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*h"kyz'd fenz a"i ,wlaÎzweg t"y .c"qa

¯·„ÈÂ'גו אדומה פרה אלי� ויקחו גו' התורה חוקת זאת גו' משה אל רש"י1ה' ופירש ,
להבי�, וצרי� במדבר. משה שעשה פרה שמ�, על נקראת היא לעול� אלי�, ויקחו
אח"כ, שעשו הפרות (שמונת הפרות כל נקראות ולמה משה, עשה הראשונה פרה רק הרי

המשיח מל� שיעשה העשירית פרה הידוע2וג� דע"פ ולהוסי�, משה. של שמו על ששמו3)
על נקראות הפרות שכל דזה מוב�, ותוכנו, ענינו על מורה לו יקראו אשר דבר כל של
עוד להבי� צרי� ועפ"ז ותוכנ�. ענינ� הוא למשה) (השייכות שזה לפי הוא משה של שמו

הכהני� ע"י הייתה הפרות עשיית הרי משה, ש� על נקראות שהפרות זה פרה4יותר [וג�
הכה� אלעזר ע"י נעשתה שנעשתה5הראשונה רק לכאורה הוא משה שעשה פרה ופירוש ,

וציוויו הוראתו שמו.6ע"פ על שנקראות ועד למשה, שייכות� ומהי ,[

בלקו"תÔÈ�Ú‰Âב) דאיתא התורה,7הוא, חוקת זאת נאמר אדומה שבפרה זה על דהטע� ,
נקראת שהתורה כמו ולכ�, התורה. כללות היא אדומה פרה שמצות לפי הוא,

כמ"ש משה של שמו עבדי8על משה תורת התורה,9זכרו כללות שהיא אדומה, פרה ג� כ� ,
משה של שמו על היא10נקראת אדומה פרה שמצות בלקו"ת דמ"ש להוסי�, יש ולכאורה .

ש� בלקו"ת מהביאור [כמוב� התורה למצוות בעיקר היא הכוונה התורה, דזה11כללות ,

ופרה ושוב, רצוא הוא המצוות כל יסוד כי הוא התורה כללות הוא אדומה פרה שמצות
כללות ועפ"ז ושוב]. רצוא הו"ע למשה.zeevnאדומה שייכות התורה

˘ÈÂבתניא מ"ש ע"פ זה לאר�12לבאר שנכנסו לדור רבינו משה שציוה זה על דהטע�
פחדכ� לה� שהבטיח (א� במס"נ שמי� מלכות לקבל יו� בכל פעמיי� ק"ש לקרות

וגו' ה' ית� לומר,13ומוראכ� ויש המס"נ. עני� בזכירת תלוי התומ"צ שקיו� מפני הוא (

שהאד� וכיו� הביטול, הו"ע מס"נ כי הוא, לאר� שנכנסו לדור זה ציוה דוקא שמשה דזה
שיהי' [ובאופ� בגילוי אצלו יהי' המס"נ שעני� בכדי לכ�, הביטול), עני� (היפ� מציאות הוא

מזכרונו ימיש לא ולילה יומ� ממש תמיד בלבו מיוחדת.14קבוע כח נתינת לזה צרי� ,[

מה ונחנו הביטול, הו"ע משה כי משה, ע"י הוא כח שמשה15והנתינת ע"י ולכ� .

ב לאור יצא (*`"ypz ± fenz b"iÎa"i dle`bd bg qxhpew,

. . תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג fenz"לקראת `"i,`"ypz'd."*

אֿב.1) יט, (חוקת) פרשתנו

ספ"ג.2) אדומה פרה הל' רמב"�

(קה"ת3) וביאורי� תשובות בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א

ואיל�). רפח ס"ע ח"א באגרותֿקודש (נדפס א סימ� תשל"ד)

הי"א.4) פ"א אדומה פרה הל' רמב"�

ג.5) יט, פרשתנו

שהפירוש6) המשיח, מל� שיעשה העשירית פרה ע"ד

צריכה הפרה עשיית (כי יעשה עצמו שמשיח לא הוא (בפשטות)

שלו. הציווי ע"פ שתיעשה אלא כה�), ע"י להיות

א).7) (נו, פרשתנו ריש

כב.8) ג, מלאכי

א.9) פט, שבת

כא�.10) יקר כלי עד"ז ראה

ואיל�.11) ב נו,

ספכ"ה.12)

כה.13) יא, עקב

ש�.14) בתניא אדה"ז לשו�

ח.15) טז, בשלח

תפלה המזמור מבואר בו כי – שליט"א אדמו"ר כ"ק להולדת הצדי"ק שנת – המאמר]) י"ל [בה (תנש"א זו לשנה במיוחד שיי� זה שמאמר ולהעיר, (*

שבתהלי�. צדי"ק מזמור למשה,

  מפתח  כללי

  ב    ...................................................................................  ח"ק ז"קלי� מזמורי תה  )א

 ה    .............................  ט"כתש'ה, תמוז ב"י בלק�חוקתפ "ש' התורה גו חוקת זאתה "ד מאמר  )ב
 טז    ......................................................................................   ת"יש'ה תמוז 'ט ,חוקתפ "ששיחת   )ג
 כ    ......................................................................  )ק"בלה( חוקתפרשת  לקוטי שיחות  )ד
 וכ    ..................................................  חוקתלשבוע פרשת  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ה
 גל    ..................................................................   חוקתלשבוע פרשת  "יו� יו�ה"לוח   )ו
 הל    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ז
 

 ):חקאפ(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "שיעורי רמב       
 זל    ..................................................................  חוקתלשבוע פרשת  פרקי� ליו�' ג –  )ח
 נח    ..................................................................  חוקתלשבוע פרשת  פרק אחד ליו� –  )ט
 סה    ....................................................................  חוקתלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )י
 

 דע    ..................................................................  יבא פרק �דברי הימי�, ידיהושע פרק נביאי� וכתובי�   )יא
 חע    ..............................................................  לו עד ד� מבמד�  ע� ביאורי� מסכת סוטה  )יב

 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 טק    ..................................................................ר הזק�"אדמו � ערו� הלכות שבתשולח�   )יג
 יק    .....................................................  ר הזק�"אדמו � ברכות השחר שולח� ערו� הלכות  )יד
 יאק  .....................................................  ר הזק�"ואדמ � בחודש השלישי ה "ד �  אורתורה   )טו
 ביק  ....................................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )טז
 גיק    ..................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו � ותצוספר המ –תי� צו� מדר  )יז
 טוק  ................................................................  ש"והרר מ"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )יח
 זטק  ...........................................................................  ב"ר מוהרש"אדמו �  קונטרס ומעי�  )יט
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¯·„ÈÂ'גו אדומה פרה אלי� ויקחו גו' התורה חוקת זאת גו' משה אל רש"י1ה' ופירש ,
להבי�, וצרי� במדבר. משה שעשה פרה שמ�, על נקראת היא לעול� אלי�, ויקחו
אח"כ, שעשו הפרות (שמונת הפרות כל נקראות ולמה משה, עשה הראשונה פרה רק הרי

המשיח מל� שיעשה העשירית פרה הידוע2וג� דע"פ ולהוסי�, משה. של שמו על ששמו3)
על נקראות הפרות שכל דזה מוב�, ותוכנו, ענינו על מורה לו יקראו אשר דבר כל של
עוד להבי� צרי� ועפ"ז ותוכנ�. ענינ� הוא למשה) (השייכות שזה לפי הוא משה של שמו

הכהני� ע"י הייתה הפרות עשיית הרי משה, ש� על נקראות שהפרות זה פרה4יותר [וג�
הכה� אלעזר ע"י נעשתה שנעשתה5הראשונה רק לכאורה הוא משה שעשה פרה ופירוש ,

וציוויו הוראתו שמו.6ע"פ על שנקראות ועד למשה, שייכות� ומהי ,[

בלקו"תÔÈ�Ú‰Âב) דאיתא התורה,7הוא, חוקת זאת נאמר אדומה שבפרה זה על דהטע� ,
נקראת שהתורה כמו ולכ�, התורה. כללות היא אדומה פרה שמצות לפי הוא,

כמ"ש משה של שמו עבדי8על משה תורת התורה,9זכרו כללות שהיא אדומה, פרה ג� כ� ,
משה של שמו על היא10נקראת אדומה פרה שמצות בלקו"ת דמ"ש להוסי�, יש ולכאורה .

ש� בלקו"ת מהביאור [כמוב� התורה למצוות בעיקר היא הכוונה התורה, דזה11כללות ,

ופרה ושוב, רצוא הוא המצוות כל יסוד כי הוא התורה כללות הוא אדומה פרה שמצות
כללות ועפ"ז ושוב]. רצוא הו"ע למשה.zeevnאדומה שייכות התורה

˘ÈÂבתניא מ"ש ע"פ זה לאר�12לבאר שנכנסו לדור רבינו משה שציוה זה על דהטע�
פחדכ� לה� שהבטיח (א� במס"נ שמי� מלכות לקבל יו� בכל פעמיי� ק"ש לקרות

וגו' ה' ית� לומר,13ומוראכ� ויש המס"נ. עני� בזכירת תלוי התומ"צ שקיו� מפני הוא (

שהאד� וכיו� הביטול, הו"ע מס"נ כי הוא, לאר� שנכנסו לדור זה ציוה דוקא שמשה דזה
שיהי' [ובאופ� בגילוי אצלו יהי' המס"נ שעני� בכדי לכ�, הביטול), עני� (היפ� מציאות הוא

מזכרונו ימיש לא ולילה יומ� ממש תמיד בלבו מיוחדת.14קבוע כח נתינת לזה צרי� ,[

מה ונחנו הביטול, הו"ע משה כי משה, ע"י הוא כח שמשה15והנתינת ע"י ולכ� .

ב לאור יצא (*`"ypz ± fenz b"iÎa"i dle`bd bg qxhpew,

. . תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג fenz"לקראת `"i,`"ypz'd."*

אֿב.1) יט, (חוקת) פרשתנו

ספ"ג.2) אדומה פרה הל' רמב"�

(קה"ת3) וביאורי� תשובות בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א

ואיל�). רפח ס"ע ח"א באגרותֿקודש (נדפס א סימ� תשל"ד)

הי"א.4) פ"א אדומה פרה הל' רמב"�

ג.5) יט, פרשתנו

שהפירוש6) המשיח, מל� שיעשה העשירית פרה ע"ד

צריכה הפרה עשיית (כי יעשה עצמו שמשיח לא הוא (בפשטות)

שלו. הציווי ע"פ שתיעשה אלא כה�), ע"י להיות

א).7) (נו, פרשתנו ריש

כב.8) ג, מלאכי

א.9) פט, שבת

כא�.10) יקר כלי עד"ז ראה

ואיל�.11) ב נו,

ספכ"ה.12)

כה.13) יא, עקב

ש�.14) בתניא אדה"ז לשו�

ח.15) טז, בשלח

תפלה המזמור מבואר בו כי – שליט"א אדמו"ר כ"ק להולדת הצדי"ק שנת – המאמר]) י"ל [בה (תנש"א זו לשנה במיוחד שיי� זה שמאמר ולהעיר, (*

שבתהלי�. צדי"ק מזמור למשה,
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עי"ז16ציוה במס"נ, שמי� מלכות יו�) בכל (פעמיי� עליה� לקבל לאר� שנכנסו לדור
קיו� כי שמ�, על נקראת היא לעול� וזהו שלה�. המס"נ עני� תמיד לזכור הכח לה� נית�
לזכור והכח המס"נ, עני� בזכירת תלוי התומ"צ] כללות היא אדומה [דפרה ומצוותי' התורה

דור שבכל דמשה האתפשטותא וע"י משה, ע"י הוא המס"נ עני� מו"ח17תמיד לכ"ק עד ,

דורנו נשיא של שעבודתו דע"י לומר, ויש והגאולה. השמחה בעל דורנו נשיא אדמו"ר
נשיאותו שנות שלושי� מש� המס"נ18בכל זכירת על כח הנתינת לכ� בגילוי, במס"נ היתה

יותר. עוד בגילוי הוא שבדורנו דמשה מאתפשטותא

,ÛÈÒÂ‰ÏÂא פרה שמצות בזה בהדמהביאורי� נאמר [שלכ� התורה כל כללות היא דומה
הוא התורה], חוקת היינו19זאת חוקה. שה� הוא המצוות דכל היסוד כי ,

קבלת בדר� להיות צרי� קיומ� ג� ולכ�, מהשכל, שלמעלה העליו� רצו� ה� שהמצוות
חוקה יותר20עול, עוד יוב� ועפ"ז גזרתי. גזירה שמו21חקקתי על נקראת אדומה שפרה זה

טע� עליה� שיש (הג� המצוות כל שקיו� בכדי כי משה, דזאת22של באופ� יהי' (zweg

שמו על נקראת ושכל, בחכמה שנתלבשה לאחרי ג� (ומצותי'), שהתורה ע"י הוא התורה
משה תורת ביטול, הוא שענינו משה, מישראלicarשל אחד לכל כח הנתינת ישנה ועי"ז ,

שבו משה בחינת פרה23(ע"י מצות כקיו� עול, דקבלת בביטול יהי' שלו המצוות שקיו� (

התורה. חוקת זאת אדומה,

במדרשÂ‰�‰ג) מגלה24איתא אני ל� למשה, הקב"ה א"ל אדומה, פרה אלי� ויקחו עה"פ
המצוות, דכל הטע� השיג שמשה דכיו� להבי� וצרי� חוקה. לאחר אבל פרה טע�
דחוקה באופ� המצוות לקיו� כח הנתינת ידו על נמש� אי� אדומה, פרה דמצות הטע� ג�

במק"א מ"ש ע"פ לבאר אפשר הי' ולכאורה גזרתי. גזירה שני25חקקתי ישנ� מצוה שבכל ,

עליה� שיש ומשפטי� דעדות המצוות (ג� המצוות כל כי ומשפטי�. דחוקי� העניני�

"למה16) ש� בתניא אדה"ז לשו� יומתק בפני� מ"ש ע"פ

– כו'" לאר� שנכנסו לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה ציוה

ומה כו'", לאר� שנכנסו הדור נצטוה "למה הול"ל ולכאורה

במשנה נאמר ושהציווי רבינו משה ע"י הי' שהציווי בזה נוגע

זכירת על שהכח מרמז שבזה לומר יש בפני� מ"ש וע"פ תורה?

"במשנה מוסי� יותר עוד זה להדגיש ובכדי ממשה. הוא המס"נ

מפי אלא שליח בתור רק לא משה אמר תורה שמשנה – תורה"

נתעצ� שזה היינו ש�), פרש"י וראה ב לא, (מגילה עצמו

ג). כ, שה"ש לקו"ת (ראה בהשגתו

א).17) קיד, א. (קיב תס"ט תקו"ז

חי"ח18) לקו"ש וראה ה'שי"ת. שבט יו"ד – תר"פ ניס� ב'

ואיל�. 303 ע'

ובכ"מ.19) .1056 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ועוד.20) פרשתנו. ריש במדב"ר ח. ש� ג. פרשתנו תנחומא

מזה21) כי הוא, דלקמ� בהביאור `dnecהיתרו� dxty

משמע, משה, של שמו על נקראת התורה) כללות (שהוא

שהשייכות דלעיל הביאור ולפי למשה, שייכי� עצמ� שהמצוות

כי עצמ�, להמצוות נוגע זה אי� המס"נ, עני� מצד הוא למשה

יוכל בזה "כי הוא המס"נ עני� בזכירת תלוי התומ"צ שקיו� זה

exvi cbp cenrlהמצוות שקיו� זה משא"כ ספכ"ה), (תניא "

עצמ�. המצוות לקיו� שנוגע הו"ע הציווי מפני (בקב"ע) צ"ל

דמצוות שהשייכות דלקמ�, להביאור לומר יש מזה ויתירה

המצוות בנוגע ג� אלא המצוות לקיו� בנוגע רק לא היא למשה

בתורה נמשכו ית') (רצונו שהמצוות לאחרי שג� דזה עצמ�.

מהחכמה שלמעלה רצו� שה� נרגש החכמה(חכמה) כי הוא, ,

עבדי. משה תורת היא דמצוות הרצו� נמש� שבה (תורה)

כפרה22) לגמרי השכל היפ� אינ� שהרי דחוקי�. המצוות ג�

רנח] ע' תשנ"ב [בהוצאת רלז ע' תרכ"ט סה"מ (ראה אדומה

ה� דחוקי� המצוות ג� – אדומה דפרה החוקה ובער� ובכ"מ),

קצת. מובני�

רפמ"ב.23) תניא

ח.24) פרשתנו תנחומא ו. פי"ט, פרשתנו במדב"ר

ח"ד25) כ). ע' ש� ג� (וראה נו ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה

ריט. ע'
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ית', שבחכמתו מהטעמי� ג� למעלה מטע�, למעלה הוא ורצו� ית', רצונו ה� טע�)
ונתלבש נמש� אדומה) פרה מצות ואפילו דחוקי�, המצוות (ג� דמצוות שהרצו� ולאחרי
להמצוות ומשפטי� דעדות המצוות שבי� והחילוק טע�. בה� ניתוס� (דתורה), בחכמה
בשכל ונתלבשו נמשכו ית' שבחכמתו הטעמי� ומשפטי�, דעדות שבהמצוות הוא, דחוקי�
בשכל (כ"כ) נתלבשו לא שלה� הטעמי� דחוקי�, ובהמצוות אנושי, בשכל ועד הנבראי�
כלל נמש� ולא דאצילות) (חכמה ית' בחכמתו הוא אדומה פרה דמצות והטע� הנבראי�.
בחינת הי' למטה בהיותו שג� לפי הוא פרה טע� השיג שמשה [וזה הנבראי�. בשכל

בגילוי דאצילות ].26חכמה

Â‰ÊÂכל – דמצוות הרצו� שמצד ומשפטי�, דחוקי� העניני� שני ישנ� המצוות שבכל
גזרתי. גזירה חקקתי חוקה עול, קבלת בדר� להיות צרי� וקיומ� חוקי�, ה� המצוות
מצד (ג�) להיות צרי� וקיומ� משפטי�, ה� המצוות כל – המצוות דטעמי העני� ומצד
בכל [משא"כ הטע� מצד זו מצוה ג� קיי� פרה, דמצות הטע� ידע שמשה וע"י הטע�.

הוא הטע� מצד אדומה פרה מצות קיו� טע�].27אחד, לה יש זו מצוה שג� שמתבונ� זה
חקקתי דחוקה באופ� המצוות קיו� ח"ו חסר הי' לא משה אצל שג� בפשטות יוב� ועפ"ז
צרי� זה ביאור אבל דמצוות. הרצו� מצד הוא המצוות שבקיו� זה עני� כי גזרתי, גזירה
הטע� המצוות, שבכל הוא, המצוות כל לגבי אדומה פרה דמצות היתרו� כי נוס�, לביאור
הוא הרצו� האד�) (בשכל טע� עלי' שאי� אדומה פרה ובמצות הרצו�, על מעלי� שבה�
אדומה]. פרה כמו חוקה ה� התורה מצוות שכל הוא התורה חוקת זאת [ופירוש בגילוי
שבמצות המיוחד דעני� משמע, משה, של שמו על נקראת דהפרה אלי�, ויקחו שנאמר ומזה
ולכאורה, משה, לגבי ג� הוא בגילוי, הוא מטע�) למעלה (רצו� שבה שהחוקה אדומה, פרה
המצוות. לכל אדומה פרה מצות בי� משה לגבי החילוק מהו פרה, טע� ידע שמשה כיו�

מ"שÔ·ÂÈÂד) בהקדי� בזהר28זה ואיתא למשה. עשיר29תפלה תפלת היא למשה .30שתפלה

הידועה בשיחתו הגאולה בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק ממ"ש שהמזמור31ולהעיר
שיעור יו� בכל אומר הי' הזק� שאדמו"ר [כידוע כסלו די"ט להגאולה שיי� למשה תפלה

החודש לימי שנחלק כמו תהלי�32תהלי� שיעור התחלת הוא למשה תפלה שהמזמור וכיו� ,
מוב�, דמזה זה], מזמור כסלו) (י"ט גאולתו ביו� אמר הרי לחודש, הי"ט דיו� החדשי
של מקומו ממלא דורנו דנשיא הגאולה תמוז, וי"ג די"ב להגאולה ג� שיי� זה שמזמור

זו בשנה [ובפרט כסלו. די"ט הגאולה הגאולה,33בעל דבעל ההולדת יו� תמוז, שבי"ב ,

ובכ"מ.26) ב. מט, נצבי� לקו"ת ראה

ש�.27) ח"ד מלוקט סה"מ עד"ז ראה

א*.28) צדי"ק, תהלי�

ב.29) קסח, זח"א ראה

עשיר.30) הי' שמשה א לח, נדרי� ג� ראה

ואיל�).31) א צז, א כר� (לקו"ד תרצ"ד כסלו כ' דליל

(32– מקומו ממלאי שלאחריו, הנשיאי� נהגו וכ� ש�. לקו"ד

תהלי� שבסו"ס מכתבי�" ב"קוב� נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב

ואיל�. תעג ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש .(200 (ע' יצחק יוס� אהל

זה.33) מאמר אמירת שנת תשכ"ט,

יצחק יוס� אהל תהלי� שבסו"ס מכתבי�" ב"קוב� נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאי� תהלי� הקא�יטל יו� בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

זו שנה ניס� בי"א התחילו – ואיל�) 1 ע' ניס� י"א סה"מ שמא. ע' הקצרי� אדה"ז מאמרי ג� וראה נג. ע' ח"י לא. ע' ח"א שלו אגרותֿקודש .(214 (ע'

המו"ל. שבתהלי�. צדי"ק מזמור אמירת המאמר) הדפסת שנת – (תנש"א
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ית', שבחכמתו מהטעמי� ג� למעלה מטע�, למעלה הוא ורצו� ית', רצונו ה� טע�)
ונתלבש נמש� אדומה) פרה מצות ואפילו דחוקי�, המצוות (ג� דמצוות שהרצו� ולאחרי
להמצוות ומשפטי� דעדות המצוות שבי� והחילוק טע�. בה� ניתוס� (דתורה), בחכמה
בשכל ונתלבשו נמשכו ית' שבחכמתו הטעמי� ומשפטי�, דעדות שבהמצוות הוא, דחוקי�
בשכל (כ"כ) נתלבשו לא שלה� הטעמי� דחוקי�, ובהמצוות אנושי, בשכל ועד הנבראי�
כלל נמש� ולא דאצילות) (חכמה ית' בחכמתו הוא אדומה פרה דמצות והטע� הנבראי�.
בחינת הי' למטה בהיותו שג� לפי הוא פרה טע� השיג שמשה [וזה הנבראי�. בשכל

בגילוי דאצילות ].26חכמה

Â‰ÊÂכל – דמצוות הרצו� שמצד ומשפטי�, דחוקי� העניני� שני ישנ� המצוות שבכל
גזרתי. גזירה חקקתי חוקה עול, קבלת בדר� להיות צרי� וקיומ� חוקי�, ה� המצוות
מצד (ג�) להיות צרי� וקיומ� משפטי�, ה� המצוות כל – המצוות דטעמי העני� ומצד
בכל [משא"כ הטע� מצד זו מצוה ג� קיי� פרה, דמצות הטע� ידע שמשה וע"י הטע�.

הוא הטע� מצד אדומה פרה מצות קיו� טע�].27אחד, לה יש זו מצוה שג� שמתבונ� זה
חקקתי דחוקה באופ� המצוות קיו� ח"ו חסר הי' לא משה אצל שג� בפשטות יוב� ועפ"ז
צרי� זה ביאור אבל דמצוות. הרצו� מצד הוא המצוות שבקיו� זה עני� כי גזרתי, גזירה
הטע� המצוות, שבכל הוא, המצוות כל לגבי אדומה פרה דמצות היתרו� כי נוס�, לביאור
הוא הרצו� האד�) (בשכל טע� עלי' שאי� אדומה פרה ובמצות הרצו�, על מעלי� שבה�
אדומה]. פרה כמו חוקה ה� התורה מצוות שכל הוא התורה חוקת זאת [ופירוש בגילוי
שבמצות המיוחד דעני� משמע, משה, של שמו על נקראת דהפרה אלי�, ויקחו שנאמר ומזה
ולכאורה, משה, לגבי ג� הוא בגילוי, הוא מטע�) למעלה (רצו� שבה שהחוקה אדומה, פרה
המצוות. לכל אדומה פרה מצות בי� משה לגבי החילוק מהו פרה, טע� ידע שמשה כיו�

מ"שÔ·ÂÈÂד) בהקדי� בזהר28זה ואיתא למשה. עשיר29תפלה תפלת היא למשה .30שתפלה

הידועה בשיחתו הגאולה בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק ממ"ש שהמזמור31ולהעיר
שיעור יו� בכל אומר הי' הזק� שאדמו"ר [כידוע כסלו די"ט להגאולה שיי� למשה תפלה

החודש לימי שנחלק כמו תהלי�32תהלי� שיעור התחלת הוא למשה תפלה שהמזמור וכיו� ,
מוב�, דמזה זה], מזמור כסלו) (י"ט גאולתו ביו� אמר הרי לחודש, הי"ט דיו� החדשי
של מקומו ממלא דורנו דנשיא הגאולה תמוז, וי"ג די"ב להגאולה ג� שיי� זה שמזמור

זו בשנה [ובפרט כסלו. די"ט הגאולה הגאולה,33בעל דבעל ההולדת יו� תמוז, שבי"ב ,

ובכ"מ.26) ב. מט, נצבי� לקו"ת ראה

ש�.27) ח"ד מלוקט סה"מ עד"ז ראה

א*.28) צדי"ק, תהלי�

ב.29) קסח, זח"א ראה

עשיר.30) הי' שמשה א לח, נדרי� ג� ראה

ואיל�).31) א צז, א כר� (לקו"ד תרצ"ד כסלו כ' דליל

(32– מקומו ממלאי שלאחריו, הנשיאי� נהגו וכ� ש�. לקו"ד

תהלי� שבסו"ס מכתבי�" ב"קוב� נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב

ואיל�. תעג ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש .(200 (ע' יצחק יוס� אהל

זה.33) מאמר אמירת שנת תשכ"ט,

יצחק יוס� אהל תהלי� שבסו"ס מכתבי�" ב"קוב� נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאי� תהלי� הקא�יטל יו� בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

זו שנה ניס� בי"א התחילו – ואיל�) 1 ע' ניס� י"א סה"מ שמא. ע' הקצרי� אדה"ז מאמרי ג� וראה נג. ע' ח"י לא. ע' ח"א שלו אגרותֿקודש .(214 (ע'

המו"ל. שבתהלי�. צדי"ק מזמור אמירת המאמר) הדפסת שנת – (תנש"א
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הוא שבתהלי� צדי"ק מזמור לומר מתחילי� ובו הגאולה, דבעל הצדי"ק שנת התחלת הוא
הבאי� [דהעניני� למשה תפלה הוא זה דמזמור ותוכנו ענינו והנה למשה]. תפלה המזמור
אמר� שמשה העניני� ה� האלקי�) איש למשה תפלה התיבות (לאחרי המזמור בהמש�
תפלה הוא דהמזמור] שמו ג� [שהוא דהמזמור הכללי ענינו אבל פרטיי�), (עניני� בתפלתו
להגאולה דהמזמור שהשייכות מוב�, ומזה (כנ"ל). עשיר תפלת היא למשה דתפלה למשה],
תפלת למשה, תפלה – המזמור דכללות ענינו מצד בעיקר היא תמוז ודי"ב כסלו די"ט

יג. סעי� כדלקמ� עשיר,

למשהÔ·ÂÈÂה) תפלה ד"ה במאמרו נ"ע (מהורש"ב) דאדמו"ר הדיוק בהקדי� עני�34זה הרי ,
מחסורו את שימלא להקב"ה שמתפלל הוא שו�35התפלה חסר אינו שהעשיר וכיו� ,

דבעשיר משה. לתפלת בנוגע (בעיקר) הוא זה שדיוק לומר, ויש עשיר. תפלת מהו"ע דבר,
שג� במשה משא"כ הרוחני. מחסורו את ימלא שהקב"ה היא שלו שהתפלה לומר יש בכלל
והפסק מחיצה שאי� ועד באצילות, שהוא כמו שלו המקור בגילוי בו האיר למטה בהיותו

טעמא פסיק לא משה משה לפי36ביניה�, הוא בגשמיות עשיר הי' שמשה דזה מוב�, הרי ,

שבדוגמת חסרו� לא ג� דבר, שו� חסר הי' לא ברוחניות שג� היינו ברוחניות, עשיר שהי'
עשיר. תפלת מהו"ע בהמאמר מדייק ולכ� לפניו, לרו� ועבד עליו לרכוב סוס

ÍÈ˘ÓÓÂמושפע37בהמאמר שהוא אלא דבר שו� חסר שאינו רק לא הוא העשיר דעני� ,
רז"ל וכמאמר השפע. ואי39עה"פ38בריבוי מחסורו די לו, יחסר אשר מחסורו די

עליו לרכוב דסוס החסרו� ג� נכלל לו יחסר אשר מחסורו שבדי וכיו� לעשרו. מצווה אתה
כל לו כשיש שג� מוב�, הרי לעשרו, מצווה אתה ואי אמרו ואעפ"כ לפניו, לרו� ועבד
העשיר עני� כי עשיר, (עדיי�) אינו לפניו), לרו� ועבד עליו לרכוב סוס ג� (כולל צרכיו
דזה לעיל מ"ש וע"פ השפע. בריבוי מושפע שהוא אלא) צרכיו, כל לו שיש רק (דלא הוא
לא שבמשה לזה דנוס� מוב�, ברוחניות, עשיר שהי' לפי הוא בגשמיות עשיר הי' שמשה
בגילוי בו האירו כי וכו'), עליו לרכוב סוס שבדוגמת חסרו� לא (ג� ח"ו חסרו� שו� הי'
כל וסובב עלמי� כל דממלא העניני� בשני הנכללי� לעולמות, השייכי� הגילויי� כל

שהוא כיו� הממלא, [דאור החסרו� מילוי הוא אלה דעניני� שהגילוי xewnעלמי�,

שהוא הסובב, ואור ממש. חסר הוא העול� בעול�, בגילוי אינו זה כשאור לכ�, לעולמות,
החסרו� זה, אור בעול� מתגלה כשאינו לכ�, לעולמות, שיי� ורק לעולמות ממקור למעלה

רז"ל וכמאמר לפניו. לרו� ועבד עליו לרכוב דסוס החסרו� דוגמת הוא ויכל41עה"פ40דעול�
בחינת היא מנוחה מנוחה, בא שבת בא מנוחה חסר העול� הי' מה השביעי ביו� אלקי�

וראה34) ואיל�. מט ע' תר"ס בסה"מ נדפס – תר"ס דשנת

מלוקט סה"מ – (תשכ"ט) זו שנה תמוז די"ג זה ד"ה בארוכה

ואיל�. ריז ע' ח"ה

ה"ב.35) פ"א תפלה הל' רמב"� ראה

ג.36) עה, משפטי� תו"א וראה א. קלה, (באד"ר) זח"ג

ובכ"מ. רטז. ע' תרס"ו המש�

ואיל�.37) נג ס"ע תר"ס סה"מ

ב.38) סז, כתובות

ח.39) טו, ראה

מגילה40) – ויכל ד"ה פרש"י ב. ב, בראשית עה"פ פרש"י

א. לח, סנהדרי� – חצבה תוד"ה ט). פ"י, ב"ר (וראה א ט,

ש�.41) בראשית
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העול� הי' בעול�, זה גילוי הי' כשלא ואעפ"כ בעול�, המתלבש מהאור שלמעלה סובב
דהעול� הפרטי� כל כי עצמו, בהעול� פרט איזה חסר שהי' לא הוא זה שחסרו� אלא חסר,

ע"י הי'zk`lnנתהוו שהעול� וזה שבת, לפני שנשלמה בעול�) המתלבש (אור הבריאה
קיו� לצור� הכרחי דבר זה (שאי� עליו לרכוב דסוס החסרו� דוגמת הוא מנוחה חסר

וכש העשירותחיותו), ועני� זה. חסרו� ג� נתמלא הסובב, אור ונתגלה ונמש� שבת בא
בגילוי אצלו האיר וסובב], דממלא הגילויי� בגילוי בו שהאירו זה על דנוס� הוא, דמשה

בהמאמר וכמבואר לעולמות. משייכות שלמעלה דאוא"ס הגילוי נקרא42ג� שמשה דזה ,

תחתו� דעת על עליו� שבדעת ומהמעלות עליו�. דעת בחינת הוא שמשה לפי הוא עשיר
מפנימיות מקבל עליו� ודעת סובב, – ארי� הכתר, מחיצוניות מקבל תחתו� שדעת הוא,
דתפלה העני� יותר עוד להבי� צרי� ועפ"ז עולמות. מגדר שלמעלה אוא"ס – עתיק הכתר,
הי' שמשה וכיו� מחסורו, את ימלא שהקב"ה הוא התפלה עני� הרי עשיר, תפלת למשה,
שלא אלא דבר שו� (בפועל) חסר הי' שלא רק לא הרי ברוחניות, וה� בגשמיות ה� עשיר

החסרו� עני� אצלו שיי� שלו.43הי' התפלה ומהו"ע ,

(בהמאמרÂ˜�Â„˙ו) בזה בשביל44הביאור אלא עצמו בשביל לא היא עשיר דתפלת ,(

במדרש כדאיתא ישראל. דומה45כנסת הדבר למה משל למשה, תפלה עה"פ
מבקש, אתה מה המל� לו אמר השלישי, בא כו' המל� מאת כו' ליטול שבאו לשלשה
שתיבנה גזור של�, והיא חרבה היא פלונית מדינה אלא דבר, עצמי על מבקש איני לו, אמר
נוס�. לביאור צרי� זה ביאור ולכאורה, ישראל. בשביל אלא לעצמו ביקש לא משה כ� כו',
[דזה שלו להעשירות שייכת אינה אחרי�) (בשביל מתפלל שהעשיר התפלה הנ"ל דלפי
עשיר תפלת ופירוש בטובת�], רוצה שהוא מפני הוא אחרי� בשביל מתפלל שהוא

היא שלו שהתפלה הוא עשירiptn(בפשטות) .46שהוא

Ô·ÂÈÂבהמאמר המבואר ע"פ עבור44זה משה ובקשת מלכות, בחינת היא ישראל דכנסת
ולכ� המלכות. ספירת בשביל וג�) כפשוט�, ישראל (בשביל היתה ישראל 47כנסת

כו', פלונית מדינה הבקשה ע"ד היא ישראל כנסת עבור משה שבקשת במדרש אומר
הירח), מיעוט (עני� במלכות שנעשה החסרו� הוא חריבה והיא מלכות, היא דמדינה
בבחינת תיבנה שעי"ז במלכות אוא"ס עצמות גילוי שיומש� היא שתיבנה גזור והבקשה
שאז למלכות, ששיי� הגילוי בה שנמש� ע"י דמלכות החסרו� דכשנתמלא עד. עדי בני�
שהאור אפשר אזי האור, ממנה ונחסר שנסתלק קוד� שהיתה כמו להדרגא מתעלית היא
שיי� (שאי� עד עדי בני� בבחינת יהי' שלה שהבני� ובכדי פע�, עוד יסתלק בה שנמש�
לעולמות השיי� מהאור שלמעלה אוא"ס עצמות גילוי בה שנמש� ע"י הוא ח"ו) שתיחרב
עשיר תפלת נקראת משה שתפלת וזהו וסילוק. צמצו� שיי� אי� זה דבאור (מלכות),

היא שלו שהתפלה הוא עשיר תפלת התפללiptnדפירוש שמשה זה כי (כנ"ל), עשיר שהוא

נג.42) ע' ש� וראה נח. ע' תר"ס סה"מ

(43.34 שבהערה למשה תפלה ד"ה בארוכה ראה

נח.44) ע' ש�

ש�.45) באבער תהלי� מדרש עה"פ. ויל"ש טוב ָשוחר

היא46) שלו שהתפלה עני, תפלת עני.iptnבדוגמת שהוא

סב.47) ע' ש� תר"ס סה"מ



ט h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

העול� הי' בעול�, זה גילוי הי' כשלא ואעפ"כ בעול�, המתלבש מהאור שלמעלה סובב
דהעול� הפרטי� כל כי עצמו, בהעול� פרט איזה חסר שהי' לא הוא זה שחסרו� אלא חסר,

ע"י הי'zk`lnנתהוו שהעול� וזה שבת, לפני שנשלמה בעול�) המתלבש (אור הבריאה
קיו� לצור� הכרחי דבר זה (שאי� עליו לרכוב דסוס החסרו� דוגמת הוא מנוחה חסר

וכש העשירותחיותו), ועני� זה. חסרו� ג� נתמלא הסובב, אור ונתגלה ונמש� שבת בא
בגילוי אצלו האיר וסובב], דממלא הגילויי� בגילוי בו שהאירו זה על דנוס� הוא, דמשה

בהמאמר וכמבואר לעולמות. משייכות שלמעלה דאוא"ס הגילוי נקרא42ג� שמשה דזה ,

תחתו� דעת על עליו� שבדעת ומהמעלות עליו�. דעת בחינת הוא שמשה לפי הוא עשיר
מפנימיות מקבל עליו� ודעת סובב, – ארי� הכתר, מחיצוניות מקבל תחתו� שדעת הוא,
דתפלה העני� יותר עוד להבי� צרי� ועפ"ז עולמות. מגדר שלמעלה אוא"ס – עתיק הכתר,
הי' שמשה וכיו� מחסורו, את ימלא שהקב"ה הוא התפלה עני� הרי עשיר, תפלת למשה,
שלא אלא דבר שו� (בפועל) חסר הי' שלא רק לא הרי ברוחניות, וה� בגשמיות ה� עשיר

החסרו� עני� אצלו שיי� שלו.43הי' התפלה ומהו"ע ,

(בהמאמרÂ˜�Â„˙ו) בזה בשביל44הביאור אלא עצמו בשביל לא היא עשיר דתפלת ,(

במדרש כדאיתא ישראל. דומה45כנסת הדבר למה משל למשה, תפלה עה"פ
מבקש, אתה מה המל� לו אמר השלישי, בא כו' המל� מאת כו' ליטול שבאו לשלשה
שתיבנה גזור של�, והיא חרבה היא פלונית מדינה אלא דבר, עצמי על מבקש איני לו, אמר
נוס�. לביאור צרי� זה ביאור ולכאורה, ישראל. בשביל אלא לעצמו ביקש לא משה כ� כו',
[דזה שלו להעשירות שייכת אינה אחרי�) (בשביל מתפלל שהעשיר התפלה הנ"ל דלפי
עשיר תפלת ופירוש בטובת�], רוצה שהוא מפני הוא אחרי� בשביל מתפלל שהוא

היא שלו שהתפלה הוא עשירiptn(בפשטות) .46שהוא

Ô·ÂÈÂבהמאמר המבואר ע"פ עבור44זה משה ובקשת מלכות, בחינת היא ישראל דכנסת
ולכ� המלכות. ספירת בשביל וג�) כפשוט�, ישראל (בשביל היתה ישראל 47כנסת

כו', פלונית מדינה הבקשה ע"ד היא ישראל כנסת עבור משה שבקשת במדרש אומר
הירח), מיעוט (עני� במלכות שנעשה החסרו� הוא חריבה והיא מלכות, היא דמדינה
בבחינת תיבנה שעי"ז במלכות אוא"ס עצמות גילוי שיומש� היא שתיבנה גזור והבקשה
שאז למלכות, ששיי� הגילוי בה שנמש� ע"י דמלכות החסרו� דכשנתמלא עד. עדי בני�
שהאור אפשר אזי האור, ממנה ונחסר שנסתלק קוד� שהיתה כמו להדרגא מתעלית היא
שיי� (שאי� עד עדי בני� בבחינת יהי' שלה שהבני� ובכדי פע�, עוד יסתלק בה שנמש�
לעולמות השיי� מהאור שלמעלה אוא"ס עצמות גילוי בה שנמש� ע"י הוא ח"ו) שתיחרב
עשיר תפלת נקראת משה שתפלת וזהו וסילוק. צמצו� שיי� אי� זה דבאור (מלכות),

היא שלו שהתפלה הוא עשיר תפלת התפללiptnדפירוש שמשה זה כי (כנ"ל), עשיר שהוא

נג.42) ע' ש� וראה נח. ע' תר"ס סה"מ

(43.34 שבהערה למשה תפלה ד"ה בארוכה ראה

נח.44) ע' ש�

ש�.45) באבער תהלי� מדרש עה"פ. ויל"ש טוב ָשוחר

היא46) שלו שהתפלה עני, תפלת עני.iptnבדוגמת שהוא

סב.47) ע' ש� תר"ס סה"מ
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מפני הוא עד) עדי בני� בבחינת תיבנה דוקא (שעי"ז אוא"ס עצמות גילוי במלכות שיומש�
עולמות. מגדר שלמעלה אוא"ס עצמות מעתיק, שמקבל עליו� דעת בחינת עשיר, שהי'

הואÍÈ¯ˆÂז) במלכות אוא"ס עצמות שיומש� משה של [שתפלתו הנ"ל דלפי להבי�,
המשכת במלכות], זה אור להמשי� ביכלתו ולכ� עליו� דעת הוא שמשה מפני

למטה מלמעלה בדר� (לכאורה) הוא משה ע"י במלכות ומהו"ע48הגילוי .dltzלמשה
)zltzבמלכות דכשההמשכה בזה, הביאור לומר ויש למעלה. מלמטה היא דתפלה עשיר),

הצמצו�, מעני� שלמעלה אוא"ס עצמות הוא כשהגילוי ג� אזי, למטה, מלמעלה בדר� היא
שיסתלק שיי� שאי� דזה כיו� מ"מ, הצמצו�, בו נגע שלא האור עצ� בחינת הוא דבכללות

מפני הוא מהמלכות אי�xe`dyהאור להמלכות, בנוגע הרי הצמצו�, מעני� למעלה הוא
האור. ממנה שיסתלק אפשר המלכות שמצד מכיו� עד, עדי דבני� העני� אמיתית זה

למעלהו מצד רק (לא הוא במלכות זה גילוי כשהמשכת הוא עד עדי דבני� העני� אמיתית
המלכות מצד ג�) וזהו49אלא .dltzההמשכה ולכ� הנבראי�, עבודת היא דתפלה למשה,

שורש המלכות לספירת וכ� להנבראי� עצמו, להמטה ששייכת באופ� היא תפלה שע"י
לכ� הנבראי�, עבודת היא שתפלה כיו� בכלל, תפלה שע"י שההמשכה אלא הנבראי�.

לעולמות ששייכת המשכה היא זה שע"י שתי50ההמשכה למשה, תפלה שע"י ובההמשכה ,
היא ההמשכה ואעפ"כ לעולמות, משייכות שלמעלה אוא"ס עצמות המשכת המעלות.

עצמה. להמלכות שייכת שהיא ובאופ� במלכות נמשכת

בדר�ÓÂÚ·Â˜ח) ההמשכה לגבי משה תפלת שע"י בההמשכה שהיתרו� לומר, יש יותר
משה תפלת שע"י (שההמשכה ההמשכה באופ� רק לא הוא למטה, מלמעלה
שכל זה על דהטע� הוא, והעני� עצמה. בההמשכה ג� אלא כנ"ל) להמטה, יותר שייכת

תיקו� צרי� בראשית ימי בששת שנברא עבודת51מה בשביל היא הבריאה כוונת כי הוא, ,

שות� האד� נעשה שעי"ז האד�, עבודת ע"י יהי' שתיקונו באופ� העול� נברא ולכ� האד�,
בראשית במעשה היתה52להקב"ה מהמלכות העולמות שהתהוות זה על הטע� ג� וזהו .

[וכמ"ש המלכות מבחינת האור שנחסר הצמצו� חסר53ע"י את גו', השמי� את עשית את
ע"י הוא גו') השמי� את (עשית העולמות את להוות מקור נעשית שהמלכות דזה ה',

ה' חסר את פרצופי�, ה' ממנה נברא54שנחסרו שממנה בהמלכות שהי' דהחסרו� וי"ל .
צרי� בראשית ימי בששת שנברא מה דכל דהעול�, להחסרו� והסיבה השורש הוא העול�
דהג� ולהוסי�, האד�. עבודת ע"י יהי' דהמלכות החסרו� שמילוי בכדי הוא תיקו�],

ע"ד48) היא למשה דתפלה – סב ע' ש� תר"ס בסה"מ וראה

dxez.

היא49) שתיבנה" "גזור להבקשה שההקדמה יומתק ועפ"ז

ועצמות פנימיות בבחינת היא שבשרשה "היינו של�", "והיא

לכ� של�" ש"היא דכיו� די"ל, – ש�) תר"ס (סה"מ א"ס"

דהמלכות. ענינה מצד תהי' שתיבנה) (גזור במלכות ההמשכה

(שלמעלה50) חדש רצו� נמש� התפלה שע"י דהג�

השיי� עני� בנוגע הוא חדש הרצו� ג� הרי – מהשתלשלות)

המתפלל. בקשת למלאות לעול�,

ו.51) פי"א, ב"ר

ע"ב.52) ריש קיט, שבת ראה

ו.53) ט, נחמי'

להמאמר54) בהמש� בא תר"ס למשה תפלה ד"ה המאמר

את עני� מבואר ואיל�) מה (ע' וש� תר"ס יעקב קול הקול ד"ה

ש�. ובהנסמ� רכב, ע' ח"ג מלוקט סה"מ ג� וראה ה'. חסר
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הבל"ג באור וג� הממלא) (שורש הגבול באור לעולמות, השיי� בהאור רק הי' שהצמצו�
הוא הגבול באור הצמצו� שפעולת [אלא הסובב), ירידה55(שורש בו שנעשה עצמו, בהאור

רק הוא הבל"ג באור הצמצו� ופעולת העולמות, את להוות מקור שנעשה ועד 55והגבלה

החלל במקו� יאיר נגיעת56שלא דעני� הצמצו�, בו נגע הבל"ג) (אור הגדול שבעיגול דזהו .
לחו� יתגלה ולא (בהעיגול) ש� רק יהי' שהאור הוא הי'57הצמצו� לא האור בעצ� אבל [

הגילוי להיות אפשר זה אור מצד [שלכ�, בו נגע לא ג� שהצמצו� היינו כלל, הצמצו�
מגדר שלמעלה האור דעצ� בהגילוי (ג� הגילויי� בכל שהכוונה כיו� מ"מ, בעולמות], ג�
המשכת ג� לכ�, ישראל, בשביל הוא עלמי�) כל ד)סובב מ(השורש ג� למעלה עולמות,

האד�. עבודת ע"י היא זה אור

בהמאמרÊ"ÙÚÂט) מ"ש לבאר ממלא58יש בכללות. מדריגות ג' יש שלמעלה דבהגילויי�
ובג' וסובב. מממלא שלמעלה אוא"ס ועצמות עלמי� כל סובב עלמי�, כל

שבפסוק האהבות ג' ה� אלה מאד�.59מדריגות ובכל נפש� בכל לבב�, בכל ואהבת,
הוא ממכ"ע דבחי' שהחיות דכיו� עלמי�, כל ממלא בבחינת היא לבב� דבכל האהבה
הבהמית, בנפש ג� זה חיות נרגש ההתבוננות ע"י לכ�, בפנימיות�, בהנבראי� מלובש

יצרי� בשני לבב� בכל היא דכיו�60והאהבה סוכ"ע, בבחינת היא נפש� דבכל האהבה .

דאוא"ס ההפלאה בו שנרגש ע"י לכ�, בעולמות, מהתלבשות למעלה הוא הסובב שאור
נפש� את נוטל אפילו נפש�, [בכל נפש דמסירת באופ� היא הוי' את אהבתו ],60(סובב),

ההשגה כי האלקית. בנפש רק היא זו ואהבה באוא"ס. וליכלל ממציאותו לצאת שרוצה
יכולה דאוא"ס בההפלאה לאהבה] ההשגה מביאה דוקא שאז והרגשה, דהכרה [באופ�

הוי' בש� הוא ששרשה האלקית, בנפש רק היא61להיות מאד� דבכל והאהבה סובב. ,

א אורבעצמות (משא"כ אוא"ס בעצמות הוא הבל"ג אמיתית כי מסובב. ג� שלמעלה וא"ס
מאד�, בכל היא אוא"ס עצמות גילוי שע"י האהבה ולכ�, והגבלה), ציור איזה בו יש הסובב
מוב� דמזה מסיי�, הנ"ל, מדריגות לג' האהבות דג' השייכות שמבאר ולאחרי גבול. בלי
מהתלבשות למעלה הוא וסובב בעולמות, מתלבש הוא דממלא המדריגות, ג' של ענינ�

עולמות. בגדר אינו אוא"ס ועצמות לעולמות, שיי� אבל

ÍÈ¯ˆÂהוא דלמעלה המדריגות לג' האהבות דג' בהשייכות הביאור דלכאורה, להבי�,
ixg`lזה דעני� משמע בהמאמר העניני� ומהמש� המדריגות, דג' העניני� הבנת

מהביאורי� לומר ויש המדריגות. בג' ביאור מוסי� האהבות] ג' ה� אלה מדריגות [שג'
כל כי הוא, הגילויי�, כל נכללי� שבה� מדריגות ג' למעלה שישנ� זה על דהטע� בזה,

שני55) דוגמת השמי�" את עשית שב"את לומר יש ואולי

הוא – פרצופי� ה' מהמלכות שנחסרו ה', חסר אלה: עניני�

ועי"זzeklndnשנסתלקו עצמ�); בה� שינוי� נעשה לא (אבל

dcxiאת "עשית העולמות, להוות מקור ונעשית המלכות

גו'". השמי�

ואיל�.56) תתקכז ע' ח"ב תער"ב המש� בארוכה ראה

ובכ"מ.

ובכ"מ.57) קצדֿה. ע' תרס"ו המש� פ. ע' תרמ"ג סה"מ ראה

ואיל�.58) נד ע' ש� תר"ס סה"מ

ה.59) ו, ואתחנ�

עה"פ.60) בפרש"י) (הובא ספרי במשנה. א נד, ברכות

א).61) (צד, פ"ד אגה"ת
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הבל"ג באור וג� הממלא) (שורש הגבול באור לעולמות, השיי� בהאור רק הי' שהצמצו�
הוא הגבול באור הצמצו� שפעולת [אלא הסובב), ירידה55(שורש בו שנעשה עצמו, בהאור

רק הוא הבל"ג באור הצמצו� ופעולת העולמות, את להוות מקור שנעשה ועד 55והגבלה

החלל במקו� יאיר נגיעת56שלא דעני� הצמצו�, בו נגע הבל"ג) (אור הגדול שבעיגול דזהו .
לחו� יתגלה ולא (בהעיגול) ש� רק יהי' שהאור הוא הי'57הצמצו� לא האור בעצ� אבל [

הגילוי להיות אפשר זה אור מצד [שלכ�, בו נגע לא ג� שהצמצו� היינו כלל, הצמצו�
מגדר שלמעלה האור דעצ� בהגילוי (ג� הגילויי� בכל שהכוונה כיו� מ"מ, בעולמות], ג�
המשכת ג� לכ�, ישראל, בשביל הוא עלמי�) כל ד)סובב מ(השורש ג� למעלה עולמות,

האד�. עבודת ע"י היא זה אור

בהמאמרÊ"ÙÚÂט) מ"ש לבאר ממלא58יש בכללות. מדריגות ג' יש שלמעלה דבהגילויי�
ובג' וסובב. מממלא שלמעלה אוא"ס ועצמות עלמי� כל סובב עלמי�, כל

שבפסוק האהבות ג' ה� אלה מאד�.59מדריגות ובכל נפש� בכל לבב�, בכל ואהבת,
הוא ממכ"ע דבחי' שהחיות דכיו� עלמי�, כל ממלא בבחינת היא לבב� דבכל האהבה
הבהמית, בנפש ג� זה חיות נרגש ההתבוננות ע"י לכ�, בפנימיות�, בהנבראי� מלובש

יצרי� בשני לבב� בכל היא דכיו�60והאהבה סוכ"ע, בבחינת היא נפש� דבכל האהבה .

דאוא"ס ההפלאה בו שנרגש ע"י לכ�, בעולמות, מהתלבשות למעלה הוא הסובב שאור
נפש� את נוטל אפילו נפש�, [בכל נפש דמסירת באופ� היא הוי' את אהבתו ],60(סובב),

ההשגה כי האלקית. בנפש רק היא זו ואהבה באוא"ס. וליכלל ממציאותו לצאת שרוצה
יכולה דאוא"ס בההפלאה לאהבה] ההשגה מביאה דוקא שאז והרגשה, דהכרה [באופ�

הוי' בש� הוא ששרשה האלקית, בנפש רק היא61להיות מאד� דבכל והאהבה סובב. ,

א אורבעצמות (משא"כ אוא"ס בעצמות הוא הבל"ג אמיתית כי מסובב. ג� שלמעלה וא"ס
מאד�, בכל היא אוא"ס עצמות גילוי שע"י האהבה ולכ�, והגבלה), ציור איזה בו יש הסובב
מוב� דמזה מסיי�, הנ"ל, מדריגות לג' האהבות דג' השייכות שמבאר ולאחרי גבול. בלי
מהתלבשות למעלה הוא וסובב בעולמות, מתלבש הוא דממלא המדריגות, ג' של ענינ�

עולמות. בגדר אינו אוא"ס ועצמות לעולמות, שיי� אבל

ÍÈ¯ˆÂהוא דלמעלה המדריגות לג' האהבות דג' בהשייכות הביאור דלכאורה, להבי�,
ixg`lזה דעני� משמע בהמאמר העניני� ומהמש� המדריגות, דג' העניני� הבנת

מהביאורי� לומר ויש המדריגות. בג' ביאור מוסי� האהבות] ג' ה� אלה מדריגות [שג'
כל כי הוא, הגילויי�, כל נכללי� שבה� מדריגות ג' למעלה שישנ� זה על דהטע� בזה,

שני55) דוגמת השמי�" את עשית שב"את לומר יש ואולי

הוא – פרצופי� ה' מהמלכות שנחסרו ה', חסר אלה: עניני�

ועי"זzeklndnשנסתלקו עצמ�); בה� שינוי� נעשה לא (אבל

dcxiאת "עשית העולמות, להוות מקור ונעשית המלכות

גו'". השמי�

ואיל�.56) תתקכז ע' ח"ב תער"ב המש� בארוכה ראה

ובכ"מ.

ובכ"מ.57) קצדֿה. ע' תרס"ו המש� פ. ע' תרמ"ג סה"מ ראה

ואיל�.58) נד ע' ש� תר"ס סה"מ

ה.59) ו, ואתחנ�

עה"פ.60) בפרש"י) (הובא ספרי במשנה. א נד, ברכות

א).61) (צד, פ"ד אגה"ת
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דלית העבודה, עיקר [שהיא ה' שבאהבת וכיו� האד�, עבודת בשביל ה� דלמעלה הגילויי�
דרחימותא כפולחנא לכ�62פולחנא מאד�, ובכל נפש� בכל לבב� בכל האהבות, ג' ישנ� [

מסובב) שלמעלה ואוא"ס וסובב (ממלא מדריגות לג' נחלקי� דלמעלה הגילויי� כל כללות
מיסודו אותו שמבארי� ע"י הוא בוריו על עני� שהבנת וכיו� הנ"ל. אהבות לג' שבהתא�
ג' ה� שבה� אי� הוא דלמעלה המדריגות ג' של (בהמאמר) הביאור התחלת לכ�, ושרשו,

המדריגות. ג' שנמשכו לזה והסיבה השורש זהו כי האהבות,

דממלאÈÂ˘יו"ד) העניני� ג' וגילוי שהמשכת זה על העניני� בפנימיות דהטע� לומר,
ובכל נפש� ובכל לבב� דבכל האהבות ג' ע"י הוא אוא"ס ועצמות וסובב
ולכ�, העול�, בריאת אח"כ תהי' יד� שעל בכדי היא הגילויי� בכל הכוונה כי הוא, מאד�,

באופ� היתה העול� שבריאת שבוlkyכמו בכדי63העניני� האד�, עבודת ע"י יתתקנו
דלמעלה, להגילויי� בנוגע הוא עד"ז בראשית, במעשה להקב"ה שות� האד� יהי' שעי"ז

שלה� שהגילוי באופ� היתה (המשכת�) בכדי64שהתהוות� האד�, עבודת ע"י יהי'
ג� אלא עצמו בהעול� רק לא תהי' בראשית במעשה להקב"ה האד� של שהשותפות
אהבת הוא האד� עבודת שעיקר וכיו� העול�. בריאת היתה יד� שעל דלמעלה בהגילויי�
(שבה� הנ"ל המדריגות דג' הגילוי לכ�, (כנ"ל), דרחימותא כפולחנא פולחנא דלית ה'
מאד�. ובכל נפש� ובכל לבב� דבכל האהבות ג' ע"י הוא דלמעלה), העניני� כל נכללי�
למעלה עלי' בה� נעשה האד�, עבודת ע"י ומתגלי� נמשכי� דלמעלה שהעניני� וע"י

עצמ� מצד שה� מכמו .65יותר

Â‰ÊÂdltzמשה שהמשי� מסובב שלמעלה אוא"ס דעצמות הגילוי דהמשכת למשה,
מעתיק שמקבל עליו� דעת הוא שמשה דכיו� הג� דוקא, תפלה ע"י היתה במלכות
מלמעלה בדר� זה אור במלכות להמשי� ביכלתו הי' מסובב) שלמעלה אוא"ס (עצמות
למעלה), מלמטה (בדר� האד� עבודת תפלה, ע"י היא האור שהמשכת ע"י כי למטה,
שלו. בהבל"ג ומיתוס� עלי' בו נעשה ועי"ז האור, נאצל שבשבילה הכוונה נשלמת
וסילוק, צמצו� בו שיי� שאי� האור עצ� עצמו, מצד שהוא כמו רק לא הוא שבו שהבל"ג
שנמש� כמו האור ע"י שנעשה המלכות בני� ולכ�, העצמות. מצד שהוא כמו (ג�) אלא

עד. עדי בני� הוא משה תפלת ע"י

(בעיקרÍÈ¯ˆÂיא) הוא האד� עבודת ע"י דלמעלה בהגילויי� שנעשה דהעילוי )66ביאור,

ielibde dkynddykמשה תפלת שע"י דזה וכיו� האד�, עבודת ע"י היא שלה�
ספירת וג� כפשוטו, ישראל (כנסת ישראל כנסת בנוגע רק הוא והגילוי ההמשכה היתה

ג.62) מב, שלח לקו"ת וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה

(6351 שבהערה המדרש ימיlkוכלשו� בששת שנברא מה

תיקו�. צרי� בראשית

שלה�.64) ה"תיקו�" שהוא

האד�65) מחשבת שע"י אֿב, שג, ב כר� לקו"ד עד"ז ראה

שנעשית העלי' בדוגמת עלי' בה� נעשה דלמעלה, בהעניני�

(ומכש"כ ה' לעבודת תועלת שמביאי� ע"י גשמיי� בדברי�

דלמעלה בהעניני� דהעלי' לומר, ויש מצוה). בה� כשמקיימי�

מכיו�mikynpyע"י יותר, נעלה באופ� היא האד� עבודת ע"י

רק (ולא עצמ� העניני� להמשכת בנוגע היא האד� שעבודת

ה'). לעבודת בה� משתמש שהאד�

הקודמת.66) הערה ראה
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תפלתו, ע"י היתה והגילוי שההמשכה לומר לכאורה שיי� אי� למשה בנוגע אבל המלכות),
הגילוי ואפילו הגילויי� כל בגילוי אצלו שמאירי� הוא העשיר דעני� עשיר, הוא משה שהרי

לע משייכות שלמעלה אוא"ס ע"ידעצמות בהאור שנעשית וההוספה העלי' ועפ"ז, ולמות,
בזה, הביאור לומר ויש עצמו. משה לגבי ולא אחרי� לגבי רק לכאורה היא משה תפלת
שחסר כמו הוא ישראל, בכנסת עני� איזה כשחסר לכ�, ישראל, של רוע� הוא שמשה דכיו�
כאילו ביותר גדול צער הי' לישראל שחסר זה על שלו שהצער לזה דנוס� אצלו, ג� העני�

שלו החסרו� הי' דישראל החסרו� ג� הנה החסר, הי' עצמו ה�67שהוא וישראל משה כי .
רש"י ובלשו� עשיר68חד, הי' שמשה הג� ולכ�, משה. ה� וישראל ישראל הוא שמשה

(תפלתו עבודה ע"י ורק הגילוי, חסרי� היו שישראל כיו� מ"מ, הגילויי�, כל בו והאירו
דזה [ולהוסי�, תפלתו. ע"י הגילוי נתחדש משה לגבי ג� – לגב� הגילוי נתחדש משה) של
עשיר שהי' זה כולל שלו, המעלות וכל העיקרי. ענינו זהו ישראל, של רוע� הוא שמשה
שהי' זה לגבי חיצוניות, בחינת טפלי�, ה� מעתיק, שמקבל עליו� דעת בחינת ברוחניות, ג�

ישראל של שמצד69רוע� הג� תפלה, ע"י הגילוי נתחדש משה לגבי שג� יותר יוב� ועפ"ז .
אצלו שהאירו זה כי הגילויי�, כל לפנ"ז ג� אצלו האירו עליו�) דעת (בחינת שלו העשירות
בנוגע אבל שבו. החיצוניות בחינת הוא שלו העשירות מצד לפנ"ז ג� הגילויי� כל
העילוי ולכ� תפלה]. ע"י הגילוי נתחדש ישראל, של רוע� שהוא זה שלו, להפנימיות

משה. בנוגע ג� הוא (תפלה), עבודה ע"י שנמשכו ע"י דלמעלה בהגילויי� שנעשה

הגאולה,ÂÓÎÂיב) בעל אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד דור, שבכל דמשה באתפשטותא הוא כ�
ה� דישראל והעניני� ישראל, של רוע� שהוא זה הוא והפנימי העיקרי שענינו
די"ב ובהגאולה כסלו די"ט בהגאולה שנתחדש העילוי לבאר יש ועפ"ז דהנשיא. ענינו
לא להנשיאי� שבנוגע כיו� דלכאורה, החוש�, מ� האור כיתרו� שהוא המאסר, ע"י תמוז
הידועה מהשיחה ג� [וכמוב� חוש�, של עני� איזה לגב� הי' במאסר שבהיות� לומר שיי�

הגאולה מוב�,70דבעל דמזה בהסכמתו, הי' שהמאסר הזק� אדמו"ר של להמאסר בנוגע
האור. יתרו� עי"ז נעשה אי� בחיצוניות], רק ה� דהמאסר וההסתרי� ההעלמות שלגב�
ונשיאי ישראל רועי שה� זה הוא הנשיאי� של ענינ� שעיקר דכיו� בזה, מהביאורי� וי"ל
לגבי ג� והסתר העל� הוא ישראל בנוגע שהי' דהמאסר וההסתר ההעל� לכ�, ישראל,

האור. יתרו� נעשה לאור, נהפ� כשהחוש� מהמאסר, בהגאולה ולכ�, הנשיאי�.

להמזמורÂ‰�‰יג) תמוז ודי"ב כסלו די"ט דהגאולה שהשייכות ד) (סעי� לעיל נתבאר
לענינו ומכש"כ) בהמזמור שנאמרו הפרטיי� להעניני� (ה� הוא למשה תפלה
דעני� מהמאמר לעיל המובא וע"פ עשיר. תפלת למשה, תפלה – המזמור דכללות ותוכנו

תפלת67) נקראת משה שתפלת שהחסרו�xiyrוזה א� –

ד"ה ראה – שלו החסרו� (כמו) הוא התפלל) זה (שעל דכנס"י

רכחֿט). ע' ח"ה (ש� ט סעי� הנ"ל תשכ"ט למשה תפלה

כא.68) כא, (חוקת) פרשתנו

מכל69) – כתבת אשר מספר� נא מחני אי� "וא� אמר ולכ�

תורה, אפילו כי – ש�) פרש"י לב. לב, (תשא כולה" התורה

שמו"ר א. טז, לבשלח (מכילתא התורה על נפשו נת� שמשה א�

בארוכה וראה כישראל. דמשה, הפנימיות אינה וש"נ), ד. פ"ל,

ואיל�. 175 ע' חכ"א לקו"ש

ואיל�.לק70) סע"ב לז, ח"א ו"ד
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תפלתו, ע"י היתה והגילוי שההמשכה לומר לכאורה שיי� אי� למשה בנוגע אבל המלכות),
הגילוי ואפילו הגילויי� כל בגילוי אצלו שמאירי� הוא העשיר דעני� עשיר, הוא משה שהרי

לע משייכות שלמעלה אוא"ס ע"ידעצמות בהאור שנעשית וההוספה העלי' ועפ"ז, ולמות,
בזה, הביאור לומר ויש עצמו. משה לגבי ולא אחרי� לגבי רק לכאורה היא משה תפלת
שחסר כמו הוא ישראל, בכנסת עני� איזה כשחסר לכ�, ישראל, של רוע� הוא שמשה דכיו�
כאילו ביותר גדול צער הי' לישראל שחסר זה על שלו שהצער לזה דנוס� אצלו, ג� העני�

שלו החסרו� הי' דישראל החסרו� ג� הנה החסר, הי' עצמו ה�67שהוא וישראל משה כי .
רש"י ובלשו� עשיר68חד, הי' שמשה הג� ולכ�, משה. ה� וישראל ישראל הוא שמשה

(תפלתו עבודה ע"י ורק הגילוי, חסרי� היו שישראל כיו� מ"מ, הגילויי�, כל בו והאירו
דזה [ולהוסי�, תפלתו. ע"י הגילוי נתחדש משה לגבי ג� – לגב� הגילוי נתחדש משה) של
עשיר שהי' זה כולל שלו, המעלות וכל העיקרי. ענינו זהו ישראל, של רוע� הוא שמשה
שהי' זה לגבי חיצוניות, בחינת טפלי�, ה� מעתיק, שמקבל עליו� דעת בחינת ברוחניות, ג�

ישראל של שמצד69רוע� הג� תפלה, ע"י הגילוי נתחדש משה לגבי שג� יותר יוב� ועפ"ז .
אצלו שהאירו זה כי הגילויי�, כל לפנ"ז ג� אצלו האירו עליו�) דעת (בחינת שלו העשירות
בנוגע אבל שבו. החיצוניות בחינת הוא שלו העשירות מצד לפנ"ז ג� הגילויי� כל
העילוי ולכ� תפלה]. ע"י הגילוי נתחדש ישראל, של רוע� שהוא זה שלו, להפנימיות

משה. בנוגע ג� הוא (תפלה), עבודה ע"י שנמשכו ע"י דלמעלה בהגילויי� שנעשה

הגאולה,ÂÓÎÂיב) בעל אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד דור, שבכל דמשה באתפשטותא הוא כ�
ה� דישראל והעניני� ישראל, של רוע� שהוא זה הוא והפנימי העיקרי שענינו
די"ב ובהגאולה כסלו די"ט בהגאולה שנתחדש העילוי לבאר יש ועפ"ז דהנשיא. ענינו
לא להנשיאי� שבנוגע כיו� דלכאורה, החוש�, מ� האור כיתרו� שהוא המאסר, ע"י תמוז
הידועה מהשיחה ג� [וכמוב� חוש�, של עני� איזה לגב� הי' במאסר שבהיות� לומר שיי�

הגאולה מוב�,70דבעל דמזה בהסכמתו, הי' שהמאסר הזק� אדמו"ר של להמאסר בנוגע
האור. יתרו� עי"ז נעשה אי� בחיצוניות], רק ה� דהמאסר וההסתרי� ההעלמות שלגב�
ונשיאי ישראל רועי שה� זה הוא הנשיאי� של ענינ� שעיקר דכיו� בזה, מהביאורי� וי"ל
לגבי ג� והסתר העל� הוא ישראל בנוגע שהי' דהמאסר וההסתר ההעל� לכ�, ישראל,

האור. יתרו� נעשה לאור, נהפ� כשהחוש� מהמאסר, בהגאולה ולכ�, הנשיאי�.

להמזמורÂ‰�‰יג) תמוז ודי"ב כסלו די"ט דהגאולה שהשייכות ד) (סעי� לעיל נתבאר
לענינו ומכש"כ) בהמזמור שנאמרו הפרטיי� להעניני� (ה� הוא למשה תפלה
דעני� מהמאמר לעיל המובא וע"פ עשיר. תפלת למשה, תפלה – המזמור דכללות ותוכנו

תפלת67) נקראת משה שתפלת שהחסרו�xiyrוזה א� –

ד"ה ראה – שלו החסרו� (כמו) הוא התפלל) זה (שעל דכנס"י

רכחֿט). ע' ח"ה (ש� ט סעי� הנ"ל תשכ"ט למשה תפלה

כא.68) כא, (חוקת) פרשתנו

מכל69) – כתבת אשר מספר� נא מחני אי� "וא� אמר ולכ�

תורה, אפילו כי – ש�) פרש"י לב. לב, (תשא כולה" התורה

שמו"ר א. טז, לבשלח (מכילתא התורה על נפשו נת� שמשה א�

בארוכה וראה כישראל. דמשה, הפנימיות אינה וש"נ), ד. פ"ל,
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ואיל�.לק70) סע"ב לז, ח"א ו"ד



eb'יד dxezd zweg z`f

פלונית (מדינה עשיר דתפלת [והשייכות מסובב שלמעלה אוא"ס עצמות גילוי הוא העשירות
עדי בני� בבחינת יהי' (המדינה) המלכות שבני� בכדי כי היא לעשירות שתיבנה) גזור כו'
בהגאולה שנעשה האור דיתרו� לומר, יש אוא"ס], עצמות גילוי בה שנמש� ע"י הוא עד

וסובב. מממלא שלמעלה אוא"ס עצמות גילוי המשכת הוא תמוז ודי"ב כסלו די"ט

˘ÈÂ,מהטבע שלמעלה גלוי נס היתה תמוז) ודי"ב כסלו (די"ט שהגאולה דזהו לומר,
לא שהטבע באופ� זה הי' בטבע נתלבש שהנס והג� בטבע, מלובש הנס הי' ואעפ"כ
מש� הוא הטבע שורש כי גלוי, נס שזהו אר� אפסי כל שראו ועד הנס, על והסתיר העלי�
דעצמות הגילוי הי' שבהגאולה וכיו� סובב, הוי', מש� הוא הנסי� ושורש ממלא, אלקי�,
שהנס באופ� הגאולה היתה לכ� שניה�, את ומחבר הכולל וממלא, מסובב שלמעלה אוא"ס

ואלקי�. הוי' יחוד יחד, נתחברו והטבע

˘ÈÂ(מסובב (ששרשו דנס בהחיבור וממלא מסובב שלמעלה דאוא"ס שהגילוי לומר,
ה� שעי"ז משניה�, שלמעלה עני� בה� שנרגש רק הוא מממלא) (ששרשו וטבע
שג� ועד הנס, על והסתיר העלי� שלא באופ� אז הי' עצמו שהטבע זה אבל מתחברי�.
בהשחרור שלה�] התוק� [וע"י לסייע הוכרחו ומ"מ בתקפ�] אז [שנשארו המנגדי�
יוב� ועפ"ז האמיתי. שרשה נתגלה הנבראי�) (שורש עצמה שבהמלכות ע"י הוא והגאולה,

להמז דהגאולה והשייכות הקשר יותר דעני�עוד עשיר, תפלת למשה, תפלה zltzמור

במלכות. אוא"ס עצמות גילוי המשכת שתיבנה, גזור כו' פלונית מדינה הוא עשיר

,ÛÈÒÂ‰ÏÂבאורחותיו ההולכי� לכל הכח נית� בהגאולה, שהי' וטבע דנס החיבור שע"י
(טבע), בשכל ג� תומש� (נס) מהשכל שלמעלה שהאמונה הגאולה, בעל של
חוצה מעינותי� דיפוצו להעני� בנוגע הוא ועד"ז האמונה. על ויסתיר יעלי� לא ושהשכל

כסלו די"ט בהגאולה החיבור71[שהותחל שע"י תמוז] די"ב בהגאולה יותר עוד וניתוס� ,
מהעול�, (שלמעלה התורה דפנימיות המעיינות להפי� הכח נית� בהגאולה שהי' וטבע דנס
התורה. דפנימיות המעיינות שה� בגלוי נראה חוצה נמצאי� כשה� שג� ובאופ� חוצה, נס)
מפני רק לא הוא מעיינות, שה� בגלוי שרואי� באופ� ה� חוצה נמצאי� כשה� שג� וזה
על ומסתיר מעלי� שאינו באופ� נעשה שהחוצה מפני ג� אלא בגילוי ה� שהמעיינות
ונגלה היעוד לקיו� קרובה הכנה נעשה וזה להמעיינות. כלי שהוא מזו, ויתירה המעיינות,

דיבר הוי' פי כי יחדו בשר כל וראו הוי' הגילוי72כבוד מצד רק (לא אלקות יראה שהבשר ,

עצמו. הבשר מצד ג�) אלא הוי', דכבוד

דזהÂ‰ÊÂיד) גו', אדומה פרה אלי� ויקחו ישראל בני אל דבר גו' משה אל ה' וידבר
אדומה פרה שבמצות המיוחד שעני� הג� – משה של שמו על נקראת שהפרה
הרי פרה טע� ידע שמשה וכיו� בגילוי, הוא מחכמה) שלמעלה (רצו� שבה שהחוקה הוא
היא אדומה פרה שמצות ע"י כי – המצוות לכל אדומה פרה מצות בי� חילוק אי� לגבי'
גו', אלי� ויקחו ישראל בני אל דבר וזהו משה. לגבי ג� חוקה היא ישראל, לגבי חוקה

ואיל�.71) 112 ס"ע שלו� תורת השיחות ש�.72)ספר ובהערות נ ע' ח"ב מלוקט סה"מ וראה ה. מ, ישעי'
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למשה. בנוגע התורה חוקת דזאת העני� אלי�, ויקחו הוא עי"ז – ישראל בני אל דבר דע"י
(בלי חוקה שהיא דזה עצמה, להמצוה בנוגע הוא למשה) נמש� (שמישראל זה שעני� אלא
המצוה לקיי� יוכלו שישראל בכדי המצוה, לקיו� בנוגע אבל בישראל. בעיקר הוא טע�)
גזרתי), גזירה חקקתי דחוקה (באופ� עול דקבלת בביטול המצוות כל ועד"ז אדומה דפרה
ידע שמשה דע"י לומר, ויש מה. ונחנו ביטול, הוא שענינו ממשה, הוא זה על כח הנתינת
מישראל אחד לכל הכח נית� שלו, בההשגה ג� נמש� עול דקבלת והביטול פרה, טע�

שלו. בהשכל ג� א�לייג�) זי� (זאל יונח עול והקבלת ָָשהאמונה

˘ÈÂחוקה שארז"ל דזהו אחרי'20לומר, להרהר רשות ל� ואי� גזרתי גזירה ,73חקקתי

כשאינו (ג� הקב"ה ציווי בפועל מקיי� שהוא רק שלא באופ� היא שלו עול שהקבלת
ע� זה לקשר ויש עול. דקבלת העני� מונח בשכלו ג� כי כלל, מהרהר שאינו אלא מבי�),

המדרש תמימה74מאמר בבל זו אדומה מצרי� זו פרה הגלויות, על רומזת אדומה שפרה
דקבלת העני� אצלו שמונח באופ� הוא שהשכל זה ע"י כי יו�, זה מו� בה אי� אשר מדי זו
יהי' בעול� אלקות שהגילוי העתידה, לגאולה קרובה הכנה הוא מהשכל, שלמעלה עול
עול שהקבלת דע"י הפרה, לשריפת התורה חוקת דזאת השייכות וזוהי העול�. מצד ג�
(הפרה שריפת נעשה עול, דקבלת העני� מונח בשכלו ג� כי מהרהר, שאינו באופ� הוא

הגאולה דבעל הידוע כפתג� הגלות, על) בעל75שרומזת נשיאינו ע� יחד כולנו והולכי� ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית להגאולה בראשנו הגאולה

•

ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש פרש"י

תשנט.74) רמז פרשתנו יל"ש

בתחלתו.75) יו�" "היו� שעב. ע' ח"ו שלו אגרותֿקודש
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למשה. בנוגע התורה חוקת דזאת העני� אלי�, ויקחו הוא עי"ז – ישראל בני אל דבר דע"י
(בלי חוקה שהיא דזה עצמה, להמצוה בנוגע הוא למשה) נמש� (שמישראל זה שעני� אלא
המצוה לקיי� יוכלו שישראל בכדי המצוה, לקיו� בנוגע אבל בישראל. בעיקר הוא טע�)
גזרתי), גזירה חקקתי דחוקה (באופ� עול דקבלת בביטול המצוות כל ועד"ז אדומה דפרה
ידע שמשה דע"י לומר, ויש מה. ונחנו ביטול, הוא שענינו ממשה, הוא זה על כח הנתינת
מישראל אחד לכל הכח נית� שלו, בההשגה ג� נמש� עול דקבלת והביטול פרה, טע�

שלו. בהשכל ג� א�לייג�) זי� (זאל יונח עול והקבלת ָָשהאמונה

˘ÈÂחוקה שארז"ל דזהו אחרי'20לומר, להרהר רשות ל� ואי� גזרתי גזירה ,73חקקתי

כשאינו (ג� הקב"ה ציווי בפועל מקיי� שהוא רק שלא באופ� היא שלו עול שהקבלת
ע� זה לקשר ויש עול. דקבלת העני� מונח בשכלו ג� כי כלל, מהרהר שאינו אלא מבי�),

המדרש תמימה74מאמר בבל זו אדומה מצרי� זו פרה הגלויות, על רומזת אדומה שפרה
דקבלת העני� אצלו שמונח באופ� הוא שהשכל זה ע"י כי יו�, זה מו� בה אי� אשר מדי זו
יהי' בעול� אלקות שהגילוי העתידה, לגאולה קרובה הכנה הוא מהשכל, שלמעלה עול
עול שהקבלת דע"י הפרה, לשריפת התורה חוקת דזאת השייכות וזוהי העול�. מצד ג�
(הפרה שריפת נעשה עול, דקבלת העני� מונח בשכלו ג� כי מהרהר, שאינו באופ� הוא

הגאולה דבעל הידוע כפתג� הגלות, על) בעל75שרומזת נשיאינו ע� יחד כולנו והולכי� ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית להגאולה בראשנו הגאולה

•

ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש פרש"י

תשנט.74) רמז פרשתנו יל"ש

בתחלתו.75) יו�" "היו� שעב. ע' ח"ו שלו אגרותֿקודש
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למשה. בנוגע התורה חוקת דזאת העני� אלי�, ויקחו הוא עי"ז – ישראל בני אל דבר דע"י
(בלי חוקה שהיא דזה עצמה, להמצוה בנוגע הוא למשה) נמש� (שמישראל זה שעני� אלא
המצוה לקיי� יוכלו שישראל בכדי המצוה, לקיו� בנוגע אבל בישראל. בעיקר הוא טע�)
גזרתי), גזירה חקקתי דחוקה (באופ� עול דקבלת בביטול המצוות כל ועד"ז אדומה דפרה
ידע שמשה דע"י לומר, ויש מה. ונחנו ביטול, הוא שענינו ממשה, הוא זה על כח הנתינת
מישראל אחד לכל הכח נית� שלו, בההשגה ג� נמש� עול דקבלת והביטול פרה, טע�

שלו. בהשכל ג� א�לייג�) זי� (זאל יונח עול והקבלת ָָשהאמונה

˘ÈÂחוקה שארז"ל דזהו אחרי'20לומר, להרהר רשות ל� ואי� גזרתי גזירה ,73חקקתי

כשאינו (ג� הקב"ה ציווי בפועל מקיי� שהוא רק שלא באופ� היא שלו עול שהקבלת
ע� זה לקשר ויש עול. דקבלת העני� מונח בשכלו ג� כי כלל, מהרהר שאינו אלא מבי�),

המדרש תמימה74מאמר בבל זו אדומה מצרי� זו פרה הגלויות, על רומזת אדומה שפרה
דקבלת העני� אצלו שמונח באופ� הוא שהשכל זה ע"י כי יו�, זה מו� בה אי� אשר מדי זו
יהי' בעול� אלקות שהגילוי העתידה, לגאולה קרובה הכנה הוא מהשכל, שלמעלה עול
עול שהקבלת דע"י הפרה, לשריפת התורה חוקת דזאת השייכות וזוהי העול�. מצד ג�
(הפרה שריפת נעשה עול, דקבלת העני� מונח בשכלו ג� כי מהרהר, שאינו באופ� הוא

הגאולה דבעל הידוע כפתג� הגלות, על) בעל75שרומזת נשיאינו ע� יחד כולנו והולכי� ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת והשלימה האמיתית להגאולה בראשנו הגאולה

•

ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש פרש"י

תשנט.74) רמז פרשתנו יל"ש

בתחלתו.75) יו�" "היו� שעב. ע' ח"ו שלו אגרותֿקודש
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(כי לעסקיו נוגעי� שאינ� הילוכי� כמה לו נמצא פנוי, זמ� לו

טיול מהילוכו או בעלמא, רווחא ורק קבוע) זמ� יש לעסק

אשר מהשיעור לביתו לערב הבא איש או מכיריו) בבתי ובקרת

ידבר הראשו� צדקה. של עני� באיזה מהתעסקותו או למד,

מדע לא חכמה לא בה� שאי� בטלי�, דברי� ויספר רוח, דברי

וחיי מארחי ולמד שמע אשר את יספר והשני י"ש. ולא

אור לבב� טוהר רוחב חכמת�, גודל הקדושי�, אבותינו

אלה בגלל אשר ועמ�. תורת� בעד נפש� ומסירת נשמת�

ובית יעקב בני שפתי על אגדה, ודברי לימוד של השיעורי�

יתגלגלו. בינה ופניני מדע מרגליות ישראל,

מוסי� הלימוד אשר שי' אנ"ש ואסיפת קבוצת ובפרט

הכתב. על מהשתרע בזה המצע וקצר בעבודה, חיות בה�

כותב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הלב יכאב וביותר הקדוש: לשונו וזה קדשו ממכתבי באחד

הנתלה יקרה אב� הזאת הטובה ח"ו יחסרו אשר אחינו על

חשבו� לית� עלינו והלא ח"ו, לאורה נהנה לא בצוארינו,

הרי הק' רבותינו תלמידי להיות זכינו אשר אנחנו לנפשינו,

שנתחדשה תורה חידוש הק', תורת� בלימוד אנחנו מחויבי�

כ� בתורה, לעסוק מישראל כאו"א על שחובה וכמו יד�. על

החסידות, בלימוד לעסוק החובה אחינו על אחד שכ� עלינו

במה החסידות לימוד אנחנוובהעדר ובמה חסידי�, אנחנו

לקבל שלא לנו חלילה וחלילה הקדושי�, לרבותינו מקושרי�

בתוכנו נטע הק' תורתו אור ופנימיות ה' גמלנו אשר הטוב את

ביו� נאמר ומה נבג"מ, זצוקללה"ה הק' הנאמני� עבדיו ע"י

כו'. בנו שידובר

טובה רוחשות פנימיות באהבה הנאמרי� הדברי� אלה

זרעו, לזרע לזרעו, לביתו לו ביחוד, ו[א]חד אחד לכל וברכה

השאלות על ברורה מענה דורשי� הדורות, כל סו� עד

אנחנו במה החסידות, לימוד בהעדר והאיומות, הגדולות

לב על לדבר יוסי� ועוד מקושרי�, אנחנו ובמה חסידי�,

תורה, ללא והשני� הימי� יעברו וכה כה ובי� לאמר: כאו"א,

הסו� יהי' ומה יותר, ומתחלש מתעל� והדבר עבודה, ולא

מזה.

יתד תקעו הברית, בארצות יחיו, עליה� ה' בשרנו, אחינו

ש� על והמדרשי� הכנסיות בתי שמות ויקראו נאמ� במקו�

צדק, צמח ביהכ"נ נבג"מ, זצוקללה"ה הק' ורבותינו מורינו

להיות רצוי' כוונת� והדומה, ליובאוויטש, אנשי ביהכ"נ

תמיד לזכור העול�. אבות באחוזת ודבוקי� קשורי� אחוזי�

רק הא� אבל מאד, במאד הדבר ונעי� טוב מחצבת�, צור

בעבודה, ראשוני� להיות החובה עליה� היא, מילתא שמא

עתי� בקביעות ומדרשי� כנסיות הבתי לשארי למופת להיות

וז"ל. הנ"ל, במכתב כאמור ובדא"ח בנגלה לתורה

ואמצו חזקו ה', ידידי את� האלה, הדברי� כל על כ� ועל

נחלה אביכ�, ישראל קדוש נחלת ובזרעכ�, בכ� ויתקיימו

[והתעודדו] התעוררו הק', רבותינו הנחילונו אשר מצרי� בלי

בחסידות, לימודי� לקבוע וגדולה, קטנה ועיר עיר בכל

[בבית מיוחד ובמקו� מיוחד בזמ� יחד, וקיבו� באסיפה

אליו. פוני� שהכל תלפיות, מקו� הכנסת]

זה את ית' בעזרתו עליו יקח אשר אליו, פונה הנני ועתה

קטנה ועיר עיר בכל אשר שי' אנ"ש לידידינו בכתובי� לבוא

ולדרוש לחקור בזה, בהאמור בכתב עמה� לדבר וגדולה

והאדרעס הגבאי ש� ומדרש, הכנסת בית כל של האדרעס

והאדרעסי� בביהכ"נ ממתפללי� שי' מאנ"ש אחדי� כ� איליו,

נצטויתי, אשר כפי לעשות ית', בעזרתו אוכל אשר שלה�.

להשי"ת ואקוה שי', אנ"ש ידידינו ע� עת בכל בכתובי� לבוא

כולנו עלינו יאר תורת� ואור הק' רבותינו אבותינו זכות אשר

בגו"ר. יחדיו

שלחתי כבר אשר מכתב העתק לו שולח הנני לזה מצור�

והנני מדרשי�, ובתי כנסיות הבתי בכותלי ולהדביקו לידידינו

יטיב אשר זה בעני� בהנוגע עתה כללי מכתב ג� בזה שולח

הנ"ל. שי' דוד ר' לידידנו לשלחו

בעזרתו אשר ודעתי כללית, תעודה מכתב לו שולח הנני כ�

לעשות ג� שנדרש ובעת בכתובי�, לבוא העבודה עליו יקח ית'

ביהכ"נ ובכל ועיר, עיר בכל אשר לסדר מקומ�, לאיזה נסיעה

המוסדות תמיכת בצרכי מהמתעסקי� יהיה שי' מאנ"ש

בעזרו. יהי' והשי"ת

השי"ת ימלא כי ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ומברכו הדו"ש בגו"ר, ולברכה לטובה לבו משאלות

שניאורסאה� יצחק יוס�

[flx 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

•

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

. . . במ"ש ושואל לקבל הסבר אודות המקווה ממנו בפעולות בהחזקת היהדות והפצתה והפצת 

המעינות ביחוד.

אינו מובן מהו ההסבר הנדרש, שהרי יושב הוא בעיה"ק ירושלים ת"ו אשר מעלה נוספת בקדושתה, 

ומזה תוצאה מובנת, שגם בקדושת האדם צ"ל הוספה, שהרי אתדל"ת נדרש מתאים לאתעדל"ע, והוספת 

הקדושה הוא ע"י עניני התורה והמצוה ופנימיותם, שזהו ענין המעינות, ובזה הענין דואהבת לרעך כמוך, 

ז.א. שלא רק עינו טובה בשלו אלא גם בשל אחרים, והרי בכמה שטחים הכרחית עבודת הפצה האמורה, 

ברצונו,  אלא  תלוי  הדבר  ואין  האפשרית  ניתנה  שלכאו"א  מובן  שמזה  בזה,  החיוב  כאו"א  שעל  ובודאי 

וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
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מוגה בלתי

בזהר‡. איתא השבת יו� השבת1אודות שלאחרי השבוע ימי שכל היינו, יומי�", כולהו מתברכי� ש"מיני'
שלפניה�. השבת מיו� וחיות ברכה מקבלי�

אלא) לחתונה, הסמו� הקריאה ביו� (לא החתונה לפני לתורה עולה שהחת� להמנהג הטעמי� אחד וזהו
דוקא השבת מיני'.2ביו� שמתברכי� השבוע ימי כל את כולל השבת שיו� כיו� –

תמוז לי"בֿי"ג כבר שיי� ובמילא תמוז, י"בֿי"ג מתבר� שמיני' תמוז, י"בֿי"ג שלפני השבת ביו� ובעמדנו
הקשר ולבאר דאשתקד, תמוז י"בֿי"ג הגאולה מחג הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי להתחיל מתאי� –

זו). בפרשה זה, הש"ק ביו� לתורה לעלי' בקשר (וג� חוקת פרשת שלפניו, הש"ק ליו� והשייכות

אשתקד·. תמוז י"ג אמיתיי�,3בשיחת חיי� ארוכי�, חיי� – החיי� לעני� בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר
מחי' ג� ה"ה בעצמו, חי הוא אחד שכל לכ� שנוס� בעבודה, העני� וביאר נצחיי�), (חיי� הפסק בלי חיי�
איז אמיתיי� "חיי� ומסיי�: אנדערע"), אוי� באלעבט מע� נאר אליי�, לעבט מע� וואס נאר ("ניט ַַַָָָאחרי�

סו�". אי� איז קדושה או� קדושה,
הבעש"ט תורת [כידוע פרטית בהשגחה הוא עני� שכל שכיו� – כדי4ובהקדמה מאוצרותיו רוח מוציא שהקב"ה

שה� בישראל ומכ"ש המדבר, מי� על ובודאי דצ"ח, על ג� היא פרטית שהשגחה היינו, כו', קש או עלה לגלגל
הבריאה כללות של תפארת בפרשת5עטרת רש"י בפירוש כמ"ש העניני�, כל תלויי� שבו ישראל בנשיא ועאכו"כ ,

בעני�6השבוע אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי הרי, הכל"], הוא miigvpש"הנשיא miigתמוז בי"בֿי"ג דוקאh"yzשנאמרו
פרטית. בהשגחה בודאי ה� – תש"י שבט ביו"ד הסתלקותו לפני – תש"ז) או תש"ח שלפנ"ז, בשני� (ולא

סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק גערעדט"7– אי� זי� "האט המאסר, לפני תרפ"ז, השנה בראש המאמר שבאמירת ,ָ
בעצמו שידע מבלי דדצ"ח, ופרט פרט כל על ג� היא פרטית שהשגחה הבעש"ט תורת אודות מאליו) (נתדבר
ניט דאס וואלט ער ("ווע� זאת שלולי והוסי�, המאמר), לתוכ� שיי� הי' לא זה שעני� (כיו� בזה הדיבור ָָסיבת

המאסר. את ולעבור לסבול יכול הי' א� יודע אינו רעד�")

הגאולה בחג בנדו"ד: י"ל להבהירoexg`dועד"ז אדמו"ר מו"ח כ"ק הוצר� די� בעלמא חיותו בחיי�
בכוונתו) לטעות מקו� יהי' (שלא בפרטיות לפרש והוסי� ה�, נצחיי� קדושה שעניני ולומר ַָ("באווארענע�")
(שהרי ח"ו בשר בעיני שנראה כפי נחשוב שלא כדי הפסק, לה� שאי� אמיתיי� חיי� ארוכי�, דחיי� העני�
חיי� הפסק, ללא החיי� עני� ישנו ההסתלקות לאחרי שג� נדע אלא בקדושה), כלל שייכת אינה כזו מציאות
רק (לא כאו"א וצרי� יכול עכשיו ג� ולכ�, הדור, לכל נצחיי� חיי� נמש� ידו ועל הדור, נשיא אצל נצחיי�,

קדושה בעניני אחרי� להחיות ג�) אלא בעצמו, .8לחיות

השבוע‚. בפרשת זה עני� על הרמז לבאר יש – פרטית בהשגחה ה� העניני� שכל האמור :9וע"פ

מת, טומאת חמורה, הכי מטומאה הטהרה נעשית ידה שעל אדומה, פרה אודות מדובר השבוע בפרשת
טהרתו" תהא במה יודע הי' ש"לא כיו� משה" של פניו התורה10ש"נתכרכמו חוקת "זאת הקב"ה לו שאמר עד ,

וגו'". אדומה פרה אלי� ויקחו גו'

מקור בה' הדביקות שנתעל� ומצב מעמד על מורה החיות) (העדר מת שטומאת – הרוחנית בעבודה וענינו
כמ"ש החיות11החיי�, גילוי (לפעול זה ומצב ממעמד והטהרה היו�", כולכ� חיי� אלקיכ� בה' הדבקי� "ואת�

חאנאוויטש. חיי� הת' החת� של ה"אויפרופעניש" על (*ַָ
א.1) פח, ב. סג, ח"ב
סע"ב.2) יט, ח"א קונטרסי� סה"מ ג� ראה
תש"י3) (סה"מ זו שנה תמוז יבֿיג בקונטרס נדפסה – בתחלתה

.333 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז .(262 ע'
ואיל�.4) סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה
וש"נ.
שנה5) פורי� בקונטרס נדפסה – ס"ט תש"ד פורי� שיחת ראה

.70 ע' תש"ד בסה"ש ולאח"ז ,(141 ע' תש"י (סה"מ זו

כא.6) כא,
וראה7) בהערה. ב) תרכו, ח"ד (לקו"ד המאסר ברשימת נעתק

ואיל�. 157 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה
(8.(130 ע' ה'שי"ת מנח� (תורת ס"ד תמוז י"ב שיחת ג� ראה
שליט"א,9) אדמו"ר כ"ק ע"י (בקיצור) הוגה ס"ה סו� עד מכא�

חו"ב ש"פ שיחת (בשילוב ואיל� 1057 ס"ע ח"ד בלקו"ש ונדפס
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא תשי"ב).

ו.10) פרשתנו תנחומא ד. פי"ט, במדב"ר
ספל"ד.11) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנ�
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"זאת "חוקה", של הו"ע בה') דביקותו כמ"שzwegע"י דוקא, משה של בכחו ונעשית `jil"ויקחו12התורה",

פרה ליקח משה של שבכחו היינו, במדבר", משה שעשה פרה שמ� על נקראת היא "לעול� אדומה", פרה
("קא�") החמימות תוק� הגבורות, על שמורה אדומה, (פרה) ג� לכ�, ונוס� כפשוטה, גשמית פרה – ָאדומה
מהפרה לעשות משה של שבכחו זאת, עוד אלא עצמה, אדומה" ה"פרה להעלות רק ולא – וחומריות בגשמיות

חמורה. הכי מטומאה הטהרה תהי' ידו שעל אפר אדומה

חלק להטהר. הצריכי� וכל העיירות בני ממנו ליטול א', חלק חלקי�: לג' נחלק משה שעשה הפרה אפר והנה,
למשמרת נתו� ג', וחלק הימנה, מקדשי� אחרות לפרות גדולי� כהני� לא13ב', היא מת דטמא שהטהרה כלומר, .

לעשיית אבל, משה, של זמנו לאחרי שנעשו פרות) (תשע אחרות פרות מאפר ג� אלא משה, שעשה הפרה מאפר רק
שג� ועד אחרות, פרות לעשיית גדולי� כהני� מקדשי� שממנה משה, שעשה הפרה לאפר הוצרכו האחרות הפרות

המשיח המל� ע"י העשירית פרה לעול�14לעשיית שקיי� משה, שעשה הפרה מאפר לקדש יצטרכו ,15.

ודרא דרא שבכל דמשה אתפשטותא ג� (כולל משה של שפעולתו – בעבודה החיות16וענינו לגלות (

הדורות בכל ג� ונמשכת הולכת מת), דטמא ומצב במעמד שנמצא זה (ג� מישראל כאו"א אצל בה' דהדביקות
באפר (שמקדשי� משה של בכחו חדורי� אחרות) פרות שעושי� גדולי� (כהני� בכ� שהעוסקי� עי"ז שלאח"ז,

משה). שעשה הפרה

באגה"ק„. מ"ש ע"פ – בזה להוסי� התיקוני�17ויש מתפשטת18(בש� פטירתו שאחר ע"ה רבינו משה "על (
כוכבי�": ריבוא לששי� לאר� מתחת המאיר שמש כמו נשמות, ריבוא לששי� ודרא דרא בכל הארתו

שג� אלא עוד ולא לאר�), (מתחת האר� כדור של השני בחציו – הלילה בשעות ג� ומאיר נמצא השמש,
אור הוא הכוכבי� אור שג� כוכבי�, ריבוא ששי� ע"י בו ג� מאיר ה"ה בלילה, בו נמצא שאינו הכדור בחצי
(בשעות ועתה השמש, אור הכוכבי� קיבלו היו� שבשעות רק לא כלומר, הכוכבי�, ע"י עתה שמאיר השמש

השמש. אור הוא הלילה בשעות הכוכבי� שמאירי� האור שג� אלא מעצמ�, מאירי� הלילה)

אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה עד דרא, שבכל דמשה ואתפשטותא רבינו, למשה בנוגע בנמשל, ודוגמתו
עמו יחד הולכי� היינו ואילו הלילה), בשעות ג� ומאיר שנמצא השמש (כמו קוד� כמו ומאיר נמצא עתה שג� –

אחר בעילוי למעלה שנתעלה כיו� אלא, יותר), נעלה באופ� (ואדרבה, קוד� כמו התוק� בכל שמאיר רואי� היינו
את רואי� לא שבלילה (כמו בשר בעיני לנו נראה אינו לכ� במקומנו, נשארנו אלא) עמו, הלכנו (לא ואנו עילוי,
העול� בכל מאיר יד� ועל נשמות, ריבוא ששי� שכללות� בנ"י לכל אורו מתפשט זה במצב ג� ואעפ"כ, השמש),
הכוכבי�). באמצעות מאיר עצמו השמש שאור כאמור, כוכבי�, ריבוא לששי� לאר� מתחת מאיר שהשמש (כמו

לעיל נתבאר כבר – אורו התפשטות מרגישי� אנו שאי� אודות19[וא� הסוס שמחשבת אדנ"ע כ"ק פתג�
המלאכי�!...]. מציאות את מבטלת אינה התב�

אפר ע"י מת טמא לטהרת בנוגע – התורה) שבפנימיות העניני� (ככל דתורה בנגלה ג� משתק� זה ועני�
להזות אפשרות כשאי� שג� היינו, אחרות, פרות לעשות מקדשי� משה שעשה הפרה אפר שע"י – אדומה פרה
אחרות דפרות האפר ג� הרי, לאח"ז, שנעשו אחרות פרות מאפר א�, כי בעצמו, משה שעשה הפרה מאפר

דוקא. משה של בכחו משה, שעשה מהאפר שמקדשי� עי"ז נעשה

מע�‰. וואס נאר "ניט החיי�, עני� ע"ד הנ"ל בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק לדברי השייכות לבאר יש ָָעפ"ז
אנדערע": אוי� באלעבט מע� נאר אליי�, ַַַָלעבט

לטהרו, חייבי� – דקדושה חיות בו רואי� שלא מת, דטומאת ומצב במעמד שנמצא יהודי כשפוגשי�
(משהלהחי רבינו שמשה כיו� כאו"א, של חובתו) ג� (ובמילא וביכלתו בכחו הוא זה ודבר דקדושה, בחיות ותו

זיי� פו� אפר דע� פו� דיר גיט או� געגעב� דיר האט רבינו ("משה שלו הפרה מאפר לו ונות� נת� ָשבדורנו)
משה". שעשה פרה שמ� על נקראת היא "לעול� – משה של בכחו היא פעולתו ובמילא, פרה"),

ובפרש"י.12) פרשתנו ריש
ט.13) יט, פרשתנו פרש"י
ספ"ג.14) אדומה פרה הל' רמב"�
וש"נ.15) ואיל�. 127 ע' חל"ג לקו"ש ראה
רע"א).16) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

בסופו.17) ז"� לסי' ביאור
שליט"א18) אדמו"ר כ"ק הערת וראה א. רעג, זח"ג ראה

ש�. לאגה"ק ותיקוני� בהערות
וש"נ.19) .(108 ע' ש� (תו"מ ס"ו שלח ש"פ שיחת
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"זאת "חוקה", של הו"ע בה') דביקותו כמ"שzwegע"י דוקא, משה של בכחו ונעשית `jil"ויקחו12התורה",

פרה ליקח משה של שבכחו היינו, במדבר", משה שעשה פרה שמ� על נקראת היא "לעול� אדומה", פרה
("קא�") החמימות תוק� הגבורות, על שמורה אדומה, (פרה) ג� לכ�, ונוס� כפשוטה, גשמית פרה – ָאדומה
מהפרה לעשות משה של שבכחו זאת, עוד אלא עצמה, אדומה" ה"פרה להעלות רק ולא – וחומריות בגשמיות

חמורה. הכי מטומאה הטהרה תהי' ידו שעל אפר אדומה

חלק להטהר. הצריכי� וכל העיירות בני ממנו ליטול א', חלק חלקי�: לג' נחלק משה שעשה הפרה אפר והנה,
למשמרת נתו� ג', וחלק הימנה, מקדשי� אחרות לפרות גדולי� כהני� לא13ב', היא מת דטמא שהטהרה כלומר, .

לעשיית אבל, משה, של זמנו לאחרי שנעשו פרות) (תשע אחרות פרות מאפר ג� אלא משה, שעשה הפרה מאפר רק
שג� ועד אחרות, פרות לעשיית גדולי� כהני� מקדשי� שממנה משה, שעשה הפרה לאפר הוצרכו האחרות הפרות

המשיח המל� ע"י העשירית פרה לעול�14לעשיית שקיי� משה, שעשה הפרה מאפר לקדש יצטרכו ,15.

ודרא דרא שבכל דמשה אתפשטותא ג� (כולל משה של שפעולתו – בעבודה החיות16וענינו לגלות (

הדורות בכל ג� ונמשכת הולכת מת), דטמא ומצב במעמד שנמצא זה (ג� מישראל כאו"א אצל בה' דהדביקות
באפר (שמקדשי� משה של בכחו חדורי� אחרות) פרות שעושי� גדולי� (כהני� בכ� שהעוסקי� עי"ז שלאח"ז,

משה). שעשה הפרה

באגה"ק„. מ"ש ע"פ – בזה להוסי� התיקוני�17ויש מתפשטת18(בש� פטירתו שאחר ע"ה רבינו משה "על (
כוכבי�": ריבוא לששי� לאר� מתחת המאיר שמש כמו נשמות, ריבוא לששי� ודרא דרא בכל הארתו

שג� אלא עוד ולא לאר�), (מתחת האר� כדור של השני בחציו – הלילה בשעות ג� ומאיר נמצא השמש,
אור הוא הכוכבי� אור שג� כוכבי�, ריבוא ששי� ע"י בו ג� מאיר ה"ה בלילה, בו נמצא שאינו הכדור בחצי
(בשעות ועתה השמש, אור הכוכבי� קיבלו היו� שבשעות רק לא כלומר, הכוכבי�, ע"י עתה שמאיר השמש

השמש. אור הוא הלילה בשעות הכוכבי� שמאירי� האור שג� אלא מעצמ�, מאירי� הלילה)

אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה עד דרא, שבכל דמשה ואתפשטותא רבינו, למשה בנוגע בנמשל, ודוגמתו
עמו יחד הולכי� היינו ואילו הלילה), בשעות ג� ומאיר שנמצא השמש (כמו קוד� כמו ומאיר נמצא עתה שג� –

אחר בעילוי למעלה שנתעלה כיו� אלא, יותר), נעלה באופ� (ואדרבה, קוד� כמו התוק� בכל שמאיר רואי� היינו
את רואי� לא שבלילה (כמו בשר בעיני לנו נראה אינו לכ� במקומנו, נשארנו אלא) עמו, הלכנו (לא ואנו עילוי,
העול� בכל מאיר יד� ועל נשמות, ריבוא ששי� שכללות� בנ"י לכל אורו מתפשט זה במצב ג� ואעפ"כ, השמש),
הכוכבי�). באמצעות מאיר עצמו השמש שאור כאמור, כוכבי�, ריבוא לששי� לאר� מתחת מאיר שהשמש (כמו

לעיל נתבאר כבר – אורו התפשטות מרגישי� אנו שאי� אודות19[וא� הסוס שמחשבת אדנ"ע כ"ק פתג�
המלאכי�!...]. מציאות את מבטלת אינה התב�

אפר ע"י מת טמא לטהרת בנוגע – התורה) שבפנימיות העניני� (ככל דתורה בנגלה ג� משתק� זה ועני�
להזות אפשרות כשאי� שג� היינו, אחרות, פרות לעשות מקדשי� משה שעשה הפרה אפר שע"י – אדומה פרה
אחרות דפרות האפר ג� הרי, לאח"ז, שנעשו אחרות פרות מאפר א�, כי בעצמו, משה שעשה הפרה מאפר

דוקא. משה של בכחו משה, שעשה מהאפר שמקדשי� עי"ז נעשה

מע�‰. וואס נאר "ניט החיי�, עני� ע"ד הנ"ל בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק לדברי השייכות לבאר יש ָָעפ"ז
אנדערע": אוי� באלעבט מע� נאר אליי�, ַַַָלעבט

לטהרו, חייבי� – דקדושה חיות בו רואי� שלא מת, דטומאת ומצב במעמד שנמצא יהודי כשפוגשי�
(משהלהחי רבינו שמשה כיו� כאו"א, של חובתו) ג� (ובמילא וביכלתו בכחו הוא זה ודבר דקדושה, בחיות ותו

זיי� פו� אפר דע� פו� דיר גיט או� געגעב� דיר האט רבינו ("משה שלו הפרה מאפר לו ונות� נת� ָשבדורנו)
משה". שעשה פרה שמ� על נקראת היא "לעול� – משה של בכחו היא פעולתו ובמילא, פרה"),

ובפרש"י.12) פרשתנו ריש
ט.13) יט, פרשתנו פרש"י
ספ"ג.14) אדומה פרה הל' רמב"�
וש"נ.15) ואיל�. 127 ע' חל"ג לקו"ש ראה
רע"א).16) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

בסופו.17) ז"� לסי' ביאור
שליט"א18) אדמו"ר כ"ק הערת וראה א. רעג, זח"ג ראה

ש�. לאגה"ק ותיקוני� בהערות
וש"נ.19) .(108 ע' ש� (תו"מ ס"ו שלח ש"פ שיחת
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משה שעשה "פרה רש"י לשו� בדיוק ביאור להוסי� יודעי�xacnaויש הכל הרי, קמ"ל, מאי דלכאורה, – "

של ודרגא במקו� שנמצא יהודי אצל שג� מלמדנו שבזה – ש� עשה הפרה שג� ובודאי במדבר, הי' ,xacnשמשה

מי�" אי� אשר וצמאו� ועקרב שר� שעשה20"נחש שהפרה כ�, כדי ועד הטהרה, עני� לפעול יכולי� ,dynשממנה ,

היתה שלאח"ז, הפרות כל לעשיית הכהני� משא"כxacnaמקדשי� הטהרה, בעני� הצור� מודגש שבו דוקא,
המת את בה מליני� שאי� מארז"ל21בירושלי�, ע"פ (ובפרט בכללותה ישראל באר� ועד"ז ירושלי�22, עתידה

וירושלי�. ישראל לאר� ביחס "מדבר" בבחינת שהיא דוקא, לאר� בחו� אלא ישראל), אר� בכל שתתפשט

ועוד: זאת

לשרו� יוכל בעצמו שהוא עליו לפעול צריכי� שלו, הטהרה נעשית משה שעשה הפרה אפר שע"י לכ� נוס�
על "טופח קדושה, בעניני להחיות� אחרי� על משפיע בעצמו שיהי' אחרי�, לטהר אפר ממנה ולעשות פרה

להטפיח" .23מנת

אחרות לפרות גדולי� כהני� משה, שעשה הפרה מאפר שחלק – דוקא משה של בכחו נעשה זה עני� וג�
המש� שג� בעבודה, ודוגמתו משה, שעשה הראשונה הפרה באפר הפרה עושה את שמקדשי� הימנה, מקדשי�

משה. של בכחו הוא בעצמו) טהור שנעשה (לאחרי אחרי� לטהר פעולתו

מנת על טופח לעשותו ועד לטהרו, באלעב�"), ("יענע� הזולת על בהפעולה הטרדה גודל שמצד כיו� ַאמנ�,
כ"ק וכפתג� לעב�"), ("אליי� עצמו לעבודת בנוגע ג� להזהיר צור� יש – עצמו על שישכח יתכ� ַלהטפיח,

אדמו"ר פארגעס�".24מו"ח ניט אוי� מע� דאר� אליי� זי� ַַַ"וועג�

הפעולה על שנוס� ללמד�, "למשמרת", נתו� הי' ממנו שחלק – משה שעשה הפרה באפר מרומז זה עני� וג�
למשמרת, שנתו� חלק ג� ישנו אחרות, לפרות מקדשי� וממנו הטמאי�, את מטהרי� שבו האפר בחלק הזולת ע�

עצמו. ע� העבודה מרומזת שבזה

.Â�מע נאר אליי�, לעבט מע� וואס נאר "ניט הזולת, על בהשפעה להתעסק שצריכי� – מזה ַָָָוההוראה
הנ"ל שיחה בהמש� אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי אנדערע", אוי� שני�25באלעבט על להשפיע יכול שכאו"א ַַ

מבנ"י! מניני� שלשה
לו:] ואמר מהמסובי� לא' פנה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

– קדושה. בעניני השפעה לצור� לו נית� זה שכח לידע צרי� הזולת, על בהשפעה כח למישהו יש כאשר
מושפע היותו עובדת לנצל צרי� ממנו, לקבל שיכול אחר עני� אודות חושב ממנו שמושפע הזולת כאשר ג�

קדושה. בעניני עליו להשפיע כדי ממנו

כיו� ומצבו למעמדו שהגיע (לפני ציבורית בעסקנות הראשונה פעולתו אודות אספר א� יקפיד לא בודאי –

חסידות: בעניני שהיתה לפניו), הול� ששמו

כמה נמצאו זמ� באותו שבועות. כמה למש� מביתו ונסע בווארשא, דר אדמו"ר מו"ח שכ"ק בזמ� זה הי'
על הכתבי� עבור� ליקח מוכ� שהי' אחד ומצאו הכתבי�, מונחי� היו שבה למגירה מפתח שהעתיקו חסידי�

הכתבי�. את להעתיק להנ"ל ונתנו להעתיק�, מנת

(ל"ע) שנשרפו כתבי� מכו"כ העתקה נשארה שבזכותה – ציבורית בעסקנות הראשונה פעולתו היתה זו
זמ�. לאחרי

פע� ואמר:26– נענה העתקות, החסידי� בידי שאי� לו וכשהתברר הצ"צ, אצל כתבי� הרבה נשרפו
מכ�!... נהנה אני ג� הייתי גנבת�, אילו (להעתיק�), הכתבי� את גנבת� לא מדוע ַ"געוואלד",

טו.20) ח, עקב
ב.21) פב, ב"ק
ישעי'22) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברי� ספרי ראה

תקג. רמז
ועוד.23) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל לשו�

זו24) שנה פורי� קונטרס – סט"ז תש"ד פורי� שיחת ראה
.74 ע' תש"ד בסה"ש ולאח"ז .(145 ע' תש"י (סה"מ

זו25) שנה תמוז יבֿיג קונטרס – סי"ד תש"ט תמוז י"ג שיחת
.335 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז .(264 ע' ש� (סה"מ

שכג.26) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
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להשתדל צרי� לכ�, ובהתא� חסידות, בעניני היתה ציבורית בעסקנות הראשונה שפעולתו איפוא לזכור עליו
קדושה. עניני בשביל הזולת על ההשפעה כח את לנצל

.Ê�דהחת לתורה העלי' ע� ג� קשור קדושה) בעניני נצחית חיות המשכת (ע"ד לעיל שהאמור להוסי�, ויש
החתונה: שלפני בשבת

של ענינו מצד מלמעלה שנמשכת הקדושה על (נוס� דקדושה נצחית חיות תוספת המשכת ענינה לתורה עלי'
וקיימא" ש"מקדשא השבת "27יו� לתורה: העלי' שלאחרי הברכה בנוסח כמודגש – (mler iigeעי"ז בתוכנו", נטע

מצד ה� עול�") ("חיי הפסק בלי אמיתיי� חיי� כי, אמת", תורת לנו שהיאdyecwש"נת� אמת") .`seqÎoi("תורת

עד" עדי ד"בני� באופ� שתהי' – להחתונה נתינתֿכח היא החתונה שלפני בשבת לתורה העלי' דור28ולכ�, ,
בתומ"צ עוסקי� בני� ובני בני� יבור�, כידוע29ישרי� שבנבראי�.30, האי�ֿסו� כח נתגלה שעי"ז

ובו ולמד, התפלל שבו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק בחדר לתורה לעלות שזוכה מי אצל מיוחדת כח ונתינת
ל"יחידות" שקיבל מישראל דכו"כ היחידה בחי' ע� ד"31התקשר בהעני� יותר עוד ניתוס� שעי"ז –mler iig

אי�ֿסו�. שהיא בקדושה חדורי� להיות� הפסק, בלי אמיתיי� חיי� בתוכנו", נטע

*

.Áהידוע במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק כותב – תמוז די"ב הגאולה הקב"ה32אודות גאל בלבד אותי "לא :
יכונה". ישראל בש� אשר את וג� מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את ג� א� כי תמוז, בי"ב

לכלל היא שהגאולה כותב אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיו� תחילה, מאסר הקדמת ללא שייכת אינה – גאולה
ישראל. כלל אצל שהי' כללי הו"ע המאסר שג� עכצ"ל, ישראל,

מהי (דא"כ המאסר קוד� כמו ויהיה דהמאסר, הבלתיֿרצוי המצב שיתבטל רק לא – וגאולה המאסר וכוונת
המאסר. קוד� שהי' ומצב המעמד לגבי יותר גדול עילוי יתוס� שעי"ז אלא והגאולה), בהמאסר התועלת

חסידות בדרושי המבואר מאיר33וע"ד שהי' האור גילוי בשביל זה שאי� הגילוי, בשביל הצמצו� כוונת בעני�
שלאחרי העבודה ע"י שהמשכתו יותר נעלה אור גילוי בשביל אלא דהצמצו�, התועלת מהי דא"כ הצמצו�, לפני

כלל. להאיר יכול הי' לא הצמצו� ולולי דוקא, הצמצו�

אור תוספת ממשיכי� שלאח"ז הבירורי� עבודת ע"י שדוקא – עה"ד וחטא הכלי� שבירת בעני� כ� וכמו
כלל, רוש� נשאר שלא באופ� הבלתיֿרצויי� העניני� תיקו� על שנוס� התשובה, בעני� – בעבודה ודוגמתו כו'.
גמורי� צדיקי� עומדי� תשובה שבעלי שמקו� כ�, כדי עד שלפנ"ז, ומצב המעמד לגבי יותר גדול עילוי ניתוס�

ש� לעמוד יכולי� .34אי�

והגאולה: להמאסר בנוגע ועד"ז

לברר צור� יש שעדיי� (א� העבודה בעניני נעלה ומצב מעמד הי' המאסר קוד� ג� שבודאי – ובהקדמה
ראויי� ישראל כל היו ולכ� עדיי�), נעשו שלא העניני� את להשלי� או כו', פניות ע� שנעשו העניני� את ולזכ�

(מאסר), יסורי� של לעני� מקו� ואי� טובה, ריבוי להשפעת

בתו"א וכמבואר עוה"ז,35– בשלות לישב ראוי אינו עונש מחמת ש"לא עוה"ז דיסורי העני� לכללות בנוגע
בנבוכדנצר מצינו אחריו36שהרי ולזרעו העול� כל על מלוכה לו פסקו השי"ת לכבוד פסיעות ג' שהל� בשביל

– לו" הוא כדאי עוה"ז טוב וכל בכ�, המקו� כיבד שלא מישראל אד� ל� ואי� דורות, ג' עד

כו', פניות ע� שנעשו העניני� וזיכו� בירור על (נוס� העבודה כללות צ"ל והגאולה המאסר לאחרי ואעפ"כ,
שבאי�ֿערו�. לעילוי ועד יותר, נעלה באופ� עדיי�) נעשו שלא העניני� השלמת או

א.27) יז, ביצה
ובכ"מ.28) ואיל�. ד ד, פקודי לקו"ת ראה
ב.29) כא, ח"א קונטרסי� סה"מ ראה
קעו30) ע' תרנ"ז סה"מ ואיל�. ד. לט, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד. ואיל�.
לח.31) ע' ח"ו מלוקט סה"מ ראה

וש"נ.32) פ. ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש
ובכ"מ.33) בתחלתו. תרס"ו המש� ראה
ה"ד.34) פ"ז תשובה הל' רמב"�
ג.35) לא, מק�
א.36) צו, סנהדרי�
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להשתדל צרי� לכ�, ובהתא� חסידות, בעניני היתה ציבורית בעסקנות הראשונה שפעולתו איפוא לזכור עליו
קדושה. עניני בשביל הזולת על ההשפעה כח את לנצל

.Ê�דהחת לתורה העלי' ע� ג� קשור קדושה) בעניני נצחית חיות המשכת (ע"ד לעיל שהאמור להוסי�, ויש
החתונה: שלפני בשבת

של ענינו מצד מלמעלה שנמשכת הקדושה על (נוס� דקדושה נצחית חיות תוספת המשכת ענינה לתורה עלי'
וקיימא" ש"מקדשא השבת "27יו� לתורה: העלי' שלאחרי הברכה בנוסח כמודגש – (mler iigeעי"ז בתוכנו", נטע

מצד ה� עול�") ("חיי הפסק בלי אמיתיי� חיי� כי, אמת", תורת לנו שהיאdyecwש"נת� אמת") .`seqÎoi("תורת

עד" עדי ד"בני� באופ� שתהי' – להחתונה נתינתֿכח היא החתונה שלפני בשבת לתורה העלי' דור28ולכ�, ,
בתומ"צ עוסקי� בני� ובני בני� יבור�, כידוע29ישרי� שבנבראי�.30, האי�ֿסו� כח נתגלה שעי"ז

ובו ולמד, התפלל שבו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק בחדר לתורה לעלות שזוכה מי אצל מיוחדת כח ונתינת
ל"יחידות" שקיבל מישראל דכו"כ היחידה בחי' ע� ד"31התקשר בהעני� יותר עוד ניתוס� שעי"ז –mler iig

אי�ֿסו�. שהיא בקדושה חדורי� להיות� הפסק, בלי אמיתיי� חיי� בתוכנו", נטע

*

.Áהידוע במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק כותב – תמוז די"ב הגאולה הקב"ה32אודות גאל בלבד אותי "לא :
יכונה". ישראל בש� אשר את וג� מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את ג� א� כי תמוז, בי"ב

לכלל היא שהגאולה כותב אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיו� תחילה, מאסר הקדמת ללא שייכת אינה – גאולה
ישראל. כלל אצל שהי' כללי הו"ע המאסר שג� עכצ"ל, ישראל,

מהי (דא"כ המאסר קוד� כמו ויהיה דהמאסר, הבלתיֿרצוי המצב שיתבטל רק לא – וגאולה המאסר וכוונת
המאסר. קוד� שהי' ומצב המעמד לגבי יותר גדול עילוי יתוס� שעי"ז אלא והגאולה), בהמאסר התועלת

חסידות בדרושי המבואר מאיר33וע"ד שהי' האור גילוי בשביל זה שאי� הגילוי, בשביל הצמצו� כוונת בעני�
שלאחרי העבודה ע"י שהמשכתו יותר נעלה אור גילוי בשביל אלא דהצמצו�, התועלת מהי דא"כ הצמצו�, לפני

כלל. להאיר יכול הי' לא הצמצו� ולולי דוקא, הצמצו�

אור תוספת ממשיכי� שלאח"ז הבירורי� עבודת ע"י שדוקא – עה"ד וחטא הכלי� שבירת בעני� כ� וכמו
כלל, רוש� נשאר שלא באופ� הבלתיֿרצויי� העניני� תיקו� על שנוס� התשובה, בעני� – בעבודה ודוגמתו כו'.
גמורי� צדיקי� עומדי� תשובה שבעלי שמקו� כ�, כדי עד שלפנ"ז, ומצב המעמד לגבי יותר גדול עילוי ניתוס�

ש� לעמוד יכולי� .34אי�

והגאולה: להמאסר בנוגע ועד"ז

לברר צור� יש שעדיי� (א� העבודה בעניני נעלה ומצב מעמד הי' המאסר קוד� ג� שבודאי – ובהקדמה
ראויי� ישראל כל היו ולכ� עדיי�), נעשו שלא העניני� את להשלי� או כו', פניות ע� שנעשו העניני� את ולזכ�

(מאסר), יסורי� של לעני� מקו� ואי� טובה, ריבוי להשפעת

בתו"א וכמבואר עוה"ז,35– בשלות לישב ראוי אינו עונש מחמת ש"לא עוה"ז דיסורי העני� לכללות בנוגע
בנבוכדנצר מצינו אחריו36שהרי ולזרעו העול� כל על מלוכה לו פסקו השי"ת לכבוד פסיעות ג' שהל� בשביל

– לו" הוא כדאי עוה"ז טוב וכל בכ�, המקו� כיבד שלא מישראל אד� ל� ואי� דורות, ג' עד

כו', פניות ע� שנעשו העניני� וזיכו� בירור על (נוס� העבודה כללות צ"ל והגאולה המאסר לאחרי ואעפ"כ,
שבאי�ֿערו�. לעילוי ועד יותר, נעלה באופ� עדיי�) נעשו שלא העניני� השלמת או

א.27) יז, ביצה
ובכ"מ.28) ואיל�. ד ד, פקודי לקו"ת ראה
ב.29) כא, ח"א קונטרסי� סה"מ ראה
קעו30) ע' תרנ"ז סה"מ ואיל�. ד. לט, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד. ואיל�.
לח.31) ע' ח"ו מלוקט סה"מ ראה

וש"נ.32) פ. ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש
ובכ"מ.33) בתחלתו. תרס"ו המש� ראה
ה"ד.34) פ"ז תשובה הל' רמב"�
ג.35) לא, מק�
א.36) צו, סנהדרי�
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הקודש ללשו� מתורג�
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המלי� את הפסוק מ� רש"י מצטט הפרשה בתחילת

ואומות שהשט� "לפי כ�: על ומפרש התורה", חקת "זאת

(לכ� הזאת המצוה מה לומר ישראל את מוני� )1העול�

מלפני היא גזירה חקה, בה כתב לפיכ� בה, יש טע� ומה

אחריה". להרהר רשות ל� אי�

להבי�: יש

" רש"י מדברי azkא) jkitlשרש"י מוב�, חקה" בה

epi`שהרי "חקת", המילה משמעות את לבאר מתכוו�

מילה ביאר כבר okרש"י iptl ef�רבי ואי�2במקומות .

מופיע למילה שהפירוש שכיו� ישmiynegaלומר, קודמי�

כבר עצמו במדבר בחומש שהרי שוב, אותו לכתוב צור�

כ� לפני ש�.3מופיעה מפרשה אינו ורש"י "חקה" המילה

את שכח לא שהתלמיד כ� על מסתמ� שרש"י מוב�, מכ�

לאחר אחד מחומש "חקה" המילה ,4משמעות

את לבאר היא רש"י כוונת "חקת":xeziiאלא המילה

התורה" "זאת רק לכתוב היה אפשר "כתב5הרי ומדוע ,

חקה"? בה

כבר "חקה" המילה שמשמעות כיו� מוב�: אי� זה ולפי

dreciלפי" בקצרה כא� לציי� רש"י היה צרי� לתלמיד,

את ליישב כדי חקה...", בה כתב לפיכ� טע� בה שאי�

מארי� הוא מה לש� "חקת". המילה תוספת של הקושי

שכבר דברי� – וכו'" העול� ואומות "שהשט� בדבריו

פעמי�? ומספר בפירושו, כ� לפני לכאורה, נאמרו,

בפסוק רש"י שבפירוש כיו� מתחזקת, א� זו שאלה ב)

הקודמות: בפרשות פירושו לעומת ניסוח הבדלי יש כא�

ואילו הרע", "יצר רש"י אומר הקודמות בפרשות (א)

בביטוי משתמש הוא ש� (ב) "שט�"; – כא� בפסוק

"מקנטר"6"משיבי�" (ג)7או "מוני�". – כא� בפסוק ואילו ,

רשאי� את� "אי הביטוי כ�,xhtdl"8במקו� לפני המופיע

רשות ל� "אי� כא� רש"י אחריה"?xdxdlאומר

בה כתב "לפיכ� רש"י מתשובת מוכחdwgג) ,"

"חקת" המילה ייתור לגבי רק הוא שהקושי כדלעיל,

קושי, אי� התורה" "זאת המלי� לגבי ואילו כא�, בפסוק

רבי� במקומות מופיע זה ביטוי מצטט9כי אפוא מדוע .

התורה"? חקת "זאת המלי� את הפסוק מ� רש"י

.·
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הוא: לכ� ההסבר

" הפסוק הפרהdxezdחקתz`fמלשו� שרק נראה, "

היא התורהdהאדומה של היחידה, יש10חקה, ולכאורה, .

כ� לפני רש"י כדברי נוספי�, חזיר2חוקי� "אכילת שג� ,

מוסי� א� (והוא שעטנז" ה�11ולבישת בה�") "וכיוצא

שמשמעותה כפי ש"חקה" לומר, אפוא הכרחי o`kחוקי�?

אחת, רק יש –dnec` dxt:�חוקי סוגי שני יש כלומר, .

שבאו אלו בה�א) יש א� השכל, עלֿפי מובני� כללי פ�

השכל. עלֿפי מיושבי� שאינ� מסויימי� וקשיי� שאלות

" כא� נאמר לכ� כלל. הגיוניי� שאינ� אלו חקתz`fב)

היחידה החוקה אכ� היא האדומה הפרה כי התורה",

כולה עלֿפי12בתורה כלל מתקבל שאינו זה בסוג ,

.13השכל

ויקרא בחומש מציי� רש"י כאשר של14לכ�, דוגמאות

וטהרת שעטנז ולבישת חזיר "אכילת מזכיר הוא חוקי�,

ח').1) סעי� לקמ� (נעתק תרפ"ז בעוזרי לי הוי' בד"ה נעתקה זו גירסא

יט.2) יט, קדושי� ג� וראה ד. יח, אחרי כו. טו, בשלח ה. כו, תולדות ראה

טו.3) טו, שלח יד. יב, ג, – ט בהעלות�

(4;16 הערה לקמ� מ"ש ע"פ מוב� – ש� בבשלח לפרש שהוזקק ומה

תשכ"ז. אחרי ש"פ בשיחת נתבאר – אחרי בפ'

epzyxta.(9וכמו5) הערה (ראה ובכ"מ יד. יט,

ש�.6) אחרי ש�. תולדות

(7.32 הערה לקמ� ראה לזה, הטע� – ש�. בשלח

ש�.8) אחרי

וג�9) נד. יד, מצורע לז. ז, יד.epzyxtaצו יט,

כי10) מג), יב, (בא הפסח" חקת "זאת מ"ש לפרש רש"י הוזקק לא ולכ�

פי"ט, שמו"ר ראה – במדרש (משא"כ הפשט בדר� הפסח" חקת "זאת פירוש

שנאמרו הדיני� – ש"זאת" היא, "f"g`lב) ה� גו'", נכר ב� הפסח",zwg"כל

שנפק"מ י"ל, (ובהלכה אמירות. בב' חלק� שלכ� שלפנ"ז. הדיני� משא"כ

דדריש דקרא).inrhלמא� '

ח"ח לקו"ש ראה – כא) (לא, מטות דפ' התורה" חקת ב"זאת הפירוש

ש�. 9 ובהערה 183ֿ4 ע'

ש�.11) בשלח בפ'

(ראה12) אדומה פרה הוא ש"חק" כה) ש�, (בשלח רש"י מפרש ולכ�

בארוכ תשכ"ח ואתחנ� ש"פ ה).שיחת

"על13) שלמה אמר אדומה..lkשלכ� פרה של ופרשה עמדתי אלה

ו. פרשתנו תנחומא ג. פי"ט, (במדב"ר ממני" רחוקה והיא אחכמה אמרתי

כגֿכה).i"yxוראה ז, קהלת

(14.16 וכבהערה כו) (ש�, בבשלח משא"כ ש�. אחרי

– והטע� חטאת. מי טהרת ולא אדומה פרה מונה אינו ש� תולדות בפ'

גו'" ל"וישמור שיי� אי"ז כי בפשטות, .mdxa`cמוב�

zweg zyxt zegiyÎihewl

אדומה פרה מזכיר ואינו חטאת", פרה15מי של החוק כי ,

לחלוטי� שונה מסוג הוא :16אדומה

חטאת", מי מובנתxg`ly"טהרת הפרה, עשיית

dzellkaטבילה ידי על טהרה שלגבי כש� האד�: בשכל

כלשהו במקו� אותה מגדיר שרש"י מוצאי� אנו אי� במקוה

הפשט לפי כי להסביר,17כ"חקה", הגיוני מקו� יש ,

טומאה, רוחני, לכלו� ג� לטהר מקוה, מי מי�, של שבכוח�

" באמצעות הטהרה לגבי ג� שכלי הסבר אפשרי inוכ�

בפרט רק הוא חטאת מי בטהרת והשוני הפלא ,18חטאת".

