìàøùé ìë åéä ãåã ìù åúìôú àìîìà äéëøáé
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åéðôì íéøîåà àåáì ãéúòì íäéáà ïéã ïéæáæáîù à ãåîò èî óã

ïäî òøôéì ãéúò äúàù øçàî íìåò ìù åðåáø
øá àòìéà 'ø øîà íá íäéðéù äúéä÷ä äîì
ìàøùé ìë åéä ãåã ìù åúìôú àìîìà äéëøáé
ø"àå íäì äøåî 'ä äúéù øîàðù ááø éøëåî
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àìà íéðù áø÷á àø÷ú ìà åäééç íéðù áø÷á
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êðçé ïåðç äëáú àì äëá íéìùåøéá áùé ïåéöá
'ä ïúðå äéøúá áéúëå êðò åúòîùë ê÷òæ ìå÷ì
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øéòä êåúá ïåéøôàá äìëä àöú àìù åøæâ ïåøçàä ñåîìåôá úéðååé åðá úà íãà ãîìé àìùå úåìë úåøèò ìò åøæâ
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äîëçä åéæ ìèá éàëæ ïá ïðçåé éáø úîùî íéãéñç ìù àúðè÷ äéäù àúðè÷ åîù àø÷ð äîìå íéãéñç å÷ñô àúðè÷ éñåé
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] :àèç úàøéå äåðò ìèá'îâåìãìãðå íùàø åôçå ïéøåç éðáå íéøáç åùåá ÷"îäá áøçùî øîåà øéàé ïá ñçðô 'ø [ø"ú
à"ø íéîùáù åðéáà ìò ïòùäì åðì éî ìò ìàåù ïéàå ù÷áî ïéàå ùøåã ïéàå ïåùì éìòáå òåøæ éìòá åøáâå äùòî éùðà
àòøàã àîòå àòøàã àîòë àéðæçå àéðæçë àéøôñå àéøôñë éåäîì àéîéëç åøù ùã÷îä úéá áøçù íåéî øîåà ìåãâä

àìæà

יום א - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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:ea oixikn mrd x`y oi`e oihltéëìî
.éàðåîùç úéáoihhewzn eidy mig` ipy

:qelaehqix`e qepwxed dkelnd lräéä
.õåçáî ñåð÷øåä`iade milyexi lr xv

:miinex liig enréøðéã íäì íéìùìùî
.äôå÷á óñë:micinzl dkyld znexzn

.ãçà ï÷æ íù åéä:miptan.íäì æòì

:uegay oze`l.äòæòãæð åéðøôö õòð:eny lelig lr dxray jlnd zngn

.'åë åðéðù äðù äúåà ìòåmirxfd z` zeliigd eaixgd dpy dze`y

mitixv zebbn xnerd z` dpy dze` `iadl jxvede milyexi zpicn zeaiaqy

aizkck milyexil aexwd on `iadl xnerd zevn mipyd x`yae(bk `xwie)lnxk

epnn `ln xkde gl rxfd `diy eaixwz

oi`e jrnzne yaiizn wegxn `a `edyke

:oirxbd on `ln zlayd xk.éñøåñ ïåùì
dfy ip` xne`e inx` oeyll `ed aexw

oixew mlerd zene`e inlyexi zxnb oeyl

:`"iixey `"bpil eze`.éðååé ïåùì åà
dfn dti oei oeyle oei ux`l oiaexw eidy

:ea xtql el dide.áéúëã éàîqxb `l

xn`e envr lr df `xwn `xw y"x `l`

:lkd on xzei ikaa eipir z` llerl eilry

.äììåò:ipir z` zleepn.éùôðìiytp lr

:iizexew iptn.éîå÷ øôñîeiptly exry

:eixeg`n zixela gipne.éøåîàä éëøãî
:miakek zcear myl zixela oigipn ody

.äøåú øôñ æðâðitn zekld lra didy

aezk eli`k eita zexecqe daxd dreny

oixcdpqa xn`ck xtqa(.gq sc)daxd

ip`y `l` cer `le iizeaxn izcnl dxez

zerihpa zekld mitl` zyly dpey

:dfr zxdaa ze`n ylye oi`eyiwäöò
.äáùçîåiwae zeyxca xidf didy

oiadle miqxewit`d zaeyzae zeklda

dbibgc w"ta 'ixn`ck mdifnxa(:d sc)ik

olr iedz i`n opax dil exn` diytp gp

l`xyi ipan dvr dca` odl xn` mipinn

:miakek icaer ly dnkg dgxqpéòåøæ
.äøåúdxez inrh jenqle `xaq wner

zeize`e ze`xwnd iyxcn lr dt lray

:`xwna mipzynd zepeyle mixzidéáø
.äéøæò ïá øæòìà'ixn`ck ded xiyrzay)

(:cp scxyrn ded ilbr itl` xqixz

:`zy lk dixcrn.àðà àëéàãip`y

:ozeepr

à÷éìñå äôåøò äìâò êìò ïøãä
äèåñ úëñî äì

éî ìò ù÷áî ïéàå ìàåù ïéàå äìãìãå àìæà á ãåîò èî óã

àçéùî úåá÷òá íéîùáù åðéáà ìò ïòùäì ùé
ïééäå äéøô ïúú ïôâä øéîàé ø÷åéå àâñé àôöåç
úéá úçëåú ïéàå úåðéîì êôäú úåëìîå ø÷åéá
éùðàå íåùé ïìáâäå áøçé ìéìâäå úåðæì äéäé ãòåå
úåîëçå åððåçé àìå øéòì øéòî åááåñé ìåáâä
àäú úîàäå åñàîé àèç éàøéå çøñú íéøôåñ
éðôî åãîòé íéð÷æ åðéáìé íéð÷æ éðô íéøòð úøãòð
äúåîçá äìë äîàá äî÷ úá áà ìååðî ïá íéðè÷
ïáä áìëä éðôë øåãä éðô åúéá éùðà ùéà éáéåà
ìò ïòùäì åðì ùé äî ìòå åéáàî ùééáúî åðéà

:íéîùáù åðéáà('îâ)àìà åðù àì áø øîà
øúåî ãøåå ìùå ñãä ìù ìáà úéøôâå çìî ìù
ìù øåñà ãøåå ìùå ñãä ìù óà øîåà ìàåîùå
íéð÷ ìù óà øîà éåìå øúåî úìéç ìùå íéð÷
ìù óà äéúéðúîá éåì éðú ïëå øåñà úìéç ìùå
ñåøéà éàî :ñåøéàä ìòå :øåñà úìéç ìùå íéð÷
àðåä áø øá äáø àîåô ãçã àìáè øæòìà ø"à
øîà äéøáú äåáà àúà àøåáðè äéøáì äéì ãáò
äéì ãéáò ìéæ àîåô ãçã àìáèá óìçéî äéì
ìù ñåîìåôá :àæéô÷ã àîåôà åà àáöçã àîåôà
úåøèò éàî :'åëå úåìë úåøèò ìò åøæâ ñåèéè
øéò ïðçåé 'ø øîà äðç øá øá äáø øîà úåìë
øéò úåìë úåøèò åäæéà éëä éîð àéðú áäæ ìù
àðú úìéî ìù äôéë äúåà äùåò ìáà áäæ ìù
íéðúç úôåç éàî åøæâ íéðúç úôåç ìò óà
úôåç ïä åìà éëä éîð àéðú úåáäæåîä úéøåäæ
úéøéôô äùåò ìáà úåáäæåîä úéøåäæ íéðúç
åðá úà ãîìé àìùå :äöøéù äî ìë äá äìåúå
ìò äæ éàðåîùç úéá éëìî åøöùë ø"ú :úéðååé
íéðôáî ñåìáåèñéøàå õåçáî ñåð÷øåä äéä äæ

ëáïéìòîå äôå÷á íéøðéã ïéìùìùî åéä íåéå íåé ì
øéëî äéäù ãçà ï÷æ íù äéä íéãéîú ïäì

íäì åìùìù øçîì íëãéá ïéøñîð ïéà äãåáòá íé÷ñåòù ïîæ ìë ïäì øîà úéðååé úîëçá íäì æòì úéðååé úîëçá
ìò] äñøô úåàî òáøà é"à äòæòãæð [äîåçá] åéðøôö õòð äîåç éöçì òéâäù ïåéë øéæç íäì åìòäå äôå÷á íéøðéã
äúåà ìòå úéðååé úîëç åðáì ãîìéù íãà øåøàå íéøéæç ìãâéù íãà øåøà åøîà äòù äúåà [äñøô úåàî òáøà
äîì éñøåñ ïåùì é"àá éáø øîàäå éðéà øëåñ ïéò úò÷áî íçìä éúùå íéôéøö úåââî øîåò àáå äùòî åðéðù äðù
éñøô ïåùì åà ùãå÷ä ïåùì åà àìà äîì éîøà ïåùì ìááá óñåé áø øîàå úéðååé ïåùì éà ùãå÷ä ïåùì éà àìà
éàî â"áùø íåùî ìàåîù øîà äãåäé áø øîàäå àøéñà éî úéðååé úîëçå ãåçì úéðååé úîëçå ãåçì úéðååé ïåùì
åãîì úåàî ùîçå äøåú åãîì úåàî ùîç àáà úéáá åéä íéãìé óìà éøéò úåðá ìëî éùôðì äììåò éðéò áéúëã
àéðúã ååä úåëìîì ïéáåø÷ã â"ø úéá ìù éðàù àéñòá àáà éçà ïáå ïàë éðà àìà ïäî øééúùð àìå úéðååé úîëç
ïáø úéá ìù úåëìîì áåø÷ àåäù éîå÷ øôñì [åì] åøéúä ïáåàø ïá ñåìåèáà éøåîàä éëøãî äæ éøä éîå÷ øôñî
è"î :'åëå ïåéøôàá äìë àöú àìù åøæâ ïåøçàä ñåîìåôá :úåëìîì ïéáåø÷ù éðôî úéðååé úîëç ïäì åøéúä ìàéìîâ
äöò äìèá òùåäé éáø úîùî ú"ñ æðâð øæòéìà éáø úîùî ø"ú :äîëçä äìèá ïðçåé ïáø úîùî :àúåòéðö íåùî
äîëç úåøèò åìèá äéøæò ïá øæòìà éáø úîùî äîëçä úåðééòî åîúúñðå äøåú éòåøæ åìèá ò"ø úîùî äáùçîå
íéãéñç åìèá àúðåè÷ ïá éñåé àáà úîùî äùòî éùðà åìèá àñåã ïá àðéðç éáø úîùî íøùò íéîëç úøèòù
åìèá àîåæ ïá úîùî ïéðã÷ùä åìèá éàæò ïá úîùî íéãéñç éðè÷î äéäù àúðåè÷ ïá éñåé àáà åîù àø÷ð äîìå
øîà :àèç úàøéå äåðò äìèá éáø úîùî :úåøö åìôëåä éáø úîùî úåøö åáøå éàáåâ äìò â"áùø úîùî ïéðùøãä
:àðà àëéàã àèç úàøé éðúéú àì àðúì ïîçð áø äéì øîà àðà àëéàã äåðò éðúéú àì àðúì óñåé áø äéì

äèåñ úëñî äì à÷éìñå äôåøò äìâò êìò ïøãä

יום א - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåmiciqge minkg icinlz my didy , §©¨¦

íBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåux` leab iyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyieððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñé,mze` oegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -úîàäå ,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£§¨¡¤
,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá"dyiiale dtxgl,dúîça älk , ¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨©£Ÿ¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà`le zefr didzy - §¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi,ïòMäì eðì Li äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥¨§¦¨¥
.íéîMaL eðéáà ìò©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`íéð÷ ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤¨¦

úìéç ìLåmina lcbd `neb oink gnv -óà ,øîà éåìå .øzeîdxhr §¤¥¨¨§¥¦¨©©
déúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìLiel dpy oke - ¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî- ©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøoin epal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sezäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axãçc àìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨§©

ànet,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edydéì ãéáò ìéæ ¨¦£¦¥
sezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bàilk it lr - ©¨§©§¨©¨¦§¦¨

qexi`a slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy.
,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§

,`xnbd zl`eyéaø øîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©©¦
áäæ ìL øéò ,ïðçBézxiievn adf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ¨¨¦¤¨¨

.dilräNBò ìáà ,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨£¨¤
úìéî ìL äték dúBà.iwp xnv ly raek oink - ¨¦¨¤¥¨

àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©
úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçea mireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨

.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevxïä elà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¥
íéðúç úteç,zexeq`yúéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ- ©£¨¦§¦©§¨£¨¤©¦¦

,dtik oink urn milebiräöøiM äî ìk da äìBúåly zerevx oebk §¤¨¨©¤¦§¤
.adf

,dpyna epipyeøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨
,äæ ìò äæ éàðBîLç úéa éëìîdkelnd lr mig`d ipy englpy, ©§¥¥©§©¤©¤

,exfrl inex lig z` enr qepwxed `iadeõeçaî ñBð÷øBä äéä̈¨§§¦©
,dneglìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLel` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
miptayäte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl mi`lhúîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©
íäì æòì ,úéðååéuegay mze`lúéðååé úîëçalkd oi`y ote`a §¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦

,mipian,íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîà̈©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤
ìL øçîìíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` §¨¨¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék,da £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨
f`eäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðceak lelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨

minyeøîà äòL dúBà ,minkgøeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦§¨
äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãàmi`nexd e`ay ¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨

,milyexi zeaiaq z` eaixgdeúBbbî øîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤¦©
øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøös` ,miwegx zenewn mdy §¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥

.milyexi zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny

,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦
ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§

ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦
blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨

ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,x`ean ixd §©¤§©§¦
,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixacaì,ãeçì úéðååé ïBL §§¨¦§

ãeçì úéðååé úîëçå,zxzen zipeei oeyl mpn`y,zipeei znkg la` §¨§©§¨¦§
`idy.dxeq` ,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`aéðéò" ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦¥¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBòz` leeple zekal xrhvdl yi il §¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipiràaà úéáa eéä íéãìé óìà ,oax - ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnbúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîìmdn £¥¥¨§¨©£¥¥
ïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`,ïàk éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨

,àéñòa àaà éçà ïáezvxzn .zipeei znkg cnll xzeny ixd ¥£¦©¨§©§¨
,`xnbdeåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàLmdl dide ©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev,àéðúc`edy in §©§¨
éîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -éëøcî äæ éøä §©¥¦£¥¤¦©§¥

éøBîàädxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle`ñBìBèáà ¨¡¦©§
eøézä ïáeàø ïaminkg el,éîB÷ øtñìitl,úeëìîì áBø÷ àeäL ¤§¥¦¦§©¥¦¤¨§©§

okeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenlléðtî úéðååé úîëç ¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©§¨¦¦§¥
.úeëìîì ïéáBøwL¤§¦§©§
,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§

'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`àîòè éàî §©©£¨
,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMîdidzy - ¦§¦¨

dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd.
,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨

øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨
xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldéaø únMî .¦¤¥©¦

äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé,zeklda iwae zeyxca xidf didy - §ª©¨§¨¥¨©§¨¨
.mipind zeiyew lr aiydl rceieéòBøæ eìèa ,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨¨§§¥

äøBzdxeza `xaqd wner -äîëçä úBðééòî eîzzñðå ,didy - ¨§¦§©§©©§©¨§¨
zeize`d lre miweqtd zeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq

`xwna mipzynd zepeylde zexizid,äéøæò ïa øæòìà éaø únMî .¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨
äîëç úBøèò eìèa,blten xiyr didy -."íøLò íéîëç úøèò"L ¨§©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨

éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc ïa àðéðç éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦
,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèa ,àzðBè÷ ïa¤¨§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨

épèwî äéäLly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥

.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò̈¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨
,dpyna epipydéì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥
àpúì óñBé áø,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ©¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ

éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøé`xi ip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
`hg.

äèåñ úëñî äì à÷éìñå äôåøò äìâò êìò ïøãä



פי יום א - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåmiciqge minkg icinlz my didy , §©¨¦

íBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåux` leab iyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyieððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñé,mze` oegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -úîàäå ,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£§¨¡¤
,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá"dyiiale dtxgl,dúîça älk , ¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨©£Ÿ¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà`le zefr didzy - §¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi,ïòMäì eðì Li äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥¨§¦¨¥
.íéîMaL eðéáà ìò©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`íéð÷ ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤¨¦

úìéç ìLåmina lcbd `neb oink gnv -óà ,øîà éåìå .øzeîdxhr §¤¥¨¨§¥¦¨©©
déúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìLiel dpy oke - ¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî- ©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøoin epal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sezäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axãçc àìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨§©

ànet,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edydéì ãéáò ìéæ ¨¦£¦¥
sezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bàilk it lr - ©¨§©§¨©¨¦§¦¨

qexi`a slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy.
,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§

,`xnbd zl`eyéaø øîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©©¦
áäæ ìL øéò ,ïðçBézxiievn adf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ¨¨¦¤¨¨

.dilräNBò ìáà ,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨£¨¤
úìéî ìL äték dúBà.iwp xnv ly raek oink - ¨¦¨¤¥¨

àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©
úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçea mireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨

.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevxïä elà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¥
íéðúç úteç,zexeq`yúéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ- ©£¨¦§¦©§¨£¨¤©¦¦

,dtik oink urn milebiräöøiM äî ìk da äìBúåly zerevx oebk §¤¨¨©¤¦§¤
.adf

,dpyna epipyeøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨
,äæ ìò äæ éàðBîLç úéa éëìîdkelnd lr mig`d ipy englpy, ©§¥¥©§©¤©¤

,exfrl inex lig z` enr qepwxed `iadeõeçaî ñBð÷øBä äéä̈¨§§¦©
,dneglìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLel` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
miptayäte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl mi`lhúîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©
íäì æòì ,úéðååéuegay mze`lúéðååé úîëçalkd oi`y ote`a §¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦

,mipian,íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîà̈©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤
ìL øçîìíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` §¨¨¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék,da £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨
f`eäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðceak lelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨

minyeøîà äòL dúBà ,minkgøeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦§¨
äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãàmi`nexd e`ay ¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨

,milyexi zeaiaq z` eaixgdeúBbbî øîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤¦©
øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøös` ,miwegx zenewn mdy §¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥

.milyexi zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny

,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦
ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§

ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦
blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨

ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,x`ean ixd §©¤§©§¦
,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixacaì,ãeçì úéðååé ïBL §§¨¦§

ãeçì úéðååé úîëçå,zxzen zipeei oeyl mpn`y,zipeei znkg la` §¨§©§¨¦§
`idy.dxeq` ,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`aéðéò" ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦¥¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBòz` leeple zekal xrhvdl yi il §¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipiràaà úéáa eéä íéãìé óìà ,oax - ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnbúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîìmdn £¥¥¨§¨©£¥¥
ïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`,ïàk éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨

,àéñòa àaà éçà ïáezvxzn .zipeei znkg cnll xzeny ixd ¥£¦©¨§©§¨
,`xnbdeåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàLmdl dide ©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev,àéðúc`edy in §©§¨
éîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -éëøcî äæ éøä §©¥¦£¥¤¦©§¥

éøBîàädxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle`ñBìBèáà ¨¡¦©§
eøézä ïáeàø ïaminkg el,éîB÷ øtñìitl,úeëìîì áBø÷ àeäL ¤§¥¦¦§©¥¦¤¨§©§

okeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenlléðtî úéðååé úîëç ¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©§¨¦¦§¥
.úeëìîì ïéáBøwL¤§¦§©§
,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§

'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`àîòè éàî §©©£¨
,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMîdidzy - ¦§¦¨

dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd.
,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨

øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨
xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldéaø únMî .¦¤¥©¦

äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé,zeklda iwae zeyxca xidf didy - §ª©¨§¨¥¨©§¨¨
.mipind zeiyew lr aiydl rceieéòBøæ eìèa ,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨¨§§¥

äøBzdxeza `xaqd wner -äîëçä úBðééòî eîzzñðå ,didy - ¨§¦§©§©©§©¨§¨
zeize`d lre miweqtd zeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq

`xwna mipzynd zepeylde zexizid,äéøæò ïa øæòìà éaø únMî .¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨
äîëç úBøèò eìèa,blten xiyr didy -."íøLò íéîëç úøèò"L ¨§©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨

éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc ïa àðéðç éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦
,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèa ,àzðBè÷ ïa¤¨§¨¨§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨

épèwî äéäLly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥

.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò̈¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨
,dpyna epipydéì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥
àpúì óñBé áø,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ©¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ

éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøé`xi ip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
`hg.

äèåñ úëñî äì à÷éìñå äôåøò äìâò êìò ïøãä



i`פב wxt ryedi - mi`iap

`i ryedibkÎ`

àéàïBøîL Cìî-ìàå ïBãî Cìî ááBé-ìà çìLiå øBöç-Cìî ïéáé rîLk éäéå©§¦¾¦§−Ÿ©¨¦´¤¤¨®©¦§©À¤¨Æ¤´¤¨½§¤¤¬¤¦§−
:óLëà Cìî-ìàåáúBøðk áâð äáøráe øäa ïBôvî øLà íéëìnä-ìàå §¤¤¬¤©§¨«§¤©§¨¦º£¤´¦§À¨¨¯¨«£¨¨²¤¬¤¦§−

:íiî øBc úBôðáe äìôMáeâéføtäå ézçäå éøîàäå íiîe çøænî éðrðkä ©§¥¨®§¨¬−¦¨«©«§©«£¦Æ¦¦§¨´¦½̈§¨«¡Ÿ¦¯§©«¦¦²§©§¦¦¬
:ätönä õøàa ïBîøç úçz éeçäå øäa éñeáéäåãíäéðçî-ìëå íä eàöiå §©§¦−¨¨®§©«¦¦Æ©´©¤§½§¤−¤©¦§¨«©¥«§´¥À§¨©«£¥¤Æ

:ãàî-áø áëøå ñeñå áøì íiä-úôN-ìr øLà ìBçk áø-ír ínräeãreiå ¦½̈¨¾̈©²£¤¬©§©©−̈¨®Ÿ§¬¨¤−¤©§«Ÿ©¦¨´£½
:ìàøNé-ír íçläì íBøî éî-ìà åcçé eðçiå eàáiå älàä íéëìnä ìk−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤©¨¹Ÿ©©«£³©§¨Æ¤¥´¥½§¦¨¥−¦¦§¨¥«

åïúð éëðà úàfä úrk øçî-ék íäéðtî àøéz-ìà rLBäé-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¬¤§ª©»©¦¨´¦§¥¤¼¦¨º̈¨¥´©ÀŸ¨Ÿ¦ºŸ¥¯
óøNz íäéúákøî-úàå øwrz íäéñeñ-úà ìûøNé éðôì íéììç ílk-úà¤ª¨²£¨¦−¦§¥´¦§¨¥®¤«¥¤´§©¥½§¤©§§«Ÿ¥¤−¦§¬Ÿ

:Làaæíàút íBøî éî-ìr íäéìr Bnr äîçìnä ír-ìëå rLBäé àáiå ¨¥«©¨´Ÿ§ª¿©§¨©Á©¦§¨¨̧¦¯£¥¤²©¥¬¥−¦§®Ÿ
:íäa eìtiåçãrå äaø ïBãéö-ãr íeôcøiå íekiå ìàøNé-ãéa ýåýé íðziå ©«¦§−¨¤«©¦§¥̧§Ÿ̈´§©¦§¨¥»©©¼©¦§§º©¦´©À̈§©Æ

:ãéøN íäì-øéàLä ézìa-ãr íkiå äçøæî ätöî úr÷a-ãrå íéî úBôøNî¦§§´©½¦§©¦§©¬¦§¤−¦§¨®¨©©ª¾©¦§¦¬¦§¦¨¤−¨¦«
èî-úàå øwr íäéñeñ-úà ýåýé Bì-øîà øLàk rLBäé íäì Nriåíäéúákø ©©³©¨¤Æ§ª½©©«£¤¬¨«©−§Ÿ̈®¤«¥¤´¦¥½§¤©§§«Ÿ¥¤−

:Làa óøNéäkä dkìî-úàå øBöç-úà ãkìiå àéää úra rLBäé áLiå ¨©¬¨¥«©¨̧¨§ª¹©¨¥³©¦Æ©¦§´Ÿ¤¨½§¤©§−̈¦¨´
:älàä úBëìînä-ìk Làø àéä íéðôì øBöç-ék áøçáàéLôpä-ìk-úà ekiå ¤¨®¤¦«¨´§¨¦½¦¾−Ÿ¨©©§¨¬¨¥«¤Â©©¤¨©¤̧¤

:Làa óøN øBöç-úàå äîLð-ìk øúBð àì íøçä áøç-éôì da-øLà£¤¨³§¦¤Æ¤Æ©«£¥½¬Ÿ©−¨§¨¨®§¤¨−¨©¬¨¥«
áéáøç-éôì íkiå rLBäé ãëì íäéëìî-ìk-úàå älàä íéëìnä éør-ìk-úàå§¤¨¨¥´©§¨¦´Â¨¥¤§¤¨©§¥¤º¨©¯§ª²©©©¥¬§¦¤−¤

:ýåýé ãár äLî äeö øLàk íúBà íéøçäâéúBãîrä íéørä-ìk ÷ø ¤¡¦´¨®©£¤´¦½̈¤−¤¬¤§Ÿ̈«©´¨¤«¨¦À¨«Ÿ§Æ
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(·).˙Â¯�Î גינוסר:�‚· „Â¯.דרו� ˙ÂÙ�·Â
בלע"ז: קונטדו"ש דור, מערבה:ÌÈÓ.פלכי

(Á).ÌÈÓ ˙ÂÙ¯˘Ó,ימא חרצי יונת�: תרג�
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(‚È).ÌÏ˙ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰,�חומת נהרסה שלא

בה שנאמר העי, וכ� חומתה, שנפלה יריחו כמו
כח) ח שממה:(לעיל עול� תל וישימה :È˙ÏÂÊ

cec zcevn
(‚).ÔÂÓ¯Á ˙Á˙:�חרמו הר ‰ÙˆÓ‰.תחת ı¯‡·הר

המצפה: באר� היה ÌÈÓ.(Á)חרמו� ˙ÂÙ¯˘Ó�חריצי
מלח: ונעשי� שורפת� והחמה בה�, נקווי� הי� שמי

(È).'ÂÎÂ ¯ÂˆÁ ÈÎ:תחלה בה פתח ˙ÌÏ.(È‚)ולזה ÏÚ
הכבוש: בעת חומותיה� נפלו שלא בגבה�, לומר, רצה

oeiv zcevn
(·)‰·¯Ú·Â:במישור .˙Â¯�Î והוא�‚· כנרות, לדרו� .

מקו�: „Â¯ש� ˙ÂÙ�·Âכמו דור, של וגלילות מחוזות .

ג) מח נו�:(תהלי� ואסיפה:Â„ÚÂÈÂ(‰)יפה ועד מלשו� .

(Â)¯˜Ú˙כמו העיקר, תסיר יב):. לא תבואתי(איוב ובכל
לומר, ורצה ממקומו, השורש תסיר ומשפטו: תשרש,

לבהמה: והיסוד העיקר שה� הרגלי� .ÌÈ�ÙÏ(È)שיכרות

הקדמוני�: וגובה:˙ÌÏ(È‚)בימי� תל מלשו� .
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÷ì ìkä-úà ïBòáâ éáLé éeçä ézìa ìàøNé éða-ìà äîéìLä:äîçìná eç ¦§¦Æ¨Æ¤§¥´¦§¨¥½¦§¦¬©¦¦−§¥´¦§®¤©−Ÿ¨§¬©«¦§¨¨«
ëïrîì ìàøNé-úà äîçìnä úàø÷ì íaì-úà ÷fçì äúéä ýåýé úàî-ék¦«¥¥´§Ÿ̈´¨«§¿̈§©¥´¤¦¨Á¦§©¸©¦§¨¨³¤¦§¨¥Æ§©´©
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i"yx

.‰„·Ï ¯ÂˆÁ שרפה‡˙ רבהבמסורת (בראשית

כ�:וישלח) לו ומסר לו צוה משה :(ÊÈ)¯‰‰
.˜ÏÁ‰עד החלק ההר מחליק, שעיע, טורא

לכבוש הספיק ולא המזרחי, במצר גד בעל
תוספתא: הצפו�, עד המצר כל את ·ÏÚבחייו

גד:‚„. Ú˘Â‰È.(ÁÈ)מישר ‰˘Ú ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ
את לדחות מתכוו� שהיה הכתוב, ספר בגנותו
שנאמר לפי ימיו, להארי� כדי האר� כבוש

י) א במדרש(לעיל אות�. תנחילנה ואתה :

תנחומא:

cec zcevn
(ÊË).Ï‡¯˘È ¯‰ ˙‡Âונקרא אבינו, ישראל בו ישב אשר

שמו: ‰ÏÁ˜.(ÊÈ)על הנה‰‰¯ אחת לשני�, נחלק שהיה
הנה: .ואחת ‰ÏÂÚ‰:שעיר עד עולה È˙Ï·Ï(Î)אשר

.‰�Á˙ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰:ישראל בני ‰˘Ì„ÈÓ.מ� ÔÚÓÏ ÈÎכי
השמיד�: למע� לבב� ÔÂ¯·Á.(Î‡)חיזק ÔÓשבימיו לפי יהושע, אל הדבר ייחס מחברו�, הענקי� הוריש כלב כי א�

וכל הצבא:הוריש, על המושל אל יחשב המלחמה למטה:Ì˙Â˜ÏÁÓÎ.(Î‚)נצחו� האמורה המחלוקת כפי
.Ì‰ÈË·˘Ï:לבד חלק ושבט שבט לכל

oeiv zcevn
(ÊÈ)ÏÚ·:מישר תרגומו: .(Î)‰�Á˙:�ורחמי חנינה .

(‡Î)ÌÈ˜�Ú‰:הקומה גבהי אד� בני .(‚Î)‰Ë˜˘,נחה .
ט)כמו עו ושקטה:(תהלי� יראה אר�
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éàìôeìô éðtî ìàøNé-Léà ñðiå ìûøNéá eîçìð íézLíéììç eìtiå íézL §¦§¦−¦§£´§¦§¨¥®©¨³¨¦¦§¨¥Æ¦§¥´§¦§¦½©¦§¬£¨¦−
:raìb øäaáìô e÷aãiåìô ekiå åéðá éøçàå ìeàL éøçà íézLíézL §©¬¦§«Ÿ©©©§§´§¦§¦½©«£¥¬¨−§©«£¥´¨¨®©©´§¦§¦À

:ìeàL éða reL-ékìî-úàå áãðéáà-úàå ïúðBé-úàâäîçìnä ãaëzå ¤«¨¨¯§¤£¦¨¨²§¤©§¦−©§¥¬¨«©¦§©³©¦§¨¨Æ
:íéøBiä-ïî ìçiå úLwa íéøBnä eäàöîiå ìeàL-ìrãìeàL øîàiå ©¨½©¦§¨ª−©¦´©®̈¤©−̈¤¦©¦«©Ÿ́¤¨Á

éá-eìlrúäå älàä íéìørä eàáé-ït dá éðø÷ãå Eaøç óìL åéìë àNð-ìà¤Ÿ¥̧¥¹̈§¬Ÿ©§§´§¨§¥´¦À̈¤¨¹Ÿ¨«£¥¦³¨¥Æ¤Æ§¦§©§¦½
à àìå:äéìr ìtiå áøçä-úà ìeàL çwiå ñ ãàî àøé ék åéìë àNð äá §³Ÿ¨¨ÆŸ¥´¥½̈¦¬¨¥−§®Ÿ©¦©³¨Æ¤©¤½¤©¦−Ÿ¨¤«¨

ä:úîiå áøçä-ìr àeä-íb ìtiå ìeàL úî-ék åéìë-àNð àøiååúîiå ©©¬§«Ÿ¥¥−̈¦¥´¨®©¦¬Ÿ©²©©¤−¤©¨«Ÿ©¨³¨
ìLe ìeàL:eúî åcçé Búéa-ìëå åéða úLæ-øLà ìûøNé Léà-ìk eàøiå ¨Æ§´¤¨½̈§¨¥−©§¨¬¥«©Â¦§¨¦̧¦§¨¥³£¤

ìô eàáiå eñðiå íäéør eáæriå åéðáe ìeàL eúî-éëå eñð ék ÷îraeáLiå íézL ¨¥Æ¤Æ¦´½̈§¦¥−¨´¨¨®©©«©§³¨¥¤Æ©¨ª½©¨´Ÿ§¦§¦½©¥«§−
:íäaçìt eàáiå úøçnî éäéåìeàL-úà eàöîiå íéììçä-úà èMôì íézL ¨¤«©§¦Æ¦¨´¢½̈©¨´Ÿ§¦§¦½§©¥−¤©«£¨¦®©¦§§³¤¨Æ

:raìb øäa íéìôð åéða-úàåèeçlLéå åéìk-úàå BLàø-úà eàNiå eäèéLôiå §¤¨½̈«Ÿ§¦−§©¬¦§«Ÿ©©©̧§¦ª½©¦§¬¤Ÿ−§¤¥¨®©§©§¸
ìt-õøàá:írä-úàå íäéaör-úà øOáì áéáñ íézLéúéa åéìk-úà eîéNiå §¤«¤§¦§¦¹¨¦À§©¥²¤£©¥¤−§¤¨¨«©¨¦ÆÆ¤¥½̈¥−

:ïBâc úéa eò÷ú Bzìbìb-úàå íäéäìààéúà ãrìb Láé ìk eòîLiå ¡«Ÿ¥¤®§¤ª§¨§¬¨§−¥¬¨«©¦§§½−Ÿ¨¥´¦§¨®¥²
i"yx

(‡).Ï‡¯˘È· ÂÓÁÏ� ÌÈ˙˘ÏÙÂכי מספר אינו
מעשה לספר בא וכאשר שאול של מפלתו א�
כי וגדולתו גבורתו אלא זילותו מספר אינו דוד

יהודה: ולמלכי שלו Â‰Â‡ˆÓÈÂ(‚)הספר
.˙˘˜· ÌÈ¯ÂÓ‰�ואי חכמה אי� כי וראה בוא
ה' לנגד כ"א)תבונה איש(משלי דרכי ה' נגד כי

כי בקשת לפניה� נופלי� שונאיה� היו בנימי�
וגו' ימינו יד אטר כדכתיב בקשת בקיאי� ה�

לשלח(כ"א)בשופטי� אורה צדה ביהונת� וכ�
בשמואל למטרה כ')לי למטה(א' (י"בוכתיב

באסאב') וכ� וגו' מימיני' קשת נושקי בנימ�
זה י"ד)בספר ודורכי(ב' מג� נושאי ומבנימ�

ביד נפל שאול מעל סר כשהש� אבל וגו' קשת
קשת אומנתו:רובה שהוא ÔÓבדבר ÏÁÈÂ
.ÌÈ¯ÂÈ‰המלכה ותתחלחל י')כמו :(אסתר

cec zcevn
(·).Â˜·„ÈÂ�אחריה דבוקי� והיו השיגו� ברדפ�

לה�: ˘‡ÏÂ.(‚)וקרובי� ÏÚבניו את הרגו כבר כי על
לבד: עליו המלחמה פני כל האנשי�‰ÌÈ¯ÂÓ.היתה

יאחזוהו שלא מה� ופחד מקומו מצאו בקשת המורי�
בו: ·È.(„)ויתעללו ÂÏÏÚ˙‰Â:�בזיו ביסורי ÈÎליסרני
.„‡Ó ‡¯È:במשיחו יד לשלוח מה' ÈÏÚ‰.פחד ÏÂÙÈÂ

בה: עצמו את ·ÓÚ˜.(Ê)להמית יזרעאל‡˘¯ עמק היא
המלחמה: למקו� סמו� ¯‡˘Â.(Ë)שהיה ˙‡ Â‡˘ÈÂ
ונטלוה: הגו� מ� אותה Ì‰È·ˆÚ.כרתו העו"ג:‡˙ כהני

(È).Â˙Ï‚Ï‚ ˙‡Â:�כא גלה ש� שסת� ומה גויתו שתקעו הזכיר בש"א
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(·È).‰˘È·È ÌÂ‡È·ÈÂ:גלעד ÂÓÂˆÈÂליבש
.ÌÈÓÈ ˙Ú·˘לקחת בסכנה עצמ� מסרו ולמה

משאר יותר גלבוע מהר ובניו שאול גופות
שהציל� טובה שאול לה� שעשה לפי ישראל
אות� וכנגד עליה� העמוני נחש כשעלה
לה� יבא א� זמ� לה� שנתנו ימי� שבעת
לה� יבא אולי ומתעני� צמי� והיו מושיע
עתה נתענו כנגד� והושיע� שאול ובא מושיע
שבעת שנהגו אבילות מפני וג� ימי� ז' ה� ג�
את ישראל כשהרגו היו קרוביה� ג� כי ימי�

בגבעה פלגש במעשה גבעה (סו�יושבי

לבנימי�שופטי�) בנותיה� יבש אנשי נתנו
המחולות: מ� ˘‡ÏÂ(È‚)כשחטפו� ˙ÓÈÂ

.ÏÚÓ ¯˘‡ ÂÏÚÓ·בשאלת מעל מעילות שתי
שדרש ואחת שמואל אחרי ששאל אחת אוב

מעל: מעילות חמש שנינו דשמואל ÏÚובאגדה
.¯Ó˘ ‡Ï ¯˘‡ '‰ שמואל„·¯ שצוהו מה
תוחל ימי� שבעת א')כדכתיב אשר(שמואל ועל

עמלק: במלחמת מעל
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(‚È).ÂÏÚÓ·'ה דבר על ומפרש וחוזר וכו' מעלו בעבור

חטא אשר וג� וכל מכל עמלק את למחות שמר לא אשר
עתידות: בו לדרוש באוב ·‰'.(È„)לשאול ˘¯„ ‡ÏÂלדרוש לו היה מ"מ א' בשמואל כמ"ש נענה ולא שדרש א� כי

עשה: כ� לא והוא בתפלה ולהפציר ולדרוש ולחזור
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(·È).‰Ï‡‰:סרק איל� ש�
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ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד א מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"פו

øîåà äãåäé ïá éñéà:ò÷ø÷ àéáäìúéá
íéîìåòik ,[milyexia xy` ycwnd zia]

rwxwa didi xy` xtrd one" :xn`p aezka

ycwnl la` ,okynl epcnl ixd ,"okynd

.eprci `l

íçðî ïá éñéà`ziixak xaeq -

e - lirl dxkfpy dpey`xdøîåà:

êéøö åðéàminler zia rwxwl cenll

:ixdy ;"rwxwa"n

äì÷ äàîåèá äîåoiprl dne ,xnelk ,

okynl dqipk epiidc - d`neh ly lw xeqi`

`l` oic zia zzin da oi`y ,sebd z`neha

- zxk wxáåúëä ÷ìéç àìzial okyn oia

.minler

ùéà úùà úàîåèá,däøåîç-

- oic zia zzin dilr miaiigyïëù ìë àì
myn lehil ,okynl ycwn dxez dzeeydy

d`nehd z` xrale ,dwceal ick xtr

.mkezn

eïë íà,øîåì ãåîìú äî"ò÷ø÷á
ïëùîä?"-

:cnllàéáé àìùxtråúôå÷ êåúî
`l` .eice ,lkidl epqipkie ,ilk jezl

my oi` m`e .xtr lehi okynd zirwxwn

wxwa epgipie ,uegan xtr `iai ,gegiz xtrr

.mind l` ozie ,eplhi myne ,okynd

åäì àéòáéà:

m`íù ïéàøôòin l` ozil leki `edy

,dheqdïúéù åäîenewnaøôà?

:wtqd z` `xnbd zx`ane

éàîù úéáã àáéìà-êì éòáéú àìoi` !
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øôò éåø÷ù øôà åðéöî àìdf mrhne ,
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`ede ,"xtra edqke" aezkd xn`nk ,xtra

,"xtrd one" aezkd xn`y dheq iab oicd
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éøîàã:éåø÷ù øôà åðéöî"øôòenke ,"

ztixy xtrn `nhl egwle" xn`py

- xt`a elit` miqkn df mrhne ,"z`hgd

éàîiabl xt`d oic edn ??dheq xtr

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane
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!cala cg`
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:l`rnyi iax

mewn lk hrnl epl did `xwnd on ixd

,d`xpe xriy qepik epi`yåeli`àúëìéä
,zxne`e ,`xwnd z` zawer ipiqn dynl

`ed ixd dipy zglbza s`yçìâîcr

dyriiyúòìãë.

ãjk ixdïðú:mirbp zkqna

åì àáodkdé÷äìòøåöîä úà óglbl]

df ixd ,dpey`xd zglbza [elek z`øéáòî
åøùá ìë ìò øòú.zrlck edyere ,

àôéñ éðú÷å:dpyn dze`a

éòéáùä íåéáå- extq inil -åçìâî
äðåùàø úçìâúë äéðù úçìâú!

eteb xry lk z` f` glbl jixvy ixd

dyer `edy myk ,zrlck dyriiy cr

.dpey`xd zglbza

zglbz s` l`rnyi iax xiiyy ,`vnp

eaiign epi` `xwndy ,rxevn ly dipy

z` zawer dkldd eli`e ,zrlck glbl

.zrlck zglbza ezaiigne `xwnd

zglbz z` l`rnyi iax xiiye zeide

inl xt` mb xiiyy xnel epl yi ,rxevnd

.dheq
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!xeiy dpi`
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`nh 'd okyn z` (ik) `nh 'd ycwn z` ik miweqt ipy dnec` dxt zyxta
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.åúôå÷ êåúî àéáé àìù ò÷ø÷á ì"ú
ezirwxwn `l` lkidl qipkie ilk jezl

k"g`e my gipie `iai my oi` m`e lehi

rwxwa miiwzpe didi xy` miiwzpe eplhi

jdl ikd ipz `l ixtqae lirl opiyxcck

mipta `ed ipy yxcn ip` xne`e `ziixa

oileg zhigya d"ae y"ac `zbelt :mixg`

(:gt sc)ixn`c d"ac `ail` mcd ieqik iab

aizkc xtr iexw xt`(hi xacna)egwle

mixne` y"ae z`hgd ztxy xtrn `nhl

:ixw` `l `nzq xtr `xwp dtixy xtr

.áéúë ïëùîä ò÷ø÷á àëä`xizi `xwe

jixv oi`c didi xy`n iaxz` `dc `ed

`z` xt` ihernl jklid myn extegl

:okynd rwxwc `inec opirac yxcinle

.úá÷åòzxwere ecnrn eawr z` zgtwn

d`a ipiqn dynl dkld zenewn 'ba

:weqtd z` zxwere.øôòá äøîà äøåúä
:xg` xac xiykd `le mcd ieqk oiprl

.øáã ìëá äëìäåoebk mignv lcbnd

dpiale ziqxge ciqde jipxfde (xibd)

:dyzky.øôñ äøîà äøåúähb oiprl

:zezixkøáã ìëá äëìäå.eilr eazky

:geld lre xiipd lr zif ly dlr lr

.øòú äøîà äøåúäey`x lr xeari `l

:xifpa.øáã ìëá äëìäåopzc(.hl sc xifp)

sqtqy e` xrza oia befa oia gliby xifp

`l` dxiwr ef oi` z"`e aiig `edy lk

eze` oiwlny `id dxiwr `xai` ztqez

mpga l`xyi z` zekdl xeq`e jk lr

dxez dxn` ixdy(dk mixac)ot siqei `l

zhigya 'iyxc i`xw edlekac b"r`e siqei

oileg(:gt sc)oihibae(:`k sc)xifpae(:hl sc)

azkec i`xw dil rnyn `l l`rnyi 'xl

yixc xac lk zeaxl dipin opiaxnc dl

zyxbzn dpi`e zyxbzn daizka dil

`l` olek oke mzd dl opiyxcck sqka

i`xwe opiknq ipiqn dynl dkld`

x`y jkld `ed `nlra `zknq`

zawer dkldk l`rnyi 'x edl aiyg `l dlek dxezd lkc oiieaix miyxcn
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?!"minae

:xn`p ixdy"úçàä øåôöä úà èçùå
mc oi`y ixd ,"miig min lr yxg ilk l`

`l` ,mcal mine ecal cner xetivd

.md miaxern

ïðáøåcenll ep` mikixv oiicr ,jl ixn`

:oaxrl jixvy ,"minae mca"n

ikàéääî éàz` hgye" weqtd on -

- "miig min lr qxg ilk l` zg`d xetvd

letiy ick mind lr hgyiy rcei iziid `l

;ea axrzie mind jezl mcd

ikàðéîà äåä:

äéèçùéìxetivlàðîì êåîñ[ilkl]

lr xetvd z` hgye" miiwl ick ,mind eay

,"minåjezl jtyidl mcl ozi `l mewn lkn

`l` ,mindåäðéè÷ðéðdhigyd zrya

ïéãéøååì`vi `ly [dicixe z` eicia wcdi]

,dhigyd zrya mc mdníãì äéìá÷ìå
àðéøçà àðîáxg` ilka mcd z` lawie]

minae cegl mca mze` leahi jk xg`e ,[wix

.cegl

jkitlïì òîùî à÷mca" miaezkd

.miaxern minde mcd eidiy "minae

àøéæ éáøî äéîøé éáø äéðéî àòá:

`id xetivd m` oicd `di cvikäìåãâ,

úçãîåíéîä úàmina dnc axrzn m`y ,

,mcd iptn mind migcp ,beld ziriax ick

.mcd aex iptn mixkip mpi`e

e`xetvd dzidyäðè÷,éðôî úéçãðå
íéîä,ziriax ick mina dnc axrzn m`y ,

.xkip epi`e mind iptn mcd dgcp

åäî?el` mixtva mind xeriy

minkg eraw ji`d ,did dnz :xnelk

xetv lk ixde ,mixtvd lkl cig` xeriy

?!epipr itl

äéì øîà:dinxi iaxl `xif iax

êì àðéîà åàì:"øáì êùôð ÷éôú àì
àúëìéäîwtwtz lal jizxdfd `l ike] "

ik ,[minkg ixeriyaåøòéù øåøã øåôöá
ïðáø- miwqer ep` xexc xetva ixd :xnelk ,

eêì ïéàxetväìåãâ,df oinnúçãîù
dncaíéîä úà[beld ziriax xeriya]

.mcd aex meyn mixkip eidi `ly

êì ïéàåxexc xetivéðôî úéçãðù äðè÷
díéîbeld ziriaxa xkip dnc didi `ly ,

.zeey olek ik ,min

ïðáø åðú:

:`ed ,dheqa xtrde mind zpizp xcq

:xn`p oky ,xtrd z` ozep eilre dligz min

gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one"

."mind l` ozpe odkd

m`eíéã÷äoziløôòmcew ilkaíéîì
äèåñá,df ixdìåñôseqa xn`py meyne ,
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s` glbny mirbpa dpynd mrh eli`e

" dipy zglbzúòìãëdpey`xd enke] "

,[zrlck `idydynl dkld meyn epi`

.ipiqn

`d `l`éðî- ?àéä àáé÷ò éáø,ùéøãã
" dxezd lkaéèåòéîå ééåáøzrcl ik ,"

dipy zglbz s` "iherine iieaix" yxecd

.zrlck `ed glbn

keàéðúã:

"åøòù ìë úà çìâé éòéáùä íåéá äéäå"

ixd -äáéø.aezkd

"åéðéò úåáâ úàå åð÷æ úàå åùàø úà"

ixd -èòéî.

"çìâé åøòù ìë úàå"ixd -äáéøå øæç.

äáéøå èòéîå äáéø-äáéøìëä`le ,

.cg` xac `l` hrin

äáéø éàî?-äáéøxriyäéôåâ äéìåëã
.[sebd lk ly]

èòéî éàîå?-êåúáù øòéù èòéî
íèåçä.

dpynd ly `tiqa epipyy `id efe

zglbzk dipy zglbz eglbn" :mirbpa

z` zawerd dkld meyn df oi`e ,"dpey`x

.`xwnd

ipa ewtzqpy wtql `xnbd day o`ke

e` ,dheq inl xyk xt`d m`d ,daiyid

jixv ,"okynd rwxwn" xn`pe zeid `ny

:zl`eye - okynd rwxwl dnec `diy xtr

äìò éåä éàî?[df wtqa oicd `ed dn]

òîù àúepzil xyk xt`dy ,di`x

- mina

náø øîà éùà øá àðåä áø øîàã:

m`øôò íù ïéà,mind jeza epzilàéáî
÷øé úéáåá÷ø,[wxi ly awx]ùã÷îåepzep] ,

.[eycwl ick lkidd rwxw lr

"y xnel okzi cvike÷øé úéáåá÷ø"àåä
øôò éàåäã,okynd rwxwl dnecdeli`e

øôò éàåä àì øôà?!okynd rwxwl dnecd

`ed xyk ,xt` oky lky ,`ed i`ce ixd

.dheq inl

ïðáø åðú:äùìùmixacåàøéù êéøö
:[oirl mixkip eidi]

.`äèåñ øôòx`eanke ,mind ipt lr

.epzpyna

.aäøô øôàådxez dxn`y - dnec`

ozpe ,z`hgd ztixy xtrn `nhl egwle"

d`xiiy jixv - "ilk l` miig min eilr

.mind ipt lr xt`d

.bäîáé ÷åøådybpe" dxez dxn`y -

lrn elrp dvlge ,mipwfd ipirl eil` eznai

dkk :dxn`e dzpre ,eipta dwxie ,elbx

- "eig` zia z` dpai `l xy` yi`l dyri

."mipwfd ipirl" wexd d`xiiy jixv

åøîà ìàòîùé éáø íåùî:

.cøåôö íã óàdxn`y - rxevn ly

:[c ci `xwie] rxevnd zxdh zyxta dxez

zeig mixtv izy xdhnl gwle ,odkd deve"

deve .aef`e zrlez ipye ,fx` ure ,zexedh

qxg ilk l` ,zg`d xetvd z` hgye ,odkd

`l` min ozi `ly jixve - "miig min lr

`ede ,oda xkip xetivd mc `diy xeriyk

.oiprd jynda x`aziy itk ,beld ziriax

:`xnbd zyxtneéáøã àîòè éàî
ìàòîùézxdhl mind xeriyy ,xaeqd ,

?oda xkip mcd `diy ick `ed ,rxevnd

meynáéúëãjynda] rxevn iab

:[miweqtdz`e ,dze` gwi digd xetvd z`"

,aef`d z`e zrlezd ipy z`e fx`d ur

íúåà ìáèådigd xetvd z`eøåôöä íãá
."miigd mind lr dhegyd

àéðúå:

- mze` lahe" :dxez dxn`y xg`n

íãá,"ìåëémze` leahiíéîá àìå íãá,

jkitløîåì ãåîìú"íéî- mze` lahe"] "

.["miigd mind lr

éà"íéî,"ìåëémze` leahiíéîá,àìå
íãá,øîåì ãåîìú:mze` lahe"íãá."

ãöéë àä?

íéî àéáîøåôö íãùxexcïäá øëéð.

ïä äîëå?-úéòéáø.min

z`e aef`d z`e fx`d ur z` mda laehe

.digd xetivd z`e ,zrlezd ipy

ïðáøåick min xeriy ekixvd `ly -

,`ed mnrh - oda xkip xetivd mc `diy

el`d ze`xwnd ipyn cenll oi`y meyn

:ik ;minde mcd qgil

àåää-"min"e mc" ze`xwnd ipy -

äéôåâì,ekxvpàðîçø øîà÷ éëäã:ìéáèà
íéîáå íãá.mina mcd xkip epi`yk elit` ,

ìàòîùé éáøå:jl xn`

ïë íàlr cnll miaezkd e`a `ly -

- minde mcd qgiàðîçø áåúëì:"ìáèå
íäá.dyxta exkfpy minae mca epiide ,"

"íéîáå íãá"-éì äîì?!

i`ce `l`ìxetiv mcy min `diy cnl

øëéð.oda

ïðáøåezprh lr ,jl ixn`iax ly

:l`rnyi

éà`làðîçø áúë" `l`íäá ìáèå,"

àðéîà äåä:éàämcäéãåçì`ed [ecal]

,cneréàäåminäéãåçìmpi`e micner md

,llk miaxernjkitleàðîçø áúë:"íãá
íéîáå,"cnlpy ickïáøòì.

ìàòîùé éáøå:jl xn`

epcnll ick m`ïáøòì,ixdàø÷
áéúë àðéøçàmca" il dnl ok m`e ,

?!"minae

:xn`p ixdy"úçàä øåôöä úà èçùå
mc oi`y ixd ,"miig min lr yxg ilk l`

`l` ,mcal mine ecal cner xetivd

.md miaxern

ïðáøåcenll ep` mikixv oiicr ,jl ixn`

:oaxrl jixvy ,"minae mca"n

ikàéääî éàz` hgye" weqtd on -

- "miig min lr qxg ilk l` zg`d xetvd

letiy ick mind lr hgyiy rcei iziid `l

;ea axrzie mind jezl mcd

ikàðéîà äåä:

äéèçùéìxetivlàðîì êåîñ[ilkl]

lr xetvd z` hgye" miiwl ick ,mind eay

,"minåjezl jtyidl mcl ozi `l mewn lkn

`l` ,mindåäðéè÷ðéðdhigyd zrya

ïéãéøååì`vi `ly [dicixe z` eicia wcdi]

,dhigyd zrya mc mdníãì äéìá÷ìå
àðéøçà àðîáxg` ilka mcd z` lawie]

minae cegl mca mze` leahi jk xg`e ,[wix

.cegl

jkitlïì òîùî à÷mca" miaezkd

.miaxern minde mcd eidiy "minae

àøéæ éáøî äéîøé éáø äéðéî àòá:

`id xetivd m` oicd `di cvikäìåãâ,

úçãîåíéîä úàmina dnc axrzn m`y ,

,mcd iptn mind migcp ,beld ziriax ick

.mcd aex iptn mixkip mpi`e

e`xetvd dzidyäðè÷,éðôî úéçãðå
íéîä,ziriax ick mina dnc axrzn m`y ,

.xkip epi`e mind iptn mcd dgcp

åäî?el` mixtva mind xeriy

minkg eraw ji`d ,did dnz :xnelk

xetv lk ixde ,mixtvd lkl cig` xeriy

?!epipr itl

äéì øîà:dinxi iaxl `xif iax

êì àðéîà åàì:"øáì êùôð ÷éôú àì
àúëìéäîwtwtz lal jizxdfd `l ike] "

ik ,[minkg ixeriyaåøòéù øåøã øåôöá
ïðáø- miwqer ep` xexc xetva ixd :xnelk ,

eêì ïéàxetväìåãâ,df oinnúçãîù
dncaíéîä úà[beld ziriax xeriya]

.mcd aex meyn mixkip eidi `ly

êì ïéàåxexc xetivéðôî úéçãðù äðè÷
díéîbeld ziriaxa xkip dnc didi `ly ,

.zeey olek ik ,min

ïðáø åðú:

:`ed ,dheqa xtrde mind zpizp xcq

:xn`p oky ,xtrd z` ozep eilre dligz min

gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one"

."mind l` ozpe odkd

m`eíéã÷äoziløôòmcew ilkaíéîì
äèåñá,df ixdìåñôseqa xn`py meyne ,
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:ïéúéðúîzwqer epiptly dpynd

.dzwignae ,dheq ly dlibnd zaizka

mi`pz dyly ly zwelgn dpynd d`iane

dxeza dxen`d dheq zyxtn wlg dfi`

.mind lr wgnpe ,azkp

åì àáodkdäìéâîä úà áåúëì.

íå÷î äæéàîdyxtaáúåë àåä:

d`eevd ixg`n aezkl ligzn

,epiidc ,dpey`xdî"ùéà áëù àì íà
."jze`

d`neh zihy `l m`e" :azeke jiynne

mixx`nd mixnd inn iwpd ,jyi` zgz

."dl`d

"êùéà úçú úéèù éë úàå,z`nhp ike ,

."jyi` icrlan ezaky z` ja yi` ozie

áúåë åðéàå,eixg`ly weqtd zligz z`

:epiidc"äùàä úà ïäëä òéáùäåzreaya

,"dy`l odkd xn`e ,dl`dmiline zeid

!od d`eev oeyl ,el`

z` ja yi` ozie" :azky xg`l `l`

,blcn ,"jyi` icrlan ezakyáúåëå:

"äòåáùìå äìàì êúåà 'ä ïúéjeza

.dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza jnr

úåáöì êéòîá äìàä íéøøàîä íéîä åàáå
êøé ìéôðìå ïèá."

libnd zaizk dniizqp dfae.d

áúåë åðéàå" :weqtd seq z`äøîàå
ïîà ïîà äùàäzlawny dlaw ef ik ,"

,dl`d z`e dreayd z` dnvr lr dy`d

.zel`d on dpi`e

iax `edy] `nw `pz ixac o`k cr

.[xi`n

øîåà éñåé éáø:z` aezkl ligzdyn

aey ,dpey`xd d`eevd xg`y weqtdàì
÷éñôî äéä`l` ,dxcqk dyxtd zaizka

jezay ze`eevd z` s` azeke jiynn did

seqay dy`d zlaw z` s`e ,zel`d

.dyxtd

øîåà äãåäé éáø:áúåë åðéà åîöò ìë,

aezki `ly envra xdfi :xnelkàìàz`

,ocal zel`d:epiidc

"ïúéä'äòåáùìå äìàì êúåàjeza

jpha z`e ,zltep jkxi z` 'd zza ,jnr

.davêéòîá äìàä íéøøàîä íéîä åàáå
."jxi litple oha zeavl

áúåë åðéàå" :weqtd meiq z`äøîàå
ïîà ïîà äùàä."

:àøîâ:`xnbd zyxtneà÷ éàîá
éâìôéî`pz] xi`n iax :mi`pzd zyly

- ?iqei iaxe dcedi iax ,[`nw

éâìôéî÷ àø÷ éàäá!

xn`py ,ewlgp dfd weqtd zyxca

"øôñá ïäëä äìàä úåìàä úà áúëå."

øáñ øéàî éáøazke" aezkd xn`y oeik :

d z`úåìà,"`id ozernynyùîî úåìà,

jeza dreayle dl`l jze` 'd ozi" epiidc

jpha z`e ,zltep jkxi z` 'd zza ,jnr

jirna dl`d mixx`nd mind e`ae .dav

."jxi litple oha zeavl

" xn`e aezkd siqedeúåìàä'd ze`a] "

,epcnll zxzeind 'd ze`d d`a ,[`xizi

úåáøìd z`úåëøá úîçî úåàáä úåìì÷.

`l m`e ,jze` yi` aky `l m`" ,epiidc

mixnd inn iwpd ,jyi` zgz d`neh zihy

m` la` :o`kn rnyny ,"dl`d mixx`nd

!iwpiz `l - zihy

zel`d z` azke :aezkd xn`e siqede

."dl`d"

"äìà"dl` rnyny ,`ed herin oeyl

aezkd `ae ,zexg` `leúåìì÷ éèåòîì
äøåú äðùîáùod s`y ,`eaz ik zyxta ,

:[gi hk mixac] xn`py enke ,"zel`" e`xwp

xnel ,"z`fd dl`d ixac z` ernya dide"

z` dheq zlibna aezkl jixv odkd oi`y

.elld zel`d

" xn`e aezkd siqedy oeikeäìàä"

aezkd `a ,[`xizi 'd ze` ztqeza]éèåòîì
úåàååö.dyxtay

,dipyd d`eevd z` azek epi`y ,xnelk

d`ad dllwa ligzdy oeik :xn`z `le

.blci `l aey ,eiptl daezkd dkxa zngn

åhrnl ,ok enkúåìá÷"ïîàepi`y ,"

.dlibna oazek

éñåé éáøå,:xaq ,wiqtn did `ly xaeqd

åäìåëopiyxc ok` zeyxcúøîà÷ãë
ly `xizi 'd caln ,[xi`n iax yxit xy`k]

hrnl `a `ed xi`n iaxly ,"dl`d"

xaeq iqei iax eli`e .zelawe ze`eev

aezkd jxc `l` ,ok yexcl oi` gxkday

.`ed

azke" xn`p ixdyúà,"zel`d"z`"e

d`a `xiziúåáøìzaizkúåàååö:xnelk]

,[dipy d`eevúåìá÷ås`y ,dy`d ly on`

.aezki mze`

åeli`øéàî éáø" -íéúà"ùéøã àì!

,`xizi 'd ze`d z` `ed yxec okle

.zelawe ze`eev hrnl

äãåäé éáøå'd ozi"n wx azeky xaeqd ,

seqay dlawd z` azek epi` oke ,"jze`

:`ed enrh ;dyxtd

åäìåë- weqta exn`py 'déèåòéîá
åäì ùéøãxi`n iaxk `le ,mi`a md hrnl]

,[herinl zg` 'de ieaixl zg` 'd yxecd

:yxec `ed jke

"úåìà:"ùîî úåìà.

"úåìàä:"úîçî úåàáä úåìì÷ éèåòîì

úåëøá.

"äìà:"äøåú äðùîáù úåìì÷ éèåòîì.

"äìàä:"úåìá÷å úåàååö éèåòîì.

ål opiywnøéàî éáø:

ä éàä àðù éàî"é["zel`d"]éáøîã
äéáze`ad zellw ly] ieaixl yxcp `edy ,

- [zekxa zngn

ä éàä àðù éàîå"é["dl`d"]èéòîã
äéáze`eev ly] herinl yxcp `edy ,

?![on` zelawe

:opipyneä"àéåáéøã äéáâã éaezkd]

i"dd s` - [zeaxl d`a `idy dlin lv`

àéä àéåáéøzel` zeaxl `a "zel`"e zeide .

,`a `ed zeaxl ,elv`y i"dd s` ixd ,ynn

.zekxa zngny zellw

ä"éàèåòéîã äéáâã-àéä àèåòéî.

dpynay zellw hrnl `a "dl`"e zeide

ze`eev hrnl `a "dl`d" ly i"d s` ,dxez

.on` zelawe

:xi`n iaxl opiywn aeye

øéàî éáøì äéì úéì àäå"åàì ììëî
ïä òîåù äúàdz` od llkn" `l s`e ,"

`l m`" :`ed azek dnl ok m`e ,"e`l rney

zgz d`neh zihy `l m`e ,jze` yi` aky

,"dl`d mixx`nd mixnd inn iwpd jyi`

ep` mikixv oi`y `hiyte ,`id dkxa ef ixde

lkny s`e ;zeheqd z` jxaldz` dkxa l

llkn dil zil xi`n iaxl ixd ,dllw rney

?!e`l rney dz` od

íåçðú éáø øîà:

[jyi` zgz d`neh zihy `l m`e]"é÷ðä
c"ei `la - "[dl`d mixx`nd mixnd inn]

-áéúëyxcp `ed ixde ,"iwpg" xn` eli`ke ,

."!iwpg jyi` zgz d`neh" xn` eli`k

àáé÷ò éáø ùéøã:

äùàå ùéà:mi`eypåëæ`ed did `le ,

,zt`ep `id `le ,s`epf` ikïäéðéá äðéëù,

epkiye "d-i" my z` d"awd wlig ixdy

.dy`l i"de yi`l c"ei ,odipia

m`eåëæ àì,ïúìëåà ùàd"awdy ,

.y`e y` e`vnpe odipian eny z` wlqn

àáø øîà:

åy`î àôéãò äùàãy`ùéàã`idy ,

on xzei dy` lyn rxtile lek`l zxdnn

!yi`d

:opiyxtneàîòè éàîdy` ly y`

?`ticr

ikéàä"dy`" ly "y`"óøöîjenq]

,wilcdl `ed gepe ,[dfl df `edéàäå"y`"

yi` lyóøöî àìc"ei ixdy ,jenq epi` ,

epi`e ,mdipia zcner.wilcdl jk lk gep

cereàáø øîà:

äøåú äøîà äî éðôî:øôò àáä
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`ian did` cenr fi sc ipy wxtdheq

'éðúî.êúåà ùéà áëù àì íàåîzellw ody 'ebe d`neh zihy `l m`e

zgz d`neh zihy ik z`e iwpd `l zihy m` `d rnync zekxa zngn ze`ad

mind e`ae 'ebe jnr jeza dreayle dl`l jze` 'd ozi 'ebe z`nhp ike jyi`

zreaya dy`d z` odkd riaydey `l` dyxta oixecq od jke 'ebe mixx`nd

y`xa wiqtn dy`l odkd xn`e dl`d

d`eev `l` epi`c eazek epi`e jze` 'd ozi

e`ae seqa mbe riaydl odkd devny

litple oha zeavl jirna mixx`nd mind

dy`d dxn`e `xwnd seq azek epi` jxi

dreay dilr lawz dy`dy dlaw epiidc

:zel`d on ef oi`e.÷éñôî äéä àì
on` cr jze` yi` aky `l m` ligzdyn

odkd riaydec d`eev azek didy on`
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rnyn ded xtqa zel`d z` azke `xw

ztgya 'd dkki dxez dpynay zel`

ixac z` ernya dide aizkc exwi` dl`c

'ebe z`fd dl`d(hk mixac):.úåàååö
`l `niz `lc dy`d z` odkd riayde

:edpihrnl jixhvi` jklid blciúìá÷å
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åðéà.dlibnd lr `l` xiipd lr 'eke azek

`ivend 'ta dniz(:gr sc zay)slw opzc

rny oilitzay dphw dyxt eilr aezkl ick

xeriyc dheq zyxt ipzw `l i`n` l`xyi

giky `l dheq zyxtc i"xe` ith `hef

mzd opixn`e oilitz zyxtk(.gr sc)`zlin lk

:`lewl giky xza opax lef` giky `le gikyc

àìld lr.dlibnd lr `l` xiipd lr `le ge

azken ilin lk opiaxn `l i`n` dniz
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:dheq zlibn oipra mipic

àáø øîà:

.`äìéìá äáúëù äèåñ úìéâî,ixd

`idäìåñô.