החטאת ממי טיפות כמה התזת ידי על מטהרי� ,19שה�

במי�. הגו� כל את לטבול יש במקוה בטבילה ואילו

חטאת מי שטהרת אי�dzellkaוכיו� בהגיו�, מתקבלת

בלשו� ב"חקותי" ונכללת האחרי�, מהחוקי� שונה היא

שאינו מסוג לחוקי� היא הכוונה זה כשבמושג רבי�,

שכלית. מהבנה לגמרי מופר�

אדומה", "פרה שאינוziiyrאבל עני� הוא הפרה,

מקריבי� אי� (א) כי לקרב�, נחשבת היא אי� כלל: הגיוני

המזבח על דבר הפרה20ממנה עשיית (ב) ,lka21פרטיה

מחנות" לשלש "חו� דוקא להיות jtidl–22צריכה

דומה היא אי� כ� כמו "בפני�". דוקא שמקומ� מהקרבנות,

המשתלח" השעיר23ל"שעיר הכנת שתחילת לכ� בנוס� –

שכל פי על המוב� דבר בפני�, שליחת24היא ידי שעל ,

בכ� עוונות�" "כל ג� נשלחי� גזירה" אר� "אל השעיר

השעיר שייכתeilr"25ש"ונשא האדומה הפרה וכ�, .

"dl"'26מצותה (א) ולכ� המשתלח, השעיר מ� להיפ� ,

מועד"27בסג�" אהל פני נכח אל "והזה (ב) "קראה28, (ג) ,

לומר חטאת, miycwkהכתוב `idy"29.

בהגיו�. כלל מובנת אינה אדומה שפרה יוצא, לפיכ�

שבה� רבי�, בלשו� ב"חקותי" נכללת היא אי� ולכ�

בשכל. המוב� משהו בה� שיש לחוקי� הכוונה

.‚
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לחוקה בקשר רש"י מתבטא מדוע מוב�, זה לפי

רשות ל� ו"אי� "מוני�" "שט�", במלי� שלנו שבפסוק

xdxdl�את ו"אי "משיבי�" הרע", "יצר ולא – אחריה"

האחר:xhtdlרשאי� מהסוג בחוקי� מתבטא שהוא כפי ,"

האד� ששכל (למקרא)", חמש ל"ב� ג� בפשטות, מוב�

מדובר כאשר לכ�, הקדושֿברו�ֿהוא. של כשכלו כלל אינו

הרע היצר אי� האנושי, בהגיו� כלל מובנת שאינה במצוה

האד�, בשכל מובנת אינה שהמצוה שמכ� לטעו�, יכול

שהרי הקדושֿברו�ֿהוא. מאת ח"ו אינה שהיא מוכח,

להבי� מסוגל שהאד� לחשוב, יש מדוע מסתברא: איפכא

הקדושֿברו�ֿהוא? של הציוויי� את

מצוות ע�yiאשר`elעל א� האד�, בשכל מקו� לה�

לטעו� העול� ואומות הרע היצר יכולי� קשיי�, בה� יש זאת

הקדושֿברו�ֿהוא מפי אינ� שה� ו"להוכיח" – "משיבי�" –

ציוויי�30ח"ו קבע שהקדושֿברו�ֿהוא ייתכ� כיצד כי ,

להבינ� מסוגל האנושי שהשכל כזה, "מוזר" אבל31באופ� ,

ה� ולכ�, עליה�. שאלות אצלו מתעוררות זאת ע� יחד

"להפטר". – לקיימ� צרי� היהודי אי� טועני�,

מהרש"א15) חדא"ג (וראה אדומה פרה חשיב לא ב) (סז, ביומא ג� וכ�

.33 הערה לקמ� וראה ש�).

"כל16) שנאמר א� – אדומה" "פרה מפרש ש� בשלח שבפ' "eiwegומה

ש� מונה (שלכ� השכל בגדר ה� שבכללות החוקי� סוג על וקאי רבי�) (לשו�

"חק" נאמר שלפניו שבפסוק מכיו� כי – חזיר") ואכילת כלאי� "לבישת רש"י

הבא שבפסוק חוקיו" ש"כל מסתבר ,(12 הערה לעיל (ראה אדומה אפרה וקאי

(במכ"ש "כל" שיי� ע"ז שג� – הא' שבסוג החוקי� כל רק (לא כולל אחריו,

אדומה. פרה ג� כ"א) – יב) ג. ט, מבהעלות�

י"ל אחרי), (כבפ' חטאת מי טהרת ג� ש� מונה אינו שרש"י ומה

חטאת. מי טהרת ג� כולל ש�, שכותב אדומה" שב"פרה

מקואות).17) הל' סו� (רמב"� ההלכה בדר� משא"כ

במדב"ר18) (ראה הטמאי� את ומטהרת הטהורי� את שמטמאה מה אבל

שצז) (מצוה החינו� למ"ש [נוס� כי בשכל. ג� מוב� – ז) ש� תנחומא ה. ש�,

בהפכי� סגולות מלאי� ובאילנות.. האדמה בעשבי תרופות "כמה לזה דוגמא

(וג� עה"פ לרש"י הבמ"ח ג� כתב ועד"ז כו'" הקרי� ויחממו החמי� יקררו

מפורש מזה)] יודע (למקרא)" חמש "וכש�i"yxtaה"ב� ספי"ט) – (פרשתנו

כ� באפרו.. שנטהרו וכש� מטמאה.. פרה כ� בו העוסקי� כל מטמא שהעגל

הדרש�" ר"מ של מיסודו העתקתי "מ"א הוא זה שפי' (וא� לטמא" –ולקחו

לשכל היינו הפשט, לדר� ג� ששיי� מוכח עה"ת בפי' מעתיקו שרש"י מכיו�

הפשוט).

ואת�19) טיפי� וג' ב' עליו מזי� ח: ש� ותנחומא ח ש�, מבמדב"ר להעיר

טהרת. לו אומרי�

ה.20) יט, פרשתנו ראה

לקמ�.21) וראה המשתלח. שעיר משא"כ

נעשית22) מהיותה בה הגדול התימה ש�: חינו� ג� וראה ג. ש�, רש"י

שלאח"ז. הערות וראה הקרבנות. שאר כדר� שלא למחנה מחו�

לעני�23) דומה שענינה ט) טז, אחרי בפ' – יותר (ובארוכה כא� ברמב"�

אבל המשתלח. שייכתzehytaשעיר ע"פiedlה"ה ג� וכ"ה בפני�. כדלקמ� ,'

ב). קיא, דרמ"צ – יותר ובביאור סכ"ח. אגה"ק (ראה דא"ח

(א�24) עה"ת בפרש"י החוקי� בכלל המשתלח שעיר נמנה לא שלכ�

ש� ביומא ואפילו ש�). בשלח שבפרש"י בה�" ב"כיוצא נכלל שזה שי"ל,

החוקי� בכלל ה"ה – חוקה aiyny.(15שהיא הערה לעיל (וראה עליה�

כב.25) טז, אחרי

ח.26) ש�,

(27i"yx.ג יט, פרשתנו

ד.28) ש�,

ט.29) ש�, רש"י

אמת.30) אינה שהתורה עליה�.. משיב ש�: יומא רש"י ראה

בשכל,31) מקו� לה� יש אלו שמצות מה שזה שי"ל, ובפרט

הערה לקמ� ראה – משפטי� (בדוגמת קיומ� אופ� צ"ל שכ� לפי היינו

.(51
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אדומה פרה מזכיר ואינו חטאת", פרה15מי של החוק כי ,

לחלוטי� שונה מסוג הוא :16אדומה

חטאת", מי מובנתxg`ly"טהרת הפרה, עשיית

dzellkaטבילה ידי על טהרה שלגבי כש� האד�: בשכל

כלשהו במקו� אותה מגדיר שרש"י מוצאי� אנו אי� במקוה

הפשט לפי כי להסביר,17כ"חקה", הגיוני מקו� יש ,

טומאה, רוחני, לכלו� ג� לטהר מקוה, מי מי�, של שבכוח�

" באמצעות הטהרה לגבי ג� שכלי הסבר אפשרי inוכ�

בפרט רק הוא חטאת מי בטהרת והשוני הפלא ,18חטאת".

החטאת ממי טיפות כמה התזת ידי על מטהרי� ,19שה�

במי�. הגו� כל את לטבול יש במקוה בטבילה ואילו

חטאת מי שטהרת אי�dzellkaוכיו� בהגיו�, מתקבלת

בלשו� ב"חקותי" ונכללת האחרי�, מהחוקי� שונה היא

שאינו מסוג לחוקי� היא הכוונה זה כשבמושג רבי�,

שכלית. מהבנה לגמרי מופר�

אדומה", "פרה שאינוziiyrאבל עני� הוא הפרה,

מקריבי� אי� (א) כי לקרב�, נחשבת היא אי� כלל: הגיוני

המזבח על דבר הפרה20ממנה עשיית (ב) ,lka21פרטיה

מחנות" לשלש "חו� דוקא להיות jtidl–22צריכה

דומה היא אי� כ� כמו "בפני�". דוקא שמקומ� מהקרבנות,

המשתלח" השעיר23ל"שעיר הכנת שתחילת לכ� בנוס� –

שכל פי על המוב� דבר בפני�, שליחת24היא ידי שעל ,

בכ� עוונות�" "כל ג� נשלחי� גזירה" אר� "אל השעיר

השעיר שייכתeilr"25ש"ונשא האדומה הפרה וכ�, .

"dl"'26מצותה (א) ולכ� המשתלח, השעיר מ� להיפ� ,

מועד"27בסג�" אהל פני נכח אל "והזה (ב) "קראה28, (ג) ,

לומר חטאת, miycwkהכתוב `idy"29.

בהגיו�. כלל מובנת אינה אדומה שפרה יוצא, לפיכ�

שבה� רבי�, בלשו� ב"חקותי" נכללת היא אי� ולכ�

בשכל. המוב� משהו בה� שיש לחוקי� הכוונה

.‚
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לחוקה בקשר רש"י מתבטא מדוע מוב�, זה לפי

רשות ל� ו"אי� "מוני�" "שט�", במלי� שלנו שבפסוק

xdxdl�את ו"אי "משיבי�" הרע", "יצר ולא – אחריה"

האחר:xhtdlרשאי� מהסוג בחוקי� מתבטא שהוא כפי ,"

האד� ששכל (למקרא)", חמש ל"ב� ג� בפשטות, מוב�

מדובר כאשר לכ�, הקדושֿברו�ֿהוא. של כשכלו כלל אינו

הרע היצר אי� האנושי, בהגיו� כלל מובנת שאינה במצוה

האד�, בשכל מובנת אינה שהמצוה שמכ� לטעו�, יכול

שהרי הקדושֿברו�ֿהוא. מאת ח"ו אינה שהיא מוכח,

להבי� מסוגל שהאד� לחשוב, יש מדוע מסתברא: איפכא

הקדושֿברו�ֿהוא? של הציוויי� את

מצוות ע�yiאשר`elעל א� האד�, בשכל מקו� לה�

לטעו� העול� ואומות הרע היצר יכולי� קשיי�, בה� יש זאת

הקדושֿברו�ֿהוא מפי אינ� שה� ו"להוכיח" – "משיבי�" –

ציוויי�30ח"ו קבע שהקדושֿברו�ֿהוא ייתכ� כיצד כי ,

להבינ� מסוגל האנושי שהשכל כזה, "מוזר" אבל31באופ� ,

ה� ולכ�, עליה�. שאלות אצלו מתעוררות זאת ע� יחד

"להפטר". – לקיימ� צרי� היהודי אי� טועני�,

מהרש"א15) חדא"ג (וראה אדומה פרה חשיב לא ב) (סז, ביומא ג� וכ�

.33 הערה לקמ� וראה ש�).

"כל16) שנאמר א� – אדומה" "פרה מפרש ש� בשלח שבפ' "eiwegומה

ש� מונה (שלכ� השכל בגדר ה� שבכללות החוקי� סוג על וקאי רבי�) (לשו�

"חק" נאמר שלפניו שבפסוק מכיו� כי – חזיר") ואכילת כלאי� "לבישת רש"י

הבא שבפסוק חוקיו" ש"כל מסתבר ,(12 הערה לעיל (ראה אדומה אפרה וקאי

(במכ"ש "כל" שיי� ע"ז שג� – הא' שבסוג החוקי� כל רק (לא כולל אחריו,

אדומה. פרה ג� כ"א) – יב) ג. ט, מבהעלות�

י"ל אחרי), (כבפ' חטאת מי טהרת ג� ש� מונה אינו שרש"י ומה

חטאת. מי טהרת ג� כולל ש�, שכותב אדומה" שב"פרה

מקואות).17) הל' סו� (רמב"� ההלכה בדר� משא"כ

במדב"ר18) (ראה הטמאי� את ומטהרת הטהורי� את שמטמאה מה אבל

שצז) (מצוה החינו� למ"ש [נוס� כי בשכל. ג� מוב� – ז) ש� תנחומא ה. ש�,

בהפכי� סגולות מלאי� ובאילנות.. האדמה בעשבי תרופות "כמה לזה דוגמא

(וג� עה"פ לרש"י הבמ"ח ג� כתב ועד"ז כו'" הקרי� ויחממו החמי� יקררו

מפורש מזה)] יודע (למקרא)" חמש "וכש�i"yxtaה"ב� ספי"ט) – (פרשתנו

כ� באפרו.. שנטהרו וכש� מטמאה.. פרה כ� בו העוסקי� כל מטמא שהעגל

הדרש�" ר"מ של מיסודו העתקתי "מ"א הוא זה שפי' (וא� לטמא" –ולקחו

לשכל היינו הפשט, לדר� ג� ששיי� מוכח עה"ת בפי' מעתיקו שרש"י מכיו�

הפשוט).

ואת�19) טיפי� וג' ב' עליו מזי� ח: ש� ותנחומא ח ש�, מבמדב"ר להעיר

טהרת. לו אומרי�

ה.20) יט, פרשתנו ראה

לקמ�.21) וראה המשתלח. שעיר משא"כ

נעשית22) מהיותה בה הגדול התימה ש�: חינו� ג� וראה ג. ש�, רש"י

שלאח"ז. הערות וראה הקרבנות. שאר כדר� שלא למחנה מחו�

לעני�23) דומה שענינה ט) טז, אחרי בפ' – יותר (ובארוכה כא� ברמב"�

אבל המשתלח. שייכתzehytaשעיר ע"פiedlה"ה ג� וכ"ה בפני�. כדלקמ� ,'

ב). קיא, דרמ"צ – יותר ובביאור סכ"ח. אגה"ק (ראה דא"ח

(א�24) עה"ת בפרש"י החוקי� בכלל המשתלח שעיר נמנה לא שלכ�

ש� ביומא ואפילו ש�). בשלח שבפרש"י בה�" ב"כיוצא נכלל שזה שי"ל,

החוקי� בכלל ה"ה – חוקה aiyny.(15שהיא הערה לעיל (וראה עליה�

כב.25) טז, אחרי

ח.26) ש�,

(27i"yx.ג יט, פרשתנו

ד.28) ש�,

ט.29) ש�, רש"י

אמת.30) אינה שהתורה עליה�.. משיב ש�: יומא רש"י ראה

בשכל,31) מקו� לה� יש אלו שמצות מה שזה שי"ל, ובפרט

הערה לקמ� ראה – משפטי� (בדוגמת קיומ� אופ� צ"ל שכ� לפי היינו

.(51
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כלל מובנת שאינה אדומה, פרה מצות זאת, לעומת

ואומות הרע היצר ידי על כ� להישלל יכולה אינה בשכל,

רק יכולי� ה� כא� ישראלhipwdlהעול�. "32את –oipen

יש טע� ומה הזאת המצוה "מה בטענת�: – ישראל" את

ציוה כ� כי המצוה, את לקיי� חייבי� את� אכ�, – בה"

הגיוני שאינו דבר בכ� עושי� את� א� הקדושֿברו�ֿהוא.

"טע�". כל לו ואי� כלל,

"יצר ולא "שט�", רש"י אומר מדוע ג� יוב� בכ�

כוונת33הרע" "מוני�...": של לעני� מתאי� זה ביטוי כי ,

לא א� דבר, עשיית בעת ולהצר להפריע היא ה"שט�"

בפסוק מוצאי� שאנו כפי ה'34לבטלו, מלא� "ויתיצב

היצר שהמלא� היא, המשמעות שש� לו", לשט� בדר�

לחלוטי� ממנו מנע לא א� בדרכו, עליו והקשה לבלע�

בדרכו .35להמשי�

"להפטר אומר ואינו דבריו, בסיו� ג� רש"י משנה לכ�

רשות ל� "אי� אלא בעניננוxdxdlממנה", כי אחריה",

כיו� אלא ממנה". "להפטר מחשבה מלכתחילה אי�

העול� ואומות שאי�oipenש"השט� וטועני� ישראל" את

משו� ש"תהרהר" ייתכ� וטע�, משמעות שו� זו במצוה

רשות ל� "אי� מזהירי� ולכ� המצוה, אודות xdxdlכ�

ובשמחה, בהתלהבות החוקה את לקיי� עלי� אחריה".

בשכל�. המובנות המצוות את מקיי� שאתה כפי בדיוק

" הוא לכ� שהקדושdxifbֿוהטע� כיו� מלפני": היא

מצוה לגבי קובע בעצמו חוקהefברו�ֿהוא שהיא ,

המצוה "מה הטענה כלל ל� להפריע צריכה אי� (גזירה),

זו מצוה בקיו� השלימות תכלית אדרבה: כי טע�", ומה

שהקדושֿברו�ֿהוא36הוא מפני רק כ�.xfbעשייתה

המלי� את רש"י מצטט מדוע מוב� לעיל האמור לפי

חקת המילהdxezd"זאת את רק מבאר שהוא למרות ,"

שחוקה מוכח שמה� התורה", "זאת... המלי� כי ef"חקת",

את מחייבות – ב' בסעי� כדלעיל החוקי�, שאר מכל שונה

"לפי רשותohydy...oipenההסבר ל� אי� ...xdxdl."אחריה

.„
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהעניני�

החסידות בתורת חקיקה.37מוסבר מלשו� ה� שחוקי� ,

חקוקות38ומוסבר אותיות א) בחקיקה: אופני� שני שיש ,

ה� אמנ� האותיות, זה בסוג למשל. טובה, כבאב� בכלל,

מציאות שה� הכתיבה כאותיות ולא עצמו, ztqepמהחומר

מכסות אלו ואותיות כותבי�, שעליו אתixnblלחומר

אלו לאותיות שיש כיו� זאת, בכל א� שמתחת�, החומר

הכתיבה לאותיות קשורות ה� באב�, אחיזה" כי39"מקו� ,

האב� של זוהרה את קצת ומכהות מעלימות ה� ג�

כאותיות40הטובה לעבר, מעבר החקוקות אותיות ב) .

אל41שבלוחות החומר של אחד מצד חודרת שחקיקת� ,

וה� בחומר, אחיזה כלל אי� אלו לאותיות האחר. צדו

הכתיבה. מאותיות לחלוטי� ונעלות שונות

שבמילה וכיו� ביותר. מדוייקי� בתורה העניני� כל

שג� לומר, הכרחי חקיקה, של זו משמעות ג� יש "חקה"

השאלה: ומתעוררת חקיקה. של אלו אופני� שני יש בחוקי�

רש"י פירוש לפי בחוקי�? מוצאי� שאנו האופני� שני מה�

מקו� לו שיש מהסוג החוקי� הדבר: מוב� בשכלedylkזה,

מקו� הנותנות טובה, באב� החקוקות לאותיות דומי�

מובנת שאינה התורה" חקת ו"זאת מציאות. לתוספת כלשהו

לעבר,llkבשכל מעבר החקוקות לאותיות דומה

למציאות. מקו� נתינת מכל לחלוטי� המופשטות

.‰
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החוקי� שבי� הקשר ביאור ידי על יותר יובנו הדברי�

חקיקה לבי� :42כפשוט�

"מוני�..32) כו: מט, ישעי' רש"י וראהmditecbaאות�mixzpwndראה ."

רש"י שלאlirlג� תונו.. "ולא יז) כה, "*.hipwi(בהר

בפ' ולכ� ו"מונה". "משיב" העניני�: ב' כולל ש"מקנטר י"ל, (ואולי

כותב ש� xhpwn.(16בשלח הערה לעיל ראה –

יצר33) – ש� בפרש"י כמפורש – הוא ש� ביומא ב"שהשט�" הכוונה

עה"ת בפירושו שרש"י ממה אבל ב"שט�". נכלל זה שג� כא�dpynהרע,

שע"ד משמע מקו�, מבכל ב"חק" הוצרכוhytdפירושו (ולכ� כבפני� הוא

יצה"ר). הוא שט� הוא א) טז, (ב"ב להשמיענו חז"ל

רשות ל� "ואי� ש� ביומא שמסיי� למה בנוגע ג� הוא xdxdlועד"ז

בה�").

"לשט�"34) (ועוד) יד יא, א' מלכי� ג� וראה לב. ש�, וכ"ה כב. כב, בלק

יאֿב). ש�, (ראה מלכותו ממנו נלקחה שלא א� –

רוצה35) ש"הי' –erpnlוא� רק זה הרי כב), ש�, (רש"י ,oevxמלחטוא"
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בחוקותי.37) ר"פ ש� ג� וראה פרשתנו. ריש לקו"ת

בסוכ38) תרס"ו). (בהמש� תרס"ז עומדי� אי� תש"י.ד"ה .n"kaeות

הכתיבה39) לאותיות מקו� שנותני� היינו בדיו, למלאות� שאפשר ועד

הקודמת). שבהערה (מאמרי� לגמרי המעלימי�

א.40) ה, שה"ש ג. נט, פרשתנו לקו"ת ג� וראה ש�.

עומדי�.41) היו בנס שבלוחות וסמ"� מ"� א) קד, (שבת כמרז"ל

(42.1056 ע' ח"ד לקו"ש ג� ראה

oeyl jipen" y"n ,my 'iryi i"yxa w"rve (*l`" `le) "epez`leoipr yi (qik oexqgd lr sqep ixd) dfa mbc l"i ile`e .oenn z`pe` ef (ci ,my xda) "epez l`" ixde ± ("epez

."epez" 'ld eze` xn`p mixaca od oenna od okle .xehpwd
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חפ� אתerahaיהודי ה'לקיי� נובע43רצו� זה וטבעו ,

ביטוי לידי בא הדבר מהשכל. שלמעלה הנשמה מעצ�

עדות של מסוג המצוות בקיו� שהרי חוקי�, בקיו� בעיקר

טע� יש משפטי� במלואipeibdושל מתגלה ואי� ,

ההגיו�oevxd"טהרתו" כי הנשמה, עצ� כא�sqepyשמצד

הנפש ע� המתאחד פנימי כוח הוא שכל כאשר במיוחד –

– העצמי.xizqnהמשכלת הרצו� את במקצת, לפחות ,

וטע�, שכל של עירוב בה� שאי� חוקי�, בקיו� ואילו

הנשמה. עצ� מתגלית

על החוקי� מעלת כי לחקיקה, חוקי� שבי� הקשר זהו

הכתיבה: על החקיקה ליתרו� דומה והמשפטי� העדות

החומר את מכסות לקל�, תוספת בהיות� הכתיבה, אותיות

הנוס� דבר אינ� החקיקה אותיות ואילו כותבי�. שעליו

אותה. מסתירות ה� אי� ולכ� הטובה, לאב�

דומי� לעיל שהוזכרו החוקי� סוגי ששני מוב�, זה לפי

שבחקיקה: האופני� לשני

שבקיו� מוב�, הנשמה, עצ� את מסתיר שהשכל כיו�

בהבנה מסויימת אחיזה כללי, באופ� בה�, שיש החוקי�

הרצו� את במקצת לפחות מסתיר זה שכל הרי שכלית,

בדומה – הנשמה עצ� כ� כל כא� מתגלית ואי� העצמי,

את במקצת המכהות טובה, באב� החקוקות לאותיות

מאירה אי� החקיקה במקו� – הטובה האב� של בהירותה

השכל שמעל התורה", חקת "זאת א� הטובה. האב� כ� כל

שאי� שכיו� לעבר, מעבר החקוקות לאותיות דומה לגמרי,

כלל. מסתירות ה� אי� אחיזה, מקו� לה�

.Â
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רק אינה רגילה חקיקה על לעבר מעבר החקיקה מעלת

לעבר מעבר שבחקיקה כשלעצמ�, החקוקות האותיות לגבי

החומר לגבי ג� אלא כדלעיל, אחיזה, מקו� לה� אי�

באב� החקוקות כבאותיות רגילה, בחקיקה חוקקי�: שעליו

של החיצוני לחלק רק האותיות חודרות למשל, טובה,

לכל החקיקה חודרת לעבר מעבר בחקיקה ואילו האב�,

לעומקו. החומר

של שהקשר לומר, יש מדוייק, הכל שבתורה וכיו�

בעצ� רק אינה לעבר מעבר לחקיקה התורה" חקת "זאת

כיו� אדומה, פרה של החוקה שבקיו� עול קבלת של העני�

ג� אלא כלל, הגיו� בה חקוקהשאי� שבה� ישראל מצד

חודרת התורה" חקת "זאת של שהחקיקה העול, קבלת

בשלימות. מציאות� בכל

.Ê
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תורה בלקוטי הוא: לכ� האפשרי אומר44ההסבר

פרה שמצות התורה", חקת "זאת הפסוק על הזק� אדמו"ר

בי� שהחיבור ש�, מבאר הוא התורה. כללות היא אדומה

שהוא – ל"שוב" לידיizedn"רצוא" בא – המצוות בכל

בגלוי. אדומה פרה במצות ביטוי

חקת "זאת שבמלי� רש"י, פירוש לפי ולכאורה:

היא אדומה שפרה להדגיש התורה מתכוונת התורה"

ג�dcigidהחוקה היא ולפיכ� כולה, lknבתורה dpey

לומר, מתאי� כיצד – החוקי� מ� ואפילו התורה, מצוות

את דוקא מבטא התורה" חקת "זאת שלהxywdשהפירוש

המצוות? לכל

לתורה" פני� "שבעי� דברי45אמנ�, ואלו ו"אלו ,

חיי�" עצמו46אלקי� הזק� אדמו"ר דברי ידועי� א� ,47,

הוא החומש על רש"י ומוב�,dpiiש"פירוש תורה", של

מתבטא זה תורה" של רש"י.zehytaש"יינה פירוש של

אינ� אלו פירושי� ששני בלבד זו שלא לומר, סביר לכ�

ומושלמי� מוסברי� ה� אדרבה, אלא, זה, את זה סותרי�

שבו העני� זה: ידי על שארdpeyזה מכל אדומה פרה

התורה" חקת "זאת של הפירוש לפי שלeheytaהמצוות,

– envrמקרא df oipraהיאllkd,שבתורה המצוות כל של

של לפירוש להל�zeiniptבהתא� שיוסבר כפי התורה,

ט'. בסעי�
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השמחה בעל (הריי"צ), הרבי מו"ח כ"ק שאמר במאמר

הגאולה שנת של תמוז י"ב ביו� העני�48והגאולה, מוסבר ,

ו"חוקי�". "משפטי�" "עדות", של

הכתוב, גזירת אלא השכל, פי על אינ� שחוקי� בבארו

זאת פסוק (על ברש"י "וכדאיתא הוכחה: לכ� מביא הוא

את מוני� העול� ואומות שהשט� לפי התורה) חוקת

אחריה", להרהר רשות ל� אי� מלפני היא גזירה ישראל...

המצוות את שג� ומציי�, ממשי� הוא מכ� לאחר ומיד

כחוקי�. עול, קבלת מתו� דוקא לקיי� יש השכליות

ספ"ב.43) גירושי� הל' רמב"� ראה

כא�.44) אוה"ח ג� וראה פרשתנו. ריש

נד,45) רע"א. כו, ש� ג� וראה ב. מז, זח"א (בתורה). טו פי"ג, במדב"ר

ועוד. א.

ב.46) ו, גיטי� ב. יג, עירובי�

כד.47) ע' יו� היו�

פ"ג.48) – יד) קונט' ח"א קונטרסי� בסה"מ (נדפס בעוזרי לי הוי' ד"ה
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ג� okולכאורה: iptlאומר כבר חוקת, פרשת לפני ,

מביאxtqnרש"י מדוע הכתוב. גזירת ה� שחוקי� פעמי�

וא� חוקת, מפרשת רש"י פירוש את דוקא הריי"צ הרבי

התורה"? חקת זאת פסוק "על הוא זה רש"י שפירוש מציי�

הטע� לומר,iniptdמהו שיש להסבר, בנוס� לכ�,

מפרשת לצטט הגאולה.reaydשברצונו לעני� הסמו�

אשר התורה", חקת "זאת המלי� את במפורש מציי� והוא

התורה, על לגזירה רמז אורייתא", גזירת דא "מתרגמי'

בספרי� .49כמובא

רש"י פירוש ציטוט ידי על הוא: לכ� מתכוו�dfההסבר ,

ה� שהחוקי� ש� המוסבר את רק לא להוכיח הריי"צ הרבי

המצוות את שג� בהמש�, הנאמר את ג� אלא הכתוב, גזירת

כחוקי�: עול קבלת מתו� לקיי� יש השכליות

את ג� כוללות התורה" חקת "זאת שהמלי� כיו�

התורה", "כללות היא אדומה פרה שמצות המשמעות,

שאת אתlkמוכח, כלומר, לקיי�mihxtdהמצוות, יש ,

הנעלית עול, קבלת כפיixnblמתו� בדיוק השכל, מ�

את כיllkdשמקיימי� אדומה, פרה של החוקה –

לו. ודומי� הכלל מ� נובעי� הפרטי�
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עדות, – אלו סוגי� שלושה לשאול: אפשר לכאורה

ה� – וחוקי� mipeyמשפטי� mibeqלפיdxezdהתורה .

אות� ומגדירה טע� בה� שאי� מצוות שיש קובעת, עצמה

ונקראות טע� לה� שיש מצוות ויש dxezaכ"חוקי�",

המצוות שאת רוצה התורה כלומר, ו"משפטי�". "עדות"

כדברי� יקיימו "עדות" עניני�micirndשל על

מתו�50מסויימי� יקיימו "משפטי�" שה� המצוות ואת ,

שכלית שאת51הבנה לומר ייתכ� וכיצד –lk�צרי המצוות

כחוקי�? עול קבלת מתו� לקיי�

השכליות המצוות קיו� עצ� שג� הוא, לכ� ההסבר

כלומר, עול. קבלת של בדר� להיעשות צרי� הבנה, מתו�

שהקדושֿברו�ֿהוא מפני מצוותxfbרק שקיו� ,el`יהיה

הבנה .52מתו�

לגבי הוא שכ� meiwdוכש� ote`�ג כ� המצוות, של

של מסוג שבמצוות העליו� הרצו� ג� עצמ�: המצוות לגבי

א� מחכמה, הנעלה עצמי רצו� הוא ו"משפטי�" "עדות"

אלו מצוות של שהרצו� מלפני" היא "גזירה זוהי ג�

ובשכל. בטע� יתלבש

חקת "זאת לנאמר הפנימי הטע� למרותdxezdזהו ,"
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.248 ע' חט"ז .18ֿ17
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שבו השכל על ג� פועלי� מהשכל שלמעלה xdxdiוהקב"ע `lyלקו"ש (ראה

ס"ג. כנ"ל ובשמחה, בחיות אותה שמקיי� ועד ,(898 ע' ח"ג

מצד רק לא הוא התורה" "כללות היא אדומה שפרה שמה י"ל, ועפ"ז

על פועל שהקב"ע בזה ג� אלא ח'), סעי� (כנ"ל שבה (אלאlkydה"חקה"

הקב"ע פעולת בטע�, מלובשת שאינה מכיו� מצ"ע, אדומה דפרה שהמצוה

באופ� הוא השכל על שלילה)illkשבה נמש�ly`(בבחי' ומזה יהרהר,

השכל על פועל שהקב"ע המצות, בפרטי הרצו�).biyiyאח"כ כפי

zweg zyxt zegiyÎihewl

השכל כוח על ג� העול קבלת משפיעה ,55ולכ�

zpadayרק תורגש לא ומשפטי� עדות של מסוג המצוות

" מצד הוא שקיומ� אלא כשלעצמה, השכל dxifbמציאות

מלפני" עלהיא ומשפיע כולל הנפש עצ� כי –lk

הכוחות.

מכל השונה אדומה, פרה שחוקת לכ� מתאי� זה הסבר

"חו� של ההפכי� שני את בתוכה כוללת החוקי�, שאר

"נכח ושל מחנות" בסעי�iptלשלש כדלעיל מועד", אהל

– לעבר מעבר החקיקה בדרגת עצמותו, מצד היהודי ב':

ורואה "מתכוו� הוא מחנות", לשלש "חו� בהימצאו אפילו

היכל" של .56פתחו

.‡È
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י"ב לבי� חוקת פרשת שבי� הקשר ג� שזהו לומר, ויש

שלפיכ� הגאולה, חג רבות57תמוז, פעמי� נקראת היא

תמוז,58בשבת י"ב שלפני

לו", ניתנה "חופשה שאז תמוז, לג' בסמו� ולפחות

הגאולה, התחילה

– הראשו�" תמוז ב"י"ב שנאמר במאמר שאפילו עד

התורה": חקת "זאת הפסוק על רש"י של פירושו מובא

ימיו כל חדור היה והגאולה, השמחה בעל הריי"צ, הרבי

כל קויימו זאת ע� ויחד בפועל, נפש מסירות של בעבודה

אפילו השכל. פי על מוחלטת, ב"התיישבות" העניני�

וחיזוק תורה בהרבצת עבדתי אשר הגדולה "העבודה

–59הדת" תמוז י"ב שלפני המאסר התרחש שבגללה ,

לא ואפילו השכל, פי על מקו� היה לא זו שלעבודה למרות

של עבודה מצד בגלוי באה והיא דקדושה, שכל לפי

נפש בכלlretaמסירות השכל, ממגבלות לגמרי הנעלית ,

שכאשר למרות בשלימות, מסודרת עבודה זו היתה זאת

מקו� אי� בטבעו הרי נפש, במסירות שרוי האד�

וחישובי�, תכניות נערכו וכ� וכדומה, ל"חישובי�"

האפשר. ככל גדול בהיק� יהיו הדת וחיזוק התורה שהרבצת

בפרשתנו רש"י שכדברי ישראל60וכיו�, הוא "משה ,

ל� לומר משה, ה� הדור61וישראל ככל הוא הדור שנשיא

לכל הרבי נות� זה שכוח מוב�, – הכל" הוא הנשיא כי

ישראל "בש� שרק למי א� ,dpeki"62ישראל,

מובטח, עבורנו, סלל שהוא בדר� הולכי� וכאשר

ע� היה כאשר עמנו אלקינו ה' יהי היעוד ש"יקויי�

אור יהיה ישראל בני ולכל יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו

ובגשמיות" .63ברוחניות

(d"kyz zweg t"y zgiyn)

•

שהוא55) מתבטא השכל, על ג� פועל שהקב"ע בזה דוקא ואדרבה:

נפשו. בעצ� חקוק

– שפירושו "לפניה�", נאמר במשפטי� שדוקא מה מוב� ועפ"ז

.(900 ע' ח"ג לקו"ש וראה ע"ד. ריש עו, (תו"א "לפנימיות�"

לעיל56) (נעתק בלקו"ת המבואר ע� זה לקשר בפרהסעי�ויש שמ"ש ז')

הכלי� מגדר לצאת רצוא שבה: הרצו"ש מצד הוא התורה" חקת "זאת אדומה

– זה ע� וביחד מועד"; אהל פני "נכח מטו"ד, שלמעלה קב"ע – והשכל

] בשכל ההמשכה xdxdiשוב, `lyהשכל שג� המצות בשאר נמש� שמזה ועד ,

לשלש "חו� ג� הבירור שפועל ועד ,[(54 הערה לעיל (ראה יסכי� עצמו

ודרמ"צ אגה"ק (ראה מנוגה מטה שלמטה מת טומאת ומטהר מחנות"

.(23 שבהערה

(57129 ע' ח"ה בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

.(1 הערה

א).58) פח, ב. סג, (זח"ב יומי� כולהו מתברכי� דמיני'

בשנת59) – הראשונה תמוז יב לחגיגת במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשו�

.(263 ע' תש"ח בסה"מ (נדפס תרפ"ח

ואיל�.60) 135 ע' חל"ג לקו"ש בארוכה וראה – כא. כא,

מקרא?61) של פשוטו להבנת נוגע אינו – הכל" ל�.. "לומר לכאורה

למה ומבאר שמתר� "לומרdpiyאלא שזהו – "ב�jlהכתוב ג� כולל – "

ג� הוא כ� כי – לעומתzehytaחמש" – הגשמי העשי' (ובעול� הדברי�

כו'. הדור שנשיא – שבתורה) פשט

ל"וישראל בדוגמא לסיי� לרש"י הו"ל דלכאורה – התמי' מובנת ועפ"ז

– משה" ה�

האמירה ישנה תמיד לא דבזה מוב�, הנ"ל הואjlוע"פ –lreta(שכ� (

הדור. בנשיא משא"כ משה, ה� – דמשה דעה דדור שישראל א�

(62329 ע' ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשו�

ואיל�.

קונטרסי�63) בסה"מ (נדפס תרפ"ז תמוז ג' – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשו�

בתחלתו). יד קונט' ח"א
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למה ומבאר שמתר� "לומרdpiyאלא שזהו – "ב�jlהכתוב ג� כולל – "

ג� הוא כ� כי – לעומתzehytaחמש" – הגשמי העשי' (ובעול� הדברי�

כו'. הדור שנשיא – שבתורה) פשט

ל"וישראל בדוגמא לסיי� לרש"י הו"ל דלכאורה – התמי' מובנת ועפ"ז

– משה" ה�

האמירה ישנה תמיד לא דבזה מוב�, הנ"ל הואjlוע"פ –lreta(שכ� (

הדור. בנשיא משא"כ משה, ה� – דמשה דעה דדור שישראל א�

(62329 ע' ח"ח לקו"ש וראה הנ"ל. במכתבו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשו�

ואיל�.

קונטרסי�63) בסה"מ (נדפס תרפ"ז תמוז ג' – אדמו"ר מו"ח כ"ק לשו�

בתחלתו). יד קונט' ח"א



oeiqכו f"k-e"k ipye oey`x mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"ו ראשו� יו�
פרקז

,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.ùîî ìòåôá
יו�ראשו�ושניכ"ו�כ"זסיו�

סיו� כ"ז שני יו�

,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéîìò ìë àìîîå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæålk z` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd,Leøtqg `vnp `l `edydpeekd oi` ''oinlr lk aaeq'' - ¥

`l` ,ea rityn jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melye

:`id ''aaeq'' lyzernyndøác äæéàa ïðBaúî íãàLk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¨¨¦§¥§¥¤§©
Bà BìëNa äîëçaøác ¨§¨§¦§¨¨

BìëN éæà ,BzáLçîa éîLb©§¦§©£©§£©¦§
ìò íéôéwî BzáLçîe©£©§©¦¦©
øiöîä àeää øácä©¨¨©©§ª¨

,BìëNa Bà BzáLçîa- §©£©§§¦§
elkya `vnp xacd ixdy

,ezaygnaeïéà Càlkyd ± ©¥
,daygndeìò íéôéwî©¦¦©

ìòôa Lnî àeää øácä©¨¨©©¨§Ÿ©
;Lnîz` mitiwn md - ©¨

,xacd ly cala ''xeiv''d

xacdy ,inyb xaca cgeina oaen df xac .envr xacd z` `l la`

day ,ezaygna`l ,xg`mewnaynnlreta`vnp ixd envr inybd

,ezaygn dtiwn cala ''xeiv''d z` wxe ,xacd ly ''exeiv'' wx `vnp

déa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáàaezk eiably ±18:àì ék" £¨©¨¨¦§¦¥¦Ÿ

"'Bâå íëéúáLçî éúáLçîxg` ote`a `id dlrnly daygndy ± ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§
dpd ,mc` ly ezaygn ,licadl ,xy`n ixnblBúòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨

éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥
àéä,dlrnly daygnd ±ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä ¦¦©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©

.Lnîxacdy itk `ly ± ©¨
xacdy ,mc`d lv`

`vnp epi` envr xiievnd

ezaygn oi`e ezaygna

exeiv wx ,xacd lr drityn

.ezaygna `vnp xacd ly

dlrnly daygnd eli`e

,ynn `xapd z` dtiwn

ezeedl`xapadrityn`ide

j` .ezeigdle ''yi''l ''oi`''n

zeigdy ote`a df oi`

ly ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl m`zda znvnhvn

dlrndlrnl`idy ,dlrpddzbixcnazx`yp ef zeig`l` ,`xapd

± `xapd ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln

.zeigde zeedzdd oipr z` `xapa drityn`id ,dzbixcnadzeidae

úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e,zeinipta §©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤
àéäL ,àøápä íöò CBz,''oinlr lk `lnn'' zpigany zeigd ± ¤¤©¦§¨¤¦

BëBúa úîöîöî,`xapd ly ±úeäî Cøò éôk ,áø íeöîöa §ª§¤¤§§¦§©§¦¤¤¨
,àøápä`xapd ly ezeinipta yalzdl zeigd lry oeeik ,oky - ©¦§¨

gxkdd on ,ez` cg`zdle

jxr itl mvnhvz `idy

`xapde ± `xapd ly ezedn

on ixd ,leab lra ixd `ed

`eaz ef zeigy gxkdd

dxeva ,leab ly ote`a

:oldlck ,zlabenàeäL± ¤
,`xapdúéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦

eðéäc ,Búeëéàå Búenëa± §©§¥§©§
''ezeki`'' ly zernynd

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly

ly zeigd opi` zeaiygde

cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL¤¥§§©§¦

,Búenëa,ynyd lceba -àeäLøeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk §©¤§§¨¦§Ÿ¤©
õøàä19,Búìòîe Búeëéàå ,,ynyd ly -Lé ïk íb ,BøBà àeä ¨¨¤§¥©£¨©¥¥

,úéìëz ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì ìëeé änk ãò ìeáb Bì§©©¨©§¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦©§¦
àøáð àeäL øçàîynyd mpn` m`e ± laben ixd `ed `xape ± ¥©©¤¦§¨

.dlabda z`f lka la` ,ax wgxnl dxi`níä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥
.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúå ìeáb éìòa©£¥§§©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨
ok mb riwxl riwx oia jke ±

.dpy w''z jldnïk íàå± §¦¥
,zilkze leab yi mi`xaply

íäa úLaìîä úeiçä± ©©©§ª¤¤¨¤
,mzeiniptaúðéçáa àéä¦¦§¦©

ék ,íeöòå áø íeöîö¦§©§¨¦
íöîöúäì älçz äëéøö§¦¨§¦¨§¦§©§¥
,íéîeöòå íéaø íéîeöîö¦§¦©¦©£¦
døBàå dçkî äeäúiL ãò©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨

,ef zeig ly ±íöò¤¤
,íäL úBîk íéàøápä©¦§¨¦§¤¥

úéìëúå ìeáb éìòa± ©£¥§§©§¦
dpi` dnvr zeigd ixdy

,zilkz zlra `le zlaben

`xap dpnn deedziy icke

`idy gxkdd on ,laben

cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax minevnva mvnhvz

:oldl xaqeiy itk ± ez`

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éùéìù íåéïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
ãôåúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá

øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä

êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

ח.18. נה, ˘ËÈÏ''‡19.ישעי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰קע הכ''ב) (פ''ה שבועות בהל' וכ''ה פעמי� קע כמו ה''ח) (פ''ג יסוה''ת ברמב''� ''והנה :

פע�''. שמיניות ושלש קסו וכותב: יותר לדייק הרמב''� נחית נושא) והנני (ד''ה להרמב''� פיה''מ בהקדמת כי אדה''ז, על ול''ק פעמי�.

oeiq h"k-g"k iriaxe iyily mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"ח שלישי יו�

,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù
יו�שלישיורביעיכ"ח�כ"טסיו�

סיו� כ"ט רביעי יו�

,168 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äøåî ïåáùçäå,dt 'nr cr.ïîöò úåéúåàä

àeä úeiçä øB÷î ékLaìúnä àeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨©¦§©¥
,äøBzaL úBøîàî äøNòa,mi`xapd lk e`xap mda -åét çeøå ©£¨¨©£¨¤©¨§©¦

úBîìBò àøáìå ,úéìëúå õ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥§©§¦§¦§Ÿ¨
,ãò éãò íúBéçäìe ,íúeëéàå íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà`l - ¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©£¨£¥©

milaben ,zrk mdy itk

epi` mneiwe zeki`ae zenka

gex'' zpigan eli`e ;igvp

`xaidl mileki eid ''eit

milaben izla zenler

ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwàøáð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¨
ììk äfä íìBòmler ± ¨©¤§¨

md eay mi`xapd lky ,dfd

zngne .zilkze leab ilra

gex''ny zeigd zenvnhvd

mlerd deedzp ,jxazi ''eit

leab ilra mi`xap mr dfd

,xac ly enrh .zilkze

`xaidl mileki eid recn

zilkze leab ila zenler

jxazi ''eit gex'' zpigan

epax xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfdBîkL)¤§
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦§¨
åéúBcî ìk Ck ,"óBñ-ïéà"¥¨¨¦¨

,åéúBlòôe,seq oi` od - §ª¨
,ãç éäBîøâe eäéàc`ed - §¦§¨¦©

,cg` xac md eizecneeðéä©§
,xnelk ±øàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨

,úBLBãwä åéúBcîodn zeigd zkynp -ïúeLaìúä éãé ìò ¦¨©§©§¥¦§©§¨
úBLaìúnLzecnd ±åét çeøazeedzdd ,zeklnd zxitqa ± ¤¦§©§§©¦

aezkk ,jxazi ''eit gex''e xn`nn `id20:,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦
"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å21zcn ici lr dpap mlerdy - , §¨©§¥¤¤¦¨¤

± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd

± ''eit gex''e 'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l`

,`id zeedzddyãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§§¤¤
,äæ,mlerd `xap epnny -déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk ¤§©¥©§¨¦§¥¦¥

(déáe22,av eze`k ± . ¥
eae epnn `ed eyealy

`ed ''eit gex'' jk .envr

mr cge`nd ilke yeal

dpnny ,cqgd zcn

,ixd ± mlerd deedzn

eid ''eit gex''ny zeigdny

ila zenler `xaidl mileki

,zilkze leabàlà¤¨
Ceøa - LBãwä íöîvL¤¦§¥©¨¨
ìëeiL úeiçäå øBàä àeä-¨§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥¥¥¤
úBøeîúe éôelça§¦¥§
ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä̈¦©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
,äâøãîì äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨§©§¥¨

ìëeiL eðéäcxe`d ± §©§¤©
,zeigdeúBéçäìe àøáì¦§Ÿ§©£
íéàeøa,dl`k ±úBâøãnL §¦¤©§§

úìòîe úeëéà úBâøãnî äúeçt àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦§¨¦©§§¥©£©
äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä©§¦©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî,''zexn`n dxyr''a ±-Ceøa-LBãwä Laìúî ©£¨¤¨¤¦§©¥©¨¨
åéúBcî ïäL Bîöòáe BãBáëa àeäjxazi ez` cg` xac ody ± ¦§§©§¤¥¦¨

.''envrae eceaka''

ïBaLçäåitelig ila mb ± §©¤§
xtqnd oeayg `l` ,zeize`

,zeize`d lyìò äøBî¤©
,úeiçäå øBàä èeòî¦¨§©©
ãò ,èeòî øçà èeòî¦©©¦©

epnî øàLð àlL± ¤Ÿ¦§©¦¤
,zeigdnäðéça àlà¤¨§¦¨

úðéça àeäL ,äðBøçà©£¨¤§¦©

änk ,øtñîe ïBaLçä©¤§¦§¨©¨
úBâøãîe úBçk éðéî¦¥Ÿ©§¥
äfä úeiçå øBàa úBìeìk§§§©©¤
ìL äæ óeøöa Laìîä©§ª¨§¥¤¤

Bæ äázx`ypy dnke ± ¥¨
oeaygd dxen jk lr ± dfn

dcixi xg` dcixi efy ixd ±

.herin xg` herineøçàå)§©©

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éòéáø íåééë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä

168åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå

åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä

äøåî ïåáùçäå
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä

ט.20. לג, ג.21.תהלי� פט, ˘ËÈÏ''‡22.ש� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ה פכ''א, ב''ר ל' ספכ''א. ח''א ''כדלעיל :



כז oeiq h"k-g"k iriaxe iyily mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"ח שלישי יו�

,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù
יו�שלישיורביעיכ"ח�כ"טסיו�

סיו� כ"ט רביעי יו�

,168 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äøåî ïåáùçäå,dt 'nr cr.ïîöò úåéúåàä

àeä úeiçä øB÷î ékLaìúnä àeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨©¦§©¥
,äøBzaL úBøîàî äøNòa,mi`xapd lk e`xap mda -åét çeøå ©£¨¨©£¨¤©¨§©¦

úBîìBò àøáìå ,úéìëúå õ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥§©§¦§¦§Ÿ¨
,ãò éãò íúBéçäìe ,íúeëéàå íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà`l - ¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©£¨£¥©

milaben ,zrk mdy itk

epi` mneiwe zeki`ae zenka

gex'' zpigan eli`e ;igvp

`xaidl mileki eid ''eit

milaben izla zenler

ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwàøáð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¨
ììk äfä íìBòmler ± ¨©¤§¨

md eay mi`xapd lky ,dfd

zngne .zilkze leab ilra

gex''ny zeigd zenvnhvd

mlerd deedzp ,jxazi ''eit

leab ilra mi`xap mr dfd

,xac ly enrh .zilkze

`xaidl mileki eid recn

zilkze leab ila zenler

jxazi ''eit gex'' zpigan

epax xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfdBîkL)¤§
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦§¨
åéúBcî ìk Ck ,"óBñ-ïéà"¥¨¨¦¨

,åéúBlòôe,seq oi` od - §ª¨
,ãç éäBîøâe eäéàc`ed - §¦§¨¦©

,cg` xac md eizecneeðéä©§
,xnelk ±øàLe íéîçøå ãñç ïäL ,åéúBcnî úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤¦¦¨¤¥¤¤§©£¦§¨

,úBLBãwä åéúBcîodn zeigd zkynp -ïúeLaìúä éãé ìò ¦¨©§©§¥¦§©§¨
úBLaìúnLzecnd ±åét çeøazeedzdd ,zeklnd zxitqa ± ¤¦§©§§©¦

aezkk ,jxazi ''eit gex''e xn`nn `id20:,"éäiå øîà àeä ék"¦¨©©¤¦
"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å21zcn ici lr dpap mlerdy - , §¨©§¥¤¤¦¨¤

± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd

± ''eit gex''e 'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l`

,`id zeedzddyãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§§¤¤
,äæ,mlerd `xap epnny -déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk ¤§©¥©§¨¦§¥¦¥

(déáe22,av eze`k ± . ¥
eae epnn `ed eyealy

`ed ''eit gex'' jk .envr

mr cge`nd ilke yeal

dpnny ,cqgd zcn

,ixd ± mlerd deedzn

eid ''eit gex''ny zeigdny

ila zenler `xaidl mileki

,zilkze leabàlà¤¨
Ceøa - LBãwä íöîvL¤¦§¥©¨¨
ìëeiL úeiçäå øBàä àeä-¨§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥¥¥¤
úBøeîúe éôelça§¦¥§
ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä̈¦©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
,äâøãîì äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨§©§¥¨

ìëeiL eðéäcxe`d ± §©§¤©
,zeigdeúBéçäìe àøáì¦§Ÿ§©£
íéàeøa,dl`k ±úBâøãnL §¦¤©§§

úìòîe úeëéà úBâøãnî äúeçt àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦§¨¦©§§¥©£©
äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä©§¦©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî,''zexn`n dxyr''a ±-Ceøa-LBãwä Laìúî ©£¨¤¨¤¦§©¥©¨¨
åéúBcî ïäL Bîöòáe BãBáëa àeäjxazi ez` cg` xac ody ± ¦§§©§¤¥¦¨

.''envrae eceaka''

ïBaLçäåitelig ila mb ± §©¤§
xtqnd oeayg `l` ,zeize`

,zeize`d lyìò äøBî¤©
,úeiçäå øBàä èeòî¦¨§©©
ãò ,èeòî øçà èeòî¦©©¦©

epnî øàLð àlL± ¤Ÿ¦§©¦¤
,zeigdnäðéça àlà¤¨§¦¨

úðéça àeäL ,äðBøçà©£¨¤§¦©

änk ,øtñîe ïBaLçä©¤§¦§¨©¨
úBâøãîe úBçk éðéî¦¥Ÿ©§¥
äfä úeiçå øBàa úBìeìk§§§©©¤
ìL äæ óeøöa Laìîä©§ª¨§¥¤¤

Bæ äázx`ypy dnke ± ¥¨
oeaygd dxen jk lr ± dfn

dcixi xg` dcixi efy ixd ±

.herin xg` herineøçàå)§©©

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éòéáø íåééë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä

168åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå

åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä

äøåî ïåáùçäå
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä

ט.20. לג, ג.21.תהלי� פט, ˘ËÈÏ''‡22.ש� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ה פכ''א, ב''ר ל' ספכ''א. ח''א ''כדלעיל :
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סיו� ל' חמישי יו�
פרקח ,dt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ç ÷øô,et 'nr cr.úåéçä øå÷îå

Búîëç äøæb øLàk ,ïäa àöBiëå älàä íéîeöîvä ìk̈©¦§¦¨¥¤§©¥¨¤©£¤¨§¨¨§¨
,Cøaúé,eidi minevnv dfi`e dnk -øBàä ìBëé äéäL ,àeä ¦§¨¥¤¨¨¨¨

,íîBcä øôòå íéðáà Bîk ,íéðBzçza íb Laìúäì úeiçäå- §©©§¦§©¥©©©§¦§£¨¦§¨¨©¥
mipezgzd mi`xapa ,xnelk ,zipgex zeig mey zi`xp dpi` mdae

zegpd beqdn md ,mnvr

,xzeiaCøc ,"ïáà" ék¦¤¤¤¤
dîL ,ìLîda yiy ± ¨¨§¨

,o''epe z''ia zeize`däøBî¤
dLøL ék,oa`d ly ± ¦¨§¨

ï"a äìBòä íMîmiyng ± ¦¥¨¤©
,mipye,Bøtñîamyd - §¦§¨

miieqn ielin ote`n `a o''a

,'ied my lyóìà ãBòå± §¨¤
,''oa`'' dlnaíMî úôñBð¤¤¦¥

øçà23äàøð] (íòùéì) , ©¥¦§¤
["íòèì" :úBéäì êéøöc§¨¦¦§§©©

.døöBéì òeãiärecn ± ©¨©§§¨
,s''l`d ''oa`'' dlnl sqep

meyn `ed dyxyy zexnl

.s''l` ila ,o''aíL ,äpäå§¦¥¥
úBîìBòa àeä Bîöòa ï"a©§©§§¨

,ãàî íéðBéìò,cvik - ¤§¦§Ÿ
oa` epnn deedzn ,`eti`

?zinybéãé ìòL ÷ø©¤©§¥
äâøãnî íéîeöòå íéaø íéîeöîö,xzei dpeilr ±,äâøãîì- ¦§¦©¦©£¦¦©§¥¨§©§¥¨

,xzei dpezgzepnî ãøé,mipeilrd zenleray o''a mydn ±úeiç ¨©¦¤©
Lôð àéä Bæå .ïáàa Laìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥§¤¤§¦¤¤

íîBcä,znvnevnd zeigd ±BúBà äeäîe äiçîä,oa`d z` ± ©¥©§©¤§©¤
.ìéòì øàaúpL Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàîytp yi mneca mby ± ¥©¦§¥§¨¤©§¤¦§¨¥§¥

.yil oi`n eze` deedne dignd zipgexBæåznvnevnd zeigd ± §
,mi`xapd z` zeedle zeigdl xzeiaìk àlîî" úðéça àéä¦§¦©§©¥¨

,"ïéîìò.zenlerd lk `lnn -ìk ááBñ" úðéça ïk ïéàM äî ©§¦©¤¥¥§¦©¥¨
.("ïéîìò`id `l` ,`xapl m`zda znvnevn dpi` zeigd da ± ©§¦

`idy itk `xapa drityn

ila ,zinvrd dzbixcna

zpigany ixd .mevnv

zeedzdl mileki eid zeigd

,zilkze leab ila zenler

zyalzn `idyk `wece

''zexn`n dxyr'' zeize`a

itelige oditeligae

odn f` mieedzn ,oditelig

,zilkze leab ilra mi`xap

:oldl xaqeiy itkçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

oeayg zpigaa ,minevnvd

,cala zeize`dàøáì ìBëé̈¦§Ÿ
úðéça éôk íéàeøa§¦§¦§¦©
õ÷ ïéàì ïk íb Bæ äâøãî©§¥¨©¥§¥¥
íúenëa úéìëúå§©§¦§©¨

úBéçäì ,íúeëéàå,mze` ± §¥¨§©£
çk àeäL øçàî ,ãò éãò£¥©¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä 'ä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxtene,'eë øBöòî ïéàå ,åét çeøîeiptl xevrn oi` - ¥©¦§¥©£

,efk dxeva hytzdlnìk äìBãb äìòîa íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨§©£¨§¨¨
çk úðéçaî úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk ,Ck̈§¥©£©§¦¤§§¦¨§¦§¦©Ÿ©

:ïîöò úBiúBàä úâøãîeitelign mieedznd mi`xapd eli`e - ©§¥©¨¦©§¨
.dlrnae zeki`a dhnl md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d

.ç ÷øtip`" aezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly ezecg`a iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd

,xnel mewn yiy zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd

mi`xap eedzpy dnay

sqep ,mze` rcei d"awdy

zrici - dlrnly dricia

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ,oky ,jk xacd

mc`d lv` xacdy enk df oi`) envr d"awd mr cg` xac `id dlrnly,

`le ,zakxen `id mc`d ly eytp ik ,eytpa sqep xac `id dricidy

mey ila ,dheyt zecg` `id jxazi ezecg`y oeeik .(dheyt zecg`

envr zricia :ixnbl xg` drici beq `id ezriciy xnel gxkdd on ,dakxd

iptl mb dpyi ixd "envr zrici"e ,epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed

ly df ote` .xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay jk ,mi`xapd eedzpy

,'g wxt ,df wxta .biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia oi` ,xiaqd ,drici

xne`y dny ,owfd epax xiaqi

dricil rbepa m"anxd

`ed rcnd `ed" :dlrnly

qgia wx `l `ed "'ek recid

xacd `l` ,d"awd ly ezrcl

mdy ,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye eizecn lkl qgia mb jk `ed

.envr d"awd mr cg` xac mlek

¯ Ceøa ¯ LBãwäL äëøáì BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
äèeLt úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§§¨

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà

äôìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå

éùéîç íåéäðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå

.23‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.(סע''ב (עח, משפטי� בתו''א עד''ז מ''ה. מש� שאל''� המקו� מאבני ויקח עה''פ להצ''צ אוה''ת ''ראה :

מש� סת� כא� כתב שלכ� וי''ל ועוד. אב� מע' קה''י ב) (יג, שה''ש לקו''ת ג''כ וראה אחר. באופ� מפרש ד) (א, אב�‡Á¯במאו''א אית כי

ב)". רעט, (זח''ג אב� ואית

oeiq 'l iying mei Ð g wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

¯ LBãwä ìL åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨¤©¨
Bì epkL íééepkäå íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä ¯ Ceøä§¨§¨©§¦§©¦¦¤¦

ïBâk ,äëøáì íðBøëæ eðéîëçå íéàéápäepinkge mi`iapdy dn ± ©§¦¦©£¨¥¦§¨¦§¨¨§
:xeza d''awd z` mipkn l''fàöBiëå "ãéñç"å "íeçø"å "ïepç"©§©§¨¦§©¥

,ïäaz` mipkn oda zecn - ¨¤
,d''awdàø÷pM äî ïëå± §¥©¤¦§¨
,d''awd:áéúëc ,"íëç"- ¨¨¦§¦

aezky enk1:àeä íâå"§©
ïëå ,"'Bâå íëç,mb ±BðBöø ¨¨§§¥§
aezky enk ±2:äöBø ék"¦¤

ãñç õôç"å "åéàøé úà 'ä¤§¥¨§¨¥¤¤
"àeä3mr cqg zeyrl ±

,mi`xapäöBø"å§¤
úaíéòLø ìL íúáeL ¦§¨¨¤§¨¦

íúúéîa õôç Bðéàå§¥¨¥§¦¨¨
"íúòLøáe4o`k yi ixd ± §¦§¨¨

`edy dn ,mipiprd ipy

dvex `l `edy dne dvex

úBàøî íéðéò øBäè"e§¥©¦¥§
"òøa5`ed oi`y xac ± §¨

miqgiiny ixd .ea dvex

dnkg mb ,zecn mb d''awdl

j` ± oevx mbe lkyeïéà¥
úcîe Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦©
øàLe Búeðîçøå Bcñç©§§©£¨§¨
éeaø Ba íéôéñBî åéúBcî¦¨¦¦¦
íBìLå ñç äákøäå§©§¨¨©§¨
àlà ,Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤¨
BðBöøe Búeäîe Búeîöò©§¨§
,Bzòãå Búðéáe Búîëçå§¨§¨¦¨§©§
Búøeáâe Bcñç úcîe¦©©§§¨
Bzøàôúå ,Búeðîçøå§©£¨§¦§©§
,Búøeáâe Bcñçî äìeìkä©§¨¥©§§¨
åéúBcî øàL ïëå§¥§¨¦¨

úBLBãwäezenvr ixd ± ©§
oevx ,eizegek lke ezedne

md ,zecne c''ag ,zexitqe

äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨
Búeîöò àéä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦©§
áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©

äæ øácL ,ì"æ í"aîøä± ¨©§©©¤¨¨¤
,ez` cg` xac md ,d''awd ly dnecke ezrcyäta çk ïéà¥Ÿ©©¤

ì ïæàa àìå ,Bøîàì.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§
?dnl jk lke ±äöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤

,Ba íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì`edy dpade oeirx lk - §©§¦§¨¦©Ÿ§¤¥
,envr ea `edy itk envrl eze` xiivn `ed oiadl dvexïBâk§

äöBøL,mc`d ±,äîëç úeäî Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa øiöì ¤¤§©¥§¦§¨¨¨¨¨§¨
ïäa àöBiëå íéîçøå ãñç úcî úeäî Bà ,úòc Bà ,äðéa Bà¦¨©©¨¦©¤¤§©£¦§©¥¨¤

,zecnd x`y ±.Ba ïäL úBîk ïlk øiöî àeämyk okle ± §©¥ª¨§¤¥
oiadl mc`d dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed xacdy

zecne lky ly oiprd

dqpn `edy ,dlrnly

exeiv ici lr mze` biydl

zecnde lkyd zedn z`

mdy itkea.úîàa ìáà£¨¤¡¤
àeä àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

Oðå íø,BîL LBã÷å à ¨§¦¨§¨§
àeäL øîBìk,d''awd ± §©¤

úBááø àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦§¨
úéìëúå õ÷ ïéà ãò©¥¥§©§¦
äìòîì ,úBìcáä úBâøãî©§¥©§¨§©§¨
ìk ïéîe âeñå Cøòî äìòî©§¨¥¤¤§¦¨
úBìònäå úBçaLzä©¦§¨§©©£
âéOäì íéàøápä eìëeiL¤§©¦§¨¦§©¦

.íìëNa øiöìe`ed okl ± §©¥§¦§¨
,''`ed jexa yecwd'' `xwp

lkn lcaene yecw `ed ik

xcbay dlrne dbixcn

;`xap ly ezbydék¦
äðBLàøä äâøãîe äìònä©©£¨©§¥¨¨¦¨
àéä íéàøápä ìöà¥¤©¦§¨¦¦

úàø÷ð ïëlL ,äîëçä± ©¨§¨¤¨¥¦§¥
,dnkgd,"úéLàø"- ¥¦

''dnkg ziy`x''6lre ,

"(miwl` `xa) ziy`xa''

:ozpei mebxz xne`

zernyn ± ''`znkga''

wx `l `id ''ziy`x'' dlnd

zilrpd ± `l` ,dpey`x

lk ly xewnde xzeia

z`xwp jk llbae ,x`yd

,''ziy`x'' dnkgúîàa ék¦¤¡¤
àéä,dnkg ±úéLàø ¦¥¦

úeiçä ìk øB÷îe§¨©©
äîëçäî ék ,íéàøápa©¦§¨¦¦¥©¨§¨
ïäîe ,úòãå äðéa úBëLîð¦§¨¦¨¨©©¥¤
,zrce dpia (dnkg)n ±

ãñçå äáäà Bîk ,úìkNnä LôpaL úBcnä ìk úBëLîð¦§¨¨©¦¤©¤¤©©§¤¤§©£¨¨¤¤
,ïäa àöBiëå íéîçøådpia ,dnkg ± lkydn ze`a zecnd lk - §©£¦§©¥¨¤

.zrceäàøpëå,mi`exy itk ±àeä úòc Ba ïéàL ïèwäL ,Leça §©¦§¤§¤©¨¨¤¥©©
ïéàL íépè÷ íéøáãì àéä Búáäà íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©©£¨¦¦§¨¦§©¦¤¥

,íáäàì éeàø?dnl jk lkeíéøác áäàì úòc Ba ïéàL éðtî ¨§©£¨¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ§¨¦

äðåîàäå ãåçéä øòù
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì

170ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

éùéù íåéàéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
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¯ LBãwä ìL åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨¤©¨
Bì epkL íééepkäå íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä ¯ Ceøä§¨§¨©§¦§©¦¦¤¦

ïBâk ,äëøáì íðBøëæ eðéîëçå íéàéápäepinkge mi`iapdy dn ± ©§¦¦©£¨¥¦§¨¦§¨¨§
:xeza d''awd z` mipkn l''fàöBiëå "ãéñç"å "íeçø"å "ïepç"©§©§¨¦§©¥

,ïäaz` mipkn oda zecn - ¨¤
,d''awdàø÷pM äî ïëå± §¥©¤¦§¨
,d''awd:áéúëc ,"íëç"- ¨¨¦§¦

aezky enk1:àeä íâå"§©
ïëå ,"'Bâå íëç,mb ±BðBöø ¨¨§§¥§
aezky enk ±2:äöBø ék"¦¤

ãñç õôç"å "åéàøé úà 'ä¤§¥¨§¨¥¤¤
"àeä3mr cqg zeyrl ±

,mi`xapäöBø"å§¤
úaíéòLø ìL íúáeL ¦§¨¨¤§¨¦

íúúéîa õôç Bðéàå§¥¨¥§¦¨¨
"íúòLøáe4o`k yi ixd ± §¦§¨¨

`edy dn ,mipiprd ipy

dvex `l `edy dne dvex

úBàøî íéðéò øBäè"e§¥©¦¥§
"òøa5`ed oi`y xac ± §¨

miqgiiny ixd .ea dvex

dnkg mb ,zecn mb d''awdl

j` ± oevx mbe lkyeïéà¥
úcîe Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦©
øàLe Búeðîçøå Bcñç©§§©£¨§¨
éeaø Ba íéôéñBî åéúBcî¦¨¦¦¦
íBìLå ñç äákøäå§©§¨¨©§¨
àlà ,Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤¨
BðBöøe Búeäîe Búeîöò©§¨§
,Bzòãå Búðéáe Búîëçå§¨§¨¦¨§©§
Búøeáâe Bcñç úcîe¦©©§§¨
Bzøàôúå ,Búeðîçøå§©£¨§¦§©§
,Búøeáâe Bcñçî äìeìkä©§¨¥©§§¨
åéúBcî øàL ïëå§¥§¨¦¨

úBLBãwäezenvr ixd ± ©§
oevx ,eizegek lke ezedne

md ,zecne c''ag ,zexitqe

äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨
Búeîöò àéä àéäL ,Lnî©¨¤¦¦©§
áúkL Bîëe ,Búeäîe¨§¤¨©

äæ øácL ,ì"æ í"aîøä± ¨©§©©¤¨¨¤
,ez` cg` xac md ,d''awd ly dnecke ezrcyäta çk ïéà¥Ÿ©©¤

ì ïæàa àìå ,Bøîàì.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîL §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§
?dnl jk lke ±äöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤

,Ba íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì`edy dpade oeirx lk - §©§¦§¨¦©Ÿ§¤¥
,envr ea `edy itk envrl eze` xiivn `ed oiadl dvexïBâk§

äöBøL,mc`d ±,äîëç úeäî Bà ,ïBöøä úeäî BìëNa øiöì ¤¤§©¥§¦§¨¨¨¨¨§¨
ïäa àöBiëå íéîçøå ãñç úcî úeäî Bà ,úòc Bà ,äðéa Bà¦¨©©¨¦©¤¤§©£¦§©¥¨¤

,zecnd x`y ±.Ba ïäL úBîk ïlk øiöî àeämyk okle ± §©¥ª¨§¤¥
oiadl mc`d dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed xacdy

zecne lky ly oiprd

dqpn `edy ,dlrnly

exeiv ici lr mze` biydl

zecnde lkyd zedn z`

mdy itkea.úîàa ìáà£¨¤¡¤
àeä àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

Oðå íø,BîL LBã÷å à ¨§¦¨§¨§
àeäL øîBìk,d''awd ± §©¤

úBááø àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦§¨
úéìëúå õ÷ ïéà ãò©¥¥§©§¦
äìòîì ,úBìcáä úBâøãî©§¥©§¨§©§¨
ìk ïéîe âeñå Cøòî äìòî©§¨¥¤¤§¦¨
úBìònäå úBçaLzä©¦§¨§©©£
âéOäì íéàøápä eìëeiL¤§©¦§¨¦§©¦

.íìëNa øiöìe`ed okl ± §©¥§¦§¨
,''`ed jexa yecwd'' `xwp

lkn lcaene yecw `ed ik

xcbay dlrne dbixcn

;`xap ly ezbydék¦
äðBLàøä äâøãîe äìònä©©£¨©§¥¨¨¦¨
àéä íéàøápä ìöà¥¤©¦§¨¦¦

úàø÷ð ïëlL ,äîëçä± ©¨§¨¤¨¥¦§¥
,dnkgd,"úéLàø"- ¥¦

''dnkg ziy`x''6lre ,

"(miwl` `xa) ziy`xa''

:ozpei mebxz xne`

zernyn ± ''`znkga''

wx `l `id ''ziy`x'' dlnd

zilrpd ± `l` ,dpey`x

lk ly xewnde xzeia

z`xwp jk llbae ,x`yd

,''ziy`x'' dnkgúîàa ék¦¤¡¤
àéä,dnkg ±úéLàø ¦¥¦

úeiçä ìk øB÷îe§¨©©
äîëçäî ék ,íéàøápa©¦§¨¦¦¥©¨§¨
ïäîe ,úòãå äðéa úBëLîð¦§¨¦¨¨©©¥¤
,zrce dpia (dnkg)n ±

ãñçå äáäà Bîk ,úìkNnä LôpaL úBcnä ìk úBëLîð¦§¨¨©¦¤©¤¤©©§¤¤§©£¨¨¤¤
,ïäa àöBiëå íéîçøådpia ,dnkg ± lkydn ze`a zecnd lk - §©£¦§©¥¨¤

.zrceäàøpëå,mi`exy itk ±àeä úòc Ba ïéàL ïèwäL ,Leça §©¦§¤§¤©¨¨¤¥©©
ïéàL íépè÷ íéøáãì àéä Búáäà íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©©£¨¦¦§¨¦§©¦¤¥

,íáäàì éeàø?dnl jk lkeíéøác áäàì úòc Ba ïéàL éðtî ¨§©£¨¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ§¨¦

äðåîàäå ãåçéä øòù
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì

170ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

éùéù íåéàéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
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תמוז א' שישי יו�
פרקט ,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìáà .è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà ãò

.úòcä éôk äáäàäL ,íáäàì íééeàøäxzei mc`l yiyk ± ¨§¦§©£¨¤¨©£¨§¦©©©
ezrc m`e ;xzei jxr ixwi mixacl ezad` mb z`hazn ,zrc

tzeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt mixacl `id ezad` mb ,dzeg

.zrce lkyn zekynp ody iptn ± zrca ,lkyaLôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤
úBáz da úBëLîð¦§¨¨¥

,äáLçnä úBiúBàåon - §¦©©£¨¨
ytpa zexvep zecnd

ly milnde zeize`d

,daygndLôpäL¤©¤¤
,úáäBàL øáãa úáMçî§©¤¤§¨¨¤¤¤

éà Bàãñçä ìòôì C ¥¦§Ÿ©¤¤
.úBcî øàLa ïëå ,íéîçøå§©£¦§¥¦§¨¦
zeize`d ze`a odny ±

ly ezaygne ,daygnay

.zecna dxeyw mc`ìëáe§¨
¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨
äcî Bæéà da úLaìî§ª¤¤¨¥¦¨
äáLçî áLçì äàéánä©§¦¨©£Ÿ©£¨¨
dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ¦¨¦©¨

.Bæ äáLçî ìLdcnd ± ¤©£¨¨
efd daygnd z` d`iady

,dze` dignd `id

äáLçnä úBiúBàîe± ¥¦©©£¨¨
,ayeg mc`dyúBëLîð¦§¨
,øeacä úBiúBàmc`dy - ¦©¦

,xacnïäåzeize`d ± §¥
,daygnay.Lnî ïúeiç± ©¨©¨

.xaec mc`dy xeacd zeize` lyäNòî éãéì àéáî øeacäå§©¦¥¦¦¥©£¥
.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå ä÷ãväaeh ly xac ± ©§¨¨¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥

ici lr `eaz jlnd zaygny ''lret'' jlnd ieeivy ,df ixd ,cqge

,lreta dyrna exeaicøác äæéà Bîöòa äNBò íãàäLk íâå± §©§¤¨¨¨¤§©§¥¤¨¨
dxe`kl jixv df oi` df dxwnay ± zeyrl ayeg `edy dn z`

zeyrl ayeg `ed :dyrnl cin daygnn `l` ,xeaicd jxc xearl

ick ,dfk dxwna mby ,oldl cin xaqen ,eze` dyer `ede dyrn

exari mdy gxkdd on ,dyrnl daygnn e`eai zeigde gekdy

`edyk ,xeaica dpyiy dcixid znbeca efk dcixie zelylzyd

,zzl zlefl deevne xacnLaìúnä dúeiçå Lôpä çk éøä£¥Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥
,Bæ äiNòa,xacd ziiyra -Lôpä çk éaâì Lnî ïéàk àeä ©£¦¨§©¦©¨§©¥Ÿ©©¤¤

,äîLpì óebä ìLîe Cøòëe ,íãàä øeaãa Laìúnä dúeiçå§©¨©¦§©¥§¦¨¨¨§¤¤§©©©§¨¨
zeeydl jiiy `l jk ,dnypl sebd oia zeezyd mey oi`y myk -

ytpd ly zeigde gekd z`

iabl ,dyrna miyalznd

mi`haznd zeigde gekd

zeige gekdyke ;xeaica

ziiyrl cr ecxi ytpd

xak xar ,dyrna xacd

daxda lecb mevnv gekd

;xeaicay gekd xy`nïëå§¥
øeacä úBiúBà Cøò¤¤¦©¦

,äáLçnä úBiúBàì- §¦©©£¨¨
zeize` iabl xeaicd zeize`

jxr odl oi` ,daygnd

jxr mey oi`y myk ,llk

iabl xeaicd zeize`l

,daygnd zeize`Cøò ïëå§¥¤¤
úeäîì äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨§¨
da úLaìîä äcnä©¦¨©§ª¤¤¨

,dúBà äiçîexen`k - §©¨¨
zeigd `id dcndy ,lirl

,ayeg `edy daygnd ly

jxr mey daygnl oi`y jk

,dcnd iabl llkCøò ïëå§¥¤¤
éaâì äcnä úeiçå úeäî̈§©©¦¨§©¥
äëLîð epnnL ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå äðéáe äîëçä©¨§¨¦¨¨©©¤§¨¨©¥¤¤¦¤¦§§¨

Bæ äcîoi` ,dhnl dlrnln zebixcnd zcixi xcq lkay ,ixd ± ¦¨
zecnl :dilrny dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd dbixcnl

jke ,dcnd iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey oi`

.xeaic iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicläæ ìëå,`ed ±Lôða §¨¤§¤¤
,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå íãàä̈¨¨§¤¤¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦§©§¦

:úeiçä øB÷îe úéLàø àéä äîëçä ílëaL± d''awd eli`e - ¤§ª¨©¨§¨¦¥¦§©©
`idy ,dnkgn dlrp jk lk `ed ± `ad wxta owfd epax xiaqi

.ynn diyrk eiabl

éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥
úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨©§¥©
úlçz àéäL ,äîëçä©¨§¨¤¦§¦©

,dúéLàøå äáLçî- ©£¨¨§¥¦¨
,dxewneäNòî óBñ àéä¦©£¤

úáLçpL eðéäc ,Bìöà¤§§©§¤¤¡¤¤
úâøãîe úðéça àéä elàk§¦¦§¦©©§¥©

-Ceøa-LBãwä éaâì äiNò£¦¨§©¥©¨¨
:áéúëãk ,àeäenk - §¦§¦

aezky1:äîëça ílk"ª¨§¨§¨
éNò."údid ,dxe`kly ± ¨¦¨

iabl ynzydl mi`zn

''zlkyd'' dlna ,dnkg

e` (zlkyd dnkga mlek)

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå

åôäá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä

ùãå÷ úáùìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë

כד.1. קד, תהלי�

fenz 'a ycew zay mei Ð h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז ב' קודש שבת יו�

,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

'' weqtd xne` recn ± lky ly zxg` oeylaziyrxaecnyk ''

iabl diyrk `id dnkgy ,`id dpeekd `l` ± ?dnkg zece`

,d''awdúéîLâå úéðôeb äiNòaL úeiçä CøòkL ,øîBì eðéäå§©§©¤§¤¤©©¤©£¦¨¨¦§©§¦
àéäL ,äîëçä úeiç Cøòì,dnkgd ±úeiçä øB÷îe úéLàø §¤¤©©¨§¨¤¦¥¦§©©

íéàeøaä ìëå íãàä¨¨§¨©§¦
,íéiîLb,dnkg iably - ©§¦¦

oi` ,dzligze zeigd xewn

ly zeigl llk jxr mey

dkenpd zeigd `idy ,diyr

,xzeiaàeäLly zeigd ± ¤
`id ,diyrúeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL¤§¦©¦¤
zeize` ly zeigd ±

`id ,xeaicdéaâì ïéàk§©¦§©¥
úBiúBàaL úeiçä©©¤§¦

àeäL ,äáLçnäzeigd ± ©©£¨¨¤
`id ,daygnd zeize`ny

úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©
äëLîð ïänL úBcnä©¦¤¥¤¦§§¨

Bæ äáLçîxaqedy itk ± ©£¨¨
zeize`d lky ,lirl

efi`n ze`a daygnay

ytpdy znxebd `idy dcn

ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz

zeize`,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±ïéàk ¤§©¦
úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦

lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±

zg` lr ixd ± dpnn dlrnly dbixcnd iabl oi`k `id odn zg`

,(dnkg) xzeia oeilrd iabl (diyr) xzeia oezgzdny dnke dnk

- dnkg iabl diyr oiay jxrkeúìòîe úâøãî Cøò Lnî ïk¥©¨¤¤©§¥©©£©
úéLàø àéäL ,äîëçä©¨§¨¤¦¥¦
ìëaL úeiçä øB÷îe§©©¤§¨

,úBîìBòäo`k ,oky - ¨¨
zxitq zece` xaecn

mler ly dnkgd

xewnd `idy ,zeliv`d

`edy ,zeliv`d mlerl

,xzeia oeilrd mlerd

x`y xewn `linne

mlern dhnly zenlerd

oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨
,äiNòaL úeiç úðéça ìò©§¦©©¤¨£¦¨

àéäLdnkgd zennex ± ¤¦
`id ,diyr iablúeîîBø,ly ±ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç §¨¥©§¥§©¤¥

ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤£¨
úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî©§¥¨¥©¥¥

÷ø`id d''awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
daxda dlrn dlrnl `ed ''mvr''d ixd ,dnkg iabl diyr enk

± ?dnkg iabl diyr xy`n

df ixdïéàL éðtî¦§¥¤¥
÷ø âéOäì çk íéàøápa©¦§¨¦Ÿ©§©¦©

ìzLääúâøãnî úeìL ©¦§©§§¦©§¥©
,íúéLàø àéäL ,äîëç- ¨§¨¤¦¥¦¨

zcxei `idy ji`úâøãîì§©§¥©
eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úâøãî úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤©§¥©
äiNò úâøãîk äîëçä©¨§¨§©§¥©£¦¨

,Lnîcr dnkgny - ©¨
dcixid `id mi`xapa diyr

zebixcn ly xzeia dlecbd

,biydl mzexyt`ayeðéäc§©§
øîBì,xnelk ±àeäL± ©¤

,jxazi.äîëçä úâøãnî ãàî ãàî áø éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©©¨§¨

iL àìåelôà ,äîëçì ñçéúnä ïéðò íeL Bìöà ñçéì ììk C §Ÿ©¨§¨§©¥¤§¦§¨©¦§©¥§¨§¨£¦
`l ±,áø éelòå äìòî Cøãaoiivl ick dnkgl zeqgiizd elit` - §¤¤©£¨§¦©

dlrnl `ed jexa `ed ji`

epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk± §©¨¨
,d''awd lrøLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
Búîëç âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦¨§¨

,Búeäî Bàixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn

,zepeilre dlily ly ote`a

z` oiadl xyt` i`y

jiiy `l z`f lkae ± d''awd

,d''awd zece` jk xnelék¦
ìôBðå ñçéúî äâOää ïéðò¦§©©©¨¨¦§©¥§¥

wx ±äîëç øác ìò©§©¨§¨
øLôàL øîBì ,ìëNå̈¥¤©¤¤§¨
ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà ,BâéOäì§©¦¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

ïåùàø íåé÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää

172ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì



לי fenz 'a ycew zay mei Ð h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז ב' קודש שבת יו�

,et 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

'' weqtd xne` recn ± lky ly zxg` oeylaziyrxaecnyk ''

iabl diyrk `id dnkgy ,`id dpeekd `l` ± ?dnkg zece`

,d''awdúéîLâå úéðôeb äiNòaL úeiçä CøòkL ,øîBì eðéäå§©§©¤§¤¤©©¤©£¦¨¨¦§©§¦
àéäL ,äîëçä úeiç Cøòì,dnkgd ±úeiçä øB÷îe úéLàø §¤¤©©¨§¨¤¦¥¦§©©

íéàeøaä ìëå íãàä¨¨§¨©§¦
,íéiîLb,dnkg iably - ©§¦¦

oi` ,dzligze zeigd xewn

ly zeigl llk jxr mey

dkenpd zeigd `idy ,diyr

,xzeiaàeäLly zeigd ± ¤
`id ,diyrúeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL¤§¦©¦¤
zeize` ly zeigd ±

`id ,xeaicdéaâì ïéàk§©¦§©¥
úBiúBàaL úeiçä©©¤§¦

àeäL ,äáLçnäzeigd ± ©©£¨¨¤
`id ,daygnd zeize`ny

úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©
äëLîð ïänL úBcnä©¦¤¥¤¦§§¨

Bæ äáLçîxaqedy itk ± ©£¨¨
zeize`d lky ,lirl

efi`n ze`a daygnay

ytpdy znxebd `idy dcn

ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn zeize`a xdxdz

zeize`,zecnd ly zeigd iabl qt`k `id ,daygnddpnny

daygn zeize` ze`ael`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±ïéàk ¤§©¦
úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç éaâì§©¥©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦

lky ,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±

zg` lr ixd ± dpnn dlrnly dbixcnd iabl oi`k `id odn zg`

,(dnkg) xzeia oeilrd iabl (diyr) xzeia oezgzdny dnke dnk

- dnkg iabl diyr oiay jxrkeúìòîe úâøãî Cøò Lnî ïk¥©¨¤¤©§¥©©£©
úéLàø àéäL ,äîëçä©¨§¨¤¦¥¦
ìëaL úeiçä øB÷îe§©©¤§¨

,úBîìBòäo`k ,oky - ¨¨
zxitq zece` xaecn

mler ly dnkgd

xewnd `idy ,zeliv`d

`edy ,zeliv`d mlerl

,xzeia oeilrd mlerd

x`y xewn `linne

mlern dhnly zenlerd

oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§
øúBé ,úeîîBø úBâøãî©§§§¥
äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨
,äiNòaL úeiç úðéça ìò©§¦©©¤¨£¦¨

àéäLdnkgd zennex ± ¤¦
`id ,diyr iablúeîîBø,ly ±ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç §¨¥©§¥§©¤¥

ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe øeaãå äiNò úðéça úBâøãî©§§§¦©£¦¨§¦©£¨¨¦§¥¤£¨
úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe íø àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§

.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî©§¥¨¥©¥¥

÷ø`id d''awd iabl dnkgy wx mixne` ep` recn ,xacd jk m` ± ©
daxda dlrn dlrnl `ed ''mvr''d ixd ,dnkg iabl diyr enk

± ?dnkg iabl diyr xy`n

df ixdïéàL éðtî¦§¥¤¥
÷ø âéOäì çk íéàøápa©¦§¨¦Ÿ©§©¦©

ìzLääúâøãnî úeìL ©¦§©§§¦©§¥©
,íúéLàø àéäL ,äîëç- ¨§¨¤¦¥¦¨

zcxei `idy ji`úâøãîì§©§¥©
eðà Cëì ,äìôMä äiNò£¦¨©§¨¨§¨¨
-LBãwä éaâlL íéøîBà§¦¤§©¥©¨
úâøãî úáLçð àeä-Ceøä¤¡¤¤©§¥©
äiNò úâøãîk äîëçä©¨§¨§©§¥©£¦¨

,Lnîcr dnkgny - ©¨
dcixid `id mi`xapa diyr

zebixcn ly xzeia dlecbd

,biydl mzexyt`ayeðéäc§©§
øîBì,xnelk ±àeäL± ©¤

,jxazi.äîëçä úâøãnî ãàî ãàî áø éelò äìòðå àOðå íø̈§¦¨§©£¤¦©§Ÿ§Ÿ¦©§¥©©¨§¨

iL àìåelôà ,äîëçì ñçéúnä ïéðò íeL Bìöà ñçéì ììk C §Ÿ©¨§¨§©¥¤§¦§¨©¦§©¥§¨§¨£¦
`l ±,áø éelòå äìòî Cøãaoiivl ick dnkgl zeqgiizd elit` - §¤¤©£¨§¦©

dlrnl `ed jexa `ed ji`

epi` df mb ± dnkgn

,mi`znåéìò øîBì ïBâk± §©¨¨
,d''awd lrøLôà éàL¤¦¤§¨

ìíéðBéìò àøáð íeL §¦§¨¤§¦
Búîëç âéOäì íéðBzçúå§©§¦§©¦¨§¨

,Búeäî Bàixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn

,zepeilre dlily ly ote`a

z` oiadl xyt` i`y

jiiy `l z`f lkae ± d''awd

,d''awd zece` jk xnelék¦
ìôBðå ñçéúî äâOää ïéðò¦§©©©¨¨¦§©¥§¥

wx ±äîëç øác ìò©§©¨§¨
øLôàL øîBì ,ìëNå̈¥¤©¤¤§¨
ìáà ;âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éà Bà ,BâéOäì§©¦¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

ïåùàø íåé÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää

172ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì



fenzלב 'a ycew zay mei Ð h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäL àeä-Ceøa-LBãwäiC ©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨
,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàL Ba øîBì ììkz`fe - §¨©¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨

iptnék,d''awd ±åéìò øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéàlr ± ¦¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥¨¨
,d''awdäîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL¤¦¤§¨§©¦§¥©¥¨§¨¨¨

øLôà éàL ,äwîòå©£ª¨¤¦¤§¨
÷îò éðtî íéãia dLMîì§©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤

òîBMä ìkL ,âOnä± ©ª¨¤¨©¥©
,dl` mixacéôì ,Bì ÷çöé¦§©§¦

Bðéà LeMnä LeçL¤©¦¥
ìò àlà ìôBðå ñçéúî¦§©¥§¥¤¨©
úñtúpä úéîLb äiNò£¦¨©§¦©¦§¤¤

,íéãia,inyb xac - ©¨©¦
,micia gwlpe dyrpd

milekiy ,eilr xnel mi`zn

oipr eli`e ,micia eyynl

lkya ''lawzn''d ,lky ly

llk mi`zn `l ,cala

jk lk `id dnkgdy xnel

yynl xyt` i`y ,dwenr

dze`micia.Lnî äëëå§¨¨©¨
-LBãwä éaâì úáLçð¤¡¤¤§©¥©¨
ìëOä úâøãî àeä-Ceøä©§¥©©¥¤
úéîLb äiNòk äâOääå§©©¨¨©£¦¨©§¦
úâOä elôàå ,Lnî©¨©£¦©¨©

íéìëNilra mi`vnp ± §¨¦
,dlecb dpadúBîìBòaL¤§¨

äàlò äîëç úâøãî elôàå ,íéðBéìò,dpeilrd dnkgd ± ¤§¦©£¦©§¥©¨§¨¦¨¨
,zeliv`d mleray,ílk úà äiçîäipipr lke mi`xapd lk - ©§©¨¤ª¨

,lky:áéúëãkaezky enk -1:."úéNò äîëça ílk"± §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkg epiid ,''dnkg''n `id mzeige mi`xapd lk zeedzdy

zeliv`ay (dpeilr) d`lir dnkg mb zaygp ok it lr s` ,zeliv`c

dnkgn dlrnl jxr ila `ed d''awd ,oky ,d''awd iabl diyrk

epiadl xyt` i`y ,xnel llk mi`zn `l `linn ± zeliv`ay

lry llk ''yeg''d epi` lkyde dnkgd oipry oeeik ,lkye dnkga

.jkn ixnbl dlrnl `ed ik ,ebiydl xyt` eci-LBãwäM äîe©¤©¨
,áeúka "íëç" àø÷ð àeä-Ceøaoipr el miqgiin oky ixd - ¨¦§¨¨¨©¨

,dnkgdk äëøáì íðBøëæ eðéîëç íâåúìòîe úâøãî Bì ep §©£¨¥¦§¨¦§¨¨¦©§¥©©£©
,äîëçäjxazi `edy - ©¨§¨

,mkgàeäL íeMî eðéä©§¦¤
epnnL ,äîëçä øB÷î§©¨§¨¤¦¤

ìöàðå CLîð Cøaúéiabl ± ¦§¨¥¦§¨§¤¡¨
oeyld xn`p mi`xap

iable ,xvepy xac ,''`xap''

,zeliv`d mlerny dbixcn

lv`py ,''lv`p'' `ed oeyld

dbixcn jxazi epnn yxtpe

eflv`pedf,úâøãî úeäî̈©§¥©
äàlò äîëç,dpeilr ± ¨§¨¦¨¨

ïëå .úeìéöàä íìBòaL± ¤§¨¨£¦§¥
:mya d''awl mi`xewy dn

,"ãéñç"å "íeçø"zexnl - ©§¨¦
zecnn ixnbl dlrnl `edy

iptn df ixd ,cqge mingx

øB÷î àeäL íL ìò©¥¤§
ïëå .íéãñçäå íéîçøä̈©£¦§©£¨¦§¥

,úBcnä øàLdny - §¨©¦
zecna d''awd z` mipiivny

`edy iptn df ixd ,zexg`d

,el` zecnl xewnïlkL± ¤ª¨
,zecnd lkäëLîää ïéðòå Cøãå .Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥§¤¤§¦§©©©§¨¨
,úeìéöàäå`edy ,d''awdn zecne dnkg elv`pe ekynp cvik - §¨£¦

dnkgd oipr jynpy ixg` mb s`e ,zecne dnkgn ixnbl dlrnl

,jxazi ez` cg` xac od ,zecndeéàCdnkgd oipr lv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbl dlrnly ''seq oi`''n zecndeäîeefi` ± ©

cg` xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr dzeiday ,o`k dlv`p zedn

df xac dpd ,jxazi ez`íéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦

äðåîàäå ãåçéä øòù
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå

æôíéìéëùîì

.2‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰�ג למצוא אפשר זה בעני� מראי�מקומות וכו'''. אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא''ח בכ''מ יותר "בבי' :

ציור�''. או פשיטות� – דספירות ''אורות ער� ד', כר� חב''ד'', – הערכי� ב''ספר

. . .mei meid

iyily meioeiq ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,gxw :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.ynn lreta ÎctÎ . . . oipr k"b dfe :`ipz

.miig mdy miayeg le`ya mby - dle`y miig ecxie

ik ,daeyz eyre mdl xvazp mewn ,ezn `l gxw ipa enk ,dle`y miig ecxiea dkxad
rl elkeie miig eidi le`ya mby ,dkxad idefe ,ig `edy cer lk wx zlren daeyz.daeyz zey

iriax meioeiq fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,gxw :yneg
.clwÎkw :mildz

.zilkze ÎctÎ . . . `lnne :`ipz

lka lczydle ,ezqpxtl ilk zeyrl wx eilr mc`d .dyrz xy` lka `"d jkxae aizk
xy` ,dxezd ipic t"r lkd 'idiy epiid ,'ek d`pe`c zleqte biq lkn xedh 'idi ilkd xy` egk

.ie`xd mewnl jlz dqpxtd xy`e ,geixa dqpxt :mipya dpeilrd dkxal ie`x ilk `ed f`

iying meioeiq gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,gxw :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.eizecn Î168Î . . . xewn ik :`ipz

oi` orci` ` htlrd orn q`ee mrc hin :miiq ,eiign rxe`n x"enf`` epal extqa v"vd¨
ixry rl` fi` ,lralrw ` oi` (`iqexa dphw rahn) qrwiR`w bivraif orpicx`t elit` ,dqpxt©¨

.ort` mdi` x`t orpiif mipeilrd zelkid¨

ev bree ic orqiee elit` sx`c`a'n :siqede x"en``l l"pd lk x"enf`` xtiq mipy dnk xeark
mly aala ortlrd ,xwir xrc oiif sx`c qr ,qie` hip hk`n q`c x`p ,mipeilrd zelkid ic¨¨©

.daeh ` o`h orci` ` oi` w`nyrb ` ora`d ,litrb ` hin¨©¨
iytg mebxz

miray gieexdl elit` ,ezqpxta icedil miriiqny dfa :miiq ,eiign rxe`n x"enf`` epal extqa wcv gnvd

.eipta migezt mipeilrd zelkidd ixry lk ,milbrÎxgqa (`iqexa dphw rahn) "qrwitew"

j` ,mipeilrd zelkidl jxcd z` zrcl mb jixv :siqede x"en``l l"pd lk x"enf`` xtiq mipy dnk xeark

.icedil daeh ziiyra beprz 'idiy ,ybxa mly aala riiql :xwird 'idiy jixv ,llk dpyn df oi`

iyiy meioeiq hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,gxw :yneg
.cnwÎnw :mildz

.onvr zeize`d . . . oeaygde :`ipz

ik ji` ,zihxt dgbyd oipr ze`xl envr z` libxdl ,zeciqgd zxez t"r mc`d zcear
ze`ivn `ed df j` df xy` ,zihxtd ezgbyda rbx lka mi`xapde mlerd z` ycgn 'zi eaeha

.mneiwe mzeig mi`xapd

íåé
ïåùàø
:mildz

hiw wxtn

fv weqt

izad` dn

erw weqt cr

izgky `l

íåé
éðù
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

nw wxtn

cnw wxt cr



לג . . .mei meid

iyily meioeiq ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,gxw :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.ynn lreta ÎctÎ . . . oipr k"b dfe :`ipz

.miig mdy miayeg le`ya mby - dle`y miig ecxie

ik ,daeyz eyre mdl xvazp mewn ,ezn `l gxw ipa enk ,dle`y miig ecxiea dkxad
rl elkeie miig eidi le`ya mby ,dkxad idefe ,ig `edy cer lk wx zlren daeyz.daeyz zey

iriax meioeiq fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,gxw :yneg
.clwÎkw :mildz

.zilkze ÎctÎ . . . `lnne :`ipz

lka lczydle ,ezqpxtl ilk zeyrl wx eilr mc`d .dyrz xy` lka `"d jkxae aizk
xy` ,dxezd ipic t"r lkd 'idiy epiid ,'ek d`pe`c zleqte biq lkn xedh 'idi ilkd xy` egk

.ie`xd mewnl jlz dqpxtd xy`e ,geixa dqpxt :mipya dpeilrd dkxal ie`x ilk `ed f`

iying meioeiq gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,gxw :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.eizecn Î168Î . . . xewn ik :`ipz

oi` orci` ` htlrd orn q`ee mrc hin :miiq ,eiign rxe`n x"enf`` epal extqa v"vd¨
ixry rl` fi` ,lralrw ` oi` (`iqexa dphw rahn) qrwiR`w bivraif orpicx`t elit` ,dqpxt©¨

.ort` mdi` x`t orpiif mipeilrd zelkid¨

ev bree ic orqiee elit` sx`c`a'n :siqede x"en``l l"pd lk x"enf`` xtiq mipy dnk xeark
mly aala ortlrd ,xwir xrc oiif sx`c qr ,qie` hip hk`n q`c x`p ,mipeilrd zelkid ic¨¨©

.daeh ` o`h orci` ` oi` w`nyrb ` ora`d ,litrb ` hin¨©¨
iytg mebxz

miray gieexdl elit` ,ezqpxta icedil miriiqny dfa :miiq ,eiign rxe`n x"enf`` epal extqa wcv gnvd

.eipta migezt mipeilrd zelkidd ixry lk ,milbrÎxgqa (`iqexa dphw rahn) "qrwitew"

j` ,mipeilrd zelkidl jxcd z` zrcl mb jixv :siqede x"en``l l"pd lk x"enf`` xtiq mipy dnk xeark

.icedil daeh ziiyra beprz 'idiy ,ybxa mly aala riiql :xwird 'idiy jixv ,llk dpyn df oi`

iyiy meioeiq hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,gxw :yneg
.cnwÎnw :mildz

.onvr zeize`d . . . oeaygde :`ipz

ik ji` ,zihxt dgbyd oipr ze`xl envr z` libxdl ,zeciqgd zxez t"r mc`d zcear
ze`ivn `ed df j` df xy` ,zihxtd ezgbyda rbx lka mi`xapde mlerd z` ycgn 'zi eaeha

.mneiwe mzeig mi`xapd

íåé
ïåùàø
:mildz

hiw wxtn

fv weqt

izad` dn

erw weqt cr

izgky `l

íåé
éðù
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

nw wxtn

cnw wxt cr



.לד . .mei meid

zay,oeiq lשר"חb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,gxw :yneg
.pwÎdnw :mildz

.zeigd xewne . . . dpde .g wxt :`ipz

z"eny dyxtd zxard[mebxz cg`e `xwn mipy]izy e` ,dxhtdd mb oixewe .weqt weqt -
.dfa `veike zexaegn zeiyxt e` ,g"x zay `ed m` zexhtdd

dpey`xd ely zecigil qpkpyk mqxetn oexyk lrae oievn ielir jxa`l owfd epiax dprn
orpiif zeinybe zeipgex :`pf`ila d"pwz zpya -[md]fi` qr q`ee q`c .mzedn mvra miktd¨¨

zeipgex oi` oexqg ` fi` ,zeinyb oi` dlrn `.[zeipgexa oexqg `ed ,zeinyba dlrn `edy dn]

xrpii` `f` hree dcear jxec oe` .dlrn lra xrhqrxb xrc ewlga gny ` fi` zeinyb oi`
,oexqg xrhqrxb xrc ewlga gny ` fi` xra` zeipgex oi` .zebixcn rhqkrd ic ev ornewev¨

ltepe cxei ` ,l"x ,hxree xr oe`'dcear' ici lre ,xzeia dlecbd dlrn lra `ed ewlga gnyd - zeinyba]

`pngx 'idp `ede ,xzeia lecbd oexqgd `ed ewlga gnyd - zeipgexa la` .xzeia zedeabd zebixcnl dfk cg` ribi

.[ltepe cxei ,olvil

oey`x mei,fenz דר"ח` b"yz'dב

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,zweg :yneg
.hÎ` :mildz

.uw oi` . . . la` .h wxt :`ipz

ipipra mibeprzd lk z` zindl ,ld`a zeni ik mc` l"fxck `ed dxez ipal 'ie`xd p"qn
ly dld`a oezpe xeqn zeidln dnd mirpen ,mler ibeprza jxrd ilw mixac elit` ik .mler

.dxez

ipy meifenz ab"yz'd

.mixeriyi"yxit mr ipy ,zweg :yneg
.fiÎi :mildz

.milikynl . . . iptn wx :`ipz

zad`e ly dyr zevn ilr lawn ipixd dlitzd mcew xnel oekp :execiqa azek owfd epiax
mc`d leki ea jxc xy` ,dqipkd xry `id l`xyi zad` zevn xy` ,zxne` z`f .jenk jrxl

.lltznd zltz laewz dzekfa ,lltzdl `"d iptl `eal

•

íåé
éùéîç
:mildz

dnw wxtn

pw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

` wxtn

h wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

i wxtn

fi wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� לועזיים בתאריכים השימוש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íãà øîàé àìŸŸ©¨¨

.da àöBiëå ,'úéðBìt äøæ äãBáò ãöa éì [ïúîä] øîL' :Bøáçì©£¥§Ÿ¦§©£¨¨¨§¦§©¥¨

חדשי� לפי וכדומה במסמכי� התארי� את לציי� מותר הא�

לועזיי�?

התורה, מ� באיסור כרו� הדבר כי הסבור מהאחרוני� יש

"וש� מהכתוב: כנלמד כוכבי�, עבודת ש� להזכיר אסור שהרי

להולדת נמנה הלועזי השני� ומני� תזכירו", לא אחרי� אלהי�

זרה עבודה הזכרת משו� בכ� ויש הנוצרי), (ישו האיש' 'אותו

קעא) יו"ד, שיק מהר"� .(שו"ת

מכתבי� א� מצאנו כ�. על להקפיד נהוג אי� למעשה,

התארי� את מלציי� נמנעו שלא הדורות, לאור� ישראל מגדולי

הקדמוני� הפוסקי� דברי לפי מבואר הדבר טע� (ראההלועזי.

כא�) מיימוניות' נאמר'הגהות לא זרה עבודה ש� הזכרת איסור כי ,

("וש� ואלהות שררה של לשו� ממנו המשתמע בש� אלא

אחרי�"). אלהי�

הלועזי השני� מני� דבר של לאמיתו כי עוד, שהוסיפו ויש

המובא לפי שכ� האיש, אותו של להולדתו כלל מכוו� אינו

הולדתו מתארי� מתחיל אינו אלו שני� מני� (ראהבמקורותינו,

ט) יו"ד ג, אומר .יביע

ש� הזכרת איסור משו� בכ� שאי� א� כי שכתבו, יש זאת ע�

צור�, ללא לגויי� להדמות הדבר ראוי אי� מקו� מכל עכו"�,

להתיר יש – נדרש הדבר כאשר ש�)ורק יבי"א ט. קכז, פשוט .(גט

שני יו� זרה"? "עבודה מצד להיאסר יכול שיער האם

:Ê"Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦

..íéðôa íàöî íà ìáà ;BúãBáò íB÷îì õeç ïàönL ïîæa ?íéøeîà£¦¦§©¤§¨¨¦§£¨£¨¦§¨¨¦§¦

BðéàL øác ïéa çaænì éeàøä øác ïéa ,ïBéfa Cøc ïéa ãBák Cøc ïéa¥¤¤¨¥¤¤¦¨¥¨¨¨¨©¦§¥©¥¨¨¤¥

.çìîe íéî elôà ,øeñà íéðôa àöîpä ìk ¯ çaænì éeàø̈©¦§¥©¨©¦§¨¦§¦¨£¦©¦¤©

נכריות שפאות כ� על סערה התעוררה שני� מספר לפני

זרה. עבודה לפני שהוקרב משיער מיוצרות

הראוי דבר בי� בפני�.. מצאו "א� זו, בהלכה רבינו מדברי

מי� אפילו אסור בפני� הנמצא כל ראוי שאינו דבר בי� למזבח

אי� א� ג� נאסר, האליל לפני המונח דבר שכל עולה ומלח",

לפני הונח שהחפ� העובדה עצ� המזבח. גבי על קרב מסוגו

מחשיבה הזו, השהות תכלית היתה מה הבחנה בלי האליל,

זרה'. עבודה כ'תקרובת אותו

והש"� הב"ח קלט,ג)וכתבו "...ודבריו(יו"ד הרמב"�: דברי על

מעשית, מבחינה אמנ�, להחמיר". לו יש נפש בעל וכל נכוני�

מאחר האליל, לפני השיער כמויות כל את להניח אפשרות אי�

להחמיר נרצה א� וג� רב, ריחוק מסוי� במקו� נמצא והוא

לעצמו, יחמיר נפש בעל – מונח כ� שאולי השיער מיעוט משו�

מרובה. בהפסד בפרט לאחרי�, לא אבל

זביחה כעי� ממנו עשה "א� ג� הוא האיסור נוספת: נקודה

– לפניה מקל "שיבר לדוגמה: המשתברת", זריקה כעי� או

די� אומרת, זאת לזביחה". דומה המקל ששבירת כיו� נאסר,

המזבח, גבי על להקרבה ראוי שאינו בחפ� ג� חל 'תקרובת'

לזביחה. דומה בצורה נעשית העבודה א�

רבי� דברי� עוד נאמרו זו לדממה')בפרשה שערה 'יק� ספר ,(ראה

א� השיער, מקור את לבדוק יש אכ� כי היא הרווחת והמסקנה

הדי�. מ� איסור ולא ע"ז, בהלכות והקפדה החמרה אלא זו אי�

שלישי יו� לנכרי קרקע מכירת

:„ ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ïéøëBî ïéà äî éðtîe¦§¥¨¥§¦

îa íäì.ò÷øwa äéðç íäì ïzz àì ,"ípçú àìå" :øîàpL ?øaç ¨¤¦§ª¨¤¤¡©§Ÿ§¨¥Ÿ¦¥¨¤£¨¨©©§©

המכירה", "היתר נושא הפרק על עלה האחרוני� בדורות

להפקיע כדי השמיטה שנת למש� לנכרי הקרקעות מכירת היינו

בנושא. גדול פולמוס והתעורר שביעית, איסורי מה�

מכירת של האיסור הוא מכירה היתר לשלילת הנימוקי� אחד

כא�. הנלמדת בהלכה האמור לנוכרי, ישראל באר� קרקע

פרנק הגרצ"פ הביא זו טענה כנגד קכג)אול�, סי' יור"ד צבי (הר

חסד": ה"תורת בעל סברת את

אלא 'מכירה' בלשו� האיסור את כתבה לא שהתורה מכ�

איננה תחנ�' 'לא של האיסור שמהות להסיק יש 'חניה', בלשו�

באר� הנכרי של וההשתקעות ה'חניה' אלא המכירה, פעולת

קבע לישיבת הנכרי את תביא לא המכירה שא� ומכא�, ישראל.

מותרת. המכירה � בקרקע" ו"חניה

לה� תת� "לא הרמב"�: של בלשונו לדייק נית� כ� ואכ�,

עראי ישיבת ישיבת� � קרקע לה� יהיה לא שא� בקרקע, חניה

הפעולה א� כי המכירה, עצ� אינו האיסור כלומר, היא".

בקביעות. באר� להתיישב לנכרי הגורמת

נוספי� נימוקי� ישנ� תחנ�" "לא איסור לחשש פרט אמנ�,

אר�. מגדולי רבי� המכירה" ל"היתר התנגדו שבגינ�

רביעי יו� אחר... לאדם להפוך

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰:øîBìk ¯ BîL äpLîe§©¤§§©

.'íéNònä ïúBà äNòL Léàä BúBà éðéàå ,øçà éðàL'¤£¦©¥§¥¦¨¦¤¨¨¨©©£¦

הגמרא מדברי היא הרמב"� של ב)מקורו טז, האומרת(ר"ה ,

אמנו, משרה נלמד הדבר אד�. של דינו גזר מקרע הש� שינוי כי

ל'שרה'. מ'שרי' שמה שהשתנה לאחר אלא לב� זכתה שלא

כפשוטו? הש� לשינוי היא הכוונה לתשובה בנוגע א� הא�

מעשיו לשינוי אלא הכוונה שאי� היא הרמב"� דברי משמעות

הקוד� למצבו ביחס אחר כאד� שיחשב עד מוחלט, באופ�

א) ל, סוכה הר"�(חת"ס בדברי כי לציי�, יש א� ש�). כי(ר"ה מבואר

עצמו זה מעשה שכ� ממש, שמו את שישנה היא הכוונה אכ�
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ראשו� יו� לועזיים בתאריכים השימוש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íãà øîàé àìŸŸ©¨¨

.da àöBiëå ,'úéðBìt äøæ äãBáò ãöa éì [ïúîä] øîL' :Bøáçì©£¥§Ÿ¦§©£¨¨¨§¦§©¥¨

חדשי� לפי וכדומה במסמכי� התארי� את לציי� מותר הא�

לועזיי�?

התורה, מ� באיסור כרו� הדבר כי הסבור מהאחרוני� יש

"וש� מהכתוב: כנלמד כוכבי�, עבודת ש� להזכיר אסור שהרי

להולדת נמנה הלועזי השני� ומני� תזכירו", לא אחרי� אלהי�

זרה עבודה הזכרת משו� בכ� ויש הנוצרי), (ישו האיש' 'אותו

קעא) יו"ד, שיק מהר"� .(שו"ת

מכתבי� א� מצאנו כ�. על להקפיד נהוג אי� למעשה,

התארי� את מלציי� נמנעו שלא הדורות, לאור� ישראל מגדולי

הקדמוני� הפוסקי� דברי לפי מבואר הדבר טע� (ראההלועזי.

כא�) מיימוניות' נאמר'הגהות לא זרה עבודה ש� הזכרת איסור כי ,

("וש� ואלהות שררה של לשו� ממנו המשתמע בש� אלא

אחרי�"). אלהי�

הלועזי השני� מני� דבר של לאמיתו כי עוד, שהוסיפו ויש

המובא לפי שכ� האיש, אותו של להולדתו כלל מכוו� אינו

הולדתו מתארי� מתחיל אינו אלו שני� מני� (ראהבמקורותינו,

ט) יו"ד ג, אומר .יביע

ש� הזכרת איסור משו� בכ� שאי� א� כי שכתבו, יש זאת ע�

צור�, ללא לגויי� להדמות הדבר ראוי אי� מקו� מכל עכו"�,

להתיר יש – נדרש הדבר כאשר ש�)ורק יבי"א ט. קכז, פשוט .(גט

שני יו� זרה"? "עבודה מצד להיאסר יכול שיער האם

:Ê"Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦

..íéðôa íàöî íà ìáà ;BúãBáò íB÷îì õeç ïàönL ïîæa ?íéøeîà£¦¦§©¤§¨¨¦§£¨£¨¦§¨¨¦§¦

BðéàL øác ïéa çaænì éeàøä øác ïéa ,ïBéfa Cøc ïéa ãBák Cøc ïéa¥¤¤¨¥¤¤¦¨¥¨¨¨¨©¦§¥©¥¨¨¤¥

.çìîe íéî elôà ,øeñà íéðôa àöîpä ìk ¯ çaænì éeàø̈©¦§¥©¨©¦§¨¦§¦¨£¦©¦¤©

נכריות שפאות כ� על סערה התעוררה שני� מספר לפני

זרה. עבודה לפני שהוקרב משיער מיוצרות

הראוי דבר בי� בפני�.. מצאו "א� זו, בהלכה רבינו מדברי

מי� אפילו אסור בפני� הנמצא כל ראוי שאינו דבר בי� למזבח

אי� א� ג� נאסר, האליל לפני המונח דבר שכל עולה ומלח",

לפני הונח שהחפ� העובדה עצ� המזבח. גבי על קרב מסוגו

מחשיבה הזו, השהות תכלית היתה מה הבחנה בלי האליל,

זרה'. עבודה כ'תקרובת אותו

והש"� הב"ח קלט,ג)וכתבו "...ודבריו(יו"ד הרמב"�: דברי על

מעשית, מבחינה אמנ�, להחמיר". לו יש נפש בעל וכל נכוני�

מאחר האליל, לפני השיער כמויות כל את להניח אפשרות אי�

להחמיר נרצה א� וג� רב, ריחוק מסוי� במקו� נמצא והוא

לעצמו, יחמיר נפש בעל – מונח כ� שאולי השיער מיעוט משו�

מרובה. בהפסד בפרט לאחרי�, לא אבל

זביחה כעי� ממנו עשה "א� ג� הוא האיסור נוספת: נקודה

– לפניה מקל "שיבר לדוגמה: המשתברת", זריקה כעי� או

די� אומרת, זאת לזביחה". דומה המקל ששבירת כיו� נאסר,

המזבח, גבי על להקרבה ראוי שאינו בחפ� ג� חל 'תקרובת'

לזביחה. דומה בצורה נעשית העבודה א�

רבי� דברי� עוד נאמרו זו לדממה')בפרשה שערה 'יק� ספר ,(ראה

א� השיער, מקור את לבדוק יש אכ� כי היא הרווחת והמסקנה

הדי�. מ� איסור ולא ע"ז, בהלכות והקפדה החמרה אלא זו אי�

שלישי יו� לנכרי קרקע מכירת

:„ ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ïéøëBî ïéà äî éðtîe¦§¥¨¥§¦

îa íäì.ò÷øwa äéðç íäì ïzz àì ,"ípçú àìå" :øîàpL ?øaç ¨¤¦§ª¨¤¤¡©§Ÿ§¨¥Ÿ¦¥¨¤£¨¨©©§©

המכירה", "היתר נושא הפרק על עלה האחרוני� בדורות

להפקיע כדי השמיטה שנת למש� לנכרי הקרקעות מכירת היינו

בנושא. גדול פולמוס והתעורר שביעית, איסורי מה�

מכירת של האיסור הוא מכירה היתר לשלילת הנימוקי� אחד

כא�. הנלמדת בהלכה האמור לנוכרי, ישראל באר� קרקע

פרנק הגרצ"פ הביא זו טענה כנגד קכג)אול�, סי' יור"ד צבי (הר

חסד": ה"תורת בעל סברת את

אלא 'מכירה' בלשו� האיסור את כתבה לא שהתורה מכ�

איננה תחנ�' 'לא של האיסור שמהות להסיק יש 'חניה', בלשו�

באר� הנכרי של וההשתקעות ה'חניה' אלא המכירה, פעולת

קבע לישיבת הנכרי את תביא לא המכירה שא� ומכא�, ישראל.

מותרת. המכירה � בקרקע" ו"חניה

לה� תת� "לא הרמב"�: של בלשונו לדייק נית� כ� ואכ�,

עראי ישיבת ישיבת� � קרקע לה� יהיה לא שא� בקרקע, חניה

הפעולה א� כי המכירה, עצ� אינו האיסור כלומר, היא".

בקביעות. באר� להתיישב לנכרי הגורמת

נוספי� נימוקי� ישנ� תחנ�" "לא איסור לחשש פרט אמנ�,

אר�. מגדולי רבי� המכירה" ל"היתר התנגדו שבגינ�

רביעי יו� אחר... לאדם להפוך

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰:øîBìk ¯ BîL äpLîe§©¤§§©

.'íéNònä ïúBà äNòL Léàä BúBà éðéàå ,øçà éðàL'¤£¦©¥§¥¦¨¦¤¨¨¨©©£¦

הגמרא מדברי היא הרמב"� של ב)מקורו טז, האומרת(ר"ה ,

אמנו, משרה נלמד הדבר אד�. של דינו גזר מקרע הש� שינוי כי

ל'שרה'. מ'שרי' שמה שהשתנה לאחר אלא לב� זכתה שלא

כפשוטו? הש� לשינוי היא הכוונה לתשובה בנוגע א� הא�

מעשיו לשינוי אלא הכוונה שאי� היא הרמב"� דברי משמעות

הקוד� למצבו ביחס אחר כאד� שיחשב עד מוחלט, באופ�

א) ל, סוכה הר"�(חת"ס בדברי כי לציי�, יש א� ש�). כי(ר"ה מבואר

עצמו זה מעשה שכ� ממש, שמו את שישנה היא הכוונה אכ�
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קוד�, שהייתי האיש אינני באומרו: בתשובה לחזור לו יגרו�

מעשי. את לשנות ועלי

מהותו ע� קשור האד� של שמו לדבר: פנימי טע� א� קיי�

מהווה הש� שינוי עצ� לפיכ�, חז"ל. בדברי כמבואר הפנימית

ואישיותו מאחר הקודמי�, מעשיו את שיעזוב לכ� סגולה כעי�

פמ"ד)השתנתה ב"ר, הנחלי� .(אשד

מהווה אד�, של דינו גזר מקרע הש� שינוי כי לעיל, האמור

בדברי כמובא חולה, של שמו את לשנות למנהג מקור ג�

י)הרמ"א שלד, .(יו"ד

בכ�. מה של דבר אינו הש� שינוי כי לציי�, יש זאת ע�

חיי�' מי� 'באר בראשית)בספר יחיאל(פרשת רבי רבו, בש� מביא

שכל אד� ידי על אלא ש� לשנות אי� כי מזלוטשוב, מיכל

לידתו בעת לו הנית� האד� ש� שכ� הקודש. ברוח מעשיו

עלול הש� בשינוי ימיו. לכל חיותו מקור והוא משמי�, מזדמ�

חיותו. מקור את חלילה לאבד איפוא הוא

חמישי יו� ה"בחירה"? את סותרת ה"ידיעה" האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰äkøà" Bæ äìàL úáeLzL¤§©§¥¨£ª¨

ïéàå ;íãàä ãéa íãàä äNònL ,÷ôñ àìa òãð ìáà .. dcî õøàî¥¤¤¦¨£¨¥©§Ÿ¨¥¤©£¥¨¨¨§©¨¨¨§¥

.Ck úBNòì àì åéìò øæBb àìå ,BëLBî àeä Ceøa LBãwä©¨¨§§Ÿ¥¨¨Ÿ©£¨

של משמעותה מה המפורסמת: בשאלה כא� נוגע הרמב"�

הכל יודע הקב"ה והרי לאד�, הנתונה החופשית הבחירה

ובכל להיות, העתיד את יודע הקב"ה אכ� כי ומבאר, מראש?

עליו�. כח של כפיה ללא מעשיו את עושה האד� זאת

המשנה את ג� פירש טכ� פ"ג והרשות"ו)(אבות צפוי "הכל :

הרשות זאת וע� האד�, מעשי את ויודע צופה הקב"ה – נתונה"

הבחירה. את שוללת הידיעה ואי� רשע או צדיק להיות נתונה

שידיעתו עתידות, לחוזה דומה שהדבר מוסי�, הראב"ד

פעולות על השפעה כל לה אי� להתרחש העתיד את מראש

חז"ל וכמאמר ה"ג)העתיד. פ"א ר"ה את(ירושלמי רואה "הקב"ה

שנולד. לאחר שהוא כפי העתיד את שרואה היינו, הנולד",

על השפעה חסר אכ� הוא העתידות חוזה להבי�: צרי� ועדיי�

ומקיי� מחיה המהווה, הכח היא הבורא ידיעת אבל ההתרחשויות,

עליה�? השפעה כל לה שאי� לומר יתכ� ואי� הנבראי�, את

החסידות בתורת כ� על ב)מוסבר מד, בהר תורה ידיעת(לקוטי :

היא שלה וההשפעה עלמי�" כל "סובב בבחינת היא הקב"ה

תגרו� ולא האד�, ממנה יתפעל שלא עד מרחוק מקי� "בבחינת

"התפעלות גורמת שאינה האד� למחשבת בדומה הכרח", שו� לו

במחשבתו" שמקי� בדבר 366)ושינוי עמ' ז, כר� שיחות .(לקוטי

שישי יו� לגופים? מקום יהיה הבא" ב"עולם האם

:·"‰ Á"Ù ,‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰äiåâe óeb Ba ïéà ¯ àaä íìBòä̈¨©¨¥§¦¨

.úøMä éëàìîk óeb àìa ,ãáìa íé÷écvä úBLôð àlà ,[ãìù]¤¨©§©©¦¦¦§©§Ÿ§©§£¥©¨¥

מעמדו בשאלת תלויה לבוא לעתיד הגו� של מעמדו שאלת

מהותו. מבחינת הנפש לגבי הגו� של

אבל לנפש, וסיוע עזר לשמש יכול הגו� הרמב"�, לפי

לנשמות המיועד דבר היא – השכר שלימות – הסופית התכלית

בגו�, צור� עוד יהיה שלא רק לא הגאולה, בוא ע� שכ�, בלבד.

דווקא sebdאלא on dhytddתגענה שהנשמות לכ� תביא

לכ�, השכינה. בזיו ההשגה המתי�",לשלמות "תחיית לאחר

הנשמות בעול� השכר את יקבלו הנשמות שבו זמ� יבוא

הגופי�. ללא הבא") ("העול�

ישתת� הוא וג� לגו� ער� יישאר תמיד הרמב"� לדעת ואילו

שני�, אלפי עד� בג� כבר נשמותשהיו ג� מזו: יתירה העוה"ב. בחיי

בגופי�. לנשמות דווקא יוענק הסופי והשכר בגו� ויתלבשו ישובו

דווקא כי ומבארת הרמב"�, כשיטת נוקטת החסידות תורת

שבזמ� אלא הבורא של ונעלה מיוחד עצמותי כוח ישנו בגו�

אול� הנפש. מ� חיותו את מקבל הגו� ולכ� מתגלה, אינו הזה

את הגו� יקבל גילוי, לידי תבוא כשהאלוקות לבוא, לעתיד

תהיה ש"הנשמה נאמר זה מצב ועל העצמי, משורשו חיותו

מהגו�" רמ"ג)ניזונית ה, מלוקט המאמרי� .(ספר

קודש שבת ק"ש ברכות זמן סוף

:‚È ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰äéðôì àeä Cøáîe§¨¥§¨¤¨

ìL øçà àø÷å øçà elôà ,íBiä ìk äéøçàìe.úBòL L §©£¤¨¨©£¦¥©§¨¨©©¨Ÿ¨

בגמרא הוא הדי� ב)מקור י, אד�(ברכות שא� מבואר ש� ,

לקוראה יכול בזמנה שמע קריאת לקרוא הספיק ולא אנוס היה

קריאת כקורא שכר לו שאי� וא� זמנה. לאחר ג� בברכותיה

בתורה. כקורא שכר לו יש – שמע

יוצאי� אי� א� שמע, קריאת ברכות לומר יכולי� באמת אי�

יוס�' ה'בית מסביר זו? באמירה חובה רלה)ידי ברכות(א"ח :

עצמ�, בפני ברכות ה� אלא המצוות, כברכת אינ� שמע קריאת

ולאחריה. שמע קריאת לפני אמירת� את שקבעו אלא

בברכותיה? שמע קריאת לקרוא נית� מתי ועד

היו�, כל בברכותיה ק"ש לקרוא נית� כא�, הרמב"� לדעת

ערבית תפילת זמ� עד א)כלומר, ה, ברכות גבורי� .(שלטי

התוספות סוברי� זאת, ש�)לעומת ברכות ברשב"א שיכול(הובא

ק"ש שחריתלקרוא תפלת זמ� סו� היינו, חצות. עד רק בברכותיה

חכמי� א)לדעת כו, אפשרי.(ברכות הדבר א� ספק חצות ולאחר ,

גאו� האי רב לדעת י)ואילו סי' פ"א ברא"ש,ש� יכול(הובא

שחרית תפלת זמ� סו� שהיא רביעית, שעה סו� עד רק לאומר�

יהודה רבי ש�)לדעת .(במשנה

נפסק יא)להלכה, נח, אדה"ז א�(שו"ע גאו�. האי רב כדעת

צדק' ה'צמח ג)מדברי ג, כשיטת(ברכות לפסוק נוטה שדעתו נראה

כ�, ועל חצות. עד בברכותיה ק"ש לקרוא המתירי� התוספות,

ק"ש ברכות ואומרי� להתפלל המאחרי� סומכי� הנראה, כפי

רביעית. שעה לאחר א�
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מ��ראל‡. עיר זרה]מ�יחי נסקלי�,[לעבודה א�� הרי � ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
י��בי את ה�יח� א�א זרה, עב�דה עבד� ��א �י על ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹא�
נהרגי� ה��חי�, העיר ואנ�י א�ת�. �עבד� עד ֱִִֶָָ�ְְְִִֵֶַַַָָָָעיר�
עליה� ���ל�ה א� זרה, עב�דה �עבד� וה�א ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ�סי�;
י�מע "לא ל�מר: �למ�ד מ�י�? למ�יח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ�אל��.

�י�". ִַעל

�ני�·. מ�יחיה ��הי� עד ה��חת, עיר נע�ית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
בל�על"; �ני אנ�י� "יצא� ��אמר: �ני�, על יתר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: העיר, �מא�ת� �בט מא�ת� מ�יחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהי�
ר��, ���יח� ועד עיר�"; י��בי את ו��יח� ָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ"מ�ר��,
ה�ח א� אבל �בט. �ל ר�� ועד מ�אה ה��חי� ַ�ֲִֵֶֶָ�ְִִֵַָָ�ְְִַויהי�
"י��בי ��אמר: �יחידי�, א�ת� �ני� �בט, �ל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�ר��
מ�אה �ח�ת וכל �ד�ל; �ר� ולא קט�, �פר לא � ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נ�י� ה�יח�ה א� וכ� �ד�ל. �ר� �בט �ל ור�� קט�, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�ְְָָָ�פר
א� מע�ט�, �ה�ח א� יחיד, �ה�יח� א� קט�י�, ִַָ�ְִִִִֶֶַָָא�
�ני� אי� � ל� מח�צה מ�יחיה �הי� א� מאליה�, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ֶ�ה�ח�
עב�דה �עבד� �יחידי� ה� הרי א�א ה��חת, עיר �י� ��ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הר�גי ��אר לי�ר�יה� �ממ�נ� �עבד, מי �ל ס�קלי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

�י�. ִֵ�ית

�ל‚. ה�ד�ל �י� �ית א�א ה��חת עיר �י� �ני� ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי�
את א� הה�א האי� את "וה�צאת ��אמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�בעי�
�ערי�" אל ה�ה, הרע ה�בר את ע�� א�ר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא�ה

ו�ער �ער �ל �ל �י� �בית נהרגי� יחידי� כ"ג� [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] ה�ד�ל.שבכל �י� �בית א�א נהרגי� המר�י� ואי� ,ְְֵַ�ְֱִִִֵֶֶַָָָ

��אמר:„. ה��חת, עיר נע�ית מקלט מערי אחת ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
לפי ה��חת, עיר נע�ית יר��לי� ולא ערי�"; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"�אחת
��פר ה��חת עיר ע��י� ואי� ל�בטי�. נתח�קה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ��א

י�ראל.[בגבול] אר� את ויחריב� ��י� י�נס� ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ז�; �צד ז� ה��ח�ת עיר�ת �ל� ע��ה אחד �י� �ית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואי�

ע��ה. מרחק�ת, הי� א� ֶָ�ְֲִָָאבל

�ל���‰. מ�יחיה ���יח�ה עד ה��חת, עיר ע��י� ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאי�
'נל� א� ונז�ח', 'נל� א� ונעבד', 'נל� לה�: ויאמר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹר�י�
�נק�ל 'נל� א� ונ��חוה', 'נל� א� �ננ��', 'נל� א� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַ�נק�ר',
א� עב�דת�, �ר� א�ת� ועבד� ��מעי�, וה� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָ�אל��';

עב�ד�ת מאר�ע א�ת�[המנויות]�אחת ���ל� א� , ְְְֲִֵֶַַַַָ
�ל �במ�יחיה �� נתק�מ� ��א ה��חת עיר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�אל��.
�כל �מעידי� מתרי� לה�? ע��י� היא� הא��, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָה�נאי�
א�ת� וס�קלי� זרה, עב�דה מה� �עבד ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

לי�ר�יה�. �ממ�נ� ְְִִִֵֶָָ�יחידי�;

.Âעיר לע��ת רא�יה ��הא �זמ� ה��חת, עיר �י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהיא�
עד וח�קרי�, וד�ר�י� ��לחי� ה�ד�ל �י� �ית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָה��חת?
וחזר� ר��, א� העיר �ל �ה�חה �ר�רה �ראיה ְְָָ�ְִָָָ�ְְְִֵֶֶָָָ��דע�

חכמי�, �למידי �ני לה� ��לחי� �� אחר זרה. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלעב�דה
מ�טב;לה ���בה, וע�� חזר� א� �להחזיר�. א�ת� זהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

לעל�ת י�ראל לכל מצ�י� �י� �ית � �א�ל�� עמד� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָוא�
עד מלחמה, ע�ה� וע�רכי� עליה� צרי� וה� ל�בא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה�
�יני� ��י לה� מר�י� מ�ד העיר, ����קע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ���קע
עב�דה �עבד עדי� �ני עליו ��א� מי �ל א�ת�. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודני�
�ל נמצא� א� א�ת�: מפרי�י� ,�� �התר� אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצא� נ��ל; העיר ��אר א�ת�, ס�קלי� � מע�ט� ְְְְְִִִִִִָָָָָהע�בדי�
�ינ�, �� וג�מרי� ה�ד�ל �י� לבית א�ת� מעלי� � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�ר��
אד� נפ� �ל את �מ�י� �סי�. �עבד� א�� �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�רגי�
וא� ;��� ה�חה א� ונ�י�, ט� חרב, לפי �� ְִָ�ְָ�ְְֲִִִֶֶֶַָָא�ר
�ל וה�� ה��י� �ל את מ�י� ר��, הע�בדי� ְִִֶֶַַַַָָָ�ְְְִִָנמצא�
ר��, �ה�ח� �י� ��� �ה�חה �בי� חרב. לפי ָ�ְ�ֵֶָ�ְָ�ְְִִֵֶֶֶע�בדי�
רח�ב� ��� אל �לל� �ל �מק�צי� מ�יחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָס�קלי�

מרכזית] רח�ב�[ככר היה רח�ב; ל� ע��י� רח�ב, ל� אי� .ְְְִֵָָָָָ
לת�כ�, ���נס עד מ��� ח�� ח�מה ��ני� ל�, ְִִִֵֶֶַָָָָָח�צה
.�� א�ר ח�ה נפ� �ל וה�רגי� רחב�". ��� "אל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:
מצות ��רפת� �א�; ה�דינה ע� �לל� �ל את ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָו��רפי�
�לל�". �ל ואת העיר את בא� "ו�רפ� ��אמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָע�ה,

.Êא�� העיר י��בי �אר וה� ��ת�כ�, ה��יקי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנכסי
,�� וי�ב� ה�איל �לל�; �כלל נ�רפי� � ר�� ע� ְְְְְִִִִַָָָָָָ�ְִ�ה�ח�
אחת, ל�קה � �ה�א �כל מ��ה ה�הנה וכל אבד. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָממ�נ�

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

.Á;זכה �נכסיה ה�חזיק �ל עדיה, �ה�ז�� ה��חת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועיר
אחד ��ל ?�� זכה ול�ה ה�ז��. �הרי ,�� להנ�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ��מ�ר
נבנית ואינ� �ינ�. ��גמר מ�עה ממ�נ� הפקיר �בר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
ת�נה "לא ��אמר: ל�קה, � א�ת� ה��נה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלע�ל�;
ת�נה "לא ��אמר: � �פר�סי� ���ת לע��ת� �מ�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ע�ד".