:opiyxtneàîòè éàî?

ikàéúà" dey dxifbäøåú äøåú."

càëä áéúë" - dheq iab -äì äùòå
úàæä äøåúä ìë úà ïäëä."

íúä áéúëå:`xnn owf zyxta"éô ìò
êåøåé øùà äøåúälecbd oic zia]

,[milyexiaèôùîä ìòåjl exn`i xy`

."dyrz

äî,y enkèôùî`l` mipc oi`íåéá.

äèåñ úìéâî óà`l` dze` oiazek oi`

íåéá.

m` .aäáúëdheqd zlibnlòøôîì,

oha litple jxi" :azky ,dlgzdl seqdn

oha zeavl jirna" :mewna "jirna zeavl

,"jxi litple`id ixdäìåñô.

:`nrh opiyxtnemeynáéúëã:"áúëå
úåìàä úàäìàä,"rnyneéëikid

àáéúëã.dyxta miaezk mdy xcqd itk ,

m` .bäáúëdheqd zlibnlíãå÷
äéìò ìá÷úùdheqdäòåáù,`id ixd

äìåñô.

øîàðù" :dheq zyxtaòéáùäådze`

,"odkdêë øçàå:"áúëå."dl`d zel`d z`

m` .cäáúëenk dheqd zlibnl

miazekyúøâéà,`id ixd ,hehxy `la

äìåñô.

" ikøôñá"àðîçø øîàdynl dklde ,

.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn

dxezd lk z` odkd dl dyre" :dyxtd

df ixd "dxez" xn`py mewn lkae ,"z`fd

.dyxta aezkd xcqk didiy ,akrn

øéùëî ïåòîù éáøå.carica

:opiyxtneïåòîù éáøã àîòè éàî?

áéúëã:dxt iab"øôòî àîèì åç÷ìå
úàèçä úôéøù- "

àéðúå:ïåòîù éáø øîà:àåä øôò éëå,

àåä øôà àìäå?!

jkl `l`åòîùîá áåúëä äðéù,ïåãì
åðîéä[ef dlin ici lr]äåù äøéæâixdy ,

ïàë øîàðdnec` dxt xt`a"øôò,"øîàðå
ïìäì" dheq inaøôò:oecl jl yie ;"

ïìäì äîheq iab ,dligzkl ozep ,døôò
íéî éáâ ìòxtrd one" :xne` aezkd ixdy ,

."mind l` ozpe odkd gwi -

ïàë óà,dligzkl ozep - dxt iabøôò
íéî éáâ ìò.

ïàë äîåm` - dxt iab ,øôò íéã÷ä
íéîì,`ed ixdøùëyxtncke ,carica

.lif`e

ïìäì óàm` - dheq iab ,øôò íéã÷ä
íéîì`ed ixd ,øùë.carica

íúäå- dxt iab ,ïìðîxtr micwd m`y ,

?xyk `ed ixd minl

ixdy meyn :`xnbd zx`aneéàø÷ éøú
éáéúëexn`p [dxe`kl mixzeq miaezk ipy]

:dxt iab

cg` cvnáéúë:"åéìò`nhl egwle"] "

xt`d lr - eilr ozpe z`hgd ztixy xtrn

,["ilk l` miig min -àîìà,gken ixd

ozepyàùéøá øôà.[dligz]

åjci`náéúë:"éìë ìà íééç íéî,"

xtr `diy `la ilka mind eidiy rnyne

,mdipia uvegàîìà,ozepy gken ixdíéî
àùéøá.

ãöéë àä?elld ze`xwnd ipy eayiizi

-

m`äöøz` ,odkdäæ,,minïúåð.dligz

m`eäöøz` odkdäæ,,xt`ïúåðdligz

-

dey dxifb epcnl cg` cvny ,`vnpe

`qib jci`ne ,xt`l min micwdl dheqn

,xcqa `citw oi`y miaezkd on rnyn

ozep dligzkly ,oerny iax xaq jkitle

xyk minl xt` micwd m`e ,dligz min

dheql dxtn ep` micnel aeye ;carica

xtr micwd m` dheqa s`y ,dey dxifba

.xyk df ixd minl

ïðáøå,inl xtr micwd m`y mixaeqd

z`hg xt`n ecnl `le ,leqt df ixd dheq

jl ixn`c meyn `ed ,akrn epi` caricay

minl xtr micwd m` dxt iab s`y ,opax

`ly dxt iab ze`xwnd aeyie ;leqt df ixd

,exzqi:xg` ote`a yxtzn

miig min" :dxez dxn`y dféìë ìà"

`edà÷åã,,dligz min ozil jixvy cnlle

.xt` jk xg`e

ozpe" :aezkd xn`y dfeåéìò[xt`d lr]

jcnll `ed ,"minjixvyïáøòìxg`y ,

mind z` jtdl jixv ,mind l` xt`d zpizp

.oaxrle xt`d lr

:opaxl opiywneàîéàåxnel yi ixde]

:[jetida

" :dxez dxn`y dfåéìò"`edà÷åã,

.dligz xtr ozil jixve

:dxez dxn`y dfemiig min"éìë ìà,"

`a `ed cnllïúåéç àäúùmind lyéìëá,

myne ,cg` ilka mind a`yi `ly ,xnelk

on a`yi `l` ,xt`d eay ilkd lr eppzi

?!xt`d eay ilka oiirnd

miweqtd z` yxtl yiy oeik :opipyne

xazqn ,zxg` miweqtd z` yxtl yie ,jk

.mind ipt lr ozip xt`dy yxtl xzei

ikíå÷î ìëá åðéöî äî- dheqa oebk ,

øéùëîozipäìòîìxiyknd `ed xtrd ik ,

.d`wydl mind z`

ïàë óàd - dxt iab ,øéùëîdf `ed

ozipyäìòîìz` xiyknd xt`d `ede ,

.d`fdl mind

קמשך מעמוד הפ
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m` .däáúëqd zlibnldheéðù ìò
ïéôã,[mixeh ipya]`id ixdäìåñô.

meyne"cøôñ"ãçà[cigi oeyl]øîà
àðîçø,íéøôñ äùìùå íéðù àìå.

m` .eáúëdlibnaúçà úåàcala

,dyxtd xcqn÷çîåmind jezlúçà úåà
,[ze` dze`]åaeyáúëúçà úåà

,dyxtd xcqa dixg`lyúçà úåà ÷çîå
,[ze` dze`]`id ixdäìåñômind ,xnelk .

.dheqd z` mda zewydln mileqt

meyneáéúëãdheq zyxt seqa

,'d iptl dy`d z` cinrde"ïäëä äì äùòå
úàæä äøåúä ìë úà`dzy cr :rnyne ,"

.cg`k dlek dlibnd

ipica zewitq dnk `xnbd d`ian dzre

:dheqd z`wyd

.`àáø éòá:

m`ì úåìéâî éúù áúëmyúåèåñ éúù,

ãçà ñåë êåúì ï÷çîå,åäî?

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

:xn`p m`dïðéòá äîùì äáéúë-

àëéàäå!

lk zlibn dazkpy dna ic m`d :xnelk

`idy daizka xkipe ,cxtp xtqa odn zg`

.dnyl dzyrp

àîìéã åà,äîùì ä÷éçî éîð ïðéòá!

rnyn ,"dl dyre" dxez dxn`e zeidy

dwignd `dzy jixv okle ,dnyl dpyriy

zxkip `dzy ick ,cxtp qeka zg` lkl

dy`d ly dnyl ziyrp `idy dwignd

.z`fd

:`ax wtzqd cere .a

øîåì àöîú íàåqek jezl dwigny

e zeid ,dliren dpi` zg`ä÷éçî éîð ïðéòá
zxkip `dzyäîùì-

m`úåñåë éúùá ï÷çîdwign zryay ,

,dnyl `idy dwignd dzid zxkipåaey

ïáøéòå øæç,zeqekd izylåäî?

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

:xn`p m`dä÷éçîzxkip `idyäîùì
-ïðéòá,àëéàäå!

àîìéã åà:àä,àéúù à÷ äãéã åàìef]

ewgnpy dl micgeind mind z` dzey dpi`

,[dzlibn mdaàäå,àéúù à÷ äãéã åàì
dl micgeind mind z` dzey dpi` ef s`e]

?[dzlibn mda ewgnpy

:`ax wtzqd cere .b

øîåì àöîú íàå:àäà÷ äãéã åàì
àéúù,àéúù à÷ äãéã åàì àäå:

m`ï÷ìéçå øæçmiaxernd mind z`

,zeqek izylåäî?

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

" xn`p m`däøéøá ùéwlige zeidy ,"

xacd xxaed eli`k ,zeqek izyl mind z`

zg`d z` dwyn `edy wlg eze`ay

`edy wlg eze`ae ,dly dlibnd z`vnp

ik ,dly dlibnd z`vnp dipyd z` dwyn

lk z` lreta zezyl dkixv dheqd oi`

d`xiiy jixv `l` ,dly dlibnd ly mind

min mr qek ,dnyl ,dl cgiizd eli`k

.dzlibn zwign yi mday

åà" xn`pyäøéøá ïéàzwelg oi`e ,"

lkl mind z` zcgiin zeqek izyl mind

.cxtpa dheq

:opiwqneå÷éú.

.càáø éòá:

m`ä÷ùädheqd z`áéñájxck lelg

- ["yw" :eppeylae] oizey zewepizdyåäî?

dze` dwyd m` ,ok enkeúøôåôùá-

åäî?

izya wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

:zeirad

m`dêëá äéúù êøã,åà`nyêøã ïéà
êëá äéúù?

:opiwqneå÷éú.

.déùà áø éòá:

m`ïäî åëôùð,mind bel ivgn jtyp

,dlibnd z` mda wgnyïäî åøééúùðå,

åäî?

:opiwqneå÷éú.

áø øîà àøéæ éáø øîà:

:dheq zyxta xn`p

dy`d l` xn`e ,odkd dze` riayde"

zihy `l m`e ,jze` yi` aky `l m`

mixnd inn ,iwpd ,jyi` zgz d`neh

jyi` zgz zihy ik ,z`e .dl`d mixx`nd

icrlan ezaky z` ja yi` ozie ,z`nhp ike

zreaya dy`d z` odkd riayde .jyi`

jze` 'd ozi ,dy`l odkd xn`e ,dl`d

zza ,jnr jeza dreayle dl`lz` 'd

mind e`ae .dav jpha z`e zltep jkxi

litple oha zeavl ,jirna dl`d mixx`nd

z` azke .on` on` dy`d dxn`e ,jxi

in l` dgne ,xtqa odkd dl`d zel`d

."mixnd

äèåñá úåøåîàä úåòåáù éúù:

z` odkd riayde" ,"odkd dze` riayde"

,"dl`d zreaya dy`däîì?

:ax mya `xif iax yxtne

dreayúçàoiriayn ,dnry dl`d mr

dze`äìéâî ä÷çîðù íãå÷.

ådreayúçà,dnry dl`d mr

dze` oiriaynä÷çîðù øçàì.dlibnd

é÷úîàáø äì ó:

ixdeäìéâî ä÷çîðù íãå÷ åäééåøú`ed

cïáéúëdxeza zeaezk zereayd izy ixd]

dyxtd seqa ixdy ,[dlibnd zwign mcew

xtqa odkd dl`d zel`d z` azke" xn`p

?!"mixnd in l` dgne

àìà,àáø øîà:

dreayúçà`idäîò ùéù äòåáù
äìàenke ,dl`a s` dxeyw dreaydy .

zreaya dy`d z` odkd riayde" xn`py

,"dl`ddreay `id cvik ,lif`e dl yxtne

.ef

ådreayúçà`idùäîò ïéàù äòåá
äìàxyw oi`y ,cegl dl`e cegl dreay .

.dl`l dreayd oia

,odkd dze` riayn dligzy ,epiide

`diy ,'d mya jilr ipriayn" dl xne`e

,"z`nhp `ly epiptl zxn`y dn zn`

zngn d`ad dl`a miiqne jiynn jk xg`e

`l m`e ,jze` yi` aky `l m`" dkxa

mixnd inn iwpd ,jyi` zgz d`neh zihy

."dl`d mixx`nd

:`xnbd zyxtneéîã éëéä"ùéù äòåáù
äìà äîò?ef dreay `id cvik ,"

áø øîà íøîò áø øîà:

.` :dl xne`êéìò éðòéáùîàìù
úàîèð.[!z`nhp `ly zn` zxne` z`y]

.dreayd `id efe

:eixac z` jiynne .aúàîèð íàù-

êéá åàåáé!jxi litple oha zeavl mind

!dl`d `id efe

øîàdnzàáø:

`vnp ,xne` dz`y df ote`a ixde

"dyäìà"àîéé÷ àãåçì,å"däòåáù"

àîéé÷ àãåçìdreayd oi` ixd :xnelk ?!

reay `l` ,dl`d lr dler,d`nhp `ly d

o`k oi`e ,d`nhp m` dreay ila dl`e

."dl`d zreay"

àìà,àáø øîà:

"åàåáé úàîèð íàù êéìò éðòéáùî
êéáz` riayny ,"dl`d zreay" epiid ,"

.legzy dl`d

øîàdnzéùà áø:

" ixdeäìà"dy`d lràëéà,"eäòåáù"

dy`làëéìlr dreay `l` o`k oi`y ,

?!legzy dl`d z` riayny ,dl`d

àìà,éùà áø øîà:odkd dl xne` jk ,

.`úàîèð àìù êéìò éðòéáùî.

.aúàîèð íàå-êéá åàåáé!

dreayd xg`] dl xne`y ,epiide

:[dl` dnr oi`y dpey`xd

zn` `diy ,'c mya jilr ipriayn .`

.z`nhp `ly epiptl zxn`y dn

zgz zihy [m` :xnelk] ik z`e" .a

ezaky z` ja yi` ozie ,z`nhp ike jyi`

- jyi` icrlan
קמשך בעמוד הכע

`ian did` cenr gi sc ipy wxtdheq

.ïéôã éðù ìò:micenr oiieyrd dxez xtq ly oitck.ä÷çîå úçà úåà áúë
aizkc leqt dlek z` milydy cr dwgne dixg`ly ze` azke xfge mind lr

:cg`k dlek `dzy cr dxezd lk z`.äîùìdl dyre aizkc envrl xtqa

:dnyl.éîð ä÷éçî:dnyl `idy dwignd xkip `diy dnvrl dnyl qeka

.áéñá ä÷ùäjxck lelg `edy

:oizey zewepizdy.äìà äîò ùéùaizkc

dinwle dl`d zreaya ediipin `cga

:inc ikid yxtn.êéìò éðòéáùîmya

:my xikfne.úàîèð àìùxne` z`y

dnr oi`y dreay epiid z`nhp `ly zn`

:dl`.êéá åàåáé úàîèð íàùmind

:dl` epiide 'ek oha zeavlàáø øîà
.'åë àîéé÷ äéãåçì äìàyi dl`e dreay

zreaya aizk `xwe dy`d lr odipye o`k

:dl` ly dreaydy dl`déðòéáùî
.êéá åàåáé úàîèð íàù êéìò`ki`c

dl`d z` riayny dl`d zreay `zyd

:legzy.àëéì äòåáù`xwe dy`d lr

:dy`d z` riayde aizkêéìò éðòéáùî
.êéá åàåáé úàîèð íàå úàîèð àìù
zxn`y dn zn` `diy jilr ipriayn

jia e`eai z`nhp m`e z`nhp `ly epipta

z`nhp `ly dy`` dreay `niiwc mind

:legzy dl``e'éðúîäìàä ìò ïîà
.'åëå:letkl dkxved jkläñåøà

.äàåùðålblbn `ed dreay leblb ici lr

ea did `ly t"r` oiqexi` ly zepf dilr

:dxezd on dreay leblbl o`kne iepiw
úøîåù

äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)`le xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg(:k sc)jhib df ixd `d`

jixtwe edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde

`le `pngx xn` cg` xtqc meyn dil wetize

dax unewdae dxernc `kixv `l mipysc zegpn)

(.blxn` dcedi ax xn` inp xn` dfefn iab

oitc ipy lr dazk l`enydazk iaizin dleqt

sqa `d dleqt oitiq ipya gipde oitc ipy lr

`nl` xn` `w oitiq ipyl die`x dxiyk cg`

dfn df oikzgpa l`eny xn`wc oitc ipyc

ipy `kd inp yxtn ikdl oixern oi`y xn`w

inp xn`c `d i"x yxite oixern opi`y oitc

c"a ede`x 'ta(.ek sc d"x)ixn`c opaxl 'it`

mipyk iclib da zi`c oeik leqt dxt oxw

inp mzd ixagnc b"r`e inc zextey ylye

`ed ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc

waic opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank

dzid `l ezligzny iptn leqt zextey ixay

ipdn `le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

xtey jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

ipyk dil aiyg `le `vi rny inipt lew m`

`l `ede `zlin `ilz drinya mzdc zextey

:iniptd lew `l` rny

øæç.dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `l i`dgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y oibel ipyn(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)lkaa iziinc dxixal inc la`

oiaxrn(.fl sc oiaexir)`l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn gwpy dna zxtkzn ef 'ixn`

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc `nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg(.dp sc `nei)oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey

i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixa incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w(:`k sc)dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb i`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn

dnda gweld wxt zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd(:ak sc)mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize

(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia
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.ïéôã éðù ìò:micenr oiieyrd dxez xtq ly oitck.ä÷çîå úçà úåà áúë
aizkc leqt dlek z` milydy cr dwgne dixg`ly ze` azke xfge mind lr

:cg`k dlek `dzy cr dxezd lk z`.äîùìdl dyre aizkc envrl xtqa

:dnyl.éîð ä÷éçî:dnyl `idy dwignd xkip `diy dnvrl dnyl qeka

.áéñá ä÷ùäjxck lelg `edy

:oizey zewepizdy.äìà äîò ùéùaizkc

dinwle dl`d zreaya ediipin `cga

:inc ikid yxtn.êéìò éðòéáùîmya

:my xikfne.úàîèð àìùxne` z`y

dnr oi`y dreay epiid z`nhp `ly zn`

:dl`.êéá åàåáé úàîèð íàùmind

:dl` epiide 'ek oha zeavlàáø øîà
.'åë àîéé÷ äéãåçì äìàyi dl`e dreay

zreaya aizk `xwe dy`d lr odipye o`k

:dl` ly dreaydy dl`déðòéáùî
.êéá åàåáé úàîèð íàù êéìò`ki`c

dl`d z` riayny dl`d zreay `zyd

:legzy.àëéì äòåáù`xwe dy`d lr

:dy`d z` riayde aizkêéìò éðòéáùî
.êéá åàåáé úàîèð íàå úàîèð àìù
zxn`y dn zn` `diy jilr ipriayn

jia e`eai z`nhp m`e z`nhp `ly epipta

z`nhp `ly dy`` dreay `niiwc mind

:legzy dl``e'éðúîäìàä ìò ïîà
.'åëå:letkl dkxved jkläñåøà

.äàåùðålblbn `ed dreay leblb ici lr

ea did `ly t"r` oiqexi` ly zepf dilr

:dxezd on dreay leblbl o`kne iepiw
úøîåù

äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)`le xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg(:k sc)jhib df ixd `d`

jixtwe edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde

`le `pngx xn` cg` xtqc meyn dil wetize

dax unewdae dxernc `kixv `l mipysc zegpn)

(.blxn` dcedi ax xn` inp xn` dfefn iab

oitc ipy lr dazk l`enydazk iaizin dleqt

sqa `d dleqt oitiq ipya gipde oitc ipy lr

`nl` xn` `w oitiq ipyl die`x dxiyk cg`

dfn df oikzgpa l`eny xn`wc oitc ipyc

ipy `kd inp yxtn ikdl oixern oi`y xn`w

inp xn`c `d i"x yxite oixern opi`y oitc

c"a ede`x 'ta(.ek sc d"x)ixn`c opaxl 'it`

mipyk iclib da zi`c oeik leqt dxt oxw

inp mzd ixagnc b"r`e inc zextey ylye

`ed ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc

waic opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank

dzid `l ezligzny iptn leqt zextey ixay

ipdn `le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

xtey jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

ipyk dil aiyg `le `vi rny inipt lew m`

`l `ede `zlin `ilz drinya mzdc zextey

:iniptd lew `l` rny

øæç.dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `l i`dgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y oibel ipyn(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)lkaa iziinc dxixal inc la`

oiaxrn(.fl sc oiaexir)`l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn gwpy dna zxtkzn ef 'ixn`

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc `nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg(.dp sc `nei)oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey

i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixa incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w(:`k sc)dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb i`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn

dnda gweld wxt zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd(:ak sc)mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize

(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia

wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn

dpyd y`xc `nw(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc `zbelt dil iziin

`cg lk xninl `ki` cg` qek jezl la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl

zrya min zxixa xnelk dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy

i` dil `iran `we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `inéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)aiqa okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s`ìòwxta .on` on` zxne` `id dn

zereay zkqnc iyily(:hk sc)en eli`k on` dperd lkzecrd zreay wxtae eitn dreay `iv(.el sc my):mixac zpn`d ea yie dreay ea yi dlaw ea yi on`
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.äñåðëå íáé úøîåùdilr lblbn dxzqpe dl `piwe dqpke eznai dzid m`e

mail zpznne dtvn mai zxney .mai zxney `idyk z`nhp `ly dreay

xacd z` xny eia`e enk dpnaiiy(fl ziy`xa)iz`hg lr xenyz `l(ci aei`):ïîà
.éúàîèð àìùjxck dl` zlaw epiid ia e`ai iz`nhp m`e dreay zlaw epiid

ipriayn `xnba lirl xn`ck driaydy

jia e`ai z`nhp m`e z`nhp `ly jilr

lr on` dreayd lr on`c eyexit epiide

:`yixa `ipzc dl`d.àîèà àìù ïîà
dze` oixrxrn min onf xg`l `nhz m`y

:`xnba `ziixaa `ipzck `nhzy xg`l

.'åë ùøâúúù øçà ìò àìån"xl elit`e

:cizrd lr dpzn xn`c.úàîèðå
el xefgl eilr zxq`p dpi`c diyexiba

aizk ikc oiyeciw ici lr z`yip k"` `l`

(ck mixac)xy` oey`xd dlra lkei `l

oiyeciw xg` dzgwl aeyl dgly

xg` yi`l dzide aizkck aizk oi`eyipe

:oexg`d yi`d d`pye.äúðéæù 'îâ
:mai zxney `idyk.äîáéì äøåñà

dxeq`y dlra zgz dzpify dy`k

:dlral.íáé úøîåù éðú÷ãîdriayny

:mai zxney `idyk dzpify zepf lréà
.àîìùá úøîàmeyn eilr zxq`p dzpf

`l` zepf eze` lr s` leblb i"r dpzn ikd

:'ek zxn` i`.ïéñôåú ïéùåãé÷ ïéàdy`l

ibilt opaxe e`la dycwnd lr dxeq`d

iqtz `lc `ed zezixk iaiiga ixn`e dilr

ieyn r"xl `nl` iqtz oie`l iaiiga la`

iaiigk mdixeqi` oiprl zexeng oie`l iaiig

lr xeq`l iable xfnn cledy zezixk

yi` zy` lr `adc ikid ik inp dlra

lr `ad ok dlra lr dxeq` zxka `idy

didz `la eilr `idy inp mai zxney

xf yi`l dvegd znd zy`(dk mixac)

:dnai lr dxqe`.äì éåùîå:oie`l iaiigl

.äåøò éë:zxkc.íéðåùàøä ïéàåùðoebk

:dxzqpe dl `piwe dxifgde dyxibìò]
.åäî [åéçà éàåùðzgzy zepf lblbl

d`eype dqex` 'ipzna opzc `dc eig`

i`w `zz` `cga e`l dqepke mai zxney

oiqexi`d lr dpriayie mai dpwyiy

m` ipzw ilin ilin `l` eig` ly oi`eyipe

dqex` lr dnr dpzn dwyn lrad

dpzn dwyn dqpky maid m`e d`eype

:dqepke mai zxney dnréëä äøéñà àä
.äðúîã éîðoi`eyip zepfa eilr zxq`p efe

eig` i`eyip zepfa oke mlerl mipey`xd

w"ta xn`ck(.a sc lirl)`le zvleg zn m`e

:znaiiznàìù ïîà î"ø øîàùë àì
.àîèàlr eiykr wcazy ezrc lr dzlr

:cizrd.äúåà ïéøòøòîjezl dl oixfeg

d`xp dwyn i"r wpgpd mc`k dpexb

exreri xay zwrf oeyl `ede xrxr dyerk(eh ediryi):.íéðåøçà ïéàåùéð ìò
m` `nhz `ly dreay leblba dnr dpziy edn cizrd lr dpzn xn`c n"xl

:`nhze dpxifgie dpyxbi.äðøéæçé êë øçàå`lc diyexib inia `nhzc `nrh

:eiykr ipznc inp ikd dxfg xg`l `nhz `d dilr `xqzin.úåàð÷ä úøåú
:z`fd dxezk dl dyri olekay ze`pwd lkl zg` dxezøîåà äãåäé éáø

.úàæ:zxg` `le z`f `ed `herin.ïéçéù øôåçmilbx ilerl min qipkdl

:mikxcae zecya.íéùðà éðùá`piwe xg`l z`yipe dwydy df dlra zn m`

iaxc ipyd dpwyiy `ipegp ly ezecr eplawe dxzqp `ide dl
äãåäé

ïîà`l` eiykrn dze` oiwcea mind xne` n"x didy `l inlyexi .`nh` `ly

:rxtnl dze` oiwcea mind `nhzykl da micewt mindúøîåùmai

ibilte oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw ixn`c opaxl 'it` 'it .dnail dxeq` dzpify

dax dy`da xn`ck ecen `kd r"xc`(:av sc zenai)znd zy` didz `l da aizkc

`nl` xfl died da `dz `l xf yi`l dvegd

oiyeciw da iqtz `lc dexrk dl ieyn `xwc

:dzpify ezqex`k `iede dia `cib`c meyn

éøîà.`pepnd axk `zklid zil `axrna

oixcdpqc w"t seqa(:fi sc)yxtn

d`xpe dinxi iax epiid `axrna ixn`c

`pepnd axk `zklid zilc wiqtc b"r`

dax dy`da xn`c dizeek `zklidsc zenai)

(:avoiqtez oiyeciw oi`c dil `xiaq axc

epizeipra xn`e dil `wtqn l`enye dnaia

lcib axe l`enyk xnin` wiqte hb dkixv

yi oi`eyip ax xn` sqei xa `iig ax xn`

i`pi 'xe opgei 'x oke `pepnd axck zepfa da

dnaia oiqtez oiyeciw oi`c mzd edl `xiaq

jil uelgiy xg`lc 'ipznn opgei 'x dl hiyte

`tqg jl i`lcc e`l i` i`pi iax l"`e jinai

i"xl l"x l"`e dizez `zipbxn zgkyn in

r"x 'ipzn `"d dax `xab jqlwc e`l i`

iwen `dc opgei 'xc` bilt `l l"x edine `id

wxtd eze`a mzd(.dv sc)dne ipzwc `d

xqe`d xq`p lw xeqi`d lr `ay mewna

`idd seqae `pepnd axcke mai zxneya

ulegd idliyae `xnb(:hn sc my)inp opixn`

'tae l`enyk i` axk i` dil `wtqn iia`

oihiba wxefd(:t sc)i` `xnbc ipyil ibilt

ded i` `pepnd axl `zaeiz ded 'ipzn

`kd ik dizriiq igcinl ivn mzde dizriiq

dl igcc `l` r"xk oizipzn dinwe`l

j`id yxtn inlyexia diteb 'ipznc `pyiln

milfd eilr `xwy opgei iaxl i`pi iax qliw

ipa mkg jipirn efili l` ipa qikn adf

mkg rnyi cer mkgie mkgl oz ial gnye

iweqt el` lk xza l"x l"` gwl sqeie

igc eze r"xk dil xzt `ed leki diqeliw

iab xfnn el ztki` dn dipaizie mzd dil

elit` ezy` z` `pwe dxn` dxezd iepiw

zilc rnyn mzdc `pwqn metle ezy` zvwn

zxney mzd qxb ikde `pepnd axk `zklid

'x dzial zxzen xne` `"x dzpify mai

i`pi x"` dzial dxeq` xne` iel oa ryedi

ok ipze dzial zxzen dzpify mai zxney

iax dnai ipirn `le dyi` ipirn dnlrpe

did dyrn eda` 'x mya icaf oa awri

oea xa iqei x"` dzial dxzede dzid zpdke

rnyn inlyexid itl da oi` zekn `l s`

dy`da xn`c `d i`pi iax` i`pi iax biltc

oi` exnbe epnp dxeaga i`pi x"` dax

inlyexia ikd 'iqxb dnaia oiqtez oiyeciw

:'eke oiqtez oiyecw oi`y oipn mipwf dnke miyly epnp i`pi x"` ok `l l`eny x"`

åäîlr lgen mc`y `hiyt i`pi x"` inlyexi .mipexg`d oi`eyip lr mc` dpziy

`niz i` dxzqpe dxifgd dyxibe dl `piw `ciar jid lgny ink yxib iepiw

jixv oi` lgn `ly ink yxib `niz i` dipy mrt dl ze`pwl jixv lgny ink yxib

dxzqpe dxifgde dyxibe da rcie dxzqpe dl `piw m` la` dipy mrt dl ze`pwl

dy`d z` oiwcea mind oi`y xg`n e` `id dxedh mind dze` ewca `le dzzy

:dzial dxeq`e `id d`nhïéàdzzyy gikez zinkxek inlyexi .dpeye dzey dy`d

:oeilha`e dirny iptl dyliye dzpiyeåðìá÷w"ta r"v .miyp` ipya ezecr

oiyeciwc(.gi sc)dz` i` aey zg` mrt xknpy oeik ezaipba ipzwc `d mzd opinwenc

:iax ztqezn ['eke zg` mrt xknpy oeik xity `gip mzd i"yx yexitle] dpype xknp cg` mc`a la` mc` ipa ipya exkenl i`yxïðáøå`d z"`e .zxez aizkd i`xza

zezixkc a"ta dil opiyxc(:h sc)ipeltn dl `piwe dxzqpe ipeltn dl `piw dzzyy mcew ixiin mzdc l"ie daxd miyp` ici lr ezy`l `piw m` elit` cg` oaxw `ian mc`y

dxzqpe dizy xg`l dl `piwe xfgy dpeye dzeyl zxez opiyxc `kd la` ze`pwn ol `wtpe olek lr zg` dgpn `iane olek lr zg` mrta dwyn daxd minrt oke dxzqpe
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íáé úøîåùåäñåðëådnai m` ,xnelk ,

lblbn `ed ixd ,dqpky xg` dze` dwyn

zxney dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,mai.df lr zwcap `ide

lr on`" epipy xy` z` dpynd zyxtne

" :epiidc ,"dreayd lr on` ,dl`dïîà"

éúàîèð àìù,,dreayd lr on` `ede

ok`y jka zrayp `id "on`"d zxin`ay

.d`nhp `låy "on`"éúàîèð íà,éá åàåáé
.dnvr lr dl`d zlaw ly on` `ede ,mind

øéàî éáøe siqenøîåàel eced `le]

:[minkg

"ïîà"éúàîèð àìù,"ïîà"àìù
àîèà.

dreay dilr lblbn `ed ixd ,xnelk

,`nhizykle ,cizra eizgz `nhiz `ly

.eiykr dzzyy mind dewcai

ìëä- minkge xi`n iax -ïéåù,df oica

ñøàúúù íãå÷ ìò àì äîò äðúî ïéàù,

mcewy zepf lr dreay dilr lblbn epi`

.oiqexi`

ås`ùøâúúù øçà ìò àì,øúñúå
øçàì,àîèéúå,äðøéæçé êë øçàå-äéä àì

äîò äðúî.

ììëä äæ:äøåñà äúéä àìå ìòáúù ìë
åì,äîò äðúî äéä àìdzpif m`y zeide ,

m` e` ,el dxeq` dpi` qx`zzy mcew

,el xefgl dxeq` dpi` yxbzzy xg` dzpif

`l` ezyexb xifgdl dxez dxq` `l ixdy

epi` jkitl ,dzpifyk `le ,xg`l z`yipyn

zepf iyrn lr dreay dilr lblbl leki

.el`

:àøîâàðåðîä áø øîà:íáé úøîåù
äúðéæù`l" lr dxare ,mai zxney `idyk

`id ixd ,"xf yi`l dvegd znd zy` didz

äîáéì äøåñà.dlra zgz dzpify dy`k ,

:opiyxtneéàîîoic `pepnd axl oipn ,

?df

éðú÷ãîizihy `ly on`" :epzpyna

äñåðëå íáé úøîåùlblbn `edy ixd ,"

.mai zxney dzeida dzpify zepf lr dnr

dxeq` dzpify mai zxneyy gxkdae

ik .dnailàîìùá úøîà éàok` m`y

`id ,mai zxney `idyk dzpifäøéñà
,dnailäãäá äðúî éëä íåùîlblbn okl]

`ed leki oky ,[zepf dze` lr dreay dilr

zxqe`d zepf lk lr dreay dilr lblbl

.eilr dze`

úøîà éà àìàdzpif m` elit`y

mai zxney `idykäøéñà àì- dnail

äãäá äðúî éëéälr lblbl leki ji`]

?![ef zepf

ïðúäå:epzpynaììëä äæ:åìéàù ìë

åì äøåñà àäú àìå ìòáéú,äðúî äéä àì
äîò!

dzeida dzpif m`y ,gxkda `l`

jkitle ,dnail dxeq` `id ixd mai zxney

.ef zepf lr dreay dilr lblbn

àáøòîá éøîà:[l`xyi ux`a]úéì
àðåðîä áøë àúëìä.

,xn`z `nyeàìà,,iywiz `eldàä
éðú÷ã" epzpynaäñåðëå íáé úøîåù,"

,dzpif m` el dxeq` `idy rnyne

!opiwiiccke

,xnel yi ik :iywiz `léðî àä,epzpyn

zhiyaàéä àáé÷ò éáø,øîàã:ïéùåã÷ ïéà
ïéåàì éáééçá ïéñôåúmiqtez oiyecw oi`]

,[e`la ycwnd lr dxeq` `idy dy`l

äì éåùîå,oie`l iaiigléëenkäåøòoi`y ,

.oiyeciw zqitz da

d`ia lky ,`aiwr iax zrcl `vnpe

dxeq`diaiig epiid] dexr z`iak `id ,e`la

m` okle ;[oiyecw oda qtez oi`y zezixk

dzpify dy`k `id ixd ,dnai zgz dzpif

.dexr z`ia `idy dlra zgz

iax lr miwlegd minkg zrcl la`

iaiiga miqtez oiyecwy mixaeqe ,`aiwr

daeyg dnai ly zepf oi`y ixd ,oie`l

dpi` mzhiyl ok m`e ,dzpify dexrk

.dnai lr dxeq`

äéîøé éáø éòá:

íéðåùàøä ïéàåùéð ìò íãà äðúéù åäî
?dnr ely

aeye ,ezy` z` yxiby mc` ,xnelk

,el` oi`eyipa dxzqpe ,dl `piwe ,dxifgd

- dze` `ed dwynyk - `ed leki m`d

eizgz dzpif `ly dreay dilr lblbl

dzpif ok` m` ixdy ,mipey`xd oi`eyipa

xg`l s`e mlerl el dxeq` `id ixd ,eizgz

?dyxiby

:dinxi iax ira cere

ìòzrya dnaid zepfåéçà éàåùéð,

,maii ezy` z`yåäî,dqpky maid dpziy

dxeq` `id ixd ,eig` zgz dzpif ok` m` ik

lread lr mb zxq`p dheqdy itl ,mail s`

?maid lr mbe ,lrad lr mb

òîù àú,el` ipy lr `ed dpzny di`x

:epzpyna epipyy dnn

ììëä äæ:äøåñà àäú àìå ìòáéúù ìë
åì,äîò äðúî äéä àì.

àäm`äøåñà,el `idäðúîã éîð éëä!

,epf ok` m` el zexeq` el` miyp ixde

.jk lr zepzdl `ed leki ok m`e

:opiwqneok`äðéî òîùzepzdl lekiy

.el` zepf iyrn lr

:dpyna epipyøîåà øéàî éáø:ïîà

éúàîèð àìù:`nh` `ly on` ,

àéðú:

øéàî éáø øîàùë àìlr dzlr `l]

" [xn`yk xi`n iax ly ezrcàìù ïîà
àîèà,"àîèéú íàù, cizraïé÷ãåá íéî
äúåàxakåéùëòî.

àîèéúùëì àìà,d f`íéîdzzyy

,eiykräúåà ïéøòøòîjezl dl oixfeg]

,[dpexbäúåà ïé÷ãåáå.

éùà áø éòá:

íéðåøçàä ïéàåùéð ìò íãà äðúéù åäî?

`edy ,xi`n iax zrcl m`d ,xnelk

lr lblbl mb `ed leki ,cizrd lr dpzn

?dp`yie xefgie ,dpyxbiykl dpfzy zepf

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

:xn`p m`dàúùä,àäéî,äøéñà àì
äéìdzr el d`eyp `idy oi`eyipa :xnelk ?

lr zepzdl leki epi`e ,eilr xq`iz `l

.mixg` oi`eyip ly xeqi`

àîìéã åà:äì ùøâîã ïéðîéæ,øãäå
äì øãäîaeye dze` yxbn `edy minrt]

?[dze` xifgn

eil` xefgze dpyxbi m`y oeik ,xnelk

lraizy lk :llka df ixd ,eilr xq`iz

.dnr dpzn - el dxeq` `dze

òîù àú`ed lekiy ,epzpynn di`x

:mipexg` oi`eyip lr zepzdl

:epipy ixdcïéåù ìëä,äðúî äéä àìù
ñøàúúù íãå÷ ìò àì äîò,øçà ìò àìå

àîèéúå øçàì øúñéúå ùøâúúù,êë øçàå
äðøéæçé,äðúî äéä àì.

:rnyn ixdàäykl zepzdläðøéæçé
àîèéúå,ã éîð éëä- xi`n iaxc `ail`

éðúî.

ok` :opiwqneäðéî òîù!

ïðáø åðú:

q zyxta xn`p" :dheúøåú úàæ
úåàð÷ä,ze`pwd lkl zg` dxez :rnyne ,"

- z`fd dxezk dl dyri olekay

ãîìî:äúåù äùàäù,zg` mrtäðåùå
mrt dxzqpe dlra dl `piw m` aey zezyl

dl yxtne ,dpey`xd diizyd xg`l dipy

.lif`e `xnbd

øîåà äãåäé éáø" xn`pe li`ed :úàæ,"

,"zxg` `le z`f" epcnll ,herin df ixd

äúåù äùàä ïéàù,äðåùå.

äãåäé éáø øîà:åðéðôì ãéòäå äùòî
ïéçéù øôåç àéðåçðmin qipkdl zexea xteg]

,[mikxcae zecya milbx ilerlù:laiw jk

äúåù äùàä,äðåùå!

åúåãò åðìáé÷åwxíéùðà éðùáipya]

xg` zn e` oey`xd dyxiby ,[milra

dl `piwe xg`l z`yipe dklde ,dzzyy
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íáé úøîåùåäñåðëådnai m` ,xnelk ,

lblbn `ed ixd ,dqpky xg` dze` dwyn

zxney dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,mai.df lr zwcap `ide

lr on`" epipy xy` z` dpynd zyxtne

" :epiidc ,"dreayd lr on` ,dl`dïîà"
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oiae ,milrea ipye cg` yi` oiae ,cg` lreae

.cg` lreae miyp` ipy

" eli`e"úøåú`a `lééåáøì`l`éðù
ìòåá éðùå íéùðàïé.

äãåäé éáøå:xaq

"úàæ- "éúøú éèåòîì,[mipte` ipy]

"eúøåú- "éúøú úåáøì.

"úàæ"éúøú éèåòîì:

hrnl .`ãçà ìòåáå ãçà ùéà.

hrnl .a.ïéìòåá éðùå ãçà ùéà
úøåú":izxz zeaxl "

zeaxl .`ãçà ìòåáå íéùðà éðù.

zeaxl .a.ïéìòåá éðùå íéùðà éðù

àéáî äéä êìò ÷øô ïøãä
ìèåð äéä ÷øô

:ïéúéðúîäéälradäúçðî úà ìèåð
êåúîdäôéôëdúéøöîdpezp dzid da

wxtd zligza dpyna x`eank ,dgpnd

.mcewd

úøù éìë êåúì äðúåðådycwl ick

zeycwznd zegpnd lk x`yk ,sebd zyecw

.zxy ilkl mzpizp zryn sebd zyecw

äðúåðåeay dgpnd mr ilkläãé ìòly

,dgpnd z` sipdl ick dy`dïäëåe `açéðî
äéúçúî åãé,éðîåómiiwl ick ,dgpnd z`

odkd gwle" :dheq zyxta dxez dxn`y dn

s`y ,dey dxifbn opitli `xnbae ,"sipde -

.dtipn ,dgpnd ly milrad `idy ,dy`d

éðäó.dgpnd z` dy`d mr odkd

ùéâäåoxwa gafnd l` dgpnd z`

xn`py ,oxw ly dceg cbpk ziaxrn zinexc

."gafnd l` dze` aixwde" dheq zyxta

õî÷zyxta xn`py ,dgpnd on odkd

."odkd unwe" dheq

øéè÷äåxn`py ,gafnd lr unewd z`

."dgafnd xihwde" dheq zyxta

øàùäådgpnd on zxzepd ,ìëàð
íéðäëìzxez z`fe" dgpn mzqa xn`py ,

epcnl ,"zxez" xn`py rnynne ,"dgpnd

ilk`p odixiiyy zevnwpd zegpnd lkl.o

dgpnd zaxwd xcqa mi`pz ewlgpe

:dy`d z`wyde

ä÷ùî äéä,dy`d z`áéø÷î êë øçàå
äúçðî úàdheq zyxta xn`p ixdy ,

,mixx`nd mixnd in z` dy`d z` dwyde"

odkd gwle .mixnl mixx`nd mind da e`ae

epi`y ixd ."ze`pwd zgpn z` dy`d cin

.d`wydd xg`l `l` dgpnd z` aixwn

øîåà ïåòîù éáø:

äúçðî úà áéø÷î,äéä êë øçàå
ä÷ùîitl .øîàðùdgpnd on odkd unwe"

,dgafnd xihwde ,dzxkf` z`ä÷ùé øçàå
íéîä úà äùàä úà."

,mewn lkneä÷ùä íàdligz dze`

äúçðî úà áéø÷ä êë øçàå,`id ixd

äøùë.

:àøîâeci z` gipn odke :dpyna epipy

:sipne ,dizgzn

øæòìà éáø äéì øîà,äéùàé éáøì
äéøããoa didy ,`xen`d diy`i iaxl]

:[exec

áúéú àìcenr `l` ,[ayz `l]êòøëà
,[jilbx lr]ãòàúìéî àäì äì úùøôîã

- [df xac il yxtzy cr]

ù äèåñ úçðîì ïéðî`idäôåðú äðåòè?

mewn yi ike :dl`yd lr `xnbd ddnze

le`ylïì àðî?!dtepz dperh `idy

ixdezgpn z` dy`d cin odkd gwle"

,ze`pwdéðäåó"'d iptl dgpnd z`-áéúë
äá?!dheqd zgpna

iax ly ezl`y z` `xnbd zyxtne

dkixv dheq zgpna dtepzdy df :xfrl`

s` zeyridlíéìòáá- [dy`a]ïéðîixdy ?

.odk `l` xkfp `l dxeza

:xfrl` iaxl diy`i iax el xn`

àéúà" dey dxifbaãé ãé"îdfg ztepz

ly mixeni`e weyeíéîìù.

àëä áéúë:dheq zgpn iabïäëä ç÷ìå
"ãéî"äùàä.

íúä áéúëå:minly iabipa l` xac"

'dl einly gaf z` aixwnd ,xn`l l`xyi

.einly gafn 'dl epaxw z` `iaiåéãé
äðàéáúmixeni`d el`] 'd iy` z`

- dfgd lr algd z` ,[gafnd lr mixhwpd

."'d iptl dtepz eze` sipdl ep`iai

oic z` dey dxifba micnel ep` ixde

zgpn oic z`e ,dheq zgpnn minly oaxw

:minly oaxwn dheq

ïàë äî- dheq zgpn iab -ïäë,sipn

ïìäì óàd mb - minly iab -ïäës`e ,sipn

.milrad `l` dyxta exkfp `ly

ïìäì äîås` - minly iab -íéìòá
,mitipnïàë óàs` - dheq zgpn iab -

íéìòá.mitipn

ãöéë àä- ?

çéðîz` odkdíéìòáä éãé úçú åãé,

éðîåó.
:dpyna epipy.`éðäõî÷ ùéâäå ó

.mipdkl lk`p x`yde ,xihwde

.aä÷ùî äéä,úà áéø÷î êë øçàå
äúçðî.

dzgpn z` aixwn :xne` oerny iax .b

:dwyn did jk xg`e

ixaca dxe`kly dxizqa `xnbd dpce

:`nw `pz

àäxakäáø÷àmcew dgpnl

?!d`wydd

z` dligz `nw `pzd xikfdy jkn ixd

did" xn` jk xg`e ,dgpnd xcq lk

ziyrp d`wydd ezrcly gken ,"dwyn

.dgpnd zxhwd xg`l

jynda `nw `pzd xne` ji`d ok m`e

z` aixwn jk xg`e dwyn did :eixac

?!dzgpn

dyrn z` xikfdy `pzd :opipyne

dn dfy xnel oiekzp `l ,dligz dgpnd

`l` ,d`wydd mcew eiykr dyer didy

øîà÷ éëä:epzpync `pzd

úåçðî øãñdheq lyãöéë:éðäó,
ùéâäå,øéè÷äå õî÷,íéðäëì ìëàð øàùäå

-

äôåâ äà÷ùäáå,didy df dgpn xcq

d`wyd mcew m` ,edyer did izn ,dyer

- d`wyd xg`l e`éâéìôdaïåòîù éáø
ïðáøå:

ïðáøã[`nw `pz]éøáñ:ä÷ùî,øçàå
äúçðî úà áéø÷î êë.

øáñ ïåòîù éáøå:äúçðî úà áéø÷î,

ä÷ùî êë øçàå,øîàðù"ä÷ùé øçàåz`

."mind z` dy`d

:dpyna epipyä÷ùä íàå,êë øçàå
äúçðî úà áéø÷ä,äøùë:



צט `ian did` cenr hi sc iriax wxtdheq

dl `piwe xfg m` '` lra ici lr dpeye dzey dpi`y ihernl z`f yixc dcedi

i"rc dcedi 'x xn`wcne ipy lra ici lr dipy mrt dzeyy zeaxl zxez yixce

minrt ipy dwyn '` lra elit` `nw `pzlc llkn dzeye zxfeg ipy lra

:dipin hrnn `w i`ne z`f aizk `d `nw `pze opikxtc epiide.úàæ áéúëã
`pwi `ly hrnnw zdin `dc `xazqne

:zxg` mrt df lra dléðùå íéùðà éðù
.íéìòåáz`yipe zn df dwydy xg`l

:xg` lrean dl `piwe xg`láéúëã
.úøåú:iieaxl `z` zdin `de.äãåäé 'øå

aezkd daixy xg`c 'eke dil `xiaq

lr hrin dne daix dn yxit `le hrine

minkgl `l` aezkd oxqn `l jgxk

hrin dne daix dn mznkg itl jl yxtl

i`w miyp` ipy` `ieaixc `xazqne

milrea ipy` `le cg` lreaa elit`e

z`vnpe xak dl `piwc oeik cg` lrae

`ed oxhpw mc`y xacd d`xp diwp

cygn `py `l jklid dhipwdl oiekzne

:xg`n `py `le oey`x

àéáî äéä êìò ïøãä

äéä.äúçðî úà ìèåð`dc lrad

zegpna dpedk zevn oi`c opixn`

inp dybde jli`e dvinwn `l`zligz

la` gafnl axw xf oi`y `id dvinw

ony zeperhy dlilae dwivie ilk yeciw

:xfa xyk.äãé ìò äðúåðå:sipdlïäëå
.äéúçúî åãé çéðîdtepzc sili `xnbae

zgpnc milrae odk cie milra ci ikixv

:dy`d `id dheq.ùéâäåziaxrn oxwl

zegpn xcqa 'b wxta (`)ipzck zinexcsc)

(:hidtepz dheq zgpna iaizk jpd edleke

:dxhwde dvinw daxwde.ìëàð øàùäå
aizkc oilk`p odixiy zevnwpd lky

dgpn mzqa zxez(e `xwie)zxez z`fe

:'ebe dpnn zxzepde cr 'ek dgpndë"çàå
.áéø÷îxihwde dil `pz `d jixt `xnba

`zbelt :dxhwd xg`l cer aixwi dne

:i`xwn dl opitli `xnba .oerny 'xe opaxc

'îâ.äéøãã äéùàé 'øì`ed `xen`

'x did cere [ded] zct oa `"x ly execae

ozpei 'xc `zbelt xa `pz didy diy`i

diy`i 'xl xn`wc epiide `xnb dileka

e`lc owfd diy`i iaxl `niz `lc dixcc

owfe lecby ikd dil `xninl `rx` gxe`

:did epnn.ïì àðî íéìòáády`d `dzy

dicegl odka `xw `dc odkd mr dtipn

:'ebe dy`d cin odkd gwle aizk.íéîìùîoixeni`e weye dfg ztepzn

:minlyc.äðàéáú åéãé:aizk dtepz iabe aizk milraa.ïäë ïàë äîdheqa

:dzgpn ztepza odk aizk.äáø÷à àäxcde xihwde unw ipzwc d`wyd mcew

:dwyn did `ipz.'åë øîà÷ éëäe`l xihwde unw yibde sipd `yix `pzc `d

zaxwd xcqa ixii` `l` llk d`wyda ixii` `le hwp d`wyd mcew `wec

m` e` dl` lk mcew d`wyd e` mcew in ixii` xcde 'ek dtitk jezn dlhep did daixwdl `ayk xn`w ikde dxhwde dvinw dybde dtepz `ed oky dheq zgpn

:opaxe oerny iax da ibilte d`wydl oincew dl` lk
â"ä

.ìèåð äéäeci lr ike ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle aizk inlyexia

ilk jezn dlhep `edy o`kn `l` sipn `ed dci lr `le sipn `ed

epivne lhep did lrac yxitc i"yx yexitk `lc rnyn epiid zxy ilka dpzepe leg

xg`ne dcin dgpnd lehil odka devn edin [xfa] oda dxiyk dgpnd yeciwc xninl

:zxy ilk jezl ok enk dpzep did dlhep didy

ïäëåjixhvi`c i`d .dizgz eci z` gipn

dizgz eci z` gipn odke ipzinl ez

opireny`l eci z` qipkne mzqa ipzw `le

eci z` gipn odke inlyexi odka dtepzc

epi`e dtn gipn xerik xacd oi`e dizgz

oi`y cli odk `niz elit`e owf odk `ian uveg

dheq `iig 'x ipz dryl dievn rxd xvi

`xnba la` dici lr oitipn mipdk ipy zncib

dqex` wxt seqa opixn` ocic(.fk sc onwl)

opira i` ibiltc l"ie dzey dzid `l zncibc

:aizkck `xw

éðäóxn`c `d sili inlyexia .yibde

zegpnd lk wxta(:q sc)z`ade

zeaxl daixwde dybdl xnerd zgpn zeaxl

mixde dixza aizke dybdl dheq zgpn

inp sili mzdne dncw xak dtepz `ed okide

on zxzepde dixza aizkc oilk`p dixiyc

:'ebe oxd`l dgpnd

øçàå.xkip eneyixyl dil iran dwyi

xak dzgpn aixwdy t"r`e yexit

`lc mipdk cear oick `ly i` oicd `ede

wgenc daxwd xg`l cr llk dlibnl ewgn

e`lc d`xpe ikd xza dl`xwc hwp `wec

`linn dgne aizkc oeikc xkip eneyixl iz`

`dc `ed iegn e`lc xkip eneyix i` opirny

jezl mezpwpw oilihn oi`c mzd edpihrnn

epi`y azk iede xkip eneyixc meyn eicd

aixwd m`l `xw xwir `l` wegnl leki

iax yixcck dxiyk dwyd jk xg`e dzgpn

inlyexia opixn` ikde `nw dwyde oerny

dxiyk dwyd k"g`e dzgpn aixwd opaxlc

dwyi xg`e opaxc ediiail` yixc mzde

dgxk lr dwyi xg`e mzd b"de oixrxrnl

m`y minkgl y"x dcen dzaeha `ly

dxiyk `idy dzgpn aixwd jk xg`e dwyd

z` aixwd m`y oerny 'xl minkg micene

dn dxiyk `idy dwyd k"g`e dzgpn

`id ze`pw zgpn ixn` opax devn oedipia

oiwcea od mind xne` y"xe dzwcea `idy

zxkfn oexkf zgpn opaxc `nrh i`n dze`

opax da e`ae oerny iaxc `nrh i`n oer

y"x aixwne dwyne wgene azek ixn`

ilek dwyne wgene aixwne azek xne`

ipi` dxn`e dzgpn daxw mzd opiqxb eze d`wydl jenq dwigny ecen `nlr

zzy xak opaxk mxa oerny iaxk dgxk lra dze` dwyne dze` oixrxrn dzey

ixaq `w qpe`l `xza dwyde opiyxc opaxlc ab lr s` `xninl jl zi` `zyd

:qpe`l iyxc `w `xizi `xwe `zlin `ilz dlibn zwigna qpe`c
iaxe
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lhepק dida cenr hi sc iyily wxtdheq

opiqxb `le .'ek dwgnp m`y dwyde xn`p xak `lde l"z dn dwyde x"z b"d

drhe `ed yaeyn 'ite [`ziixa oeyl df oi`y] `tiqa `nwe `yixa `xza

jk ze`xwnd xcq yexit ikde dligzn xn`p dfy rnync xn`p xak `ldea

xihwde unwe dybd epiidc aixwde dgpnd [z`] sipde dwyde dgne azke `ed

ez xcde mind z` dy`d z` dwyi xg`e

mind z` dwyde ziyily d`wyd aizk

`aiwr x"`we 'ebe d`nhp m` dzide

zxhwd mcew aizkc dy`d z` dwyde

xg` xn`p xak `lde l"z dn dgpnd

`edde mind z` dwyde dgpnd zxhwd

aizkcnc `wec oey`xd oi`e `ed `wec

xg` d`wyd n"y dy`d z` dwyi xg`e

dy`d z` dwyde l"z dne `id dxhwd

dwgnp m`y jcnll dwignd xg`

ziced `le dzey ipi` dxn`e dlibnd

xnelk dze` oixrxrn ip` d`nh xnel

z` oikteye dzaeha `ly dit oigzet

dlibn dwgnp 'it`e dpexb jezl mind

mipdkd eyr oick `lyc dxhwd mcew

`l dxhwd xg`l cr dzey dpi`c oeikc

zedy yiy dn lkc wegnl mdl did

dcez `ny oixg`n dwignd z` xg`l

`ly elit`e dwgnpe li`ed ikd elit`

dzey ipi` xn`l dl oirney oi` oick

xn`p jkle dcez e` dzyz e` `l`

cr cin dzyz `le dwignd xg` dwyde

ol rnynw `d `l` dxhwd xg`l

:zezyl dl znxeb dwigndyøîåà ù"ø
øîàð øáë àìäå ì"ú äî ä÷ùé øçàå

.ä÷ùäåxn `l` `aiwr iaxc` bilt `l

ikde `xw i`d yixc xne `xw i`d yixc

aixwn l"q ediiexzc oizrnya onwl xn`

:dwyn jk xg`e dzgpnøáë àìäå
.øîàðmind z` dwyde iyily weqt

:dwyi xg`e l"z dn dxhwd xg`løçà
.äìòîì íéøåîàä ïìåë íéùòîä ìë
daizke dlawe drayd dlrnl xen` dne

:dgpnd zxhwde [dvinwe] dwigneãéâî
.íéøáã äùìùùdxhwdd oiakrn elld

`hiyt jixt dinwle dwigne drayde

:dzyz dn dwignd mcewåîåùéøùì
.øëéðxefgl jixv xkip eneyix did m`y
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.dgxk lra dze` oiwyn

xewn z` zx`an ,epiptly `ziixad

dpi` aey dlibnd zwign xg`ly oicd

."dzey ipi`" xnel dleki

xg`l `id d`wyddy xaeqd zrcl .b

dlibnd z` wegnl oi` ,dgpnd zxhwd

xg`l epl yi ik ,dgpnd zxhwd xg`l `l`

`ny ,lkep xy` lkk dlibnd zwign z`

.dcez

ïðáø åðú:

"ä÷ùäå"dpey`xd mrta dxez dxn`y

,dgpnd zxhwdl mcewøîåì ãåîìú äî?

øîàð øáë àìäå"ä÷ùäåmrta ,"

!dgpnd zxhwd xg`l ,ziyilyd

ixdy ,`ed xzein oey`xd weqtde

zxhwd xg` dxn`py d`wydd gxkda

yxetna xne` aezkd ik ,xwir `id dgpnd

dy`d z` dwyi xg`e ,dgafnd xihwde"

?!"mind z`

oey`xd weqtdy `ziixad zyxtne

`l ,dxhwd mcew aezkd "dwyde - dgne"

mcewe cin dwignd xg` dpwyiy xnel `a

dl znxeb dwigndy jl xnel `l` ,dxhwd

:cnlle ,zezyl

íàùä÷çîðdäìéâî,äøîàådy`d

äúåù éðéà`l` ,dl oirney oi` ,ïéøòøòî
äúåà,dzaeha `ly dit z` oigzet]

,[dpexb jezl mind z` oikteyeïé÷ùîå
äçøë ìòá äúåà,"dwyde" xn`py meyn ,

.dgxk lra rnyny

weqta df oic dxezd epze` dcnil okle

m` elit`y ,dxhwd mcew xn`pd "dwyde"

dpi` aey ,dxhwdd mcew dlibnd dwgnp

eyre li`ed :mixne` oi`e ,da xefgl dleki

,dxhwdl mcew dewgny ,oick `ly mipdkd

.zezyl dl znxeb ef dwign oi`

àáé÷ò éáø éøáã.

øîåà ïåòîù éáø:

" dipyd mrta dxez dxn`y dføçàå
[dgpnd zxhwd]ä÷ùé"-ãåîìú äî

øîåì?!

øîàð øáë àìäå,ziyilyd mrta

" ,dxhwdd xg`lä÷ùäå,"`edy epcnl ixd

xg`e" il dnle ,dxhwdd xg` dwyn

?!"dwyi

àìàd`wydd `dzy ,cnllìë øçàì
äìòîì ïéøåîàä ïìåë íéùòî:mdy ,

dvinw ,dwigne daizk ,dlawe drayd

.dxhwde

eãéâî,aezkd jläùìùùíéøáã
ïéáëòîäáokle ,[d`wydl oincew ,xnelk]

- dze` miwyn oi`

.`õîå÷ä áø÷ àìù ãò.

.aäìéâî ä÷çîð àìù ãòå.

.bäòåáù äéìò ìá÷ú àìù ãòå.

:`xnbd zx`aneïåòîù éáø`ziixaa

äéîòèì,epzpynaøîàã:úà áéø÷î
äúçðîä÷ùî êë øçàå.

oiakrn mixac dylyy cibn :xn xn`

e ,unewd axw `ly cr :daä÷çîð àìù ãò
äìéâî:

eprinydl epl dnl ike :`xnbd ddnze

xg`l `l` dheqd z` dwyn epi`y

!`ed `hiyt ixde ?dlibn dwgnpy

àìà,äì ä÷ùî éàîm` [dpwyi dn ike]

?!dlibnd wgn z` `l

øîàuxizéùà áø:

äëøöð àì`l` eprinydl `ziixad

ìazk jixvy jkåîåùéøùoiicrøëéðlr

.akrn `ed df xacy ,dlibnd

:exn`y dn lr `xnbd dywn cer

,da oiakrn mixac dylyìá÷ú àìù ãò
äòåáù äéìò:

wx ikeàéúù àìã àåä àúùéîwx]

zlaw xg`l cr zakrzn d`wydd

,[dreaydäì éáúë áúëéî àäzlibnl

mcew [dzey `id dzwign z`y] dheqd

?!dreayd zlaw

àáø øîàäå:äáúëù äèåñ úìéâî
äòåáù äéìò ìá÷úù íãå÷-àìå äùò àì

íåìëz` azke" dxeza xn`py meyn !

.dreayd zlaw xg`l wx ,"dl`d zel`d

ok` :opipyneäáñð éãëd`py mpiga]

z` elit` ik ,d`wyday df aekirl [`pzd

.dreayd zlaw zakrn dlibnd zaizk

`pz ewlgp dna x`al `xnbd day o`ke

,d`wydd xcqa epzpyna oerny iaxe `nw

ixwn jk xg`e dwyn `ed `nw `pzlya

xihwn `ed oerny iaxl eli`e ,dzgpn z`

:dwyn jk xg`e dzgpn z`

éâìôéî÷ éàîá`pz ewlgp mrh dfi`a ,

?epzpyna oerny iaxe `nw

:`xnbd zx`aneéáéúë éàø÷ àúìú
exn`p "d`wyd" iweqt yly] d`wyda

:[dheq zyxta

" .`ä÷ùäå"àî÷ipy oian oey`xd]

["dwyde" zaiz mda dxkfpy ze`xwnd

.dgpnd dyrn zligz mcew xn`py

.a"øçàå[dxhwdd]ä÷ùé."

.b"ä÷ùäå"àøúáze`xwnd on ipyd]

s` xn`py ,["dwyde" zaiz mda dxkfpy

.dgpnd zxhwd xg`l `ed

ïðáø[`nw `pz]éøáñ:

"ä÷ùäå"àî÷dyrn mcew xn`py ,

df `ed okl ,oey`x aezk `ede zeid ,dgpnd

`ayåôåâì,mixacd xcq z` cnll ,

äúçðî úà áéø÷î êë øçàå ä÷ùîù.

" aezkd xn`y dfeøçàåä÷ùé- "

xnel aezkd `a `le ,`a `ed dyxcl

xg`" `l` ,"dxhwdd xg`" dpwyiy

e ,"dwigndäéì éòáéî,,jxev ea yieìdkld

azk jixvyøëéð åîåùéøù.epwgnie xefgiy ,

"ä÷ùäå"àøúáxg`l xn`py s` ,inp

:cnlle ,dyxcl `l` `a `l ,dxhwdd

äìéâî ä÷çîð íàù,úøîåàå"äúåù éðéà"

-äúåà ïéøòøòî,ìòá äúåà ä÷ùîå
äçøë.

øáñ ïåòîù éáøåxn`y df ,daxc` :

" aezkdä÷ùé øçàå`ay df `ed ,"åôåâì,

,mixacd xcq z` cnllúà áéø÷îù
ä÷ùî êë øçàå äúçðîdxez dxn`e zeid ,

."dwyi xg`e" yxetna

" eli`eä÷ùäå"àî÷mcew xn`py ,

cnlle ,`a `ed dyxcl ,dxhwddùcarica

äúçðî úà áéø÷ä êë øçàå ä÷ùä íà,

äøùë.

" aezkd xn`y dfeä÷ùäå"àøúá,

,`ed xzeiny ,dgpnd z` xihwdy xg`l

,"dwyi xg`e" dxez dxn` xak ixdy`a

:cnll

äìéâî ä÷çîð íàù,äøîàå"éðéà
äúåù,"ìòá äúåà ïé÷ùîå äúåà ïéøòøòî
äçøë.

,dxhwd xg` df weqt azkpy xg`ne

zezyl dl znxeb dwignd oi`y ,epcnl

la` .dxhwd xg`l oick ziyrpyk `l`

dzaiign dpi` ,dxhwd mcewy dwign

.oick `ly eyry oeik zezyl

åc `nrh opiyxtnïðáøweqty mixaeqd ,

xcq z` cnll etebl `ay df `ed oey`x

df weqty xaeqd oerny iaxk `le] mixacd

ik ,[carica mixacd xcq `l` cnll `a `l

á"ãáòéã"-àø÷ çúô àìaezkd jxc oi`]

.[carica oicd z` dligz xnel

קמשך בעמוד הקק



ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד א מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"קב

mixfeg ixd ,`ziixad dx`azpy xg`ne

:epziiyewl ep`éáøãà àáé÷ò éáøã àéù÷
àáé÷ò?!

ixdyíúä,,dpey`xd `ziixaaøîà
`aiwr iaxyàáëòî ä÷éçîqpe`d z`

.[zezyl dy`d ueli`]

j` dielz ,dgxk lra dz`wyd ,xnelk

dwgnp m` elit`e ,dlibnd zwigna wxe

oeik ,oick `lye ,unewd axwy mcew

.ewgn ,ewgny

åeli`àëä,dipyd `ziixaaøîà:õîå÷
áëòî.qpe`d z`

ick cal dwigna ic oi` ,xnelk

didzy jixv `l` ,dgxk lra dzewydl

la` ,dixg`l dlibn zwigne unew zaxwd

dpi` ,unewd zaxwd mcewy dlibn zwign

.qpe`l znxeb

:opipyneéàðú éøúmdåewlgpàáéìà
àáé÷ò éáøã.

dlibn dwgnp m` elit`y xaeqd yi

`ly calae ,dze` oixrxrn ,oick `ly

`ziixad `id efe ,`zeixa zngn didz

.dpey`xd

wgnizy jixv s`y ,ezrca xaeqd yie

.unewd zaxwd xg`l dlibnd

åäì àéòáéà,daiyid ipa ewtzqp ,

dxn` m`y xaeqd ,`aiwr iax ly ezrcl

oixrxrn oi` ,`zeixa zngn "dzey ipi`"

d`nh" dxn` eli`k dfy meyne ,dze`

:"ip`

m`äøîà" dligz dy`däúåù éðéà"

àúåéøá úîçî,åaeyäøæç,daäøîàå
"éðà äúåù"-åäî?

:xn`p m`däøîàù ïåéë"äúåù éðéà"

,`zeixa zngn" ixdéðà äàîè"äøîà÷,

äàîåèá äùôð ÷éæçàã ïåéëå,àéöî àì
äá äøãäaey dz`neha dzcede li`ed]

.[da xefgl dleki dpi`

àîìéã åà,ã ïåéëe da dxfgäøîà
"éðà äúåù,"àúòã àéìâ,úîçîã

àúåúòéás` mind dezini `ny cgtdn ,

- `id dxedhy it lräøîàã àåädzlib]

`id d`nhy zngn `ly ,dzrc z` `id

mind cgtn `l` ,"dzey ipi`" dxn`

.[`id dxedhy it lr s` dewcaiy dyygy

:opiwqneå÷éú.

îùã äåáà øîàìàå:

ïúéù êéøöxacíéîä êåúì øî.

àîòè éàî?

àø÷ øîàã:"íéøîä éî,"rnyn ixd

øáë íéøîù,dlibnd mkezl dwgnpy mcew

dwgnpy dlibnd meyn `id mzexixn m`e

mzexwl oi`y ixd ,mdici lr zwcape dkezl

.dwignd mcew "mixn min"

:ïéúéðúîm` .`ä÷çîð àìù ãò
äìéâîä,day yecwd mydeäøîà:dy`d

"äúåù éðéàd`nh" dxn` m` oky lke] "

.dze` oiwyn oi` ["ip`

:oicd `ed jke

äúìéâî-úæðâð.dfazz `ly ick ,

äúçðîå- zxy ilka dycw xak m` ,

úøæôúî[ztxyp]úéá ìòïùãä,dxfray

miycwend ileqt lk z` mitxey myy

dheq zgpn s`e ,dxfra `ed ozlik` mewny

ycw iycw`l` zlk`p dpi`e ,`id mi

.dxfra

äèåñ äá úå÷ùäì äøùë äúìéâî ïéàå
úøçà.dnyl dazkp `l ixdy ,

xak m`e .aäìéâîä ä÷çîð,äøîàå
"éðà äàîè,"zeid ik ,dze` oiwyn oi`

zcnere dweca xak "ip` d`nh" dxn`e

z` xxal `l` epzip `l mixnd mine ,`id

.wtqd

:oicd `ed jke

íéîä-ïéëôùð.

äúçðîå-úøæôúî[ztxyp]úéá ìò
ïùãä.

m` la` .bäìéâîä ä÷çîðyecwd mye

,dayå`l` ,"ip` d`nh" dxn` `läøîà
äúåù éðéà",":`ed oicd f`

äúåà ïéøòøòî`ly dit z` oigzet]

[dpexb jezl mind z` oikteye ,dzaeha

äçøë ìòá äúåà ïé÷ùîå.

mr dxew xy` z` epzpyn zx`an dzre

:mind ziizy ici lr dy`d

úåúùì ú÷ôñî äðéà,ãò:

úå÷éøåî äéðôù:xnelk ,zewexi zeyrp]

,[zeaedvúåèìåá äéðéòå,úàìîúî àéäå
ïéãéâzi`xpe oigtep diiglay oicibd ,

ly dhiy dyrp dxya mbe ,oicib d`ilnk

.da oiwxefn oihiaxy oinke ,dgitp

íäå,,my micnerdíéøîåà:

äåàéöåä!äåàéöåäick [miinrt] !àìù
àîèúz`äøæòädzid `idy ,[miyp zxfr]

zxfre miyp zxfr oiay xepwip xrya zcner

yecw did dfd xryd mewne ,l`xyi

dpgn zyecw `idy ,miypd zxfr zyecwk

.diel

úåëæ äì ùé íà,äì äìåú äúéäz`

.onf jynl dzzin

úåëæ ùé`idyúçà äðù äìåú,eùé
úåëæ`idyäìåúizyíéðù,eúåëæ ùé

`idyäìåúylyíéðù.`xnba x`azie ,

éàæò ïá øîåà ïàëî:

äøåú åúá úà ãîìì íãà áééç,ick

íàùe ,dpfzäúùú,zenz `le ,dheq in

òãúmiaezkd zyxcnúåëæäùz`f `id

yäì äìåúlr frl `ivez `le ,zenz `ly

.miwcea mpi`y mixnd mind

øîåà øæòéìà éáø:

äøåú åúá úà ãîìîä ìë,äãîåì
úåìôéú.`xnba x`azie ,[miltz mixac]

øîåà òùåäé éáø:

úåìôúå á÷á äùà äöåø,ïéá÷ äòùúî
úåùéøôå.`xnba eixac ex`azie ,

àåä- ryedi iax -øîåà äéä:

äèåù ãéñç,íåøò òùøå,äùåøô äùàå
- [`xnba mix`azn]

ïéùåøô úåëîåenvr z` dknd ,

`xnbae ,repve eipr `edy ze`xdl ,milzka

.dfa cer x`azi

éìáî åìà éøäíìåò:

:àøîâìàåîù øîà äãåäé éáø øîà,

øéàî éáø íåùî:[xteq didy]

àáé÷ò éáø ìöà äøåú ãîåì éúééäùë,

åéãä êåúì íåúð÷ð÷ ìéèî éúééäxneg] ,

,[wgnii `ly ick eicd jezl ozipdøîà àìå
éì`aiwr iaxøáã.

eli`eìàòîùé éáø ìöà éúàáùë,øîà
éì:l`rnyi iax

êúëàìî äî éðáe ?åì éúøîà:øìáì
xteqéðà.

éì øîà:l`rnyi iax

øéäæ éåä éðá!ùixdúëàìî êúëàìî
àéä íéîù,:xdfide

úçà úåà øéñçú àîù,aezkd on:oebk

'de" weqta xqgzyze`d z` "zn` midl`

."zn`" daizdn '`

úçà úåà øéúåú åà,aezkd lr:oebk

aezkze ,"`xa ziy`xa" lr 'e siqezy

.miax oeyl `edy "e`xa"

eíìåòä ìë úà áéøçî äúà úàöîð
åìåë.

åì éúøîà:l`rnyi iaxl

åéãä êåúì ìéèî éðàù éì ùé ãçà øáã,

åîù íåúð÷ð÷å,wgnp eicd oi` jk ici lre

ef `id daeyz dn ,lif`e `xnbd yxtne

.l`rnyi iax ixacl

éì øîà:l`rnyi iaxïéìéèî éëå
åéãä êåúì íåúð÷ð÷dheq zyxt zaizka

?!dxez xtqay

ixdeäøîà äøåúäazke" dheq zyxta

xtqa odkd dl`d zel`d z`äçîåin l`

."mixndzyxt zaizka ik aezkd cnln

`wec aezkiy jixv dheqìåëéù áúë
úåçîìwegnl xyt`y ,l`rnyi iax xaeqe ,

okle ,dxez xtq jezn s` mixnd min jezl

dxez xtqay dheq zyxt `dzy jixv

.zegnidl lekiy azka daezk
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lhep did` cenr k sc iyily wxtdheq

.àáëòî ä÷éçî øîà÷ íúä ò"øãà ò"øã àéù÷`ly onf lkc qpe`d z`

la` dzewydl dl opiqp` `le da xefgl dleki dzey ipi` dxn` m` dwgnp

`dc unewd axiw `l 'it`e dgxk lr dze` oixrxrn dlibnd dwgnp m`

qpe`d z` akrn unew xn`w `kde opiyxc ikdl dxhwd mcewc `nw dwyde

ipi` dxn` i` unew axw `lc dnk lkc

:dzewydl dl opiqp` `l dzeyäøæçå
.éðà äúåù äøîàådzewydl edn r"xl

:dpevxn.øî ïúéù:xn xac.øáë íéøîù
md xg` xac zngn `nl` dwign mcew

mzwica zllw my lr dxixn oi`e mixn

wcain ipa e`l dwign inwn `dc `xwp

:edpip'éðúî.úæðâð äúìéâîlkidd icva

oda zexwl oiie`x opi`y ycwd iazk lkc

:efazi `ly oifpbp.ïùãä úéá ìò`idy

miycw iycw ileqt my oitxeyy dxfra

on miptl ozvigny mixeni` ileqte

miycw zhigya opixn`ck mirlwd(:cw sc)

ilka dycwe li`edc md oycd zia dyly

ztxyp epiid zxftzn i`de dxfra ztxyp

onwl xn`ck(.bk 'c)mdizegpny el`e

ipi` zxne`d `dl aiyg `we zetxyp

:dzeyúå÷ùäì äøéùë äúìéâî ïéàå
.úøçà äèåñ äádnyl daizk opirac

:dnyl dl odkd dl dyre aizkcíéîä
.ïéëôùðdweca ip` d`nh dxn`c oeik

`l` epzip `l mixnd mine `id zcnere

:wtqd z` xxal.äúåà ïéøòøòî`nlcc

:dxn`w dzezizx zngne `id dxedh

.ïéãéâ úàìîúîoigtep diiglay oicibd

ziyrp dxya mbe oicib d`ilnk ze`xpe

ixtqa `ipz ikde dgitp ly dhiy dhiy

:da oiwxefn oihiaxy oinkàîèú àìù
.äøæòä`vzy miyp zxfr e` xepwp ixry

`nlra opixn` `de jixt dinwle my jxc

miyp zxfr y"ke eycwzp `l xepwp ixryc

:diel dpgnl qpkil xzen zneòãú
.äì äìåú úåëæùzyxta cnlze d`xz

dzwpen opitlic dlez zekfdy dheq

zrixf ick zeikf i"r dzwpe rxf drxfpe

:'nba yxtnck xzei `"ie miycg 'h rxf

.úåìôéú äãîìî:'nba yxtnòùåäé éáø
.úåìôéúå á÷á äùà äöåø øîåàopiqxb

:xn`w i`n yxtn `xnbae.ïéùåøéô úåëî
milzka envr z` dkny 'nba yxtn

:repve eipr `edy ze`xdl'îâ.øìáì
:xteq.úçà úåà øñçú íà'de '` oebk

zn` midl`(i edinxi)zg` ze` xziiz e`

:midl` e`xa ziy`xa oebkùé ãçà øáã
.éì:ef `id daeyz i`n yxtn onwláúë

.úåçîì ìëåéùoiwgen xaq l`rnyi iaxe

dnyl daizk ira `le dxezd on dl

:citw `w dcegl dheq zyxt`eéàî
.äéì øãäî éàîå äéì øîà÷xn`w i`n

xac n"x dil xcdn `wc l`rnyi 'x dil

dn wgnp epi`e myex dyery il yi cg`

mezpwpw oipr:xezie xeqig lv`äéì éåùîå
.ù"éø:cg`c z"ilc oebkùé ãçà øáã
.'åë:ixnbl wgnp epi`eùåîéù àéù÷

.ùåîéùà:mcew i"xc `kd xn`e mcew r"xc yeniy lirl xn`wc.äéáéìà í÷éîì éöî àìxedh lre mipt el d`xne xedh `nh lr xne` didy dinrh ixwir lr

:mipt el d`xne `nh.àøîâ øîâå é"øã äéî÷ì àúà:eaxn eaxe eaxn edl xinbck ody enk zenezq zeipynd.àøáñ øáñéîì ò"øã äéî÷ì àúà øãäåcenrl

xac jezn xac oiadle mi`pzd inia didy cenlz dfe `xwn dfi` lre jnqp xac lk dn lre xzen dfe xeq` df xedh dfe `nh df dn iptn dpynd inrh xwir lr

:edenci dpyn dfi`le edecnli okidn yxcnd ziaa l`yp ycg xac didyk
õåç

äúìéâîohw lel dwgyl liaya dnl lkid ly exiv zgz zfpbp ipz inlyexi .zfpbp

z` oda labl edn dyecw meyn oda oi` ipz miktyp mind mye my did
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lhepקד dida cenr k sc iyily wxtdheq

.äèåñ úùøôî õåç:z"qa 'it`e.åîùî:n"x ly.ùã÷îáùdheq lk ly

:dheqe.åäééðéá éàî:`nrh dfi`a ibltinw i`na xnelk.äì ÷åçîìzyxtn

:opiwgn `l awri 'xl opiwgn w"zl dxez xtqay dheq.éàðú éðä éëeblti`c

:dnyl daizka inp.÷éúðéàã:ef ly dnyl miyp lkn.'åëå ïîçð áø øîà
i`pz ipd ik e`l i`pz ipdc jixt inp edi`

`tt axc inp dil zi`e `qib jci`l jixte

`ki`e `qib i`dl jxtinl `ki` w"de

:`qib i`dl jxtinl.áúëyxbl hb dl

:dyxbln jlnpe ezy` z`.åøéò ïá
:xird dze`n `ede enyk enyyéîù

.'åëå êîùëdf hbe epgp` zg` xir ipae

:izy` z` ea yxb`e il edipz il ie`x

.åá ùøâì äæì ìåñôdnyl dl opiyxcc

inp `kde zezixk xtq dl azke aizkc

:odkd dl dyre aizk.éðîipzwc `d

xn`c `id y"x zwcap dzzyy oeikc

`l i`c dwyn k"g`e dzgpn aixwn

cr dwcain ded `l `yixa daxw`

:oer zxkfn aizkc dzgpn axwzyàä
.äìåú úåëæ ïéà øîà'ipzna(:ak 'c onwl):

.àéä ò"ølirl xn`c(:hi 'c)axwyn

`nl` da xefgl dleki dpi` unewd

:dzyzy mcew dl iaxwn.äéåì äðçîá
xry mbe miyp zxfr `dc ziad xda

od ixde dxfr zyecwa eycwzp `l xepwp

:ziad xd x`yk.åúöéçîá åîòxacnae

dpgn mirlwd on miptl zepgn 'b eid inp

zecrd okynl aiaq epgi mielde dpiky

(` xacna)ze`qxt 'b milbcde diel dpgn df

xn`we iel did dyne l`xyi dpgn df

:enr.äãð ñåøôú àîù`zezria ab`

ixw lrae dafde afde dcpde mixnd minc

migqta opitlick diel dpgna mixeq`

mixac el` wxta(.fq 'c):.úéîö àãçô
zb`ec `l` me`zt d`a dpi`y db`c

z` znev dbxedl miaie` e`eai `ny

dzqe zrya 'it`e mc `ivedln xewnd

ribd ipzwc xnzi` db`c` dcpc `idde

gxe`y iptn d`nh dwca `le dzqe zry

`agna dzid m` xne` n"x `a epnfa

m` dxedh dwca `le dzqe zry ribde

xn` `le dxedh dz`vne ok ixg` dwca

z` zwlqn dcxgy `a epnfa gxe`

:mincd.àúåúòéáef oebk me`zt d`ad

`id me`zte eiykr cr dcixg dzid `ly

dl z`ay xzq`a oke dxrva zybxn

:me`zt ikcxn zreny.àéôøîmincd

:xewnd z` gzet.'éðúî éðîyi ipzwc

:mipy 'b dlez zekf.øáåòä úøëä éãë
rxf drxfpe ick zekf i"r dzwpe yixcc

:zxaerna xkip xaerdy xeriykéåàøä
.øôñìly egay xetiq icil `ale zeigl

:mewn.äéàø ïéàù ô"òàåxacl dxenb

onwle xacl xkf yceg a"i dlez zekfc

:di`x dpi` i`n` yxtnàëìî ïäì
.'åâå êéìò øôùé éëìîxn` l`ipc

cxhp `diy melgd el xztyk xvpckeapl

odl dige dnda mr zeidle miyp`d on

:izvrl oin`dl jipira ahiz izvr jilr xtyi ikln jlnd mpn` `klnêéèçå
.÷åøô ä÷ãöá:dct dwcv i"r j`hg.ïçéîá êúéåòå:miiprd zpipga jizepere

ïä

xa ongp axc iegic metl xykc zxg` dy` meyl dazkpc b"r` dl azke azk `lc

azke `l` aizk `l `kd la` `pngx xn` dl azke mzd `kd xn`wc i`d k"` wgvi

hbd lk wxta `de diiyr iab aizk dle(:ck sc oihib)oihib ipd lkl opilqt h"n yxtn

azk dy` meyl `ly azkpy `nw ji`d ihernl `"d zezixk xtq ozpe aizk i`

`"d azke `l` aizk `l i`e azke `pngx

'a el yi la` dl azk edi` `lc i`d ihernl

`pngx azk xyk dl azk `w edi`c miyp

'eke miyp izy el eid opihrnnc dl azke

`kid `cixb azken mzd ihrnnc `nl`

`lc mzd ip`yc l"ie zxg` dy` myl azkpc

zezixk xtq dl ozpe `l` azkinl jixv ded

azkp ihernl `xizi `xw azke ied jklid

i`d `ed `xizi e`l `kd la` zxg` dy` myl

`kid `l` dipin edpihrnn `l jklid azke

azke aizkck mlera zel` myl aizk` `lc

:zel`d z`àäxaq zekfae `id r"x ipn

ixtqa ikd ogky`c i"x yxit .opaxk dl

dlez zekf `aiwr 'x xaqc `icda inlyexiae

lk xne` oetxh 'x ipz inlyexia qxbc

`idy efn ueg daehl dxeza exn`py zepexkf

zxkfn xn`p eli` r"x el xn` zeprxet ly

xne` epi` `d jixack xne` iziid wzye oer

xn` ied `l i` la` daehl `l` oexkf zgpn

iaxk dl iwen ded dlez zekfc `icda r"x

'ipznc(:ak 'c onwl)d`xpe oerny iaxk dl xaqe

iax `tiqcnc iaxk `nwe`l ivn ded `lc

w"ta xn`c o`nl `ki` cere iax e`l `yix

(.e sc lirl):opaxe iax ibilt dpeepznacàì
`kdc 'xl `iyw .envr zn 'it` `l` zn `nh

qpkpd zn `nhn xeng zn qipknc rnyn

eteqa oiaexirc `xza wxtae(:cw sc)ax xn`

`nh qipknd l`eny xn` `pqiw xa iaeh

xn`py xeht envr uxy aiig ycwna uxy

dxdh el yiy in eglyz dawp cre xkfn

ie dewna dxdh el oi` inp zne dewnay

ea rbp `ly uxy qipkna ixiin mzdc uxzl

uxy inp hwp ikdle `yna `nhn `l uxye

dil wetiz qipknd `nhp m`c dliap `le

ycwna uxy `nh qpkp didy eteb meyn

xg`l exn` cala zn `nh `le t"d `kde

`iedc envr zn 'it` `l` d`nehd on yxity

ith ixingc eqipkna oixeaiga d`neh

ipy 'ta `zi`ck oixeaiga `ly d`nehn

f"r zkqnc(:fl sc):

àúåúòéáwxta `de i"xl dniz .`itxn

dcpc `xza(.`r sc)`xnba

y"ac h"n zecp zezn miypd lk mixne` y"a

d"ae `ifg `zenc [`k`lnc] `zezria ab`

`ipzc `d `l` mzd dywn `we dilr ibilt

o`k ixw oiaf mizn miypd lk mixne` y"a

y"ac `nrh `l` eqpe` zngn `le exyan

l"ie `itxn `zezria 'ixn` `lc `nl` 'eke

`l` ifg `lc `itxn `l j`lnc `zezria

:ytpd z`ved zrya

ùézekf yi inlyexi .zg` dpy dlez zekf

oigxi zvwl xvpckeapn zg` dpy dlez

oepn`n mipy izy dlez zekf yi xyr oixz

mini mizpyl idie(bi a l`eny)dlez zekf yi

dngln oi` mipy yly eayie a`g`n mipy yly(ak ` mikln)yly oze` lk iqei 'x xn`

zxkfn llk oexkf zgpn :dxeza wqer did mipy izy oze` lke zevna weqr did mipy

oexkf `l` zekf oexkf slinl `kil oexkf zgpnnc `ni` yexit ikd dnecnk hxt oer

`l` dnke dnk zg` lr daexn daehd zcin zxkfn ixd dhern zeprxetd zcn m` dn zgtewn oicd zcn z`vnp `l ok dz` xne` m` hxtay dn `l` llka oi`e oer

:zekf dl oi` oer zxkfn zekf dl yi oexkf zgpn
devn
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ïä

ãáìá äèåñ úùøôî õåçdaezkd ef od ,

xear zazkpd dheq zyxt ode ,dxez xtqa

.dheqd zlibn

åîùî øîåà á÷òé éáø:xi`n iax ly

dheq zyxta s` mezpwpw lihdl xzen

,dxez xtqayìù äèåñ úùøôî õåç
ùã÷î!mixnd min jezl ozepy

:da opiedeåäééðéá éàîdcedi iax oia ,

:xnelk ?xi`n iax ly enyn awri iax oiae

?mzzbelt mrh dn

äéîøé éáø øîà:xyt` m`däì ÷åçîì
dheqläøåúä ïîmixnd mina lihdl]

- [dxez xtq jezn dheq zyxtàëéà
åäééðéá.

,xyt` xi`n iaxc `ail` dcedi iaxl

dxez xtqay dheq zyxta s` ikd meyne

.zegnil lekiy azk opira

oi` ,xi`n iaxc `ail` awri iaxle

azk jixv oi` okle ,dxezd on dl oiwgen

elit`e ,llk dxez xtqa zegnil lekiy

.dheq zyxta

jixv m`d ,awri iaxe dcedi iax ewlgpe

ly dnyl daezk dheq zlibn `dzy

.dy`d

dl wegnl xyt`y xaeqd ,dcedi iaxl

daizk jixv oi`y xaeq `ed ixd ,dxezd on

`l dxez xtqay dyxtd ixdy ,dnyl

.dheqd myl dazkp

on dl oiwgen oi` xaeqd ,awri iax eli`e

zlibn aezkl jixvy xaeq `ed ixd ,dxezd

.dnyl dheq

éàðú éðäå- awri iaxe dcedi iax -éë
éàðú éðädnyl daizk oica md s` ewlgpy

.dheq zlibna

àéðúã:

äúìéâî ïéàd`nh" dxn`y dheq ly -

- dzlibn z` oiicr ewgn `le ,"ip`äøéùë
úøçà äèåñ äá úå÷ùäìdazkp `ly oeik ,

.ef dheq ly dnyl dlibnd

øîåà äéùàé øá éçà áø:äúìéâî
úøçà äèåñ äá úå÷ùäì äøéùë`le zeid ,

.dnyl daizk opira

`dzy jixv m`d mi`pz ewlgpy ixd

!dnyl daezk dheqd zlibn

àôô áø øîà:àîìéã,àéä àìoi` `ny !

awri iax lr `nw `pz wlgp `le ,ok xacd

.dxezd on dheql wegnl xiyknd

:xnel yi ik

íúä àî÷ àðú øîà÷ àì ïàë ãò
dheql die`x dpi` ef dheq ly dzlibny

,zxg`÷éúðéàã ïåéë àìàdwzpzd]

[dcgiizpe ,mleray miypd lkn dlibnd

íåùììçøokl .dpey`xd dheqdàøãä àì

à÷úðéî[dpnn wzpzdl dleki dpi` aey]

íåùìäàì.dipyd dheqd

ìáàay dheq zyxt iabäøåú,àîúñã
äáéúë,dcgiizp `le ,mzqa dazkpy

,znieqn dheqlïðé÷çîã éîð éëäzyxtl

!`nw `pzl s` ,dpnn dheq

÷çöé øá ïîçð áø øîà:`qib jci`l

àîìéã,àéä àìoi`e ,ok xacd oi` `ny !

iax lr diy`i xa ig` iax wlgpy gixkdl

.dxezd on dheql wegnl xiykne ,dcedi

:xnel yi ik

äéùàé øá éçà éáø øîà÷ àì ïàë ãò
íúä,dheql dxiyk ef dheq ly dzlibny

,ef dheq myl dazkp `ly s`e zxg`àìà
äìéâîá,dheq lyãseq seqáåúëéà

z`fd dlibndíåùì[myl]úåìàíìåòá.

ìáàa daezkd dheq zyxt iabäøåú,

ãîìúäìãc `ed dpnnäáéúëcenil myl]

- [dazkp daïðé÷çî àìã éîð éëäxyt` .

oiwgen oi`y ,diy`i xa ig` iax dceny

.dheq zlibn liaya dpnn

,xn`c ,diy`i xa ig` iax lr opiywne

:zxg` dheq da zewydl dxiyk dzlibn

åikäéì úéì äéùàé øá éçà éáøepi` ,

:dpyna epcnly dn z` xeaq

áúë[hb]åúùà úà ùøâì,êìîðå
,dyxblnåøéò ïá åàöîå,åì øîàå:éîù

êîùë,êúùà íùë éúùà íùå,hb `vnpe

aezkl jixv iziidy hb eze` enk jly

!ea yxbl il edpz ,izy`l

ìåñôdf hbåá ùøâìly ezy` z`

,dipyd ly dnyl azkp `ly oeik ,ipyd

?!"dnyl" - "dl azke" dxn` dxezde

aizk inp dheq iab `d :iywiz `zyde

dxezd lk z` [dheql] odkd dl dyre"

myk ,ok m`e ."dnyl" inp rnyne ,"z`fd

dy`l xyk epi` ef dy` meyl azkpd hby

dlibny ,dheqa mb xnel epl yi jk ,zxg`

meyl dxiyk dpi` ef dheq myl daezkd

?!zxg` dy`

éøîàly ezhiy z` ayil daiyid ipa

:diy`i xa ig` iax

íúä" ,hb iabäì áúëå- "àðîçø øîà,

ikd meyneïðéòá"äáéúë"äîùì.

s`eéîð àëä"äì äùòå`dzy opira "

e ,dnyl diiyréàî"äééùò?"" -ä÷éçî!"

ly `le ef ly dnyl dkixv `dzy ef `ide

.daizkd `le ,zxg`

:dpyna epipyãò úåúùì ú÷ôñî äðéà
äéðôù:zewixen

ixde :opiywneéðîdf `ed in ?oizipzn

?epzpyn z` dpyy

y gxkda ixdàéä ïåòîù éáø,øîàã

:[` hi lirl]äúçðî úà áéø÷îdheqd ly

dligzä÷ùî êë øçàåik ,mind z` dze`

dipt dziizya ciny xnel jiiy ok` f`

.zewixen

iax lr miwlegd minkg zrck m` ixdy

jk xg`e dwyny mixaeqe ,[my] oerny

gxkda ixd ,dzgpn z` aixwnàìã äîëã
äúçðî äáø÷,àéî äéì é÷ãá àì`ly cr]

mind oi` d`wydd xg`l dzgpn daxw

- [dze` oiwcea

oeikáéúëãzgpn" :dheqd zgpna

`ed ze`pwïåò úøëæî ïåøëæ úçðîok m`e ,"

.mind z` dziizy mr zewixen dipt oi`

:iywiz `zydeàôéñ àîéà,epzpyn ly

äì äìåú äúéä úåëæ äì ùé!

ixd ef `tiqeïðáøì ïàúàiax lr ibiltc

,oernyïåòîù éáø éàã,øîàä:[a ak onwl]

íéøîä íéîá äìåú úåëæ ïéà.

iax enk `id `yixdy `vnp ,ok m`e

?!ddnz` ,oerny iaxk `ly `tiqde ,oerny

øîàuxizàãñç áø:

éðî àä,oiwcea mindy zxaeqd epzpyn

`l` ,`id oerny iax `l ,dziizy mr dze`

àéä àáé÷ò éáø,øîàãiaxk inp [a hi lirl]

:oernyäúçðî úà áéø÷îä÷ùî êë øçàå.

zekf" epipyy `tiqd on iywiz `l aeye

,"dlezåy meynámeyn dilzäì øáñ úåëæ
`aiwr iaxïðáøëoerny iax lr miwlegd

.mixnd mina dlez zekfdy mixaeqe

:dpyna epipyäåàéöåä íéøîåà íäå
:dxfrd `nhz `ly de`ived

:opiywneàîòè éàîep` miwwfp

meyn ,d`ivedläúî àîìéããz` `nhze

- z`vl dcizre z`vnp `id ea mewnd

àøîéîì,,xnel jpevxá øåñà úîãxry

mdy miyp zxfrae xepwipäéåì äðçî?!

àéðúäå:

äéåì äðçîì ñðëéì øúåî úî àîè,àìå
åøîà ãáìá úî àîè,úî åìéôà àìà

åîöò- diel dpgna eqipkdl xzen

øîàðù:"óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå
åîò,"" ,rnyneåîò"-åúöéçîádyne ,

?!did diel dpgna

dne ,d`ivedl dnl :iywiz ok m`e

?!my zenzy epl ztki`

øîàuxizééáà:

,zenz `ny meyn d`ivedl epwwfp `l

meyn `l`äãð ñåøôú àîùjezn

dligzn `idyk ,me`zt `id zzrapy

dpgna dxeq` dcpde ,mind on xrv yibxdl

.diel

:opiywneàéôøî àúåúéòáã àøîéîì
zxibq z` dtxn ine`zt cgt eh` ike]
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ãáìá äèåñ úùøôî õåçdaezkd ef od ,

xear zazkpd dheq zyxt ode ,dxez xtqa

.dheqd zlibn

åîùî øîåà á÷òé éáø:xi`n iax ly

dheq zyxta s` mezpwpw lihdl xzen

,dxez xtqayìù äèåñ úùøôî õåç
ùã÷î!mixnd min jezl ozepy

:da opiedeåäééðéá éàîdcedi iax oia ,

:xnelk ?xi`n iax ly enyn awri iax oiae

?mzzbelt mrh dn

äéîøé éáø øîà:xyt` m`däì ÷åçîì
dheqläøåúä ïîmixnd mina lihdl]

- [dxez xtq jezn dheq zyxtàëéà
åäééðéá.

,xyt` xi`n iaxc `ail` dcedi iaxl

dxez xtqay dheq zyxta s` ikd meyne

.zegnil lekiy azk opira

oi` ,xi`n iaxc `ail` awri iaxle

azk jixv oi` okle ,dxezd on dl oiwgen

elit`e ,llk dxez xtqa zegnil lekiy

.dheq zyxta

jixv m`d ,awri iaxe dcedi iax ewlgpe

ly dnyl daezk dheq zlibn `dzy

.dy`d

dl wegnl xyt`y xaeqd ,dcedi iaxl

daizk jixv oi`y xaeq `ed ixd ,dxezd on

`l dxez xtqay dyxtd ixdy ,dnyl

.dheqd myl dazkp

on dl oiwgen oi` xaeqd ,awri iax eli`e

zlibn aezkl jixvy xaeq `ed ixd ,dxezd

.dnyl dheq

éàðú éðäå- awri iaxe dcedi iax -éë
éàðú éðädnyl daizk oica md s` ewlgpy

.dheq zlibna

àéðúã:

äúìéâî ïéàd`nh" dxn`y dheq ly -

- dzlibn z` oiicr ewgn `le ,"ip`äøéùë
úøçà äèåñ äá úå÷ùäìdazkp `ly oeik ,

.ef dheq ly dnyl dlibnd

øîåà äéùàé øá éçà áø:äúìéâî
úøçà äèåñ äá úå÷ùäì äøéùë`le zeid ,

.dnyl daizk opira

`dzy jixv m`d mi`pz ewlgpy ixd

!dnyl daezk dheqd zlibn

àôô áø øîà:àîìéã,àéä àìoi` `ny !

awri iax lr `nw `pz wlgp `le ,ok xacd

.dxezd on dheql wegnl xiyknd

:xnel yi ik

íúä àî÷ àðú øîà÷ àì ïàë ãò
dheql die`x dpi` ef dheq ly dzlibny

,zxg`÷éúðéàã ïåéë àìàdwzpzd]

[dcgiizpe ,mleray miypd lkn dlibnd

íåùììçøokl .dpey`xd dheqdàøãä àì

à÷úðéî[dpnn wzpzdl dleki dpi` aey]

íåùìäàì.dipyd dheqd

ìáàay dheq zyxt iabäøåú,àîúñã
äáéúë,dcgiizp `le ,mzqa dazkpy

,znieqn dheqlïðé÷çîã éîð éëäzyxtl

!`nw `pzl s` ,dpnn dheq

÷çöé øá ïîçð áø øîà:`qib jci`l

àîìéã,àéä àìoi`e ,ok xacd oi` `ny !

iax lr diy`i xa ig` iax wlgpy gixkdl

.dxezd on dheql wegnl xiykne ,dcedi

:xnel yi ik

äéùàé øá éçà éáø øîà÷ àì ïàë ãò
íúä,dheql dxiyk ef dheq ly dzlibny

,ef dheq myl dazkp `ly s`e zxg`àìà
äìéâîá,dheq lyãseq seqáåúëéà

z`fd dlibndíåùì[myl]úåìàíìåòá.

ìáàa daezkd dheq zyxt iabäøåú,

ãîìúäìãc `ed dpnnäáéúëcenil myl]

- [dazkp daïðé÷çî àìã éîð éëäxyt` .

oiwgen oi`y ,diy`i xa ig` iax dceny

.dheq zlibn liaya dpnn

,xn`c ,diy`i xa ig` iax lr opiywne

:zxg` dheq da zewydl dxiyk dzlibn

åikäéì úéì äéùàé øá éçà éáøepi` ,

:dpyna epcnly dn z` xeaq

áúë[hb]åúùà úà ùøâì,êìîðå
,dyxblnåøéò ïá åàöîå,åì øîàå:éîù

êîùë,êúùà íùë éúùà íùå,hb `vnpe

aezkl jixv iziidy hb eze` enk jly

!ea yxbl il edpz ,izy`l

ìåñôdf hbåá ùøâìly ezy` z`

,dipyd ly dnyl azkp `ly oeik ,ipyd

?!"dnyl" - "dl azke" dxn` dxezde

aizk inp dheq iab `d :iywiz `zyde

dxezd lk z` [dheql] odkd dl dyre"

myk ,ok m`e ."dnyl" inp rnyne ,"z`fd

dy`l xyk epi` ef dy` meyl azkpd hby

dlibny ,dheqa mb xnel epl yi jk ,zxg`

meyl dxiyk dpi` ef dheq myl daezkd

?!zxg` dy`

éøîàly ezhiy z` ayil daiyid ipa

:diy`i xa ig` iax

íúä" ,hb iabäì áúëå- "àðîçø øîà,

ikd meyneïðéòá"äáéúë"äîùì.

s`eéîð àëä"äì äùòå`dzy opira "

e ,dnyl diiyréàî"äééùò?"" -ä÷éçî!"

ly `le ef ly dnyl dkixv `dzy ef `ide

.daizkd `le ,zxg`

:dpyna epipyãò úåúùì ú÷ôñî äðéà
äéðôù:zewixen

ixde :opiywneéðîdf `ed in ?oizipzn

?epzpyn z` dpyy

y gxkda ixdàéä ïåòîù éáø,øîàã

:[` hi lirl]äúçðî úà áéø÷îdheqd ly

dligzä÷ùî êë øçàåik ,mind z` dze`

dipt dziizya ciny xnel jiiy ok` f`

.zewixen

iax lr miwlegd minkg zrck m` ixdy

jk xg`e dwyny mixaeqe ,[my] oerny

gxkda ixd ,dzgpn z` aixwnàìã äîëã
äúçðî äáø÷,àéî äéì é÷ãá àì`ly cr]

mind oi` d`wydd xg`l dzgpn daxw

- [dze` oiwcea

oeikáéúëãzgpn" :dheqd zgpna

`ed ze`pwïåò úøëæî ïåøëæ úçðîok m`e ,"

.mind z` dziizy mr zewixen dipt oi`

:iywiz `zydeàôéñ àîéà,epzpyn ly

äì äìåú äúéä úåëæ äì ùé!

ixd ef `tiqeïðáøì ïàúàiax lr ibiltc

,oernyïåòîù éáø éàã,øîàä:[a ak onwl]

íéøîä íéîá äìåú úåëæ ïéà.

iax enk `id `yixdy `vnp ,ok m`e

?!ddnz` ,oerny iaxk `ly `tiqde ,oerny

øîàuxizàãñç áø:

éðî àä,oiwcea mindy zxaeqd epzpyn

`l` ,`id oerny iax `l ,dziizy mr dze`

àéä àáé÷ò éáø,øîàãiaxk inp [a hi lirl]

:oernyäúçðî úà áéø÷îä÷ùî êë øçàå.

zekf" epipyy `tiqd on iywiz `l aeye

,"dlezåy meynámeyn dilzäì øáñ úåëæ
`aiwr iaxïðáøëoerny iax lr miwlegd

.mixnd mina dlez zekfdy mixaeqe

:dpyna epipyäåàéöåä íéøîåà íäå
:dxfrd `nhz `ly de`ived

:opiywneàîòè éàîep` miwwfp

meyn ,d`ivedläúî àîìéããz` `nhze

- z`vl dcizre z`vnp `id ea mewnd

àøîéîì,,xnel jpevxá øåñà úîãxry

mdy miyp zxfrae xepwipäéåì äðçî?!

àéðúäå:

äéåì äðçîì ñðëéì øúåî úî àîè,àìå
åøîà ãáìá úî àîè,úî åìéôà àìà

åîöò- diel dpgna eqipkdl xzen

øîàðù:"óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå
åîò,"" ,rnyneåîò"-åúöéçîádyne ,

?!did diel dpgna

dne ,d`ivedl dnl :iywiz ok m`e

?!my zenzy epl ztki`

øîàuxizééáà:

,zenz `ny meyn d`ivedl epwwfp `l

meyn `l`äãð ñåøôú àîùjezn

dligzn `idyk ,me`zt `id zzrapy

dpgna dxeq` dcpde ,mind on xrv yibxdl

.diel

:opiywneàéôøî àúåúéòáã àøîéîì
zxibq z` dtxn ine`zt cgt eh` ike]
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ïä,,ok dyrzyk ,f`éåäúàëøà
êéúåìùìdkxe` ly zekf jl didz ,"

zeprxetd cin jilr `eaz `ly ,jnelyl

.melga zi`xy

áéúëå," ,ok` ikàìë,zeiprxetd lk

,melga xvpckeap d`xyàèîribdìò
àëìî øöðãëåáð."

áéúëå," zeprxetd dygxzdyúö÷ì
[seqal]øùò éøú ïéçøéel dzlzy itl ,"

xyr mipy ly onfd jynl dwcvd zekf

.yceg

di`x ef oi` recn `xnbd x`az oldle

.dxenb

dlez zekfy zxne`d ,epzpyn ,ok m`e

cg` s` itl dpi` `id ,mipy yly jynl

!mdn

:opipyneíìåòìk epzpyn ,ìàòîùé éáø
l`ipca aezkdn "xacl xkf" `iady ,`id

.yceg xyr mipy dlez zekfdy

åxkf" `iady xg`l ,l`rnyi iax

,dpy jyna dlez zekfdy l`ipcn "xacl

çëùàcer [`vn]àø÷,[weqt]éðúå øîàã,

ylya yperd ziilz z` dpeye xne`d

xyr mipy `id "mrt" lk xy`k ,"minrt"

.l`ipca x`eank ,yceg

áéúëã"'ä øîà äë:éòùô äùìù ìò
íåãà,myiprdln oizn`,minrt yly cr

e`hgiyk wx `l` mdi`hg lr myipr` `le

zyly lr mb myipr` f`y ,ziriaxd mrta

.zepey`xd minrtd

dlez zekfdy l`rnyi iax cnl o`kne

xyr mipy ly onfd wxt ly "minrt" yly

a"i ly onfd z` ylyl yiy ,epiidc ,yceg

.mipy yly dlez zekfdy ,`vnpe ,yceg

oipra weqtdn gkeny oeik ,dzrn j`

,mipy yly dlez zekfdy mec` iryt

:`xnbd ddnz

éàîå" l`rnyi iax xn` recn ,ô"òà
øáãì äéàø ïéàù,yiøáãì øëæyi ixde ?!"

lye l`ipc ly weqtd on zgken di`x

dlez mipy yly cry ,mec` iryt zyly

!zekfd

lr dpznddn zgken di`x oi` :opipyne

.mec`e xvpckeap iryt

ikéðàù àîìã,oic `ed dpey `ny

itlk dbdpddíéáëåë éãáåòdbdpdd oicn

,l`xyi itlkzeidã,miakek icaer itlkàì
åäééìò àðéã ãé÷ôîxdnn d"awd oi` !

`lnzzy cr mdl oiznn `l` ,myiprdl

xnega zg` zrta myiprn `ed f`e ,mz`q

zexiard zexahvd lr mdl ribnd oicd

.zeaexnd

ick myiprdl xdnn `ed ,l`xyia la`

.mz`q `lnzz `lydi`x oi` ,ok m`e

mb jk lk dlez zekfdy elld miweqtdn

.yi ,`nlra "xacl xkf" wx `l` ,l`xyia

:dpyna epipyíéðù 'â äìåú úåëæ ùéå.

:`xnbd dpceúåëæéàîã?

dilr obdl dlekiy dy`l yi zekf dfi`

?jk lk

àîéìéà,,xn`p `nyã úåëæzevn

cenlzäøåúdpibn ,daeyg zekf `idy ,

- dl dleze dilr

.jk xnel xyt` i`

ikàädy` ixd ," - dxez zcneldäðéà
äååöî,äùåòå"àéä.

.dxez cenlza deevn dpi` dy` ixdy

dleki `id oi` ,dxez dcnl z`f lka m`e

,da mieevn oi`y devn ziiyr ik ,dl zelzl

ick lecb dxky oi`e ,dic daeyg dpi`

!dl zelzl

àìà,dy ,gxkdaã úåëæmeiwäåöî
.dl dlez

ike :`xnbd ddnzeäåöîã úåëæ-éî
éàä éìåë àðâîjk lk obdl dleki `id m`d ,

?!dilr

àéðúäå:úàd dyxcdíçðî éáø ùøã åæ
éñåé øáaezkd lr ,.[e wxt] ilyna

"øð éë-äåöî,äøåúå-øåà."

äìúdnic ,á äåöîä úà áåúëä"øð,"

åeli`äøåúä úàdlz `edá"øåà."

aezkd dlzá äåöîä úà"øð,"ick

êì øîåì:äî,y enkøðàìà øéàî åðéàéôì
äòù,`l` ,zeriawa xi`n xpd xe` oi`y

,wlec `edy drya wxäåöî óà,devnd jk

äðéâî äðéàmc`d lräòù éôì àìà,

xg`l `le ,dze` miiwn `edy onfd eze`a

.okn

åeli`äøåúä úàaezkd dlzá"øåà,"

ickêì øîåì:äîd ze`ivnøåà`ed mlera

miiwe reaw xacíìåòì,äøåú óà,äðéâî
dze` cneld mc`d lr `idíìåòìmb ,

!cnel epi`y drya

åe aezkd jiynnøîåà" :êëìäúäá
êúåà äçðú,zeviwde ,jilr xenyz jakya ,

."jgiyz `id

- aezkd ixac z` `ziixad zx`ane

"êëìäúäá,êúåà äçðú- "äæiiga

äæä íìåòä.

"êáëùá,êéìò øåîùú"-äúéî åæ.

"êçéùú àéä úåöé÷äå"jxear uilnz -

àáì ãéúòì.`ad mlerd iigl ,

íãàì ìùîäìéì ïåùéàá êìäî äéäù
äìéôàå,ådidàøééúî- mixac dyelyn

.`íéöå÷ä ïî,íéúçôä ïîå,[zexea]ïîå
íéð÷øáä.[mivew igiy]

.aäòø äéçîå,ïéèñéìä ïîåmkxcy ,

,dlild zerya mc`d ipa z` wifdle jldl

.jeyg mlerdyk

.bêøã äæéàá òãåé åðéàå`edêìäî.

ìù ä÷åáà åì äðîãæðøåà-ìöéðxacn

:cg`íéöå÷ä ïî,íéúçôä ïîå,ïîå
íéð÷øáä.

`ed lvip ,devn dyerd mc`d mb jke

.zeprxetd zvwnn

å,mle`ïééãò`edäòø äéçî àøééúî,

ïéèñéìä ïîå,å`ed oiicr ,ok enkòãåé åðéà
êøã äæéàá`edêìäî.

øçùä ãåîò äìòù ïåéë-ìöéðxacn

:ipyïéèñéìä ïîå äòø äéçî.

lvip `ed ,dxez cneld mc`d `ed jke

.mixeqid one ,`hgd on

êìäî êøã äæéàá òãåé åðéà ïééãòå.

,dxez cnel `edyk mb ,mc`d edenke

ezen mei cr envra geha `ed oi` oiicr

i eptki `nyf`e ,dxez ixacn lhazdl exv

on leaql aeyie ,e`ihgdl rxd xvi aeyi

.zeprxetd

íéëøã úùøôì òéâä,- ekxc z` xikde

íìåëî ìöéð.

dxezd on yxt `l xy` mc`d ,edenke

.ezglvda f` geha `ed ixd ,ezen mei cr

øçà øáãjxca weqtd z` yexcl yi ,

:dpey

äøéáò,mc` dyeryäáëîxe` z`

d xkyäåöî.xara dyry

å,mle`ïéàziiyräáëî äøéáòxe` z`

däøåú.cnly

øîàðù"úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéî
äáäàä."

.dxezd `id o`k dxen` "dad`"de

ziiyr oi` ,z`fd `ziixad ixac itle

,ok m`e ,dy`d lr jk lk obdl dleki devn

?!dl zelzl dleki devn ly zekf cvik

øîàuxizáøóñåé:devn ly zekf ok`
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éàæò ïá øîåà:úà ãîìì íãà áééçeza

.dxez

øîåà øæòéìà éáø:åúá úà ãîìîä ìë
äøåú-úåìôéú äãîìî!

,ezal dxez cenil ike :`xnbd ddnze

" ly cenilúåìôéú"êúòã à÷ìñdlri ,

?!dl `exwl jzrca

àìà,àîéà,df ixd :jk xen`åìéàë
úåìôéú äãîì.daxd yiy oeik ,epiide

,miryxd znxra miwqerd dxeza mipipr

rciy ick lkde ,mdizeie`nxae mdiqiqkza

cvike ,zenxl zeixad milbeqn cvik oiicd

dy` m`y yegl yi ,zn`d xwgl ribdl yi

,dnxra bedpl `eaz `id ,dxez cnlz

oeik ,`rpva milwlewn miyrn zeyrle

zelwa zeztzne ,dlw ozrc ,miypy

.dxiar dyrnl

åäáà éáø øîà:éáøã àîòè éàî
øæòéìà?

áéúëã" [g ilyn]äîëç éðà,éúðëù
äîøò."

äîëç äñðëðù ïåéëdxez lyíãàá-

úéîåîøò åîò äñðëð!

:da opiedeïðáøå,i`fr oa]z` aiignd

[dxez eza cnll mc`déàä"äîëç éðà"-

äéì éãáò éàî??df weqt mr miyer md dn

ixacl miyyeg mpi` md recn ,epiidc

zxkdl `ian dxez cenily weqtd

qpkiz `ny eyg `l md okle ,zeninxrd

e ,dy`a dnxr.`rpva `ehgl `eaz

:opipyneäéì éòáéî,z` md mikixv

dfd weqtdìeyxcàðéðç éáøá éñåé éáøãë.

àðéðç éáøá éñåé øîàã:äøåú éøáã ïéà
íåøò åîöò ãéîòîù éîá àìà ïéîéé÷úî

,wqr lknïäéìò.

øîàðù"äîëç éðà- [dxez]éúðëù
[`edy ina]äîøò."

ïðçåé éáø øîà:äøåú éøáã ïéà
éîë åîöò íéùîù éîá àìà ïéîéé÷úî

åðéàù.miiw

øîàðù"äîëçäå-îenvr miynd]

[kïéà,àöîú."

:dpyna epipyøîåà òùåäé éáø,äöåø
äùà.zeltize awa

:da opiedeøîà÷ éàî?ryedi iax

:opipyneøîà÷ éëäaeh `l :ryedi iax

ik ,dxez dy`d cnlzyäöåødticrn

á÷á äùà,hren xac `edy ,oefnåcala

`dzyåîò úåìôéú,dlv` dlra `diy

,cinzîxy`ïéá÷ úòùú,zepefn ly

,miaexnåiigúåùéøôly mkxck ,dlran

!dxez icnel

aeh `l ,dy` ly dkxc `ed jky oeike

.dxez cnlzy `ed

:dpyna epipy cerøîåà äéä àåä,ãéñç
äèåù,eåë.il

:`xnbd zx`aneéîã éëéä,`ed in

"äèåù ãéñç?"-

,àøäðá àúúéà äòáè à÷ã ïåâë
,xdpa dy` zraeh cvik d`exyøîàå

:dheyd ciqgdàòøà çøåà åàìef oi` ,

ux` jxc zcinéìåëúñéàì[lkzqdl],äá
äìåöàåzryay oeik ,epiidc] dlivdle ,

rpnp `ed ,da lkzqdl jixv `ed dzlvd

.[dlivdln

ryedi iax ixac z` `xnbd zx`an cer

:dpyna

éîã éëéä"íåøò òùø?"-

ly zerc dnk `xnbd d`iane

."mexr ryx" edn ,mi`xen`

.`ïðçåé éáø øîà:åéøáã íéòèîä äæ
ïééãì,åøáç ïéã ìòá àáéù íãå÷.

cv ly eixac z` oiicd rney m`y itl

mirawp ,cbpky cvd zegkepa `ly cg`

ie`xk lawn `ed oi`e ,eala oey`xd ixac

`xwp z`f dyerd okle .ipyd ixac z`

ryx `xwpe ,dnxra bdepy itl ,"mexr"

."`ey rny `yz `l" lr xary meyn

.aøîåà åäáà éáø:"mexr ryx"äæ
æåæ íéúàî åì íéìùäì éðòì øðéã ïúåðä.

ïðúã:æåæ íéúàî åì ùéù éî,`ed ixd

e ,ipr epi`è÷ì ìåèé àì,äàôå äçëù,

éðò øùòîå.miipr zepzn mdy ,

øðéã øñç íéúàî åì äéäxcba `ed ixd

,okle .dwcvd on qpxtzdl lekie ,ipråìéôà
m`óìàxpicåì ïéðúåðdwcvkúçàë,éøä

ìåèé äæ!

`ad iprl cg` xpic ozepd mc` ,okle

`id ezpeeke ,edcya miipr hwl hwll

miiz`nl iprd ly epenn z` jka milydl

zgwl zexyt`d z` epnn repnl jkae ,fef

`edy meyn z`f dyere ,edcyn hwld z`

ixd ,miiprd eiaexw hwld z` elhiy dvex

,exiagl dwcv ozil ezpeek oi` ik ,ryx `ed

zexyt`d z` epnn lelyl wx `l`

.dwcvd on qpxtzdl

.bïðçåé éáø øîà éñà éáø:"mexr ryx"

äöò àéùîä äæminezilá øåëîì"íéñëð
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.mipad eyxiy miqkpdn zeqpxtzn

,mihren miqkp eixg` xi`yd m`e

mipad zepefnl elit` miwitqn mpi`y

zepal zekf yiy minkg epwiz ,zepade

lr exfgi mipad eli`e ,miqkpdn lek`l

.migztd

oic zial zepad e`ay mcew m` ,la`

miqkpd z` ecinriy mipad z` reazl

mda qpxtzdl elkeiy ick ozwfga mihrend

z` exkne mipad encw ,minkg zpwzn

z` reazl zeleki zepad oi` ,miqkpd

.minezid

lr mixrdl minezil uriiny in ,okle

ick ,cin miqkpd z` xeknle ,minkg zpwz

`ed ixde ,mdn qpxtzdl zepadn repnl

ixac lr mixrdl mixg` cnlnd "ryx"

."mexr" mb `xwp `ed jkitle ,minkg

.cøîà ééáà:øåëîì äöò àéùîä äæ
íéñëðá,ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë.

àéðúã:,exagl xne`déñëðmipezpêì
,dpznaip` ozep ik ,dxenb dpzn ef oi` j`

.jiyxeil `l dze` cala jlå,oklêéøçà,

mipezp elld miqkpd eidi zenzykéðåìôì.

åm`ïåùàøä ãøé,øëîå,miqkpd z`

ìëàå,,oey`xd zn m` - miqkpd z` dlike

ixdéðùä,zzin xg`l miqkpd el epzipy df

e jled ,oey`xdàéöåîexknpy miqkpd z`

úåçå÷ìä ãéî,éáø éøáã.

øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø:éðùì ïéà
ïåùàø øééùù äî àìàdnn `le ,elv`

.xkny

meiw z` rpeny ,ryx `ed ixd ,eixacle

.dnxra bdepd ,ozepd ly eixac

.dúùù áø øîà àîç øá óñåé áø:äæ
dfgzne mixrnd ,zgyene ryx mc`

l,wicvä"òéøëî"åéúåçøåàá íéøçà,

,wicv `ed eli`k ekxca bedpl mdl d`xny

.ezezigy lr zetgl `id eznbn lky drya

.eàðåä áø øîà à÷éøæ éáø:ì÷éîä äæ
åîöòì,íéøçàì øéîçîå.dna ryx `edy

mixg`l xingny dna mexre ,envrl lwny

.wicvk dfgzne

øîà àìåò:äæ
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.`ïðçåé éáø øîà:åéøáã íéòèîä äæ
ïééãì,åøáç ïéã ìòá àáéù íãå÷.
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mirawp ,cbpky cvd zegkepa `ly cg`

ie`xk lawn `ed oi`e ,eala oey`xd ixac

`xwp z`f dyerd okle .ipyd ixac z`

ryx `xwpe ,dnxra bdepy itl ,"mexr"

."`ey rny `yz `l" lr xary meyn

.aøîåà åäáà éáø:"mexr ryx"äæ
æåæ íéúàî åì íéìùäì éðòì øðéã ïúåðä.

ïðúã:æåæ íéúàî åì ùéù éî,`ed ixd

e ,ipr epi`è÷ì ìåèé àì,äàôå äçëù,

éðò øùòîå.miipr zepzn mdy ,

øðéã øñç íéúàî åì äéäxcba `ed ixd

,okle .dwcvd on qpxtzdl lekie ,ipråìéôà
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zgwl zexyt`d z` epnn repnl jkae ,fef

`edy meyn z`f dyere ,edcyn hwld z`

ixd ,miiprd eiaexw hwld z` elhiy dvex

,exiagl dwcv ozil ezpeek oi` ik ,ryx `ed

zexyt`d z` epnn lelyl wx `l`

.dwcvd on qpxtzdl

.bïðçåé éáø øîà éñà éáø:"mexr ryx"

äöò àéùîä äæminezilá øåëîì"íéñëð
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- ezhiyl z`f xn`e
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zepade ,miqkpd z` mipad miyxei
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,mihren miqkp eixg` xi`yd m`e

mipad zepefnl elit` miwitqn mpi`y

zepal zekf yiy minkg epwiz ,zepade
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miqkpd z` ecinriy mipad z` reazl

mda qpxtzdl elkeiy ick ozwfga mihrend

z` exkne mipad encw ,minkg zpwzn

z` reazl zeleki zepad oi` ,miqkpd

.minezid

lr mixrdl minezil uriiny in ,okle
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mipezp elld miqkpd eidi zenzykéðåìôì.

åm`ïåùàøä ãøé,øëîå,miqkpd z`

ìëàå,,oey`xd zn m` - miqkpd z` dlike

ixdéðùä,zzin xg`l miqkpd el epzipy df

e jled ,oey`xdàéöåîexknpy miqkpd z`

úåçå÷ìä ãéî,éáø éøáã.

øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø:éðùì ïéà
ïåùàø øééùù äî àìàdnn `le ,elv`

.xkny

meiw z` rpeny ,ryx `ed ixd ,eixacle

.dnxra bdepd ,ozepd ly eixac

.dúùù áø øîà àîç øá óñåé áø:äæ
dfgzne mixrnd ,zgyene ryx mc`

l,wicvä"òéøëî"åéúåçøåàá íéøçà,

,wicv `ed eli`k ekxca bedpl mdl d`xny

.ezezigy lr zetgl `id eznbn lky drya

.eàðåä áø øîà à÷éøæ éáø:ì÷éîä äæ
åîöòì,íéøçàì øéîçîå.dna ryx `edy

mixg`l xingny dna mexre ,envrl lwny
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äëìä`idyúá÷åò"d z`àø÷î`idy ,"

e` "xrz" ,"xtr" :oebke ,yxetn `xwn cbpk

."xtq"

la`àä:epzqxib] rxevn -úá÷åò
ïðáøãîàéä:miqxeb yie ,úá÷åòùøãîàéä![

yxetnd xac zawer dkldd oi` :xnelk

zeyxcn cnlpd xac `l` ,`xwna

dxez dxn` seq seq ixdy ,miaezkddide"

`l` ,"exry lk z` glbi iriayd meia

df oi`e ,ehrnne eyxtn eixg`y hxtdy

.dyxc `l` yxetn `xwn

øîà àôô áøepi` rxevny xg` mrh

:xeiy

áéùç à÷ éëmixacd oia l`rnyi iax

wx ,`xwnd z` zawer dklddyäëìä
`idyúá÷åò`xwnd z`úø÷åòå,eze`

.eixaca exkfpy mixacd zylyk

la`àädkldd ,rxevn -úá÷åò
àéä úôñåîåaiig `l `xwndy ,`xwnd lr

jixvy dtiqede dkld d`ae ,zrlck glbl

.zrlck dyriiy cr glbl

øîà éùà áø`l rxevny xg` mrh

:xeiy aiyg

àúéðúî àä,"zenewn dyly"céðî?-

éä ìàòîùé éáøàxn` opgei iax ixdy]

- [l`rnyi iax ly enyn el` mixac

ãixd `edùéøã" dxezd lkaéììë
éèøôårxevnd jixv oi` zn`a ezhiyle ,"

,x`azpy itke ,zrlck dipy zglbz glbl

ehrnzp "llke hxte llk" zcin itly

e` xriy qepik epi`y mewna `vnpd xriyd

.d`xp epi`y

קמשך מעמוד הו

äèåñì?

m`y ,cnlläúëæ,dxedh z`vnpy ,

åðéáà íäøáàë ïá äðîî àöåé.äéá áéúëã:

ikp`e ,'d l` xacl izl`ed `p dpd"øôò
øôàå."

m`eäúëæ àì,e zenzäøôòì øåæçú.

cereàáø ùéøã:

åðéáà íäøáà øîàù øëùá:"éëðàå
øôàå øôò,"úåöî éúùì åéðá åëæ:øôò

äèåñäøô øôàå.

ekf `ly xne` dz` cvik :opiywne

xtra zekiiyd zeevn izyl `l` l`xyi

,xt`eøôò éîð àëéàäå" zevn lyéåñéë
íãä?!sere diga "

:opipyneíúä- mcd ieqik xtra -

"äåöî øùëä"ok`àëéà,la`àëéì äàðä,

xzen xyad ixdy ,l`xyil d`pd dfa oi`

.xky leaiw df oi`e ,enc z` dqkiy ila s`

oia mely zzl d`pd yi ,dheqa la`

l`xyia mixfnn eaxi `lye ,ezy`l yi`

dxez dxn` ixd ,dzwp m`e ,`id dpef m`

dipa lrn frl zlhane ,"rxf drxfpe"

d`pd yi dxt xt`a oke ;mixfnn mpi`y

l`xyi z` zekfle ,eci lr mixdhiny

dpzip dnec` dxty ,lbrd dyrnn

.eilr xtkl l`xyil

àáø ùøã:

åðéáà íäøáà øîàù øëùá:mecq jlnl

"ìòð êåøù ãòå èåçî íàlkn gw` m`e

,"jl xy`,lfbd on envr gixadeåéðá åëæ
úååöî éúùì:úìëú ìù èåçcbpk zivivl

,"hegn"ïéìôú ìù äòåöøåjexy cre" cbpk

.drevx epiidc ,"lrp

:opiywneïéìôú ìù äòåöø àîìùáok` ,

,da yi d`pd ik ,xky leaiw dfa yiáéúëã:

ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå"'êéìò àø÷ð
,"jnn e`xieàéðúå:ìåãâä øæòéìà éáø

øîåà:- ?"jilr `xwp 'd my" `ed dnåìà
ùàøáù ïéìôú.

yi ixd ,"jnn e`xi" df ici lry oeike

.xky leaiw o`k

úìëú ìù èåç àìà-àéä éàîdn ?

?!`ed xky leaiw dfi`e ,da yi d`pd

meyn :opipyneàéðúã:øéàî éáø äéä
øîåà:äðúùð äîd ravéðéî ìëî úìëú

ïéðåòáö?zivivl dxezd ezwiwfdy

e`a zlkzd rav :xi`n iax yxtn

eli`k ziviv zevn miiwnd lky ,epcnll

:zlkzd ok cnln cvike ;dpikyd ipt liawd

íéì äîåã úìëúäù éðôî,òé÷øì äîåã íéå,

ãåáëä àñëì äîåã òé÷øå.