מדינה ��נה לא �היתה.[עיר]ע�ד", �מ�ת ְְְִִֶֶָָָָֹ

.Ëה��חת �עיר עברה א� למק��, מ�ק�� הע�ברת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ��רה
�סי�, נהרגי� � י�� �ל�י� �� �הת א� � ע�� ְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹ�ְוה�חה
לי�ר�יה�. �ממ�נ� �סקילה, ה� � לאו וא� אבד; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ממ�נ�

.Èמדינה אנ�י �[עיר]נכסי �ת�כ� מפקדי� �הי� אחרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְְִָָ
א�א נ�רפי�, אי� � אחרי�ת עליה� ���ל� �י על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
חבר��. �לל ולא "�לל�", ��אמר: לבעליה�, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזר�
א� � אחרת �מדינה מפקדי� �הי� �ה�ח� הר�עי� ְְִִִִֶֶַָָ�ְֶָ�ְְִִֵֶָָנכסי

ע�� שללה]נק�צ� כל שריפת וא�[בעת �כלל�; נ�רפי� , ְְְְְִִִִִִָָָָ
לי�ר�יה�. י�תנ� א�א א�ת�, מא�די� אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת עיר �ל וחצי� ה��חת עיר �ל חצי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המה,
מ�רת, � �� �היא וע�ה אס�רה. ז� הרי � �ת�כ� ֶֶ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָ�היתה

הע�ה. לחלק �אפ�ר ְְְִִֶֶַָָָֹלפי

.·È,הנאה� אס�רה � ���חטה ה��חת עיר �ל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�המה
�י� אנ�י� �ל �י� הרא�, �ער ���חט. ה�סקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ���ר
הרי � נכרית �אה �ל אבל �הנאה; מ�ר � ��� נ�י� ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָ�ִֶֶָָ�ל

ואס�ר. �לל�, מ�לל ְְְִַָָָה�א
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מ��ראל‡. עיר זרה]מ�יחי נסקלי�,[לעבודה א�� הרי � ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
י��בי את ה�יח� א�א זרה, עב�דה עבד� ��א �י על ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹא�
נהרגי� ה��חי�, העיר ואנ�י א�ת�. �עבד� עד ֱִִֶָָ�ְְְִִֵֶַַַָָָָעיר�
עליה� ���ל�ה א� זרה, עב�דה �עבד� וה�א ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ�סי�;
י�מע "לא ל�מר: �למ�ד מ�י�? למ�יח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ�אל��.

�י�". ִַעל

�ני�·. מ�יחיה ��הי� עד ה��חת, עיר נע�ית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
בל�על"; �ני אנ�י� "יצא� ��אמר: �ני�, על יתר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: העיר, �מא�ת� �בט מא�ת� מ�יחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהי�
ר��, ���יח� ועד עיר�"; י��בי את ו��יח� ָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ"מ�ר��,
ה�ח א� אבל �בט. �ל ר�� ועד מ�אה ה��חי� ַ�ֲִֵֶֶָ�ְִִֵַָָ�ְְִַויהי�
"י��בי ��אמר: �יחידי�, א�ת� �ני� �בט, �ל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�ר��
מ�אה �ח�ת וכל �ד�ל; �ר� ולא קט�, �פר לא � ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נ�י� ה�יח�ה א� וכ� �ד�ל. �ר� �בט �ל ור�� קט�, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�ְְָָָ�פר
א� מע�ט�, �ה�ח א� יחיד, �ה�יח� א� קט�י�, ִַָ�ְִִִִֶֶַָָא�
�ני� אי� � ל� מח�צה מ�יחיה �הי� א� מאליה�, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ֶ�ה�ח�
עב�דה �עבד� �יחידי� ה� הרי א�א ה��חת, עיר �י� ��ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הר�גי ��אר לי�ר�יה� �ממ�נ� �עבד, מי �ל ס�קלי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

�י�. ִֵ�ית

�ל‚. ה�ד�ל �י� �ית א�א ה��חת עיר �י� �ני� ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי�
את א� הה�א האי� את "וה�צאת ��אמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�בעי�
�ערי�" אל ה�ה, הרע ה�בר את ע�� א�ר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהא�ה

ו�ער �ער �ל �ל �י� �בית נהרגי� יחידי� כ"ג� [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] ה�ד�ל.שבכל �י� �בית א�א נהרגי� המר�י� ואי� ,ְְֵַ�ְֱִִִֵֶֶַָָָ

��אמר:„. ה��חת, עיר נע�ית מקלט מערי אחת ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
לפי ה��חת, עיר נע�ית יר��לי� ולא ערי�"; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ"�אחת
��פר ה��חת עיר ע��י� ואי� ל�בטי�. נתח�קה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ��א

י�ראל.[בגבול] אר� את ויחריב� ��י� י�נס� ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ז�; �צד ז� ה��ח�ת עיר�ת �ל� ע��ה אחד �י� �ית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואי�

ע��ה. מרחק�ת, הי� א� ֶָ�ְֲִָָאבל

�ל���‰. מ�יחיה ���יח�ה עד ה��חת, עיר ע��י� ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאי�
'נל� א� ונז�ח', 'נל� א� ונעבד', 'נל� לה�: ויאמר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹר�י�
�נק�ל 'נל� א� ונ��חוה', 'נל� א� �ננ��', 'נל� א� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַ�נק�ר',
א� עב�דת�, �ר� א�ת� ועבד� ��מעי�, וה� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָ�אל��';

עב�ד�ת מאר�ע א�ת�[המנויות]�אחת ���ל� א� , ְְְֲִֵֶַַַַָ
�ל �במ�יחיה �� נתק�מ� ��א ה��חת עיר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�אל��.
�כל �מעידי� מתרי� לה�? ע��י� היא� הא��, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָה�נאי�
א�ת� וס�קלי� זרה, עב�דה מה� �עבד ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

לי�ר�יה�. �ממ�נ� ְְִִִֵֶָָ�יחידי�;

.Âעיר לע��ת רא�יה ��הא �זמ� ה��חת, עיר �י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהיא�
עד וח�קרי�, וד�ר�י� ��לחי� ה�ד�ל �י� �ית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָה��חת?
וחזר� ר��, א� העיר �ל �ה�חה �ר�רה �ראיה ְְָָ�ְִָָָ�ְְְִֵֶֶָָָ��דע�

חכמי�, �למידי �ני לה� ��לחי� �� אחר זרה. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלעב�דה
מ�טב;לה ���בה, וע�� חזר� א� �להחזיר�. א�ת� זהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

לעל�ת י�ראל לכל מצ�י� �י� �ית � �א�ל�� עמד� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָוא�
עד מלחמה, ע�ה� וע�רכי� עליה� צרי� וה� ל�בא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה�
�יני� ��י לה� מר�י� מ�ד העיר, ����קע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ���קע
עב�דה �עבד עדי� �ני עליו ��א� מי �ל א�ת�. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודני�
�ל נמצא� א� א�ת�: מפרי�י� ,�� �התר� אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצא� נ��ל; העיר ��אר א�ת�, ס�קלי� � מע�ט� ְְְְְִִִִִִָָָָָהע�בדי�
�ינ�, �� וג�מרי� ה�ד�ל �י� לבית א�ת� מעלי� � ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ�ר��
אד� נפ� �ל את �מ�י� �סי�. �עבד� א�� �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�רגי�
וא� ;��� ה�חה א� ונ�י�, ט� חרב, לפי �� ְִָ�ְָ�ְְֲִִִֶֶֶַָָא�ר
�ל וה�� ה��י� �ל את מ�י� ר��, הע�בדי� ְִִֶֶַַַַָָָ�ְְְִִָנמצא�
ר��, �ה�ח� �י� ��� �ה�חה �בי� חרב. לפי ָ�ְ�ֵֶָ�ְָ�ְְִִֵֶֶֶע�בדי�
רח�ב� ��� אל �לל� �ל �מק�צי� מ�יחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָס�קלי�

מרכזית] רח�ב�[ככר היה רח�ב; ל� ע��י� רח�ב, ל� אי� .ְְְִֵָָָָָ
לת�כ�, ���נס עד מ��� ח�� ח�מה ��ני� ל�, ְִִִֵֶֶַָָָָָח�צה
.�� א�ר ח�ה נפ� �ל וה�רגי� רחב�". ��� "אל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:
מצות ��רפת� �א�; ה�דינה ע� �לל� �ל את ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָו��רפי�
�לל�". �ל ואת העיר את בא� "ו�רפ� ��אמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָע�ה,

.Êא�� העיר י��בי �אר וה� ��ת�כ�, ה��יקי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנכסי
,�� וי�ב� ה�איל �לל�; �כלל נ�רפי� � ר�� ע� ְְְְְִִִִַָָָָָָ�ְִ�ה�ח�
אחת, ל�קה � �ה�א �כל מ��ה ה�הנה וכל אבד. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָממ�נ�

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

.Á;זכה �נכסיה ה�חזיק �ל עדיה, �ה�ז�� ה��חת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועיר
אחד ��ל ?�� זכה ול�ה ה�ז��. �הרי ,�� להנ�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ��מ�ר
נבנית ואינ� �ינ�. ��גמר מ�עה ממ�נ� הפקיר �בר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
ת�נה "לא ��אמר: ל�קה, � א�ת� ה��נה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלע�ל�;
ת�נה "לא ��אמר: � �פר�סי� ���ת לע��ת� �מ�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ע�ד".

מדינה ��נה לא �היתה.[עיר]ע�ד", �מ�ת ְְְִִֶֶָָָָֹ

.Ëה��חת �עיר עברה א� למק��, מ�ק�� הע�ברת ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ��רה
�סי�, נהרגי� � י�� �ל�י� �� �הת א� � ע�� ְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹ�ְוה�חה
לי�ר�יה�. �ממ�נ� �סקילה, ה� � לאו וא� אבד; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ממ�נ�

.Èמדינה אנ�י �[עיר]נכסי �ת�כ� מפקדי� �הי� אחרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְְִָָ
א�א נ�רפי�, אי� � אחרי�ת עליה� ���ל� �י על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
חבר��. �לל ולא "�לל�", ��אמר: לבעליה�, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזר�
א� � אחרת �מדינה מפקדי� �הי� �ה�ח� הר�עי� ְְִִִִֶֶַָָ�ְֶָ�ְְִִֵֶָָנכסי

ע�� שללה]נק�צ� כל שריפת וא�[בעת �כלל�; נ�רפי� , ְְְְְִִִִִִָָָָ
לי�ר�יה�. י�תנ� א�א א�ת�, מא�די� אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת עיר �ל וחצי� ה��חת עיר �ל חצי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המה,
מ�רת, � �� �היא וע�ה אס�רה. ז� הרי � �ת�כ� ֶֶ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָ�היתה

הע�ה. לחלק �אפ�ר ְְְִִֶֶַָָָֹלפי

.·È,הנאה� אס�רה � ���חטה ה��חת עיר �ל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�המה
�י� אנ�י� �ל �י� הרא�, �ער ���חט. ה�סקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ���ר
הרי � נכרית �אה �ל אבל �הנאה; מ�ר � ��� נ�י� ְֲֲֲִֵֵֶַָָָָָָ�ִֶֶָָ�ל

ואס�ר. �לל�, מ�לל ְְְִַָָָה�א
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.‚È:אמר�� מ�רי�, � ��ת�כ� המח�רי� ֱִֶֶַָ�ְִֶָָ�ְֵַ�ר�ת
מ �אינ� מי ו�רפ�", ��רפה;"�ק��... ק��� א�א ח�ר ְְְְִִֵֶַָָֹ�ְִֵֶָָָ

��רפה. וק��� �לי�ה מח�רי� �ה� המח�רי�, �ר�ת ְְְִִִֵָָָ�ְִֵֶָ�ְְֵַָיצא�
עצמ� האילנ�ת ל�מר צרי� ואי� הרא�. ל�ער ה�י�, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹוה�א
� ��ת�כ� ההק���ת י�ר�יה�. �ל ה� והרי מ�ר�ת, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ֵֶ�ה�
��עבה"; ר�עי�, "זבח ��אמר: ימ�ת�, מז�ח ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָקד�י
��אמר: � א�ת� ��רפי� �� ואחר י�ד� ה�ית, �דק ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָקד�י

�מי�. �לל ולא ְְְִַַָָָֹ"�לל�",

.„Èוה�ע�ר בהמה]ה�כ�ר �מימי�,[מעשר � ��ת�כ� ְְְְֲִִֵֶַַַָ
�כלל ה� הרי מ�מי�, �בעלי וימ�ת�; מז�ח קד�י ה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד ה�יע� א� � ��ת�כ� ה�ר�מ�ת ונהרגי�. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"�המ��",
י�ראל �יד ה� עדי� וא� נכסיו; �ה� מ�ני ירקב�, � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�ה�
�מי�, נכסי �ה� מ�ני אחרת, מדינה �ל לכה� י�תנ� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ה���. קד�ת ַַ�ְָָ�ְ�קד�ת�

.ÂË�ת�כ�� ה�ד� וכתבי �ני, מע�ר וכס� �ני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמע�ר
י�נז�. א�� הרי �ְֲִֵֵָ

.ÊËע�לה �מקריב זה הרי � ה��חת �עיר �י� הע��ה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ל
א�א ע�ד, ולא אלהי�"; לה' "�ליל ��אמר: ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ�ליל,
ה' י��ב "למע� ��אמר: מ��ראל, א� חר�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ס�ק
"ונת� ��אמר: ורחמי�, �רכה עליה� �מביא א��", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחר��

והר��". ורחמ� רחמי�, ְְְְְֲִִִֶַַל�

ה ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

זה‡. הרי � א�ה �י� אי� �י� מ��ראל, אחד ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָה�סית
עב�דה ה�סית ולא ה��סת עבד ��א �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדי�ט, ה�סית �היה �י� לעבד. �ה�רה� מ�ני א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;
א� א�ה, א� אי� יחיד ה��סת �היה �י� נביא, �היה ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�י�

�סקילה. מיתת� � ְְִִִִִָָיחידי�

ואינ�·. מ�יח, זה הרי � העיר אנ�י רב את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹה�סית
מיתת� נביא, העיר רב �ה�יח זה היה 'מסית'. ְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹנקרא
עיר �אנ�י ואינ� �יחידי�, ה� הרי וה��חי�, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ�סקילה.
'אמרה הא�מר: ואחד �ני�. ה��יחי� ��הי� עד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה��חת,
�ר�� ה�ד�� לי 'אמר �אמר: א� עבד�ה', זרה: עב�דה ְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלי
ה�ח� וא� �ה�יח; נביא זה הרי � זרה' עב�דה עבד� ְ�ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָה�א:
ר�י� �ל��� �י� �הסית, ה�סית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחבר�: הא�מר �יצד? נסקל. זה הרי � יחיד �ל��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�י�
�עב�דה ונעבד 'נל� ואעבד', 'אל� זרה', עב�דה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אז�ח', ;�� להעבד זרה עב�דה א�ת� ��ר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ל�נית',
'נל� ואק�ר', 'אל� 'אק�ר', ונז�ח'; 'נל� ואז�ח', ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ'אל�
'א��חוה', �ננ��'; 'נל� ואנ��', 'אל� 'אנ��', ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ�נק�ר';
הסית מסית. זה הרי � ונ��חוה' 'נל� וא��חוה', ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ'אל�

עדיו ה� הרי עצמ�]ל�ני�, א�ת�[הניסתי� מביאי� וה� ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
א�ת�. וס�קלי� לה�, אמר ��� עליו �מעידי� �י�, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

ה�א‚. � לאחד אמר התראה. צרי� ה�סית [האחדואי� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עליוהניסת] �מערי� �כ�', ר�צי� חברי� לי 'י� ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָא�מר:

ה�סית רצה לא א� להרג�. �די �ני�, �פני ��סית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעד
ל� להכמי� מצוה ל�ני�, עדי�]להסית ח�בי[להחביא �ל ; ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

�יצד מ�ה. ח�� � עליה� מכ�ני� אי� ����רה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמית�ת

אפל �מק�� �מעמיד� �ני�, מביא ה��סת ל�? ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמכ�ני�
ה�סית ��רא� וה�א�די א�ת�. יראה ולא �בריו, וי�מע� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

א�מר וה�א �יח�ד'; לי �אמר� מה 'אמר ל�סית: ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹא�מר
���מי�, אלהינ� את נ�יח 'היא� מ�יב�: וה��סת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹל�,
א� ,�� חזר א� האבני�'? ואת העצי� את ונעבד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹונל�
יפה וכ� ח�בתנ�, היא ��' ל�: אמר וא� �ט�ר; � ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ��תק
�י�, לבית א�ת� מביאי� �רח�ק �� הע�מדי� � ְְְְִִִִִֵָָָלנ�'

א�ת�. ְְִוס�קלי�

.„�� �היה "יד� ��אמר: להרג�, ה��סת �יד ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָמצוה
ה�סית, את לאהב ל��סת ואס�ר וג�'". להמית� ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹברא��נה
"עזב ���נא: ��אמר �לפי ל�". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��אמר:

ע�זב א�ה יכ�ל ע��", ל�מר:[עוזר]�עזב �למ�ד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
�� על תעמד "לא ��אמר: �לפי אליו". ת�מע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
ל�מר: �למ�ד זה? �ל �מ� על ע�מד א�ה אי� יכ�ל ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע�",
זכ�ת, עליו לל�ד ל��סת ואס�ר עליו". עינ� תח�ס ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ"לא
ר�אי אינ� � ח�בה ל� ידע וא� תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹ��אמר:
ואזהרה עליו". תכ�ה "ולא ��אמר: מ��ה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹל��ק
י�מע� י�ראל "וכל ��אמר: מ�י�? ה�סית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדי�ט

לע��ת". י�ספ� ולא ְְֲִִַָֹוירא��,

א�‰. � 'עבד�ני' לה�: ואמר לעבד�, אחרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָה�סית
���ל� �י על א� � עבד�ה� לא וא� נסקל; א�ת�, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבד�
לעב�דת הסית א� אבל נסקל. אינ� 'ה�', ל� ואמר� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמ���
מ���, ק�ל א� � זרה עב�דה מיני ל�אר א� אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאי�
עבד, לא �עדי� �י על א� � ונעבד' נל� 'ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
ל�, תאבה "לא ��אמר: וה��סת, ה�סית נסקלי�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ניה�

ואבה �מע הא � אליו" ת�מע רצה]ולא ח�ב.[� , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.Â:הא�מר זה �יצד? זרה, עב�דה ��� ה�תנ�א ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנביא
��צוה �ל�ני, '��כב א� �ל�נית' זרה עב�דה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
את ��� אפ�� וכ�'. �� לע��ת '��א א� וכ�', �� ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹלע��ת
התר� א� � ה�ה�ר את �לטהר ה�מא את לט�א ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָההלכה
��� יד�ר "וא�ר ��אמר: נחנק, זה הרי �ני�, �פני ��ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מ�לל ,��� ואזהרה הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהי�

תז�יר�". לא אחרי� אלהי� "ו�� ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ��אמר:

.Ê,זרה עב�דה ��� מתנ�א ע� �ת��בה �י� לער� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹואס�ר
אי� � מעצמ� ע�ה וא� �מ�פת; א�ת מ��� ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואי�
�א�ת�ת המח�ב וכל .�� מהרהרי� ואי� עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמ��יחי�
"לא ��אמר: תע�ה, �לא עבר � ה� אמת ��א ���ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ה�קר נביא וכ� הה�א". ה�ביא �ברי אל [המתנבאת�מע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ה'מה ��� ��תנ�א �י על א� �חנק, מיתת� �ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

�רע ולא ה�סי� ה']ולא ה�ביא[במצוות "א� ��אמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לד�ר, צ�יתיו לא א�ר את ��מי, �בר לד�ר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹא�ר
הה�א". ה�ביא �מת � אחרי� אלהי� ��� יד�ר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�ר

.Áמי א� ה�ב�אה, �מראה �מע ��א מה ה�תנ�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחד
וה�א נאמר ל� זה ��בר ואמר חבר� נביא �ברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מע

�חנק. �מיתת� �קר, נביא זה הרי � �� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנתנ�א

.Ë,�מעלת מ�ני �קר נביא מהריגת עצמ� ה��נע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ל
�לא ע�בר זה הרי � ה�ב�אה �דרכי ה�ל� ה�א ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ�הרי
וכ� מ���". תג�ר לא ה�ביא, ��ר� "�זד�� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתע�ה,

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה��חד א� ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� מ�בריוה��נע וירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ
�קר, נביא �ני� ואי� מ���". תג�ר "לא �כלל ה�א הרי �ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. �בעי� �ל �י� �בית ְְְִִִֵֶֶֶָָא�א

.È:אמר�� ל�קה, � �� וה���ע זרה, עב�דה ��� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��דר
�� ה���ע אחד תז�יר�"; לא אחרי� אלהי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ו��
ל��י לה��יע ואס�ר לג�י. �� ה���ע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמ�,

שלו]�יראת� ��א[אלוה זרה עב�דה �� להז�יר ואפ�� . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תז�יר�". "לא ��אמר: אס�ר, � �ב�עה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ�ר�

.‡Èמר�' לחבר�: אד� יאמר עב�דה[המת�]לא �צד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
�כתבי ה�ת�בה זרה עב�דה וכל .�� וכ��צא �ל�נית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה
וגד, �נב�, �בל, �ע�ר, �ג��: �מ�, להז�יר מ�ר � ְְְְְְְִֵַָָָ�ֶַֹה�ד�

ו��ק�מ� ���ר� לאחרי� לגר� ואס�ר �ה�. [�וכ��צא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
��מ�ישבעו] ה��דר א�א ל�קה ואינ� זרה; עב�דה ���ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

��מ�. ה���ע וה�א ��מ�, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמק��

ו ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

א�ב‡. המתי�]הע��ה אל י�ע�ני[שואל [מנבאא� ְִִֶָ
בכישו�] ��עתידות הי� וא� �רת; ח�ב �זד��, ְְְִִֵַָָָָָ�רצ�נ�

קב�עה ח�את מביא ��גג, היה נסקל. והתראה, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָעדי�
לקרב�] בהמה מביא עשיר בי� עני הא�ב?[בי� מע�ה �יצד .ֲֵֵַַָ

�ל �רביט וא�חז יד�עה, קטרת �מקטיר ע�מד �ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹזה
��אט מד�ר וה�א �מניפ�, �יד� �דברי�[בלחש]הדס ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ה��אל ���מע עד אצל�, באוב]יד�עי� לשאול [הבא ְְְִִֵֶֶַַַָ
ע�� מד�ר אחד האוב]�א�� בעל מה[ע� על �מ�יב� ְְְִִִֵֶַַַָ

מאד, עד נמ�� �ק�ל האר� מ�חת �דברי� ��אל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ה�א
וכ� .�� מר�י� �מח�בה א�א לאז� נ�ר אינ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�כא��

�� �מנח� ל� �מקטיר מת �ל �ל�לת [בלחשי�ה��קח ֵַַ�ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
משוני�] �חי�ומעשי� מ�חת י�צא ק�ל �א�� ���מע עד ,ְְְִִִֵֶֶַַַַ

והע��ה ה�; א�ב מע�ה א��, �ל �מ�יב�. מאד, עד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�פל
נסקל. מה�, ְִֵֶֶָָאחד

'י��ע'·. ��מ� ע�� עצ� מ�יח ה��ע�ני? מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�יצד
���ל עד אחר�ת, מע���ת וע��ה קטרת �מקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ�פיו,

הנפילה]�נכ�ה במחלת �ברי�[החולה �פיו ויד�ר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה ה�. זרה עב�דה מיני א��, וכל להי�ת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�עתידי�
ה��ע�ני�". ואל האבת אל �פנ� "אל ��אמר: מ�י�? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��ה�

ל�ל�‚. מ�רע� אליל]ה��ת� ח�ב[ש� �זד��, �רצ�נ� ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
�עדי� ע�ה וא� קב�עה. ח�את מביא ���גג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ�רת;
מ�ת ל�ל�, מ�רע� י�� "א�ר ��אמר: נסקל, � ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהתראה
מ�י�? ��� ואזהרה באב�". יר�מה� האר� ע� ְְִִֶֶַַָָָָ�ְְִֶַָָָי�מת;
ה�א �לה�� ל�ל�", להעביר ת�� לא "�מ�רע� ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��אמר:
הי� �יצד �א�". �ב�� �נ� מעביר ב� י�צא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹא�מר:

מקצת ול�קח �ד�לה, א� מדליק מ�]ע��י�? זרע�[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
ה��מרי�[ילדיו] וא�ת� הא�, ע�בדי ל��מרי� ְְְְְִִֵֵַַָָ�מ�סר�

��מ אחר לאביו ה�� �א�נ�תני� להעביר� �יד� סר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
�ר��ת הא� על �נ� ��עביר ה�א ה�� ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�ר��ת�,

�רגל� �מעביר� בידיו]ה��מרי�, וזרעו ברגלו מהל� [האב ְְְֲִִַַַ
ל�ל� ��רפ� �ה�א לא ה�להבת; �ת�� אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמ�ד
א�א אחרת, זרה לעב�דה �בנ�תיה� �ניה� ���רפי� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�דר�

לפיכ�, 'מל�'. ��מ� זה עב�דת היתה �לבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�העברה
�ט�ר. מ�ל�, ח�� אחרת זרה לעב�דה ז� עב�דה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהע��ה

ויעביר�„. ל�ל� ��מסר עד סקילה, א� �רת ח�ב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאינ�
העברה �ר� �א� בידיו;]�רגל� זרעו ונושא ברגליו [עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

��א והעביר ��סר א� מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרע� מקצת ��מסר עד ח�ב, ואינ� �ט�ר. � העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ר�
מקצת � ל�ל�" נת� מ�רע� "�י ��אמר: מקצת�, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוי�יח

.��� לא �ְַֹזרע�,

�בנ�תיו,‰. �ניו אחד �ס�ל, זרע ואחד ��ר, זרע ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
ח�ב, ה�א ירכ� י�צאי �ל על � �ניה� �בני �ניה� ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
א� אחי�תיו א� אחיו העביר א� אבל זרע�. �ה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ני
מ�רע�, אחד העביר �ט�ר. � עצמ� �העביר א� ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאב�תיו,

�ט�ר. � ס�מא �היה א� י�� ְֵֶָָָָָוה�א

.Â�מתק�צי ה�ל ��הי� �ני� היא � ��רה �אסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�בה
עב�דה ע�בדי �ר� היה ��� ה', את לעבד ואפ�� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאצל�,
ה' �נא א�ר מ�בה, ל� תקי� "ולא ��אמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזרה,

מ��ית אב� וכ� ל�קה. מ�בה, ה�קי� וכל [אב�אלהי�". ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית �ה�איפה �י על א� � ���רה ֲִֶַַַָָָהאמ�רה

לא מ��ית "ואב� ��אמר: ל�קה, ל��, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמ��חוה
�ר� היה ��� מ�ני עליה". לה��ח�ת �ארצכ� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָת�נ�
לפיכ� עליה, לה��ח�ת לפניה אב� לה�יח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעב�דה
ורגליו ידיו ��פ�ט עד ל�קה, ואינ� לה'. �� ע��י� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאי�
ה��חויה היא ��� � עליה מ�ל ��� ונמצא האב�, ְֲִִֶֶַָָָָָ��ְְִֶֶַָָעל

���רה. ֲַָָָהאמ�רה

.Ê,��ק�� אבל הארצ�ת; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָ��ה
ת�נ� "לא ��אמר: האבני�, על לה' לה��ח�ת ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�ר
א�� אי� "�ארצכ�" � עליה" לה��ח�ת ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ארצכ�
האבני� על מ��חוי� א�� אבל האבני�, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמ��חוי�

י�ראל[מסותתות]המפ�ל�ת �ל נהג� זה �מ�ני ���ק��. ְַ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מיני א� �אבני�, הרצ�פ�ת �נס��ת �ב�י מחצל�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלה�יע
מצא לא וא� האבני�. �בי� �ניה� �י� להב�יל ותב�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹק�
�מ��חוה, אחר למק�� ה�ל� � האב� �בי� �ינ� מב�יל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
�אב�. �ניו יד�יק ��א �די �מ�ה, צ�� על ��חה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�

.Áט��� �לא המפ�ל�ת האבני� על לה' ְִָֹ�ְְֲֲִִֶַַַַַָָה���חוה
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� א�א ל�קה, אינ� � ורגלי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָידי�

מדרבנ�] ה���חוה[מלקות אחד � זרה לעב�דה אבל .ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָ
ידי� ���ט �לא ה��חויה א� ורגלי�, ידי� ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�פ��ט

נסקל. ל�, ��רקע �ניו ��כ�� מ�עה � ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹורגלי�

.Ë�איל �י� העזרה, �כל א� ה�ז�ח אצל איל� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��טע
ל�ק��, לנא�י �ע�א� �י על א� � מאכל איל� �י� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
�ל א�רה ל� ת�ע "לא ��אמר: ל�קה, זה הרי � ל� ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי

מ�ני אלהי�"; ה' מז�ח אצל זרהע� עב�דה �ר� היה ��ה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
הע�. �� ��תק�צ� �די ,��� מז�ח �צד אילנ�ת נ�טעי� �ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

.Èאכסדרי�ת לע��ת מרוחואס�ר הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ
עלרביעית] א� �חצר�ת; �ע��י� �דר� ��ק�� ע� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ל

��אמר: יתרה, הרחקה � נט�ע ע� ואינ� �ני�, �ה�א ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�י
מ� ה��צא�ת וה�ככ�ת האכסדרי�ת �ל א�א ע�"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"�ל
ע�. �ל לא הי�, אב� �ל � ��ק�� �הי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�תלי�
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ה��חד א� ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� מ�בריוה��נע וירא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ
�קר, נביא �ני� ואי� מ���". תג�ר "לא �כלל ה�א הרי �ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. �בעי� �ל �י� �בית ְְְִִִֵֶֶֶָָא�א

.È:אמר�� ל�קה, � �� וה���ע זרה, עב�דה ��� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��דר
�� ה���ע אחד תז�יר�"; לא אחרי� אלהי� ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ו��
ל��י לה��יע ואס�ר לג�י. �� ה���ע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמ�,

שלו]�יראת� ��א[אלוה זרה עב�דה �� להז�יר ואפ�� . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תז�יר�". "לא ��אמר: אס�ר, � �ב�עה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ�ר�

.‡Èמר�' לחבר�: אד� יאמר עב�דה[המת�]לא �צד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
�כתבי ה�ת�בה זרה עב�דה וכל .�� וכ��צא �ל�נית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה
וגד, �נב�, �בל, �ע�ר, �ג��: �מ�, להז�יר מ�ר � ְְְְְְְִֵַָָָ�ֶַֹה�ד�

ו��ק�מ� ���ר� לאחרי� לגר� ואס�ר �ה�. [�וכ��צא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
��מ�ישבעו] ה��דר א�א ל�קה ואינ� זרה; עב�דה ���ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ

��מ�. ה���ע וה�א ��מ�, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמק��

ו ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

א�ב‡. המתי�]הע��ה אל י�ע�ני[שואל [מנבאא� ְִִֶָ
בכישו�] ��עתידות הי� וא� �רת; ח�ב �זד��, ְְְִִֵַָָָָָ�רצ�נ�

קב�עה ח�את מביא ��גג, היה נסקל. והתראה, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָעדי�
לקרב�] בהמה מביא עשיר בי� עני הא�ב?[בי� מע�ה �יצד .ֲֵֵַַָ

�ל �רביט וא�חז יד�עה, קטרת �מקטיר ע�מד �ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹזה
��אט מד�ר וה�א �מניפ�, �יד� �דברי�[בלחש]הדס ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ה��אל ���מע עד אצל�, באוב]יד�עי� לשאול [הבא ְְְִִֵֶֶַַַָ
ע�� מד�ר אחד האוב]�א�� בעל מה[ע� על �מ�יב� ְְְִִִֵֶַַַָ

מאד, עד נמ�� �ק�ל האר� מ�חת �דברי� ��אל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ה�א
וכ� .�� מר�י� �מח�בה א�א לאז� נ�ר אינ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�כא��

�� �מנח� ל� �מקטיר מת �ל �ל�לת [בלחשי�ה��קח ֵַַ�ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
משוני�] �חי�ומעשי� מ�חת י�צא ק�ל �א�� ���מע עד ,ְְְִִִֵֶֶַַַַ

והע��ה ה�; א�ב מע�ה א��, �ל �מ�יב�. מאד, עד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�פל
נסקל. מה�, ְִֵֶֶָָאחד

'י��ע'·. ��מ� ע�� עצ� מ�יח ה��ע�ני? מע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ�יצד
���ל עד אחר�ת, מע���ת וע��ה קטרת �מקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ�פיו,

הנפילה]�נכ�ה במחלת �ברי�[החולה �פיו ויד�ר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה ה�. זרה עב�דה מיני א��, וכל להי�ת. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�עתידי�
ה��ע�ני�". ואל האבת אל �פנ� "אל ��אמר: מ�י�? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��ה�

ל�ל�‚. מ�רע� אליל]ה��ת� ח�ב[ש� �זד��, �רצ�נ� ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
�עדי� ע�ה וא� קב�עה. ח�את מביא ���גג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ�רת;
מ�ת ל�ל�, מ�רע� י�� "א�ר ��אמר: נסקל, � ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהתראה
מ�י�? ��� ואזהרה באב�". יר�מה� האר� ע� ְְִִֶֶַַָָָָ�ְְִֶַָָָי�מת;
ה�א �לה�� ל�ל�", להעביר ת�� לא "�מ�רע� ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��אמר:
הי� �יצד �א�". �ב�� �נ� מעביר ב� י�צא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹא�מר:

מקצת ול�קח �ד�לה, א� מדליק מ�]ע��י�? זרע�[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
ה��מרי�[ילדיו] וא�ת� הא�, ע�בדי ל��מרי� ְְְְְִִֵֵַַָָ�מ�סר�

��מ אחר לאביו ה�� �א�נ�תני� להעביר� �יד� סר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
�ר��ת הא� על �נ� ��עביר ה�א ה�� ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�ר��ת�,

�רגל� �מעביר� בידיו]ה��מרי�, וזרעו ברגלו מהל� [האב ְְְֲִִַַַ
ל�ל� ��רפ� �ה�א לא ה�להבת; �ת�� אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמ�ד
א�א אחרת, זרה לעב�דה �בנ�תיה� �ניה� ���רפי� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�דר�

לפיכ�, 'מל�'. ��מ� זה עב�דת היתה �לבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�העברה
�ט�ר. מ�ל�, ח�� אחרת זרה לעב�דה ז� עב�דה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהע��ה

ויעביר�„. ל�ל� ��מסר עד סקילה, א� �רת ח�ב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאינ�
העברה �ר� �א� בידיו;]�רגל� זרעו ונושא ברגליו [עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

��א והעביר ��סר א� מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרע� מקצת ��מסר עד ח�ב, ואינ� �ט�ר. � העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ר�
מקצת � ל�ל�" נת� מ�רע� "�י ��אמר: מקצת�, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוי�יח

.��� לא �ְַֹזרע�,

�בנ�תיו,‰. �ניו אחד �ס�ל, זרע ואחד ��ר, זרע ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
ח�ב, ה�א ירכ� י�צאי �ל על � �ניה� �בני �ניה� ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
א� אחי�תיו א� אחיו העביר א� אבל זרע�. �ה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ני
מ�רע�, אחד העביר �ט�ר. � עצמ� �העביר א� ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאב�תיו,

�ט�ר. � ס�מא �היה א� י�� ְֵֶָָָָָוה�א

.Â�מתק�צי ה�ל ��הי� �ני� היא � ��רה �אסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�בה
עב�דה ע�בדי �ר� היה ��� ה', את לעבד ואפ�� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאצל�,
ה' �נא א�ר מ�בה, ל� תקי� "ולא ��אמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזרה,

מ��ית אב� וכ� ל�קה. מ�בה, ה�קי� וכל [אב�אלהי�". ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית �ה�איפה �י על א� � ���רה ֲִֶַַַָָָהאמ�רה

לא מ��ית "ואב� ��אמר: ל�קה, ל��, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמ��חוה
�ר� היה ��� מ�ני עליה". לה��ח�ת �ארצכ� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָת�נ�
לפיכ� עליה, לה��ח�ת לפניה אב� לה�יח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעב�דה
ורגליו ידיו ��פ�ט עד ל�קה, ואינ� לה'. �� ע��י� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאי�
ה��חויה היא ��� � עליה מ�ל ��� ונמצא האב�, ְֲִִֶֶַָָָָָ��ְְִֶֶַָָעל

���רה. ֲַָָָהאמ�רה

.Ê,��ק�� אבל הארצ�ת; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָ��ה
ת�נ� "לא ��אמר: האבני�, על לה' לה��ח�ת ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ�מ�ר
א�� אי� "�ארצכ�" � עליה" לה��ח�ת ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ארצכ�
האבני� על מ��חוי� א�� אבל האבני�, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמ��חוי�

י�ראל[מסותתות]המפ�ל�ת �ל נהג� זה �מ�ני ���ק��. ְַ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מיני א� �אבני�, הרצ�פ�ת �נס��ת �ב�י מחצל�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלה�יע
מצא לא וא� האבני�. �בי� �ניה� �י� להב�יל ותב�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹק�
�מ��חוה, אחר למק�� ה�ל� � האב� �בי� �ינ� מב�יל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
�אב�. �ניו יד�יק ��א �די �מ�ה, צ�� על ��חה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹא�

.Áט��� �לא המפ�ל�ת האבני� על לה' ְִָֹ�ְְֲֲִִֶַַַַַָָה���חוה
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� א�א ל�קה, אינ� � ורגלי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָידי�

מדרבנ�] ה���חוה[מלקות אחד � זרה לעב�דה אבל .ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָ
ידי� ���ט �לא ה��חויה א� ורגלי�, ידי� ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�פ��ט

נסקל. ל�, ��רקע �ניו ��כ�� מ�עה � ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹורגלי�

.Ë�איל �י� העזרה, �כל א� ה�ז�ח אצל איל� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��טע
ל�ק��, לנא�י �ע�א� �י על א� � מאכל איל� �י� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
�ל א�רה ל� ת�ע "לא ��אמר: ל�קה, זה הרי � ל� ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי

מ�ני אלהי�"; ה' מז�ח אצל זרהע� עב�דה �ר� היה ��ה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
הע�. �� ��תק�צ� �די ,��� מז�ח �צד אילנ�ת נ�טעי� �ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

.Èאכסדרי�ת לע��ת מרוחואס�ר הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ
עלרביעית] א� �חצר�ת; �ע��י� �דר� ��ק�� ע� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ל

��אמר: יתרה, הרחקה � נט�ע ע� ואינ� �ני�, �ה�א ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�י
מ� ה��צא�ת וה�ככ�ת האכסדרי�ת �ל א�א ע�"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"�ל
ע�. �ל לא הי�, אב� �ל � ��ק�� �הי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�תלי�
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וכל‡. �מ���יה, זרה, עב�דה לא�ד היא ע�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָמצות
�ל את �א�ד�� "א�ד ��אמר: � ��ביל� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה�ע�ה
מז�חתיה� � לה� תע�� �ה א� "�י ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�קמ�ת",
��א�ד עד אחריה לר�� מצוה י�ראל, �באר� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��צ�".

ארצנ� מ�ל כבשנוהו]א�ת� שלא ממקומות אבל[א� ; ְֲִֵַָָָ
מק�� �ל א�א אחריה, לר�� מצ�י� אנ� אי� לאר�, ְֲִִֶֶַָָָָֹ�ְְֵֶָָָָ�ח�צה
��אמר: ,��� זרה עב�דה �ל נא�ד א�ת�, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��כ��
י�ראל �אר� � הה�א" ה�ק�� מ� �מ� את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"וא�ד��
אחריה� לר�� מצ�ה א�ה ואי� אחריה�, לר�� מצ�ה ְֲִֵֶֶַֹ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ�ְַָא�ה

לאר�. ְֶָָָ�ח�צה

.·��� ותקרבת �מ���יה, עצמ�, זרה [כגו�עב�דה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] שמקריבי� �הנאה,בשר אס�ר � ��ביל� ה�ע�ה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

�אחד ה�הנה וכל �ית�". אל ת�עבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:
אל ת�עבה תביא "ולא מ��� אחת � ��י� ל�קה א��, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמ�ל
החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא מ��� ואחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ית�",

אפ��‚. אס�רה; ��� זרה, לעב�דה �הקריב�ה ֲֲִָָ�ְְֲִִֵֶַָָָָָ�המה
אס�ר ה�ל � וע�ר� �טלפיה, וקרניה, ועצמ�תיה, ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ר��,
הע�ר ��ה �� ���דע סימ� �ע�ר היה א� לפיכ�, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�הנאה.
קרע ���רעי� ע��י� �הי� �ג�� ה�א, זרה עב�דה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ�קרבת
�ה� הע�ר�ת א�ת� �ל הרי � ה�ב �מ�ציאי� ה�ב �נגד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעגל

�זה. ���צא �ל וכ� �הנאה; אס�רי� ,��ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ

י�ראל?„. �ל זרה לעב�דה ��י, �ל זרה עב�דה �י� ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָמה
"�סילי ��אמר: מ�ד, �הנאה אס�רה ��י, �ל זרה ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעב�דה
ו�ל אל��; ל� נע�ה מ��סל� �א�", ��רפ�� ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיה�
"ו�� ��אמר: ��עבד, עד �הנאה אס�רה אינ� ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי�ראל,
עב�דת�. �ה� ���תר, �ברי� ל� ��ע�ה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תר",
אינ� � י�ראל �ל �י� ��י �ל �י� זרה, עב�דה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ���י

זרה. לעב�דה �ה� ������� עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאס�רי�

ל�קה,‰. �ה�א �י על א� � לאחרי� זרה עב�דה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהע��ה
מ�ני מ�ד; אס�רה �היא לג�י, ע�א� ואפ�� מ�ר, ְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָ�ְָ�כר�

האחר�� �מ��� ���מר, עד נאסרת אחרונה]�אינ� [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
�ר�טא�ת ה��קח �ר�טה. �וה �� אי� � [שברי���מר� ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

מע�תמתכות] נת� א� � זרה עב�דה �ה� �מצא ה��י�, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמ�
א� מע�ת, נת� ולא מ�� א� וכ� ל��י; יחזיר� מ��, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונת� מ�� ה�א; טע�ת �מ�ח ק�נה, �ג�י ���יכה �י ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

ה�לח לי� י�ליכ� את[לאבד�]מע�ת, ��ר�� וגר ��י וכ� . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עב�דה א�ה 'טל ל��י: ל�מר ה�ר יכ�ל � ��י ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביה�

מע� מ��א�ואני וא� �ר�ת'; ואני נס�, יי� 'א�ה ת', ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אס�ר. ה�ר, ְִֵַָלר��ת

.Âוצ�ר�ת �הנאה; מ�רי� לנ�אי, ��י� א�ת� �ע�� ְֲִַָָָ�ְִֶָָצ�ר�ת
ה��ר�ת �ל �יצד? אס�רי�. זרה, לעב�דה א�ת� ֲֲִִֵֶַַַָָָָָ�ע��י�
�ה� �חזקת� מ�ני �הנאה, אס�רי� � ��פרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�מצא�ת

��דינה וה�מצא�ת זרה. לעב�דה הי�[בעיר]ע��יי� א� � ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
א� מ�ל צ�רת ה��רה �יד והיה ה�דינה, �תח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָע�מדי�
�ה�א חזקת� � וט�עת עטרה א� סי� א� ���ר א� ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצ��ר

�חזקת זה הרי � לאו וא� �הנאה; ואס�ר זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעב�דה
�מ�ר. ָ�ְלנ�אי,

.Ê��ת� א� ��וקי� מ�לכי� ה�מצאי� ְְְִִַָָ�ְְִִִַָָצלמי�
�ברי ל�מר צרי� ואי� מ�רי�; א�� הרי ְְִִִֵֵַָָ�ְֲֵֵַָה�ר�טא�ת,
אבר א� רגל� א� זרה עב�דה יד ה��צא אבל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָצלמי�.
�ו�אי וידע ה�איל � �הנאה אס�ר זה הרי מ�ל�, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ�ֵֵֶָָמאבריה
עד �א��ר�, היא הרי ה�עבדת, ה��רה מ� האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה

ה��י�. ���ל�ה ל� ְִִִֶֶַַָָ���דע

.Á��דרק� �לבנה ח�ה צ�רת ועליה� �לי� [מי�ה��צא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�נינחש] �גדי א� וזהב �ס� �לי הי� א� משי� [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

שני] ה��ע�תצבועי� ועל ה�זמי� על חק�קי� �הי� א� ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ
מ�ני מ�רי�, � ה�לי� �אר ועל אס�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵַַָ�ְִִֵָ
ה�לי�, על ה�מצא�ת ה��ר�ת �אר וכ� לנ�אי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חזקת�

�מ�רי�. לנ�אי ִָ�ְְֶָָחזקת�

.Ë�א�סרי � ��� ה�קרבת וכל �מ���יה, זרה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹעב�דה
נ�אי, �ל �צ�ר�ת ��תערבה זרה עב�דה �יצד? �ה�. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�כל
א� וכ� ה�לח; לי� ה�ל י�לי� � אלפי� �כ�ה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפ��
מ� חתיכה א� ��ס�ת, �כ�ה זרה עב�דה �ל ��ס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לבית� ��כנס ע"ז]ה��ר י�לי�[בית � חתיכ�ת �כ�ה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
לב�ב ע�ר וכ� ה�לח; לי� סימ�ה�ל הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַַָָֹ

לע"ז] ש'הוקרב' אס�רהיכר ה�ל ע�ר�ת, �כ�ה ְְִֵֶַַָָָֹ��תערב
א� מ����יה, אחד א� זרה, עב�דה �מכר עבר ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָ�הנאה.
�כל וא�סרי� �הנאה; אס�רי� ה�מי� הרי � ��� ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�קרבת
�ל � �מה�" חר� "והיית ��אמר: זרה, �עב�דה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�ה�
הרי ותקרב��, מ���יה �מ�ל זרה מעב�דה מביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�א�ה

�מ�ה. ָָה�א

.È.הנאה� אס�ר אפר� ���רפה, א�רה א� זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה
מ�ני מ�רת, וה�להבת אס�רה; זרה, עב�דה �ל ְִֵֶֶ�ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָוגחלת
ספק�, �ספק אס�ר; זרה, עב�דה ספק מ��. �� ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�אי�

�א�צר ��פל זרה עב�דה �ל ��ס �יצד? מלא[מחס�]מ�ר. �ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מ���יה וכל זרה �עב�דה מ�ני אס�רי�, ��� � ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ���ס�ת
ונפל ה�ערבת, מ� אחד ��ס �ר� �ה�; �כל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�סרי�
זרה עב�דה �ל ט�עת מ�רי�. א�� הרי � �ני� ֲִֶַַַָָָָ�ְְֲִֵֵַלכ�ס�ת
� ה�ד�ל ל�� מה� ��י� ונפל� ט�ע�ת, �מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ��תערבה
�כלל היתה ה��עת א�ת� א�מר, �אני ה�ל; ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ה�ר�
למק�� אר�עי� ונחלק�, �מאה נתערבה ��פל�. ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָה��י�
לט�ע�ת ��� האר�עי� ונפל� אחר, למק�� ו��י� ְַָָ�ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָאחד
האס�רה ה��עת א�ת� א�מר, �אני מ�ר�ת; ��� � ֲֲִֵֶַַַַָָָָ�ָ�ֲֵאחר�ת
אס�ר�ת. ��� אחר�ת, לט�ע�ת ה��י� נפל� היא; �רב �ְְֲִִִֵַַָָָֹ�ֲָ

.‡Èזרה][איהא�רה לעבודה הנטוע �היתהל� �י� � ְֲֵֵֶָָָָ
אס�ר � �ח�יה מ�חת זרה עב�דה �היתה �י� ְֶַַַָָ�ְֱֲֵֶֶֶֶָָָָָנעבדת,

ה�ריגי� �צל לי�ב �מ�ר ק�מת�, �צל [ענפי�]לי�ב ְֵֵֵָָ�ְִִֵֵֵַָָ
לעבר ל� אס�ר אחרת, �ר� ל� י� וא� .��� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהעלי�
ר�. ��ה�א �ח�יה ע�בר אחרת, �ר� �� אי� וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ח�יה;

.·È��לא צריכי� ואינ� ,�� ���נ� [שגדולי�אפר�חי� ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
�ה�] לא�� ��ריכי� והאפר�חי� וה�יצי� מ�רי�; ��ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ

עצמ� וה�� לה�. �סיס �מ� הא�רה �הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�רי�,
אחר. מ�ק�� עציו מביא �הע�� מ�ני מ�ר, � ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ְֶָֹ��רא��

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‚Èאת �ה� ה�יק �הנאה. אס�רי� עצי�, מ��ה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנטל
י�� � ה�ר[יקורר]ה���ר �ל �עצי� י�יק �� ואחר , ַַ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אס�רה ה�ת � צ�נ� ולא ה�ת, את �� אפה .�� ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לי� ה�ת א�ת� �מי י�לי� � �אחר�ת נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ�הנאה.

מ�ר�ת. ה��ר�ת ��אר ,�� יהנה ��א �די ָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�לח

.„Èד�ד� מ��ה מע�]נטל עשויה האורגי� ��[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ
י�לי� אחרי�, �בגדי� נתערב �הנאה; אס�ר ה�גד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
�מ�ר מ�רי�. ה�גדי� ��אר ה�לח, לי� ה�גד א�ת� ָ�ִָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�מי
לצל, צריכי� �ה� הח�ה �ימ�ת �י� � ירק�ת �ח�יה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָל�ע
ע� אס�ר �ה�א הא�רה ��ל מ�ני ה��מי�; �ימ�ת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�י�
וכל לצמח, א�� לירק�ת ��רמי� נאסרת, �אינ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�רקע
מק��. �כל מ�ר זה הרי ל�, ��רמי� מ�ר ודבר אס�ר ְָָָ�ְֲִֵֶָ�ְֶָָָָָ��בר
א�ת�; לזרע מ�ר זרה, עב�דה �זבל ���ל� �דה ְִַָָֹ�ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָלפיכ�,

�כר�יני ���מ� קטניות]�פרה �אכל.[מי� זרה, עב�דה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.ÂËזרה לעב�דה להקריב� �הכינ�� �ר�ת א� יי� א� ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ��ר
עב�דה לבית א�ת� �הכניס� �י על א� �הנאה נאסר� לא �ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
זרה, עב�דה לפני הקריב�� לפניה; ��קריב�� עד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָזרה,
אס�רי� א�� הרי וה�ציא��, �חזר� �י על וא� �קרבת, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹנע��
� �מלח מי� אפ�� זרה, עב�דה �בית ה�מצא וכל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָלע�ל�.
ל�קה. �ה�א, �ל מ��� והא�כל ה��רה; מ� �הנאה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאס�ר

.ÊË�א � זרה עב�דה �רא� �מע�ת וכלי� �ס�ת ְְְֲִִֵֵַָָָָֹה��צא
�ב�ד, �ר� מצא� וא� מ�רי�; א�� הרי ��י��, �ר� ְְִִֶֶָָָָ�ְֲִֵֵֶֶָָָמצא�
�צ�אר�, �ל�י מע�ת �יס מצא �יצד? אס�רי�. א�� ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
� רא�� על �פ�י �לי רא��, על �מ�חת מק�לת ְִַַַַָָָֹֹ�ֶֶ�ְְ�ס�ת
�זה. ���צא �ל וכ� ��י��; �ר� �ה�א מ�ני מ�ר, זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ֲֵֶהרי

ה�ז�ח לג�י קרב �� ����צא �בר �רא�� [בביתמצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
�זמ�המקדש] אמ�רי�? �ברי� ��ה אס�ר. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

�י� � �פני� מצא� א� אבל עב�דת�; למק�� ח�� ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ��צא�
�בר �י� ל�ז�ח הרא�י �בר �י� ��י��, �ר� �י� �ב�ד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ר�
מי� אפ�� אס�ר, �פני� ה�מצא �ל � ל�ז�ח רא�י ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�אינ�
�י� �פני� �י� ע�ה� ה�מצא �ל � �מרק�ליס �פע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מלח.
ה�ראית אב� �ל � מרק�ליס אבני וכ� �הנאה. אס�ר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ח��,

ע�� לו]�היא סמוכה �הנאה.[� אס�רה , ֲֲִִֶַָָָ

.ÊÈ� ��ה א� מרח� ל� �היה זרה �ה�עב�דה נהני� ְֱֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָָ
�ט�בה טובה]��א לה� מחזיקי� �ה�[אי� נהני� ואי� , ְְֱִֵֶֶֶָָֹ

�ט�בת ואפ�� �ה� נהני� � ולאחרי� ל� היה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ט�בה.
�כר. י�� ��א �בלבד ְְִִִֵֶַַָָֹה��מרי�,

.ÁÈמ�ני ,�� לרח� מ�ר � זרה עב�דה �� ��� ְְִִֵָָֹ�ְֲֵֶֶָָָָָמרח�
"אלהיה�" ��אמר: לעב�דה, לא לנ�אי �� נע�ת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�היא
א�ת�, ��ב�י� �זמ� ולא אלה�ת, מנהג �� ���הגי� �זמ� �ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ה�יב על ע�מדת �היא ז� שופכי�]�ג�� ליציאת ,[חרי� ְִִֶֶֶַַ
אס�ר �כ�, עב�דת� �ר� היתה וא� �פניה. מ��יני� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוה�ל

.�� ִֵָל�נס

.ËÈ,מ�ר זה הרי � �� ��חט זרה עב�דה �ל ָ�ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָס�י�
מס�נת �המה היתה וא� מקלקל; �ה�א למות]מ�ני [נוטה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ�ֶֶ

ה���� זה והרי מת��, �ה�א מ�ני אס�רה, ז� הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

��ר, �� לח�� אס�ר וכ� זרה. עב�דה מ���י ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹמהנאת
מ�ר. וה�חתה, הפסד �ר� חת� וא� מת��; �ה�א ָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ�ני

ח ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

�פ�סת‡. �� �אי� אד�[מגע]�ל הרי�יד [כגו� ְֵֶַַָָָ
ע�ה�וגבעות] ולא חיי�], בעלי זה[כגו� הרי נעבד, א� � ְֱֲִֵֶֶַָָֹ

ואת ההרי�, את הע�בדי� ה��י� לפיכ�, �הנאה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ר
ואת לפר�ת, מ�ח�ת� ה�ט�עי� האילנ�ת ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה�בע�ת,
מ�רי� א�� הרי � ה�המה ואת לר�י�, ה��בעי� ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�עינ�ת
�דילת�, �מק�� ��עבד� ה�ר�ת א�ת� לאכל �מ�ר ְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ֲַָָ�הנאה;
לעב�דה �הקצת �המה ל�מר, צרי� ואי� ה�המה. ְֲַָָ�ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוא�ת�
�י� לעבד�, �הקצ�ה �י� �אכילה; מ�רת �היא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ִֶָָזרה,
אמ�רי�, �ברי� ��ה מ�רת. ז� הרי � להקריב� ְֲִִֶֶֶַָ�ְְְֲִִֵֶַָָ�הקצ�ה
ל�� מע�ה �� ע�ה ���א נאסרת? ה�המה ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�אי�
אסר�. �ה�א, �ל מע�ה �� ע�ה א� אבל זרה; ֲֲֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָעב�דה

סימ� �� ��חט �ג�� וושט]�יצד? או זרה.[קנה לעב�דה ְֲִֵֶַַַָָָָָָ
זרה לעב�דה חליפי� א�ת� ע"ז]ע�ה תמורת בהמה [קיבל ֲֲִִַָָָָָָ

עב�דה �דמי ��ע�ת מ�ני חליפי�; חליפי וכ� אסר�, �ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
�חט א� אבל עצמ�; �בהמת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָזרה.
�אי� נאסרה, לא � החליפ� א� זרה לעב�דה חבר� ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�המת
לא ע�ל�, לקרקע ה���חוה .��� �אינ� �בר א�סר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאד�

�יחי� ��ר�ת �� חפר בקרקע]אסר�; ארוכי� [חריצי� ֲִִַָָָָ
בסלע]�מער�ת אסר�.[חצובות זרה, עב�דה ל�� ְְֲֲֵָָָָָָ

ה�ל·. �עקר� לי�]מי� מחו� לה�,[והוציא� וה��חוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסר�. לה�, וה��חוה �יד� נטל� אסר�; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומ�]���ל�ל� �הרי[נעקרו מ�ר�ת, � �מק�מ� ועבד� , ְְְֲִִֶַַָָָ�ֲֵֶָ
אד�. יד �פ�סת �ה� ְֵֶַַָָָאי�

��ק�‚. ולא[העמיד]י�ראל ל�, לה��ח�ת לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
��קיפת� �הנאה, אסר� � ל� וה��חוה ��י �בא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָה��חוה,
אסר�. � ל� וה��חוה ��י �בא �יצה, זק� א� וכ� ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמע�ה;

וה�� ,�� וכ��צא �לעת ה��חוהחת� אסר�; � ל� חוה ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָ
מערה האחר וחצי ה�לעת, אס�ר[מחובר]לחצי זה הרי � �� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

�מ� החצי זה ��א איל�[בית]מ�פק, ה�עבד. לחצי יד ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
היא וז� �הנאה; אס�ר � נעבד ��הא מ�ח�ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��טע�
�פסל� וג�ע� נט�ע, איל� היה ���רה. האמ�רה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"א�רה"

הברי�[קיצצו] אפ�� זרה, עב�דה בקרקעל�� ענ� [כפ� ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] �]והר�יבוכיסהו אחר מע� איל�,[ענ� �ל �ג�פ� ְְְִִִֶָ

�ריגי� אס�רי�[ענפי�]וה�ציא וה� ה�ריגי�, את ��רת � ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ
על א� � לאיל� ה���חוה וכ� מ�ר. האיל�, ��אר ְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְֲִַָָָָָ�הנאה;
וה��לבי� והעלי� ה�ריגי� �ל � ��פ� נאסר ��א ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ�י
אס�רי� א�� הרי נעבד, �ה�א זמ� �ל ���ציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�ר�ת
וא�מרי� �ר�תיו, את מ��רי� ה��י� �הי� איל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�הנאה.
�ל�נית, זרה עב�דה לבית �כר מה� לע��ת מ�כני� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ה�
האיל� זה הרי � איד� �י�� א�ת� ו��תי� �כר, מה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוע��י�
ע��י� �לפיכ� א�רה, �ה�א ��תמ� מ�ני �הנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאס�ר

א�רה. �ל ח�� היא ��� ,�� ֲֵֶָָ�ְִֵֶָָ�פר�תיו

�היא„. זמ� �ל � זרה עב�דה �ח�יו ��עמידי� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאיל�
זה הרי � זרה עב�דה מ�ח�יו נ�לה �הנאה; אס�ר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ח�יו,
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.‚Èאת �ה� ה�יק �הנאה. אס�רי� עצי�, מ��ה ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנטל
י�� � ה�ר[יקורר]ה���ר �ל �עצי� י�יק �� ואחר , ַַ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אס�רה ה�ת � צ�נ� ולא ה�ת, את �� אפה .�� ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לי� ה�ת א�ת� �מי י�לי� � �אחר�ת נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ�הנאה.

מ�ר�ת. ה��ר�ת ��אר ,�� יהנה ��א �די ָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�לח

.„Èד�ד� מ��ה מע�]נטל עשויה האורגי� ��[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ
י�לי� אחרי�, �בגדי� נתערב �הנאה; אס�ר ה�גד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
�מ�ר מ�רי�. ה�גדי� ��אר ה�לח, לי� ה�גד א�ת� ָ�ִָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�מי
לצל, צריכי� �ה� הח�ה �ימ�ת �י� � ירק�ת �ח�יה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָל�ע
ע� אס�ר �ה�א הא�רה ��ל מ�ני ה��מי�; �ימ�ת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�י�
וכל לצמח, א�� לירק�ת ��רמי� נאסרת, �אינ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�רקע
מק��. �כל מ�ר זה הרי ל�, ��רמי� מ�ר ודבר אס�ר ְָָָ�ְֲִֵֶָ�ְֶָָָָָ��בר
א�ת�; לזרע מ�ר זרה, עב�דה �זבל ���ל� �דה ְִַָָֹ�ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָלפיכ�,

�כר�יני ���מ� קטניות]�פרה �אכל.[מי� זרה, עב�דה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.ÂËזרה לעב�דה להקריב� �הכינ�� �ר�ת א� יי� א� ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ��ר
עב�דה לבית א�ת� �הכניס� �י על א� �הנאה נאסר� לא �ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
זרה, עב�דה לפני הקריב�� לפניה; ��קריב�� עד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָזרה,
אס�רי� א�� הרי וה�ציא��, �חזר� �י על וא� �קרבת, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹנע��
� �מלח מי� אפ�� זרה, עב�דה �בית ה�מצא וכל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָלע�ל�.
ל�קה. �ה�א, �ל מ��� והא�כל ה��רה; מ� �הנאה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאס�ר

.ÊË�א � זרה עב�דה �רא� �מע�ת וכלי� �ס�ת ְְְֲִִֵֵַָָָָֹה��צא
�ב�ד, �ר� מצא� וא� מ�רי�; א�� הרי ��י��, �ר� ְְִִֶֶָָָָ�ְֲִֵֵֶֶָָָמצא�
�צ�אר�, �ל�י מע�ת �יס מצא �יצד? אס�רי�. א�� ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
� רא�� על �פ�י �לי רא��, על �מ�חת מק�לת ְִַַַַָָָֹֹ�ֶֶ�ְְ�ס�ת
�זה. ���צא �ל וכ� ��י��; �ר� �ה�א מ�ני מ�ר, זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ֲֵֶהרי

ה�ז�ח לג�י קרב �� ����צא �בר �רא�� [בביתמצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
�זמ�המקדש] אמ�רי�? �ברי� ��ה אס�ר. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

�י� � �פני� מצא� א� אבל עב�דת�; למק�� ח�� ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ��צא�
�בר �י� ל�ז�ח הרא�י �בר �י� ��י��, �ר� �י� �ב�ד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ר�
מי� אפ�� אס�ר, �פני� ה�מצא �ל � ל�ז�ח רא�י ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�אינ�
�י� �פני� �י� ע�ה� ה�מצא �ל � �מרק�ליס �פע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מלח.
ה�ראית אב� �ל � מרק�ליס אבני וכ� �הנאה. אס�ר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ח��,

ע�� לו]�היא סמוכה �הנאה.[� אס�רה , ֲֲִִֶַָָָ

.ÊÈ� ��ה א� מרח� ל� �היה זרה �ה�עב�דה נהני� ְֱֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָָ
�ט�בה טובה]��א לה� מחזיקי� �ה�[אי� נהני� ואי� , ְְֱִֵֶֶֶָָֹ

�ט�בת ואפ�� �ה� נהני� � ולאחרי� ל� היה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ט�בה.
�כר. י�� ��א �בלבד ְְִִִֵֶַַָָֹה��מרי�,

.ÁÈמ�ני ,�� לרח� מ�ר � זרה עב�דה �� ��� ְְִִֵָָֹ�ְֲֵֶֶָָָָָמרח�
"אלהיה�" ��אמר: לעב�דה, לא לנ�אי �� נע�ת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�היא
א�ת�, ��ב�י� �זמ� ולא אלה�ת, מנהג �� ���הגי� �זמ� �ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ה�יב על ע�מדת �היא ז� שופכי�]�ג�� ליציאת ,[חרי� ְִִֶֶֶַַ
אס�ר �כ�, עב�דת� �ר� היתה וא� �פניה. מ��יני� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוה�ל

.�� ִֵָל�נס

.ËÈ,מ�ר זה הרי � �� ��חט זרה עב�דה �ל ָ�ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָס�י�
מס�נת �המה היתה וא� מקלקל; �ה�א למות]מ�ני [נוטה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ�ֶֶ

ה���� זה והרי מת��, �ה�א מ�ני אס�רה, ז� הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

��ר, �� לח�� אס�ר וכ� זרה. עב�דה מ���י ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹמהנאת
מ�ר. וה�חתה, הפסד �ר� חת� וא� מת��; �ה�א ָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ�ני

ח ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

�פ�סת‡. �� �אי� אד�[מגע]�ל הרי�יד [כגו� ְֵֶַַָָָ
ע�ה�וגבעות] ולא חיי�], בעלי זה[כגו� הרי נעבד, א� � ְֱֲִֵֶֶַָָֹ

ואת ההרי�, את הע�בדי� ה��י� לפיכ�, �הנאה. ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ר
ואת לפר�ת, מ�ח�ת� ה�ט�עי� האילנ�ת ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה�בע�ת,
מ�רי� א�� הרי � ה�המה ואת לר�י�, ה��בעי� ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�עינ�ת
�דילת�, �מק�� ��עבד� ה�ר�ת א�ת� לאכל �מ�ר ְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ֲַָָ�הנאה;
לעב�דה �הקצת �המה ל�מר, צרי� ואי� ה�המה. ְֲַָָ�ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוא�ת�
�י� לעבד�, �הקצ�ה �י� �אכילה; מ�רת �היא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ִֶָָזרה,
אמ�רי�, �ברי� ��ה מ�רת. ז� הרי � להקריב� ְֲִִֶֶֶַָ�ְְְֲִִֵֶַָָ�הקצ�ה
ל�� מע�ה �� ע�ה ���א נאסרת? ה�המה ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�אי�
אסר�. �ה�א, �ל מע�ה �� ע�ה א� אבל זרה; ֲֲֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָעב�דה

סימ� �� ��חט �ג�� וושט]�יצד? או זרה.[קנה לעב�דה ְֲִֵֶַַַָָָָָָ
זרה לעב�דה חליפי� א�ת� ע"ז]ע�ה תמורת בהמה [קיבל ֲֲִִַָָָָָָ

עב�דה �דמי ��ע�ת מ�ני חליפי�; חליפי וכ� אסר�, �ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
�חט א� אבל עצמ�; �בהמת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָזרה.
�אי� נאסרה, לא � החליפ� א� זרה לעב�דה חבר� ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�המת
לא ע�ל�, לקרקע ה���חוה .��� �אינ� �בר א�סר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאד�

�יחי� ��ר�ת �� חפר בקרקע]אסר�; ארוכי� [חריצי� ֲִִַָָָָ
בסלע]�מער�ת אסר�.[חצובות זרה, עב�דה ל�� ְְֲֲֵָָָָָָ

ה�ל·. �עקר� לי�]מי� מחו� לה�,[והוציא� וה��חוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר אבני אסר�. לה�, וה��חוה �יד� נטל� אסר�; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומ�]���ל�ל� �הרי[נעקרו מ�ר�ת, � �מק�מ� ועבד� , ְְְֲִִֶַַָָָ�ֲֵֶָ
אד�. יד �פ�סת �ה� ְֵֶַַָָָאי�

��ק�‚. ולא[העמיד]י�ראל ל�, לה��ח�ת לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
��קיפת� �הנאה, אסר� � ל� וה��חוה ��י �בא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָה��חוה,
אסר�. � ל� וה��חוה ��י �בא �יצה, זק� א� וכ� ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמע�ה;

וה�� ,�� וכ��צא �לעת ה��חוהחת� אסר�; � ל� חוה ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָ
מערה האחר וחצי ה�לעת, אס�ר[מחובר]לחצי זה הרי � �� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

�מ� החצי זה ��א איל�[בית]מ�פק, ה�עבד. לחצי יד ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
היא וז� �הנאה; אס�ר � נעבד ��הא מ�ח�ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��טע�
�פסל� וג�ע� נט�ע, איל� היה ���רה. האמ�רה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"א�רה"

הברי�[קיצצו] אפ�� זרה, עב�דה בקרקעל�� ענ� [כפ� ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] �]והר�יבוכיסהו אחר מע� איל�,[ענ� �ל �ג�פ� ְְְִִִֶָ

�ריגי� אס�רי�[ענפי�]וה�ציא וה� ה�ריגי�, את ��רת � ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ
על א� � לאיל� ה���חוה וכ� מ�ר. האיל�, ��אר ְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְֲִַָָָָָ�הנאה;
וה��לבי� והעלי� ה�ריגי� �ל � ��פ� נאסר ��א ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ�י
אס�רי� א�� הרי נעבד, �ה�א זמ� �ל ���ציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוה�ר�ת
וא�מרי� �ר�תיו, את מ��רי� ה��י� �הי� איל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�הנאה.
�ל�נית, זרה עב�דה לבית �כר מה� לע��ת מ�כני� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ה�
האיל� זה הרי � איד� �י�� א�ת� ו��תי� �כר, מה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוע��י�
ע��י� �לפיכ� א�רה, �ה�א ��תמ� מ�ני �הנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאס�ר

א�רה. �ל ח�� היא ��� ,�� ֲֵֶָָ�ְִֵֶָָ�פר�תיו

�היא„. זמ� �ל � זרה עב�דה �ח�יו ��עמידי� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאיל�
זה הרי � זרה עב�דה מ�ח�יו נ�לה �הנאה; אס�ר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ח�יו,
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א�ת� ��נה �ית ה�עבד. ה�א עצמ� האיל� �אי� מ�ני ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�ר,
ה���חוה וכ� נעבד, עצמ� ה�ית ��הא מ�ח�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה��י
וכ�ר� וס�ד� �נ�י, היה �הנאה. אס�ר זה הרי � �נ�י ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָלבית

�ח��,[קישטו] מה נ�טל � ��תח�� עד זרה עב�דה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל��
ה�ית, ��אר לעבד�; �ע�ה� מ�ני �הנאה, אס�ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהח���
,�� �היא זמ� �ל � ה�ית לת�� זרה עב�דה הכניס ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ�מ�ר.
�חצב� אב� וכ� ה�ית. ה�ר ה�ציא�, �הנאה; אס�ר ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ֲִִַַַָָָָה�ית
וצ�ר� חצ�בה, היתה �הנאה. אס�רה לעבד�, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמ�ח�ה
צרי� ואי� האב�, �ג�� וכ�ר צ�ר אפ�� � ��עבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכ�ר�
�הנאה, אס�ר וה�א �ח��, מה נ�טל � עליה ס�ד א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל�מר

מ�ר. האב�, ��אר ��עבד; ונע�ה ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָה�איל

�ל‰. אס�רה ז� הרי זרה, עב�דה עליה �העמיד ֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאב�
�היה מי מ�רת. האב� זרה, עב�דה ס�ק עליה; �היא ִֶֶֶָָ�ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָזמ�

זרה עב�דה לבית סמ�� לה�]�ית� אחד �[וקיר ונפל , ְְֲֵֵַָָָָָ
��� לת�� ��נס ע��ה? ה�א �יצד לבנ�ת�. [מרחיקאס�ר ְְִֵֵֶֶַָ

אמות] צ�אה,ד' א� ק�צי� ממ�אה� � הרוח וא�ת� �ב�נה; ,ְְְִֵֶֶַַָָ
ו�ל ��� ה�תל היה זרה. עב�דה �בית ירחיב ��א ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�די
מ�ר ,��� מחצה למחצה: מחצה י��� זרה, ָ�ְֱֱֱֲִֶֶֶֶָָָָָָעב�דה
ה�ל ועפר�, ועציו אבניו � אס�ר זרה, עב�דה ו�ל ְְֲֲֲֲֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ�הנאה;

�הנאה. ֲַָָָאס�ר

.Â�אס�רי �ה� �ברי� ��אר זרה עב�דה מא�ד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�יצד
��חק ?��� ותקרבת מ���יה �ג�� וז�רה[טוח�]�גלל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ה�לח. לי� �מטיל ��ר� א� ְִֵֵֶַַַָָלר�ח,

.Ê�הרי �ג�� ��עבד, אד�, יד �פ�סת �� �אי� ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
�הנאה, מ�ר עצמ� �ה�עבד �י על א� � ואיל� ֲַָָָ�ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ�בהמה

מצופי�]צ��ייו ה� �כל[א� וה�הנה �הנאה; אס�רי� ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ
��א ל�קה, � מה� וזהב�ה�א �ס� תחמד "לא מר: ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

מ���יה. �כלל ה� הרי זרה, עב�דה צ��יי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליה�".

.Áליד ��ב�א קד� ��י� ���ל�ה ��י�, �ל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹעב�דה
אלהיה� "�סילי ��אמר: �הנאה, מ�רת ז� הרי � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ְֲִֵֵָי�ראל
אלה�ת; �ה� נ�הגי� וה� לידינ� ���א� �א�", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹ��רפ��

מ�רי�. א�� הרי ��ל��, א� ִָ�ְֲֲִִֵֵָאבל

.Ë��אפ לע�ל�; �טלה אינ� י�ראל, �ל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעב�דה
א�א �ל��, מ�עיל ���ל� אי� ��פ�ת, �� לג�י ְִִֵֶָָ�ְָָָהיה
�ל זרה עב�דה וכ� �ניזה. �טע�נה לע�ל�, �הנאה ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָאס�רה
���ל� אי� � ה��י ��ל� �� ואחר י�ראל, ליד ��את ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��י
י�ראל ואי� לע�ל�. �הנאה אס�רה א�א �ל��, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמ�עיל

ה��י �ר��ת ואפ�� זרה, עב�דה רשותמב�ל לו [שנת� ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עב�דה מב�ל אינ� ��טה, א� קט� ��י .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרי�, ��י� �ל �י� ,��� �י� � זרה עב�דה ���ל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוג�י
ז� הרי � �� על י�ראל �אנס� �י על א� �רח�, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�על
אבל זרה; עב�דה ע�בד המב�ל ה��י ��הא �בלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�טלה;
זרה, עב�דה המב�ל ���ל. ���ל� אי� ע�בד, �אינ� ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא מ�רי�, מ���יה מ���יה, ��ל מ���יה; ְִִָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ל
עב�דה ותקרבת ��ב�לה. עד �היתה, �מ� �הנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאס�רה

לע�ל�. �טלה אינ� ְְֵֵָָָָָזרה,

.È�רא חטמ�, רא� אזנ�, רא� קטע מב�ל�? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ�יצד
�חס� א�[מיעכה]אצ�ע�, ח�ר�, ��א �י על א� �פניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מ��נ�, א� אבל �טלה. ז� הרי � י�ראל לצ�ר� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ��כר�
עליה ��פלה א� צ�ר�, �אינ� לי�ראל א� לג�י מכר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָא�

��� ולא האבני�]מ�לת גל �בע�[את ולא לסטי� �נב�ה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
�רר�[חיפשה] �פניה, ה��י� �פניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

�טלה. אינ� ז� הרי � ה��אה את �� ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק

.‡Èמ�רת � �ל�� ��עת ע�בדיה �ה�יח�ה זרה ֶֶ�ְְֲִִִֶֶַָָָָָָעב�דה
מ�ני אס�רה, � מלחמה ��עת ��ל�ה; �הרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�הנאה,
����רה זרה עב�דה ה�לחמה. מ�ני א�א ה�יח�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ��א
לפיכ�, ��ב�ל�ה; עד �הנאה, אס�רי� �בריה � ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
��א �הנאה, אס�רי� א�� הרי � זרה עב�דה �ברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה��צא

�רקי� �ל היתה וא� ה��י�. ��ל�ה מכמהלא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
�רקחלקי�] �ל לב�ל צרי� � להחזיר� יכ�ל והדי�ט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר ���ל �יו� � להחזיר� יכ�ל אינ� וא� מ�רקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�פרק
ה�ברי�. �ל �טל� מ��ה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È,הנאה� אס�ר ה�א עדי� � ��פ�� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָמז�ח
�בימ�ס ה��י�; �יד ר�� ���ת� לע"ז]עד בסיס [אב� ִֵֶַָ�ְִִַַ

מז�ח? ה�א זה ואי �ימ�ס ה�א זה אי מ�ר. ְְִִֵֵֵֶֶַָ�ְִֶַ��פ��,
מב�לי� וכיצד הר�ה. אבני� מז�ח, אחת; אב� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�ימ�ס,

ששמה]אבני זרה �ני�,[עבודה �ה� ��נה �יו� מרק�ליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ח�ה ה�[ריצ�]א� הרי � �א�� וכ��צא ה�רכי�, את �ה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

קרס� הא�רה? את מב�לי� �יצד �הנאה. [קט�]מ�רי� �ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
זרד עלה, ר�]י�נקמ��ה[קצ�]מ��ה מ��ה[ענ� נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��פי� א� �רביט, א� הרי[שייפה]מ�ל � לצר�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��פייה אס�רה, היא � לצר�� �פי� �טלה. [הנסרי�ז� ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיו�] בעת �שמתקלפי� י�ראל �ל היתה וא� ְְְִִִֵֶָָָָ�מ�רי�.
אס�רי� �פייה �בי� היא �י� לצר��, �י� לצר�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָ�י�
לע�ל�. ���ל ל� אי� י�ראל, �ל זרה �עב�דה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלע�ל�;

ט ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אידיה�‡. לפני ימי� ל�ח[חג�]�ל�ה אס�ר ��י�, �ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ה�תק�� �בר לה� ולמ�ר לזמ�]מה� וללו�ת[המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

א� ���טר מלוה מה� ול�רע �לפרע� �להלו�ת�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמה�
�ה�א מ�ני מה�, נפרעי� �ה על מלוה אבל ה�����. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�על
�ג�� מתק��, �אינ� �בר לה� למ�ר �מ�ר מ�ד�; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְִִַָָ�מ�יל
אמ�רי�? �ברי� ��ה איד�. י�� עד ותב�יל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירק�ת
י�� א�א אס�ר אינ� ארצ�ת, ��אר אבל י�ראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�אר�
ימי�, ה�ל�ה �א�ת� ע�ה� ונת� ונ�א עבר �לבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאיד�
איד�, �י�� ע�ה� ונ�ת� וה���א �הנאה; מ�ר זה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ�ֲֵֶהרי

�הנאה. אס�ר זה ֲֲֵֶַָָָהרי

��ר��·. ל�לח א�[מתנה]ואס�ר א�א איד�, �י�� לג�י ְְְְִִֵֶַָָֹ
וכ� ע�בד�. ואינ� זרה, �עב�דה מ�דה �אינ� ל� נ�דע ��ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מ���; יק�ל�� לא איד�, �י�� לי�ראל ��ר�� ��לח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��י

לאיבה ח�� יסרב]וא� ��[א� נהנה ואינ� �פניו, נ�טל� , ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
ואינ� זרה עב�דה ע�בד אינ� ה��י ��ה ל� ���דע עד �ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.�� ֶָמ�דה

א�‚. �ל�ה ר�י�, ימי� ה��י� א�ת� �ל איד� ְִִִֵֶַַָָָָָָֹהיה
וכ�� ה�, אחד �י�� ה�מי� א�ת� �ל � ע�רה א� ָ�ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָאר�עה

��פניה�. ימי� �ל�ה ע� ְְֲִִִִֵֶֶָָֹאס�רי�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

י��„. רא��� וי�� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲִִֵֵַָָָה��צרי�
�אר� ע�ה� ולתת ל�את אס�ר לפיכ�, ה�א. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאיד�
ואי� ו��ת; ��ת ��כל ��י וי�� חמי�י י�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָי�ראל,
וכ� מק��. �כל אס�ר �ה�א עצמ�, רא��� י�� ל�מר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי�

אידיה�. �כל ע�ה� ְֲִִֵֵֶֶָָנ�הגי�

�מקריבי�‰. מל�, לה� להעמיד ה��י� �� ��ת��סי� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָי��
��אר ה�א והרי ה�א, איד� י�� � לאלהיה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�מק�סי�
לעב�דה �מ�דה לעצמ�, איד ע��ה �ה�א ��י אבל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָאידיה�.
א� זקנ� �גלחת �י�� ,�� ���לד ���� �מק�ס� ,��� ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מ�ית �� ��צא א� ה�� מ� �� �עלה ���� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל�רית�,

לבנ� מ��ה �� �ע�ה ���� וכ��צא[לנישואיו]האס�רי�, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכ� �לבד. האי� וא�ת� ה��� א�ת� א�א אס�ר אי� � ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ�א��
הע��י� א�ת� איד, א�ת� ויע�� מת �� לה� ��מ�ת ְֲִֵֵֶֶַָָָָי��
�לי� �� ���רפי� מיתה וכל ה���; א�ת� ְְֲִִִִֵֶַָָָאס�רי�
י�� אי� זרה. עב�דה �� ��� �יד�ע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מקטירי�
��מחי� ה��י� אבל �לבד; �� לע�בדי� א�א אס�ר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהאיד
�ב�ד מ�ני א� מנהג, א�ת� �מ��רי� ו��תי� וא�כלי� ��ְְְְְְְְִִִִִֵַָ
ל�את מ�רי� א�� הרי � �� מ�די� אי� ה� אבל ִֵָָ�ֲֲִֵֵֵֵֶֶַָה�ל�,

ע�ה�. ְִֵֶָָולתת

.Âאס�ר זרה, עב�דה מ�יני למי� מיחדי� �ה� ְֲִִִִֵָָָָָ�ְְִֵֶָ�ברי�
� זרה עב�דה א�ת� לע�בדי לע�ל�.למ�ר ה�ק�� �א�ת� ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹ

וא� סת�; א�ת� למ�ר מ�ר ל� מיחדי� �אינ� ְְְִִָָָֹ�ִָָ�ְְִֵֶָָ�דברי�
ל�, למ�ר אס�ר זרה, לעב�דה א�ת� ק�נה �ה�א ה��י ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ר�
�אי� לפי זרה, לעב�דה מ�הקריב� �סל� �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�א

זרה. לעב�דה חסר ְֲִִֵַַָָָָמקריבי�

.Ê,�מיחדי �אי� �ברי� ע� המיחדי� �ברי� מערבי� ִָ�ְְִִִֵֶָָ�ְְְִִַָָָֹהי�
ז�ה לב�נה לע"ז]�ג�� �[המשמשת �חרה לב�נה �כלל ְְְְְִַַָָָָֹ

לב�� ה��ה יל�ט ��א ח���י� ואי� סת�, ה�ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�כר
�זה. ���צא �ל וכ� זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעב�דה

.Á�ידיה �ה� ��ח�קי� �ברי� ל��י� מ�כרי� �אי� ���ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
נזק �� ��� �בר לה� מ�כרי� אי� �� � זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעב�דה

זי� �כלי וארי�ת, ��י� �ג�� מלחמה]לר�י�, �כבלי�[כלי ְִַָ�ְְֲִִִֵַַָָ
�אס�ר וכל ה�י�. את לה� מ�חיזי� ואי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָו�ל�לי�ת.
וכ� לג�י; למ�ר הח��ד לי�ראל למכר� אס�ר לג�י, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלמכר�

י�ראל. ללסטי� נזק �לי למ�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹאס�ר

.Ë� �רית לה� וכרת� ה��י�, �יני ��כני� י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
מ�ני וגיס�תיו; ה�ל� לעבדי זי� �לי למ�ר לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�מ�ר
ונמצא� לה�יל�, ה�דינה צרי ע� מלחמה �ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ע��י�
�� ��� עיר �ת�כ�. �ר�יי� אנ� �הרי � עלינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמג�י�
לת�כ�. לה�נס ואס�ר ל�, ח�צה לה�� מ�ר � זרה ְְְְִֵֵַָָָָָָ�ֲָָָעב�דה

�ת�כ�. לה�� מ�ר זרה, עב�דה ל� ח�צה ְְֵַָָ�ֲָָָָָָָהיה

.È�� ��� �עיר לעבר ל� אס�ר למק��, מ�ק�� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהמה��
מיחדת �ה�ר� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה זרה. ֶֶ�ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָעב�דה

מק�� אליו]לא�ת� להגיע נית� דרכה ��[רק י� א� אבל ; ְֲִֵָָָ
ונקרה אחרת מקרה]�ר� מ�ר.[קרה �ז�, והל� ְְְִֶֶֶֶַַָָָ�ָ

.‡Èה�� ה��י�, ע� לבנ�ת ��[חדר]ואס�ר ��עמידי� ְְֲִִִִִִֶַַָָָ
ה�א ��נה אבל מ�ר. �כר� �בנה, עבר וא� זרה; ֲֶָָ�ְְֲִַָָָָָָָָעב�דה
ה��ה. א�ת� �� ��� החצר א� ה�רקלי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכ�ח�ה,

.·Èמע�ר�ת חנ��ת �� והי� זרה, עב�דה �� ��� ָ�ְ�ְֲֲִֵֶָָָָָָעיר
�ה�[מקושטות] להנ�ת אס�ר המע�ר�ת, � מע�ר�ת ֵֶָָָָ�ְַָ�ְְֵֶָו�אינ�

זרה עב�דה ��גלל �חזקת�, מ�ני ��ת�כ�, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
�ל חנ��ת �הנאה. מ�ר�ת מע�ר�ת, ו�אינ� ֶ�ֲֲַָָָ�ָ�ְְְְִֵֶַָנתע�ר�;
זרה. עב�דה ��ה�ה מ�ני ל�כר�, אס�ר � זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה

.‚È,הנאה� אס�רי� �מיו � זרה לעב�דה �ית� ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָה��כר
וגזל� י�ראל �אנס� ��י� אבל ה�לח; לי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוי�לי�

וכ�תב מ�רי�; �מיו זרה, עב�דה �� והעמיד� [שטר�ית� ְֱֲִֵֶָָָָָ�ְִֵָ
��ה�מכירה] �ער�א�ת דיניה�]�מעלה בית בפני .[חות� ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È�להספד]וחלילי המשמשי� נשיפה עב�דה[כלי �ל ֲֲִִֶַָ
ול�קחי� ��י�, �ל ליריד ה�לכי� �ה�. לס�ד אס�ר ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
�ד�ת �ב�י� �גי�ת�, ��פח�ת ועבדי� �המה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמה�
�ה�א מ�ני ��ה�, �ער�א�ת �מעלה וכ�תב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�כרמי�;

מ� ראיה]ד��מ�יל בידו אמ�רי�?[שתהיה �ברי� ��ה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מ� �� ה��קח אבל מכס. נ�ת� �אינ� ה�ית מ�על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל�קח

וה�כס[סוחר]ה��ר מכס, נ�ת� �ה�א מ�ני אס�ר; � ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מ� ולקח עבר זרה. עב�דה מה�ה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעב�דה

נ��ר לקח, �המה א� � מ�[מפיל]ה��ר �רס�תיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח ירקב�; לקח, וכלי� �ס�ת וא� �למ�ה; ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ�ְַָהאר��ה
לא עבדי�, לקח ה�לח; לי� י�ליכ� מ�כ�ת, �כלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמע�ת

לתוכו]מעלי� נפלו א� הבור מ�רידי�[מ� .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ

.ÂËלהנ�ת אס�ר לב��, א� לבנ� מ��ה �ע�ה ְְְִִִֵֶֶָָָָ��י
� �� מ��� ול���ת ה��ראלי לאכל ואפ�� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמ�ע�דת�;
לאכל אס�ר �מאימתי אכל�. ה��י� �במס�ת ה�איל ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאס�ר,
ימי וכל ה�ע�דה, צרכי �להכי� לעסק מ��תחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצל�?
סע�דה ע�ה וא� י��. �ל�י� ה���ה �לאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹה���ה,
אס�ר, � י�� �ל�י� לאחר אפ�� ה���אי�, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה עב�דה מ�ני � ה�ה ההרחק וכל חד�. ע�ר �ני� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]ה�א ימש� ואכל�[שלא ל�, "וקרא ��אמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיה�, אחרי בנתיו וזנ� לבני�, מ�נתיו ולקח� � ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמ�בח�

�ני�". את ְְִֶֶָוהזנ�

.ÊËמ�ני נכרית, �ל �נ� את �ניק לא י�ראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ת
אבל ה�כרית. את �י�ד ולא זרה; לעב�דה �� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��ג�לת

איבה מ��� ��כר, היא מי�דת[שנאה]מי�דת וה�כרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�ר��ת� � �נ� את �מניקה י�ראל, �ת [ברשותאת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

�הרג��.היהודיה] ��א �די ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈלתר��ת כוכבי�]הה�לכי� עבודת ל�את[בית אס�ר , ְְְִֵַַָָ
וה�אי� ע�ה�. מש�]ולתת ��א[חוזרי� וה�א, מ�רי�; , ְְִִֵֶַָָָ�ְִֶָֹ
�זה זה ק��רי� חבורות]יהי� ק��רי�,[חבורות הי� �א� � ְְְִִִִֶֶֶָָ

מ�ר �הליכה � לתר��ת הה�ל� וי�ראל לחזר. �ע�� ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ��א
י�ראל אס�ר. �בחזירה, ;�� יחזר ��א ע��, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹל�את

אס�ר. �חזירה, �י� �הליכה �י� � ֲֲִִֵֵַַָָָָ�ְמ��ד

.ÁÈל�את אס�ר �חזירה ��י�, �ל ליריד �הל� ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
עב�דה �דמי ,�� לה� מכר זרה עב�דה ��א ע��, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָולתת
�מ�ני מ�רי�. ��י, �ביד �הנאה; אס�רי� י�ראל �יד ְִִֵָ�ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָזרה
נ��אי� ואי� ה�ר��ת, מ� ה�א ה��י ע� ונ�תני� נ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המ��ד, ע� ולא ה�ר��ת, מ� ה�א י�ראל ע� ָֹ�ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹונ�תני�

�חזירת�. ולא ְֲֲִִַַָָֹ�הליכת�
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י��„. רא��� וי�� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲִִֵֵַָָָה��צרי�
�אר� ע�ה� ולתת ל�את אס�ר לפיכ�, ה�א. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאיד�
ואי� ו��ת; ��ת ��כל ��י וי�� חמי�י י�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָי�ראל,
וכ� מק��. �כל אס�ר �ה�א עצמ�, רא��� י�� ל�מר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי�

אידיה�. �כל ע�ה� ְֲִִֵֵֶֶָָנ�הגי�

�מקריבי�‰. מל�, לה� להעמיד ה��י� �� ��ת��סי� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָי��
��אר ה�א והרי ה�א, איד� י�� � לאלהיה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�מק�סי�
לעב�דה �מ�דה לעצמ�, איד ע��ה �ה�א ��י אבל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָאידיה�.
א� זקנ� �גלחת �י�� ,�� ���לד ���� �מק�ס� ,��� ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מ�ית �� ��צא א� ה�� מ� �� �עלה ���� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל�רית�,

לבנ� מ��ה �� �ע�ה ���� וכ��צא[לנישואיו]האס�רי�, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכ� �לבד. האי� וא�ת� ה��� א�ת� א�א אס�ר אי� � ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ�א��
הע��י� א�ת� איד, א�ת� ויע�� מת �� לה� ��מ�ת ְֲִֵֵֶֶַָָָָי��
�לי� �� ���רפי� מיתה וכל ה���; א�ת� ְְֲִִִִֵֶַָָָאס�רי�
י�� אי� זרה. עב�דה �� ��� �יד�ע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מקטירי�
��מחי� ה��י� אבל �לבד; �� לע�בדי� א�א אס�ר, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהאיד
�ב�ד מ�ני א� מנהג, א�ת� �מ��רי� ו��תי� וא�כלי� ��ְְְְְְְְִִִִִֵַָ
ל�את מ�רי� א�� הרי � �� מ�די� אי� ה� אבל ִֵָָ�ֲֲִֵֵֵֵֶֶַָה�ל�,

ע�ה�. ְִֵֶָָולתת

.Âאס�ר זרה, עב�דה מ�יני למי� מיחדי� �ה� ְֲִִִִֵָָָָָ�ְְִֵֶָ�ברי�
� זרה עב�דה א�ת� לע�בדי לע�ל�.למ�ר ה�ק�� �א�ת� ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹ

וא� סת�; א�ת� למ�ר מ�ר ל� מיחדי� �אינ� ְְְִִָָָֹ�ִָָ�ְְִֵֶָָ�דברי�
ל�, למ�ר אס�ר זרה, לעב�דה א�ת� ק�נה �ה�א ה��י ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ר�
�אי� לפי זרה, לעב�דה מ�הקריב� �סל� �� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�א

זרה. לעב�דה חסר ְֲִִֵַַָָָָמקריבי�

.Ê,�מיחדי �אי� �ברי� ע� המיחדי� �ברי� מערבי� ִָ�ְְִִִֵֶָָ�ְְְִִַָָָֹהי�
ז�ה לב�נה לע"ז]�ג�� �[המשמשת �חרה לב�נה �כלל ְְְְְִַַָָָָֹ

לב�� ה��ה יל�ט ��א ח���י� ואי� סת�, ה�ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�כר
�זה. ���צא �ל וכ� זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעב�דה

.Á�ידיה �ה� ��ח�קי� �ברי� ל��י� מ�כרי� �אי� ���ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
נזק �� ��� �בר לה� מ�כרי� אי� �� � זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעב�דה

זי� �כלי וארי�ת, ��י� �ג�� מלחמה]לר�י�, �כבלי�[כלי ְִַָ�ְְֲִִִֵַַָָ
�אס�ר וכל ה�י�. את לה� מ�חיזי� ואי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָו�ל�לי�ת.
וכ� לג�י; למ�ר הח��ד לי�ראל למכר� אס�ר לג�י, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלמכר�

י�ראל. ללסטי� נזק �לי למ�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹאס�ר

.Ë� �רית לה� וכרת� ה��י�, �יני ��כני� י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
מ�ני וגיס�תיו; ה�ל� לעבדי זי� �לי למ�ר לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�מ�ר
ונמצא� לה�יל�, ה�דינה צרי ע� מלחמה �ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ע��י�
�� ��� עיר �ת�כ�. �ר�יי� אנ� �הרי � עלינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמג�י�
לת�כ�. לה�נס ואס�ר ל�, ח�צה לה�� מ�ר � זרה ְְְְִֵֵַָָָָָָ�ֲָָָעב�דה

�ת�כ�. לה�� מ�ר זרה, עב�דה ל� ח�צה ְְֵַָָ�ֲָָָָָָָהיה

.È�� ��� �עיר לעבר ל� אס�ר למק��, מ�ק�� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהמה��
מיחדת �ה�ר� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה זרה. ֶֶ�ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָעב�דה

מק�� אליו]לא�ת� להגיע נית� דרכה ��[רק י� א� אבל ; ְֲִֵָָָ
ונקרה אחרת מקרה]�ר� מ�ר.[קרה �ז�, והל� ְְְִֶֶֶֶַַָָָ�ָ

.‡Èה�� ה��י�, ע� לבנ�ת ��[חדר]ואס�ר ��עמידי� ְְֲִִִִִִֶַַָָָ
ה�א ��נה אבל מ�ר. �כר� �בנה, עבר וא� זרה; ֲֶָָ�ְְֲִַָָָָָָָָעב�דה
ה��ה. א�ת� �� ��� החצר א� ה�רקלי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכ�ח�ה,

.·Èמע�ר�ת חנ��ת �� והי� זרה, עב�דה �� ��� ָ�ְ�ְֲֲִֵֶָָָָָָעיר
�ה�[מקושטות] להנ�ת אס�ר המע�ר�ת, � מע�ר�ת ֵֶָָָָ�ְַָ�ְְֵֶָו�אינ�

זרה עב�דה ��גלל �חזקת�, מ�ני ��ת�כ�, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
�ל חנ��ת �הנאה. מ�ר�ת מע�ר�ת, ו�אינ� ֶ�ֲֲַָָָ�ָ�ְְְְִֵֶַָנתע�ר�;
זרה. עב�דה ��ה�ה מ�ני ל�כר�, אס�ר � זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעב�דה

.‚È,הנאה� אס�רי� �מיו � זרה לעב�דה �ית� ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָה��כר
וגזל� י�ראל �אנס� ��י� אבל ה�לח; לי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוי�לי�

וכ�תב מ�רי�; �מיו זרה, עב�דה �� והעמיד� [שטר�ית� ְֱֲִֵֶָָָָָ�ְִֵָ
��ה�מכירה] �ער�א�ת דיניה�]�מעלה בית בפני .[חות� ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È�להספד]וחלילי המשמשי� נשיפה עב�דה[כלי �ל ֲֲִִֶַָ
ול�קחי� ��י�, �ל ליריד ה�לכי� �ה�. לס�ד אס�ר ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
�ד�ת �ב�י� �גי�ת�, ��פח�ת ועבדי� �המה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמה�
�ה�א מ�ני ��ה�, �ער�א�ת �מעלה וכ�תב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�כרמי�;

מ� ראיה]ד��מ�יל בידו אמ�רי�?[שתהיה �ברי� ��ה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מ� �� ה��קח אבל מכס. נ�ת� �אינ� ה�ית מ�על ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל�קח

וה�כס[סוחר]ה��ר מכס, נ�ת� �ה�א מ�ני אס�ר; � ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מ� ולקח עבר זרה. עב�דה מה�ה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעב�דה

נ��ר לקח, �המה א� � מ�[מפיל]ה��ר �רס�תיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
לקח ירקב�; לקח, וכלי� �ס�ת וא� �למ�ה; ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ�ְַָהאר��ה
לא עבדי�, לקח ה�לח; לי� י�ליכ� מ�כ�ת, �כלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמע�ת

לתוכו]מעלי� נפלו א� הבור מ�רידי�[מ� .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ

.ÂËלהנ�ת אס�ר לב��, א� לבנ� מ��ה �ע�ה ְְְִִִֵֶֶָָָָ��י
� �� מ��� ול���ת ה��ראלי לאכל ואפ�� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמ�ע�דת�;
לאכל אס�ר �מאימתי אכל�. ה��י� �במס�ת ה�איל ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאס�ר,
ימי וכל ה�ע�דה, צרכי �להכי� לעסק מ��תחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצל�?
סע�דה ע�ה וא� י��. �ל�י� ה���ה �לאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹה���ה,
אס�ר, � י�� �ל�י� לאחר אפ�� ה���אי�, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה עב�דה מ�ני � ה�ה ההרחק וכל חד�. ע�ר �ני� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]ה�א ימש� ואכל�[שלא ל�, "וקרא ��אמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיה�, אחרי בנתיו וזנ� לבני�, מ�נתיו ולקח� � ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמ�בח�

�ני�". את ְְִֶֶָוהזנ�

.ÊËמ�ני נכרית, �ל �נ� את �ניק לא י�ראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ת
אבל ה�כרית. את �י�ד ולא זרה; לעב�דה �� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��ג�לת

איבה מ��� ��כר, היא מי�דת[שנאה]מי�דת וה�כרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�ר��ת� � �נ� את �מניקה י�ראל, �ת [ברשותאת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

�הרג��.היהודיה] ��א �די ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈלתר��ת כוכבי�]הה�לכי� עבודת ל�את[בית אס�ר , ְְְִֵַַָָ
וה�אי� ע�ה�. מש�]ולתת ��א[חוזרי� וה�א, מ�רי�; , ְְִִֵֶַָָָ�ְִֶָֹ
�זה זה ק��רי� חבורות]יהי� ק��רי�,[חבורות הי� �א� � ְְְִִִִֶֶֶָָ

מ�ר �הליכה � לתר��ת הה�ל� וי�ראל לחזר. �ע�� ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ��א
י�ראל אס�ר. �בחזירה, ;�� יחזר ��א ע��, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹל�את

אס�ר. �חזירה, �י� �הליכה �י� � ֲֲִִֵֵַַָָָָ�ְמ��ד

.ÁÈל�את אס�ר �חזירה ��י�, �ל ליריד �הל� ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
עב�דה �דמי ,�� לה� מכר זרה עב�דה ��א ע��, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָולתת
�מ�ני מ�רי�. ��י, �ביד �הנאה; אס�רי� י�ראל �יד ְִִֵָ�ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָזרה
נ��אי� ואי� ה�ר��ת, מ� ה�א ה��י ע� ונ�תני� נ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא המ��ד, ע� ולא ה�ר��ת, מ� ה�א י�ראל ע� ָֹ�ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹונ�תני�

�חזירת�. ולא ְֲֲִִַַָָֹ�הליכת�
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��ע�ה‡. �די זרה, עב�דה לע�בדי �רית ��רתי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָאי�
תכרת "לא ��אמר: � לעבד� א�ת� ונ�יח �ל�� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹע�ה�
ואס�ר יהרג�. א� מעב�דת�, יחזר� א�א �רית"; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלה�
ראה א� לפיכ�, תח��". "ולא ��אמר: עליה�, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלרח�
ראה� יעל��; לא ��הר, ט�בע א� א�בד זרה עב�דה ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹע�בד
לדחפ� א� �יד�, לא�ד� אבל י�יל��. לא למ�ת, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹלק�ח

ע��ה �אינ� מ�ני אס�ר, � �זה וכ��צא ע�נ�לב�ר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
י�ראל מ�סרי אבל �ג�י. אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָמלחמה.

�יד,[מלשיני�] לא�ד� מצוה � והא�יק�ר�סי� וה�יני�, ,ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
�מסירי� לי�ראל, מצרי� �ה� מ�ני �חת; לבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ�לה�ריד�
וצד�ק ותלמידיו, ה��צרי �י��ע ה', מאחרי הע� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת

ותלמידיה� רעה]�בית�ס לתרבות שיצאו חכמי� �[תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". ר�עי� ְְְִִֵַָ"ו��

זרה,·. עב�דה ע�בדי לר�את �אס�ר למד, א�ה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹמ�א�
ח��� �היה א� מה�, מתירא היה וא� ��כר. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאפ��
���ב וגר אס�ר. �ח�� אבל ��כר; מר�א � איבה ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָמ���

מצוות] ז' מר�אי�[שקיבל להחי�ת�, מצ�ה וא�ה ה�איל �ְְִַָ�ְְְְִֶַַ
�ח��. ְִָא�ת�

�בס�ריא‚. י�ראל. �אר� ו�ד�ת ��י� לה� מ�כרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאי�
דוד] שכבש �ד�ת.[ארצות לא אבל ��י�, לה� מ�כרי� �ְֲִִֶָָָָֹ

יע�� ��א �בלבד י�ראל, �אר� ��י� לה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ��ירי�
לה� מ��ירי� ואי� מ�ל�ה. �ח�ת �כ�נה ואי� � ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ�כ�נה
החמיר� מה �מ�ני �ד�ת. לה� מ��ירי� �בס�ריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ�ד�ת;
ה�ע�ר�ת, מ� מפקיע� � ��י� �� ��� מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ��דה?
ו�ד�ת ��י� לה� למ�ר �מ�ר ��רקע. חניה לה� ְְִִֶָָָָֹ�ְְֲֵֶַַַָָָונ�ת�

ארצנ�. �אינ� מ�ני לאר�, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ�ח�צה

ה�יר�,„. �ירה לבית לא לה��יר, �ה�יר� �מק�� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹא�
תביא "ולא ונאמר: זרה, עב�דה לת�כ� מכניס �ה�א ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ�ני
לע��ת� ��י�, לה� מ��יר אבל �ית�"; אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָת�עבה

�ה�[מחס�]א�צר וכ��צא �תב�אה �ר�ת לה� מ�כרי� ואי� . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
על ל� מ�כר א� מ��ק�, ה�א מ�כר אבל לקרקע; ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִ�מח�ר
�מח�ר? לה� מ�כרי� אי� מה �מ�ני וק�צ�. לק� ָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹמנת
�א� ��רקע; חניה לה� ��� לא תח��", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
אס�ר וכ� היא. עראי י�יבת י�יבת� קרקע, לה� יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
�צ�רת�'; זה ��י נאה '��ה ל�מר: ואפ�� ��בח�, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלס�ר
�בר ��ח�ב א� מע�יו, ��בח ��ס�ר וחמר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקל
ח� לה� יהיה לא � תח��" "ולא ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹמ�בריה�,
הרעי�. מ�ע�יו וללמד ע�� לה�בק ���ר� מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�עיני�,
� ���ב לגר ה�א נ�ת� אבל ח��; מ�נ�ת לה� ל�� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואס�ר
מכר א� ואכל�, ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

�נתינה. לא �מכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",

�רכי‰. מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָמפרנסי�
�פאה, �כחה �לקט ��י� ענ�י �ידי ממחי� ואי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ל��;
איד�, �י�� ואפ�� ��ל�מ�, ו��אלי� �ל��. �רכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָמ�ני

�ל�� לה� ��פלי� ואי� �ל��; �רכי שלו�"]מ�ני ["שלו� ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ל� לתת איד� �י�� נכרי �ל לבית� י�נס ולא ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹלע�ל�.
רא�. וכבד רפה ��פה �ל�� ל� נ�ת� ���ק, מצא� ְְְֵֶַָָָָָָָֹֹ�ל��;

.Â�ל�� �זמ� א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאי�
אבל ��יפה. ה��י� ��ד �זמ� א� הא��ת, לבי� ְֲִִִֶַַַַָָ�ְְִֵֵָָי�ראל
לנ� אס�ר הע�ל�, א��ת על ��יפה י�ראל ��ד ָָָָ�ְְִִִֵֶַַַַָָ�זמ�
י�יבת י��ב אפ�� �ינינ�; זרה עב�דה ע�בד ��י ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָלה�יח
�ארצנ�, יעבר לא לסח�רה, למק�� מ�ק�� ע�בר א� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹעראי,
� נח �ני ��צט�� מצו�ת �בע עליו ��ק�ל עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�א
ק�ל וא� �עה. לפי אפ�� �ארצ�", י�ב� "לא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��אמר:

מ �בע �רעליו מק�לי� ואי� ���ב. �ר זה הרי צו�ת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ה��בל, �זמ� ��א אבל נ�הג; �ה��בל �זמ� א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���ב,

�לבד. צדק �ר א�א מק�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָאי�
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לא‡. � לה� מ��י� ולא ה��י�, �ח��ת ה�לכי� ְִִִֶַַָֹֹ�ְְִֵאי�
תלכ� "ולא ��אמר: �ה�, וכ��צא ��ער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��ל���,
ונאמר: תלכ�", לא "�בח�תיה� ונאמר: ה��י", ְֱֵֵֵֶֶַֹֹ�ְְֱֶַַֹ�ְ�ח�ת
ה�א אחד �עני� ה�ל אחריה�". ��ק� �� ל�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"ה�מר
מה� מב�ל ה��ראלי יהיה א�א � לה� י��ה ��א ְֵֶָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמזהיר:

מב�ל[ניכר]ויד�ע �ה�א �מ� מע�יו, �ב�אר �מל���� ְְְְְֲִֶַַַָָָ�ְָ
�בדע�תיו �מ�ע� ומידותיו]מה� א�מר:[תורתו ה�א וכ� . ְְְֵֵֵֵֶַָָ

המיחד �מל��� יל�� לא הע�י�". מ� אתכ� ָ�ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ"ואב�ל
ציצית יג�ל ולא המצח]לה�, שמעל שער ציצית[קצוות �מ� ְְְִִִִֵֶַָֹ

�מ� �אמצע ה�ער וי�יח ה�דדי� מ� יג�ח ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹרא��,
ה�ער יג�ח ולא '�ל�רית'; ה�קרא ה�א וזה ע��י�, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ה�

ה�רע וי�יח לאז� מאז� �ניו ארוכות]מ�נגד שערות [קבוצת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
�בני� מק�מ�ת יבנה ולא ע��י�, �ה� �דר� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹמ�אחריו
�ה� �מ� ר�י� �ה� ���נס� �די זרה עב�דה �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיכל�ת
ל�קה. � �ה� וכ��צא מא�� אחת הע��ה וכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָע��י�.

קר�ב·. �ה�יע �יו� � מ��ראל מס��ר �היה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��י
��מט ר�ח, לכל אצ�ע�ת �ל� יד�.[מסלק]לבל�רית� את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

לפני‚. לי�ב וצר� ל�לכ�ת, קר�ב �היה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָי�ראל
זה הרי � לה� ידמה ��א למי �נאי ל� והיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמלכיה�,
�דר� �ניו �נגד �לג�ח ��ה�, �מל���י� לל�� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�מ�ר

ע��י�. ִֵֶ�ה�

ה�א„. �יצד תנח��". "לא ��אמר: �ג�י�, מנח�י� ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹאי�
א� מ�י', ��י ונפלה 'ה�איל �א�מרי�: א�� �ג�� ְְְְִִִִִִִֵֶַָָה�ח��?
אל� �א� ה���, �ל�ני למק�� ה�ל� איני מ�די, מ�לי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
י�צא איני מימיני, ��על ועבר 'ה�איל נע�י�'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאי�
וכ� ר�אי'. אד� יפ�עני יצאתי, �א� ה���, �יתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�תח
ו'לא ,'�� 'יהיה וא�מרי�: הע�פ�ת צפצ�� ���מעי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹא��
�בר לע��ת ו'רע �ל�ני', �בר לע��ת 'ט�ב ,'�� ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
��ראת ז� �רנגלת �ח�ט ' �א�מרי�: א�� וכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ�ל�ני'.

ערבית ��רא זה '�רנג�ל �רנג�ל', כעורב]�מ� ,[קרא ְְְְְְִֶֶַַַָָ
�� �בר לי יארע 'א� סימני�: לעצמ� ה��י� וכ� ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�חט'.
אע�ה', לא לי יארע לא וא� �ל�ני, �בר אע�ה ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹוכ�
ה�ל הא��, ��ברי� ���צא וכל אברה�. עבד ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�אליעזר
ל�קה. א��, מ�ברי� �בר מ�ני מע�ה הע��ה וכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאס�ר;
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עלי'‰. היתה ט�ב סימ� ��ניתי, ז� '�ירה �אמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמי
בעסקי] הצלחתי ��ניתי[מאז ז� �בהמה ���אתי ז� 'א�ה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ

ה��אל וכ� הע�ר�י', ��ניתיה �מעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מ� �ס�ק ל� אמר א� למד'? א�ה �ס�ק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינ�ק:
וכ��צא א�� �ל � ט�ב' סימ� 'זה ויאמר: י�מח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹה�רכ�ת,
א�א מ�ע��ת, נמנע ולא מע�יו ��� ולא ה�איל מ�ר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ֶָ�ה�,
מ�ר. זה הרי � היה ��בר לדבר לעצמ� סימ� זה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָע�ה

.Â,ה�ע���ת מ�אר מע�ה הע��ה זה ק�ס�? ה�א ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
���� כמשתומ�]�די מ�ל[יתנהג מח�ב�� ות�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מסביבתו]ה�ברי� �עתידי�[יתנתק �ברי� ��אמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הוה', 'אינ� א� להי�ת', עתיד �ל�ני '�בר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהי�ת,
מ� י� מ��. וה�הר� ,�� לע��ת �רא�י ��אמר ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹא�
מי מה� וי� �אבני�, א� �ח�ל ממ�מ� �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה��סמי�

�מראה[מתכופ�]���הר ��ס��ל מי וי� וצ�עק, לאר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
�א�חז מי וי� וא�מרי�. �מד�י� ע��ית א� �רזל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ל
מח�ב�� ���נה עד �� �מ�ה עליו, ונ�ע� �יד� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ל
�מקל� י�אל, �עצ� "ע�י א�מר: �ה�ביא ה�א � ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ�מד�ר

ל�". ִַי�יד

.Ê,�ל��ס �ה��אל א�א ל��ס�; ול�אל לקס�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאס�ר
מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� ה��ס�[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ

ל�קה, � �ה� וכ��צא א�� מ�ל מע�ה ע�ה א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,
קסמי�". קס� ב�... י�צא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ��אמר:

.Á�א�מרי� הע�י�, נ�תני א�� מע�נ�? ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה
האסטרולוגיה]�אצטגנינ�ת רע,[חכמת �ל�ני 'י�� ��ה�: ְְְְִִִֶֶַַָ

מלאכה �� לע��ת רא�י �ל�ני 'י�� ט�ב', �ל�ני ְְְְֲִִַָָָוי��
�ל�ני'. לדבר רע �ל�ני 'חד� א� �ל�נית' '�נה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ�ל�נית',

.Ëה�דיע א�א מע�ה ע�ה ��א �י על א� לע�נ�, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
ודברי אמת �ברי �ה� מד�י� �ה�כלי� ה�זבי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�ת�
וכ�� האצטגנינ�ת, מ�ני מע�ה הע��ה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
�מי� ה�ברי ��בע� העת �א�ת� הליכת� א� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכ��

וכ�[אסטרולוגי�] תע�ננ�". "ולא ��אמר: ל�קה, זה הרי �ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מע�ה �ע�ה הר�אי� �פני �מד�ה העיני�, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהא�חז
ול�קה. מע�נ�, �כלל זה הרי � ע�ה לא וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ��ה��

.Èח�בר ה�א חבר"]איזה �דברי�["וחובר ��ד�ר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ע� ל��� בעלמא]�אינ� עני�[הברות לה� ,[משמעות]ואי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ

עד מ�עילי�, ה�ברי� �א�ת� �סכל�ת� �ע�� על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ�מעלה
העקרב, על א� ה�ח� על וכ� �� �הא�מר א�מרי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�
וא�חז מה�; נ��ק אינ� האי�, על וכ� �� והא�מר מ�יק; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאינ�
� הא�� ��ברי� וכ��צא סלע, א� מפ�ח ��ד�ר �עת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יד�
�ע�ה א� �ל��, �יד� ��אחז עצמ� והח�בר אס�ר. ְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹֹה�ל
ל�קה, זה הרי � �אצ�ע� הראה אפ�� ���ר�, ע� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָמע�ה
�ברי� אמר א� אבל חבר". וחבר ב�... י�צא "לא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ��אמר:
�ל��, �יד� היה ולא רא�, ולא אצ�ע לא הניד ולא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ�לבד,
י��ב וה�א ה��ל�ת, א�ת� הח�בר עליו �אמר אד� ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָוכ�
מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� � הנאה �זה ל� ��� �מד�ה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלפניו
וה�מ�ת ה��ל�ת א�ת� וכל הח�בר. �סכל�ת ������ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמ�ני
א�ת�". אי� היטיב וג� ירע�, "לא המכערי�, ְְִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ�ְַהמ��י�

.‡È��מק על ללח� מ�ר נח�, א� עקרב ���כ� ְְִַָֹ�ְְִֶַָָָָמי

א� ל��; �לח�ק �ע�� לי�ב �די ���ת, ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָה��יכה,
ה�א, �מס�� ה�איל � �ל�� מ�עיל ה�בר �אי� �י ָ�ְְִִִֵֶַַָָעל

עליו. �ע�� ��ר� ��א �די ל�, ְְִִִֵֵֶַָָָֹה�יר�

.·È�וכ ה��רה, מ� �ס�ק וק�רא ה��ה על ְְִֵֵֵַַַַַָָָה��ח�
א� ��רה ספר וה��יח י�עת, ��א ה�ינ�ק על ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹה��רא
�כלל �ה� לה� �י לא � ��י�� ��ביל ה�ט� על ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�פ�י�
�ה� ���רה, ה��פרי� �כלל �ה� א�א וח�ברי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמנח�י�
נפ��ת, רפא�ת א�א ואינ� ,��� רפא�ת ��רה �ברי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָע��י�
�ס�קי� ��רא ה�ריא אבל לנפ��". ח�י� "ויהי� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר:
וי�צל קריאת�, זכ�ת עליו ��ג� �די מ�לי�, מזמ�ר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָא�

מ�ר. זה הרי � �נזקי� ָ�ְֲִִֵֶָָמ�ר�ת

.‚È�עצמ את ה�רעיב זה ה�תי�? אל ��ר� ה�א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַאיזה
וי�דיע� �חל��, ה�ת ��ב�א �די ה�בר�ת, �בית ול� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוה�ל�
מל���י� ל�ב�י� �ה� אחרי�, וי� עליו. ��אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
וי�ני� יד�עה, קטרת �מקטירי� �ברי�, וא�מרי� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיד�עי�,
�ל �לל� �חל��. ע�� ויס�ר �ל�ני, מת ��ב�א �די � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלב��
ל�קה, � וי�דיע� ה�ת ��ב�א �די מע�ה הע��ה �ל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�בר:

ה�תי�". אל ודר� ב�... י�צא "לא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ��אמר:

.„Èלא" ��אמר: י�ע�ני, �על א� א�ב �על ל�אל ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹאס�ר
א�ב ��על למד, נמצאת וי�עני". א�ב ו�אל ב�... ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹי�צא
�מ�י� �אזהרה, � �ה� וה��אל �סקילה. � עצמ� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָוי�ע�ני
ל�קה. מאמר�, �פי וע�ה מע�יו ��� וא� מר��ת; מ�ת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָא�ת�

.ÂË.�פי�� מע�ה �ע�ה וה�א, סקילה; ח�ב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהמכ��,
לא וה�א �ע�ה ��ראה וה�א העיני�, את הא�חז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה מע�ה. ע�ה ��א מ�ני מר��ת, מ�ת ל�קה � ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹע�ה
לאזהרת ���� לאו י�צא", "לא �כלל �מכ�� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��אמר
"מכ�פה ��אמר: עליו, ל�קי� ואי� ה�א, �י� �ית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תח�ה". ְֶַֹלא

.ÊË�הטע� וה� ה�; וכזב �קר �ברי ,��� הא�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ְִֵָָ�דברי�
�די הארצ�ת, לג�יי ה�דמ�ני� זרה עב�דה ע�בדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ה�

חכמי�[ינהרו]��נה� �ה� לי�ראל, רא�י ואי� אחריה�. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ה�ב על להעל�ת ולא הא��, �הבלי� לה��� ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ְמח�מי�,
קס� ולא �יעקב, נח� לא "�י ��אמר: �עלה, �ה� ���ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
י�ר� א�ה א�ר הא�ה ה��י� "�י ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�י�ראל",
כ� לא � וא�ה י�מע�; קסמי� ואל מענני� אל � ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹא�ת�
�ה�, וכ��צא א��, �דברי� ה�אמי� �ל אלהי�". ה' ל� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנת�
אסרה ה��רה אבל חכמה, ודברי אמת �ה� �ל�� ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�מח�ב
�בכלל ה�עת, �מח�רי ה�כלי� מ� א�א אינ� � ְְִֵַַַַ�ְְִִֵֶַָָָא�ת�
החכמה �עלי אבל �למה. �ע�� �אי� וה�ט�י� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָה��י�
ה�ברי� א�� ��ל � �ר�ר�ת �ראי�ת ידע� ה�עת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�תמימי
��מ�כ� והבל �ה� א�א חכמה, �ברי אינ� ��רה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ�אסרה
זה �מ�ני �גלל�. האמת �רכי �ל ונט�� ה�עת, חסרי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�
"�מי� ההבלי�: א�� �ל על ��הזהירה ��רה, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאמרה

אלהי�". ה' ע� ְֱִִֶֶֹ�היה

יב ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

�אתי‡. מג�חי� ע��י�[פאות]אי� �הי� �מ� הרא�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
�את ת�יפ� "לא ��אמר: � וכמריה� זרה עב�דה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹע�בדי
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עלי'‰. היתה ט�ב סימ� ��ניתי, ז� '�ירה �אמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמי
בעסקי] הצלחתי ��ניתי[מאז ז� �בהמה ���אתי ז� 'א�ה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ

ה��אל וכ� הע�ר�י', ��ניתיה �מעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מ� �ס�ק ל� אמר א� למד'? א�ה �ס�ק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינ�ק:
וכ��צא א�� �ל � ט�ב' סימ� 'זה ויאמר: י�מח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹה�רכ�ת,
א�א מ�ע��ת, נמנע ולא מע�יו ��� ולא ה�איל מ�ר; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ֶָ�ה�,
מ�ר. זה הרי � היה ��בר לדבר לעצמ� סימ� זה ָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָע�ה

.Â,ה�ע���ת מ�אר מע�ה הע��ה זה ק�ס�? ה�א ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאיזה
���� כמשתומ�]�די מ�ל[יתנהג מח�ב�� ות�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

מסביבתו]ה�ברי� �עתידי�[יתנתק �ברי� ��אמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הוה', 'אינ� א� להי�ת', עתיד �ל�ני '�בר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהי�ת,
מ� י� מ��. וה�הר� ,�� לע��ת �רא�י ��אמר ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹא�
מי מה� וי� �אבני�, א� �ח�ל ממ�מ� �ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָה��סמי�

�מראה[מתכופ�]���הר ��ס��ל מי וי� וצ�עק, לאר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
�א�חז מי וי� וא�מרי�. �מד�י� ע��ית א� �רזל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ל
מח�ב�� ���נה עד �� �מ�ה עליו, ונ�ע� �יד� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ל
�מקל� י�אל, �עצ� "ע�י א�מר: �ה�ביא ה�א � ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ�מד�ר

ל�". ִַי�יד

.Ê,�ל��ס �ה��אל א�א ל��ס�; ול�אל לקס�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאס�ר
מר��ת מ�ת א�ת� מדרבנ�]מ�י� ה��ס�[מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ

ל�קה, � �ה� וכ��צא א�� מ�ל מע�ה ע�ה א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,
קסמי�". קס� ב�... י�צא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ��אמר:

.Á�א�מרי� הע�י�, נ�תני א�� מע�נ�? ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָאיזה
האסטרולוגיה]�אצטגנינ�ת רע,[חכמת �ל�ני 'י�� ��ה�: ְְְְִִִֶֶַַָ

מלאכה �� לע��ת רא�י �ל�ני 'י�� ט�ב', �ל�ני ְְְְֲִִַָָָוי��
�ל�ני'. לדבר רע �ל�ני 'חד� א� �ל�נית' '�נה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹ�ל�נית',

.Ëה�דיע א�א מע�ה ע�ה ��א �י על א� לע�נ�, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
ודברי אמת �ברי �ה� מד�י� �ה�כלי� ה�זבי� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�ת�
וכ�� האצטגנינ�ת, מ�ני מע�ה הע��ה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
�מי� ה�ברי ��בע� העת �א�ת� הליכת� א� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכ��

וכ�[אסטרולוגי�] תע�ננ�". "ולא ��אמר: ל�קה, זה הרי �ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מע�ה �ע�ה הר�אי� �פני �מד�ה העיני�, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהא�חז
ול�קה. מע�נ�, �כלל זה הרי � ע�ה לא וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ��ה��

.Èח�בר ה�א חבר"]איזה �דברי�["וחובר ��ד�ר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ע� ל��� בעלמא]�אינ� עני�[הברות לה� ,[משמעות]ואי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ

עד מ�עילי�, ה�ברי� �א�ת� �סכל�ת� �ע�� על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ�מעלה
העקרב, על א� ה�ח� על וכ� �� �הא�מר א�מרי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�
וא�חז מה�; נ��ק אינ� האי�, על וכ� �� והא�מר מ�יק; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאינ�
� הא�� ��ברי� וכ��צא סלע, א� מפ�ח ��ד�ר �עת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יד�
�ע�ה א� �ל��, �יד� ��אחז עצמ� והח�בר אס�ר. ְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹֹה�ל
ל�קה, זה הרי � �אצ�ע� הראה אפ�� ���ר�, ע� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָמע�ה
�ברי� אמר א� אבל חבר". וחבר ב�... י�צא "לא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ��אמר:
�ל��, �יד� היה ולא רא�, ולא אצ�ע לא הניד ולא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ�לבד,
י��ב וה�א ה��ל�ת, א�ת� הח�בר עליו �אמר אד� ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָוכ�
מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� � הנאה �זה ל� ��� �מד�ה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלפניו
וה�מ�ת ה��ל�ת א�ת� וכל הח�בר. �סכל�ת ������ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמ�ני
א�ת�". אי� היטיב וג� ירע�, "לא המכערי�, ְְִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ�ְַהמ��י�

.‡È��מק על ללח� מ�ר נח�, א� עקרב ���כ� ְְִַָֹ�ְְִֶַָָָָמי

א� ל��; �לח�ק �ע�� לי�ב �די ���ת, ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָה��יכה,
ה�א, �מס�� ה�איל � �ל�� מ�עיל ה�בר �אי� �י ָ�ְְִִִֵֶַַָָעל

עליו. �ע�� ��ר� ��א �די ל�, ְְִִִֵֵֶַָָָֹה�יר�

.·È�וכ ה��רה, מ� �ס�ק וק�רא ה��ה על ְְִֵֵֵַַַַַָָָה��ח�
א� ��רה ספר וה��יח י�עת, ��א ה�ינ�ק על ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹה��רא
�כלל �ה� לה� �י לא � ��י�� ��ביל ה�ט� על ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�פ�י�
�ה� ���רה, ה��פרי� �כלל �ה� א�א וח�ברי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמנח�י�
נפ��ת, רפא�ת א�א ואינ� ,��� רפא�ת ��רה �ברי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָע��י�
�ס�קי� ��רא ה�ריא אבל לנפ��". ח�י� "ויהי� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר:
וי�צל קריאת�, זכ�ת עליו ��ג� �די מ�לי�, מזמ�ר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָא�

מ�ר. זה הרי � �נזקי� ָ�ְֲִִֵֶָָמ�ר�ת

.‚È�עצמ את ה�רעיב זה ה�תי�? אל ��ר� ה�א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַאיזה
וי�דיע� �חל��, ה�ת ��ב�א �די ה�בר�ת, �בית ול� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוה�ל�
מל���י� ל�ב�י� �ה� אחרי�, וי� עליו. ��אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
וי�ני� יד�עה, קטרת �מקטירי� �ברי�, וא�מרי� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיד�עי�,
�ל �לל� �חל��. ע�� ויס�ר �ל�ני, מת ��ב�א �די � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלב��
ל�קה, � וי�דיע� ה�ת ��ב�א �די מע�ה הע��ה �ל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�בר:

ה�תי�". אל ודר� ב�... י�צא "לא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ��אמר:

.„Èלא" ��אמר: י�ע�ני, �על א� א�ב �על ל�אל ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹאס�ר
א�ב ��על למד, נמצאת וי�עני". א�ב ו�אל ב�... ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹי�צא
�מ�י� �אזהרה, � �ה� וה��אל �סקילה. � עצמ� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָוי�ע�ני
ל�קה. מאמר�, �פי וע�ה מע�יו ��� וא� מר��ת; מ�ת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָא�ת�

.ÂË.�פי�� מע�ה �ע�ה וה�א, סקילה; ח�ב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהמכ��,
לא וה�א �ע�ה ��ראה וה�א העיני�, את הא�חז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה מע�ה. ע�ה ��א מ�ני מר��ת, מ�ת ל�קה � ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹע�ה
לאזהרת ���� לאו י�צא", "לא �כלל �מכ�� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��אמר
"מכ�פה ��אמר: עליו, ל�קי� ואי� ה�א, �י� �ית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תח�ה". ְֶַֹלא

.ÊË�הטע� וה� ה�; וכזב �קר �ברי ,��� הא�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ְִֵָָ�דברי�
�די הארצ�ת, לג�יי ה�דמ�ני� זרה עב�דה ע�בדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ה�

חכמי�[ינהרו]��נה� �ה� לי�ראל, רא�י ואי� אחריה�. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ה�ב על להעל�ת ולא הא��, �הבלי� לה��� ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ְמח�מי�,
קס� ולא �יעקב, נח� לא "�י ��אמר: �עלה, �ה� ���ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
י�ר� א�ה א�ר הא�ה ה��י� "�י ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�י�ראל",
כ� לא � וא�ה י�מע�; קסמי� ואל מענני� אל � ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹא�ת�
�ה�, וכ��צא א��, �דברי� ה�אמי� �ל אלהי�". ה' ל� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנת�
אסרה ה��רה אבל חכמה, ודברי אמת �ה� �ל�� ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�מח�ב
�בכלל ה�עת, �מח�רי ה�כלי� מ� א�א אינ� � ְְִֵַַַַ�ְְִִֵֶַָָָא�ת�
החכמה �עלי אבל �למה. �ע�� �אי� וה�ט�י� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָה��י�
ה�ברי� א�� ��ל � �ר�ר�ת �ראי�ת ידע� ה�עת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�תמימי
��מ�כ� והבל �ה� א�א חכמה, �ברי אינ� ��רה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ�אסרה
זה �מ�ני �גלל�. האמת �רכי �ל ונט�� ה�עת, חסרי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�
"�מי� ההבלי�: א�� �ל על ��הזהירה ��רה, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאמרה

אלהי�". ה' ע� ְֱִִֶֶֹ�היה

יב ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

�אתי‡. מג�חי� ע��י�[פאות]אי� �הי� �מ� הרא�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ
�את ת�יפ� "לא ��אמר: � וכמריה� זרה עב�דה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹע�בדי
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�ני המג�ח לפיכ�, �פאה; �אה �ל על וח�ב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹרא�כ�".
ל�קה[רקותיו]צדעיו � אחת והתראה אחת �בת אפ�� , ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ

הרא�, �ל �ער �מ�יח �לבד ה�א�ת המג�ח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ��י�.
ה�א�ת, וג�ח ה�איל � �אחד הרא� �ל המג�ח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד

האי�ל�קה. אבל המג�ח; �אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
את והמג�ח למג�ח. ס�ע �� א� א�א ל�קה אינ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָה�ת��ח,

ל�קה. ֶַָָה�ט�,

.·� �נת��חה א� האי�, רא� �את ���חה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹהא�ה
ת�חית ולא רא�כ�, �את ת�יפ� "לא ��אמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ�ט�רה,
��י�; �בל י�נ� ��חית, �בל ���נ� �ל זקנ�"; �את ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
לפיכ�, זק�. ל� �אי� לפי ��חית, �בל אינ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוא�ה

�ה�פה. אס�רי� זק�, לה� וי� ה�איל � ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדי�

ואחד‚. אנ�י� אחד � ����רה תע�ה לא מצו�ת ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
י��א �בל ��י�, �בל ��חית מ�ל ח�� ח�בי�; ְִִִִִִַַַַַַַָָָנ�י�,
ואינ� לזמ�, מ�מ� �היא ע�ה מצות וכל ל�תי�. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�ה�

ה��� מ���� ח�� �ט�ר�ת; נ�י� � השבת]�דירה ,[יו� ְְִִִִַָָ
��חיטת�, ה�סח ואכילת ה�סח, �לילי מ�ה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָואכילת

השמיטה]והקהל שנת מק� ו�מחה[בסוכות �[ברגל], ְְְְִֵַָ
ח�ב�ת. ִֶַַָָ�ה��י�

ספק„. ה� הרי ואנ�ר�גינ�ס, ספקיטמט�� זכר [ספקי �ְְְְֲִֵֵֵַָ
�כלנקיבה] הא�ה וחמרי האי� חמרי עליה� נ�תני� �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ל�קי�. אינ� עבר�, וא� ��ל; וח�בי� ְְְִִִֵַַָָָָֹמק��,

היא‰. הרי רא��, �את לג�ח מ�רת �הא�ה �י על ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ�ִִֶַַָָא�
ל� אס�ר קט�, �את ואפ�� ה�כר; רא� �את לג�ח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאס�רה

ל�. ְֵַַלג�ח

.Â;ע�ר� חכמי� �� נתנ� לא ��דע, ���יחי� ז� ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�פאה
�ער�ת. מאר�עי� �ח�ת מ�יח �אי� מ�קנינ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָו�מענ�

ללקט א�א[לגזוז]�מ�ר נאסר, לא �מס�רי�; ה�א�ת �ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
�תער. ְְַַַָָה�חתה

.Ê�לפיכ זקנ�, לה�חית היה זרה עב�דה �מרי ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָ�ר�
לחי � �� י� �א�ת וחמ� ה�ק�. לה�חית ��רה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאסרה
ה�ח��� �לחי העלי�� �לחי מ�מי�, ה�ח��� �לחי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהעלי��

ה�ק� ו��לת הסנטר]מ�מאל, �אה[שער �ל על ול�קה . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
עד ח�ב ואינ� חמ�. ל�קה �אחת, ��� נטל� וא� ְְֵֵֶַַַַָָָ�ְְִֵָָָ�פאה;
זקנ�", �את את ת�חית "ולא ��אמר: � �תער ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ��ג�ח��
�מס�רי�, זקנ� ��ח א� לפיכ�, ה�חתה; �� ��� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ���ח
מ�רת � וא�ה ��ס�ע. עד ל�קה, ה�ת��ח ואי� ֶֶ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�ט�ר.
זק� ה�חיתה וא� זק�; �ער ל� י� א� זקנ�, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלה�חית

�ט�רה. ְִָָהאי�,

.Áי�� �על ה�ער וה�א �תער, לג�ח� מ�ר � ְְְְֵֵֶַַַַַַָָ�ַָָה�פ�
ה�ח��נה. ה�פה מ� המדל�ל ה�ער וכ� העלי�נה; ְְִַַַָָָָ�ְְְֵֵֶַַַָָָָָה�פה

מ�ר �ה�א �י על השפ�]וא� י�ראל[לגלח נהג� לא , ְִֶַַ�ְֲִֵָָָֹ
��ת�ה. אכילה יע�ב ��א עד קצת�, לג�ח א�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלה�חית�,

.Ëבית� ה�חי �ית �ג�� ה���, מ�אר ה�ער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעברת
ס�פרי�; מ�ברי א�א ה��רה, מ� אס�ר אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]וה�עביר�, ��ה[מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נ�י� א�א א�ת� מעבירי� �אי� �מק�� אמ�רי�? ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ�ברי�
�מק�� אבל נ�י�; ���� עצמ� ית�� ��א �די �ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

א�ת�.��עביר מ�י� אי� העביר, א� � האנ�י� ה�ער י� ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מק��. �כל �מס�רי�, אברי� �אר �ער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ��מ�ר

.Èע�ה� עדי[תתקשט]לא �ג��[קישוטי]א�ה האי�, ְְֲִִִֶַָָֹ
�רי�� �ל�� א� ��בע, א� מצנפת �רא�� [מג����י� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

יע�המלחמה] ולא �אי�; רא�� ��ג�ח א� ,�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכ��צא
וחלי צבע�ני� �גדי ��ל�� �ג�� א�ה, עדי [תכשיט]אי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ

א�ת� מ�ימי� ואי� ה�לי� א�ת� ל�ב�י� �אי� �מק�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי �עדה אי� ה�דינה. �מנהג ה�ל ה��י�; א�א ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
�ער�ת המל�ט ל�קי�. � אי� עדי �עדת וא�ה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָא�ה,
�ערה מ��ל�ט � מ�קנ� א� מרא�� ה�חר�ת, מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנ�ת
�ער� צבע א� וכ� א�ה. עדי �עדה מ�ני ל�קה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמט�� ל�קה. אחת, לבנה �ערה מ��צ�ע � ְ�ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�חר

ע�ט� אינ� � מג�ה[מתלבש]ואנ�ר�גינ�ס ולא �א�ה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
ל�קה. אינ� ,�� ע�ה וא� �אי�; ְְִִֵֵֶָָֹרא��

.‡Èעל ���רט ה�א � ���רה האמ�רה קעקע" ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ"�תבת
�חל ה�ריטה מק�� וימ�א הנשי���ר�, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבע�ני�בעיניה�] �אר א� �י� הר��מי�[צבעי�]א� ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמ�[שרישומ� הר��מי� ה��י� מנהג ה�א וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

�מר�� ל� מכ�ר עבד �ה�א �ל�מר ��ה�, זרה ְָ�ְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָלעב�דה
אחר הר��מי� מ�ברי� �אחד ��ר�� �מעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעב�דת�.
� א�ה �י� אי� �י� ה���, מ� מק�� זה �אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ���רט,

�תב ולא[שרט]ל�קה. �צבע �ר�� א� �צבע, ר�� ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
��אמר: ויקעקע, ��כ�ב עד �ט�ר, � ��ריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�תב
זה אבל �כ�תב. אמ�רי�? �ברי� ��ה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"�כתבת
ס�ע, �� א� א�א ח�ב אינ� � �� וקעקע� �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��תב�
ל�קה. אינ� �ל��, ע�ה לא א� אבל מע�ה; ��ע�ה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�די

.·È:אמר�� ל�קה, � ה�ת על אחת �ריטה ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָה��רט
ואחד י�ראל, אחד �ב�רכ�"; ת�נ� לא לנפ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ"ו�רט
חמ� א� מתי�, חמ�ה על אחת �ריטה �רט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ה�.
על �� �התר� וה�א, חמ�; ל�קה � אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ריט�ת

ואחת. אחת ְַַַַָ�ל

.‚È�ה��י �הי� �כ�� היא. אחת ��ריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ�דידה
ח�בלי� הי� �� � ה�ער מ�ני מתיה� על �ב�ר� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ��רטי�
�מ��ט� "ו�ת�דד� ��אמר: זרה, לעב�דה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�עצמ�
"לא ��אמר: ��רה, אסרה זה �� �ברמחי�". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�חרב�ת
�כלי, �רט �י� �יד� �רט �י� � ה�ת �על א�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתת�דד�":
�ט�ר. �יד�, מלק�ת; ח�ב �כלי, � זרה ולעב�דה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָל�קה.