?ceakd `qkl dnec riwxy oipne

øîàðù:"ìàøùé éäìà úà åàøéå,úçúå
øéôñä úðáì äùòîë åéìâø,íéîùä íöòëå

øäèì,xitqd zpal enk `ed riwxdy ixd ,"

áéúëå:ceakd `qka"øéôñ ïáà äàøîë
àñë úåîã`qkl dnec riwxy epcnl ixd ,"

.ceakd

:ïéúéðúîz` x`al dkiynn epzpyn

oiazek ,dnae ,dn lr ,dlibnd zaizk ipic

:dze`

áúåë åðéàzwgnpd ,dheqd zlibn z`

:mina

çåìä ìò àì.ur ly

øééðä ìò àìåmiyzeky ,miayr ly

oink eze` oiyere ,waca mze` miwacne

.xer

ìò àìå

קמשך מעמוד ג

dxezd dzaixy meyne ,dxzqpe ipyd

."ze`pwd zxez"

ãçà ùéàá àì ìáà`edy ,[cg` lraa]

dhriny meyne ,aey dzewydl leki epi`

."z`f" :dxezd

íéøîåà íéîëçå:[ziyily dhiy `id]

äðåùå äúåù äùàä ïéà,ùéàá ïéá

[lra]ãçà,íéùðà éðùá ïéá.[milra]

:opiywneålàî÷ àðúéîð,itly oeik

,dpeye dzey `id cg` yi`a elit` ezrc

áéúëä"úàæ?!hrnl `a df dne ,"

ål iywiz ceréàøúá ïðáøminkg]

[ziyilyd dhiyd `id ,mipexg`déîðoeik ,

zxfeg `id oi` miyp` ipya s` mzrc itly

,dzeyeáéúë àä"úøåú`a df dne ,"

?!zeaxl

øîàyxitàáø:

ùéàá[lra]ãçà ìòåáå ãçàdl `piwy ,

- mc` eze`n zipy dlra

àîìò éìåëã- mi`pzd zyly lk ,àì
éâéìô,äðåùå äúåù äùàä ïéàã.

קמשך מעמוד גצ

`aiwr iax zhiy lr `xnbd dywne

:lirl `xnbay `ziixaa dxkfpy

åikàáé÷ò éáø øáñdlibn dwgnp m`y

dxhwd mcewäçøë ìòá äúåà ïé÷ùî,

?!lirl `ziixaa x`eanke

àéðúäå:øîåà äãåäé éáø:

ìæøá ìù ñåáìëey`xa opeyn lfxa]

sewf [ezizgzaeäéô êåúì ïéìéèîick ,

,gezt ewifgdläøîàå äìéâî ä÷çîð íàù
äúåù éðéà,äúåà ïéøòøòî,äúåà ïé÷ùîå
äçøë ìòá.

àáé÷ò éáø øîà:

ïéëéøö åðà íåìëdizyd z`àìà
ä÷ãåáì,dzpif m`åe ?dzyz dnl - efàìä

úãîåòå ä÷åãázxne` `id xy`k ik !`id

d`nh" dxn` eli`k df ixd ,"dzey ipi`"

?!"ip`

àìà:oicd `ed jk

õîå÷ä áø÷ àìù ãò,äìåëé`idøåæçì
äá."dzey ipi`" :xnele

eli`eõîå÷ä áø÷ùîaey -äìåëé äðéà
äá øåæçì.

iaxl opixn` ji`d :iywiz ok m`e

dxhwd mcew dlibn dwgnp m`y ,`aiwr

ixde ,dze` oixrxrny ,"dzey ipi`" dxn`e

zwigna llk ielz oicd oi` `aiwr iax itl

?!unewd zaxwda wx `l` ,dlibnd

:oywnd ziiyew lr ovxzd dnze

êéîòèéìåef `ziixay ,[jzhiy itl]

ixd ,dpnn zeywdl yie ,zyaeyn dpi`

äôåâ àéä êì éù÷éúlr zeywdl jl yi]

:[diae dipin `ziixad

ipi`" dxn`yk `aiwr iax zrcle zeid

oixrxrn oi` ,dlibnd zwign xg` "dzey

dnl ok m` ,`id zcnere dweca ik dze`

:`aiwr iax xn`õîå÷ä áø÷ùî,äðéà
äá øåæçì äìåëé?

:xnel jl yi oiicr ixdeàìäåä÷åãá
úãîåòåxg` mixne` ep`y myk !`id

?!dlibnd zwign

,`id zyaeyn ef `ziixay ,gxkda `l`

.dpnn zeywdl oi`e

`ziixad oi`y `xnbd zx`ane

e ,zyaeynàéù÷ àì;diae dipin `ziixad

:ik

àäunewd axw oia zwlgnd `tiqd -

zprhl zyyeg dpi`e ,unewd axw `ll

oebka zwqer -"`id zcnere dweca `ld"

àúéúø úîçî äá àøãä÷ãda dxfgy]

.[zcgetn `idyk

zzzex dze` mi`ex ep`y ,epiidc

`ld" oerhl oi` f`y ,mind on zcgtne

d`nh" xnel dzpeeke "`id zcnere dweca

da dxfg `l `ny :mixne` ep` `l` ,"ip`

lr zenz `ny zyyeg `idy meyn `l`

dzxin`a oi` ,ok m`e .dxedh `idy s`

.d`nh `idy d`ced meyn "dzey ipi`"

`xnbd dl yxtne] dze` oixrxrn okle

zxhwd iptl oia weligd mrh dn ,lif`e

.[dixg`l ,unewd

àäåiax zrcl da x`eany `yixd -

xnel dzpeeky meyn dxrxrl oi`y `aiwr

oebka opiwqr - "ip` d`nh"äá àøãä÷ã
àúåéøá úîçîdvin` `idyk da dxfgy]

.[zcgetn `le

on cgt mey da epi`x `ly zeid ik

mindokle ,`id d`nh i`ce mixne` ep` ,

dzrc did dligzkln ik ,zcgetn dpi`

."dzey ipi`" xnel

axwy xg`l da dxfg m`y oicd `ede

yxtncke ,dze` oixrxrn oi`y unewd

.lif`e `xnbd

øîà÷ éëäå:`aiwr iax

.`àúåéøá úîçî ìëdixea lr zcner]

[zcgetn dpi`eàéúù àì ììë ììëoia ,

meyne ,unewd axwyn oia ,dwign xg`

`yixd `id efe ,"ip` d`nh" xnel dzpeeky

.dcedi iax lr wlgp okle ,`ziixad ly

da dxfg m` .aàúéúø úîçîyiy ,

,dzxdh s` lr dzin yygl dzpeek yxtl

`ll unewd axw oia welig yi mewn lkn

:ik ;unewd axw

õîå÷ä áø÷ àìù ãò,àì éúëàã
äìéâî ÷åçîàxg` wgnidl dpic ixdy ,

,dxhwddäìéâî ÷åçîà éîð éàelit`e]

oeik ,dxhwdd mcew [dlibnd dwgnpàìùã
íéðäë ãéáò ïéãëé÷çîãdwignd dzidy]

,[oick `lyäá àøãä éöî`id dleki]

.dwgnp `l eli`k df ixdy ,[da xefgl

da dxfg m` la`õîå÷ä áø÷ùî
oeik ,dixg`l dlibnd dwgnpyneïéãáã

é÷çîã íéðäë ãéáò,äá àøãä éöî àì.

קמשך מעמוד הק



קיי

äëìä`idyúá÷åò"d z`àø÷î`idy ,"

e` "xrz" ,"xtr" :oebke ,yxetn `xwn cbpk

."xtq"

la`àä:epzqxib] rxevn -úá÷åò
ïðáøãîàéä:miqxeb yie ,úá÷åòùøãîàéä![

yxetnd xac zawer dkldd oi` :xnelk

zeyxcn cnlpd xac `l` ,`xwna

dxez dxn` seq seq ixdy ,miaezkddide"

`l` ,"exry lk z` glbi iriayd meia

df oi`e ,ehrnne eyxtn eixg`y hxtdy

.dyxc `l` yxetn `xwn

øîà àôô áøepi` rxevny xg` mrh

:xeiy

áéùç à÷ éëmixacd oia l`rnyi iax

wx ,`xwnd z` zawer dklddyäëìä
`idyúá÷åò`xwnd z`úø÷åòå,eze`

.eixaca exkfpy mixacd zylyk

la`àädkldd ,rxevn -úá÷åò
àéä úôñåîåaiig `l `xwndy ,`xwnd lr

jixvy dtiqede dkld d`ae ,zrlck glbl

.zrlck dyriiy cr glbl

øîà éùà áø`l rxevny xg` mrh

:xeiy aiyg

àúéðúî àä,"zenewn dyly"céðî?-

éä ìàòîùé éáøàxn` opgei iax ixdy]

- [l`rnyi iax ly enyn el` mixac

ãixd `edùéøã" dxezd lkaéììë
éèøôårxevnd jixv oi` zn`a ezhiyle ,"

,x`azpy itke ,zrlck dipy zglbz glbl

ehrnzp "llke hxte llk" zcin itly

e` xriy qepik epi`y mewna `vnpd xriyd

.d`xp epi`y

äèåñì?

m`y ,cnlläúëæ,dxedh z`vnpy ,

åðéáà íäøáàë ïá äðîî àöåé.äéá áéúëã:

ikp`e ,'d l` xacl izl`ed `p dpd"øôò
øôàå."

m`eäúëæ àì,e zenzäøôòì øåæçú.

cereàáø ùéøã:

åðéáà íäøáà øîàù øëùá:"éëðàå
øôàå øôò,"úåöî éúùì åéðá åëæ:øôò

äèåñäøô øôàå.

ekf `ly xne` dz` cvik :opiywne

xtra zekiiyd zeevn izyl `l` l`xyi

,xt`eøôò éîð àëéàäå" zevn lyéåñéë
íãä?!sere diga "

:opipyneíúä- mcd ieqik xtra -

"äåöî øùëä"ok`àëéà,la`àëéì äàðä,

xzen xyad ixdy ,l`xyil d`pd dfa oi`

.xky leaiw df oi`e ,enc z` dqkiy ila s`

oia mely zzl d`pd yi ,dheqa la`

l`xyia mixfnn eaxi `lye ,ezy`l yi`

dxez dxn` ixd ,dzwp m`e ,`id dpef m`

dipa lrn frl zlhane ,"rxf drxfpe"

d`pd yi dxt xt`a oke ;mixfnn mpi`y

l`xyi z` zekfle ,eci lr mixdhiny

dpzip dnec` dxty ,lbrd dyrnn

.eilr xtkl l`xyil

àáø ùøã:

åðéáà íäøáà øîàù øëùá:mecq jlnl

"ìòð êåøù ãòå èåçî íàlkn gw` m`e

,"jl xy`,lfbd on envr gixadeåéðá åëæ
úååöî éúùì:úìëú ìù èåçcbpk zivivl

,"hegn"ïéìôú ìù äòåöøåjexy cre" cbpk

.drevx epiidc ,"lrp

:opiywneïéìôú ìù äòåöø àîìùáok` ,

,da yi d`pd ik ,xky leaiw dfa yiáéúëã:

ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå"'êéìò àø÷ð
,"jnn e`xieàéðúå:ìåãâä øæòéìà éáø

øîåà:- ?"jilr `xwp 'd my" `ed dnåìà
ùàøáù ïéìôú.

yi ixd ,"jnn e`xi" df ici lry oeike

.xky leaiw o`k

úìëú ìù èåç àìà-àéä éàîdn ?

?!`ed xky leaiw dfi`e ,da yi d`pd

meyn :opipyneàéðúã:øéàî éáø äéä
øîåà:äðúùð äîd ravéðéî ìëî úìëú

ïéðåòáö?zivivl dxezd ezwiwfdy

e`a zlkzd rav :xi`n iax yxtn

eli`k ziviv zevn miiwnd lky ,epcnll

:zlkzd ok cnln cvike ;dpikyd ipt liawd

íéì äîåã úìëúäù éðôî,òé÷øì äîåã íéå,

ãåáëä àñëì äîåã òé÷øå.

?ceakd `qkl dnec riwxy oipne

øîàðù:"ìàøùé éäìà úà åàøéå,úçúå
øéôñä úðáì äùòîë åéìâø,íéîùä íöòëå

øäèì,xitqd zpal enk `ed riwxdy ixd ,"

áéúëå:ceakd `qka"øéôñ ïáà äàøîë
àñë úåîã`qkl dnec riwxy epcnl ixd ,"

.ceakd

:ïéúéðúîz` x`al dkiynn epzpyn

oiazek ,dnae ,dn lr ,dlibnd zaizk ipic

:dze`

áúåë åðéàzwgnpd ,dheqd zlibn z`

:mina

çåìä ìò àì.ur ly

øééðä ìò àìåmiyzeky ,miayr ly

oink eze` oiyere ,waca mze` miwacne

.xer

ìò àìå

קמשך מעמוד ג

המשך ביאורים למסכת סוטה מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"

`aiwr iax zhiy lr `xnbd dywne

:lirl `xnbay `ziixaa dxkfpy

åikàáé÷ò éáø øáñdlibn dwgnp m`y

dxhwd mcewäçøë ìòá äúåà ïé÷ùî,

?!lirl `ziixaa x`eanke

àéðúäå:øîåà äãåäé éáø:

ìæøá ìù ñåáìëey`xa opeyn lfxa]

sewf [ezizgzaeäéô êåúì ïéìéèîick ,

,gezt ewifgdläøîàå äìéâî ä÷çîð íàù
äúåù éðéà,äúåà ïéøòøòî,äúåà ïé÷ùîå
äçøë ìòá.

àáé÷ò éáø øîà:

ïéëéøö åðà íåìëdizyd z`àìà
ä÷ãåáì,dzpif m`åe ?dzyz dnl - efàìä

úãîåòå ä÷åãázxne` `id xy`k ik !`id

d`nh" dxn` eli`k df ixd ,"dzey ipi`"

?!"ip`

àìà:oicd `ed jk

õîå÷ä áø÷ àìù ãò,äìåëé`idøåæçì
äá."dzey ipi`" :xnele

eli`eõîå÷ä áø÷ùîaey -äìåëé äðéà
äá øåæçì.

iaxl opixn` ji`d :iywiz ok m`e

dxhwd mcew dlibn dwgnp m`y ,`aiwr

ixde ,dze` oixrxrny ,"dzey ipi`" dxn`e

zwigna llk ielz oicd oi` `aiwr iax itl

?!unewd zaxwda wx `l` ,dlibnd

:oywnd ziiyew lr ovxzd dnze

êéîòèéìåef `ziixay ,[jzhiy itl]

ixd ,dpnn zeywdl yie ,zyaeyn dpi`

äôåâ àéä êì éù÷éúlr zeywdl jl yi]

:[diae dipin `ziixad

ipi`" dxn`yk `aiwr iax zrcle zeid

oixrxrn oi` ,dlibnd zwign xg` "dzey

dnl ok m` ,`id zcnere dweca ik dze`

:`aiwr iax xn`õîå÷ä áø÷ùî,äðéà
äá øåæçì äìåëé?

:xnel jl yi oiicr ixdeàìäåä÷åãá
úãîåòåxg` mixne` ep`y myk !`id

?!dlibnd zwign

,`id zyaeyn ef `ziixay ,gxkda `l`

.dpnn zeywdl oi`e

`ziixad oi`y `xnbd zx`ane

e ,zyaeynàéù÷ àì;diae dipin `ziixad

:ik

àäunewd axw oia zwlgnd `tiqd -

zprhl zyyeg dpi`e ,unewd axw `ll

oebka zwqer -"`id zcnere dweca `ld"

àúéúø úîçî äá àøãä÷ãda dxfgy]

.[zcgetn `idyk

zzzex dze` mi`ex ep`y ,epiidc

`ld" oerhl oi` f`y ,mind on zcgtne

d`nh" xnel dzpeeke "`id zcnere dweca

da dxfg `l `ny :mixne` ep` `l` ,"ip`

lr zenz `ny zyyeg `idy meyn `l`

dzxin`a oi` ,ok m`e .dxedh `idy s`

.d`nh `idy d`ced meyn "dzey ipi`"

`xnbd dl yxtne] dze` oixrxrn okle

zxhwd iptl oia weligd mrh dn ,lif`e

.[dixg`l ,unewd

àäåiax zrcl da x`eany `yixd -

xnel dzpeeky meyn dxrxrl oi`y `aiwr

oebka opiwqr - "ip` d`nh"äá àøãä÷ã
àúåéøá úîçîdvin` `idyk da dxfgy]

.[zcgetn `le

on cgt mey da epi`x `ly zeid ik

mindokle ,`id d`nh i`ce mixne` ep` ,

dzrc did dligzkln ik ,zcgetn dpi`

."dzey ipi`" xnel

axwy xg`l da dxfg m`y oicd `ede

yxtncke ,dze` oixrxrn oi`y unewd

.lif`e `xnbd

øîà÷ éëäå:`aiwr iax

.`àúåéøá úîçî ìëdixea lr zcner]

[zcgetn dpi`eàéúù àì ììë ììëoia ,

meyne ,unewd axwyn oia ,dwign xg`

`yixd `id efe ,"ip` d`nh" xnel dzpeeky

.dcedi iax lr wlgp okle ,`ziixad ly

da dxfg m` .aàúéúø úîçîyiy ,

,dzxdh s` lr dzin yygl dzpeek yxtl

`ll unewd axw oia welig yi mewn lkn

:ik ;unewd axw

õîå÷ä áø÷ àìù ãò,àì éúëàã
äìéâî ÷åçîàxg` wgnidl dpic ixdy ,

,dxhwddäìéâî ÷åçîà éîð éàelit`e]

oeik ,dxhwdd mcew [dlibnd dwgnpàìùã
íéðäë ãéáò ïéãëé÷çîãdwignd dzidy]

,[oick `lyäá àøãä éöî`id dleki]

.dwgnp `l eli`k df ixdy ,[da xefgl

da dxfg m` la`õîå÷ä áø÷ùî
oeik ,dixg`l dlibnd dwgnpyneïéãáã

é÷çîã íéðäë ãéáò,äá àøãä éöî àì.

קמשך מעמוד הק

il yi cg` xac :el izxn` :xn xn`

:eny mezpwpwe

:`xnbd ddnzäéì øîà÷ éàîiax

,xi`n iaxl l`rnyiäéì øãäî à÷ éàîå,

cr ,xi`n iaxl l`rnyi iax el xn` dn ike]

`ly daeyz `lde ,[ef daeyz el aiydy

?!`id dprhd oinn

:opiyxtneäéì øîà÷ éëäxi`n iax

:l`rnyi iaxl

á àéòáéî àìc zeierhúåøéúéå úåøéñç,

oeik ,izaizka mdl yegl oi`yàðà é÷áã!

áåáæì ùçéîì åìéôà àìà,éúà àîìéãã
éìãã äéâúà áéúéå"úel ayiizi `ny yegl]

[z"lcd oiniay dhilad lr aeafäéì ÷éçîå,

éø äéì äåùîå"ùztqezd z` wegnie]

- [y"ixk ze`d d`xize ,z"lc ze`ay

ik ,yegl oi` dfl s`ãçà øáãéì ùé,

ìéèî éðàùeze`åéãä êåúì,íåúð÷ð÷å
åîù.ewgenl leki aeafd oi` aeye ,

cnly ,xi`n iax xn`y dn lr opiywne

cnl aeye ,el xizde `aiwr iax lv` dligz

:el dxq`e l`rnyi iax lv`

:opiywneéðéà?![did jk `l ixde]

àéðú àäå:øéàî éáø øîà:

ìàòîùé éáø ìöà äøåú ãîåì éúééäùë,

åéãä êåúì íåúð÷ð÷ ìéèî éúééä,øîà àìå
øáã éì,eäøñà àáé÷ò éáø ìöà éúàáùë

éìò.

.` :ok m`eùåîùà ùåîù àéù÷in z`]

?![dligz xi`n iax yniy

.aäøñàà äøñà àéù÷ine xq` in]

?![xizd

:opixn`eùåîùà ùåîù àîìùáin z`]

[inl mcew xi`n iax yniyàéù÷ àìod ik ,

:meyne ;zn` df ode df

càúà àø÷éòîxi`n iaxéáøã äéî÷ì
àáé÷ò.c`n sixg didy

eéöî àìã ïåéëxi`n iaxäéáéìà í÷
,[epiad `l]`nh xac lr xne` didy itl

xac lre ,jkl mipt el d`xne xedh `edy

mipt el d`xne ,`nh `edy xne` did xedh

.jkl

jkitlàúàxi`n iaxéáøã äéî÷ì
ìàòîùé,àøîâ øîâåzeipynd elv` cnl]

.[eizeaxn l`rnyi iax laiwy

eøãäe xi`n iax [xfg]éáøã äéî÷ì àúà
àáé÷ò,eøáñ`aiwr iaxnàøáñcenrl ,

,xedh dfe `nh df dn iptn dpynd inrh lr

jnqp xac lk dn lre ,xzen dfe xeq` df

inia didy cenlz dfe ,`xwn dfi` lre
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mixe`ia

äëàìîá ìéçúäìבשבת שאיסורה במלאכה רק והוא –
בשבת להניחה אי� ידוע, איסורה שאי� מלאכה אבל ידוע,
שמותרת לטעות יבואו שלא שבת, מערב התחילה אפילו

.1בשבת

íéðîîñå åéã úåøùìכדי במי� הדיו לשרות היה שדרכ� –

חייב בשבת זו מלאכה עושה וא� לשימוש, להכשירו
'לש' .2משו�

íéãâáä úçú øîâåî ïúéìעל מניחי� שהיו בוש� מי� –

ואסור נוד�, ריח� שיהא כדי הבגדי�, תחת גחלי� גבי
'מבשל'. מלאכת משו�

åéìë úúéáù ìò äååöî íãà ïéàùאוטומטיות מכונות –

לילדי� משחקי� מטבע, הכנסת ע"י חפצי� המוכרות
הציבור לרשות העומד טלפו� וכ� דומה, באופ� הפועלי�
בכמה בשבת שיעבדו להניח� מותר וכד', מטבעות ע"י
ידוע שאי� ישראל, ברשות עומדת אינה שהמכונה תנאי�:

שבת בערב נעשה הכל המכונה, בעל .3מיהו

åéìë úúéáùבשבת פתוח להשאירו מותר אינטרנט, אתר –
תכני� בעלי אתרי� האתר, בעל מיהו ידוע שלא בתנאי
– ישראל בה� הנכנסי� שרוב בלשו��הקודש או יהודיי�,
יודע א� א� בשבת, פתוחי� להשאיר� אופ� בכל אסור
יכול תומ"צ שומרי יהודי� רק באתר שנכנסי� בבירור
לא שבו במקו� הנמצאי� יהודי� בשביל פתוח להשאירו

השבת. עדיי� נכנסה

åéìë úúéáùלמזכירה שבת מערב טלפו� חיבור –

למערכת הטלפו� לחבר עדי� (משיבו�): אלקטרונית
שמצוי כפי נכרי�) (של העירונית המרכזיה של ההודעות
הנמצא למשיבו� לחבר צרי� וא� מקומות, בהרבה היו�

הלוי' ה'שבט נכרי�,4בביתו: שרובה בעיר להתיר כתבו
משא בעניני הודעות ומשאירי� בשבת שמתקשרי� א�

יצחק' ה'מנחת אבל וכו'. שהמכונה5ומת� כיו� אסרו
כהדלקת מלאכות בה ונעשי� ישראל של ברשותו נמצאת
ישראל של ברשותו מלאכה לעשות לנכרי ואסור וכד', אור

הישראל .6לצור�

åéìë úúéáù�באופ הפקס מכשיר את לסדר אסור –

לו אסור וכ� בשבת, אוטומאטי באופ� הודעות שישלח
ממקו� או מנכרי הפאקס מכשיר דר� הודעות לקבל
לנתקו ויש השבת, נכנסה כבר כשאצלו שבת אינו שעדיי�

שבת .7בערב

åéìë úúéáùשיפעל הקלטה מכשיר להשאיר אסור –

בשגגה8בשבת העושה לכ� מדרבנ� רק שאיסורו וכיו� ,
לסחור וא� – השבת לאחר זו הקלטה להשמיע לו מותר
ע"ג שירשו� צרי� שבת של תפילות בה שומעי� וא� בה,

חכ� הוראת ובלא בשגגה שנעשה .9הקלטת

åéìë úúéáùכ"ק כותב שבת בשעו� השימוש בעני� –

זי"ע בכגו�10אדמו"ר נוהגי� ה' לדבר חרדי� כמה אצל הנה :
ביותר מחמירי� שיש וא� זייגער, שבת א לתק� דא

zexewn

ע�1) כלי לתת לאסור יש זה שמטע� ח סעי� רסה סימ� להל�
הניצוצות. בתוכו שיפלו כדי הנר ליד מי�

כה.2) ס"ק שכ סי' במג"א כמבואר 'צובע', משו� או
(ראה3) בשבת וממכר מקח של החשש נוספת אלו במכונות

הקונה שכל שבת בערב להתנות המכונה בעל על ולכ� שלח) סי'
לקנות שלא שיתכוי� וכ� שבת, בערב למפרע קנינו חל בשבת
לד, סי' ח"ג יצחק מנחת (שו"ת שבת. למוצאי עד המעות
סי' מהרש"ג משו"ת לב אות פ סי' בהלכה המצויני� ובשערי�
להוסי� יש ולכאורה הנ"ל, התנאי� בלא א� להתיר כתב קיז

נכרי�). שרובו במקו� רק הוא שההיתר
ונב,4) נא סי' ח"י הלכות משנה בשו"ת וכ� כח, סי' ח"ה

מח. סי' אלקטריק קו' ח"ו משה באר ובשו"ת
צד.5) סי' ח"ד חלק"י בשו"ת וכ� יד סי' ח"ה
להשאיר6) אפילו ש� ואסר הישראל, לצור� ההודעות ובד"כ

היו�. סגור המסחר שבית הודעה
פו.7) סי' ח"ג האפוד חשב שו"ת
עכ"פ8) או 'המבעיר' משו� עובר בשבת עצמו שהמקליט

נז. סי' ח"ב יחו"ד שו"ת בשבת, קול מוליד
כו,9) סי' ח"ו נדברו אז שו"ת נה, סי' ח"ז הלכות משנה שו"ת

עז. סי' אלקטריק קונטרס ח"ז משה באר שו"ת
קצד.10) ע' חי"ב קודש באגרות
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'לש' .2משו�

íéãâáä úçú øîâåî ïúéìעל מניחי� שהיו בוש� מי� –

ואסור נוד�, ריח� שיהא כדי הבגדי�, תחת גחלי� גבי
'מבשל'. מלאכת משו�

åéìë úúéáù ìò äååöî íãà ïéàùאוטומטיות מכונות –

לילדי� משחקי� מטבע, הכנסת ע"י חפצי� המוכרות
הציבור לרשות העומד טלפו� וכ� דומה, באופ� הפועלי�
בכמה בשבת שיעבדו להניח� מותר וכד', מטבעות ע"י
ידוע שאי� ישראל, ברשות עומדת אינה שהמכונה תנאי�:

שבת בערב נעשה הכל המכונה, בעל .3מיהו

åéìë úúéáùבשבת פתוח להשאירו מותר אינטרנט, אתר –
תכני� בעלי אתרי� האתר, בעל מיהו ידוע שלא בתנאי
– ישראל בה� הנכנסי� שרוב בלשו��הקודש או יהודיי�,
יודע א� א� בשבת, פתוחי� להשאיר� אופ� בכל אסור
יכול תומ"צ שומרי יהודי� רק באתר שנכנסי� בבירור
לא שבו במקו� הנמצאי� יהודי� בשביל פתוח להשאירו

השבת. עדיי� נכנסה

åéìë úúéáùלמזכירה שבת מערב טלפו� חיבור –

למערכת הטלפו� לחבר עדי� (משיבו�): אלקטרונית
שמצוי כפי נכרי�) (של העירונית המרכזיה של ההודעות
הנמצא למשיבו� לחבר צרי� וא� מקומות, בהרבה היו�

הלוי' ה'שבט נכרי�,4בביתו: שרובה בעיר להתיר כתבו
משא בעניני הודעות ומשאירי� בשבת שמתקשרי� א�

יצחק' ה'מנחת אבל וכו'. שהמכונה5ומת� כיו� אסרו
כהדלקת מלאכות בה ונעשי� ישראל של ברשותו נמצאת
ישראל של ברשותו מלאכה לעשות לנכרי ואסור וכד', אור

הישראל .6לצור�

åéìë úúéáù�באופ הפקס מכשיר את לסדר אסור –

לו אסור וכ� בשבת, אוטומאטי באופ� הודעות שישלח
ממקו� או מנכרי הפאקס מכשיר דר� הודעות לקבל
לנתקו ויש השבת, נכנסה כבר כשאצלו שבת אינו שעדיי�

שבת .7בערב

åéìë úúéáùשיפעל הקלטה מכשיר להשאיר אסור –

בשגגה8בשבת העושה לכ� מדרבנ� רק שאיסורו וכיו� ,
לסחור וא� – השבת לאחר זו הקלטה להשמיע לו מותר
ע"ג שירשו� צרי� שבת של תפילות בה שומעי� וא� בה,

חכ� הוראת ובלא בשגגה שנעשה .9הקלטת

åéìë úúéáùכ"ק כותב שבת בשעו� השימוש בעני� –

זי"ע בכגו�10אדמו"ר נוהגי� ה' לדבר חרדי� כמה אצל הנה :
ביותר מחמירי� שיש וא� זייגער, שבת א לתק� דא

zexewn

ע�1) כלי לתת לאסור יש זה שמטע� ח סעי� רסה סימ� להל�
הניצוצות. בתוכו שיפלו כדי הנר ליד מי�

כה.2) ס"ק שכ סי' במג"א כמבואר 'צובע', משו� או
(ראה3) בשבת וממכר מקח של החשש נוספת אלו במכונות

הקונה שכל שבת בערב להתנות המכונה בעל על ולכ� שלח) סי'
לקנות שלא שיתכוי� וכ� שבת, בערב למפרע קנינו חל בשבת
לד, סי' ח"ג יצחק מנחת (שו"ת שבת. למוצאי עד המעות
סי' מהרש"ג משו"ת לב אות פ סי' בהלכה המצויני� ובשערי�
להוסי� יש ולכאורה הנ"ל, התנאי� בלא א� להתיר כתב קיז

נכרי�). שרובו במקו� רק הוא שההיתר
ונב,4) נא סי' ח"י הלכות משנה בשו"ת וכ� כח, סי' ח"ה

מח. סי' אלקטריק קו' ח"ו משה באר ובשו"ת
צד.5) סי' ח"ד חלק"י בשו"ת וכ� יד סי' ח"ה
להשאיר6) אפילו ש� ואסר הישראל, לצור� ההודעות ובד"כ

היו�. סגור המסחר שבית הודעה
פו.7) סי' ח"ג האפוד חשב שו"ת
עכ"פ8) או 'המבעיר' משו� עובר בשבת עצמו שהמקליט

נז. סי' ח"ב יחו"ד שו"ת בשבת, קול מוליד
כו,9) סי' ח"ו נדברו אז שו"ת נה, סי' ח"ז הלכות משנה שו"ת

עז. סי' אלקטריק קונטרס ח"ז משה באר שו"ת
קצד.10) ע' חי"ב קודש באגרות
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מלתת ידי את מוש� הנני שלכ� זה, בהיתר ג� המפקפקי�
ומבלי בזה, להשתדל עליו מצדו הוא אבל רשמי, באופ� עצה
שעו� להשיג יכול איפוא שיחקור כדאי ולכ� טומעל, לעשות
חוגי בי� ובפרט אביב בתל למכביר נמצא שבודאי כזה,
ויקנה דורות, זה דא בכגו� שנהגו דאשכנז, שמי� היראי
היינו ההוצאות כל את לסלק שעלי ומוב� חשבוני, על השעו�
נמצא. בו בבית הצרי� במקו� קביעתו וג� השעו� מחיר
שדעתו משמע זה שממכתב שי"א (להעיר הבאה באות וראה
להתירו והורה שבת, לשעו� ביחס שלילית אדמו"ר כ"ק של
זאת וג� השעו�, לולא שבת שומרי� היו לא שכנראה במקו�

וקביעתו). השעו� הוצאות את לה� ששילמו לאחר רק
äëàìî äùåòä àåä åîöòá éìëäùאו דיו השורה אבל –

מעשה את עשה עשה הישראל הכלי� תחת מוגמר הנות�
כל מעצמו עושה אינו והכלי השבת, קוד� המלאכה

מלאכה.
åéìàî úáùá äëàìî äùåòäמ שמותר– משמע כא�

ואי� בשבת, מתחילה כשהמלאכה ג� שבת שעו� להניח
דוקא שבת בערב הפעולה להתחיל .11צרי�

úáùá íéãåöéð íäåרעל ע� מלכודת להניח מותר וכ� –
הרעל ויאכלו חיות לש� יכנסו שבשבת א� יו�, .12מבעוד

zexewn

מלאכת11) השבת' ב'שביתת שהובא פראנק הגרצ"פ כדעת
וראה ס"י, ח"ג חיי�' ה'מחנה כדעת ולא ט, ס"ק בבא"ר זורע
אלא התירו שלא שבת שעו� בעניני טז סעי� על להל� עוד
בזה שיהיה במקו� ולא הבית, וחימו� קירור האור, להדלקת
שז. בסי' בעז"ה יתבאר שבת שעו� ע"י בישול ולעני� שבת, זלזול

לו.12) אות פכ"ה כהלכתה שבת שמירת
ההיתר13) ואופני בשבת, צידה איסור – בשבת ניצודי� וה�

שטז. סי' להל� נתבארו בזה
סעי�14) רמ"ו סי' לעיל ג�: רבינו הביא הכלי� שביתת עני�

בפרהסיא). (כשהוא וֿז סעיפי� רמג סימ� לעיל א.

רנב סימ� ב' חלק

•
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Âלאסר מ�עלת אינ� �לב�� �הזמנה אמר� ��א א�מרי� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹי�
�ג�� קד�ה, ��מי�י להי�ת ��הזמינ� א�א חל �� ְָ�ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹלה����
קד�ה ��מי�י � �פ�י� �ל רצ�ע�ת וכ� (א). �פ�י� �ל ָ�ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַ�יס

ה�ד�ה. ��� ולא ָ�ְְֵַֹה�,

ספר ל�� המע�ד קל� �ג�� ה�ד�ה, ��� להי�ת הזמינ� א� ְֵֵֶָ�ְְְַָָ�ְְְֲִִִִַָאבל
א�א חל, �ברי עליו לכ�ב אס�ר � �מז�ז�ת �פ�י� א� ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ��רה

עליו. התנה �� ְִִֵָָָא�

מ�ר רא� �ל �פ�י� �הרי ק�ה, לקד�ה לה�ריד� מ�ר ָ�ְֲִִֵֶֶַָָֹ�ְְִִָ�ֲָאבל
ה�ד�ה. ��� �ה� �י על א� חד�י�, ה� א� יד �ל ָ�ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלע��ת�
�פ�י� עליו לכ�ב מ�ר � ��רה ספר ל�� המע�ד קל� ְְִִִָָָֹ�ְֵֵֶָָ�ְְְֵַָוכ�
��רה ספר ��ד�ת �י על א� לב, �סימ� ��ת�אר �מ� ֵֶַָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ�מז�ז�ת
ואס�ר �לל, ��קד�ה �בר נקרא לא וגט מ�ד�ת�. ְְָָָ�ְְְִִֵֶָָָָָֹ�ְְִָ�ד�לה

התנה. �� א� א�א ��רה ספר ל�� המע�ד קל� על ְְִִֵֵֵֶֶָָָָ�ְְְְַַָָלכתב�

עד (ב) �ל��, אינ� הזמנה � ה�ד�ה �ג�� �א� א�מרי� ְְֵַַָָָָ�ְְְְִֵֶַַוי�
על לכ�ב ��תחיל �ג�� ה�ד�ה, ��� �ל מע�ה �� ְְְִִֶַַָֹ�ְֲֲֶֶֶֶַַַ��ע�ה
�תבי �אר ה�י� וה�א �מז�ז�ת, �פ�י� א� ��רה ספר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה�ל�
אפ�� חל �ברי עליו לכ�ב אס�ר ואז ה�יר. על אפ�� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹה�ד�
�ג�� מ�עיל �נאי אי� ה�ל ��דברי לפי ��ח�ה, עליו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהתנה
לת�מי�י אבל �קד�ת�. ��ה�א חל �� לה���� ְְֲִֵַָָ�ְְְְִִֵֶַָֹ�ְַה�ד�ה
(רק �קד�ת� �ע�ד� אפ�� ה�ל לדברי �נאי מ�עיל ַָָ�ְְְְְֲִִִִֵַַָָֹ�ְקד�ה

��רה��� ספר �ל עטר�ת �ג�� מצות�, ��עת ��א �ה� ��� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
קנד. �סימ� ��ת�אר �מ� חתני�), �רא� �לה�יח� מה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹל�ל

קנא. �סימ� ��ת�אר �מ� מג�ה, ��מי� יהא ��א ְְְִִֵֶֶָָ�ְְְְִִֵֶַַֹ�בלבד

אי� � חנ�ה נר ל�לב, ��פר, ציצית, �ג�� מצוה, ��מי�י ֵָ�ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָאבל
��� �לי �� ל�� ע�א� �אפ�� ה�ל, לדברי �לל לתנאי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹצרי�

�ה� לה���� מ�ר � ר��ת �עמי� מצות� �ה� ונע�ית ְְִֵֶַָָ�ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ�נאי
ֹחל.

�בר איזה לק�ר �ג�� מצות�, ��עת �ה� י���� ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹרק
צרי� (ואי� כא �סימ� ��ת�אר �מ� �בגד ה�ל�יי� ציצית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ח�טי
ה�ב�ע �רצ�עה �בר איזה לכר� �ג�� קד�ה, �ת�מי�י ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ�ְְְִֵַַל�מר
מצוה). ���י מ��� �זה מ�עיל אינ� �נאי �אפ�� �עליו, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ�תפ�י�

�י על א� הרא��נה, ��ברא להחמיר י� � הלכה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ�לעני�
��י� לכ�ב עכ�ו נהג� וא�ֿעלֿ�יֿכ� ה�נ�ה. ��ברא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�הע�ר
�� ��הג� ��יו� לפי ��רה, ספר ל�� המע�ד קל� על ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְְְֵַַָ�קמיע�ת
��ה��פרי� �הרי מ�ח�ה, עליו התנה �א�� זה הרי �ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
לדבר ה� �� לה���� �עת על א�ת� מת�ני� � א�ת� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָמת�ני�

�כ�. ��נהג� �יו� הר��ת, לדבר ה� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ�ְקד�ה

�פ�י� �ל ��ק ������י� אד� �ני הר�ה ��הג� מה (וכ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ג)
התנ� �א�� זה �הרי �� ��הג� ��יו� זה, מ�ע� ה�א ��ר� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ��ה�

�מנהג�): ��ר� �� ������� ���נא�ה� א� ��ע�א�ה� ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָעליו

תפילי� לשנות מותר א� מב, סימ� א חלק

ו סעי� ראש לשל יד של

א�‡ ��רא�� �תפ�י� לה��י� קב�ע ה��א לבית ל�נס ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאס�ר
עראי ה��א �בית אבל צרכיו, �ה� יע�ה ��א �זרה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�זר�ע�,
לה��י� מ�ר � לגד�לי� �� ל�נ�ת רגילי� �אי� מק�� ְְִַָ�ְְְְִִִִִֵֶַָָָ�הינ�

צנ�ע. מק�� ה�א אפ�� �� י�נה ��א ח���י� ואי� ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�,

� ה��א �בית ��א אפ�� �תפ�י� לה��י� �א�סר מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹוי�
��� צריכי� �תפ�י� ה���יני�, �ר� כ� �י �ה�, יפיח ��א ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�זרה

לדבריו. לח�� וי� ְְִִֵָָָָנקי.
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ה�יס וא�חז �כיס� ��ה� אבל עליו, ��ה� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��ה
� �כיס� ���ה� ה�ל, לדברי [�]�� לה��י� מ�ר � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְָ�יד�

מד. �סימ� ��ת�אר �מ� ה�ל, לדברי �הפחה א��ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאי�

� �ביד� �בגד� ��פס� א� אפ�� �יד�, א�חז� א�א �כיס� אינ� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָוא�
י�פ�� (א) ��א ה��א, �בית ��א אפ�� מע�ד �ה� לה��י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ְְְִֶַָָאס�ר
מע�ד: �����י� רגליו על ���ל� רגלי� מי ניצ�צ�ת את ז� ָ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�יד

�ק��רי�· צר�רי� ה� א� וכ� חג�רה, וחגר �חיק� ה� א� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאבל
� �יד� לאחז� לעיל) ��ת�אר �מה (ע�� צרי� �אי� ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�בגד�

מע�ד: אפ�� �ה� לה��י� ָ�ְְְֲִִֶַָָ�מ�ר

נ�פלי�‚ ניצ�צ�ת �אי� �ח�ח �עפר א� מי�ב מ��י� א� ְֲִִִֵֶַַַָ�ְְֲִִַָאבל
�יד�. מג�י� ��ה� אפ�� �ה� לה��י� מ�ר � רגליו ְִָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָ�ְַַָעל
יע�ה ��א �זרה � קב�ע ה��א לבית �ה� י�נס ��א ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�בלבד
ל�נ�ת �רגילי� מק�� �ה�א �יו� �יד�, מג�י� ��ה� צרכיו ְְִִִִֵֶֶָָָָ�ְְְֵֶֶָָָ�ה�

לגד�לי�. ��ְִִ

�בית צרכיו �ה� לע��ת אפ�� �מ�ר �יד� �בגד� א�חז� א� ְְֲֲִֵֶַָָָָ�ְְְֲֲִִָָָאבל
��מאל�, לא אבל ל��, �נגד �ימינ� ��אחז� וצרי� קב�ע. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹה��א
אי� ניצ�צ�ת �ל�פ��� מק�חי�. אי� �ימי� אבל ,�� יק�ח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��א
קט�י�, �לא לגד�לי� אפ�ר �אי �א� לגד�לי�, ���פנה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹלח��
מ� מק�� מ�ל קט�י�, לידי �א לגד�לי� עצמ� ���חק �����ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לניצ�צ�ת. לח�� אי� �מי�ב מי�ב, צרכיו ע��ה ה�א ְִֵָָ�ְָ�ְְְֶַָָָה�ת�

מ�חת י�צאה רצ�עה �הא ��א ��ה�, �רצ�ע�ת לגלל� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוי�הר
��"י �ל וי�"ד ד' �הרי קד�ה, י� �רצ�ע�ת ��� טפח, ְֲֵֶֶַַָ�ְְֵֶֶַַָָיד�
�ית מ�תח א��ת אר�ע מרחיק י�צא �כ�ה�א �ה�. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָקב�עי�

עליו. �מניח� ִִֵַַָָָה��א

�ית מ�תח א��ת אר�ע �רח�ק לחלצ� צרי� � ���כנס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
קב�ע ה��א לבית ה�כנס ואפ�� �יד�. �בגד� �מכניס� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָה��א,
�י על וא� א��ת. אר�ע �רח�ק לחלצ� צרי� � מי� ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָלה��י�
�ל א��ת אר�ע ��� אפ�� �תפ�י� ליל� ה�י� מ� א��ר ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ�אי�
מ��� �פ�יו לחל� ה�א צרי� ��ה �יו� מק�� מ�ל עצמ�, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹצ�אה
מ�ד לחלצ� ל� י� � צרכיו �ה� יע�ה ��א חכמי� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�זרת
�ל א��ת �אר�ע �ה� ה��א, �ית �ל א��ת לאר�ע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַ���יע

פג. �סימ� ��ת�אר �מ� עצמ� ְְְְִִֵֶַָָָָצ�אה

�בגד� יאחז� ו�� ה��א, �ית עד �ידיו ע�� לה�ליכ� יכ�ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאבל
מע�ד י��י� א� אבל �ח�ח. �עפר א� מי�ב י��י� א� ימי� ָ�ְְֲֲִִִַַַַָָ�ְְְִִִַַָ�יד
�� א� א�א לחבר�, י�נ� א�א ה��א, לבית ע�� י�ליכ� לא �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
צרכיו לע��ת קב�ע ה��א לבית ה�כנס אבל �כיס�. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמ�ליכ�
להכניס� חכמי� ל� �ה�יר� ��יו� לחבר� ל�נ� ל� אי� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ְמי�ב
���מר�ה� �די ע��, להכניס� י� � �יד� �בגד� ה��א ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָלבית

�עצמ�. ל�מר� מצוה וג� ה��יקי�, ְְְְְְִִִִַַַַָָָמ�

לחלצ� צרי� קב�ע ה��א לבית �ה�כנס אמ�רי� �ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ה
�לא מג�ה היא ��� �ה��אה ה��א �בית א��ת? אר�ע ְָֹ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ�רח�ק
לעצמ� ר��ת היא החפירה �הרי �חפירה היא א� אבל ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָחפירה,
�לל ה��א �ית �י� ל� ואי� לעצמ�, ר��ת ��מעלה ה��א ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�בית
�מ�ל �עליו. �תפ�י� �ת�כ� ל�נס �מ�ר פג, �סימ� ��ת�אר ְְִִִִִֵֶָָָָָ�ְְְִִֵֶָָ�מ�
�ית ��אר �מ� ה�ל, לדברי לחלצ� �צרי� ����י� קד� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמק��,

שטו). �סימ� ��ת�אר �מ� לכ��ת�, (וג� קב�ע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה��א

צרי� � צרכיו לע��ת אבל לה��י�, אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָ��ה
אפ��לח צרכיו, לע��ת �ר�צה מ�ק�� א��ת אר�ע �רח�ק לצ� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ה�דה: �ני על א� �חצר� א�א �לל ה��א �ית �אינ� �מק�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפנה

סמ��„ א� ��ילה נפנה א� אבל ,���� ���פנה זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָוכל
� צרכיו ע��ת אחר ע�ד עליו להניח� �ה�ת �אי� ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלח�כה
לבית �ה� י�נס ולא �בגד�, �ל�לי� ה� אפ�� צרכיו �ה� יע�ה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ח�לצ� א�א �בגד�, �ל�לי� וה� מי�ב לה��י� אפ�� קב�ע ְְְְְִִֵֶָָָ�ְְְֲִִִֵַַַָה��א
אי� א� אבל טפח. �� י� א� �כיס� �מ�יח� א��ת אר�ע ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�רח�ק
מ�יח� וא� �לי�. �ה�א �יו� ה�פ�י� לג�י ה�א �טל � טפח ��ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
וא�חז לג�יה�. �טל אינ� � טפח �� אי� אפ�� �לי� �אינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�כלי
צרכיו לע��ת קב�ע ה��א לבית אפ�� ונכנס �יד� ה�לי א� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָה�יס

מע�ד: אפ�� לה��י� ָ�ְְְֲִִַא�

קב�ע‰ ה��א לבית �פ�י� להכניס חכמי� �ה�יר� זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
אפ�ר �אי ���דה, ה��א �בית ה�א �כיס�, ��ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאפ��

�רכי�. ע�ברי א�ת� י�ל� ��א ה��א לבית ח�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהצניע�

�יו� �כיס� אפ�� �לל יכניס� לא � ���ית ה��א �בית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאבל
�חצר�, צרכיו �ה� יע�ה לא וכ� ה����ר. �מק�� לה�יח� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��כ�ל
�ה� לה��י� מ�ר אבל �כיס�. ה� אפ�� ה��א �בית ��א ְְִֶַָָ�ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹאפ��
וחצר�: �בית� ה�א אפ�� �כיס�, ��ה� קב�ע ה��א �בית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ��א

Â�אד� �תפ�י� א�א ה�יר� לא ���דה, ה��א �בית ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואפ��
�ע� �כל לטרח אפ�ר ואי ��דה, �ה� וה�ל� ה��� �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל�ב��
�רכי�. ע�ברי מ�ני ��דה להצניע� אפ�ר אי וג� לבית�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלה�יב�

���דה ה��א �בית אפ�� להכניס� אס�ר � ספרי� �אר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל
�בית ��א אפ�� צרכיו לע��ת א� מי�ב, לה��י� �יד� ְְֲֲִֵֶַָָָֹ�ְְְְְְִִַָ�בגד�
�כיס� להכניס� מ�ר אבל �בית�. לה�יח� יכ�ל �י קב�ע, ְְְִִַָָָ�ְְֲִִִֵֵַַַָָָָה��א
אפ�� לה��י� א� צרכיו, לע��ת ���דה קב�ע ה��א ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלבית
�חצר� צרכיו �ה� לע��ת א� ���ית, ה��א �בית (אבל ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ְמע�ד
אפ�� �אס�ר �תפ�י� �ינ� � קב�ע ה��א �בית ��א ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפ��
ה��א לבית �כיס� אפ�� להכניס� אס�ר � ��רה וספר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�כיס�).

רפב. סימ� �עה �י�רה ��ת�אר �מ� ���דה אפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקב�ע

�ה�א א�א קט�י� אפ�� א� �ד�לי�, צרכיו לע��ת ��ר�צה זה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָוכל
נכנס א� אבל לגד�לי�. �� י�נה ��א לח�� וי� קב�ע ה��א ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ית
מג�י� אפ�� �יד� להכניס� מ�ירי� �י� �לל צרכיו לע��ת ִ�ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��א

ספרי�. ל�אר ה�י� וה�א ���ית. אפ�� קב�ע ה��א ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלבית

�מ� צרכיו לע��ת ��א קב�ע ה��א לבית �נכנס �א�סר מי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוי�
לדבריו. לח�� ונכ�� צרכיו. לע��ת �נכנס �מ� ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ��ת�אר,

ה��א לבית ל�נס אבל �ידיו, להכניס� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ��ה
אפ�� �לל צרכיו לע��ת ��א �זר�ע� א� ��רא�� ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָֹֹ�תפ�י�
רא�� על מכ�י� ה� אפ�� עני� �כל אס�ר ה�ל לדברי � ִַֹ�ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹקט�י�
�עליו. �תפ�י� ל�נס אסר� ה�רח� �בית אפ�� �הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�זר�ע�,
�תפ�י� לה��י� קב�ע ה��א לבית ל�נס א��ר �אי� אמר� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
��ה��י� מ��� א�א �ה�, י�נה ��א �זרה מ��� א�א ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ�עליו,
א�ת� מטריחי� הי� ולא �לעד�, אפ�ר ואי אד� �ל ח�יו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹה�א

לצר�. ��א ���כנס �� �אי� מה ,�� ��ביל �פ�יו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלחל�

��כרח �יו� מק�� מ�ל אד�, �ל צר�� �ה�א א� למרח� ְָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָול�נס
לחלצ� הצריכ�ה� � �גדיו �ל ���פ�יט ��רח� לחלצ� ְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָה�א

י�נס ��א ה�רח� �תח זהעל �מ�ע� ה�רח�. לבית �לל �ה� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
���כנס קב�ע ה��א מ�ית א��ת אר�ע �רח�ק לחלצ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהצריכ�ה�

למעלה: ��ת�אר �מ� ְְְְְְִִֵֶַַָָלה��י�,

בתפילי� להתנהג אי� די� מג, סימ� א חלק

אֿו סעיפי� הכסא לבית בהכנסו
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ה�יס וא�חז �כיס� ��ה� אבל עליו, ��ה� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��ה
� �כיס� ���ה� ה�ל, לדברי [�]�� לה��י� מ�ר � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְָ�יד�

מד. �סימ� ��ת�אר �מ� ה�ל, לדברי �הפחה א��ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאי�

� �ביד� �בגד� ��פס� א� אפ�� �יד�, א�חז� א�א �כיס� אינ� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָָוא�
י�פ�� (א) ��א ה��א, �בית ��א אפ�� מע�ד �ה� לה��י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ְְְִֶַָָאס�ר
מע�ד: �����י� רגליו על ���ל� רגלי� מי ניצ�צ�ת את ז� ָ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�יד

�ק��רי�· צר�רי� ה� א� וכ� חג�רה, וחגר �חיק� ה� א� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאבל
� �יד� לאחז� לעיל) ��ת�אר �מה (ע�� צרי� �אי� ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�בגד�

מע�ד: אפ�� �ה� לה��י� ָ�ְְְֲִִֶַָָ�מ�ר

נ�פלי�‚ ניצ�צ�ת �אי� �ח�ח �עפר א� מי�ב מ��י� א� ְֲִִִֵֶַַַָ�ְְֲִִַָאבל
�יד�. מג�י� ��ה� אפ�� �ה� לה��י� מ�ר � רגליו ְִָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָ�ְַַָעל
יע�ה ��א �זרה � קב�ע ה��א לבית �ה� י�נס ��א ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�בלבד
ל�נ�ת �רגילי� מק�� �ה�א �יו� �יד�, מג�י� ��ה� צרכיו ְְִִִִֵֶֶָָָָ�ְְְֵֶֶָָָ�ה�

לגד�לי�. ��ְִִ

�בית צרכיו �ה� לע��ת אפ�� �מ�ר �יד� �בגד� א�חז� א� ְְֲֲִֵֶַָָָָ�ְְְֲֲִִָָָאבל
��מאל�, לא אבל ל��, �נגד �ימינ� ��אחז� וצרי� קב�ע. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹה��א
אי� ניצ�צ�ת �ל�פ��� מק�חי�. אי� �ימי� אבל ,�� יק�ח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��א
קט�י�, �לא לגד�לי� אפ�ר �אי �א� לגד�לי�, ���פנה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹלח��
מ� מק�� מ�ל קט�י�, לידי �א לגד�לי� עצמ� ���חק �����ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

לניצ�צ�ת. לח�� אי� �מי�ב מי�ב, צרכיו ע��ה ה�א ְִֵָָ�ְָ�ְְְֶַָָָה�ת�

מ�חת י�צאה רצ�עה �הא ��א ��ה�, �רצ�ע�ת לגלל� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוי�הר
��"י �ל וי�"ד ד' �הרי קד�ה, י� �רצ�ע�ת ��� טפח, ְֲֵֶֶַַָ�ְְֵֶֶַַָָיד�
�ית מ�תח א��ת אר�ע מרחיק י�צא �כ�ה�א �ה�. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָקב�עי�

עליו. �מניח� ִִֵַַָָָה��א

�ית מ�תח א��ת אר�ע �רח�ק לחלצ� צרי� � ���כנס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
קב�ע ה��א לבית ה�כנס ואפ�� �יד�. �בגד� �מכניס� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָה��א,
�י על וא� א��ת. אר�ע �רח�ק לחלצ� צרי� � מי� ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָלה��י�
�ל א��ת אר�ע ��� אפ�� �תפ�י� ליל� ה�י� מ� א��ר ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ�אי�
מ��� �פ�יו לחל� ה�א צרי� ��ה �יו� מק�� מ�ל עצמ�, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹצ�אה
מ�ד לחלצ� ל� י� � צרכיו �ה� יע�ה ��א חכמי� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�זרת
�ל א��ת �אר�ע �ה� ה��א, �ית �ל א��ת לאר�ע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַ���יע

פג. �סימ� ��ת�אר �מ� עצמ� ְְְְִִֵֶַָָָָצ�אה

�בגד� יאחז� ו�� ה��א, �ית עד �ידיו ע�� לה�ליכ� יכ�ל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאבל
מע�ד י��י� א� אבל �ח�ח. �עפר א� מי�ב י��י� א� ימי� ָ�ְְֲֲִִִַַַַָָ�ְְְִִִַַָ�יד
�� א� א�א לחבר�, י�נ� א�א ה��א, לבית ע�� י�ליכ� לא �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
צרכיו לע��ת קב�ע ה��א לבית ה�כנס אבל �כיס�. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמ�ליכ�
להכניס� חכמי� ל� �ה�יר� ��יו� לחבר� ל�נ� ל� אי� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ְמי�ב
���מר�ה� �די ע��, להכניס� י� � �יד� �בגד� ה��א ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָלבית

�עצמ�. ל�מר� מצוה וג� ה��יקי�, ְְְְְְִִִִַַַַָָָמ�

לחלצ� צרי� קב�ע ה��א לבית �ה�כנס אמ�רי� �ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ה
�לא מג�ה היא ��� �ה��אה ה��א �בית א��ת? אר�ע ְָֹ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ�רח�ק
לעצמ� ר��ת היא החפירה �הרי �חפירה היא א� אבל ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָחפירה,
�לל ה��א �ית �י� ל� ואי� לעצמ�, ר��ת ��מעלה ה��א ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�בית
�מ�ל �עליו. �תפ�י� �ת�כ� ל�נס �מ�ר פג, �סימ� ��ת�אר ְְִִִִִֵֶָָָָָ�ְְְִִֵֶָָ�מ�
�ית ��אר �מ� ה�ל, לדברי לחלצ� �צרי� ����י� קד� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמק��,

שטו). �סימ� ��ת�אר �מ� לכ��ת�, (וג� קב�ע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה��א

צרי� � צרכיו לע��ת אבל לה��י�, אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָ��ה
אפ��לח צרכיו, לע��ת �ר�צה מ�ק�� א��ת אר�ע �רח�ק לצ� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ה�דה: �ני על א� �חצר� א�א �לל ה��א �ית �אינ� �מק�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפנה

סמ��„ א� ��ילה נפנה א� אבל ,���� ���פנה זה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָוכל
� צרכיו ע��ת אחר ע�ד עליו להניח� �ה�ת �אי� ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלח�כה
לבית �ה� י�נס ולא �בגד�, �ל�לי� ה� אפ�� צרכיו �ה� יע�ה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ח�לצ� א�א �בגד�, �ל�לי� וה� מי�ב לה��י� אפ�� קב�ע ְְְְְִִֵֶָָָ�ְְְֲִִִֵַַַָה��א
אי� א� אבל טפח. �� י� א� �כיס� �מ�יח� א��ת אר�ע ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�רח�ק
מ�יח� וא� �לי�. �ה�א �יו� ה�פ�י� לג�י ה�א �טל � טפח ��ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
וא�חז לג�יה�. �טל אינ� � טפח �� אי� אפ�� �לי� �אינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�כלי
צרכיו לע��ת קב�ע ה��א לבית אפ�� ונכנס �יד� ה�לי א� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָה�יס

מע�ד: אפ�� לה��י� ָ�ְְְֲִִַא�

קב�ע‰ ה��א לבית �פ�י� להכניס חכמי� �ה�יר� זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
אפ�ר �אי ���דה, ה��א �בית ה�א �כיס�, ��ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאפ��

�רכי�. ע�ברי א�ת� י�ל� ��א ה��א לבית ח�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהצניע�

�יו� �כיס� אפ�� �לל יכניס� לא � ���ית ה��א �בית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאבל
�חצר�, צרכיו �ה� יע�ה לא וכ� ה����ר. �מק�� לה�יח� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��כ�ל
�ה� לה��י� מ�ר אבל �כיס�. ה� אפ�� ה��א �בית ��א ְְִֶַָָ�ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹאפ��
וחצר�: �בית� ה�א אפ�� �כיס�, ��ה� קב�ע ה��א �בית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ��א

Â�אד� �תפ�י� א�א ה�יר� לא ���דה, ה��א �בית ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואפ��
�ע� �כל לטרח אפ�ר ואי ��דה, �ה� וה�ל� ה��� �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל�ב��
�רכי�. ע�ברי מ�ני ��דה להצניע� אפ�ר אי וג� לבית�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלה�יב�

���דה ה��א �בית אפ�� להכניס� אס�ר � ספרי� �אר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאבל
�בית ��א אפ�� צרכיו לע��ת א� מי�ב, לה��י� �יד� ְְֲֲִֵֶַָָָֹ�ְְְְְְִִַָ�בגד�
�כיס� להכניס� מ�ר אבל �בית�. לה�יח� יכ�ל �י קב�ע, ְְְִִַָָָ�ְְֲִִִֵֵַַַָָָָה��א
אפ�� לה��י� א� צרכיו, לע��ת ���דה קב�ע ה��א ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלבית
�חצר� צרכיו �ה� לע��ת א� ���ית, ה��א �בית (אבל ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ְמע�ד
אפ�� �אס�ר �תפ�י� �ינ� � קב�ע ה��א �בית ��א ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפ��
ה��א לבית �כיס� אפ�� להכניס� אס�ר � ��רה וספר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�כיס�).

רפב. סימ� �עה �י�רה ��ת�אר �מ� ���דה אפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקב�ע

�ה�א א�א קט�י� אפ�� א� �ד�לי�, צרכיו לע��ת ��ר�צה זה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָוכל
נכנס א� אבל לגד�לי�. �� י�נה ��א לח�� וי� קב�ע ה��א ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ית
מג�י� אפ�� �יד� להכניס� מ�ירי� �י� �לל צרכיו לע��ת ִ�ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��א

ספרי�. ל�אר ה�י� וה�א ���ית. אפ�� קב�ע ה��א ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלבית

�מ� צרכיו לע��ת ��א קב�ע ה��א לבית �נכנס �א�סר מי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוי�
לדבריו. לח�� ונכ�� צרכיו. לע��ת �נכנס �מ� ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ��ת�אר,

ה��א לבית ל�נס אבל �ידיו, להכניס� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ��ה
אפ�� �לל צרכיו לע��ת ��א �זר�ע� א� ��רא�� ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָֹֹ�תפ�י�
רא�� על מכ�י� ה� אפ�� עני� �כל אס�ר ה�ל לדברי � ִַֹ�ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹקט�י�
�עליו. �תפ�י� ל�נס אסר� ה�רח� �בית אפ�� �הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�זר�ע�,
�תפ�י� לה��י� קב�ע ה��א לבית ל�נס א��ר �אי� אמר� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
��ה��י� מ��� א�א �ה�, י�נה ��א �זרה מ��� א�א ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ�עליו,
א�ת� מטריחי� הי� ולא �לעד�, אפ�ר ואי אד� �ל ח�יו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹה�א

לצר�. ��א ���כנס �� �אי� מה ,�� ��ביל �פ�יו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלחל�

��כרח �יו� מק�� מ�ל אד�, �ל צר�� �ה�א א� למרח� ְָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָול�נס
לחלצ� הצריכ�ה� � �גדיו �ל ���פ�יט ��רח� לחלצ� ְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָה�א

י�נס ��א ה�רח� �תח זהעל �מ�ע� ה�רח�. לבית �לל �ה� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
���כנס קב�ע ה��א מ�ית א��ת אר�ע �רח�ק לחלצ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהצריכ�ה�

למעלה: ��ת�אר �מ� ְְְְְְִִֵֶַַָָלה��י�,

בתפילי� להתנהג אי� די� מג, סימ� א חלק

אֿו סעיפי� הכסא לבית בהכנסו
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הפרק: אחרתוכ� "כעונה � הרצוי באופ� התורה לימוד

מסיני כנתינתה ופחד אימה ומתו� הקורא",

� המאמר שבתחילת השאלה לתר� ישוב זה [בפרק

ע ישראל בבני נתחדש עי"מה שרק תורה, מת� יוכלו"י ז

הש�:] עובדי להיות

,æåò '÷ð äøåúäù ,ìàøùéì äøåúä äðúð äæìå
ìò øáâúäì úé÷ìàä ùôðì æåòå çë úðúåðä àéäù
úàöì ,ïúåñâå úéîäáä ùôðå óåâä úåéøîåç

.øéñà øâñîî
קבלת מעלת "עני� יוב� לעיל המבואר ע"פ
צדיקי� כמה היו תורה מת� קוד� שג� אע"פ התורה",
הנפש חלישות את המבטלת היא התורה כי �

וגסות חומריות על להתגבר יכול האד� אי� (שבגללה
שהיא לפי "עוז", נקראת שהתורה מה דזהו גופו).
על להתגבר האלקית לנפש ועוז כח תוספת נותנת

וגסות�. הבהמית ונפש הגו� חומריות

בני לרוב אפשר הי' לא התורה כח לולא כלומר:
ונפש הגו� וגסות חומר מחמת ה', עובדי להיות אד�
תורה ניתנה ולכ� הנפש; לחלישות שגור� הבהמית
מישראל, לכאו"א מלמעלה מתנה שזו לישראל,
כח התורה) נתינת ידי (על בנפשו הטביע שהקב"ה
הגו� גשמיות שמצד ה"מס�" על להתגבר שיוכל ועוז

וחומריותו.

זה:] ועוז כח של הרוחני תוכנו את ומבאר [והול�

éë ,íåìùá åîò úà êøáé 'ä ïúé åîòì æåò 'ä åäæå
'á ,ùåøéô .íåìùá äùòð ,æåò '÷ðù äøåúä é"ò
äìòî ìù àéìîôá íåìù äùåò ì"æøàîë ,íåìù

.äèî ìù àéìîôáå
את יבר� ה' ית� לעמו עוז "ה' הכתוב פירוש זהו
בי� הקשר מהו מוב�, אינו דלכאורה � בשלו�" עמו
ידי שעל אלא, ו"שלו�"? ד"עוז" העניני� שני
� "בשלו�" נעשה האלקית, בנפש עוז נותנת שהתורה
שלו� בחינות שתי שה� שלו�", "ב' אותיות "בשלו�"
שלו� עושה שהתורה וכמרז"ל תורה, ע"י הנפעלות

מטה. של ובפמליא מעלה של בפמליא

בחינות שתי ידי[וביאור על (הנפעלות אלו שלו�

עעוז"ה דתורה) חסידות:]"" פ

.úåøù÷úä åðééä ,íåìù
שני של וההתחברות ההתקשרות על מורה שלו�

צריכי� ולכ� מזה זה והפכיי� רחוקי� שה� דברי�
ביניה�; שלו� לעשות

שתי ה� מטה של ופמליא מעלה של ופמליא
הנפעלות לאלקות והתחברות התקשרות של בחינות

היאבאד� מעלה" של "פמליא (דג� תורה הלומד
גופא) ומבאר:]באד� שהול� [וכפי

ïéà øåà éåìéâ úðéçá åðééä ,"äìòî ìù àéìîôá"
äøåù÷ úåéäì ,úé÷ìàä ùôðá ùîî ä"á óåñ

.ùîî ìåèá úðéçáá úãçåéîå
שבאד� האלקית הנפש היינו מעלה" של "פמליא
לקשר שצריכי� שבאד�), ה"מעלה" חלק (שהיא
ב"ה סו� אי� באור ושרשה מקורה ע� אותה ולחבר
שבינה ההבדלה מחמת היא הנשמה שחלישות (וכנ"ל
מתגלה ב"ה סו� אי� אור וכאשר למעלה), שרשה ובי�
היינו ממציאותה, מתבטלת היא האלקית, בנפש ממש
מציאות (ג� מציאות של רגש שו� אצלה נרגש שאינו

באלקות. כולה נכללת היא כי קדושה), של

ùôð úåçë úøàä åðééä ,"äèî ìù àéìîôá"å
'éäé àìù ,úéîäáä ùôðå óåâá úùáåìîä úé÷ìàä
åéäéù ÷ø ,úéîäáä åùôðå óåâä ãöî áëòîå òðåî

.äæ ãåçéì íéöøúîå íéîéëñî íìåë
ההתקשרות היינו מטה", של "בפמליא ושלו�
הבהמית הנפש ע� האלקית הנפש של וההתחברות
האלקית הנפש של שכוחותי' שבאד�), ה"מטה" (חלק
מניעה יהיו לא שה� כ� הבהמית, ובנפש בגו� יאירו
ה� אדרבה אלא הנשמה, הארת להתגלות ועיכוב
ונפש האלקית הנפש (שבי� זה ליחוד ויתרצו "יסכימו"

הבהמית).

.àøåäðì àëåùç àëôäúàå àééôëúà ãë
ואתהפכא", "אתכפייא המדריגות שתי ע"י וזאת,
תתנגד שלא הבהמית הנפש את כופי� כל דקוד�
ומסכימי� אמ� עוני� כרח� "בעל בבחינת לנשמה,
מגיעי� ואח"כ האלקית", נפש התגברות ע"י ומתרצי�
לנהורא", חשוכא "אתהפכא יותר, עליונה למדריגה
שמצד לאור, נהפכת עצמה (החש�) הבהמית שהנפש

האלקית. הנפש ע� זה יחוד רוצה היא עצמה

çë úùúîù ,'éùåú ë"â '÷ð æåò '÷ðù äøåúä éë
õîàé íåàìî íåàì éë ,óåâä ãöîù àøçà àøèñä

.ìôåð äæ í÷ äæùëå
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ואמרו ותושי'", "עוז נקראת שהתורה מה וזהו
חסידות שע"פ אד�, של כוחו מתשת שהתורה רז"ל
כח ומחלישה מתשת שהתורה מה הוא תושי' עני�
כח נותנת שהתורה דע"י הגו�, שמצד אחרא הסטרא
הנפש כח נחלש ממילא בדר� האלקית לנפש ועוז
ולאו� הפסוק על וכמחז"ל תליא, בהא דהא הבהמית,
בזהר ("וכמבואר נופל זה ק� דכשזה � יאמ� מלאו�

דנפשא"). חולשא דגופא דתוקפא

çë ïúéì äøåúä ìù æåòä àåä ãöéë ïéáäì êà
óåâä úåéîùâ çë ùéúäìå úé÷ìàä ùôðì
íéðéðòá äùáìúð äøåúä íâ àìä ,åúåéøîåçå

.'åë úåøùòîå úåîåøú íééîùâ
לכח מקור היא התורה כיצד להבי�, צרי� עדיי� א�
הגו� כח ולהחליש להתיש האלקית לנפש ועוז
גשמיי�, בעניני� נתלבשה התורה ג� הלא � וחומריותו
עדי� במה כלומר: כו'. ומעשרות תרומות הלכות כמו
ועוסקת "מלובשת" היא (שג� שבתורה הרוחני הכח
אלקית הנפש של הרוחני מהכח גשמיי�) בדברי�
מלובשת שהיא אלא ממש ממעל אלקה חלק שהיא
דעצ� כחי", בעוני "כשל בפירוש (וכנ"ל גשמי בגו�

מבדיל"). מס� הוא.. וחומריותו הגו� "גשמיות

תורה, ללמוד שאפשר במוחש אנו רואי� ועוד: [זאת

בתקפה נשארת הבהמית והנפש הגו� וחומריות

הגו� חומריות שהתשת לומר צרי� כרח� ועל כתולדתה.

מיוחדתלוי' להל�].באופ� שיבואר וכפי התורה, בעסק

éøøäá äãåñéå äøåúä øå÷î éë òãåð äðä ,íðîà
åãåáëáå åîöòá ä"á óåñ ïéà øåàî ,ïåéìò ùã÷
àúééøåà ,éúéðù àì 'ä éðà ,ïéîìò ìë ááåñä

.ãç àìåë ä"áå÷å
ד"אורייתא בזהר המבואר ע"פ הוא, העני� א�
ממש, קוב"ה ע� חד הוא שהתורה חד", כולא וקוב"ה
נאמר עליו עלמי�), כל (הסובב יתבר� ועצמותו מהותו
המדריגות חילוקי שכל שניתי", לא ה' "אני
ונמצא ית' בו שינוי שו� עושי� אינ� שבעולמות
חד (שהיא בתורה הוא וכ� ממש, למעלה כמו למטה
(מלובשת למטה שהיא כפי דג� קוב"ה) ע� ממש
ממש אלקות והיא כלל, נשתנתה לא גשמיי�) בדברי�

למעלה. שהיא כפי ממש המדריגה באותה

דהנשמה ישראל, ונשמות התורה בי� ההבדל [וזהו

" נעשית היא למטה ויורדת משרשה נפרדת דברכשהיא

עצמו ובפני ה'"" באור . . לגמרי במציאות בטילה אינה

לאחדי� להיות משא"ממש יורדת", כשהיא ג� התורה כ

במעלתה"לעוה נשארת גשמיי� בדברי� ומלובשת ז

ד וקוב"העצמית חד"אורייתא כולא ."ה

ה עני� סו�עוז"וזהו אי� אור גילוי היינו שבתורה, "

שע"ב שבתורה, אור"ה מאיר כדבעי תורה לומד שהאד� י

ב סו� בה"אי� ונות� הנשמה את המחזק והוא בנשמתו, ה

הגו�. חומריות על להתגבר כח

סו� אי� אור גילוי כיצד ומבאר הול� שבתחילה אלא

וקוב"ב שאורייתא (זה שבתורה ""ה � חד) כולא "נית�ה

תורה:] מת� בעת לישראל

úøùòá ù"î àåä äøåúä úìá÷ ø÷éò äðäå
øîàì äìàä íéøáãä ìë úà íé÷ìà øáãéå úåøáãä

.éëðà
לאמר האלה הדברי� כל את אלקי� "וידבר בפסוק

עני� רק לא הכתוב מתאר גו'" התורהנתינתאנכי
עני� ג� אלא הקב"ה, מאת עלקבלתלישראל התורה

בני בנפשות התורה נקלטה כיצד היינו ישראל, בני ידי
ישראל.

העני�:] [וביאור

ìë åîë äðéàå ,äðáä äì ïéà øîàì úìî äøåàëìã
ë"àùî ,åúìåæì øîàì åùåøéôù àø÷îáù øîàì
ìë éøäù ,êë ùøôì øùôà éà úåøáãä úøùòá
åðùé øùà úà ,'ä øáã íéðôá íéðôå ,åòîù ìàøùé

.'åë äô åððéà øùà úàå äô
שבכתוב "לאמר" תיבת ביאור בהקד� זה ויוב�
ששמע שמי פירושה, מקו� בכל "לאמר" דתיבת זה,
(כמו לאחרי� אותה ולמסור לחזור חייב זו אמירה
לומר צרי� שמשה שפירושו לאמר, משה אל ה' וידבר
אי הדברות בעשרת כא� אבל ישראל), לבני זה דבר
עשרת את שמעו ישראל כל שהרי כ� לפרש אפשר
רבינו), משה באמצעות (ולא הש� מפי ישר הדברות

עמכ�". ה' דבר בפני� "פני� כמ"ש

את למסור צרי� הי' המדבר שדור לתר� ואי�
שהרי הבאי�, ולדורות אחריה� לבניה� הדברי�

ישראל כל של בעתהנשמות היו הדורות כל סו� עד
הקב"ה, מפי הדברות עשרת את ושמעו סיני הר מעמד

פה". איננו אשר ואת פה ישנו אשר "את וכמ"ש

äøåúä éøáã ìë úà øáãìå øîàì ,àåä åùåøéô êà
äðùîå àø÷î ìë éë ,éðéñî äùîì øîàð øáëù äî

.éðéñá äùîì åøîàð íìåë úåãâàå úåëìä
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ואמרו ותושי'", "עוז נקראת שהתורה מה וזהו
חסידות שע"פ אד�, של כוחו מתשת שהתורה רז"ל
כח ומחלישה מתשת שהתורה מה הוא תושי' עני�
כח נותנת שהתורה דע"י הגו�, שמצד אחרא הסטרא
הנפש כח נחלש ממילא בדר� האלקית לנפש ועוז
ולאו� הפסוק על וכמחז"ל תליא, בהא דהא הבהמית,
בזהר ("וכמבואר נופל זה ק� דכשזה � יאמ� מלאו�

דנפשא"). חולשא דגופא דתוקפא

çë ïúéì äøåúä ìù æåòä àåä ãöéë ïéáäì êà
óåâä úåéîùâ çë ùéúäìå úé÷ìàä ùôðì
íéðéðòá äùáìúð äøåúä íâ àìä ,åúåéøîåçå

.'åë úåøùòîå úåîåøú íééîùâ
לכח מקור היא התורה כיצד להבי�, צרי� עדיי� א�
הגו� כח ולהחליש להתיש האלקית לנפש ועוז
גשמיי�, בעניני� נתלבשה התורה ג� הלא � וחומריותו
עדי� במה כלומר: כו'. ומעשרות תרומות הלכות כמו
ועוסקת "מלובשת" היא (שג� שבתורה הרוחני הכח
אלקית הנפש של הרוחני מהכח גשמיי�) בדברי�
מלובשת שהיא אלא ממש ממעל אלקה חלק שהיא
דעצ� כחי", בעוני "כשל בפירוש (וכנ"ל גשמי בגו�

מבדיל"). מס� הוא.. וחומריותו הגו� "גשמיות

תורה, ללמוד שאפשר במוחש אנו רואי� ועוד: [זאת

בתקפה נשארת הבהמית והנפש הגו� וחומריות

הגו� חומריות שהתשת לומר צרי� כרח� ועל כתולדתה.

מיוחדתלוי' להל�].באופ� שיבואר וכפי התורה, בעסק

éøøäá äãåñéå äøåúä øå÷î éë òãåð äðä ,íðîà
åãåáëáå åîöòá ä"á óåñ ïéà øåàî ,ïåéìò ùã÷
àúééøåà ,éúéðù àì 'ä éðà ,ïéîìò ìë ááåñä

.ãç àìåë ä"áå÷å
ד"אורייתא בזהר המבואר ע"פ הוא, העני� א�
ממש, קוב"ה ע� חד הוא שהתורה חד", כולא וקוב"ה
נאמר עליו עלמי�), כל (הסובב יתבר� ועצמותו מהותו
המדריגות חילוקי שכל שניתי", לא ה' "אני
ונמצא ית' בו שינוי שו� עושי� אינ� שבעולמות
חד (שהיא בתורה הוא וכ� ממש, למעלה כמו למטה
(מלובשת למטה שהיא כפי דג� קוב"ה) ע� ממש
ממש אלקות והיא כלל, נשתנתה לא גשמיי�) בדברי�

למעלה. שהיא כפי ממש המדריגה באותה

דהנשמה ישראל, ונשמות התורה בי� ההבדל [וזהו

" נעשית היא למטה ויורדת משרשה נפרדת דברכשהיא

עצמו ובפני ה'"" באור . . לגמרי במציאות בטילה אינה

לאחדי� להיות משא"ממש יורדת", כשהיא ג� התורה כ

במעלתה"לעוה נשארת גשמיי� בדברי� ומלובשת ז

ד וקוב"העצמית חד"אורייתא כולא ."ה

ה עני� סו�עוז"וזהו אי� אור גילוי היינו שבתורה, "

שע"ב שבתורה, אור"ה מאיר כדבעי תורה לומד שהאד� י

ב סו� בה"אי� ונות� הנשמה את המחזק והוא בנשמתו, ה

הגו�. חומריות על להתגבר כח

סו� אי� אור גילוי כיצד ומבאר הול� שבתחילה אלא

וקוב"ב שאורייתא (זה שבתורה ""ה � חד) כולא "נית�ה

תורה:] מת� בעת לישראל

úøùòá ù"î àåä äøåúä úìá÷ ø÷éò äðäå
øîàì äìàä íéøáãä ìë úà íé÷ìà øáãéå úåøáãä

.éëðà
לאמר האלה הדברי� כל את אלקי� "וידבר בפסוק

עני� רק לא הכתוב מתאר גו'" התורהנתינתאנכי
עני� ג� אלא הקב"ה, מאת עלקבלתלישראל התורה

בני בנפשות התורה נקלטה כיצד היינו ישראל, בני ידי
ישראל.

העני�:] [וביאור

ìë åîë äðéàå ,äðáä äì ïéà øîàì úìî äøåàëìã
ë"àùî ,åúìåæì øîàì åùåøéôù àø÷îáù øîàì
ìë éøäù ,êë ùøôì øùôà éà úåøáãä úøùòá
åðùé øùà úà ,'ä øáã íéðôá íéðôå ,åòîù ìàøùé

.'åë äô åððéà øùà úàå äô
שבכתוב "לאמר" תיבת ביאור בהקד� זה ויוב�
ששמע שמי פירושה, מקו� בכל "לאמר" דתיבת זה,
(כמו לאחרי� אותה ולמסור לחזור חייב זו אמירה
לומר צרי� שמשה שפירושו לאמר, משה אל ה' וידבר
אי הדברות בעשרת כא� אבל ישראל), לבני זה דבר
עשרת את שמעו ישראל כל שהרי כ� לפרש אפשר
רבינו), משה באמצעות (ולא הש� מפי ישר הדברות

עמכ�". ה' דבר בפני� "פני� כמ"ש

את למסור צרי� הי' המדבר שדור לתר� ואי�
שהרי הבאי�, ולדורות אחריה� לבניה� הדברי�

ישראל כל של בעתהנשמות היו הדורות כל סו� עד
הקב"ה, מפי הדברות עשרת את ושמעו סיני הר מעמד

פה". איננו אשר ואת פה ישנו אשר "את וכמ"ש

äøåúä éøáã ìë úà øáãìå øîàì ,àåä åùåøéô êà
äðùîå àø÷î ìë éë ,éðéñî äùîì øîàð øáëù äî

.éðéñá äùîì åøîàð íìåë úåãâàå úåëìä
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הלומד דאד� הוא, כא� "לאמר" תיבת פירוש א�
כל את ואומר חוזר הוא הרי הדורות כל סו� עד תורה
דכל וכמחז"ל מסיני, למשה נאמרו שכבר התורה דברי
נאמר � ואגדות הלכות משנה מקרא � כולה התורה

מסיני. למשה

לכל ציווי עני� "היינו לאמר", גו' "וידבר וזהו
תמיד יאמרו האלה הדברי� שכל בעצמ�, ישראל
בדיבור יאמרו לתורה, העתי� קביעת עת בכל לדורות
נאמרו". שכבר כהוויית� עצמ� הדברי� אות� בפה
של באופ� לבנ"י התורה את "דיבר" הקב"ה כלומר:
כל סו� עד תורה דברי אומר אד� דכאשר "לאמר",

דברי� אלו אי� הקב"השלוהדורות דברי ה� אלא ,

מסיני). למשה (שנאמרו

íéàøåîàå íéàðú úåîù åøëæåä àøîâáù íâä
åðééä ,'åë êë øîåà éàîù úéá åîë ,åæ äëìä åøîàù
éôî àöéù éðéñî äùîì äøîàðù äëìä åæ 'ä øáã
.êéôá éúîù øùà éøáã ïéðòëå ,àøåîàå àðú åúåà
לתנא שבגמרא ההלכות את מייחסי� שאנו זה
מפני אלא זה אי� � להקב"ה ולא מסויימי�, ואמורא
הרי אבל ואמורא, תנא אותו מפי הדבר יצא שבפועל

" ה'זה שנאמרדבר מסיני, למשה שנאמר הלכה" זו
שנאמר וכעני� התנא, אותו פי דר� זו בשעה ונתגלה

בפי�". שמתי אשר "דברי

והשגת בהבנת תלוי התורה שלימוד [דאע"פ
מצד מתחייב שכ� פירושה, דתורה עני� והבנת האד�,

כדבעי,האד�שכל תורה לומר כשאד� מקו�, מכל �

או "מיגו" (כגו� אומר שהוא שכלית סברא אפילו הרי
שכלית סברא זו אי� וכיו"ב) וכו'" מחברו "המוציא

מתגלהשלו שכלו ידי שעל מה רק אלא ורצונו, חכמתו

הקב"ה ה�של שאומר התורה שדברי ונמצא למטה,
הש�]. דבר

íäéôî úàöåéä äëìä úåéäì ìàøùéì ïúéð äæ çëå
àðù ùîî 'ä øáãúìá÷ ïîæá ïúéð ,éðéñî äùîì äøî

.äøîàð øáëù äî øîàì ,úåøáãä úøùòá äøåúä
שלימוד� ישראל, בני של התורה בלימוד זה כח
ממש ה' דבר היא מפיה� היוצאת שההלכה באופ� הוא
שאז תורה, במת� לה� נית� � מסיני למשה שנאמר
של באופ� הדברות עשרת את ישראל בני קיבלו

גו' שיאמרולאמר"וידבר הכח בה� נת� שהקב"ה � "

בסיני. נאמר" שכבר "מה

äùòð øåáãä ïéàù ,'úé åéìà ìåèéá úðéçá åðééäã

àåä åìàë åîöò éôî àöåé úåéäì íãàä ìöà ãøôð
.åìù

התורה שדברי באופ� יהי' האד� שלימוד כדי
להיות הלימוד צרי� ה'", "דבר ה� מפיו שמוציא
תהי' בלימודו האד� מגמת שכל "ביטול", בבחינת

הקב"ה. של ורצונו לחכמתו האמת, אל לכוו�

שההתגלות תורה, דמת� החידוש הוא גופא וזה
ישראל בנפשות הטביעה סיני הר מעמד בעת האלקית
הכח נפש� בטבע שנית� יתבר�", אליו "ביטול של כח
באופ� בתורה, לימוד� בעת מוחלט ביטול להרגיש
ה� שאלה ירגיש לא תורה דברי מדבר האד� שכאשר
אלא שלו, ה� כאילו עצמו מפי שיוצאי� דיבוריו,
(א� יתבר� ממנו נפרדו ולא הקב"ה, של ה� שדיבוריו

פיו). דר� שיוצאי�

àéä äøåúäù ,êúøîà éðåùì ïòú ù"îë ÷ø
äî øîåàä øçà äðåòë ïòú éðåùìù àìà ,êúøîà

.øîåà àåäù
"תע� מ"ש דר� על הוא בנ"י של התורה לימוד
תורה, דברי על קאי "אמרת�" פירוש, אמרת�", לשוני
זה אי� תורה דברי מדבר וכשאד� הקב"ה, דברי שה�
המשנה "וכמאמר האומר", אחר "שעונה כמי אלא
ששמע הדברי� את שחוזר אומרי�", שה� מה עוני�
רק הוא תורה דברי המדברת הלשו� כ� אחר, מאד�

הקב"ה. אחרי כעונה

ïúìá÷áù ,äøåúä ìë úåììë ïä úåøáãä ã"åéå
,äøåúä ìë åìá÷ äøåáâä éôî úåøáãä úøùò
øáãîä 'ä øáãì íìöà ìåèéá úðéçá úåéäì

.øîåàä øçà äðåòë ÷ø úåéäìå ,íäéôá
עשרת רק ישראל שמעו תורה מת� שבעת ואע"פ
ע"י ובמילא, התורה, כל כללות ה� עשה"ד הרי הדברות,
קבלו "לאמר", של באופ� הגבורה מפי עשה"ד שמיעת
של באופ� בעשה"ד) (הנכללת כולה התורה כל את ג"כ
בבחינת ישראל יהיו התורה לימוד שבעת "לאמר",
כאילו שזה היינו בפיה�, המדבר ה'" ל"דבר ביטול
האד� פי דר� אלה דברי� עתה ומדבר אומר הקב"ה

האומר". אחר "כעונה רק הוא שלימודו כ� הלומד,

,äìòîì åîë äèîì óåñ ïéà øåà éåìéâ ïéðò àåäù
.ùîî ìåèá úðéçáá

זמ� ובכל מקו� בכל התורה לימוד שע"י ונמצא,
למטה סו� אי� אור גילוי יש ממש ביטול בבחינת

למעלה. כמו הלומד) (באד�
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עצמה, הנשמה של כחה על שבתורה היתרו� וזהו

גשמיי� בדברי� ו"מלובשת" עוסקת התורה שג� א�

של באופ� לישראל ניתנה שהתורה מאחר כי (כנ"ל),

גו' אי�לאמר"וידבר אור "גילוי יש לפיכ�, ,"

ג� חד) כולא וקוב"ה שאורייתא מה (היינו סו�"

בנ"י של התורה .למטהבלימוד

÷ñòá ãçôå äîéà åéìò ìåôéå ìéëùîä ïðåáúé äæîå
åøîàðù ùîî àåä 'ä øáã éë åáìì åîåùá ,äøåúä

.éðéñî äùîì
שהלימוד האמור, בעני� יתבונ� משכיל כשאד�

שלומד תורה שדברי ירגיש שהאד� באופ� הוא הרצוי

עסקו בעת ופחד אימה עליו תפול � ממש ה' דבר ה�

ממש ה' דבר הוא שלומד מה כי לליבו בשומו בתורה,

הוא שלו התורה שלימוד ונמצא מסיני. למשה שנאמר

ועתה למשה, דברו את גילה שאז סיני, הר מעמד מעי�

פיו! דר� הש� דבר מתגלה

éðáìå êéðáì íúòãåäå ÷åñô ìò ì"æø åøîàù äæå
ïìäì äî ,'åë úãîò øùà íåé 'éì êéîñå êéðá

תורה] מת� åë',[בשעת ïàë óà 'åë äàøéå äîéàá
ïàë óà ïìäì äî äæ ïåéîã ïáåî åðéà äøåàëìù
úà íéàåø íòä ìëå éðéñ øä ãîòîá éøäù ,'åë
÷ñòá ë"àùî ,'ä øáã íéðôá íéðôå úåìå÷ä

.åîöò éðôá ãîåìùë íãà ìë ìù äøåúä
מאד� לתבוע אפשר אי� מוב� אינו לכאורה
סיני, הר כבמעמד ויראה אימה של מדה באותה ללמוד
הר מעמד של וכו' הקולות את רואה האד� אי� והרי

בנ"י. על פחד שהטילו שה� סיני

äøåúä ÷ñò íâ éë ,ìéòì ù"îë ,àåä ïéðòä àìà
øîàðù ùîî 'ä øáã àåä ïîæ ìëáå ãçà ìëáù

ðéñî äùîìäàøéå äîéà åéìò ìåôú äæ éãé ìòå .é
.éðéñ øäî íåéä äìá÷ åìàë

עסק ג� כי מוב�, לעיל שנתבאר מה ע"פ אלא
מעמד מעי� הוא זמ� ובכל ואחד אחד שבכל התורה
למשה שנאמר ממש ה' דבר שזהו מאחר סיני, הר
היו� קבלה כאילו הוי עתה שלומד שמה ונמצא מסיני,

סיני. מהר

b wxt iyilyd ycega d"c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‡ˆÓ�Âמעלה שיש וב"� מ"ה בחי' בשרש זה מכל מוב�
מ� ומאיר שבא במה בשרשו ב"� לבחי' יתירה
מזה מוב� וע"כ לבד מעבר דר� ולא יותר העצמו' מהות
שיורד מה שהוא דב"� לחסרו� ותיקו� בירור שיהי' דלאחר
מבחי' גבוה יהי' אז כנ"ל גמור ופירוד בגסות ומתגש�
הבירור לאחר ב"� דש� עט"ב א"ח עני� וזהו זה, מצד מ"ה
וביאור כידוע. מ"ה מש� שלמעלה ס"ג בבחי' עולה
עצמו שהרע דוקא החטא על התשובה עני� היינו הדברי'
שהוא פירוד אחר פירוד לכלל ויצא ביותר שנתגש�
התשובה ע"י כנ"ל דק"נ להיכלו' דב"� צמצו� כירידת
שיצא' עד דראב"ד בכי' כמו ותשוקה ברצוא הלב מעומק
והפירוד הגסו' בחי' הוברר עי"ז הרי וכה"ג, בבכי' נשמתו
בא שהוא ממש בשרשו למעלה ועולה ב"� מבחי' שנסתע�
התפעלו' מבחי' יותר ועצמו' מהו' מ� אור גילוי בבחי'
ונמש� בא שאינו שבצדיקי' האלקי ומ"ה דאי"� הביטול
הטע� וזהו כנ"ל. לבד מעבר דר� רק כו' במצחא בשרשו
לי' משכי דבע"ת בזוהר וכמ"ש מצ"ג גדולי' דבע"ת
שעולה דב"� בירור עני� שזהו כנ"ל יתיר בחילא לקודב"ה

על ב"� בחי' מעלת ביתרו� זה מטע� מ"ה מש� למעלה
בש וד"ל.מ"ה כנ"ל כו' הפה בהבל הראשו� רשו

Í‡מ"ה לבחי' מעלה יתרו� שיש ג"כ למעלה מבואר הנה
מבחי' ש� שמתגלה ופני' במצח הראשו� בשרשו
מ"ה ש� נמש� הי' שא� מוב� ע"כ ממש, והעצמו' הפנימי'
לבוש בלי המהות עצ� בירידת אלא בלבד מעבר בדר� לא
מ"ה ש� אור גילוי אז הי' כו' והמצח הפני� דכלי והסתר
על העצמי האלקי דאי"� הביטול בתכלית בנבראי' זה
ונסתר נפסק הי' ולא בתמידות תוכ� בתו� ליכנס בוריו
שלמעלה ממש העצמות הארת מצד וזהו רגע, אפי' מה�
מבחי' בא שאינו כו' הפה בהבל בשרשו ב"� מבחי'
בהארת מיומי' יחיינו (וזהו כנ"ל כ"כ והעצמיו' הפנימי'
לפני"ו ונחיה יקימנו הג' ביו� לבד, פני� בהארת מ"ה ש�
להארת יצטר� בלי בתמידות דמ"ה עצמי בביטול ממש
שא' משה של מדורו מעלה ביתרו� שהוא כלל דחכמ' פני�
חיי� בה' הדבקי' ואת� שא' ואע"פ כו', ה' דיבר פב"פ
העליו� מ"ה דבחי' מיומי' יחיינו כמו היינו כו' כולכ�
כל יראה דכתי' רגלי' דג' ראי' בחי' וכמו תמידי, שאינו
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עצמה, הנשמה של כחה על שבתורה היתרו� וזהו

גשמיי� בדברי� ו"מלובשת" עוסקת התורה שג� א�

של באופ� לישראל ניתנה שהתורה מאחר כי (כנ"ל),

גו' אי�לאמר"וידבר אור "גילוי יש לפיכ�, ,"

ג� חד) כולא וקוב"ה שאורייתא מה (היינו סו�"

בנ"י של התורה .למטהבלימוד

÷ñòá ãçôå äîéà åéìò ìåôéå ìéëùîä ïðåáúé äæîå
åøîàðù ùîî àåä 'ä øáã éë åáìì åîåùá ,äøåúä

.éðéñî äùîì
שהלימוד האמור, בעני� יתבונ� משכיל כשאד�

שלומד תורה שדברי ירגיש שהאד� באופ� הוא הרצוי

עסקו בעת ופחד אימה עליו תפול � ממש ה' דבר ה�

ממש ה' דבר הוא שלומד מה כי לליבו בשומו בתורה,

הוא שלו התורה שלימוד ונמצא מסיני. למשה שנאמר

ועתה למשה, דברו את גילה שאז סיני, הר מעמד מעי�

פיו! דר� הש� דבר מתגלה

éðáìå êéðáì íúòãåäå ÷åñô ìò ì"æø åøîàù äæå
ïìäì äî ,'åë úãîò øùà íåé 'éì êéîñå êéðá

תורה] מת� åë',[בשעת ïàë óà 'åë äàøéå äîéàá
ïàë óà ïìäì äî äæ ïåéîã ïáåî åðéà äøåàëìù
úà íéàåø íòä ìëå éðéñ øä ãîòîá éøäù ,'åë
÷ñòá ë"àùî ,'ä øáã íéðôá íéðôå úåìå÷ä

.åîöò éðôá ãîåìùë íãà ìë ìù äøåúä
מאד� לתבוע אפשר אי� מוב� אינו לכאורה
סיני, הר כבמעמד ויראה אימה של מדה באותה ללמוד
הר מעמד של וכו' הקולות את רואה האד� אי� והרי

בנ"י. על פחד שהטילו שה� סיני

äøåúä ÷ñò íâ éë ,ìéòì ù"îë ,àåä ïéðòä àìà
øîàðù ùîî 'ä øáã àåä ïîæ ìëáå ãçà ìëáù

ðéñî äùîìäàøéå äîéà åéìò ìåôú äæ éãé ìòå .é
.éðéñ øäî íåéä äìá÷ åìàë

עסק ג� כי מוב�, לעיל שנתבאר מה ע"פ אלא
מעמד מעי� הוא זמ� ובכל ואחד אחד שבכל התורה
למשה שנאמר ממש ה' דבר שזהו מאחר סיני, הר
היו� קבלה כאילו הוי עתה שלומד שמה ונמצא מסיני,

סיני. מהר

b wxt iyilyd ycega d"c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‡ˆÓ�Âמעלה שיש וב"� מ"ה בחי' בשרש זה מכל מוב�
מ� ומאיר שבא במה בשרשו ב"� לבחי' יתירה
מזה מוב� וע"כ לבד מעבר דר� ולא יותר העצמו' מהות
שיורד מה שהוא דב"� לחסרו� ותיקו� בירור שיהי' דלאחר
מבחי' גבוה יהי' אז כנ"ל גמור ופירוד בגסות ומתגש�
הבירור לאחר ב"� דש� עט"ב א"ח עני� וזהו זה, מצד מ"ה
וביאור כידוע. מ"ה מש� שלמעלה ס"ג בבחי' עולה
עצמו שהרע דוקא החטא על התשובה עני� היינו הדברי'
שהוא פירוד אחר פירוד לכלל ויצא ביותר שנתגש�
התשובה ע"י כנ"ל דק"נ להיכלו' דב"� צמצו� כירידת
שיצא' עד דראב"ד בכי' כמו ותשוקה ברצוא הלב מעומק
והפירוד הגסו' בחי' הוברר עי"ז הרי וכה"ג, בבכי' נשמתו
בא שהוא ממש בשרשו למעלה ועולה ב"� מבחי' שנסתע�
התפעלו' מבחי' יותר ועצמו' מהו' מ� אור גילוי בבחי'
ונמש� בא שאינו שבצדיקי' האלקי ומ"ה דאי"� הביטול
הטע� וזהו כנ"ל. לבד מעבר דר� רק כו' במצחא בשרשו
לי' משכי דבע"ת בזוהר וכמ"ש מצ"ג גדולי' דבע"ת
שעולה דב"� בירור עני� שזהו כנ"ל יתיר בחילא לקודב"ה

על ב"� בחי' מעלת ביתרו� זה מטע� מ"ה מש� למעלה
בש וד"ל.מ"ה כנ"ל כו' הפה בהבל הראשו� רשו

Í‡מ"ה לבחי' מעלה יתרו� שיש ג"כ למעלה מבואר הנה
מבחי' ש� שמתגלה ופני' במצח הראשו� בשרשו
מ"ה ש� נמש� הי' שא� מוב� ע"כ ממש, והעצמו' הפנימי'
לבוש בלי המהות עצ� בירידת אלא בלבד מעבר בדר� לא
מ"ה ש� אור גילוי אז הי' כו' והמצח הפני� דכלי והסתר
על העצמי האלקי דאי"� הביטול בתכלית בנבראי' זה
ונסתר נפסק הי' ולא בתמידות תוכ� בתו� ליכנס בוריו
שלמעלה ממש העצמות הארת מצד וזהו רגע, אפי' מה�
מבחי' בא שאינו כו' הפה בהבל בשרשו ב"� מבחי'
בהארת מיומי' יחיינו (וזהו כנ"ל כ"כ והעצמיו' הפנימי'
לפני"ו ונחיה יקימנו הג' ביו� לבד, פני� בהארת מ"ה ש�
להארת יצטר� בלי בתמידות דמ"ה עצמי בביטול ממש
שא' משה של מדורו מעלה ביתרו� שהוא כלל דחכמ' פני�
חיי� בה' הדבקי' ואת� שא' ואע"פ כו', ה' דיבר פב"פ
העליו� מ"ה דבחי' מיומי' יחיינו כמו היינו כו' כולכ�
כל יראה דכתי' רגלי' דג' ראי' בחי' וכמו תמידי, שאינו
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שבי� ומיד כו' זו בשעה אלא שאינו ה' פני את זכור�
הביטול בו אי� רבו פני שמקבל תלמיד וכ� ודבר, יש לבחי'
ולא זו שעה לפי מעבר דר� רק רבו פני הארת שמחמת
מדה"ר י"ג עני� הוא וכ� כ�, תמיד להיו' תוכו תו� שנכנס
ונחיה אבל וכה"ג, כו' חיי� מל� פני מאור שנמשכי' ביו"כ

והי' וכמו כו' מעבר דר� בא אינו כי תמידי' הוא לפניו
עוצ� מצד כו' לעול� תחטאו לבלתי פניכ� על ה' ירא'
וכ� כו' זה אלקינו הנה ואמר וכמ"ש ועצמו' הפנימי' גילוי
עצמו סדכ"ס כו' נפלאו"ת אראנו מא"מ צאת� כימי כתי'

וד"ל). כו'

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ÁÈ�‰Ï,הראש על תפילי� להניח (תכ"ב) היד, על תפילי�
בי� לטטפת והיו יד� על לאות וקשרת� שנאמר
עפמ"ש זו מצוה עני� ושרש ח'): ו' (דברי� עיני�
ד' ה� תפילי� מניח ז"א שהוא הקב"ה סוד בכהאריז"ל
מזל מזיווג ושרש� מאו"א לו הנמשכי� חו"ג חו"ב מוחי'
לאו"א האור נמש� שמש� ונקה, הי"ג מזל ע� ונוצר הח'

נ ע"י וע"יומה� דז"א, בגלגלתא מתלבשי� שלה� ה"י
רישא עד ומגיע מאחוריו היורד דא"א דמו"ס דשערי קוצי
ובאמצע בערפו ש� ומכה צדדיו מכל לא"א שמלביש דז"א
יסוד מלובש (שבה אימא ביסוד המלובש הדעת מוח שש�
לחו"ג הדעת מוח נחלק עי"ז דאבא) דעת שבו אבא
הללו דז"א מוחי' מ� ונדחי� יוצאי� זו הכאה כח ומחמת
בחי' ש� ונעשי' עיניו בי� דז"א המצח על הארה א"פ שה�
עלמא, דמארי התפילי� ה� וה� לחו� ובולטי' לפניו מקיפי�
לפי כ"א) י"ז (דה"א ישראל כעמ� ומי בהו כתיב ומה
הראש, על מניחי� שאנו תפילי� הנחת ע"י נעשה שכ"ז
וע"י מז"א לה שנמשכי� דנוק' מוחי' ד' ה� יד של ותפלה
במצחא ובולטי' יוצאי� באחוריו המכה דז"א דשערי קוצי
לפי תש"י נק' ז"א לגבי א� תש"ר אצלה וה� ג"כ
לבו כנגד שמאלו בזרוע עומדת בשחרית מבי"ע שבעלותה
ח' (שה"ש זרוע� על כחות� לב� על כחות� שימני וז"ס
משרז"ל ע"פ ודר"ת דרש"י תפילי� ועני� בארוכה: ע"ש ו')
מקו� ט"ס) הוא בהקומ� בפע"ח ומ"ש ב' דצ"ה (בעירובי�
תפילי� מוחי', מיני ב' ה� תפילי� ב' להניח בראש יש
שמע פ' קודמי� ולכ� שבז"א דאי' מוחי' ד' ה� דרש"י
מוחי' ה� דר"ת ותפילי� תחלה, יורדי� החסדי� כי לוהי'
בבחי' לחו� תחלה יוצא דגבורה עט' וש� שבז"א דאבא
בארוכה: ע"ש לשמע קוד� והי' ולכ� ומקי� בליטה

לתפילי�Â‡È·Â¯א) טלית בי� ההפרש עיקר הנה זה,
הי' לא שמעול� אמיתי מקי� הוא שהטלית
דז"א פנימיי' מוחי' שה� התפילי� משא"כ או"פ, בסוד
לבד פניו על זו וג� בליטה בבחי' יוצאי� שאח"כ אלא
כי הוא המוחי' ועני� כו', ג"ר לכל מקי� הציצית משא"כ
אינו� תלתא אמור פ' הזהר מאמר בפי' במ"א מבואר הנה

שג' שר"ל הוא, בגרמי' מלה קדש כו' מקדש דזמיני�
שהיא מקדש זמיני' ה� וסוכות ושבועות פסח המועדי�
שהוא עצמו הקדש אמנ� ממנו הארה ומקבלי� החכמה
נת' וש� בגרמי', מלה ונק' מאד עד נכבדת מעלתו השבת
ענינו הרי חסד כמו מאחרי� פעול תוארי� ה� המדות כי
וההודיה והניצוח והדי� הרחמי� וכ� זולתו ע� להתחסד
זולתו, מה דבר ע� להתחבר ענינ� והתנשאות והתקשרות
ולפי באלוה זה יצדק אי� להשיב המפרשי� חתרו וכבר
התוארי� אלו יכונו ולמטה מאצי' כי הדברי� נכונו האמת
לברוא כדי בכלי� אא"ס התלבשות בחי' הוא האצי' כי
משא"כ עליה�, ורחמנותו וגבורתו בחסדו ליש מאי�
שלא עד וכמו ומיוחד יחיד ית' שהוא כמו מאצי' למעלה
ג� וכ"ה פ"ג) (פדר"א לבד ושמו הוא שהי' העול� נברא
יתכנו לא חשיבי' כלא דכולא ית' קמי' העול� שנברא אחר
בחי' משא"כ הנ"ל המדות שה� התוארי� אלו באמת
לעצמו כשהוא ג� כי מאחרי� פעול כ"כ שאינה החכמה
המדע והוא היודע שהוא אלא והדיעה החכמה יתכ� עד"מ
החכמה שנק' וז"ס ז"ל הרמב"� כמ"ש עצמה הדיעה והוא
תהיו קדושי� ע"פ כדפרש"י הבדלה ל' קדש עילאה
מלה הזהר ג"כ כיו� ולזה ב') י"ט (ויקרא תהיו מובדלי�
שהוא כמו אלא מאחרי� פעול תואר שאינו ר"ל בגרמי'
המוחי' המשכת מעלת עני� וזהו מלבדו, עוד דאי� ית' קמי'
החכמה היא דא"א סתימאה ממוחא נמש� ששרש� במדות
בעני� אצלינו כמבואר האמת לפי קדש הנקראת שבכתר
הארה נמש� שממנה הנ"ל מטע� והיינו חטאת מי קידוש
תוארי� ה� שהמדות ג� ואז במדות ומה� דאצי' באו"א
יותר מאירי� ה� מ"מ ליש מאי� לברוא מאחרי� פעול
שהוא אלו מוחי' גילוי מחמת העיקר על מרובה בתוס'
וכולא עוד אי� דקמי' כמו ית' אלקותו עצמיות גילוי בחי'
ח') י"ב (משלי איש יהולל שכלו לפי וכמ"ש חשיבי' כלא
השכל לפי יותר ומאירי� מהוללי� ה� איש הנק' שהמדות
מתנהגי� שכשמדותיו באד� בגשמיות וכנראה בה� המאיר
מתנהגי� מכשה� הרבה ביותר משובחי� ה� השכל עפ"י
שהדעת אלא חב"ד ה� והמוחי� טבעו, מצד שה� כמו
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הוא שהדעת (פ"ג) בפע"ח ומבואר ד' ונעשו לחו"ג נחלק
התחלקות עני� כי ופי' הארה, רק ה� חו"ב משא"כ העיקר
היינו עצמ� במדות חו"ג יש בלא"ה כי הג� לחו"ג הדעת
תוארי� שה� וכנ"ל בלבד מדות ה� שבמדות החו"ג כי
התגברות או ההתחסדות טבע באד� וכמו מאחרי� פעול
ממש מוחי' ה� מהדעת הנמשכי� החו"ג אבל שבלבו,
או לזולתו, ולהטיב להתחסד המחייב החכמה כח דהיינו
שכלי' חסד שזוהי הצור� כפי גבורה לעורר המחייב
כמו שהיא הח"ע מעלת נתבאר וכבר ממש שכלי' וגבורה
הרבה מעולי� דמוחי' החו"ג ולזאת כלא כולא ית' דקמי'
מלשו� הדעת ע"י הוא אלו חו"ג והמשכת דמדות מחו"ג
שהוא כ"ה) ש� א', ד' (בראשית כו' חוה את אד� וידע
השכל כפי המדות שמתפעלי� עד בעומק המחשבה תקיעת
היו לא הדעת עומק בלא לבד החכמה או"א מצד משא"כ

והכח פ"ג, בתניא וכמ"ש המדות לחלקנולדי� בדעת הזה
ר"ל ענינו בו, המכה דא"א דשערי קוצי מחמת הוא לחו"ג
נמש� שממנה הנ"ל מו"ס הנק' החכמה ממקור הארה גילוי
השפעת לחלק שיוכל הדעת מוח לבחי' הנ"ל דשערי קוצי
ממקור כח קבלת ע"י צ"ל השפעה כל כי לחו"ג השכל
השכלה איזו שמבי� מי שיש בגשמיות כנראה יותר גבוה
לא לו להבינה זולתו ממנו כשישאל ואעפ"כ היטב לעצמו

שלא זרי� דבורי� בפיו יתגלגלו לו לומר יתחיל וא� יוכל
להסביר שיכול הזה הכח בו שיש מי ויש הטענה ממי�
חכ� הרוב על ובאמת דרכו עפ"י הער� קט לתלמיד אפי'
הוא זה שכח לפי והיינו קט� לתינוק ג� להשפיל יכול גדול
מיני בכל שכלו שפע להלביש שיכול החכמה ממקור
שוני� לחלקי� ולחלקו דרכו לפי לכאו"א שירצה צירופי�
ממעלת ההארה ירידת להיות למעלה וכמ"כ המצטר�, כפי
חב"ד שמעלת חו"ג בבחי' במדות שיתפסו עד חב"ד
אלא אינה זאת והמשכה ירידה ואיכות הרבה מה� נפלאה
הנ"ל מטע� קדש הנק' הח"ס שהיא החכמה מקור עפ"י
אלו וחו"ג לחו"ג שפעו שיחלק להדעת הארה נמש� ומש�
ע"ש. הנשה גיד במצות כתבתי מזה וקצת ממש, מוחי' ה�
שמאיר פי' א') ו' (ברכות תפילי� מניח הקב"ה וז"ס
וגבורתו חסדו שה� במדותיו ודעתו ובינתו מחכמתו
וטובה מאד עד היא רבה זו הארה ומעלת כו' ורחמנותו
ראשו� יו� הנ"ל המדות ע"י הוא שחיות� להנבראי' גדולה
וחסד הגבורה ב' ויו� בו כלולי� מדות ושארי החסד מאיר
ושארי הרחמנות מדת ג' ויו� בה כלולי� וכו' ורחמי�
טובי� ה� אזי במדות מאירי' וכשחב"ד בה כלולי� מדות
עצמות� מצד שה� מכמו העיקר על מרובה בתוס' ומאירי�

לז"א: מוחי� המשכת עני� הוא הקבלה ובל'

oilitz zevn ± zeevnd xtq

•

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

שאמרÊ·Â‰[ס)] זיע"א זצללה"ה אאמו"ר דברי נבי�
דקרי"ס הצמצו�28בדרוש לפני ואר� י� שיש

דוקא, הנ"ל ע"ד והוא הצמצו� לפני סו� י� וקריעת
שבכח, גילוי בבחי' להיות שבכח העל� שנתגלה והקרי"ס
שעה לפי והיינו כו', האמיתי יש גילוי שזהו אז אמר ולכ�
כו'. לכל שקדו� האמיתי יש בחי' לה� נתגלה בי� בהלכ�

ויט ויבא ויסע פסוקי� ג' ע"י הי' קרי"ס כנגד29והנה שה�
יעקב, כנגד הי' ויט כי ונמצא יעקב, יצחק אברה� אבות ג'
היינו אבותיכ� ישבו הנהר בעבר נאמר האבות על כי והיינו
חג"ת בחי' שה� במ"א וכמ"ש דבינה הנהר עבר בחי'

התיכו�30דא"א בריח בחי' הוא ת"ת בחי' הוא ויעקב ,
בחי' שזהו העליו� קצה בחי' הקצה אל הקצה מ� המבריח

עילא אויראוירא בחי' שזהו המקובלי� ופי' בזהר שנת' ה

מימי� מזוזה בד"ה בת"א כמ"ש יו"ד אור אויר 31קדמו�,

י"ב הוליד יעקב כי והיינו כו', הקדמו� כתר בחי' הוא
ממנו שיצא כאברה� ולא שלימה מטתו שהיתה שבטי�
מטתו היתה אלא כו' ממנו שיצא כיצחק ולא ישמעאל
דבי בתנא ואיתא ישראל, כל מקור הוא כי ונמצא שלימה,
יודע ואיני וישראל, תורה בעול� יש דברי� שני אליהו
ואני קדמה התורה אומרי� בנ"א של דרכ� קדמו, מה� איזהו
לבנ"י ציוויי� היא התורה כל כי והיינו קדמו, ישראל אומר
ישראל שעדיי� לומר והיתכ� בנ"י את צו בנ"י אל דבר כמ"ש
וכ� קדמו, שישראל אלא לה� ציוויי� בתורה וכתב היו לא
ישראל של ומחשבת� כו' קדמו דברי� ז' במד"ר אמרו

כ"י מקור שהוא יעקב ולכ� דבר, לכל ע"י32קדמה הגיע
כו'. קדמו� אויר בחי' הוא שרש� לשורש התיכו� בריח שהי'

29(hie `aie rqie miweqt 'b i"r 'id q"ixw dpdeעד לקמ� בהבא :

תקעה. ע' ש� בשלח אוה"ת ראה הפיסקא סו�
30(. .`"na y"nke dpiac xdpd xar . .mkizea` eayi xdpd xara

`"`c z"bg�דרושי אוה"ת ואיל�. סע"ד מו, בחוקתי לקו"ת ראה :

א'שכט. ע' לר"ה
31(oinin dfefn d"ca `"za.ב מג, ג. מב, מק� פ' :

32(i"k xewn.(ישראל כל (או: ישראל כנסת :



קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא שהדעת (פ"ג) בפע"ח ומבואר ד' ונעשו לחו"ג נחלק
התחלקות עני� כי ופי' הארה, רק ה� חו"ב משא"כ העיקר
היינו עצמ� במדות חו"ג יש בלא"ה כי הג� לחו"ג הדעת
תוארי� שה� וכנ"ל בלבד מדות ה� שבמדות החו"ג כי
התגברות או ההתחסדות טבע באד� וכמו מאחרי� פעול
ממש מוחי' ה� מהדעת הנמשכי� החו"ג אבל שבלבו,
או לזולתו, ולהטיב להתחסד המחייב החכמה כח דהיינו
שכלי' חסד שזוהי הצור� כפי גבורה לעורר המחייב
כמו שהיא הח"ע מעלת נתבאר וכבר ממש שכלי' וגבורה
הרבה מעולי� דמוחי' החו"ג ולזאת כלא כולא ית' דקמי'
מלשו� הדעת ע"י הוא אלו חו"ג והמשכת דמדות מחו"ג
שהוא כ"ה) ש� א', ד' (בראשית כו' חוה את אד� וידע
השכל כפי המדות שמתפעלי� עד בעומק המחשבה תקיעת
היו לא הדעת עומק בלא לבד החכמה או"א מצד משא"כ

והכח פ"ג, בתניא וכמ"ש המדות לחלקנולדי� בדעת הזה
ר"ל ענינו בו, המכה דא"א דשערי קוצי מחמת הוא לחו"ג
נמש� שממנה הנ"ל מו"ס הנק' החכמה ממקור הארה גילוי
השפעת לחלק שיוכל הדעת מוח לבחי' הנ"ל דשערי קוצי
ממקור כח קבלת ע"י צ"ל השפעה כל כי לחו"ג השכל
השכלה איזו שמבי� מי שיש בגשמיות כנראה יותר גבוה
לא לו להבינה זולתו ממנו כשישאל ואעפ"כ היטב לעצמו

שלא זרי� דבורי� בפיו יתגלגלו לו לומר יתחיל וא� יוכל
להסביר שיכול הזה הכח בו שיש מי ויש הטענה ממי�
חכ� הרוב על ובאמת דרכו עפ"י הער� קט לתלמיד אפי'
הוא זה שכח לפי והיינו קט� לתינוק ג� להשפיל יכול גדול
מיני בכל שכלו שפע להלביש שיכול החכמה ממקור
שוני� לחלקי� ולחלקו דרכו לפי לכאו"א שירצה צירופי�
ממעלת ההארה ירידת להיות למעלה וכמ"כ המצטר�, כפי
חב"ד שמעלת חו"ג בבחי' במדות שיתפסו עד חב"ד
אלא אינה זאת והמשכה ירידה ואיכות הרבה מה� נפלאה
הנ"ל מטע� קדש הנק' הח"ס שהיא החכמה מקור עפ"י
אלו וחו"ג לחו"ג שפעו שיחלק להדעת הארה נמש� ומש�
ע"ש. הנשה גיד במצות כתבתי מזה וקצת ממש, מוחי' ה�
שמאיר פי' א') ו' (ברכות תפילי� מניח הקב"ה וז"ס
וגבורתו חסדו שה� במדותיו ודעתו ובינתו מחכמתו
וטובה מאד עד היא רבה זו הארה ומעלת כו' ורחמנותו
ראשו� יו� הנ"ל המדות ע"י הוא שחיות� להנבראי' גדולה
וחסד הגבורה ב' ויו� בו כלולי� מדות ושארי החסד מאיר
ושארי הרחמנות מדת ג' ויו� בה כלולי� וכו' ורחמי�
טובי� ה� אזי במדות מאירי' וכשחב"ד בה כלולי� מדות
עצמות� מצד שה� מכמו העיקר על מרובה בתוס' ומאירי�

לז"א: מוחי� המשכת עני� הוא הקבלה ובל'

oilitz zevn ± zeevnd xtq

•

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

שאמרÊ·Â‰[ס)] זיע"א זצללה"ה אאמו"ר דברי נבי�
דקרי"ס הצמצו�28בדרוש לפני ואר� י� שיש

דוקא, הנ"ל ע"ד והוא הצמצו� לפני סו� י� וקריעת
שבכח, גילוי בבחי' להיות שבכח העל� שנתגלה והקרי"ס
שעה לפי והיינו כו', האמיתי יש גילוי שזהו אז אמר ולכ�
כו'. לכל שקדו� האמיתי יש בחי' לה� נתגלה בי� בהלכ�

ויט ויבא ויסע פסוקי� ג' ע"י הי' קרי"ס כנגד29והנה שה�
יעקב, כנגד הי' ויט כי ונמצא יעקב, יצחק אברה� אבות ג'
היינו אבותיכ� ישבו הנהר בעבר נאמר האבות על כי והיינו
חג"ת בחי' שה� במ"א וכמ"ש דבינה הנהר עבר בחי'

התיכו�30דא"א בריח בחי' הוא ת"ת בחי' הוא ויעקב ,
בחי' שזהו העליו� קצה בחי' הקצה אל הקצה מ� המבריח

עילא אויראוירא בחי' שזהו המקובלי� ופי' בזהר שנת' ה

מימי� מזוזה בד"ה בת"א כמ"ש יו"ד אור אויר 31קדמו�,

י"ב הוליד יעקב כי והיינו כו', הקדמו� כתר בחי' הוא
ממנו שיצא כאברה� ולא שלימה מטתו שהיתה שבטי�
מטתו היתה אלא כו' ממנו שיצא כיצחק ולא ישמעאל
דבי בתנא ואיתא ישראל, כל מקור הוא כי ונמצא שלימה,
יודע ואיני וישראל, תורה בעול� יש דברי� שני אליהו
ואני קדמה התורה אומרי� בנ"א של דרכ� קדמו, מה� איזהו
לבנ"י ציוויי� היא התורה כל כי והיינו קדמו, ישראל אומר
ישראל שעדיי� לומר והיתכ� בנ"י את צו בנ"י אל דבר כמ"ש
וכ� קדמו, שישראל אלא לה� ציוויי� בתורה וכתב היו לא
ישראל של ומחשבת� כו' קדמו דברי� ז' במד"ר אמרו

כ"י מקור שהוא יעקב ולכ� דבר, לכל ע"י32קדמה הגיע
כו'. קדמו� אויר בחי' הוא שרש� לשורש התיכו� בריח שהי'

29(hie `aie rqie miweqt 'b i"r 'id q"ixw dpdeעד לקמ� בהבא :

תקעה. ע' ש� בשלח אוה"ת ראה הפיסקא סו�
30(. .`"na y"nke dpiac xdpd xar . .mkizea` eayi xdpd xara

`"`c z"bg�דרושי אוה"ת ואיל�. סע"ד מו, בחוקתי לקו"ת ראה :

א'שכט. ע' לר"ה
31(oinin dfefn d"ca `"za.ב מג, ג. מב, מק� פ' :

32(i"k xewn.(ישראל כל (או: ישראל כנסת :



c"agקכב i`iyp epizeax zxezn

Â‰ÊÂכמ"ש נש"י על קאי אר� פי' ותשוקקיה, אר� פקדת
האר� פקידת כמו והיינו חפ�, אר� את� תהיו כי
בבחי' להיות דנש"י האר� פקידת כ� גשמי� ע"י הוא
פלג ע"י זהו הקדומה במח' חוצב� ומקור לשורש תשוקה
כי והיינו והמצ"ד, רש"י כמ"ש המי� אמת פי' אלקי�,
אלה, ברא מי ובחי' אלה, מי תיבות ב' צירו� הוא אלקי�
אבל מהנברא הבורא והסתר העל� ע"ד זהו הנה אמנ�

אמת פי' אלקי� פלג וזהו אלה בבחי' מי בחי' כשנתגלה
שג� מי� מלא נעשה המי� אמת ע"י כמו משל וה"ז המי�,
י� בקריעת שהי' אלקות המשכת ע"י כ� נחת, ירוו תלמיה
מי� מלא נעשה עי"ז המי� אמת אלקי� פלג שז"ע סו�
בקרב לרוב וידגו להיות והיינו מי�, יתמלא באר� שג�
שמובלעי� שבי� דגי� בחי' כמו יהיו באר� שג� האר�

באריכות. וכמשנת"ל הי� במי

`"lxz mixgde jynd

eklz izewga m` d"c xn`n

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Â�לאד ל� ��קצבה �הה��עה והח��ת החסד א�ר ¿ƒ≈ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ה�א �מז�ני ח�י �בני ט�ב מיני �כל ה�נה ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹ�רא�
מע�יקא ה�א ה�פע ועצ� �ג�� והיינ� ית�ר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמא��
ידי על �בא ס��, אי� ועצמ��ת �נימ��ת �ה�א ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָק�י�א
העב�דה מ�עת �ל�� �אציל�ת ספיר�ת הע�ר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָהתע�רר�ת

�מצ�ת. ���רה י�ראל ְְְְִִִֵַָָדנ�מ�ת
‰p‰cה�נה �רא� להאד� ל� ��קצב וה�פע הא�ר ¿ƒ≈ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹ

���רה עב�דת� לפי ה�א ה���רי� �י�� ְְְְֲִִִֶַַָָָונח��
ה�א לי�ראל חק �י ��ת�ב �כמ� העברה, ��נה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ�מצ�ת
�רא� לי�ראל ה�קצב החק �י �פיר��� יעקב לאלקי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹֹמ��ט
��ה �זה ה�א וה���ט �מ��ט, �ל�י ה���רי� וי�� ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָה�נה
��נה המ�י� יעקב, אלקי עני� �ה�א אלק�ת, וגי��י ְְְְֱֱֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹא�ר
אל�ל דחד� �עב�דה ה���בה �א�פ� �ל�י וכ� ְְְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָֹהעברה,
וה�א הרחמי� מ��ת י"ג אז ��אירי� הרחמי� חד� ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹ�ה�א
�ימי �� ואחר ה���בה, עני� י�תר ונקל רצ�� עת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָזמ�
אל�ל, מחד� י�תר ע�ד רצ�� עת זמ�י �ה� ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹה�ליח�ת
עד� נ�מת� ט�ב �� ה�על ��� מר�ינ� ה�ד�ע ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�כמאמר
�י� לע�רר הרחמי� מ��ת י"ג מאירי� אז אל�ל ְְְֱֲִִִִִִֵֵַָָ�בימי
�ה�פה סח�רת� ���כר �ד�ל ס�חר �זה וה��ל ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוח����,
��ה ח���� לע��ת ה��ני� את מע�רר ה�נה �ס�� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ה
ל��� �מע�רר ל��� ח�יבי� ע�ד וכ�ה ��מ� וכ�ה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנמ�ר
סח�רה ��כר גד�לה ��מחה עצמ� וה��חר ה��יע, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת
זה ע� אבל מר��ה, �רנסה ל� והיתה ט�בי� �במ�חי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָהר�ה
לקיחת א�ר �מז�יר� מה� ה��יע ל��� ק�ניו את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ��בע
הח�ב�ת �רע�� �זריז�ת �ל�י ה�אה ��נה �ה�פה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָסח�רה
�צהילת �מחת� �ב�ע�ת, ��ל�ה �מ�� זמ� וק�בע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמהעבר
�ביגיעה רב �עמל �עמלי� ל��ני� מ�עיל ה��חר ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ני
ה��חר �א ה�צ�ב מ�עד �בכל�ת ח�ב�תיה�, ל��� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָעצ�מה
ה��ני� עמל �כ�ר�אה הח�ב�ת מ�ל ח���� לע��ת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָה�ד�ל
חפצ� ��אמת �מ�יר ח�ב�תיה� לפר�ע העצ�מה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָויגיעת�
חסד ע��ה אזי מ�גת, יד� ואי� ה�ה ענ�י� אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלפר�ע

ל��� לה� אפ�ר �אי מה לה� �מ�חל וס�לח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָע�ה�
דסח�רה להה�פה עצמ� להכי� זמ� איזה לה� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�מג�יל
היא אל�ל דימי העב�דה �כא�ר ה�ליח�ת, ימי וה� ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָחד�ה,
ה�ליח�ת �ימי ה�ה דלי�א מע�מקא �ת��בה �למה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָעב�דה
�כל א�ר לה�א, על ט�בה �ק�לה ���בת� ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָמתק�לת
ית�ר� מלכ�ת� ע�ל וק�לת ה�ליח�ת וימי דאל�ל ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָה���בה
ח�י �בני החסד ל� נקצב זה ער� לפי ה�ה ה�נה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�רא�
ה�א זה חסד אבל ה���רי�, �י�� ונח�� ה�נה �רא� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מז�ני
�מלכ�ת ה�ל�ל �ע��ה החסד �ר�י וג� ���ט חסד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעדיי�
הע�ל� �ג�מ��ת ��בא �בכדי עדיי�, ר�חני ה�א ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�אציל�ת
�בריאהֿיצירהֿ �לב��י� �כלי� התל���ת ידי על ה�א ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָה�ה
ה�א הא�� ההתל���ת א�פ�י �כל �ה��ל�ת �� ואחר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָע��ה
�מה�תנ�, ער�נ� �פי ח��ת �פע לנ� לה��יע עלינ� ה' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחסד

לק ���כל לנ� ט�ב ��היה מתצמצ�מה זה ���ביל �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מ�ל �ר� על �כמ� הנ"ל, ההתל���ת �כל החסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�מתל��
עצמ� את מצמצ� ה�א הרי �נ�, את ל�ע�ע הר�צה ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָאב
�ל ה�טנ�ת ער� לפי �ה� מאד, קט�י� �עניני� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�מתל��
�י האג�זי�, �קלי��ת וע�ד �אג�זי� ע�� ל�חק �מ� ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶַַָה��,
��ת�כ� ��ה�רי �ה��ב מ�יר אינ� ��� קטנ�ת מ�ד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָה��
יכ�ל �הי�ת� �לחסד לט�ב ל� �היה ה�לי�ה רק ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ�לל,
עלינ� ה' חסד מ�ני כזאת �בד�גמא וכ��מה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלגל�ל�
עד לב��י� �כ�ה �מתל�� האלקי הא�ר ְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָָֹמתצמצ�
חסד �חינת ��תה�וה �כדי הנ"ל, �מ�ל�ת ה��י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה�ב��י�
פנימית וה��ונה לה�, ���ב מה ה�בראי� ער� לפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ��מי
�מצ�ת ���רה עב�דת� ידי על י�ראל נ�מ�ת א�ר היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�זה
ויעל�ה� ויז�כ�ה� ה��מי ��דבר ה��ב ניצ�� את ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָיברר�
�כלל�ת �ללי �יר�ר נע�ה זה ידי על א�ר �מק�ר�, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָל�ר��
וכל הע�למ�ת �ל �כלית ה�א א�ר ה�ה ְְֲִֶֶַַָָָָָָהע�ל�
וה�צוה ה��רה ס�גי ר�ב ה�ה טעמא �מהאי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהה��ל�ל�ת,
ה�א ה��רה לי��ד עני� עי�ר �ה�ה ��מי�, �דברי� ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָנתל���
אפיל� וג� והאנ��י, ה�בעי ��כל �מ��ג מ�ב� ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��היה
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ואח��ת� יח�ד� �עני� אלק�ת וה�גת �הבנת ה��רה ְְְְְְֱֲִִִִַַַַַַַָָָֹ�נימ��ת
�דל� �במה ה' מע�י� ר�� �מה �ד��ת� �עני� וכ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָית�ר�
ה�ה העלי�ני�, �פרצ�פי� הע�למ�ת �ברי��י ה' ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָמע�י�
י�יג� א�ר עד לעצמ� העניני� ויס�יר ��באר ה�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעי�ר
ג� הרי ה�צ�ת �עני� וכ� אנ��י, ��כל �כלית ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ה�גה
מצ�י �� ��� �מאמר אלק�ת, �ידיעת ה��ח �ח�בת ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹה�צ�ת
�מה �באר� ��מי� ה�מצאי� וכל נמצא �ל ממציא ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָרא���
ויראה �אהבה ה�ב וח�ב�ת ה�צא�, מאמי�ית ה� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��יניה�
�מ�ח� נת�סת אלק�ת ה�גת ��היה ה�צוה מעי�רי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
�כל מ��, ה�ב �ב�ר נר��י� יהי� ויראה והאהבה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָה��מי