.„Èעיר� �יני� ��י �ני יהי� ��א ז�, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�בכלל
זה ��בר � אחר �מנהג נ�הג וזה �מנהג, נ�הג זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחת,
�ע�� לא תת�דד�", "לא ��אמר: �ד�לה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ��ר�

אג��ת. �ֲ�ֲאג��ת

.ÂËולא" ��אמר: ל�קה, � ה�ת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה��רח
�ה� ואחד י�ראל אחד למת". עיניכ� �י� קרחה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹת�ימ�
א� אר�ע ה��רח אחת. א�א ל�קה אינ� ה�ת, על ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ��רח
וה�א � ה�רח�ת �מני� ל�קה אחד, מת על קרח�ת ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�

א�� �יד�, ה��רח אחד וקרחה. קרחה �ל על �� התר� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ
�חמ�ה וה�יח� �ס�, אצ�ע�תיו חמ� הט�יל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�ס�.
� קרח�ת חמ� וקרח ה�איל � אחת �בת �רא�� ְְְְְִֵַַַַָָָֹמק�מ�ת
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��� �הרי חמ�; ל�קה אחת, התראה �היא �י על ָ�ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: העיני�, �בי� הרא� �ל על וח�ב �אחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�אי�
�די ה�רחה? �ע�ר וכ�ה �רא��". קרחה יקרח� ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

�גריס מרא�� פול]��ראה �ער[חצי �לא של�נ�י [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË,פל�� �ית� על �ב�ר�, ה��רט א� רא��, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רח
על א�א ל�קה ואינ� �ט�ר; � ��� ��בעה ספינת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
קרחה ה��רח זרה. לעב�דה ה��רט א� �לבד, ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה�ת
וה��תב חבר�, �ב�ר �ריטה וה��רט חבר�, �ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�רא��
�זמ� � מס�ע חבר� והיה חבר�, �ל �ב�ר� קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�תבת
� מזיד ואחד ��גג אחד ל�קי�; �ניה� מזידי�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ��ניה�

�ט�ר. וה��גג ל�קה, מ�ניה� ְְִִֵֵֵֶֶַַָה�זיד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

רביעי יו�
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ה', לפני מחטא� הח�טא ����ב וה�א אחת, ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
� �גלל� ע�� ה�גררי� וע�רי� ז� מצוה �בא�ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתו�ה.

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

א�‡. � תע�ה לא �י� ע�ה �י� ����רה, ה�צו�ת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
���ע�ה � ��גגה �י� �זד�� �י� מה�, אחת על אד� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
�ר�� האל לפני להתו��ת ח�ב מחטא�, וי��ב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ���בה
את והתו�� יע��... �י א�ה א� "אי� ��אמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָה�א,
מצות � זה �ו��י �ברי�. ו��י זה ע��", א�ר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָח�את�
עויתי חטאתי ה', 'א�א א�מר: מתו�ה? �יצד ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָע�ה.
�ב��י נחמ�י והרי וכ�, �� וע�יתי לפני�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��ע�י
�ל ע�ר� ה�א זה זה'. לדבר ח�זר איני �לע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מע�י,
זה הרי זה, �עני� �להארי� להתו��ת ה�ר�ה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָו��י;
��ביאי� �עת � וא�מ�ת ח�א�ת �עלי וכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְמ��ח.
לה� מת��ר אי� זד�נ�, על א� �גגת� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקר�נ�תיה�
��אמר: �ברי�, ו��י ויתו�� ���בה, ��ע�� עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�קר�נ�,
�ית מית�ת מח�בי �ל וכ� עליה". חטא א�ר ְִֵֵ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ"והתו�ה
א� �מיתת� לה� מת��ר אי� � מלק�ת �מח�בי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִ�י�,
א� �חבר� הח�בל וכ� ויתו��. ���בה ��ע�� עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�לק�ת�,
� ל� ח�ב �ה�א מה ל� ���� �י על א� � ממ�נ� ִִִֵֶֶַַַַַַָָה��יק
לע�ל�, �זה מ�ע��ת וי��ב ��תו�ה עד ל�, מת��ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�

האד�". ח�את "מ�ל ֱִֶֶַַָָָָֹ��אמר:

ה����ח·. הכיפורי�]�עיר ביו� �ה�א[לעזאזל לפי � ְְִִִֵֶַַַָ
�ל ל��� על עליו מתו�ה �ד�ל �ה� י�ראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ��רה
י�ראל". �ני ע�נת �ל את עליו "והתו�ה ��אמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹי�ראל,
ה���ת ����רה, עבר�ת �ל על מכ�ר ה����ח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ�עיר
�י� ��גגה, �עבר �י� �זד�� �עבר �י� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמ�ר�ת,
��עיר מת��ר ה�ל � ל� ה�דע ��א �י� ל� ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ה�דע
ע�ה לא א� אבל ���בה. �ע�ה וה�א, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹה����ח;
ה� �מה ה���ת. על א�א ל� מכ�ר ה�עיר אי� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ���בה,

�ח�בי� העבר�ת ה� החמ�ר�ת, החמ�ר�ת? ה� �מה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָה���ת,
א� � ו�קר �וא ��ב�עת �רת; א� �י� �ית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליה�
מצו�ת ��אר החמ�ר�ת. מ� היא הרי �רת, �� �אי� �י ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעל
ה���ת. ה� � �רת �ה� �אי� ע�ה �מצו�ת תע�ה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

.‚� ��רה מז�ח לנ� ואי� ק��, ה�ק�� �ית �אי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�זמ�
העבר�ת; �ל על מכ�רת ה���בה ���בה. א�א �� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאי�
אי� � �אחר�נה ���בה וע�ה ימיו, �ל ר�ע ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָאפ��
י��ל לא הר�ע "ור�עת ��אמר: ר�ע�, �� ל� ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמז�ירי�

ה���רי� י�� �ל ועצמ� מר�ע�". ��ב� �י�� [עצ��� ְְְְִִִֵֶַַָ
הקדוש] היו� של ב���הוויתו "�י ��אמר: ל�בי�, ְֱִִֵֶֶַַַַָמכ�ר

עליכ�". יכ�ר ְֲֵֵֶֶַַה�ה

י��„. �ל ועצמ� ה�ל, על מכ�רת �ה���בה �י על ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹא�
��עת� מת��רי� �ה� עבר�ת י� � מכ�ר [�ה���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

�יצד?מיד] זמ�. לאחר א�א מת��רי� �אי� עבר�ת וי� ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
� ���בה וע�ה �רת, �� �אי� ע�ה מצות על אד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"��ב� נאמר: �בא�� מ�ד, ל� ���חלי� עד מ�� זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינ�
לא מצות על עבר מ��בתיכ�". אר�א ��בבי�, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ני�
���בה וע�ה �י�, �ית מיתת ולא �רת �� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה

��לה ���בה גמורה]� לא והיא הכפרה ה���רי�[את וי�� ְְִִַָָ
עבר עליכ�". יכ�ר ה�ה ב��� "�י נאמר: �בא�� ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמכ�ר,
וי�� ���בה � ���בה וע�ה �י�, �ית �מית�ת �רת�ת ְְְְְִִֵֵַָָָָעל
ה��רה, ל� ��מרי� עליו ה�אי� וי��רי� ��לי�, ְְִִִִִִִַַַַָָָָָה���רי�
עליו ��ב�א� עד �מ�רה, ��רה ל� מת��ר אי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ�לע�ל�
�בנגעי� ��ע�, ��בט "�פקד�י נאמר: �בא�� ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָי��רי�;
�עת ה�� את ח�ל ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹע�נ�".
���בה �ע�ה �י על א� � ה�� את המח�ל אבל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�עבר.
עליו �בא� �ת��בת� ע�מד וה�א ה���רי� י�� ְְְִִִִִֵַַָָָָוה�יע
א�א ��מ�ת, עד �מ�רה ��רה ל� מת��ר אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָי��רי�,
�מיתה ��לי�, �ל��� וי��רי� ה���רי� וי�� ְְְְְִִִִִִַָָָָ���בה
הע�� יכ�ר א� צבא�ת, ה' �אזני, "ונגלה ��אמר: ֶַָ�ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמכ�רת,

�מת��". עד לכ�, �ְֶֶַַָה�ה
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�עבר‡. �בר ליד� ��א זה �מ�רה? ���בה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאיז�
ה���בה, מ�ני ע�ה ולא �פר� לע��ת�, �יד� ואפ�ר ,��ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
א�ה על ��א הרי �יצד? �ח. מ��ל�� ולא מ�ראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
�� �אהבת� ע�מד וה�א ע��, נתיחד זמ� �לאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�עברה,
ה�א זה � עבר ולא �פר� ,�� �עבר �ב�דינה ��פ�, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�בכח
את "�זכר א�מר: ��למה ה�א �מ�רה. ���בה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹ�על
זקנ�ת�, �ימי א�א �ב לא וא� �ח�ר�תי�". �ימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ��ראי�
על א� � ע��ה �היה מה לע��ת ל� אפ�ר �אי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�בעת
���בה �בעל ל�, היא מ�עלת מע�ה, ���בה �אינ� ְִֶֶַַָָ�ְְִֵֶָָ�י
�מת מיתת� �י�� ���בה וע�ה ימיו, �ל עבר אפ�� ְְְֲִִֵַָָָָָָָָה�א.
לא א�ר "עד ��אמר: נמחלי�, ע�נ�תיו �ל � ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ�ת��בת�
זכר �א� מ�לל, � ה�יתה י�� �ה�א ה�מ�", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתח��

ל�. נסלח ��מ�ת, קד� ו�ב ְְְִֶֶַָָֹ��רא�

חטא�,·. הח�טא ��עזב ה�א ה���בה? היא ְְֲִֵֶֶַַַַָֹ�מה
ע�ד, יע�ה� ��א �ל�� ויגמר מ�ח�ב��, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹויסיר��
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��� �הרי חמ�; ל�קה אחת, התראה �היא �י על ָ�ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: העיני�, �בי� הרא� �ל על וח�ב �אחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�אי�
�די ה�רחה? �ע�ר וכ�ה �רא��". קרחה יקרח� ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

�גריס מרא�� פול]��ראה �ער[חצי �לא של�נ�י [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË,פל�� �ית� על �ב�ר�, ה��רט א� רא��, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹה��רח
על א�א ל�קה ואינ� �ט�ר; � ��� ��בעה ספינת� ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
קרחה ה��רח זרה. לעב�דה ה��רט א� �לבד, ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה�ת
וה��תב חבר�, �ב�ר �ריטה וה��רט חבר�, �ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�רא��
�זמ� � מס�ע חבר� והיה חבר�, �ל �ב�ר� קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�תבת
� מזיד ואחד ��גג אחד ל�קי�; �ניה� מזידי�, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ��ניה�

�ט�ר. וה��גג ל�קה, מ�ניה� ְְִִֵֵֵֶֶַַָה�זיד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

רביעי יו�
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ה', לפני מחטא� הח�טא ����ב וה�א אחת, ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמצות
� �גלל� ע�� ה�גררי� וע�רי� ז� מצוה �בא�ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָויתו�ה.

א��. ְִִֵָ�פרקי�
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א�‡. � תע�ה לא �י� ע�ה �י� ����רה, ה�צו�ת ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
���ע�ה � ��גגה �י� �זד�� �י� מה�, אחת על אד� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבר
�ר�� האל לפני להתו��ת ח�ב מחטא�, וי��ב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ���בה
את והתו�� יע��... �י א�ה א� "אי� ��אמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָה�א,
מצות � זה �ו��י �ברי�. ו��י זה ע��", א�ר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָח�את�
עויתי חטאתי ה', 'א�א א�מר: מתו�ה? �יצד ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָע�ה.
�ב��י נחמ�י והרי וכ�, �� וע�יתי לפני�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ��ע�י
�ל ע�ר� ה�א זה זה'. לדבר ח�זר איני �לע�ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מע�י,
זה הרי זה, �עני� �להארי� להתו��ת ה�ר�ה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָו��י;
��ביאי� �עת � וא�מ�ת ח�א�ת �עלי וכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְמ��ח.
לה� מת��ר אי� זד�נ�, על א� �גגת� על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקר�נ�תיה�
��אמר: �ברי�, ו��י ויתו�� ���בה, ��ע�� עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�קר�נ�,
�ית מית�ת מח�בי �ל וכ� עליה". חטא א�ר ְִֵֵ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ"והתו�ה
א� �מיתת� לה� מת��ר אי� � מלק�ת �מח�בי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִ�י�,
א� �חבר� הח�בל וכ� ויתו��. ���בה ��ע�� עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�לק�ת�,
� ל� ח�ב �ה�א מה ל� ���� �י על א� � ממ�נ� ִִִֵֶֶַַַַַַָָה��יק
לע�ל�, �זה מ�ע��ת וי��ב ��תו�ה עד ל�, מת��ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�

האד�". ח�את "מ�ל ֱִֶֶַַָָָָֹ��אמר:

ה����ח·. הכיפורי�]�עיר ביו� �ה�א[לעזאזל לפי � ְְִִִֵֶַַַָ
�ל ל��� על עליו מתו�ה �ד�ל �ה� י�ראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ��רה
י�ראל". �ני ע�נת �ל את עליו "והתו�ה ��אמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹי�ראל,
ה���ת ����רה, עבר�ת �ל על מכ�ר ה����ח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ�עיר
�י� ��גגה, �עבר �י� �זד�� �עבר �י� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמ�ר�ת,
��עיר מת��ר ה�ל � ל� ה�דע ��א �י� ל� ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ�ה�דע
ע�ה לא א� אבל ���בה. �ע�ה וה�א, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹה����ח;
ה� �מה ה���ת. על א�א ל� מכ�ר ה�עיר אי� ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ���בה,

�ח�בי� העבר�ת ה� החמ�ר�ת, החמ�ר�ת? ה� �מה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָה���ת,
א� � ו�קר �וא ��ב�עת �רת; א� �י� �ית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליה�
מצו�ת ��אר החמ�ר�ת. מ� היא הרי �רת, �� �אי� �י ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָעל
ה���ת. ה� � �רת �ה� �אי� ע�ה �מצו�ת תע�ה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

.‚� ��רה מז�ח לנ� ואי� ק��, ה�ק�� �ית �אי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�זמ�
העבר�ת; �ל על מכ�רת ה���בה ���בה. א�א �� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאי�
אי� � �אחר�נה ���בה וע�ה ימיו, �ל ר�ע ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָאפ��
י��ל לא הר�ע "ור�עת ��אמר: ר�ע�, �� ל� ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמז�ירי�

ה���רי� י�� �ל ועצמ� מר�ע�". ��ב� �י�� [עצ��� ְְְְִִִֵֶַַָ
הקדוש] היו� של ב���הוויתו "�י ��אמר: ל�בי�, ְֱִִֵֶֶַַַַָמכ�ר

עליכ�". יכ�ר ְֲֵֵֶֶַַה�ה

י��„. �ל ועצמ� ה�ל, על מכ�רת �ה���בה �י על ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹא�
��עת� מת��רי� �ה� עבר�ת י� � מכ�ר [�ה���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

�יצד?מיד] זמ�. לאחר א�א מת��רי� �אי� עבר�ת וי� ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
� ���בה וע�ה �רת, �� �אי� ע�ה מצות על אד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"��ב� נאמר: �בא�� מ�ד, ל� ���חלי� עד מ�� זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינ�
לא מצות על עבר מ��בתיכ�". אר�א ��בבי�, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ני�
���בה וע�ה �י�, �ית מיתת ולא �רת �� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה

��לה ���בה גמורה]� לא והיא הכפרה ה���רי�[את וי�� ְְִִַָָ
עבר עליכ�". יכ�ר ה�ה ב��� "�י נאמר: �בא�� ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמכ�ר,
וי�� ���בה � ���בה וע�ה �י�, �ית �מית�ת �רת�ת ְְְְְִִֵֵַָָָָעל
ה��רה, ל� ��מרי� עליו ה�אי� וי��רי� ��לי�, ְְִִִִִִִַַַַָָָָָה���רי�
עליו ��ב�א� עד �מ�רה, ��רה ל� מת��ר אי� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ�לע�ל�
�בנגעי� ��ע�, ��בט "�פקד�י נאמר: �בא�� ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָי��רי�;
�עת ה�� את ח�ל ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹע�נ�".
���בה �ע�ה �י על א� � ה�� את המח�ל אבל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�עבר.
עליו �בא� �ת��בת� ע�מד וה�א ה���רי� י�� ְְְִִִִִֵַַָָָָוה�יע
א�א ��מ�ת, עד �מ�רה ��רה ל� מת��ר אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָי��רי�,
�מיתה ��לי�, �ל��� וי��רי� ה���רי� וי�� ְְְְְִִִִִִַָָָָ���בה
הע�� יכ�ר א� צבא�ת, ה' �אזני, "ונגלה ��אמר: ֶַָ�ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמכ�רת,

�מת��". עד לכ�, �ְֶֶַַָה�ה

ב ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

�עבר‡. �בר ליד� ��א זה �מ�רה? ���בה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָאיז�
ה���בה, מ�ני ע�ה ולא �פר� לע��ת�, �יד� ואפ�ר ,��ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
א�ה על ��א הרי �יצד? �ח. מ��ל�� ולא מ�ראה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא
�� �אהבת� ע�מד וה�א ע��, נתיחד זמ� �לאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�עברה,
ה�א זה � עבר ולא �פר� ,�� �עבר �ב�דינה ��פ�, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�בכח
את "�זכר א�מר: ��למה ה�א �מ�רה. ���בה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹ�על
זקנ�ת�, �ימי א�א �ב לא וא� �ח�ר�תי�". �ימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ��ראי�
על א� � ע��ה �היה מה לע��ת ל� אפ�ר �אי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�בעת
���בה �בעל ל�, היא מ�עלת מע�ה, ���בה �אינ� ְִֶֶַַָָ�ְְִֵֶָָ�י
�מת מיתת� �י�� ���בה וע�ה ימיו, �ל עבר אפ�� ְְְֲִִֵַָָָָָָָָה�א.
לא א�ר "עד ��אמר: נמחלי�, ע�נ�תיו �ל � ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ�ת��בת�
זכר �א� מ�לל, � ה�יתה י�� �ה�א ה�מ�", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתח��

ל�. נסלח ��מ�ת, קד� ו�ב ְְְִֶֶַָָֹ��רא�

חטא�,·. הח�טא ��עזב ה�א ה���בה? היא ְְֲִֵֶֶַַַַָֹ�מה
ע�ד, יע�ה� ��א �ל�� ויגמר מ�ח�ב��, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹויסיר��
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וכ� מח�ב�תיו", או� ואי� �ר��, ר�ע "יעזב ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:
ואחרי נחמ�י, ��בי אחרי "�י ��אמר: �עבר, על ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיתנח�

עליו ויעיד יר�"; על ספק�י עצמו]ה�דעי על עד [יעשה ְְְִִִִֵַַָָָָָָ
�על�מ�ת הקב"ה]י�דע לע�ל�,[את החטא לזה י��ב ��א ְְְֲֵֵֶֶַַַָָֹ

�� א�ר ידינ�, למע�ה 'אלהינ�' ע�ד נאמר "ולא ְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ��אמר:
א�� ענינ�ת ול�מר ��פתיו, להתו��ת וצרי� ית��". ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ�ְירח�

�ל��. ְִֶַָ��מר

ולא‚. �דברי�, ה�תו�ה זה�ל הרי � לעזב �ל�� �מר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
עד מ�עלת ה�בילה �אי� �יד�, ו�ר� לט�בל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��מה
ירח�". וע�זב, "�מ�דה א�מר: ה�א וכ� ה�ר�; ָ�ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַ���לי�
ה�ה הע� חטא "א�א, ��אמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי�

זהב". אלהי לה� ו�ע�� גדלה, ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹחטאה

ה',„. לפני �מיד צ�עק ה�ב להי�ת ה���בה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמ�רכי
הר�ה �מתרחק �ח�, �פי צדקה וע��ה �בתחנ�ני�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�בכי
אחר, '�אני �ל�מר: � �מ� �מ��ה ,�� �חטא ה�בר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמ�
מע�יו �מ��ה � ה�ע�י�' א�ת� �ע�ה האי� א�ת� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני
מכ�רת ��ל�ת � מ�ק�מ� וג�לה י�רה, �לדר� לט�בה ����ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ר�ח. ��פל ענו ולהי�ת לה�נע ל� ���רמת מ�ני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָע��,

לה�,‰. ��עיו וי�דיע �ר�י� ��תו�ה ל�ב, �ד�ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָו�בח
לה�: וא�מר לאחרי�, חבר� �בי� ��ינ� עבר�ת ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מג�ה
�ב ה��� והריני וכ�, �� ל� וע�יתי לפל�ני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנ�
� ��עיו מכ�ה א�א מ�דיע, ואינ� ה�ת�אה וכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונח�'.
יצליח". לא ��עיו "מכ�ה ��אמר: �מ�רה, ���בת� ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאי�
אבל לחבר�. אד� ��י� �עבר�ת אמ�רי�? �ברי� ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
�ני� וע��ת חטא�, לפרס� צרי� אינ� � ה�ק�� לבי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ��ינ�
�פ�רט ה�א, �ר�� האל לפני �ב א�א ;��� א� ל� ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סת� ר�י� �פני עליה� �מתו�ה לפניו, [ללאחטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"א�ריפירוט] ��אמר: ע�נ�, נת��ה ��א ל� היא וט�בה .ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חטאה". �ס�י ��ע ְְֲֶַָָנ��י

.Âע�רת� לע�ל�, יפה וה�עקה �ה���בה �י על ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָא�
�י�תר, יפה היא ה���רי� וי�� ה�נה רא� ��י� ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�מי�
קרא�ה� �ה�צא�, ה' "�ר�� ��אמר: מתק�לת, היא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ�מ�ד
�צ��ר אבל �יחיד; אמ�רי�? �ברי� ��ה קר�ב". ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ�הי�ת�
נעני�, ה� �ל� �לב וצ�עקי� ���בה �ע��י� זמ� �ל �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנ� �כל אלהינ�, "�ה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹ��אמר:

.Ê,�לר�י� ליחיד ל�ל, ���בה זמ� ה�א � ה���רי� ְְְְִִִִַַַַָָֹי��
ק� ח�בי�[גמר]וה�א לפיכ�, לי�ראל; �סליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

�מצות ה���רי�. �י�� �להתו��ת ���בה לע��ת ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹה�ל
��אכל, קד� ה��� מערב ��תחיל � ה���רי� י�� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹו��י
�התו�ה �י על וא� ��תו�ה. קד� ��ע�דה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
ערבית; ה���רי� י�� �לילי �מתו�ה ח�זר ��אכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקד�
�בנעילה. �במנחה, �במ�ס�, ��חרית, �מתו�ה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוח�זר
�אמצע צ��ר, ��ליח �פ�ת�; אחר יחיד, מתו�ה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכ�

רביעית. �ברכה ְְְִִִִָָָ�פ�ת�

.Á;'...�חטאנ אנחנ� 'אבל � י�ראל �ל �� ��הג� ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָה���י
ה���רי� �י�� עליה� �התו�ה עבר�ת ה���י. ע�ר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָוה�א
�י על א� אחר, ה���רי� �י�� עליה� �מתו�ה ח�זר � ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַזה

אדע, אני פ�עי "�י ��אמר: �ת��בת�, ע�מד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�א
תמיד". נג�י ְְִִִֶַָָוחטאתי

.Ëעבר�ת א�א מכ�רי�, ה���רי� י�� ולא ה���בה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹאי�
�על א� אס�ר �בר �אכל מי �ג�� ל�ק��, אד� ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��י�
לחבר�, אד� ��י� עבר�ת אבל �ה�. וכ��צא אס�רה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�עילה
וכ��צא ��זל� א� חבר� את המק�ל א� �חבר� ח�בל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַ�ג��
ח�ב �ה�א מה לחבר� ���� עד לע�ל�, ל� נמחל אינ� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�
צרי� ל�, ח�ב �ה�א ממ�� ל� �החזיר �י על א� ויר�ה�. ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל�,
את הקניט לא ואפ�� ל�; ��מחל מ��� ול�אל ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַֹֹֹלר��ת�

צ �דברי�, א�א ולפ�עחבר� לפ�ס� עד[להפציר]רי� �� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
�ל ��רה ל� מביא � ל� למחל חבר� רצה לא ל�. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ��מחל
לא מ���. �מב��י� �� �פ�געי� מרעיו, אד� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל�ה
מ�יח� רצה, לא ��לי�ית. �נ�ה ל� מביא לה�, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹנתר�ה
� ר�� היה וא� הח�טא. ה�א מחל, ��א וזה ל�; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹוה�ל�

ל�. ��מחל עד �עמי�, אל� אפ�� �בא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹה�ל�

.Èיהיה א�א ית��ס, ולא אכזרי להי�ת לאד� �אס�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפי
הח�טא מ��� ��ב�� �ב�עה לכעס, וק�ה לרצ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנ�ח
ל� הצר ואפ�� חפצה; �בנפ� �ל� �לב מ�חל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע �ל �ר�� ה�א וזה י�ר. ולא י�� לא הר�ה, ל� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
א�א ,�� אינ� לב ערלי ה��י� אבל ה�כ��. ול�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָי�ראל,

על[כעסו]"ועברת� א�מר ה�א וכ� נצח"; �מרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא � "וה�בעני� נת��ס�: ולא מחל� ��א לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹה�בע�ני�,

ה�ה". י�ראל ְְִִֵֵֵָָמ�ני

.‡Èמחילה מ��� ��ב�� קד� חבר� �מת לחבר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהח�טא
וא�מר קבר�, על �מעמיד� אד� �ני ע�רה מביא �ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
�ע�יתי זה ולפל�ני י�ראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניה�:
לא לי�ר�יו; יחזיר� ממ��, ל� ח�ב היה וא� וכ�'. �� ְְְְְִִַַָָָָָָָֹל�

ויתו�ה. �י�, �בית י�יח�� � י�ר� ל� י�דע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ג ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

מי‡. וע�נ�ת: זכ��ת ל� י� האד�, מ�ני ואחד אחד ֲִַ�ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ל
יתר�ת �ע�נ�תיו �מי צ�יק; ע�נ�תיו, על יתר�ת ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ�ְֶ��כ��תיו
� ה�דינה וכ� �ינ�ני. למחצה, מחצה ר�ע; זכ��תיו, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ְַעל
ז� הרי ע�נ�תיה�, על מר��ת י��ביה �ל זכ��ת הי� ֲֲֵֵֶַ�ְְֶָָ�ְִָא�
�ל וכ� ר�עה. ז� הרי מר�י�, ע�נ�תיה� הי� וא� ְְֲִֵֵָָָ�ְְֲִֵֶֶֶַָצ�קת;

.��� �ָָהע�ל�

מת·. ה�א מ�ד � זכ��תיו על מר�י� �ע�נ�תיו ִֵָָ�ְִַ�ְֲֶָָָאד�
�ע�נ�תיה מדינה וכ� ע�נ�". רב "על ��אמר: ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ר�ע�,
�י ועמרה סד� "זעקת ��אמר: א�בדת, היא מ�ד � ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ְמר�י�
מ�ד � מר�י� ע�נ�תיה� הי� א� ,��� הע�ל� �ל וכ� ִִָ�ְֲִֵֶָ�ְֵָָָָָר�ה".
האד�". רעת ר�ה �י ה' "ו�רא ��אמר: נ�חתי�, ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�
�דל�: לפי א�א והע�נ�ת, ה�כ��ת מני� לפי אינ� זה ְְְֲִֶָָָָ�ְְְְִִִֵֶַַו���ל
�� נמצא "יע� ��אמר: ע�נ�ת, ��ה �נגד �היא זכ�ת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָי�
��אמר: זכ��ת, ��ה �נגד �ה�א ע�� וי� ט�ב"; ֱֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַָָָָ�בר
א�א ��קלי� ואי� הר�ה". ט�בה יא�ד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וח�טא

ע�רכי� היא� ה��דע וה�א �ע�ת, אל �ל [שוקלי�]�דע�� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
הע�נ�ת. �נגד ְֲֶֶָ�ְַה�כ��ת

ותהה‚. �ע�ה, ה�צו�ת על ��ח� מי על[התחרט]�ל ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לא א�לי �ע��ת�? ה�על�י '�מה �ל��: ואמר ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ�ְַה�כ��ת,
ל� מז�ירי� ואי� ,��� את א�ד זה הרי � א�ת�'! ְְִִֵַָ�ֲִִִֵֵֶֶָָע�יתי
ת�יל�� לא ה��יק "צדקת ��אמר: �ע�ל�, זכ�ת ���ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
��� הרא��נ�ת. על �ת�הה א�א זה, אי� ר�ע�"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�י��
�כל �� � מיתת� ��עת �זכ��תיו אד� ע�נ�ת ְְִִַָָָָ�ְְֲִֶָָ���קלי�
ע� הע�ל� מ�אי ואחד אחד �ל ע�נ�ת ��קלי� ו�נה, ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ�נה
צ�יק, ��מצא מי ה�נה: רא� �ל ט�ב �י�� ְְִִִֶֶַַָָָָֹ�ְזכ��תיו
וה�ינ�ני, למיתה. נח�� ר�ע, ��מצא �מי לח�י�; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנח��
נח�� ���בה, ע�ה א� ה���רי�: י�� עד ל� ְְִִִִֶַַָָָָ��לי�

למיתה. נח�� לאו, וא� ְְְְִִִֶַָָָלח�י�;

ע„. ה�ת�בא� �זרת ה�נה �רא� ��פר ��קיעת �י ל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
והקיצ� מ�נתכ�, י�ני� ע�ר� ע�ר� �ל�מר: ,�� י� רמז �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
�ת��בה, וחזר� �מע�יכ� וח��� מ�ר�מתכ�; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנר�מי�
ה�מ�, �הבלי האמת את ה��כחי� א�� ��ראכ�. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכר�

י�עיל[מתמסרי�]ו��גי� לא א�ר וריק �הבל �נת� �ל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
�רכיכ� והיטיב� לנפ��תיכ�, ה�יט� � י�יל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
�מח�ב�� הרעה, �ר�� מ�� אחד �ל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מעלליכ�;
�ל עצמ� ��ראה אד� �ל צרי� לפיכ�, ט�בה. לא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹא�ר
הע�ל�, �ל וכ� ח�ב, וחצי� ז�אי חצי� �א�� ,��� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ַָָה�נה
עצמ� הכריע הרי � אחד חטא חטא ח�ב; וחצי� ז�אי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחצי�
ה�חתה; לה� וגר� ח�בה, לכ� ��� הע�ל� �ל את ְְְֶַַַָָָָָ�ְְִִֶַָָָוהכריע
�ל את והכריע עצמ� את הכריע הרי � אחת מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָע�ה
ה�א זה וה�לה. ���עה לה� וגר� זכ�ת, לכ� ��� ְְְְְֶֶַַַָָָָָ�ָָהע�ל�
הכריע עצמ�, ���ק זה � ע�ל�" יס�ד "וצ�יק, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��אמר:
�ית �ל נהג� זה, עני� �מ�ני וה�יל�. ��� הע�ל� �ל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ�ֶָָָאת
�מצו�ת ולעסק ט�בי� �במע�י� �צדקה להר��ת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹי�ראל
ה�נה. ימ�ת מ�ל יתר ה���רי�, י�� ועד ה�נה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹמרא�
�להת��ל א��, ימי� �ע�רת ��ילה לק�� ��� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ְֲָונהג�

����י� ודברי �חנ�ני� �דברי �נס��ת עד[מוסר]�ב�י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָ
ה���. ֵֶַ��א�ר

מח�בי�‰. אי� זכ��תיו, ע� אד� ע�נ�ת ���קלי� ְְִֵַָ�ְְְֲִִֶָָָָ��עה
ואיל�. מ�לי�י א�א �ני, ולא �� �חטא ע�� �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
� זכ��תיו על מר�י� ואיל� מ�לי�י ע�נ�תיו נמצא� ָ�ְִַ�ְְְְֲִִִִִֵָָָא�
וא� ה�ל. על א�ת� ודני� מצטרפי�, הע�נ�ת �ני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹא�ת�
� ואיל� �לי�י מע�� א�ר ע�נ�תיו �נגד זכ��תיו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ְְְִנמצא�

רא��� רא��� ע�נ�תיו �ל עלמעבירי� "מוותרי�" �] ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ��ברהפעמי� רא���, נח�ב �ה�לי�י לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל ��בר רא���, ה�א הרי הרביעי וכ� ה�ני�; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחל�
�יחיד, אמ�רי�? �ברי� ��ה ס�פ�. עד וכ� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָה�לי�י;
�בר". ע� �ל�� �עמי� אל יפעל א�ה �ל "ה� ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר:
��לי�י, ו�ני רא��� ע�� לה� ��לי� � ה���ר ְְֲִִִִִִֵֶַָָָאבל
לא אר�עה ועל י�ראל, ��עי �ל�ה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
לה� מח�בי� ז�, �ר� על לה� �כ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָא�יב��".
ע�נ�ת מחצה �כלל היה א� � ה�ינ�ני� ואיל�. ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, �פי א�ת� �ני� � מע�ל� �פ�י� ה�יח ��א ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ��ה�
�ע�נ�תיה� הר�עי� �ל וכ� ה�א; לע�ל� חלק ל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוי�
לע�ל� חלק לה� וי� ח�אתיה�, �פי א�ת� �ני� � ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְמר�י�
�י על א� ה�א, לע�ל� חלק לה� י� י�ראל ��ל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה�א;

ייר�� לע�ל� צ�יקי�, ��� "וע�� ��אמר: � ְְִִִַָָ�ְְֱֵֶֶֶַַָ�חטא�
הע�ל� וה�א הח�י�; אר� �ל�מר: מ�ל, � ז� אר� ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאר�";
ה�א. לע�ל� חלק לה� י� הע�ל�, א��ת חסידי וכ� ֵֵֶֶַָָָָָָ�ְֲִֵֵַָה�א.

.Â�נכרתי א�א ה�א, לע�ל� חלק לה� �אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוא��
�לע�למי לע�ל� וח�את� ר�ע� �דל על ונ��ני� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוא�בדי�,
���רה, וה��פרי� והא�יק�ר�סי�, ה�יני�, ְְְִִִִִִֶַַַָָָע�למי�:
ה��אל, �ביאת וה��פרי� ה�תי�, �תח�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוה��פרי�
צ��ר, מ�רכי וה��ר�י� הר�י�, �מחטיאי ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ�ְְַוה���די�,

�יה�יקי� �פרהסיא רמה �יד עבר�ת [מל�והע��ה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ל��ישראל] ��א ה���ר על אימה �מ�ילי וה��סרי�, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלת� וה���� הרע, ל��� �בעלי �מי�, ו��פכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�מי�,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê,��אל �� �אי� הא�מר 'מיני�': ה�קראי� ה� ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמ�ה
ה� אבל מנהיג, �� ��� והא�מר מנהיג; לע�ל� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָואי�
�ה�א א�א אחד, ר��� �� ��� והא�מר יתר; א� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ני�
וצ�ר רא��� לב�� �אינ� הא�מר וכ� �מ�נה; �בעל ���ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מלי� להי�ת �די ז�לת�, אל�� הע�בד וכ� [יושר]ל�ל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מי�. ה�א א��, מחמ�ה אחד �ל הע�למי�. ר��� �בי� ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ינ�

.Á�� �אי� הא�מר 'א�יק�ר�סי�': ה�קראי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ל�ה
מ�ע �� ואי� �לל, ללב[חכמה]נב�אה מה��רא ���יע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והא�מר ר�נ�; מ�ה �ל נב�את� וה�כחי� האד�; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ני
א�� מ�ל�ה אחד �ל אד�. �ני מע�ה י�דע ה��רא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אי�
�אי� הא�מר ���רה: ה��פרי� ה� �ל�ה א�יק�ר�ס. ה� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
א� אחת, �בה אפ�� אחד, �ס�ק אפ�� � ה' מע� ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה��רה
וכ� ���רה; ��פר זה הרי עצמ�', מ�י אמר� 'מ�ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמר:
מ�ידיה והכחי� �ה, ��על ��רה והיא �פר���, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��פר

החלי�[חכמיה] �ה��רא והא�מר �בי��ס; צד�ק �ג�� ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
�י על א� ז�, ��רה �טלה �כבר אחרת, �מצוה ז� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה
אחד �ל וההגרי�. ה��צרי� �ג�� ה', מע� היתה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�היא

���רה. ��פר � א�� ְִֵֵַָָֹמ�ל�ה

.Ëוהמ��ד אחת, לעברה המ��ד המ��די�: ה� ָ�ְְֲֵַַַַָָ�ְִַָ�ְְִֵַַ�ני�
�החזיק זה � אחת לעברה המ��ד .��� ה��רה ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְַָ�ְַָָלכל
והר�ל, �� ונת�רס� �זד��, עברה א�ת� לע��ת ְַ�ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָעצמ�
�עטנז לל�� �מיד �החזק �ג�� ה���ת, מ� היתה ְְְִִֵַַַָֹ�ְְֲִִֶַַָָאפ��
הע�ל� מ� ז� מצוה �טלה �א�� ונמצא �אה, לה�י� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָא�
להכעיס ��ע�ה וה�א, �בר; לא�ת� מ��ד זה הרי � ְְְְֲִֶֶַַָָָ�ְְֲֵֶֶאצל�

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל[הקב"ה, והמ��ד .ְְַ�ְָָ
�מד ���זרי� ��עה ה��י� לדתי הח�זר �ג�� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה��רה,
�ה� �י�ראל לה��ק ל� �צע 'מה ויאמר: �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹויד�ק
� ��יפה' ��ד� �א�� ��ד�ק ל� ט�ב ונר�פי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�פלי�

.��� ה��רה לכל מ��ד זה ָ�ְַָָָ�ְֲֵֶהרי

.È,ד�ל� �דבר �החטיא אחד �יצד? הר�י� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי
אפ�� קל, �דבר �החטיא ואחד �בי��ס; וצד�ק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ירבע�
� ��חטא� עד אחרי� הא�נס ואחד ע�ה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלב�ל
א� זרה; עב�דה ��עבד� עד י�ראל ה�רג �היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מנ�ה,

�י��ע. � וה�יח� אחרי� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ�הטעה

.‡È,עבר�ת עבר ��א �י על א� � צ��ר מ�רכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹה��ר�
ולא �כלל�, מצו�ת ע��ה ואינ� י�ראל מעדת נב�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�א



מט iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לא א�לי �ע��ת�? ה�על�י '�מה �ל��: ואמר ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ�ְַה�כ��ת,
ל� מז�ירי� ואי� ,��� את א�ד זה הרי � א�ת�'! ְְִִֵַָ�ֲִִִֵֵֶֶָָע�יתי
ת�יל�� לא ה��יק "צדקת ��אמר: �ע�ל�, זכ�ת ���ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
��� הרא��נ�ת. על �ת�הה א�א זה, אי� ר�ע�"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�י��
�כל �� � מיתת� ��עת �זכ��תיו אד� ע�נ�ת ְְִִַָָָָ�ְְֲִֶָָ���קלי�
ע� הע�ל� מ�אי ואחד אחד �ל ע�נ�ת ��קלי� ו�נה, ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ�נה
צ�יק, ��מצא מי ה�נה: רא� �ל ט�ב �י�� ְְִִִֶֶַַָָָָֹ�ְזכ��תיו
וה�ינ�ני, למיתה. נח�� ר�ע, ��מצא �מי לח�י�; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנח��
נח�� ���בה, ע�ה א� ה���רי�: י�� עד ל� ְְִִִִֶַַָָָָ��לי�

למיתה. נח�� לאו, וא� ְְְְִִִֶַָָָלח�י�;

ע„. ה�ת�בא� �זרת ה�נה �רא� ��פר ��קיעת �י ל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
והקיצ� מ�נתכ�, י�ני� ע�ר� ע�ר� �ל�מר: ,�� י� רמז �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
�ת��בה, וחזר� �מע�יכ� וח��� מ�ר�מתכ�; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנר�מי�
ה�מ�, �הבלי האמת את ה��כחי� א�� ��ראכ�. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכר�

י�עיל[מתמסרי�]ו��גי� לא א�ר וריק �הבל �נת� �ל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
�רכיכ� והיטיב� לנפ��תיכ�, ה�יט� � י�יל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
�מח�ב�� הרעה, �ר�� מ�� אחד �ל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מעלליכ�;
�ל עצמ� ��ראה אד� �ל צרי� לפיכ�, ט�בה. לא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹא�ר
הע�ל�, �ל וכ� ח�ב, וחצי� ז�אי חצי� �א�� ,��� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ַָָה�נה
עצמ� הכריע הרי � אחד חטא חטא ח�ב; וחצי� ז�אי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחצי�
ה�חתה; לה� וגר� ח�בה, לכ� ��� הע�ל� �ל את ְְְֶַַַָָָָָ�ְְִִֶַָָָוהכריע
�ל את והכריע עצמ� את הכריע הרי � אחת מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָע�ה
ה�א זה וה�לה. ���עה לה� וגר� זכ�ת, לכ� ��� ְְְְְֶֶַַַָָָָָ�ָָהע�ל�
הכריע עצמ�, ���ק זה � ע�ל�" יס�ד "וצ�יק, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��אמר:
�ית �ל נהג� זה, עני� �מ�ני וה�יל�. ��� הע�ל� �ל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ�ֶָָָאת
�מצו�ת ולעסק ט�בי� �במע�י� �צדקה להר��ת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹי�ראל
ה�נה. ימ�ת מ�ל יתר ה���רי�, י�� ועד ה�נה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹמרא�
�להת��ל א��, ימי� �ע�רת ��ילה לק�� ��� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ְֲָונהג�

����י� ודברי �חנ�ני� �דברי �נס��ת עד[מוסר]�ב�י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָ
ה���. ֵֶַ��א�ר

מח�בי�‰. אי� זכ��תיו, ע� אד� ע�נ�ת ���קלי� ְְִֵַָ�ְְְֲִִֶָָָָ��עה
ואיל�. מ�לי�י א�א �ני, ולא �� �חטא ע�� �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו
� זכ��תיו על מר�י� ואיל� מ�לי�י ע�נ�תיו נמצא� ָ�ְִַ�ְְְְֲִִִִִֵָָָא�
וא� ה�ל. על א�ת� ודני� מצטרפי�, הע�נ�ת �ני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹא�ת�
� ואיל� �לי�י מע�� א�ר ע�נ�תיו �נגד זכ��תיו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ְְְִנמצא�

רא��� רא��� ע�נ�תיו �ל עלמעבירי� "מוותרי�" �] ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ��ברהפעמי� רא���, נח�ב �ה�לי�י לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל ��בר רא���, ה�א הרי הרביעי וכ� ה�ני�; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחל�
�יחיד, אמ�רי�? �ברי� ��ה ס�פ�. עד וכ� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָה�לי�י;
�בר". ע� �ל�� �עמי� אל יפעל א�ה �ל "ה� ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר:
��לי�י, ו�ני רא��� ע�� לה� ��לי� � ה���ר ְְֲִִִִִִֵֶַָָָאבל
לא אר�עה ועל י�ראל, ��עי �ל�ה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
לה� מח�בי� ז�, �ר� על לה� �כ��ח�בי� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָא�יב��".
ע�נ�ת מחצה �כלל היה א� � ה�ינ�ני� ואיל�. ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
חטאיו, �פי א�ת� �ני� � מע�ל� �פ�י� ה�יח ��א ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ��ה�
�ע�נ�תיה� הר�עי� �ל וכ� ה�א; לע�ל� חלק ל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוי�
לע�ל� חלק לה� וי� ח�אתיה�, �פי א�ת� �ני� � ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְמר�י�
�י על א� ה�א, לע�ל� חלק לה� י� י�ראל ��ל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה�א;

ייר�� לע�ל� צ�יקי�, ��� "וע�� ��אמר: � ְְִִִַָָ�ְְֱֵֶֶֶַַָ�חטא�
הע�ל� וה�א הח�י�; אר� �ל�מר: מ�ל, � ז� אר� ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאר�";
ה�א. לע�ל� חלק לה� י� הע�ל�, א��ת חסידי וכ� ֵֵֶֶַָָָָָָ�ְֲִֵֵַָה�א.

.Â�נכרתי א�א ה�א, לע�ל� חלק לה� �אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוא��
�לע�למי לע�ל� וח�את� ר�ע� �דל על ונ��ני� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹוא�בדי�,
���רה, וה��פרי� והא�יק�ר�סי�, ה�יני�, ְְְִִִִִִֶַַַָָָע�למי�:
ה��אל, �ביאת וה��פרי� ה�תי�, �תח�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוה��פרי�
צ��ר, מ�רכי וה��ר�י� הר�י�, �מחטיאי ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ�ְְַוה���די�,

�יה�יקי� �פרהסיא רמה �יד עבר�ת [מל�והע��ה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
ל��ישראל] ��א ה���ר על אימה �מ�ילי וה��סרי�, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלת� וה���� הרע, ל��� �בעלי �מי�, ו��פכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�מי�,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê,��אל �� �אי� הא�מר 'מיני�': ה�קראי� ה� ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָחמ�ה
ה� אבל מנהיג, �� ��� והא�מר מנהיג; לע�ל� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָואי�
�ה�א א�א אחד, ר��� �� ��� והא�מר יתר; א� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ני�
וצ�ר רא��� לב�� �אינ� הא�מר וכ� �מ�נה; �בעל ���ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מלי� להי�ת �די ז�לת�, אל�� הע�בד וכ� [יושר]ל�ל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מי�. ה�א א��, מחמ�ה אחד �ל הע�למי�. ר��� �בי� ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ינ�

.Á�� �אי� הא�מר 'א�יק�ר�סי�': ה�קראי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ל�ה
מ�ע �� ואי� �לל, ללב[חכמה]נב�אה מה��רא ���יע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והא�מר ר�נ�; מ�ה �ל נב�את� וה�כחי� האד�; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ני
א�� מ�ל�ה אחד �ל אד�. �ני מע�ה י�דע ה��רא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אי�
�אי� הא�מר ���רה: ה��פרי� ה� �ל�ה א�יק�ר�ס. ה� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
א� אחת, �בה אפ�� אחד, �ס�ק אפ�� � ה' מע� ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה��רה
וכ� ���רה; ��פר זה הרי עצמ�', מ�י אמר� 'מ�ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמר:
מ�ידיה והכחי� �ה, ��על ��רה והיא �פר���, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��פר

החלי�[חכמיה] �ה��רא והא�מר �בי��ס; צד�ק �ג�� ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
�י על א� ז�, ��רה �טלה �כבר אחרת, �מצוה ז� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה
אחד �ל וההגרי�. ה��צרי� �ג�� ה', מע� היתה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�היא

���רה. ��פר � א�� ְִֵֵַָָֹמ�ל�ה

.Ëוהמ��ד אחת, לעברה המ��ד המ��די�: ה� ָ�ְְֲֵַַַַָָ�ְִַָ�ְְִֵַַ�ני�
�החזיק זה � אחת לעברה המ��ד .��� ה��רה ְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְַָ�ְַָָלכל
והר�ל, �� ונת�רס� �זד��, עברה א�ת� לע��ת ְַ�ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָעצמ�
�עטנז לל�� �מיד �החזק �ג�� ה���ת, מ� היתה ְְְִִֵַַַָֹ�ְְֲִִֶַַָָאפ��
הע�ל� מ� ז� מצוה �טלה �א�� ונמצא �אה, לה�י� ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָא�
להכעיס ��ע�ה וה�א, �בר; לא�ת� מ��ד זה הרי � ְְְְֲִֶֶַַָָָ�ְְֲֵֶֶאצל�

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל[הקב"ה, והמ��ד .ְְַ�ְָָ
�מד ���זרי� ��עה ה��י� לדתי הח�זר �ג�� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָה��רה,
�ה� �י�ראל לה��ק ל� �צע 'מה ויאמר: �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹויד�ק
� ��יפה' ��ד� �א�� ��ד�ק ל� ט�ב ונר�פי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�פלי�

.��� ה��רה לכל מ��ד זה ָ�ְַָָָ�ְֲֵֶהרי

.È,ד�ל� �דבר �החטיא אחד �יצד? הר�י� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחטיאי
אפ�� קל, �דבר �החטיא ואחד �בי��ס; וצד�ק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ירבע�
� ��חטא� עד אחרי� הא�נס ואחד ע�ה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלב�ל
א� זרה; עב�דה ��עבד� עד י�ראל ה�רג �היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מנ�ה,

�י��ע. � וה�יח� אחרי� ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ�הטעה

.‡È,עבר�ת עבר ��א �י על א� � צ��ר מ�רכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹה��ר�
ולא �כלל�, מצו�ת ע��ה ואינ� י�ראל מעדת נב�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�א
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�דר�� ה�ל� א�א �תענית�, מתע�ה ולא �צרת� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנכנס
לע�ל� חלק ל� אי� � מה� אינ� �כא�� האר�, מ��יי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�אחד
�ע�ה �י� � �יה�יקי� רמה �יד עבר�ת הע��ה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָה�א.
וזה ה�א; לע�ל� חלק ל� אי� � חמ�ר�ת �ע�ה �י� ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָק��ת,
וג�ה מצח� �העז מ�ני ���רה', �ני� 'מג�ה ה�קרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�א

��רה. מ�ברי �� ולא ְְִִֵָָָֹֹ�ניו

.·È�א להרג� ��י� �יד חבר� ה��סר ה��סרי�: ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ני�
א�ס �יד א� ��י� �יד חבר� ממ�� וה��סר [בעללה��ת�, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

ה�א.זרוע] לע�ל� חלק לה� אי� �ניה�, � �ג�י ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ה�א

.‚Èזה � �מי� ל�� ��א ה���ר על אימה ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמ�ילי
הר�ה מ��� �פ�חדי� יראי� וה� �חזקה צ��ר ,הר�דה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
�ג�� �מי�, לכב�ד לא חפציו, וכל עצמ� לכב�ד ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹוכ�נת�

ה��י�. ְִֵַַמלכי

.„È�נינ�� א�� אנ�י� וע�רי� מאר�עה ואחד אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
וי� ה�א. לע�ל� חלק לה� אי� י�ראל, �ה� �י על א� �ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
�הרגיל חכמי� אמר� כ� �י על וא� מא��, ק��ת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעבר�ת
�לה�הר מה� להתרחק �די ה�א, לע�ל� חלק ל� אי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�
�כ��י, לחבר� וה��רא חבר�, את המכ�ה ה�: וא�� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה�.
חבר�, �קל�� וה�ת��ד �ר�י�, חבר� �ני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוה�ל�י�
את והמב�ה ר��תיו, והמב�ה חכמי�, �למידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמב�ה
אמ�רי�, �ברי� ��ה ה�ד�י�. את והמח�ל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָה��עד�ת,
�לא ���ת ה�א? לע�ל� חלק ל� אי� מא�� אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��ל
� ���בה �על וה�א �מת מר�ע�, �ב א� אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ���בה.
�פני �ע�מד �בר ל� �אי� ה�א; הע�ל� מ�ני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
י� � �ב �באחר�נה ימיו, �ל �ע�ר �פר אפ�� ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָה���בה.
לרח�ק �ל�� "�ל�� ��אמר: ה�א, לע�ל� חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָל�
וה���עי� הר�עי� �ל �רפאתיו". � ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָול�ר�ב,
�י� �גל�י �י� �ת��בה, �חזר� �ה� וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְְַוהמ��די�

�מטמ�נ��ת ��אמר:[בסתר]�חזר� א�ת�, מק�לי� � ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
�הרי ה�א, ��בב �עדי� �י על א� ��בבי�"; �ני� ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ"��ב�
�ת��בה. א�ת� מק�לי� � �גל�י ולא ח�זר �לבד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ��תר

חמישי יו�

ד ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

אר�עה‡. ה���בה. את מע�בי� �ברי� ואר�עה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָע�רי�
ה�ד�� אי� מאר�ע��, אחד והע��ה �ד�ל, ע�� � ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמה�

מס�יק ה�א �דל[מסייע]�ר�� לפי ���בה, לע��ת �יד� ְְְְֲִִֶַַָָָֹ
זה, ע�� �בכלל הר�י�; את ה�חטיא (א) ה�: וא�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטא�.
חבר� וה��ה (ב) מצוה. מ�ע��ת הר�י� את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמע�ב

מסית �ג�� רעה, לדר� ט�בה זרה]מ�ר� לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ממחה[רבי�]�מ�יח ואינ� רעה, �תר��ת �נ� הר�אה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

��ר�, היה �� מחה א�� �ר��ת�, �בנ� ה�איל � ְְְִִִִֵָָָָ�יד�
�יד� �אפ�ר �ל � זה ע�� �בכלל א�ת�; �מחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
א�א �ה�, מחה ולא יחידי� �י� ר�י� �י� �אחרי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמח�ת
�בכלל וא��ב'; 'אחטא והא�מר: (ד) �כ�ל�נ�. א�ת� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָי�יח

מכ�ר'. ה���רי� וי�� 'אחטא, הא�מר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,

�פני·. ה���בה �רכי ה��עלי� �ברי� חמ�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מה�
��זמ� לפי � ה���ר מ� ה��ר� (א) ה�: וא�� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַע��יה�;

��כ��ת ע�ה� ז�כה ואינ� ע�ה�, יהיה ולא ���בה �ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ��ע��
��חלק�� לפי � חכמי� �ברי על והח�לק (ב) ְ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ�ע��י�.
(ג) ה���בה. �רכי י�דע ואינ� מה�, לפר� ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��רמת
ר�ד� אינ� �עיניו, ��ת��� ��יו� � ה�צו�ת על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�לעיג
(ד) יז�ה? ��ה יע�ה, לא וא� ע���; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריה�
�לטרד� לדחפ� לה� ��ר� זה ��בר � ר��תיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמב�ה
ל� �מ�רה מל�ד ימצא לא ��טרד �בזמ� �כגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י��ע
ה�יח לא �הרי � ה��כח�ת את וה��נא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�
��זמ� לת��בה, ��רמת �ה��כחה ה���בה, �ר� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָל�
ח�זר א�ת�, �מכלימי� חטאיו לאד� ל� ְֲִִִִֵֶַָָָָָ���דיעי�
"ממרי� ���ח", אל "זכר, ���רה: ��ת�ב �מ� ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ�ת��בה,
וכ� חכ�". ולא נבל, "ע� לב", לכ� ה' נת� "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיית�",
"ידע ח�טא", ��י "ה�י ואמר: י�ראל את ה�כיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָי�עיה�
ער��, �רזל וגיד א�ה, ק�ה �י "מ�ע�י, ק�נה�", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ר
לח�אי�, לה�כיח האל צ�ה� וכ� נח��ה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ�מצח�

ה�ביאי�� �ל וכ� �ח��". אל בגר��, "קרא �אמר: ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ
צרי� לפיכ�, �ת��בה. �חזר� עד לי�ראל, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָה�כיח�
וירא וזק� �ד�ל חכ� מ��ראל וקהל קהל �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
�מחזיר� לר�י� מ�כיח ��הא לה�, וא�הב מ�ע�ריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מי�
ולא ל��כיח �א אינ� ה��כח�ת, את ���נא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת��בה.
ט�בי�. �עיניו �ה� �ח�אתיו, יעמד לפיכ� �בריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��מע

ל�‚. אפ�ר אי א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ�מה�
לחבר�, אד� ��י� ע�נ�ת �ה� לפי �מ�רה, ���בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ����ב
מ��� י�אל א� ל� ��חזיר �די ל�, �חטא חבר� י�דע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינ�
ק�ל ולא � הר�י� את המק�ל (א) ה�: וא�� ל�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלמחל
��ב ע� והח�לק (ב) ��רה. מ��� ���אל �די יד�ע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאד�
��נב ה��ב א�א היא, מי �ל ז� �נבה י�דע �אינ� לפי �ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ה��ב, יד מח�ק �ה�א וע�ד, ל�קח; וה�א ל� �מביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָר�י�
עד עליה מכריז ואינ� אבדה וה��צא (ג) א�ת�. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מחטיא
אינ� ���בה, ���ע�ה זמ�, לאחר � לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��חזירה
ואלמנ�ת וית�מי� ענ�י� �ד והא�כל (ד) יחזיר. למי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹי�דע
וג�לי� �מפרסמי�, יד�עי� ואינ� ה� אמללי� אד� �ני א�� �ְֵֵָָ�ְְְְִִֵֵָָ�ְְִִָ
ה�א מי �ל זה �ד ��דע �די מ�יר, לה� אי� לעיר, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעיר
י�דע אינ� � �י� לה��ת �חד והמק�ל (ה) ל�. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַֹויחזיר��
��חזיר, �די �ח� ה�א וכ�ה ז� ה�יה ה�יעה היכ� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹעד

רגלי� ל� י� קל]�ה�בר בסיס לו מח�ק[יש �ה�א וע�ד ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ
א�ת�. �מחטיא זה, ְִֶַַיד

ל��ב„. חזקת� אי� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�מה�
ח�טא ונמצא האד�, רב �עיני ק�י� �ברי� �ה� לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמה�,
מ�ע�דה הא�כל (א) ה�: וא�� חטא; זה �אי� יד�ה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוה�א

לבעליה מס�קת א��אינ� נימוס מחמת אורח המזמי� [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אי� עצמו חטא,לו ��א מד�ה וה�א �זל, אבק ��ה �ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וה����� (ב) �ר��ת�'. א�א אכל�י '�ל�� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
א�א[משכונו]�עב�ט� אינ� עני �ל �העב�ט � עני �ל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

לא והרי חסרי�, 'אינ� �ל��: ויאמר �מחר�ה, קר�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹ�ג��
�ע�� על מעלה � �ערי�ת וה�ס��ל (ג) א�ת�'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ�זל�י
א� �על�י?! 'וכי א�מר: �ה�א �ל��, �כ� ְְְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�
�ד�ל, ע�� העיני� �רא�ת י�דע, אינ� וה�א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרב�י'?!
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תת�ר� "ולא ��אמר: ערי�ת, �ל לג�פ� ��רמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�היא
חבר� �קל�� וה�ת��ד (ד) עיניכ�". ואחרי לבבכ� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא ע�מד, חבר� �אי� לפי ח�טא, �אינ� �ל�� א�מר �ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
ה��בי� מע�יו ער� א�א ,���� ולא ��ת, ל� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה�יעה
מ�לל� ��ראה �די חכמת�, א� חבר� מע�ה למ�ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמת�
א�מר � ��רי� והח��ד (ה) �ז�י. וחבר� מכ�ד ְְֲִֵֵֵֵַַָָ�ְֶ�ה�א
וכי ל�? ע�יתי 'מה א�מר: �ה�א לפי חטא, �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ל��
אינ� וה�א ע�ה', לא א� ע�ה ��א ח�ד א�א �� ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹי�
עבר�ת. �בעל �דע�� ��ר אד� ���י� ע�� ��ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָי�דע

אחריה�‰. י��� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מה�
לה�הר אד� צרי� לפיכ�, מה�; לפר� ק�י� וה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ�מיד,
וא�� מאד; עד רע�ת �ע�ת ��� וה� �ה�, יד�ק ��א ְְֵֵַָָֹ�ְְִֵֵֶֶֶַָָמה�
�בעל (ד) חמה. �בעל (ג) הרע. ול��� (ב) רכיל�ת. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָה�:
למד �ה�א מ�ני � לר�ע וה�תח�ר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמח�בה
"ורעה �למה: �אמר ה�א �ל��; נר�מי� וה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמ�ע�יו,
��רי� �ברי� �ע�ת �הלכ�ת �ארנ� �כבר יר�ע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילי�,

���בה. לבעל וחמר קל �מיד, �ה� לנהג אד� ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ל

.Â�ע�בי�� �י על א� � �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל
ע�ה א� א�א ה���בה; את מ�נעי� אי� ה���בה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק ל� וי� ���בה, �על זה הרי � מה� ���בה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאד�

ה�א. ַָָָלע�ל�

ה ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

לדר�‡. עצמ� לה��ת רצה א� ל�: נת�נה אד� �ל ְְְְְִֶֶַַָָָָָָר��ת
עצמ� לה��ת רצה וא� �יד�; הר��ת צ�יק, ולהי�ת ְְְְְְְִִִַַַָָָָָט�בה
��ת�ב ה�א �יד�. הר��ת ר�ע, ולהי�ת רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר�
� ורע" ט�ב לדעת מ���, �אחד היה האד� "ה� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ���רה:
מי� ואי� �ע�ל�, אחד היה אד� �ל זה מי� ה� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל�מר:
�דע�� מעצמ� ה�א ��הא העני�, �זה ל� ��מה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ני
חפ�, �ה�א מה �ל וע��ה והרע ה��ב י�דע ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ�במח�ב��
וכיו� הרע. א� ה��ב מ�ע��ת יד� על ��ע�ב מי ל� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָואי�

יד�". י�לח ��" ה�א, ���ְִֵֶֶַָ

הא��ת·. ט��י �א�מרי� זה �בר �מח�ב�� יעבר �ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאל
�למי על[בערי]ורב ��זר ה�א �ר�� �ה�ד�� י�ראל, �ני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

;�� ה�בר אי� ר�ע. א� צ�יק להי�ת �ר�ת� מ�ח�ת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאד�
ר�ע א� ר�נ� �מ�ה צ�יק להי�ת רא�י ואד� אד� �ל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹא�א
�ילי א� אכזרי, א� רחמ� א� סכל, א� חכ� א� ְְְְִִַַַָָָָָָָָָ�ירבע�,

��ע[קמצ�] ה�ע�ת[פזר�]א� �ל �אר וכ� ואי�[מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
לאחד ����כ� מי ולא עליו, ��זר ולא ��כ�ה� מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹל�
�ר� לאיזה נ�טה �מ�ע�� מעצמ� ה�א א�א ה�רכי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�ני
הרע�ת תצא לא עלי�� "מ�י א�מר: ��רמיה ה�א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ��רצה.
להי�ת לא האד� על ��זר ה��רא אי� �ל�מר: � ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוה��ב"
הח�טא זה נמצא ה�א, ��� וכיו� רע. להי�ת ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹט�ב,
על �לק�נ� לב��ת ל� רא�י �לפיכ� עצמ�; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָה�א
"מה אחריו: ��ת�ב ה�א רעה. �גמל� לנפ��, �ע�ה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
ה�איל ואמר: וחזר חטאיו". על �בר חי, אד� ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�תא�נ�
לנ� רא�י הרע�ת, �ל ע�ינ� �מ�ע�נ� �ידינ�, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ר��תנ�

ה�א �ידינ�. ע�ה �הר��ת ר�ענ�, ולעזב �ת��בה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר
ה'". עד ונ��בה ונחקרה, דרכינ� "נח��ה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ��ת�ב

וה�צוה‚. ה��רה ע��ד וה�א ה�א, �ד�ל ע�ר � זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָוע�ר
ה��ב, ואת הח�י� את ה���, לפני� נת�י "ראה, ��אמר: �ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
לפניכ� נ�ת� אנכי "ראה, וכת�ב: הרע", ואת ה�ות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואת
וכל �ידכ�; �הר��ת �ל�מר, � �קללה" �רכה ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָה���
�י� ע��ה, � האד� �ני מ�ע�ה לע��ת האד� ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ח��
והיה י��, "מי נאמר: העני� זה �מ�ני רעי�. �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָט�בי�
ולא האד� �ני ��פה ה��רא �אי� �ל�מר, � לה�" זה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבב�
לה�. מס�ר ל�� א�א רעה, א� ט�בה לע��ת עליה� ֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��זר

ר�ע,„. א� צ�יק להי�ת האד� על ��זר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָא��
��לד�� �ע�ר האד� את ����� �בר �� היה א�� ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָא�

ה��ע�ת מ� למ�ע א� ה�רכי�, מ� מ�לדר� [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
לדעההחכמות] א� מ�[מידה], למע�ה א� ה�ע�ת, מ� ְְֲִִֵֵֶַַָ

�מי� ה�ברי ה���י� מ��� ���די� �מ� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָה�ע�י�,
בכוכבי�] ה�ביאי�,[החוזי� ידי על לנ� מצ�ה היה היא� �ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

�לכ� ואל �רכיכ�, 'הטיב� ,'�� �ע�ה ואל ,�� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ'ע�ה
א� עליו, נגזר �בר �ר�ת� מ�ח�ת וה�א ר�עכ�', ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאחרי

�אי לדבר א�ת� �מ�� �מה��לד�� מ���? לז�ז ל� אפ�ר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ
מ��ט ואיזה �י� �באיזה ,��� ה��רה לכל היה ְְְִִֵֵֶֶָָ�ְַָָָָָ�ק��
האר� �ל ה��פט ל��יק? �כר מ��� א� הר�ע מ� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָנפרע
האד� יהיה היא� ותאמר: �תמ� ואל מ��ט?! יע�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
יע�ה וכי ל�, מס�רי� מע�יו ויהי� ��ח��, מה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹע��ה
וה�ת�ב חפצ�?! �בלא ק�נ� �ר��ת ��א �בר ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹ�ע�ל�
�ע, �באר�"! ��מי� ע�ה, ה' חפ� א�ר "�ל ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא�מר:
לנ�. מס�רי� ��ע�ינ� �י על וא� יע�ה, �חפצ� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ה�ל
ע�לי� והר�ח הא� להי�ת ה��צר �חפ� ��� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�יצד?
ס�בב וה�ל�ל למ�ה, י�רדי� והאר� וה�י� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָלמעלה,
� �� �חפ� �מנהג� להי�ת הע�ל� �ר��ת �אר וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ�ע��ל,
מס�רי� מע�יו וכל �יד�, ר��ת� האד� להי�ת חפ� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ�כה
מעצמ� ה�א א�א מ���, ולא ��פה לא ל� יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹל�,
לע��ת. יכ�ל �האד� �ל ע��ה האל ל� ��ת� ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�בדע��
ט�בה, ע�ה א� מע�יו: לפי האד� את �ני� ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ�
א�מר: �ה�ביא ה�א ל�. מרעי� רעה, ע�ה וא� ל�; ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמטיבי�
�דרכיה�". �חר� ה�ה ��" לכ�"; �את היתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"מ�דכ�
�י ודע, �ילד�ת�... �ח�ר "�מח �למה: אמר זה ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹ�בעני�
��� �ע �ל�מר, � ����ט" האלהי� יביא� א�ה �ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

ה�י�. את ל�� א�ה ועתיד לע��ת, �ח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ�יד�

מה‰. �ל י�דע ה�א �ר�� ה�ד�� והלא �אמר: ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ��א
ידע? לא א� ר�ע, א� צ�יק ��ה ידע ��היה! קד� ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��היה
צ�יק! יהיה ��א אפ�ר אי צ�יק, יהיה �ה�א ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹא�
הרי ר�ע, ��היה ואפ�ר צ�יק ��היה ��דע �אמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוא�
"אר�ה ז� �אלה ����בת �ע, �רי�. על ה�בר ידע ָ�ְְְֲֵֶַַָ�ַַַָָָֹלא
והררי� �ד�לי� ע�רי� וכ�ה י�", מ�י �רחבה מ��, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמאר�
זה �דבר �להבי� לידע א�ה צרי� אבל ;�� �ל�יי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמי�
ה��רה, יס�די מהלכ�ת �ני �פרק �ארנ� �בר א�מר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�אני
מ���, ח�� �היא �דעה י�דע אינ� ה�א �ר�� ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�ד��
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תת�ר� "ולא ��אמר: ערי�ת, �ל לג�פ� ��רמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�היא
חבר� �קל�� וה�ת��ד (ד) עיניכ�". ואחרי לבבכ� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא ע�מד, חבר� �אי� לפי ח�טא, �אינ� �ל�� א�מר �ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
ה��בי� מע�יו ער� א�א ,���� ולא ��ת, ל� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה�יעה
מ�לל� ��ראה �די חכמת�, א� חבר� מע�ה למ�ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמת�
א�מר � ��רי� והח��ד (ה) �ז�י. וחבר� מכ�ד ְְֲִֵֵֵֵַַָָ�ְֶ�ה�א
וכי ל�? ע�יתי 'מה א�מר: �ה�א לפי חטא, �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָ�ל��
אינ� וה�א ע�ה', לא א� ע�ה ��א ח�ד א�א �� ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹי�
עבר�ת. �בעל �דע�� ��ר אד� ���י� ע�� ��ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָי�דע

אחריה�‰. י��� א�ת� הע��ה �ברי�, חמ�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מה�
לה�הר אד� צרי� לפיכ�, מה�; לפר� ק�י� וה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ�מיד,
וא�� מאד; עד רע�ת �ע�ת ��� וה� �ה�, יד�ק ��א ְְֵֵַָָֹ�ְְִֵֵֶֶֶַָָמה�
�בעל (ד) חמה. �בעל (ג) הרע. ול��� (ב) רכיל�ת. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָה�:
למד �ה�א מ�ני � לר�ע וה�תח�ר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמח�בה
"ורעה �למה: �אמר ה�א �ל��; נר�מי� וה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמ�ע�יו,
��רי� �ברי� �ע�ת �הלכ�ת �ארנ� �כבר יר�ע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילי�,

���בה. לבעל וחמר קל �מיד, �ה� לנהג אד� ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�ל

.Â�ע�בי�� �י על א� � �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל
ע�ה א� א�א ה���בה; את מ�נעי� אי� ה���בה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק ל� וי� ���בה, �על זה הרי � מה� ���בה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאד�

ה�א. ַָָָלע�ל�

ה ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

לדר�‡. עצמ� לה��ת רצה א� ל�: נת�נה אד� �ל ְְְְְִֶֶַַָָָָָָר��ת
עצמ� לה��ת רצה וא� �יד�; הר��ת צ�יק, ולהי�ת ְְְְְְְִִִַַַָָָָָט�בה
��ת�ב ה�א �יד�. הר��ת ר�ע, ולהי�ת רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר�
� ורע" ט�ב לדעת מ���, �אחד היה האד� "ה� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ���רה:
מי� ואי� �ע�ל�, אחד היה אד� �ל זה מי� ה� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל�מר:
�דע�� מעצמ� ה�א ��הא העני�, �זה ל� ��מה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ני
חפ�, �ה�א מה �ל וע��ה והרע ה��ב י�דע ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ�במח�ב��
וכיו� הרע. א� ה��ב מ�ע��ת יד� על ��ע�ב מי ל� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָואי�

יד�". י�לח ��" ה�א, ���ְִֵֶֶַָ

הא��ת·. ט��י �א�מרי� זה �בר �מח�ב�� יעבר �ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאל
�למי על[בערי]ורב ��זר ה�א �ר�� �ה�ד�� י�ראל, �ני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

;�� ה�בר אי� ר�ע. א� צ�יק להי�ת �ר�ת� מ�ח�ת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאד�
ר�ע א� ר�נ� �מ�ה צ�יק להי�ת רא�י ואד� אד� �ל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹא�א
�ילי א� אכזרי, א� רחמ� א� סכל, א� חכ� א� ְְְְִִַַַָָָָָָָָָ�ירבע�,

��ע[קמצ�] ה�ע�ת[פזר�]א� �ל �אר וכ� ואי�[מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
לאחד ����כ� מי ולא עליו, ��זר ולא ��כ�ה� מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹל�
�ר� לאיזה נ�טה �מ�ע�� מעצמ� ה�א א�א ה�רכי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמ�ני
הרע�ת תצא לא עלי�� "מ�י א�מר: ��רמיה ה�א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ��רצה.
להי�ת לא האד� על ��זר ה��רא אי� �ל�מר: � ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוה��ב"
הח�טא זה נמצא ה�א, ��� וכיו� רע. להי�ת ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹט�ב,
על �לק�נ� לב��ת ל� רא�י �לפיכ� עצמ�; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָה�א
"מה אחריו: ��ת�ב ה�א רעה. �גמל� לנפ��, �ע�ה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
ה�איל ואמר: וחזר חטאיו". על �בר חי, אד� ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�תא�נ�
לנ� רא�י הרע�ת, �ל ע�ינ� �מ�ע�נ� �ידינ�, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ר��תנ�

ה�א �ידינ�. ע�ה �הר��ת ר�ענ�, ולעזב �ת��בה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר
ה'". עד ונ��בה ונחקרה, דרכינ� "נח��ה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ��ת�ב

וה�צוה‚. ה��רה ע��ד וה�א ה�א, �ד�ל ע�ר � זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָוע�ר
ה��ב, ואת הח�י� את ה���, לפני� נת�י "ראה, ��אמר: �ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
לפניכ� נ�ת� אנכי "ראה, וכת�ב: הרע", ואת ה�ות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואת
וכל �ידכ�; �הר��ת �ל�מר, � �קללה" �רכה ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָה���
�י� ע��ה, � האד� �ני מ�ע�ה לע��ת האד� ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ח��
והיה י��, "מי נאמר: העני� זה �מ�ני רעי�. �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָט�בי�
ולא האד� �ני ��פה ה��רא �אי� �ל�מר, � לה�" זה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבב�
לה�. מס�ר ל�� א�א רעה, א� ט�בה לע��ת עליה� ֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��זר

ר�ע,„. א� צ�יק להי�ת האד� על ��זר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָא��
��לד�� �ע�ר האד� את ����� �בר �� היה א�� ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָא�

ה��ע�ת מ� למ�ע א� ה�רכי�, מ� מ�לדר� [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
לדעההחכמות] א� מ�[מידה], למע�ה א� ה�ע�ת, מ� ְְֲִִֵֵֶַַָ

�מי� ה�ברי ה���י� מ��� ���די� �מ� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָה�ע�י�,
בכוכבי�] ה�ביאי�,[החוזי� ידי על לנ� מצ�ה היה היא� �ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

�לכ� ואל �רכיכ�, 'הטיב� ,'�� �ע�ה ואל ,�� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ'ע�ה
א� עליו, נגזר �בר �ר�ת� מ�ח�ת וה�א ר�עכ�', ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָאחרי

�אי לדבר א�ת� �מ�� �מה��לד�� מ���? לז�ז ל� אפ�ר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ
מ��ט ואיזה �י� �באיזה ,��� ה��רה לכל היה ְְְִִֵֵֶֶָָ�ְַָָָָָ�ק��
האר� �ל ה��פט ל��יק? �כר מ��� א� הר�ע מ� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָנפרע
האד� יהיה היא� ותאמר: �תמ� ואל מ��ט?! יע�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
יע�ה וכי ל�, מס�רי� מע�יו ויהי� ��ח��, מה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹע��ה
וה�ת�ב חפצ�?! �בלא ק�נ� �ר��ת ��א �בר ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹ�ע�ל�
�ע, �באר�"! ��מי� ע�ה, ה' חפ� א�ר "�ל ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא�מר:
לנ�. מס�רי� ��ע�ינ� �י על וא� יע�ה, �חפצ� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ה�ל
ע�לי� והר�ח הא� להי�ת ה��צר �חפ� ��� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�יצד?
ס�בב וה�ל�ל למ�ה, י�רדי� והאר� וה�י� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָלמעלה,
� �� �חפ� �מנהג� להי�ת הע�ל� �ר��ת �אר וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ�ע��ל,
מס�רי� מע�יו וכל �יד�, ר��ת� האד� להי�ת חפ� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ�כה
מעצמ� ה�א א�א מ���, ולא ��פה לא ל� יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹל�,
לע��ת. יכ�ל �האד� �ל ע��ה האל ל� ��ת� ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�בדע��
ט�בה, ע�ה א� מע�יו: לפי האד� את �ני� ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ�
א�מר: �ה�ביא ה�א ל�. מרעי� רעה, ע�ה וא� ל�; ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמטיבי�
�דרכיה�". �חר� ה�ה ��" לכ�"; �את היתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"מ�דכ�
�י ודע, �ילד�ת�... �ח�ר "�מח �למה: אמר זה ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹ�בעני�
��� �ע �ל�מר, � ����ט" האלהי� יביא� א�ה �ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

ה�י�. את ל�� א�ה ועתיד לע��ת, �ח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ�יד�

מה‰. �ל י�דע ה�א �ר�� ה�ד�� והלא �אמר: ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ��א
ידע? לא א� ר�ע, א� צ�יק ��ה ידע ��היה! קד� ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��היה
צ�יק! יהיה ��א אפ�ר אי צ�יק, יהיה �ה�א ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹא�
הרי ר�ע, ��היה ואפ�ר צ�יק ��היה ��דע �אמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוא�
"אר�ה ז� �אלה ����בת �ע, �רי�. על ה�בר ידע ָ�ְְְֲֵֶַַָ�ַַַָָָֹלא
והררי� �ד�לי� ע�רי� וכ�ה י�", מ�י �רחבה מ��, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמאר�
זה �דבר �להבי� לידע א�ה צרי� אבל ;�� �ל�יי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמי�
ה��רה, יס�די מהלכ�ת �ני �פרק �ארנ� �בר א�מר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�אני
מ���, ח�� �היא �דעה י�דע אינ� ה�א �ר�� ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�ד��
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�מ� � ית�ר� ה�א א�א �ני�, ודע�� �ה� אד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בני
זה �בר לה�יג יכ�לה אד� �ל �ע�� ואי� אחד; ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָודע��
אמ�ת ולמצא לה�יג �אד� �ח �אי� �כ�� �רי�. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ�ַעל

��[מהות]ה��רא � וחי" האד�, יראני לא "�י ��אמר: , ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
�ע�� ולמצא לה�יג �אד� �ח ידיעתו]אי� �ל[אופ� ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

מח�ב�תי לא "�י א�מר: �ה�ביא ה�א ְְִִֵֵֶַַַָֹ��רא.
�נ� אי� ה�א, ��� וכיו� �רכי". �רכיכ� ולא ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמח�ב�תיכ�,
ה�ר�אי� �ל ה�א �ר�� ה�ד�� ידע היא� לידע ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹ�ח
�יד האד� ��ע�ה ספק, �לא נדע אבל ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוה�ע�י�.
לא עליו ��זר ולא מ��כ�, ה�א �ר�� ה�ד�� ואי� ְְְֵֵַָָָָָָָֹֹהאד�;
ה�ת ק�לת מ�ני ולא .�� לע��ת ��א ולא �� ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹלע��ת
החכמה. מ�ברי �ר�ר�ת �ראי�ת א�א זה, �בר נדע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�לבד
מע�יו �ל על האד� את ��ני� ��ב�אה, נאמר זה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�מ�ני
�ברי ��ל הע�ר וזה רע. וא� ט�ב א� מע�יו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ�פי

.�� �ל�יי� ְְִַָה�ב�אה
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�ה�‡. ה�ביאי�, �בדברי ���רה י� הר�ה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ס�קי�
על ויעלה האד�, רב �ה� ונכ�לי� זה, ע�ר �ס�תרי� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹנראי�
לע��ת האד� על ��זר ה�א �ר�� �ה�ד�� מה�, ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ע��
לכל לה��ת� ל� מס�ר אד� �ל ל�� ו�אי� רעה, א� ְְְִֵֶֶַָָָָָָָט�בה
�ל �ר�� �דע ����� �ד�ל, ע�ר מבאר והריני ירצה. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�ר
מדינה אנ�י א� ח�טא, אחד �אד� �זמ� ה�ס�קי�. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָא�ת�
�מ� �ברצ�נ�, מ�ע�� �ע�ה חטא הח�טא וע��ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָח�טאי�,
י�דע ה�א �ר�� וה�ד�� מ���; לה�רע רא�י � ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�דענ�

��פרעי נ�ת� �ה�י� חטא י� י�רע. חטא�היא� על מ��� � ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
��ניו ה�ט�י�; �בניו א� �ממ�נ� א� �ג�פ� ה�ה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ�ע�ל�
מצו�ת, לכלל ה�יע� ולא �עת �ה� �אי� ה�ט�י� אד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�ל
��ע�ה עד י�מת", �חטא� "אי� �ת�ב: � ה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ�קנינ�
ה�א, לע�ל� מ��� ��פרעי� נ�ת� �ה�י� חטא וי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"אי�".
��פרעי� חטא וי� ה�ה. �ע�ל� נזק ��� עליו ע�בר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואי�

ה�א. ולע�ל� ה�ה, �ע�ל� ְִֶֶַַָָָָָמ���

אבל·. ���בה; ע�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ��ה
�תריס ה���בה ���בה, ע�ה ה�רענ�ת.[מג�]א� לפני ְְְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ

ע��ה ה�א �� �מ�ע��, �רצ�נ� ח�טא �אד� ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�כ��
�מ�ע��. �רצ�נ� ְְְִִַָ���בה

הר�ה,‚. חטאי� א� �ד�ל חטא האד� ��חטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָואפ�ר
מ�ה ה�רע�� ��היה האמת, ��� לפני ה�י� ���� ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעד
���נעי� �מ�ע��, �רצ�נ� �ע�ה א�� חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהח�טא
מר�ע�, ל��ב ר��ת ל� מ�יחי� ואי� ה���בה �ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמ���
�ר�� �ה�ד�� ה�א �ע�ה. �חטאי� ויאבד ��מ�ת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�די
ו�ב ה�ה... הע� לב "ה�מ� י�עיה�: ידי על א�מר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�א
�מלאכי מלעבי� "ו�הי� א�מר: ה�א וכ� ל�". ורפא �ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
על�ת עד �נביאיו, �מ�ע�עי� �בריו, �ב�זי� ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהי�,
�רצ�נ� חטא� �ל�מר, � מר�א" לאי� עד �ע�� ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
�היא ה���בה מה� למנע ��תח�ב� עד לפ�ע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהר��
�רעה" לב את אח�ק "ואני ���רה: �ת�ב לפיכ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹה�ר�א.
�ארצ�, ה�רי� לי�ראל והרע �ח�ה מעצמ� �חטא לפי �ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מ��� למנע ה�י� נת� ל�", נתח�מה "הבה ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��אמר:
�ר�� ה�ד�� ח�ק לפיכ� מ���. ��פרעי� עד ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָה���בה,
ל�: וא�מר מ�ה �יד ל� ��לח היה ול�ה ל��. את ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹה�א
ה�א �ר�� ה�ד�� ל� אמר �כבר ���בה', וע�ה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'��ח,
ידע�י... ועבדי�, "וא�ה ��אמר: מ��ח, א�ה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אי�
לבאי לה�דיע �די העמד�י�"? זאת �עב�ר "וא�ל�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹוג�'",
ה���בה ה�א �ר�� ה�ד�� ���נע ��זמ� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהע�ל�,
�ע�ה �ר�ע� ימ�ת א�א ל��ב, יכ�ל אינ� ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלח�טא,
נתח�ב ל� �הי� ע�נ�ת לפי סיח��, וכ� �רצ�נ�. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ��ח�ה
ר�ח�, את אלהי� ה' הק�ה "�י ��אמר: ה���בה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנע�
מה� מנע ��עב�תיה� לפי ה�נעני�, וכ� לבב�". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא��
"�י ��אמר: י�ראל, ע� מלחמה �ע�� עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה���בה
את ה�לחמה לקראת ל�� את לח�ק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי אל�ה�, �ימי י�ראל וכ� החרימ�". למע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָי�ראל,
���בה, לפ�ע ה�ר�י� מא�ת� מנע לפ�ע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�הר��
מנע� �ל�מר, אחר�ית", ל�� את הס�ת "וא�ה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��אמר:
�רעה על ��זר האל �אי� א�מר, נמצאת ה���בה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמה�
על ולא �ארצ�, לחטא סיח�� על ולא לי�ראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
א�א זרה; עב�דה לעבד י�ראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹה�נעני�
ה���בה. מה� למנע נתח�ב� וכ�� מעצמ�, חטא� ����ְְְֵַָָָ�ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

�תפ��תיה�„. וה��יקי� ה�ביאי� ��אלי� זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ�בעני�
"ה�רני, �וד: �אמר �מ� האמת, �ר� על לעזר� ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
האמת, �ר� חטאי ימנע�ני אל �ל�מר: � �ר��" ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָה',
"ור�ח �אמר: זה וכ� �מ�. ויח�ד �ר�� אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ����ה
ואל חפצי�, לע��ת ר�חי ��יח �ל�מר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
�ידי, הר��ת �היה א�א ה���בה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמ�
�ל ז�, �ר� ועל האמת. �ר� ואדע ואבי� �אחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

א��. לפס�קי� ְִִֵֶַה��מה

י�רה‰. �� על ה', וי�ר "ט�ב �וד, �אמר זה ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָָָ�מה
ויל ����ט, ענוי� ידר� ��ר�, �ר��"?ח�אי� ענוי� �ד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

�מחזירי� ה', �רכי לה� מ�דיעי� נביאי� לה� ��לח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
�להבי�; ללמד �ח �ה� ��ת� וע�ד, �ת��בה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹא�ת�
החכמה �דרכי נמ�� �ה�א זמ� ��ל אד�, �כל ז� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ���ה
חכמי�: �אמר� וה�א א�ת�. ור�ד� לה� מתא�ה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוה�דק,
על נעזר עצמ� ימצא �ל�מר: � א�ת�' מס�עי� ל�הר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'�א
�זר הרי את�", וע�� "ועבד�� ���רה: �ת�ב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹה�בר.
וזנה ה�ה, הע� "וק� וכת�ב: רע; לע��ת ה�צרי� ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
עב�דה לעבד י�ראל על �זר הרי האר�", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי
�ל�ני אי� על �זר ��א לפי מה�? נפרע ול�ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹזרה.
מא�ת� ואחד אחד �ל א�א ה��נה; ה�א ��היה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�ד�ע,
היה לא לעבד, רצה לא א�� � זרה עב�דה �עבד� ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹה��ני�
למה הא ע�ל�. �ל מנהג� א�א ה��רא, ה�דיע� ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹע�בד.
�ר�עי�' צ�יקי� �ה� יהיה ה�ה, 'הע� לא�מר: ��מה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
ר�ע, ��היה עליו נגזר '�בר הר�ע: יאמר זה מ�ני לא �ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ר�עי� ��הי� למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� �ה�דיע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ�ני
מ�רב אבי�� יח�ל לא "�י ��אמר: �עני� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�י�ראל';

אביו�]האר�" יהיה אחד שכל מוכרח �ל[אי� ה�צרי�, וכ� . ְְִִֵֶַָָָ
לא א�� לי�ראל, וה�רעי� ה�צרי� מא�ת� ואחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
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יד�ע, אי� על �זר ��א � �יד� הר��ת לה�, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
�כבר לה�. לא �אר� לה��ע�ד זרע� ���� ה�דיע� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא�א
ה�א �ר�� ה�ד�� ידע היא� לידע �אד� �ח �אי� ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנ�,

להי�ת. �עתידי� ְְֲִִִִֶָ�ברי�

שישי יו�

ז ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

י���ל‡. ��ארנ�, �מ� ל� נת�נה אד� �ל �ר��ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָה�איל
��מ�ת �די מחטאיו, ��יו ולנער ���בה לע��ת ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹאד�

ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ���בה, �על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א

למ�ת,·. נ�טה ה�א �א�� עצמ� את אד� יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָלע�ל�
��עת� ימ�ת בחטאו]ו��א ע�מד[כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מ�ד, מחטאיו י��ב לפיכ�, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹ�חטאיו;
��למה ה�א ��זקי�. קד� ימ�ת ��א � א��ב' ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ'��אזקי�

לבני�". בגדי� יהי� עת "�כל �חכמת�: ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָא�מר

�ה�‚. ��� מעבר�ת א�א ה���בה �אי� �אמר, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואל
ל��ב אד� ��רי� ��� �גנבה. וגזל זנ�ת �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמע�ה,

�דע�ת לח�� צרי� ה�א �� � ���[מידות]מא�� רע�ת ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
�מ� ה�נאה, �מ� האיבה, �מ� ה�עס, מ� מה�: ול��ב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָל�,

ההתל �מ� וה�ב�ד,[ליצנות]ה�חר�ת, ה�מ�� �מרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
לחזר צרי� ה�ל מ� � �ה� וכ��צא ה�אכל�ת, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ�מרדיפת
מע�ה; �ה� ��� מא�ת� ק�י� הע�נ�ת, וא�� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ת��בה.
ה�א וכ� לפר�. ה�א ק�ה �א��, נ�קע �אד� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��זמ�

מח�ב�תיו". או� ואי� �ר��, ר�ע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹא�מר:

מ�עלת„. מרחק �ה�א ���בה, �על יד�ה ֲִַַָ�ְְְֶֶַַַַָאל
!�� ה�בר אי� �ע�ה. והח�א�ת הע�נ�ת מ�ני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��יקי�,
חטא לא �כא�� ה��רא, לפני ה�א ונחמד אה�ב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹא�א
טע� טע� �הרי הר�ה, ��כר� א�א ע�ד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמע�ל�;
'מק�� חכמי�: אמר� יצר�. וכב� מ��� �פר� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהחטא
יכ�לי� �מ�רי� צ�יקי� אי� ,�� ע�מדי� ���בה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ��עלי
חטא� ��א א�� מ�עלת �ד�לה מעלת� �ל�מר, ;'�� ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹלעמד

מה�. יתר יצר� ��ב�י� �ה� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמע�ל�,

י�ראל‰. ואי� ה���בה; על צ�� ��� ה�ביאי� ְְְִִֵֵַַָָָ�ְִִַָ�ל
���� ��רה, הבטיחה �כבר �ת��בה. א�א ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָנגאלי�,
נגאלי�, ה� �מ�ד �ל�ת�, �ס�� ���בה לע��ת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָי�ראל
עד ו�ב� וג�' ה�ברי� �ל עלי� יבא� �י "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��אמר:

וג�'". �ב�ת� את אלהי� ה' ו�ב וג�' אלהי� ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹה'

.Â:אמר�� � ל�כינה האד� את ��קרבת ���בה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�לה
עדי, �ב�� "ולא ונאמר: אלהי�", ה' עד י�ראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"��בה,
���ב" אלי ה', נא� י�ראל, ���ב "א� ונאמר: ה'", ֵַָ�ְְְֱִִֵֶַָָ�ְנא�
מקרבת ה���בה �ד�ק. �י �ת��בה, �חזר א� �ל�מר, �ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מ��� ה�ק��, לפני �נ�י זה היה אמ� הרח�קי�: ָ�ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וכ� וידיד. קר�ב ונחמד, אה�ב ה�א וה��� ות�עבה, ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ�ְ�מרחק
את מרחק ה�א �ר�� �ה�ד�� ������ מ�צא, ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�ה
ר�י�, �י� יחיד �י� ה�בי�, את ה�א מקרב �� � ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהח�אי�
א��, ע�י לא לה�, יאמר א�ר �מק�� "והיה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
"�תב� �ר�עת�: �יכניה ונאמר חי", אל �ני לה�, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיאמר
יהיה "א� �ימיו", יצלח לא �בר ערירי ה�ה, האי� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

וכיו� ימיני". יד על ח�ת� יה�דה, מל� יה�יקי� �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ניה�
ה' נא� הה�א, ����" �נ�: �זר�בל נאמר �גל�ת�, �ְְֶַַָ�ְְֱִֶֶַָָ��ב
ה', נא� עב�י, �אל�יאל �� זר�בל א�ח� �ְְְְִִֵֶֶַַָ�ְְֲֶָָצבא�ת,

ימינ�)". יד (על �ח�ת� ְְְִִַַַַָו�מ�י�

.Ê'מה מב�ל זה היה אמ� ה���בה! מעלת מע�ה ְֵָ�ְֲֶֶֶַַַָָָָ�ְַָ��ה
�יניכ� מב�ילי� הי� "ע�נ�תיכ� ��אמר: י�ראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תר�� �י ��" ��אמר: נענה, ואינ� צ�עק אלהיכ�"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבי�

וט�רפי� מצו�ת וע��ה ��מע"; אינ�י א�ת�[זורקי�]תפ�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ג� "מי חצרי", רמס מ�דכ� זאת ב�� "מי ��אמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�פניו,
ואכל� זבחיכ�, על ספ� "עלתיכ� �לתי�", ויס�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�כ�
ה�בקי� "וא�� ��אמר: ��כינה, מד�ק ה�א וה��� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ�ְַָָב�ר".
טר� "והיה ��אמר: מ�ד, ונענה צ�עק אלהיכ�"; ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה'
�נחת א�ת� �מק�לי� מצו�ת וע��ה אענה"; ואני ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָיקרא�,
ולא מע�י�". את האלהי� רצה כבר "�י ��אמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹו�מחה,
מנחת לה' "וערבה ��אמר: לה�, ��תא�י� א�א ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָע�ד,

קדמ�נ��ת". �כ�ני� ע�ל� �ימי ויר��לי�, ְְְִִִִִֵַַָָָָיה�דה

.Á�א �י�תר; וענוי� �פלי� להי�ת �ר�� ���בה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�עלי
לה�: ואמר� הרא��ני�, �מע�יה� ה�סילי� א�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפ�
� וכ�' �� א�מר היית ואמ� וכ�, �� ע��ה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמ�

יר�י�� לב]אל ישימו ��מחי�,[אל ��מעי� א�א לה�; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מ�ע�יה� ��י� �ה� זמ� ו��ל לה�, זכ�ת ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוי�דעי�
מת��לת. �מעלת� מר�ה זכ�ת� מה�, ונכלמי� ְֲִֶֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶֶָָָ�עבר�
מע�י� 'זכר ���בה: לבעל ל�מר ה�א �ד�ל ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להז�יר א� לב���, �די �פניו להז�יר� א� ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהרא��ני�',
ה�ל ע�ה. מה להז�יר� �די לה� ה��מי� ועניני� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ברי�
עליה �הזהירה �ברי� ה�נית �כלל עליו �מזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�ָאס�ר,
מאלהי� ויראת עמית�, את אי� ת�נ� "ולא ��אמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ��רה,

ה'".[�י] אני ֲִִ
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וה�‡. ה�א; הע�ל� ח�י היא ל��יקי�, ה�פ�נה ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָה��בה
ה�א רעה. ע�� �אי� וה��בה מות, ע�ה� �אי� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהח�י�
מ�י � ימי�" והארכ� ל�, ייטב "למע� ���רה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ��ת�ב

����[ממרע"ה]ה�מ�עה לע�ל� ל�", ייטב "למע� למד�: ְְְְִֶַַַַָָָָ�
ח�י ה�א וזה אר�; ���� לע�ל� ימי�", "והארכ� ְֵֶַָֹ�ְְְֲִֶַַָָָט�ב;
ויהי� זה, לנע� ��ז�� ה�א � ה��יקי� �כר ה�א. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהע�ל�
א��, לח�י� יז�� ��א ה�א � הר�עי� �פרע�� ז�; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ�ט�בה
ה�א א��, לח�י� ז�כה �אינ� מי וכל וימ�ת�. י�רת� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א
וא�בד �ר�ע�, נכרת א�א לע�ל�, ח�יה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�ת
"ה�רת ��אמר: ���רה, ה�ת�ב ה�רת ה�א וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�בהמה.
"ה�רת", למד�: ה�מ�עה מ�י ההיא"; ה�פ� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��רת
ה�פ� �א�ת� �ל�מר, ה�א; לע�ל� "��רת", ה�ה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
הע�ל� לח�י ז�כה אינ� � ה�ה �ע�ל� ה��� מ� ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��ר�ה

נכרתה. ה�א הע�ל� מ� �� א�א ְְִִֶַַַָָָָָָה�א,

�גו�ה·. ��� �� אי� � ה�א נפ��ת[שלד]הע�ל� א�א , ְְִֵֶַַָָָָָ
�� ואי� ה�איל ה�רת. �מלאכי ��� �לא �לבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹה��יקי�
ה�ברי� מ�ל �בר ולא �ת�ה ולא אכילה לא �� אי� ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹ�ו��ת,
�� יארע ולא ה�ה. �ע�ל� לה� צריכי� האד� �ני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ���פ�ת
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יד�ע, אי� על �זר ��א � �יד� הר��ת לה�, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
�כבר לה�. לא �אר� לה��ע�ד זרע� ���� ה�דיע� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא�א
ה�א �ר�� ה�ד�� ידע היא� לידע �אד� �ח �אי� ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנ�,

להי�ת. �עתידי� ְְֲִִִִֶָ�ברי�

שישי יו�
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י���ל‡. ��ארנ�, �מ� ל� נת�נה אד� �ל �ר��ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָה�איל
��מ�ת �די מחטאיו, ��יו ולנער ���בה לע��ת ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹאד�

ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ���בה, �על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א

למ�ת,·. נ�טה ה�א �א�� עצמ� את אד� יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָלע�ל�
��עת� ימ�ת בחטאו]ו��א ע�מד[כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מ�ד, מחטאיו י��ב לפיכ�, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹ�חטאיו;
��למה ה�א ��זקי�. קד� ימ�ת ��א � א��ב' ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ'��אזקי�

לבני�". בגדי� יהי� עת "�כל �חכמת�: ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָא�מר

�ה�‚. ��� מעבר�ת א�א ה���בה �אי� �אמר, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹואל
ל��ב אד� ��רי� ��� �גנבה. וגזל זנ�ת �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמע�ה,

�דע�ת לח�� צרי� ה�א �� � ���[מידות]מא�� רע�ת ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ
�מ� ה�נאה, �מ� האיבה, �מ� ה�עס, מ� מה�: ול��ב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָל�,

ההתל �מ� וה�ב�ד,[ליצנות]ה�חר�ת, ה�מ�� �מרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
לחזר צרי� ה�ל מ� � �ה� וכ��צא ה�אכל�ת, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ�מרדיפת
מע�ה; �ה� ��� מא�ת� ק�י� הע�נ�ת, וא�� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ת��בה.
ה�א וכ� לפר�. ה�א ק�ה �א��, נ�קע �אד� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��זמ�

מח�ב�תיו". או� ואי� �ר��, ר�ע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹא�מר:

מ�עלת„. מרחק �ה�א ���בה, �על יד�ה ֲִַַָ�ְְְֶֶַַַַָאל
!�� ה�בר אי� �ע�ה. והח�א�ת הע�נ�ת מ�ני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��יקי�,
חטא לא �כא�� ה��רא, לפני ה�א ונחמד אה�ב ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹא�א
טע� טע� �הרי הר�ה, ��כר� א�א ע�ד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמע�ל�;
'מק�� חכמי�: אמר� יצר�. וכב� מ��� �פר� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהחטא
יכ�לי� �מ�רי� צ�יקי� אי� ,�� ע�מדי� ���בה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ��עלי
חטא� ��א א�� מ�עלת �ד�לה מעלת� �ל�מר, ;'�� ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹלעמד

מה�. יתר יצר� ��ב�י� �ה� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמע�ל�,

י�ראל‰. ואי� ה���בה; על צ�� ��� ה�ביאי� ְְְִִֵֵַַָָָ�ְִִַָ�ל
���� ��רה, הבטיחה �כבר �ת��בה. א�א ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָנגאלי�,
נגאלי�, ה� �מ�ד �ל�ת�, �ס�� ���בה לע��ת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָי�ראל
עד ו�ב� וג�' ה�ברי� �ל עלי� יבא� �י "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��אמר:

וג�'". �ב�ת� את אלהי� ה' ו�ב וג�' אלהי� ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹה'

.Â:אמר�� � ל�כינה האד� את ��קרבת ���בה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�לה
עדי, �ב�� "ולא ונאמר: אלהי�", ה' עד י�ראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"��בה,
���ב" אלי ה', נא� י�ראל, ���ב "א� ונאמר: ה'", ֵַָ�ְְְֱִִֵֶַָָ�ְנא�
מקרבת ה���בה �ד�ק. �י �ת��בה, �חזר א� �ל�מר, �ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מ��� ה�ק��, לפני �נ�י זה היה אמ� הרח�קי�: ָ�ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וכ� וידיד. קר�ב ונחמד, אה�ב ה�א וה��� ות�עבה, ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ�ְ�מרחק
את מרחק ה�א �ר�� �ה�ד�� ������ מ�צא, ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�ה
ר�י�, �י� יחיד �י� ה�בי�, את ה�א מקרב �� � ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהח�אי�
א��, ע�י לא לה�, יאמר א�ר �מק�� "והיה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
"�תב� �ר�עת�: �יכניה ונאמר חי", אל �ני לה�, ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיאמר
יהיה "א� �ימיו", יצלח לא �בר ערירי ה�ה, האי� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

וכיו� ימיני". יד על ח�ת� יה�דה, מל� יה�יקי� �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ניה�
ה' נא� הה�א, ����" �נ�: �זר�בל נאמר �גל�ת�, �ְְֶַַָ�ְְֱִֶֶַָָ��ב
ה', נא� עב�י, �אל�יאל �� זר�בל א�ח� �ְְְְִִֵֶֶַַָ�ְְֲֶָָצבא�ת,

ימינ�)". יד (על �ח�ת� ְְְִִַַַַָו�מ�י�

.Ê'מה מב�ל זה היה אמ� ה���בה! מעלת מע�ה ְֵָ�ְֲֶֶֶַַַָָָָ�ְַָ��ה
�יניכ� מב�ילי� הי� "ע�נ�תיכ� ��אמר: י�ראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תר�� �י ��" ��אמר: נענה, ואינ� צ�עק אלהיכ�"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבי�

וט�רפי� מצו�ת וע��ה ��מע"; אינ�י א�ת�[זורקי�]תפ�ה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ג� "מי חצרי", רמס מ�דכ� זאת ב�� "מי ��אמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�פניו,
ואכל� זבחיכ�, על ספ� "עלתיכ� �לתי�", ויס�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�כ�
ה�בקי� "וא�� ��אמר: ��כינה, מד�ק ה�א וה��� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ�ְַָָב�ר".
טר� "והיה ��אמר: מ�ד, ונענה צ�עק אלהיכ�"; ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה'
�נחת א�ת� �מק�לי� מצו�ת וע��ה אענה"; ואני ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָיקרא�,
ולא מע�י�". את האלהי� רצה כבר "�י ��אמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹו�מחה,
מנחת לה' "וערבה ��אמר: לה�, ��תא�י� א�א ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָע�ד,

קדמ�נ��ת". �כ�ני� ע�ל� �ימי ויר��לי�, ְְְִִִִִֵַַָָָָיה�דה

.Á�א �י�תר; וענוי� �פלי� להי�ת �ר�� ���בה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�עלי
לה�: ואמר� הרא��ני�, �מע�יה� ה�סילי� א�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפ�
� וכ�' �� א�מר היית ואמ� וכ�, �� ע��ה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמ�

יר�י�� לב]אל ישימו ��מחי�,[אל ��מעי� א�א לה�; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מ�ע�יה� ��י� �ה� זמ� ו��ל לה�, זכ�ת ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוי�דעי�
מת��לת. �מעלת� מר�ה זכ�ת� מה�, ונכלמי� ְֲִֶֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶֶָָָ�עבר�
מע�י� 'זכר ���בה: לבעל ל�מר ה�א �ד�ל ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להז�יר א� לב���, �די �פניו להז�יר� א� ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהרא��ני�',
ה�ל ע�ה. מה להז�יר� �די לה� ה��מי� ועניני� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ברי�
עליה �הזהירה �ברי� ה�נית �כלל עליו �מזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�ָאס�ר,
מאלהי� ויראת עמית�, את אי� ת�נ� "ולא ��אמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ��רה,

ה'".[�י] אני ֲִִ
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וה�‡. ה�א; הע�ל� ח�י היא ל��יקי�, ה�פ�נה ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָה��בה
ה�א רעה. ע�� �אי� וה��בה מות, ע�ה� �אי� ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהח�י�
מ�י � ימי�" והארכ� ל�, ייטב "למע� ���רה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ��ת�ב

����[ממרע"ה]ה�מ�עה לע�ל� ל�", ייטב "למע� למד�: ְְְְִֶַַַַָָָָ�
ח�י ה�א וזה אר�; ���� לע�ל� ימי�", "והארכ� ְֵֶַָֹ�ְְְֲִֶַַָָָט�ב;
ויהי� זה, לנע� ��ז�� ה�א � ה��יקי� �כר ה�א. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהע�ל�
א��, לח�י� יז�� ��א ה�א � הר�עי� �פרע�� ז�; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ�ט�בה
ה�א א��, לח�י� ז�כה �אינ� מי וכל וימ�ת�. י�רת� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א
וא�בד �ר�ע�, נכרת א�א לע�ל�, ח�יה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�ת
"ה�רת ��אמר: ���רה, ה�ת�ב ה�רת ה�א וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�בהמה.
"ה�רת", למד�: ה�מ�עה מ�י ההיא"; ה�פ� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��רת
ה�פ� �א�ת� �ל�מר, ה�א; לע�ל� "��רת", ה�ה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
הע�ל� לח�י ז�כה אינ� � ה�ה �ע�ל� ה��� מ� ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��ר�ה

נכרתה. ה�א הע�ל� מ� �� א�א ְְִִֶַַַָָָָָָה�א,

�גו�ה·. ��� �� אי� � ה�א נפ��ת[שלד]הע�ל� א�א , ְְִֵֶַַָָָָָ
�� ואי� ה�איל ה�רת. �מלאכי ��� �לא �לבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹה��יקי�
ה�ברי� מ�ל �בר ולא �ת�ה ולא אכילה לא �� אי� ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹ�ו��ת,
�� יארע ולא ה�ה. �ע�ל� לה� צריכי� האד� �ני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ���פ�ת
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�ג�� ה�ה, �ע�ל� ל��פ�ת ��ארעי� ה�ברי� מ� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�בר
�� �ה�. וכ��צא ��ח�ק ועצב �מיתה ו�נה ועמידה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָי�יבה
אכילה לא �� אי� � ה�א הע�ל� הרא��ני�: חכמי� ְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹאמר�
ועטר�תיה� י��בי� צ�יקי� א�א ��מי�, ולא �ת�ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא
�� �אי� ל� נת�רר הרי ה�כינה. מ�יו ונהני� ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�רא�יה�,
'צ�יקי� �אמר� וזה ��ת�ה. אכילה �� �אי� לפי ,���ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ה��יקי� נפ��ת �ל�מר, � אמר� החידה �ר� על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָי��בי�',
'עטר�תיה� �אמר� זה וכ� יגע. ולא עמל �לא ,�� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצ�יי�
לח�י זכ� ��גלל� ��דע�, �עה �ל�מר, � ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�רא�יה�'
�עני� ��ה�, העטרה והיא ע�ה�, מצ�יה ה�א, ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָהע�ל�
ה�א והרי א��". �� �ע�רה "�עטרה �למה: ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�אמר
�די ��� ה�מחה ואי� רא��", על ע�ל� "ו�מחת ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹא�מר:
היא �א�, חכמי� �אמר� עטרה �� הרא�; על ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ��נ�ח
ה�כינה'? מ�יו 'ונהני� �אמר�, זה ה�א �מה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָה�עה.