��מי, ע�ל� �ה�א ה�ה �ע�ל� �וקא ה� הא�� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעב�ד�ת
לעב�ד �כדי ה�ה ע�ל� �ג�מ��ת הה��ע�ת נ�נ� זה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ�מ�ע�

וה�צוה. ה��רה דיני �פי ה' את ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ה�
.¯evÈ˜על �א אבל מע�יקא, ה�א ה�קצב �חסד ה�פע ƒְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

�ל�� �אציל�ת ספיר�ת הע�ר התע�רר�ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָידי
��נה העב�דה ער� �לפי �מחס�ר�, ה�בראי� עב�דת ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמ�יע
דאל�ל �ת��בה �תל�יה ה�אה, �נה קצבת היא �� ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעברה
ה��ל ה�נה. �רא� על וה��לת ה�ליח�ת דימי ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועב�דה
��ביל היא ה��מי ��פע פנימית ה��ונה וק�ניו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמה��חר

�מצ�ת. ה��רה ְִִַָק���
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שכלית, השגה – המוח כוונת ושנותיו. ימיו מאריכין ומדוע באחד, האריכות ענין מהו שאלה:
הוי' הוא כוחנו, – שאלקינו להבין, – ישראל שמע טובות. למדות להביא – הלב כוונת

מהטבע. שלמעלה
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Ïk"רב אמר ��נ�תיו. ימיו ל� מאריכי� �אחד ה�ארי� »ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
צריכה �אחד �האריכ�ת �ב�לי"ת", יעקב �ר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאחא
�חי"ת" יחט� ��א �בלבד א�י רב "אמר �ה�לי"ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלהי�ת

ב) יג, �מה�(�רכ�ת �אחד, האריכ�ת עני� מה� להבי� וצרי� . ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ל� מאריכי� �אחד מארי� �ה�א �מי ו�ני�, ימי� ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָאריכ�ת
ח' א' א�ת��ת, ג' �ת ה�א "אחד" �בת �ה�ה ��נ�תיו. ְְִִֵֵֶַַָָָָימיו
את �� יחט� ��א �בלבד �ה�לי"ת, ה�א והאריכ�ת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹד',
�ל ואזהרת� �ה�לי"ת האריכ�ת מה� להבי� וצרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהחי"ת,
�האריכ�ת מ�ב� זה �מ�ל החי"ת, את יחט� ��א א�י ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹרב
מאמר וה�ה החי"ת. את ח�ט� ��אינ� �וקא ה�א ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�לי"ת
ר�נ� �"תנ� ה�ריתא המ�� ה�א �אחד" ה�ארי� �"כל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
��נת צריכי� �א� עד אחד, הוי' אלקינ� הוי' י�ראל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ�מע
וה�ה מאיר". �ר�י והלכה רבא אמר מאיר, ר�י �ברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָה�ב
�כלית ה�גה היא ה�ח ��נת ה�ב, וכ�נת ה�ח ��נת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹי�נ�
עליו ��עמד עד �כלי עני� �לה�יג להבי� מח� ��י�ע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמה
ה�גת� להביא ה�א ה�ב וכ�נת עניניו, �רטי �כל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָויבינ�
�רא�ית והינ� ט�ב�ת, �מ��ת ה�על אל מה�ח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֹה��בה
��� �מ�ל ט�בה לא מ�ה �ל אחר לחקר �היה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעב�דת�
��צא, �בל �ראה �ל א�ר �ל�ר�� לעקר� מג�ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ְִָמ�ה

�בי� ל�ק�� אד� ��י� �בר ה�א א� �י� ט�ב ה�א ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�בר
וכל אצל�, מא�ס יהיה לחבר�, אד� �י� א�ר �בר ה�א ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא�
ט�ב�ת מ��ת �עצמ� לנטע יהיה וה���ל�ת� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָֹיגיעת�
�ליג �ל�א ל��, את לכ�� ה�ב ��נת וזה� י�ר�ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהנהג�ת

�ייפי� וה�האלכל מ��. לפעל ט�בה מ�ה �ל להביא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹ
אחד�ת וה�גת ידיעת ה�א אחד" כ�' י�ראל "�מע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָאמירת
�ה��ראל י�ראל, �מע �ר�� �זה� ה�א, �ר�� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��רא
�חנ� הינ� �אלקינ� אלקינ�, הוי' �י וי�יג ויבי� ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹי�מע
�כמ� �ח, ל��� ה�א אלקי� �� �ה�ה הוי'. ה�א ְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹֹוח��תנ�
והחזק, ה�ח על ���רה לקח", האר� אילי "ואת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��ת�ב
טבע� הרי ודבר �בר ��כל "ה�בע", �גימטר�א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹו"אלקי�"
והח��ת �ה�ח אלקינ�", "הוי' א�מרי� ואנ� �ח�. ְְְְֱֲִֵַַַַָָָֹֹֹה�א
ה�א �טבע מה�בע, ��מעלה מה הינ� הוי', ה�א ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�י�ראל
מג�ל ה�א �מק�� �ה�ג�ר �מק��, �זמ� ְָ�ְְָָ�ְְְִַַָָ�ַה�ג�ר
הוה �עבר �הג�לה ��ג�ל �זמ� ה�א וכ� ְְְְֶַָָָָָֹ�ְְְְִֵֶַַָָ�הג�ל�תיו,
מ� למעלה �ה�א �אחד, ויהיה הוה היה ה�א והוי' ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹועתיד,

�למעל �ה�בעה�ק�� אלקינ�", "הוי' וזה� ה�מ�. מ� ה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
הא�ר ימ�יכ� �מק�� �זמ� �בההג�ל�ת ה�א ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�י�ראל

�מק��. מ�מ� ��מעלה ְְְְִִֶַַַָָוה���י
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ואח��ת� יח�ד� �עני� אלק�ת וה�גת �הבנת ה��רה ְְְְְְֱֲִִִִַַַַַַַָָָֹ�נימ��ת
�דל� �במה ה' מע�י� ר�� �מה �ד��ת� �עני� וכ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָית�ר�
ה�ה העלי�ני�, �פרצ�פי� הע�למ�ת �ברי��י ה' ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָמע�י�
י�יג� א�ר עד לעצמ� העניני� ויס�יר ��באר ה�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעי�ר
ג� הרי ה�צ�ת �עני� וכ� אנ��י, ��כל �כלית ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ה�גה
מצ�י �� ��� �מאמר אלק�ת, �ידיעת ה��ח �ח�בת ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹה�צ�ת
�מה �באר� ��מי� ה�מצאי� וכל נמצא �ל ממציא ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָרא���
ויראה �אהבה ה�ב וח�ב�ת ה�צא�, מאמי�ית ה� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��יניה�
�מ�ח� נת�סת אלק�ת ה�גת ��היה ה�צוה מעי�רי ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
�כל מ��, ה�ב �ב�ר נר��י� יהי� ויראה והאהבה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָה��מי

��מי, ע�ל� �ה�א ה�ה �ע�ל� �וקא ה� הא�� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעב�ד�ת
לעב�ד �כדי ה�ה ע�ל� �ג�מ��ת הה��ע�ת נ�נ� זה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ�מ�ע�

וה�צוה. ה��רה דיני �פי ה' את ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ה�
.¯evÈ˜על �א אבל מע�יקא, ה�א ה�קצב �חסד ה�פע ƒְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

�ל�� �אציל�ת ספיר�ת הע�ר התע�רר�ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָידי
��נה העב�דה ער� �לפי �מחס�ר�, ה�בראי� עב�דת ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמ�יע
דאל�ל �ת��בה �תל�יה ה�אה, �נה קצבת היא �� ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעברה
ה��ל ה�נה. �רא� על וה��לת ה�ליח�ת דימי ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועב�דה
��ביל היא ה��מי ��פע פנימית ה��ונה וק�ניו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמה��חר

�מצ�ת. ה��רה ְִִַָק���

` wxt ck xn`n

•

.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

שכלית, השגה – המוח כוונת ושנותיו. ימיו מאריכין ומדוע באחד, האריכות ענין מהו שאלה:
הוי' הוא כוחנו, – שאלקינו להבין, – ישראל שמע טובות. למדות להביא – הלב כוונת

מהטבע. שלמעלה

u"xz mixn`n

Ïk"רב אמר ��נ�תיו. ימיו ל� מאריכי� �אחד ה�ארי� »ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
צריכה �אחד �האריכ�ת �ב�לי"ת", יעקב �ר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאחא
�חי"ת" יחט� ��א �בלבד א�י רב "אמר �ה�לי"ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלהי�ת

ב) יג, �מה�(�רכ�ת �אחד, האריכ�ת עני� מה� להבי� וצרי� . ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
ל� מאריכי� �אחד מארי� �ה�א �מי ו�ני�, ימי� ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָאריכ�ת
ח' א' א�ת��ת, ג' �ת ה�א "אחד" �בת �ה�ה ��נ�תיו. ְְִִֵֵֶַַָָָָימיו
את �� יחט� ��א �בלבד �ה�לי"ת, ה�א והאריכ�ת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹד',
�ל ואזהרת� �ה�לי"ת האריכ�ת מה� להבי� וצרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהחי"ת,
�האריכ�ת מ�ב� זה �מ�ל החי"ת, את יחט� ��א א�י ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹרב
מאמר וה�ה החי"ת. את ח�ט� ��אינ� �וקא ה�א ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�לי"ת
ר�נ� �"תנ� ה�ריתא המ�� ה�א �אחד" ה�ארי� �"כל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
��נת צריכי� �א� עד אחד, הוי' אלקינ� הוי' י�ראל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ�מע
וה�ה מאיר". �ר�י והלכה רבא אמר מאיר, ר�י �ברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָה�ב
�כלית ה�גה היא ה�ח ��נת ה�ב, וכ�נת ה�ח ��נת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹי�נ�
עליו ��עמד עד �כלי עני� �לה�יג להבי� מח� ��י�ע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמה
ה�גת� להביא ה�א ה�ב וכ�נת עניניו, �רטי �כל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָויבינ�
�רא�ית והינ� ט�ב�ת, �מ��ת ה�על אל מה�ח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֹה��בה
��� �מ�ל ט�בה לא מ�ה �ל אחר לחקר �היה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעב�דת�
��צא, �בל �ראה �ל א�ר �ל�ר�� לעקר� מג�ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ְִָמ�ה

�בי� ל�ק�� אד� ��י� �בר ה�א א� �י� ט�ב ה�א ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�בר
וכל אצל�, מא�ס יהיה לחבר�, אד� �י� א�ר �בר ה�א ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא�
ט�ב�ת מ��ת �עצמ� לנטע יהיה וה���ל�ת� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָֹיגיעת�
�ליג �ל�א ל��, את לכ�� ה�ב ��נת וזה� י�ר�ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהנהג�ת

�ייפי� וה�האלכל מ��. לפעל ט�בה מ�ה �ל להביא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹ
אחד�ת וה�גת ידיעת ה�א אחד" כ�' י�ראל "�מע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָאמירת
�ה��ראל י�ראל, �מע �ר�� �זה� ה�א, �ר�� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��רא
�חנ� הינ� �אלקינ� אלקינ�, הוי' �י וי�יג ויבי� ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹי�מע
�כמ� �ח, ל��� ה�א אלקי� �� �ה�ה הוי'. ה�א ְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹֹוח��תנ�
והחזק, ה�ח על ���רה לקח", האר� אילי "ואת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��ת�ב
טבע� הרי ודבר �בר ��כל "ה�בע", �גימטר�א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹו"אלקי�"
והח��ת �ה�ח אלקינ�", "הוי' א�מרי� ואנ� �ח�. ְְְְֱֲִֵַַַַָָָֹֹֹה�א
ה�א �טבע מה�בע, ��מעלה מה הינ� הוי', ה�א ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�י�ראל
מג�ל ה�א �מק�� �ה�ג�ר �מק��, �זמ� ְָ�ְְָָ�ְְְִַַָָ�ַה�ג�ר
הוה �עבר �הג�לה ��ג�ל �זמ� ה�א וכ� ְְְְֶַָָָָָֹ�ְְְְִֵֶַַָָ�הג�ל�תיו,
מ� למעלה �ה�א �אחד, ויהיה הוה היה ה�א והוי' ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹועתיד,

�למעל �ה�בעה�ק�� אלקינ�", "הוי' וזה� ה�מ�. מ� ה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
הא�ר ימ�יכ� �מק�� �זמ� �בההג�ל�ת ה�א ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�י�ראל

�מק��. מ�מ� ��מעלה ְְְְִִֶַַַָָוה���י

cg`a jix`nd lk d"c
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חזקים,‡. יסודות על מבוססים ליובאוויטש מנהגי

הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק נהגו כיצד שראו כפי

ודור. דור בכל האדמו"רים כ"ק

לי יש בעזה"י, שברשותי, היד וכתבי הספרים בין

הר"ד של � אור" "תורה סידור התפלה, סידורי במחלקת

של הגליון בשולי תרמ"ט. בוילנה שנדפס � לאוואוט

כ"ק הוד קודש יד כתב הגהות רשומות זה סידור

ההגהות בין זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

כ"ק שנהגו כפי ענינים בכמה שונים מנהגים ישנם

הקדושים. רבותינו אבותינו

ליובאוויטש: במנהגי סוגים שלשה

ידועים. שטעמיהם מנהגים א)

ידועים. אינם שטעמיהם מנהגים ב)

רבי. מבית בלבד יחידים בהם שנהגו מנהגים ג)

הזקן רבנו אביו נתן האמצעי, הרבי כשנולד לדוגמא:

בה לחתל � אצלו שמורה שהיתה � מיוחדת בד חתיכת

ילדיו בשאר הראשונה. בפעם רחיצתו אחרי התינוק את

כך. נהג לא

סבו, נתן צדק", ה"צמח הרבי הסבא אב כשנולד גם

האמורה. הבד חתיכת הזקן, רבנו

מוהר"ש, לסבא בירושה עברה זו בד חתיכת

שונים. בזמנים בה והשתמשו

א"ז כ"ק בבית ל"ע, שריפה, פרצה תרמ"ד בשנת

גם היתה שנשרפו הדברים ובין נ"ע, רבקה מרת הרבנית

של הקודש בגדי ארוזים היו בהן התיבות משתי אחת

הבד חתיכת – ובתוכם הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק

האמורה.

מילה, לברית בהכנה מנהגים, הרבה היו לכך בדומה

להנחת בחינוך הלימודים, בהתחלת ל"חדר", ילד בהכנסת

נהגו רבי מבית יחידים שרק שונים, בענינים ועוד תפילין,

אחד שאף ונזהרו בחשאי נעשו אלה מנהגים אך, בהם.

מכך. ידע לא

שמחת כמו רבי, בבית משפחה שמחות זמני כל

"ליל זכר, בן שלום זכר, בן נישואין, תנאים, קישורי

התחלת טוב, מזל הבן, פדיון מילה, ברית שימורים",

התחלת גמרא, התחלת לחדר, הכנסה תספורת, חינוך,

מסודרים. מסויימים מנהגים להם היו � מצוה בר דא"ח,

רבנו מכ"ק בקבלה הם ליובאוויטש מנהגי מרבית

מהמגיד שקיבל מה א) : אופנים שני � גופא ובהם הזקן,

� שהרבי מנהגים ב) בעצמו. מהמגיד או הבעש"ט, בשם

בהם. נהג עצמו � הזקן רבנו כ"ק

למנהגים ושרשים עיקרים היו הזקן רבנו כ"ק מנהגי

כ"ק הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק בהם שנהגו שונים

או ענף שהם מנהגים א) : והם דור, בכל האדמו"רים

נהג בדורו רבי שכל מנהגים ב) קדום. מנהג של הידור

בהם.

קריאת·. לדיני נוסף היו, התורה, קריאת בענין

מאד הקפידו שעליהם קריאה מנהגי גם התורה,

בליובאוויטש.

ילכו שהבנים אמר שהרבי בליובאוויטש, מקובל היה

היו הרבי, של דין בעלמא חיותו בחיים הארון. לפתיחת

אחרי הארון. לפתיחת הולכים ואחיו האמצעי הרבי

פסק לנשיא, האמצעי הרבי והכתרת הרבי, הסתלקות

על האמצעי הרבי של וחזקתו הארון, לפתיחת ללכת

צדק". ה"צמח הרבי לאב�הסבא עברה הארון פתיחת

לנשיא, הוכתר צדק" ה"צמח הרבי כשאב�הסבא

הארון. לפתיחת הקדושים, זקניי דודיי כ"ק בניו, כל הלכו

הרשב"ץ למורי סיפר מהרי"נ, כ"ק זקני דודי הסבא,

ה"צמח הרבי אב�הסבא אביו, אצל פעם שהיה נ"ע,

כ"ק אומר דיבורם כדי תוך לימוד. בעניני ודיברו צדק",

כבר הוא ואשר לו, מוקשה וזה זה שענין לאביו זקני דודי

הענין. את ליישב רב זמן מתייגע

– נ"ע הרשב"ץ למורי מהרי"נ ד"צ כ"ק מספר � אבי

בפתיחת היית הרי לי: אמר מכן ולאחר בהרהורים, שקע

שמי' בריך ואומרים הארון לפתיחת כשהולכים הארון,

לנא ולאמטויי וכו' ואתרך כתרך בריך עלמא, דמרא

במוח אור ונהיה דאורייתא היכלי נפתחים � נהורך מטוב

ובלב.

במזריטש שקיבל מה לי אמר � הזקן רבנו � הסבא

אף ויהודי הארון פתיחת שבשעת הבעש"ט, מורנו בשם

בריך : הלב מעומק פשוטה באמונה אומר ביותר הפשוט

עם רעותך יהא ואתרך, כתרך בריך עלמא, דמרא שמי'

או כולה בקשתו, השי"ת ממלא � לעלם ישראל עמך

מקצתה.

לפתיחת ואחיו אבי הלכו לנשיא, הוכתר כשהסבא

בכוחי כבר והיה שנה עשרה חמש לי כשמלאו הארון.

לוקח הארון את הפותח (כי תורה בספר היטב להחזיק

ללכת אבי לי הורה לש"ץ) אותו ומוסר הס"ת את

הארון. לפתיחת

הכרתי‚. עצמי אני � איש מפי איש הדבר מקובל

צדק" ה"צמח הרבי אב�הסבא אצל שהתפללו אנשים

אצל שהתפללו אנשים הכרתי וכן שלו, הכנסת בבית

סיפרו והם שלו, הכנסת בבית האמצעי הרבי הסבא

בבתי קבוע מקום היה ולאב�הסבא האמצעי שלרבי

ש דרומית.הכנסת מזרחית זוית בקרן במזרח, להם,

שזכרו קשישים זקנים ארבעה רק הכרתי בילדותי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

את זוכר אינני מליאדי, היה מהם אחד הזקן. רבנו את

הסופר בן ליב ר' של סבו היה הוא להתארח1שמו, ובא

הסתם ומן שבעים, בן כבר אז היה עצמו הנכד נכדו. אצל

מאה. מבן למעלה אז סבו היה

בהיותי ראיתי השלישי את מדוברובנה. היה השני

קיץ � ראיתי הרביעי ואת � תרמ"ח חורף – בזלינקע

בויטבסק. � תרמ"ט

בבית הזקן רבנו של הקבוע שמקומו סיפרו אלה כל

דרומית. מזרחית זוית בקרן היה הכנסת

הקטנה" שב"חצר הכנסת בבית המזרח כותל אורך

ארשין עשרים עמד2היה המזרח כותל באמצע בערך.

הקודש לארון מימין ארשין תשעה ונשארו הקודש ארון

הקודש. לארון משמאל ארשין ותשעה

כן גם היה הכנסת בבית הסבא של הקבוע מקומו

את קיבל שאבי ואחרי דרומית. מזרחית זוית בקרן

הקבוע מקומו זה מקום נהיה � תרנ"ד ר"ה � הנשיאות

הכנסת. בבית אבי של

אבי היה הארון לפתיחת ההיכל את פותחים כשהיו

ומכוון הקבוע, ממקומו יוצא � הרביים כל נהגו וכך �

ספרי על להסתכל יוכל שמי' בריך אמירת שבשעת

הפתוח. בהיכל שעמדו התורה

גדולה, באריכות אבי לי מספר תרנ"ו, קיץ בטיולי

פתיחת בענין בדברו לו, סיפר שהסבא רבים סיפורים

בפרט. שמי' בריך אמירת ענין ובגודל בכלל הארון

מספר � הכנסת בבית הקודש ארון את כשפותחים

למעלה פותחים � הסבא של הקדושה שיחתו על אבי לי

ומסירות הכוחות עומדים שם ה', ברית ארון עולם את

בכל כתבו ישראל שבני התורה ספרי כל של הנפש

הס קדשו בהיכל "וה' מכריז מיכאל ומלאך הדורות,

הארץ" כל מעומק3מפניו שעה באותה אומר וכשיהודי

ואתרך", כתרך בריך עלמא דמרא שמי' "בריך הלב

תמולא. שבקשתו רחמים מיכאל מלאך מבקש

הביאורים מהסבא. ששמע ממה אבי סיפר זאת כל

לעצמם. ברכה קובעים � הדברים את הסביר שאבי כפי

מוציא„. היה הארון פתיחת תורהכשבעל ספר

התורה ספר כשנראה הנה לחזן, למסרו כדי מההיכל

היה הארון פתיחת שבעל לפני עוד � הכנסת בית באויר

ראשו, את קלות מרכין אבי היה � לחזן הספר את מוסר

היתה ולא שכמעט כזו בקלות זה היה השתחוואה, כעין

בחג, כמו תורה ספרי כמה מוציאים כשהיו כלל. ניכרת

נדרי, לכל הכיפורים ביום או וכדומה, בר"ח בשבת,

� להקפות תורה ושמחת עצרת שמיני רבא, הושענא

בנפרד. תורה ספר כל כלפי הראש הרכנת היתה

בפני להסתכל � והשכל � ההזדמנות שהיתה למי

מה רואה היה � תורה ספר הוצאת בשעת אבי של קדשו

מאירות. פנים נקרא ומה צהובות פנים נקרא

מכוון אבי היה ישראל", "שמע אומר היה כשהחזן

"גדלו" אומר היה שהחזן ובשעה למזרח. הקדושים פניו

הקודש, ארון כלפי הקדושים פניו את מכוון אבי היה

יחדיו" שמו "ונרוממה המלים ומסיים ראשו מרכין

קריאה. לשם שהוצאו הספרים כלפי קלה ראש בהרכנת

יחדיו" שמו "ונרוממה המלים מסיים היה כשהחזן

את מחבק החזן, אל מהירים בצעדים ניגש אבי היה

של מעילו את בחוזקה ומנשק ידיו בשתי התורה ספרי

את בעיניו ומלווה במקומו עומד נשאר היה התורה. ספר

היה וכך הקריאה. שולחן על להנחתם עד התורה ספרי

ספר אל ניגש היה הקריאה שבעל עד עומד נשאר

הקבוע. למקומו חוזר אבי היה אז ורק התורה.

הספר, מתוך שומע אבי היה התורה קריאת את

לבד וחמישי, שני ר"ח, בחוה"מ, גם הסידור, או החומש

בעל שומע שהיה שבת ובמנחת בחוה"מ שונים מזמנים

פה.
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הכנסת. בבית אבי של

אבי היה הארון לפתיחת ההיכל את פותחים כשהיו

ומכוון הקבוע, ממקומו יוצא � הרביים כל נהגו וכך �

ספרי על להסתכל יוכל שמי' בריך אמירת שבשעת

הפתוח. בהיכל שעמדו התורה

גדולה, באריכות אבי לי מספר תרנ"ו, קיץ בטיולי

פתיחת בענין בדברו לו, סיפר שהסבא רבים סיפורים

בפרט. שמי' בריך אמירת ענין ובגודל בכלל הארון

מספר � הכנסת בבית הקודש ארון את כשפותחים

למעלה פותחים � הסבא של הקדושה שיחתו על אבי לי

ומסירות הכוחות עומדים שם ה', ברית ארון עולם את
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התורה ספר כשנראה הנה לחזן, למסרו כדי מההיכל

היה הארון פתיחת שבעל לפני עוד � הכנסת בית באויר

ראשו, את קלות מרכין אבי היה � לחזן הספר את מוסר

היתה ולא שכמעט כזו בקלות זה היה השתחוואה, כעין

בחג, כמו תורה ספרי כמה מוציאים כשהיו כלל. ניכרת

נדרי, לכל הכיפורים ביום או וכדומה, בר"ח בשבת,

� להקפות תורה ושמחת עצרת שמיני רבא, הושענא

בנפרד. תורה ספר כל כלפי הראש הרכנת היתה

בפני להסתכל � והשכל � ההזדמנות שהיתה למי

מה רואה היה � תורה ספר הוצאת בשעת אבי של קדשו

מאירות. פנים נקרא ומה צהובות פנים נקרא

מכוון אבי היה ישראל", "שמע אומר היה כשהחזן

"גדלו" אומר היה שהחזן ובשעה למזרח. הקדושים פניו

הקודש, ארון כלפי הקדושים פניו את מכוון אבי היה

יחדיו" שמו "ונרוממה המלים ומסיים ראשו מרכין

קריאה. לשם שהוצאו הספרים כלפי קלה ראש בהרכנת

יחדיו" שמו "ונרוממה המלים מסיים היה כשהחזן

את מחבק החזן, אל מהירים בצעדים ניגש אבי היה

של מעילו את בחוזקה ומנשק ידיו בשתי התורה ספרי

את בעיניו ומלווה במקומו עומד נשאר היה התורה. ספר

היה וכך הקריאה. שולחן על להנחתם עד התורה ספרי

ספר אל ניגש היה הקריאה שבעל עד עומד נשאר

הקבוע. למקומו חוזר אבי היה אז ורק התורה.

הספר, מתוך שומע אבי היה התורה קריאת את

לבד וחמישי, שני ר"ח, בחוה"מ, גם הסידור, או החומש

בעל שומע שהיה שבת ובמנחת בחוה"מ שונים מזמנים

פה.
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תרפ"ג אייר טו"ב בעזהי"ת,

דא� ראסטוב

יחיו עליה� ד' אנ"ש, ידידינו אל

וברכה! שלו�

אי� אנ"ש ה� נבוכי� כי האגודה, אודות שאלת� ע"ד

אנ"ש ידידינו . . . להתקרב או להתרחק א� בזה, להתנהג

כ"ק הוד קדש דברי לשמוע אחד, כאיש כולכ� הכו� עמדו שי',

אלקי אש בלהבת דיבר אשר ורבכ�, מורכ� הרה"ק, אאמו"ר

תיקוני�, לעשות דרשה אז, הממשלה אשר האספות, באחת

נת� גויתנו את ויאמר: ישראל, רבני וחנו� ישראל בחדרי

מכל המה חפשי� ותורתנו, נשמותינו אבל בגולה, האלקי�

הכח לה� אשר תבל מרחבי בכל וממלכה גוי אי� וחומ�, עול

אלקה חלק הוא רוחינו, את לשדוד � יושר בארחי � והעוז

אנחנו ובה� לנו נתנו ומצות תורה בקרבנו, השוכ� ממעל,

את וידע השכל א� כי איש, יגבר בכח ולא בחיל לא יהודי�,

אנחנו שרופי� בני אנחנו הרוגי� בני ית', ותורתו האלקי�

את הזילו לב ובאומ� התורה, בעד דוקרו ואחינו אבותינו

דתו "האלקי� ישראל איש כל בלב השתול הדגל בעד דמ�,

עולמית, תהלה לתפארת ישאר נצח� ועוז אחד" ועמו ותורתו

– כולכ� אמרו וכו' כו' החדר את לשנות לנו אומרי� כהיו�

את אמרו לנו, הקדוש בכל תגעו אל כל לעי� גלוי � אחד כאיש

עומדי� ודור דור בכל ואבותינו אבותינו אבות אמרו אשר

לנו תלוי� חיינו אשר בעת ג� הוא. חי וישראל לכלותינו עלינו

מעופפי� ושונאינו פזורה, ישראל שה אשר בעת ר"ל, מנגד

ולנצח לעד ויחי' הוא, חי ישראל יעקב, ראש על מות, כדורי

תחת. ואל תירא אל תמימה, ה' בתורת ישראל חזק נצחי�,

יחי' בתורתו וישראל יתמוטטו, ואר� שמי� יהרסו� השתות כי

ג� בנו חי קדשו דברי אשר ורבינו, מורנו דברי אלה לעד.

לנו. להיטיב ומטיבינו, אוהבינו רבו אשר המר ביו� היו�,

הנחילני אשר הדברי� ואלה לו. יגיד מקלו באשר איש איש

חיי בחיי� החפ� ישראל איש ולכל שי' אנ"ש לכ� להגיד

התמימה. התורה

אלקינו אימת ואימתו העליונה, ההשגחה ביד הנני אשר

והנורא הגדול ד' יו� ואת יאהיל, עלי והרוח, הבשר אלקי ית'

עפר ישני אשר היו� הוא אפחד, צורח מר ד' קול יו� אירא,

בסוד לעמוד יעמודו, משמרת� על ישראל ונשיאי יקיצו,

לחיי א� יחדיו, הצא�, ואת הרועה את לשפוט רבה, קדושי�

שר רועה, שגגת ביו�, בו עול�, ולדראו� לחרפות או עול�,

מאת ורבע�, ארח� ואת יקרא, הצא� מצחי על ופקיד

איו� והמשפט יקובלו, לא הבל של טענות ידרשו, המצביאי�

תעבור. חלחלה ובמתני� יכרעו הברכי� ימס, הלב הוא, ונורא

כ"ק הוד קדש, כסא את נאמני�, עדי� לי ואעידה

הדולק תמיד והנר ממולה, יושב שהנני הרה"ק, אאמו"ר

נשמתו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מסר בו אשר במקו�

הקדושה ידו את ש� אשר ש� ומקו� בראה, לא�ל הטהורה

בחיי האחרונה, הברכה היא ורב, אב בברכת לברכני, ראשי על

תתנו לא אשר שי' אנ"ש היו� בכ� העידותי כי די� בעלמא

להיות וחבורה, אגודה לשו� בניכ�, ובני בניכ�, את�, ידכ�,

רק תהי' ענינה אשר הדת. מחזיקי חברת מלבד חברי�, בה

עירוב שו� בלי אלקינו, ד' ציונו כאשר ומצות, תורה להחזיק

זר. דבר

שאי� בתורה ועסקו כתות עשו ישראל, ושמע הסכת

כתות כתות, כתות עשו הסכת, בחבורה, אלא נקנית התורה

כתות משניות, לומדי כתות ישראל, מל� דוד זמירות מזמרי

כתות העול�. אבות ופרקי אגדה לומדי כתות גמרא, לומדי

אבותיכ� הדריכו כאשר וזרעכ�. בניכ� הדריכו דא"ח, לומדי

לימודי שמ� מכל ונקיי� טהורי� כשרי�, חדרי� יסדו אתכ�.

חכמת מעינות הישיבות אל בניכ� ובני בניכ� ושלחו חול,

יבור�, ישרי� דור תעמידו ית' בעזרתו ואז תמימה ה' תורת

אימוני�. שומרי

ואית� מחצבתו, צור יזכור שי', מאנ"ש ואחד אחד כל

התורה על נתנו כוח� וכל בתו�, הלכו אבותינו כי גזעו, מושב

אני, גבור יאמר החלש ג� יוכל, כאשר איש איש והעבודה,

לבניה�, הנחילו אשר הנחלה וזאת נצטוה אשר ככל לקיי�

תמימה ה' בתורת ישראל "חזק עד, עדי אחריה� בניה�, ובני

תחת". ואל תירא אל

והדו"ש כאו"נ מאדה"ש והברכה החוה"ש ותקבלו

הזמני והצלחת� ישראל בטוב לראות והמקוה בגו"ר, וטובת�

והנצחי.
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(·)E˙ÏÚ‰a.ה�נ�רה �ר�ת נסמכה ל�ה ¿«¬…¿ְְְִַַָָָָָָ

חנ�ת אהר� ���ראה לפי ה��יאי�? ַ�ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹלפר�ת

ע�ה� היה ���א �ע��, אז חל�ה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹה��יאי�,

�ר�� ה�ד�� ל� אמר �בט�. ולא ה�א לא ְְִַַָָָָֹֹ�ֲַ�חנ�ה

מדליק �א�ה מ��ה�, �ד�לה ��� ח�י�, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָה�א:

ה�ר�ת: את �ה�הב.E˙ÏÚ‰a�מיטיב �� על ִֵֵֶַ¿«¬…¿ֵֶַַַַ

��רי� "על�ה", ל��� �הדלקת� �ת�ב ְְְֲִִֶֶַָָָָָָע�לה,

וע�ד מאליה. ע�לה �להבת ��הא עד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהדליק

לפני היתה ��עלה מ�א�, ר��תינ�: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ר��

�מיטיב: ע�מד ה�ה� �עליה È�tה�נ�רה, ÏeÓŒÏ‡ ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ∆¿≈
‰¯B�n‰.א�א ��ני� �אינ� האמצעי נר מ�ל אל «¿»ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מנ�רה: �ל ‰B¯p˙�ג�� ˙Ú·L e¯È‡È.על� ��ה ְְֶָ»ƒƒ¿««≈ִֶַָ

למ�ל ��ני� ה�זרח�י� �ל�ת ה�ני�. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ��ת

ה�ערב�י� �ל�ה וכ� ��ה�, ה�תיל�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעי

��א �די ול�ה? האמצעי, למ�ל ה�תיל�ת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹרא�י

צרי�: ה�א לא�ר� ‡‰¯Ô(‚)יאמר�: Ôk NÚiÂ. ְְִָָֹ«««≈«¬…
��ה:(ספרי) ��א אהר�, �ל �בח� ְְֲִִִֶֶַַָֹֹלה�יד

(„)‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ.(�ש)��ה�ד �הראה� ¿∆«¬≈«¿…»ְֶֶַָָ

נאמר לכ� ,�� ��תק�ה לפי �אצ�ע, ה�א ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ�ר��

ל���.L˜Ó‰"וזה": געשלאגע� �לעז בטדי"� ְֶƒ¿»ְְַַ

נק��" לדא ה"�א ע)(דניאל זהב. ��ר �ל �ת ְְִֶֶֶַָָָָָָ

איבריה לפ�ט �כ�יל וח�ת� �קרנס �מ�י� ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ�ְְִַָָהיתה

ח��ר: ידי על איברי� איברי� נע�ית ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ�ת��נ�,

dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú.על� ה��ה היא "ירכ�" «¿≈»«ƒ¿»ְִִֵֶַַָָ

ה�רי�: ��פני �ס� מנ�רת �דר� חל�ל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהרגלי�,

dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú.��� מנ�רה �ל ��פ� �ל�מר «¿≈»«ƒ¿»ְְֶַָָ�ָ

:�� ה�ל�י �ד�ל:.dÎ¯ÈŒ„Úוכל אבר �ה�א ְַָָָ«¿≈»ֵֶָָ

dÁ¯tŒ„Ú..מק�ה ה�ל � ��� �ק מע�ה �ה�א «ƒ¿»ְֲִֶֶֶַַַָָֹ

�מ� זה, �ל��� ל��� "עד" טו)ודר� :(שופטי� ְְְְִֵֶֶֶַַ

זית": ועדֿ�ר� ועדֿקמה ‡L¯"מ�די� ‰‡¯nk ְְִִִֶֶַַָָָָ««¿∆¬∆
'B‚Â �מ�.‰¯‡‰ �הר, הראה� א�ר ��בנית ∆¿»¿ְְְֲִֶֶַַָָָ

כה)��אמר וג�'":(שמות בתבנית� וע�ה "�ראה : ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָ

‰¯�n‰Œ˙‡ ‰NÚ Ôk.:א�דה �מדר� �ע�א�. מי ≈»»∆«¿…»ְֲִִֶַַָָָָ

ה�א �ר�� ה�ד�� ידי מאליה:על ˜Á(Â)נע�ית ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָ«
ÌiÂÏ‰Œ˙‡.להי�ת ��ז�� א�ריכ� �דברי�: קח� ∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ל�ק��: hÁ‡˙(Ê)���י� ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰.ל� ִַַָָ«≈¬≈∆≈«»ֶ

��ה�: מתי� טמאי מ�ני ה�רה, e¯È·Ú‰Âאפר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ
¯Ú˙.�נ��� לפי ה�ר��: מ�ה ר�י �דברי מצאתי ««ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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��רי� "על�ה", ל��� �הדלקת� �ת�ב ְְְֲִִֶֶַָָָָָָע�לה,

וע�ד מאליה. ע�לה �להבת ��הא עד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהדליק

לפני היתה ��עלה מ�א�, ר��תינ�: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ר��

�מיטיב: ע�מד ה�ה� �עליה È�tה�נ�רה, ÏeÓŒÏ‡ ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ∆¿≈
‰¯B�n‰.א�א ��ני� �אינ� האמצעי נר מ�ל אל «¿»ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מנ�רה: �ל ‰B¯p˙�ג�� ˙Ú·L e¯È‡È.על� ��ה ְְֶָ»ƒƒ¿««≈ִֶַָ

למ�ל ��ני� ה�זרח�י� �ל�ת ה�ני�. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ��ת

ה�ערב�י� �ל�ה וכ� ��ה�, ה�תיל�ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעי

��א �די ול�ה? האמצעי, למ�ל ה�תיל�ת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹרא�י

צרי�: ה�א לא�ר� ‡‰¯Ô(‚)יאמר�: Ôk NÚiÂ. ְְִָָֹ«««≈«¬…
��ה:(ספרי) ��א אהר�, �ל �בח� ְְֲִִִֶֶַַָֹֹלה�יד

(„)‰¯�n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ.(�ש)��ה�ד �הראה� ¿∆«¬≈«¿…»ְֶֶַָָ

נאמר לכ� ,�� ��תק�ה לפי �אצ�ע, ה�א ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ�ר��

ל���.L˜Ó‰"וזה": געשלאגע� �לעז בטדי"� ְֶƒ¿»ְְַַ

נק��" לדא ה"�א ע)(דניאל זהב. ��ר �ל �ת ְְִֶֶֶַָָָָָָ

איבריה לפ�ט �כ�יל וח�ת� �קרנס �מ�י� ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ�ְְִַָָהיתה

ח��ר: ידי על איברי� איברי� נע�ית ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ�ת��נ�,

dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú.על� ה��ה היא "ירכ�" «¿≈»«ƒ¿»ְִִֵֶַַָָ

ה�רי�: ��פני �ס� מנ�רת �דר� חל�ל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהרגלי�,

dÁ¯tŒ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú.��� מנ�רה �ל ��פ� �ל�מר «¿≈»«ƒ¿»ְְֶַָָ�ָ

:�� ה�ל�י �ד�ל:.dÎ¯ÈŒ„Úוכל אבר �ה�א ְַָָָ«¿≈»ֵֶָָ

dÁ¯tŒ„Ú..מק�ה ה�ל � ��� �ק מע�ה �ה�א «ƒ¿»ְֲִֶֶֶַַַָָֹ

�מ� זה, �ל��� ל��� "עד" טו)ודר� :(שופטי� ְְְְִֵֶֶֶַַ

זית": ועדֿ�ר� ועדֿקמה ‡L¯"מ�די� ‰‡¯nk ְְִִִֶֶַַָָָָ««¿∆¬∆
'B‚Â �מ�.‰¯‡‰ �הר, הראה� א�ר ��בנית ∆¿»¿ְְְֲִֶֶַַָָָ

כה)��אמר וג�'":(שמות בתבנית� וע�ה "�ראה : ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָ

‰¯�n‰Œ˙‡ ‰NÚ Ôk.:א�דה �מדר� �ע�א�. מי ≈»»∆«¿…»ְֲִִֶַַָָָָ

ה�א �ר�� ה�ד�� ידי מאליה:על ˜Á(Â)נע�ית ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָ«
ÌiÂÏ‰Œ˙‡.להי�ת ��ז�� א�ריכ� �דברי�: קח� ∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ל�ק��: hÁ‡˙(Ê)���י� ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰.ל� ִַַָָ«≈¬≈∆≈«»ֶ

��ה�: מתי� טמאי מ�ני ה�רה, e¯È·Ú‰Âאפר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ¿∆¡ƒ
¯Ú˙.�נ��� לפי ה�ר��: מ�ה ר�י �דברי מצאתי ««ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ



jzelrdagipyקל meiqelwpe`

íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìr ørú eøéáräå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−
eøähäåi''yx:çBúçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå §¦¤¨«§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½

çwz ø÷a-ïá éðL-øôe ïîMá äìeìa úìñ−Ÿ¤§¨´©¨®¤©¥¦¬¤¨−̈¦©¬
úàhçìi''yx:èìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå §©¨«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤

ìàøNé éða úãr-ìk-úà zìä÷äå ãrBîi''yx: ¥®§¦̧§©§½̈¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«
ìàøùééëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äåe §¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯

:íiåìä-ìr íäéãé-úà ìàøNé-éðáàééðäåó §¥«¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«§¥¦Á
éða úàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−§¥´

ýåýé úãár-úà ãárì eéäå ìàøNéi''yx: ¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«
áéíéøtä Làø ìr íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®

äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNråÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ
:íiåìä-ìr øtëì ýåýéìâé-úà zãîräå ©«Ÿ̈½§©¥−©©«§¦¦«§©«£©§¨Æ¤

íúà zôðäå åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨®̈§¥«©§¨¬Ÿ¨²
:ýåýéì äôeðzãéCBzî íiåìä-úà zìcáäå §−̈©«Ÿ̈«§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaìåçá ë"òéðùåè-éøçàå §¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«§©«£¥
zøäèå ãrBî ìäà-úà ãárì íiåìä eàáé ïë¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®§¦«©§¨´

:äôeðz íúà zôðäå íúàæèéða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ïח¯Bz Ôe·qÈÂ ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿

‡ÏÈÙc ‡zÏÒ d˙Á�Óe È¯Bz ¯a«≈ƒ¿¬≈À¿»¿ƒ»

·qz È¯Bz ¯a ÔÈ�z ¯B˙Â ÁLÓ·ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏטÈ‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e ¿«»»¿»≈»≈»≈

Ïk ˙È LB�Î˙Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�kי·¯˜˙e ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»≈

È�a ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈

:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

‡¯Ó‡יא È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»

ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÈ„ ‡�ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏיבÈ‡ÂÏÂ ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»¿≈»≈

‡i¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈƒ¿¿»¿≈«≈«»

„Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»¿«»»«≈»≈

‡‰¯eÔ˙יג Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜¿≈»≈»≈√»«¬…

‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e È‰B�a Ì„˜Â¿»»¿ƒ¿≈»¿¬»»

:ÈÈ Ì„˜ידBbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â √»¿»¿«¿≈»≈»≈ƒ

ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ√»«

:È‡ÂÏטוÈ‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e ≈»≈»«≈≈»≈»≈

Èk„˙e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿«ƒ¿»¿«≈

:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È»¿¿≈»¿¬»»

‡Ôepטז ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ

Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈ È�a BbÓ ÈÓ„√̃»«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬«¿«

é"ùø

והיא אלילי� עב�דת �עבד� ה�כ�ר�ת על ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָ��רה

קר�י והמצרע מתי�" "זבחי ְְְְִִֵֵַָָָֹקר�יה:

�מצרעי�: �גלחת הזקיק� � eÁ˜ÏÂ(Á)"מת" ְְְִִִִֵַַַָָֹ¿»¿
¯˜aŒÔa ¯t.את "וע�ה ��ת�ב �מ� ע�לה, וה�א «∆»»ְְֲֵֶֶַָָ

זרה: �עב�דה צ��ר קר�� וה�א עלה", Ùe¯האחד ְְֲִֶַַָָָָָָָֹ«
È�L.(ת"כ)מה ל�: ל�מר "�ני"? ל�מר �למ�ד מה ≈ƒְְִֵַַַַָ

נאכלת לא ח�את א� נאכלת, לא דבריע�לה (ע"כ ֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

וא�מרר"מ) �הני�, �ת�רת לדבריו סמ� י� �בז� ,ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

להביא לה� היה ��עיר היתה, �עה �ה�ראת ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָאני

הע�לה: �ר ע� זרה עב�דה zÏ‰˜‰Â(Ë)לח�את ְֲִַַָָָָָָ¿ƒ¿«¿»
˙„ÚŒÏkŒ˙‡.רה�� קר�� נת�ני� �הלו�� לפי ∆»¬«ְְְְִִִִֶַַַָָָ

וי קר�נ� על ויעמד� יב�א� את�ח�יה�, סמכ� ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

עליה�: ‡˙ÌiÂÏ‰Œ(È‡)ידיה� Ô¯‰‡ ÛÈ�‰Â ְֲֵֵֶֶ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ
‰Ùe�z.�ל� חי. �נ�פה טע�� מצרע �א�� �דר� ¿»ְְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹ

קהת, לבני הרא��נה ז�: �פר�ה נאמר� ְְְְְֱִִֵֶָָָָָָ�נ�פ�ת

לפי ה'", עבדת את לעבד "והי� :�� נאמר ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָֹֹלכ�

וה�לח� האר�� עליה�: ה�ד�י� קד� ְָ�ְֲֲֳִֵֶֶֶַַַָָָֹ�עב�דת

"�נ�פה :�� נאמר לכ� �ר���, לבני ה�נ�ה ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָוג�'.

יריע�ת ה�ד�: עב�דת היתה עליה� �א� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלה'",

מ�א �יד קר�י� �א�� �קרסי�, (צ"ל: ְְְְְִִִִַַָָָָ�קר�י�

ה�ד�י�, קד� �בית ה�רא�ת מררי) ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֹ�ני

מררי: לבני �˙�ÌÈ.(ÊË)וה�לי�ית ÌÈ�˙� ְְְְִִִִֵַָ¿Àƒ¿Àƒ
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éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz ìàøNé¦§¨¥®©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´
éì íúà ézç÷ì ìàøNéi''yx:æéøBëa-ìë éì ék ¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ

éúkä íBéa äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À©Ÿ¦³
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

éìi''yx:çéøBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå ¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−
:ìàøNé éðáaèé| íéðúð íiåìä-úà äðzàå ¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´

ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâai''yx:ëNriå §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©
íiåìì ìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå äLî¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®

íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk-ïk Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥
ìàøNé éða íäì eNri''yx:àëíiåìä eàhçúiå ¨¬¨¤−§¥¬¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À
ðiå íäéãâa eñaëéåéðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´

:íøäèì ïøäà íäéìr øtëéå ýåýéáë-éøçàå §Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥
ìäàa íúãár-úà ãárì íiåìä eàa ïë¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãrBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

íäì eNr ïk íiåìä-ìr äLî-úài''yx:ñ ¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
âë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

È�aÓ ‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk»«¿»¿»…»ƒ¿≈

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

È�·aיז ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈

‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»¿»

‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜cƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

Ïkיח ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»

:Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îeaיט˙È·‰ÈÂ ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ

È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ

ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«

‡¯tÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

È�·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ È�a ·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

:‡L„e˜ÏכÔ¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ ¿¿»«¬«…∆¿«¬…

È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ÏÎÂ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»≈

È‡ÂÏÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï e„·Ú Ôk≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

ÔB‰ÈLe·Ïכא e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈

ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿¬»»√»¿»

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡ ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ¿««¬≈«¬…¿«≈

È˙כב ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»

Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔB‰�ÁÏt»¿«¿¿«¿«ƒ¿»√»

„ÈwÙ Èc ‡Ók È‰B�a Ì„˜Â Ô¯‰‡«¬…¿»»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ïכג‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏכד¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c ¿≈»»ƒ¿≈»≈ƒ«

é"ùø

ל�יר: נת�ני� למ�א, �תיחת:.Ët¯˙נת�ני� ְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

(ÊÈ)¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk.�ה�י �קו ה�כ�ר�ת הי� ��י ƒƒ»¿ְְִִֶַַַָ

לי א�ת� ולקח�י מצרי� �כ�רי �י� עליה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�הגנ�י

אתֿהלו��": "וא�ח ועכ�ו �עגל, ��ע� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

(ËÈ)'B‚Â ‰�z‡Â.ני�" נאמר �עמי� חמ� »∆¿»¿ְְֱִֵֵֶַָָ

��כ�ל� ח�ת�, לה�דיע זה �מקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָי�ראל"

ח חמ�ה �מני� אחד �מקרא מ�יאז�ר�תיה� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ְֵ

ר�ה: �ב�ד�ר ראיתי וכ� È�·a��רה. ‰È‰È ‡ÏÂ ְְְִִִַַָָָָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈

Û‚� Ï‡¯NÈ.�א� ה�ד�, אל לג�ת יצטרכ� ��א ƒ¿»≈∆∆ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

נג�: יהיה � Ô¯‰‡Â(Î)י��� ‰LÓ NÚiÂ ְְִִֶֶֶ«««…∆¿«¬…
'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ.�הניפ ואהר� העמיד� מ�ה ¿»¬«¿ְֱֱֲִִֶֶַָָֹֹ

ידיה�: את סמכ� ‰'(Î·)וי�ראל ‰eˆ ¯L‡k ְְְְִֵֵֶֶָָ«¬∆ƒ»
eNÚ Ôk 'B‚Â.,�ה� וה�ע�ה הע��י� �בח לה�יד ¿≈»ְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ע�ב: לא מה� ÌiÂÏÏ(Î„)�אחד ¯L‡ ˙‡Ê. ִֵֵֶֶֶָֹ…¬∆«¿ƒƒ
�ה�: ��סלי� ה��מי� ואי� �ה� ��סלי� ÔaÓ�ני� ְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆

ÌÈ¯NÚÂ LÓÁ.א�מר אחר ד)�במק�� :(במדבר »≈¿∆¿ƒְֵֵַָ



קלי jzelrdagipy mei qelwpe`

éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz ìàøNé¦§¨¥®©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´
éì íúà ézç÷ì ìàøNéi''yx:æéøBëa-ìë éì ék ¦§¨¥½¨©¬§¦Ÿ−̈¦«¦´¦³¨§Æ

éúkä íBéa äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®§À©Ÿ¦³
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

éìi''yx:çéøBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå ¦«¨«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−
:ìàøNé éðáaèé| íéðúð íiåìä-úà äðzàå ¦§¥¬¦§¨¥«¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´

ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâai''yx:ëNriå §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©
íiåìì ìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå äLî¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®

íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk-ïk Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥
ìàøNé éða íäì eNri''yx:àëíiåìä eàhçúiå ¨¬¨¤−§¥¬¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À
ðiå íäéãâa eñaëéåéðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´

:íøäèì ïøäà íäéìr øtëéå ýåýéáë-éøçàå §Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥
ìäàa íúãár-úà ãárì íiåìä eàa ïë¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãrBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

íäì eNr ïk íiåìä-ìr äLî-úài''yx:ñ ¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
âë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

È�aÓ ‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk»«¿»¿»…»ƒ¿≈

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

È�·aיז ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈

‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»¿»

‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜cƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

Ïkיח ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»

:Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îeaיט˙È·‰ÈÂ ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ

È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ

ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«

‡¯tÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

È�·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ È�a ·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

:‡L„e˜ÏכÔ¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ ¿¿»«¬«…∆¿«¬…

È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ÏÎÂ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»≈

È‡ÂÏÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï e„·Ú Ôk≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

ÔB‰ÈLe·Ïכא e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈

ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿¬»»√»¿»

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡ ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ¿««¬≈«¬…¿«≈

È˙כב ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»

Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔB‰�ÁÏt»¿«¿¿«¿«ƒ¿»√»

„ÈwÙ Èc ‡Ók È‰B�a Ì„˜Â Ô¯‰‡«¬…¿»»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ïכג‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏכד¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c ¿≈»»ƒ¿≈»≈ƒ«

é"ùø

ל�יר: נת�ני� למ�א, �תיחת:.Ët¯˙נת�ני� ְְְִִִַָָƒ¿«ְִַ

(ÊÈ)¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk.�ה�י �קו ה�כ�ר�ת הי� ��י ƒƒ»¿ְְִִֶַַַָ

לי א�ת� ולקח�י מצרי� �כ�רי �י� עליה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�הגנ�י

אתֿהלו��": "וא�ח ועכ�ו �עגל, ��ע� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

(ËÈ)'B‚Â ‰�z‡Â.ני�" נאמר �עמי� חמ� »∆¿»¿ְְֱִֵֵֶַָָ

��כ�ל� ח�ת�, לה�דיע זה �מקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָי�ראל"

ח חמ�ה �מני� אחד �מקרא מ�יאז�ר�תיה� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ְֵ

ר�ה: �ב�ד�ר ראיתי וכ� È�·a��רה. ‰È‰È ‡ÏÂ ְְְִִִַַָָָָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈

Û‚� Ï‡¯NÈ.�א� ה�ד�, אל לג�ת יצטרכ� ��א ƒ¿»≈∆∆ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

נג�: יהיה � Ô¯‰‡Â(Î)י��� ‰LÓ NÚiÂ ְְִִֶֶֶ«««…∆¿«¬…
'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ.�הניפ ואהר� העמיד� מ�ה ¿»¬«¿ְֱֱֲִִֶֶַָָֹֹ

ידיה�: את סמכ� ‰'(Î·)וי�ראל ‰eˆ ¯L‡k ְְְְִֵֵֶֶָָ«¬∆ƒ»
eNÚ Ôk 'B‚Â.,�ה� וה�ע�ה הע��י� �בח לה�יד ¿≈»ְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ע�ב: לא מה� ÌiÂÏÏ(Î„)�אחד ¯L‡ ˙‡Ê. ִֵֵֶֶֶָֹ…¬∆«¿ƒƒ
�ה�: ��סלי� ה��מי� ואי� �ה� ��סלי� ÔaÓ�ני� ְְְִִִִֵֶֶַָָָƒ∆

ÌÈ¯NÚÂ LÓÁ.א�מר אחר ד)�במק�� :(במדבר »≈¿∆¿ƒְֵֵַָ



jzelrdahiyilyקלב meiqelwpe`

àáö àáöì àBáé äìrîå äðL íéøNrå§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈
ãrBî ìäà úãárai''yx:äëäðL íéMîç ïaîe ©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«¦¤Æ£¦¦´¨½̈

ãBr ãáré àìå äãárä àávî áeLéi''yx: ¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ«
åëì ãrBî ìäàa åéçà-úà úøLåøîL §¥¥¸¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ

íiåìì äNrz äëk ãáré àì äãárå úøîLî¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−
íúøîLîai''yx:ôéùéìùèàýåýé øaãéå §¦§§Ÿ¨«©§©¥´§Ÿ̈´

íúàöì úéðMä äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧
øîàì ïBLàøä Lãça íéøöî õøàîi''yx: ¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−¥«Ÿ

áBãrBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNréåi''yx: §©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
âíéaørä ïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦

ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz-ìëëe åéúw ©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨
Búà eNrz åéètLîi''yx:ã-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤

çñtä úNrì ìàøNé éðai''yx:ä-úà eNriå §¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©©©«£´¤
ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøa çñtä©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬
ýåýé äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaørä̈«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ

È˙ÈÈ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ»≈¿«¿ƒ¿ƒ¿≈»≈≈

ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡�ÓÊכהÔÈ�L ÔÈLÓÁ ¯aÓe ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ

ÁÏÙÈ ‡ÏÂ ‡�ÁÏt ÏÈÁÓ ·e˙È¿≈≈»¿»»¿»ƒ¿«

:„BÚכוÈ‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ

‡¯hÓ ¯hÓÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿ƒ««»»

„aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡�ÁÏÙe»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈

:ÔB‰˙¯hÓa È‡ÂÏÏאÈÈ ÏÈlÓe ¿≈»≈¿«¿«¿«ƒ¿»

‡zLa È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»

‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿»»¿≈»

ÁÒt‡ב ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»

:d�ÓÊaג‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ¿ƒ¿≈¿«¿¿««¿»»

Ôe„aÚz ‡iLÓL ÔÈa ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa¿«¿»»≈≈ƒ¿«»«¿¿

ÏÎÎe d˙¯Êb ÏÎk d�ÓÊa d˙È»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈¿»

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁcדÏÈlÓe ¿»≈≈«¿¿»≈«ƒ

„aÚÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«

:‡ÁÒtהÔÒÈ�a ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ ƒ¿»«¬»»ƒ¿»¿ƒ«

ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»≈

Èc ÏÎk È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓLƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»¿…ƒ

È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

é"ùø

�יצד? הא �נה". �ל�י� כז)"מ�� כ"ה(חולי� מ�� ְִִִֵֶֶַָָָֹ

�ב� �ני�, חמ� ול�מד עב�דה הלכ�ת ללמד ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹ�א

יפה סימ� ראה ��א לתלמיד מ�א� ע�בד. ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�ל�י�

ר�אה: אינ� ���ב �ני�, �חמ� ְְְִִֵֵֶֶָָָ�מ�נת�

(‰Î)„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ.אבל ��ת�, מ�א עב�דת ¿…«¬…ֲֲֵַַַָָָ

עגל�ת. ולטע�� ול�יר �ערי� לנעילת ה�א ְְְְְֲִִִִִֵַָָָח�זר

�תר��מ�: אח�הי", "ע� � אתֿאחיו" "ו�רת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָוזה�

(ÂÎ)˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ.�להקי� לאהל סביב לחנ�ת ƒ¿…ƒ¿∆∆ְֲִִֶַָָָֹ

ה��ע�ת: ��עת ‰¯‡ÔBL(‡)�לה�ריד L„Áa. ְְִִַַַָ«…∆»ƒ
למד�, א�ר, עד נאמרה לא ה�פר ��רא� ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ר�ה

ספרי) פ"ק. ���רה.(פסחי� �מאחר מק�� סדר ַָָ�ְְָ�ֵֵֶֶ�אי�

י�ראל, �ל �נ�ת� �ה�א מ�ני �ז�? �תח לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹול�ה

לא ��ד�ר, י�ראל �הי� �נה אר�עי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��ל

�לבד: זה �סח א�א (ש�).B„ÚBÓa(·)הקריב� ְְִִִֶֶֶַַָ¿¬
�טמאה: א� � �מ�עד� ���ת, ŒÏÎk(‚)א� ְְְֲַַַָ�ְָ¿»

ÂÈ˙wÁ.�� זכר, �מי�, �ה, ��ג�פ�: מצ�ת א�� À…»ְְִִֵֶֶֶָָָ

��פ�.ÂÈËtLÓŒÏÎÎe�נה: �על מצ�ת א�� ָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ

�לבע�ר למ�ה ימי� �בעת �ג�� אחר, ְְְְִִִִֵַַַָָָמ�ק��

�מי�, �ה, ��ג�פ�: מצ�ת אחרי�: (ספרי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמ�.