מאמ�ת �מ�יגי� מה[מהות]���דעי� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
ה�פל. האפל ���� וה� י�דעי� ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ�אינ�

צריכה‚. �היא ה��מה אינ� זה, �עני� האמ�רה 'נפ�' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�פי מה��רא �ה�יגה ה�עה �היא ה�פ�, צ�רת א�א ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָל���,

ה�פרד�ת ה�ע�ת וה�יגה ה�ע�י�[המלאכי�]�ח�, ��אר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ
ומרכבה] בראשית �פרק[מעשה ענינ� ��ארנ� ה��רה והיא .ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

�עני� 'נפ�', ה�קראת היא ה��רה; יס�די מהלכ�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָרביעי
א�א ה�ות �אי� מות, ע�ה� �אי� לפי � א�� ח�י� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה.
��אמר: הח�י�', 'צר�ר נקרא� ,��� �� ואי� ה��� ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹמ�ארע�ת
ה�ד�ל ה�כר וזה� הח�י�". �צר�ר צר�רה אדני נפ� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"והיתה
והיא ט�בה; אחריה �אי� וה��בה מ���, למעלה �כר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אי�

ה�ביאי�. �ל ל� ְְִִִֶַַָָ�התא��

�מק��„. ה', הר מ�ל: �ר� ל� קרא� �מ�ת ְְְֵֶֶַַָָָָָוכ�ה
והיכל ה', ונע� ה', ואהל ה', וחצר�ת ה�ד�, ודר� ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹקד��,
מ�ל �ר� ל� קרא� והחכמי� ה'. ו�ער ה', �בית ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָה',
�כל ל� וק�רי� 'סע�דה'; ל��יקי�, המז�נת ז� ְְְִִִֶֶַַָָָ�ְְַָלט�בה

ה�א'. 'הע�ל� ַָָָָמק��

���רת[הענישה]ה�קמה‰. � מ��ה �ד�לה נקמה �אי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
��רת "ה�רת ��אמר: הח�י�, לא�ת� �ז�ה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�פ�

ה�א האבד�, וזה ב�". ע�נ� ההיא, א�ת�ה�פ� ���ראי� ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ו'תפ�ה' ו'אב���', �חת', '�אר מ�ל, �ר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ביאי�

ל�,[מדורה] ק�ראי� וה�חתה �ליה ל��� וכל ו'על�קה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפסד לע�ל�, �ק�מה אחריה �אי� ה�ליה �היא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלפי

לע�ל�. ח�זר ְֵֵֶָ�אינ�

.Âכר� �אי� �תד�ה ז�, ט�בה �עיני� �קל ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��א
להי�ת א�א האמת, �דרכי �ל� האד� והוית ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�צו�ת
ול�ב� נא�ת צ�ר�ת �ב�על ט�ב�ת מאכל�ת ו��תה ְְֲֵֵֵֶַָָא�כל
�ס� �כלי �מ���� �� �אהלי ו��כ� ורקמה �� ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�גדי
הערבי� א�� ��ד�י� �מ� לא��, ה��מי� �דברי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוזהב
�בעלי החכמי� אבל �ז�ה. ה�ט�פי� האוילי� ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָה���י�
ואי� ה�, והבל הבאי �ברי הא�� ה�ברי� ��ל ידע�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�עה
א�א ה�ה, �ע�ל� אצלנ� �ד�לה ט�בה ואינ� ��חלת. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�
צרכי הא��, ה�ברי� וכל �גו�ה; ��� �עלי �אנ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמ�ני
מ�ני א�א �מח�ד�� לה� מתא�ה ה�פ� ואי� ה�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה���

�אי� �בזמ� �רי�. על ויעמד חפצ� ��מצא �די ה���, ְְִֵֶַ�ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹצר�
ה�ד�לה ה��בה �טלי�. הא�� ה�ברי� �ל נמצא� ,��� ��ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
ה�ה �ע�ל� �ר� ��� אי� ה�א, �ע�ל� ה�פ� �� ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��היה
ה�ה �ע�ל� י�דעי� אנ� �אי� א�ת�, �לידע �� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלה�יג�
ה��בה א�ת� אבל מתא�י�; אנ� ול� ה���, ט�בת ְְֲִִֶַַַַָָָָָָא�א

ער� ל� ואי� מאד, עד ע�ל�[דמיו�]�ד�לה �ל �ט�ב�ת ְְְְֵֵֶֶַָָָֹ
��ער� האמת, �דר� אבל מ�ל. �ר� א�א [נדמה]ה�ה ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ה�ה �ע�ל� ה��� ט�בת �מ� ה�א �ע�ל� ה�פ� ְֶֶֶַַַַַַָָָָָט�בת
עד �ד�לה ה��בה א�ת� א�א ;�� אינ� �במ��ה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מאכל
רב "מה �וד: �אמר ה�א �מי��. ואי� ער� ואי� חקר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאי�

."�� לח�סי� �על� �יראי�, צפנ� א�ר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָט�ב�

.Ê:אמר�� ה�א, הע�ל� לח�י והתא�ה �וד המה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוכ�ה
�בר ח�י�". �אר� ה' �ט�ב לרא�ת האמנ�י ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"ל�לא
�ח אי� ה�א הע�ל� ���ב�ת הרא��ני�, חכמי� ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹה�דיע�נ�
ועצמ� ויפי� �דל� י�דע ואי� �רי�, על לה�יג� ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָ�אד�
��תנ�אי� ה��ב�ת ו��ל לב��; ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָא�א
��הני� ,��� �ל לדברי� א�א אינ� לי�ראל, ה�ביאי� ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ה�
ה�מ�לה ��חזר �זמ� ה��יח, ה�ל� �ימ�ת י�ראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ה�
ער� ל� אי� ה�א, הע�ל� ח�י ט�ב�ת אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלי�ראל.
א�ת� יפחת� ��א �די ה�ביאי�, ���ה ולא [�ודמי��, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ

ראתה,ערכה] לא "עי� א�מר: ���עיה� ה�א ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ��מי��.
��א ה��בה �ל�מר, ל�"; למח�ה יע�ה � ז�לת� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהי�
לאד� האלהי� א�ת� ע�ה א�א נביא, עי� א�ת� ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנ�א� לא ��� ה�ביאי� �ל חכמי�: אמר� ל�. ְְִַָֹ�ְְְֲִִִֶֶַַָָָ��ח�ה
ראתה, לא "עי� � ה�א הע�ל� אבל ה��יח, לימ�ת ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹא�א

ז�לת�". ְֱִָֹאלהי�

.Áמ�ני לא � ה�א' 'הע�ל� חכמי� א�ת� ��רא� ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזה
א�ת� יב�א �� ואחר א�בד, הע�ל� וזה ע�ה, מצ�י ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אינ�
וע�מד, מצ�י ה�א הרי א�א !�� ה�בר אי� ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהע�ל�.
קרא�ה� ולא �יראי�". צפנ� א�ר ט�ב�, רב "מה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
לאד� ל� �אי� הח�י� �א�ת� מ�ני א�א ה�א', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'הע�ל�
ה�א וזה ונפ�, �ג�� �� ק�מי� �אנ� ה�ה הע�ל� ח�י ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

�רא��נה. אד� לכל ְְִִַָָָָָָה�מצא

ט ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

��ז�ה‡. וה��בה מצו�ת �ל �כר� ���� ���דע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאחר
ה�ת�ב ה' �ר� �מרנ� א� הע�ל�ל� ח�י היא � ���רה ה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

וה�קמה ימי�"; והארכ� ל�, ייטב "למע� ��אמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָה�א,
ה�ת�ב�ת ה�דק ארח�ת �עזב� הר�עי� מ� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ���קמי�
ההיא, ה�פ� ��רת "ה�רת ��אמר: ה�רת, היא � ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ���רה
א� ,��� ה��רה �כל ��ת�ב זה ה�א מה ב�"; ִָ�ְֲֶֶַַָָָָָע�נ�
א�ת� וכל אתכ�, יקרה ��מע� לא וא� לכ�, י�יע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ��מע�
ו�ל��, �מלחמה ורעב, �בע �ג�� � ה�ה �ע�ל� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹה�ברי�
מע�ה והצלחת וגל�ת, האר� וי�יבת ו�פל�ת, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ�מלכ�ת
אמת ה�ברי� א�ת� �ל ה�רית? �ברי �ל ��אר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסד�,
י�יע� ה��רה, מצו�ת �ל ע��י� �אנ� �בזמ� ויהי�, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהי�,
עליה�, ע�ברי� �אנ� �בזמ� ;��� ה�ה הע�ל� ט�ב�ת ְְֲִִֵֶֶַָָ�ֵֵֶַָָאלינ�
א�ת� אי� כ�, �י על וא� ה�ת�ב�ת. הרע�ת א�תנ� ְְְִִֵֵַַַָָָָָ�קרא
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הרע�ת, א�ת� ולא מצו�ת; �ל �כר� מ�� ס�� ה� ְְְִֵֶַַַָָָָָֹה��ב�ת,
�� א�א ה�צו�ת. �ל על מע�בר ���קמי� ה�קמה ס�� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�

ה�ע לנ�[הצעת]ה�א נת� ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ברי�: ְִֵֶַַַַָָָָָ
וי�דע� ,�� ה�ת�ב �ל הע��ה וכל ח�י�, ע� ז�, [את��רה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

ה�א;התורה] הע�ל� לח�י �� ז�כה � נכ�נה �מ�רה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ�עה
והבטיחנ� ז�כה. ה�א חכמת�, וגדל מע�יו �דל ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�לפי
ונה�ה נפ�, �בט�בת ��מחה א�ת� נע�ה �א� ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ���רה,
א�תנ� ה��נעי� ה�ברי� �ל מ��� ��סיר � �מיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�חכמת�
וי��יע �ה�, וכ��צא ורעב �מלחמה חלי �ג�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�ע��ת�,
ה��רה, את לע��ת ידינ� את המח�קי� ה��ב�ת �ל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנ�
�ל נעסק ��א �די � וזהב �ס� ור��ת ו�ל�� �בע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ג��
ללמד �נ�יי� נ�ב א�א לה�, צרי� �ה��� �דברי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹימינ�
ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ה�צוה, ולע��ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�חכמה,
הע�ל� �ט�ב�ת �הבטיח אחר ���רה, א�מר ה�א ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכ�
�א� ���רה, ה�דיענ� וכ� וג�'". �נ� �היה "�צדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה�ה:
��אמר: �עני� ה�מ�, �הבלי ונעסק מ�ע�נ� ה��רה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
�ל הע�זבי� מ� יסיר האמת ���� � ו�בעט" י�ר�� ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ�ְְִַַ"ו��מ�
עליה� �מביא לבעט, ידיה� ח�ק� �ה� ה�ה, הע�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹט�ב�ת
�די ה�א, הע�ל� מ�קנ�ת א�ת� ���נעי� הרע�ת ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ�ל
לא א�ר "�חת ���רה: ��ת�ב ה�א �ר�ע�. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ��אבד�
."�� ה' י��ח�� א�ר איבי�, את ועבד� וג�' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבד�
ז�: �ר� על וה�לל�ת, ה�רכ�ת א�ת� �ל �ר�� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
� �ר�� ��מר�� ��מחה, ה' את עבד�� א� ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָ�ל�מר,
��הי� עד ה�לל�ת, �מרחיק הא�� ה�רכ�ת לכ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ��יע
לח�י ��ז�� �די ,�� ולעסק ���רה להתח�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�נ�יי�
ימי� ותארי� ט�ב, ���� לע�ל� ל� וייטב ה�א, ְֲִִַָ�ְְְִֶַַָָָָהע�ל�
לח�י� הע�למ�ת, ל�ני ז�כי� ונמצאת� אר�, ���� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ�ְֶָלע�ל�
לא �א� ה�א; הע�ל� לח�י ה�ביאי� ה�ה, �ע�ל� ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹט�בי�
יז�ה? ��ה ל� אי� � ט�בי� �מע�י� חכמה ה��� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָיקנה
��א�ל". וחכמה ודעת וח���� מע�ה אי� "�י ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��אמר:
וד�מה �זנ�ת �מ�קה �מאכל ��גית� ה' את עזב�� ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָוא�
ה�רכ�ת, �ל �מסיר הא�� ה�לל�ת �ל עליכ� מביא � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלה�
�נ�י לב לכ� יהיה ולא �פחד, �בהלה ימיכ� ��כל� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
הע�ל� מח�י ��אבד� �די ה�צו�ת, לע��ת �ל� ��� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
�אד� ��זמ� ע�למ�ת: �ני �א�ד�� ונמצאת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�א.
מתע�ק אינ� �רעב��, �במלחמה �חלי ה�ה �ע�ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטר�ד
ה�א. הע�ל� לח�י ז�כי� ��ה� �מצוה ולא �חכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

ימ�ת·. וחכמיה�, נביאיה� י�ראל, �ל התא�� זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ�ני
מ�חת �אינ� הר�עה מ�לכ�ת ��נ�ח� �די ה��יח, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה�ל�
מרג�ע לה� וימצא� �הג�, �ב�צו�ת ���רה לעסק ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלה�
��א�ת� לפי ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�� �די �חכמה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויר��

ה�עת �ר�ה "�יה�מי� ��אמר: � והאמת והחכמה ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אי� ע�ד יל�ד� "ולא ונאמר: ה'", את �עה האר� ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאה
האב� לב את "והסירתי ונאמר: אחיו", את ואי� רעה� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאת
�על �וד, מ�רע ��עמד ה�ל� �א�ת� מ�ני ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמ��רכ�".
מ��ה קר�ב ה�א �ד�ל ונביא מ�למה, יתר יהיה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֹחכמה
ויב�א� ה', �ר� א�ת� וי�רה הע� �ל יל�ד �לפיכ�, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָר�נ�;
נכ�� ה�מי�, �אחרית "והיה ��אמר: ל�מע�, ה��י� ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ל

וה��בה ��� ה�כר וס�� ההרי�". �רא� ה' �ית הר ְַָ�ְְְִִֵֶֶַַָָָֹיהיה
הע�ל� ח�י ה�א �רע��, ולא הפסק ל� �אי� ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאחר�נה
וע�ל� ה�ה, הע�ל� ה�א � ה��יח ימ�ת אבל ְְֲִֶַַַַָָָָָָה�א;
אמר� �כבר לי�ראל. �חזר �ה�לכ�ת א�א ה�ל�, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מנהג�
ה��יח, לימ�ת ה�ה הע�ל� �י� 'אי� הרא��ני�: ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחכמי�

�לבד'. מלכ��ת �ע��ד ְִַ�ְְִֶַָא�א

קודש שבת

י ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

וע�סק‡. ה��רה מצו�ת ע��ה 'הריני אד�: יאמר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאל
�די א� ,�� ה�ת�ב�ת ה�רכ�ת �אק�ל �די ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�חכמת�,
�הזהירה העבר�ת מ� ואפר� ה�א; הע�ל� לח�י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אז�ה
א� ���רה, ה�ת�ב�ת ה�לל�ת מ� �א�צל �די מה�, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רה
ה' את לעבד רא�י אי� ה�א'. הע�ל� מח�י א�רת ��א ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�די
ואינ� מ�ראה; ע�בד ה�א ז�, �ר� על �הע�בד ז�! �ר� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על ה' את ע�בד ואי� החכמי�. מעלת ולא ה�ביאי�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
א�ת� ��ח�כי� וה�ט�י�, וה��י� האר� ע�י א�א ז�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ר�

מאהבה. ויעבד� �ע�� ��ר�ה עד מ�ראה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלעבד

וה�ל�·. �ב�צו�ת ���רה ע�סק מאהבה, ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָהע�בד
יראת מ�ני לא �ע�ל�, �בר מ�ני לא � החכמה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ�נתיב�ת
מ�ני האמת ע��ה א�א ה��בה; ליר� �די ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרעה,
היא ז� �מעלה �גלל�. לב�א ה��בה וס�� אמת, ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ�היא
מעלת והיא ל�. ז�כה חכ� �ל ואי� מאד, עד �ד�לה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹמעלה
לפי 'א�הב�', ה�א �ר�� ה�ד�� ��רא� אבינ�, ְְְֲִִֶַַָָָָָָאברה�
ה�ד�� �� ���נ� ה�עלה והיא מאהבה. א�א עבד ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ��א
אלהי�". ה' את "ואהב� ��אמר: מ�ה, ידי על ה�א ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ר��
�ל יע�ה מ�ד הרא�יה, אהבה ה' את ��אהב ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בזמ�

מאהבה. ְֲִֵַַָה�צו�ת

ה'‚. את ��אהב ה�א הרא�יה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד
ק��רה נפ�� ��הא עד מאד, עד ע�ה יתרה, �ד�לה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹאהבה

��גה ונמצא ה', ח�לי[הוגה]�אהבת �אל� � �מיד �� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
�ה�א א�ה א�ת� מאהבת �נ�יה �ע�� �אי� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
�ה�א ��עה �י� �ק�מ�, �י� ��כב� �י� �מיד, �� ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ��גה
א�הביו, �לב ה' אהבת �היה מ�ה יתר ו��תה. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָא�כל
נפ��". �בכל לבב� "�כל ���נ�: �מ� �מיד, �� ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָו��גי�
וכל אני"; אהבה ח�לת "�י מ�ל: �ר� אמר ��למה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוה�א

זה. לעני� ה�א מ�ל � ה�ירי� ְְִִִִֶַָָָ�יר

למד„. הריני �אמר, ��א הרא��ני�: חכמי� ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמר�
��ביל ר�י, �א�רא ��ביל ע�יר, �אהיה ��ביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��רה
"לאהבה ל�מר: �למ�ד � ה�א הע�ל� לח�י �כר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�אק�ל
וע�ד מאהבה. א�א �ע�� לא ע��י�, �א�� �ל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא "�מצ�תיו", � מאד" חפ� "�מצ�תיו חכמי�: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמר�
לנב�ני מצ�י� החכמי� �ד�לי הי� וכ� מצו�תיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ��כר
�עבדי� �הי� אל �יח�ד: �מ��יליה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ�למידיה�
הי� א�א ט�בה; לק�ל מנת על הרב את ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמ���י�
� �ל�� לק�ל ��א מנת על הרב את המ���י� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ�עבדי�
עב �ל�מר, ל����; רא�י הרב, �ה�א מ�ני ד�א�א ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ֲֵַָמאהבה.
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הרע�ת, א�ת� ולא מצו�ת; �ל �כר� מ�� ס�� ה� ְְְִֵֶַַַָָָָָֹה��ב�ת,
�� א�א ה�צו�ת. �ל על מע�בר ���קמי� ה�קמה ס�� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�

ה�ע לנ�[הצעת]ה�א נת� ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ברי�: ְִֵֶַַַַָָָָָ
וי�דע� ,�� ה�ת�ב �ל הע��ה וכל ח�י�, ע� ז�, [את��רה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

ה�א;התורה] הע�ל� לח�י �� ז�כה � נכ�נה �מ�רה ְְְֵֵֶַַָָָָָָָ�עה
והבטיחנ� ז�כה. ה�א חכמת�, וגדל מע�יו �דל ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�לפי
ונה�ה נפ�, �בט�בת ��מחה א�ת� נע�ה �א� ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ���רה,
א�תנ� ה��נעי� ה�ברי� �ל מ��� ��סיר � �מיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�חכמת�
וי��יע �ה�, וכ��צא ורעב �מלחמה חלי �ג�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�ע��ת�,
ה��רה, את לע��ת ידינ� את המח�קי� ה��ב�ת �ל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנ�
�ל נעסק ��א �די � וזהב �ס� ור��ת ו�ל�� �בע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�ג��
ללמד �נ�יי� נ�ב א�א לה�, צרי� �ה��� �דברי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹימינ�
ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�ה �די ה�צוה, ולע��ת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�חכמה,
הע�ל� �ט�ב�ת �הבטיח אחר ���רה, א�מר ה�א ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכ�
�א� ���רה, ה�דיענ� וכ� וג�'". �נ� �היה "�צדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה�ה:
��אמר: �עני� ה�מ�, �הבלי ונעסק מ�ע�נ� ה��רה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
�ל הע�זבי� מ� יסיר האמת ���� � ו�בעט" י�ר�� ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ�ְְִַַ"ו��מ�
עליה� �מביא לבעט, ידיה� ח�ק� �ה� ה�ה, הע�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹט�ב�ת
�די ה�א, הע�ל� מ�קנ�ת א�ת� ���נעי� הרע�ת ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ�ל
לא א�ר "�חת ���רה: ��ת�ב ה�א �ר�ע�. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹ��אבד�
."�� ה' י��ח�� א�ר איבי�, את ועבד� וג�' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבד�
ז�: �ר� על וה�לל�ת, ה�רכ�ת א�ת� �ל �ר�� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
� �ר�� ��מר�� ��מחה, ה' את עבד�� א� ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָ�ל�מר,
��הי� עד ה�לל�ת, �מרחיק הא�� ה�רכ�ת לכ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ��יע
לח�י ��ז�� �די ,�� ולעסק ���רה להתח�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�נ�יי�
ימי� ותארי� ט�ב, ���� לע�ל� ל� וייטב ה�א, ְֲִִַָ�ְְְִֶַַָָָָהע�ל�
לח�י� הע�למ�ת, ל�ני ז�כי� ונמצאת� אר�, ���� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ�ְֶָלע�ל�
לא �א� ה�א; הע�ל� לח�י ה�ביאי� ה�ה, �ע�ל� ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹט�בי�
יז�ה? ��ה ל� אי� � ט�בי� �מע�י� חכמה ה��� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָיקנה
��א�ל". וחכמה ודעת וח���� מע�ה אי� "�י ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��אמר:
וד�מה �זנ�ת �מ�קה �מאכל ��גית� ה' את עזב�� ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָוא�
ה�רכ�ת, �ל �מסיר הא�� ה�לל�ת �ל עליכ� מביא � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלה�
�נ�י לב לכ� יהיה ולא �פחד, �בהלה ימיכ� ��כל� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
הע�ל� מח�י ��אבד� �די ה�צו�ת, לע��ת �ל� ��� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
�אד� ��זמ� ע�למ�ת: �ני �א�ד�� ונמצאת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�א.
מתע�ק אינ� �רעב��, �במלחמה �חלי ה�ה �ע�ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹטר�ד
ה�א. הע�ל� לח�י ז�כי� ��ה� �מצוה ולא �חכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

ימ�ת·. וחכמיה�, נביאיה� י�ראל, �ל התא�� זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ�ני
מ�חת �אינ� הר�עה מ�לכ�ת ��נ�ח� �די ה��יח, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה�ל�
מרג�ע לה� וימצא� �הג�, �ב�צו�ת ���רה לעסק ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלה�
��א�ת� לפי ה�א. הע�ל� לח�י ��ז�� �די �חכמה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויר��

ה�עת �ר�ה "�יה�מי� ��אמר: � והאמת והחכמה ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אי� ע�ד יל�ד� "ולא ונאמר: ה'", את �עה האר� ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאה
האב� לב את "והסירתי ונאמר: אחיו", את ואי� רעה� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאת
�על �וד, מ�רע ��עמד ה�ל� �א�ת� מ�ני ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמ��רכ�".
מ��ה קר�ב ה�א �ד�ל ונביא מ�למה, יתר יהיה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹֹחכמה
ויב�א� ה', �ר� א�ת� וי�רה הע� �ל יל�ד �לפיכ�, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָר�נ�;
נכ�� ה�מי�, �אחרית "והיה ��אמר: ל�מע�, ה��י� ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ל

וה��בה ��� ה�כר וס�� ההרי�". �רא� ה' �ית הר ְַָ�ְְְִִֵֶֶַַָָָֹיהיה
הע�ל� ח�י ה�א �רע��, ולא הפסק ל� �אי� ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאחר�נה
וע�ל� ה�ה, הע�ל� ה�א � ה��יח ימ�ת אבל ְְֲִֶַַַַָָָָָָה�א;
אמר� �כבר לי�ראל. �חזר �ה�לכ�ת א�א ה�ל�, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מנהג�
ה��יח, לימ�ת ה�ה הע�ל� �י� 'אי� הרא��ני�: ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָחכמי�

�לבד'. מלכ��ת �ע��ד ְִַ�ְְִֶַָא�א

קודש שבת

י ּפרק ּתׁשּובה ¤¤¨§§¦הלכֹות

וע�סק‡. ה��רה מצו�ת ע��ה 'הריני אד�: יאמר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאל
�די א� ,�� ה�ת�ב�ת ה�רכ�ת �אק�ל �די ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�חכמת�,
�הזהירה העבר�ת מ� ואפר� ה�א; הע�ל� לח�י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אז�ה
א� ���רה, ה�ת�ב�ת ה�לל�ת מ� �א�צל �די מה�, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רה
ה' את לעבד רא�י אי� ה�א'. הע�ל� מח�י א�רת ��א ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�די
ואינ� מ�ראה; ע�בד ה�א ז�, �ר� על �הע�בד ז�! �ר� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על ה' את ע�בד ואי� החכמי�. מעלת ולא ה�ביאי�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
א�ת� ��ח�כי� וה�ט�י�, וה��י� האר� ע�י א�א ז�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ר�

מאהבה. ויעבד� �ע�� ��ר�ה עד מ�ראה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלעבד

וה�ל�·. �ב�צו�ת ���רה ע�סק מאהבה, ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָהע�בד
יראת מ�ני לא �ע�ל�, �בר מ�ני לא � החכמה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ�נתיב�ת
מ�ני האמת ע��ה א�א ה��בה; ליר� �די ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרעה,
היא ז� �מעלה �גלל�. לב�א ה��בה וס�� אמת, ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ�היא
מעלת והיא ל�. ז�כה חכ� �ל ואי� מאד, עד �ד�לה ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹמעלה
לפי 'א�הב�', ה�א �ר�� ה�ד�� ��רא� אבינ�, ְְְֲִִֶַַָָָָָָאברה�
ה�ד�� �� ���נ� ה�עלה והיא מאהבה. א�א עבד ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ��א
אלהי�". ה' את "ואהב� ��אמר: מ�ה, ידי על ה�א ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ר��
�ל יע�ה מ�ד הרא�יה, אהבה ה' את ��אהב ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בזמ�

מאהבה. ְֲִֵַַָה�צו�ת

ה'‚. את ��אהב ה�א הרא�יה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד
ק��רה נפ�� ��הא עד מאד, עד ע�ה יתרה, �ד�לה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹאהבה

��גה ונמצא ה', ח�לי[הוגה]�אהבת �אל� � �מיד �� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
�ה�א א�ה א�ת� מאהבת �נ�יה �ע�� �אי� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
�ה�א ��עה �י� �ק�מ�, �י� ��כב� �י� �מיד, �� ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ��גה
א�הביו, �לב ה' אהבת �היה מ�ה יתר ו��תה. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָא�כל
נפ��". �בכל לבב� "�כל ���נ�: �מ� �מיד, �� ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָו��גי�
וכל אני"; אהבה ח�לת "�י מ�ל: �ר� אמר ��למה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוה�א

זה. לעני� ה�א מ�ל � ה�ירי� ְְִִִִֶַָָָ�יר

למד„. הריני �אמר, ��א הרא��ני�: חכמי� ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמר�
��ביל ר�י, �א�רא ��ביל ע�יר, �אהיה ��ביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��רה
"לאהבה ל�מר: �למ�ד � ה�א הע�ל� לח�י �כר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�אק�ל
וע�ד מאהבה. א�א �ע�� לא ע��י�, �א�� �ל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא "�מצ�תיו", � מאד" חפ� "�מצ�תיו חכמי�: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמר�
לנב�ני מצ�י� החכמי� �ד�לי הי� וכ� מצו�תיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ��כר
�עבדי� �הי� אל �יח�ד: �מ��יליה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ�למידיה�
הי� א�א ט�בה; לק�ל מנת על הרב את ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמ���י�
� �ל�� לק�ל ��א מנת על הרב את המ���י� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ�עבדי�
עב �ל�מר, ל����; רא�י הרב, �ה�א מ�ני ד�א�א ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ֲֵַָמאהבה.
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��יע‰. ��א �די א� �כר, לק�ל �די ���רה הע�סק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ל
הע�סק וכל ל�מ�. ��א �� ע�סק זה הרי � �רענ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ�ָָעדיו
אד�� אהבת מ�ני א�א �כר, לק�ל ולא ליראה, לא ��ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ואמר� ל�מ�. �� ע�סק זה הרי � �� ���ה האר� ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ�ל
� ל�מ� ��א אפ�� ���רה, אד� יעסק 'לע�ל� ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמי�:
את ���ל�די� לפיכ�, ל�מ�'. �א ל�מ�, ��א �����ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
א�ת� מל�די� אי� האר�, ע�י �כלל ה��י� ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ט�י�
�ע�� ��ר�ה עד �כר, לק�ל �כדי מ�ראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
מעט; מעט זה רז לה� מג�י� יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתח�מ�
וידע�ה� ���יג�ה� עד �נחת, זה לעני� א�ת� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�מר�ילי�

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבד�

.Âה�א �ר�� ה�ד�� אהבת �אי� �בר�ר, יד�ע ֲֵֶַַַַָָָָָָ�בר
����ה עד אד�, �ל �ל�� �מיד[יעסוק]נק�רת �� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ואמר: ���ה �מ� מ��ה, ח�� ��ע�ל� �ל ויעזב ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�רא�י
��דעה� �דעה א�א נפ��"; �בכל לבב� [כגודל"�כל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אהבתו] כ� א�ידיעתו האהבה: �היה � ה�עה �י ועל .ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ליחד אד� צרי� לפיכ�, הר�ה. הר�ה וא� מעט, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמעט

�תב�נ�ת[להתמסר]עצמ� �חכמ�ת �לה��יל להבי� ְְְְְְְִִַַָָ
�לה�יג, להבי� �אד� ��� �ח �פי ק�נ� את ל� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה��דיעי�

ה��רה. יס�די �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְְִֵֵֶַַָ�מ�

�מני� ��י. �עזרת רא���, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
יס�די הלכ�ת �רקי�: ואר�עי� ��ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�רקי�
�רקי�; �בעה �ע�ת, הלכ�ת �רקי�; ע�רה ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָה��רה,
זרה, עב�דה הלכ�ת �רקי�; �בעה ��רה, �למ�ד ְְְְְֲִִִִַָָָָָָהלכ�ת

�רקי�. ע�רה ���בה, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָ�ני�
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הלכ�ת �מע, קר�ת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ,�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכ�תיו
��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת �הני�, �בר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ�פ�ה

מילה. הלכ�ת �רכ�ת, הלכ�ת ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכ�ת

rnW zIxw zFkld¦§§¦©§©
.���� �עמי� �מע קר�ת לקר�ת והיא אחת, ע�ה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות

�ב�קר,‡. �ערב � �מע קר�ת ק�ראי� י�� �כל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�עמי�
אד� �ני ��ר� ��עה � �בק�מ�" "�ב�כ�� ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��אמר:
ע�מדי�, אד� �ני ��ר� �ב�עה לילה, ה�א וזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ��כבי�,

י��. ה�א ְֶוזה

"�מע",·. וה�: א��, �ר���ת �ל� ק�רא? ה�א ְְִֵֵֵַַָָָֹ�מה
�ר�ת לקר�ת �מק�ימי� �"ו�אמר". �מע", א� ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ�"והיה
ואהבת� ה�� יח�ד על צ��י �� ��� מ�ני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"�מע",

תורה]ותלמ�ד� תלמוד �ה�א[מצות ייחוד], הע�ר[מצות ְְִֶַָָ
��� �מע", א� "והיה ואחריה .�� �ל�י �ה�ל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה�ד�ל
"ציצית", �ר�ת �� ואחר .��� ה�צו�ת �אר על צ��י ��ְְִִַַָָ�ְִִַַַָָָָ

ה�צו�ת. �ל זכירת על צ��י �� י� היא ���ְְִִִִֵֶַַַַָָ

ק�ראי�‚. ��ילה, נ�הגת ציצית מצות �אי� �י על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָא�
�מצוה מצרי�; יציאת זכר�� �� ��� מ�ני ��ילה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�ת�
�ז�ר "למע� ��אמר: �ב���, ��ילה מצרי� יציאת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹלהז�יר
�ל� �קריאת ח�י�". ימי �ל מצרי�, מאר� צאת� י�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאת
�מע'. 'קר�ת ה�קרא ה�א זה, סדר על א�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ר���ת

א�מר„. רא���, �ס�ק ��מר ��ה�א � �מע קר�ת ְְְִִֵֵֵֶַַַָה��רא
וח�זר ועד'; לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� ְְְְְֵֵֶַַַָָָ�לח�:
ול�ה ס�פ�. עד אלהי�", ה' את "ואהב� �דר�� ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹוק�רא
אבינ� יעקב ���� ���עה �ידינ�, היא מסרת ?�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹק�רי�
ה��, יח�ד על וזרז� צ�� מיתת�, ��עת �מצרי� �ניו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאת
א�ת� ו�אל אביו. ויצחק אברה� �� �הל� ה' �ר� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל

�סלת �כ� י� ��א '�ני, לה�: באמונתכ�]ואמר ,[פג� ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�עני� � הע�ל�'? �ל אד�� �יח�ד ע�י ע�מד �אינ� ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָמי
וגו'". א�ה א� אי� �כ� י� ��" ר�נ�: מ�ה לנ� ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�אמר
אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! "�מע, ל�: ואמר� ��� ְְְְֱִֵֵֶַָָָָֹ�ָענ�
אחד. ה' אלהינ�, ה' י�ראל! אבינ� מ���, �מע �ל�מר: �ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ועד'. לע�ל� מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� ואמר: ה�ק� ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָ�תח
י�ראל �� ���ח זה �בח ל�מר י�ראל �ל נהג� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ�

זה. �ס�ק אחר ֵֶַַַָָה�ק�,

�לאחריה.‰. לפניה מבר� �מע, קר�ת ק�רא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה��רא
מבר� �ב�ילה, לאחריה; ואחת לפניה ��י� מבר� ,����ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לאחריה. ���י� לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ��י�

.Â,�ל �נ�ה א�ר'; 'י�צר ,���� ��פניה רא��נה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�רכה
�ברכה וי�יב'. 'אמת אחריה, ו�ל אהב�נ�'; ע�ל� ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
ל�, �נ�ה ערבי�'; 'מעריב ��ילה, ��פניה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָרא��נה
�ל רא��נה �ברכה אהב�'; י�ראל ע�� ע�ל� ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ'אהבת

'ה��יבנ�'. ל�, �נ�ה אמ�נה'; 'אמת ְְֱֱֲִִֵֶֶַַָָָָאחריה,

.Êתח�� � ��ילה �י� ���� �י� ��פניה, רא��נה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�רכה
�'בר� �� וח�ת� �'בר��', ח�ת��� � �רכ�תיה ��אר ;'� ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ

א��, �רכ�ת �תיחה. לה� ואי� �'בר��', מה� אחת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�כל
עזרא � י�ראל �ל �פי הער�כ�ת ה�רכ�ת �ל �אר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָע�
ולא מה�, לפחת ר�אי אד� ואי� ��נ��; �ינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ�בית
אינ� �'בר��', לח�� �התקינ� מק�� עליה�: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלה�סי�
אינ� לח��, ��א �התקינ� �מק�� לח��, ��א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹר�אי
אינ� �'בר��', לפ�ח ��א �התקינ� מק�� לח��; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹר�אי
ר�אי אינ� �'בר��', לפ�ח �התקינ� �מק�� לפ�ח, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹר�אי

מ�ט�ע המ��ה �ל �בר: �ל �לל� לפ�ח. [צורה��א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
וח�זרונוסח] ט�עה, זה הרי � �ברכ�ת חכמי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָ��בע�

��חרית, וי�יב' 'אמת א�מר �אינ� וכל ��ט�ע. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�מבר�
ח�בת�. ידי יצא לא � �ערבית אמ�נה' ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָֹו'אמת

.Á�י� ���� �י� רא��נה, לברכה �נ�ה �רכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהק�י�
סדר �אי� לפי יצא; � לאחריה �י� לפניה �י� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ילה,
ערבי�' 'מעריב וס�� א�ר', 'י�צר �תח � ��חרית ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָל�רכ�ת.
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� א�ר' �'י�צר וס�� ערבי�', �'מעריב �תח יצא; לא �ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ
וס�� ערבי�', �'מעריב �תח א� � �ערבית וכ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָיצא.
�'מעריב וס�� א�ר', �'י�צר �תח יצא; לא � א�ר' ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ�'י�צר
חתימת�. אחר ה�לכ�ת ה�רכ�ת, ��ל יצא; � ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָערבי�'

.Ëמ�עת מצות� ��ילה? �מע קר�ת זמ� ה�א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָאיזה
וקרא ואחר, עבר וא� ה�ילה. חצי עד ה��כבי�, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָיציאת

ה�חר ע��ד עלה ��א עלותעד שלפני האור [ניצנו� ֶַַַַַָָֹ
א�אהשמש] חצ�ת', 'עד אמר� ��א ח�בת�; ידי יצא �ְְֲֵֶֶַָָָָָֹ

ה��יעה. מ� האד� את להרחיק ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�די

.Èע��ד �עלה אחר ערבית �ל �מע קר�ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָה��רא
א� א�א ח�בת�, ידי יצא לא � הח�ה הנ� קד� ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹה�חר,
ואנ�ס �ה�. וכ��צא ח�לה א� ���ר �ג�� אנ�ס, היה ��ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

'ה��יבנ�'. מבר� אינ� זה, �עת ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ��רא

.‡È�קד לקר�ת ��תחיל מצות� ?���� זמ�� ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה
הנ� ע� אחר�נה �רכה �לבר� לקר�ת ��גמר �די הח�ה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהנ�

�עה ע��ר �מ� זה, ו�ע�ר ��עלה[כששדקות]הח�ה; קד� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ידי יצא � ה�מ� �עלתה אחר וקרא אחר, וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�מ�.
ואחר. �עבר למי ���� �ע�ת �ל� ס�� עד �ע�נת� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹח�בת�;

.·Èאחר �חרית �ל �מע קר�ת וקרא �הק�י� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמי
��נ� קד� �ה�לי� �י על א� � ה�חר ע��ד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�עלה
מ��י� �היה �ג�� ה�חק, �ב�עת ח�בת�. ידי יצא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהח�ה,
ה�חר. ע��ד מ��עלה לכ�ח�ה ק�רא � ל�ר� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלצאת

.‚Èלא � אנ�ס היה אפ�� ,���� �ע�ת �ל� אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹה��רא
�ק�רא ה�א הרי א�א �ע�נת�, �מע קר�ת ח�בת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
אחר אפ�� ה���, �ל �לאחריה לפניה ה�א �מבר� ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ���רה;

�ע�ת. �ל� אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות

�ה�א:‡. רא��� �פס�ק ל�� ��� ולא �מע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹה��רא
ידי יצא לא � אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"�מע,
ק�רא היה אפ�� יצא. ל��, ��� לא א� � וה�אר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹח�בת�;
קריאה �ע�נת הא�� ה�ר���ת את מ�י� א� �דר��, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ���רה

רא���. �פס�ק ל�� את ���� וה�א, יצא; �ְְִִִֵֶֶָָָ

�י�·. מה�כי�, �י� ע�מדי�, �י� � �דר�� ק�רי� אד� ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ל
קר�ת לקר�ת ואס�ר �המה. ��י על ר�כבי� �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ��כבי�,

ט�ח�ת �פניו מ�ל וה�א מ�ל�[דבוקות]�מע, א� ��רקע, ְְַ�ְַַַָָָ�ְָ
על ��כב וה�א ה�א, ק�רא אבל למעלה. �פניו ��� ְְְֲֵֵַַַַָָָָעל
על להתה�� יכ�ל ואינ� הר�ה, ��ר �על היה וא� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצ��;

וק�רא. לצ��, מעט נ�טה � ח�לה �היה א� ְְְִִֵֶֶֶַָָצ��,

רא���,‚. �פס�ק ע�מד � רגליו על מה�� �היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי
א�ת� מצערי� � י�� היה מה��. וה�א ק�רא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוה�אר
א� ואיל�, �מ�א� רא���; �ס�ק ��קרא עד א�ת�, ְְִִִִִִֵֶַָָָָָ�מעירי�

א�ת�. מצערי� אי� �נה, ְֲֲִֵֵַַָָאנס��

�ר�ה„. ��קרא עד מפסיק � �מלאכה ע�סק �היה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
�פר�ה מ�לאכ�� �טלי� הא�ני� וכ� ;��� ְְְְִִִֵַָָָָָ�ְֵָָ�ִָרא��נה
ק�רא וה�אר, עראי. קריאת �היה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹרא��נה,
א� האיל� �רא� ע�מד היה אפ�� �מלאכ��. ע�סק ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוה�א
�לאחריה. לפניה �מבר� �מק�מ�, ק�רא � ה�תל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�רא�

.‰� �מע קר�ת זמ� וה�יע ��רה, �תלמ�ד ע�סק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
�צרכי ע�סק היה �לאחריה. לפניה �מבר� וק�רא; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��סק
נ�אר א� ויקרא, עסקיה�; יגמר א�א יפסיק, לא � ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹר�י�

לקר�ת. ְִֵעת

.Âע�סק �היה א� �מרח�, �היה א� �אכילה, ע�סק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
�ע�ר�ת מה�� �היה א� עובדו]�תס�רת, א� א�[לבודק� , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

�מע. קר�ת ק�רא �� ואחר ��מר, � �די� ע�סקי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�הי�
� וקרא �פסק ה�ריאה, זמ� יעבר ��א מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹוא�

מ��ח. זה ָ�ְֲֵֶהרי

.Êולקר�ת �להת���ת לעל�ת יכ�ל א� � לט�ל ��רד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי
מתירא היה וא� ויקרא. וית��ה יעלה הח�ה, ��נ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע�מד �ה�א ��י� ית��ה ��קרא, קד� הח�ה �נ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
�מי ולא רע, �ריח� �מי� לא ית��ה ולא ויקרא. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ה�

פשת�]ה��רה בה� צל�לי�[ששרו �מי� ולא ,[שקופי�]; ְְְְִִִַַָֹ
עכ�רי� �מי� ה�א מת��ה אבל �ה�. נראית �ערות� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�ני

צלולי�] �מק�מ�.[שאינ� וק�רא רע, ריח� ְְִֵֵֵֶַָ�אי�

.Á�יקר ולא �עיניו, ירמז לא � �מע קר�ת ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹה��רא
קריאת �היה ��א �די �אצ�ע�תיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��פתיו,
הרי ח�בת�, ידי ��צא �י על א� � �� ע�ה וא� ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעראי.
לא וא� ק�רא; ��ה�א לאזנ�, לה�מיע וצרי� מג�ה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ְֶזה
לא וא� �א�ת��תיה; לדק�ק וצרי� יצא. לאזנ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה�מיע

יצא. ְִֵָָ�ק�ק,

.Ëהחזק יר�ה ��א י�הר מדק�ק? ולא[הדגוש]�יצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מודגש]הרפה[ידגיש]יח�ק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]ה�חנע] שווא ל��[את צרי� לפיכ�, ה�ד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

�בה ס�� מה� �אחת ה��מ�ת א�ת�ת ��י �ל �י� ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
"�כל �ג��: ל�, ה�מ�כה �בה �ח�ת �והאחרת לבב�" ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

וכ� "לבב�"; וק�רא וח�זר ו��הה, "�כל", ְְְְְְְֵֵֵֵֶָָק�רא
לבאר וצרי� �תיל". "ה�נ� מהרה", זי�[להתיז]"ואבד�� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�די "אחד", �ל �דלת להארי� וצרי� "�ז�ר�". ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ�ל
ר�ח�ת אר�ע ועל האר� ועל ה�מי� על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ��מליכה�
�א�מר יהיה ��א �די �חית, לחט� ��א וצרי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהע�ל�;

חד'. ִַ'אי

.Èוה��רא מ�יר�; �ה�א ל��� �כל �מע את אד� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָק�רא
ה����, ��א�ת� ���� מ�ברי לה�הר צרי� � ל��� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ�כל
א� ה�ד�, �ל��� ��דק�ק �מ� ה����, �א�ת� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מדק�ק

ה�ד�. �ל��� ְִֶַָָֹקרא

.‡Èלמפרע הפו�]ה��רא �ברי�[בסדר ��ה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
לפר�ה �ר�ה הק�י� א� אבל ה�ס�קי�. �סדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמ�רי�?
�אינ� לפי ��צא, א�מר אני � ר�אי �אינ� �י על א� �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

���רה ל� בתורהסמ�כה מופיעות אינ� הפרשיות [ג' ְַָָָ
זהבסמיכות] הרי �נ�ה, �ע� �קרא� וחזר �ס�ק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

�מע', '�מע ��רא �ג�� �כפל�, אחת מ�ה קרא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ�ְמג�ה;
א�ת�. ְְִַמ��קי�

.·È�סר�גי סר�ג[בהפסקות]קרא� �י� �הה אפ�� יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ה�דר. על ��קרא וה�א, יצא; � ��� את לגמר �די ְְִֵֶֶַַָָָָ�ְְְִֵֵֶֹלסר�ג
� ��נה נר�� ולא ער לא �אינ� מי וה�א מתנמנ�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקרא�

רא���. �פס�ק ער ��הא �בלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
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� א�ר' �'י�צר וס�� ערבי�', �'מעריב �תח יצא; לא �ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹ
וס�� ערבי�', �'מעריב �תח א� � �ערבית וכ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָיצא.
�'מעריב וס�� א�ר', �'י�צר �תח יצא; לא � א�ר' ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹ�'י�צר
חתימת�. אחר ה�לכ�ת ה�רכ�ת, ��ל יצא; � ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָערבי�'

.Ëמ�עת מצות� ��ילה? �מע קר�ת זמ� ה�א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָאיזה
וקרא ואחר, עבר וא� ה�ילה. חצי עד ה��כבי�, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָיציאת

ה�חר ע��ד עלה ��א עלותעד שלפני האור [ניצנו� ֶַַַַַָָֹ
א�אהשמש] חצ�ת', 'עד אמר� ��א ח�בת�; ידי יצא �ְְֲֵֶֶַָָָָָֹ

ה��יעה. מ� האד� את להרחיק ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�די

.Èע��ד �עלה אחר ערבית �ל �מע קר�ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָה��רא
א� א�א ח�בת�, ידי יצא לא � הח�ה הנ� קד� ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹה�חר,
ואנ�ס �ה�. וכ��צא ח�לה א� ���ר �ג�� אנ�ס, היה ��ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

'ה��יבנ�'. מבר� אינ� זה, �עת ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ��רא

.‡È�קד לקר�ת ��תחיל מצות� ?���� זמ�� ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה
הנ� ע� אחר�נה �רכה �לבר� לקר�ת ��גמר �די הח�ה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהנ�

�עה ע��ר �מ� זה, ו�ע�ר ��עלה[כששדקות]הח�ה; קד� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ידי יצא � ה�מ� �עלתה אחר וקרא אחר, וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�מ�.
ואחר. �עבר למי ���� �ע�ת �ל� ס�� עד �ע�נת� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹח�בת�;

.·Èאחר �חרית �ל �מע קר�ת וקרא �הק�י� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמי
��נ� קד� �ה�לי� �י על א� � ה�חר ע��ד ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�עלה
מ��י� �היה �ג�� ה�חק, �ב�עת ח�בת�. ידי יצא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהח�ה,
ה�חר. ע��ד מ��עלה לכ�ח�ה ק�רא � ל�ר� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלצאת

.‚Èלא � אנ�ס היה אפ�� ,���� �ע�ת �ל� אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹה��רא
�ק�רא ה�א הרי א�א �ע�נת�, �מע קר�ת ח�בת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
אחר אפ�� ה���, �ל �לאחריה לפניה ה�א �מבר� ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ���רה;

�ע�ת. �ל� אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב ּפרק ׁשמע קרּית ¤¤©§©¦§§¦הלכֹות

�ה�א:‡. רא��� �פס�ק ל�� ��� ולא �מע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹה��רא
ידי יצא לא � אחד" ה' אלהינ�, ה' י�ראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"�מע,
ק�רא היה אפ�� יצא. ל��, ��� לא א� � וה�אר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹח�בת�;
קריאה �ע�נת הא�� ה�ר���ת את מ�י� א� �דר��, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ���רה

רא���. �פס�ק ל�� את ���� וה�א, יצא; �ְְִִִֵֶֶָָָ

�י�·. מה�כי�, �י� ע�מדי�, �י� � �דר�� ק�רי� אד� ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ל
קר�ת לקר�ת ואס�ר �המה. ��י על ר�כבי� �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ��כבי�,

ט�ח�ת �פניו מ�ל וה�א מ�ל�[דבוקות]�מע, א� ��רקע, ְְַ�ְַַַָָָ�ְָ
על ��כב וה�א ה�א, ק�רא אבל למעלה. �פניו ��� ְְְֲֵֵַַַַָָָָעל
על להתה�� יכ�ל ואינ� הר�ה, ��ר �על היה וא� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָצ��;

וק�רא. לצ��, מעט נ�טה � ח�לה �היה א� ְְְִִֵֶֶֶַָָצ��,

רא���,‚. �פס�ק ע�מד � רגליו על מה�� �היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי
א�ת� מצערי� � י�� היה מה��. וה�א ק�רא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוה�אר
א� ואיל�, �מ�א� רא���; �ס�ק ��קרא עד א�ת�, ְְִִִִִִֵֶַָָָָָ�מעירי�

א�ת�. מצערי� אי� �נה, ְֲֲִֵֵַַָָאנס��

�ר�ה„. ��קרא עד מפסיק � �מלאכה ע�סק �היה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
�פר�ה מ�לאכ�� �טלי� הא�ני� וכ� ;��� ְְְְִִִֵַָָָָָ�ְֵָָ�ִָרא��נה
ק�רא וה�אר, עראי. קריאת �היה ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹרא��נה,
א� האיל� �רא� ע�מד היה אפ�� �מלאכ��. ע�סק ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוה�א
�לאחריה. לפניה �מבר� �מק�מ�, ק�רא � ה�תל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�רא�

.‰� �מע קר�ת זמ� וה�יע ��רה, �תלמ�ד ע�סק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
�צרכי ע�סק היה �לאחריה. לפניה �מבר� וק�רא; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��סק
נ�אר א� ויקרא, עסקיה�; יגמר א�א יפסיק, לא � ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹר�י�

לקר�ת. ְִֵעת

.Âע�סק �היה א� �מרח�, �היה א� �אכילה, ע�סק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה
�ע�ר�ת מה�� �היה א� עובדו]�תס�רת, א� א�[לבודק� , ְְְְִֵֶֶַָָֹ

�מע. קר�ת ק�רא �� ואחר ��מר, � �די� ע�סקי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�הי�
� וקרא �פסק ה�ריאה, זמ� יעבר ��א מתירא היה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹוא�

מ��ח. זה ָ�ְֲֵֶהרי

.Êולקר�ת �להת���ת לעל�ת יכ�ל א� � לט�ל ��רד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי
מתירא היה וא� ויקרא. וית��ה יעלה הח�ה, ��נ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקד�
ע�מד �ה�א ��י� ית��ה ��קרא, קד� הח�ה �נ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
�מי ולא רע, �ריח� �מי� לא ית��ה ולא ויקרא. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ה�

פשת�]ה��רה בה� צל�לי�[ששרו �מי� ולא ,[שקופי�]; ְְְְִִִַַָֹ
עכ�רי� �מי� ה�א מת��ה אבל �ה�. נראית �ערות� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�ני

צלולי�] �מק�מ�.[שאינ� וק�רא רע, ריח� ְְִֵֵֵֶַָ�אי�

.Á�יקר ולא �עיניו, ירמז לא � �מע קר�ת ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹה��רא
קריאת �היה ��א �די �אצ�ע�תיו, יראה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��פתיו,
הרי ח�בת�, ידי ��צא �י על א� � �� ע�ה וא� ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָעראי.
לא וא� ק�רא; ��ה�א לאזנ�, לה�מיע וצרי� מג�ה. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ�ְֶזה
לא וא� �א�ת��תיה; לדק�ק וצרי� יצא. לאזנ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹה�מיע

יצא. ְִֵָָ�ק�ק,

.Ëהחזק יר�ה ��א י�הר מדק�ק? ולא[הדגוש]�יצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מודגש]הרפה[ידגיש]יח�ק יניד[שאינו ולא שווא; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]ה�חנע] שווא ל��[את צרי� לפיכ�, ה�ד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

�בה ס�� מה� �אחת ה��מ�ת א�ת�ת ��י �ל �י� ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
"�כל �ג��: ל�, ה�מ�כה �בה �ח�ת �והאחרת לבב�" ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

וכ� "לבב�"; וק�רא וח�זר ו��הה, "�כל", ְְְְְְְֵֵֵֵֶָָק�רא
לבאר וצרי� �תיל". "ה�נ� מהרה", זי�[להתיז]"ואבד�� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�די "אחד", �ל �דלת להארי� וצרי� "�ז�ר�". ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ�ל
ר�ח�ת אר�ע ועל האר� ועל ה�מי� על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ��מליכה�
�א�מר יהיה ��א �די �חית, לחט� ��א וצרי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהע�ל�;

חד'. ִַ'אי

.Èוה��רא מ�יר�; �ה�א ל��� �כל �מע את אד� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָק�רא
ה����, ��א�ת� ���� מ�ברי לה�הר צרי� � ל��� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ�כל
א� ה�ד�, �ל��� ��דק�ק �מ� ה����, �א�ת� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מדק�ק

ה�ד�. �ל��� ְִֶַָָֹקרא

.‡Èלמפרע הפו�]ה��רא �ברי�[בסדר ��ה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
לפר�ה �ר�ה הק�י� א� אבל ה�ס�קי�. �סדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמ�רי�?
�אינ� לפי ��צא, א�מר אני � ר�אי �אינ� �י על א� �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

���רה ל� בתורהסמ�כה מופיעות אינ� הפרשיות [ג' ְַָָָ
זהבסמיכות] הרי �נ�ה, �ע� �קרא� וחזר �ס�ק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

�מע', '�מע ��רא �ג�� �כפל�, אחת מ�ה קרא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ�ְמג�ה;
א�ת�. ְְִַמ��קי�

.·È�סר�גי סר�ג[בהפסקות]קרא� �י� �הה אפ�� יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ה�דר. על ��קרא וה�א, יצא; � ��� את לגמר �די ְְִֵֶֶַַָָָָ�ְְְִֵֵֶֹלסר�ג
� ��נה נר�� ולא ער לא �אינ� מי וה�א מתנמנ�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקרא�

רא���. �פס�ק ער ��הא �בלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
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.‚È,וק�רא ח�זר � קרא לא ספק �מע, קר�ת קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק
ל� ונס��ק ��רא, ידע א� אבל �לאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�מבר�
�מבר�. ח�זר אינ� � �ר� לא א� �לאחריה לפניה �ר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�

וטעה מילה]קרא מ���[דילג נעל� ��עה; ל�ק�� יחזר , ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיז� ה�לי� �ר�ה איז� י�דע ואינ� לפר�ה, �ר�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָ�י�
את "ואהב� �ה�א רא���, לפרק ח�זר � להתחיל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָצרי�

אלהי�". ֱֶֹה'

.„Èח�זר � �סק היכ� ידע ולא ה�רק, �אמצע ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹטעה
ה�א א� י�דע ואינ� "�כתב��", ק�רא היה ה�רק. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרא�
א� ��"והיה �"�כתב��" א� ��"�מע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�"�כתב��"
ל� נס��ק וא� ��"�מע"; ל"�כתב��" ח�זר � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ�מע"
ל��נ� הר�ל �על ח�זר, אינ� � יר��" "למע� ��רא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר

ה�ל�. ֵה�א

.ÂË�י� היה א� � �� �גע� א� �אחרי�, �פגע ק�רא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
� לפרק �ה�א[רק]�רק מי ��ל�� ו��אל �מתחיל ��סק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

�ד�ל �ה�א מי א� ר��, א� �אביו ��גע �ג�� �כב�ד�, ְְְִִִֶֶַַַָָָָח�ב
�ל��. ל� ��ת� אד� לכל �ל�� �מ�יב �חכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמ���

.ÊËל�אל �מתחיל ��סק אינ� � ה�רק �אמצע ק�רא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה
א�ס א� מל� �ג�� מ���, מתירא �ה�א מי ��ל�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָא�א

אביו[חמס�] �ג�� �כב�ד�, ח�ב �ה�א מי אבל �ה�; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�ל��. ל� �מ�יב ��סק �ח�ה, �ל�� ל� נת� א� � ר�� ְִִִֵֵַַָָָָא�

.ÊÈ�י� ל�נ�ה, רא��נה �רכה �י� ה�רקי�: �י� ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָוא��
"והיה �י� �מע", א� ל"והיה "�מע" �י� ל"�מע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�נ�ה

" �י� אבל ל"ו�אמר". �מע" וי�יב",א� ל"אמת ו�אמר" ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
מ�ני ל�אל א�א יפסיק ולא ה�רק, �אמצע ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ה�ב�ד. מ�ני �לה�יב ְְְִִִֵַַָָָה�ראה,

�
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ראשו� יו�

ז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ה�רמל‡. טמאה? מק�לי� מאימתי ע�ר, [ילקוט]�לי ְְְִֵֵֵַַָ�ְַָ�ְֵ
ה��פי� ויכרת �פת�תיו, מ��חס� � �� [חתיכותוכ��צא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ

אתבולטות] ויע�ה הע�ר, ��י על ה��צאי� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָה�ט�י�
רצועותיו]קיח�תיו סקרט�ה[� עור]. מ��חס�[טבלת , ְִָ�ְְִִֶַָֹ

ציצית� ויע�� מתכת]ויכרת טס קטבליה[� מיטה]. ,[�כיסוי ְְְְֲִִִַָָֹ�ְָ
ויכרת �פת�תיה� מ��חס� וה�סת, ה�ר ויכרת. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹמ��חס�
מ��גמר ה�פ�י�, �ה�. ���צא �ל וכ� ה��צאי�. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹה��פי�
הרצ�עה, את �� ל�� עתיד �ה�א �י על א� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�ציצה;
לע��ת עתיד �ה�א העריסה ע�ר טמאה. מק�לת ז� ְֲֲִִֶַָָָָ�ְֲֵֶֶַהרי

ט��ר העריסה]ל� לרגלי חיזוק ט��ר.[� ל� ��ע�ה עד , ֲִִֶֶַַ
מ��קמיע מ����ב[יעוצב]ה�נ�ל, ה�נעל, יתייבש]. על[� ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

הנעל]הא��� הנחת לכר��[מקו� עתיד וא� [לצבוע. ְְְִִִֵַָָ
�לבכרכו�] וכ� ���רטט; ועד ��כר�� עד ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ�ל�רטט,

�זה. ְֵֶַ���צא

לפיכ�,·. טמאה; מק�ל אינ� �לי, צ�רת עליו �אי� ְְִָָ�ְְִֵֵֵֶַַָָע�ר
��א �די ��יה�, על ק�צי� ל�קטי ����רי� ע�ר �ל ��ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
���ט ע�ר �ה�א מ�ני טמאה, מק�ל אינ� � ה��� ְְִֵֶָָ�ְֵֵֵַַַי��
ה�קר, �ללי �� ��ל�טי� הע�ר וכ� �לי. צ�רת עליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואי�
את �� ���יבי� וע�ר ה�המה, �י �� �ח�סמי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָוע�ר
את �� ��ניפי� וע�ר ה�ב�, ���קחי� �עת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַה�ב�רי�
טמאה. מק�לי� ואי� טה�רי�, ה� הרי � הח� מ�ני ְָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹהר�ח

האצ�ע�ת‚. �ית מ�ל[כפפות]�ל ח�� טה�ר�ת; ע�ר, �ל ְְִֵֶֶֶָָָ
פירות]ק�צי� �היא[קוטפי מ�ני הא�ג[עצמה], את מק�לת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

פרי] טה�רה.[מי� הא�ג, רב את מק�לת אינ� א� � נקרעה ;ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ה��עי�„. ���פרי� וע�ר�ת ע�ר, �ל [קטועיהאבנט ְְְְִִִֵֶֶַַָ
��ת�ל�ל�רגל] �די אר���תיה� על[יהלכו]על �ה� ְַַ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

וכ� עליה�. �לי צ�רת �הרי טמאה, מק�לי� � ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָ�ְְְִַַַַה�רקע
הא�ני� א�ת� ��כניסי� ט�ע�ת �עי� הע��י�ת ִָ�ְְֲִִֵֶַַָָָָָהע�ר�ת
��עת יד� מעל �גדיה� להג�י� �די ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�זר�ע�תיה�,

ה���טי�. ע�ר �לי ��אר מתט�אי� � ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה

ז�רי‰. �ל ול�ר�ע ל�ד ���י מ��� ���פרי� מנקי]ע�ר �] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
מק�ל � ���� ע��י ו�ל �רכי�, ה�לכי ו�ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�רנ�ת,
מק�ל אינ� � נ�חי� ו�ל צ�עי� �ל היה וא� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�טמאה;
ק�� י�ה� ��א �די לק�לה, הע��י ה�לל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�טמאה.
ה�עה, מ�ני והע��י טמאה; מק�ל � יפה יפה ��אחז ְְְִֵֵֶַָָָ�ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹ�כדי
זה הרי � ידיו �זעת �� ��תע�ק ה�בר י�סד ��א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�די

טמאה. מק�ל ְָ�ְֵֵַאינ�

.Âהחמת ויטהר? הע�ר, �לי ���קב ה�קב �ע�ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��ה
�קעי�ת[נוד] �מ�ציא מ���קב וא�[כדורי�], �תי; �ל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

ערב, �ל �מק�לת ה�איל �תי, �ל לק�ל יכ�לה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינ�
ר��. ���קב עד טמאה, ָ�ְִֵֶַָָ�ְֶֶַמק�לת

.Êעדי�[ילקוט]ה�רמ�ל � ��ת�כ� ה�יס ��פחת ַ�ְְְֲִִִֶֶַַַ
ל�. ח��ר ואינ� טמאה, מק�ל ְְִֵָ�ְְֵַ�ַה�רמ�ל

.Á�ה�יצי� כיסי�]החמת ע��[� מק�ל�ת ��� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה�] ג� מתמלאי� הנוד �אינ�[במילוי טה�ר�ת, � ונפחת� ,ְְְֲִֵֶָ

�דר��. ְְְְַַָמק�ל�ת

.Ëנצ�ת�� ל�לא�ת ל� ��� ע�ר �ג��[רצועות]�לי , ְְְִֵֶָָ
�נצ�ת �ל וכיס עמקי רצועות]סנ�ל ע� על[ארנק א� � ְְְְִִִֶַַַָָ

מק�לי� א�� הרי � �לי צ�רת עליה� אי� מ�רי�, ���ה� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ�ְִֵֶֶ�י
להכניס �מהרה יכ�ל וההדי�ט ה�איל מ�רי�, ��ה� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ�ְְֵֶָ�טמאה
א� וכ� ��היה. ק��ל �לי ויחזר ���לא�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹה�נצ�ת
ה� הרי � צ�רת� ונפסדה מה�, ה�נצ�ת והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמא�,

�א��. ��א להחזיר� �אפ�ר �י על א� ָ�ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹטה�רי�,

.Èמק�ל ה�א עדי� � �נציו ���ל� �נצ�ת �ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�יס
וחזר נפ�ט, מק�ל. ה�א �הרי ���ט[להיות]טמאה, ע�ר �ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ipy mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

טמאה, מק�ל � מ�מ�� ה�טלית את עליו טלה טה�ר. �ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�ְָ
�לי. צ�רת עליו �הרי ���ט; �ה�א �י על ְֲִִֵֶֶַַַָָָא�

.‡È;טה�ר ��ט�, טמאה; מק�ל ה�מע, �� ��ר� ְְָָָ�ְֵֵֶַַַַָָע�ר
ע�רה אפ�� �מ�הר, מ��א טמאה; מק�ל ,�� וכר� ְֲֲִִִֵֵַַָָָ�ְְֵַַַָָחזר
�רת וא� טה�ר; ה�מע, עליו ��תב וע�ר �י��. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ�עמי�

וע�ה טמאה.[מהקמיע]מ���, מק�לת � לתכ�יט חליה ְִֶָָ�ְְְְִֶֶַַָ�ְָ

.·È,מת� ��טמאת הרי �לי�. אר�עה רא�, �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ�פ�י�
ות�נ� הרא��נה, קציצה חדשה]וה�יר היא[חיבר הרי � ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

א� וכ� ות�נ�, ה�נ�ה, ה�יר א� וכ� ��היתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ָאב
� ות�נ� הרביעית א� ה�יר ות�נ�. ה�לי�ית א� ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָה�יר
ואחת אחת �ל ה�יר �הרי לטמאה; רא��� ��� ְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְִָ�ֲֵַנע�ית
��גע� אחר�ת �פ�י� ז� �כא�� ,��� ות�נ� ְְְֲִִִֵֶָָ�ְְְִַָָוחזר
� ות�נ� �נ�ה, �ע� הרא��נה את וה�יר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ�רא��נ�ת.
ה�נ�ה, את ה�יר א� וכ� �היתה; �מ�ת רא��� היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהרי
� ות�נ� הרביעית, את א� וה�יר חזר ה�לי�ית. ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָואת
�ה�א מ�ני �לי�, מט�א הרא��� �אי� טה�רה; ����ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ונפסקה מדרס, טמא �ה�א סנ�ל וכ� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולד,
נפסקה ��היה. מדרס ה�א הרי – ות�נ� מאזניו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאחת

אזני�� ל� נע�� �הרי ה�דרס, מ� טה�ר � ות�נ� נ�ה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
את לת�� הס�יק לא מדרס. מ�ע טמא אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹחד�י�;
נ�ל א� עקב�, ��פסק א� ה�נ�ה, ��פסקה עד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהרא��נה

החוד]חטמ� טה�ר.[� � ל�ני� נחלק א� , ְְֱִִֶַַָָ

.‚Èפחת�� טה�ר.[נחסר]מנעל הרגל, רב מק�ל אינ� א� � ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.„Èמ���יר יד, �ל טהרת�? מאימתי ��טמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�פ�י�
ר�ח�ת, מ�ל� מ���יר � רא� ו�ל ר�ח�ת; מ�ל� ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹא�ת�

לחבר��. קציצה ְְֲִֵֶַָָ�בי�

.ÂË��והאמ בד]ה���ר ממולא וה�פ�י�[עור וה�מע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
��ת�כ�, �במה טמא; �ה�, ה��גע � ��טמא� אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��קרע�

הא��� טמא;[אוכ�]טה�ר. ��ת�כ�, �מה ה��גע � ��קרע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחד. �ג�� ��� ונע�ה מח�ר�, �ה�פר ְֶָ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָמ�ני

שני יו�
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���מר‡. עד � טמאה מק�לי� אינ� מ�כ�ת �לי ְִֵֶַָָ�ְְְִֵֵַַָָָ�ל
אבל �לל; מע�ה מח�ר ה�לי יהיה ולא ,��� ְֲֲֶַָָָ�ְְְְִִֶַָֹ�ְְַָמלאכ��

טמאה. מק�ל�ת אינ� מ�כ�ת, �לי ְָ�ְְְְֵֵֵַַָָָ�למי

א�ת�,·. ל��� �עתיד �ל מ�כ�ת: �לי �למי ה� ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָוא��
ל��� וליישר]א� לכר�ב[להסיר א� לגרד, א� ,[ללטוש], ְְְְֵֵֵַַָ

�קרנס לה�י� אג�[�פטיש]א� א� אז� מח�ר �היה א� ,�] ְְִַ�ְְֶָָָ�ֶֶָֹֹ
ויי�ה�,שפה] ��ת�נה�, עד טמאה, מק�ל אינ� זה הרי �ְֲֵֵֵֶַ�ְְְִֵֵֶַַַָ

�אינ� ה�י� �ג�� �יצד? �לל. מלאכה �� ת�אר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
�ל וכ� ���חיז��, עד וה��י� ����פ��, עד טמאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ְֵַמק�ל
הע�ת מ� �לי� הע��ה לפיכ�, א��. �מע�י� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ���צא

החררה[גוש] מ� א� �רזל, עוגה]�ל בצורת �ל[גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
ה��בב �מ� מתכת]מ�כת, ה��י�,[�חישוק �מ� �ל�ל, �ל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

�מ��י ה���יי�, בסיסי]�מ� ה�לי�,[� �מאגני ה�לי�, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
ה�רדת �מ� ה�חלת, �מ� ה�לי�, שאריות�מאזני מיני �] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ��ע��,כלי א�� ��ל מ�ני טה�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

�לי מ�ברי �לי הע��ה אבל ה�. מ�כ�ת �לי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�למי
ה�סמר�ת �מ� ה�מ�, מרב ���חק� ה�לי� �מ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמ�כ�ת,
לפי טמאה, מק�לי� א�� הרי � ה�לי� מ� ��ע�� ְְִָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ��ד�ע
מ� נע�� א� יד�ע �אי� מסמר�ת אבל �למי�. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אינ�
א�ת� התקי� אפ�� טה�רי�; ה� הרי � הע�ת מ� א� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָה�לי�

טמאה. מק�לי� אינ� ְָ�ְְְִִִֵַָלכלי,

טמאה;‚. מק�ל � ���י א�א מח�ר �אינ� מ�כ�ת ְָ�ְִֵֶַָָ�ְְִֵֶַָ�לי
ה�לי. מ��� ח��ב ה���י ְִִִֵֶַַָ�אי�

.„� מ�ח�ת� לכ� ות�נ� �פ� א�א נ�ב�, ��א ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
א� אבל ה���. את �� ���ציאי� מ�ני טמאה, ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ�ְֶֶַמק�לת
מ�כ�ת, �לי �למי ��אר היא הרי � לנ�ב� עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה.ואינ� מק�לת ְְֵֶֶַָ�ְָ

וגלמי‰. טה�רי�, מ�כ�ת �לי ��למי ��ארנ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מאחר
�לי �פ��טי טמאי�, מ�כ�ת �לי �פ��טי טמאי�, ע� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָ�לי
טה�ר ע�, �כלי ה�מא נמצא � ��רה �י� טה�רי�, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָע�
ע�. �כלי טה�ר מ�כ�ת, �כלי וה�מא מ�כ�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�כלי

.Â��וה�רי וה��בע והרמח ה�י� �ג�� ה�לחמה, �לי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ�ל
�כ�יטי וכל טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ְְְִֵַָָ�ְְְְִִֵֶַַַַַָָוה��פי�
עליה� ��� �י� וה��ע�ת, וה�זמי� ה�טלה �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאד�,
טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ח�ת�, עליה� �אי� �י� ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָח�ת�
מק�ל � קט�ה �צ�אר לתל�ת� והתקינ� ��פסל, �ינר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאפ��
אד�. �כ�יטי �כל מתט�א מ�כת, �ל קמע וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�טמאה.

.Ê�ע��י� ה��ע�ת �ג�� וה�לי�, ה�המה �כ�יטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ל
מק�לי� ואינ� טה�רי�, � ה�לי� �לאזני ה�המה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצ�אר

מ��ג ח�� עצמ�; �פני פעמו�]טמאה וכלי�[� �המה, �ל �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
למכ��ת ז�גי� הע��ה �יצד? לאד�. ק�ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה��מיעי�

בשמי�] ולעריסה[לכתישת תינוק], ספרי�[של �למט�ח�ת , ְְְְְֲִִִַָָ
ספר"] בית ה�[ל"פעמו� הרי � �ינ�ק�ת �למט�ח�ת ,ְְְֲִִֵֵ

ענ��לי� לה� ע�ה המקישות]טה�רי�. לשוניות מק�לי�[� , ְְְְִִִִֶַָָָ
טמאי� ה� הרי לאד�, ק�ל לה�מיע ונע�� ה�איל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�טמאה;
טמאה, מק�לי� � ענ��ליה� נ�ל� ואפ�� אד�. ְָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ�תכ�יטי

החר� על לה�י�� רא�י ה�א .[חרס]�הרי ְֲִֵֶֶֶַַַָ

.Áמק�ל אינ� � לקט� נע�ה א� � לאד� הע��י ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָז�ג
נע�ה וא� נע�ה; לק�ל �הרי ,��� �ענ��ל א�א ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�טמאה
�אי� �י על א� טמאה �מק�ל �כ�יט, זה הרי � ְִֵֶַַָ�ְְְֲִֵֵֶַַָלגד�ל

ענ��ל. ְִל�

.Ëה�רצ�פ�ת מסיכות]�ל וכל[� טמאה. מק�ל�ת , ְְְַַַָ�ְְָָ
�� �ח�תמי� מ�כת �ל מח�ת� ח�� � טה�רי� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהח�תמ�ת,
אבל אצ�ע; מ��ע�ת ח�� � טה�ר�ת ה��ע�ת, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ�לבד.
�תפיו �י� א�ת� ����ר א� מתניו, את �� �ח�גר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָט�עת
מ��� והאד� ה�איל � �המה �ל ה�יר ט�עת טה�רה. �ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
�ל �המה �ל מ�ל וכ� טמאה. מק�לת ה�המה, את ��ְְֵֶֶֶַַָָ�ְְְֵֵֵֶֶַָָ
טמאה. מק�לת ,�� א�ת� ר�דה ואד� ה�איל � ְָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָמ�כת

.È�י�רדי ה�לי� �]�ל ראויי� נעשי� לטמאה[� ְְִִֵַָ�ְָ
מע�ה; ����י א�א טמאה מ�י ע�לי� ואי� ְְֲִֶֶַָָ�ְְֲִִֵֵַָָ�מח�בה,
וה�ח�בה ה�ח�בה, �מ�ד ה�ע�ה מ�ד מב�ל ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָוה�ע�ה
�יצד? ה�ח�בה. מ�ד ולא ה�ע�ה מ�ד לא מב�לת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאינ�
לט�עת להחזיר� עליה �ח�ב �לי� א� �המה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָט�עת
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טמאה, מק�ל � מ�מ�� ה�טלית את עליו טלה טה�ר. �ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�ְָ
�לי. צ�רת עליו �הרי ���ט; �ה�א �י על ְֲִִֵֶֶַַַָָָא�

.‡È;טה�ר ��ט�, טמאה; מק�ל ה�מע, �� ��ר� ְְָָָ�ְֵֵֶַַַַָָע�ר
ע�רה אפ�� �מ�הר, מ��א טמאה; מק�ל ,�� וכר� ְֲֲִִִֵֵַַָָָ�ְְֵַַַָָחזר
�רת וא� טה�ר; ה�מע, עליו ��תב וע�ר �י��. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ�עמי�

וע�ה טמאה.[מהקמיע]מ���, מק�לת � לתכ�יט חליה ְִֶָָ�ְְְְִֶֶַַָ�ְָ

.·È,מת� ��טמאת הרי �לי�. אר�עה רא�, �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ�פ�י�
ות�נ� הרא��נה, קציצה חדשה]וה�יר היא[חיבר הרי � ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

א� וכ� ות�נ�, ה�נ�ה, ה�יר א� וכ� ��היתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ָאב
� ות�נ� הרביעית א� ה�יר ות�נ�. ה�לי�ית א� ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָה�יר
ואחת אחת �ל ה�יר �הרי לטמאה; רא��� ��� ְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְִָ�ֲֵַנע�ית
��גע� אחר�ת �פ�י� ז� �כא�� ,��� ות�נ� ְְְֲִִִֵֶָָ�ְְְִַָָוחזר
� ות�נ� �נ�ה, �ע� הרא��נה את וה�יר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ�רא��נ�ת.
ה�נ�ה, את ה�יר א� וכ� �היתה; �מ�ת רא��� היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהרי
� ות�נ� הרביעית, את א� וה�יר חזר ה�לי�ית. ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָואת
�ה�א מ�ני �לי�, מט�א הרא��� �אי� טה�רה; ����ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ונפסקה מדרס, טמא �ה�א סנ�ל וכ� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולד,
נפסקה ��היה. מדרס ה�א הרי – ות�נ� מאזניו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאחת

אזני�� ל� נע�� �הרי ה�דרס, מ� טה�ר � ות�נ� נ�ה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
את לת�� הס�יק לא מדרס. מ�ע טמא אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹחד�י�;
נ�ל א� עקב�, ��פסק א� ה�נ�ה, ��פסקה עד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהרא��נה

החוד]חטמ� טה�ר.[� � ל�ני� נחלק א� , ְְֱִִֶַַָָ

.‚Èפחת�� טה�ר.[נחסר]מנעל הרגל, רב מק�ל אינ� א� � ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.„Èמ���יר יד, �ל טהרת�? מאימתי ��טמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�פ�י�
ר�ח�ת, מ�ל� מ���יר � רא� ו�ל ר�ח�ת; מ�ל� ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹא�ת�

לחבר��. קציצה ְְֲִֵֶַָָ�בי�

.ÂË��והאמ בד]ה���ר ממולא וה�פ�י�[עור וה�מע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
��ת�כ�, �במה טמא; �ה�, ה��גע � ��טמא� אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��קרע�

הא��� טמא;[אוכ�]טה�ר. ��ת�כ�, �מה ה��גע � ��קרע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחד. �ג�� ��� ונע�ה מח�ר�, �ה�פר ְֶָ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָמ�ני

שני יו�
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���מר‡. עד � טמאה מק�לי� אינ� מ�כ�ת �לי ְִֵֶַָָ�ְְְִֵֵַַָָָ�ל
אבל �לל; מע�ה מח�ר ה�לי יהיה ולא ,��� ְֲֲֶַָָָ�ְְְְִִֶַָֹ�ְְַָמלאכ��

טמאה. מק�ל�ת אינ� מ�כ�ת, �לי ְָ�ְְְְֵֵֵַַָָָ�למי

א�ת�,·. ל��� �עתיד �ל מ�כ�ת: �לי �למי ה� ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָוא��
ל��� וליישר]א� לכר�ב[להסיר א� לגרד, א� ,[ללטוש], ְְְְֵֵֵַַָ

�קרנס לה�י� אג�[�פטיש]א� א� אז� מח�ר �היה א� ,�] ְְִַ�ְְֶָָָ�ֶֶָֹֹ
ויי�ה�,שפה] ��ת�נה�, עד טמאה, מק�ל אינ� זה הרי �ְֲֵֵֵֶַ�ְְְִֵֵֶַַַָ

�אינ� ה�י� �ג�� �יצד? �לל. מלאכה �� ת�אר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
�ל וכ� ���חיז��, עד וה��י� ����פ��, עד טמאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ְֵַמק�ל
הע�ת מ� �לי� הע��ה לפיכ�, א��. �מע�י� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ���צא

החררה[גוש] מ� א� �רזל, עוגה]�ל בצורת �ל[גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
ה��בב �מ� מתכת]מ�כת, ה��י�,[�חישוק �מ� �ל�ל, �ל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

�מ��י ה���יי�, בסיסי]�מ� ה�לי�,[� �מאגני ה�לי�, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
ה�רדת �מ� ה�חלת, �מ� ה�לי�, שאריות�מאזני מיני �] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ��ע��,כלי א�� ��ל מ�ני טה�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

�לי מ�ברי �לי הע��ה אבל ה�. מ�כ�ת �לי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�למי
ה�סמר�ת �מ� ה�מ�, מרב ���חק� ה�לי� �מ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמ�כ�ת,
לפי טמאה, מק�לי� א�� הרי � ה�לי� מ� ��ע�� ְְִָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ��ד�ע
מ� נע�� א� יד�ע �אי� מסמר�ת אבל �למי�. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אינ�
א�ת� התקי� אפ�� טה�רי�; ה� הרי � הע�ת מ� א� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָה�לי�

טמאה. מק�לי� אינ� ְָ�ְְְִִִֵַָלכלי,

טמאה;‚. מק�ל � ���י א�א מח�ר �אינ� מ�כ�ת ְָ�ְִֵֶַָָ�ְְִֵֶַָ�לי
ה�לי. מ��� ח��ב ה���י ְִִִֵֶַַָ�אי�

.„� מ�ח�ת� לכ� ות�נ� �פ� א�א נ�ב�, ��א ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
א� אבל ה���. את �� ���ציאי� מ�ני טמאה, ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ�ְֶֶַמק�לת
מ�כ�ת, �לי �למי ��אר היא הרי � לנ�ב� עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה.ואינ� מק�לת ְְֵֶֶַָ�ְָ

וגלמי‰. טה�רי�, מ�כ�ת �לי ��למי ��ארנ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מאחר
�לי �פ��טי טמאי�, מ�כ�ת �לי �פ��טי טמאי�, ע� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָ�לי
טה�ר ע�, �כלי ה�מא נמצא � ��רה �י� טה�רי�, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָע�
ע�. �כלי טה�ר מ�כ�ת, �כלי וה�מא מ�כ�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�כלי

.Â��וה�רי וה��בע והרמח ה�י� �ג�� ה�לחמה, �לי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ�ל
�כ�יטי וכל טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ְְְִֵַָָ�ְְְְִִֵֶַַַַַָָוה��פי�
עליה� ��� �י� וה��ע�ת, וה�זמי� ה�טלה �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאד�,
טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ח�ת�, עליה� �אי� �י� ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָח�ת�
מק�ל � קט�ה �צ�אר לתל�ת� והתקינ� ��פסל, �ינר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאפ��
אד�. �כ�יטי �כל מתט�א מ�כת, �ל קמע וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�טמאה.

.Ê�ע��י� ה��ע�ת �ג�� וה�לי�, ה�המה �כ�יטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ל
מק�לי� ואינ� טה�רי�, � ה�לי� �לאזני ה�המה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצ�אר

מ��ג ח�� עצמ�; �פני פעמו�]טמאה וכלי�[� �המה, �ל �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
למכ��ת ז�גי� הע��ה �יצד? לאד�. ק�ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה��מיעי�

בשמי�] ולעריסה[לכתישת תינוק], ספרי�[של �למט�ח�ת , ְְְְְֲִִִַָָ
ספר"] בית ה�[ל"פעמו� הרי � �ינ�ק�ת �למט�ח�ת ,ְְְֲִִֵֵ

ענ��לי� לה� ע�ה המקישות]טה�רי�. לשוניות מק�לי�[� , ְְְְִִִִֶַָָָ
טמאי� ה� הרי לאד�, ק�ל לה�מיע ונע�� ה�איל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָ�טמאה;
טמאה, מק�לי� � ענ��ליה� נ�ל� ואפ�� אד�. ְָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ�תכ�יטי

החר� על לה�י�� רא�י ה�א .[חרס]�הרי ְֲִֵֶֶֶַַַָ

.Áמק�ל אינ� � לקט� נע�ה א� � לאד� הע��י ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָז�ג
נע�ה וא� נע�ה; לק�ל �הרי ,��� �ענ��ל א�א ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�טמאה
�אי� �י על א� טמאה �מק�ל �כ�יט, זה הרי � ְִֵֶַַָ�ְְְֲִֵֵֶַַָלגד�ל

ענ��ל. ְִל�

.Ëה�רצ�פ�ת מסיכות]�ל וכל[� טמאה. מק�ל�ת , ְְְַַַָ�ְְָָ
�� �ח�תמי� מ�כת �ל מח�ת� ח�� � טה�רי� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהח�תמ�ת,
אבל אצ�ע; מ��ע�ת ח�� � טה�ר�ת ה��ע�ת, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ�לבד.
�תפיו �י� א�ת� ����ר א� מתניו, את �� �ח�גר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָט�עת
מ��� והאד� ה�איל � �המה �ל ה�יר ט�עת טה�רה. �ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
�ל �המה �ל מ�ל וכ� טמאה. מק�לת ה�המה, את ��ְְֵֶֶֶַַָָ�ְְְֵֵֵֶֶַָָ
טמאה. מק�לת ,�� א�ת� ר�דה ואד� ה�איל � ְָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָמ�כת

.È�י�רדי ה�לי� �]�ל ראויי� נעשי� לטמאה[� ְְִִֵַָ�ְָ
מע�ה; ����י א�א טמאה מ�י ע�לי� ואי� ְְֲִֶֶַָָ�ְְֲִִֵֵַָָ�מח�בה,
וה�ח�בה ה�ח�בה, �מ�ד ה�ע�ה מ�ד מב�ל ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָוה�ע�ה
�יצד? ה�ח�בה. מ�ד ולא ה�ע�ה מ�ד לא מב�לת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאינ�
לט�עת להחזיר� עליה �ח�ב �לי� א� �המה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָט�עת
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נע�ית �כא�� ז�, �מח�בה טמאה מק�לת ז� הרי � ְְְֲֲִֵַַָָָ�ְֲֵֶֶַָָאד�
ט�עת לה�יח� עליה וח�ב חזר ע��ת�. מ�ח�ת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלאד�
הרי האד�, �� נתק�ט ��א �י על א� � ��היתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�המה
ה�ח�בה, מ�י מב�לת ה�ח�בה �אי� טמאה; מק�לת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ְֶֶַז�
�מע�ה ית�נ� א� א�ת� ����� �ג�� מע�ה, ��ע�ה ְְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד
� ל�המה עליה וח�ב לאד�, ה��עת היתה �המה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ�ל
ע�לי� ה�לי� �אי� ��היתה; טמאה מק�לת היא ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְֲִִֶֶַַעדי�

ע� �מח�בה. טמאת� �מ�י ל�המה ו��� מע�ה, �� ה ִֵ�ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָ
וכ� ה�ע�ה. מ�ד מב�ל �ה�ע�ה טמאה; מק�לת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ְֵֶֶַָאינ�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È�לה ואי� מע�ה לה� י� � וקט� ��טה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחר�
אכלי�. הכ�ר �עני� ��ארנ� �מ� ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָמח�בה,

.·Èמק�לת[פעמו�]ז�ג ל�המה, עליה �ח�ב �לת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ל
ח�ר� אפ�� � �לת �ל ��ע�ה �המה ו�ל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�טמאה;
טמאה מק�ל זה הרי � �מסמר קבע� ואפ�� ְָ�ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָ��רקע,

�ג�פ�. מע�ה �� ����ה עד ְְְֲֶֶֶֶַַַָָ��היה,

.‚Èמ�יח� ע��ה �ה�א [פעמוני�]ז�גי�[למכירה]א�� �ִִֶֶַַַ
טמאה ��ק�ל לדבר הע��י רב א� � ולבהמה ְָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלדלת�ת
לדבר מקצת� ��פרי� עד טמאה, מק�ל ה�ל הרי �ְֲֵֵַַֹ�ְְְְִִֶַַָָָָָ
מק�ל �אינ� לדבר הע��י רב וא� טמאה; מק�ל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְֵֵֶַ�אינ�
לדבר מקצת� ��פרי� עד טה�ר, ה�ל הרי � ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�טמאה

�זה. ���צא �ל וכ� טמאה. ְְֵֵֶַָָֹ�ְֵַַהמק�ל

.„È�מ ח�� � טמאה מק�לי� מק��, �כל ה�מצאי� ְִָ�ְְְְְִִִִַַָָָוז�גי�
ל�לת�ת. �ר�� מ�ני ��ר�י�, ְַָָ�ְְְִִִִֵֶַַַָה�מצאי�

.ÂËואחד לדלת אחד ז�גי�, �ני לי 'ע�ה לא��: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ַָָאמר
ואחת ל�כיבה אחת מחצלא�ת, ��י לי 'ע�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',

לצ�ר�ת אחת סדיני�, �ני לי 'ע�ה [מצויירת]לאהלי�', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ
��פר� עד טמאה, מק�לי� �ניה� הרי � לאהלי�' ְְֵֶַָָ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹואחת

לכ�'. וזה לכ�, 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

שלישי יו�
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מק�לי�‡. עצמ�, �פני �� לה� ��� מ�כ�ת �לי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ל
וה�גר ה�לת, מ� ח�� � הנעילה]טמאה וה�נע�ל,[יתד , �ְְְְִֶֶֶֶַַַַָ

קיבול]וה��תה ה�יר[בית הדלת]��חת ציר וה�יר,[� , ְְִִֶַַַַַָ
ל��� א� ל�רקע, ע��יי� �א�� מ�ני וה���ר; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוה��רה,
וכל ���בע�. קד� ואפ�� טמאה, מק�לי� אינ� � הע� ְְְֲִִֶֶַָָֹֹ�ְְִֵֵֶַָָאת

לוי �� ל� ��� מ�כ�ת נוס�]�לי �פני[� מתט�א אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב �יצד? �לי. �מקצת �ה�א מ�ני לשונית]עצמ�, �] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

�רמ��ה ה�המה[רס�]�ל לחיי �על ��� �לחיי� טמא. , ְֶ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עצמ�; �פני טמאה מק�לי� ואינ� טה�רי�, � �מ�א� ְְְִֵַָָ�ְְְְִִִִֵַָָָמ�א�

ח��ר� �ב�עת עצמ�. �פני �� לה� �אי� ,[לרס�]מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מק�לי� ְָ�ְְִַַֹה�ל

מלחמה·. ��עת האד� לחיי על ���יחי� �רזל �ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָט�י�
עצמ�; �פני �� לה� �אי� מ�ני טמאה, מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ק��ל. �לי �כל מתט�אי� מי�, ק��ל �ית �ה� י� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָוא�

מ�מעל�,‚. וכעד�ה מ�מ�� �קדרה ע��י �ה�א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנז�
�הרי עצמ�, �פני טמאה מק�לת � ��� ה�דרה ְְְֲִֵֵֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַָונפרק

ע �פני טמאה מק�לת והעד�ה ק��ל; �ית ל� צמ�,י� ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ְְְִֵַָָ
וה�נירה עצמ�. �פני �� ל� ��� מחט]מ�ני �]��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

�פני טמאה מק�לת אינ� � �א� א� �אז� נכנסת ְְִֵָ�ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�היא
ע��י ה�ז� היה עצמ�. �פני �� ל� �אי� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמ�,

א���ל �ית[ענבי�]�מי� �� �אי� מ�ני טה�ר; � ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינ� והרי עצמ�, �פני �� מ��� �ר�ר לכל ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָק��ל,

מ��פרק. לתכ�יט ְְְִִִֶַַָרא�י

ה�קראת„. היא אחת, �רגל ה�נ�ת ���יחי� אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָט�עת
�לי צ�רת עליה �אי� מ�ני טמאה, מק�לת ואינ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְְִִֵֶֶַָ'�ירית';
�� ����ר ט�עת א� ה�לי�, ט�עת �מ� א�א ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�כ�יט,
�רגליה�, ה�נ�ת ���ימ�ת ט�ע�ת ��י אבל �תפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�י�
מ�ני טמאה; מק�ל�ת � לז� מ�� �יניה� מ�לת ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶֶֶַ�ְְֶֶַו�ל�לת

'�בלי�'. ה�קראי� וה� ה�נ�ת, מ�כ�יטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ה�

�ח�ט[שרשרת]קטלה‰. וה� מ�כת, �ל ��� �החלי�ת ְֶַַָ�ְְְֵֶֶֶֶַָ
מק�ל�ת החלי�ת � הח�ט ונפסק ,���� �ל א� צמר ְְְַ�ְְְִִֶֶֶֶַַַָ�ל
��� הח�ט היה עצמ�. �פני �לי ואחת אחת ��ל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�טמאה,
א� מר�ל��ת ו�ל ט�ב�ת אבני� �ל והחלי�ת מ�כת, ְְְֲִִֶֶַָָ�ְֶֶֶַַ�ל
מתט�א זה הרי � ק�� והח�ט החלי�ת, ונ��ר� זכ�כית, ְְְֲִֵֵֶַַַָ�ְְְְִִֶַ�ל

קטלה, �ירי עצמ�. �]�פני קט�ה.[שיעורה צ�אר �מלא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

.Â,טמאה מק�לי� ואי� טה�רי�, � מ�כת �ל ה���יי� ְָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ�ל
ה�ח� מ���י ח�� עצמ�; �פני �� לה� �אי� ,[דוד]מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את[סל]�מ���י �� ���יחי� מ�ני � ר�פאי� �ל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
ק��ל.[תחבושת]האס�ל�נית �לי נע�ה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Êזה הרי � מראה וע�ה� ול���, ��פ� מ�כת �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ���י
טמאה. ְָ�ְֵַמק�ל

.Á�וה טמאה; מק�ל�ת מ�כת, �ל ה��קל�ת ְְֵָ�ְְְִֶֶֶַַַָָ�ל
�ל אנק��ת �הי� ע� �ל מאזני� קנה 'אנק��ת'. ְִֶ�ְְְִִֵֵֶֶַָֹ�ְִִַָה�קראי�
ה�ל�י�ת האנק��ת מ�ני טמאה, מק�ל � �� �ל�י�ת ְְִַ�ְְִֵָָ�ְְְֵֶַַ�רזל
���� מ�כרי �ל �מאזני� אמ�רי�? �ברי� ��ה .��ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
טמאה, מק�ל אינ� � ��י� �עלי �ל אבל צמר; ְָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ�כרי

.�� קב�ע�ת האנק��ת ��הי� ְְִ�ְִֶַָעד

.Ë,�ה� ו��קל �החזיר� �י על א� � �����ר� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ�קל�ת
מה� יחד טמאה. מק�ל�ת �]אינ� שבירת� ליטרי�,[אחר חציי ְְֵַָ�ְְֲִִִֵֵֵֶָָ

טמאה. מק�לי� א�� הרי � ליטרי� רביעי ליטרי�, ְָ�ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַ�לי�י

.Èמק�לת � �� ��קל להי�ת והתקינ� ��פסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסלע
ְָ�טמאה.

.‡Èפי�[מוט]אנקלי�� ו�ל[סבלי�]�ל טה�רה; , �ְְְְִִֶֶַָָ
נקליטי �ל אנקלי מתט�אה. וילו�]ר�כלי�, ה��ה,[קרשי ְְְִִַָ�ְְְִִִֵֶַַָ

�ר�� ו�ל עור]טה�רה; ��רת[�מיטת �ל אנקלי מתט�אה. , ְְְְְִֶַַָָָ�ְְִֶֶֶַ
מתט�אה. ��ה, ו�ל טה�רה; ה�גי�, �� ��די� ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָה��די�

זהאנקל מתט�אה. �לח�, ו�ל טה�רה; הע�, מנ�רת �ל י �ְְְְְִֵֶֶַָָ�ְְְִֶַָָ
הרי � ה��רה מ� עצמ� �פני טמאה ��ק�ל �לי �ל ְְְֲִִֵֵַַָָ�ְְְִֵֶַַָָה�לל:
טמאה. מק�ל�ת ��� וה�ל�לת ��� מ�כת �ל ְָ�ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ�ָהאנקלי
ע� �כלי ע�, �לי ���טי �ג�� � טמאה מק�ל �אינ� ְְְְְֵֵֵֵֵָ�ְְִֵֵֶַ�כלי
וה�ל�לת מ�כת �ל אנקלי � �ה� וכ��צא �מ�ה, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַ�ְְִִֵֶַַָָָה�אי�
עצמ�, �פני אחת אחת � וכ�� טמאה. מק�לי� אינ� ���ְְִֵֶַָ�ְְָ�ְְִֵַַַַַָָ
א�א עצמ�, �פני �לי ה�ל�לת א� האנקלי �אי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ�ְֵֶָָטה�רה;
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�� ���לי� ���תלי� אנקלי ואפ�� �לי. �מקצת ה� ְְְִִִֶֶַָָ�ְְְֲֲִִִֵֵַָהרי
טה�רה. �ה�, וכ��צא וה�גדי� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָה�לי�

.·Èוהע��יה מתט�אה; נעילה, �ית �� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל�לת
חיות]לכתיפה קשירת טה�רה.[� , ְְִִָָ

.‚Èסיט�נ�ת �ל חנויות]�ל�לת מ�ני[� מתט�אה, � ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
טה�רה, � ��י� �עלי ו�ל החנ��ת; �� נ�עלי� ְְֲִֵֶַָָ�ֲֲִֵֶַָ�ה�

לנ�אי. א�א ְֵֶֶָָ�אינ�

.„Èמ��חי �ל ��ה�[מודדי]�ל�לת והיתד�ת קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
טמאה. מק�לי� ����חי�, ��עה � ��רקע ְָ�ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ���קעי�
�היא לפי טה�רה, � עצי� מק���י �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָו�ל�לת

הע�. את ְֵֶֶֶַָמ���ת

.ÂË��סמ מ��ה טפחי� אר�עה � �ד�ל �לי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ל�לת
וה�אר ה�לי; צר� �היא מ�ני ה�לי ע� מתט�א ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹל�לי,
קט�, �לי ו�ל�לת עצמ�. �פני �� ל� �אי� לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטה�ר,

טפחי�. ְֲִָָָע�רה

.ÊËוה�נטר וה���, מ�כת �ל ��אי,[גרז�]ה���ר �ל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וחמ�ר[יתד]וה�קר חר�, לעבודתו]�ל מיוחד �ל[מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ

וה��קלת וה�טלטלת הכתלי�]נ�ח, יושר לבדיקת כלי� �] ְְַַָ�ְְְִֶֶֶַֹ
ה�יתי�, �ה� �ח�בטי� �רזל �ל וה�ידי� �ני�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל

לטחינה]והאפר�ס התבואה עוברת דרכו מ�כת,[� �ל ְְֲֵֶֶֶַַָ
קנה, �ל ה�למ�ס רא� ה��פרי� �� ���רתי� ְֶֶָ�ְְְִִֶַַָָֹוהא�לר

וה�� מ�כת, �ל וה��ה[לוח]וה�למ�ס [סרגל], ְַ�ְְְֶֶֶַַַַַָ
ה��פרי� �ה� הקל�]���רטטי� מק�לי�[על א�� �ל � ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

�ל וכ� עצמ�. �פני �� ל� י� מה� אחד ��ל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�טמאה;
�א��. ֵֵַָ���צא

רביעי יו�

י ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

א�ת�‡. לתקע הע��יי� ה�קרה �ה� ��חזיקי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמסמר�ת
���קעי� ה�סמר�ת וכ� טמאה; מק�לי� אינ� ְְְְְִֵֶַַָ�ְְִִֵֵַָָ�עצי�,
להי�ת� ה�סמר התקי� וא� �ה�. לתל�ת ��תלי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�ת�
�התקינ� מסמר �יצד? טמאה. מק�ל עצמ�, �פני ְְְִִֵֵֶַַָ�ְְְְִִֵֵַַ�לי
ה�תילה, את �� מ�ציא להי�ת א� ,�� ונ�על ��תח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהי�ת
מק�ל זה הרי � חמ�ר �ל א� יד �ל �רחי� ��תנ� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�
עד טה�ר, � החבית את �� ��תח להי�ת התקינ� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�טמאה.

כ�]��צרפ�� לש� .[יעצבו ְְִֶֶ

ה�ת·. ל�מירת סימ� �מ� ע��י �ה�א [לידעחמסמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
בו] עברו �לחניא� �ל מסמר וכ� טמאה; מק�ל אינ� ,ְֵֵַ�ְְְֵֵֶַָ�ְִָ

�ל�יי וכ� טה�ר; וה�יס, ה�אזני� את �� ��לה [ווי]�ה�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הגו�]ה�גרד�ת שמגרדות �י[מתכות על א� � טה�ר�ת , ְְִֵַַַַ

ה�קיעה. מסמר�ת מ�אר �צ�רת�, מ��י� א�� ְְְְְִִִַַָָָָ�ְְְִֵֶַ��סמרי�

ה�רע‚. חובש]מסמר �]� ה�� �� �מ�יזי� ה�לי וה�א , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ה�ע�ת אב� �ל �מסמר טמאה. שמש]מק�ל שעו� טה�ר.[� , ְֵַ�ְְֵֶֶֶַַָָָ

ה�ר�י„. האורג]מסמר �עי�[� האר� ה�סמר וה�א , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ול�פ� הע� א� ה�נה �פ�פרת הא�רג �� ��כניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���ד

טמאה. מק�ל � הח�טי� ְָ�ְִֵֶַַָָעליה

העל‰. �עגלה: ה�תט�א�ת מ�כ�ת �לי [המוטא�� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבי� מהעגלה וה�טרבהנמש� מ�כת, [הע��ל ְְֵֶֶֶַַַ

הבהמות] וה�נפי�שעל מתכות], [בחוריה�]המק�ל�ת[טסי ְְְְִַַַַָ
וה��מ� �המה, צ�ארי ��חת �ברזל הרצ�ע�ת, יתדאת �] ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

העגלה] וה�ח�רשבקצה העול], שבקצה וה�מח��ת[יתד , ְְְְֵַַַַ�
אבני�] להנחת בעגלה והענ��ל[מקו� הפעמו�], לשו� �], ְְִָ

���[וו]וה�נירה את המח�ר �מסמר העגלה], חלקי כל �]. ְְְְִֵֵֶַַַַָ�ָ
המצ�ה ע� �ל העל �עגלה: טה�רי� ,[במתכת]וא�� ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�ֶ

את ה��מיע�ת וה�פ�פר�ת לנ�אי, הע��יי� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוה�נפי�
והאבר וה��בב[עופרת]ה��ל, �המה, צ�ארי [���צד ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
מתכת] וה��י�חישוק �ל�ל, מתכת]�ל וה���יי�,[לוחות , ְְְִִִֶַַַַַ

טה�רי�. א�� �ל � ��� ה�סמר�ת �ל ְְְְִֵֶַַָָָָ��אר

.Âה�ד �ית המוסקת]עקרב שבקורה טמאה.[ברזל מק�ל , ְְֵֵַַַַָ�ְָ
�ר�ס�ת �ל גריסי�]אר�� מוכרי טה�ר[� �ה�א �י על א� � ִֶֶַַָָָ

טמאה. מק�לת ז� הרי מ�כת, �ל עגלה �ח�יו היתה א� �ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ְָ

.Ê:�לי� �ל�ה מ��� טמאה מק�לת �ל�לי�, �ל ְְִִֵָָֹ�ְְְִִִֵֶֶֶַַרחי�
�ברה �מ��� מ�כ�ת, �לי �מ��� ק��ל, �לי .[נפה]מ��� ְְְִִִִִִַָָָ

.Áג�ל��� מ�כת �ל ��י�,[ארו�]ה�לת �עלי �ל � ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מק�לת ר�פאי�, ו�ל טמאה; מק�לת ְָ�ְְְְִֶֶֶַָ�ְֵֶֶַָאינ�

האס�ל�נית את �� את[תחבושת]���יחי� �� ות�לה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָה�ס�רי�.

.Ë�צבת][�ט�י אתכעי� �ה� ��נערי� מ�כת �ל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טה�רי�. ��ירה, וה�ב�עי� טמאה; מק�לי� ְְְְִִִַַָָ�ְְְִֵַַָה�דרה,

.È�ה�תילה[צבת]ה�לקחי את �ה� ,[שנשרפה]��מע� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
וה���ר�ת טמאה. ברזלי�]מק�לי� הרחי�[� את ���פס�ת ְְִַ�ְְְִִֵֶֶַַָָ

לח�ק. א�א ע��י�ת �אינ� טמאה, מק�לי� אינ� � ְְֲֵֵֶֶַָָָ�ְְְְִִֵַַָָמ�מעל�

.‡Èהיתה[קורה]קלסטרה א� � ה�לת את �� ���עלי� ְ�ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָ
טה�רה. מ�כת, �מצ�ה ע� �ל היתה מתט�אה; מ�כת, ְֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

.·Èוה�רנה מנעול]ה�י� חלקי טמאי�.[שני , ְִַַ�ְְִֵָ

.‚Èהפל�]��ה שבראש לפי[כדור טה�רה, � מ�כת �ל ְְִִֶֶֶַָָ
הע�. את מ���ת ְִֵֶֶֶֶַָ�היא

.„È���והעימה[פל�]ה עליו], כרוכי� שהחוטי� ,[הע� ְִַָָ
וסימ��ניה נגינה]וה��ל, �[כלי מ�כת �ל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ח�� טה�רי�; מ�כת, �מצ�י� ע� �ל הי� טמאה. ְִִֶֶַ�ְְֵֶָָ�ְְִַמק�לי�
�נפי� ק��ל �ית ב� היה �א� � ה�ימ��ניה [לוחותמ� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

דקות] טמאה.מתכת מצ�ה, �היא �י על א� �ְִִֶַַ�ְֵָָ

.ÂËי�דע אי� א� � חלי�ת חלי�ת מפ�לת �היא ְִֵֵַ�ְ�ֶֶ�ְֲִֶֶֶַהחצ�צרת
מח�רת; ��היא טמאה מק�לת ז� הרי א��, א�א ֶֶ�ְְְִֶָ�ְֲֵֶֶַָ�ְֲִֶַָָלהחזיר�
טמאה. מק�לת אינ� �להחזיר�, לפרק� ה�ל יכ�לי� ְָ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוא�

.ÊËהחצוצרה]ה�צה של ה�ה[העליו� עליו ���יחי� ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר וה�צה עצמ�; �פני טמאה מק�ל �קיעה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָ�ְְְִִֵַַָ��עת

התחתו�]הרחב עצמ�.[חלקה �פני טמאה מק�ל אינ� , ְֵֵַָָָ�ְְְִֵַָ
עצמ� �פני מנ�רה קני ,�� ���צא טמא. ה�ל ח��ר, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ�ב�עת

לוי �� לה� ��� מ�ני טמאה, מק�לי� אי� נוס�]� �]; ְְִֵַ�ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
��� הנר]ה�רח קיבול �פני[בית מתט�אי� � וה�סיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מק�לי� ה�ל ח��ר, �ב�עת ְָ�ְְְְִִִַַַַָֹעצמ�.

.ÊÈהיא� הח�י� �]ק�רת ל��נ�ת[לוח �� ��� ה��רה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
�רגלי א�ת� ו���יחי� טמאה; מק�לת � מ�כת ְְְְִִֵֶַַָָ�ְֶֶֶֶֶַַ�ל

וה��לר טה�רה. אסירי�]האסירי�, צווארי מק�ל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה ה�לת[משור]טמאה. לח�ר ��יה [הכניסו�ע�ה �ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ
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�� ���לי� ���תלי� אנקלי ואפ�� �לי. �מקצת ה� ְְְִִִֶֶַָָ�ְְְֲֲִִִֵֵַָהרי
טה�רה. �ה�, וכ��צא וה�גדי� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָה�לי�

.·Èוהע��יה מתט�אה; נעילה, �ית �� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל�לת
חיות]לכתיפה קשירת טה�רה.[� , ְְִִָָ

.‚Èסיט�נ�ת �ל חנויות]�ל�לת מ�ני[� מתט�אה, � ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
טה�רה, � ��י� �עלי ו�ל החנ��ת; �� נ�עלי� ְְֲִֵֶַָָ�ֲֲִֵֶַָ�ה�

לנ�אי. א�א ְֵֶֶָָ�אינ�

.„Èמ��חי �ל ��ה�[מודדי]�ל�לת והיתד�ת קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
טמאה. מק�לי� ����חי�, ��עה � ��רקע ְָ�ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ���קעי�
�היא לפי טה�רה, � עצי� מק���י �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָו�ל�לת

הע�. את ְֵֶֶֶַָמ���ת

.ÂË��סמ מ��ה טפחי� אר�עה � �ד�ל �לי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ל�לת
וה�אר ה�לי; צר� �היא מ�ני ה�לי ע� מתט�א ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹל�לי,
קט�, �לי ו�ל�לת עצמ�. �פני �� ל� �אי� לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטה�ר,

טפחי�. ְֲִָָָע�רה

.ÊËוה�נטר וה���, מ�כת �ל ��אי,[גרז�]ה���ר �ל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וחמ�ר[יתד]וה�קר חר�, לעבודתו]�ל מיוחד �ל[מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ

וה��קלת וה�טלטלת הכתלי�]נ�ח, יושר לבדיקת כלי� �] ְְַַָ�ְְְִֶֶֶַֹ
ה�יתי�, �ה� �ח�בטי� �רזל �ל וה�ידי� �ני�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל

לטחינה]והאפר�ס התבואה עוברת דרכו מ�כת,[� �ל ְְֲֵֶֶֶַַָ
קנה, �ל ה�למ�ס רא� ה��פרי� �� ���רתי� ְֶֶָ�ְְְִִֶַַָָֹוהא�לר

וה�� מ�כת, �ל וה��ה[לוח]וה�למ�ס [סרגל], ְַ�ְְְֶֶֶַַַַַָ
ה��פרי� �ה� הקל�]���רטטי� מק�לי�[על א�� �ל � ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

�ל וכ� עצמ�. �פני �� ל� י� מה� אחד ��ל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�טמאה;
�א��. ֵֵַָ���צא

רביעי יו�

י ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

א�ת�‡. לתקע הע��יי� ה�קרה �ה� ��חזיקי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמסמר�ת
���קעי� ה�סמר�ת וכ� טמאה; מק�לי� אינ� ְְְְְִֵֶַַָ�ְְִִֵֵַָָ�עצי�,
להי�ת� ה�סמר התקי� וא� �ה�. לתל�ת ��תלי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�ת�
�התקינ� מסמר �יצד? טמאה. מק�ל עצמ�, �פני ְְְִִֵֵֶַַָ�ְְְְִִֵֵַַ�לי
ה�תילה, את �� מ�ציא להי�ת א� ,�� ונ�על ��תח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהי�ת
מק�ל זה הרי � חמ�ר �ל א� יד �ל �רחי� ��תנ� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�
עד טה�ר, � החבית את �� ��תח להי�ת התקינ� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�טמאה.

כ�]��צרפ�� לש� .[יעצבו ְְִֶֶ

ה�ת·. ל�מירת סימ� �מ� ע��י �ה�א [לידעחמסמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
בו] עברו �לחניא� �ל מסמר וכ� טמאה; מק�ל אינ� ,ְֵֵַ�ְְְֵֵֶַָ�ְִָ

�ל�יי וכ� טה�ר; וה�יס, ה�אזני� את �� ��לה [ווי]�ה�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הגו�]ה�גרד�ת שמגרדות �י[מתכות על א� � טה�ר�ת , ְְִֵַַַַ

ה�קיעה. מסמר�ת מ�אר �צ�רת�, מ��י� א�� ְְְְְִִִַַָָָָ�ְְְִֵֶַ��סמרי�

ה�רע‚. חובש]מסמר �]� ה�� �� �מ�יזי� ה�לי וה�א , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ה�ע�ת אב� �ל �מסמר טמאה. שמש]מק�ל שעו� טה�ר.[� , ְֵַ�ְְֵֶֶֶַַָָָ

ה�ר�י„. האורג]מסמר �עי�[� האר� ה�סמר וה�א , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ול�פ� הע� א� ה�נה �פ�פרת הא�רג �� ��כניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���ד

טמאה. מק�ל � הח�טי� ְָ�ְִֵֶַַָָעליה

העל‰. �עגלה: ה�תט�א�ת מ�כ�ת �לי [המוטא�� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבי� מהעגלה וה�טרבהנמש� מ�כת, [הע��ל ְְֵֶֶֶַַַ

הבהמות] וה�נפי�שעל מתכות], [בחוריה�]המק�ל�ת[טסי ְְְְִַַַַָ
וה��מ� �המה, צ�ארי ��חת �ברזל הרצ�ע�ת, יתדאת �] ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

העגלה] וה�ח�רשבקצה העול], שבקצה וה�מח��ת[יתד , ְְְְֵַַַַ�
אבני�] להנחת בעגלה והענ��ל[מקו� הפעמו�], לשו� �], ְְִָ

���[וו]וה�נירה את המח�ר �מסמר העגלה], חלקי כל �]. ְְְְִֵֵֶַַַַָ�ָ
המצ�ה ע� �ל העל �עגלה: טה�רי� ,[במתכת]וא�� ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�ֶ

את ה��מיע�ת וה�פ�פר�ת לנ�אי, הע��יי� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוה�נפי�
והאבר וה��בב[עופרת]ה��ל, �המה, צ�ארי [���צד ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
מתכת] וה��י�חישוק �ל�ל, מתכת]�ל וה���יי�,[לוחות , ְְְִִִֶַַַַַ

טה�רי�. א�� �ל � ��� ה�סמר�ת �ל ְְְְִֵֶַַָָָָ��אר

.Âה�ד �ית המוסקת]עקרב שבקורה טמאה.[ברזל מק�ל , ְְֵֵַַַַָ�ְָ
�ר�ס�ת �ל גריסי�]אר�� מוכרי טה�ר[� �ה�א �י על א� � ִֶֶַַָָָ

טמאה. מק�לת ז� הרי מ�כת, �ל עגלה �ח�יו היתה א� �ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ְָ

.Ê:�לי� �ל�ה מ��� טמאה מק�לת �ל�לי�, �ל ְְִִֵָָֹ�ְְְִִִֵֶֶֶַַרחי�
�ברה �מ��� מ�כ�ת, �לי �מ��� ק��ל, �לי .[נפה]מ��� ְְְִִִִִִַָָָ

.Áג�ל��� מ�כת �ל ��י�,[ארו�]ה�לת �עלי �ל � ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מק�לת ר�פאי�, ו�ל טמאה; מק�לת ְָ�ְְְְִֶֶֶַָ�ְֵֶֶַָאינ�

האס�ל�נית את �� את[תחבושת]���יחי� �� ות�לה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָה�ס�רי�.

.Ë�צבת][�ט�י אתכעי� �ה� ��נערי� מ�כת �ל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טה�רי�. ��ירה, וה�ב�עי� טמאה; מק�לי� ְְְְִִִַַָָ�ְְְִֵַַָה�דרה,

.È�ה�תילה[צבת]ה�לקחי את �ה� ,[שנשרפה]��מע� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
וה���ר�ת טמאה. ברזלי�]מק�לי� הרחי�[� את ���פס�ת ְְִַ�ְְְִִֵֶֶַַָָ

לח�ק. א�א ע��י�ת �אינ� טמאה, מק�לי� אינ� � ְְֲֵֵֶֶַָָָ�ְְְְִִֵַַָָמ�מעל�

.‡Èהיתה[קורה]קלסטרה א� � ה�לת את �� ���עלי� ְ�ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָ
טה�רה. מ�כת, �מצ�ה ע� �ל היתה מתט�אה; מ�כת, ְֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

.·Èוה�רנה מנעול]ה�י� חלקי טמאי�.[שני , ְִַַ�ְְִֵָ

.‚Èהפל�]��ה שבראש לפי[כדור טה�רה, � מ�כת �ל ְְִִֶֶֶַָָ
הע�. את מ���ת ְִֵֶֶֶֶַָ�היא

.„È���והעימה[פל�]ה עליו], כרוכי� שהחוטי� ,[הע� ְִַָָ
וסימ��ניה נגינה]וה��ל, �[כלי מ�כת �ל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ח�� טה�רי�; מ�כת, �מצ�י� ע� �ל הי� טמאה. ְִִֶֶַ�ְְֵֶָָ�ְְִַמק�לי�
�נפי� ק��ל �ית ב� היה �א� � ה�ימ��ניה [לוחותמ� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

דקות] טמאה.מתכת מצ�ה, �היא �י על א� �ְִִֶַַ�ְֵָָ

.ÂËי�דע אי� א� � חלי�ת חלי�ת מפ�לת �היא ְִֵֵַ�ְ�ֶֶ�ְֲִֶֶֶַהחצ�צרת
מח�רת; ��היא טמאה מק�לת ז� הרי א��, א�א ֶֶ�ְְְִֶָ�ְֲֵֶֶַָ�ְֲִֶַָָלהחזיר�
טמאה. מק�לת אינ� �להחזיר�, לפרק� ה�ל יכ�לי� ְָ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוא�

.ÊËהחצוצרה]ה�צה של ה�ה[העליו� עליו ���יחי� ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר וה�צה עצמ�; �פני טמאה מק�ל �קיעה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָ�ְְְִִֵַַָ��עת

התחתו�]הרחב עצמ�.[חלקה �פני טמאה מק�ל אינ� , ְֵֵַָָָ�ְְְִֵַָ
עצמ� �פני מנ�רה קני ,�� ���צא טמא. ה�ל ח��ר, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ�ב�עת

לוי �� לה� ��� מ�ני טמאה, מק�לי� אי� נוס�]� �]; ְְִֵַ�ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
��� הנר]ה�רח קיבול �פני[בית מתט�אי� � וה�סיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מק�לי� ה�ל ח��ר, �ב�עת ְָ�ְְְְִִִַַַַָֹעצמ�.

.ÊÈהיא� הח�י� �]ק�רת ל��נ�ת[לוח �� ��� ה��רה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
�רגלי א�ת� ו���יחי� טמאה; מק�לת � מ�כת ְְְְִִֵֶַַָָ�ְֶֶֶֶֶַַ�ל

וה��לר טה�רה. אסירי�]האסירי�, צווארי מק�ל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה ה�לת[משור]טמאה. לח�ר ��יה [הכניסו�ע�ה �ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ
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הפתח] כלפי ושיניו המשקו� ������לתו� �י על א� �ְִִֵֶַַַ
לח�ר ע�י� מ��טמאת וא� טמאה; מק�לת אינ� ,��ְֵֶֶַָָ�ְְְְֲִִִֵֶָָָ
הפכ� �מסמר. ��ק�ע�ה עד �טמאת�, ז� הרי � [�ה�לת ְֲֵֶֶַ�ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

המשקו�] לכיוו� שהשיניי� �י�באופ� מ�מעל�, �י� �ְְִֵֵַָ
טה�רה.מ�מ� � ה�דדי� מ� �י� ,� ְְְִִִֵַַָָָ

חמישי יו�

יא ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

טמאה,‡. יק�ל ולא מ�כת �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ה
�ה�א מה לפי ה�ל מ�מאת�? יטהר עניינו]א� לפי �]. ְִִַ�ְְִֶַַָֹ

עדי�·. � מלאכ�� מעי� לע��ת יכ�ל �ה�לי זמ� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ�ל
מ�כת �ל �לי �יצד? �ל�. �כלי וח��ב �לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָה�א
�לי ה�א הרי � �� למ�את יכ�ל ה�א והרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹ����ר,
לק�ל �די ה�ח�, ח�י�. �� לח� �די ה��מק��, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ��היה.

מטבעות]סלעי� ה�פס[� למי�]. גדול לק�ל[כלי �די , ְְְִֵֵֶֶַַָ
�ר�ט�ת.[כדי�]קית�נ�ת לק�ל �די ה�ית��, מ�כת. �ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

למד �די ה�מ�, �מ��ת ה�י�. �ה� למד �די ה�י�, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ��ת
נקבי� �ל�ה ב� ��פרצ� חר�ל �ל מסננת ה�מ�. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�

זה לת�� זה אחד]מ�מ�ה, במקו� �אינ�[� לפי טה�רה, � ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
מגרפה מלאכ��. מעי� לבחישה]מ���ת ���[כלי ���ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מעי� ע��ה �אינ� טה�רה; �קרנס, �היא �י על א� �ְִִֶַַ�ְְֵֵֵֶָָָָ
�� לתקע נע�ית לא והיא ה�רנס, מעי� א�א ְְְֲִִֵַַָָֹֹ�ְְֵֵֶַַָָמלאכ��

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַָָֹ�ְ�קרנס.

�ל�‚. �� נ���ר א� � ��יו ���ל� צמר �ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמסרק
� ה�ל� מ� אחת החיצ�נה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�מק��
אינ� �החיצ�נה ;���� �� לסרק יכ�ל �אינ� לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטה�ר,

ל�ריקה היא]מ�עלת רחבה מעי�[כי ע��ה �אינ� וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
��י�, ה�סרק מ� נ�ל� טה�ר. � מ�כ�ת �כלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכ��

למלקטת מלקחיי�]וע�א� והתקינ�[� אחת, טמא�ת. � ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
לל�� א� לכרו�]לנר, מק�לת[� � לר��� הח�ט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

��א �י על א� � �גד�לה עבה ה�� היתה וא� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ�טמאה;
עצמ�. �פני מתט�אה ז� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינ�,

.„� ��י� �� ונ���ר ��יו, ���ל� ���� �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמסרק
טה�ר. אחת, �� נ���ר ְִֵֵַַַָָטמא;

מהבור]ה�ד�מי�‰. כלי� להעלאת �����ר�,[מקלות ְְְִִֶַַ
��ה� שבראשיה�]ואנקלי וו �הרי[� טמאי�; � ק�מת ְ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

מ�ד�. ��הי� ה�אר, מ� ה�לי �ה� לה�ציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפ�ר

.Âמשור]מגרה מ�ינתי�[� אחת ��� שני���לה כל בי� �] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ש�] נשברה ה�יטשיניי� מלא �� נ���ר טה�רה. ארבעה, �] ְְְִִֵַַָָֹ

���אר.אגודלי�] לג�ר אפ�ר �הרי טמאה, � אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�מק��

.Êוה�פסלת[גרז�]ה�עצד חדה]והאזמל וה�ק�ח[סכי� ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ח��מ� נ�ל טמאה; מק�לי� עדי� שלה�]��פגמ�, החוד �], ְְְְֲִִִֶַַ�ְִִַָָ

ה�ק�ח, מ� ח�� � טמאי� ל�ני�, ��חלק� וכ�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְְִטה�רי�.
והרנקי .�� לנקב יכ�ל אינ� נגרי�]�הרי עצמ�[כלי �פני ְְֲִֵֵֶָָֹ�ְְְִִֵַָ

�לי. מ�צת �היא מ�ני טמאה, מק�לת אינ� �ְֵֶֶַָ�ְְְְִִִִֵֶָָ

.Áיד �מ�ל והרמח, מ�ל, �מ� העק� וה��י� וה��י�, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹה�י�,
ביתי] לשימוש �עלי[� �ל קט�י� מס�רי� וז�ג קציר, �מ�ל ,ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

�ל � ��חלק� ס�רי� �ל �ד�לי� מס�רי� �ל וז�ג ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��י�,
מלאכ��. מעי� ע��ה �ה�א מ�ני טמאה, מק�ל מה� ְְְְִֵֵֵֶֶַָ�ְֵֵֵֶֶַחלק

.Ë�אינ� לפי טה�רה, � ל�ני� ��חלקה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמס�רת
�דחק. א�א ה�ער את ְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹמעברת

.È��מג�]�רי א�[� � לרח�� טה�ר; לאר��, ��חלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ
טהרת�? מאימתי טמא. רא��נה, מלאכ�� מעי� ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמ���

יחליד]מ��בלה �לה[� מלאכ��. מעי� מ��� ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מ�מעלה א� � ר�� �� העליו�]ונ���ר וא�[החלק טמא; , ְְִֵַ�ְְְִִִֵַָָ

הרי � לתכ�יט חליה וע�ה מ���, ק�� טה�ר. ְְְֲִֵַָ�ְְִִִֵֶַָָָָמ�מ�ה,
טמאה. מק�לת ְָ�ְֶֶַז�

.‡Èזהבי�[מפוח]�פ�פרת ז�גי�,[צורפי�]�ל ו�ל , ְְִִֶֶֶֶֶַָָ
טה�רה. לאר��, ��חלקה � זכ�כית ע��י ו�ל נ�חי�, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָו�ל
טמאה; רא��נה, מלאכ�� מעי� מ���ת א� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרח��

טה�רה. לאו, ְְִָָוא�

.·Èאיחסו�]�לבא כלי ו�ל[� ר�פאי�, ו�ל ס�רי�, �ל ְְְְִִֶֶֶַָָָ
� נ�חי� ו�ל טה�רה; � ל�ני� ��חלקה זכ�כית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָע��י
ה�חלי�. את �� ח�תה �תח�ה �ה�א מ�ני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È�אינ א� � ����ט�ה א� ����רה מ�כת �ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמראה
עדי� ה�ני�, רב מראה היתה טה�רה; ה�ני�, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

��היתה. �לי ְְְִִֶָָהיא

.„È�עקצ א� ה�ק�ב, קצת� ���ל ראשה]מחט �]� ְִֶַַַַָָָ�ְָ
,�� לרק� הח�ט את עליה לל�� התקינ� וא� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטה�רה;

��י� �ל מחט אבל עבה]טמאה. קצת�[שהוא ���ל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ר��� �ה�א מ�ני טמאה, � חורט]ה�ק�ב ה�ני.[� ��צה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.ÂË,�ה� וכ��צא ה�הב א� ה�ני עליה ���פפי� ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָה�חט
�י� ,��� ה�ק�ב ���ל �י� � ע��י� �הר�קמי� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�דר�

ה�פירה. מלאכ�� �אי� טמאה, � עקצ� ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ִֶַ���ל

.ÊË,ה�פירה את מע�בת א� � חל�דה �העלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמחט
טמאה. לאו, וא� ְְְִֵָָָטה�רה;

.ÊÈ�פ� טה�רי�; חל�דה, �העל� וה��י� [שייפ�]ה�י� ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכ� הי�נה. לטמאת� חזר� הטוויה]וה�חיז�, [ברזל ְְְְִִָָ�ְְְְִֵַָָָָָ

לטמאת�ה][מעקמימות���ט� חזרה �פפ�, טה�רה; , ְְְְְֶָָָָָָָ�ְָָ
ְַָָהי�נה.

.ÁÈ,�ארכ�ת מ��� ����ר ארכ�ה �מ� עק� ָ�ְְִִֶַַָ�ְְְֵַַַָֹמפ�ח
�� �מי� הע��י מפ�ח וכ� יוונית]טה�ר; מ���[ג' ����ר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינ� והרי �ה�, לפ�ח יכ�ל אינ� �הרי � טה�ר ,���ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
טמא, � �נקבי� ��י� �� הי� מלאכ��. מעי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמ���י�
ה�קבי�; מ�ני טמא, � ה��י� נ�ל� ה�א. מפ�ח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�עדי�
ונס�מ� ה��י�, נ�ל� ה��י�. מ�ני טמא, � ה�קבי� ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנס�מ�

טה�ר. � זה לת�� זה ה�קבי� ��פרצ� א� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָה�קבי�

.ËÈ��ברא� ה���, �� להרי� �� האחד �רא�� ��� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�לי
��יו; מ�ני טמא כ��, נ�לה � ה��ר �� לצל�ת מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָה�ני
כ�� ���לה מכח�ל וכ� .��� מ�ני טמא � ��יו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנ�ל�

ה�חל �� ה�כר[הצבע]���רפי� מ�ני טמא החלק� [היינו ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה��.�] מ�ני טמא, � ה�כר נ�ל העי�; �� ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ���חלי�

.Îסבכה� �� אחד ��רא�� רשת]�לי עליו,[� לצל�ת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל א� ה�דרה מ� ה��ר �ה� לה�ציא ��י� ה�ני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ב�צה
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טמא � ��יו נ�ל� ��יו; מ�ני טמא � ��� נ�לה � ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהא�
האחד, �רא�� ���תבי� מ�כת �ל עט וכ� .��� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ני
ה��חק; מ�ני טמא � ה��תב נ�ל � ה�ני �רא�� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹ�מ�חקי�
�א��; ���צא �ל וכ� ה��תב. מ�ני טמא � ה��חק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנ�ל
�יצד? מלאכ��. מעי� לע��ת יכ�ל ה��אר ��היה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוה�א,
מאר�� נ�אר א� � ה��תב ונ�אר ,��� ה��חק ���ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
��אחז אפ�ר �הרי טמא, � אצ�ע�תיו לק�רי ���יע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�די
מאר�� נ�אר א� � ה��חק ונ�אר ה��תב, נ�ל ויכ�ב; ��ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹ
נ�אר .�� למחק ל� אפ�ר �הרי טמא, � יד� �ס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

�זה. ���צא �ל וכ� טה�ר. מ�ה, ְִֵֵֶֶַָָָֹ�ח�ת

.‡Î��מחודדי�]קר קצותיו ע���[ששני [הקצה���ל �ְְִֶַָֹ
�יתהרחב] מ�ני טמא � �� מנ�ר �החר� ה�ד וה�א ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]���ע� ע���.[הקצה מ�ני טמא � ���ע� �ית נ�ל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מ��פ� קיבולו]נ��ר בית טה�ר.[� , ְִַַָ

.·Îבמחרישה]חרח�ר חד ברזל ה�א[� עדי� � ��פ�� ְְֲִִֶַַַ
מ��פ� נ��ר ר��; ���טל עד הרחב]�לי, טה�ר.[חלקו , ְִִֵֶַָ�ְִַַָ

.‚Îה�למד וה�א בחרישה]ה�ר�ע, הבהמה מכווני� [בו ְְְֵַַַַַָ
�קצת� �ק�ע חד מסמר �כמ� עבה; אר� ע� ה�א �ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
מ�מ�ה ה�ני �ב�צה '�רב�'. נקרא ה�רזל וזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ�מעלה,
'חרח�ר'. נקרא ה�רזל וזה ;�� נכנס והע� רמח, �מ� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�רזל

.„Îיי�]מניקית שאיבת �מ�[כלי �היא מ�כת �ל ְְִִִֶֶֶֶַ
�דלת, א� �מ�ל א�ת� מ��ק�ע � ��טמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�פ�פרת,
���ל �קבע� נטמאה, לא �טהר. � הע� ע� א�ת� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויח�ר

�מק�מ� טמאה מק�לת ז� הרי � ��לת �ליא� ��ל ; ְֲֵֶֶֶֶַַ�ְְְִֵֶָָָ
��הי�, טמאה מק�לי� � ��תל א� ���רה ��בע� ְְֶָָ�ְְְִֶֶַַַַָָָָֹמ�כ�ת

מע�יה�. ����ה ְֲֵֶֶֶַַַעד

.‰Î�נח��מי �ל �� הבצק]לפיכ�, עורכי� �ל[עליו ְְִִֶֶַַָ
מ�אר �זה ���צא �ל וכ� טמא. � ��תל ��בע� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ�כת
� מק�ליה� �י� ���טיה� �י� ��ק�ע�, מ�כ�ת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�לי

��הי�. טמאה ְְֶָָ�ְְִַמק�לי�

שישי יו�
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מ�מאת�.‡. טהר� ����ר�, עצ� �כלי ע�ר �כלי ע� ְָָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ�לי
וע�ה �בריה� את ���� א� מ�בריה�, �לי וע�ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
��א ה�ה�רי� ה�לי� ��אר א�� הרי � אחרי� �לי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמה�
�לי וכ� �לה�א. מ�א� טמאה מק�לי� �ה� מ�ד�, ְְְְִֵֵַָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַֹנטמא�
וע�ה וחזר ה�יכ�, טהר�. ��טמא�, אחר ����ר� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמ�כ�ת
לכלי ואי� הי�נה; לטמאת� חזר� � אחרי� �לי� ְְְְִֵֵַָָָָ�ְְֲִִֵֵֵֶָמה�
��ה� �מקוה ��ט�יל� עד �מ�רה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמ�כ�ת

�ב�רי�. י�אר� א� ְְֲִִִֵָ�למי�,

ס�פרי�.·. מ�ברי הי�נה, לטמאת� מ�כ�ת �לי ְְְְִִִֵַָָָָ�ְְֲֵַַַָָוחזרת
�זרה, הי�נה? ל�מאה ��חזר� מ�כ�ת �לי על �זר� מה ְְְֵַָָָָ�ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ני
;���� �� אחר �לי מ��� ויע�ה וי�יכ� �לי, ל� י�מא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ��א
'ה�בירה ויאמר: יב�א ��רה, �די� טה�ר �ה�א �אמר ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוא�
וע�ה וה�יכ� נ��ר �א� ��� מטהרת; וה�בילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמטהרת,
הט�יל�, א� �� � ���� �� טה�ר ה�א הרי ��היה, �לי ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמ���
ויב�א� .'���� �� טה�ר ה�א הרי ��היה, �ה�א �י על ְְֲִֵֶֶַַַָָָָא�

�מ� הערב צריכי� ה�לי� �אי� אחרל�מר, החמה [שקיעת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
טמאה.טבילת�] עליה� �זר� זה, ח�� מ�ני ;ְְֲֲִֵֵֶֶָָ�ְָ

א�‚. � ה�מא�ת ��אר א� �מת, ��טמא �לי ְִ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָאחד
�מת, נטמא ��ט�ל. עד הי�נה, לטמאת� חזר � ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ�ְִִַָה�יכ�
אחר, �לי וע�ה� ה�יכ� �� ואחר ��לי�י, עליו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָוה�ה
הזיה ואי� טמא, זה הרי � והט�יל� ��ביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוה�ה
טהרה, ל� ואי� ה��; �אחר לה�יה מצטרפת ה�� ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��ד�
קד� �לי ��ה�א ויט�יל ��ביעי �לי�י עליו ���ה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
���יכ�. אחר ויט�יל ��ביעי �לי�י עליו י�ה א� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�בירה,

טה�ר„. �רזל ע� ��לל� טמא אחד]�רזל לכלי התיכ� �] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
טה�ר; ה�ה�ר, מ� רב וא� טמא; ה�מא, מ� רב א� �ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
ה�ל וצר� �גללי�, ��לל� טיט וכ� טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מק�ל זה הרי � ה�יט מ� רב א� � �לי וע�ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��ב��,
אינ� ה�ללי�, מ� רב וא� חר�; �לי �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�טמאה,

טמאה. ְָ�ְֵַמק�ל

�אנ�‰. �אנכ� ה�ה�רי� מ�כ�ת במתכת]�לי ציפ� טמא,[� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
טה�רי�. ה� הרי ה�מא, האנ� מ� �לי� הע��ה אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטמאי�;

.Â��ע�י וע�ה ה�ה�ר, ה�רזל מ� �ע�ה� [קצהו]קר�� �ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
וה�ר�� ה�ה�ר, מ� ע�י�� ע�ה טמא; זה הרי � ה�מא ְֹ�ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמ�
מלאכה. הע��ה אחר ה�ל� �ה�ל טה�ר; זה הרי � ה�מא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�

.Ê�חסמ� טה�ר טה�ר.[ציפהו]קר�� טמא, �ברזל �ְְְֲֵֶֶַָָָָֹ

.Á��גדולה]קית ו��ליו[כוס ה�מא, מ� �ע�ה� ְִִֵֶַָָָָ
מ�[תחתיתו] ו��ליו ה�ה�ר, מ� ע�ה� טה�ר; � ה�ה�ר ְִִִַַָָָָָָמ�

מלאכה. והע��ה המק�ל, אחר ה�ל� ה�ל טמא; � ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה�מא

.Ë,�ס�פרי מ�ברי �היא �טמאה ��טמא מ�כת ְְְִִִִֵֶָ�ְְְִִֶֶֶַָ�לי
וה�יכ� ונ��ר, ,�� וכ��צא זרה �עב�דה ��טמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ�ג��
חזר א� ספק זה הרי � אחר �לי מ��� וע�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר. לא א� הי�נה, ְְַַָָָָֹ�ְלטמאת�

.È.�ה�לי �כל טהר� ונ��ר�, ��טמא� ה�כ�כית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�לי
ח�זרי� אינ� � אחר �לי מה� וע�ה וה�יכ�, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפ��

טמאת� �ע�ר לפי י�נה; זכוכית]לטמאה כלי מ�ברי[של ְ�ְְְִִֶַָָָ�ְְִִֵָָ
וכ� י�נה. �טמאה עליה� �זר� לא ��ארנ�, �מ� ְְְֵָָָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹס�פרי�,
�רא�יי� �לי� ��בריה� �י על א� � ����ר� זכ�כית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ�לי
לפי טמאה, מק�לי� אינ� �לי�, �ירי וה� ה�איל ְְִָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָלת�מי�,
זכ�כית �ל קערה �יצד? חר�. לכלי ��מי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�אינ�

��ליה והתקי� אי�[תחתיתה]����רה, � לת�מי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
וא� ��ערה. �ה� �י על א� טמאה, מק�לי� ְְְִִֵֶַַַָָָ�ְְִִַַַה��לי�

ו�פ� ה�בר, רא� את זה[שייפו]קרס� הרי � ���פי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� טמאה. ְְֵֵֶַָָֹ�ְֵַמק�ל

.‡Èיה[בקבוק]צל�חית� ���ל אחת, �יד ה��לת קט�ה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
א�א לת�כ�, ה�ד מכניסי� �אי� מ�ני טמאה; מק�לת �ְֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
� �יה ���ל ידי�, ���י ה��לת �ד�לה אבל מ��ה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�צק
יד� ��כניס ��עה ��ד ח�בלת �היא מ�ני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטה�רה,

�ליט�� �ל צל�חית וכ� �היא[בוש�]לת�כ�. �י על א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
�אצ�ע� �ח�בלת מ�ני טה�רה; �יה, נ�ל א� � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקט�ה

מ��כ�. ה��� ���ציא ְִִֶֶַָָָֹ��עה

.·È�ה�[כדי�]לגיני עדי� � �יה� ���ל ה�ד�לי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ
ל�ב�י� מתקינ� �ה�א מ�ני ירקות]�לי�, .[לכבישת ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
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טמא � ��יו נ�ל� ��יו; מ�ני טמא � ��� נ�לה � ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהא�
האחד, �רא�� ���תבי� מ�כת �ל עט וכ� .��� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ני
ה��חק; מ�ני טמא � ה��תב נ�ל � ה�ני �רא�� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹ�מ�חקי�
�א��; ���צא �ל וכ� ה��תב. מ�ני טמא � ה��חק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנ�ל
�יצד? מלאכ��. מעי� לע��ת יכ�ל ה��אר ��היה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוה�א,
מאר�� נ�אר א� � ה��תב ונ�אר ,��� ה��חק ���ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
��אחז אפ�ר �הרי טמא, � אצ�ע�תיו לק�רי ���יע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�די
מאר�� נ�אר א� � ה��חק ונ�אר ה��תב, נ�ל ויכ�ב; ��ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹ
נ�אר .�� למחק ל� אפ�ר �הרי טמא, � יד� �ס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

�זה. ���צא �ל וכ� טה�ר. מ�ה, ְִֵֵֶֶַָָָֹ�ח�ת

.‡Î��מחודדי�]קר קצותיו ע���[ששני [הקצה���ל �ְְִֶַָֹ
�יתהרחב] מ�ני טמא � �� מנ�ר �החר� ה�ד וה�א ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]���ע� ע���.[הקצה מ�ני טמא � ���ע� �ית נ�ל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מ��פ� קיבולו]נ��ר בית טה�ר.[� , ְִַַָ

.·Îבמחרישה]חרח�ר חד ברזל ה�א[� עדי� � ��פ�� ְְֲִִֶַַַ
מ��פ� נ��ר ר��; ���טל עד הרחב]�לי, טה�ר.[חלקו , ְִִֵֶַָ�ְִַַָ

.‚Îה�למד וה�א בחרישה]ה�ר�ע, הבהמה מכווני� [בו ְְְֵַַַַַָ
�קצת� �ק�ע חד מסמר �כמ� עבה; אר� ע� ה�א �ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
מ�מ�ה ה�ני �ב�צה '�רב�'. נקרא ה�רזל וזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ�מעלה,
'חרח�ר'. נקרא ה�רזל וזה ;�� נכנס והע� רמח, �מ� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�רזל

.„Îיי�]מניקית שאיבת �מ�[כלי �היא מ�כת �ל ְְִִִֶֶֶֶַ
�דלת, א� �מ�ל א�ת� מ��ק�ע � ��טמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�פ�פרת,
���ל �קבע� נטמאה, לא �טהר. � הע� ע� א�ת� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויח�ר

�מק�מ� טמאה מק�לת ז� הרי � ��לת �ליא� ��ל ; ְֲֵֶֶֶֶַַ�ְְְִֵֶָָָ
��הי�, טמאה מק�לי� � ��תל א� ���רה ��בע� ְְֶָָ�ְְְִֶֶַַַַָָָָֹמ�כ�ת

מע�יה�. ����ה ְֲֵֶֶֶַַַעד

.‰Î�נח��מי �ל �� הבצק]לפיכ�, עורכי� �ל[עליו ְְִִֶֶַַָ
מ�אר �זה ���צא �ל וכ� טמא. � ��תל ��בע� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ�כת
� מק�ליה� �י� ���טיה� �י� ��ק�ע�, מ�כ�ת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�לי

��הי�. טמאה ְְֶָָ�ְְִַמק�לי�

שישי יו�

יב ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מ�מאת�.‡. טהר� ����ר�, עצ� �כלי ע�ר �כלי ע� ְָָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ�לי
וע�ה �בריה� את ���� א� מ�בריה�, �לי וע�ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
��א ה�ה�רי� ה�לי� ��אר א�� הרי � אחרי� �לי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמה�
�לי וכ� �לה�א. מ�א� טמאה מק�לי� �ה� מ�ד�, ְְְְִֵֵַָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַֹנטמא�
וע�ה וחזר ה�יכ�, טהר�. ��טמא�, אחר ����ר� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמ�כ�ת
לכלי ואי� הי�נה; לטמאת� חזר� � אחרי� �לי� ְְְְִֵֵַָָָָ�ְְֲִִֵֵֵֶָמה�
��ה� �מקוה ��ט�יל� עד �מ�רה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמ�כ�ת

�ב�רי�. י�אר� א� ְְֲִִִֵָ�למי�,

ס�פרי�.·. מ�ברי הי�נה, לטמאת� מ�כ�ת �לי ְְְְִִִֵַָָָָ�ְְֲֵַַַָָוחזרת
�זרה, הי�נה? ל�מאה ��חזר� מ�כ�ת �לי על �זר� מה ְְְֵַָָָָ�ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ני
;���� �� אחר �לי מ��� ויע�ה וי�יכ� �לי, ל� י�מא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ��א
'ה�בירה ויאמר: יב�א ��רה, �די� טה�ר �ה�א �אמר ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹוא�
וע�ה וה�יכ� נ��ר �א� ��� מטהרת; וה�בילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמטהרת,
הט�יל�, א� �� � ���� �� טה�ר ה�א הרי ��היה, �לי ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמ���
ויב�א� .'���� �� טה�ר ה�א הרי ��היה, �ה�א �י על ְְֲִֵֶֶַַַָָָָא�

�מ� הערב צריכי� ה�לי� �אי� אחרל�מר, החמה [שקיעת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
טמאה.טבילת�] עליה� �זר� זה, ח�� מ�ני ;ְְֲֲִֵֵֶֶָָ�ְָ

א�‚. � ה�מא�ת ��אר א� �מת, ��טמא �לי ְִ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָאחד
�מת, נטמא ��ט�ל. עד הי�נה, לטמאת� חזר � ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ�ְִִַָה�יכ�
אחר, �לי וע�ה� ה�יכ� �� ואחר ��לי�י, עליו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָוה�ה
הזיה ואי� טמא, זה הרי � והט�יל� ��ביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוה�ה
טהרה, ל� ואי� ה��; �אחר לה�יה מצטרפת ה�� ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��ד�
קד� �לי ��ה�א ויט�יל ��ביעי �לי�י עליו ���ה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
���יכ�. אחר ויט�יל ��ביעי �לי�י עליו י�ה א� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�בירה,

טה�ר„. �רזל ע� ��לל� טמא אחד]�רזל לכלי התיכ� �] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
טה�ר; ה�ה�ר, מ� רב וא� טמא; ה�מא, מ� רב א� �ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
ה�ל וצר� �גללי�, ��לל� טיט וכ� טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מק�ל זה הרי � ה�יט מ� רב א� � �לי וע�ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��ב��,
אינ� ה�ללי�, מ� רב וא� חר�; �לי �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�טמאה,

טמאה. ְָ�ְֵַמק�ל

�אנ�‰. �אנכ� ה�ה�רי� מ�כ�ת במתכת]�לי ציפ� טמא,[� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
טה�רי�. ה� הרי ה�מא, האנ� מ� �לי� הע��ה אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטמאי�;

.Â��ע�י וע�ה ה�ה�ר, ה�רזל מ� �ע�ה� [קצהו]קר�� �ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
וה�ר�� ה�ה�ר, מ� ע�י�� ע�ה טמא; זה הרי � ה�מא ְֹ�ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמ�
מלאכה. הע��ה אחר ה�ל� �ה�ל טה�ר; זה הרי � ה�מא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�

.Ê�חסמ� טה�ר טה�ר.[ציפהו]קר�� טמא, �ברזל �ְְְֲֵֶֶַָָָָֹ

.Á��גדולה]קית ו��ליו[כוס ה�מא, מ� �ע�ה� ְִִֵֶַָָָָ
מ�[תחתיתו] ו��ליו ה�ה�ר, מ� ע�ה� טה�ר; � ה�ה�ר ְִִִַַָָָָָָמ�

מלאכה. והע��ה המק�ל, אחר ה�ל� ה�ל טמא; � ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה�מא

.Ë,�ס�פרי מ�ברי �היא �טמאה ��טמא מ�כת ְְְִִִִֵֶָ�ְְְִִֶֶֶַָ�לי
וה�יכ� ונ��ר, ,�� וכ��צא זרה �עב�דה ��טמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ�ג��
חזר א� ספק זה הרי � אחר �לי מ��� וע�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר. לא א� הי�נה, ְְַַָָָָֹ�ְלטמאת�

.È.�ה�לי �כל טהר� ונ��ר�, ��טמא� ה�כ�כית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�לי
ח�זרי� אינ� � אחר �לי מה� וע�ה וה�יכ�, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפ��

טמאת� �ע�ר לפי י�נה; זכוכית]לטמאה כלי מ�ברי[של ְ�ְְְִִֶַָָָ�ְְִִֵָָ
וכ� י�נה. �טמאה עליה� �זר� לא ��ארנ�, �מ� ְְְֵָָָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹס�פרי�,
�רא�יי� �לי� ��בריה� �י על א� � ����ר� זכ�כית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ�לי
לפי טמאה, מק�לי� אינ� �לי�, �ירי וה� ה�איל ְְִָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָלת�מי�,
זכ�כית �ל קערה �יצד? חר�. לכלי ��מי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�אינ�

��ליה והתקי� אי�[תחתיתה]����רה, � לת�מי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
וא� ��ערה. �ה� �י על א� טמאה, מק�לי� ְְְִִֵֶַַַָָָ�ְְִִַַַה��לי�

ו�פ� ה�בר, רא� את זה[שייפו]קרס� הרי � ���פי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� טמאה. ְְֵֵֶַָָֹ�ְֵַמק�ל

.‡Èיה[בקבוק]צל�חית� ���ל אחת, �יד ה��לת קט�ה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
א�א לת�כ�, ה�ד מכניסי� �אי� מ�ני טמאה; מק�לת �ְֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
� �יה ���ל ידי�, ���י ה��לת �ד�לה אבל מ��ה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�צק
יד� ��כניס ��עה ��ד ח�בלת �היא מ�ני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטה�רה,

�ליט�� �ל צל�חית וכ� �היא[בוש�]לת�כ�. �י על א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
�אצ�ע� �ח�בלת מ�ני טה�רה; �יה, נ�ל א� � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקט�ה

מ��כ�. ה��� ���ציא ְִִֶֶַָָָֹ��עה

.·È�ה�[כדי�]לגיני עדי� � �יה� ���ל ה�ד�לי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ
ל�ב�י� מתקינ� �ה�א מ�ני ירקות]�לי�, .[לכבישת ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
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.‚Èרב� ה�פ� �לי� �� נפ�� טה�ר; ר��, ��פ�� ְְְִִֵֶַָֹ�ְִֶַ��ס
טה�ר. � �זפת �י� �בע� �י� �סתמ�, נ�ב טה�ר. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�בה�,
טה�רי�. � מ�מ�� �י� מ�מעל� �י� ���ב�, וה�ל�חית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוה��ס

.„Èגדולה]ה�מח�י מ�מעלה,[קערה ���ב� וה�ערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
את לק�ל יכ�לי� א� � נס�ק� טה�רי�. מ�מ�ה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאי�;

טה�רי�. לאו, וא� טמאי�; �צ�נ�, ְְְְִִִִֵֵַַָהח�י�

ÂË�החת�כי בשפת�]ה��ס�ת חלקי� �י[שאינ� על א� � ֲִִַַַַ
טמאה. מק�לי� ה�ה, את ס�רטי� ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ��פת�תיה�

.ÊËמ�[משפ�]האפר�ס� ה�א �הרי טה�ר, � זכ�כית �ל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מק�ל. �אינ� ְֵֵֶַַַמח�

.ÊÈי� על א� טה�רה, � למראה א�ת� �ע��י� ְְְְִִִֶַַַָָָזכ�כית
ה�רוד לק�לה. נע�ית ��א לפי מק�לת; [כלי�היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

עלכדורי] �����יח� �י על א� � מק�ל �ה�א זכ�כית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ�ל
טמאה. מק�ל זה הרי � מק�ל ואינ� צ�� על נה�� ְָ�ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ַה�לח�,

.ÁÈ;טמאה מק�ל מראה, �ע�ה� זכ�כית �ל ְָ�ְְְְִֵֶֶַַַָָָ�מח�י
���יחי� �ברי� ��הי� �די למראה, ע�ה� מ�ח�ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוא�
אי� � זכ�כית �לי וכל טה�ר. זה הרי � מאח�ריו נראי� ��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

ה�לי�. �כל מלאכ�� ���מר עד טמאה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ְְִַמק�לי�
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מתט�א‡. חר� �לי �אי� מק�מ�ת, �כ�ה �ארנ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר
�בה�ט מאויר�, הזזת]א�א ה�לי�[� �ל ��אר ה�ב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לאויר� טמאה נכנסה וא� נטמא�; ה�מאה, �ה� ְֲִַָָ�ְְְְְְִִִָָ�ְֶֶַָָָ��געה
נמצא טה�רי�. ה� הרי � �ה� נגעה �]ולא �כלי[כלי ה�מא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

�כלי טה�ר ה�לי�, �כל וה�מא ה�לי�; �כל טה�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחר�,
��אמר: מאויר�? א�א מ��א חר� �לי �אי� �מ�י� ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָחר�.
ה�א מ��כ� � ��כ�" אל מה� י�ל א�ר חר� �לי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָֹ"וכל

מאח�ריו. מ��א ואינ� ְֲִִֵֵֵֵַַָמ��א,

�מ�קי�·. אכלי� מט�א �� מאויר�, ����א ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�כ��
�מ�קי� אכלי� ונכנס� ��טמא, חר� �לי �יצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאויר�.
טמאי�, א�� הרי � �� נגע� ��א �י על א� � ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאויר�
ה�לי� �אר אבל יטמא". �ת�כ� א�ר "�ל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ��אמר:
�ה�. ���ע� עד �מ�קי�, אכלי� מט�אי� אינ� � ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�מאי�

�י�‚. חר� �לי �י� מאויר�, �לי� מט�א חר� �לי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאי�
�ת�כ�, �לי� �הי� �ד�ל חר� �לי �יצד? �לי�. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�אר
טה�רי�. ה�לי� וכל טמא, ה�א � �אויר� טמאה ְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְְְִָונכנסה
מאויר�, ה��קי� נטמא� � ��ת�כ� ��לי� מ�קי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהי�

זה והרי ה�לי�; את �מט�אי� שבתוכו]וח�זרי� הכלי �] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]א�מר: ט�אתני'.[� וא�ה ט�א�ני, לא 'מט�אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

�לבד,„. �אח�ריו טמאי� מ�קי� ��גע� חר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�לי
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�לי�. �ל ��אר אח�ריו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנטמא�
מ�קי� �� ונגע� ,��� ל� אי� א� אבל ;��� ל� ְְְְֲִִֵֶַָָָָ��היה
חר�, �כלי ��� ל� �אי� ��ל טה�ר; זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָטמאי�
מ�קי� א� אכלי� נגע� �מ�קי�. מ��אי� אח�ריו ְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָאי�
חר� �לי ואחד טמאי�. א�� הרי ה�מא, חר� �לי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�אח�רי
��גע� ה�מאי� ה�לי� ��ל זה; �דבר ה�לי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
נטמא�. � מאח�ריה� �י� מ��כ� �י� �ה�, מ�קי� א� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלי�

על‰. ��פה� א� לאויר�, טמאה ��כנסה חר� �לי ְֲִֶַַָָָ�ְְְִִֶֶֶֶָָאחד
�הרי � עליה אהל ונע�ה האר� על ה��נחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ַה�מאה

ה�מ�עה מ�י �ת�כ�. רבינו]ה�מאה ��ה[ממשה למד�, ַ�ְְְְִִֶֶַָָָ
האהלי�. את לר��ת ��כ�", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָ��אמר

.Âחר[גומא]��מה �לי וכפה �ת�כ�, מ�נח ה�ר� ��היה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
���נס עד ��כ�", "אל ��אמר: נטמא, לא � ה��מה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
למ�ה ה�מצא ה�ר� לפיכ�, �ת�כ�. טמאה �ל ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ�ְֶַָעצמ�

�]מ�ח��� שבתחתית בעפר �]� קרקעית� �היא ���ר, �ל ְִ�ְְִִֶֶַַָ
��מה ��� מת ועכ�ו נפל, 'חי א�מר: �אני טה�ר; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָה���ר
���ר �ל מ�ח��� למ�ה ט�עת א� מחט נמצאת א� וכ� ְֶַ�ְְְְִִִֵֵַַַַַַָז�'.
��ארנ�, �מ� טמאי� ה�מצאי� ה�לי� ��ל �י על א� �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
�א ��א עד הי� ��' א�מר: �אני טה�ר; ה���ר ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
���� נמצא� לת�כ�'. נפל� ולא עליה�, נבנה וה���ר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה���ר,
�נח��� נמצא� �תלה. �מה ל� �אי� טמא, ה���ר הרי �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ�ְ

���ר, ש�]�ל א�[באופ� � לאויר� י�צאי� אינ� אבל נראי� ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
�ה� נ�גע וה�א ה�צק, את הגומות]א�פה לתו� נכנס [הבצד ְֵֵֶֶֶַַָָ

ה���ר � לאו וא� אויר�; �ת�� הי� �א�� ה���ר, נטמא �ְְְְֲִִִִַַַַָָָ
��צק אמר�? �צק �איזה מ�ח���. למ�ה ה� �א�� ְְְֵֵֵֶַָָָ�ְְְִִֵַָָטה�ר,

ק�ה. ולא �י�תר ר� �אינ� ְְִֵֵֵֶֶַַָֹה�ינ�ני,

.Ê�עי� ��מצא אויר]ה�ר� בפתח �ל[� �עי� ���ר, �ל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ה�נימית ה�פה מ� נמצא א� � ��ח �ל �עי� ְְִִִִִַַָָָָ�ִִֶַָָ�ירה,
לא �הרי טה�ר; העי�, �אויר נמצא א� וכ� טה�ר. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולח��,
עבי �חת א�א ה��ח, א� ה�ירה א� ה���ר לאויר ֳִֶַַָָ�ְֲִִִַַַַַָָנכנס
� ה�ת מ� �זית �� היה ואפ�� �ל�י. ה�א ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�פנ�תיה�
�הרי טפח; ��תח העי� �עבי היה �� א� א�א ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטה�רי�,
�עני� ��ת�אר �מ� ה���ר, לאויר ה�מאה את ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ�ִֵֶַמביא

מת. ְֵַ�טמאת

.Áה�נימית ה�פה מ� העצי�, הנחת �מק�� ה�ר� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָנמצא
י�יבת �מק�� ה���, י�יבת �מק�� נמצא טה�ר. � ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולח��

טה�ר. ה�ל � זיתי� ��לקי י�יבת �מק�� ְְְִִִֵֵַַַַָָֹה��ע,

.Ëהיק�ד מק�מ�ת �אר ולא ה�ירה ולא ה���ר האש]אי� �] ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ
ולפני�. ה�תימה מ� ה�מאה נמצאת א� א�א ְְְְִִִִַָָ�ְְִִִִֵֶַַָמ��אי�,

.È�אמצע�� ה�י�, ��י� �עלי �� ���תי� חר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�לי
מסרק �מ� הר�ת מ� מ�מעלה ��פת� חר�, �ל ר�ת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�מ�

ה�מאה[לנוי] נכנסה א� � 'צרצ�ר' ה�קרא ה�א וזה ,ְְְְְִִִֶַַַָָ�ְָ
ה�א ��ה ,��� נטמא � הר�ת מ� למעלה ה�סרק ֶֶ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלאויר

זה. �לי �ל ְִֶֶ��כ�

.‡Èפי�ת� �ל� ל� �היה חר� לפני�[דפנות]�לי ז� ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ
לאויר טמאה ונכנסה ע�דפת, ה�נימית היתה ְֲִַָ�ְְְְְִִִִֶֶַָָָמ��,
ה�פה ��י� ��אויר וה��קי� האכלי� �ל � ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָה�נימית
��י� וה��קי� והאכלי� האמצעית, �בי� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�נימית
ע�דפת, האמצעית היתה טה�רי�. החיצ�נה, �בי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טה�ר. ולח��, �מ��ה טמא; ולפני�, מ��ה � אויר� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא
הי� טמא. ה�ל � אויר� ונטמא ע�דפת, החיצ�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהיתה

טה�ר. וה�אר טמאה; אויר�, ��טמא �ל � ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ�ו�ת

.·È�גדולות]לפסי �ו�ת,[קערות ו�פת�תיה� ז�, �ת�� ז� ְְְְִִֵֶָָ
ה�ר�, �� ��� ז� � ��ח��נה א� �עלי�נה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוה�ר�
��ה�. האכלי� וכל ה� טה�רי�, � ה�פסי� ��אר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;
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מ�קה �כ�נס נק�בה מה� לפס �ל נכנסהיה משקה �] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
��ה�דרכו] וה��קי� האכלי� �ל � �עלי�נה וה�ר� ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

,��� �אויר ה�מאה �הרי טמאי�, ה�פסי� ��ל ָ�ְֲִַָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָטמאי�,
וכ�� טמאה, היא � ��ח��נה ה�ר� היה ��ת�אר. ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מ�
ואי� העלי�נ�ת, לאויר ה�ר� נכנס לא �הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטה�ר�ת;
וה��קי� האכלי� �ל לט�א �די ע�דפת, ה�ח��נה ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�פת
ה�ח��נה �פת והיתה �עלי�נה, ה�ר� היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ת�כ�.
ה�ח��נה וכ� �ת�כ�; �ה�ר� טמאה, העלי�נה � ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָע�דפת
��אר �אויר�. ה�ר� הרי ע�דפת, ��פת� מ�ני �ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
חר� �לי �אי� טה�רי�, � ה�ח��נה ��ת�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָה�פסי�
ט�פח מ�קה �יניה� היה וא� ��ת�כ�. �לי� [�מט�א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

בו] הנוגעת האצבע את מ�קהשמרטיב �� ��� �ל �ְֵֶֶַָָ
ה�ח��נה מאויר מ��א �ה��קה טמאה; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָט�פח,

ה�לי�. את �מט�א וח�זר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָהע�דפת,

.‚Èתח�ת� �� �ב�קי� קער�ת �הי� חר� �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
� ה�ער�ת מ� אחת ונטמאת אחד, �לי ה�ל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמע�יה,

ע�ד� �פ� ל�בלה היה וא� .��� נטמא� [מסגרתלא ְְִֹ�ְְִֵֶַַָָָָֹ
מה�גבוהה] אחת ונטמאת �ת�כ�, ה�ער�ת �ל ��מצא� ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרי� חר�, �ל ה�בלי� �בית ה�י� וכ� .��� נטמא� �ְְִ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
,�� ���צא ְִֵַַַה�תאימ�ת.

.„È� �מ�קי� מ��יו אחד ��טמא ע� �ל ה�בלי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ית
��מצא� ע�ד�, �פ� ל� י� וא� ה��י�. �אר נטמא� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
נטמא� � �מ�קי� מ��יו אחד ונטמא �ת�כ�, ה��י� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ�ל
נטמא �מ�קי�, ��כ� ��טמא �כלי אחד, �כלי �ה�ל ;����ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לזה זה ח��ר א�� הרי �מסמר, קב�עי� ��יו הי� .����ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

�לה�יה טהרה]לטמאה הרי[הזאת � �לבד �ק�עי� הי� . ְ�ְְְְֲִִֵַַָָָָ
��יו הי� וא� לה�יה. ח��ר ואינ� לטמאה, ח��ר ְְְְִִֵַָָָָָָָ�ְִֵא��

לה�יה. ולא לטמאה לא ח��ר אינ� � ונ�ני� ְְְַָָָֹ�ְְִִִִִֵָָָֹנ�לי�
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� הט"ז מ�הסית,ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַָ
זרה, עב�דה לעב�ד מ��ראל אחד ��קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהינ�

לעיל ��ארנ� �מ� מסית, ה�קרא: l`וזה� zevn) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
(eh dyrzיתע�ה אמר� ה�א זה על אזהרה �ל��� .ְְְְִֶֶַַַָָָ

ה�ה הרע ��בר לע��ת "ולאֿי�ספ� ְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ��סית:
ai)�קר��" ,bi mixac)וה�א זה, על הע�בר ; ְְְִֵֶֶַָ

�מ� סקילה, ח�ב � מ��ראל אד� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהמפ�ה
�הרג��" הרג "�י ה�ת�ב: i)�אמר ,my)�והאד . ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

רא�י א�ר ה�א � ל� ���סת רצה ה�סית ֲֲִֵֶֶֶַַָָָא�ר
�היהֿ "יד� ואמר: יתע�ה ��אר �מ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��הרג��,

להמית�" ברא��נה ��(my)ספרי �ל��� .zyxt) ְְֲִִִֵַָָ
(my d`xכבר� להרג�. ה��סת �יד מצוה :ְְְְְִַַָָָָ

מ�נהדרי� ז' �פרק ז� מצוה �יני .(fq.)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

� הי"ז ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַַָ
וה�א לדבריו, יאבה ו��א אתֿה�סית, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹמ�אהב

ל�" תאבה "לא יתע�ה: h)אמר� ,my)���ל� . ְְְִֶֶַָֹֹ
my)ספרי d`x zyxt)�ואהב'" ��אמר: "מ�לל : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
�מ��'לרע �(gi ,hi `xwie)?לזה א�הב א�ה יכ�ל ְֲֵֵֶַָָָָ

ל�'". 'לאֿתאבה ל�מר: ְֶַַֹֹ�למ�ד

� הי"ח ��אה�צוה ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֶַַָֹ

��טירה ל�(d`pya)יקל לנט�ר ח�ב א�א ל�סית, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
מצות על ע�בר � ל� נ�טר �כ�אינ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַ�הכרח;
אליו" ת�מע "ולא אמר�: וה�א ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלאֿתע�ה,

(h ,bi mixac)��ה�ר �בא ,ixtqd ixac jynd) ֵַָ
(my"��ע �עזב "עזב ��אמר: מ�לל :,bk zeny) ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(dע�זב א�ה riiqne)יכ�ל xfer)למ�ד� לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". ת�מע "ולא ְְִֵַַָֹל�מר:

� הי"ט ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַַָ
א��ד �ל �מ�ב יראה� א� אתֿה�סית, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמ�ה�יל
עליו" עינ� "ולאֿתחס אמר�: וה�א ְְְְְֵָָָָָָֹֹ�כליה,

(h ,bi mixac)��ה�ר �בא .(my ixtqd jynd): ֵַָ
רע�" עלֿ�� תעמד "לא ��אמר: (xwie`מ�לל ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

(fh ,hiזה �ל �מ� על ע�מד א�ה אי ִֵֶֶַַָָָיכ�ל
(ziqnd)."�עינ "ולאֿתח�ס ל�מר: �למ�ד ?ְְְֵַַָֹ

� הע�רי� ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַָָָָָ�ְַַָ
� זכ�ת ל� י�דע ואפ�� ה�סית: על זכ�ת ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַמ�ל�ד
אמר� וה�א זכ�ת, עליו יל�ד ולא להז�יר� ל� ְְְְְְְִֵַַָָָָֹאס�ר

"ולאֿתחמל" my)יתע�ה: mixac)��ה�ר �בא . ְְְִֵֶַַַָֹֹ
(my ,ixtq).זכ�ת עליו תל�ד לא תחמל, ולא :ְְְְֵַַָָֹֹֹ

� הכ"א ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַַָ
מ�ה ה�סית על ל� היד�עה ח�בה מ��מר ְְִִִִִֵַַַַַָָֹמ���ק

cr)��ביא ezaegl oic wqtl)�הענ ק��� לידי ִִִֵֵֶֶָֹ
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מ�קה �כ�נס נק�בה מה� לפס �ל נכנסהיה משקה �] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
��ה�דרכו] וה��קי� האכלי� �ל � �עלי�נה וה�ר� ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

,��� �אויר ה�מאה �הרי טמאי�, ה�פסי� ��ל ָ�ְֲִַָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָטמאי�,
וכ�� טמאה, היא � ��ח��נה ה�ר� היה ��ת�אר. ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מ�
ואי� העלי�נ�ת, לאויר ה�ר� נכנס לא �הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטה�ר�ת;
וה��קי� האכלי� �ל לט�א �די ע�דפת, ה�ח��נה ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�פת
ה�ח��נה �פת והיתה �עלי�נה, ה�ר� היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ת�כ�.
ה�ח��נה וכ� �ת�כ�; �ה�ר� טמאה, העלי�נה � ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָע�דפת
��אר �אויר�. ה�ר� הרי ע�דפת, ��פת� מ�ני �ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
חר� �לי �אי� טה�רי�, � ה�ח��נה ��ת�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָה�פסי�
ט�פח מ�קה �יניה� היה וא� ��ת�כ�. �לי� [�מט�א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

בו] הנוגעת האצבע את מ�קהשמרטיב �� ��� �ל �ְֵֶֶַָָ
ה�ח��נה מאויר מ��א �ה��קה טמאה; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָט�פח,

ה�לי�. את �מט�א וח�זר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָהע�דפת,

.‚Èתח�ת� �� �ב�קי� קער�ת �הי� חר� �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
� ה�ער�ת מ� אחת ונטמאת אחד, �לי ה�ל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמע�יה,

ע�ד� �פ� ל�בלה היה וא� .��� נטמא� [מסגרתלא ְְִֹ�ְְִֵֶַַָָָָֹ
מה�גבוהה] אחת ונטמאת �ת�כ�, ה�ער�ת �ל ��מצא� ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרי� חר�, �ל ה�בלי� �בית ה�י� וכ� .��� נטמא� �ְְִ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
,�� ���צא ְִֵַַַה�תאימ�ת.

.„È� �מ�קי� מ��יו אחד ��טמא ע� �ל ה�בלי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ית
��מצא� ע�ד�, �פ� ל� י� וא� ה��י�. �אר נטמא� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
נטמא� � �מ�קי� מ��יו אחד ונטמא �ת�כ�, ה��י� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ�ל
נטמא �מ�קי�, ��כ� ��טמא �כלי אחד, �כלי �ה�ל ;����ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לזה זה ח��ר א�� הרי �מסמר, קב�עי� ��יו הי� .����ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

�לה�יה טהרה]לטמאה הרי[הזאת � �לבד �ק�עי� הי� . ְ�ְְְְֲִִֵַַָָָָ
��יו הי� וא� לה�יה. ח��ר ואינ� לטמאה, ח��ר ְְְְִִֵַָָָָָָָ�ְִֵא��

לה�יה. ולא לטמאה לא ח��ר אינ� � ונ�ני� ְְְַָָָֹ�ְְִִִִִֵָָָֹנ�לי�
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� הט"ז מ�הסית,ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַָ
זרה, עב�דה לעב�ד מ��ראל אחד ��קרא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהינ�

לעיל ��ארנ� �מ� מסית, ה�קרא: l`וזה� zevn) ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
(eh dyrzיתע�ה אמר� ה�א זה על אזהרה �ל��� .ְְְְִֶֶַַַָָָ

ה�ה הרע ��בר לע��ת "ולאֿי�ספ� ְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ��סית:
ai)�קר��" ,bi mixac)וה�א זה, על הע�בר ; ְְְִֵֶֶַָ

�מ� סקילה, ח�ב � מ��ראל אד� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהמפ�ה
�הרג��" הרג "�י ה�ת�ב: i)�אמר ,my)�והאד . ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

רא�י א�ר ה�א � ל� ���סת רצה ה�סית ֲֲִֵֶֶֶַַָָָא�ר
�היהֿ "יד� ואמר: יתע�ה ��אר �מ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��הרג��,

להמית�" ברא��נה ��(my)ספרי �ל��� .zyxt) ְְֲִִִֵַָָ
(my d`xכבר� להרג�. ה��סת �יד מצוה :ְְְְְִַַָָָָ

מ�נהדרי� ז' �פרק ז� מצוה �יני .(fq.)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

� הי"ז ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַַָ
וה�א לדבריו, יאבה ו��א אתֿה�סית, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹמ�אהב

ל�" תאבה "לא יתע�ה: h)אמר� ,my)���ל� . ְְְִֶֶַָֹֹ
my)ספרי d`x zyxt)�ואהב'" ��אמר: "מ�לל : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
�מ��'לרע �(gi ,hi `xwie)?לזה א�הב א�ה יכ�ל ְֲֵֵֶַָָָָ

ל�'". 'לאֿתאבה ל�מר: ְֶַַֹֹ�למ�ד

� הי"ח ��אה�צוה ה��סת �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֶַַָֹ

��טירה ל�(d`pya)יקל לנט�ר ח�ב א�א ל�סית, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
מצות על ע�בר � ל� נ�טר �כ�אינ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַ�הכרח;
אליו" ת�מע "ולא אמר�: וה�א ְְְְֲִֵֶַַָָֹֹלאֿתע�ה,

(h ,bi mixac)��ה�ר �בא ,ixtqd ixac jynd) ֵַָ
(my"��ע �עזב "עזב ��אמר: מ�לל :,bk zeny) ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(dע�זב א�ה riiqne)יכ�ל xfer)למ�ד� לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". ת�מע "ולא ְְִֵַַָֹל�מר:

� הי"ט ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַַָ
א��ד �ל �מ�ב יראה� א� אתֿה�סית, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמ�ה�יל
עליו" עינ� "ולאֿתחס אמר�: וה�א ְְְְְֵָָָָָָֹֹ�כליה,

(h ,bi mixac)��ה�ר �בא .(my ixtqd jynd): ֵַָ
רע�" עלֿ�� תעמד "לא ��אמר: (xwie`מ�לל ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ

(fh ,hiזה �ל �מ� על ע�מד א�ה אי ִֵֶֶַַָָָיכ�ל
(ziqnd)."�עינ "ולאֿתח�ס ל�מר: �למ�ד ?ְְְֵַַָֹ

� הע�רי� ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַָָָָָ�ְַַָ
� זכ�ת ל� י�דע ואפ�� ה�סית: על זכ�ת ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַמ�ל�ד
אמר� וה�א זכ�ת, עליו יל�ד ולא להז�יר� ל� ְְְְְְְִֵַַָָָָֹאס�ר

"ולאֿתחמל" my)יתע�ה: mixac)��ה�ר �בא . ְְְִֵֶַַַָֹֹ
(my ,ixtq).זכ�ת עליו תל�ד לא תחמל, ולא :ְְְְֵַַָָֹֹֹ

� הכ"א ה��סתה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַַָ
מ�ה ה�סית על ל� היד�עה ח�בה מ��מר ְְִִִִִֵַַַַַָָֹמ���ק

cr)��ביא ezaegl oic wqtl)�הענ ק��� לידי ִִִֵֵֶֶָֹ
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עליו" "ולאֿתחמ�ל יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִֶַַָָָָָֹעליו,
(my)��ה�ר �בא .(my ,ixtq)� תחמ�ל ולא : ְְֵַַָֹ

זכ�ת. עליו תל�ד ְְֵַָָֹלא

� הכ"ו אד�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְַָָ
��מ� dxf)מ�התנ�א dcear ly)אמר�� וה�א, , ְְְְִִִֵֶַַָֹ

על צ�תה עצמ� �היא א� לעבד� צ�ה� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ�ה'
��ד�י� �מ� וענ�, �מ�ל והבטיחה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹעב�דת�
לאו ��ת�ב �א ולא הא�רה. �נביאי ה�על ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנביאי
מתנ�א אזהרת �ל�מר: זה, �עני� מיחד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ�ְְָֹמפר�
נ��� ��� הענ�, ��ת�ב נת�אר אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ��מ�;
יד�ר "וא�ר אמר�: וה�א �מיתה, ��מ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָה�תנ�א

הה�א" ה�ביא �מת אחרי� אלהי� ���,gi my) ְֱֲִִִֵֵֵַַָֹ
(kיתה�� �אצלנ� ה�לל �פי �חנק, ז� �מיתה .ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ל� יד�ע �כבר חנק. � סת� ���רה ְְְֲֶֶַַָָָָָָהאמ�רה
��דמ� ה�ללי� מ� י"ד �כלל ל� ��אר�י ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהיס�ד
א�אֿ ה�ת�ב ענ� לא אמר�: וה�א זה, ְְְֲֶֶַַַָָָָָָֹלמאמר
"ו�� מ�הֿ��אמר: אזהרת� וה�ה הזהיר; ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָא�ֿ��

תז�יר�" לא אחרי� bi)אלהי� ,bk zeny)�אינ �י . ְֱֲִִִִֵֵַֹֹ
ואי� ר�י� עניני� על מזהיר אחד ��או ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמ�ֿה�מנע
הענ� ��ת�אר �יו� ��כלל�ת, לאו �י� ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ�ינ�
�מק�מ�. �גמא�ת יב�א� �מ�ה ועני�. ְְִָָ�ְְְְִִִֶָָָָ�כלֿעני�
מ�נהדרי�. י"א �פרק ז� מצוה �י� נת�אר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�כבר

� הכ"ח מ��מ�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
��א �ל�מר: זרה, עב�דה ��� מתנ�א ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹנב�את
��� הא�ת מה ל�; ונאמר נ�אלה� ולא ע�� ְְְְִִִֵֶַָָָֹֹנ���
מתנ�א ע� ��ע�ה �דר� זה, �בר על ראית� ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�מה

ה' ���(zn` `iap)מתנ�א ����מעה� א�א � ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
�כלֿ ח�בי� �אנ� �מ� ,�� על �� נתרה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ��מ�

י וא� �רא�יח�טא; נעני�ה� � �טענת� תמיד ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
ולא לא�ת�תיו נח�� ולא ה��רה, �יני ְְְְִִֵַָָָֹֹלפי
"לא יתע�ה: �אמר� הזהירנ� זה ועל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹלראי�תיו.

הה�א" ה�ביא אלֿ�ברי c)ת�מע ,bi mixac)כבר� . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מ�נהדרי� י"א �פרק ז� מצוה �יני .(my)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

� הכ"ז נב�אתה�צוה על �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְַַַ
מה ��אמר א�א ה' ��� ��תנ�א וה�א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�קר,
לז�לת� יתע�ה �אמר� מה א� ה', אמר� ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ��א
�ברי� ל� אמר �ה' ויאמר לעצמ� זאת ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹ�מיחס
זה �עני� האזהרה �ל��� ל�. אמר� לא וה�א ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹא��,
�בר לד�ר יזיד א�ר ה�ביא "א� אמר�: ְְֲִִֵֶַַַָָָָָה�א

לד�ר" לאֿצ�יתיו א�ר את k)��מי ,gi my). ְְֲִִִִִֵֵֶַֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)�וג .ְַ

אתֿ �כ��נ� חנק; ח�ב זה לאו על ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָהע�בר
אמר� ht.)ה�חנקי� oixcdpq)."ה�קר "�נביא : ְְֱִִֶֶֶַַָָ

יזיד "א�ר אד�: �ידי מיתת� �ל�ה אמר�: ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹו��
��א מה ה�תנ�א זה � ��מי" �בר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלד�ר
לחבר� הא לד�ר, לאֿצ�יתיו א�ר "את ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�מע;
ל�; נאמר ��א מה ה�תנ�א זה � ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַֹצ�יתי"
זה � אחרי�" אלהי� ��� יד�ר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַֹ"וא�ר
"�מת נאמר: �בכ�� זרה, עב�דה ��� ֱֵֶַָ�ְְְֲִֵֵַַָָָה�תנ�א
���רה האמ�רה וכלֿמיתה � הה�א" ְֲִִַַַָָָָָָה�ביא
�קר נביא �יני נת�אר� �כבר חנק. היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָסת�

מ�נהדרי� י"א �פרק .(my)זה ְְְִִֶֶֶֶַ

� הכ"ט ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
�ה�א �יו� מ�הרג� לה�נע א� ה�קר מנביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלירא
�יו� �לל מענ� נירא לא א�א ה', ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמתנ�א
תג�ר "לא יתע�ה: אמר� וה�א �קר� לנ� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ��ת�רר

ak)מ���" ,gi my)ספרי �ל��� .(my)תג�ר "לא : ְְִִֵֶָֹ
ח�בה". עליו מ�ל�ד עצמ� �מנע אל � ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמ���
�הק�מת היטב �אר ז� מצוה �יני �ארנ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�כבר

ה��נה. לפר�� ְְִִֵֵַָח��רנ�

� הי"ד מ�ה�בעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִֵַַָ
י��יע� לא וכ� לע�בדיה. אפ�� זרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�עב�דה

�אמר� לנ� ��אר� �מ� ,��zyxt `zlikn) ְְְֲֵֶָָָָ
(mihtey�אמר וה�א �יראת�. לג�י ת��יע לא :ְְְְְְִִַַָָֹ

תז�יר�" לא אחרי� אלהי� "ו�� (zenyיתע�ה: ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַֹֹ
(bi ,bk�אמר ו�� �יראת�, לג�י ת��יע ��א ,ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

(`zlikna)י��ר ��א � תז�יר�" "לא ְִִֶַֹֹע�ד:
�בסנהדרי� זרה. עב�דה ���(:bq)�תז�יר "לא : ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

�צד לי �מ�ר לחבר�: אד� יאמר ��א �ְְֲִֵֶַַַָָֹֹ
�ל�מר: זה, לאו על והע�בר �ל�נית". זרה ְְְֲִֵֶַַָָָָָעב�דה
מ�לֿה�בראי� �דבר ר�ממ�ת �ר� ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָה���ע
ח�ב � אלה�ת �ה�א ה��עי� �� ֱֲִִִֶֶַַַָָ��אמיני�
��הזהיר� סנהדרי�, �גמרא אמר� ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָמלק�ת.
וכ��צא לפניה �לכ�ד �לנ�ק� זרה עב�דה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמ�ח�ק
ל�קה אינ� ��� על והאהבה: ה�ב�ד מ�ע�ה ֵֶָ�ְֲֲִֵֶַַַַָָָָ�זה

והמק�� ��מ� מ�ֿה��דר ��מ�.(raypd)ח�� ְְְְִִִֵֵַַַָָ
מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ�כבר

� ה�מינית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
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יד�עה קטרת ��קטיר וה�א הא�ב, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹמ�ע�ה
��מע �ה�א ל� ונדמה מס�מי�, מע�י� ְְִִֵֶֶַָ�ְְֲִֶַוע��ה

�חי� מ�חת rexfd���ר ly xeaigd mewn zgzn) ְִִֶַַ
(szkd l`�מי וזה � עליו ���אל למה ְְְִִֶֶֶֶַַָָ�ע�נה

אלֿ "אלֿ�פנ� אמר�: וה�א זרה, עב�דה ְְְֲִִִֵֶַָָָָמ�יני
l`)האבת" ,hi `xwie)ספרא �ל��� .zyxt) ְְִָָֹֹ
(miyecw��ית� זה � "א�ב :(sykn my)המד�ר ְִֵֶַַ

נסקל; � �מזיד זה לאו על והע�בר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמ�חי�".
� ��גג ה�א וא� �כרת; זה הרי נסקל לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹוא�

�ל�מר: קב�עה, ח�את df)ח�ב `wec)הע��ה ְְֶַַַָָָָ
�כבר �עצמ�. �ה� �מתע�ק �יד� ה�ע�י� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָא�ת�

מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנת�אר�

� ה��יעית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
זרה, עב�דה מ�יני מי� ה�א וג� ה��ע�ני ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָמ�ע�ה
א�ת� וי�י� י��ע ��מ� ע�� עצ� ���ח ְְְִִִֶֶֶֶַַָוה�א:
מע�י� ויע�ה �ברי� ויאמר �קטרת ויק�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ�פיו
�תב�אה� ה�תע�� למ�ב ה��מה �מ�ב ��היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעד

אמר� עתיד�ת. ויד�ר dq:)�ר�מה oixcdpq): ְְֲִִֵֵַַָָ
מד�ר וה�א �פיו י��ע עצ� מ�יח � ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ"י�ע�ני
"אל זה: �ל��� זה עני� על ה�או �בא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".

ואלֿה��עני�" אלֿהאבת my)�פנ� `xwie)ואל . ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
ח�ק� ��בר לפי � ��כלל�ת לאו ��ה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ�ח��ב
וח�ב י�ע�ני, א� א�ב ואמר: הענ� את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹ��הז�יר
אמר� וה�א ל�זיד, וכרת סקילה מה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�כלֿאחד
א� א�ב בה� �יֿיהיה א�ֿא�ה "ואי� ְְְִִִִִֶֶֶַָָיתע�ה:

י�מת�" מ�ת fk)י�עני ,k my)ספרא �ל��� . ְְְִִִָָֹ
(my miyecw)א�ֿא�ה "ואי� א�מר �ה�א "לפי :ְְִִִֵֶָ

אזהרה �מענ� ענ� י�ע�ני", א� א�ב בה� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ�יֿיהיה
אלֿהאבת אלֿ�פנ� ל�מר �למ�ד � �מענ� ְְְִֶַַַַָָֹֹֹלא

ה��ע�ני�" l`)ואל ,hi my)לאו על הע�בר וג� ; ְְְִִֵֶַַַָָ
נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את ח�ב � ���גג ְְְְֲִֵֶַַָָָָָזה

מ�נהדרי� ז' �פרק ז� מצוה .(dq.)�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

� ה�ביעית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
ל�עבד �נינ� מקצת dxf)מ�מס�ר dcear)היה� ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

וה�א מל�, �מ� �היה ��רה מ�� �זמ� ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ�ְמפרס�
ל�ל�" להעביר לאֿת�� "�מ�רע� יתע�ה: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאמר�

(`k ,gi my)�מ� היתה, ז� זרה עב�דה עב�דת .ְְֲֲַָָָָָ
מ�נהדרי� ז' �פרק א�(cq:)��ת�אר ��עביר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

�ידי �מ�סר� �ניו מקצת ול�קח א�ת� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�מל�ה

ה�עבד א�ת� �עב�דת exqenlה�תע�ק ick) ְֱֲִֵֶַַַַַָ
(dxf dcear zeyxl�מעביר� ,(a`d)�א�ת על ֲִַַָ

dab)הא� lr)לצד ynn)מ�ד dkeza `le)כבר� , ְְִֵַַָָ
ב� "לאֿי�צא ואמר: זה מע�ה על ה�או ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹנכ�ל

�א�" �נ�ֿ�ב�� i)מעביר ,gi mixac)על והע�בר . ְְֲִִֵֵַַָָ
לא א� וכרת סקילה, ח�ב � �מזיד זה ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלאו
�כבר קב�עה. ח�את ח�ב � �ב��גג ְְְְִֵַַַָָָָנסקל;

מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנת�אר�

שני יו�

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.� .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡�
� הי"א מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ

אפ��(dpan)מ�בה ויכ�ד�ה, אליה ��תק�צ� ֵַָ¦§¤ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
נת��ה ��א �די �לֿזה ה', את עליה לעב�ד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנע�ית
הי� ��� לפי זרה, עב�דה לע�בדי יתע�ה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�עב�דת�
עליה�, ה�עבדי� את ו�מי� מ�ב�ת ��ני� ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָע��י�:
ל� "ולאֿתקי� :�� על �אזהרה יתע�ה אמר� ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוה�א

אלהי�" ה' �נא א�ר ak)מ�בה ,fh mixac); ֱֲֵֵֶֶַָָֹ
מלק�ת. �ח�ב זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהע�בר

� הי"ב מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
א�ת� אפ�� עליה�, לה��חות מ�כנ�ת ְְֲֲֲֲִִִֵֶַָָָֹאבני�

זאת וג� יתע�ה. לה' היא ��אהה��חויה �די ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ע��י� הי� ��� לפי �סילי�, לע�בדי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָלהת���ת
ה�סילי�, לפני א�� מע�ה מצ�ר�ת ְְִִִֵַָ�ֲֶַָ�ְֲִָאבני�
יתע�ה: אמר ה�סל. לא�ת� מ��חוי� הי� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָועליה�

מ��ית �ארצכ�(zxiievn)"ואב� ת�נ� לא ְְְְְְִִֶֶֶַַֹ
עליה" `)לה��חות ,ek `xwie)לאו על והע�בר , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ספרא �ל��� מלק�ת. ח�ב � zyxtזה seq) ְְְִֶַַָָ
(xda��א אי� �ארצכ� � �ארצכ� ת�נ� "לא :ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ

על א�� מ��חוי� אבל האבני�, על ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמ��חוי�
מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ק��". �בית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָהאבני�

מג�ה �גמרא .(ak:)ז� ְְִִָָָ

� הי"ג מ�נט�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
�לי�פי, ל� לנ�י ה�ז�ח אצל א� ��ק�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָאילנ�ת
הי� ��� �יו� ה', לעב�דת �כ� נת��� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאפ��
עצי� ל� נ�טעי� �הי� זרה לעב�דה �� ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמכ�די�
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יד�עה קטרת ��קטיר וה�א הא�ב, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹמ�ע�ה
��מע �ה�א ל� ונדמה מס�מי�, מע�י� ְְִִֵֶֶַָ�ְְֲִֶַוע��ה

�חי� מ�חת rexfd���ר ly xeaigd mewn zgzn) ְִִֶַַ
(szkd l`�מי וזה � עליו ���אל למה ְְְִִֶֶֶֶַַָָ�ע�נה

אלֿ "אלֿ�פנ� אמר�: וה�א זרה, עב�דה ְְְֲִִִֵֶַָָָָמ�יני
l`)האבת" ,hi `xwie)ספרא �ל��� .zyxt) ְְִָָֹֹ
(miyecw��ית� זה � "א�ב :(sykn my)המד�ר ְִֵֶַַ

נסקל; � �מזיד זה לאו על והע�בר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמ�חי�".
� ��גג ה�א וא� �כרת; זה הרי נסקל לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹוא�

�ל�מר: קב�עה, ח�את df)ח�ב `wec)הע��ה ְְֶַַַָָָָ
�כבר �עצמ�. �ה� �מתע�ק �יד� ה�ע�י� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָא�ת�

מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנת�אר�

� ה��יעית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
זרה, עב�דה מ�יני מי� ה�א וג� ה��ע�ני ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָמ�ע�ה
א�ת� וי�י� י��ע ��מ� ע�� עצ� ���ח ְְְִִִֶֶֶֶַַָוה�א:
מע�י� ויע�ה �ברי� ויאמר �קטרת ויק�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ�פיו
�תב�אה� ה�תע�� למ�ב ה��מה �מ�ב ��היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעד

אמר� עתיד�ת. ויד�ר dq:)�ר�מה oixcdpq): ְְֲִִֵֵַַָָ
מד�ר וה�א �פיו י��ע עצ� מ�יח � ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ"י�ע�ני
"אל זה: �ל��� זה עני� על ה�או �בא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמאליו".

ואלֿה��עני�" אלֿהאבת my)�פנ� `xwie)ואל . ְְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
ח�ק� ��בר לפי � ��כלל�ת לאו ��ה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ�ח��ב
וח�ב י�ע�ני, א� א�ב ואמר: הענ� את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹ��הז�יר
אמר� וה�א ל�זיד, וכרת סקילה מה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�כלֿאחד
א� א�ב בה� �יֿיהיה א�ֿא�ה "ואי� ְְְִִִִִֶֶֶַָָיתע�ה:

י�מת�" מ�ת fk)י�עני ,k my)ספרא �ל��� . ְְְִִִָָֹ
(my miyecw)א�ֿא�ה "ואי� א�מר �ה�א "לפי :ְְִִִֵֶָ

אזהרה �מענ� ענ� י�ע�ני", א� א�ב בה� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ�יֿיהיה
אלֿהאבת אלֿ�פנ� ל�מר �למ�ד � �מענ� ְְְִֶַַַַָָֹֹֹלא

ה��ע�ני�" l`)ואל ,hi my)לאו על הע�בר וג� ; ְְְִִֵֶַַַָָ
נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את ח�ב � ���גג ְְְְֲִֵֶַַָָָָָזה

מ�נהדרי� ז' �פרק ז� מצוה .(dq.)�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

� ה�ביעית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
ל�עבד �נינ� מקצת dxf)מ�מס�ר dcear)היה� ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

וה�א מל�, �מ� �היה ��רה מ�� �זמ� ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ�ְמפרס�
ל�ל�" להעביר לאֿת�� "�מ�רע� יתע�ה: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאמר�

(`k ,gi my)�מ� היתה, ז� זרה עב�דה עב�דת .ְְֲֲַָָָָָ
מ�נהדרי� ז' �פרק א�(cq:)��ת�אר ��עביר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

�ידי �מ�סר� �ניו מקצת ול�קח א�ת� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�מל�ה

ה�עבד א�ת� �עב�דת exqenlה�תע�ק ick) ְֱֲִֵֶַַַַַָ
(dxf dcear zeyxl�מעביר� ,(a`d)�א�ת על ֲִַַָ

dab)הא� lr)לצד ynn)מ�ד dkeza `le)כבר� , ְְִֵַַָָ
ב� "לאֿי�צא ואמר: זה מע�ה על ה�או ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹנכ�ל

�א�" �נ�ֿ�ב�� i)מעביר ,gi mixac)על והע�בר . ְְֲִִֵֵַַָָ
לא א� וכרת סקילה, ח�ב � �מזיד זה ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלאו
�כבר קב�עה. ח�את ח�ב � �ב��גג ְְְְִֵַַַָָָָנסקל;

מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנת�אר�

שני יו�

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.� .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡�
� הי"א מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ

אפ��(dpan)מ�בה ויכ�ד�ה, אליה ��תק�צ� ֵַָ¦§¤ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
נת��ה ��א �די �לֿזה ה', את עליה לעב�ד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹנע�ית
הי� ��� לפי זרה, עב�דה לע�בדי יתע�ה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�עב�דת�
עליה�, ה�עבדי� את ו�מי� מ�ב�ת ��ני� ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָע��י�:
ל� "ולאֿתקי� :�� על �אזהרה יתע�ה אמר� ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוה�א

אלהי�" ה' �נא א�ר ak)מ�בה ,fh mixac); ֱֲֵֵֶֶַָָֹ
מלק�ת. �ח�ב זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהע�בר

� הי"ב מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
א�ת� אפ�� עליה�, לה��חות מ�כנ�ת ְְֲֲֲֲִִִֵֶַָָָֹאבני�

זאת וג� יתע�ה. לה' היא ��אהה��חויה �די ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ע��י� הי� ��� לפי �סילי�, לע�בדי ְְְְְְִִִִִֵֶַָָלהת���ת
ה�סילי�, לפני א�� מע�ה מצ�ר�ת ְְִִִֵַָ�ֲֶַָ�ְֲִָאבני�
יתע�ה: אמר ה�סל. לא�ת� מ��חוי� הי� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָועליה�

מ��ית �ארצכ�(zxiievn)"ואב� ת�נ� לא ְְְְְְִִֶֶֶַַֹ
עליה" `)לה��חות ,ek `xwie)לאו על והע�בר , ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ספרא �ל��� מלק�ת. ח�ב � zyxtזה seq) ְְְִֶַַָָ
(xda��א אי� �ארצכ� � �ארצכ� ת�נ� "לא :ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ

על א�� מ��חוי� אבל האבני�, על ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָמ��חוי�
מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�ק��". �בית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָהאבני�

מג�ה �גמרא .(ak:)ז� ְְִִָָָ

� הי"ג מ�נט�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
�לי�פי, ל� לנ�י ה�ז�ח אצל א� ��ק�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָאילנ�ת
הי� ��� �יו� ה', לעב�דת �כ� נת��� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאפ��
עצי� ל� נ�טעי� �הי� זרה לעב�דה �� ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמכ�די�
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יתע�ה: אמר עב�דת�. �ב�י למראה, יפי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנאי�,
אלהי�" ה' מז�ח אצל �לֿע� א�רה ל� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ"לאֿת�ע

(`k ,fh mixac).מלק�ת �ח�ב זה לאו על הע�בר ,ְֵֶַַַָָָ
�מיד �גמרא ז� מצוה �יני נת�אר� ,(gk:)�כבר ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ

אס�רה. �כלֿה�ק�� �ה�טיעה נת�אר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָו��

� הקפ"ה לה�מידה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
ה�מדה �כלֿמיני �ב�יה זרה ְְֲִֵֶַָָָָָָָָָ�לֿעב�דה
� ולכר�ת להר�ס ל�ר��, ל��ר, ְְְְְְֲִִֵַַַָָוה�חתה:
��היה �מה �ל�מר: ל�, �מהֿ�רא�י ְְְְִִֶֶֶַַַָָ�לֿמי�
היא �ה��נה לפי �ה�מדת�. �מהיר �מ�ר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָי�תר
"א�ד יתע�ה: אמר� וה�א זכר, ל� נ�איר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��א

אתֿ�לֿה�קמ�ת" a)�א�ד�� ,ai my):אמר וע�ד . ְְְְֶַַַָָֹ
וג�'" ��צ� מז�חתיה� לה� תע�� א�ֿ�ה ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ"�י

(d ,f my)"�אתֿמז�חת "ונ�צ�� ע�ד: ואמר ,ְְְְְִִֶֶַַָָֹ
(b ,ai my)�סנהדרי �גמרא ��ז�רה א�ב �בדר� .ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

(.v):תמיהה� אמר� זרה, �עב�דה ע�ה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָמצות
מאי זרה א�א(`efi)"�עב�דה ע�ה מצות ְֲֲִִֵַַַָָָָ

(dpyi)ר�מה� !?(dyxit)."'��ונ�צ' חס�א: רב ְְְְְִִִֶַַָָ
ספרי my)�ל��� d`x zyxt)א�מר א�ה "מ�י� : ְְִִִֵֵַַָ

�עמי� ע�ר אפ�� והחליפ� א�רה ק�� ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ�א�
�א�ד��'". 'א�ד ל�מר: �למ�ד לק�צ�? ְְְְְֵֶַַַַַַָָ�ח�ב
הה�א מ�ֿה�ק�� אתֿ�מ� "וא�ד�� אמר�: ְְְְְִִֶֶַַַָָָָו��

(my),�אחריה לר��� מצ�ה א�ה ְֲִֵֶֶַ�ְְְִֵֶֶַָָ�אר�ֿי�ראל
לאר�". �ח�צה אחריה� לר��� מצ�ה א�ה ְְֲִֵֶֶֶַָָָ�ְְֵַָואי�

� הכ"ה ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
א�א ממ�ננ� על זרה עב�דה מ�ל �ל�� ְְֲִִֵֶֶַָָָָָלה�סי�
וה�א אליה, �מ�לֿה�תיחס �מ��יה מ�נה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנתרחק

אלֿ�ית�" ת�עבה תביא "ולא יתע�ה: (myאמר� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
(ek ,f��בס� ל�קה. � מ��ה �בר מאיזה וה�הנה .ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
�(ck.)מ��ת א�רה �עצי �המב�ל �אר�, ְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַָ

ת�עבה "ולאֿתביא מ��� אחת ��י�: ְְִִִֵֶַַַָָֹל�קה
�יד� יד�ק "ולא מ��� ואחת ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹאלֿ�ית�",

gi)מא�מה" ,bi my)�ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi xeriy Ðמצוה �יני נת�אר� �כבר זאת. והב� ;ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹ

זרה. מעב�דה ג' �פרק ְֲֵֶֶָָָז�

� הכ"ב מ�הנ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִֵַָ
אמר� וה�א זרה, עב�דה �ה� ���ט� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ��כ�יטי�

עליה�" וזהב �ס� "לאֿתחמד f,יתע�ה: my) ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
(dkבספרא� .(fi dkld a dyxt `xwie),�אר� ְְֲִֵָ

לאמר���� אתֿזה והסמיכ� אס�רי�, נעבד �יי ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָ
הע�בר עליה�". וזהב �ס� "לאֿתחמד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיתע�ה:
�יני נת�אר� �כבר מלק�ת. ח�ב � זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

זרה מעב�דה ג' �פרק ז� .(dn.)מצוה ְְֲִֵֶֶָָָָ

� המ"ח מ�כר�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
�כפירת�, �קטי� �לה�יח� ה��פרי� ע� ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ�רית
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א עממי�. �בעה ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹ�ל�מר

�רית" לה� a)תכרת ,f my)מצות� �ארנ� �כבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹ
וכל עממי� �בעה ��לחמת קפז, �מצוה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָֹע�ה,
��צות �ינ� ואי� למנ�ת�, רא�י �ה�, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹמהֿ��אמר

לד�ר�ת. נ�הג�ת ְֲֵֶָ�אינ�

� חמ�י� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָ
מ�חמ�ל זרה(mgxl)�הזהרנ� עב�דה ע�בדי על ֶ�ְְְְֲִֵַַַָָָ

וה�א לה�, �מיחד מה מ�ל �בר ��� ְֶָָ�ְְִִֵֶַַַָָֹ�מ���ח
תח��" "ולא יתע�ה: a)אמר� ,f my)לה��� �בא , ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
(.k dxf dceara l"fg elaiwe)."�ח לה� ת�� "לא :ִֵֵֶָֹ

� נאה ���רת� זרה עב�דה מע�בדי אד� ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָואפ��
�ני�, יפה זה א� �צ�רת� נאה זה ל�מר: לנ� ְְִֵֶֶֶַָָָָָאס�ר

�יל� ��מרא ��ת�אר עב�דה(eply)�מ� �בגמרא . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
יר��למי h)זרה dkld ` wxt)��� לא אמר�: ְְְִִֵַָָָֹ

�לאֿתע�ה. � ח� ְֲֵֶֶַָֹלה�

� הנ"א יד�ר�ה�צוה ��א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַָֹ
נלמד ��א �די �ארצנ� זרה עב�דה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹע�בדי
�ארצ� י�ב� "לא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ�פירת�,

לי" את� bl)��ֿיחטיא� ,bk zeny)רצה ואפ�� . ְֲֲִִִֶַַָָֹ
עד לנ�, מ�ר זה אי� �מ��ב�תינ� לעב�ר ַָָ�ְְֲֵֵֶַַה��י
יהא ואז זרה, עב�דה לעב�ד ��א עליו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��ק�ל
�זה ה��נה ���ב. �ר ה�קרא: וזה� לד�ר, ל� ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָ�מ�ר
�לבד. �אר� לד�ר ל� ���ר לעני� "�ר" ְִֶָָָָָ�ְְִֵֶֶַ�ה�א

אמר� cq.)וכ� dxf dcear)זה ���ב? �ר "איזה� : ְְֵֵֶֶָָָ
ר�י �ברי זרה, עב�דה לעב�ד ��א עליו ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ���ל
ואי� יד�ר אל זרה עב�דה ע�בד אבל ְְֲֲֵֵַָָָָָָיה�דה"*;
לנ� �א �במפר� מ��ירי�. ולא קרקע�ת ל� ְְְְְִִִִַַָָָָֹֹמ�כרי�

k.)ה�א�ר my)כבר� ��רקע. חניה לה� ��� לא : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
זרה. �בעב�דה �סנהדרי� ז� מצוה �יני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָנת�אר�

� �ל�י� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
�מ�התנהג ה��פרי� אחרי מ�לכת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ֶ�הזהרנ�
�א�למיה�, וכ��סיה� �מל���� ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מנהג�,

ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

א�רֿאני ה��י בח�ת תלכ� "ולא אמר�: ֲֲִֶַֹ�ְְְְְֵָֹוה�א
מ�ניכ�" bk)מ��ח ,k `xwie)זה לאו נכ�ל �כבר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

תלכ�" לא "�בח�תיה� b)�אמר�: ,gi my)בא� . ְְְָ�ֵֵֵֶָֹֹ
`zenÎixg)ה�ר�� zyxt `xtq)א�א אמר�י לא : ְִֵֶַַָָֹ

ספרא �ל��� ולאב�תיה�. לה� החק�קי� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ�ַ�ח�י�
(my)�ה�כ� ��א � תלכ� לא "�בח��תיה� :ְ�ְְֵֵֵֶֶַֹֹ

�ג�� לה�, החק�קי� ��ברי� ��ה�, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ�נ��ס�ת
mc`l)�ר���ת wgyn mewn)וקרקסי�תmewn) ְְְְִִַָ

(zeigl wgynוהאס�טר��תzegiyl zenle`) ְְְִִַָ
(zc ipipra zethde�הי� מס��ת מיני ה� ְִִֵֵֵֶֶָא�ה

מאיר ר�י האלילי�; לעב�דת �ה� ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָמת��סי�
ר�י חכמי�; ��נ� האמ�רי �רכי א�� ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָא�מר:

�נח�ר ��א א�מר: ��ֿ�תירא (glbiיה�דה ְְְִֵֵֶֶָָֹ
(dber Ð dxxgk eizexryציצית �ג�ל ְְִִֵַֹולא

(ey`xa zixela)"ק�מי �ס�ר xrydו��א gelib) ְְֵֵֶַֹ
(eipt cbpkyח�ב � מ�לֿא�� �בר והע��ה .ְִֵֶַָָָָָ

� ה�או ונכ�ל וה�אמלק�ת. אחר, �ל��� זה עני� ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
אחריה�" ��ֿ��ק� ל� "ה�מר ai,אמר�: mixac) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

(lספרי �ל��� .(my)� "ה�מר" :(ly ieha) ְְִִֵֶָ
� "��" ly)�לאֿתע�ה; ieha);לאֿתע�ה� ְְֲֲֶֶֶַַֹֹ

ותע�ה לה� �דמה ��א � אחריה�" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"��ק�
ה�איל �אמר: ��א למ�ק�, ל� ויהי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹ�מע�יה�

�אר�מ� י�צאי� `mec)וה� rav)אצא אני ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
אני א� �תל�סי�, י�צאי� וה� ה�איל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ�אר�מ�;

וזה � �תל�סי� מ�יני("oiqelz")אצא מי� ְְִִִִִֵֵֵֶ
ה�ב�אה: ספרי ל��� ל� ויד�ע ה�בא. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ�כ�יטי

�פקד�י הה�א �י�� עלֿה�רי�(`yipr)"[והיה ְְְִִַַַַָָָָ
נכרי" מל��� �לֿה�ב�י� ועל ה�ל�...] ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹועלֿ�ני

(g ,` diptv)וג��י מה� הרחקה ל�� �לֿזה .ְְְִֵֵֶֶַָָָ
נת�אר� �כבר ��ל���. אפ�� � ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָלכלֿמנהגיה�

מ��ת ו' �פרק ז� מצוה �ת�ספ�א(fq.)�יני וג� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
g)��ת ,f wxt). ַָ

� הל"ג מ�נח�ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַ
(xndl)חזר�י� �יו� ההמ��: �א�מרי� זה �ג�� ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

הרא��� ה�בר א�: �מע�י; אצליח לא ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמ�ֿה�ר�
ה��� ארויח ו�אי �ל�ני, �בר ה�א ה��� ְְְִִִִֶַַַַַַַָ�ראיתי
הע�י� המ�ני אצל מאד נפ�� זה ואפ� ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�בר.
� ה�ח�� �י על מע�ה וכלֿהע��ה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָה�כלי�.
וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: �אמר לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹל�קה,

�מנח�" i)מע�נ� ,gi mixac)זה צ��י �פל �כבר . ְְְִֵֵֶַַָָ

תנח��" "לא ek)ואמר: ,hi `xwie)ספרי �ל��� . ְְְְֲִֵַַָֹ
(gi mixac)י�� נפלה הא�מר: �ג�� � "מנח� :ְְְִִֵֵַָָָ

ו��על מימיני נח� עבר מ�די, מקלי נפלה ְְְִִִִִִִִַַָָָָָָָמ�י,
�בספרא ek)מ�מאלי". ,hi `xwie)��תנח "לא : ְְְְֲִִִַָֹֹ

�בע�פ�ת �חל�ה המנח�י� א�� �ג�� �ְְֲִֵַַַ�ְָָ
�� נת�אר� �כבר �ה�". ���צא וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ�ב��כבי�

מ��ת ז' �פרק ז� מצוה ��ת(fq:)�יני �בת�ספת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
(g ,f wxt zay `ztqez).

� הל"א מ�קס��,ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
הה�ערה אתֿ�ח לע�רר �אחד(cizrl)�ל�מר: ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ה��ידי� ה�ח�ת ��לֿ�עלי לפי הע�רר�ת. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמ�יני
זה �בר לה� י�כ� לא � הי�ת� קד� �יהיה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמה
ויארע חזק ��ה� הה�ערה ��ח מ�ני ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹא�א
מר�י�י� לפיכ� וה�כ��; האמת �פי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָֹעלֿ�יֿרב
��� �מ� זה על זה יתר�� לה� וי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמהֿ�יהיה,
מ�ח�ת �כלֿ�ח זה על זה יתר�� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלכלֿ�ניֿאד�
הה�ערת�י� ה�ח�ת לבעלי ה�א והכרחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה�פ�.
אתֿ�ח� �� לע�רר �די מע�ה איזה לע��ת ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהא��

אתֿ�ע�ת� dxrydd)�לע�דד gk ly)מי מה� י� . ְְֵֶ�ִֵֵֶָ
וצ�עק �כ�פ�ת ה�א�ת האר� על �מ�ה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ���ה
זמ� �� וע��ה מח�ב�� �מפ�ה מ���ת ְְְְֲֶֶַַַַָ�ְְָצעק�ת
וי�יד התע�פ�ת מ�ב מעי� ל� ��ארע עד ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָ�ְממ��
��ערב �ע� זאת ראיתי �כבר � ��היה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹמה
קט��ת אבני� ���רק מי מה� וי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָה�נימי.
י�יד, ואחרֿ�� �ה� לה�יט �מארי� ע�ר ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָ�יריעת
מי �מה� .�� �עבר�י �כלֿמק�� מפרס� ְְְִִֵֶֶַָָָָ�ְְֶוזה
�� �מס��ל האר� על אר�ה ע�ר חג�רת ְִֵֶַַָָָָ�ֲֲֵֶַ���רק
,�� ��� אתֿה�ח לע�רר �כלֿא�� ה��נה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מ�יד.
על מ�רה א� מ�ה� ��על �עצמ� �בר �א�ת� ְְֵֶֶֶַַַָָֹלא
מתא�ת�ת �א�ר �י ההמ��: טע�ת וז�הי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָמ�ה�.
א�� ��ע��ת ח��בי� הה�ד�ת, א�ת� ֵ�ְְְִִֶַַָָָמקצת

ונמ�� ��היה. מה על lbxd)מ�ר�ת jezn yxzyp) ְְְִִֶֶַַַ
� עד ז� �טע�ת אצל� א�ת�ה�בר ��קצת ח�ב� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

�מ� ��היה, מה ��היה ה��ר� ה� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ�ְַה�ע��ת
����טי לפי ה��כבי�. מ��טי �עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ��ד�י�
�ה� �ל�מר: ה�ה, מ�ֿה��ג א�א אינ� ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��כבי�

מ�יני iyegn)מי� yeg)ע�רר�תֿה�ח(ytpa)�לכ ; ְִִִֵֵַַָֹ
העתיד�ת, ה�דת �אמ�ת �וי� אד� �ני �ני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאי�

ה���טי� �ידיעת �וי� �ה� (znkgא�ֿעלֿ�י ְִִִִִִֵֶַַַַָָ
(miakekdהיה�� מע�ה איזה והע��ה .ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָ
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א�רֿאני ה��י בח�ת תלכ� "ולא אמר�: ֲֲִֶַֹ�ְְְְְֵָֹוה�א
מ�ניכ�" bk)מ��ח ,k `xwie)זה לאו נכ�ל �כבר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

תלכ�" לא "�בח�תיה� b)�אמר�: ,gi my)בא� . ְְְָ�ֵֵֵֶָֹֹ
`zenÎixg)ה�ר�� zyxt `xtq)א�א אמר�י לא : ְִֵֶַַָָֹ

ספרא �ל��� ולאב�תיה�. לה� החק�קי� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ�ַ�ח�י�
(my)�ה�כ� ��א � תלכ� לא "�בח��תיה� :ְ�ְְֵֵֵֶֶַֹֹ

�ג�� לה�, החק�קי� ��ברי� ��ה�, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ�נ��ס�ת
mc`l)�ר���ת wgyn mewn)וקרקסי�תmewn) ְְְְִִַָ

(zeigl wgynוהאס�טר��תzegiyl zenle`) ְְְִִַָ
(zc ipipra zethde�הי� מס��ת מיני ה� ְִִֵֵֵֶֶָא�ה

מאיר ר�י האלילי�; לעב�דת �ה� ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַָָמת��סי�
ר�י חכמי�; ��נ� האמ�רי �רכי א�� ְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָא�מר:

�נח�ר ��א א�מר: ��ֿ�תירא (glbiיה�דה ְְְִֵֵֶֶָָֹ
(dber Ð dxxgk eizexryציצית �ג�ל ְְִִֵַֹולא

(ey`xa zixela)"ק�מי �ס�ר xrydו��א gelib) ְְֵֵֶַֹ
(eipt cbpkyח�ב � מ�לֿא�� �בר והע��ה .ְִֵֶַָָָָָ

� ה�או ונכ�ל וה�אמלק�ת. אחר, �ל��� זה עני� ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
אחריה�" ��ֿ��ק� ל� "ה�מר ai,אמר�: mixac) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

(lספרי �ל��� .(my)� "ה�מר" :(ly ieha) ְְִִֵֶָ
� "��" ly)�לאֿתע�ה; ieha);לאֿתע�ה� ְְֲֲֶֶֶַַֹֹ

ותע�ה לה� �דמה ��א � אחריה�" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"��ק�
ה�איל �אמר: ��א למ�ק�, ל� ויהי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַֹֹ�מע�יה�

�אר�מ� י�צאי� `mec)וה� rav)אצא אני ְְְֲִִֵֵֵַָָָ
אני א� �תל�סי�, י�צאי� וה� ה�איל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ�אר�מ�;

וזה � �תל�סי� מ�יני("oiqelz")אצא מי� ְְִִִִִֵֵֵֶ
ה�ב�אה: ספרי ל��� ל� ויד�ע ה�בא. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ�כ�יטי

�פקד�י הה�א �י�� עלֿה�רי�(`yipr)"[והיה ְְְִִַַַַָָָָ
נכרי" מל��� �לֿה�ב�י� ועל ה�ל�...] ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹועלֿ�ני

(g ,` diptv)וג��י מה� הרחקה ל�� �לֿזה .ְְְִֵֵֶֶַָָָ
נת�אר� �כבר ��ל���. אפ�� � ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָלכלֿמנהגיה�

מ��ת ו' �פרק ז� מצוה �ת�ספ�א(fq.)�יני וג� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
g)��ת ,f wxt). ַָ

� הל"ג מ�נח�ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַ
(xndl)חזר�י� �יו� ההמ��: �א�מרי� זה �ג�� ,ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

הרא��� ה�בר א�: �מע�י; אצליח לא ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמ�ֿה�ר�
ה��� ארויח ו�אי �ל�ני, �בר ה�א ה��� ְְְִִִִֶַַַַַַַָ�ראיתי
הע�י� המ�ני אצל מאד נפ�� זה ואפ� ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�בר.
� ה�ח�� �י על מע�ה וכלֿהע��ה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָה�כלי�.
וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: �אמר לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹל�קה,

�מנח�" i)מע�נ� ,gi mixac)זה צ��י �פל �כבר . ְְְִֵֵֶַַָָ

תנח��" "לא ek)ואמר: ,hi `xwie)ספרי �ל��� . ְְְְֲִֵַַָֹ
(gi mixac)י�� נפלה הא�מר: �ג�� � "מנח� :ְְְִִֵֵַָָָ

ו��על מימיני נח� עבר מ�די, מקלי נפלה ְְְִִִִִִִִַַָָָָָָָמ�י,
�בספרא ek)מ�מאלי". ,hi `xwie)��תנח "לא : ְְְְֲִִִַָֹֹ

�בע�פ�ת �חל�ה המנח�י� א�� �ג�� �ְְֲִֵַַַ�ְָָ
�� נת�אר� �כבר �ה�". ���צא וכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ�ב��כבי�

מ��ת ז' �פרק ז� מצוה ��ת(fq:)�יני �בת�ספת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
(g ,f wxt zay `ztqez).

� הל"א מ�קס��,ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
הה�ערה אתֿ�ח לע�רר �אחד(cizrl)�ל�מר: ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ה��ידי� ה�ח�ת ��לֿ�עלי לפי הע�רר�ת. ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמ�יני
זה �בר לה� י�כ� לא � הי�ת� קד� �יהיה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמה
ויארע חזק ��ה� הה�ערה ��ח מ�ני ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹא�א
מר�י�י� לפיכ� וה�כ��; האמת �פי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָֹעלֿ�יֿרב
��� �מ� זה על זה יתר�� לה� וי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמהֿ�יהיה,
מ�ח�ת �כלֿ�ח זה על זה יתר�� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלכלֿ�ניֿאד�
הה�ערת�י� ה�ח�ת לבעלי ה�א והכרחי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה�פ�.
אתֿ�ח� �� לע�רר �די מע�ה איזה לע��ת ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהא��

אתֿ�ע�ת� dxrydd)�לע�דד gk ly)מי מה� י� . ְְֵֶ�ִֵֵֶָ
וצ�עק �כ�פ�ת ה�א�ת האר� על �מ�ה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ���ה
זמ� �� וע��ה מח�ב�� �מפ�ה מ���ת ְְְְֲֶֶַַַַָ�ְְָצעק�ת
וי�יד התע�פ�ת מ�ב מעי� ל� ��ארע עד ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָ�ְממ��
��ערב �ע� זאת ראיתי �כבר � ��היה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹמה
קט��ת אבני� ���רק מי מה� וי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָה�נימי.
י�יד, ואחרֿ�� �ה� לה�יט �מארי� ע�ר ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָ�יריעת
מי �מה� .�� �עבר�י �כלֿמק�� מפרס� ְְְִִֵֶֶַָָָָ�ְְֶוזה
�� �מס��ל האר� על אר�ה ע�ר חג�רת ְִֵֶַַָָָָ�ֲֲֵֶַ���רק
,�� ��� אתֿה�ח לע�רר �כלֿא�� ה��נה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מ�יד.
על מ�רה א� מ�ה� ��על �עצמ� �בר �א�ת� ְְֵֶֶֶַַַָָֹלא
מתא�ת�ת �א�ר �י ההמ��: טע�ת וז�הי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָמ�ה�.
א�� ��ע��ת ח��בי� הה�ד�ת, א�ת� ֵ�ְְְִִֶַַָָָמקצת

ונמ�� ��היה. מה על lbxd)מ�ר�ת jezn yxzyp) ְְְִִֶֶַַַ
� עד ז� �טע�ת אצל� א�ת�ה�בר ��קצת ח�ב� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

�מ� ��היה, מה ��היה ה��ר� ה� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ�ְַה�ע��ת
����טי לפי ה��כבי�. מ��טי �עלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ��ד�י�
�ה� �ל�מר: ה�ה, מ�ֿה��ג א�א אינ� ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��כבי�

מ�יני iyegn)מי� yeg)ע�רר�תֿה�ח(ytpa)�לכ ; ְִִִֵֵַַָֹ
העתיד�ת, ה�דת �אמ�ת �וי� אד� �ני �ני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָאי�

ה���טי� �ידיעת �וי� �ה� (znkgא�ֿעלֿ�י ְִִִִִִֵֶַַַַָָ
(miakekdהיה�� מע�ה איזה והע��ה .ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָ
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�דר� ���הג מ�לֿמה וז�לת�, הא�ה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמה�ע�י�
"לאֿי�צא יתע�ה: ה' אמר ק�ס�, נקרא: � ְְִִִֵֵֶַַָָָֹז�

קסמי�" קס� [וג�'] i)ב� ,gi mixac)ספרי �ל��� . ְְְְְִִֵֵָֹ
(my)�א וא�מר: �מקל� הא�חז זה ק�ס�? איזה� :ְְְִֵֵֵֵֶֶַָ

ע�רר�ת �ל זה ס�ג ועל אל�. לא א� ְְֵֵֵֵֶֶַֹאל�,
�עצ� "ע�י ה�ביא: אמר ה�מ� �א�ת� ְְְְִִֵַַַַָָָָ�ְַהמפרס�

ל�" י�יד �מקל� ai)י�אל ,c ryed)והע�בר . ְְְִִֵַַָָ
ה��ס� �ל�מר: מלק�ת, ח�ב � זה ְְְֲֵֶֶַַַַַָ�מע�ה
לא ע��ה, �ה�א מע�ה עלֿידי עתיד�ת ְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹ�מ�יד

ה��ס� �אלת אבל אתֿה��ס�; (cala)ה��אל ְֲֵֵֵֵֶַַַַָ
מאד zewln)מג�ה dilr miaiig oi`y s`)כבר� . ְ�ְְָָֹ

�גמרא מק�מ�ת �כ�ה ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָנת�אר�
��ת(dq.)סנהדרי� g)�בת�ספ�א ,f wxt).בספרי� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ

� הל"ב מ�כ��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַ
ה��כבי� מערכ�ת �י על ה�מ�י� �בחירת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמע�ינ�

(zepipbhvi`)לפע�ה רא�י זה י�� ��אמר: וה�א ,ְְִֶֶַָֹ�ָ
רצ�י לא זה י�� א� לע��ת�, ונת��� ְְְֲִִֵֶַַָֹ�ל�נית
וזה מ�ע��ת�. ונ�נע �ל�נית �ע�ה �� ְְְֲִִִֶַַָָָ�ְֲַלע��ת

מע�נ�" וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: (mixacאמר� ְְְְְִִֵֵֶַָָֹ
(my"�תע�ננ "ולא ואמר: זה לאו נכ�ל �כבר .ְְְְְִֵֶַַָָָֹ

(ek ,hi `xwie)ספרא �ל��� .(a dkld e wxt my): ְְִָ
נגזר �ה�א לפי הע�י�. נ�תני א�� � תע�ננ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹלא
ע�י� ק�בע �כ� יהיה לא �ל�מר: "ע�נה", ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמ�
וג� רעה. �ל�נית ועת ט�בה �ל�נית עת ְְְְִִֵֵֵַָָָָהא�מר:
�ל�מר: מלק�ת, ח�ב � זה לאו על ְְֵֶַַַַָָָהע�בר
אבל עליה�; ה��אל זה לא אתֿהע�נ�ת, ֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹה��דיע
על נ�ס� אס�רה � זה �בר על ה�אלה ��ְֲֵֶַַַַָָָָָ
לזמ� מע�יו והמכ�� אמ�י. �ל�י �בר ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָָָָהי�ת�
�א�ת� יצליח א� ��א�ר ח��ב מ��� ְְִַַָָ�ְִִֶָ�ְמס��

�� הרי � ixd)ה�ע�ה cala l`ey `ed m` mb) ְַ�ֲֵַָ
ה�ע�ה �כלל וע�ד מע�ה. �ע�ה לפי ל�קה, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָזה
חכמי� �ל��� העיני�. אחיזת מע�ה א��ר ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָה�ה

(:dq oixcdpq)ֿאת הא�חז זה � "מע�נ� :ְֵֵֶֶָ
ונ�ס� ה�ח��ל�ת מ��גי �ד�ל ס�ג וה�א ְְְִִֵֵַַַָָָהעיני�",

ק��ת לאד�(zefixf)לכ� ��דמי� עד ה�ד, �נ�עת ְְְִִֶַַַַָָָָָ
�ה� ר�אי� �אנ� �מ� אמ��י�. �ל�י ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָ�ברי�
ונ�תנ� �יד� חבל ל�קח ��י�ה� �מיד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָע��י�
מ�ציא� ואחרֿ�� אד� �ני לעיני �ג�� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�כנ�
אד� מ�י �מ�ציא� לאויר ט�עת ז�רק א� ֲִִִִֵַַַָָָָָָנח�;
העיני� אחיזת מ�ע�י �זה וכ��צא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��פניו

מא�� �לֿמע�ה � ההמ�� אצל ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְַהמפרסמי�
אתֿהעיני� א�חז נקרא: א�ת� והע��ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָאס�ר,
זה וע� ל�קה. �לפיכ� ה��פי� מ�יני מי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוה�א
עלֿידי ה�גר� וההפסד ה�ר��ת. �עת ��נב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָה�א
לחל�טי� ה�מנעי� �ה�ברי� לפי מאד, עצ�� ��ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ
וה�ערי�, וה��י� ה�כלי� �עיני אפ�ר�י� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנע�י�
ולח��ב אתֿה�מנע�ת לק�ל מתר�לת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ�מח�ב��

זאת. והב� להי�ת. אפ�ר�י� ְְְִִִֵֵֶֶָָֹ�ה�

שלישי יו�

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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� הל"ה מ�ח��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִַַ
lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw seq`l)

(zepey zevr odn�ברי� ��אמר וה�א ,zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny" ly zepeyn milin itexive

לכ� �מ�יקי� וכ�, לכ� מ�עילי� �ה� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ד�ה
ח�בר אחד � חבר "וחבר ספרי: �ל��� ְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹוכ�,

(sqe`),"אתֿהעקרב ח�בר ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָאתֿה�ח�
�ברי� עליה� הא�מר ��א(miygl)�ל�מר: �די ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

מק�� על �א�מר� א� �מי�נ�. לפי ְְְְִִִֶַָָי�כ�ה�
זה לאו על והע�בר ה�אב; לה�קיט �די ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָנ�יכת�
�פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר ל�קה. �ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מ��ת .(fq.)ז' ִַָ

� הל"ח מ�דר��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
�מד�י� מה �פי � מ�ֿה�תי� (mpeincaידיעה ְְְִִִִִֵֶַַַָ

(ipxtkd�א�ת(miryxd)אמת� מתי� �ה� ֱִֵֵֶֶֶָ
("mizn" x`ezd zn`a ie`x mdly)א�ֿעלֿ�י ,ִַַ

�מר�י�י� א�כלי� mdiiga�ה� miryx" ixdy) ְְִִִֵֶַ
(mpeinca erawe "mizn miiexw�� �ע��ה ��י �ִֶֶֶָ

מהֿ ל� וי�יד ��נת� ה�ת יב�אה� �� ְְְְִִֵֵֵַַַָָול�ב�
ב� "לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ���אל

אלֿה�תי�" ודר� סנהדרי�(my)וג�' �בגמרא . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
(:dq)�עצמ ה�רעיב זה � אלֿה�תי� "�ר� :ְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

ר�ח עליו ���רה �די ה�בר�ת, �בית ול� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוה�ל�
מלק�ת. ח�ב � זה לאו על והע�בר ְְְֵֶַַַָָָָ�טמאה";

� הל"ו מ��א�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(uriizdl)וה�א מ�נ�, ידיעה �מ�ב�� א�ב ְְְִִִֵֶַַַָ�על

א�ב" ו�אל וג�' ב� "לאֿי�צא יתע�ה: ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹאמר�

iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(my)על� ה��אל �ל�מר: זה, לאו על והע�בר .ְְֵֵֶַַַַַָָ
אס�ר זה �בר אבל מיתה, ח�ב אינ� � ֲִֵֶַָָָָָָא�ב

(ci xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe).

� הל"ז מ��א�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(uriizdl)ידיעה מ�נ� �לב�� י�ע�ני (d`x�על ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrz `l lirl�אמר וה�א ,ְְָ
וי�עני" א�ב ו�אל וג�' ב� "לאֿי�צא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹֹיתע�ה:

(my)ספרא �ל��� .(miyecw zyxt)�אלֿ�פנ'" : ְְְִִַָ
ואלֿה��עני�' l`)אלֿהאבת ,hi `xwie)� א�ב , ְְִִֶֶַָֹֹֹ

�ית�� zenlrp)זה dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ
מ�חי� xeaigdה�ד�ר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ

(szkd l` rexfd lyפיו� המד�ר � וי�ע�ני ;ְְְְִִִֵַַ
א�� הרי �(mnvr md)וה��אל �סקילה; ְְְֲִִִֵֵַָָ

(uriiznd)."אזהרה� ְְֶַָָָ�ה�

� הל"ד מ�לֿה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
"לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א ה��פי�, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמע�ה

�מכ��" וג�' i)ב� ,gi mixac)זה לאו על והע�בר ְְְְֵֵֶַַָָ
קב�עה וח�את מזיד, ה�א א� סקילה ח�ב �ְְְִִִֵַַָָָָ

(aixwnd ly eciÎzbyda dielz dpi`y)ה�א ִא�
תח�ה" לא "מכ�פה יתע�ה: אמר (zeny��גג. ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

(fi ,ak'ז �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(fq.)מ�נהדרי� ְְִִֶַ

� המ"ג מ�ג�חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַַ
ofe`d)ה�דעי�, cily gvnd wlg)�אמר וה�א ְְְִַָָ

רא�כ�" �את ת�פ� "לא fk)(יתע�ה: ,hi `xwie. ְְְִִֶֶַַַֹֹ
לע�בדי להת���ת ��א �די ה�א ה�ה ה�או ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹוג�
עב�דה ע�בדי ע��י� הי� ��� לפי זרה, ְְֲֲִִֵֶָָָָָָעב�דה
הצרכ� �לפיכ� �לבד. צדעיה� �מג�חי� ְְ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָזרה

יבמ�ת �מ�כת �לֿ(d.)לבאר "ה�פת ואמר�: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָ
��כלית �אמר ��א ה�פה", �מ� � ְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹהרא�
ה�ער �אר וה�חת ה�דעי� ���ח ה�א ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהא��ר
מג�ח א� אבל זרה, עב�דה �מרי �ע��י� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�דר�
לפיכ� � לה� הת���ת �כ� אי� הרי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹה�ל
לב�� �י� �לל ה�דעי� לג�ח �אס�ר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָה�דיע�נ�,
�לֿצדע על מלק�ת וח�ב �לֿהרא�; ע� ְְִֵֶַַַַָָָָֹ�י�
�לֿרא��. ��ח א� ��י� ל�קה �לפיכ� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמה�,
א�ֿעלֿ�י מצות, ���י א�� נמנה ��א ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוה�ע�
�חת ל��נ�ת �ני �ה� �אי� מ�ני ��י�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ���קה
רא� �את ת�יפ� לא אמר: �א�� אחד. ְִִֶֶַַַָָָֹֹלאו

�ח�ב� מ�צאי� והיינ� מ�מאל רא� �פאת ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹמ�מי�
���י למנ�ת� אפ�ר היה אז �י ��י� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליה�
אחד ועני� אחד �ל��� וה� ה�איל אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹמצות;
��א א�ֿעלֿ�י אחת. מצוה ה� הרי �ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

(eplaiwy)��ה�ר(aezka)�חלקי ��לל זה ��או , ֲִֵֵֶֶַָָ
מה� �לֿחלק על ח�ב ו�ה�א מה��� ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��ני�
�כבר הר�ה. מצות ��הי� מח�ב זה אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלב��,

מ��ת �ס�� ז� מצוה �יני זה(k.)נת�אר� ולאו ; ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.�� ח�ב�ת ה��י� ִֵַַָָאי�

� המ"ד מ�ג�חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַַ
העלי�� ה�חי חלקי�: חמ�ה �� וי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאתֿה�ק�,
וה�חי �מאל, מ�ד העלי�� וה�חי ימי�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמ�ד
�מאל, מ�ד ה�ח��� וה�חי ימי�, מ�ד ְְְְִִִִֶַַַַַַַָֹה�ח���
"ולא זה: �ל��� ה�או �א �כבר ה�ק�. ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹו���לת

זקנ�" �את את נקרא:(my)ת�חית �ה�ל לפי , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
"ולא אמר: א�א זקנ�, ת�חית ולא אמר ולא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזק�.
לא ל�מר: רצ�נ� � זקנ�" �את את ְְְְִֵֶַַַָֹת�חית
ה�ר�� �בא ה�ק�. מ�לל אחת �אה א� ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָת�חית
חמ� וח�ב א�ת�. �ח�קנ� �מ� �א�ת, חמ� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
אחת. �בת ��ח� ואפ�� ה�ל, ��ח א� ְְֲִִִִַַַַַַָֹ�ְַמלק��ת

ה��נה k.)�ל��� zekn)�ה�ק "ועל :(eglb m`) ְְְִַַַָָָ
מ�א�(zeiewln)חמ�ה ���י� מ�א� ��י� : ְְֲִִִִִַַָָָ

��� נטל� א� א�מר: אליעזר ר�י מ�מ��, ָ�ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָואחת
��למ�ד ואמר� אחת". א�א ח�ב אינ� � ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָ�אחת

(.`k my)אליעזר ר�י קסבר "אלמא :m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril` iaxy ok�ז הרי ה�א". אחד ֲֵֶָָלאו

ק�א ���א �ר�רה `xfril)ראיה iax lr wlegd) ְְֶַַָָָָָ
וג� ההלכה. היא וכ� לאוי� חמ�ה �ה� ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָס�בר
�מפרס� �מ� זרה, עב�דה �מרי �ר� היה ְָ�ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָזה
אתֿ מג�חי� �ה� האיר��י� נזירי �ק��ט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָה���
לפי � מצות �חמ� למנ�ת� �אי� וה�ע� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹזקנ�.
עני� וה�א יחיד �ל��� נאמרה ��� ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָ�האזהרה
נת�אר� �כבר ��פניה. ��צוה ��ארנ� �מ� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
ה��י� אי� ז� �מצוה מ��ת; �ס�� ז� מצוה ְְְִִִִֵֵַַָָָ�יני

.�� ַָָח�ב�ת

� אר�עי� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ
ה��י�, �תכ�יטי מ�התק�ט ה�ברי� �� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ�ֶ�הזהר�
�מלת �בר "ולאֿיל�� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹוה�א

d)א�ה" ,ak mixac)�לב א� ��תק�ט וכלֿ�בר . ְְִִֵֶֶֶַַָָָ
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(my)על� ה��אל �ל�מר: זה, לאו על והע�בר .ְְֵֵֶַַַַַָָ
אס�ר זה �בר אבל מיתה, ח�ב אינ� � ֲִֵֶַָָָָָָא�ב

(ci xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe).

� הל"ז מ��א�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(uriizdl)ידיעה מ�נ� �לב�� י�ע�ני (d`x�על ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrz `l lirl�אמר וה�א ,ְְָ
וי�עני" א�ב ו�אל וג�' ב� "לאֿי�צא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹֹיתע�ה:

(my)ספרא �ל��� .(miyecw zyxt)�אלֿ�פנ'" : ְְְִִַָ
ואלֿה��עני�' l`)אלֿהאבת ,hi `xwie)� א�ב , ְְִִֶֶַָֹֹֹ

�ית�� zenlrp)זה dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ
מ�חי� xeaigdה�ד�ר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ

(szkd l` rexfd lyפיו� המד�ר � וי�ע�ני ;ְְְְִִִֵַַ
א�� הרי �(mnvr md)וה��אל �סקילה; ְְְֲִִִֵֵַָָ

(uriiznd)."אזהרה� ְְֶַָָָ�ה�

� הל"ד מ�לֿה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
"לאֿי�צא יתע�ה: אמר� וה�א ה��פי�, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹמע�ה

�מכ��" וג�' i)ב� ,gi mixac)זה לאו על והע�בר ְְְְֵֵֶַַָָ
קב�עה וח�את מזיד, ה�א א� סקילה ח�ב �ְְְִִִֵַַָָָָ

(aixwnd ly eciÎzbyda dielz dpi`y)ה�א ִא�
תח�ה" לא "מכ�פה יתע�ה: אמר (zeny��גג. ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

(fi ,ak'ז �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(fq.)מ�נהדרי� ְְִִֶַ

� המ"ג מ�ג�חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַַ
ofe`d)ה�דעי�, cily gvnd wlg)�אמר וה�א ְְְִַָָ

רא�כ�" �את ת�פ� "לא fk)(יתע�ה: ,hi `xwie. ְְְִִֶֶַַַֹֹ
לע�בדי להת���ת ��א �די ה�א ה�ה ה�או ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹוג�
עב�דה ע�בדי ע��י� הי� ��� לפי זרה, ְְֲֲִִֵֶָָָָָָעב�דה
הצרכ� �לפיכ� �לבד. צדעיה� �מג�חי� ְְ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָזרה

יבמ�ת �מ�כת �לֿ(d.)לבאר "ה�פת ואמר�: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָ
��כלית �אמר ��א ה�פה", �מ� � ְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹהרא�
ה�ער �אר וה�חת ה�דעי� ���ח ה�א ְְְִִִֵַַַַַָָָָָהא��ר
מג�ח א� אבל זרה, עב�דה �מרי �ע��י� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�דר�
לפיכ� � לה� הת���ת �כ� אי� הרי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹה�ל
לב�� �י� �לל ה�דעי� לג�ח �אס�ר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָה�דיע�נ�,
�לֿצדע על מלק�ת וח�ב �לֿהרא�; ע� ְְִֵֶַַַַָָָָֹ�י�
�לֿרא��. ��ח א� ��י� ל�קה �לפיכ� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹמה�,
א�ֿעלֿ�י מצות, ���י א�� נמנה ��א ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹוה�ע�
�חת ל��נ�ת �ני �ה� �אי� מ�ני ��י�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ���קה
רא� �את ת�יפ� לא אמר: �א�� אחד. ְִִֶֶַַַָָָֹֹלאו

�ח�ב� מ�צאי� והיינ� מ�מאל רא� �פאת ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹמ�מי�
���י למנ�ת� אפ�ר היה אז �י ��י� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליה�
אחד ועני� אחד �ל��� וה� ה�איל אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹמצות;
��א א�ֿעלֿ�י אחת. מצוה ה� הרי �ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

(eplaiwy)��ה�ר(aezka)�חלקי ��לל זה ��או , ֲִֵֵֶֶַָָ
מה� �לֿחלק על ח�ב ו�ה�א מה��� ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��ני�
�כבר הר�ה. מצות ��הי� מח�ב זה אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלב��,

מ��ת �ס�� ז� מצוה �יני זה(k.)נת�אר� ולאו ; ְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.�� ח�ב�ת ה��י� ִֵַַָָאי�

� המ"ד מ�ג�חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַַ
העלי�� ה�חי חלקי�: חמ�ה �� וי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאתֿה�ק�,
וה�חי �מאל, מ�ד העלי�� וה�חי ימי�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמ�ד
�מאל, מ�ד ה�ח��� וה�חי ימי�, מ�ד ְְְְִִִִֶַַַַַַַָֹה�ח���
"ולא זה: �ל��� ה�או �א �כבר ה�ק�. ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹו���לת

זקנ�" �את את נקרא:(my)ת�חית �ה�ל לפי , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
"ולא אמר: א�א זקנ�, ת�חית ולא אמר ולא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹזק�.
לא ל�מר: רצ�נ� � זקנ�" �את את ְְְְִֵֶַַַָֹת�חית
ה�ר�� �בא ה�ק�. מ�לל אחת �אה א� ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָת�חית
חמ� וח�ב א�ת�. �ח�קנ� �מ� �א�ת, חמ� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
אחת. �בת ��ח� ואפ�� ה�ל, ��ח א� ְְֲִִִִַַַַַַָֹ�ְַמלק��ת

ה��נה k.)�ל��� zekn)�ה�ק "ועל :(eglb m`) ְְְִַַַָָָ
מ�א�(zeiewln)חמ�ה ���י� מ�א� ��י� : ְְֲִִִִִַַָָָ

��� נטל� א� א�מר: אליעזר ר�י מ�מ��, ָ�ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָואחת
��למ�ד ואמר� אחת". א�א ח�ב אינ� � ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָ�אחת

(.`k my)אליעזר ר�י קסבר "אלמא :m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril` iaxy ok�ז הרי ה�א". אחד ֲֵֶָָלאו

ק�א ���א �ר�רה `xfril)ראיה iax lr wlegd) ְְֶַַָָָָָ
וג� ההלכה. היא וכ� לאוי� חמ�ה �ה� ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָס�בר
�מפרס� �מ� זרה, עב�דה �מרי �ר� היה ְָ�ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָזה
אתֿ מג�חי� �ה� האיר��י� נזירי �ק��ט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָה���
לפי � מצות �חמ� למנ�ת� �אי� וה�ע� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹזקנ�.
עני� וה�א יחיד �ל��� נאמרה ��� ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָ�האזהרה
נת�אר� �כבר ��פניה. ��צוה ��ארנ� �מ� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
ה��י� אי� ז� �מצוה מ��ת; �ס�� ז� מצוה ְְְִִִִֵֵַַָָָ�יני

.�� ַָָח�ב�ת

� אר�עי� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ
ה��י�, �תכ�יטי מ�התק�ט ה�ברי� �� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ�ֶ�הזהר�
�מלת �בר "ולאֿיל�� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹוה�א

d)א�ה" ,ak mixac)�לב א� ��תק�ט וכלֿ�בר . ְְִִֵֶֶֶַַָָָ
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מיחדת ז� ���רה ה�ק�� �א�ת� ��ד�ע ֶֶ�ְְֶֶַַַָָָמה
�ל�מר: זה, ��ע�ה ודע ל�קה. � ְְְֲִֶֶֶֶַַַָלנ�י�
א� ה�ברי� �תכ�יטי מתק�ט�ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�ה��י�
נע�ה �ה�א י� � ה��י� �תכ�יטי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָה�ברי�
אצל ��פרס� �מ� לזנ�ת, אתֿה�בעי� ְֵֶָ�ְְְְְִִֵֶֶַָלע�רר
�מ� זרה עב�דה למיני ��ע�ה וי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָהע�י�,
ר��ת �פעמי� לכ�. המיחדי� ��פרי� ְְִִַָָָ�ְְְִֶַַָָֹ��פר�

�ע וא�מרי���תני� ה�מע�ת מקצת (icky��ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ
(ie`x ,zernwd egilviyה�א �זה ה�תע�ק �א� :ְִִֵֶֶַַָ

�זהב ויתק�ט נ�י� �גדי יל�� � ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָאי�
�ל�� � א�ה היא וא� וד�מיה�; ְְְְִִִִִֵֶַַָָ�מר�ל��ת
אצל מאד מפרס� וזה זי�. �לי ותח��ר ְְֵֶָֹ�ְְְְְְִִֵֶַַ�רי��

ה�ה. העני� ְֲִֵֶַַָָ�עלי

� הל"ט ��ֿ��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֵַַ
ל�ב��ת �ה��י� ��ה ה��פרי� �דרכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמ�לכת
וה�א �תכ�יטיה�, �מתק�ט�ת ה�ברי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ�גדי
עלֿא�ה" כליֿ�בר "לאֿיהיה יתע�ה: ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹאמר�

(my)מ�כ�יטי �תכ�יט ה�תק�טת וכלֿא�ה .ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
מיחד זה ��כ�יט ה�ק�� �א�ת� ��ד�ע ָ�ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָה�ברי�,

ל�קה. � ְִַָָל�ברי�

� המ"א מ�ר���ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
וה�קרא ה�ח�ל �צבעי mec`wexi)�ג�פנ� oeebarav) ְְְְְְִִֵֵַַָ

�מפרס� זרה עב�דה ע�בדי �ע��י� �דר� ְָ�ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוז�לת�,
ה�א ,�� על והאזהרה ה���. עד מצרי� �ני ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאצל

�כ�" ת�נ� לא קעקע "�כתבת יתע�ה: (xwie`אמר� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ
(gk ,hiכבר� מלק�ת, ח�ב � זה לאו על הע�בר ;ְְֵֶַַַָָָָ

מ��ת. מ�כת �ס�� ז� מצוה �יני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָנת�אר�

� המ"ה מ��ר�טה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
זרה, עב�דה ע�בדי �ע��י� �דר� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאתֿעצמנ�,

תת�דד�" "לא יתע�ה: אמר� `)וה�א ,ci mixac). ְְְְְִִֶַָֹֹ
אמר�: וה�א אחר, �ל��� זה לאו נכ�ל ְְְְְִֵֶַַָָָָ�כבר

�ב�רכ�" ת�נ� לא לנפ� gk)"ו�רט ,hi `xwie). ְְְְִִֶֶֶֶֶַָֹ
יבמ�ת �גמרא נת�אר �קרא(bi:)�כבר ���פי� : ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

(weqtd xwir)�לי מ�עי תת�דד�" (jxvp)"לא ְְְִִֵֵֹֹ
zipey`xd)לג�פי� ezernynl):רחמנא �אמר ְְֲֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על ח��רה תע�� (ze`lלא ֲֵַַַָֹ
(la`מ��ת �בגמרא .(.`k)ריטה�" אמר�: ְְְִִַָָָָ

�י� ה�ת �על נת�אר ו�� היא". אחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�גדידה
��לי זרה, עב�דה ועל ח�ב; � ��לי �י� ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ��ד

ה�ביאי�: �ספרי ��א �מ� �ט�ר, ��ד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָח�ב,
�ברמחי�" �חרב�ת �מ��ט� (Îmikln`"ו�ת�דד� ְְְְְֲִִִַַָָָָָֹ

(gk ,gi�`id dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)

(ilka wx�אמר �כבר .(:bi zenai),זה לאו ��כלל ְְְִֶֶַָָָ
ואמר�: הר�י� �מחלקת הע� מ���ג האזהרה ��ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
אבל אג��ת"; אג��ת תע�� לא � תת�דד� ֲָ�ֲ�ְְֲִֵָֹֹֹ"לא
תע�� "לא ואמר�: ��אר� �מ� ה�א �קרא ְְְְֲֲִֵֵֶַָָֹ��פי�
אמר� וכ� �ר�. מעי� וזה ה�ת", על ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָח��רה

(.iw oixcdpq),לאו� ע�בר �מחלקת "�לֿה�חזיק :ְְֲֲִֵֶַַַָָֹ
וכעדת�" כקרח ולאֿיהיה d)��אמר: ,fi xacna), ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָֹֹ

הרי �קרא ��פי� אבל ה�ר�; �ר� על ה�א ���ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ
�לילה, �ה�א חכמי� ��אר�ה� �מ� א���, ְְֲֲִִִֵֶֶָָה�א
�ה' זה: �בר �עני� �אר� �ה� לפי אזהרה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
את לעצמ� וט�ע� ה�הני� על �הח�לק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹמ�דיע
�ארע מה �� יארע לא ה�אי� ���ר�ת ֱִֵֶֶַַַַַָָֹ�ְַה�ה�ה

ה�ליעה ענ��, יהיה ולא gxwלקרח eyprpy enk) ְְְְְִִֶַַָָֹֹ
(ezcreמ�ה �יד ה' ��ר "�א�ר ענ�� יהא א�א ,ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ
למ�ה:(my)ל�" יתע�ה �אמר� ה�רעת, �ל�מר: ,ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ

וג�'" �חיק� יד� e)"הבאֿנא ,c zeny)�כמ� , ְְְְֵֵֶָָָ
�ע��ה ek)��ת�אר aÎminid ixac)�yprpy) ְְִֵֶָ�ִָ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaאחז�ר .ֱֶ
ז מצוה �יני נת�אר� ��בר ואמר, ה�צוה �לעני� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

מ��ת ל�קה.(k.)�ס�� � זה לאו על והע�בר . ְְֵֶֶַַָָ

� הקע"א מ�תל�ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַֹ
ה�כלי�, �ע��י� �דר� ה�תי� על הרא� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ער
עיניכ� �י� קרחה "ולאֿת�ימ� אמר�: ְְְְִֵֵֵֶָָָָֹוה�א

`)למת" ,ci mixac):ואמר ��הני� זה לאו וכפל . ְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
�רא��" קרחה d)"לאֿיקרחה ,`k `xwie)די� , ְְִֹ�ְְְֵָָָֹ

עיניכ�" "�י� ���הֿ�אמר לפי ה�י�, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלה�לי�
� אס�ר �לבד �ני� מ�את �רק א�מרי� ְְְִִִִִֶַַַָָָהיינ�
�רא��" קרחה יקרחה "לא ואמר: �אר ְְָָָֹ�ְְְְִִֵֵַָָֹלפיכ�
אמר: א�� וג� העיני�. �בי� �לֿהרא� על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלח�ב
היינ� �לבד, �רא��" קרחה יקרחה ְְְִִָָָָָֹ�ְְִֹ"לא
� ה�ת על ��א �י� ה�ת על �י� ְִֵֵֵֵֶַַַַֹא�מרי�:

וכלֿה�ג�ה "למת". �� �אר (gxewd)לפיכ� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
� �וקא ה�ת על �תלי�ה רא�� מ�ער ְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ��ריס
על ל�קה י�ראל א� �ד�ל �ה� �ה�א �י� ְִֵֵֵֶֶֶַָָֹל�קה,
מהֿ��פל וכ� אחת. מלק�ת וקרחה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ�לֿקרחה
לא �בב�ר� יג�ח� לא זקנ� "�פאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹ��הני�:

�רטת" ��רת(my)י�רט� לה�לי� א�א �א לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
מ��ת �ס�� ��ת�אר �מ� .(k`.)ה�צוה, ְְְְִִֵֶַַָָ

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

רביעי, חמישי,יו� שישייו� ,יו�
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� הע"ג לה�ד�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִֶַַַָָ

יתע�ה לפניו �חטאנ� mdilr)�חטאי� zecezdl) ְְֲִִֶֶַַָָָָָ
וענינ�, ה���י וזה� � מה� �����ב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ�ד��ר,
��ע�י עויתי, חטאתי, ה��! "א�א ְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
��רה ויב�� אתֿה���ר וירחיב וכ�". �� ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוע�יתי
החטאי� �אפ�� �ע, ל��נ�. צח�ת �פי זה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָ�עני�
��ז�ר� הא�ה ה�ר�נ�ת מיני עליה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ח�בי�
��קריב� ��י יתע�ה, אמר ��ה� ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ�ד�,
להתו��ת �� עלֿ�לֿ�ני� צרי� � ל� ְְְִִִִֵַַַַָָָנת��ר
אלֿ "��ר יתע�ה: אמר� וה�א הקרבת�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ��עת
מ�לֿח�את יע�� �י א�ֿא�ה אי� י�ראל ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ�ני
ע��" א�ר אתֿח�את� והתו�� וג�' ְְְֲִֶֶַַָָָָָָהאד�

(fÎe ,d xacna):זה �ס�ק �פר�� ה�כל�א �ל��� ,ְְְְִֵֶַָָ
מא�ה] לאחת כיֿיא�� '[והיה ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"לפי

חטא' א�ר d)והתו�ה ,d `xwie)על יתו�ה � ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
��היא הח�את על � 'עליה' חטא; א�ר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחטא
��תו�ה �מ�מע אי� מ���חטה. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹק�מת,
זה, ��ס�ק לפי ה�ק��". �יאת על א�א ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָה�חיד

עליה" חטא "א�ר יתע�ה אמר� (my)�ל�מר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ
וקד�יו מק�� �מט�א ו�קרא �פר�ת ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

ע�� oaxwוה�ז�רי� mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ְְִִִַָ
(cxeie dler ,z`hg�ארנ� ��בר Ð�מ� ar devn) ְְְֵֶַָ

(vw xeriy�היינ ��א ��כל�א, �א� אמר לפיכ� ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
למט�א ה���י ח��ב א�א זה מ�ס�ק ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלמדי�

cala)מק�� beq eze`n mi`hgd zveaw)�מ�י" ; ְִִִַָ
אמר �לֿה�צות? �אר מר�ה sqepא�ה weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ

(xacna ynega.��והתו י�ראל �ני אל ��ר :ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
�לֿ ח�את�, אמר: �כרת�ת? מית�ת א� ְִִִֵַַַַָָָָ�מ�י�
יע�� �י לאֿתע�ה; מצות לר��ת � ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹח�את�
"'מ�לֿ ע�ד: אמר� ו�� ע�ה". מצות לר��ת �ְְְְֲִִֵַָָָֹ
על חבר�: לבי� ��ינ� מ�ה � האד�' ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹח�את
� 'למעל' הרע; ל��� ועל ה�זל�ת ועל ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹה�נב�ת
'וא�מה והמק�ל; ל�קר ��� ה���ע ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלר��ת
יכ�ל ��תו��. מית�ת �לֿח�בי לר��ת � ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה�פ�'
א�א אמר�י לא ז�ממי�? עלֿ�י ה�הרגי� ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹא�
ח�ב �אינ� �ל�מר ההיא' ה�פ� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ'וא�מה

הע א�א חטא, ��א ידע א� עליולהתו��ת יד� ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

�לֿס�גי �על ל�, נת�אר ה�ה �קר". ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעדי
ע�ה מצות על ואפ�� וה��י� החמ�רי� ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָֹהחטאי�
ה�ה, ה���י ��אמר �לפי ו��י, עליה� ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָח�בי�
יכ�ל היה ה�ר��, ח��ב ע� יחד "והתו��", ְְְְִִִַַַַַָָָָָ�ל�מר
�פני מצוה לב�� ה���י �אי� �דע�נ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעל�ת
לפיכ� ה�ר��, אחר מה�גררי� ה�א א�א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעצמ�
"יכ�ל זה: �ל��� ��כל�א אתֿזה לבאר ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ�הצרכ�

מביאי� �ה� �זמ�(oaxw)�זמ� א� �מ�י� מתו�י�; ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַ
והתו�� י�ראל אלֿ�ני ��ר אמר: מביאי�? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�אי�

(avn lka)�מ�י �אר�; א�א ו��י �מ�מע אי� .ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ואתֿעו� אתֿעונ� והתו�� אמר: ��ל�ת? ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹא�

n)אבת�" ,ek my)אדני "ל� אמר: �נ�אל וכ� . ְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹ
ה�ני�" ��ת ולנ� f)ה�דקה ,h l`ipc)ה�ה . ְְִִֵֶַַָָָָֹ

�פני מצוה �ה���י מהֿ�הז�רנ�, מ�ל ל� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנת�אר
�חטא, חטא איזה על הח�טא על וח�בה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמ�
קר�� �הביא �י� לאר�, �ח�צה �י� �אר� ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ�י�
�אמר �מ� להתו��ת ח�ב קר��, הביא ��א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�בי�
�ל��� ע��". א�ר אתֿח�את� "והתו�� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָיתע�ה:

zen)ספרא ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie):��ֿ�� ְִֵַָ
�יני נת�אר� �כבר �ברי�". ו��י זה � ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ"והתו�ה

מ���רי� אחר�� �פרק ז� .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ

קודש שבת
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� הע�ירית לקראה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
� ו�חרית ערבית � �כלֿי�� �מע ְְְְְֲִִִַַַַָקריאת
�בית�" ��ב�� �� "וד�ר� יתע�ה: אמר� ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוה�א

(a ,e mixac)מ�כת� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ו�� �מע(k`.)�רכ�ת, ��ריאת נת�אר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

dxezd)�א�ריתא on)ה��ספ�א �ל��� .wxt yix) ְְְְֶַַָָ
(zekxac bקבע ��רה ��תנה ���" :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ל�פ�ה", זמ� חכמי� נתנ� �� �מע, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלקריאת
מצות אבל מ�ֿה��רה; אינ� ה�פ�ה זמ�י ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל�מר:
��ארנ� �מ� מ�ֿה��רה, היא עצמ� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָה�פ�ה

(d dyr zevn)�וזה � זמ�י� ל� ��נ� וחכמי� ,ְְְֲִִִֶַַָָ
אמר� ek.)עני� zekxa)�מידי� �נגד "�פ��ת : ְְְְְִִִִֶֶַָָ

ההקרבה. �זמ�י זמ�יה� ��נ� �ל�מר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ��נ��",
."�� ח�ב�ת ה��י� אי� ז� ְִִֵַַָָָָ�מצוה

�
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� הע"ג לה�ד�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ה�א ְְְִִִִֶַַַָָ

יתע�ה לפניו �חטאנ� mdilr)�חטאי� zecezdl) ְְֲִִֶֶַַָָָָָ
וענינ�, ה���י וזה� � מה� �����ב ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ�ד��ר,
��ע�י עויתי, חטאתי, ה��! "א�א ְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
��רה ויב�� אתֿה���ר וירחיב וכ�". �� ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוע�יתי
החטאי� �אפ�� �ע, ל��נ�. צח�ת �פי זה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָ�עני�
��ז�ר� הא�ה ה�ר�נ�ת מיני עליה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ח�בי�
��קריב� ��י יתע�ה, אמר ��ה� ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ�ד�,
להתו��ת �� עלֿ�לֿ�ני� צרי� � ל� ְְְִִִִֵַַַַָָָנת��ר
אלֿ "��ר יתע�ה: אמר� וה�א הקרבת�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ��עת
מ�לֿח�את יע�� �י א�ֿא�ה אי� י�ראל ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ�ני
ע��" א�ר אתֿח�את� והתו�� וג�' ְְְֲִֶֶַַָָָָָָהאד�

(fÎe ,d xacna):זה �ס�ק �פר�� ה�כל�א �ל��� ,ְְְְִֵֶַָָ
מא�ה] לאחת כיֿיא�� '[והיה ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ"לפי

חטא' א�ר d)והתו�ה ,d `xwie)על יתו�ה � ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
��היא הח�את על � 'עליה' חטא; א�ר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחטא
��תו�ה �מ�מע אי� מ���חטה. לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹק�מת,
זה, ��ס�ק לפי ה�ק��". �יאת על א�א ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָה�חיד

עליה" חטא "א�ר יתע�ה אמר� (my)�ל�מר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָ
וקד�יו מק�� �מט�א ו�קרא �פר�ת ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָנאמר

ע�� oaxwוה�ז�רי� mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ְְִִִַָ
(cxeie dler ,z`hg�ארנ� ��בר Ð�מ� ar devn) ְְְֵֶַָ

(vw xeriy�היינ ��א ��כל�א, �א� אמר לפיכ� ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
למט�א ה���י ח��ב א�א זה מ�ס�ק ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלמדי�

cala)מק�� beq eze`n mi`hgd zveaw)�מ�י" ; ְִִִַָ
אמר �לֿה�צות? �אר מר�ה sqepא�ה weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ

(xacna ynega.��והתו י�ראל �ני אל ��ר :ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
�לֿ ח�את�, אמר: �כרת�ת? מית�ת א� ְִִִֵַַַַָָָָ�מ�י�
יע�� �י לאֿתע�ה; מצות לר��ת � ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹח�את�
"'מ�לֿ ע�ד: אמר� ו�� ע�ה". מצות לר��ת �ְְְְֲִִֵַָָָֹ
על חבר�: לבי� ��ינ� מ�ה � האד�' ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹח�את
� 'למעל' הרע; ל��� ועל ה�זל�ת ועל ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹה�נב�ת
'וא�מה והמק�ל; ל�קר ��� ה���ע ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלר��ת
יכ�ל ��תו��. מית�ת �לֿח�בי לר��ת � ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה�פ�'
א�א אמר�י לא ז�ממי�? עלֿ�י ה�הרגי� ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹא�
ח�ב �אינ� �ל�מר ההיא' ה�פ� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ'וא�מה

הע א�א חטא, ��א ידע א� עליולהתו��ת יד� ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

�לֿס�גי �על ל�, נת�אר ה�ה �קר". ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָעדי
ע�ה מצות על ואפ�� וה��י� החמ�רי� ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָֹהחטאי�
ה�ה, ה���י ��אמר �לפי ו��י, עליה� ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָח�בי�
יכ�ל היה ה�ר��, ח��ב ע� יחד "והתו��", ְְְְִִִַַַַַָָָָָ�ל�מר
�פני מצוה לב�� ה���י �אי� �דע�נ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעל�ת
לפיכ� ה�ר��, אחר מה�גררי� ה�א א�א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעצמ�
"יכ�ל זה: �ל��� ��כל�א אתֿזה לבאר ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ�הצרכ�

מביאי� �ה� �זמ�(oaxw)�זמ� א� �מ�י� מתו�י�; ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַ
והתו�� י�ראל אלֿ�ני ��ר אמר: מביאי�? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�אי�

(avn lka)�מ�י �אר�; א�א ו��י �מ�מע אי� .ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ואתֿעו� אתֿעונ� והתו�� אמר: ��ל�ת? ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹא�

n)אבת�" ,ek my)אדני "ל� אמר: �נ�אל וכ� . ְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹ
ה�ני�" ��ת ולנ� f)ה�דקה ,h l`ipc)ה�ה . ְְִִֵֶַַָָָָֹ

�פני מצוה �ה���י מהֿ�הז�רנ�, מ�ל ל� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנת�אר
�חטא, חטא איזה על הח�טא על וח�בה ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמ�
קר�� �הביא �י� לאר�, �ח�צה �י� �אר� ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ�י�
�אמר �מ� להתו��ת ח�ב קר��, הביא ��א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�בי�
�ל��� ע��". א�ר אתֿח�את� "והתו�� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָיתע�ה:

zen)ספרא ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie):��ֿ�� ְִֵַָ
�יני נת�אר� �כבר �ברי�". ו��י זה � ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ"והתו�ה

מ���רי� אחר�� �פרק ז� .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ

קודש שבת

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

� הע�ירית לקראה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
� ו�חרית ערבית � �כלֿי�� �מע ְְְְְֲִִִַַַַָקריאת
�בית�" ��ב�� �� "וד�ר� יתע�ה: אמר� ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוה�א

(a ,e mixac)מ�כת� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
ו�� �מע(k`.)�רכ�ת, ��ריאת נת�אר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

dxezd)�א�ריתא on)ה��ספ�א �ל��� .wxt yix) ְְְְֶַַָָ
(zekxac bקבע ��רה ��תנה ���" :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ל�פ�ה", זמ� חכמי� נתנ� �� �מע, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָלקריאת
מצות אבל מ�ֿה��רה; אינ� ה�פ�ה זמ�י ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל�מר:
��ארנ� �מ� מ�ֿה��רה, היא עצמ� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָה�פ�ה

(d dyr zevn)�וזה � זמ�י� ל� ��נ� וחכמי� ,ְְְֲִִִֶַַָָ
אמר� ek.)עני� zekxa)�מידי� �נגד "�פ��ת : ְְְְְִִִִֶֶַָָ

ההקרבה. �זמ�י זמ�יה� ��נ� �ל�מר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ��נ��",
."�� ח�ב�ת ה��י� אי� ז� ְִִֵַַָָָָ�מצוה

�



ciעד wxt ryedi - mi`iap

ci ryediehÎ`

ãéàøæòìà íúBà eìçð øLà ïòðk õøàa ìàøNé-éðá eìçð-øLà älàå§¥²¤£¤¨«£¬§¥«¦§¨¥−§¤´¤§¨®©£¤̧¦«£¹À̈¤§¨¨³
:ìàøNé éðáì úBhnä úBáà éLàøå ïeð-ïa òLBäéå ïäkäáíúìçð ìøBâa ©Ÿ¥Æ¦«ª´©¦½§¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«§©−©«£¨¨®

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì äLî-ãéa äåäé äeö øLàkâäLî ïúð-ék ©«£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ§©Ÿ¤½§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«¦«¨©̧Ÿ¤¹
:íëBúa äìçð ïúð-àì íiåììå ïcøiì øáòî ähnä éöçå úBhnä éðL úìçð©«£©̧§¥³©©Æ©«£¦´©©¤½¥¥−¤©©§¥®§©̧§¦¦½«Ÿ¨©¬©«£¨−§¨«

ãõøàa íiåìì ÷ìç eðúð-àìå íéøôàå äMðî úBhî éðL óñBé-éðá eéä-ék¦«¨¯§¥«¥²§¥¬©−§©¤´§¤§¨®¦§«Ÿ¨«§Á¥̧¤©§¦¦¹¨À̈¤
ì íéøò-íà ék:íðéð÷ìe íäéð÷îì íäéLøâîe úáLääåäé äeö øLàk ¦³¦¨¦Æ¨¤½¤¦̧§§¥¤½§¦§¥¤−§¦§¨¨«©«£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ

:õøàä-úà e÷ìçiå ìàøNé éða eNò ïk äLî-úàåäãeäé-éðá eLbiå ¤Ÿ¤½¥¬¨−§¥´¦§¨¥®©©§§−¤¨¨«¤©¦§¸§¥«§¨³
øácä-úà zòãé äzà éfðwä äpôé-ïa áìk åéìà øîàiå ìbìba òLBäé-ìà¤§ªÆ©Æ©¦§½̈©´Ÿ¤¥½̈¨¥¬¤§ª¤−©§¦¦®©¨´¨©¿§¨¤©¨¨Á

éúBãà-ìòå éúBãà ìò íéäìàä-Léà | äLî-ìà äåäé øac-øLàLã÷a E £¤¦¤̧§Ÿ̈¹¤Ÿ¤´¦¨«¡Ÿ¦À©¯«Ÿ©²§©Ÿ¤−§¨¥¬
:òðøaæòðøa Lãwî éúà äåäé-ãáò äLî çìLa éëðà äðL íéòaøà-ïa ©§¥«©¤©§¨¦̧¨¹̈¨«Ÿ¦À¦Â§ÂŸ©Ÿ¤̧¤«¤§Ÿ̈¬Ÿ¦²¦¨¥¬©§¥−©

:éááì-íò øLàk øác BúBà áLàå õøàä-úà ìbøìçénò eìò øLà éçàå §©¥´¤¨¨®¤¨«¨¥³Æ¨½̈©«£¤−¦§¨¦«§©©Æ£¤´¨´¦¦½
:éäìà äåäé éøçà éúàlî éëðàå íòä áì-úà åéñîäèíBia äLî òáMiå ¦§¦−¤¥´¨¨®§¨«Ÿ¦´¦¥½¦©«£¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«©¦¨©´Ÿ¤À©´

éðáìe äìçðì äéäú Eì da Eìâø äëøc øLà õøàä àì-íà øîàì àeääE ©»¥Ÿ¼¦ÀŸ¨Æ̈¤Æ£¤̧¨«§¨³©§§Æ½̈§¸¦«§¤¯§©«£¨²§¨¤−
:éäìà äåäé éøçà úàlî ék íìBò-ãòééúBà | äåäé äéçä äpä äzòå ©¨®¦´¦¥½¨©«£¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«§©À̈¦¥Á¤«¡¨̧§Ÿ̈´¦»
i"yx

(‡).Ì˙Â‡ ÂÏÁ� כי‡˘¯ אות�, הנחילו אשר
לוי: שבט תחת מטות, שני יוס� בני היו

(Ê).È··Ï ÌÚ ¯˘‡Î,פי ע� כאשר ולא
לומר כלב וירא אחת, בעצה היו שהמרגלי�

הכחיש�, וכשבא, כמות�, יאמר שלא לה�
ש� שנאמר כד)וזהו יד רוח(במדבר היתה עקב :

ואחד בפה אחד לה� אומר שהיה עמו, אחרת
˘�‰.(È)בלב: ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·¯‡ ‰Êלמדנו

cec zcevn
(‡).‰Ï‡Â�בסו האמורי� הערי� אלה לומר, רצה

�Ì˙ÏÁ.(·)העני�: Ï¯Â‚·:�נחלת לה� חלק בגורל
(‚).‰˘Ó Ô˙� ÈÎלתשעת נחלה יהושע חלק מדוע יבאר

וחצי, המטות לשני נת� משה כי ע� ואמר וחצי, המטות
ה', צוה כאשר לה� לתת אי� כי נחלה, נת� לא וללוי�
המטות שמונת א� כי לנחלה ראויי� כ� א� נשארו ולא
לתשעת נחלה לחלק יהושע הוכרח זה כל ע� וחצי,

וחצי: ‰ÂÈ.(„)המטות ÈÎאבל הלוי�, לבד וחצי תשעה כ� א� והיו מטות, לשתי נחלקו יוס� שבני לפי לומר, רצה
יהושע: ולא משה לא נחלה נתנו לא לגמרי:Ï˘·˙.ללוי� שלה� להיות ולא בה�, לדור לבד לומר, Î‡˘¯(‰)רצה

.'‰ ‰Âˆ:�ללוי נחלה לתת ללוי�:Â˜ÏÁÈÂ.שלא ממנה נתנו ולא חלקו Â‰È„‰.(Â)ביניה� È�· Â˘‚ÈÂלכלב לעזור
בקשתו: ÂÎÂ'.בשאלת È˙Â„Â‡ ÏÚ:במדבר נמות ולא האר� אל ונבוא È··Ï.(Ê)שנחיה ÌÚאחת בעצה היה בפיו כי

אות�: כחש משה לפני ובבואו מה�, פחד כי המרגלי�, יתר הע�:ÈÁ‡Â.(Á)ע� לב המסו כול� È˙‡ÏÓ.המרגלי�
ה': דבר להחזיק Ï‡.(Ë)השלמתי Ì‡עונשו יהיה אזי הזה הדבר יהיה לא א� אמר כאילו שבועה, לשו� עני� הוא

וכ� אמר, ולא וגז� וכ�, יא)כ� א יברכ�:(איוב פני� על לא ·‰.א� ÍÏ‚¯ ‰Î¯„ שנאמר‡˘¯ חברו�, יגזה (במדבר

לחברו�:כב) בא לבד וכלב חברו�, עד ÂÎÂ'.(È)ויבא ÍÏ‰ האלו:‡˘¯ השני� במש�

oeiv zcevn
(‡)˙ÂËÓ‰:�השבטי .(„)Ì‰È˘¯‚ÓÂ�הבניני ה� .

ממנה: נגרשו וכאילו לחומה, מחו� להעיר, הסמוכי�
Ì‰È�˜ÓÏ:גסות בהמות ה� .Ì�È�˜ÏÂ:דקות בהמות ה� .

(Â)È˙Â„Â‡�וכ דילי, עסק תרגומו: ח). ג כל(ירמיהו על
המסה:‰ÂÈÒÓ(Á)אודות: מלשו� .È˙‡ÏÓהשלמה עני� .

דר�:„¯Î‰(Ë)וגמר: מלשו� והוא צעדה, .

ci wxt ryedi - mi`iap

äLî-ìà äfä øácä-úà äåäé øac æàî äðL Lîçå íéòaøà äæ øac øLàk©«£¤´¦¤¼¤Á©§¨¦̧§¨¥¹¨À̈¥ÂÂ̈¦¤̧§Ÿ̈¹¤©¨¨µ©¤Æ¤Ÿ¤½
:äðL íéðBîLe Lîç-ïa íBiä éëðà äpä äzòå øaãna ìàøNé Cìä-øLà£¤¨©¬¦§¨¥−©¦§¨®§©¨Æ¦¥´¨«Ÿ¦´©½¤¨¥¬§¦−¨¨«

àéäzò éçëëe æà éçëk äLî éúBà çìL íBéa øLàk ÷æç íBiä épãBò¤¸¦©¹¨À̈©«£¤Á§¸§µŸ©¦ÆŸ¤½§¬Ÿ¦−̈§´Ÿ¦¨®¨
:àBáìå úàöìå äîçìnìáéäåäé øac-øLà äfä øää-úà él-äðz äzòå ©¦§¨−̈§¨¥¬§¨«§©À̈§¨¦Æ¤¨¨´©¤½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

úBøöa úBìãb íéøòå íL íé÷ðò-ék àeää íBia zòîL äzà-ék àeää íBia©´©®¦«©¨´¨«©Á§¨Á©¸©¹¦«£¨¦´À̈§¨¦Æ§Ÿ´§ª½
:äåäé øac øLàk íézLøBäå éúBà äåäé éìeàâéïziå òLBäé eäëøáéå ©̧§Ÿ̈µ¦Æ§´©§¦½©£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¨«§¥−§ª®©©¦¥¯

:äìçðì äpôé-ïa áìëì ïBøáç-úàãéäpôé-ïa áìëì ïBøáç-äúéä ïk-ìò ¤¤§²§¨¥¬¤§ª¤−§©«£¨«©¥´¨«§¨¤Â§Â§¨¥̧¤§ª¤³
:ìàøNé éäìà äåäé éøçà àlî øLà ïòé äfä íBiä ãò äìçðì éfðwä©§¦¦Æ§©«£½̈©−©´©¤®µ©©£¤´¦¥½©«£¥¾§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

åèäè÷L õøàäå àeä íé÷ðòa ìBãbä íãàä òaøà úéø÷ íéðôì ïBøáç íLå§¥̧¤§µ§¨¦Æ¦§©´©§©½¨«¨¨¯©¨²¨«£¨¦−®§¨¨¬¤¨«§−̈
:äîçìnî¦¦§¨¨«

i"yx

בשנה שהרי שני�, שבע האר� בכיבוש ששהו
שלשי� נשארו המרגלי�, משה שלח השנית
הרי שכבשו, ושבע במדבר, שהלכו ושמנה

וחמש: ·ÌÈ˜�Ú(ÂË)ארבעי� ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰
.‡Â‰ארבע ותלמי, ששי אחימ� של אביה�

ושלשה האב ש� על אחר: דבר שמו. היה
אות� קורא שכ� כב)בני�, יג הענק:(ש� ילידי :

.‰ÓÁÏÓÓ ‰Ë˜˘ ı¯‡‰Â�לעני מוסב

סביבותיה�, שכבשו שבע לאחר הראשו�,
למלחמה עוד נאספו ולא האמוריי� נכנעו
האר�. בחילוק לעסוק התחילו לכ� עליה�,

אגדה: ‰Â‡.ומדרש ÌÈ˜�Ú· ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰
שקטה שהאר� לה� שגר� הוא אבינו, אברה�
במדבר, שנתעכבו שנה ארבעי� ממלחמה
שאמרו ארבע, בקרית הזק� את שכבדו בשכר

ו)לו כג בתוכנו:(בראשית אתה אלהי� נשיא :

cec zcevn
(‡È).˜ÊÁ ÌÂÈ‰ È�„ÂÚחשש חברו�, את לשאול שבא לפי

תכבוש ואי� כח�, ותש זקנת הלא לאמר יהושע ישיב פ�
כמאז: חזק עודני אמר לזה חברו�, .את Ê‡ ÈÁÎÎכמו

בעצמי, להלח� ה� היו�, בי הכח כזה אז, בי שהיה הכח
המלחמה: תכסיסי להורות� הע� לפני ולבוא לצאת ה�

(·È).‰Ê‰ חברו�:‰‰¯ ‰‰Â‡.זה ÌÂÈ·הלכנו האר�:אשר את ˘Ì.לתור ÌÈ˜�Ú ÈÎ:�ב להלח� כח יעצר ‡ÈÏÂומי
.È˙Â‡ לי:‰' לתת דבר כאשר ולגרש�, לכבש� עמי, ה' יהיה ב�:Â‰Î¯·ÈÂ.(È‚)אולי בהלחמו ÔÂ¯·Á.שיצלח ˙‡

למטה שכתוב כמו לכהני� היו ומגרשיה והיא מקלט, עיר היתה עצמה העיר אבל וחצריה, העיר יד):שדה (פסוק

(„È).ÔÎ ÏÚחוזר לחלקו, באה זה בעבור א� כי ושבטו, משפחתו בני בתו� וגורלו בחלקו לו באה לא לומר, רצה
וכו': מלא אשר יע� ‡¯·Ú.(ÂË)ומפרש ˙È¯˜ורצה בענקי�, הגדול אד� היה והוא ארבע שמו שהיה איש קרית

הקומה: וגבה לגדול נחשב היה ענקי� למול ג� ÓÁÏÓÓ‰.לומר, ‰Ë˜˘ ı¯‡‰Â�ע הזה, הדבר הנה אמר כאילו
ממלחמה: האר� שקטה זה ולאחר המלחמה, בזמ� הדבר נהיה מקו� מכל המלחמות, כל אחר פה שנכתב

oeiv zcevn
(·È)˙Â¯Âˆ·:צור מלשו� והוא חזקות, .È˙Â‡�א עמי, .

וכ� בחול"�, הוא א)כי ב אות�:(יחזקאל ואדבר
ÌÈ˙˘¯Â‰Â:�וגרשתי .(„È)ÔÚÈ:בעבור .(ÂË)˙È¯˜.