�רעיו על רא�� צליֿא�, ��פ�: �על �נה. �� ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר,

חמ�): �בע�ר מ�ה לג�פ�: �ח�� קר��; ְְְִִֵֶַַָָועל

(„)'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ.(ספרי)?ל�מר �למ�ד מה «¿«≈…∆¿ְַַַ

נאמר �בר כג)והלא מ�עדי(ויקרא את מ�ה ויד�ר : ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

לה�, אמר מ�יני מ�עדי� �ר�ת ���מע א�א ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה'?

jzelrdahiyily mei qelwpe`

:ìàøNé éða eNr ïk äLî-úàåíéLðà éäéå ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«©§¦´£¨¦À
eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè eéä øLà£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬
äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNrì©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²

àeää íBia ïøäà éðôìåi''yx:æeøîàiå §¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«Â©«Ÿ§Â
Lôðì íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä̈«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−§¤´¤
ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà̈¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³

ìàøNé éða CBúa Bãrîa ýåýéi''yx:çøîàiå §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«©¬Ÿ¤
ýåýé äeöi-äî ärîLàå eãîr äLî íäìà£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬§Ÿ̈−

:íëìôè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤¬
Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè̈¥´¨¤¿¤Á§¤¸¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ

ýåýéì çñô äNrå íëéúøãìi''yx:àéLãça §Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤
eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa éðMä©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´

:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìr Búàáé-àì Ÿ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ
Bá-eøaLé àì íörå ø÷a-ãr epnî eøéàLé©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®

:Búà eNré çñtä úwç-ìëkâé-øLà Léàäå §¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«§¨¦Á£¤
úBNrì ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä̧¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´
k äénrî àåää Lôpä äúøëðå çñtä| é ©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´

àOé Bàèç Bãrîa áéø÷ä àì ýåýé ïaø÷̈§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈

:Ï‡¯NÈוBÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â ƒ¿»≈«¬À¿«»ƒ¬

‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ¿»¬ƒƒ¿≈«¿»∆¡»»

‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»

Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa Ô¯‰‡זe¯Ó‡Â «¬…¿»««¬»

ÔÈ·‡ÒÓ ‡�Á�‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ

Ú�Ó˙� ‡ÓÏ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«

ÈÈ„ ‡�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿»»»»À¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È�a B‚a d�ÓÊaח¯Ó‡Â ¿ƒ¿≈¿¿≈ƒ¿»≈«¬«

ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï¿…∆ƒ«¿ƒ¿»

Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„ ‰Ó»¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ

:ÔBÎÏט‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏיÏ‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ ¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

·‡ÒÓ È‰È È¯‡ ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«¿«¬≈¿≈¿»»

‡Á¯‡· B‡ ‡L�‡„ ‡LÙ� ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»

ÈÁ¯„aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ ¿ƒ»¿¿»≈¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒtיא‡�È�˙ ‡Á¯Èa ƒ¿»√»¿»¿«¿»ƒ¿»»

ÔÈa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»≈

¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ

:dpÏÎÈÈ ÔÈ¯¯ÓeיבÔe¯‡LÈ ‡Ï ¿»ƒ≈¿À≈»«¿¬

Ôe¯a˙È ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓƒ≈««¿»¿«¿»»ƒ¿¿

Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿

:d˙ÈיגÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â »≈¿«¿»¿¿≈

„aÚÓÏ Ú�Ó˙ÈÂ ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e¿…«»¬»¿ƒ¿¿«¿∆¿«

‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒtƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡�a¯˜ È¯‡ dnÚÓ≈««¬≈À¿»»«¿»»»ƒ

:‡e‰‰ ‡¯·b Ïa˜È d·BÁ d�ÓÊa¿ƒ¿≈≈¿«≈«¿»«

é"ùø

מע�ה: ��עת והזהיר� LÓ‰(Â)וחזר È�ÙÏ ְְְְֲִִִֶַַַָָƒ¿≈…∆
Ô¯‰‡ È�ÙÏÂ.(ספרי)בית� י��בי� ���ניה� ¿ƒ¿≈«¬…ְְְְִֵֵֶֶ

זה, אחר זה ל�מר י�כ� ולא ��אל��; �א� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה�דר�

ל�?: מ�י� אהר� י�דע, היה לא מ�ה ֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ�א�

(Ê)Ú¯b� ‰nÏ.(�ש)�קד�י אי� לה�: אמר »»ƒ»«ִֵֶַָָָָ

�כהני� עלינ� ה�� י�רק ל�: אמר� �טמאה. ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ�ְְִֵקרבי�

לטמאי� ה��ר ויאכל כ"גטה�רי�, לטהורי�. (ס"א: ְְְִִִֵֵֵַָָָ

ה�בטחרא�) �תלמיד וא�מעה, עמד� לה�: אמר .ְְְְְְִִֶֶַַַָָָ�ְָ

מבטח, ��� א�ה יל�ד א�רי ר��. מ�י ְָ�ְְְִִִִֵֶַַַָָֹל�מע

ה�כינה ע� מד�ר היה ר�צה �היה זמ� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ��ל

פ"ק) על(סנהדרי� להאמר ז� �ר�ה היתה �רא�יה .ְְְֵֵַָָָָָָָ

א�� ��כ� א�א ,��� ה��רה �ל ��אר מ�ה ֵֶֶָָָ�ְְִֵֶַָָָֹידי

ז�אי: עלֿידי זכ�ת ��גל�לי� ידיה�, על ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��אמר

(È)‰˜Á¯ C¯„· B‡.לא ל�מר עליו נק�ד ¿∆∆¿…»ַָָָֹ

העזרה לאסק�ת ח�� �היה א�א ו�אי, ֲַָָָ�ְְְֶֶֶַַַָָָָ�רח�קה

��י ע�� וחמ� מ�ה � �ני �סח �חיטה. זמ� ת�ל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
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áøráe úãrä ìäàì ïkLnä-úà ïðrä äqk¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤

ø÷a-ãr Là-äàøîk ïkLnä-ìr äéäéi''yx: ¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−©«Ÿ¤
æèLà-äàøîe epqëé ïðrä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−

:äìéìæééøçàå ìäàä ìrî ïðrä úBìrä éôìe ¨«§¨§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥
íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða eòñé ïë¥½¦§−§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ

ìàøNé éða eðçé íL ïðräi''yx:çéýåýé ét-ìr ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬¦§¨¥«©¦´§Ÿ̈À
éîé-ìk eðçé ýåýé ét-ìrå ìàøNé éða eòñé¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®¨§¥À

eðçé ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLài''yx: £¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«
èééøàäáeíéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®

àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ
:eòqéëøtñî íéîé ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈

ýåýé ét-ìrå eðçé ýåýé ét-ìr ïkLnä-ìr©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−

Bib¯‡יד ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»

˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ¿«¿≈ƒ¿»√»¿»ƒ¿≈«

‡ÓÈ˜ „aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒtƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈¿»»

‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„טו˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e ¿«¿»¿»¿ƒ»«»

‡�kLÓ ˙È ‡��Ú ‡ÙÁ ‡�kLÓ«¿¿»¬»¬»»»«¿¿»

‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»

„Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡�kLÓ ÏÚ ‰Â‰¬»««¿¿»¿≈∆»»«

:‡¯Ùˆטז‡��Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk «¿»≈¬»¿ƒ»¬»»

:‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡ eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ»≈≈¿≈∆»»¿≈¿»

ÈÂlÚÓיז ‡��Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈

È�a ÔÈÏË� Ôk ¯˙·e ‡�kLÓ«¿¿»»«≈»¿ƒ¿≈

‡��Ú Ôn˙ È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿»≈«»¬»»

:Ï‡¯NÈ È�a Ô¯L ÔnzיחÏÚ «»»»¿≈ƒ¿»≈«

ÏÚÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«

È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈

:Ô¯L ‡�kLÓ ÏÚ ‡��Ú¬»»««¿¿»»»

kLÓ�‡יט ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»

Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

:ÔÈÏË� ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È»«¿«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ

„ÔÈ�Óכ ÈÓBÈ ‡��Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«

Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»«≈¿»«¿»»»

é"ùø

ע�� א�א חמ� א��ר ואי� ט�ב, י�� �� ְְִִֵֵֵֵֶָָואי�

ÁÒÙ(È„)�אכילת�: ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ. ֲִַָ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«
ספרי) צג. מ�ד?(פסחי� �סח יע�ה ה�ת��ר �ל ְֲִִֵֶֶַַַַָָָיכ�ל

מ�מע�: �� א�א וג�'", אחת "ח�ה ל�מר ְְֶַַַָָָָ�ְַַ�למ�ד

חבריו, ע� �סח לע��ת עת �בא �ר א�כ� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכיֿיג�ר

יע�ה: וכ���ט Ï‰‡Ï(ÂË)�ח�ה ÔkLn‰ ַ�ְְֲִֶַַָָ«ƒ¿»¿…∆
˙„Ú‰.לל�ח�ת אהל להי�ת הע��י ה���� »≈Àְְְִִֶֶַָָֹ

ÔkLn‰ŒÏÚהעד�ת: ‰È‰È.על "הוה �מ� ֵָƒ¿∆««ƒ¿»ְֶַֹ

ה�ר�ה: ל��� �ל וכ� ‰BÏÚ˙(ÊÈ)ה����", ְְְִֵַַָָָָָ≈»
Ô�Ú‰.."�הענ "ונעלה וכ� "אס��ק�ת", �תר��מ�: ∆»»ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

הענ�", "ועלה הענ�" על�ת "�לפי לכ�ב י�כ� ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹולא

�מ� ועל�ה, צ��ח א�א ס��ק ל��� זה (מלכי��אי� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

יח) מ��":א עלה �כ�ֿאי� קט�ה "ה�הֿעב :ְְִִִֵַַָָָָֹ

(ÁÈ)eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ.:����ה �מלאכת �נינ� «ƒƒ¿ְְִִִֶֶַָָ

י�רא �הי� מתק�ל�יו� הענ� ע��ד היה נ�סעי�, ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�קע� ק�רה; �מי� יה�דה �ני ��י על ְְְְְְִִֵֵַַָָָָונמ��

א�מר: ���ה עד מה�� היה ולא ותקע�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהריע�

��פרי: ז� יה�דה. מחנה �גל ונסע ה'" ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ"ק�מה

e�ÁÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ.ע��ד ח�ני�, י�ראל �הי� �יו� ¿«ƒ«¬ְִִֵֵֶַָָָ

�מי� יה�דה �ני ��י על ונמ�� וע�לה מת�ר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהענ�

ה' "��בה אמר: ���ה עד נפר� היה ולא ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ�ס�ה,

ה' "עלֿ�י א�מר: הוי י�ראל", אלפי ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָרבב�ת

�פעמי�:.LÈÂ(Î)�בידֿמ�ה": ÌÈÓÈ�ל�מר: ְֶַֹ¿≈ְְִַָ»ƒ
¯tÒÓ.:�מעטי ימי� ƒ¿»ִָ�ִָ

jzelrdaiiriax mei qelwpe`

eòqéi''yx:àëáørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́
íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´

ðå äìéìå:eòñðå ïðrä äìráë-Bà íéîé-Bà ¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦
éøàäa íéîé-Bà LãçïkLnä-ìr ïðrä C ´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ

ìeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé åéìr ïkL ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®
eòqé Búìräáei''yx:âë-ìrå eðçé ýåýé ét-ìr §¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©

eøîL ýåýé úøîLî-úà eòqé ýåýé ét¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìrôéàýåýé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáúøöBöç ézL Eì äNr ¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ
àø÷îì Eì eéäå íúà äNrz äL÷î óñk¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ¨®§¨³§Æ§¦§¨´

úBðçnä-úà òqîìe äãräi''yx:âïäa eò÷úå ¨«¥½̈§©©−¤©©«£«§¨«§−¨¥®
éìà eãrBðåìäà çút-ìà äãrä-ìk E §«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤

ãrBîi''yx:ãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ
ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpäi''yx:äízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−

äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äreøzi''yx: §¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
åúBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîéz íéðçä©«Ÿ¦−¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

:ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂכא˙È‡Â ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ¿ƒ

‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó ‡��Ú ‰Â‰ Ècƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»

˜lzÒÓeB‡ ÔÈÏË�Â ‡¯Ùˆa ‡��Ú ƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ

:ÔÈÏË�Â ‡��Ú ˜lzÒÓe ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ≈»¿≈≈ƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

‡Bכב ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»

ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡a ÔcÚa ÔcÚƒ»¿ƒ»¿»¬»»«

È�a Ô¯L È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡�kLÓ«¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ»»¿≈

d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË� ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË�כגÔ¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ »¿ƒ«≈¿»«¿»»»

˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ»«¿«

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈ¯Ë� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿ƒ«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÔÈz¯z CÏ „·Ú …∆¿≈»ƒ≈»«¿≈

Ô‰˙È „aÚz „È‚� ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈

‡zL�Î ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‡˙È¯LÓ ˙È ‡Ïh‡ÏeגÔeÚ˜˙ÈÂ ¿«»»»«¿ƒ»¿ƒ¿¿

‡zL�k Ïk C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ Ô‰a¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏדÌ‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ

C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»

:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

ÔeÏhÈÂה ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿

:‡Óec˜ Ô¯Lc ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»ƒ¿«ƒ»

ÔeÏhÈÂו ˙e�È�z ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿

‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lc ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»ƒ¿«»»«»»

é"ùø

(·Î)ÌÈÓÈŒB‡.�מ� כה)�נה, �היה(ויקרא "ימי� »ƒְְִִֶָָָ

לפני�.EÏŒ‰NÚ(·)�א�ת�": ��קעי� (��הי� ְ�ָ¬≈¿ְְְִִֶֶָ

מל�"): �י�ר�� "ויהי EÏ�מל�, ‰NÚ.���מ ְְִִֶֶַ�ֶֶ¬≈¿ְִֶ

אחר) ולא �ה� �מ���� ע��ה א�ה � ל� :(ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

‰„Ú‰ ‡¯˜ÓÏ.�ה�נהדרי ע� לד�ר ���רצה ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

ידי על �קרא� אלי�, לאס� ותקרא� הע� ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ��אר

‡˙B�Án‰Œ˙חצ�צר�ת: ÚqÓÏe.ס��ק ��עת ְֲ¿««∆««¬ְִִַ

א�מר: א�ה נמצאת לסימ�; �ה� �תקע� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמ�ע�ת

�ר�� ה�ד�� עלֿ�י נ�סעי�: הי� �ל�ה ְְִִִַַַָָָָֹעלֿ�י

חצ�צר�ת: ועלֿ�י מ�ה ועלֿ�י .L˜Ó‰ה�א ְְְֲִִֶַַֹƒ¿»
ה�רנס: �ה��ת �ע�ה Ô‰a(‚)מהע�ת eÚ˜˙Â. ְֲֵֶֶֶַַַַָָ�ְָ¿»¿»≈

��אמר: העדה, למקרא סימ� וה�א ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ���יה�,

מ�עד": אהל אלֿ�תח �לֿהעדה אלי� ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ"ונ�עד�

(„)eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â.למקרא סימ� ה�א ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ

וא� ה��יאי�". אלי� "ונ�עד� ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַה��יאי�,

ה�א �וה �מ�זרה מ�עד, אהל �תח אל יעידת� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹה�

��פרי: Úe¯z‰(‰)�א ÌzÚ˜˙e.מ�ע סימ� ְִֵַָ¿«¿∆¿»ִַַַ

נדר� ה�א �� �תקיעה. �ר�עה �קיעה, ְְְְֲִִִַַָָָָָה�חנ�ת:



קלה jzelrdaiiriax mei qelwpe`

eòqéi''yx:àëáørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤¤́
íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´

ðå äìéìå:eòñðå ïðrä äìráë-Bà íéîé-Bà ¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦
éøàäa íéîé-Bà LãçïkLnä-ìr ïðrä C ´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ

ìeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé åéìr ïkL ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®
eòqé Búìräáei''yx:âë-ìrå eðçé ýåýé ét-ìr §¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©

eøîL ýåýé úøîLî-úà eòqé ýåýé ét¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìrôéàýåýé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáúøöBöç ézL Eì äNr ¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ
àø÷îì Eì eéäå íúà äNrz äL÷î óñk¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ¨®§¨³§Æ§¦§¨´

úBðçnä-úà òqîìe äãräi''yx:âïäa eò÷úå ¨«¥½̈§©©−¤©©«£«§¨«§−¨¥®
éìà eãrBðåìäà çút-ìà äãrä-ìk E §«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤

ãrBîi''yx:ãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ
ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpäi''yx:äízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−

äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äreøzi''yx: §¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
åúBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½

:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîéz íéðçä©«Ÿ¦−¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

:ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂכא˙È‡Â ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ¿ƒ

‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó ‡��Ú ‰Â‰ Ècƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»

˜lzÒÓeB‡ ÔÈÏË�Â ‡¯Ùˆa ‡��Ú ƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ

:ÔÈÏË�Â ‡��Ú ˜lzÒÓe ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ≈»¿≈≈ƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

‡Bכב ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»

ÏÚ ‡��Ú ˙eÎ¯B‡a ÔcÚa ÔcÚƒ»¿ƒ»¿»¬»»«

È�a Ô¯L È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡�kLÓ«¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ»»¿≈

d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË� ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË�כגÔ¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ »¿ƒ«≈¿»«¿»»»

˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿»«¿»»¿ƒ»«¿«

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈ¯Ë� ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿ƒ«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÔÈz¯z CÏ „·Ú …∆¿≈»ƒ≈»«¿≈

Ô‰˙È „aÚz „È‚� ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈

‡zL�Î ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‡˙È¯LÓ ˙È ‡Ïh‡ÏeגÔeÚ˜˙ÈÂ ¿«»»»«¿ƒ»¿ƒ¿¿

‡zL�k Ïk C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ Ô‰a¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏדÌ‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ

C˙ÂÏ Ôe�n„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»

:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

ÔeÏhÈÂה ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿

:‡Óec˜ Ô¯Lc ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»ƒ¿«ƒ»

ÔeÏhÈÂו ˙e�È�z ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿

‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lc ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»ƒ¿«»»«»»

é"ùø

(·Î)ÌÈÓÈŒB‡.�מ� כה)�נה, �היה(ויקרא "ימי� »ƒְְִִֶָָָ

לפני�.EÏŒ‰NÚ(·)�א�ת�": ��קעי� (��הי� ְ�ָ¬≈¿ְְְִִֶֶָ

מל�"): �י�ר�� "ויהי EÏ�מל�, ‰NÚ.���מ ְְִִֶֶַ�ֶֶ¬≈¿ְִֶ

אחר) ולא �ה� �מ���� ע��ה א�ה � ל� :(ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

‰„Ú‰ ‡¯˜ÓÏ.�ה�נהדרי ע� לד�ר ���רצה ¿ƒ¿»»≈»ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

ידי על �קרא� אלי�, לאס� ותקרא� הע� ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ��אר

‡˙B�Án‰Œ˙חצ�צר�ת: ÚqÓÏe.ס��ק ��עת ְֲ¿««∆««¬ְִִַ

א�מר: א�ה נמצאת לסימ�; �ה� �תקע� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמ�ע�ת

�ר�� ה�ד�� עלֿ�י נ�סעי�: הי� �ל�ה ְְִִִַַַָָָָֹעלֿ�י

חצ�צר�ת: ועלֿ�י מ�ה ועלֿ�י .L˜Ó‰ה�א ְְְֲִִֶַַֹƒ¿»
ה�רנס: �ה��ת �ע�ה Ô‰a(‚)מהע�ת eÚ˜˙Â. ְֲֵֶֶֶַַַַָָ�ְָ¿»¿»≈

��אמר: העדה, למקרא סימ� וה�א ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ���יה�,

מ�עד": אהל אלֿ�תח �לֿהעדה אלי� ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ"ונ�עד�

(„)eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â.למקרא סימ� ה�א ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ

וא� ה��יאי�". אלי� "ונ�עד� ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַה��יאי�,

ה�א �וה �מ�זרה מ�עד, אהל �תח אל יעידת� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹה�

��פרי: Úe¯z‰(‰)�א ÌzÚ˜˙e.מ�ע סימ� ְִֵַָ¿«¿∆¿»ִַַַ

נדר� ה�א �� �תקיעה. �ר�עה �קיעה, ְְְְֲִִִַַָָָָָה�חנ�ת:



jzelrdaiiyingקלו meiqelwpe`

æeòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáei''yx: §©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
çeéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬

íëéúøãì íìBò úwçì íëìi''yx:èeàáú-éëå ¨¤²§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ
íëúà øøvä øvä-ìr íëöøàa äîçìî¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízrLBðå íëéäìàéíBéáe ¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«§¸
íëLãç éLàøáe íëéãrBîáe íëúçîN¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
éçáæ ìrå íëéúìò ìr úøööça ízr÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´
éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−

íëéäìà ýåýéi''yx:ôéùéîçàéäðMa éäéå §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©§¦º©¨¨¯
äìrð Lãça íéøNra éðMä Lãça úéðMä©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤©«£¨Æ

úãrä ïkLî ìrî ïðräi''yx:áé-éðá eòñiå ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯§¥«
ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈

ïøàt øaãîai''yx:âéét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬
:äLî-ãéa ýåýéãé-éðá äðçî ìâc òqiå §Ÿ̈−§©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«

ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøa äãeäé§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−

:ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔeÚ˜˙ÈזL�ÎÓ·e ƒ¿¿¿«¿»≈¿ƒ¿«

:Ôe·aÈ˙ ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

ÔeÚ˜˙Èח ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿

ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ‡˙¯ˆBˆÁa«¬¿»»ƒ∆¿»¿ƒ¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚטÔeÏÚ˙ È¯‡Â ¬»¿»≈«¬≈≈¬

ÏÚ ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿«¿¬«

Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿

ÔBÎÈ�¯Îec ÏeÚÈÈÂ ‡˙¯ˆBˆÁa«¬¿»»¿≈¿»≈

Ôe˜¯t˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ¿»»√»¿»¡»»¿ƒ¿»¿

:ÔBÎÈ‡�qÓיÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e ƒ«¿≈¿∆¿«¿

ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e ÔBÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈¿≈≈«¿≈

˙˙ÂÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆBˆÁa ÔeÚ˜ ¿ƒ¿¿«¬¿»»«¬»»¿

ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿

ÈÈ ‡�‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ‡�¯Îe„Ï¿¿»»√»¡»»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יא‡˙È�˙ ‡zLa ‰Â‰Â ¡»»«¬»¿«»ƒ¿≈»

‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa ‡�È�˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿«¿»

‡�kLÓ ÈÂlÚÓ ‡��Ú ˜lzÒ‡ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈«¿¿»

:‡˙e„‰Ò„יבÏ‡¯NÈ È�· eÏË�e ¿«¬»¿»¿≈ƒ¿»≈

‡¯Le È�ÈÒ„ ‡¯a„nÓ ÔB‰È�ÏhÓÏ¿«¿»≈ƒ«¿¿»¿ƒ»¿»

:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡��ÚיגeÏË�e ¬»»¿«¿¿»¿»»¿»

‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»

:‰LÓ„יד˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e ¿…∆¿«≈««¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙ÈÓ„˜a ‰„e‰È È�a¿≈¿»¿«¿≈»¿≈≈

:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ� dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈«¿««ƒ»»

é"ùø

היתרי� ה�קרא�ת מ� לד)��פרי :(ר"ה ְְְִִִִֵֵַַַָ

(Ê)'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e.א�מר �ה�א לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ

מה אתֿה�חנ�ת". �למ�ע העדה למקרא ל� ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והי�

��אמר: �ב��יה�, �הני� ��ני ��קע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�קרא

���יה�. ה�חנ�ת מ�ע א� וג�'", �ה� ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ"ותקע�

א� ות�קע, �מריע ��קע ה�חנ�ת ��ע מה ְֲִֵֵֵַַַַַַַַַָיכ�ל

ח��ק אי� �מע�ה ות�קע, �מריע ��קע העדה ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמקרא

�למ� ה�חנ�ת? את למ�ע העדה מקרא ל�מר�י� ד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

�ר�עה �אי� ל�מר וג�'", אתֿה�הל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"�בהקהיל

סימ� הרי ל��יאי�, ה�י� וה�א העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא

נ�יאי� ו�ל ���י� העדה מקרא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָל�ל���:

ה�חנ�ת �מ�ע �ר�עה, �ה� אי� וז� וז� ְְְֲֵֶַַַַַַָָָ�אחת,

�תקיעה: �ר�עה עלֿידי � ‡‰¯Ô(Á)���י� È�·e ְְְְִִִֵַַָָ¿≈«¬…
eÚ˜˙È.:�ה�ל �ב��ע�ת ÏÚ(È)��קרא�ת ƒ¿¿ְִַַַַָָָ«

ÌÎÈ˙ÏÚ.(יא ערכי� ה�ת�ב(ספרי. צ��ר �קר�� ……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ïמד�ר: '‰ È�‡.�ע מלכ��ת למדנ� מ�א� ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִַַָָ�ִ

הרי � "�תקע��" ��אמר: ו��פר�ת, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכר�נ�ת

ה' "אני זכר�נ�ת. הרי "לז�ר��" ְְֲֲִִִֵָָ��פר�ת,

וכ�': מלכ��ת ז� � ‰È�M(È‡)אלהיכ�" L„Áa. ְֱֵֶַֹ�ְ«…∆«≈ƒ
ע�רה חסר חד� ע�ר �ני� א�מר: א�ה ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹנמצאת

�� חנ� סיו� �רא�ֿחד� �הרי �ח�רב, ע�� ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹימי�

ה�אה: ל�נה �א�ר ע�רי� עד נסע� ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹולא

(·È)Ì‰ÈÚÒÓÏ.,�גליה� למ�ע המפר� ����ט ¿«¿≈∆ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אחר��: �מי רא��� Ô¯‡tמי ¯a„Óa.קבר�ת ֲִִִַ¿ƒ¿«»»ְִ

jzelrdaiiying mei qelwpe`

:áãðénr-ïaåèøëùOé éða ähî àáö-ìrå ¤©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®
:øreö-ïa ìàðúðæèïìeáæ éða ähî àáö-ìrå §©§¥−¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®
:ïìç-ïa áàéìàæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå ¡¦−̈¤¥«Ÿ§©−©¦§¨®§¨«§³§¥

ïkLnä éàNð éøøî éðáe ïBLøâi''yx:çéòñðå ¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À
Bàáö-ìrå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:øeàéãL-ïa øeöéìàèééða ähî àáö-ìrå ¡¦−¤§¥«§©̧§½̈©¥−§¥´
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîLëàáö-ìrå ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«§©̧§−̈

:ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähîàëeòñðå ©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«§¨«§Æ
-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwäïkLnä ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈

íàa-ãri''yx:áëíéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå ©Ÿ¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦
:ãeäénr-ïa òîLéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

âë-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤
:øeöäãtãëïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìrå §¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈
:éðBòãb-ïaäëóqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå ¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬

øæréçà Bàáö-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤

È�·cטו ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈטזÏÚÂ ƒ»»¿«¿≈«»¿«

·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»

:ÔBÏÁ ¯aיז‡�kLÓ ˜¯t˙Óe «≈ƒ¿»≈«¿¿»

È¯¯Ó È�·e ÔBL¯‚ È�a ÔÈÏË�Â¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈¿»ƒ

:‡�kLÓ ÈÏË�יחÒ˜Ë ÏË�e »¿≈«¿¿»¿«≈«

ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ«¿ƒ¿≈¿≈≈¿«

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

È�·cיט ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‚„כ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡כאÔÈÏË�Â ∆¿»»«¿≈¿»¿ƒ

ÔÈÓÈ˜Óe ‡Lc˜Ó ÈÏË� ˙‰˜ È�a¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

‡ÌÈ¯Ùכב È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ

¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈¡ƒ»»«

:„e‰ÈnÚכג‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ «ƒ¿«≈»¿ƒ¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�Ó È�·cƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

È�·cכד ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:È�BÚ„b ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ�·ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

„Ôכה È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�Â¿»≈≈««¿ƒ¿≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ ÏÎÏ LÈ�ÎÓ«¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈≈

é"ùø

זה: מ��ע חנ� ו�� היה �אר� �מד�ר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָה�אוה

(ÊÈ)ÔkLn‰ „¯e‰Â.,יה�דה �גל ���סע �יו� ¿««ƒ¿»ְֵֵֶֶֶַָָ

את �� וכ�� ה�רכת את �פרק� �בניו אהר� ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹנכנס�

��אמר ד)האר��, �נסע(במדבר �בניו אהר� "�בא : ְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ה���� ��רקי� מררי �בני �ר��� �בני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָה�חנה",

�ל ה�ד� �כלי והאר�� �עגל�ת, א�ת� ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹוט�עני�

ה��ט�ת על �נת�ני� מכ�י� ע�מדי� קהת �ני ְִִַַ�ְְְְִֵַָָמ�א

"ונסע� �� ואחר רא�ב�, מחנה �גל ��סע ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

‰Lc˜n(Î‡)ה�התי�": È‡N�.�ברי� נ��אי ְִַָ…¿≈«ƒ¿»ְְִֵָ

‡˙ÔkLn‰Œהמק��י�: eÓÈ˜‰Â.בני� �ר��� �ני ְַ�ִָ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְֵֵֵ

הי� �גלי�, �ני מ�ע לה� ק�דמי� �הי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמררי,

וסימ� ��כ�, הענ� ��היה ה���� את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמקימי�

ועדי� ח�ני�, וה� יה�דה. מחנה �דגל נראה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהחניה

�גלי� �ני ע� מאחריה� �אי� קהת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ני

את מקימי� מררי �בני �ר��� �ני הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהאחר�ני�,

על א�ת� מ�צאי� קהת, �ני �כ��אי� ְְְְְִִִֵֶַַָָָה����,

וה�נ�רה וה�לח� האר�� �� �מכניסי� ְְְַָָ�ְְְִִַַָָמכ�נ�

ה�קרא מ�מע�ת וזה� ְְְְְְִִֶַַַָָוה�ז�ח�ת;

טר� � "עד" א�ת� � ה���� מקימי � ְְְִִִֵֵֶֶַַָ"והקימ�"

קהת: �ני �ל � ŒÏÎÏ(Î‰)"��א�" Ûq‡Ó ְְֵֶָָ¿«≈¿»
˙�Án‰.ל� �בט� �היה לפי יר��למי: �למ�ד ««¬…ְְְְְִִִֶֶַַָָ

מי וכל �אחר�נה, נ�סע היה �א�כל�סי�, מר�ה ��ְָ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מא� �מא��היה אתיא ל�. מחזיר� היה �בר ד ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

מ� ל� �מ�יק מה�כי�, הי� �תיבה (במדבר�אמר: ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

�ק�רהב) �אמרי: ואית י�ע�". �� יחנ� "�א�ר :ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

לכלֿה�חנת": "מא�� מ� ל� �מ�יק מה�כי�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹהי�



קלז jzelrdaiiying mei qelwpe`

:áãðénr-ïaåèøëùOé éða ähî àáö-ìrå ¤©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®
:øreö-ïa ìàðúðæèïìeáæ éða ähî àáö-ìrå §©§¥−¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®
:ïìç-ïa áàéìàæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå ¡¦−̈¤¥«Ÿ§©−©¦§¨®§¨«§³§¥

ïkLnä éàNð éøøî éðáe ïBLøâi''yx:çéòñðå ¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À
Bàáö-ìrå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:øeàéãL-ïa øeöéìàèééða ähî àáö-ìrå ¡¦−¤§¥«§©̧§½̈©¥−§¥´
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîLëàáö-ìrå ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«§©̧§−̈

:ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähîàëeòñðå ©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«§¨«§Æ
-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwäïkLnä ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤©¦§−̈

íàa-ãri''yx:áëíéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå ©Ÿ¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦
:ãeäénr-ïa òîLéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

âë-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤
:øeöäãtãëïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìrå §¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈
:éðBòãb-ïaäëóqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå ¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬

øæréçà Bàáö-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤

È�·cטו ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈטזÏÚÂ ƒ»»¿«¿≈«»¿«

·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»

:ÔBÏÁ ¯aיז‡�kLÓ ˜¯t˙Óe «≈ƒ¿»≈«¿¿»

È¯¯Ó È�·e ÔBL¯‚ È�a ÔÈÏË�Â¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈¿»ƒ

:‡�kLÓ ÈÏË�יחÒ˜Ë ÏË�e »¿≈«¿¿»¿«≈«

ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ«¿ƒ¿≈¿≈≈¿«

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

È�·cיט ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‚„כ È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡כאÔÈÏË�Â ∆¿»»«¿≈¿»¿ƒ

ÔÈÓÈ˜Óe ‡Lc˜Ó ÈÏË� ˙‰˜ È�a¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

‡ÌÈ¯Ùכב È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�e¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ

¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈¡ƒ»»«

:„e‰ÈnÚכג‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ «ƒ¿«≈»¿ƒ¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�Ó È�·cƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

È�·cכד ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈

:È�BÚ„b ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ�·ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

„Ôכה È�a ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏË�Â¿»≈≈««¿ƒ¿≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ ÏÎÏ LÈ�ÎÓ«¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈≈

é"ùø

זה: מ��ע חנ� ו�� היה �אר� �מד�ר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָה�אוה

(ÊÈ)ÔkLn‰ „¯e‰Â.,יה�דה �גל ���סע �יו� ¿««ƒ¿»ְֵֵֶֶֶַָָ

את �� וכ�� ה�רכת את �פרק� �בניו אהר� ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹנכנס�

��אמר ד)האר��, �נסע(במדבר �בניו אהר� "�בא : ְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹ

ה���� ��רקי� מררי �בני �ר��� �בני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָה�חנה",

�ל ה�ד� �כלי והאר�� �עגל�ת, א�ת� ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹוט�עני�

ה��ט�ת על �נת�ני� מכ�י� ע�מדי� קהת �ני ְִִַַ�ְְְְִֵַָָמ�א

"ונסע� �� ואחר רא�ב�, מחנה �גל ��סע ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

‰Lc˜n(Î‡)ה�התי�": È‡N�.�ברי� נ��אי ְִַָ…¿≈«ƒ¿»ְְִֵָ

‡˙ÔkLn‰Œהמק��י�: eÓÈ˜‰Â.בני� �ר��� �ני ְַ�ִָ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְֵֵֵ

הי� �גלי�, �ני מ�ע לה� ק�דמי� �הי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמררי,

וסימ� ��כ�, הענ� ��היה ה���� את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמקימי�

ועדי� ח�ני�, וה� יה�דה. מחנה �דגל נראה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהחניה

�גלי� �ני ע� מאחריה� �אי� קהת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ני

את מקימי� מררי �בני �ר��� �ני הי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהאחר�ני�,

על א�ת� מ�צאי� קהת, �ני �כ��אי� ְְְְְִִִֵֶַַָָָה����,

וה�נ�רה וה�לח� האר�� �� �מכניסי� ְְְַָָ�ְְְִִַַָָמכ�נ�

ה�קרא מ�מע�ת וזה� ְְְְְְִִֶַַַָָוה�ז�ח�ת;

טר� � "עד" א�ת� � ה���� מקימי � ְְְִִִֵֵֶֶַַָ"והקימ�"

קהת: �ני �ל � ŒÏÎÏ(Î‰)"��א�" Ûq‡Ó ְְֵֶָָ¿«≈¿»
˙�Án‰.ל� �בט� �היה לפי יר��למי: �למ�ד ««¬…ְְְְְִִִֶֶַַָָ

מי וכל �אחר�נה, נ�סע היה �א�כל�סי�, מר�ה ��ְָ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

מא� �מא��היה אתיא ל�. מחזיר� היה �בר ד ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

מ� ל� �מ�יק מה�כי�, הי� �תיבה (במדבר�אמר: ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

�ק�רהב) �אמרי: ואית י�ע�". �� יחנ� "�א�ר :ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

לכלֿה�חנת": "מא�� מ� ל� �מ�יק מה�כי�, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹהי�



jzelrdaiiyingקלח meiqelwpe`

écLénr-ïai''yx:åëøLà éða ähî àáö-ìrå ¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®
:ïøër-ïa ìàérâtæëéða ähî àáö-ìrå ©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´

:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«
eòqiå íúàáöì ìàøNéi''yx:ñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«©´Ÿ¤¤À

| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤

ìàøNé-ìr áBèi''yx:ìCìà àì åéìà øîàiå −©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®
Cìà ézãìBî-ìàå éöøà-ìà-íà éki''yx: ¦¯¦¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥«

àìïk-ìr | ék eðúà áærz àð-ìà øîàiå©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´
íéðérì eðl úééäå øaãna eðúðç zrãéi''yx: ¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

áìàeää áBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå§¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À
Cì eðáèäå eðnr ýåýé áéèéé øLài''yx: £¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯כו È�·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚tכז‡ÏÈÁ ÏÚÂ «¿ƒ≈«»¿»¿«≈»

¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙ� È�·c ‡Ë·Lc¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ««

:Ô�ÈÚכחÈ�a È�ÏhÓ ÔÈl‡ ≈»ƒ≈«¿»≈¿≈

:eÏË�e ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈≈¿»

¯Ï‡eÚכט ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈

ÔÈÏË� ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‰‡�È„Óƒ¿»»»¬ƒ¿…∆»¿ƒ

d˙È ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ‡�Á�‡¬«¿»¿«¿»ƒ¬«¿»»≈

CÏ ·ÈËB�Â ‡�nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈»

ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«

:Ï‡¯NÈלÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»≈«¬«≈»≈≈

:ÏÊ‡ È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈≈

È˙�‡לא ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»

Ô¯L ‡�ÈÂ‰ „k zÚ„È Ôk ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿««¿«¬≈»»«

‡�Ï Ô„È·Ú˙‡c Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿ƒ¿¬ƒ«»»

:CÈ�ÈÚ· ‡˙ÈÊÁלבÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂ ¬≈»¿≈»ƒƒ≈¬≈≈≈

·ÈËBÈ Èc ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡�nÚƒ»»ƒ≈»»«ƒƒ

é"ùø

(ÁÎ)ÈÚÒÓ ‰l‡.:�מסעיה סדר ����.eÚqiÂזה ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ַ

נסע�: ��אמר(ספרי).Á··(ËÎ)הה�א יתר�, ה�א ְַָ…»ְֱִֶֶַ

ד) �למ�ד(שופטי� �מה מ�ה". ח�ת� חבב "מ�ני :ְְִֵֵֶַַָֹֹ

ב)ל�מר אביה�"?(שמות אלֿרע�אל "ו�באנה : ְֲִֵֶֶַַָָֹ

"א�א", אביה� לאבי ק�רי� �ה�ינ�ק�ת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָמל�ד,

�ר�ה ���ר �� על � יתר ל�: הי� הר�ה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָו�מ�ת

וכ�' ה��רה את �ח�ב על � ח�בב ���רה, :אחת ְִֵֶֶַַַַַָָָ

ÌB˜n‰ŒÏ‡ e�Á�‡ ÌÈÚÒ�.(ספרי)ל�ה� עד � מ�ד …¿ƒ¬«¿∆«»ְִַָָֹ

נסע� הרא��� זה ��מ�ע לאר�; נכנסי� אנ� ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָימי�

�חטא� א�א י�ראל, לאר� לה�נס מנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעל

ע�ה�? עצמ� מ�ה ��� מה �מ�ני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��תא�נני�.
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�די �א�? נכ�ב ול�ה מק�מ�; זה �אי� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָל�מר

�כל �דאיתא וכ�', לפרענ�ת �רענ�ת �י� ְְְְִִָָָ�ְְָ�ְְִֵַלהפסיק
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‡EÈ·È:בויקהל) eˆÙÈÂ.:�המכ�סיEÈ‡�NÓ eÒ�ÈÂ. ¿»À…¿∆ְַ�ִָ¿»À¿«¿∆
הר�דפי�: ��לEÈ‡�NÓא�� י�ראל, ��נאי א�� , ְִֵָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֶָָ

והיה �אמר מי את ��נא י�ראל את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��נא

��אמר פג)הע�ל�, נ�א�(תהילי� "�מ�נאי� : ְְְֱֶֶֶַַָָָ

ס�ד": יערימ� "עלֿע�� ה�? �מי ְֲִִֵַַַֹרא�".

(ÂÏ).'‰ ‰·eL�וכ מר��ע, ל��� �ר�מ� מנח� »ְְְְְְִֵֵַַַ

ל) ���ע��":(ישעיה ונחת "���בה :Ï‡ ˙B··¯ÈÙ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈
Ï‡¯NÈ.י�ראל� ��רה ה�כינה �אי� מ�יד, ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

רבב�ת: ���י אלפי� מ�ני È‰ÈÂ(‡)�ח�תי� ְְְְֲִִִֵֵָָ«¿ƒ
ÌÈ��‡˙Ók ÌÚ‰.(ספרי)�וכ ר�עי�, א�א הע� אי� »»¿ƒ¿…¿ƒְְִֵֵֶָָָָ

א�מר יז)ה�א ה�ה".(שמות לע� אע�ה "מה : ֱֵֶֶֶַָָָ

יג)וא�מר �כ�ה�(ירמיה ה�ה". הרע "הע� : ְְֵֵֶֶַַָָָ

��אמר "ע�י", קר�אי�: ה)��רי�, "��ח(שמות : ְְֱִִִֵֶֶַַַַ

ע�י" ו)את ל�"(מיכה מהֿע�יתי "ע�י :: ְִִִִֶֶַַָ

ÌÈ��‡˙Ók.,עלילה ל��� א�א מתא�נני� אי� ¿ƒ¿…¿ƒְְְֲִִִֵֶָָ

וכ� ה�ק��, מאחרי לפר� האי� עלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמב��י�

��מ��� א�מר יד)ה�א ה�אֿ(שופטי� תאנה "�י : ְְֲִִֵָֹ

‰'מב��": È�Ê‡a Ú¯.אזני� רעה �היא ��אנה ְֵַ«¿»¿≈ְְֲִֵֶָָָָ

"א�י אמר�: ויקניט. �אזניו ��ב�א ��ת��ני� ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָה',

��א ימי�, �ל�ה ה�ה ��ר� ל�טנ� ��ה ְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ַָָלנ�,

ה�ר�": מע��י ‡Btנחנ� ¯ÁiÂ.���מת הייתי אני ְִֵֶֶַַ«ƒ««ְֲִִִִֵַָ

מ�ד: לאר� ���נס� ‰Án�‰לט�בתכ�, ‰ˆ˜a. ְְְִִֶֶֶַָָָָƒ¿≈««¬∆
�מע�� ר�י רב. ערב א�� ל�פל�ת, ��ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ַ��קצי�
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�כל �דאיתא וכ�', לפרענ�ת �רענ�ת �י� ְְְְִִָָָ�ְְָ�ְְִֵַלהפסיק

ה�ד� קטז)�תבי ‰':(שבת ‰Óe˜.היה� לפי ְִֵֶַֹ»ְִֶָָ

מ�ה היה ימי�, �ל�ת מהל� לפניה� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמק�י�

י�תר. �תרחק ואל לנ� והמ�� עמד (תנחומאא�מר: ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹ

‡EÈ·È:בויקהל) eˆÙÈÂ.:�המכ�סיEÈ‡�NÓ eÒ�ÈÂ. ¿»À…¿∆ְַ�ִָ¿»À¿«¿∆
הר�דפי�: ��לEÈ‡�NÓא�� י�ראל, ��נאי א�� , ְִֵָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֶָָ

והיה �אמר מי את ��נא י�ראל את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��נא

��אמר פג)הע�ל�, נ�א�(תהילי� "�מ�נאי� : ְְְֱֶֶֶַַָָָ

ס�ד": יערימ� "עלֿע�� ה�? �מי ְֲִִֵַַַֹרא�".

(ÂÏ).'‰ ‰·eL�וכ מר��ע, ל��� �ר�מ� מנח� »ְְְְְְִֵֵַַַ

ל) ���ע��":(ישעיה ונחת "���בה :Ï‡ ˙B··¯ÈÙ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈
Ï‡¯NÈ.י�ראל� ��רה ה�כינה �אי� מ�יד, ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

רבב�ת: ���י אלפי� מ�ני È‰ÈÂ(‡)�ח�תי� ְְְְֲִִִֵֵָָ«¿ƒ
ÌÈ��‡˙Ók ÌÚ‰.(ספרי)�וכ ר�עי�, א�א הע� אי� »»¿ƒ¿…¿ƒְְִֵֵֶָָָָ

א�מר יז)ה�א ה�ה".(שמות לע� אע�ה "מה : ֱֵֶֶֶַָָָ

יג)וא�מר �כ�ה�(ירמיה ה�ה". הרע "הע� : ְְֵֵֶֶַַָָָ

��אמר "ע�י", קר�אי�: ה)��רי�, "��ח(שמות : ְְֱִִִֵֶֶַַַַ

ע�י" ו)את ל�"(מיכה מהֿע�יתי "ע�י :: ְִִִִֶֶַַָ

ÌÈ��‡˙Ók.,עלילה ל��� א�א מתא�נני� אי� ¿ƒ¿…¿ƒְְְֲִִִֵֶָָ

וכ� ה�ק��, מאחרי לפר� האי� עלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמב��י�

��מ��� א�מר יד)ה�א ה�אֿ(שופטי� תאנה "�י : ְְֲִִֵָֹ

‰'מב��": È�Ê‡a Ú¯.אזני� רעה �היא ��אנה ְֵַ«¿»¿≈ְְֲִֵֶָָָָ

"א�י אמר�: ויקניט. �אזניו ��ב�א ��ת��ני� ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָה',

��א ימי�, �ל�ה ה�ה ��ר� ל�טנ� ��ה ְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ַָָלנ�,

ה�ר�": מע��י ‡Btנחנ� ¯ÁiÂ.���מת הייתי אני ְִֵֶֶַַ«ƒ««ְֲִִִִֵַָ

מ�ד: לאר� ���נס� ‰Án�‰לט�בתכ�, ‰ˆ˜a. ְְְִִֶֶֶַָָָָƒ¿≈««¬∆
�מע�� ר�י רב. ערב א�� ל�פל�ת, ��ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ַ��קצי�
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וג�'" (שופטי�א) : (‚Ï) ÌÈÓÈL̇ÏLC¯c . ְמהל� ∆∆ ¿ …∆ »ƒ ַ ֲ ַ

ְ�ל�תימי�הלכ��י��אחד,�היהה�ד���ר�� ֹ ֶ ָ ִ ָ ְ ְ ֶ ָ ֶ ָ ָ ַ ָ ָ

ה�אחפ�להכניס�לאר�מ�ד: '‰Œ̇È̄aÔB̄‡Âָ ֵ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ֶ ִ ָ «¬ ¿ƒ
ÌÈÓÈL̇ÏLC¯cÌ‰È�ÙÏÚÒ� . (ספרי.ב"ביד) ≈…זה ƒ¿≈ ∆ ∆∆ ¿…∆ »ƒ ֶ

ָהאר��ה��צאע�ה�ל�לחמה�ב��בריל�ח�ת ָ ַ ֵ ִ ָ ֶ ַ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ֵ

�מ�חי�,�מק�י�לפניה��ר��ל�תימי�לת�� ָ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ֹ ֶ ָ ִ ְ ַ ֵ

לה�מק��חניה: („Ï) ÌÓBÈÌ‰ÈÏÚ'‰Ô�ÚÂ .ָ ֶ ְ ַ ָ ָ «¬« ¬≈ ∆ »
ִ�בעהענני��ת�בי��מסעיה�:אר�עמאר�ע ְ ָ ֲִָ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֶ ַ ְ ַ ֵ ַ ְ ַ

ר�ח�תואחדלמעלהואחדלמ�הואחדלפניה�, ְ ֶ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ֵ ֶ

ַמנמי�אתה�ב��מג�י�אתה�מ��וה�רגנח�י� ְ ִ ֶ ַ ָ ֹ ַ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ִ

ועקר�י�: ‰�Án‰ÔÓ . מ�ק��חנ�ת�: (‰Ï) È‰ÈÂְ ַ ְ ַ ִ ƒ ««¬∆ ִ ְ ֲִ ָ ָ «¿ƒ
Ô̄‡‰ÚÒ�a . »…¿ƒע�הל�סימנ��תמ�פניו�מ�אחריו, »»… ָ ָ ִ ָ ִ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ֲָ

ל�מר�אי�זהמק�מ�;ול�הנכ�ב�א�?�די ַ ֶ ֵ ֶ ְ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ

ְלהפסיק�י��רענ�תלפרענ�תוכ�',�דאיתא�כל ַ ְ ִ ֵ �ְ ָ ְ �ְ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ָ

�תביה�ד� (שבתקטז) : '‰‰Óẽ . ִלפי�היה ְ ֵ ַ ֹ ֶ » ְ ִ ֶ ָ ָ

ַמק�י�לפניה�מהל��ל�תימי�,היהמ�ה ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ַ ֲ ַ ְ ֹ ֶ ָ ִ ָ ָ ֹ ֶ

א�מר:עמדוהמ��לנ�ואל�תרחקי�תר. ֵ(תנחומא ֲ ֹ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ

בויקהל) : EÈ·È‡êÙÈÂ . המכ�סי�: EÈ‡�NÓeÒ�ÈÂ .¿»À …¿∆ ַ ְ �ָ ִ ¿»À ¿«¿∆
א��הר�דפי�: EÈ‡�NÓ ֵ,א����נאיי�ראל,��ל ָ ְ ִ ¿«¿∆ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ָ

ַה��נאאתי�ראל��נאאתמי�אמרוהיה ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ

הע�ל�,��אמר (תהילי�פג) ָ:"�מ�נאי�נ�א� ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ַ ְ ֶ ָ ְ

ֹרא�".�מיה�?"עֿלע��יערימ�ס�ד": ִ ֵ ַ ַ ְ ַ ֲִ

(ÂÏ) .'‰‰·eL «מנח��ר�מ�ל���מר��ע,וכ� ְ ַ ֵ ִ ְ ְ ְ ַ ְ ַ ְ ֵ

(ישעיהל) :"���בהונחת���ע��": Ï‡˙B··¯ ÈÙְ ָ ָ ַ ַ ִ ָ ֵ ƒ¬ «¿≈
Ï‡N̄È . ≈«¿ƒמ�יד,�אי�ה�כינה��רה�י�ראל ַ ִ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ

�ח�תי�מ�ניאלפי����ירבב�ת: (‡) È‰ÈÂְ ִ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ֵ ְ ָ «¿ƒ
ÌÈ��‡˙ÓkÌÚ‰ . (ספרי) ««אי�הע�א�אר�עי�,וכ� ¿ƒ¿…¿ƒ ֵ ָ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ֵ

ה�אא�מר (שמותיז) ֵ:"מהאע�הלע�ה�ה". ָ ֶ ֱ ֶ ָ ָ ַ ֶ

וא�מר (ירמיהיג) ְ:"הע�הרעה�ה".�כ�ה� ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ֶ ְ ֶ ֵ

��רי�,קר�אי�:"ע�י",��אמר (שמותה) ְ:"��ח ֵ ִ ְ ִ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ַ ַ

אתע�י" (מיכהו) :"ע�ימֿהע�יתיל�" :ֶ ַ ִ ַ ִ ֶ ָ ִ ִ ְ

ÌÈ��‡˙Ók . ƒ¿…¿ƒ¿אי�מתא�נני�א�אל���עלילה, ֵ ִ ְ ְ ִ ֶ ָ ְ ֲִ ָ

ְמב��י�עלילההאי�לפר�מאחריה�ק��,וכ� ַ ְ ִ ֲִ ָ ַ ֵ ִ ְ ֹ ֵ ַ ֲֵ ַ ָ ְ ֵ

ה�אא�מר��מ��� (שופטי�יד) ֵ:"�יתאנהה�ֿא ְ ִ ְ ִ ֹ ֲָ

מב��": '‰È�Ê‡aÚ¯ . ְ��אנה�היארעה�אזני ַ ֵ « ¿»¿≈ ֲָ ֶ ִ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ

ה',��ת��ני���ב�א�אזניוויקניט.אמר�:"א�י ֶ ִ ְ ְַ ִ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ְַ ִ ָ ְ

ָלנ�,��הל�טנ���ר�ה�ה�ל�הימי�,��א ַ ָ � ַ ְ ַ ֶ ֶ ַ ֶ ְ ֹ ָ ָ ִ ֶ ֹ

נחנ�מע��יה�ר�": Bt‡Á̄iÂ . ַאניהייתימת��� ְ ֵ ִ ַ ֶ ֶ «ƒ« « ֲִ ָ ִ ִ ִ ְ ַ ֵ

לט�בתכ�,���נס�לאר�מ�ד: ‰�Án‰‰ˆ˜a .ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ָ ְ ָ ָ ֶ ִ ָ ƒ¿≈ ««¬∆
�ַ��קצי���ה�ל�פל�ת,א��ערברב.ר�י�מע�� ְ ִ ֶ ָ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ְ
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âì ìLCøcýåýéøäîeòñiå ïBøàåíéîéúL©¦ § Æ ¥ ©́ § Ÿ ½̈ ¤− ¤ § ´ ¤ ¨ ¦ ® ©« £ ¸
ìLCøcíäéðôìrñðýåýé-úéøa íéîéúL§ ¦« § Ÿ ¹̈ Ÿ ¥́ © ¦ § ¥ ¤À ¤µ ¤ § ´ ¤ ¨ ¦½

äçeðîíäìøeúì i''yx : ãì íäéìrýåýéïðrå¨ ¬ ¨ ¤− § «̈ ©« £©̄ § Ÿ ¨² £ ¥ ¤−
äðçnä-ïîírñðaíîBé i''yx : ñ ðéùù äì éäéå¨® § ¨ § −̈ ¦ © ©« £ ¤« ©§ ¦ ²

eöôéåýåýé|äîe÷äLîøîàiåïøàärñða¦ § ¬ Ÿ © «̈ ¨ − Ÿ © Ÿ́ ¤ ¤® ΅ § Ÿ À̈ § ¨ ª̧ Æ
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וג�'" (שופטי�א) : (‚Ï) ÌÈÓÈL̇ÏLC¯c . ְמהל� ∆∆ ¿ …∆ »ƒ ַ ֲ ַ

ְ�ל�תימי�הלכ��י��אחד,�היהה�ד���ר�� ֹ ֶ ָ ִ ָ ְ ְ ֶ ָ ֶ ָ ָ ַ ָ ָ
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ÌÈÓÈL̇ÏLC¯cÌ‰È�ÙÏÚÒ� . (ספרי.ב"ביד) ≈…זה ƒ¿≈ ∆ ∆∆ ¿ …∆ »ƒ ֶ

ָהאר��ה��צאע�ה�ל�לחמה�ב��בריל�ח�ת ָ ַ ֵ ִ ָ ֶ ַ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ֵ

�מ�חי�,�מק�י�לפניה��ר��ל�תימי�לת�� ָ ִ ַ ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ֶ ֶ ְ ֹ ֶ ָ ִ ְ ַ ֵ

לה�מק��חניה: („Ï) ÌÓBÈÌ‰ÈÏÚ'‰Ô�ÚÂ .ָ ֶ ְ ַ ָ ָ «¬« ¬≈ ∆ »
ִ�בעהענני��ת�בי��מסעיה�:אר�עמאר�ע ְ ָ ֲִָ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֶ ַ ְ ַ ֵ ַ ְ ַ

ר�ח�תואחדלמעלהואחדלמ�הואחדלפניה�, ְ ֶ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ֵ ֶ

ַמנמי�אתה�ב��מג�י�אתה�מ��וה�רגנח�י� ְ ִ ֶ ַ ָ ֹ ַ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ִ

ועקר�י�: ‰�Án‰ÔÓ . מ�ק��חנ�ת�: (‰Ï) È‰ÈÂְ ַ ְ ַ ִ ƒ ««¬∆ ִ ְ ֲִ ָ ָ «¿ƒ
Ô̄‡‰ÚÒ�a . »…¿ƒע�הל�סימנ��תמ�פניו�מ�אחריו, »»… ָ ָ ִ ָ ִ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ֲָ

ל�מר�אי�זהמק�מ�;ול�הנכ�ב�א�?�די ַ ֶ ֵ ֶ ְ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ֵ

ְלהפסיק�י��רענ�תלפרענ�תוכ�',�דאיתא�כל ַ ְ ִ ֵ �ְ ָ ְ �ְ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ָ

�תביה�ד� (שבתקטז) : '‰‰Óẽ . ִלפי�היה ְ ֵ ַ ֹ ֶ » ְ ִ ֶ ָ ָ

ַמק�י�לפניה�מהל��ל�תימי�,היהמ�ה ְ ִ ִ ְ ֵ ֶ ַ ֲ ַ ְ ֹ ֶ ָ ִ ָ ָ ֹ ֶ

א�מר:עמדוהמ��לנ�ואל�תרחקי�תר. ֵ(תנחומא ֲ ֹ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ֵ ֵ

בויקהל) : EÈ·È‡êÙÈÂ . המכ�סי�: EÈ‡�NÓeÒ�ÈÂ .¿»À …¿∆ ַ ְ �ָ ִ ¿»À ¿«¿∆
א��הר�דפי�: EÈ‡�NÓ ֵ,א����נאיי�ראל,��ל ָ ְ ִ ¿«¿∆ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ָ

ַה��נאאתי�ראל��נאאתמי�אמרוהיה ֵ ֶ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ ָ ָ

הע�ל�,��אמר (תהילי�פג) ָ:"�מ�נאי�נ�א� ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ַ ְ ֶ ָ ְ

ֹרא�".�מיה�?"עֿלע��יערימ�ס�ד": ִ ֵ ַ ַ ְ ַ ֲִ

(ÂÏ) .'‰‰·eL «מנח��ר�מ�ל���מר��ע,וכ� ְ ַ ֵ ִ ְ ְ ְ ַ ְ ַ ְ ֵ

(ישעיהל) :"���בהונחת���ע��": Ï‡˙B··¯ ÈÙְ ָ ָ ַ ַ ִ ָ ֵ ƒ¬ «¿≈
Ï‡N̄È . ≈«¿ƒמ�יד,�אי�ה�כינה��רה�י�ראל ַ ִ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ

�ח�תי�מ�ניאלפי����ירבב�ת: (‡) È‰ÈÂְ ִ ִ ְ ֵ ֲ ָ ִ ְ ֵ ְ ָ «¿ƒ
ÌÈ��‡˙ÓkÌÚ‰ . (ספרי) ««אי�הע�א�אר�עי�,וכ� ¿ƒ¿…¿ƒ ֵ ָ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ֵ

ה�אא�מר (שמותיז) ֵ:"מהאע�הלע�ה�ה". ָ ֶ ֱ ֶ ָ ָ ַ ֶ

וא�מר (ירמיהיג) ְ:"הע�הרעה�ה".�כ�ה� ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ֶ ְ ֶ ֵ

��רי�,קר�אי�:"ע�י",��אמר (שמותה) ְ:"��ח ֵ ִ ְ ִ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ַ ַ

אתע�י" (מיכהו) :"ע�ימֿהע�יתיל�" :ֶ ַ ִ ַ ִ ֶ ָ ִ ִ ְ

ÌÈ��‡˙Ók . ƒ¿…¿ƒ¿אי�מתא�נני�א�אל���עלילה, ֵ ִ ְ ְ ִ ֶ ָ ְ ֲִ ָ

ְמב��י�עלילההאי�לפר�מאחריה�ק��,וכ� ַ ְ ִ ֲִ ָ ַ ֵ ִ ְ ֹ ֵ ַ ֲֵ ַ ָ ְ ֵ

ה�אא�מר��מ��� (שופטי�יד) ֵ:"�יתאנהה�ֿא ְ ִ ְ ִ ֹ ֲָ

מב��": '‰È�Ê‡aÚ¯ . ְ��אנה�היארעה�אזני ַ ֵ « ¿»¿≈ ֲָ ֶ ִ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ

ה',��ת��ני���ב�א�אזניוויקניט.אמר�:"א�י ֶ ִ ְ ְַ ִ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ְַ ִ ָ ְ

ָלנ�,��הל�טנ���ר�ה�ה�ל�הימי�,��א ַ ָ � ַ ְ ַ ֶ ֶ ַ ֶ ְ ֹ ָ ָ ִ ֶ ֹ

נחנ�מע��יה�ר�": Bt‡Á̄iÂ . ַאניהייתימת��� ְ ֵ ִ ַ ֶ ֶ «ƒ« « ֲִ ָ ִ ִ ִ ְ ַ ֵ

לט�בתכ�,���נס�לאר�מ�ד: ‰�Án‰‰ˆ˜a .ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ָ ְ ָ ָ ֶ ִ ָ ƒ¿≈ ««¬∆
�ַ��קצי���ה�ל�פל�ת,א��ערברב.ר�י�מע�� ְ ִ ֶ ָ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ְ
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äðçnäi''yx:áìltúiå äLî-ìà írä ÷röiå ©©«£¤«©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³
Làä ò÷Lzå ýåýé-ìà äLîi''yx:âàø÷iå ¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−¨¥«©¦§¨²

Là íá äørá-ék äøráz àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈¥¬
:ýåýéãäåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå §Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®

éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå eáLiå©¨ª´©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬
øNa eðìëàéi''yx:ä-øLà äâcä-úà eðøëæ ©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤©¨½̈£¤

úàå íéàMwä úà ípç íéøöîa ìëàðŸ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À§¥Æ
-úàå íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä̈«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−§¤

íéîeMäi''yx:åìk ïéà äLáé eðLôð äzrå ©¦«§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ
eðéðér ïnä-ìà ézìai''yx:æàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®
çìãaä ïérk Bðéråi''yx:çeè÷ìå írä eèL §¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧§¨«§¹

øeøta eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ©¨½

ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓב‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe «¿ƒ»¿««»«…∆

˙ÚwzL‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿ƒ¿«¿«

:‡˙M‡ג‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ∆»»¿»¿»¿«¿»

ÔB‰a ˙˜Ï„ È¯‡ ‡z˜Ïc ‡e‰‰«¿∆¿»¬≈¿≈«¿

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡דÔÈ·¯·¯ÚÂ ∆»»ƒ√»¿»«¬«¿¿ƒ

e·˙Â ‡zÏ‡L eÏÈ‡L ÔB‰È�È· Ècƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»¿»

ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ BÎ·e¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡�pÏÎÈÈה‡�Á�‡ Ô¯ÈÎc ≈¿ƒ»»ƒ¿»¿ƒ«¬«¿»

ÌÈ¯ˆÓa ÔÈÏÎ‡ ‡�ÈÂ‰c ‡i�e� ˙È»«»«¬≈»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡i�ÈˆBa ˙È ÔbÓ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯ÎeוÔÚÎe ¿»≈¿≈¿≈¿«

ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡�LÙ�«¿»»»ƒ»≈»ƒ»«

:‡��ÈÚ ‡pÓÏ Ô‰l‡ז¯·k ‡pÓe ∆»≈¿«»≈»»«»¿«

eÊÁk dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê¿««»¿∆¿≈¿≈

:‡ÁÏ„·חÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL ¿…¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ

È·ˆ„ B‡ ‡iÁÈ¯a ÔÈÁË È·ˆc¿»≈»ƒ¿≈«»¿»≈

dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈

é"ùø

�ב�ד�לי�: ��ה� ��ציני� א�מר: מנסיא ��ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

(·)‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ.(ספרי)�למל מ�ל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ

א�הב� אצל ה�� והל� �נ�, על ��עס ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��רֿוד�

מא�א: עלי �ב�� צא ל�: ואמר אביו Ú˜LzÂ�ל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ«ƒ¿«
L‡‰.(�ש)חזרה �א�� �אר�, �מק�מ� �קעה »≈ְְְִִֶֶָָָָָָָ

א�ת� �ל וה�לכת מק�לת היתה � הר�ח�ת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָלאחת

��אספ�.ÛÒÙÒ‡‰Â(„)הר�ח: רב ערב א�� ַָ¿»«¿Àְֵֵֶֶֶֶַ

מ�צרי�: �צאת� �ני(ש�).e·LiÂעליה� �� ְְֲִִִֵֵֶַָ«»Àְֵַ

ע�ה�: ו�ב�� Na¯י�ראל e�ÏÎ‡È ÈÓ.לא וכי ְְִִִֵֶַָָƒ«¬ƒ≈»»ְִֹ

נאמר �בר והלא ��ר? לה� יב)היה :(שמות ְֱֲֶֶַַָָָָָָֹ

וא� וג�'". �בקר וצא� א�� עלה רב ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ"וג�ֿערב

נאמר לאר� �כניסת� והלא אכל��, ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹ�אמר:

לב) וג�'",(במדבר רא�ב� לבני היה רב "�מקנה :ְְְְִִֵֵֶַָָ

עלילה: ��ב��י� ‡ÏÎ‡�Œ¯L(‰)א�א ְְֲִִֶֶַָָ¬∆…«
ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa.�לה נ�תני� ��צריי� �אמר א� ¿ƒ¿«ƒƒ»ְְִִִִִֶֶַָֹ

והל ח��, נאמר�גי� �בר ה)א "ותב�(שמות : ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹ

ח��, לה� נ�תני� הי� לא �ב� א� לכ�". ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלאֿי�ת�

"ח��"? א�מר �מה� ח��? לה� נ�תני� הי� ְִִִִֵֶַָָָָָ�גי�

ה�צ�ת מ� ‰ÌÈ‡Mw:(ספרי)ח�� ר�י.‡˙ אמר ְִִִַָ≈«ƒÀƒִַַָ

ח�� �בר, לכל מ���ה ה�� מה מ�ני ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�מע��:

א�מרי� ל�ניק�ת. ק�י� �ה� מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָמא��?

מ�ל ה�ינ�ק. מ�ני �בצל ��� �אכלי אל ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלא�ה:

��פרי: �דאיתא כ�' ה�.‰ÌÈ‡Mwלמל� ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ

�לעז: (גורקע�) בורק"ש:.‡·ÌÈÁhקוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ
¯ÈˆÁ‰.ית ותר��מ� (לוי�), פוריל"ש �רי�י� ∆»ƒְְְִִַָ

וכ�': e�È�ÈÚ(Â)��צינ�א Ôn‰ŒÏ‡.�מ ��חר מ� ְִַָ∆«»≈≈ַַַָָ

bŒÚ¯Êk„(Ê)�ערב: Ôn‰Â.אמר לא זה �אמר מי ֶֶָ¿«»ƒ¿««ִֶֶַַָָֹ

עינינ�", אלֿה�� "�ל�י א�מרי�: י�ראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָזה,

�זרעֿ�ד "וה�� ���רה: הכ�יב ה�א �ר�� ְְְְִִִַַַַַָָָָוה�ד��

�ני �תל�נני� מה על ע�ל� �אי רא� �ל�מר: ְְְְְִִֵַַַַָָָוג�'".

ח��ב: ה�א וכ� �� זרע.bŒÚ¯Êk„וה�� �ג�א עגל ְְַָָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט"ל:.ÁÏ„aקוליינדר"י: ט�בה אב� �� ¿…«ְְִֵֶֶָָ

(Á)eËL.,אישבני"ר ט��ל ל��� א�א "�יט" אי� »ְִִֵֶַָ

עמל: B‚Â'�לא ÌÈÁÈ¯a e�ÁËÂ.�ריחי� ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ

טעמ� היה מ���ה א�א ��ד�כה, ולא ��דרה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹולא

ולמב�לי�: ולנד�כי� LÏ„קדרה:.e¯ta¯לנטחני� ְְְְְְִִִִִָ�ִָ«»ְֵָ¿«
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ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà eNråãL §¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬
ïîMäi''yx:èäìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe ©¨«¤§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨

:åéìr ïnä ãøééäëa írä-úà äLî òîLiå ¥¥¬©−̈¨¨«©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ
ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì Léà åéúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¦−§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ

òø äLî éðéráe ãàîi''yx:àéäLî øîàiå §½Ÿ§¥¥¬¤−¨«©¸Ÿ¤¤¹
-àì änìå Ecárì úòøä äîì ýåýé-ìà¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½§¨²¨«Ÿ

éúöî'à øñçéðéra ïçàOî-úà íeNì E ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²
:éìr äfä írä-ìkáéúà éúéøä éëðàä ¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ

øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧
-úà ïîàä àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤

åéúáàì zraLð øLà äîãàä ìr ÷ðiäi''yx: ©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«
âéekáé-ék äfä írä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³

:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì éìrãé-àì ¨©Æ¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ
äfä írä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®

:épnî ãáë ékåèél äNò-zà | äëk-íàå ¦¬¨¥−¦¤«¦§¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À

‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËk dÓÚË«¬≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

È¯LÓ˙‡ט ÏÚ ‡lË ˙Á� „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»

:È‰BÏÚ ‡pÓ ˙Á� ‡ÈÏÈÏיÚÓLe ≈¿»»≈«»¬ƒ¿«

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ…∆»«»»«¿«¿¬«¿

‡Ê‚¯ Û˜˙e d�kLÓ Ú¯˙a ¯·b¿«ƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»

:LÈa ‰LÓ È�ÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„«¿»«¬»¿≈≈…∆ƒ

ÓÏ‡יא ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»

‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ ‡zL‡·‡«¿∆¿»¿«¿»¿»»

‰‡eLÏ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿«»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È»¿»«»»≈»»

‡Ìיב ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡�‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ

È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c Ôep‡ È�a¿«ƒ¿»¿≈ƒ«¿ƒ

˙È ‡�Èa¯z ¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a¿»¿»¿»ƒ¿«À¿¿»»»

‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜�È«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ïיג‡¯Na ÈÏ Ô�Ó «¬»»ƒ¿«ƒƒ¿»

ÔÎa È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ¿≈«¿»«»»≈¬≈»«

‡¯Ò· ‡�Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ»«¿≈««»»ƒ¿»

:ÏeÎÈ�ÂידÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¿≈≈¬»»ƒ

‡nÚ Ïk ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏaƒ¿ƒ¿»»»»«»

:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰טוÔÈ„k Ì‡Â »≈¬≈«ƒƒƒ¿ƒ¿≈

Ì‡ ÏBË˜ ÔÚÎ È�ÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ

é"ùø

ÔÓM‰.וד�מה ��נ�. �ר�� �� �מ�, �ל לחל�ח «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב)ל�: קי�",(תהילי� �חרבני ל��י "נה�� :ְְְְִִֵֶַַַַֹ

קי�. �חרב�ני לחל�חי נה�� – יס�ד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָוה�מ"ד

�ר��ה� עני�(ספרי)ור��תינ� אי� א� �די�, ל��� ְְְְִִֵֵֵַַַַָ

ה�מ� ל�ד ל�מר אפ�ר ואי �מ�. אצל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�די�

לב)ל��� ה�"�(דברי� היה �� �א� י��ר��, ו��מ� ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ה�"�. �חת למ�ה וטעמ� (צירה) קט� קמ� ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָנק�ד

�חת וה�ע� (ס��ל) קט� ��ח נק�ד �ה�"� ְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעכ�ו

�קמ� ה�ק�דה וה�י"� ה�א, �מ� ל��� ְְְְִִֶֶַַַָָָה�י"�,

ס�� �ה�א מ�ני קט� �פ�ח נק�דה ואינ� ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ�ד�ל

ל'י� נ�טריק��: ל��� "ל�ד" אחר: �בר ְְִִֵַַַָָָָ�ס�ק.