ועיר: קריה מלשו�



עה ci wxt ryedi - mi`iap

äLî-ìà äfä øácä-úà äåäé øac æàî äðL Lîçå íéòaøà äæ øac øLàk©«£¤´¦¤¼¤Á©§¨¦̧§¨¥¹¨À̈¥ÂÂ̈¦¤̧§Ÿ̈¹¤©¨¨µ©¤Æ¤Ÿ¤½
:äðL íéðBîLe Lîç-ïa íBiä éëðà äpä äzòå øaãna ìàøNé Cìä-øLà£¤¨©¬¦§¨¥−©¦§¨®§©¨Æ¦¥´¨«Ÿ¦´©½¤¨¥¬§¦−¨¨«

àéäzò éçëëe æà éçëk äLî éúBà çìL íBéa øLàk ÷æç íBiä épãBò¤¸¦©¹¨À̈©«£¤Á§¸§µŸ©¦ÆŸ¤½§¬Ÿ¦−̈§´Ÿ¦¨®¨
:àBáìå úàöìå äîçìnìáéäåäé øac-øLà äfä øää-úà él-äðz äzòå ©¦§¨−̈§¨¥¬§¨«§©À̈§¨¦Æ¤¨¨´©¤½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

úBøöa úBìãb íéøòå íL íé÷ðò-ék àeää íBia zòîL äzà-ék àeää íBia©´©®¦«©¨´¨«©Á§¨Á©¸©¹¦«£¨¦´À̈§¨¦Æ§Ÿ´§ª½
:äåäé øac øLàk íézLøBäå éúBà äåäé éìeàâéïziå òLBäé eäëøáéå ©̧§Ÿ̈µ¦Æ§´©§¦½©£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¨«§¥−§ª®©©¦¥¯

:äìçðì äpôé-ïa áìëì ïBøáç-úàãéäpôé-ïa áìëì ïBøáç-äúéä ïk-ìò ¤¤§²§¨¥¬¤§ª¤−§©«£¨«©¥´¨«§¨¤Â§Â§¨¥̧¤§ª¤³
:ìàøNé éäìà äåäé éøçà àlî øLà ïòé äfä íBiä ãò äìçðì éfðwä©§¦¦Æ§©«£½̈©−©´©¤®µ©©£¤´¦¥½©«£¥¾§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

åèäè÷L õøàäå àeä íé÷ðòa ìBãbä íãàä òaøà úéø÷ íéðôì ïBøáç íLå§¥̧¤§µ§¨¦Æ¦§©´©§©½¨«¨¨¯©¨²¨«£¨¦−®§¨¨¬¤¨«§−̈
:äîçìnî¦¦§¨¨«

i"yx

בשנה שהרי שני�, שבע האר� בכיבוש ששהו
שלשי� נשארו המרגלי�, משה שלח השנית
הרי שכבשו, ושבע במדבר, שהלכו ושמנה

וחמש: ·ÌÈ˜�Ú(ÂË)ארבעי� ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰
.‡Â‰ארבע ותלמי, ששי אחימ� של אביה�

ושלשה האב ש� על אחר: דבר שמו. היה
אות� קורא שכ� כב)בני�, יג הענק:(ש� ילידי :

.‰ÓÁÏÓÓ ‰Ë˜˘ ı¯‡‰Â�לעני מוסב

סביבותיה�, שכבשו שבע לאחר הראשו�,
למלחמה עוד נאספו ולא האמוריי� נכנעו
האר�. בחילוק לעסוק התחילו לכ� עליה�,

אגדה: ‰Â‡.ומדרש ÌÈ˜�Ú· ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰
שקטה שהאר� לה� שגר� הוא אבינו, אברה�
במדבר, שנתעכבו שנה ארבעי� ממלחמה
שאמרו ארבע, בקרית הזק� את שכבדו בשכר

ו)לו כג בתוכנו:(בראשית אתה אלהי� נשיא :

cec zcevn
(‡È).˜ÊÁ ÌÂÈ‰ È�„ÂÚחשש חברו�, את לשאול שבא לפי

תכבוש ואי� כח�, ותש זקנת הלא לאמר יהושע ישיב פ�
כמאז: חזק עודני אמר לזה חברו�, .את Ê‡ ÈÁÎÎכמו

בעצמי, להלח� ה� היו�, בי הכח כזה אז, בי שהיה הכח
המלחמה: תכסיסי להורות� הע� לפני ולבוא לצאת ה�

(·È).‰Ê‰ חברו�:‰‰¯ ‰‰Â‡.זה ÌÂÈ·הלכנו האר�:אשר את ˘Ì.לתור ÌÈ˜�Ú ÈÎ:�ב להלח� כח יעצר ‡ÈÏÂומי
.È˙Â‡ לי:‰' לתת דבר כאשר ולגרש�, לכבש� עמי, ה' יהיה ב�:Â‰Î¯·ÈÂ.(È‚)אולי בהלחמו ÔÂ¯·Á.שיצלח ˙‡

למטה שכתוב כמו לכהני� היו ומגרשיה והיא מקלט, עיר היתה עצמה העיר אבל וחצריה, העיר יד):שדה (פסוק

(„È).ÔÎ ÏÚחוזר לחלקו, באה זה בעבור א� כי ושבטו, משפחתו בני בתו� וגורלו בחלקו לו באה לא לומר, רצה
וכו': מלא אשר יע� ‡¯·Ú.(ÂË)ומפרש ˙È¯˜ורצה בענקי�, הגדול אד� היה והוא ארבע שמו שהיה איש קרית

הקומה: וגבה לגדול נחשב היה ענקי� למול ג� ÓÁÏÓÓ‰.לומר, ‰Ë˜˘ ı¯‡‰Â�ע הזה, הדבר הנה אמר כאילו
ממלחמה: האר� שקטה זה ולאחר המלחמה, בזמ� הדבר נהיה מקו� מכל המלחמות, כל אחר פה שנכתב

oeiv zcevn
(·È)˙Â¯Âˆ·:צור מלשו� והוא חזקות, .È˙Â‡�א עמי, .

וכ� בחול"�, הוא א)כי ב אות�:(יחזקאל ואדבר
ÌÈ˙˘¯Â‰Â:�וגרשתי .(„È)ÔÚÈ:בעבור .(ÂË)˙È¯˜.

ועיר: קריה מלשו�



aiעו wxt `Îminid ixac - miaezk

ai `Îminid ixachiÎ`

áéàänäå Lé÷-ïa ìeàL éðtî øeöò ãBò âì÷éöì ãéåc-ìà íéàaä älàå§¥À¤©¨¦³¤¨¦Æ§¦§½̈´¨½¦§¥−¨´¤¦®§¥Æ¨Æ
:äîçìnä éøæò íéøBabaáíévçáe íéðáàa íéìàîNîe íéðéîéî úL÷ é÷Lð ©¦¦½«Ÿ§¥−©¦§¨¨«´Ÿ§¥¤À¤©§¦¦³©§¦¦Æ¨«£¨¦½©¦¦−

:ïîéðaî ìeàL éçàî úLwaâéúòábä äòîMä éða LàBéå øæòéçà Làøä ©®̈¤¥«£¥¬¨−¦¦§¨¦«¨¸Ÿ£¦¤¹¤§À̈§¥Æ©§¨¨´©¦§¨¦½
ìàåæéå(éø÷ ìàéæéå):éúúpòä àeäéå äëøáe úåîæò éða èìôåãéðBòábä äéòîLéå ¦«¦¥¬¦«¦¥¬¨¤−¤§¥´©§¨®¤§¨¾̈§¥−¨«©§Ÿ¦«§¦§©§¨¯©¦§¦²

ìMa øBabìMä-ìòå íéL:íéLä:éúøãbä ãáæBéå ïðçBéå ìàéæçéå äéîøéå ¦¬©§Ÿ¦−§©©§Ÿ¦«§¦§§¨³§©«£¦¥Æ§´¨½̈§«¨−̈©§¥«¨¦«
åéôiøçä eäéèôLe eäéøîLe äéìòáe úBîéøéå éæeòìà(éø÷ éôeøçä):æäð÷ìà ¤§©³¦«¦Æ§©§¨´§©§½̈§©§−̈©«£¦«©«£¦«¤§¨¿̈

:íéçøwä íòáLéå øæòBéå ìàøæòå eäiMéåçíçøé éða äéãáæe äìàòBéå §Â¦¦¨©«£©§¥¯§¤²¤§¨«¨§−̈©¨§¦«§«¥¨¯§©§¨²§¥¬§Ÿ−̈
:øBãbä-ïîèàáö éLðà ìéçä éøab äøaãî ãöîì ãéåc-ìà eìcáð éãbä-ïîe ¦©§«¦©¨¦¿¦§§´¤¨¦Á©§©̧¦§¹̈¨¦Ÿ¥´©©À¦©§¥³¨¨Æ

:øäîì íéøää-ìò íéàáöëå íäéðt äéøà éðôe çîøå äpö éëøò äîçìnì©¦§¨½̈«Ÿ§¥¬¦−̈¨®Ÿ©§¥³©§¥Æ§¥¤½§¦§¨¦¬©¤«¨¦−§©¥«
éìMä áàéìà éðMä äéãáò Làøä øæò:éLàéäéîøé éòéáøä äpîLî ¥−¤¨®Ÿ«Ÿ©§¨Æ©¥¦½¡¦−̈©§¦Ÿ¦«¦§©¨Æ¨«§¦¦½¦§§−̈

:éMîçäáé:éòáMä ìàéìà éMMä ézòâé:éòéLzä ãáæìà éðéîMä ïðçBé ©«£¦¦«©©Æ©¦¦½¡¦¥−©§¦¦««¨¨Æ©§¦¦½¤§¨−̈©§¦¦«
ãé:øNò ézLò épaëî éøéNòä eäéîøéåèãçà àávä éLàø ãâ-éðaî älà ¦§§Æ̈Æ¨«£¦¦½©§©©−©§¥¬¨¨«¥¬¤¦§¥−̈¨¥´©¨¨®¤¨³

i"yx

(‡).¯ÂˆÚ „ÂÚ:נחבא(·).˙˘˜ È˜˘�
לפניה ומורי� ובחצי� בקשת �מזויני�
יתר על נותני� היו באבני� א� ולאחריה�

הרבה: כ� ראיתי ואני מורי� אב� ÈÁ‡Óהקשת
.ÔÈÓÈ�·Ó ÏÂ‡˘אחד מאיש יצאו שכול� לפי

דוד גדולת ולכבוד אחי� כול� קרויי� מבנימי�
באו שאול אחי שאפילו שאול מאחי אומר

חי: שאול בעוד ‰˘ÌÈ˘Ï.(„)אליו ÏÚÂראש
Ó„·¯‰.(Ë)לשלשי�: „ˆÓÏלמצודות

דכתיב שאול מפני שנחבא א'המדבר (שמואל

ואנשיוכ"ג) ודוד שאול לפני זיפה וילכו ויקומו
וכתיב בערבה מעו� כ"ד)במדבר דוד(ש� ויעל

גדי: עי� במצדות וישב ‡¯È‰.מש� È�ÙÂ
כאריה: מפוחדי� ‰‰¯ÌÈפניה� ÏÚ ÌÈ‡·ˆÎÂ

.¯‰ÓÏ�צבאי של דרכ� כי במרוצת� היו קלי�
אות�: כשצדי� ההרי� על ‡Ï‰(ÂË)לרו�

.„‚ È�·Óאל נבדלו הגדי ומ� למעלה כדכתיב
‰˜ÔË.דוד: ‰‡ÓÏ „Á‡�ירדו שבכול� הקט�
ÛÏ‡Ï.מאה: ÏÂ„‚‰Â�ירדו שבכול� והגדול

חמשה מכ� ורדפו הפסוק נתקיי� כא� אל�

cec zcevn
(‡).¯ÂˆÚ „ÂÚ:שאול מפני נחבא שהיה Ó‰Â‰בעוד

.ÌÈ¯Â·‚·�נצחו עוזרי הגבורי� בי� המה נחשבי�
ÂÎÂ'.(·)המלחמה: ÌÈ�ÈÓÈÓ�ידיה בשתי שולטי�

הקשת: ע"י ובחצי� באבני� ˘‡ÏÂ.לירות ÈÁ‡Óמקרובי
בנימי�: מבני השמעה:‰¯‡˘.(‚)שאול בני והמה אחיו יואש עמו ובא אחיעזר הראש היה הבאי� ‚·Â¯(„)מ�

.ÌÈ˘Ï˘·:�עליה וממונה בהשרי� הגבור היה קרח:‰˜¯ÈÁ.(Â)הוא מבני היו וכו' שאול�·„ÂÏ.(Ë)אלקנה מע�
ש�: נחבא דוד שהיה במדבר אשר המצודה אל דוד אל ללכת ˆ·‡.נבדלו È˘�‡ועורכי מלחמה בצבא לצאת למודי�

מג�: כעי� והוא בצנה Ì‰È�Ù.מלחמה ‰È¯‡ È�ÙÂ:האריה כמו פניה� במראות לרו�ÌÈ‡·ˆÎÂ.מפחידי� ממהרי�
הציד: מיד להנצל ההרי� על מהר הר� האחד‰˜ÔË.(ÂË)כצבי שבה� והגבור מאה ירדו� האחד שבה� החלש

אל�: ירדו�

oeiv zcevn
(‡).¯ÂˆÚהמטרה בחצר עצור כמו וכלוא לג)נחבא :(ירמיה

(·).È˜˘Â�קשת רומי נושקי כמו מזוי� עח)עני� :(תהלי�

(„).ÌÈ˘Ï˘·שלישיו ומבחר כמו טו)בשרי� :(שמות

ai wxt `Îminid ixac - miaezk

:óìàì ìBãbäå ïèwä äàîìæèLãça ïcøiä-úà eøáò øLà íä älà §¥¨Æ©¨½̈§©¨−§¨«¤¥´¤¥À£¤̧¨§³¤©©§¥Æ©´Ÿ¤
åéúéãb-ìk-ìò àlîî àeäå ïBLàøä(éø÷ åéúBãb)íé÷îòä-ìk-úà eçéøáiå ¨«¦½§¬§©¥−©¨§Ÿ¨®§¨®©©§¦ÆÆ¤¨¨«£¨¦½

:áøònìå çøænìæé:ãéåãì ãöîì-ãò äãeäéå ïîéðá éða-ïî eàáiåçéàöiå ©¦§−̈§©©«£¨«©¨ÀŸ¦§¥³¦§¨¦Æ¦«½̈©©§−̈§¨¦«©¥¥´
ì-íà íäì øîàiå ïòiå íäéðôì ãéåãíëéìò él-äéäé éðøæòì éìà íúàa íBìL ¨¦»¦§¥¤¼©©Æ©Æ©Ÿ́¤¨¤½¦§¨º¨¤³¥©Æ§¨§¥½¦¦«§¤¦¯£¥¤²
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.ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ· Ô„¯È‰ ˙‡ Â¯·Ú�בניס

העמקי� כל את ויבריחו השלגי�. נפרשו שכבר
ובקעו הירד� את עברו ולמערב. למזרח
ולמערב למזרח המי� עמקי כל את במגיניה�
העמקי� כל את ויבריחו וי"א ביבשה ועברו

בעמקי�: היושבי� ·�ÔÈÓÈ(ÊÈ)עמי� È�· ÔÓ
.„ÈÂ„Ï „ˆÓÏ „Ú ‰„Â‰Èאשר המצודה אל

ב� עמה� ולקחו שאול מפני ש� נחבא דוד
שמא מדוד בנימ� בני שדאגו לפי דוד אחות
ולתתו לכפותו בנימי� בני שבאו דוד הוא סבור
שאר וג� עמה� עמשי לקחו לפיכ� שאול ביד
בנימי� בני מ� כדכתיב דוד קרובי מיהודה
באמונת� עמה� שבאו דוד כשיראה ויהודה

דבר: בכל יחשד� „ÈÂ„(ÁÈ)שלא ‡ˆÈÂ
.Ì‰È�ÙÏ:המצד Â‚Â'.מ� Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ÔÚÈÂ

.„ÁÈÏ ··Ï:אחד כלב יהיה ולבבי לבבכ�
.ÈÙÎ· ÒÓÁ ‡Ï· È¯ˆÏ È�˙ÂÓ¯Ï Ì‡Âמה כי

לקחתה נפשי את צודה הוא כי לשאול עשיתי
חנ�: È˘ÓÚ.(ËÈ)על ˙‡ ‰˘·Ï ÁÂ¯Â

זה כלומר נבואה רוח ולא בלע"ז טלטנ"ט
לפני לדבר בראש שקפ� לבשו והרצו� הרוח
על ותהי ודוגמתו עמו הבאי� ויהודה בנימי�

ה' רוח י"א)יפתח אתה(שופטי� דוד ל� ואמר
באנו לשלו� ודאי באת� לשלו� א� אומר
עמ� להיות רוצי� אנו ישי. ב� ועמ� אלי�.

Í¯ÊÂÚÏ.ולעזר�: ÌÂÏ˘Â ÍÏ ÌÂÏ˘ ÌÂÏ˘
ל ודאי לעזר� אלי שואל ולנוואתה באנו עזר�

וזהו הוא הש� מאת כי טובה להחזיק ל� אי�
אלהי�: עזר� „Â„.כי ÌÏ·˜ÈÂבני לאות�

שלו: הגדוד בראשי ויתנ� בנימי�

cec zcevn
(ÊË).‡ÏÓÓ ‡Â‰Âהפשרתכ מ� המי� מתרבי� אז י

על המי� שהלכו עד מלא הירד� היה זה ובעבור שלגי�
עמוקי� במי� לעבור תחשב גדולה ולגבורה שפתיו כל

המי�: ישטפוהו ולא נתייגעוÂÁÈ¯·ÈÂ.שוטפי� כי ע�
כנגד�: לעמוד כח עצרו ולא ולפה לפה העמקי� יושבי כל הבריחו מ"מ במי� „Â„.(ÁÈ)בעבר� ‡ˆÈÂ:המצד מ�

.'ÂÎÂ ÈÏ ‰È‰È:לזה זה אהובי� ר"ל אחד לע� להיות עליכ� לבבי שיהיה בלבי ית� ה' È�˙ÂÓ¯Ï.ר"ל Ì‡Âשראה על
לתפשני את� ורוצי� מכ� נשמר אהיה לא למע� אותי לרמות הנה ביאתכ� א� ואמר בדבר חשש שאול מאחי בה�

לשאול: רע מאומה עשיתי לא כי בכפי חמס בלא בחנ� לי ÂÎÂ'.ולהצר È‰Ï‡ ‡¯Èלי הנעשה בהחמס ה' יראה אזי
אחד: לע� להיות לכ� אשמע לבל המרמה נגלה להיות הדבר את ÂÎÂ'.(ËÈ)ויברר ‰˘·Ï ÁÂ¯Âבלבו באה ר"ל

כול�: בעבור לדבר „ÈÂ„.הרצו� ÍÏ:באנו ולטובת� להנאת� ובעזרת�:ÍÓÚÂ.ר"ל עמ� להיות אנו ˘ÌÂÏחפצי�
.ÍÏ ÌÂÏ˘ובהשגתו אלהי� בעזר וזהו שאול יד השיג� ולא ל� העוזרי� וע� עמ� השלו� אשר אנו רואי� הלוא ר"ל

לחזק: שלו� שלו� וכפל ברמאות עמ� נבוא א"כ אחותו:ÌÏ·˜ÈÂ.ומדוע ב� עמשי לדברי האמי� ‰‚„Â„.כי È˘‡¯·
הגדוד: על לראשי� המה ג� להיות

oeiv zcevn
(ÊË).ÂÈ˙Â„‚:הנחל דברי�ÁÎÂÈÂ.(ÁÈ)שפתי ברור עני�

ה' הוכיח אשר כד)כמו רצו�ÁÂ¯Â.(ËÈ):(בראשית עני�
רוח בו נות� הנני יט)כמו הצבא:‰‚„Â„.:(מ"ב חיל
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áéúëã:sqeil awri zkxaa"úøåô ïá
ïéò éìò úøåô ïá óñåé,"åäáà éáø øîàå:

àøå÷ éäú ìà"ïéò éìò,"àìà"ïéò éìåò,"

.ea zhley dpi`y oird lr `ed dlery

àðéðç éáøá éñåé éáø,àëäî øîà,

dypne mixt` sqei ipal awri ly ezkxan

:oda zhley rxd oir oi`y micnel ep`

"õøàä áø÷á áåøì åâãéå,"íéáù íéâã äî
ïäá úèìåù ïéòä ïéàå ïäéìò ïéñëî íéî,

óñåé ìù åòøæ óà,ïäá úèìåù ïéòä ïéà.

dcedi :xaeqd `nw `pz lr opiywn ez

lr eid miaezk ,ilztpe oc iel oerny oae`x

,xkyyi ,xy` ,cb :dipyd lre ,zg`d oa`d

zeize` miynge" :xn`e ,onipa ,sqei ,oelaf

ynge mixyr ,[cg`k mipa`d izy lr] eid

:"ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr

eh` ikeéðäeed mihayd zenyíéùîç
úåéúåà?!

ixdeååä àãç øéöáyng o`k yi]mi

?![cg` zegt

÷çöé éáø øîà:

úçà úåà åì åôéñåä óñåé`xwpe

,zipyd oa`d lr `ed azkp jke "sqedi"

øîàðù:[e `t mildz]"åîù óñåäéá úåãò,

íéøöî õøà ìò åúàöá."

é÷úî÷çöé øá ïîçð áø äì ó:

" ixdeíúåãìåúë"ïðéòárnync ,

.odia` odl `xw xy` zenyk

ìë àìà[aex]äøåúä"ïîéðá"xqg

áéúë,àëäåmipa`d lríìù ïéîéðá,azkp

áéúëãë:"ïéîéðá åì àø÷ åéáàå,`ln "

zenyk "mzeclezk" mipa`a xne` aezkde

.odia` odl `xw xy`

øîàïåòîù éáø øîà àðæéá øá àðç áø
àãéñç:

øúñá íéîù íù ùãé÷ù óñåécgiizpy ,

yake envr lr cinrde ,xtihet zy` mr

,exvi z`úçà úåà åéìò åôéñåä[`"d]

ä"á÷ä ìù åîùî."sqedi" `xwpy ,

eli`eíéîù íù ùãé÷ù äãåäé
àéñäøôá,`xnbd jynda x`eanke mid lr

ä"á÷ä ìù åîù ìò åìåë àø÷ðmy ixdy ,

.dcedi ly enya lelk d"ied

okide ,sqei yciw okid ,`xnbd zyxtne

:dcedi yciw

.`óñåéxzqa miny my yciwyéàî
àéä?

áéúëã:"àáéå äæä íåéäë éäéå[sqei]

åúëàìî úåùòì äúéáä:"

eïðçåé éáø øîàaezkd xn`y df :

,yinyz epiid "ezk`ln zeyrl"eãîìî
íäéðùù[xtihet zy`e sqei]äøéáò øáãì
åðååëúð.

" :aizkåúëàìî úåùòì äúéáä àáéå,"

weqtd yexita da ibilteìàåîùå áø:

øîà ãç:ùîî åúëàìî úåùòì.

øîà ãçå:åéëøö úåùòì[ynyl]ñðëð,

.opgei iaxke

" :aizkúéáä éùðàî ùéà ïéàåmy

eh` ike ,"ziaaøùôà,yåúéáë ìåãâ úéá
òùø åúåà ìù,ùéà åá äéä àì?!

ìàòîùé éáø éáã àðú:

äéä íâç íåé íåéä åúåà,ïìåë åëìäå
íäìù íéáëåë úãåáò úéáì,äøîà àéäå

ïäì:dnvr lr"àéä äìåç- "

meyneyäøîà:dalaíåé éì ïéà
óñåé éì ÷÷æéðù,äæä íåéë.

" :aizkøîàì åãâáá åäùôúúådaky

:"inr
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.ähîì éåì øîàðrWFdi xtqA(g) ¤¡©¥¦§©¨§¥¤§ª©
dGn micnFr eipwfE l`xUi lke aizkcM§¦§¦§¨¦§¨¥§¥¨§¦¦¤
`nl` ,mIelde mipdMd cbp oFx`l dGnE¦¤¨¨¤¤©Ÿ£¦§©§¦¦©§¨

:Eid dHnl mIelE mipdMì éeàøä.úøL Ÿ£¦§¦¦§©¨¨¨¨§¨¥
cre miWlW oAn EpidC ,oFx`d z` z`Ul̈¥¤¨¨§©§¦¤§Ÿ¦§©

:miXng oA.ähîì:oFx`d lv`elà ¤£¦¦§©¨¥¤¨¨¥
.elàåaizkcM Eid dHnl mIelE l`xUi §¥¦§¨¥§¦¦§©¨¨§¦§¦

:rWFdi xtqAøä ìòå íéføb øä ìò §¥¤§ª©©©§¦¦§©©
.ìáéòKEnqA lr dxFYA dWn azMW ¥¨¤¨©Ÿ¤©¨©§¨

:lif`e WxtncM.Ceîña ìòaiWFn didW §¦§¨¥§¨¥©§¨¤¨¨¦
:mixcQd ipW oiA dpFal ikifA ipWúBkñå §¥¨¦¥§¨¥§¥©§¨¦§©¨

.ïBøàä ìò,WOn lr e`l LgxM lr ©¨¨©¨§£¨©©¨
:Kkq did `le zkxR i`ed dSgn i`dC§©§¦¨£©¨Ÿ¤§Ÿ¨¨§¨

.èøôa Ceøa ììëa CeøazFkxAd lM ¨¦§¨¨¦§¨¨©§¨
lair xdaE miGxB xdA Exn`p zFllTde§©§¨¤¤§§©§¦¦§©¥¨
ixaC z` miwi xW` KExA ,hxtE llkA¦§¨§¨¨£¤¨¦¤¦§¥
ixd ,miwi `l xW` xEx` z`Gd dxFYd©¨©Ÿ¨£¤Ÿ¨¦£¥
,xEx`e KExA hxtA zg`e zg` lke ,llkA¦§¨§¨©©§©©¦§¨¨§¨
xEx` dkQnE lqR dUri `l xW` KExÄ£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨¨

:oNM oke ,dkQnE lqR dUri xW`ãBîìì £¤©£¤¤¤©¥¨§¥ª¨¦§
ì ãnììe.úBNòìå øBîLoNM zFvOd lM §©¥¦§§©£¨©¦§ª¨

mzF` mYcnlE ,dN` drAx` zFpErh§©§¨¨¥¤§©§¤¨
mzF` mYcOle aizkE ,mzFUrl mYxnWE§©§¤©£¨§¦§¦©§¤¨
lkl zFvn rAx` o`M ixd ,'Fbe mkipA z ¤̀§¥¤§£¥¨©§©¦§§¨
KExaE xEx` Exqnp oYrAx` lre ,devn¦§¨§©©§©§¨¦§§¨¨
xW` xEx` Ecnli xW` KExA ,hxtE llkA¦§¨§¨¨£¤¦§§¨£¤
oke xFnWl oke cOll oke ,Ecnli `lŸ¦§§§¥§©¥§¥¦§§¥
zixA ,zFzixA rAx` cg` lkA ,zFUrl©£§¨¤¨©§©§¦§¦
zixA ,hxtA KExal zixA llkA KExal§¨¦§¨§¦§¨¦§¨§¦

:hxtA xEx`l zixA llkA xEx`lWExiRd df) §¨¦§¨§¦§¨¦§¨¤©¥

(a"rl KIW.òaøàå òaøàzFzixA rAx` ©¨©§©§©§©©§©§¦
:dpFnW ixd cOll rAx`e cFnlläðBîL ¦§§©§©§©¥£¥§¤§¤

.äðBîLexFnWl dpFnW cFr `Mi` `d §¤¨¦¨§¤¦§
:zFUrle.éðéña ïëåzFvOd lM Exn`PWM §©£§¥§¦©§¤¤¤§¨©¦§

llkA KExaE xEx`A oNM EpYp dWnl§Ÿ¤¦§ª¨§¨¨¦§¨
:hxtE.áàBî úBáøòa ïëåDxn`WM §¨§¥§©§¨§¤£¨¨

aizkcM l`xUil(` mixaC)oCxId xarA §¦§¨¥§¦§¦§¨¦§¥¤©©§¥
:'Fbe dWn li`Fd a`Fn ux`AøîàpL §¤¤¨¦Ÿ¤§¤¤¡©

.'Bâå úéøaä éøác älàzFllw xzA ¥¤¦§¥©§¦§¨©§¨
`nl` ,'Fbe zixAd caNn aizM zFkxaE§¨§¦¦§©©§¦§©§¨
KM zFllwE zFkxaA a`Fn zFaxr zixaM¦§¦©§¨¦§¨§¨¨
`l lair xdcE miGxB xdC ,axFgA zixA§¦§¥§©§¦¦§©¥¨Ÿ

z`Gd zixAd ixaC z` mYxnWE .ixii` DaE i`w DlrC ,`xw iiEY`l Kixhvi ¦̀§§¦§©¥§¨©£¨¨¥¨¨§¥§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ
:`kd Dil qxB `lŸ¨©¥¨¨

íéòáøà

åéäåxacd dnl lyn oizlikna `ziixa diepy jk .oze` oinbex mznbx dcedi ixy

a ipy el eidy mce xya jlnl dnecohwl xn` ohw cg`e lecb cg` mip

upd mr ecinrdl ohwd `a zery 'ba ipcinrd lecbl xn` dngd upd mr ipcinrd

il xn` `l xn` ohwde zery 'b cr `l` il xn` `l el xn` lecb egipd `le dngd

oiaedv micner eidy jezn dngd upd cr `l`

mkipy mewn lkn iipa odl xn` odia` xrpp

z` gtw` `l ip` s` iceakl `l` mzpeeik `l

cxiy oinipa ly ehay elhp xky dn mkxky

'eke xn`py ewlga dpiky dzxyy mil dligz

zeklnl dkf dcedi ly ehay elhp xky dne

`l` mznbx oi` mznbx dcedi ixy xn`py

eyialde xvyla xn` oic`a xn`py zekln

`peebx` l`ipcl(d l`ipc):

éày"x inlyexi .'eke dhnl iel xnel xyt`

dlrnl elek oerny dn iele oerny xne`

diipz oicd miiwn ip` dn dlrnl elek iel s`

iel oa ryedi 'x xn`ck mielde mipdkd cbp

e`xwp mipdkd zenewn drax`e mixyra

wecv ipa mield mipdkde odn cg` dfe miel

(:et zenai):

éàîxne` iax `ipzck jenqa lr lr

oizipzn iziin `lc i`d .'eke

mgld izy wxta(.ev zegpn)xne` le`y `a`

miptd mgl ly dpeal ikifa oipzep eid my

oipzep eidy i`w rvn`a geix miigth`e

`lde el exn` miptd mgl ly dpeal ikifa

dkf dpeal zkxrnd lr zzpe xn`p xak

dhn eilre xn`p xak `lde mdl xn`

yxtn `ziixac meyn xnel yi dypn

xi`n iax 'it` d`xpe jenqa lr `icda

ixn`e le`y `a`` mzd ibiltc dcedi 'xe

dax unewda inp rnyn ikde ynn lr

(.fk my)ynn lr xninl `ki`c `kid lk

wgvi iax my irac [ynn lr] 'ixn`c

`ail` edn dkxrn iciva oxcqy mixai`

lrc jl iraiz `l ynn lr xn`c o`nc

ecen `nlr ilek `kd [n"n] aizk mivrd

xd lr oikxand 'ixn` `le jenqa lrc

lair xd lr millwnde ynn mifixb

mifixb xday el` leki inlyexia opixn`ck

eid lair xday el`e zekxa mixne` eid

zekxad xnel cenlz zellw mixne`

el`e zekxa mixne` eid el`e el` zellwde

mifixb xday el` leki zellw mixne` el`e

xday el`e on` zekxad xg` oiper eid

epre l"z on` zellwd xg` oiper eid lair

cvik `d on` zellwde zekxad xg` oiper eid el`e el` on` exn`e mrd lk

d zekxa mixne` eidy dryayixe opgei iaxc `zbelte 'eke mdipt oikted ei

dcezd wxta ibiltc yiwl(.gr sc my)ueg dngle miptl dcezd z` hgeyd

hgyp cinz wxta oke dnegl(:bq sc migqt)`kd ip`ye ynn lr devnle dlgzkl lr lkc inp dcen iaxc i"xl d`xpe `kdl `kiiy `l ungd lr gqtd hgeyd

mgld izy wxtc `iddc `inec jenqa lr xykn caricae ziyixtcke `id aezkd zxifbc(.av sc zegpn)ray ray ly mizy miptd mgl zkxrn xciq m`c

inp `nrh dpeal ikifa iabe [jenqa lr xn`c dinrhl iaxe jenqa lr i`n dpeal zkxrnd lr zzpe opira `de] opi` eli`k zepeilrd z` oi`ex [iax xn`]

ikln jln iptl ith ceak jxc [ied] jenqa [aidi ikc] cere mgld qexti `ly `cg xn`w jenqa dligzkl inp lr i`dc opixn` jenqa lr rnync oeik

dvn ze`a zegpnd lka opixn`ck `ed jexa yecwd miklnd(.aq my)iab lr miyak gipi leki mixekiad mgl lr mze` odkd sipde aizkc zxvr iyak iab

izy oia mgld gipn xne` i`pikg 'x 'eke mixekiad mgl lr xnel cenlz miyak iab lr mgl leki miyak ipy lr i` miyak ipy lr xnel cenlz mgl

df cva df gipn `l` ok oiyer miklnd ikln jln iptl [ok] oiyer oi` e"a jln iptl iax xn` elld ze`xwn ipy miiwn `vnpe sipne miyak ly mdizekixi

:'eke `ipzc dinrhl iax `cqg axl `pepnd ax dl ixn`e `pepnd axl `cqg ax xn` lr opira `de sipne
iax
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àä .ähîì øîàð øákL ,äìòîì øîBì øLôà éàå ,äìòîì§©§¨§¦¤§¨©§©§¨¤§¨¤¡©§©¨¨
äiLàé 'ø .äìòîì øàMäå ,ähîì äiåìe äpeäë éð÷æ ?ãöék¥©¦§¥§¨§¦¨§©¨§©§¨§©§¨¦¨

ì éeàøä ìk :øîBàéaø .äìòîì øàMäå ,ähîì ,úøL ¥¨¨¨§¨¥§©¨§©§¨§©§¨©¦
øä étìk íäéðt eëôä ,íéãîBò ïä ähîì elàå elà :øîBà¥¥§¥§©¨¥§¦¨§§¥¤§©¥©
éàî .äìì÷a eçúôe ìáéò øä étìk ,äëøáa eçúôe íéféøb§¦¦¨§¦§¨¨§©¥©¥¨¨§¦§¨¨©
"äkæ äðáì úëøònä ìò zúðå" àéðúãk ,Ceîña ìò ìò©©§¨¦§©§¨§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨
Bðéà Bà ,Ceîña "ìò" øîBà äzà .Ceîña "ìò" :øîBà éaø©¦¥©§¨©¨¥©§¨¥
øîBà éåä "ïøàä ìò úkñå" øîBà àeäLk ?Lnî ìò àlà¤¨©©¨§¤¥§©Ÿ¨©¨¨Ÿ¡¥¥
äëøáa eçúôe íéféøb øä étìk íäéðt eëôä :Ceîña "ìò"©§¨¨§§¥¤§©¥©§¦¦¨§¦§¨¨
"øeøà" ,èøôa "Ceøá" ,ììëa "Ceøa" :ïðaø eðz :'eë¨©¨¨¨¦§¨¨¦§¨¨

ì ãnììe ãBîìì ,èøôa "øeøà" ,ììëaéøä ,úBNòìå øBîL ¦§¨¨¦§¨¦§§©¥¦§§©££¥
òáøà

ïéîéðá ìù åèáù,äìéçú íéì ãøéå.

øîàðù:[dk gq mildz]e`x [xy`k]"

,[mia jzyecwa] midl` jizekild [l`xyi]

encw [f` ik] .ycewa ikln il` zekild

mipbep xg` [dxiy xnel l`xyi encw] mixy

zettez zenlr jeza ,[mik`lnd mdixg`e]

ekxa zeldwna .[dizexrpe mixn el`]

irnn mixaer s`] l`xyi xewnn 'd ,midl`

- [dxiy exn` on`

íù[mid lr]ïéîéðá[d]øéòö[dyrp]

íãåøenk `ede ixiva z"lcd]epiidc ,u"nwa

- mil utwy xeara - myny ;mdilr dcex

lr jln didy le`y epnn `viy oinipa dkf

."[l`xyi

ìàéø÷ú"íãåø,"àìà"íé ãø."

äãåäé éøù åéäåe ,mda mi`pwzníéîâåø
íúåà,mipa`aøîàðù:[weqtd jynda]

"íúîâø äãåäé éøù[oke] ,[mze` minbex eid]

?"ilztp ixy oeleaf ixy

÷éãöä ïéîéðá äëæ êëéôì,äùòðå
ïëæéôùåà[`ipqk`]äøåáâìiycw ziay

,ewlga iepa miycwdøîàðù:oinipale"

eilr steg ,eilr ghal oekyi 'd cici ,xn`

meid lkïëù åéôúë ïéáå."

åì øîàäãåäé éáø:xi`n iaxlêë àì
äùòî äéä!

àìàhayøîåà äæ:"ãøåé éðà ïéà
íéì äìéçú,"rwap `ly cråhayøîåà äæ:

"íéì äìéçú ãøåé éðà ïéà,"ïá ïåùçð õô÷
áãðéîò,dcedi haynäìéçú íéì ãøéå.

øîàðù:"äîøîáå íéøôà ùçëá éðåááñ
ìàøùé úéámixt` dnxnae ygka ipeaaq]

d"awd lr jenql mi`xi eidy ,l`xyi ziae

,[ea mzpen`a eygkeäãåäéå[dcedi la`]
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:FazkM.ã"ñ íB÷nä ìëamFwn lkA ike ¦§¨§¨©¨§¦§¨¨

aizMd ,xMfp cgind mW(b zFnW)dfe inW df ¥©§ª¨¦§¨©§¦§¤§¦§¤
`xwp ip` aYkp ip`WM `l ixkf(.p sC migqR), ¦§¦Ÿ§¤£¦¦§¨£¦¦§¨§¨¦©

dxFWe d`A dpikW mFwn lkA ike cFre§§¦§¨¨§¦¨¨¨§¨
mFwn cgi `l `Ede Lil` `a` aizkC¦§¦¨Ÿ¥¤§Ÿ¦¥¨

:mXd zxMfdl.àeä ñøBñîlkA ,KRdn §©§¨©©¥§¨§ª¨§¨
crFn ld`A Lil` `a` xW` mFwOd©¨£¤¨Ÿ¥¤§Ÿ¤¥

:minlFr ziaaE dliWaE xAcOAWBðéà Bà ¤©¦§¨§¦Ÿ§¥¨¦¥
.óøò ãâðk íéðt elôà àlàxEASd oi`W ¤¨£¦¨¦§¤¤Ÿ¤¤¥©¦

:mipdMd cvl mdipR aqdl oikixvìíéðL §¦¦§¨¥§¥¤§©©Ÿ£¦¦§©¦
.íéðäk àøB÷,Kxal mipdM ipW mW WIWM ¥Ÿ£¦§¤¥¨§¥Ÿ£¦§¨¥

`xFw d`cFd zMxA xnBWM xEAv gilW§¦©¦§¤¨©¦§©¨¨¥
oikEtd EidW odipR oiktFd ode mipdM ozF`¨Ÿ£¦§¥§¦§¥¤¤¨£¦
oOwl opixn` `dC ,lNRzdl daYd cvl§©©¥¨§¦§©¥§¨©§¦¨§©¨

:'Ek Ff dkxA `dYW LiptNn oFvx idiøBîà §¦¨¦§¨¤¤§¥§¨¨¨
.íäìxEAv gilXW ol `wtp mdlC `xTn ¨¤¦§¨§¨¤¨§¨¨¤§¦©¦

:Kxal ozF` xidfn.íéðäk àøB÷ ïäkm` ©§¦¨§¨¥Ÿ¥¥Ÿ£¦¦
z` xidfnE `xFw `Ed odM xEAv gilW§¦©¦Ÿ¥¥©§¦¤
mdipR xifgdl eiptl micnFrd eixag£¥¨¨§¦§¨¨§©£¦§¥¤
Fpi` `Ed l`xUi m`e ,l`xUi z` KxalE§¨¥¤¦§¨¥§¦¦§¨¥¥

:mipdM `xFw¥Ÿ£¦
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øîàðåzraye zlk`e oldl xn`pe `ni` daxc` dniz .jxal ecnri dl` oldl

lirl xn`ck oeyl lka oldl dn zkxae(.bl sc)ith dil `xazqnc l"ie

inp onvr zekxadc dxeza yxetn odizyc mifixb xd zkxan mipdk zkxa slinl

oefnd zkxa oeyl la` dkxal yi`d xex` zeyxetnd zellwd jtid didy zeyxetn

:dxeza zyxetn dpi`

éáøåla` .dk xne` `ed ixd xne` dcedi

:dkk `l` dk `aekir edl rnyn `l opaxl

àéù÷`ziixad oeyl epi` .ozpei 'xl dil

dl b"de `xnbd 'it oeyl `l`

:'eke oldl dn i` xne` ozpei 'x ixtiqa

áéúëåcigi zcear izk` dniz .minid lk

`de mitk ze`iyp `ki`c iaxzi`c ol `kidn

cinz oebk xeav zcear inp `ki` minid lka

cigi zcear hirni` lkd ixacl i`cec d`xpe

hwp dithiy ab` inp ozpei 'xe mitk ze`iypn

`l` mei lka mitk ze`iyp ded `le dil

cinz xcqc d"ta opzck cinz zceara(:al sc)

meglne yak iab lr mixai` epzpy xg`lc

dpennd odl xn` zifbd zkyll odl e`ae ecxi

zxyr e`xw ekxa mde zg` dkxa ekxa

z` ekxae xn`ie reny m` dide rny zexacd

zkxae dceare aivie zn` zekxa 'b mrd

oia ly cinzae oitqena oicd `ede mipdk

:miaxrd

ù÷úéàåi`w lirl .zexiyl dkxa

`ni` el eipa yiwn xn`wc

oeik xn`w ikdl yewzi` `wec zexiy oiprl

`dc dkxal oicd `ed zexiyl yewzi`c

:zexiyl dkxa yewzi`åà.iepika `l` epi`

midl` l` oebk iepika ixtqa 'it lld epiax

`zrc` wqiz ikidc xazqn `le ze`av

my mewna midl` jkxai xninl `xw iyeayl

xnel yi iepika `l` zeize` rax` oa

:z"lc s"l`a ez`ixwkéøälka xne` `ed

ipz ikd .jizkxae jil` `a` xy` mewnd

`dz my dlbp ip` xy` mewn lka ixtqa

lka `kd dnznwc epiide iny z` xikfn

wn lka ike c"q mewniny devn ip` xy` me

lkac ekxaz oileaba elit` epiidc xikfdl

invra ip` rnyn jil` `a` xy` mewn

qxeqn `xwn `l` dpiky ielib my `diy

dlbp ip`y jil` `a` xy` mewn lka `ed

il cgeind iny xikfdl jevn ip` my my

ipzwc epiide dxigad ziaa `wec epiide

`dz my dlbp ip` xy` mewn lka ixtqa

erpnp mrhd dfnc d`xpe iny z` xikfn

oerny znyn cgeind mya jxal mipdk

itlwa sxh wxta 'ixn`ck wicvd(:hl sc `nei)

i"xl d`xpe dpiky ielibl aey ekf `ly itl

`le dyr `l daiyia mipdk zkxa jxiay odk

iabe zexiyl dkxa yewzi`e li`ed melk

migafc a"ta xn` zexiy(:bk sc)llgn ayeic

jxale xefgl jixv o`k s` jklid dcear

:cnernåài"xl dniz .ygla `l` epi`

dkxa dkxac y"bn dipin ol `wtp `l i`n`

lewa o`k s` mx lewa oldl dn mifixb xdn

i"xl `l` jixhvi` `lc xninl epivne mx

:dkn `l` dey dxifbn dil sili `lc

íéðùìoi` wxt inlyexia .mipdk `xew

`xew oi`y mipdk `xew odk 'it` `cqg ax xn` mipdk xne` mipy odk xne` '` odk did m` xne` wgvi xa ongp ax l`xyi ofgd `diy jixv `cqg ax xn` oicner

:hayd eze`l `l` mipdk
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úà íéàNBð íéðäk äðéãîa ,Béepéëa äðéãîáe ,Báúëk¦§¨©§¦¨§¦©§¦¨Ÿ£¦§¦¤ à ãåîò çì óã

ïäëî õeç ,ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,ïäéôúk ãâðk ïäéãé§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤¦Ÿ¥
äãeäé 'ø .õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ìBãb̈¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦§¨
:øîàpL ,õévä ïî äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäë óà :øîBà¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨¦©¦¤¤¡©

:"íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäà àOiå"'îâ:ïðaø eðz ©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨£¥¨©¨¨
ìa "eëøáú äk"ìa øîBà äzà .LãBwä ïBL,LãBwä ïBL Ÿ§¨£¦§©¤©¨¥¦§©¤

ì ìëa àlà Bðéà Bàøîàðå ,"eëøáú äk" ïàk øîàð ?ïBL ¥¤¨§¨¨¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©
ìa ïläl äî ,"íòä úà Cøáì eãîòé älà" ïläìïBL §©¨¥¤©©§§¨¥¤¨¨©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwäBðéà :øîBà äãeäé 'ø .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤§¨¥¥
éøöla eøîàiL ãò ,"äk" øîBà àeä éøä ,Càéðz .äfä ïBL ¨¦£¥¥Ÿ©¤Ÿ§©¨©¤©§¨

Bà ,äãéîòa øîBà äzà .äãéîòa "eëøáú äk" ,Cãéà¦¨Ÿ§¨£©£¦¨©¨¥©£¦¨
øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð ?äáéLéa eléôà àlà Bðéà¥¤¨£¦¦¦¨¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©
ïàk óà ,äãéîòa ïläl äî ,"Cøáì eãîòé älà" ïläì§©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨©£¦¨©¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø .äãéîòaì" øîBà àeä éøä ,CBúøL ©£¦¨¨¨¥¥¨¦£¥¥§¨§
.äãéîòa Cøáî óà ,äãéîòa úøLî äî ,"BîLa Cøáìe§¨¥¦§©§¨¥©£¦¨©§¨¥©£¦¨

ì ãîòì" :áéúëc ?ïìðî ,déôeb úøLîe,Cãéà àéðz .úøL §¨¥¥§¨©¦§¦©£Ÿ§¨¥©§¨¦¨
,íétk úeàéNða øîBà äzà .íétk úeàéNða "eëøáú äk"Ÿ§¨£¦§¦©©¦©¨¥¦§¦©©¦
äk" ïàk øîàð ?íétk úeàéNða àlL àlà Bðéà Bà¥¤¨¤Ÿ¦§¦©©¦¤¡©¨Ÿ
íòä ìà åãé úà ïøäà àOiå" ïläì øîàðå "eëøáú§¨£§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨
úeàéNða ïàk óà ,íétk úeàéNða ïläl äî ,"íëøáéå©§¨£¥©§©¨¦§¦©©¦©¨¦§¦
Làøå ìBãb ïäë ïläl äî éà :ïúðBé 'øì déì àéL÷ .íétk©©¦©§¨¥§¨¨¦©§©¨Ÿ¥¨§
LãBç Làøå ìBãb ïäë ïàk óà ,øeaö úãBáòå LãBç¤§£©¦©¨Ÿ¥¨§¤

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø !?øeaéö úãBáòåøîBà àeä éøä ,C ©£©¦¨¨¥¥¨¦£¥¥
úeàéNða àeä äî ;Bì åéða Léwî ,"íéîiä ìk åéðáe àeä"¨¨¨©¨¦©¦¨¨©¦§¦
,"íéîiä ìk" áéúëe ,íétk úeàéNða åéða óà ,íétk©©¦©¨¨¦§¦©©¦§¦¨©¨¦

ì äëøa L÷úéàåéða úà eëøáú äk" Cãéà àéðúå .úeøéL §¦§©§¨¨§¥§©§¨¦¨Ÿ§¨£¤§¥
Bà ,LøBôîä íMa øîBà äzà .LøBôîä íMa "ìàøNé¦§¨¥©¥©§¨©¨¥©¥©§¨
éîL ,"éîL úà eîNå" :øîBì ãeîìz ?éepéëa àlà Bðéà¥¤¨§¦©§©§¨¤§¦§¦
úà eîNå" ïàk øîàð ?ïk ïéìeába óà ìBëé .éì ãçeénä©§¨¦¨©©§¦¥¤¡©¨§¨¤
úéa ïläl äî ,"íL BîL úà íeNì" ïläì øîàðå ,"éîL§¦§¤¡©§©¨¨¤§¨©§©¨¥
Bðéà :øîBà äiLàé 'ø .äøéçaä úéáa ïàk óà ,äøéçaä©§¦¨©¨§¥©§¦¨¦¨¥¥

éøöéîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa" øîBà àeä éøä ,C ¨¦£¥¥§¨©¨£¤©§¦¤§¦
éìà àBáàäæ àø÷î àlà .Czòc à÷ìñ ,íB÷î ìëa ,"E ¨¥¤§¨¨¨§¨©§¨¤¨¦§¨¤

éìà àBáà øLà íB÷î ìëa ,àeä ñøBñîézëøáe Eéìà àBáà ïëéäå ,éîL úà øékæà íL EE §¨§¨¨£¤¨¥¤¥©§¦¨©§¦¤§¦§¥¨¨¥¤
ézëøáeçaä úéáa éîL úà øékæà íL ,äøéçaä úéáa Eéða úà eëøáú äk" :Cãéà àéðz .äøé ¥©§¦§¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥©§¦¨©§¨¦¨Ÿ§¨£¤§¥

"íäì øBîà" øîBì ãeîìz ?ïépî íéøøçeLî íéãáòå íéLð ,íéøb .ìàøNé éða àlà éì ïéà ,"ìàøNé¦§¨¥¥¦¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦§§¨¦¦©¦©§©¨¨¤
àlà Bðéà Bà ,íéðt ãâðk íéðt øîBà äzà .íéðt ãâðk íéðt "eëøáú äk" :Cãéà àéðz .eäleëì§§©§¨¦¨Ÿ§¨£¨¦§¤¤¨¦©¨¥¨¦§¤¤¨¦¥¤¨
"eëøáú äk" :Cãéà àéðz .Bøéáçì øîBàä íãàk "íäì øBîà" :øîBì ãeîìz ?óøBò ãâðk íéðẗ¦§¤¤¤©§©¨¨¤§¨¨¨¥©£¥©§¨¦¨Ÿ§¨£
:ééaà øîà .Bøéáçì øîBàL íãàk "íäì øBîà" :øîBì ãeîìz ?Lçìa àlà Bðéà Bà .íø ìB÷a§¨¥¤¨§©©©§©¨¨¤§¨¨¤¥©£¥¨©©©¥

ì ,ïðéè÷ðì "íäì øBîà" :øîàpL ,"ïäë" àøB÷ Bðéà ãçàìe ,"íéðäk" àøB÷ íéðLáø øîàå .íéðL ¨§¦©¦§©¦¥Ÿ£¦§¤¨¥¥Ÿ¥¤¤¡©¨¨¤¦§©¦§¨©©
äøéîà "íäì øBîà" :øîàpL ,"íéðäk" àøB÷ ìàøNé ïéàå ,"íéðäk" àøB÷ ïäë ,ïðéè÷ð :àcñç¦§¨¨§¦©Ÿ¥¥Ÿ£¦§¥¦§¨¥¥Ÿ£¦¤¤¡©¨¨¤£¦¨
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oixn`pפח el`a cenr gl sc iriay wxtdheq

.àäz íälMî:Exidfi mipdMd Ff dxdf`.éîL úà eîNåxaCd aEzMd dlY ¦¤¨¤§¥©§¨¨©Ÿ£¦©§¦§¨¤§¦¨¨©¨©¨¨
Kxv `N` l`xUi Kxv D`Ur `le ,FOr lr FnW zniU Ff dkxA zFidl odÄ¤¦§§¨¨¦©§©©§Ÿ£¨¨Ÿ¤¦§¨¥¤¨Ÿ¤

:mFwnéëøáî äëøáàå.EEN`A xn`C r"xk i`w l`xUI` mkxa` ip`e EN`C ¨©£¨§¨§¨£¤§¦©£¦£¨§¥©¦§¨¥¨¥§¨©§¥
zFtxh(.hn sC oiNg),Epcnl `l dxEaBd iRn ,mipdM iRn l`xUil dkxA Epcnl §¥ª¦©¨©§§¨¨§¦§¨¥¦¦Ÿ£¦¦¦©§¨Ÿ¨©§

xnF` ied mkxa` ip`e xnF` `EdWM§¤¥©£¦£¨£¥¡¥¥
d"ATde l`xUi z` mikxan mipdMd©Ÿ£¦§¨§¦¤¦§¨¥§©¨¨

:mci lr miMqn.íé÷øôìmiBgA ©§¦©¨¨¦§¨¦§©¦
:micrFnaE.äãBáòa äìBò BðéàLmcw §£¦¤¥¤©£¨Ÿ¤

lr zFlrl Kixv dvx xEAv gilW mIqIW¤§©¥§¦©¦§¥¨¦©£©
:okECd.úBNòî ãøiådcFar cFrA `nl` ©¨©¥¤¥£©§¨§£¨

`nl` ,zFUrn cxIe k"g`e KxA FciA§¨¥¥©¥¤¥£©§¨
:xnbC `Ed `YWdéø÷ò eåä àøwòî ©§¨§¨©¥¦¨¨£¨§¥

.eäééòøkwFgx la` ,dcFarA onFwOn ©§©§¦§¨¨£¨£¨¨
dxnbC cr Ehn `le okECd on onFwn did̈¨§¨¦©¨§Ÿ¨©§¨§¨

:dcFard zMxA.énð ïðúem` ,zFkxaA ¦§©¨£¨§©©¦¦§¨¦
xaFrd ,`zi` ikd `Wix .'Ek Fzghad©§¨¨¥¨¨¦¦¨¨¥
mipdMd xg` on` dpri `l daYd iptl¦§¥©¥¨Ÿ©£¤¨¥©©©Ÿ£¦
`Ed `N` odM mW oi` m`e ,sExHd ipRn¦§¥©¥§¦¥¨Ÿ¥¤¨
FaEWA FYrC sxHY `NW eiRM z` `Vi `lŸ¦¨¤©¨¤Ÿ¦¨¥©§§
miUA cIn ligzdl rci `le FzNtzl¦§¦¨§Ÿ¥©§©§¦¦¨§¦
xaCA cOln `EdW Fzghad m`e ,mFlẄ§¦©§¨¨¤§ª¨©¨¨
xfFge eiRM z` `UFp FYrC sxHY `le§Ÿ¦¨¥©§¥¤©¨§¥

:FzNtzl.éàMø:eiRM z` `Vlàì àäå ¦§¦¨©©¦¨¤©¨§¨Ÿ
.äãBáòa äìòn"ye ,`YxER xwrC `N` ¨¨©£¨¤¨§¨©§¨

cvl Klil eilbx hrn xwFrW ikdA iBq©¦§¨¦¤¥§©©§¨¥¥§©
:dcFarA okECd.Cøáì:f"nda.ïéò áBèì ©¨©£¨§¨¥§©¦

:opFnnA cqg ilnFbe rvA i`pFUïéøékî §¥¤©§§¥¤¤§¨¨©¦¦
.ïéò éøöa:mdNXn milkF` oi`eípç ék §¨¥©¦§¥§¦¦¤¨¤¦¦¨

.úLøä äøæîixvA irYWn DiPn lirl §Ÿ̈¨¨¤§¥¦¥¦§¨¥§¨¥
`vnp xwi oFd lM 'Fbe mcl dax`p ,oir©¦¤¤§¨§¨§¨¨¨¦§¨
lr dxfi oFWl ,zWxd dxfn mPg iM 'Fbe§¦¦¨§Ÿ¨¨¨¤§§Ÿ¤©
zFxfl micIv lW mMxC KM ,zixtb Edep̈¥¨§¦¨©§¨¤©¨¦¦§
E`FaIW icM mYWxA mixFrUE miHg¦¦§¦§¦§¨§¥¤¨
mPg oird ixv EN`e ,lFk`l zFtFrd̈¤¡§¥¨¥¨©¦¦¨
lM ipirA mYWxA oixFGW zFpFfn oicA`n§©§¦§¤¦§¦§¨§¥¥¨
oipdp oi`e odA oixiMn od s`W ,spM lrA©©¨¨¤©¥©¦¦¨¤§¥¤¡¦

:odizFpFfOn.BLôða øòL Bîk ékxrW ¦§¥¤¦§¨©§©§¨©
FzCwpE ,`Ed lrR oFWl EpgxM lr df¤©¨§¥§¨©§ª¨
gzR Fivge unw FivgW ,eilr zgkEn©©¨¨¤¤§¨©§¤§¨©
xxn lkF`d df EN`M ,dHnl Fnrhe§©§§©¨§¦¤¨¥¥¥
oFWl `Ed Kke ,oir xv lW FWtpA xirWde§¦§¦§©§¤©©¦§¨§

mixrFXd mip`YM(hk Edinxi)oA mgpnE . ©§¥¦©£¦¦§§¨§©¥¤
xrWn `Ed cinY ,xErW oFWl FWxR wExq̈¥§§¦¨¦§©¥

:izn cre df lk`i dOMàìa eäeðøèôe ©¨Ÿ©¤§©¨©§©§§Ÿ
.úBðBæîdid `le Kxvd zFpFfnl xnFlM §§©¦§ª§©§Ÿ¨¨

mthgl `aE zFpFfn `UFp cg` d`xe ,Fl§¨¨¤¨¥§¨§¨§¨
:Fbxde eilr df cnre ,oFarx qp`l EPOn¦¤§Ÿ¤§¨§¨©¤¨¨©£¨

.äéåì àìa:mdOr KlIW dxEag §Ÿ§¨¨£¨¤¥¥¦¨¤
.úBãOaLoilFki oi`e oYk`lnA iqip`C ¤©¨©£¦¥¦§©§¨§¥§¦

:`al.éñéðà àìcixFg` p"kdaa oicnFrd ¨Ÿ§Ÿ£¦¥¨§¦£¥
dkxAd oi`W `N` ,iqip` `l mipdMd©Ÿ£¦Ÿ£¦¥¤¨¤¥©§¨¨
iptl `ale mdilbx xFwrl mdilr daEWg£¨£¥¤©£©§¥¤§¨Ÿ¦§¥
mipR cbpM mipR mikxAzn zFidl mipdMd©Ÿ£¦¦§¦§¨§¦¨¦§¤¤¨¦
'ixn`cM ,dkxA llkA mpi` KMld ,zCM©©¦§¨¥¨¦§©§¨¨¦§¨§¦

R Ekxaz dM:mipR cbpM mipàúøéaî Ÿ§¨§¨¦§¤¤¨¦¦¦¨¨
.éøBçLc:mFwn ixFgW ,dxiA oFWl ¦§¥§¦¨§¥¨

.äøNò éa øézLéàokECl oilFr ozvwn ¦§§©¥£¨¨¦§¨¨¦©¨
:zFcVAW mdig`l oikxanE oilFr oNM KMld ,EdiicFgl dkxal aiWg `l ,dxUr iA xiYWi` `l .on` oipFr dxUrde.é÷ñôî àì éöeb étàa éëéøàmipdM oiA §¨£¨¨¦¨¥Ÿ¦§§©¥£¨¨Ÿ¨¦¦§¨¨§©§¦§¨ª¨¦§¨§¦©£¥¤¤©¨£¦¥§©¥¥Ÿ©§§¥¥Ÿ£¦

:sFq xaCl oi` oM m`C ,dkxA llkA zFidn¦§¦§¨§¨¨§¦¥¥©¨¨
äæäå

ìëlecb odk wxt xifp zkqna inlyexi .dyr dylya xaer okecl dler epi`y odk

mya iqei 'x dinw xn` odk xa `a` 'xc ieg` mitk z`iypl mc` `nhiy edn

xfg melk dil ixn` `l `p` xn`e `g` 'x rny mitk z`iypl odk `nhn `g` 'x

odk lk `"x mya ift xa dcedi 'x xn`c oeik `l` dipin rny `l `nlic e` xn`e

xaer eitk z` `yep epi`e p"kdaa cnry

zevnl dgec dyr zevny xninl xaqe dyra

`p`e dipezii` dil zixn` `l `p` xn` z"l

iaa ipzne aizi ied dea` 'x] dil iwln

`z`e `pzin onz iede oixqiwc `zyipk

`z` [dil oel`y `le mitk z`iypc `zper

lr oedl xn` dil oel`ye `ilvinc `zper

oez` `lvin lre il oezli`y `l mitk ze`iyp

oedpn cge cg lk ded ok oerny ck oel`y

:wxre dinxb hnyn

àä`l` wilq `l i` d"d .miwxtl wilqc

enk dpedk zepzn i"r diytp wifgnc

rexfd wxta xn`y(.blw sc oileg)iia` xn`

inp lwyn cr 'eke `zpzn `ptihg ded yixn

iwefg`l ixetikc `nei ilrnn xal `pliwy `l

` dici qextle ipdka iytp:dipcir dil iqp

àäzkqn seqa .iqip` `lc `d iqip`c

d"x(.dl sc)iqip` zecyay ipd `wecc 'ixn`

:iqip` `l `zna iniiwc ipd la`

äöéçîiqip` `lca `wecc l"i .i`n

iqip`ca la` dil `iranw

i` z"`e zecyay mdig`n rxb inc `hiyt

mipdkd ixeg`y mrn iticr i`n` iqip` `l

mipdkd ixeg`y mr l"i dvign wqtd `la

daeyg dkxad oi` eli`k onvra oi`xn

mipt cbpk mipt mdl xen` aizkc mdipira

dvign wqtda la` sxer ixeg` micner ode

`id `zlin e`l sxer ixeg` iniiw `lc oeik

seqc `iddn .ikda `xw citwc opifg `lc

d"x 'qn(.dl sc)ikde dltzl d"dc rnyn

oilev cvik wxta inp rnyn(:dt sc migqt)opzc

miptle sb`d on uegl ezvwn `viy xa`

oke ax xn` ueglk uegle sb`d on miptlk

iax xn`c iel oa ryedi 'xc `bilte dltzl

hiyt `wcn 'eke dvign 'it` iel oa ryedi

l"aixc 'zlinn 'nbc `nzq
n"y
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äæäå

íäìùî[mipdk lyn]àäú!

ééáàã äéúååë àúëìéäåoi`y xne`d

.cg`l "odk" mi`xew

àãñç áøã äéúååë àúëìä úéìå,

.`ixwn odkdy xne`d

ïîéñd eizexninlryedi iax ly mi`a

.` :iel oaäåàúî.a ;äëøáì.b ;ïëåã.c ;

äãåáòá.d ;ñåë.e ;øéëî.f ;äðäð.g ;äìâòá.

éåì ïá òùåäé éáø øîà:

:de`zn .`äåàúî ä"á÷äù ïéðî
íéðäë úëøáì-

øîàðù:"ìàøùé éðá ìò éîù úà åîùå
íëøáà éðàåxacd z` aezkd dlzy ixd ,"

eny zniy mipdk zkxa zeidl l`xyi ipaa

,l`xyi jxev d`yr `le ,l`xyi ipa lr

.mewn jxev `l`

éåì ïá òùåäé éáø øîàå:

:dkxal .aêøáîù ïäë ìë,`ed ixd

êøáúî,åodkêøáúî ïéà êøáî åðéàù-

øîàðù" :êéëøáî äëøáàå."

éåì ïá òùåäé éáø øîàå:

:okec .bïëåãì äìåò åðéàù ïäë ìë
,jxaläùò äùìùá øáåò:

"åëøáú äë."l`xyi ipa z`

"íäì øåîà."

"éîù úà åîùå."l`xyi ipa lr

øîà áø:åà äùåøâ ïá àîù ïéùùåç
àåä äöåìç.[eilr ezpedk oi`e ,llg `edy]

éâéìô àìå,xaeq iel oa ryedi iax s` ik ,

:ibilt ikdae ;`ed llg `ny yegl yiy

íé÷øôì ÷éìñã àäodkd dler minrty ,

.micrenae mibga okecl

÷éìñ àìã àäelit` odkdíé÷øôìik ,

.`ed llg `ny oiyyeg f`

éåì ïá òùåäé éáø øîàå:

:dceara .cäãåáòá äìåò åðéàù ïäë ìë
xeaiv gily miiqiy mcew okecl dler epi`]

,["dvx" z`äìåò åðéà áåù-

øîàðù:"íòä ìà åéãé úà ïøäà àùéå
íëøáéå,ãøéå[jk xg`]úàèçä úåùòî

íéîìùäå äìåòäå."

ïìäì äîl`xyi z` oxd` jxiaázry

äãåáò,dceard z` miiq jk xg` ixdyóà
ïàëdlriy jixväãåáòá.

:opiywneéðéà:ixdy ,[jk xacd oi` ixde]

é÷ìñ éñà éáøå éîà éáø àäå[elr]

?!dvx xg`l okecl

:opipyneéñà éáøå éîà éáø,àø÷éòî
dvx eniiqy mcewåäééòøë éø÷ò ååäeid]

,[okecd xarl mdilbx z` mixwerwxe

íúä åèî ååä àì àèîî[okecl eribd `l]

.dvx xg`l cr

àéòùåà éáø éðúãëå:`ziixaåðù àì

åéìâø úà ø÷ò àìù àìà,dcearaìáà
åéìâø úà ø÷òdf ixd ,dcearaäìåò.

éîð ïðúåa dpyn:zekxa zkqn

odk my oi` m` ,daizd iptl xaerd"

lkei `l `ny ,"eitk z` `yi `l `ed `l`

miy"a ligzdl oiekl zrcl ,ezltzl xefgl

;xeaivd zni`n ztxehn ezrcy ,"mely

e"åúçèáä íà[`ed geha m`]úà àùåðù
åúìôúì øæåçå åéôëoi`y `ed geha ik ,

,xeaivd zni`n ztxhin ezrcéàùø`yil "

.eitk z`

äá ïðéåäå:[yxcnd ziaa df lr eywde]

äãåáòá äìò àì àäå?!okeclø÷òã àìà
àúøåô,[dceara hrn eilbx xwr]éîð àëä

[o`k s`]àúøåô ø÷òã.

éåì ïá òùåäé éáø øîàå:

:qek .däëøá ìù ñåë ïéðúåð ïéàzkxa]

[oenifdêøáì,ïéò áåèì àìàrva `pey ,

.epenna cqg lnebe

øîàðù:"êøåáé àåä ïéò áåè,ïúð éë
ìãì åîçìî."

éø÷éú ìà"êøåáé"àìà"êøáé."

éåì ïá òùåäé éáø øîàå:

:xikn .eíéøéëî úåôåò åìéôàù ïéðî
ïéòä éøöá?mdlyn milke` oi`e ,

øîàðù:.`az l` mi`hg jezti m` ipa"

dptvp mcl dax`p epz` dkl exn`i m`

mininze ,miig le`yk mrlap .mpg iwpl

epiza `lnp `vnp xwi oed lk xea icxeik

didi cg` qik epkeza litz jlxeb .lly

iade` oir ixva xacn aezkdy ixd ,"eplekl

.rva

" :aezkd xne`eúùøä äøåæî íðç éë
mzyxa mixerye mihg zexfl miciiv jxc]

[lek`l zeterd e`eaiy ickìòá ìë éðéòá
ðëóz` mica`n mpigl oird ixv :xnelk ,"

ilra s` ik ,zyxd lr mipzep mdy dn

.zepefn oze`n oipdp opi`e ,mda oixikn spkd

éåì ïá òùåäé éáø øîàå:

:dpdp .fïéòä éøöî äðäðä ìë,øáåò
åàìá.

øîàðù:"ïéò òø íçì úà íçìú ìàl`e

.eizenrhnl e`zzøòù åîë éëdvenw oiy]

[dgezt oireàåä ïë åùôðáxiryde xxin]

[ik ;oird xv ly eytpa lke`däúùå ìåëà
êì øîàé."jnr la eale ,[oird xv]

øîà ÷çöé øá ïîçð áø:éðùá øáåò
ïéåàì:

" .`íçìú ìà."oir rx mgl z`

" .aåàúú ìàå."eizenrhnl

éåì ïá òùåäé éáø øîàå:

:dlbra .gäàá äôåøò äìâò ïéà,àìà
ïéòä éøö ìéáùá.

øîàðù:miaexwd `idd xird ipwf lke"

dlbrd lr mdici z` evgxi ,llgd l`

.lgpa dtexrdåøîàå åðòå,åëôù àì åðéãé
äæä íãä úà."e`x `l epipire

äúìò åðáì ìò éëå,ïéã úéá éð÷æùipwf"]

["xirdíä íéîã éëôåùmd mikixvy cr ,

?!el`k md oi`y xnel

àìà,"dfd mcd z` ekty `l epici"

:epiidåäåðøèôå åðéãéì àá àì.

:epiid ,"e`x `l epipire"åäåðéàø àìå
åäåðçðäå.

:`xnbd zyxtneàì,epici lr bxdp

ykåäåðøèôå åðéãéì àáúåðåæî àìá,

in ici lr bxdpe ,zeixad z` mhqll jxvede

`id efe ;eizepefn z` epnn mhqll `ay

.dilr dtexr dlbr d`ay oir zexv

åäåðçðäå åäåðéàø àìäééåì àìáila ,

.mdnr `ed jliy dxeag

éàìîù éáø øîà àãà øîà:úñðëä úéá
íéðäë äìåëù,ïëåãì ïéìåò ïìåë.

eïéëøáî éîì?

àøéæ éáø øîà:oikxaníäéçàì
úåãùáù.

:opiywneéðéà:ixdy ,[ok xacd oi` ixde]

àééç øá ïéîéðî áøã äéøá àáà éðúäå:

íéðäë éøåçàù íòmipt micner mpi`y

mipt cbpkäëøá ììëá åðéàlirl x`eanke ,

mipt cner epi` zecyay mrd ixde ;` gl

?!mikxazn md ji`de mipt cbpk

:opipyneàéù÷ àì:

àäodig`l oikxany `xif iax xn`c

,`wec df ote`a epiid ,zecyayãixdéñéðà
.[md miqep`]

àämipdkd ixeg`y mra opixn`c

meyn `ed ,dkxa llka mpi`yéñéðà àìã
jxazdl mipdkd cbpk `ealn [miqep` mpi`]

dkxad oi`y `l` ,mipt cbpk mipt mdn

.jk liaya gexhl mdilr daeyg

:opiywn ezàúøéáî éîéù áø éðúäå
éøåçéùã:[mewn my]

íéðäë äìåëù úñðëä úéá,ïúö÷îly

mipdkdíéìåò,okeclïîà ïéðåò ïúö÷îå;

.okecl miler mlek oi`y ixd

:opipyneàéù÷ àì:

àäon` miper ozvwne miler ozvwnc -

oebka -äøùò éá øééúùéàãcaln mipdk

dxyrd md miaeyg f` ik ,okecl milerd

.mcal jxazdl

àäoebka ,miler mlekcøééúùéà àìã
äøùò éázeide ,okecl mdn wlg elri m`

mikxan okl ,mcal jxazdl miaeyg mpi`e

.zecyay mrl mlek

àôåâ:øá ïéîéðî áøã äéøá ééáà àðú
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[miweqtdúåëøá ùìùmrd ik ,zewelg
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ly ogaya xtql xeq` m` ,opiywne

ok m` ,miryx,ììë äéá çúôì àìå
,egaya llk xtqi `l aezkdy

המשך בעמקד וק



המשך ביאורים למסכת סוטה מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"קו

äòù äúåàá,åéáà ìù åð÷åéã äàá
ïåìçá åì äúàøðå-

åì øîà:sqeil eia`óñåé!êéçà ïéãéúò
ãåôà éðáà ìò åáúëéù,íäéðéá äúàå,

m`díäéðéáî êîù äçîééù êðåöø,àø÷éúå
"úåðåæ äòåø?!"áéúëã:"ãáàé úåðåæ äòåøå

ïåä."[oed lkn xwi `edy aeh my]

ãéî:

"åúù÷ ïúéàá áùúåe ,"ïðçåé éáø øîà
øéàî éáø íåùî:åúù÷ äáùùerxf zaky]

[ugk dxei `idyåðúéàì.

"åéãé éòåøæ åæåôéå:"åéúåòáöà õòðù
ò÷ø÷ácxhie xqiiziy ick odilr jnqpe

,exvi swez xearie exviaòøæ úáëù äàöéå
åéãé éðøôö ïéáîaezkd xn`y `ed dfe ,

o"iifde icvdy "evetie" enk `edy "efetie"

.oitlgzn

"á÷òé øéáà éãéî:"ìù åéúåøéáà éãéî
á÷òé.[sqeil epweic zenc dz`xpy]

"ìàøùé ïáà äòåø íùî:"

.`äòåø äùòðå äëæ íùî,øîàðù:

"ìàøùé äòåø- d"awd `ed -äðéæàä,âäåð
[d"awd]óñåé ïàöës"ka "o`vk" ixwz l` ,"

eli`k ,zi`ay s"ka "o`vk" `l` ,dgezt

.drexd `ed ik sqei ly ep`v md l`xyi

.l`xyi ipa`n oa`a zeidl dkf myne .a

àéðú:

íéèáù áé åðîî úàöì óñåé éåàø äéä,

åéáà á÷òéî åàöéù êøãë.

øîàðù:"á÷òé úåãìåú äìà,óñåé,"

ie`x ocbpk ,awrin e`viy zeclez :rnyne

,sqein z`vlïéáî åòøæ úáëù àöéù àìà
zxyråéãé éðøåôéöel eid `le ,cli `l aeye

.mipa ipy `l`

åàöé ïë éô ìò óàåmixzepd zxyr

åéçà ïéîéðáî,ïìåëåoinipa ipaìò åàø÷ð
åîù.sqei ly

øîàðù:"ïéîéðá éðáå:òìáìáùàå øëáå
."cx`e mitege miten y`xe ig`e onrpe `xbe

lr el` zeny eid cvik `xnbd zyxtne

:sqei my

"òìá:"my lròìáðùsqeiúåîåàä ïéá.

å"øëá:"y my lräéä åîàì øåëá.sqei

å"ìáùà:"sqei my lrìà åàáùù.

"àøâ:"sqei my lràéðñëàá øâùux`a

.dixkp

å"ïîòð:"sqei my lrù`edøúåéá íéòð.

"éçà"å"ùàø:"àåä éçà,sqeiåsqei

àåä éùàø.

"íéôåî:"awri itk sqei ly eit didy]

yxcn ,xare myn laiwy zeklda ,epia`

.[`negpz

å"íéôåç:"y my lräàø àì àåä
éúôåçá,åúôåçá éúéàø àì éðàå.

å"ãøà:"sqei my lrúåîåà ïéáì ãøéù
íìåòä.

éøîàã àëéà:å"ãøà"my lr `edåéðôù
sqei lyãøååì ïéîåã.

ïðçåé éáø øîà àáà øá àééç éáø øîà:

óñåéì äòøô åì øîàù äòùá:"êéãòìáå
åãé úà ùéà íéøé àìux` lka elbx z`e

,"mixvnéðéðâèöéà åøîàäòøôike :drxtl

eh`óñë íéøùòá åáø åç÷ìù ãáò,

åðéìò åäìéùîú?!

ïäì øîà:eipipbhvi`l drxtéðåðéâ
úåëìîiteie dxeab dnkga [zekln ipeeb]éðà

åá äàåøex`eze eznkga d`ex ip` :xnelk ,

,mikln ipan `l` micar iqegin `ed oi`y

.carl xknp oick `lye

åì åøîà:ïë íàíéòáùá òãåé àäé
ïåùì!

àáåãîéìå ìàéøáâsqeilïåùì íéòáù.

øîâ÷ äåä àì,[mcnell gilvd `l] sqei

y créñåäåì ól`ixabìù åîùî úçà úåà
á÷ä"ä- "sqedi" e`xweãîìå.

øîàðù:"õøà ìò åîù óñåäéá úåãò
íéøöîizrci `l zty - df ici lre -

."rny`

øçîìå:äòøô éòúùéàã àðùéì ìë
äéãäá,äéì øãäàxaicy dty lka] ,sqei

ik la` ,[sqei edpr sqei mr drxtéòúùéà
åäéà[sqei]à÷ äåä àì ùãå÷ä ïåùìáòãé

drxtøîà äåä éàî,sqeisqei xaicyk j`]

.[drxt epiad `l ycewd oeyla

äéì øîà:sqeil drxtéøîâà[ipcnl]

.ycewd oeyl

øîâ àìå äéøîâàoeyl z` sqei ecnil]

.[drxt cnl `le ycewd

äéì øîà:sqeil drxtàìã éì òáúùéà
úéìâîrcei ipi`y dlbz `ly il rayid]

.[ycewd oeyl

åì òáúùéà.dlbi `ly drxtl sqei

,onf xg`läéì øîà éëdrxtl sqei

zkll el oziy ezywaa ,awri zen xg`

:[c p ziy`xa] eia` z` xeawl orpk ux`l

`p m` ,xn`l drxt zia l` sqei xacie"

drxt ipf`a `p exac mkipira og iz`vn

.xn`løîàì éðòéáùä éáàzn ikp` dpd

dny ,orpk ux`a il izixk xy` ixawa

ia` z` dxaw`e `p dlr` dzre ,ipxawz

."daey`e

äéì øîàezeyxdl axiqy sqeil drxt

:mixvn ux`n z`vlêúòåáùà ìéùúéà ìéæ
.mixvna x`yide ,[jzreay lr l`yide `v]

äéì øîà:drxtl sqeiådz`y ok m`

,ia`l izreay lr l`yidl ipnn l`ey

êãéãà éîð éìùúéàizreay lr s` l`y`]

,ycewd oeyl rcei jpi` ik zelbl `ly [jl

äéì àçéð àìã áâ ìò óàåoi`y it lr s`]

.[l`yi`y jl gep

egxk lreäéì øîà" :sqeil drxtäìò
êòéáùä øùàë êéáà úà øåá÷å."

.aäãåäé,`iqdxta miny my yciwy

àéä éàî?

àéðúã:øîåà øéàî éáø äéä:

íéä ìò ìàøùé åãîòùë`l oiicre

,rwapåéädäæ íò äæ íéçöðî íéèáù,äæ
øîåà:íéì äìéçú ãøåé éðà,øîåà äæå:éðà

íéì äìéçú ãøåé.

õô÷

המשך מדף לק עמקד ב

àééç:íéðäë éøåçàù íò,äëøá ììëá ïðéà.

`dc `xnbd zx`aneàèéùô`ad oicd ,

:wtq ea oi`e `ed heyt

é÷ñôî àì éöåâ éôàá éëéøàjex` mc`]

ueb l`xyi oial mipdkd oia wqtd epi`

.seq xacl oi` ok m`y ,[eixeg`ny

y `ed heyt okeäáéúoigipny [dnia]

,dxez xtq dilrà÷ñôî àì[zwqtn dpi`]

yie dagxe mc` znewn xzei ddeab elit`e

zqpkd zia yinyzy meyne ,zevign dl

.`id

:`ed wtzqdl yiy dneéàî äöéçî
?mipdkd oial l`xyi oia wiqtdl dpic

òîù àú:éåì ïá òùåäé éáø øîàã:

ìæøá ìù äöéçî åìéôà,ú÷ñôî äðéà
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá.

åäì àéòáéà:

d on micnerd l`xyiïéããö,mipdkd ly

åäî?dkxa llka eidiy

éùà áø øá øî àáà øîà:òîù àú
`dnïðúã:dxt zkqna

m`ïååëúðe` mc`d z` xdhnd -

- zn i`nh mdy milkdúåæäìdxt inn

åéðôì,

המשך מדף לק עמקד ב
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äòù äúåàá,åéáà ìù åð÷åéã äàá
ïåìçá åì äúàøðå-

åì øîà:sqeil eia`óñåé!êéçà ïéãéúò
ãåôà éðáà ìò åáúëéù,íäéðéá äúàå,

m`díäéðéáî êîù äçîééù êðåöø,àø÷éúå
"úåðåæ äòåø?!"áéúëã:"ãáàé úåðåæ äòåøå

ïåä."[oed lkn xwi `edy aeh my]

ãéî:

"åúù÷ ïúéàá áùúåe ,"ïðçåé éáø øîà
øéàî éáø íåùî:åúù÷ äáùùerxf zaky]

[ugk dxei `idyåðúéàì.

"åéãé éòåøæ åæåôéå:"åéúåòáöà õòðù
ò÷ø÷ácxhie xqiiziy ick odilr jnqpe

,exvi swez xearie exviaòøæ úáëù äàöéå
åéãé éðøôö ïéáîaezkd xn`y `ed dfe ,

o"iifde icvdy "evetie" enk `edy "efetie"

.oitlgzn

"á÷òé øéáà éãéî:"ìù åéúåøéáà éãéî
á÷òé.[sqeil epweic zenc dz`xpy]

"ìàøùé ïáà äòåø íùî:"

.`äòåø äùòðå äëæ íùî,øîàðù:

"ìàøùé äòåø- d"awd `ed -äðéæàä,âäåð
[d"awd]óñåé ïàöës"ka "o`vk" ixwz l` ,"

eli`k ,zi`ay s"ka "o`vk" `l` ,dgezt

.drexd `ed ik sqei ly ep`v md l`xyi

.l`xyi ipa`n oa`a zeidl dkf myne .a

àéðú:

íéèáù áé åðîî úàöì óñåé éåàø äéä,

åéáà á÷òéî åàöéù êøãë.

øîàðù:"á÷òé úåãìåú äìà,óñåé,"

ie`x ocbpk ,awrin e`viy zeclez :rnyne

,sqein z`vlïéáî åòøæ úáëù àöéù àìà
zxyråéãé éðøåôéöel eid `le ,cli `l aeye

.mipa ipy `l`

åàöé ïë éô ìò óàåmixzepd zxyr

åéçà ïéîéðáî,ïìåëåoinipa ipaìò åàø÷ð
åîù.sqei ly

øîàðù:"ïéîéðá éðáå:òìáìáùàå øëáå
."cx`e mitege miten y`xe ig`e onrpe `xbe

lr el` zeny eid cvik `xnbd zyxtne

:sqei my

"òìá:"my lròìáðùsqeiúåîåàä ïéá.

å"øëá:"y my lräéä åîàì øåëá.sqei

å"ìáùà:"sqei my lrìà åàáùù.

"àøâ:"sqei my lràéðñëàá øâùux`a

.dixkp

å"ïîòð:"sqei my lrù`edøúåéá íéòð.

"éçà"å"ùàø:"àåä éçà,sqeiåsqei

àåä éùàø.

"íéôåî:"awri itk sqei ly eit didy]

yxcn ,xare myn laiwy zeklda ,epia`

.[`negpz

å"íéôåç:"y my lräàø àì àåä
éúôåçá,åúôåçá éúéàø àì éðàå.

å"ãøà:"sqei my lrúåîåà ïéáì ãøéù
íìåòä.

éøîàã àëéà:å"ãøà"my lr `edåéðôù
sqei lyãøååì ïéîåã.

ïðçåé éáø øîà àáà øá àééç éáø øîà:

óñåéì äòøô åì øîàù äòùá:"êéãòìáå
åãé úà ùéà íéøé àìux` lka elbx z`e

,"mixvnéðéðâèöéà åøîàäòøôike :drxtl

eh`óñë íéøùòá åáø åç÷ìù ãáò,

åðéìò åäìéùîú?!

ïäì øîà:eipipbhvi`l drxtéðåðéâ
úåëìîiteie dxeab dnkga [zekln ipeeb]éðà

åá äàåøex`eze eznkga d`ex ip` :xnelk ,

,mikln ipan `l` micar iqegin `ed oi`y

.carl xknp oick `lye

åì åøîà:ïë íàíéòáùá òãåé àäé
ïåùì!

àáåãîéìå ìàéøáâsqeilïåùì íéòáù.

øîâ÷ äåä àì,[mcnell gilvd `l] sqei

y créñåäåì ól`ixabìù åîùî úçà úåà
á÷ä"ä- "sqedi" e`xweãîìå.

øîàðù:"õøà ìò åîù óñåäéá úåãò
íéøöîizrci `l zty - df ici lre -

."rny`

øçîìå:äòøô éòúùéàã àðùéì ìë
äéãäá,äéì øãäàxaicy dty lka] ,sqei

ik la` ,[sqei edpr sqei mr drxtéòúùéà
åäéà[sqei]à÷ äåä àì ùãå÷ä ïåùìáòãé

drxtøîà äåä éàî,sqeisqei xaicyk j`]

.[drxt epiad `l ycewd oeyla

äéì øîà:sqeil drxtéøîâà[ipcnl]

.ycewd oeyl

øîâ àìå äéøîâàoeyl z` sqei ecnil]

.[drxt cnl `le ycewd

äéì øîà:sqeil drxtàìã éì òáúùéà
úéìâîrcei ipi`y dlbz `ly il rayid]

.[ycewd oeyl

åì òáúùéà.dlbi `ly drxtl sqei

,onf xg`läéì øîà éëdrxtl sqei

zkll el oziy ezywaa ,awri zen xg`

:[c p ziy`xa] eia` z` xeawl orpk ux`l

`p m` ,xn`l drxt zia l` sqei xacie"

drxt ipf`a `p exac mkipira og iz`vn

.xn`løîàì éðòéáùä éáàzn ikp` dpd

dny ,orpk ux`a il izixk xy` ixawa

ia` z` dxaw`e `p dlr` dzre ,ipxawz

."daey`e

äéì øîàezeyxdl axiqy sqeil drxt

:mixvn ux`n z`vlêúòåáùà ìéùúéà ìéæ
.mixvna x`yide ,[jzreay lr l`yide `v]

äéì øîà:drxtl sqeiådz`y ok m`

,ia`l izreay lr l`yidl ipnn l`ey

êãéãà éîð éìùúéàizreay lr s` l`y`]

,ycewd oeyl rcei jpi` ik zelbl `ly [jl

äéì àçéð àìã áâ ìò óàåoi`y it lr s`]

.[l`yi`y jl gep

egxk lreäéì øîà" :sqeil drxtäìò
êòéáùä øùàë êéáà úà øåá÷å."

.aäãåäé,`iqdxta miny my yciwy

àéä éàî?

àéðúã:øîåà øéàî éáø äéä:

íéä ìò ìàøùé åãîòùë`l oiicre

,rwapåéädäæ íò äæ íéçöðî íéèáù,äæ
øîåà:íéì äìéçú ãøåé éðà,øîåà äæå:éðà

íéì äìéçú ãøåé.

õô÷

המשך מדף לק עמקד ב

àééç:íéðäë éøåçàù íò,äëøá ììëá ïðéà.

`dc `xnbd zx`aneàèéùô`ad oicd ,

:wtq ea oi`e `ed heyt

é÷ñôî àì éöåâ éôàá éëéøàjex` mc`]

ueb l`xyi oial mipdkd oia wqtd epi`

.seq xacl oi` ok m`y ,[eixeg`ny

y `ed heyt okeäáéúoigipny [dnia]

,dxez xtq dilrà÷ñôî àì[zwqtn dpi`]

yie dagxe mc` znewn xzei ddeab elit`e

zqpkd zia yinyzy meyne ,zevign dl

.`id

:`ed wtzqdl yiy dneéàî äöéçî
?mipdkd oial l`xyi oia wiqtdl dpic

òîù àú:éåì ïá òùåäé éáø øîàã:

ìæøá ìù äöéçî åìéôà,ú÷ñôî äðéà
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá.

åäì àéòáéà:

d on micnerd l`xyiïéããö,mipdkd ly

åäî?dkxa llka eidiy

éùà áø øá øî àáà øîà:òîù àú
`dnïðúã:dxt zkqna

m`ïååëúðe` mc`d z` xdhnd -

- zn i`nh mdy milkdúåæäìdxt inn

åéðôì,

המשך מדף לק עמקד ב

.[ycewd

øîà ïîçð áø,àëäîcenll jl yi

:jilr xeaiv zni` `dzy

" :aizkcåéìâø ìò ãåã êìîä í÷éå,

øîàéå:éîòå éçà éðåòîù- "

y ,xe`ia jixv ixdeíà"éçà",mdäîì
" m`xwéîò,mdilr jlen `edy rnyny "

íàå" m`xwéîò,"äîì" m`xwéçà?!"

eøæòìà éáø øîàjk :ãåã íäì øîà
ìàøùéì:

éì ïéòîåù íúà íàminily zeidl

,mewnl" f` ikíúà éçà;"åàì íàåoi`y ,

f` ik ,il mirney mz`"íúà éîò,éðàå

ì÷îá íëúà äãåø."

eilr xeaiv zni` jlnd s`y ,epcnl ixd

"ig`" mze` `xew `ede ,md mixyk xy`k

."inr" `le

éøîà ïðáø,àëäîmlerly cenll yi

:jilr xeaiv zni` `dz

ïðáø åðúã:úåìòì ïéàùø íéðäëä ïéà
ïëåãì íäéìãðñá,úåð÷ú òùúî úçà åäæå

éàëæ ïá ïðçåé ïáø ïé÷úäù.

ixdeàîòè éàî?mdilcpqa miler mpi`

ikeíåùî åàì"øåáö ãåáëz` e`xi `ly ,"

mdy drya ,mdilry hihd mr mdilcpq

dpi` mznilb ileye ,mditk z` mi`yep

?!mdilcpq z` aey dqkn

éùà áø øîà:àì:`l` ;mrhd df

íúämeyn `edäòåöø à÷ñôî àîìéã
åìãðñá,[elcpqa drevx wqtiz `ny]

,jka `ed yiiazneåmipdkd eig`y drya

,mrd z` mikxanøãäe edi`ìéæà
äéøè÷éîì`ed ayi] ,,[drevxd z` xeywl

å,mrd z` jxan epi`y jeznéøîà:xeaivd

i`ceàåä äöåìç ïáå äùåøâ ïáodk epi`e ,

.okecl zelrl ie`xd

yly dze` xne` dpicna :dpyna epipy

,zekxaúçà äëøá ùã÷îáå:

המשך מדף מ עמקד א

,"`ed jig`åéðéò åâìæqtixb` lyúåòîã!

ixdy ,jln zeidln elqet dfd `xwndy itl

.car didy inec`d qecxed rxfn did

åì åøîà:minkgàøéúú ìàñôéøâà!

äúà åðéçà,äúà åðéçàjn` ixdy !

.zeklnl dz` xyk jkitle ,`id l`xyin

àøå÷å,df cnrna jlndúìçúî"äìà
íéøáãä,dxez dpyn zligzay "ãòzyxt

"òîù.opgz`e zyxtay "l`xyi

åzyxt z` `xew jk xg`òîùmeyn ,

.miny zekln ler zlaw `id ef dyxty

z` my `xewe ,awr zyxtl blcn myne

" zyxtòåîù íà äéäåler zlaw `idy ,"

.zeevn

" zyxt z` `xewe blcn myneøùò
øùòú"jrxf z`eaz lk z`,d`x zyxtay

zyxtde miipr zepzne siq` onf `edy iptn

.zexyrne zenexz

my `xewe ,`az ik zyxt cr blcn aeye

" zyxt z` s`øùòì äìëú éëlk z`

xeria zevn `idy ,"jz`eaz xyrn

.zexyrn

,mihtey zyxtl xfeg jk xg`eå`xew

z`êìîä úùøô.jln iepin zevn `idy ,

åzyxt z` `xewe ,`az ik zyxtl blcn

då úåëøádúåìì÷,øîåâù ãòz`ìë
äùøôäixac dl`" weqta zniizqnd `idd

zlaw `id ef dyxty meyne ,"zixad

.fl sc lirl x`eanke ,dxez ly zezixa

dpeny oze`êøáî ìåãâ ïäëù úåëøá
ïúåàdxeza ez`ixw xg`l mixetkd meia

- lirl `ziixaae dpyna zehxetne ,ycwna

s`ïúåà êøáî êìîä,ez`ixw xg`l

`l dze`y oeer zlign lr dkxad caln

,xne` didïúåðù àìàdkxa [jxan]ìù
íéìâø,[milbxd zlitzay ziriax dkxa]

úçúzkxaïåòä úìéçîlbxd onf ixdy ,

.`ed

:àøîâjlnd zyxt :dpyna epipy

ipinya bg ly oey`x aeh mei i`ven ,cvik

:ziriay i`vena

ly ipiny `ed "ipiny"c oizrc `wlq `w

:opidnz jkitle ,zxvr ipiny epiidc ,bg

éðéîùábg lyêúòã à÷ìñnf `edyo

ly oey`x aeh mei i`vena" `lde ,ldwd

.ldwd onf `edy epzpyna epipy "bg

:opipyneàîéàmei i`ven" :[dpyz jk]

,bg ly oey`x aehád dpyúéðéîùi`vena

."ziriay

:aezkd oeyl lr `xnbd dywn cer

bga dhnyd zpy crena mipy ray uwn"

'd ipt z` ze`xl l`xyi lk `eaa zekeqd

:"jidl`

éðä ìëåray uwn" :ef devnl mipnf

bga"e "dhinyd zpy crena"e "mipy

- "ze`xl l`xyi lk `eaa"e "zekeqdäîì
éì?mlekl

el` mipnf lk :opipyneéëéøö.azkdl

meyneàðîçø áúë éàã:õ÷î"ray

,"dhinyd zpy" azk `le ,"mipyäåä
àðéîà`l` ,dhinyd zpya ielz oicd oi`y

àúùäî åðîéðzrn ,[cin oipnd ligzi]

mirax`d zpya z`f devna l`xyi eehvpy

.a`en zeaxra mixvnn mz`ivil

dze`n zipinyd dpyay xnel drhpe

,ldwd onf `ed dpyéîøúî àìã áâ ìò óàå
[zipiny dpy dze` dlg `ly]ázpy

däèéîù.

jkitlàðîçø áúëd zpy"ùäèéî,"

.ielz xacd dhinyay epcnll

àðîçø áúë éàåzpya mipy ray uwn"

däèéîù,"crena" azk `le ,"äåäàðéîà
`ed devnd onfyóåñád zpyäèéîùmcew ,

uwn" ixdy ,zipiny dpy ly dpyd y`x

.ziriay dpy seqa rnyn "mipy ray

jkitlàðîçø áúë:"ãòåîáxnelk ,"

ldwd zevn onf oi`y gxken dfny ,bga

dz` i`e ,cren da oi` ixdy ,dpyd seqa

ixdy ,dhinya xg` crena xnel leki

."mipy ray [seqa] uwn" :xne` aezkd

áúë éàåmipy ray uwn" `pngxãòåîá
,"zekeqd bga" azk `le ,"dhinyd zpy

àðéîà äåäc crena ixii`càúù ùéøî
s`y ,mipy ray mez xg`ly [dpyd y`xa]

.cren iexw `ed

jkitlàðîçø áúë" :úåëåñä âçá."

àðîçø áúë éàådhinyd zpy crena" :

úåëåñä âçá,"l`xyi lk `eaa" azk `le "

àðéîà äåä:åìéôàaïåøçà áåè íåéxyt`

.ldwd zevn miiwl

jkitlàðîçø áúë"ìàøùé ìë àåáá
zrya rnync ,"jiwl` 'd ipt z` ze`xl

,mz`ia

המשך מדף מא עמקד א



המשך ביאורים למסכת סוטה מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"קח

.eiab lr dpenn yie obq zeidl xak

:opivxzneïâñlecb odk,àåä äðåîî åàì
xacl `l` ,mrd l` xacl dpnzp `l `ed

.xg`

:íéðäëä ïâñ àðéðç éáø øîà :àéðúã
äðåîî ïâñ äîìdpenn `ed xac dfi`l §©

,okene

ñðëð ,ìåãâ ïäëá ìåñô åá òøéà íàù
åéúçú ùîùîårxi` `ly onf lk la`

dlecb mey obql oi` ,lecb odkl leqt:
weqta aezk :dpyna epipyøîàå"

:"ìàøùé òîù íäéìà
ìàøùé òîù àðù éàîligzn recn

?df oeyla

ïá ïåòîù éáø íåùî ïðçåé éáø øîà
:éçåé

,ìàøùéì àåä êåøá ùåã÷ä ïäì øîà
òîù úàéø÷ àìà íúîéé÷ àì åìéôà

íãéá ïéøñîð íúà éà úéáøòå úéøçùly

miaie`d:
weqta aezk :dpyna epipyêøé ìà"

:"'åë åàøéú ìà íëááì
íîò øáãî íééîòô :ïðáø åðú,odkd

mrtøôñá úçà,l`xyi leab lråmrt §©

äîçìîá úçà.dkxrnd iptl

øîåà àåä äî øôñá?mrl ©

המשך מדף מב עמקד א

,egay zvwna gzt aezkd :opivxzne

ickãåãã äéçáù éòåãåàìxeab mr mglpy

edenk.
:dpyna epipyìù åðåçöðá åàá ïåîò éðá

:'åë êáåù
êáåù" (æè ,é 'á ìàåîù) áéúë`av xy

"xfrxcd(æè ,èé 'à íéîéä éøáã) áéúëå
"êôåù"

ìàåîùå áøizin`d eny did dn ewlgp

,iepik did dne

!åîù êôåù :øîà ãç
?êáåù åîù àø÷ð äîìå

êáåùë éåùòùjaey enk deab didy

!åîù êáåù :øîà ãçå
?êôåù åîù àø÷ð äîìå

,ïåúé÷ë åéðôì êôùð åúåà äàåøä ìëù
.mink minc jtey didy

ax ly zwelgn `xnba e`iady df ab`

o`k e`iad ,miweqtd ly zeyxca l`enye

,mdly ztqep zwelgn

,xvpckeap ly zeliig iabl aezk

mzxeabnçåúô øá÷ë åúôùà" (ä åäéîøé)

"íéøåáâ íìåëilkd `ede ,mdly dty`dy

,gezt xaw enk `ed ,mivgd z` miny eay

mlek ik ,miznd z` ea zigydl okeny

lvpdl lkez `le dngln icneln mixeab

.mdn

ìàåîùå áø,xacd xe`iaa ewlgpéøîàå
äìy mixne` yieéñà éáøå éîà éáøewlgp

da

:øîà ãçy ,dzid mzxeabyäòùá
ìù úåúôùà úåúôùà ïéùåò õç ïé÷øåæù

,íéììç
øîàú àîùåzngn ok miyer eidy

ùeid,áø÷á ïéðîåàeidy zngn `le

,mixeab

."íéøåáâ íìåë" øîåì ãåîìú
:øîà ãçåy ,jka mzxeabyäòùá

úåúôùà úåúôùà ïéùåò ,ïäéëøåö ïéùåòù
ìáæ ìù,dxeaba daxd milke`y zngn

øîàú àîùålaf daxd miyer eidy

íä íééòî éìåçù éðôî
."íéøåáâ íìåë" øîåì ãåîìú

ø øîàäðéî òîù :éøî á[o`kn cnl]

y df xn`nnäéìáéæ ùéôðã ïàî éàäin]

- [ely lafd daexny!àåä íééòî éìåç
:da opiede?äðéî à÷ôð éàîì
:opivxzneäéùôðá çøèéìel ywaiy

.eileg caki mxh ze`etx

ilyna aezkùéà áìá äâàã" (äë ,áé)
äðçùédpgnyi aeh xace"

éñà éáøå éîà éáødlind yexita ewlgp

,"dpgyi"

äðçùé :øîà ãç[dpgiqi]åúòãî
:íéøçàì äðçéùé :øîà ãçå

:dpyna epipyïë íúà éà íúàålr `l

,mighea mz` mce xyaíëéäìà 'ä éë"
äðçî äæ ,"'åâå íëì íçìäì íëîò êìåää

:ïåøàä
äîì êë ìëå`id dne ,mdl xne`

"jledd mkiwl` 'd ik" mgihady ef dghad

dn ,oke ,"mknr mkiwl` 'd ik" xn` `le

,ynn jledy dzernyny ef dkild `id

:opix`aneåéåðéë ìëå íùäù éðôî

המשך מדף מב עמקד ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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mixe`ia

äæ ìëåשבת בערב אפילו בקבלנות לנכרי לית� שמותר –

בשבת יעשה שהנכרי כשיודע ג� לחשיכה .45סמו�

ìàøùéäî øáë ìá÷ùממנו שיקבל הנאה טובת לא אבל –

כקצ� נחשב לא שבזה כ�, .46אחר

éàãåá åéìò äëåîñ åúòã ïéà�א בזמננו, הנהוג לפי –

אפילו שכר לו כקצ� נחשב מלאכה לו לעשות נכרי הזמי�
שהזמי� דכיו� ידוע, קצבתו שאי� בדבר ואפילו קצ� כשלא

לו ישל� שבודאי סמוכה הנכרי של דעתו – .48הנכרי

åúåçéìù äùåòë äàøðåמראית חשש בזה שאי� ואע"פ –

אומר וכאילו כשלוחו מחזי הכי אפילו כלל, וחשד העי�
בשבת לעשות .49לו

àåä íòèä�אומרי שיש ביניה�: לחילוק נוס� טע� –

שהיא אגרת במשלוח אלא בקבלנות קצ� הצריכו שלא
בנות� אבל ישראל, של שהיא לכל שניכר ישראל יד כתב
קצ�. בלא א� קבלנות התירו לעבד� ועורות לכובס בגדיו
עליה� לסמו� יש מקו� מכל כוותייהו, קיי"ל דלא וא�

עכ"פ וחמישי .53ברביעי

zexewn

בשבת44) מהכלי ליהנות שלא להחמיר יש זו לדיעה ג� אול�
יא. סעי� כדלהל� שיעשו עד שבת במוצאי ולהמתי�

ה45) בסעי� שנתבארו התנאי� ע� ד סעי� לעיל המבואר
כא� מוסי� אלה כל ועל הישראל, בשליחות כעושה ייראה שלא
לשבת סמו� לו ית� שלא או דמי� לו שיקצו� נוס� תנאי רבינו

והול�. שמבאר כפי
אומר46) ואינו מעצמו, המלאכה עושה הנכרי כאשר אבל

שיקבל הנאה טובת בשביל כשעושה ג� מותר לישראל, כלו�
י. סעי� להל� שבזה) התנאי� (ע� כמבואר כ� אחר ממנו
ה, ס"ק בקו"א נמצא שכר לו קצ� ודיני בגדרי הביאור (אריכות
למהר"�, ס"ל וה"נ וד"ה מקו� ומכל ד"ה רמג סי' במהדו"ב

טו). פרק אדה"ז' משו"ע לנכרי אמירה 'הלכות ובס'
הציע47) כשהנכרי נחשב שבחינ� דיעה הביא וש� ט, סעי�

ביקשו כשהישראל לא אבל בחינ�, המלאכה את לעשות מעצמו
בסעי� ש� (ראה כדבריה� להחמיר שטוב והסיק בחינ�, לעשות
בסכו� שינקוב צרי� והא� שכר, לו קצ� בדי� ביאור תוספת ח

מסוי�).

פג.48) הערה פ"ל כהלכתה שבת שמירת
הוא49) האיסור שלאיד� ולהעיר נמי, אי ד"ה רמג סי' מהדו"ב

(כשכיר ממש כשלוחו שנחשב ולא בלבד, כשלוחו מחזי מטע�
שכאשר שכתבו הסעי� בהמש� השניה הדעה טע� וזהו יו�),
מראית חשש את בכ� ומסיר השבת מ� רחוק המלאכה לו נות�
אע"פ הישראל דעת על המלאכה שעושה לחשוש אי� העי�,

א). ס"ק רמז סי' (קו"א קצ�, שלא
רמ50) בסי' ג� נתבאר כ� – השבת קוד� לגומרה ס"בשיכול ז

משאר שונה הדי� מסקנת שש� אלא אגרת, שילוח לגבי
הסעי�. בהמש� כמבואר המלאכות

בסימ�51) ג� הובאה זו סברא – בשבת ג� לעשות מנת על
בה� שעושי� כלי� ושאר ריחיי� השכרת לעני� ס"ב רמו

שבת. בערב לנכרי מלאכה
לקצו�52) להחמיר יש שלכתחילה שכתב ו סעי� – רמ"ז בסי'

אפשר לכ� כשצריכי� ורק השבת, מ� רחוק אפילו שכר לו
שכר. לו קצ� בלא להקל

והשתא.53) ד"ה רמג מהדו"ב
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,xvpckeap ly zeliig iabl aezk

mzxeabnçåúô øá÷ë åúôùà" (ä åäéîøé)

"íéøåáâ íìåëilkd `ede ,mdly dty`dy

,gezt xaw enk `ed ,mivgd z` miny eay
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:øîà ãçåy ,jka mzxeabyäòùá
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mixe`ia

äæ ìëåשבת בערב אפילו בקבלנות לנכרי לית� שמותר –

בשבת יעשה שהנכרי כשיודע ג� לחשיכה .45סמו�

ìàøùéäî øáë ìá÷ùממנו שיקבל הנאה טובת לא אבל –

כקצ� נחשב לא שבזה כ�, .46אחר

éàãåá åéìò äëåîñ åúòã ïéà�א בזמננו, הנהוג לפי –

אפילו שכר לו כקצ� נחשב מלאכה לו לעשות נכרי הזמי�
שהזמי� דכיו� ידוע, קצבתו שאי� בדבר ואפילו קצ� כשלא

לו ישל� שבודאי סמוכה הנכרי של דעתו – .48הנכרי

åúåçéìù äùåòë äàøðåמראית חשש בזה שאי� ואע"פ –

אומר וכאילו כשלוחו מחזי הכי אפילו כלל, וחשד העי�
בשבת לעשות .49לו

àåä íòèä�אומרי שיש ביניה�: לחילוק נוס� טע� –

שהיא אגרת במשלוח אלא בקבלנות קצ� הצריכו שלא
בנות� אבל ישראל, של שהיא לכל שניכר ישראל יד כתב
קצ�. בלא א� קבלנות התירו לעבד� ועורות לכובס בגדיו
עליה� לסמו� יש מקו� מכל כוותייהו, קיי"ל דלא וא�

עכ"פ וחמישי .53ברביעי

zexewn

בשבת44) מהכלי ליהנות שלא להחמיר יש זו לדיעה ג� אול�
יא. סעי� כדלהל� שיעשו עד שבת במוצאי ולהמתי�

ה45) בסעי� שנתבארו התנאי� ע� ד סעי� לעיל המבואר
כא� מוסי� אלה כל ועל הישראל, בשליחות כעושה ייראה שלא
לשבת סמו� לו ית� שלא או דמי� לו שיקצו� נוס� תנאי רבינו

והול�. שמבאר כפי
אומר46) ואינו מעצמו, המלאכה עושה הנכרי כאשר אבל

שיקבל הנאה טובת בשביל כשעושה ג� מותר לישראל, כלו�
י. סעי� להל� שבזה) התנאי� (ע� כמבואר כ� אחר ממנו
ה, ס"ק בקו"א נמצא שכר לו קצ� ודיני בגדרי הביאור (אריכות
למהר"�, ס"ל וה"נ וד"ה מקו� ומכל ד"ה רמג סי' במהדו"ב

טו). פרק אדה"ז' משו"ע לנכרי אמירה 'הלכות ובס'
הציע47) כשהנכרי נחשב שבחינ� דיעה הביא וש� ט, סעי�

ביקשו כשהישראל לא אבל בחינ�, המלאכה את לעשות מעצמו
בסעי� ש� (ראה כדבריה� להחמיר שטוב והסיק בחינ�, לעשות
בסכו� שינקוב צרי� והא� שכר, לו קצ� בדי� ביאור תוספת ח

מסוי�).

פג.48) הערה פ"ל כהלכתה שבת שמירת
הוא49) האיסור שלאיד� ולהעיר נמי, אי ד"ה רמג סי' מהדו"ב

(כשכיר ממש כשלוחו שנחשב ולא בלבד, כשלוחו מחזי מטע�
שכאשר שכתבו הסעי� בהמש� השניה הדעה טע� וזהו יו�),
מראית חשש את בכ� ומסיר השבת מ� רחוק המלאכה לו נות�
אע"פ הישראל דעת על המלאכה שעושה לחשוש אי� העי�,

א). ס"ק רמז סי' (קו"א קצ�, שלא
רמ50) בסי' ג� נתבאר כ� – השבת קוד� לגומרה ס"בשיכול ז

משאר שונה הדי� מסקנת שש� אלא אגרת, שילוח לגבי
הסעי�. בהמש� כמבואר המלאכות

בסימ�51) ג� הובאה זו סברא – בשבת ג� לעשות מנת על
בה� שעושי� כלי� ושאר ריחיי� השכרת לעני� ס"ב רמו

שבת. בערב לנכרי מלאכה
לקצו�52) להחמיר יש שלכתחילה שכתב ו סעי� – רמ"ז בסי'

אפשר לכ� כשצריכי� ורק השבת, מ� רחוק אפילו שכר לו
שכר. לו קצ� בלא להקל

והשתא.53) ד"ה רמג מהדו"ב
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ו סעי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי
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Áר�ת� קד� ה��רה �רכ�ת לס�ר ���הגי� מק�מ�ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹי�
�רכ�ת קד� הר�ה �ס�קי� �א�מרי� �י על וא� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"�מיד".
�חנ�ני� �ר� א�ת� וא�מרי� ה�איל לזה, ח���י� אי� � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָה��רה
ה��הגי� מנהג נכ�� י�תר אבל ���רה. �קריאה ל��ד �ר� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹולא
"��מל אחר (א� נ�מה" ו"אלהי יצר" "א�ר אחר מ�ד ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלבר�
מ� �ס�ק ��� �א�מרי� קד� כו'") רצ�� ו"יהי ט�בי�" ְֲִִִִִִֶֶָָָֹחסדי�

ְִַָה�קרא.

אחר ויד�ג�ה ה�ליח�ת קד� ה��רה �ר�ת יבר� ה�ליח�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�בימי
� עדי� אמר� ��א אחד י� וא� מק��. �כל לנהג י� וכ� .��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
לאמר� ���הגי� �מק�מ�ת �� אחר ויאמר�ה ה�בה, לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹירד
�רא� יע�ה וכ� י�דע. �אינ� מי את לה�ציא �די ה�בה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלפני

���ר: וי�� ְִַָָה�נה

Ë�� "�ר�� � וגו'" י�ראל "�מע אחר ��חרית ל�מר ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָט�ב
ה���ר א�מרי� לפעמי� �י ועד", לע�ל� מלכ�ת� ְְְְְִִִִִֶַַָָָ�ב�ד
�זמ��, ��א לקר�ת� �מע קריאת עד ו��הי� �"י�צר" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ���טי�
ה��רה. מ� ה�א �לבד רא��� ��ס�ק הא�מרי� לדברי �זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוי�צא

לצאת ית��� לא � י�� �כל כ� �א�מר �י על א� מק��, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�מ�ל
�מע, קריאת זמ� יעבר� �ה���ר ���רא א�א �זה ח�בת� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידי
ה���ר ע� �מע קריאת ידי לצאת מ�טב � יעבר� ���א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאבל
�כ��רא לתפ�ה. �א�ה ולסמ� �ברכ�תיה �דינ� ְְִִֵֶָָָ�ְְְְְְְְִִִִֶָָָֹולקר�ת�
ה�ר�ה �ל לקר�ת ל� י� � �מע קריאת זמ� יעבר� ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ�ה���ר
ה�ר�ה ��ל להא�מרי� ח�בת�, ידי לצאת �די ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָרא��נה
א� "והיה �ר�ת ��� (�להא�מרי� ה��רה מ� ה�א ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהרא��נה
�א� ויכ�� ,�� �� לקר�ת� י� � ה��רה מ� ה�א וגו'" ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�מע
� לאו וא� �זה, י�צא יהיה � �מע קריאת זמ� ה���ר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָיעבר�

���רה). �ק�רא ְְִֵֶַָיהיה

קריאת �זמ� כ� �� ��צות� �י על א� מצרי� יציאת זכירת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָאבל
��פס�קי מצרי� יציאת זכירת על לסמ� י�כל מק�� מ�ל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�מע,

מצרי�": מאר� ה�על� אלהי� ה' "אנכי �ג�� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�זמרה,

È�הע�ל נברא ��א עד ה�א "א�ה ל�מר ���הגי� א�� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�מדינ�ת
��א עד ה�א "א�ה ול�מר ה�סחא ל���ת אי� � ְְֶַַַָָֹ�ְֵַַכו'"
� כו'" מק�� ה' א�ה "�ר�� לח�� ��הג� מה (אבל ְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ�ראת"
ז� �רכה הז�רה ��א �יו� ,��� לח�� ��א היה הרא�י ְְְָָָ�ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹמ�
הז�רת �� ��רסי� �אי� י� יר��למי �תלמ�ד (וג� ��נ� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ��למ�ד
ה�� הז�רת �� ���נ� מצינ� לא ה�א�ני� וג� �חתימת�, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹה��
נהג�. � ��הג� �יו� א�א �ח"), ל�ע� �"ה��ת� ���נ� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�
לב�לה �רכה לספק עצמ� להכניס ��א ל�הר הר�צה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ�,

ע��ה): ה�א יפה �ֶֶָ

‡È�א�� קד� חס��" �רב "ואני �ס�ק ל�מר י� ה��ד �י ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹעל
�רג�". נה�� אלהי� "�בית יאמר �בכניסת� ה�נסת. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלבית
�פ�ה. קד� �מ��" לרע� "ואהב� �ל ע�ה מצות עליו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויק�ל
מ�ית� ����צא י�ראל" "�מע �ר�ה ל�מר �יד� ���לה מי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוי�

ה�נ סת:לבית ְְֵֶֶַ

השחר ברכות הלכות מו, סימ� א חלק

חֿיא סעיפי� ברכות, ושאר

א�א‡ האר� חרבה ��א מאד, �� ל�הר צרי� ה��רה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ�ר�ת
ח��בה היתה ��א לפי �ח�ה, ���רה �רכ� ��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמ�ני
לכ� �ברכת�, מזלזלי� הי� לכ� עליה, לבר� �� �ל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ�עיניה�
יראה �לכ� הר�ה. �� �עסק� �י על א� ��רת� עליה� הג�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
�היה ה�א �ר�� ה�ד�� �ל חמ�ת� �לי ��היה אד� ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
י�תר ��מחה עליה לבר� �עיניו ח��בה י��, �כל �� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמ��ע�ע
ויז�ה ל�מ�. �� �ע�סק מ�רה ��ה ��ע�ל�, הנא�ת �ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעל
מ�י� ימ��� "לא �ה�א ל�מ�, �� לע�סק ה�מ�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹל�ל�לת
�ברכת� ��ב�� �ב��ת� �אלת� ��ע�ה וגו'", זרע� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�י
"וצאצאי לה�סי� מדק�קי� וי� וצאצאינ�". אנחנ� ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ"ונהיה
אי� ��ב � חכ� �למיד �נ� �ב� �בנ� �ה�א �ל �י ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָצאצאינ�",
"צאצאינ�" �כלל �י לכ�, צרי� ואי� לע�ל�. מ�רע� ��סקת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רה

�ני�: �ני כ� �� ְִֵֵֵַָה�

לתלמ�ד· �י� לב��, למ�נה �י� לבד, למקרא �י� לבר� ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָצרי�
למ�ה ונ�נה היא ��רה �ה�ל לב��, למדר� �י� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלב��,
ה�י� וה�א לבר�. צרי� אי� � ��רה �דברי והמהרהר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמ�יני.
א�א אינ� כ� �� ��ה� לדבריו, טע� נתינת �לא �י� לפסק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�יכ�ל
ס"ב: �סימ� �[�]ת�אר �מ� ה�א, �ד��ר לאו והרה�ר ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָהרה�ר,

ק�רא‚ �אינ� �י על א� ��רה �דברי �ה��תב �א�מר מי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָי�
ל��ד� �ר� לעצמ� ספרי� ���תב וה�א לבר�. צרי� �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
להבי� מב�� ואינ� ה�ע�יק ס�פר אבל ��תב, �ה�א מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�מבי�
הר��ת �א�רת �ס�ק איזה ��תב א� וכ� לבר�. צרי� אי� �ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
לל��ד. מתכ�� �אינ� �יו� לבר�, צרי� אינ� � צח�ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָלדבר

���� לב�� �תיבה על לבר� �בריו על לסמ� אי� מע�ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�לעני�
��תב לכל רא�י א�א ��רה, �דברי מהרהר רק אינ� �הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעני�,
לב�לה, מ�רכה לה�צל �ב�ת קצת מ�יו ���ציא ��רה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�דברי
אחר ה��רה מ� �בר �אר א� �הני� �ר�ת �ס�קי א�מר אינ� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹא�

���הגי�: �מ� ְְֲִֶַָָה�רכה

התורה ברכת דיני מז, סימ� א חלק

א�ג סעיפי�

•
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הפרק: למת�תוכ� העיקרית ההכנה שגמר הטע�

סיו� חודש בראש נפעל תורה

õøàî ìàøùé éðá úàöì éùéìùä ùãçá åäæå
.'åë äæä íåéá íéøöî

"בחודש הכתוב של הפנימי התוכ� יבואר ומעתה
באו הזה ביו� מצרי� מאר� ישראל בני לצאת השלישי
ישראל הגיעו סיו� שבר"ח היא שהכוונה סיני", מדבר
מולד של הרוחני כתוכ� להקב"ה, גדול ביטול לידי
התורה לקבלת מוכני� היו ובמילא כנ"ל, הלבנה

גו' לקבלתלאמר('וידבר עיקרי תנאי כי כנ"ל), "

כנ"ל. הביטול בחינת הוא התורה

úøéôñ øåôñì åìéçúä íéøöîî ìàøùé úàöá éë
.êì øôñú úåòåáù äòáù ù"îë ,øîåòä

להכי� ישראל הוצרכו תורה מת� שקוד� זה, עני�
הוא הביטול, עני� התעוררות ע"י התורה, לקבלת א"ע
בצאת� לספור ישראל שהתחילו העומר ספירת תוכ� ג�
העומר ספירת ע"י כי הוא, זו הכנה שתוכ� ממצרי�,
בירור ענינה העומר שספירת כידוע האד�, מזדכ�
מדות כל ועיקר שיסוד הבהמית, נפש של המדות וזיכו�
בזה תלוי המדות וזיכו� הרוח, וגסות ישות הוא רעות
להקב"ה. ביטול לידי ומגיע ישותו את מבטל שהאד�

åðééäã ,úåòåáùá äøåúä úìá÷ úåéäì äðëä íäå
,äìòîì åîë äèîì ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ úåéäì
øîàéù äî øçà øîàì ,êøáúé åéìà ìåèá úðéçáá
÷ñòá ìàøùé éðá êåúá ùîî 'ä øáã úåéäìå ,àåä

.íúøåú

ìë äñðëð øáë åìàë àåä åá 'â íåéá 'æä òåáùáå
.òåáùä

רק לא הוא למ"ת ההכנה לגמר סיו� דר"ח הקשר
דספירת העבודה מצד ג� אלא שבו, הלבנה מולד מצד
שבוע של השלישי יו� הוא סיו� ר"ח כי העומר,
נכנס כבר כאילו זה והרי העומר, ספירת של השביעי

כולה). הספירה כל (ונשלמה השבוע כל

כידוע, המידות שבע לנגד ה� שבועות שבעה כי
משאר כלולה מידה כל כי ימי� ז' יש שבוע ובכל
הספירה נגמרה הז' לשבוע הג' שביו� ונמצא המידות,
תפארת גבורה שחסד וידוע שבמלכות", "תפארת של
אלא אינ� מלכות יסוד הוד ונצח המידות, עיקרי ה�
הג' יו� בהגיע "וא"כ תפארת, גבורה חסד ענפי

ספירות הז' כל נשלמו כאילו ה"ז השביעי בשבוע
זאת". דשבוע

úðéçá ìá÷ì íéãîåòå íéðëåî ìàøùé æà åùòðå
øåà éåìéâ àåäù ,äðáìä ãìåî æà 'éäå ,äæ ìåèá

.åéìà äðáìä ìåèá øçà ä"á óåñ ïéà
נעשו הספירה, כל נגמרה כאילו שה"ז מאחר
גמור בביטול התורה, את לקבל מוכני� אז ישראל
בספירה זה שיו� הטע� הוא גופא וזה יתבר�. אליו
(מחמת הלבנה מולד זמ� הוא שאז חודש, בראש חל
גילוי על מורה שזה כנ"ל), השמש אל הלבנה ביטול
שלה�. הביטול הקדמת ע"י בישראל ב"ה סו� אי� אור

éåìéâå øåà åðééä íåé éë ,íúñ äæä íåéá '÷ð ïëìå
.íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë

מה � המאמר שבתחלת השאלה מתורצת עפ"ז
� הזה" "ביו� בש� זה בכתוב חודש ראש נקרא טע�
אור גילוי על מורה הזה") ("ביו� זה שביטוי לפי אלא
ע"י בה� שנמש� ישראל בנשמות ב"ה סו� אי�
נעשה עי"ז להשמש, הלבנה (כביטול שלה� הביטול

הלבנה). מולד

"ויקרא כמ"ש וגילוי, אור על מורה "יו�" כי
ישראל הגיעו זה שביו� והיינו יו�", לאור אלקי�

אור לגילוי ראויי� ה� ובמילא ית' אליו אי�לביטול
ב"ה. סו�

נרמז זה שביטול מוסי� כא� צדק הצמח [ובהגהת
"ביו� בלשו� גילויהזהג"כ על מורה "זה" כי � "

"משה וכמחז"ל עילאה", "יחודא במדריגת אלקות
לפניו, גלוי שהדבר מורה "זה" פירוש: בזה". נתנבא
זה אלקינו "הנה וכמ"ש זה", ואומר באצבע "מראה
מצד הוא עילאה" ו'יחודא גו'", לו קוינו ה' זה גו'
ולכ� והסתר, צמצו� שו� בלי סו� אי� אור התגלות

"זה"]. בלשו� זה יחוד נרמז

éë ,'úé åéìà ìåèá úðéçááù äáäàå éåìéâ åðééäå
.øåà íéîòô 'á úáäàå

" הגדולהביו�בלשו� האהבה ג� נרמזת הזה"
רבה אהבה שהיא הזה, ביו� בנ"י הגיעו אלי' להקב"ה,
ג"כ נקראת אהבה כי � ית'" אליו "בטול בבחינת לה'
ש'ואהבת" האריז"ל בכתבי כדאיתא "אור", בש�

" שהלשו� ונמצא "אור", פעמי� ב' ביו�בגימטריא

בנ"י. של האהבה עבודת על ג"כ מורה הזה"
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הפרק: למת�תוכ� העיקרית ההכנה שגמר הטע�

סיו� חודש בראש נפעל תורה

õøàî ìàøùé éðá úàöì éùéìùä ùãçá åäæå
.'åë äæä íåéá íéøöî

"בחודש הכתוב של הפנימי התוכ� יבואר ומעתה
באו הזה ביו� מצרי� מאר� ישראל בני לצאת השלישי
ישראל הגיעו סיו� שבר"ח היא שהכוונה סיני", מדבר
מולד של הרוחני כתוכ� להקב"ה, גדול ביטול לידי
התורה לקבלת מוכני� היו ובמילא כנ"ל, הלבנה

גו' לקבלתלאמר('וידבר עיקרי תנאי כי כנ"ל), "

כנ"ל. הביטול בחינת הוא התורה

úøéôñ øåôñì åìéçúä íéøöîî ìàøùé úàöá éë
.êì øôñú úåòåáù äòáù ù"îë ,øîåòä

להכי� ישראל הוצרכו תורה מת� שקוד� זה, עני�
הוא הביטול, עני� התעוררות ע"י התורה, לקבלת א"ע
בצאת� לספור ישראל שהתחילו העומר ספירת תוכ� ג�
העומר ספירת ע"י כי הוא, זו הכנה שתוכ� ממצרי�,
בירור ענינה העומר שספירת כידוע האד�, מזדכ�
מדות כל ועיקר שיסוד הבהמית, נפש של המדות וזיכו�
בזה תלוי המדות וזיכו� הרוח, וגסות ישות הוא רעות
להקב"ה. ביטול לידי ומגיע ישותו את מבטל שהאד�

åðééäã ,úåòåáùá äøåúä úìá÷ úåéäì äðëä íäå
,äìòîì åîë äèîì ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ úåéäì
øîàéù äî øçà øîàì ,êøáúé åéìà ìåèá úðéçáá
÷ñòá ìàøùé éðá êåúá ùîî 'ä øáã úåéäìå ,àåä

.íúøåú

ìë äñðëð øáë åìàë àåä åá 'â íåéá 'æä òåáùáå
.òåáùä

רק לא הוא למ"ת ההכנה לגמר סיו� דר"ח הקשר
דספירת העבודה מצד ג� אלא שבו, הלבנה מולד מצד
שבוע של השלישי יו� הוא סיו� ר"ח כי העומר,
נכנס כבר כאילו זה והרי העומר, ספירת של השביעי

כולה). הספירה כל (ונשלמה השבוע כל

כידוע, המידות שבע לנגד ה� שבועות שבעה כי
משאר כלולה מידה כל כי ימי� ז' יש שבוע ובכל
הספירה נגמרה הז' לשבוע הג' שביו� ונמצא המידות,
תפארת גבורה שחסד וידוע שבמלכות", "תפארת של
אלא אינ� מלכות יסוד הוד ונצח המידות, עיקרי ה�
הג' יו� בהגיע "וא"כ תפארת, גבורה חסד ענפי

ספירות הז' כל נשלמו כאילו ה"ז השביעי בשבוע
זאת". דשבוע

úðéçá ìá÷ì íéãîåòå íéðëåî ìàøùé æà åùòðå
øåà éåìéâ àåäù ,äðáìä ãìåî æà 'éäå ,äæ ìåèá

.åéìà äðáìä ìåèá øçà ä"á óåñ ïéà
נעשו הספירה, כל נגמרה כאילו שה"ז מאחר
גמור בביטול התורה, את לקבל מוכני� אז ישראל
בספירה זה שיו� הטע� הוא גופא וזה יתבר�. אליו
(מחמת הלבנה מולד זמ� הוא שאז חודש, בראש חל
גילוי על מורה שזה כנ"ל), השמש אל הלבנה ביטול
שלה�. הביטול הקדמת ע"י בישראל ב"ה סו� אי� אור

éåìéâå øåà åðééä íåé éë ,íúñ äæä íåéá '÷ð ïëìå
.íåé øåàì íéäìà àø÷éå ù"îë

מה � המאמר שבתחלת השאלה מתורצת עפ"ז
� הזה" "ביו� בש� זה בכתוב חודש ראש נקרא טע�
אור גילוי על מורה הזה") ("ביו� זה שביטוי לפי אלא
ע"י בה� שנמש� ישראל בנשמות ב"ה סו� אי�
נעשה עי"ז להשמש, הלבנה (כביטול שלה� הביטול

הלבנה). מולד

"ויקרא כמ"ש וגילוי, אור על מורה "יו�" כי
ישראל הגיעו זה שביו� והיינו יו�", לאור אלקי�

אור לגילוי ראויי� ה� ובמילא ית' אליו אי�לביטול
ב"ה. סו�

נרמז זה שביטול מוסי� כא� צדק הצמח [ובהגהת
"ביו� בלשו� גילויהזהג"כ על מורה "זה" כי � "

"משה וכמחז"ל עילאה", "יחודא במדריגת אלקות
לפניו, גלוי שהדבר מורה "זה" פירוש: בזה". נתנבא
זה אלקינו "הנה וכמ"ש זה", ואומר באצבע "מראה
מצד הוא עילאה" ו'יחודא גו'", לו קוינו ה' זה גו'
ולכ� והסתר, צמצו� שו� בלי סו� אי� אור התגלות

"זה"]. בלשו� זה יחוד נרמז

éë ,'úé åéìà ìåèá úðéçááù äáäàå éåìéâ åðééäå
.øåà íéîòô 'á úáäàå

" הגדולהביו�בלשו� האהבה ג� נרמזת הזה"
רבה אהבה שהיא הזה, ביו� בנ"י הגיעו אלי' להקב"ה,
ג"כ נקראת אהבה כי � ית'" אליו "בטול בבחינת לה'
ש'ואהבת" האריז"ל בכתבי כדאיתא "אור", בש�

" שהלשו� ונמצא "אור", פעמי� ב' ביו�בגימטריא

בנ"י. של האהבה עבודת על ג"כ מורה הזה"
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åðééäã ,'åë äàðù äãøéù ,éðéñ øáãîì åàá éæàå
.'åë àøçà àøèñä çë úùúîù 'éùåú ïéðò
מדבר באו הזה "ביו� בכתוב שממשי� ",סיניוזהו

העול�, לאומות שנאה שירדה � סיני חז"ל ופירשו
אחרא" הסטרא כח שמתשת � "ותושי' עני� שזהו
האד� בנפש ב"ה סו� אי� אור גילוי בכח הנפעל

הזה"). ("ביו�

øáãî '÷ðå ,äåàð êøáãîå åîë ,øåáã ïåùìî øáãîå
ïäù å"éúðîàä úåéúåàî àåä 'îä éë ,'î úôñåúá

.ïéðòä ïéè÷äì
"באו ד'מדבר"מדברומדייק דייקא, מדבר סיני",

נאוה" "ומדבר� בכתוב כמו דבור, מלשו� הוא
בתחילת שנתוספה מ' אות ועני� "דבור�"), (שפירושו
מאותיות היא מ' אות כי הוא, ('מדבר"), התיבה

העני�. להקטי� באות שה� "האמנתי"ו"

÷ø ,åîöò éðôá øåáã úðéçá åæá ïéàù øîåìë
úðéçá àåä øåáãäù åðééäã ,øáãð øáëù äðéçá

.åá øáãîä 'ä øáãá ìåèá
("מדבר בעניננו � העני�" "להקטי� הדבר תוכ�

סיני"):

הדיבור הוא סיני) (מדבר לסיני ששיי� הדיבור
שמתי אשר "דברי של באופ� שצ"ל תורה, בדברי

אחר "כעונה רק אלא שלו דיבור זה שאי� בפי�",

בטל שהוא לפי נדבר, שכבר מה שאומר האומר",

העני�", "להקטי� המ' עני� וזהו בו, המדבר ה' לדבר

וקטנות. ביטול בחינת היינו

ì"æøàîë ,íéãé ïåéôø úðéçá ,íéãéôøî åòñéå éæàå
úùéìç úðéçá åðééäã ,'åë íéãéôø äîù '÷ð äîì
úåîåöòúå æåò íäì äðúéðù ÷ø ,äîùðä çë

.'åë àøçà àøèñì 'éùåúå äîùðì
בפסוק וכמ"ש מרפידי�, הי' סיני למדבר המסע

סיני", מדבר ויבואו מרפידי� "ויסעו שלאח"ז

משו� הוא מרפידי� לנסוע שהכח הכתוב, ומשמעות

בפסוק (שנאמר הזה" ביו� השלישי "בחודש שהי'

שלפניו).