�קט�פה ��מ� ה����ה �ע�ה � �'ב� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ�'מ�

"�לי� �מתר��: א�נקל�ס �ל ותר��� ְְְְְְְְִִִֵֶַַַ�דב�.

�הע�ה ��נ�; �ל לפתר�נ� נ�טה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ�מ�חא"

:�� י� �מ� לחל�חית ��מ�, Îa‰(È)ה����ה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ…∆
ÂÈ˙ÁtLÓÏ.,�ב�כי� נאספי� מ��ח�ת מ��ח�ת ¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִִֶָָָ

אמר� ור��תינ� �גל�י. �רעמ�� ְְְְְְְֵֵַַַָָָָלפרס�

ערי�ת �ל מ��ח�ת עסקי על � ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ"למ��חתיו"

לה� ‡ÈÏ(È·):(ספרי)ה�אסר�ת ¯Ó‡˙ŒÈk. ֱֶֶַָָƒ…«≈«
?�� ל� אמר והיכ� בחיק�. �אה� אלי א�מר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�א�ה

לב) וא�מר(שמות אתֿהע�" נחה "ל� ו): :(שמות ְְֵֵֵֶָָ

ס�קלי� ��הי� מנת על י�ראל" אלֿ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ויצ��

אתכ�: �מחרפי� �zÚaLאתכ� ¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְִֶֶֶֶָ«»¬»»¬∆ƒ¿«¿»
ÂÈ˙·‡Ï.:חיקי� ל�את� לי א�מר א�ה «¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(ÂË)Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â.ל� �ח� ��� ¿ƒ»»«¿…∆ƒֶַָֹ

ה�א �ר�� ה�ד�� ��הראה� �נקבה. ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמ�ה

אמר זאת, על עליה� להביא עתיד �ה�א ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ�ַה�רענ�ת

�ח�ה: הרגני ,�� א� È˙Ú¯aלפניו: ‰‡¯‡ŒÏ‡Â. ְְְִִִֵֵָָָָ¿«∆¿∆¿»»ƒ



קמי jzelrda`iiyy mei qelwpe`

ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà eNråãL §¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬
ïîMäi''yx:èäìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe ©¨«¤§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨

:åéìr ïnä ãøééäëa írä-úà äLî òîLiå ¥¥¬©−̈¨¨«©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ
ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì Léà åéúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¦−§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ

òø äLî éðéráe ãàîi''yx:àéäLî øîàiå §½Ÿ§¥¥¬¤−¨«©¸Ÿ¤¤¹
-àì änìå Ecárì úòøä äîì ýåýé-ìà¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½§¨²¨«Ÿ

éúöî'à øñçéðéra ïçàOî-úà íeNì E ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²
:éìr äfä írä-ìkáéúà éúéøä éëðàä ¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ

øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧
-úà ïîàä àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤

åéúáàì zraLð øLà äîãàä ìr ÷ðiäi''yx: ©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«
âéekáé-ék äfä írä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³

:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì éìrãé-àì ¨©Æ¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ
äfä írä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®

:épnî ãáë ékåèél äNò-zà | äëk-íàå ¦¬¨¥−¦¤«¦§¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À

‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËk dÓÚË«¬≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

È¯LÓ˙‡ט ÏÚ ‡lË ˙Á� „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»

:È‰BÏÚ ‡pÓ ˙Á� ‡ÈÏÈÏיÚÓLe ≈¿»»≈«»¬ƒ¿«

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ…∆»«»»«¿«¿¬«¿

‡Ê‚¯ Û˜˙e d�kLÓ Ú¯˙a ¯·b¿«ƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»

:LÈa ‰LÓ È�ÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„«¿»«¬»¿≈≈…∆ƒ

ÓÏ‡יא ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»

‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ ‡zL‡·‡«¿∆¿»¿«¿»¿»»

‰‡eLÏ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿«»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È»¿»«»»≈»»

‡Ìיב ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡�‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ

È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c Ôep‡ È�a¿«ƒ¿»¿≈ƒ«¿ƒ

˙È ‡�Èa¯z ¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a¿»¿»¿»ƒ¿«À¿¿»»»

‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜�È«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ïיג‡¯Na ÈÏ Ô�Ó «¬»»ƒ¿«ƒƒ¿»

ÔÎa È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ¿≈«¿»«»»≈¬≈»«

‡¯Ò· ‡�Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ»«¿≈««»»ƒ¿»

:ÏeÎÈ�ÂידÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¿≈≈¬»»ƒ

‡nÚ Ïk ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏaƒ¿ƒ¿»»»»«»

:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰טוÔÈ„k Ì‡Â »≈¬≈«ƒƒƒ¿ƒ¿≈

Ì‡ ÏBË˜ ÔÚÎ È�ÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ

é"ùø

ÔÓM‰.וד�מה ��נ�. �ר�� �� �מ�, �ל לחל�ח «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב)ל�: קי�",(תהילי� �חרבני ל��י "נה�� :ְְְְִִֵֶַַַַֹ

קי�. �חרב�ני לחל�חי נה�� – יס�ד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָוה�מ"ד

�ר��ה� עני�(ספרי)ור��תינ� אי� א� �די�, ל��� ְְְְִִֵֵֵַַַַָ

ה�מ� ל�ד ל�מר אפ�ר ואי �מ�. אצל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�די�

לב)ל��� ה�"�(דברי� היה �� �א� י��ר��, ו��מ� ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ה�"�. �חת למ�ה וטעמ� (צירה) קט� קמ� ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָנק�ד

�חת וה�ע� (ס��ל) קט� ��ח נק�ד �ה�"� ְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעכ�ו

�קמ� ה�ק�דה וה�י"� ה�א, �מ� ל��� ְְְְִִֶֶַַַָָָה�י"�,

ס�� �ה�א מ�ני קט� �פ�ח נק�דה ואינ� ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ�ד�ל

ל'י� נ�טריק��: ל��� "ל�ד" אחר: �בר ְְִִֵַַַָָָָ�ס�ק.

�קט�פה ��מ� ה����ה �ע�ה � �'ב� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ�'מ�

"�לי� �מתר��: א�נקל�ס �ל ותר��� ְְְְְְְְִִִֵֶַַַ�דב�.

�הע�ה ��נ�; �ל לפתר�נ� נ�טה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ�מ�חא"

:�� י� �מ� לחל�חית ��מ�, Îa‰(È)ה����ה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ…∆
ÂÈ˙ÁtLÓÏ.,�ב�כי� נאספי� מ��ח�ת מ��ח�ת ¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִִֶָָָ

אמר� ור��תינ� �גל�י. �רעמ�� ְְְְְְְֵֵַַַָָָָלפרס�

ערי�ת �ל מ��ח�ת עסקי על � ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ"למ��חתיו"

לה� ‡ÈÏ(È·):(ספרי)ה�אסר�ת ¯Ó‡˙ŒÈk. ֱֶֶַָָƒ…«≈«
?�� ל� אמר והיכ� בחיק�. �אה� אלי א�מר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�א�ה

לב) וא�מר(שמות אתֿהע�" נחה "ל� ו): :(שמות ְְֵֵֵֶָָ

ס�קלי� ��הי� מנת על י�ראל" אלֿ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ויצ��

אתכ�: �מחרפי� �zÚaLאתכ� ¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ ְְְְִֶֶֶֶָ«»¬»»¬∆ƒ¿«¿»
ÂÈ˙·‡Ï.:חיקי� ל�את� לי א�מר א�ה «¬…»ְְִִֵֵֵַָָ

(ÂË)Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â.ל� �ח� ��� ¿ƒ»»«¿…∆ƒֶַָֹ

ה�א �ר�� ה�ד�� ��הראה� �נקבה. ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמ�ה

אמר זאת, על עליה� להביא עתיד �ה�א ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ�ַה�רענ�ת

�ח�ה: הרגני ,�� א� È˙Ú¯aלפניו: ‰‡¯‡ŒÏ‡Â. ְְְִִִֵֵָָָָ¿«∆¿∆¿»»ƒ



jzelrda`iiyyקמב meiqelwpe`

éðéra ïç éúàöî-íà âøä àð éðâøä-ìàå E ¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦¨¨¬¦¥−§¥¤®§©
éúrøa äàøài''yx:ôæèäLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§¤−§¨«¨¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À

à íéráL él-äôñàøLà ìàøNé éð÷fî Lé ¤§¨¦º¦§¦´¦»¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´
íúà zç÷ìå åéøèLå írä éð÷æ íä-ék zrãé̈©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®§¨«©§¨³Ÿ¨Æ

Cnr íL eávéúäå ãrBî ìäà-ìài''yx: ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«
æéçeøä-ïî ézìöàå íL Enr ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©

éìr øLàEzà eàNðå íäéìr ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ
Ecáì äzà àOú-àìå írä àOîai''yx: §©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«

çéízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´
eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék øNä¨¼¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ
íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék øNä½̈¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²

ízìëàå øNai''yx:èéïeìëàz ãçà íBé àì ¨−̈©«£©§¤«´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−
äøNr àìå íéîé äMîç | àìå íéîBé àìå§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´¨¦À§ŸÆ£¨¨´

:íBé íéøNr àìå íéîéëíëtàî àöé-øLà ãr íéîé Lãç | ãr ¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½

ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·aטז‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿ƒ«¬«¿»¿…∆

È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LB�k¿√»««¿ƒ«¿»ƒ»≈

È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈

ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ«»¿«¿ƒ¿««»¿

Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

:CnÚיזCnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â ƒ»¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»

CÏÚc ‡Áe¯ ÔÓ Èa¯‡Â Ônz«»«¬«≈ƒ»«¬»

CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»

z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ ÏehÓa¿««»¿»¿««¿

:C„BÁÏaיח¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe ƒ¿»¿«»≈«

È¯‡ ‡¯Òa ÔeÏÎÈ˙Â ¯ÁÓÏ e�ncÊ‡ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»¬≈

‡�pÏÎÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa¿≈√»¿»¿≈«»≈¿ƒ»»

ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡�Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ ÈÈיט‡Ï ¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
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וזה ה�ת�ב. ���ה א�א לכ�ב, ל� היה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ"�רעת�"

ל���: �לת��� לכ��י ���רה ס�פרי� מ���ני ְְְִִִִִֵֶַָָָאחד

(ÊË)ÈlŒ‰ÙÒ‡.:�אמר� לתל�נת� ���בה הרי ∆¿»ƒְְְְֲִֵֶַָָָָ

היכ� הרא��ני� וה�קני� לב�י". אנכי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"לאֿא�כל

�מ א� והלא ��אמרהי�? ע�ה�, י�ב� צרי� ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ג) א�א(שמות י�ראל"? אתֿזקני ואספ� "ל� :ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

�כתיב לכ�, מ�יני הי� �רא�יי� מת� �בערה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ�א�

כד) ק��ת(שמות ��הג� אתֿהאלהי�", "ו�חז� :ֱֱֲִֶֶֶַַָָֹ

וזה� ה�ל�. �פני �מד�ר ��� �נ��� :(ש�)רא�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ל�� ה�א �ר�� ה�ד�� רצה ולא ו����". ְְְִִֵַַַָָָָֹֹ"ו�אכל�

�א�: לה� �פרע ��רה �מ�� zÚ„Èאבל�ת ¯L‡ ְֲֵֶַַַָָָָ¬∆»«¿»
'B‚Â Ì‰ŒÈk.�עליה ��תמ�� מ�יר �א�ה א�ת� ƒ≈¿ְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

מרחמי� והי� �ר� �עב�דת �מצרי� ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָ��טרי�

��אמר יד�, על �מ�י� ה)עליה� "ו���(שמות : ֲֵֶ�ֱִֶֶַַַָָ�

�דר� �גד�ת�, יתמ�� ע�ה � י�ראל" �ני ְֶֶָָ�ְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ�טרי

�צרת�: ‡˙Ì��צטער� zÁ˜ÏÂ.:�דברי� קח� ְְֲִֶַָָָ¿»«¿»…»ְִִֵָָ

�ל �ניו על �רנסי� ��תמ�ית� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ"א�ריכ�

CnÚמק��!": ÌL e·vÈ˙‰Â.י�ראל ��רא� �די ָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶָ

א�� חביבי� ויאמר�: וכב�ד �ד�ה �ה� ְְְֲִִֵָָֹ�ְְְֲִֶָוינהג�

�ר�� ה�ד�� מ�י ���ר ל�מע מ�ה ע� ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹ��כנס�

י.Èz„¯ÈÂ(ÊÈ):(ספרי)ה�א מע�ר אחת ריד�תז� ¿»«¿ƒְִֵֶֶַַ

���רה: EnÚה�ת�ב�ת Èz¯a„Â.:�ע�ה ולא ְַַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ

ÈzÏˆ‡Â.�מ� "ואר�י", כד)�תר��מ� :(שמות ¿»«¿ƒְְְֲֵַַַ

י�ראל": �ני Ì‰ÈÏÚ"ואלֿאצילי ÈzÓNÂ.למה ְְְֲִִֵֵֵֶָ¿«¿ƒ¬≈∆ְָ

��י על ���ח לנר �עה? �א�ת� ��מה ֵַַָ�ְְֵֶֶֶָָָֹמ�ה

�ל��: חסר א�ר� ואי� הימ�� מדליקי� וה�ל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹמנ�רה

Ez‡ e‡N�Â.�עליה ��ק�ל� מנת על ע�ה� התנה ¿»¿ƒ¿ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

וסרבני�: טרחני� �ה� �ני, ‡z‰טרח ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ¿…ƒ»«»
Ec·Ï.(ספרי)ֿלא" �אמר�: למה ���בה הרי ¿«∆ְְְֲֵֶַַָָָֹ

לב�י": אנכי הזמינ�.‰˙˜eLc(ÁÈ)א�כל ְִִַַָֹƒ¿«¿ְִַ

א�מר ה�א וכ� לפרענ�ת, יב)עצמכ� :(ירמיה ְְְֶַ�ְְֵֵָ

הרגה": לי�� ÌÈÓÈ(Î)"והק��� L„Á „Ú.�ז ְְְֲִֵֵַָ«…∆»ƒ
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נ�מת� �� ואחר מ��תיה� על ��תמ�י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ���רי�,

�י� ע�ד�� "ה��ר א�מר: ה�א �בר�עי� ְְִֵֵֶַָָָָָי�צאה.

��כיל�א אבל ��פרי, �נ�יה היא �� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ��יה�"

�ל�י� �מצטערי� א�כלי� הר�עי� ח���: ְְְְְֲִִִִִִַָָָֹ�נ�יה

��יה�": �י� ע�ד�� "ה��ר וה��רי� Ú„י��, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ«
ÌÎt‡Ó ‡ˆÈŒ¯L‡.��תק�צ "די �י�".�תר��מ�: ¬∆≈≈≈«¿∆ְְְִֵַ

עד מ�אי, י�תר מ��� אכל�� �א�� לכ� ��מה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיהא

הא�: �ר� לח�� ונגעל ÊÏ¯‡���צא ÌÎÏ ‰È‰Â. ְְִֵֶֶֶַַָָ¿»»»∆¿»»
��רב��.(ספרי) מ�ה י�תר א�ת� מרחקי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַ��הי�

מק�� ��� ראיתי ה�ר�� מ�ה ר�י ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�בדברי

"זרא": לחרב ÌÎa¯˜a���רי� ¯L‡ '‰Œ˙‡.�א ְִֶֶֶָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ִ

ל�נס לבבכ� �ב� לא �יניכ�, �כינתי ��טע�י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

ה�ל�: ה�ברי� ¯‚ÈÏ(Î‡)לכל ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL. ְְִַַָָָ≈≈∆∆«¿ƒ
היתרי�. אלפי� �ל�ת ה�רט, את למנ�ת ח� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלא

א�ת� א�א �כ� ��א �יר�: ה�ר�� מ�ה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹור�י

מ�צרי�: ËÁMÈ(Î·)��צא� ¯˜·e Ô‡ˆ‰.(ספרי) ְְִִִֶַָ¬…»»ƒ»≈
��ר� עקיבא ר�י �היה �ברי� מאר�עה אחד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

א�מר: עקיבא ר�י �מ�ת�. ��ר� �מע�� ר�י ְְְֲִִִִֵֵֵַַָואי�

א�� ��ר אמר�: וא�ה רגלי... אל� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"��ֿמא�ת

ה�ל � וג�'" �בקר הצא� ימי� חד� ואכל� ְְְֲִֶֶַָָָָָֹֹֹלה�

��אמר �עני� לה�? יס�יק מי (ויקרא�מ�מע�: ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

א�כה) ז�, ק�ה: ואיז� �א�ת�". �די "�מצא :ְְֵָָ�ְֵָָָ

כ) ��א(במדבר לפי א�א ה�רי�"? "�מע�ֿנא :ְְִִִֶֶַָָֹֹ

וז� מ���, נפרע ולא ה�ת�ב ל� חס� �ר�י�, ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹאמר

ל� חס� לא לפיכ� ��ל�י, היתה מריבה ְְְִִֶַַָָָָָָֹ�ל

עלתה לא ו�ל��, חס א�מר: �מע�� ר�י ְְְִִֵַַַָָָָֹה�ת�ב.

�� ��ת�ב מי !�� צ�יק א�ת� �ל �ע�� (ש�על ְִִֶֶַַַָָ

ה�ק��יב) אי� יאמר: ה�א", נאמ� "�כלֿ�יתי :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ

רגלי אל� "��ֿמא�ת אמר: �� א�א לנ�? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמס�יק

ואחר ימי�, לחד� א��" ��ר אמר� וא�ה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוג�',

י�חט �בקר "הצא� �ז�! �ד�לה א�ה �הרג ��ֲַָֹ�ְֲִֵָָָָָָֹ

עד מס�ק�� ז� אכילה �תהא ��הרג�, �די ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלה�"

לחמ�ר: ל� א�מרי� זה? ה�א �בח� וכי ְְְֲֲִִִֶַָע�ל�?

ה�ד��ֿ ה�יב� רא��"? ונח�� �ע�רי� ��ר ְְְְֱִִַַָֹֹֹ"טל

ידי. ��צרה יאמר� א��, לא "וא� ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ�ר��ֿה�א:

ה� יאבד� �עיניה�? �קצר ה' ��ד �עיני� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹהט�ב

לפניה� קצרה ידי �הי ואל �ה� ���צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מאה

אחת"!: �עה ‰E¯˜È(Î‚)אפ�� ‰‡¯˙ ‰zÚ ֲִַַָָ«»ƒ¿∆¬ƒ¿¿
È¯·„.ה��יא יה�דה ר�י �ל �נ� �מליאל ר�� ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

�אינ� מאחר ה�פל, על לעמד אפ�ר אי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹא�מר:

לד�� ס�פ� לה�, �ס�יק לא עלילה א�א ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹמב��י�

��ה, �המה ��ר לה� נ�ת� א�ה א� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרי�;

��ה, לה� נ�ת� א�ה וא� ���נ�, ��ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹיאמר�:

�גי� ���נ�, וע�� ח�ה ���נ�, ��ה ְְְִִִַַַַָָָָֹיאמר�:

��צרה יאמר� א�ֿ�� ל�: אמר ���נ�! ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוחגבי�

ל�: אמר �מפ�ס�. ה�ל� הריני לפניו: אמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָידי.
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נ�מת� �� ואחר מ��תיה� על ��תמ�י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ���רי�,

�י� ע�ד�� "ה��ר א�מר: ה�א �בר�עי� ְְִֵֵֶַָָָָָי�צאה.

��כיל�א אבל ��פרי, �נ�יה היא �� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ��יה�"

�ל�י� �מצטערי� א�כלי� הר�עי� ח���: ְְְְְֲִִִִִִַָָָֹ�נ�יה

��יה�": �י� ע�ד�� "ה��ר וה��רי� Ú„י��, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ«
ÌÎt‡Ó ‡ˆÈŒ¯L‡.��תק�צ "די �י�".�תר��מ�: ¬∆≈≈≈«¿∆ְְְִֵַ

עד מ�אי, י�תר מ��� אכל�� �א�� לכ� ��מה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיהא

הא�: �ר� לח�� ונגעל ÊÏ¯‡���צא ÌÎÏ ‰È‰Â. ְְִֵֶֶֶַַָָ¿»»»∆¿»»
��רב��.(ספרי) מ�ה י�תר א�ת� מרחקי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַ��הי�

מק�� ��� ראיתי ה�ר�� מ�ה ר�י ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�בדברי

"זרא": לחרב ÌÎa¯˜a���רי� ¯L‡ '‰Œ˙‡.�א ְִֶֶֶָָ∆¬∆¿ƒ¿¿∆ִ

ל�נס לבבכ� �ב� לא �יניכ�, �כינתי ��טע�י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

ה�ל�: ה�ברי� ¯‚ÈÏ(Î‡)לכל ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL. ְְִַַָָָ≈≈∆∆«¿ƒ
היתרי�. אלפי� �ל�ת ה�רט, את למנ�ת ח� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹלא

א�ת� א�א �כ� ��א �יר�: ה�ר�� מ�ה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹור�י

מ�צרי�: ËÁMÈ(Î·)��צא� ¯˜·e Ô‡ˆ‰.(ספרי) ְְִִִֶַָ¬…»»ƒ»≈
��ר� עקיבא ר�י �היה �ברי� מאר�עה אחד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

א�מר: עקיבא ר�י �מ�ת�. ��ר� �מע�� ר�י ְְְֲִִִִֵֵֵַַָואי�

א�� ��ר אמר�: וא�ה רגלי... אל� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"��ֿמא�ת

ה�ל � וג�'" �בקר הצא� ימי� חד� ואכל� ְְְֲִֶֶַָָָָָֹֹֹלה�

��אמר �עני� לה�? יס�יק מי (ויקרא�מ�מע�: ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

א�כה) ז�, ק�ה: ואיז� �א�ת�". �די "�מצא :ְְֵָָ�ְֵָָָ

כ) ��א(במדבר לפי א�א ה�רי�"? "�מע�ֿנא :ְְִִִֶֶַָָֹֹ

וז� מ���, נפרע ולא ה�ת�ב ל� חס� �ר�י�, ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹאמר

ל� חס� לא לפיכ� ��ל�י, היתה מריבה ְְְִִֶַַָָָָָָֹ�ל

עלתה לא ו�ל��, חס א�מר: �מע�� ר�י ְְְִִֵַַַָָָָֹה�ת�ב.

�� ��ת�ב מי !�� צ�יק א�ת� �ל �ע�� (ש�על ְִִֶֶַַַָָ

ה�ק��יב) אי� יאמר: ה�א", נאמ� "�כלֿ�יתי :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ

רגלי אל� "��ֿמא�ת אמר: �� א�א לנ�? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמס�יק

ואחר ימי�, לחד� א��" ��ר אמר� וא�ה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוג�',

י�חט �בקר "הצא� �ז�! �ד�לה א�ה �הרג ��ֲַָֹ�ְֲִֵָָָָָָֹ

עד מס�ק�� ז� אכילה �תהא ��הרג�, �די ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלה�"

לחמ�ר: ל� א�מרי� זה? ה�א �בח� וכי ְְְֲֲִִִֶַָע�ל�?

ה�ד��ֿ ה�יב� רא��"? ונח�� �ע�רי� ��ר ְְְְֱִִַַָֹֹֹ"טל

ידי. ��צרה יאמר� א��, לא "וא� ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹ�ר��ֿה�א:

ה� יאבד� �עיניה�? �קצר ה' ��ד �עיני� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַֹהט�ב

לפניה� קצרה ידי �הי ואל �ה� ���צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מאה

אחת"!: �עה ‰E¯˜È(Î‚)אפ�� ‰‡¯˙ ‰zÚ ֲִַַָָ«»ƒ¿∆¬ƒ¿¿
È¯·„.ה��יא יה�דה ר�י �ל �נ� �מליאל ר�� ¿»ƒְְְִִִֵֶַַַַָָָ

�אינ� מאחר ה�פל, על לעמד אפ�ר אי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹא�מר:

לד�� ס�פ� לה�, �ס�יק לא עלילה א�א ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹמב��י�

��ה, �המה ��ר לה� נ�ת� א�ה א� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאחרי�;

��ה, לה� נ�ת� א�ה וא� ���נ�, ��ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹיאמר�:

�גי� ���נ�, וע�� ח�ה ���נ�, ��ה ְְְִִִַַַַָָָָֹיאמר�:

��צרה יאמר� א�ֿ�� ל�: אמר ���נ�! ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוחגבי�

ל�: אמר �מפ�ס�. ה�ל� הריני לפניו: אמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָידי.
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àìi''yx:ãëúà írä-ìà øaãéå äLî àöiå «Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå ýåýé éøác¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäë| ýåýé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´
åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðra¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr ïziå©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìri''yx: £¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
åë| ãçàä íL äðçna | íéLðà-éðL eøàMiå©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´

çeøä íäìr çðzå ããéî éðMä íLå ãcìà¤§¿̈§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©
eàaðúiå äìäàä eàöé àìå íéáúka änäå§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−

äðçnai''yx:æëøîàiå äLîì ãbiå ørpä õøiå ©©«£¤«©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®
äðçna íéàaðúî ããéîe ãcìài''yx:çëïriå ¤§¨´¥½̈¦§©§¦−©©«£¤«©©¹©

øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
íàìk äLî éðãài''yx:èëäLî Bì øîàiå £Ÿ¦¬¤−§¨¥«©³Ÿ¤Æ¤½

íéàéáð ýåýé ír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³§Ÿ̈Æ§¦¦½

:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙tכד‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿»ƒƒ»¿«…∆

ÈÈ„ ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»

‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L L�Îe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»

¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰˙È Ì˜‡Â«¬≈»¿¿¿

:‡�kLÓÏכה‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â ¿«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»

Èc ‡Áe¯ ÔÓ Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe«ƒƒ≈¿«ƒƒ»ƒ

‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»

ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈

‡ÏÂ ÔÈ‡a�˙Óe ‰‡e·�„ ‡Áe¯»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙכוÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â «¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ

ÌeLÂ „cÏ‡ „Á ÌeL ‡˙È¯LÓa¿«¿ƒ»»∆¿»¿

‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡�È�zƒ¿»»≈»¿«¬≈»

e˜Ù� ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·�„ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa�˙‡Â ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

LÓÏ‰כז ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆

ÔÈ‡a�˙Ó „„ÈÓe „cÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ

:‡˙È¯LÓaכח¯a ÚLB‰È ·˙‡Â ¿«¿ƒ»«¬≈¿À««

d˙eÓÏeÚÓ ‰LÓ„ d�LnLÓ Ôe�¿À¿»≈¿…∆≈≈≈

:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ È�Ba¯ ¯Ó‡Â«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

‡zכט È˙‡�˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿

Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡�ÈÚ¯ ÈÏ Èp˜Ó¿«≈ƒ¿≈»ƒ»

é"ùø

הל� ל�. י�מע� ��א � דברי" היקר� תראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ"ע�ה

לה�: אמר לעיל). לר�"י �� קאי (זה לפ�ס� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ�ה

�קצר? ה' עח)היד ו�ז�ב�(תהילי� ה�הֿצ�ר "ה� ְֲִִֵַַָָָ

היא ��רה אמר�: י�כלֿ�ת". הג�ֿלח� וג�' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמי�

��אמר:ז�, וזה� �אלתנ�. למ�א�ת �ח �� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹאי�

ל�: �מע� ��א �יו� אלֿהע�", ויד�ר מ�ה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ו�צא

וג�': אי� �בעי� eÙÒÈ(Î‰)ו�אס� ‡ÏÂ.לא ְְֱִִִֶַֹ¿…»»ֹ

��פרי. מפר� �� לב��, ה��� א�ת� א�א ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹנתנ�א�

נב�אה �סקה ��א פסקי�", "ולא �ר��: ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָֹוא�נקל�ס

ÌÈL�‡ŒÈ�L(ÂÎ)מה�: e¯‡MiÂ.(ספרי)�מא�ת ֵֶ«ƒ»¬¿≈¬»ƒֵָ

ז�: לגד�ה ��אי� אנ� אי� אמר�: n‰Â‰��בחר�. ְְְֲִִִֵֶַָָָ�ָ¿≈»
ÌÈ·˙ka.��� ונכ�ב� לסנהדרי�. ��ה� �מבררי� «¿Àƒְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹ�ָ

ע�לה �הח���� לפי ��רל; ידי ועל ��מ�ת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָנק�בי�

ח�� ו�בט, �בט לכל ��ה ��ה �בטי� ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלי"ב

חמ�ה א�א אליה� מ�יע �אי� �בטי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�ני

לפח�ת לי ��מע �בט אי� מ�ה: אמר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחמ�ה.

���י� �בעי� נטל ע�ה? מה אחד. זק� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמ�בט�

חלק. �ני� ועל "זק�", �בעי� על וכתב ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�תקי�

���י�. �בעי� והי� ��ה, ו�בט �בט מ�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ברר

�עלה מי קל�י. מ��� �תקיכ� טל� לה�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר

אמר חלק, �יד� �עלה �מי נתק��, "זק�" ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ�יד�

:�� חפ� לא ה�ק�� ‰Úp¯(ÊÎ)ל�: ı¯iÂ.�י ְֵַָָֹ«»»«««ֵ

היה: מ�ה �� �ר��� .Ì‡Ïk(ÁÎ)א�מרי�: ְְִֵֶֶָָֹ¿»≈
ו) �לי�(סנהדרי� וה� צ��ר צרכי עליה� ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָה�ל

ה�לא,(ספרי)מאליה�. �ית אל �נ� אחר: �בר ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

את מכניס ויה��ע מת מ�ה מתנ�אי�: �הי� ְִֶַַ�ְְְִִִִֵֶֶַָֹלפי

לאר�: ÈÏ(ËÎ)י�ראל ‰z‡ ‡p˜Ó‰.הקנאתי ְִֵֶָָָ«¿«≈«»ƒְֲִִָ

מק�א?: ל���.ÈÏא�ה �ל "��בילי". �מ� ְֵַַָƒְְְִִִָ

א� לנק� א� ה�בר, על לב ה��ת� אד� � ְְִִֵֵַַַָָָָָֹ"קנאה"

ה��א: �עבי א�חז �לעז, אנפרמנ"ט ְֲֳִֵַַַַַָָֹלעזר
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íäéìr Bçeø-úà ýåýé ïzé-éki''yx:éòéáù ¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«
ìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬

ìàøNéi''yx:àìæâiå ýåýé úàî | òñð çeøå ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈
íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî íéåìN©§¦»¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´
äðçnä úBáéáñ äk íBé Cøãëe äkÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−©©«£¤®

õøàä éðt-ìr íéúnàëei''yx:áìírä í÷iå §©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤©¨´¨¨¿̈
íBé | ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk̈©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´

eôñàiå úøçnä-úàáéúëåìùäéø÷åéìOä ©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈
íäì eçèLiå íéøîç äøNr óñà èérînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ

äðçnä úBáéáñ çBèLi''yx:âìepãBò øNaä ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈¤¸Æ
írá äøç ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´¨½̈

iåãàî äaø äkî íra ýåýé Ci''yx:ãìàø÷iå ©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ©¦§¨²
-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦

:íéeàúnä írä-úà eøá÷ íLäìúBøáwî ¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯
:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñð äåàzäô ©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«

áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²

˙È ÈÈ ÔzÈ È¯‡ Ô‡È·� ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈¿»»

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·�„ ‡Áe¯»ƒ¿¬≈¬≈

‰e‡ל ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»

:Ï‡¯NÈ È·ÒÂלאÔÓ ÏË� ‡Áe¯Â ¿»≈ƒ¿»≈¿»¿«ƒ

‡nÈ ÔÓ ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«¿»ƒ«»

‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e¿»««¿ƒ»¿«¬«»

¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe ‡ÎÏ¿»¿«¬«»¿»¿

ÔÈz¯z Ìe¯Îe ‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»¿«¿≈

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡לבÌ˜Â «ƒ««≈«¿»¿»

‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ«»»»«¿»≈¿»

˙È eL�Îe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ ÏÎÂ¿…»¿«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ L�k ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN¿»¿«¿«¿««¿»¿ƒ

¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒלג„Ú ‡¯Òa ¿¿«¿ƒ»ƒ¿»«

˜ÒÙ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk¿«≈ƒ≈«»¿«

Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯ÂÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË˜ ‡nÚa¿«»¿«ƒ«¬»

‰‰e‡לד ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«

˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ È¯·ƒ̃¿≈ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»

:eÏÈ‡Lc ‡nÚלהÈ¯·wÓ «»¿»ƒƒƒ¿≈

˙B¯ˆÁÏ ‡nÚ eÏË� ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈

:˙B¯ˆÁa BÂ‰ÂאÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe «¬«¬≈«≈«ƒ¿»

‡˙z‡ ˜ÒÚ ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â¿«¬…¿…∆«≈«ƒ¿»

‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ� Èc ‡z¯tL«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»

é"ùø

(Ï)‰LÓ ÛÒ‡iÂ.:מ�עד אהל ‡ŒÏמ�תח «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆
‰�Án‰.:�לאהל אי� �ניסה.ÛÒ‡iÂנכנס� ל��� ««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִָ

�מ� ה�ית, כב)אל אלֿ���(דברי� "ואספ�� : ְְֲִֶֶַַַַ

לכ�� ואב לט)�ית�". מי(תהילי� ולאֿידע "יצ�ר : ְְֵֶָ�ְְִִֵַָֹֹ

עד �רענ�ת עליה� הביא ��א מל�ד, ְַָ�ְְֲִֵֵֵֶֶַָֹֹאספ�".

לאהל� אי� ה��יקי� .Ê‚iÂ(Ï‡):(ספרי)��כנס� ְְְֳִִִִֶַַָ«»»
וכ� צ)ו�פריח, וכ�(תהילי� חי�". גז "�י (נחו�: ְְְִִִֵֵַַַָ

ועבר":א) "נג��� :LhiÂ.�מ� או�פ�ט, (שמואל ְַָָ«ƒ…ְְִַֹ

כלֿהאר�",ל) עלֿ�ני נט�י� "וה�ה כט): :(יחזקאל ְְִֵ�ְִֵֶַָָָ

ה�ד�רה": �גב�.ÌÈ˙n‡Îe"�נט��י� ��רח�ת ְְְִִַַָָ¿«»«ƒְְַֹ

ט�רח יהא ��א �די אד�, �ל ל�� �נגד �ה� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעד

ל�ח�ת ולא להג�י� לא :(ספרי)�אסיפת�, ְְְְֲִִִַַַָָֹֹ

(·Ï)ËÈÚÓn‰.�העצלי מ���, �ח�ת �אס� מי ««¿ƒִִֶַָָ�ֲִֵָָ

חמרי�: ע�רה אס� ע��.eÁËLiÂוהח�רי�, ְְֲֳִִִַַָָָָ«ƒ¿¿ָ

מ�טיחי�: מ�טיחי� kÈ¯˙(Ï‚)א�ת� Ì¯Ë. ְְִִִִַַָ∆∆ƒ»≈
מס�יק אינ� אחר: �בר פסק". לא "עד ְְְְִֵֵַַַַַָָָ�תר��מ�:

י�צאה: ���מת� עד ���יו, .a„zÂ¯(‡)לפ�ק� ְְְְְִִֶַַָָָ«¿«≈
וכ�(ספרי) ק�ה. ל��� א�א מק�� �כל "���ר" ְְְִֵֵֶֶָָָָאי�

א�מר מב)ה�א האר�(בראשית אדני האי� "��ר : ֲִִֵֵֶֶָָָֹ

ל��� א�א מק�� �כל "אמירה" ואי� ק��ת". ְְְֲִִֵֶָָָָָָא�נ�

א�מר ה�א וכ� יט)�חנ�ני�. "ו�אמר(בראשית : ְֲִֵֵַַַֹ

�רע�", אחי יב)אלֿנא �מע�ֿנא(במדבר "ו�אמר : ְִֵֶַַַַָָָֹ

���ה: ל��� "נא" �ל ÌÈ¯Óדברי". ¯a„zÂ ְְַָָָָָָ«¿«≈ƒ¿»
Ô¯‰‡Â.(ספרי)�לפיכ �ח�ה, ����ר �תחה היא ¿«¬…ְְְִִִִַָָָָ
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íäéìr Bçeø-úà ýåýé ïzé-éki''yx:éòéáù ¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«
ìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬

ìàøNéi''yx:àìæâiå ýåýé úàî | òñð çeøå ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈
íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî íéåìN©§¦»¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´
äðçnä úBáéáñ äk íBé Cøãëe äkÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ§¦−©©«£¤®

õøàä éðt-ìr íéúnàëei''yx:áìírä í÷iå §©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤©¨´¨¨¿̈
íBé | ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk̈©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ´

eôñàiå úøçnä-úàáéúëåìùäéø÷åéìOä ©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈
íäì eçèLiå íéøîç äøNr óñà èérînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ

äðçnä úBáéáñ çBèLi''yx:âìepãBò øNaä ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈¤¸Æ
írá äøç ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´¨½̈

iåãàî äaø äkî íra ýåýé Ci''yx:ãìàø÷iå ©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ©¦§¨²
-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦

:íéeàúnä írä-úà eøá÷ íLäìúBøáwî ¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯
:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñð äåàzäô ©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«

áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²

˙È ÈÈ ÔzÈ È¯‡ Ô‡È·� ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈¿»»

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·�„ ‡Áe¯»ƒ¿¬≈¬≈

‰e‡ל ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»

:Ï‡¯NÈ È·ÒÂלאÔÓ ÏË� ‡Áe¯Â ¿»≈ƒ¿»≈¿»¿«ƒ

‡nÈ ÔÓ ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«¿»ƒ«»

‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e¿»««¿ƒ»¿«¬«»

¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe ‡ÎÏ¿»¿«¬«»¿»¿

ÔÈz¯z Ìe¯Îe ‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»¿«¿≈

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡לבÌ˜Â «ƒ««≈«¿»¿»

‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ«»»»«¿»≈¿»

˙È eL�Îe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ ÏÎÂ¿…»¿«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ L�k ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN¿»¿«¿«¿««¿»¿ƒ

¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒלג„Ú ‡¯Òa ¿¿«¿ƒ»ƒ¿»«

˜ÒÙ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk¿«≈ƒ≈«»¿«

Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯ÂÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË˜ ‡nÚa¿«»¿«ƒ«¬»

‰‰e‡לד ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«

˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ È¯·ƒ̃¿≈ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»

:eÏÈ‡Lc ‡nÚלהÈ¯·wÓ «»¿»ƒƒƒ¿≈

˙B¯ˆÁÏ ‡nÚ eÏË� ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈

:˙B¯ˆÁa BÂ‰ÂאÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe «¬«¬≈«≈«ƒ¿»

‡˙z‡ ˜ÒÚ ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â¿«¬…¿…∆«≈«ƒ¿»

‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ� Èc ‡z¯tL«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»

é"ùø

(Ï)‰LÓ ÛÒ‡iÂ.:מ�עד אהל ‡ŒÏמ�תח «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆
‰�Án‰.:�לאהל אי� �ניסה.ÛÒ‡iÂנכנס� ל��� ««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִָ

�מ� ה�ית, כב)אל אלֿ���(דברי� "ואספ�� : ְְֲִֶֶַַַַ

לכ�� ואב לט)�ית�". מי(תהילי� ולאֿידע "יצ�ר : ְְֵֶָ�ְְִִֵַָֹֹ

עד �רענ�ת עליה� הביא ��א מל�ד, ְַָ�ְְֲִֵֵֵֶֶַָֹֹאספ�".

לאהל� אי� ה��יקי� .Ê‚iÂ(Ï‡):(ספרי)��כנס� ְְְֳִִִִֶַַָ«»»
וכ� צ)ו�פריח, וכ�(תהילי� חי�". גז "�י (נחו�: ְְְִִִֵֵַַַָ

ועבר":א) "נג��� :LhiÂ.�מ� או�פ�ט, (שמואל ְַָָ«ƒ…ְְִַֹ

כלֿהאר�",ל) עלֿ�ני נט�י� "וה�ה כט): :(יחזקאל ְְִֵ�ְִֵֶַָָָ

ה�ד�רה": �גב�.ÌÈ˙n‡Îe"�נט��י� ��רח�ת ְְְִִַַָָ¿«»«ƒְְַֹ

ט�רח יהא ��א �די אד�, �ל ל�� �נגד �ה� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעד

ל�ח�ת ולא להג�י� לא :(ספרי)�אסיפת�, ְְְְֲִִִַַַָָֹֹ

(·Ï)ËÈÚÓn‰.�העצלי מ���, �ח�ת �אס� מי ««¿ƒִִֶַָָ�ֲִֵָָ

חמרי�: ע�רה אס� ע��.eÁËLiÂוהח�רי�, ְְֲֳִִִַַָָָָ«ƒ¿¿ָ

מ�טיחי�: מ�טיחי� kÈ¯˙(Ï‚)א�ת� Ì¯Ë. ְְִִִִַַָ∆∆ƒ»≈
מס�יק אינ� אחר: �בר פסק". לא "עד ְְְְִֵֵַַַַַָָָ�תר��מ�:

י�צאה: ���מת� עד ���יו, .a„zÂ¯(‡)לפ�ק� ְְְְְִִֶַַָָָ«¿«≈
וכ�(ספרי) ק�ה. ל��� א�א מק�� �כל "���ר" ְְְִֵֵֶֶָָָָאי�

א�מר מב)ה�א האר�(בראשית אדני האי� "��ר : ֲִִֵֵֶֶָָָֹ

ל��� א�א מק�� �כל "אמירה" ואי� ק��ת". ְְְֲִִֵֶָָָָָָא�נ�

א�מר ה�א וכ� יט)�חנ�ני�. "ו�אמר(בראשית : ְֲִֵֵַַַֹ

�רע�", אחי יב)אלֿנא �מע�ֿנא(במדבר "ו�אמר : ְִֵֶַַַַָָָֹ

���ה: ל��� "נא" �ל ÌÈ¯Óדברי". ¯a„zÂ ְְַָָָָָָ«¿«≈ƒ¿»
Ô¯‰‡Â.(ספרי)�לפיכ �ח�ה, ����ר �תחה היא ¿«¬…ְְְִִִִַָָָָ
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úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä äMàä̈«¦¨¬©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−
ç÷ìi''yx:áýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½

ýåýé òîLiå øaã eða-íb àìäi''yx:âLéàäå £−Ÿ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬
äLîáéúëåðòéø÷øLà íãàä ìkî ãàî åéðr ¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−

äîãàä éðt-ìri''yx:ñãíàút ýåýé øîàiå ©§¥¬¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ
eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬

ìLìL eàöiå ãrBî ìäà-ìà íëzLízLi''yx: §¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−§¨§¨«
äìäàä çút ãîriå ïðr ãenra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤

íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iåi''yx:åøîàiå ©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«©−Ÿ¤
ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ�„ ‡z¯tLבe¯Ó‡Â «ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»

‡Ï‰ ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»

:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡�nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

ÏkÓג ‡„ÁÏ Ô˙Â�Ú ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡L�‡¡»»ƒ««≈«¿»

Ô¯‰‡Ïeד ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…

ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et ÌÈ¯ÓÏe¿ƒ¿»¿»≈¿«¿«

:ÔB‰È˙Ïz e˜Ù�e ‡�ÓÊהÈÏb˙‡Â ƒ¿»¿»¿»≈¿ƒ¿¿ƒ

Ú¯˙a Ì˜Â ‡��Ú„ ‡„enÚa ÈÈ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«

e˜Ù�e ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡�kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»

:ÔB‰ÈÂ¯zוÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â «¿≈«¬«¿»¿«

‡�‡ ÔÈ‡È·� ÔBÎÏ ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙tƒ¿»»ƒ¿¿¿ƒƒ¬»

ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡�‡ ÔÈÊÁa ÈÈ¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡�‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

é"ùø

מרי� י�דעת היתה �מ�י� �ח�ה. ה�ת�ב ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָהק�ימ�

מרי� א�מר: נת� ר�י הא�ה? מ� מ�ה ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ��יר�

"אל�ד למ�ה: ��אמר ��עה צ��רה �צד ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

צ��רה, ��מעה �יו� ��חנה", מתנ�אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מידד

נזקקי� ה� א� א�� �ל לנ��תיה� "א�י ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָאמרה:

��ר� �דר� מ���תיה� ��ר�י� ��הי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלנב�אה,

לאהר�. וה�ידה מרי� ידעה �מ�� מ��י!". ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹ�עלי

קל נענ�ה, �� לג��ת�, נת��נה ��א �רי� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�מה

חבר�: �ל �גנ�ת� למס�ר ‰ÈLk˙וחמר ‰M‡‰. ְְֲִֵֵֶֶַַָֹ»ƒ»«Àƒ
�ה�ל(ש�) ��� �יפי�, מ�די� �ה�ל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹמ�יד,

���י: �ל ��חר�ת� �גימטר�א:.ÈLÎ˙מ�די� ְֲִִֶַÀƒְְִִַָ

מראה: ‰‡M‰יפת ˙B„‡ŒÏÚ.ר��יה� א�ד�ת :על ְְֶַַ«…»ƒ»ֵֶַָ

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.�י א�א ל�מר? �למ�ד מה ƒƒ»Àƒ»»ְֵֶַַַָ

�מע�יה �מע�יה, נאה ואינ� �יפי� נאה א�ה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָל�

��ל: נאה זאת אבל �יפי�, ‰ÈLk˙‰‡ולא ‰M. ְְְֲַָָָָָֹֹֹ»ƒ»«Àƒ
את ה��רא �אד� "���ית", נקראת נ�י� �� ְְִִֵֵֵֶַַָָָעל

רעה: עי� �� ��לט ��א �די "���י", נאה: ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�נ�

Á˜Ï ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk.:��ר� ‰¯˜(·)וע�ה ƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ¬«
C‡.:'ה ��ר לב�� „a¯ע�� e�aŒÌb ‡Ï‰.ולא «ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְֹ

אר�: מ�ר� וסבל�:.Â�Ú(‚)�יר�נ� �פל ְִִֶֶֶֶַ»»ְְַָָָ

(„)Ì‡˙t.�טמאי וה� �תא� עליה� נגלה ƒ¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶָֹ

לה�דיע� מי�, מי�, צ�עקי�: והי� אר�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָ�דר�

מאחר הא�ה, מ� ��יר� מ�ה ע�ה ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��פה

ל���ר: קב�עה עת ואי� �דיר �כינה עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��גלית

ÌÎzLÏL e‡ˆ.ד��ר� נקרא� ��ל��� מ�יד, ¿¿»¿¿∆ְְְְְִִִֶַָָ

ל�מע: ולאז� ל�מר ל�ה אפ�ר �אי מה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד,

(‰)Ô�Ú „enÚa.(�ש)מ�ת� ��א יחידי, יצא ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ

י�צא למלחמה, ����צא וד� ��ר מל� ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ��רֿוד�:

�מ�ת �מעטי�. י�צא ל�ל�� �כ���צא ִִַָ�ְְְְְִֵֵֶָ�א�כל�סי�

��אמר יחידי, למלחמה י�צא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

טו) ל�ל��(שמות וי�צא מלחמה". אי� "ה' :ְְְִִֵָָָ

��אמר סח)�א�כל�סי�, אלהי�(תהילי� "רכב : ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹ

�נא�": אלפי ÌÈ¯Óeר�תי� Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ.�הי�� ְְִִִֵַַָֹ«ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְִֶ

ה���ר: לקראת החצר מ� וי�צאי� e‡ˆiÂנמ�כי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ«≈¿
Ì‰È�L.לפי מ��ה? והפריד� מ�כ� מה �מ�ני ¿≈∆ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

��א וכ�� �פניו אד� �ל �בח� מ�צת ֶֹ�ְְְְְִִִֶֶָָָָָ�א�מרי�

נאמר �פניו ��א �נח: מצינ� וכ� (בראשית�פניו. ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

נאמרז) �בפניו �מי�". צ�יק "אי� "�י(ש�): : ְֱִִִִֶַַָָָ

י�מע ��א אחר: �בר לפני". צ�יק ראיתי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹאת�

אהר�: �ל „·¯È(Â)�נזיפת� ‡�ŒeÚÓL.�אי ְֲִִֶַָֹƒ¿»¿»»ֵ

���ה: ל��� א�א �·ÌÎ‡È"נא" ‰È‰ÈŒÌ‡.�א ְֶַָָָָƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ִ

נביאי�: לכ� ‡˙ÚcÂיהי� ÂÈÏ‡ ‰‡¯na '‰. ְְִִִֶָ««¿»≈»∆¿«»
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ה�אירה �אס�קלריא עליו נגלית אי� �מי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�כינת

וח�י��: �חל�� ‡tŒÏ‰(Á)א�א ‰t.(ספרי) ְֲִֶַָָ∆∆∆
(ה ל� ��האמר�י �פ��ט� �א�� ,�� לפר� כרח ְִַָ�ְְְְִִֵֶֶַָָ

אלֿ�ה �ה אז היה א�ֿ�� ל�בח, הז�ר �ה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ֶֶאל

�ס�� �תיב �הא אפ�ר, אי וזה �פ��ט�. ְְְְְְִִִֶֶַָָָמ��

�ה א�א �ר�"י, �� וע�� אליו", "מ��ר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנ�א:

אלֿ�ה �פה כו'. לפר� ל� אמר�י �ר���: ְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹאלֿ�ה

מ� לפר� וד�ק) �הדיא ל�מר רצה א�א �וקא ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלאו

�סיני ל�? אמר�י והיכ� ה)הא�ה. "ל�(דברי� : ְְְִִִֵֵַַָָָָ

עמד �ה וא�ה לאהליכ� לכ� ��ב� לה� ְְֱֲֳֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאמר

·ÈÁ„˙ע�די": ‡ÏÂ ‰‡¯Óe.מראה זה �מראה ִִָ«¿∆¿…¿ƒ…ְְֵֶֶַַ

��� �ני� �מראית ���רי ל� מפר� �אני ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ���ר,

ליחזקאל ��אמר �עני� �ח��ת, ל� ס�תמ� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָואיני

יז) �כינה?(יחזקאל מראה יכ�ל וג�'". ח�ה "ח�ד :ְְְִִֵַָָָ

ל�מר לג)�למ�ד אתֿ(שמות לראת ת�כל "לא : ְְִֶַַַֹֹ

ËÈaÈ�ני": '‰ ˙�Ó˙e.�עני� אח�רי�, מראה זה ָָ¿À««ƒְְְֲִִֵֶַַָ

אתֿאחרי":(ש�)��אמר ·LÓ‰"וראית Èc·Úa. ְֱֲִֶֶֶַָָָֹ¿«¿ƒ¿…∆
במ�ה". "�עב�י א�א מ�ה", "�עב�י א�מר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאינ�

אינ� אפ�� �מ�ה, מ�ה, �אינ� א�ֿעלֿ�י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ�עב�י,

�ה�א ��� וכל מ�ניו, לירא היית� �דאי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָעב�י,

אי� ל�מר: לכ� היה מל�, � מל� ועבד ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעב�י,

ח�� א�הב� תנחומא)ה�ל� �אמר�:(ספרי. וא� . ְְֲִִֶֶַָֹ

מ� ק�ה ז� � �מע�יו מ�יר הרא��נה:איני ְֲִִִִֵַַָָָָָ

(Ë)CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ.�ה�דיע� מאחר «ƒ««»«≈«ִֵֶַַָ

לב�רֿוד�, וחמר קל נ��י, עליה� �זר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסרח�נ�,

סרח�נ�: ���דיע�� עד חבר� על יכעס ְְֲִִִֵֶֶֶַַֹֹ��א

(È)¯Ò Ô�Ú‰Â.מצרעת מרי� וה�ה :�� ואחר ¿∆»»»ְְְְִִֵַַַַָָֹ

�ני, את רדה ל��ג�ג: �אמר למל� מ�ל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��לג.

עליו: �רחמי מאצל�, �אל� עד �ר��� לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאבל

(‡È)e�Ï‡B�.:אויל ל��� ‡ŒÏ�‡(È·)�תר��מ�, «¿ְְְֱִַ«»
È‰˙.:�ז מה.nk˙אח�תנ� ��ת: ח��ב �המצרע ¿ƒֲֵ«≈ְֵֶַַַָָֹ

�ביאה: מט�א מצרע א� �ביאה, מט�א ‡L¯�ת ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹ¬∆
Bn‡ ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa.א�א ל�מר, ל� היה א�נ� ¿≈≈∆∆ƒִֵֶַָָָ

ל� היה ��רנ� חצי ב�ר�, חצי וכ� ה�ת�ב. ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ���ה

מרח� ��צאה מאחר ה�ת�ב ���ה א�א ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל�מר,

�עני� ��רנ�, חצי נאכל �א�� לנ� היא ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָא�נ�,

לז)��אמר �לפי(בראשית ה�א". ��רנ� אחינ� "�י : ְְֱִִִֵֶֶַָָ

לה�יח לאח רא�י אי� ;�� נראה ה�א א� ְְְְִִֵֵַַַַָָָָמ�מע�

��ת: להי�ת אח�ת� B˙‡ˆaאת ¯L‡.מאחר ְֲִֵֶַ¬∆¿≈ֵַַ

לעזר �יד� �ח ��� זה, �ל א�� מרח� זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ��צא
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:ÈqzÈÂ d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òaƒ¿»ƒ»»≈ƒ«¿ƒ«ƒ
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ה�אירה �אס�קלריא עליו נגלית אי� �מי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�כינת

וח�י��: �חל�� ‡tŒÏ‰(Á)א�א ‰t.(ספרי) ְֲִֶַָָ∆∆∆
(ה ל� ��האמר�י �פ��ט� �א�� ,�� לפר� כרח ְִַָ�ְְְְִִֵֶֶַָָ

אלֿ�ה �ה אז היה א�ֿ�� ל�בח, הז�ר �ה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ֶֶאל

�ס�� �תיב �הא אפ�ר, אי וזה �פ��ט�. ְְְְְְִִִֶֶַָָָמ��

�ה א�א �ר�"י, �� וע�� אליו", "מ��ר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנ�א:

אלֿ�ה �פה כו'. לפר� ל� אמר�י �ר���: ְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹאלֿ�ה

מ� לפר� וד�ק) �הדיא ל�מר רצה א�א �וקא ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלאו

�סיני ל�? אמר�י והיכ� ה)הא�ה. "ל�(דברי� : ְְְִִִֵֵַַָָָָ

עמד �ה וא�ה לאהליכ� לכ� ��ב� לה� ְְֱֲֳֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאמר

·ÈÁ„˙ע�די": ‡ÏÂ ‰‡¯Óe.מראה זה �מראה ִִָ«¿∆¿…¿ƒ…ְְֵֶֶַַ

��� �ני� �מראית ���רי ל� מפר� �אני ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ���ר,

ליחזקאל ��אמר �עני� �ח��ת, ל� ס�תמ� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָואיני

יז) �כינה?(יחזקאל מראה יכ�ל וג�'". ח�ה "ח�ד :ְְְִִֵַָָָ

ל�מר לג)�למ�ד אתֿ(שמות לראת ת�כל "לא : ְְִֶַַַֹֹ

ËÈaÈ�ני": '‰ ˙�Ó˙e.�עני� אח�רי�, מראה זה ָָ¿À««ƒְְְֲִִֵֶַַָ

אתֿאחרי":(ש�)��אמר ·LÓ‰"וראית Èc·Úa. ְֱֲִֶֶֶַָָָֹ¿«¿ƒ¿…∆
במ�ה". "�עב�י א�א מ�ה", "�עב�י א�מר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאינ�

אינ� אפ�� �מ�ה, מ�ה, �אינ� א�ֿעלֿ�י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ�עב�י,

�ה�א ��� וכל מ�ניו, לירא היית� �דאי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָעב�י,

אי� ל�מר: לכ� היה מל�, � מל� ועבד ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעב�י,

ח�� א�הב� תנחומא)ה�ל� �אמר�:(ספרי. וא� . ְְֲִִֶֶַָֹ

מ� ק�ה ז� � �מע�יו מ�יר הרא��נה:איני ְֲִִִִֵַַָָָָָ

(Ë)CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ.�ה�דיע� מאחר «ƒ««»«≈«ִֵֶַַָ

לב�רֿוד�, וחמר קל נ��י, עליה� �זר ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסרח�נ�,

סרח�נ�: ���דיע�� עד חבר� על יכעס ְְֲִִִֵֶֶֶַַֹֹ��א

(È)¯Ò Ô�Ú‰Â.מצרעת מרי� וה�ה :�� ואחר ¿∆»»»ְְְְִִֵַַַַָָֹ

�ני, את רדה ל��ג�ג: �אמר למל� מ�ל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��לג.

עליו: �רחמי מאצל�, �אל� עד �ר��� לא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאבל

(‡È)e�Ï‡B�.:אויל ל��� ‡ŒÏ�‡(È·)�תר��מ�, «¿ְְְֱִַ«»
È‰˙.:�ז מה.nk˙אח�תנ� ��ת: ח��ב �המצרע ¿ƒֲֵ«≈ְֵֶַַַָָֹ

�ביאה: מט�א מצרע א� �ביאה, מט�א ‡L¯�ת ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹ¬∆
Bn‡ ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa.א�א ל�מר, ל� היה א�נ� ¿≈≈∆∆ƒִֵֶַָָָ

ל� היה ��רנ� חצי ב�ר�, חצי וכ� ה�ת�ב. ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ���ה

מרח� ��צאה מאחר ה�ת�ב ���ה א�א ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל�מר,

�עני� ��רנ�, חצי נאכל �א�� לנ� היא ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָא�נ�,

לז)��אמר �לפי(בראשית ה�א". ��רנ� אחינ� "�י : ְְֱִִִֵֶֶַָָ

לה�יח לאח רא�י אי� ;�� נראה ה�א א� ְְְְִִֵֵַַַַָָָָמ�מע�

��ת: להי�ת אח�ת� B˙‡ˆaאת ¯L‡.מאחר ְֲִֵֶַ¬∆¿≈ֵַַ

לעזר �יד� �ח ��� זה, �ל א�� מרח� זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ��צא
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:L�k˙zטוÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿»
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��ר� �אחיו � ��ר� חצי נאכל הרי ע�זר�, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶָָָָואינ�

� ��ת" תהי "אלֿנא אחר: �בר א�(ספרי)ה�א. ְִִֵֵַַַָָָ

אני מטהר�? �מי מס�יר� מי �תפ�ה, ר�פא� ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָאינ�

ר�אה קר�ב ואי� קר�ב �אני לרא�ת�, אפ�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָאי

"א�ר וזה�: �ע�ל�. אי� אחר וכה� ה�געי�, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

א��": מרח� dÏ(È‚)�צאת� ‡� ‡Ù¯ ‡� Ï‡. ְִֵֵֶֶ≈»¿»»»
מחבר� �בר �ה��אל אר�, �ר� לל�ד� ה�ת�ב ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�א

ואחר �חנ�ני� �ברי �ל�ה א� �ני� ל�מר ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹצרי�

�אל�תיו: יב�� ��¯Ó‡Ï.?ל�מר �למ�ד מה ְְֵֵֵַָ≈…ְַַַ

לאו? א� א�ת� מר�א א�ה א� ה�יבני ל�: ְֲִִִִֵֵַַַָָָָאמר

אלעזר ר�י וג�'". ירק ירק "ואביה �ה�יב�: ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעד

מ�ה ��� מק�מ�ת �אר�עה א�מר: עזריה ��ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

יע�ה א� לה�יב� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְֲֲִִִִֵֶַַַָָמ�פני

�� ���צא לאו. א� ו)�אל�תיו "ויד�ר(שמות : ְְִֵֵֵַַַָָ

וג�'" לאמר ה' לפני ל�מר(ספרי)מ�ה �למ�ד מה , ְְְִֵֵֶַַַֹֹ

עד לאו. א� א�ה ��אל� א� ה�יבני ֲֲִִִִֵֵַַָָָֹלאמר?

�� ���צא וג�'. תראה ע�ה כז)�ה�יב�: :(במדבר ְְִִֵֵֶֶַַָ

הר�חת אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מ�ה ְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹ"ויד�ר

�� ���צא ל�". "קח ה�יב�: ג)לכלֿ��ר". :(דברי� ְְִֵֵַַָָָ

ה�יב�: לאמר". ההוא �עת ה' אל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"ואתח��

dÏ"רבֿל�": ‡� ‡Ù¯.מ�ה הארי� לא מה מ�ני ַָ¿»»»ְֱִִֵֶֶַֹֹ

אח�ת� א�מרי�: י�ראל יהי� ��א ְְְְֲִִִִִֵֶָָֹ�תפ�ה?

(�בר �תפ�ה! �מר�ה ע�מד וה�א �צרה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָע�מדת

ה�א אח�ת� ��ביל י�ראל: יאמר� ��א ְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹאחר:

מארי� אינ� ��בילנ� אבל �תפ�ה, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָמארי�

È�Ùa‰(È„)�תפ�ה): ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â.�וא ְִִָ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְִ

�בעת ��ל� הלא ז�עפ�ת, �ני� ל� הראה ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹאביה

כ"ה)ימי�, א�א(ב"ק י��; י"ד ל�כינה וחמר קל ְִִֶֶַַָָָָֹ

�נזיפתי א� לפיכ� ��ד��, להי�ת ה�י� מ� ל�א ���ְְְִִִִִִִַַַַַָָָָ

ימי�: �בעת ÛÒ‡z��גר ¯Á‡Â.ל� אני: א�מר ְִִִֵַָָ¿««≈»≈ֲִֵָ

�ה�א �� על �מצרעי� האמ�ר�ת ְֲֲִִִֵֶַָָָֹ"האסיפ�ת"

אל נאס� � נר�א �כ�ה�א ל�חנה, מח�� ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָ�ְמ��ח

הכנסה: ל��� אסיפה �� �ת�ב ְְֲֲִֶַַַָָָָה�חנה,

(ÂË)ÚÒ� ‡Ï ÌÚ‰Â.(ט ל�(סוטה חלק ה�ב�ד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ

למ�ה ��תע�בה אחת �עה ��ביל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ק��

��אמר ליא�ר, ב)��ה�ל� אחת�(שמות "ו�ת�ב : ְֶ�ְְֱֲֵֶֶַַַַַַֹ

וג�'": ְֵָֹמרחק

בהעלות� פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3
4.  המשבצות הריקות הן בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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קני

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3
4.  המשבצות הריקות הן בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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להשתתפותכם גם על ידי תרומה כספית בהפצת "דבר מלכות" 

בהפקדה לחשבון בנק:
:ISRAEL ישראל

"אור אבנר" בנק הדואר, סניף - 565 חשבון - 8248042 
"אור אבנר"  בנק הפועלים, סניף - 537 חשבון - 557709 

לתרומות מחו"ל:
bank hapoalim, branch: 537, account: or avner 557709, swift: poalilit

:U.S.A. ארה"ב
dvarmalchus, north fork bank, 3464007636

למשלוחים דרך הדואר:
:ISRAEL ישראל

נא לכתוב צ'יק על שם "אור אבנר" 
לכתובת: דבר מלכות  ת. ד. 373 כפר חב"ד

:U.S.A. ארה"ב
Dvarmalchus 770 Eastern Parkway brooklyn N.Y. 11213

לתרומות דרך אתר "דבר מלכות" באינטרנט:
http://www.dvarmalchus.org/Donate.aspx