כמאמר � פירושו רפידי� שבזה: הפנימי והתוכ�

ידיה� שרפו לפי רפידי� שמה נקרא למה � רז"ל

וע"י הנשמה, כח חלישות על המורה תורה, מדברי

(כנ"ל), התורה את לקבל ומוכני� ראויי� נעשו שבנ"י

לסטרא תושי' ממילא בדר� שהוא לנשמה העוז נית�

" וזהו למדברויסעואחרא, שבאו "שאחר מרפידי�",

לפי הנ"ל, ידי� רפיו� מבחינת מרפידי�, ויסעו אז סיני

אחרא. לסטרא תושי' � כלל" לחיצוני� שליטה שאי�

e wxt iyilyd ycega d"c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Ê"„ÚÂ�ערכ לפי שהוא ג"כ בצדיקי' התשובה עני� יוב�
ופנימי' עילא' תשובה לבחי' שצריכי' דהיינו דוקא
ג� כלו� פגמו שלא אע"פ הפג� עצ� מצד ולא יותר
היא הקדש בעבודת ומעלת� ערכ� מפני רק ודקו' בפנימיו'
החוטאת הנפש מ� ויותר ממש, כחוטאי' שיחשבו הנותנת
כחוט עליה� שמדקדק מאד נשערה וסביביו וכמו בפ"מ
יותר מחבירו יותר הגבוה שכל לפי וכה"ג, ממש השערה
מאד בדקות הוא שהחטא הג� מעלתו ער� לפי חוטא הוא
פחות שחטא החוטא מ� לחטא יחשב יותר השערה כחוט
הידוע עד"מ זה ויוב� כו'. גדולה עבירה בדבר הער�
ונבדל שכל בעל הוא שאד� לבהמה אד� שבי� בהפרש
בהיכל מטנפת הבהמ' כאשר וע"כ הבהמ' מ� בער� מעלתו
הבהמה שדר� כלל, פלא זה אי� ההיכל לנקו' וצריכי' מל�
יבער כי מיתה יחוייב המל� היכל שמטנ� האד� אבל בכ�,

ויצוה כזה מכוער דבר שיעשה איש על המל� חמת כאש
ההפרש הוא וכמ"כ כו'. ביותר ולהענישו חו� להשליכו
עונשו הער� פחו' העבד יחטא שכאשר לשרי� העבדי' בי�
הי' שלא עני� בדקות שיחטא ג� הגדול השר אבל קט�,
עונש שיענש עד גדול לחטא לו יחשב בעבד כלל חטא
קל בחטא ג� עונשו יגדל כ� מעלתו ער� שלפי כו' גדול
חטא שבי� ההפרש בעני� למעלה הוא וכ� כידוע. ביותר
ב' שיש וכידוע הגבוהות הנשמו' לחטא הער� פחות
את וזרעתי וכמ"ש בהמה ובחי' אד� בחי' בנשמו' מדרגו'
יש עליו� לצדיק הזרוע אור כי בהמה, וזרע אד� זרע ב"י
שבצל� הדעת בגדלות אד"� זרע שנק' גבוהו' נשמו' בחי'
בבחי' הדעת מ� שלמטה בהמ' זרע בחי' ויש העליו� אד"�
עונשו ער� כ� א' כל ער� ולפי וכה"ג, כע"ה ביותר הקטנו'
דק פג� איזה בה� כשימצא אד"� זרע שנק' נשמו' דודאי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וזהו כו'. בפ"מ דע"ה מחטא יחשב גדול חוטא שבדקות
שבק" אע"פ חטאנו כי אבינו לנו סלח בש"ע או'שאו' ש

ביטול לכלל בא ובש"ע כו' נפש� ובכל לבב� בכל ואהבת
האלקי' ההשג' בעילוי בתכלית לאלקי' בקרבתו במציאו'
מל� פני אור אל שקרוב אחר הנותנת היא דאדרבה כו',

העבוד' בתכלית כשאינו יותר גדול חוטא בנפשו נעשה
סליחה נפשו על לבקש כו' לנו סלח או' וע"כ כדבעי
זרע מבחי' שה� כאות� גשמי' עבירה מעובר יותר ומחילה
עליה� מדקדק דוקא וסביביו וזהו וכהנ"ל, כע"ה בהמה

וד"ל. דוקא שבצדיקי' התשוב' עני� וזהו 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

ישÁ‡Â¯ג) בתש"ר והרצועות הפרשיות עני� שנתבאר
תש"ר בי� עכ"פ כלל בדר� ההפרש להבי�
ה' ש� כי האר� עמי כל וראו כתיב בתש"ר והנה לתש"י
אמרז"ל בתש"י משא"כ י') כ"ח (דברי� עלי� נקרא
ב') ל"ז (מנחות לאות לאחרי� ולא לאות ל� להיפו�
במקו� בגמ' כדאי' מכוסה שהוא במקו� להניחה שצרי�
הנחת כוונת עני� בביאור יוב� זה והנה אתמר, לאות ל�
הבריאה עול� לתק� הוא שתש"י בפע"ח שנת' התפילי�
בחי' הוא בריאה כי מיושב הוא תש"י ולכ� באצי' ותש"ר
תפלה עמידה בחי' הוא באצי' משא"כ מיושב תפלה
שדרשו כמו לחות� נמשלו דהתפילי� ידוע הנה מעומד,
א' חותמות ב' יש והנה כחות�, שימני ע"פ ותיקוני� בזהר
בחות� בולטי� שהאותיות דהיינו הבולט חות� הוא
הללו אותיות בשעוה נעשה השעוה על בה� וכשחותמי�
שוקעי� שבו שאותיות השוקע חות� והב' משוקעי�
כידוע בולטי� הללו אותיות בשעוה נעשה בו וכשחותמי�
והיינו בליטה נעשה ומשקיעה שקיעה נעשה מבליטה הרי
בחי' תש"ר שהוא לב� על כחות� הללו חותמות ב' פי'
כמ"ש זכר בש� בגמ' נק' בליטה כל (כי הבולט חות�
וכל דדכורא יסוד בחי' והוא כו' זכרי� חיצי� די"ב בסוכה
שנעשה דנוק') יסוד בחי' נקבה ש� בגמ' נק' שקיעה
בחי' תש"י שהיא זרוע� על וכחות� שלמטה משקיעה
בליטה עני� והנה דלמטה, בליטה מ� שנעשה השוקע חות�
אא"ס גילוי המשכות איכות בעני� הוא שמלמעלה ושקיעה
באיכות הוא שמלמטה ושקיעה בליטה ועני� ב"ה,
זאת והתעוררות זו המשכה הגור� שמלמטה ההתעוררות
בעולמות ג"כ וישנה בע"ח, ומ"� בזהר, אתעדל"ת נקראת
מעוררי� שה� הרוחניי' ונמצאי' בנבראי� הרוחניי�
זה ולהבי� קרובו, ע� בישראל למטה וג"כ בעבודת�,
שהנפש נודע הנה ה', בעבודת למטה תחלה י"ל למעלה
שהיתה אלהית ואהוי"ר ושכל רצו� בה יש שבאד� אלהית
ונפש בגו� וכשנתלבשה בג"ע בעודה ה' את בה עובדת
גשמיי� ומדות ושכל רצו� ג"כ בה שיש החיונית הבהמית
האלהית, נפש כחות על מסתירי� המה עוה"ז לתאוות

שבא כפי השכלי' ההארה ע"י גילוי לידי להביא� וצרי�
גילוי לידי כשבאה אלהית שבנפש אהבה והנה בתורה,
ואח"כ ובהסתר בהעל� היתה בתחלה כי העלאה עני� הוא
לא שארז"ל והיינו התשוקה אש ברשפי בגילוי היא עולה
אברה� כי להיות א') פ"ח פסחי� (עי' הר שקראו כאברה�
שזהו ח') מ"א (ישעי' אוהבי אברה� כמ"ש אהבה מדתו
המישור האר� שטח עפ"י בגובה ונראה שבולט ההר דמיו�
גולמת מישור מ� בולטי� שהאותיות הבולט חות� ונק'
כשאומר בכאו"א ישראל נשמות בכללות וכ� החות�
ההעל� מ� האהבה וגילוי העלאה בחי' ה"ז בק"ש ואהבת
ולחות� להר ונמשל ממנו והיציאה דעוה"ז וההסתר
שהוא באהבה ההתפעלות סיבת יבא מהיכ� ואמנ� הבולט,
ואי� ית' בגדולתו בהתבוננות השכלי' ההארה ע"י
ומרעישי� זעי� ואופני� וחיות ושרפי� שהמלאכי�
זהו הלא ית' גדולתו מיני' ש� זעיר וזיו הארה בהשגת�
לנו שתקנו לפניה שתי� ועני� בה שנצטוינו הק"ש עני�
מקומו כא� ואי� ע"ש במ"א נת' וכבר ופסוד"ז אנכנה"ג
שהגיע אחר שהוא הבולט חות� בעני� הזה הדרוש לעסק
היא זו אהבה בחי' והנה ואהבת, באמרו האהבה למדריגת
אלקות והמשכת אתעדל"ע אח"כ נעשה ועי"ז אתעדל"ת
האלה הדברי� והיו אח"כ מ"ש והיינו שוקע חות� בבחי'
ו') ו' (דברי� ב� ודברת לבב� על היו� מצו� אנכי אשר
חכמתו היא התורה כי הלכה זו ה' בדבר אא"ס להמשי�
להתחכ� ה' בחכמת חכמתו שמקשר בה לימודו וע"י ית'
הטמא בי� שיבדיל ע"י ה' באחדות ביטול לבחי' לבוא אי�
שמוע א� והי' אח"כ מ"ש וכ� מהטוב הרע ויפריד לטהור
עיקר כל שזהו י"ג) י"א (דברי� כו' מצותי אל תשמעו
גילוי להיות דהיינו ית' לשבתו מוכ� כלי להיות מ"ע רמ"ח
י"ס מער� אינו ית' עצמותו מצד כי בע"ס למעלה אא"ס
תורה שע"י אלא כלל איהו מדות אינו� מכל ולאו כלל
בכלי� אורו להלביש שיתצמצ� מעצמותו ממשיכי� ומצות
שז"ס התורה ע"י בבינה ומבי� בחכמה חכ� להקרות
רמ"ח שה� מ"ע רמ"ח ע"י וכ� כנגדו ושונה קורא הקב"ה
הצדקה ע"י ימינא דרועא בחסד שיתלבש דמלכא אברי�
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וזהו כו'. בפ"מ דע"ה מחטא יחשב גדול חוטא שבדקות
שבק" אע"פ חטאנו כי אבינו לנו סלח בש"ע או'שאו' ש

ביטול לכלל בא ובש"ע כו' נפש� ובכל לבב� בכל ואהבת
האלקי' ההשג' בעילוי בתכלית לאלקי' בקרבתו במציאו'
מל� פני אור אל שקרוב אחר הנותנת היא דאדרבה כו',

העבוד' בתכלית כשאינו יותר גדול חוטא בנפשו נעשה
סליחה נפשו על לבקש כו' לנו סלח או' וע"כ כדבעי
זרע מבחי' שה� כאות� גשמי' עבירה מעובר יותר ומחילה
עליה� מדקדק דוקא וסביביו וזהו וכהנ"ל, כע"ה בהמה

וד"ל. דוקא שבצדיקי' התשוב' עני� וזהו 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

ישÁ‡Â¯ג) בתש"ר והרצועות הפרשיות עני� שנתבאר
תש"ר בי� עכ"פ כלל בדר� ההפרש להבי�
ה' ש� כי האר� עמי כל וראו כתיב בתש"ר והנה לתש"י
אמרז"ל בתש"י משא"כ י') כ"ח (דברי� עלי� נקרא
ב') ל"ז (מנחות לאות לאחרי� ולא לאות ל� להיפו�
במקו� בגמ' כדאי' מכוסה שהוא במקו� להניחה שצרי�
הנחת כוונת עני� בביאור יוב� זה והנה אתמר, לאות ל�
הבריאה עול� לתק� הוא שתש"י בפע"ח שנת' התפילי�
בחי' הוא בריאה כי מיושב הוא תש"י ולכ� באצי' ותש"ר
תפלה עמידה בחי' הוא באצי' משא"כ מיושב תפלה
שדרשו כמו לחות� נמשלו דהתפילי� ידוע הנה מעומד,
א' חותמות ב' יש והנה כחות�, שימני ע"פ ותיקוני� בזהר
בחות� בולטי� שהאותיות דהיינו הבולט חות� הוא
הללו אותיות בשעוה נעשה השעוה על בה� וכשחותמי�
שוקעי� שבו שאותיות השוקע חות� והב' משוקעי�
כידוע בולטי� הללו אותיות בשעוה נעשה בו וכשחותמי�
והיינו בליטה נעשה ומשקיעה שקיעה נעשה מבליטה הרי
בחי' תש"ר שהוא לב� על כחות� הללו חותמות ב' פי'
כמ"ש זכר בש� בגמ' נק' בליטה כל (כי הבולט חות�
וכל דדכורא יסוד בחי' והוא כו' זכרי� חיצי� די"ב בסוכה
שנעשה דנוק') יסוד בחי' נקבה ש� בגמ' נק' שקיעה
בחי' תש"י שהיא זרוע� על וכחות� שלמטה משקיעה
בליטה עני� והנה דלמטה, בליטה מ� שנעשה השוקע חות�
אא"ס גילוי המשכות איכות בעני� הוא שמלמעלה ושקיעה
באיכות הוא שמלמטה ושקיעה בליטה ועני� ב"ה,
זאת והתעוררות זו המשכה הגור� שמלמטה ההתעוררות
בעולמות ג"כ וישנה בע"ח, ומ"� בזהר, אתעדל"ת נקראת
מעוררי� שה� הרוחניי' ונמצאי' בנבראי� הרוחניי�
זה ולהבי� קרובו, ע� בישראל למטה וג"כ בעבודת�,
שהנפש נודע הנה ה', בעבודת למטה תחלה י"ל למעלה
שהיתה אלהית ואהוי"ר ושכל רצו� בה יש שבאד� אלהית
ונפש בגו� וכשנתלבשה בג"ע בעודה ה' את בה עובדת
גשמיי� ומדות ושכל רצו� ג"כ בה שיש החיונית הבהמית
האלהית, נפש כחות על מסתירי� המה עוה"ז לתאוות

שבא כפי השכלי' ההארה ע"י גילוי לידי להביא� וצרי�
גילוי לידי כשבאה אלהית שבנפש אהבה והנה בתורה,
ואח"כ ובהסתר בהעל� היתה בתחלה כי העלאה עני� הוא
לא שארז"ל והיינו התשוקה אש ברשפי בגילוי היא עולה
אברה� כי להיות א') פ"ח פסחי� (עי' הר שקראו כאברה�
שזהו ח') מ"א (ישעי' אוהבי אברה� כמ"ש אהבה מדתו
המישור האר� שטח עפ"י בגובה ונראה שבולט ההר דמיו�
גולמת מישור מ� בולטי� שהאותיות הבולט חות� ונק'
כשאומר בכאו"א ישראל נשמות בכללות וכ� החות�
ההעל� מ� האהבה וגילוי העלאה בחי' ה"ז בק"ש ואהבת
ולחות� להר ונמשל ממנו והיציאה דעוה"ז וההסתר
שהוא באהבה ההתפעלות סיבת יבא מהיכ� ואמנ� הבולט,
ואי� ית' בגדולתו בהתבוננות השכלי' ההארה ע"י
ומרעישי� זעי� ואופני� וחיות ושרפי� שהמלאכי�
זהו הלא ית' גדולתו מיני' ש� זעיר וזיו הארה בהשגת�
לנו שתקנו לפניה שתי� ועני� בה שנצטוינו הק"ש עני�
מקומו כא� ואי� ע"ש במ"א נת' וכבר ופסוד"ז אנכנה"ג
שהגיע אחר שהוא הבולט חות� בעני� הזה הדרוש לעסק
היא זו אהבה בחי' והנה ואהבת, באמרו האהבה למדריגת
אלקות והמשכת אתעדל"ע אח"כ נעשה ועי"ז אתעדל"ת
האלה הדברי� והיו אח"כ מ"ש והיינו שוקע חות� בבחי'
ו') ו' (דברי� ב� ודברת לבב� על היו� מצו� אנכי אשר
חכמתו היא התורה כי הלכה זו ה' בדבר אא"ס להמשי�
להתחכ� ה' בחכמת חכמתו שמקשר בה לימודו וע"י ית'
הטמא בי� שיבדיל ע"י ה' באחדות ביטול לבחי' לבוא אי�
שמוע א� והי' אח"כ מ"ש וכ� מהטוב הרע ויפריד לטהור
עיקר כל שזהו י"ג) י"א (דברי� כו' מצותי אל תשמעו
גילוי להיות דהיינו ית' לשבתו מוכ� כלי להיות מ"ע רמ"ח
י"ס מער� אינו ית' עצמותו מצד כי בע"ס למעלה אא"ס
תורה שע"י אלא כלל איהו מדות אינו� מכל ולאו כלל
בכלי� אורו להלביש שיתצמצ� מעצמותו ממשיכי� ומצות
שז"ס התורה ע"י בבינה ומבי� בחכמה חכ� להקרות
רמ"ח שה� מ"ע רמ"ח ע"י וכ� כנגדו ושונה קורא הקב"ה
הצדקה ע"י ימינא דרועא בחסד שיתלבש דמלכא אברי�
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ט"ו (במדבר אות� ועשית� וכמ"ש המצות בכל וכיוצא
תורה שע"י זו המשכה נק' כ� ולהיות כתיב, את� ל"ט)
שוקעי� שהאותיות דהיינו שוקע חות� מ"ע ורמ"ח

שהח מה שהוא בהחות� המהונבלעי� זה ובחלל חלול ות�
בכלי� מתלבש ב"ה שמא"ס זו המשכה כ� האותיות,
עשר בחי' שה� ומצות תורה ע"י הנעשי� שוני� מכלי�
האד� בנפש מאירה ומש� הנ"ל אברי� ורמ"ח דע"ס כלי�
שהיא זרוע� על כחות� תש"י בחי' וזהו העל�, בבחי' ג"כ
מברכת שהוא הבריאה עול� לתק� דהיינו מיושב תפלה
בחי' רק הוא וק"ש דבפסוד"ז משו� ק"ש סו� עד יוצר
העלאה בבחי' כול� פרשיותיה וד' למעלה ממטה העלאה
ה' בגדולת ההתבוננות חו"ב בחי' יביא� כי והי' קדש
בפרשיות הנז' יצ"מ עני� וזהו וגבולי� המיצרי� מ� לצאת
ההתבוננות מ� הנולדת אהבה בחי' י"ה ב� בינה ופי' הנ"ל
עני� שהוא בההתבוננות כלולה האהבה שבעוד אלא
בינה נקראת בלב גילוי לידי באה ואינה השכל התפעלות
מ� שנולדי� ולאחר הנ"ל פרשיות ב' והוא י"ה ב�
בה שנאמר שמע פ' עני� זהו בלב גילוי לידי ההתבוננות
ועסק יראה בחי' שמוע א� והי' ופ' לבב� בכל ואהבת
מ"ע לרמ"ח שרש אהבה כי האוי"ר מ� הנמש� המצות
ט') קי"ג (תלי� שמחה הבני� א� ואז ל"ת לשס"ה ויראה
יהי' דייקא אזי אהוי"ר שה� הבני� את שהולידה לאחר
ג"כ בזה ויש שמחה ההתבוננות שהוא הבני� א� מ� נמש�
של ושמחה שמע דפ' שבלב באהבה שמחה מדריגות ב'
ממטה העלאה בחי' ה� אלה וכל שמוע א� דוהי' מצוה
ד' מלמעלה שעי"ז וההמשכה בליטה בבחי' למעלה
למע� קדש פ' דהיינו שקיעה בבחי' ה� מוחי' ד' פרשיות
אא"ס בהתלבשות ט') י"ג (שמות בפי� ה' תורת תהי'
עד האלהית, שבנפש בחכמה ואח"כ שבתורה בחכמה
כוללת הצדקה שמצות למעלה הצדקה נמש� והא"ש שבפ'
רוח להחיות היא הצדקה ועני� במ"א כמ"ש המצות כל
צדקה בחי' ית' אצלו שזהו הנבראי� עולמות ה� שפלי�
להיות הוא כ� גשמי ודומ� ממו� צדקה נות� שהאד� כמו
לנבראי� חיות להשפיע כדי הרחמנות במדת אא"ס המשכת
ית' בערכו גשמיות ועשי' דומ� בחי' כמו היא זו מדה הרי
שניתי לא הוי' אני כי כלל איהו מדות אינו� מכל דלאו
ממי וג� ח"ו התפעלות בו להיות ו') ג' (מלאכי כתיב
צרי� ולזה לבורא, נברא בי� כלל ערו� שאי� אחר יתפעל
מעשה ע"י כמו הרחמנות במדת להתלבש שימשיכוהו
צדקה כ� וזהו אתעדל"ע כ� כמו שיהי' באתעדל"ת הצדקה
החיי� לחיי ובסיס כ� היא שהצדקה י"ט) י"א (משלי לחיי�
שוקע חות� נקראי� אלו והמשכות ב"ה מא"ס הנמש�
הנ"ל וספירות כלי� בתו� שקיעה בבחי' מלמעלה שבאי�
ית' שלו השמאל זרוע דהיינו זרוע� על כחות� והיינו
כדכתיב ישראל כנסת ועליית הגבהת סיבת בא שממנה
לב� על כחות� ואח"כ ו') ב' (שה"ש לראשי. תחת שמאלו

בשקיעה שהוא ע"י מלמעלה בליטה בבחי' הבאי� תש"ר
הק"ש שאחר בשמו"ע הוא שמלמטה השקיעה ועני� למטה
עני� שזהו וכל מכל הרצו� ביטול בחי' הוא בשמו"ע כי
ביטול בחי' רק שהוא שבשמו"ע וההשתחוואות הכריעות
מ"ד) פ"ב (אבות רצונו מפני רצונ� בטל וכמאמר האמיתי
אלא ומדותיו ושכלו ברצונו פנימיות השתחוי' דהיינו
העיקר אבל הראש להרכי� בגופו בגילוי ג� להיות שצרי�
כל אד� שיתפלל הלואי ז"ל אמר� וזהו הרצו� ביטול הוא
כל רצו� ביטול לו שיהי' פי' א') כ"א (ברכות כולו היו�
הרשימו בחי' על וכוונת� התפלה עיקר זהו כי היו�
תהי', לכל כעפר ונפשי להיות היו� כל התפלה מ� שנשאר
בחי' רק הוא ענינ� שכל ל"ת בשס"ה העבודה הוא ועד"ז
שעטנז תלבש לא חלב תאכל לא תעשה ואל שב ההעדר
מ� במדריגה למעלה וה� המציאות, ביטול בחי' שהוא
נק' שלכ� שאוהב מי שיש אהבה בבחי' בו לדבקה המ"ע
וכל מכל עצמותו ביטול הוא מל"ת אבל הבולט וחות� הר
שוקע כמו ונעשה א"ע וביטל שצמצ� שוקע בחי' והוא
בבחי' ית' אלקותו וגילוי המשכת למעלה מעורר ועי"ז
י"ה מאותיות נמשכי� ל"ת דשס"ה וכנודע הבולט חות�
כדאי' מ"ע רמ"ח שורש שמה� ו"ה מאותיות שלמעלה
לאו וזהו רמ"ח זכרי ע� ו"ה שס"ה י"ה ע� שמי בת"ז
שענינה דשמו"ע שקיעה ע"י וכ� במ"א וכמ"ש לה� שקוד�
בבחי' הוא ולכ� דלמטה שקיעה בחי' שהוא תש"ר בחי'
האריז"ל, בש� כנ"ל דמעומד צלותא ע� א' בבחי' אצילות
ולכ� למטה שמלמעלה בתש"ר בליטה בחי' מלמעלה נמש�
עלי�, נקרא ה' ש� כי וראו כדכתיב האר� על בולטי� ה�
מ"ש ע"ד הוא תש"ר בליטת עני� וביאור י'). כ"ח (דברי�
ה' כבוד ונגלה ח') נ"ב (ישעי' יראו בעי� עי� כי לע"ל
ראינו לא אותותינו נאמר הגלות בזמ� כי ה') מ' (ישעי'
העולמות כל המחי' ה' מדבר שהאותיות ט') ע"ד (תלי�
בכמה והסתר העל� בבחי' אלא בגילוי אינ� ליש מאי�
לעתיד אבל למטה, כ"כ אלקות גילוי ואי� שוני� לבושי�
עוד יסתתר שלא כ') ל' (ישעי' מורי� עוד יכנ� ולא כתיב
ואמר וכמ"ש לעי� ממש בגילוי יבא אלא לבושי� בבחי'
עני� הוא ועד"ז ט'), כ"ה (ישעי' זה אלקינו הנה ההוא ביו�
בולטת האלהית ההמשכה שיהי' דתש"ר הבולט חות�

המעל לבוש בלי אשרבגילוי האלהות גילוי היפו� וזהו י�
אא"ס ממשי� בתורה העוסק כל שבודאי דאעפ"י עכשיו
ממשי� אבל האלהית שבנפשו בחכמה וממנה בחכמה
ב') ק"ד (תלי� כשלמה אור עוטה וכמ"ש לבוש בבחי'
אא"ס ולהסתיר להעלי� ושלמה לבוש נק' אור הנק' שהחכ'
שאא"ס ואברי� כלי� שנק' מ"ע רמ"ח בכל הוא וכ� ב"ה
הנפש וחיות אור כמשל כעת בה� ונעל� מוסתר ב"ה
לעתיד אבל שוקע חות� נקראי� ולכ� בהאברי� שמלובש
כמו למטה ויהי' לעי� נעלמות שהיו ההמשכות כל שיתגלו
(ישעי' כו' קדשו זרוע את ה' חש� כמ"ש למעלה שהוא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

צ"ח (תלי� גלה הגוי� לעיני אר� אפסי כל וראו י') נ"ב
הבולט חות� נק' זהו כתובי� בהרבה וכמבו' ב')
לבוש בלי בולט האלהות וגילוי עליוני� שהאותיות
תפילי� מניח הקב"ה כמשרז"ל תש"ר המה ועד"ז המעלי�,
היינו שלו ותש"ר סוכ"ע בחי' הקב"ה דהנה א') ו' (ברכות
בגילוי יבא כאשר כו' ומבי� חכי� דאצי' במדות אורו גילוי
לעתיד כמו אלא במצות כמו המעלי� לבוש בבחי' ולא
שלו שבתש"ר שאמרו ומה כו'] מורי� עוד יכנ� ולא [דכתי'
שע"י לפי היינו כ"א) י"ז (דה"א ישראל כעמ� ומי נז' ית'
נעשה דלמטה השקיעה שהוא שלה� רצו� ביטול בחי'

כנ"ל*: תש"ר הנק' זו דהמשכה בליטה
‰"‚‰

כחות� שימני ע"פ בכתב מבואר כא� שהעתקתי כמו (*

זו המשכה נשתני' מה כי לשאול, מקו� כא� ויש וגו'
שאז העתיד ע"ש אי בולט חות� אותה שנקרא דתש"ר
כל הרי לבוש בלי שהיא כמו זו המשכה אור תתגלה
לעתיד יתגלו בהעל� כעת שה� מ"ע רמ"ח מכל ההמשכות
(אבות מצוה מצוה שכר שז"ס מקומות בכמה כמבואר לבא
עצמו הוא המצות ע"י הנמש� אלקות שגלוי מ"ב) פ"ד
מ"ע רמ"ח שמכל ופשיטא לע"ל לעינינו שיתגלה השכר

וכל לפני� צרי� די� ולית השכר יתגלה כול� כנגד ות"ת
ואעפ"כ מזה, מלאי� והתלמוד והנביאי� הקבלה ספרי
א"כ בהעל� ה� שכעת מפני שוקע חות� נקראי� כול�
העתיד, ע"ש בולט חות� דתש"ר המשכה עני� יקרא למה
נראי' דתש"ר ההמשכה אי� לכאור' הרי עתה של על ואי
הקדושי� דבריו בכוונת לי והנראה ההמשכות, מכל יותר
כי והוא עתה, ג� זו להמשכה יתרו� שיש באמת שר"ל
שמלמטה רצו� וביטול השקיעה בחי' שהוא תש"ר עני�
נמש� עי"ז הרי והשתחוואות בכריעות השמו"ע עני� כמו
שיהי' עד מלמעלה בליטה בבחי' מלמעלה א"ס הארת
הפעולה שינוי גור� התפלה ע"י כי והיינו למטה ג� בולט
מי רחב"ד שאמר וכמו החולה ובריאת המטר ירידת כמו
א') כ"ה (תענית וידליק לחומ� יאמר וידליק לשמ� שאמר
להיות הדבר אותו את המחיי� הצירופי� שינויי עני� שזהו
אותותינו ה"ז במ"א כמ"ש צירו� אל מצירו� משתני�
יש הרוחניי� בעולמות למעלה באמת וג� ממש, ראינו
בהתלבשות שבאי� מ"ע רמ"ח שע"י ההמשכות בי� חילוק
ש� שה� ותש"ר מל"ת שע"י ההמשכות ובי� כנ"ל ש� ג�
יתרו� לה� יהי' לעתיד שג� ואפשר וכמשי"ת גמור בגילוי
הגה"ה): (ע"כ מתורתו. נפלאות יראנו וה' הגילוי באיכות

oilitz zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

פלגיוÙÏÂ¯˘[סג)] נהר מ"ו) (תלי� מ"ש צ"ל ישמחו10זה
הוא פלגיו בינה, הוא נהר פי' אלקי� עיר
מבינה הנולדי� מדות ז' שה� מבינה הנמשכי� הנחלי�

שנת"לש הי� אל הולכי� הנחלי� כל עוד11ז"ע מהו וא"כ ,
הוא אלקי� עיר כי ונודע אלקי�, עיר ישמחו פלגיו נהר עני�

השמחה ומה"ע אלקינו עיר הנק' המל' נודע12בחי' הנה כו'.
פרצופי� דו וחוה אדה"ר כי המל' בני� הוא ר"ה בכל כי
ה' ויב� ראשונה חוה היא מצלעותיו אחת ונסר נבראו,
המל' מדת כי והיינו המל', בני� בחי' זהו הצלע את אלקי�
בני� הוא ובר"ה לבד, אחת נקודה רק שורש בסוד נאצלה
ברכות ט' שז"ע פרצו� בבחי' להיות אותה שבוני� המל'

כנ"ל דר"ה תקיעות והתקיעות13וט' הברכות שע"י
בבחי' נעשית ואז המל' נקודת לבחי' ספירות ט' ממשיכי�

מלכיות פסוקי עני� וזהו כו', של� זכרונות14פרצו�
כמו המל', בני� שצ"ל התורה מ� ראי' שמביאי� ושופרות
אומר פלוני שהרי אתי שהנכו� תדע לחבירו האומר אחד
כל וה� המל', בני� עני� בתורת� ככתוב אומרי� וכ� כ�, ג"כ
וזהו כו', ושופרות זכרונות בעני� הוא וכ� מלכיות, פסוקי
תושבע"פ מייסדי� שה� אר� מוסדי והאיתני� עני� ג"כ
שימשא יחוד צ"ל ר"ח בכל ומ"מ מל'. בחי' אר� שנק'
השמש דהנה מהשמש, חדש אור קבלתה לצור� וסיהרא
ש� בחי' שיש לו קוינו הוי' זה וכתי' הוי', שמש בחי' הוא

(10eiblt xdp ..y"n l"vג ה, במדבר לקו"ת זה ע"פ עוד ראה :

תקפט ואיל�. תקפא ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ואיל�. ד ו, ואיל�.
ואיל�. ק ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי בס' ובארוכה ואיל�.

פט. ע' תרנ"ט סה"מ
(11l"zpy mid l` mikled milgpd lk r"fy.�הנחלי כל ד"ה לעיל :
(12dgnyd r"dne ..miwl` xir egnyi eiblt xdp oipr cer edn:

נהר ש[פסוק נאמר וא� זה: מבאר רלטֿמ ע' ש� תרל"ג בסה"מ בד"ה
איננו והי� נאמר ש� הרי הנחלי�, כל פסוק ע� אחד עני� זהו פלגיו]

שהי� לומר צרי� כול� לדברי ועכ"ז ע"ז, המפרשי� בפי' עי' מלא,
התפעלות הוא שענינה השמחה היפ� זהו והרי כ"כ, מזה מתפעל אינו

ה�. עניני� ששני לומר בהכרח אלא כו', הגילוי שמצד
(13l"pk d"xc zeriwz 'he zekxa 'h r"fy�הנחלי כל ד"ה לעיל :

ש�.
(14dxezd on 'i`x oi`iany zeikln iweqt r"feלקו"ת בכ"ז ראה :

אדה"ז מאמרי ג. רמא, ב. רלח, דא"ח ע� סידור ג. נו, לר"ה דרושי�
ועוד. ריח. ע' תקס"ד



קטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

צ"ח (תלי� גלה הגוי� לעיני אר� אפסי כל וראו י') נ"ב
הבולט חות� נק' זהו כתובי� בהרבה וכמבו' ב')
לבוש בלי בולט האלהות וגילוי עליוני� שהאותיות
תפילי� מניח הקב"ה כמשרז"ל תש"ר המה ועד"ז המעלי�,
היינו שלו ותש"ר סוכ"ע בחי' הקב"ה דהנה א') ו' (ברכות
בגילוי יבא כאשר כו' ומבי� חכי� דאצי' במדות אורו גילוי
לעתיד כמו אלא במצות כמו המעלי� לבוש בבחי' ולא
שלו שבתש"ר שאמרו ומה כו'] מורי� עוד יכנ� ולא [דכתי'
שע"י לפי היינו כ"א) י"ז (דה"א ישראל כעמ� ומי נז' ית'
נעשה דלמטה השקיעה שהוא שלה� רצו� ביטול בחי'

כנ"ל*: תש"ר הנק' זו דהמשכה בליטה
‰"‚‰

כחות� שימני ע"פ בכתב מבואר כא� שהעתקתי כמו (*

זו המשכה נשתני' מה כי לשאול, מקו� כא� ויש וגו'
שאז העתיד ע"ש אי בולט חות� אותה שנקרא דתש"ר
כל הרי לבוש בלי שהיא כמו זו המשכה אור תתגלה
לעתיד יתגלו בהעל� כעת שה� מ"ע רמ"ח מכל ההמשכות
(אבות מצוה מצוה שכר שז"ס מקומות בכמה כמבואר לבא
עצמו הוא המצות ע"י הנמש� אלקות שגלוי מ"ב) פ"ד
מ"ע רמ"ח שמכל ופשיטא לע"ל לעינינו שיתגלה השכר

וכל לפני� צרי� די� ולית השכר יתגלה כול� כנגד ות"ת
ואעפ"כ מזה, מלאי� והתלמוד והנביאי� הקבלה ספרי
א"כ בהעל� ה� שכעת מפני שוקע חות� נקראי� כול�
העתיד, ע"ש בולט חות� דתש"ר המשכה עני� יקרא למה
נראי' דתש"ר ההמשכה אי� לכאור' הרי עתה של על ואי
הקדושי� דבריו בכוונת לי והנראה ההמשכות, מכל יותר
כי והוא עתה, ג� זו להמשכה יתרו� שיש באמת שר"ל
שמלמטה רצו� וביטול השקיעה בחי' שהוא תש"ר עני�
נמש� עי"ז הרי והשתחוואות בכריעות השמו"ע עני� כמו
שיהי' עד מלמעלה בליטה בבחי' מלמעלה א"ס הארת
הפעולה שינוי גור� התפלה ע"י כי והיינו למטה ג� בולט
מי רחב"ד שאמר וכמו החולה ובריאת המטר ירידת כמו
א') כ"ה (תענית וידליק לחומ� יאמר וידליק לשמ� שאמר
להיות הדבר אותו את המחיי� הצירופי� שינויי עני� שזהו
אותותינו ה"ז במ"א כמ"ש צירו� אל מצירו� משתני�
יש הרוחניי� בעולמות למעלה באמת וג� ממש, ראינו
בהתלבשות שבאי� מ"ע רמ"ח שע"י ההמשכות בי� חילוק
ש� שה� ותש"ר מל"ת שע"י ההמשכות ובי� כנ"ל ש� ג�
יתרו� לה� יהי' לעתיד שג� ואפשר וכמשי"ת גמור בגילוי
הגה"ה): (ע"כ מתורתו. נפלאות יראנו וה' הגילוי באיכות

oilitz zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

פלגיוÙÏÂ¯˘[סג)] נהר מ"ו) (תלי� מ"ש צ"ל ישמחו10זה
הוא פלגיו בינה, הוא נהר פי' אלקי� עיר
מבינה הנולדי� מדות ז' שה� מבינה הנמשכי� הנחלי�

שנת"לש הי� אל הולכי� הנחלי� כל עוד11ז"ע מהו וא"כ ,
הוא אלקי� עיר כי ונודע אלקי�, עיר ישמחו פלגיו נהר עני�

השמחה ומה"ע אלקינו עיר הנק' המל' נודע12בחי' הנה כו'.
פרצופי� דו וחוה אדה"ר כי המל' בני� הוא ר"ה בכל כי
ה' ויב� ראשונה חוה היא מצלעותיו אחת ונסר נבראו,
המל' מדת כי והיינו המל', בני� בחי' זהו הצלע את אלקי�
בני� הוא ובר"ה לבד, אחת נקודה רק שורש בסוד נאצלה
ברכות ט' שז"ע פרצו� בבחי' להיות אותה שבוני� המל'

כנ"ל דר"ה תקיעות והתקיעות13וט' הברכות שע"י
בבחי' נעשית ואז המל' נקודת לבחי' ספירות ט' ממשיכי�

מלכיות פסוקי עני� וזהו כו', של� זכרונות14פרצו�
כמו המל', בני� שצ"ל התורה מ� ראי' שמביאי� ושופרות
אומר פלוני שהרי אתי שהנכו� תדע לחבירו האומר אחד
כל וה� המל', בני� עני� בתורת� ככתוב אומרי� וכ� כ�, ג"כ
וזהו כו', ושופרות זכרונות בעני� הוא וכ� מלכיות, פסוקי
תושבע"פ מייסדי� שה� אר� מוסדי והאיתני� עני� ג"כ
שימשא יחוד צ"ל ר"ח בכל ומ"מ מל'. בחי' אר� שנק'
השמש דהנה מהשמש, חדש אור קבלתה לצור� וסיהרא
ש� בחי' שיש לו קוינו הוי' זה וכתי' הוי', שמש בחי' הוא

(10eiblt xdp ..y"n l"vג ה, במדבר לקו"ת זה ע"פ עוד ראה :

תקפט ואיל�. תקפא ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ואיל�. ד ו, ואיל�.
ואיל�. ק ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי בס' ובארוכה ואיל�.

פט. ע' תרנ"ט סה"מ
(11l"zpy mid l` mikled milgpd lk r"fy.�הנחלי כל ד"ה לעיל :
(12dgnyd r"dne ..miwl` xir egnyi eiblt xdp oipr cer edn:

נהר ש[פסוק נאמר וא� זה: מבאר רלטֿמ ע' ש� תרל"ג בסה"מ בד"ה
איננו והי� נאמר ש� הרי הנחלי�, כל פסוק ע� אחד עני� זהו פלגיו]

שהי� לומר צרי� כול� לדברי ועכ"ז ע"ז, המפרשי� בפי' עי' מלא,
התפעלות הוא שענינה השמחה היפ� זהו והרי כ"כ, מזה מתפעל אינו

ה�. עניני� ששני לומר בהכרח אלא כו', הגילוי שמצד
(13l"pk d"xc zeriwz 'he zekxa 'h r"fy�הנחלי כל ד"ה לעיל :

ש�.
(14dxezd on 'i`x oi`iany zeikln iweqt r"feלקו"ת בכ"ז ראה :

אדה"ז מאמרי ג. רמא, ב. רלח, דא"ח ע� סידור ג. נו, לר"ה דרושי�
ועוד. ריח. ע' תקס"ד



c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

דת"י משמאל בג"ה מימי� חח"� קוי� בציור שנמש� הוי'
אלכסו� גבולי י"ב בחי' והיינו הוי', צירופי י"ב ויש באמצע,

והנצח,15דז"א החסד ע� חכ' חיבור הוא חח"� כי והוא ,
ונודע ההוד, וע� הגבורה ע� הבינה חיבור בחי' הוא ובג"ה

הגבורה ענ� והוד החסד ענ� נצח להיות16כי בכדי אמנ� ,

זהו הנצח ע� והגבורה ההוד ע� החסד והתכללות חיבור
ע� החסד מתחבר שבאלכסו� אלכסוני� גבולי בחי' ע"י
גבולי י"ב יש מדות הששה ובכל הנצח ע� והגבורה ההוד
ר"ח ובכל כו', מדות הששה מתחברי� שבה� אלכסו�
י"ב בחי' שה� הוי' צירופי מי"ב חדש צירו� הלבנה מקבלת
בר"ה נבנית שכבר אחר וזהו דז"א. מדות דו' אלכסו� גבולי

בנה מצלעותיו אחת שנסר שלאחר באדה"ר וכמו דוקא,
ואח"כ הצלע, את אלקי� ה' ויב� כמ"ש בני� בבחי' אותה
עצ� הפע� זאת אמר ואז היחוד להיות האד� אל ויביאה
בני� צ"ל שתחלה ג"כ, המל' בבחי' הוא וכ� וגו'. מעצמי
בחי' מהשמש היחוד מקבלת ר"ח בכל ואח"כ בר"ה, המל'
נסתר קבלתה שבעת במ"א ומ"ש חדש. דצירו� חדש אור
א� הוא שכ� אמת היסוד, תחת נקודה שנעשית עד בנינה כל
אחר, באופ� האור לקבל לה שא"א לפי הביטול בבחי' זהו
בני� צ"ל הי' דאל"כ בנינה כל ולא שעה לפי רק זהו אמנ�
מלכיות פסוקי לומר צרי� והי' בר"ה כמו ר"ח בכל המל'

כנ"ל. אלא כו' ושופרות וזכרונות

`"lxz mixgde jynd

yceg xgn 'eb xn`ie d"c xn`n

(15`"fc oeqkl` ileab a"i 'iga epiide 'ied itexiv a"iלקו"ת ראה :
במדבר רכה. ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי ג. כז, ראה א. צד, מסעי
א פה, לאדהאמ"צ ביאוה"ז שז]. ע' ש� [וראה ואיל�. קכד ע' ח"א
ע' בא א. ז, ש� בראשית אוה"ת ואיל�. תנא ע' ח"א ולהצ"צ ואיל�.

המאמר]. בתחילת לעיל שנסמנו חודש מחר ע"פ [ובדרושי� רנד.
(16dxeabd spr cede cqgd spr gvp ik rcepeבארוכה ראה :

ועוד. ואיל�. ג צ, מסעי לקו"ת

•

.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âהעלי�נה ה��ונה �פי ��ה� הי�ת ע� ה�בע לב��י ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ע�ל� לברא ית�ר� �רצ�נ� �עלה ויתע�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹית�ר�
יהיה �ע�ל� האלקי הא�ר �� א� ודבר עני� �ל וא�ר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��מי
לב��י ה�ה זה �ל ע� ה�ה ה�בע, �לב��י �מס��ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמתע��
את �מס�ירי� מעלימי� ה� הרי מה�ת� עצ� מ�ד ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה�בע
י�כל �מסחר הע�סק האד� א�ר עד האלקי, וה�פע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהא�ר
יד� וע�צ� �ח� ו�ל�� חס �א�� �עצמ� �לד��ת ְְְְְְְִִֶַַַָָֹלטע�ת
�עסק ��תח�� ל� עמדה וחכמת� ה�ה, החיל את ל� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָע�ה
�כל ולדר�� לחק�ר ה�בע �י על �התנהג וה�מ�ר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה��ח
ה�בע, דרכי לפי נא�תי� ה��תר �דרכי� �חר ה�נ��ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָעניני
�ח��ל�ת ��ה בזה �ע�ה ה�כירה א�פ�י �עני� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכ�
להרויח ל� עמד� א�ה וכל ה�בע דרכי �י על ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוהתח�מ�ת
א�א אינ� ה�בע לב��י א�ה �ל ה�ה �באמת �ד�ל, ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָריוח
ה�ב�� ידי על מלמעלה נמ�כת ה�רכה אבל לבד ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָלב��
��י��ל �כמ� ו�ל��, חס ה�ב�� עצמ�ת מ�ד ְְְְְִִֶַַַַָֹולא
(�ברי� ��ת�ב �כמ� וה�רח ה�מ� ידי על נמ�� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�ב�א�ת
זה וע� ירחי� �ר� �מ�גד �מ� �ב�א�ת �מ�גד יד) ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָלג.
א� �י �להטיב להרע �יד� ואי� הה��עה �ל�חי א�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאינ�
לעיל ��ת�אר �כמ� ה�א, �ר�� ה�ד�� יאמר א�ר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת
לבד ��ליח רק ה�א וה�ב�� העסק �� א), �רק כג ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(מאמר
��רי� א�א ה�א �ר�� ה�ד�� �יד היא ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָוהה��עה
מ�ב� זה �לפי ה�בע, לב��י �ה� ועסק �לב�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלהתל��

צ�ר� ללא זה �י מ�אי י�תר �ה�ב�� להארי� צריכי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ�אי�
ית�ר� ה��עת� א� �י העי�ר ה�א ה�ב�� ��א ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמאחר
למי ��ת��ל ה�א העי�ר �� וא� ה�ב��, ידי על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ����יע
וה�צ�ת ה��רה �דר� �ר�� ויי�ר ��� וה�כסי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�הע��ר
ל� ���מ�� והיינ� חסד, וה��עת ה' לבר�ת רא�י ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ��היה
ע�ל ק�לת ידי על ה���רי� וי�� ה�נה �רא� החסד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקצבת
��א והיינ� האמי�ית, ���בת� ידי ועל ית�ר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמלכ�ת�
החסד קצבת ל� י��יע ה�א �ר�� �ה�ד�� זה ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ��ביל
א�א ת��בה, ויע�ה מלכ�ת� ע�ל עליו יק�ל ל� ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�קצבה
מ�ד אמי�ית �היה וה���בה �מי� מלכ�ת ע�ל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ�ה��לת
ה��רה �ק��� חזק ויהיה להי�ת צרי� ��� מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעצמ�
וי�אל �בכ�ונה �זמ�� �פ�ה להת��ל ה�נה �ל ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ�מצ�ת
מניע�ת ��� �לי קב�עי� �זמ�י� ��רה וילמ�ד �� �� ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָצרכיו
מעט �� ל� ויס�יק �מ�� �מ�א יעס�ק �� ואחר ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָוע��בי�
ונמ�� עלי�� החסד ל� נקצב ��בר �מאחר עסק, על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָזמ�
�בריאהֿ ספיר�ת �ע�ר ה�לי� �ה� �לב��י� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָונתל��
וכ� ה��ל�ת �ל ה�בע לב�� רק חסר ואינ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיצירהֿע��ה
עסק �מעט ה�ה �� על וא�ר ה�רנסה �לי �ל ה�בע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלב��י
ו��מ�� העסק �לב�� החסד ויתל�� י�מ�� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ��ע�ה
מע�יו �י על רא�י ה�א האד� �א�ר והיינ� ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָהה��עה,
מע�יקא החסד נמ�� אז הרי עלי�� לחסד �מצ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ���רה
(מאמר �נ"ל �אציל�ת ה�פיר�ת התע�רר�ת ידי על ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָק�י�א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכלי� �לב��י� ונמ�� וי�רד �אציל�ת �מלכ�ת א) �רק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָכד
�לב��י �מת��� �בריאהֿיצירהֿע��ה ספיר�ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ע�ר
�י ואז העסק לב�� ידי על למ�ה נמ�� ה�א והרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה��ל�ת
לה��עת רא�י אינ� ו�ל�� חס א� אבל עסק, מעט ��ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ו למעלההחסד החסד קצבת נמ�� לא �א�ר היינ� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
קצבת ו�ל�� חס נמ�� ���א יאמר �מי והיינ� ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹֹ�אציל�ת,
א� �� אפיל� א�א �לל, ה���רי� וי�� ה�נה �רא� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהחסד
נמ�� אינ� א� ה�ה �אציל�ת �מלכ�ת למעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָנמ��
להי�ת ���כל �א�פ� �ריאה�יצירה�ע��ה �לב��י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מצט�יר
�רק יט (מאמר לעיל ��ת�אר �כמ� ג�מית ה��עה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ�ה

ו�ל�� חס �אי� מאחר ההתע�ק�ת רי��י ל� ��עיל מה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָא),
ה�א העי�ר �� וא� ל�ל�, רחמנא מלמעלה החסד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמ�כת
ה�ה עלי�� החסד �חינת �כ��מ�� לאלק�ת מס�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��היה

עסק. �מעט �� �ע�יר היא ה' ְְֲִִִִֵֶַַַַ�ר�ת
.¯evÈ˜ה�ה ��מעלה סדר �י על �ה� הג� ה�בע לב��י ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

לב��י� רק ה� �באמת �מאד, מעלימי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹה�ה
ה��פע אלק�ת ה�א והעי�ר �ה� להארי� �אי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�לבד
ע�י� ולק��ע �במתינ�ת �צ��ר �תפ�ה זהיר להי�ת ְְְְְְְִִִִִִִִִִִַָָָוצרי�
רי��י �� י�עיל לא רא�י אינ� ו�ל�� חס �כא�ר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹל��רה,
�ע�יר. ה' �ר�ת עסק �מעט �� ה�ה �כ�רא�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהתע�ק�ת
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המאריך כל ה'. אחדות ניכרת ובזה העולם, את מחיה האלקי אחד,האור בה' להתבונן –

תעשיר. היא שרק ה' ברכת לקבל טהור כלי לעשות רק צריך הפרטית, ובהשגחתו

u"xz mixn`n

‰p‰Âכל� ונ�ר נראה ה�א ית�ר� ה��רא אחד�ת ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
�הע�ל� מת��נ� האד� �א�ר והינ� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָה�בראי�,
מה �זה� האלקי, והח��ת הא�ר ר�אה ה�א ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹוה�בראי�,
"מ��רי �תיב �ה�ה וה�בראי�, הע�ל� �מח�ה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ה�ה
�הע�ר �עצמ� �מר�י� י�דע �האד� �כמ� אלק�", ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחזה

ה�פ� וח��ת א�ר �� �הח��תה�א מר�י� ה�א עב�דה ידי (ועל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָ

אלק�ת) –ה�א והראיה �לל, �בר אינ� �עצמ� �ה��� , ְְְְְְֱֵַַָָָָָָֹ
��למ�ת, האברי� �ל ���נ� הג� מה���, ה�פ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�בצאת
הרי וכ�', לד�ר יכ�ל ה�ה ואי� ר�אה העי� אי� מק�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�מ�ל
�� יבי� מ�ה ה�ה �האד� �ה�א �כמ� ח��ת�, ה�א �� ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהע�ר
את המח�ה האלקי והח��ת הא�ר ה�א �הע�ר ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ע�ל�
ה�א �האד� נת� �ר�י �אב�ת וכדאיתא וה�בראי�, ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָהע�ל�
קט� ��הע�ל� �כ�� �ד�ל, ��� ה�א והע�ל� קט� ְְְֵֶָָָָָָָָָָע�ל�
�ה��� ה�א כ� �מ� ה�ה והח��ת, הא�ר ה�א הע�ר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהרי
נ�ר ה�א ית�ר� ה��רא �אחד�ת אחד", "הויה וזה� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ד�ל,
�מק�� �אר�ה ��באר �מ� ה�בראי�, �כל �מ�ח� ְָָ�ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹונראה
להארי� �ה�א �אחד", ה�ארי� "�ל וזה� זה. �עני� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחר
היא ז� �ידיעה הי�ת �ע� אחד, �הוי' ההת��ננ�ת ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ�אריכ�ת

�מצא", אלק� "החקר ��ת�ב �מ� ע��נית, �כלית ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהבנה
אלע �א �אס זי� הערט �ער ה�גה נ�מה אי� ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָא�ער

�רטיגאידע� �כל להת��נ� �"אחד", האריכ�ת וזה� , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָ
�מפרנס ז� ית�ר� ה�א �י �רטית, הה�גחה �עני� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�בראי�
את לה� נ�ת� וא�ה י��ר�, אלי� כל "עיני �כתיב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹל�ל,
העלי�נה. מהה�גחה �הקצב �פי מאכל �ל �ע��" ְְְֵֶַַַָָָָ�ְְְֲִִֶֶַָָָאכל�
מ�ח �עסק �ח��ל�תיו �כל �מ�ח� האד� ר�אה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָוכ�

ו ה�עיל, לבלי ה� ה�א�ממ�ר האד� עב�דת �ל הנה �� על ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
�לי לע��ת א�א צרי� �אינ� ית�ר�, לחס�� לצ��ת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָרק
על זמ� ל� להי�ת צרי� �במילא �ע�יר, היא הוי' ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָ�בר�ת
לה� נ�ת� "וא�ה �זה� לת�רה, ע�י� �קביע�ת �צ��ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�פ�ה
�עת ולא ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �ע�� �ע��", אכל� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאת
�ל וע�ית �עבד ימי� "��ת �כתיב ר�צה, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�האד�
רק א�א אינ� אמנ� מלאכה, ע��ת ��ריכי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכ��",
לא ה�ה ה�רכה, �� ���רה �בכדי העלי�נה, ל�רכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�לי
א�א וכ�', �עת מ�נבת טה�רה �לי להי�ת ��ריכה �לבד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָז�
ואז ה��רה, �י על ��רה �רנסת� �לי ��היה זאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹע�ד

הוי'. לבר�ת �לי ְְְֲִִַָָה�א
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וכלי� �לב��י� ונמ�� וי�רד �אציל�ת �מלכ�ת א) �רק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָכד
�לב��י �מת��� �בריאהֿיצירהֿע��ה ספיר�ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ע�ר
�י ואז העסק לב�� ידי על למ�ה נמ�� ה�א והרי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה��ל�ת
לה��עת רא�י אינ� ו�ל�� חס א� אבל עסק, מעט ��ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ו למעלההחסד החסד קצבת נמ�� לא �א�ר היינ� ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
קצבת ו�ל�� חס נמ�� ���א יאמר �מי והיינ� ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹֹ�אציל�ת,
א� �� אפיל� א�א �לל, ה���רי� וי�� ה�נה �רא� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהחסד
נמ�� אינ� א� ה�ה �אציל�ת �מלכ�ת למעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָנמ��
להי�ת ���כל �א�פ� �ריאה�יצירה�ע��ה �לב��י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מצט�יר
�רק יט (מאמר לעיל ��ת�אר �כמ� ג�מית ה��עה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ�ה

ו�ל�� חס �אי� מאחר ההתע�ק�ת רי��י ל� ��עיל מה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָא),
ה�א העי�ר �� וא� ל�ל�, רחמנא מלמעלה החסד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמ�כת
ה�ה עלי�� החסד �חינת �כ��מ�� לאלק�ת מס�ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��היה

עסק. �מעט �� �ע�יר היא ה' ְְֲִִִִֵֶַַַַ�ר�ת
.¯evÈ˜ה�ה ��מעלה סדר �י על �ה� הג� ה�בע לב��י ƒְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

לב��י� רק ה� �באמת �מאד, מעלימי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹה�ה
ה��פע אלק�ת ה�א והעי�ר �ה� להארי� �אי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�לבד
ע�י� ולק��ע �במתינ�ת �צ��ר �תפ�ה זהיר להי�ת ְְְְְְְִִִִִִִִִִִַָָָוצרי�
רי��י �� י�עיל לא רא�י אינ� ו�ל�� חס �כא�ר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹל��רה,
�ע�יר. ה' �ר�ת עסק �מעט �� ה�ה �כ�רא�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהתע�ק�ת

a wxt dk xn`n
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המאריך כל ה'. אחדות ניכרת ובזה העולם, את מחיה האלקי אחד,האור בה' להתבונן –

תעשיר. היא שרק ה' ברכת לקבל טהור כלי לעשות רק צריך הפרטית, ובהשגחתו

u"xz mixn`n

‰p‰Âכל� ונ�ר נראה ה�א ית�ר� ה��רא אחד�ת ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
�הע�ל� מת��נ� האד� �א�ר והינ� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָה�בראי�,
מה �זה� האלקי, והח��ת הא�ר ר�אה ה�א ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹוה�בראי�,
"מ��רי �תיב �ה�ה וה�בראי�, הע�ל� �מח�ה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ה�ה
�הע�ר �עצמ� �מר�י� י�דע �האד� �כמ� אלק�", ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחזה

ה�פ� וח��ת א�ר �� �הח��תה�א מר�י� ה�א עב�דה ידי (ועל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָ

אלק�ת) –ה�א והראיה �לל, �בר אינ� �עצמ� �ה��� , ְְְְְְֱֵַַָָָָָָֹ
��למ�ת, האברי� �ל ���נ� הג� מה���, ה�פ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�בצאת
הרי וכ�', לד�ר יכ�ל ה�ה ואי� ר�אה העי� אי� מק�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�מ�ל
�� יבי� מ�ה ה�ה �האד� �ה�א �כמ� ח��ת�, ה�א �� ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהע�ר
את המח�ה האלקי והח��ת הא�ר ה�א �הע�ר ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ע�ל�
ה�א �האד� נת� �ר�י �אב�ת וכדאיתא וה�בראי�, ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָהע�ל�
קט� ��הע�ל� �כ�� �ד�ל, ��� ה�א והע�ל� קט� ְְְֵֶָָָָָָָָָָע�ל�
�ה��� ה�א כ� �מ� ה�ה והח��ת, הא�ר ה�א הע�ר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהרי
נ�ר ה�א ית�ר� ה��רא �אחד�ת אחד", "הויה וזה� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ד�ל,
�מק�� �אר�ה ��באר �מ� ה�בראי�, �כל �מ�ח� ְָָ�ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹונראה
להארי� �ה�א �אחד", ה�ארי� "�ל וזה� זה. �עני� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחר
היא ז� �ידיעה הי�ת �ע� אחד, �הוי' ההת��ננ�ת ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ�אריכ�ת

�מצא", אלק� "החקר ��ת�ב �מ� ע��נית, �כלית ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהבנה
אלע �א �אס זי� הערט �ער ה�גה נ�מה אי� ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָא�ער

�רטיגאידע� �כל להת��נ� �"אחד", האריכ�ת וזה� , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָ
�מפרנס ז� ית�ר� ה�א �י �רטית, הה�גחה �עני� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�בראי�
את לה� נ�ת� וא�ה י��ר�, אלי� כל "עיני �כתיב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹל�ל,
העלי�נה. מהה�גחה �הקצב �פי מאכל �ל �ע��" ְְְֵֶַַַָָָָ�ְְְֲִִֶֶַָָָאכל�
מ�ח �עסק �ח��ל�תיו �כל �מ�ח� האד� ר�אה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָוכ�

ו ה�עיל, לבלי ה� ה�א�ממ�ר האד� עב�דת �ל הנה �� על ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
�לי לע��ת א�א צרי� �אינ� ית�ר�, לחס�� לצ��ת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָרק
על זמ� ל� להי�ת צרי� �במילא �ע�יר, היא הוי' ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָ�בר�ת
לה� נ�ת� "וא�ה �זה� לת�רה, ע�י� �קביע�ת �צ��ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�פ�ה
�עת ולא ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �ע�� �ע��", אכל� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאת
�ל וע�ית �עבד ימי� "��ת �כתיב ר�צה, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�האד�
רק א�א אינ� אמנ� מלאכה, ע��ת ��ריכי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמלאכ��",
לא ה�ה ה�רכה, �� ���רה �בכדי העלי�נה, ל�רכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�לי
א�א וכ�', �עת מ�נבת טה�רה �לי להי�ת ��ריכה �לבד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָז�
ואז ה��רה, �י על ��רה �רנסת� �לי ��היה זאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹע�ד

הוי'. לבר�ת �לי ְְְֲִִַָָה�א

cg`a jix`nd lk d"c
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ישראל.ג. כל אצל (נקלט) מופנם זה - נשמתית בהשגה אבל
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.ÂËחשון שבחודש הערבים באחד תקל"א, בשנת

של הכנסת ובבית מאד רע אויר מזג היה בחוץ בשקלוב,

הסוגיא את בעיון בו כל יוסף ר' הגאון למד הפרושים

טפחים" מעשרה למעלה באילן שעות9"נתנו כמה במשך ,

ברש"י ודייק רבנן" ומאי רבי "מאי הענין את למד

גדולה. בעמקות

ליטא, בכל מפורסם כבר היה בו כל יוסף ר' הגאון

"מרנא בתואר הכתירוהו בוילנה, ואפילו ובמינסק

הגדולה וגאונותו בפניו, שלא כשהזכירוהו ורבנא"

נסע כי באשכנז, התורה גדולי בין כבר היתה מפורסמת

גדולי עם נפגש שם בלייפציג לירידים פעמים כמה

לשנתו הגיע ולא לימים צעיר עדיין שהיה למרות התורה,

הארבעים.

רחב, לב בעל בדעתו, תקיף בטבעו היה בו כל יוסף ר'

שמר לאחרים, גם זאת להרגיש ונתן עצמו מעלת ידע

פרטי בכל ביותר גדולה בזהירות התורה כבוד על מאד

הפרטים.

שבעת בו כל יוסף ר' הגאון של דרכו את ידעו כולם

או הלימוד את בגמרו דבר. שום אותו לשאול אין לימודו

� ממשנתו הפסיק בעצמו כשהוא הלימוד, באמצע גם

שרוצים. מה אותו לשאול יכולים

רבה וברתיחה בקול ללמוד היה רגיל בו כל יוסף ר'

לומד היה לעצמו, לומד וכשהיה ברחבות. הכל כטבעו

בגמרא, פיסקא כל אחד. עוד עם לומד כאילו רם בקול

או רש"י ובלמדו לאידיש, מתרגם היה ותוספות רש"י

קושיא "הרי לומר קרובות לעתים רגיל היה תוספות

היא, כך זו מימרא שפירוש אומר אתה איך רש"י, עליך

רק אחר, או זה מענין כך על סתירה ישנה הרי אז כי

רא"ש, רי"ף, תוספות, לומד היה כך וכך". כך היא כוונתך

המעולה. מהותו במציאות מכיר של ברחבות הכל

ולמד, ערב באותו ישב בו כל יוסף ר' שהגאון בשעה

ה לבית מידנכנס וניגש כתפיו על שק צעיר, אברך כנסת

מאד לו שקר היה מורגש להתחמם. החם התנור אל

הדרך. מטרחת מאד הוא ועייף זה לאברך

.ÊË,הכנסת לבית האברך מכניסת קצר זמן כעבור

לו לומר הדגים, ומוכר הדייג דוב ירוחם ר' אליו ניגש

לאכול מה לו יש אם אותו לשאול עליכם", "שלום

בלימוד. ולבחנו

מופלא. אורחים ומכניס גדול למדן היה דוב ירוחם ר'

מיוחד. חדר לו היה חכם תלמיד אורח בשביל

ביום בשבוע, יומיים עסוק היה הדייג דוב ירוחם ר'

כשהיה דגים. מכירת בעסקו החמישי, וביום הרביעי

צעירים היו טוביה ור' פישל גדליה ר' ובניו יותר צעיר

הנכרים עם יחד הולך בעצמו הוא היה בישיבות, ולמדו

פה בעל חוזר היה אתם ובהלכו דגים, לדוג הנהרות אל

בשותפות נכנסו כשבניו נשים. סדר של המסכתות על

דוב ירוחם ור' בנהר, דגים לדוג ללכת הם התחילו אתו,

היה הפנוי ובזמנו בשבוע, יומיים רק במסחרו עסוק היה

גדולה. בהתמדה ולומד יושב

ר' נהיה רבה, בהתמדה לימודו שנות עשרים במשך

גמרא. דפי בהרבה בקי דוב ירוחם

פירוש דוב, ירוחם לר' לו, שהוקשה מספר ימים זה

י"ז" פתחה ראיתי טמא ימים "שני המימרא על רש"י

נערכין אין גדולים10בפרק לכמה כבר זאת שאל הוא ,

לו. היתה לא עדיין נכונה תשובה אך

בני לשאר כמו דוב, ירוחם לר' היתה גדולה ארץ דרך

אך כיבדו, גדול וכבוד בו כל יוסף ר' הגאון בפני התורה,

בחן זו וברש"י אוהב. הוא אין לימוד, בעניני אותו לשאול

המדרש. לבית שנכנס האברך את דוב ירוחם ר'

.ÊÈלומד שהוא לאברך לומר התחיל דוב ירוחם כשר'

פחות בטועה פתח "אין המשנה ערכין, במסכת הגמרא

"שני המימרא על רש"י פירוש לו ומוקשה וכו"', משבעה

לשמוע האברך רצה לא � י"ז" פתחה ראיתי טמא ימים

המשנה את פה בעל לומר מיד והתחיל לו, שמוקשה מה

כמי ובנעימה בקול רש"י, לשון עם הגמרא רש"י, ולשון

באידיש. דבר כל ותרגם במלה, מלה בספר, שלומד

של ולימודו מבקיאותו מאד התפעל דוב ירוחם ר'

הרש"י, את לומד שהאברך שכפי לדעת, ונוכח האברך,

וכלל.ברור כלל מוקשה ואינו הדבר

וללכת חבילתו לקחת האברך את ביקש דוב ירוחם ר'

חכם. לתלמיד כראוי יכבדו שם לביתו, אתו

השכם, בבוקר מכאן ללכת שעליו ענה האברך

יתפלל היום וכשיאיר המדרש, בבית יהיה הלילה ובמשך

לדרכו. ויצא

שכל סיפר דוב ירוחם ר' רעש. נהיה המדרש בבית

ר' הישיש פרוש, נחום שמואל ר' לו שתירצו התירוצים

המתמיד בער פסח ר' הגמרא", דף "מגיד יחיאל זלמן

לעצמו למד זה ואורח דעתו, על נתקבלו לא לומדים, ועוד

כזו, בישרות רש"י, ופירוש הגמרא המשנה, פה בעל

וכלל. כלל קושיא איננה שקושייתו

מאד. התפלאו המדרש בבית אז שהיו המאזינים כל

כמה ועוד המתמיד בער פסח ר' נכנס כך ובתוך

כל את הפעם עוד להם סיפר דוב ירוחם ור' מהלמדנים

שאירע. מה

ב.9) לב, מערבי�, א.10)בכל ח, ערכי�
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.ÁÈלתת האורח אל מיד ניגש המתמיד בער פסח ר'

ושיחה לומדים, כמה עוד ניגשו אחריו עליכם", "שלום לו

ביניהם. התפתחה תורנית

עומדים אנשים שמספר ראה בו כל יוסף ר' הגאון

ברצותו אומר, שאחד למה ומאזינים ושומעים התנור ליד

עובר אברך וראה אליהם ניגש � מדובר מה על לדעת

למדובר ובהאזינו שומעים, וכולם ומדבר עומד אורח

פרק בתחלת הושט" "תורבץ בסוגיא שמשוחחים שמע

טריפות .11אלו

השומעים וכל רבות שעות נמשכה התורנית השיחה

מאד. נהנו בראש, בו כל יוסף ר' והגאון

שתי אז היו הפרושים של הקטן המדרש בבית

רגילה שהיתה שבת" "מאחרי של אחת חברה חברות:

וחברה וללמוד, הלילה חצות עד המדרש בבית לשבת

לבית לבוא רגילים שהיו קום" "משכימי של שניה

כך על נוסף וללמוד. בוקר לפנות שלש בשעה המדרש

עד הלילה מחצות לומדים שהיו פרושים מנינים כמה היו

הבוקר. אור

בחברת חבר הייתי � פנחס ר' החסיד מספר � אני

קום". "משכימי

שיעורי ללמוד לילה באותו המדרש לבית בבואי

לשולחן מסביב המדרש. בבית גדול קהל מצאתי – הקבוע

ר' הגאון ישבו המדרש בית של הדרומי בכותל העומד

בער פסח ר' השיעור, מגיד יחיאל זלמן ר' בו, כל יוסף

הדייג דוב ירוחם ר' הפרוש, נחום שמואל ר' המתמיד,

שלמדו אלה כל וכמעט השותק, שמעיה אברהם ור'

שאינני זר איש ישב השולחן ליד שבת". "מאחרי בחברת

השיעור. מגיד יחיאל זלמן ר' לדברי והאזין מכירו

.ËÈהדף את קמא. בבא מסכת למד יחיאל זלמן ר'

תורה, גדולי אברכים לפני אומר יחיאל זלמן ר' היה

ובכל בעצמם, חידושים לחדש רשות כבר להם שהיה

חידושים. מחדשים היו שיעור

בשבוע, פעמיים אומר יחיאל זלמן ר' היה הדף את

זלמן ר' למד שני יום באותו החמישי. וביום השני ביום

ישנה או לבסוף אלא לשחיטה "אינה הסוגיא את יחיאל

סוף" ועד מתחילה .12לשחיטה

ועמוק, חריף בפלפול ללמוד יחיאל זלמן ר' היה רגיל

לפני שני יום של זה שיעורו על חזר יחיאל זלמן וכשר'

טריפה, ונמצא השוחט � המשנה של – בפיסקא האורח,

את לשמוע מאד עסוק האורח היה המשנה, סוף עד

יחיאל. זלמן ר' של חידושיו

כזה שלימוד האורח, אמר יחיאל, זלמן ר' כשסיים

חידושים הרבה וישנם חריף, פלפול של בדרך הוא

ללמוד והתחיל אחרת, בדרך ללמוד רגיל הוא אך טובים,

כולו וטבחו בי' קרינא לא "סיפא התוספות � פה בעל �

ביום א) וטבח גנב של הסוגיא כל על חזר באיסורא".

כל עם לרפואה, ד) והקדיש, ג) אביו, משל ב) הכיפורים,

שלש במשך התוספות את למד וכך להלכה, הדינים פרטי

לימודו. מאופן גדולה בהתפעלות היו כולם שעות.

אופן בהן להלל מלים לו היו לא בו כל יוסף ר' הגאון

הלימוד שזה וטען למד, שהאורח כפי כזה, לימוד

הפלפול כדרך ולא בראש, רחבות המכניס האמיתי

הראש. את המכווץ

ומה הוא מאין האורח את ששאלו השאלות כל על

יושב שהוא ענה בו וכשהפצירו עונה, היה לא � עבודתו

רב. ואיננו אוהל

.Îהאורח התכונן ותיקין, תפילת להתפלל כשגמרו

עליו שירחם בו הפציר דוב ירוחם ר' אך לדרכו. לצאת

ימאן חלילה שבאם וטען אורחים הכנסת במצות ויזכהו

רבים. יסורים מזה לו יהיה � זאת לעשות

מאד נוגע שהדבר בראותו אך בתחילה, מיאן האורח

הסכים. � דוב ירוחם לר'

לביתו האורח את בשמחה הוביל דוב ירוחם ר'

חכמים, תלמידי לאורחים שלו המיוחד לחדר והכניסו

אחד הרביעי, ביום זה שהיה והיות ספרים. מלא חדר

ישב � בפרנסתו עסוק דוב ירוחם שר' הימים משני

לבד. האורח

העיר בכל נתפרסם שלמיד הקטן המדרש שבבית

דיברו הלילה וכל גדול, גאון אורח, עובר בא הפרושים

ר' הגמרא, דף מגיד יחיאל זלמן ר' לימוד, בעניני אתו

אברהם ר' המתמיד, פסח ר' הפרוש, נחום שמואל

נמצא ושהאורח בו. כל יוסף ר' והגאון השותק שמעיה

שלו המיוחד בחדר הדייג, דוב ירוחם ר' אצל כעת

חכמים. לתלמידי

דוב ירוחם ר' של חכמים לתלמידי המיוחד זה חדרו

היה ששם ידעו וכולם בעיר, דבר שם בבחינת כבר היה �

התורה. וגדולי מגאוני לרבים אכסניא מקום

.‡Îכבוד היו הליטאיות והעיירות הערים בכל

מאד. גדולים ההוא, בזמן חכמים, תלמידי וכבוד התורה

עיר בליטא, המיוחסות הערים אחת היא שקלוב,

במקום וגדולה תורה � וגבירים גדולים גאונים מלאה

חכמים תלמידי וכבוד התורה כבוד עניני וכל � אחד

רב. בהידור נשמרו

לעיר, גאון איזה בא כשהיה היה, בשקלוב המנהג

עשו ומיד לראב"ד, כך על מודיע חודש הפרנס היה

הגאון, את לכבד אופן באיזה ודנו הראב"ד, אצל אסיפה

ב"שולחן או הגדול, המדרש בבית פלפול באמירת אם

הקהל. בבית תורני" ב"שולחן או הראב"ד בבית תורני"

ב.11) מג, א.12)חולי� עד, קמא בבא
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.ÁÈלתת האורח אל מיד ניגש המתמיד בער פסח ר'

ושיחה לומדים, כמה עוד ניגשו אחריו עליכם", "שלום לו

ביניהם. התפתחה תורנית

עומדים אנשים שמספר ראה בו כל יוסף ר' הגאון

ברצותו אומר, שאחד למה ומאזינים ושומעים התנור ליד

עובר אברך וראה אליהם ניגש � מדובר מה על לדעת

למדובר ובהאזינו שומעים, וכולם ומדבר עומד אורח

פרק בתחלת הושט" "תורבץ בסוגיא שמשוחחים שמע

טריפות .11אלו

השומעים וכל רבות שעות נמשכה התורנית השיחה

מאד. נהנו בראש, בו כל יוסף ר' והגאון

שתי אז היו הפרושים של הקטן המדרש בבית

רגילה שהיתה שבת" "מאחרי של אחת חברה חברות:

וחברה וללמוד, הלילה חצות עד המדרש בבית לשבת

לבית לבוא רגילים שהיו קום" "משכימי של שניה

כך על נוסף וללמוד. בוקר לפנות שלש בשעה המדרש

עד הלילה מחצות לומדים שהיו פרושים מנינים כמה היו

הבוקר. אור

בחברת חבר הייתי � פנחס ר' החסיד מספר � אני

קום". "משכימי

שיעורי ללמוד לילה באותו המדרש לבית בבואי

לשולחן מסביב המדרש. בבית גדול קהל מצאתי – הקבוע

ר' הגאון ישבו המדרש בית של הדרומי בכותל העומד

בער פסח ר' השיעור, מגיד יחיאל זלמן ר' בו, כל יוסף

הדייג דוב ירוחם ר' הפרוש, נחום שמואל ר' המתמיד,

שלמדו אלה כל וכמעט השותק, שמעיה אברהם ור'

שאינני זר איש ישב השולחן ליד שבת". "מאחרי בחברת

השיעור. מגיד יחיאל זלמן ר' לדברי והאזין מכירו

.ËÈהדף את קמא. בבא מסכת למד יחיאל זלמן ר'

תורה, גדולי אברכים לפני אומר יחיאל זלמן ר' היה

ובכל בעצמם, חידושים לחדש רשות כבר להם שהיה

חידושים. מחדשים היו שיעור

בשבוע, פעמיים אומר יחיאל זלמן ר' היה הדף את

זלמן ר' למד שני יום באותו החמישי. וביום השני ביום

ישנה או לבסוף אלא לשחיטה "אינה הסוגיא את יחיאל

סוף" ועד מתחילה .12לשחיטה

ועמוק, חריף בפלפול ללמוד יחיאל זלמן ר' היה רגיל

לפני שני יום של זה שיעורו על חזר יחיאל זלמן וכשר'

טריפה, ונמצא השוחט � המשנה של – בפיסקא האורח,

את לשמוע מאד עסוק האורח היה המשנה, סוף עד

יחיאל. זלמן ר' של חידושיו

כזה שלימוד האורח, אמר יחיאל, זלמן ר' כשסיים

חידושים הרבה וישנם חריף, פלפול של בדרך הוא

ללמוד והתחיל אחרת, בדרך ללמוד רגיל הוא אך טובים,

כולו וטבחו בי' קרינא לא "סיפא התוספות � פה בעל �

ביום א) וטבח גנב של הסוגיא כל על חזר באיסורא".

כל עם לרפואה, ד) והקדיש, ג) אביו, משל ב) הכיפורים,

שלש במשך התוספות את למד וכך להלכה, הדינים פרטי

לימודו. מאופן גדולה בהתפעלות היו כולם שעות.

אופן בהן להלל מלים לו היו לא בו כל יוסף ר' הגאון

הלימוד שזה וטען למד, שהאורח כפי כזה, לימוד

הפלפול כדרך ולא בראש, רחבות המכניס האמיתי

הראש. את המכווץ

ומה הוא מאין האורח את ששאלו השאלות כל על

יושב שהוא ענה בו וכשהפצירו עונה, היה לא � עבודתו

רב. ואיננו אוהל

.Îהאורח התכונן ותיקין, תפילת להתפלל כשגמרו

עליו שירחם בו הפציר דוב ירוחם ר' אך לדרכו. לצאת

ימאן חלילה שבאם וטען אורחים הכנסת במצות ויזכהו

רבים. יסורים מזה לו יהיה � זאת לעשות

מאד נוגע שהדבר בראותו אך בתחילה, מיאן האורח

הסכים. � דוב ירוחם לר'

לביתו האורח את בשמחה הוביל דוב ירוחם ר'

חכמים, תלמידי לאורחים שלו המיוחד לחדר והכניסו

אחד הרביעי, ביום זה שהיה והיות ספרים. מלא חדר

ישב � בפרנסתו עסוק דוב ירוחם שר' הימים משני

לבד. האורח

העיר בכל נתפרסם שלמיד הקטן המדרש שבבית

דיברו הלילה וכל גדול, גאון אורח, עובר בא הפרושים

ר' הגמרא, דף מגיד יחיאל זלמן ר' לימוד, בעניני אתו

אברהם ר' המתמיד, פסח ר' הפרוש, נחום שמואל

נמצא ושהאורח בו. כל יוסף ר' והגאון השותק שמעיה

שלו המיוחד בחדר הדייג, דוב ירוחם ר' אצל כעת

חכמים. לתלמידי

דוב ירוחם ר' של חכמים לתלמידי המיוחד זה חדרו

היה ששם ידעו וכולם בעיר, דבר שם בבחינת כבר היה �

התורה. וגדולי מגאוני לרבים אכסניא מקום

.‡Îכבוד היו הליטאיות והעיירות הערים בכל

מאד. גדולים ההוא, בזמן חכמים, תלמידי וכבוד התורה

עיר בליטא, המיוחסות הערים אחת היא שקלוב,

במקום וגדולה תורה � וגבירים גדולים גאונים מלאה

חכמים תלמידי וכבוד התורה כבוד עניני וכל � אחד

רב. בהידור נשמרו

לעיר, גאון איזה בא כשהיה היה, בשקלוב המנהג

עשו ומיד לראב"ד, כך על מודיע חודש הפרנס היה

הגאון, את לכבד אופן באיזה ודנו הראב"ד, אצל אסיפה

ב"שולחן או הגדול, המדרש בבית פלפול באמירת אם

הקהל. בבית תורני" ב"שולחן או הראב"ד בבית תורני"

ב.11) מג, א.12)חולי� עד, קמא בבא
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כיבדו שקלוב שגאוני התורה כבוד אופני הם אלה

גדול בא כשהיה אך המפורסמים. הגאונים את בהם

הסדר, היה � מפורסם בלתי אך גאון ואפילו בתורה

הולך היה והפרנס חודש, הפרנס אל לבוא צריך שהאורח

הראב"ד. אל אתו

מצאשםכמה לביתו, חזר ירוחםדוב כשר' היום, בצהרי

חכמים. לתלמידי המיוחד בחדר האורח אצל שהיו לומדים

� שאבי בהלכה שיעור � פנחס ר' מספר � לי היה

התפלה. אחרי יום כל אתי למד � שקלוב של הראב"ד

ועל האורח על לו סיפרתי ללמוד, אבי אל כשבאתי

ממנו. ששמעתי ב"מרובה" הסוגיא

האורח יבוא שבודאי לי ואמר מכך, רבות נהנה אבי

תלמיד בכבוד אכבדו ואז הפרנס, דוד משה ר' עם לכאן

כדין. חכם

אליך, יבוא האורח אם � לאבי אמרתי � מסופקני

מפאת ורק ותיקין, תפלת אחרי מכאן ללכת רצה הוא

לכבדו הוא שמוכרח דוב, ירוחם ר' של הרבות הפצרותיו

יסורים לו יגרום ימאן ושבאם אורחים, הכנסת במצות

אם ולכן, אליו. ללכת כרחו על האורח הסכים � רבים

עצמו שיטריח לבקשו עליך האורח, את לראות ברצונך

אליך. לבוא

e"vxz ,hay d"k

•
ycew zexb`

תרפ"ג שבט, י"ג ג' ב"ה,

וי"א [וו]"ח ונעלה הנכבד עוז ידידי כבוד

הכה� שי' ליב ארי' מוה"ר

וברכה. שלו�

ונהניתי הגיעני, נכו� מאסקבא) (דר� טבת מז' מכתבו

והשי" צלחה. ובמנוחה,מבואו בריוח טובה פרנסה לו ית� ת

י[וכ]ל אשר ולברכה, לטובה לבבו משאלות השי"ת וימלא

ותמיכת�. הקודש מוסדות בהרמת להתעסק

דברתי רבות לבבינו, לפנימיות בהנוגע אדברה ראשית

אשר וכללי� פרטיי� שי' לאנ"ש ערוכי� ארוכי� במכתבי�

באגודת ברבי�, לתורה עתי� קביעות דבר ודרשתי בקשתי

כנסיות בבתי ה' לשולח� סביב נאמני�, ואוהבי� רעי�

ובפרט ודא"ח. אגדה, גמרא, בשיעורי וש"ק, בחול ומדרשות

מי ימצאו� המצא וא� בפני�, דא"ח ילמדו אשר לסדר בש"ק

ואור חיינו זה כי הוא, ונעי� טוב מה בע"פ לחזור שיוכל

הזק� רבינו אדמו"ר כ"ק הוד הראשו� אבינו ממש, נפשינו

כי לה' ולהודות לבר� בברכה פתח זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

תורה, אלא טוב ואי� הק', נפשו ותחי שמע טובה שמועה טוב,

הטוב. במרעה רועינו הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד ואחריו

הצילונו בזה מסולאות במדות ופרנסונו נפשי, במזו� זונינו

הקודש, אגרות המה ה� אלינו, בכתובי� ויבואו כו', ח"ו מרדת

ישרה בדר� ומוליכ� עיני� מאירות נלהבי�, ומאמרי�

עוד האפשרי כל בזה להתחזק עלינו ועתה בלימוד�, לזרזינו

במוחש לנו הנראי� טעמי� מכמה קד�, בימי מאשר יותר

ואנשי חסידי� לנו ה' הניח אשר המעט ח"ו לולא אשר ממש,

ישראל, את המזכה הוא חסיד פי' כי חדא (וכול� מעשה,

וז"ל שבקי', בד"ה ע"ב ק"י סנהדרי� בפירש"י היטב וכמוב�

מזכה מעיר אחד ע"א דקי"א ובגמ' ישראל, את לזכות שרגיל

וח"ו ח"ו כמעט רש"י) שבעיר, א' חסיד בשביל העיר, לכל

לצרכינו רק חלילה היינו משועבדי� ובזקנינו בנערינו כולנו

והמצוה, החובה עלינו ע"כ אשר לכל, ומוב� כידוע הפרטי�,

לנו יאיר קדושי� אבות יקרת אור ציו� אשר בפרט, כאו"א על

יקבל אשר הגו� זה הענ� על ודעתינו לבנו לתת דרכינו, בכל

איש ברבי�, לתורה עתי� ולקבוע הנשמה, זו מהשורש חיותו

ואנשי איש נפש משיבת תמימה ה' תורת כי יוכל, באשר איש

וראה וכדכתי' יחיו, והנכדות הנכדי� והבנות, הבני� ביתו,

קביעות לו יש האיש דכאשר ישראל, על שלו� לבני� בני�

מי וג� טוב, ודאי הוא ללמוד בעצמו יכול (א� לתורה עתי�

משתת� הוא אבל ללמוד, בעצמו יכול שאינו פשוט שהוא

עני� בעצ� דבאמת השיעור, מגיד מפי תורה דברי לשמוע

הוא והחיוב בת"ת, חייבי� דהכל כלל, נ"מ זה אי� הלימוד

ד כחו, לפי או"א ע�לכל (בעלילה) בטרוניא בא הקב"ה אי�

איני מבקש כשאני למשה הקב"ה אמר המד"ר וכמא' בריותיו

עתי� קובע כאשר ערכו, לפי כאו"א כוח� לפי אלא מבקש

עניני בשארי וכ� תורה, לומדי ידי לחזק ועבודה לתורה,

דוקא לאו (פירש הצדקה אשר זה לבד הנה והחסד) הצדקה

זי� איבערגעבע� דער שלו, והנתינה המסירה כ"א ידו, תרומת

את תרומ� ויגעתו) בטרחתו בפועל, בעבודה ובפרט דע�, צוא

שה� והחמלה הרחמי� והבינה, הדעה שערי בו ופותח האד�,

אנשי� כמה במוחש ראינו אשר המעולות, והמדות מהכחות

והתעוררו מאומה, ה' בתורת הבינו לא לגמרי פשוטי� שהיו

הימי� ובמש� לימוד שיעורי ולשמוע לקבוע נדיבה ברוח

יברכ� ואגדה בגמרא נכונה בידיעה מדע למביני ויהיו התפתחו

יאהיל נוגה אור זאת בגלל אשר זאת עוד הנה האלקי�.

וחיבת התורה אור ממילא בדר� ובנותיה� בניה� בבית�,

מבני העניני� מ� בכמה מובדלי� להיות עליה�. תחופ� הקדש

עוסקי או התורה מבעלי אחיה� או אביה� אשר להיות גיל�,

לביתו הבא איש דומה דאינו הוא פשוט והטע� המה. הצדקה

יש כאשר ורק לצור�, שלא (בעסקיו באר� משוט לערב,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

(כי לעסקיו נוגעי� שאינ� הילוכי� כמה לו נמצא פנוי, זמ� לו

טיול מהילוכו או בעלמא, רווחא ורק קבוע) זמ� יש לעסק

אשר מהשיעור לביתו לערב הבא איש או מכיריו) בבתי ובקרת

ידבר הראשו� צדקה. של עני� באיזה מהתעסקותו או למד,

מדע לא חכמה לא בה� שאי� בטלי�, דברי� ויספר רוח, דברי

וחיי מארחי ולמד שמע אשר את יספר והשני י"ש. ולא

אור לבב� טוהר רוחב חכמת�, גודל הקדושי�, אבותינו

אלה בגלל אשר ועמ�. תורת� בעד נפש� ומסירת נשמת�

ובית יעקב בני שפתי על אגדה, ודברי לימוד של השיעורי�

יתגלגלו. בינה ופניני מדע מרגליות ישראל,

מוסי� הלימוד אשר שי' אנ"ש ואסיפת קבוצת ובפרט

הכתב. על מהשתרע בזה המצע וקצר בעבודה, חיות בה�

כותב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הלב יכאב וביותר הקדוש: לשונו וזה קדשו ממכתבי באחד

הנתלה יקרה אב� הזאת הטובה ח"ו יחסרו אשר אחינו על

חשבו� לית� עלינו והלא ח"ו, לאורה נהנה לא בצוארינו,

הרי הק' רבותינו תלמידי להיות זכינו אשר אנחנו לנפשינו,

שנתחדשה תורה חידוש הק', תורת� בלימוד אנחנו מחויבי�

כ� בתורה, לעסוק מישראל כאו"א על שחובה וכמו יד�. על

החסידות, בלימוד לעסוק החובה אחינו על אחד שכ� עלינו

במה החסידות לימוד אנחנוובהעדר ובמה חסידי�, אנחנו

לקבל שלא לנו חלילה וחלילה הקדושי�, לרבותינו מקושרי�

בתוכנו נטע הק' תורתו אור ופנימיות ה' גמלנו אשר הטוב את

ביו� נאמר ומה נבג"מ, זצוקללה"ה הק' הנאמני� עבדיו ע"י

כו'. בנו שידובר

טובה רוחשות פנימיות באהבה הנאמרי� הדברי� אלה

זרעו, לזרע לזרעו, לביתו לו ביחוד, ו[א]חד אחד לכל וברכה

השאלות על ברורה מענה דורשי� הדורות, כל סו� עד

אנחנו במה החסידות, לימוד בהעדר והאיומות, הגדולות

לב על לדבר יוסי� ועוד מקושרי�, אנחנו ובמה חסידי�,

תורה, ללא והשני� הימי� יעברו וכה כה ובי� לאמר: כאו"א,

הסו� יהי' ומה יותר, ומתחלש מתעל� והדבר עבודה, ולא

מזה.

יתד תקעו הברית, בארצות יחיו, עליה� ה' בשרנו, אחינו

ש� על והמדרשי� הכנסיות בתי שמות ויקראו נאמ� במקו�

צדק, צמח ביהכ"נ נבג"מ, זצוקללה"ה הק' ורבותינו מורינו

להיות רצוי' כוונת� והדומה, ליובאוויטש, אנשי ביהכ"נ

תמיד לזכור העול�. אבות באחוזת ודבוקי� קשורי� אחוזי�

רק הא� אבל מאד, במאד הדבר ונעי� טוב מחצבת�, צור

בעבודה, ראשוני� להיות החובה עליה� היא, מילתא שמא

עתי� בקביעות ומדרשי� כנסיות הבתי לשארי למופת להיות

וז"ל. הנ"ל, במכתב כאמור ובדא"ח בנגלה לתורה

ואמצו חזקו ה', ידידי את� האלה, הדברי� כל על כ� ועל

נחלה אביכ�, ישראל קדוש נחלת ובזרעכ�, בכ� ויתקיימו

[והתעודדו] התעוררו הק', רבותינו הנחילונו אשר מצרי� בלי

בחסידות, לימודי� לקבוע וגדולה, קטנה ועיר עיר בכל

[בבית מיוחד ובמקו� מיוחד בזמ� יחד, וקיבו� באסיפה

אליו. פוני� שהכל תלפיות, מקו� הכנסת]

זה את ית' בעזרתו עליו יקח אשר אליו, פונה הנני ועתה

קטנה ועיר עיר בכל אשר שי' אנ"ש לידידינו בכתובי� לבוא

ולדרוש לחקור בזה, בהאמור בכתב עמה� לדבר וגדולה

והאדרעס הגבאי ש� ומדרש, הכנסת בית כל של האדרעס

והאדרעסי� בביהכ"נ ממתפללי� שי' מאנ"ש אחדי� כ� איליו,

נצטויתי, אשר כפי לעשות ית', בעזרתו אוכל אשר שלה�.

להשי"ת ואקוה שי', אנ"ש ידידינו ע� עת בכל בכתובי� לבוא

כולנו עלינו יאר תורת� ואור הק' רבותינו אבותינו זכות אשר

בגו"ר. יחדיו

שלחתי כבר אשר מכתב העתק לו שולח הנני לזה מצור�

והנני מדרשי�, ובתי כנסיות הבתי בכותלי ולהדביקו לידידינו

יטיב אשר זה בעני� בהנוגע עתה כללי מכתב ג� בזה שולח

הנ"ל. שי' דוד ר' לידידנו לשלחו

בעזרתו אשר ודעתי כללית, תעודה מכתב לו שולח הנני כ�

לעשות ג� שנדרש ובעת בכתובי�, לבוא העבודה עליו יקח ית'

ביהכ"נ ובכל ועיר, עיר בכל אשר לסדר מקומ�, לאיזה נסיעה

המוסדות תמיכת בצרכי מהמתעסקי� יהיה שי' מאנ"ש

בעזרו. יהי' והשי"ת

השי"ת ימלא כי ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ומברכו הדו"ש בגו"ר, ולברכה לטובה לבו משאלות

שניאורסאה� יצחק יוס�

[flx 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

•



קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

(כי לעסקיו נוגעי� שאינ� הילוכי� כמה לו נמצא פנוי, זמ� לו

טיול מהילוכו או בעלמא, רווחא ורק קבוע) זמ� יש לעסק

אשר מהשיעור לביתו לערב הבא איש או מכיריו) בבתי ובקרת

ידבר הראשו� צדקה. של עני� באיזה מהתעסקותו או למד,

מדע לא חכמה לא בה� שאי� בטלי�, דברי� ויספר רוח, דברי

וחיי מארחי ולמד שמע אשר את יספר והשני י"ש. ולא

אור לבב� טוהר רוחב חכמת�, גודל הקדושי�, אבותינו

אלה בגלל אשר ועמ�. תורת� בעד נפש� ומסירת נשמת�

ובית יעקב בני שפתי על אגדה, ודברי לימוד של השיעורי�

יתגלגלו. בינה ופניני מדע מרגליות ישראל,

מוסי� הלימוד אשר שי' אנ"ש ואסיפת קבוצת ובפרט

הכתב. על מהשתרע בזה המצע וקצר בעבודה, חיות בה�

כותב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הלב יכאב וביותר הקדוש: לשונו וזה קדשו ממכתבי באחד

הנתלה יקרה אב� הזאת הטובה ח"ו יחסרו אשר אחינו על

חשבו� לית� עלינו והלא ח"ו, לאורה נהנה לא בצוארינו,

הרי הק' רבותינו תלמידי להיות זכינו אשר אנחנו לנפשינו,

שנתחדשה תורה חידוש הק', תורת� בלימוד אנחנו מחויבי�

כ� בתורה, לעסוק מישראל כאו"א על שחובה וכמו יד�. על

החסידות, בלימוד לעסוק החובה אחינו על אחד שכ� עלינו

במה החסידות לימוד אנחנוובהעדר ובמה חסידי�, אנחנו

לקבל שלא לנו חלילה וחלילה הקדושי�, לרבותינו מקושרי�

בתוכנו נטע הק' תורתו אור ופנימיות ה' גמלנו אשר הטוב את

ביו� נאמר ומה נבג"מ, זצוקללה"ה הק' הנאמני� עבדיו ע"י

כו'. בנו שידובר

טובה רוחשות פנימיות באהבה הנאמרי� הדברי� אלה

זרעו, לזרע לזרעו, לביתו לו ביחוד, ו[א]חד אחד לכל וברכה

השאלות על ברורה מענה דורשי� הדורות, כל סו� עד

אנחנו במה החסידות, לימוד בהעדר והאיומות, הגדולות

לב על לדבר יוסי� ועוד מקושרי�, אנחנו ובמה חסידי�,

תורה, ללא והשני� הימי� יעברו וכה כה ובי� לאמר: כאו"א,

הסו� יהי' ומה יותר, ומתחלש מתעל� והדבר עבודה, ולא

מזה.

יתד תקעו הברית, בארצות יחיו, עליה� ה' בשרנו, אחינו

ש� על והמדרשי� הכנסיות בתי שמות ויקראו נאמ� במקו�

צדק, צמח ביהכ"נ נבג"מ, זצוקללה"ה הק' ורבותינו מורינו

להיות רצוי' כוונת� והדומה, ליובאוויטש, אנשי ביהכ"נ

תמיד לזכור העול�. אבות באחוזת ודבוקי� קשורי� אחוזי�

רק הא� אבל מאד, במאד הדבר ונעי� טוב מחצבת�, צור

בעבודה, ראשוני� להיות החובה עליה� היא, מילתא שמא

עתי� בקביעות ומדרשי� כנסיות הבתי לשארי למופת להיות

וז"ל. הנ"ל, במכתב כאמור ובדא"ח בנגלה לתורה

ואמצו חזקו ה', ידידי את� האלה, הדברי� כל על כ� ועל

נחלה אביכ�, ישראל קדוש נחלת ובזרעכ�, בכ� ויתקיימו

[והתעודדו] התעוררו הק', רבותינו הנחילונו אשר מצרי� בלי

בחסידות, לימודי� לקבוע וגדולה, קטנה ועיר עיר בכל

[בבית מיוחד ובמקו� מיוחד בזמ� יחד, וקיבו� באסיפה

אליו. פוני� שהכל תלפיות, מקו� הכנסת]

זה את ית' בעזרתו עליו יקח אשר אליו, פונה הנני ועתה

קטנה ועיר עיר בכל אשר שי' אנ"ש לידידינו בכתובי� לבוא

ולדרוש לחקור בזה, בהאמור בכתב עמה� לדבר וגדולה

והאדרעס הגבאי ש� ומדרש, הכנסת בית כל של האדרעס

והאדרעסי� בביהכ"נ ממתפללי� שי' מאנ"ש אחדי� כ� איליו,

נצטויתי, אשר כפי לעשות ית', בעזרתו אוכל אשר שלה�.

להשי"ת ואקוה שי', אנ"ש ידידינו ע� עת בכל בכתובי� לבוא

כולנו עלינו יאר תורת� ואור הק' רבותינו אבותינו זכות אשר

בגו"ר. יחדיו

שלחתי כבר אשר מכתב העתק לו שולח הנני לזה מצור�

והנני מדרשי�, ובתי כנסיות הבתי בכותלי ולהדביקו לידידינו

יטיב אשר זה בעני� בהנוגע עתה כללי מכתב ג� בזה שולח

הנ"ל. שי' דוד ר' לידידנו לשלחו

בעזרתו אשר ודעתי כללית, תעודה מכתב לו שולח הנני כ�

לעשות ג� שנדרש ובעת בכתובי�, לבוא העבודה עליו יקח ית'

ביהכ"נ ובכל ועיר, עיר בכל אשר לסדר מקומ�, לאיזה נסיעה

המוסדות תמיכת בצרכי מהמתעסקי� יהיה שי' מאנ"ש

בעזרו. יהי' והשי"ת

השי"ת ימלא כי ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ומברכו הדו"ש בגו"ר, ולברכה לטובה לבו משאלות

שניאורסאה� יצחק יוס�

[flx 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

•



קכב
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

המצורף  עם   - סיון  כ"ב  נשא,  מוצש"ק  אייר,  כ"ח  לכתבו  שהתחיל  מכתביו:  קבלת  הנני  מאשר 

אליהם והפ"נ אשר יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון אשר סו"ס יודיעוני לא רק בהנוגע לאסיפות ולהחלטות אודות פעולות טובות, כי אם גם 

ע"ד פעולות טובות בפועל. ובפרט שמענינא דיומא הוא, ע"פ המבואר בלקו"ת דפרשת השבוע שקראנוה 

בשבת זו, שהתכלית הוא המעשה, ואז טובה הארץ מאד מאד, משא"כ כשרוצים להשאר בעולם הדבור. 

נבון, איך שאין מנצלים כלל ההשפעה שנותנים  וגם לאינו  וכמ"ש זה כ"פ, לדעת נקל גם בלי התבוננות 

מלמעלה לא בענינים רוחנים ולא בענינים גשמים. ועוד בזה, נשארו כשבועים לי"ב וי"ג תמוז האם יעשו 

התועדות, מי יהיו האחראים וכו'? . . . והרי כנ"ל תכלית הדבור הוא שיבוא לידי מעשה.

בברכה לבשו"ט, ואין טוב באמת אלא כשהתלמוד והמדרש מביא לידי מעשה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ח 

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יוסף חיים שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון.

הנה יהי רצון שתכה"י יבשר טוב בהנוגע לפעולות בקדש שלו ושל זוגתו הרבנית תחי' ולא רק ע"ד 

חידוש הישנות וביסוסם, אלא גם בהתפתחות ובהרחבה, שהרי נצטוינו להעלות בקדש, וכיון שנצטוינו על 

זה בודאי שהשי"ת בורא עולם ומנהיגו נותן הכחות והאפשריות למלאות הציווי.

ובמ"ש אודות חוגים שונים שבאים עמהם בקישור ומקרבם, הנה כבר ידועה ההוראה בכגון זה, 

ובכמה  ענינים  בכמה  ביותר  גדולה  עבודה  תומ"י  עליהם  להעמיס  מוכרח  ז.א. שאין  אגרשנו,  מעט מעט 

יותר  ממנו  לבקש  יוכלו  פעם  אחר  שפעם  באופן  ולהכינו  בפרט  לכאו"א  בהנוגע  להתבונן  ויש  מוסדות 

ויותר.

נעם לי להודע אשר התחילו לסדר תכנית לההתועדות דחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, והרי 

רואים שכשמכינים תכנית בעוד מועד, הרי ההצלחה שלא לפי ערך.

בברכה לבשו"ט ובאופן דהולך וגדול הולך ומוסיף ובפ"ש כל המשתתפים עמדו בעבודת החזקת 

היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.



קכג
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון, בו כותב בענין בנו שי' האם כדאי להמשיך המצב בלתי ברור בו נמצא 

עתה וכו' וכן באם לחשוב ע"ד פירוד, באם יחקור מקודם אם תזדמן אחרת ואז ליתן גט או לא.

והנה ידוע עד כמה שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל ומזה מובן הסברא לעכב הגט עד שתזדמן 

אחרת, אין לה מקום כלל וכלל ואדרבה, כשישללו עיגונא דאיתתא תתרבנה עי"ז ברכות השי"ת.

ובעצם הענין הרי כיון שעברו כבר כמה שנים במצב ההווה יש לנסות עתה עוה"פ )לצאת ידי כל 

הדיעות( בהנוגע לקירוב הלבבות של הזוג, ובאם יתברר שאין לזה סיכוים, הנה לדעתי אין כל מקום לעגן 

את האשה לבלי כל תועלת לשני הצדדים, ואדרבה מרבים עגמ"נ וכו' והלואי היו עושים בזה לפני כו"כ 

זמן, אבל אין צועקין על העבר.

זצוקללה"ה  ציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  על  יזכירו את כל אלה שכותב אודותם  בעת רצון 

נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בהנוגע לכאו"א מהם.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"ח סיון, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

מאשר אני בזה קבלת מכתבו מט"ז בסיון, ומנצל הזדמנות זו להדגיש תקותי אשר שיחתנו בטח 

תביא תוצאות בפועל בהנקודות אודותן נידבר. וכיון שבימים שעברו מאז נודעתי בהזדמנות - והנני מדייק 

שלא להשתמש בביטוי של מקרה, שהרי כל אחד מאתנו מאמין שכל המתרחש הוא בהשגחה פרטית ולא 

במקרה - אשר לכבודו השפעה יותר גדולה גם ממה ששערתי מראש, ולכן עוד נתחזקה תקותי שכ' ינצל 

השפעתו במילואה להחדיר הרעיון, אשר אלה הממונים מטעם העם לנהל בפועל ענינים הנוגעים לכל העם 

כולו או לחוג רחב או לחוגים רחבים מן העם, הרי פשוט שאין להם להיות מושפעים מנימוקים של מפלגה 

ואפילו לא מרווחים מפלגתיים בהנוגע להנהלת הענינים שבפועל שנמסרו לידם לטובת כל העם.

וכו' בענינים של מפלגה וככל המעלה  יהי' תוכן  יותר, כל כמה שלא  נעימות  וגם  במלים אחרות 

להיות ב"כ של מפלגה הרי גדול פי כמה התוכן בעניני העם כולו ולהיות בא-כוח העם כולו. ולא עוד אלא 

כפי שרואים במוחש ואפילו בימי הבחירות, הנה הנהגה האמורה מביאה תועלת לבאי-כוח המפלגה גם 

ברווחים מפלגתיים.

אף שכותב שבמספר שאלות שבררנו יטפל לאחרי שובו לאה"ק ת"ו, תקותי בכל זאת - שיתענין 

לטפל בהן גם בהיותו כאן, והרי בכמה מהן יש לקוות להצלחה יותר גדולה על ידי הטיפול בהן בחו"ל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.



`zeaקכד iwxtl mixe`ia

e dpyn c wxt

ìò ìlçî Bôeâ ,äøBzä úà ìlçîä ìëå .úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk :øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦§¨©§©¥¤©¨§ª¨©

:úBéøaä©§¦

ycew zegiyn zecewp

את1המפרשי� לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיו� ואול� ולומדיו.

"מילי2בשולח�ֿערו� שה� עניני� ללמדנו באה אבות ומסכת

באופ�3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחי�, ,

אחר.

" � המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד � מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונ� יש הדברי� להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי ה� מה (כגו�, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העול�?) את לברוא שסיי� לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאות� כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט � לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל ע� � בה� מחוייבת

של בעיניה א� התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוו� התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופ� התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדי� מצד מחוייב שאינו במקו� ג� התורה את לכבד

ואי� התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח א�ֿעלֿפיֿכ� � עליה� לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העול� אומות שג� בכדי עליה�,

התורה.

" הלשו� נקט יוסי שרבי הסיבה ג� שכ�גופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק א� שייכות יש :5לגויי�

א� העול�"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגו�

ושייכות. קשר כל לגויי� אי� � היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכ�,

מכבדות הבריות העול�), (אומות הבריות בעיני ג� כול�,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש � תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיו�: צריכי� המשנה דברי

אליה טפל רק והגו� עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האד� בכבוד

הגו�?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שו�בריותזאת לה� שאי� למי מתאי� "

בבחינת וה� מידותיה�) מצד ולא שכל� מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלת� דהיינו ,

להיות השבח מהו � השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (ג� בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתי� אול�

נתוני� ישראל בני בהיות שכ�, הגו�. חיי שמציבי� בקשיי�

זאבי�" שבעי� בי� אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכ� ,

קשיי� לה� תסב התורה לכבוד הקשורי� עניני� על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגו�. בעניני לו יסייעו א� ה� אלא הגשמיי�, הגו� בעניני לו

על בתוק� עומד יהודי שכאשר בפועל, רואי� ג� כ� ואמנ�

לו רוחשת סביבתו � יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

� התורה את המכבד "כל בו ומתקיי� והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כר� תשד"מ, התוועדויות' � ('תורתֿמנח�

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימ� רמד.�אורח�חיי� סימ� א.3)דעה ל, קמא ש�4)בבא ו. ד, בראשית�רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא ש�.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש

אגרות קודש

 ב"ה,   כ"ט סיון, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

ת"ח בעד מאמריו והחוברות ששלח לי, ובטח גם להבא יעשה כן ותודתי אמורה לו מראש.

גם מאשר אני קבלת מכתבו מכ"ה בסיון, ומתאים לשיחתנו מודיעים לאנ"ש אשר באה"ק ת"ו ע"י 

משיח צדקנו, שכשיוסרו הקשויים שלהם בהנוגע ליסוד כפר חב"ד שני באה"ק יבואו אתו בקשר ותקותי 

שיסייע בידם.

אף על פי שאמרו חכמינו ז"ל עניי עירך קודמים, בכל זאת תקותי חזקה אשר בזמן שהותו בחו"ל 

ובארה"ב ובניו-יורק בפרט ינצל את השפעתו במילואה לחיזוק הדת ברוח ישראל סבא והפצתה גם בחו"ל 

בכל מקום שידו מגעת, ועל פי הנקודות שדברנו עליהן במשך שיחתנו.

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשו"ט.

זה עתה נתקבל מכ' כ' בצירוף העתק מכ' המהנדס. ות"ח על המישלוח.

 ב"ה,  כ"ח סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' סיון, בו שואל דעתי בהנוגע באיזה מקום ילמוד בעתיד הקרוב.

ומובן שנכון וטוב ביותר וביותר שיקדיש כל זמנו ללימודי קדש, ובפרט בגילו שנוגע הדבר ביותר, 

ובלשון החסידות יהי' המוח שבראש ממולא רק מעניני תורתנו הק' תורת חיים של ממה"מ הקב"ה, ובעניני 

תלמוד תורה הרי כבר נודע הפסק דין שאין מקום לדחות ענין של ת"ת למחר ומחרתים, כיון שבכל יום 

ויום נצטוינו על לימוד זה, ודי ליומו שיפקיע את עצמו ואינו יוכל למלאות מה שחסר הוא אתמול ושלשום, 

עד  עיני ה"א בה מראשית השנה  נאמר,  עלי'  ובאה"ק ת"ו, אשר  ובפרט בשנים אלו  ובדורות האחרונים 

אחרית שנה, מוכרח ג"כ סדר קבוע בלימוד פנימיות התורה, וכמבואר בזהר הק' ויותר בפרטיות בדברי ר"ח 

וויטל )בהקדמתו לשער ההקדמות(, באגרת הקדש לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע באגה"ק סי' כ"ו ובכ"מ 

ומבואר שם ג"כ עד כמה גדול הענין ועד כמה נחוץ הוא בשביל הצלחה דנגלה דתורה וקיום המצות.

בשאלתו איך להשפיע על אלו שרואה שמתרחקים מדרך התורה והמצוה.

ידוע בכגון זה הציווי הוכח תוכיח, אלא שצ"ל בדרכי נועם, הוכחה הבאה מתוך אהבת ישראל, ואז 

גם מצליחים במדה גדולה יותר ובזמן קרוב יותר, ומובן ג"כ שאין להסתפק במה שמדבר עמהם בעצמו, 

אלא שצריך למצוא ידידים ומכירים שגם הם ישפיעו עליהם בהאמור.

במ"ש אודות מחשבות המבלבלות בעת התפלה - צריך לבדוק את התפילין שלו שתהיינה כשרות 

כדין, וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, ואחר התפלה בכל יום גם בש"ק 

ויום טוב יאמר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - ומובן אשר כל זה צ"ל בלי נדר.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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את1המפרשי� לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיו� ואול� ולומדיו.

"מילי2בשולח�ֿערו� שה� עניני� ללמדנו באה אבות ומסכת

באופ�3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחי�, ,

אחר.

" � המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד � מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונ� יש הדברי� להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי ה� מה (כגו�, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העול�?) את לברוא שסיי� לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאות� כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט � לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל ע� � בה� מחוייבת

של בעיניה א� התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוו� התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופ� התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדי� מצד מחוייב שאינו במקו� ג� התורה את לכבד

ואי� התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח א�ֿעלֿפיֿכ� � עליה� לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העול� אומות שג� בכדי עליה�,

התורה.

" הלשו� נקט יוסי שרבי הסיבה ג� שכ�גופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק א� שייכות יש :5לגויי�

א� העול�"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי "הגו�

ושייכות. קשר כל לגויי� אי� � היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכ�,

מכבדות הבריות העול�), (אומות הבריות בעיני ג� כול�,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש � תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיו�: צריכי� המשנה דברי

אליה טפל רק והגו� עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האד� בכבוד

הגו�?! את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שו�בריותזאת לה� שאי� למי מתאי� "

בבחינת וה� מידותיה�) מצד ולא שכל� מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלת� דהיינו ,

להיות השבח מהו � השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (ג� בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתי� אול�

נתוני� ישראל בני בהיות שכ�, הגו�. חיי שמציבי� בקשיי�

זאבי�" שבעי� בי� אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכ� ,

קשיי� לה� תסב התורה לכבוד הקשורי� עניני� על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

הגו�. בעניני לו יסייעו א� ה� אלא הגשמיי�, הגו� בעניני לו

על בתוק� עומד יהודי שכאשר בפועל, רואי� ג� כ� ואמנ�

לו רוחשת סביבתו � יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

� התורה את המכבד "כל בו ומתקיי� והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כר� תשד"מ, התוועדויות' � ('תורתֿמנח�

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימ� רמד.�אורח�חיי� סימ� א.3)דעה ל, קמא ש�4)בבא ו. ד, בראשית�רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא ש�.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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:øîàìáýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øac øîàìE ¥®Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ
øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz änãà äøô̈¨¸£ª¹̈§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²

ìr äéìr äìr-àìi''yx:â-ìà dúà ízúðe «Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤
äðçnì õeçî-ìà dúà àéöBäå ïäkä øærìà¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ¤¦´©©«£¤½
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éìLäå úrìBú éðLe áBæàåúôøN CBz-ìà C §¥−§¦´¨®©§¦§¦¾¤−§¥©¬

:äøtäéåìæBøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå ©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ
ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé øçàå íéna©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−

áørä-ãri''yx:çåéãâa ñaëé dúà óøOäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ
:áørä-ãr àîèå íéna BøNa õçøå íéna©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

èçépäå äøtä øôà úà øBäè Léà | óñàå§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©
úãrì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸

‡‰¯Ôא ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…

:¯ÓÈÓÏבÈc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ¿≈»»¿≈««¿»ƒ

È�a ÌÚ ÏlÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿≈»«≈ƒ¿≈

‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»

‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»

:‡¯È� dÏÚ ˜ÈÏÒגd˙È Ôe�z˙Â ¿ƒ¬«ƒ»¿ƒ¿»«

‡¯aÓÏ d˙È ˜tÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿«≈»«¿ƒ»»

:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

dÓcÓד ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«

ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï ÈcÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿«ƒ»√≈«≈«¿«

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

È˙ה È‰B�ÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»

ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Na ˙ÈÂ dkLÓ«¿«¿»ƒ¿«¿»¿««

:„˜BÈ dÏÎ‡ו‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ »¿«≈¿ƒ««¬»»»

ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚ÏזÚaˆÈÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ««

d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈

‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

:‡LÓ¯ „Ú ‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»«¬»««¿»

È‰BLe·Ïח ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ

È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡iÓa¿«»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓט¯·b LB�ÎÈÂ ¿»»««¿»¿ƒ¿¿«

Ú�ˆÈÂ ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«

ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏ È‰˙e¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙‡hÁ ‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ¿«»»¿≈«»»«»»
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(·)‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê.וא��ת �ה�ט� לפי …À««»ְְִֶַָָ�

ה�את ה�צוה מה ל�מר: י�ראל את מ�ני� ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהע�ל�

�זרה "ח�ה", �� �תב לפיכ� ?�� י� �ע� ְֵָָ�ְִֵַַַַָָָָ�מה

אחריה: להרהר ר��ת ל� אי� מ�פני, eÁ˜ÈÂהיא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿
EÈÏ‡.(רבה �מ�:(במדבר על נקראת היא לע�ל� ≈∆ְְְִִִֵַָ

��ד�ר: מ�ה �ע�ה ÓÈÓz‰�רה ‰n„‡.הא�� ְִֶֶַָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְֵֶ

�ער�ת ��י �� הי� �א� �אדמימ�ת, ְְְְִִִֵֶַָָָָָ�מימה

�ס�לה: � מצות�(ספרי).‡ÊÚÏ¯(‚)�ח�ר�ת ְְָ∆¿»»ְִָָ

ÁnÏ�‰.��ג�: ıeÁÓŒÏ‡(ספרי סח ח��(יומא ְַָ∆ƒ««¬∆

מחנ�ת: ÂÈ�ÙÏל�ל� d˙‡ ËÁLÂ.(מב זר(יומא ְֲַָֹ¿»«…»¿»»ָ

ר�אה: ואלעזר ‡‰ŒÏ(„)��חט È�t ÁÎ�ŒÏ‡ ְְֵֶֶָָ∆…«¿≈…∆
„ÚBÓ.ור�אה �מת��� יר��לי� �ל �מזרח� ע�מד ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ה�� ה�את ��עת היכל �ל כח)�תח� :(יומא ְְִִֵֶַַַַָָָ

(Ê)‰�Án‰ŒÏ‡.טמא �אי� �כינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ

קרי �בעל זב א�א מחנ�ת, ל��י ח�� ְְֲִִֵֶַַַָָָ�ְמ��ח

Ú‰Œ„Ú¯·:�מצרע Ô‰k‰ ‡ÓËÂ.:�ודר�ה סרסה� ְָֹ¿»≈«…≈«»»∆ְְְֵֵָָ

אלֿה�חנה": יבא ואחר עדֿהערב ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ"וטמא

(Ë)‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â.(פ"ג ל�ל�ה(פרה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְִָֹ
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éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà¤§¨½̈§¨¥−©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´
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Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤
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‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«≈¬ƒ¿»
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:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

é"ùø

ואחד ה��חה, �הר נת� אחד מתח�קת: ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָחלקי�

�ל זה �חיל; נת� ואחד ה��מר�ת, לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתח�ק

העיר�ת �ני מ��� ל�ל לעזרה, ח�� היה ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹמ�מר�ת

�הני� � ה��חה ��הר וזה לה�הר, ה�ריכי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוכל

��חיל וזה הימ�ה, מק��י� אחר�ת לפר�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ד�לי�

"והיתה ��אמר: ה�ת�ב, מ�זרת למ�מרת נת�� –ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

למ�מרת": �ניֿי�ראל �c‰לעדת ÈÓÏ.למי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ¿≈ƒ»ְֵ

�מ� ג)ה�יה, �י",(איכה "ו���ֿאב� ב): :(זכריה ְִֶֶַַַָָ

זריקה: ל��� ה��י�" אתֿקרנ�ת hÁ‡˙"לי��ת ְְְְִִֶַַַָ«»
‡Â‰.�קרא הלכ�תיה �לפי �פ��ט�; ח��י ל��� ƒְְְְְִִִִֶָָָ

להאסר �קד�י� �היא ל�מר "ח�את", ְְִִֵֵֶַַַָָָָָה�ת�ב

B·Œ‡hÁ˙È(È·)�הנאה: ‡e‰.ס"א) ה�רה �אפר ֲַָָƒ¿«»ְֵֶַָָ

LÙ�a(È‚)ה�ה): ˙Óa.�נפ �ל מת? ואיזה ֶַ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶ

�המה, נפ� לה�ציא צריכההאד�, טמאת� �אי� ְְִֵֵֶֶֶָָָָ�ְְִָָָ

ז� �נפ�, אחר: �בר �בעה). טמאת (ולא ְְְִֵֶֶַַָָָ�ְַָָֹה�אה

�� עב)רביעית nË‡:(חולי� '‰ ÔkLÓŒ˙‡.�א ְִִָ∆ƒ¿«ƒ≈ִ

�לי�י ה�את �לא �טבילה אפ�� לעזרה ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹנכנס

·B��ביעי: B˙‡ÓË „BÚ.:בל�� א�ֿעלֿ�י ְִִÀ¿»ִֶַַַָ

(„È)Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk.:�ת�כ� �ה�ת �ע�ד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(ÂË)Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ.(א כה חרס(חולי� �כלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶ

א�א מ��� טמאה מק�ל �אי� מד�ר, ְִֶַָָ�ְְֵֵֵֶַַַָה�ת�ב

עליו �ת�לה צמידת� מג�פת אי� א� לפיכ� ְְְְִִִִֵַָָָָָמ��כ�,

�תיל צמיד י� א� הא ה�א. טמא � �ח��ר ְִִִִֵֵֶָָָָָיפה

טה�ר: � וכ�.ÏÈ˙tעליו עברי. �ל��� מח�ר ל��� ָָָ»ƒְְ�ְְְִִִֵָ



קכז zwghioey`x mei qelwpe`

úàhç äcð éîì úøîLîì ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬
àåäi''yx:ìàøùééäøtä øôà-úà óñàä ñaëå ¦«Â§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ

éðáì äúéäå áørä-ãr àîèå åéãâa-úà¤§¨½̈§¨¥−©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´
:íìBò úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈§ª©¬¨«

àéúráL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬
:íéîéáéíBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬

íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯
øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMäi''yx:âé-ìk ©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨

àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa râpä©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ
Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤
àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî àåää©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´

Bá Búàîè ãBò äéäéi''yx:ãéíãà äøBzä úàæ ¦«§¤½−ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈
øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´

íéîé úráL àîèé ìäàai''yx:åèéìk ìëå ¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´
àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô̈½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−

:‡È‰י‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂ ƒƒ««¿«ƒ»ƒ¿»

·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ‡˙¯B˙„¿¿»»¿ƒƒ≈¿»»

Ï‡¯NÈ È�·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ï ÔBÎÈ�Èa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚיאÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc √»¿ƒ¿«¿≈»¿»

‡Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡L�‡„ ‡LÙ�«¿»∆¡»»ƒ≈¿»»«¿»

ÈÓBÈ:Ôיב‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰ ƒ«≈¬ƒ¿»

Èk„È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»

:Èk„Èיג‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿≈»

ÈcÈ ‡ÏÂ ˙eÓÈ È„ ‡L�‡„ ‡LÙ�·¿«¿»∆¡»»ƒ¿¿»«≈

·‡Ò ÈÈ„ ‡�kLÓ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«

Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¡»»«ƒƒ¿»≈

e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡¬≈≈«»»»ƒ¿¿ƒ

d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:daידÈ¯‡ L�‡ ‡˙È¯B‡ ‡c ≈»«¿»¡«¬≈

ÏÏÚc Ïk ‡�kLÓa ˙eÓÈ¿¿«¿¿»»¿»≈

È‰È ‡�kLÓa Èc ÏÎÂ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓטוÔÓ ÏÎÂ ¿»»«¿»ƒ¿…«

ÚÈÈL ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc«¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«

:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»
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א�א מ��� טמאה מק�ל �אי� מד�ר, ְִֶַָָ�ְְֵֵֵֶַַַָה�ת�ב
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טה�ר: � וכ�.ÏÈ˙tעליו עברי. �ל��� מח�ר ל��� ָָָ»ƒְְ�ְְְִִִֵָ
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àeäi''yx:æèäãOä éðt-ìr òbé-øLà ìëå «§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À
Bà íãà íörá-Bà úîá Bà áøç-ììça©«£©¤̧¤Æ´§¥½«§¤¬¤¨−̈´

íéîé úráL àîèé øá÷ái''yx:æéàîhì eç÷ìå §®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ©¨¥½
íéiç íéî åéìr ïúðå úàhçä úôøN øôrî¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦©¦−

:éìk-ìàìåçá ë"òéðùçéíéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»
íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå øBäè Léà¦´¨¼§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½
íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà úBLôpä-ìrå§©©§¨−£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ

:øáwá Bà úná Bà ììçá Bàèéøähä äfäå ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ
éréáMä íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìr©©¨¥½©¬©§¦¦−©´©§¦¦®

øå åéãâa ñaëå éréáMä íBia Bàhçåíéna õç §¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
áøra øäèåi''yx:ëàìå àîèé-øLà Léàå §¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ

ìäwä CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´©¨¨®
÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬

àeä àîè åéìri''yx:àëúwçì íäì äúéäå ¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

áørä-ãr àîèé äcpäi''yx:áë-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©

Ï˜Á‡טז Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»

B‡ ‡˙Ó· B‡ ‡a¯Á ÏË˜aƒ¿≈«¿»¿≈»

È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L�‡„ ‡Ó¯‚·¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓיזÔe·qÈÂ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ¿

‡˙‡hÁ ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»

:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

iÓa‡יח ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»

Ïk ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ ÈcÈÂ ÈÎc ¯·b¿«¿≈¿«≈««¿¿»¿«»

Ôn˙ BÂ‰ Èc ‡˙LÙ� ÏÚÂ ‡i�Ó»«»¿««¿»»ƒ¬«»

B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·יט‡ÈÎ„ ÈcÈÂ ¿≈»¿ƒ¿»¿«≈«¿»

‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ«¿»»»¿»¿ƒ»»

‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»

ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:‡LÓ¯· Èk„ÈÂ ‡iÓ·כÈc ¯·‚e ¿«»¿ƒ¿≈¿«¿»¿«ƒ

ÈˆzLÈÂ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈

˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»

‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„ ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¿«≈«»»»

:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

ÈcÈ„eכא ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈

È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓ≈«»»¿««¿ƒ

·‡ÒÓ È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈¿»»

:‡LÓ¯ „Úכבda ·¯˜È Èc ÏÎÂ ««¿»¿…ƒƒ¿«≈

·¯˜Èc L�‡Â ·‡ÒÓ È‰È ‡·‡ÒÓ¿»»»¿≈¿»»∆¡«¿ƒ¿«
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ל) נתח�ר�י(בראשית נפ�ל�י", אלהי� "נפ��לי :ְְְְְֱִִִִִֵַַַַֹ

אח�תי: ‰O„‰(ÊË)ע� È�tŒÏÚ.(עב (חולי� ֲִִ«¿≈«»∆
"עלֿ �פ��ט�: וד�פק, ��לל לר��ת �ר��: ְְְְֵֵֵַַַָר��תינ�

�� ה�ת מט�א � אהל �� �אי� ה�דה", ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ני

‰ÈÚÈ·M(ËÈ)�נגיעה: ÌBia B‡hÁÂ.(ספרי)ה�א ְִִָ¿ƒ¿««¿ƒƒ
טהרת�: B‚Â'(Î)�מר ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â.�א ְֳַָָ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ִ

�דאיתא כ�'? מ��� נאמר ל�ה מק��, ְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָנאמר

טז)��ב�ע�ת cp‰ŒÈÓ‰(Î‡):(ד� ‰fÓe.,ט (נדה ְִ«≈≈«ƒ»
יד) לל�דיומא �א וזה טה�ר, �ה��ה אמר� ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָר��תינ�

לט�א חמ�רה טמאה טמא � ח�את מי ְְֲֵַָָ�ֵֵֵֶַַָָ�ה���א

�ה�ציא� וזה ���גע. �� �אי� מה �עליו, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�גדי�

��הא עד מט�אי� �אינ� ל� ל�מר "מ�ה", ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ל���
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é"ùø

א)�� קר�י(ישעיה �החטא כ��לע", יא�ימ� "א� : ְְִִֵֵֶַַַָָ

�מימי�.ÓÈÓz‰אד�: �הי� י�ראל �� על ָֹ¿ƒ»ְְִִִֵֵֶַָָ

עליה� �תכ�ר ז� �בא � מ�מי� �עלי �� ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָֹונע��

לת��ת�: ÏÚויחזר� ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï.�רק�� ��� ְְְְַַָ…»»»∆»…ְְֵֶָ

�מי�: על ‰Ô‰k(ג)מעליה� ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡.��� ֲִֵֵֶַָֹ∆∆¿»»«…≈ְֵ

�לפי העגל. לע��ת �ה�, �ה�א אהר�, על ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ��קהל�

על ז� עב�דה נע�ית לא העגל את ע�ה ֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�אהר�

ס�יג�ר: נע�ה ק�יג�ר �אי� Û¯NÂ(ד)יד�, ֲֵֵֵֶַַַָָ¿»«
‰¯t‰Œ˙‡.:העגל ���ר� ‡¯Ê(ו)��� ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆

˙ÚÏBz È�Le ·BÊ‡Â.נגד� ה�ל� מיני� �ל�ה ¿≈¿ƒ»«ְְִִֶֶַָָֹ

ה�ב� ה�א וארז �עגל. ��פל� אי� אלפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל�ת

�ה�ב� סימ�, מ���, נמ�� ואז�ב האילנ�ת ִֶַַָָָֹ�ְִִִֵָָָָמ�ל

ות�לעת, �אז�ב עצמ� את י��יל וחטא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ��ת�אה

ל�: העגל.ÓLÓÏ¯˙(ט)וית��ר ���ע �מ� ְְִֵַ¿ƒ¿∆∆ְֵֶֶֶַָ

�� �אי� �ק�ה ל� �אי� לפרענ�ת, לד�ר�ת ֵֶָָ�ְְְֵֶָ�ְְָ�מ�ר

��אמר העגל, לב)מ�ק�ת �קדי(שמות "�בי�� : ְִ�ְְֱִֵֶֶֶַַָָ

הע�סקי� �ל מט�א �העגל �כ�� וג�'". ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�פקד�י

�כ�� ,�� הע�סקי� �ל מט�אה �רה �� ,��ְְְְִֵַָָָָָָָ

��אמר �אפר�, ה�י�(ש�)���הר� עלֿ�ני "ו�זר : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

הח�את �רפת מעפר ל�מא "ולקח� ,�� ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָוג�'",

מת�.Ú‰ŒÏk„‰(‡)וג�'": ��בר ה�למה, עדה ְ»»≈»ְְֵֵֵֶַָָָ

לח�י�: �ר�� וא�� מד�ר ÌÈ¯Óמתי ÌL ˙ÓzÂ. ְְְְִִֵֵֵַָָ«»»»ƒ¿»
כ"ח) �רה(מ"ק לפר�ת מרי� מיתת נסמכה ְְְְִִִַַָָָָָָָָל�ה

�מ� (ס"א מכ�רי� �ר�נ�ת מה ל�: ל�מר ְְְְְִַַַָָָ�ֲאד�ה?

מכ� צ�יקי� מיתת א� מכ�רת), אד�ה רת:��רה ֲֶָָ�ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ

ÌÈ¯Ó ÌL ˙ÓzÂ.(�ש).מתה �נ�יקה היא א� «»»»ƒ¿»ְִִִֵַָָ

�ר� �אינ� ה'"? "עלֿ�י :�� נאמר לא מה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�מ�ני

נאמר �באהר� מעלה. �ל לג)�ב�ד "עלֿ(במדבר : ְְֱֲֶֶַַַַָָֹ

מסעי": �"א�ה ה'", ÌÈÓ(·)�י ‰È‰Œ‡ÏÂ ְְִֵֵֶַ¿…»»«ƒ
‰„ÚÏ.ה�אר לה� היה �נה אר�עי� ��ל מ�א�, »≈»ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מרי�: ‚e�ÚÂ(‚)�זכ�ת eÏÂ.:�וענ�� הלואי ְְִִָ¿»«¿ְְֶַַַָ

e�ÈÁ‡ ÚÂ‚a.יתת�� ל�ד ��בר. אחינ� �מיתת ƒ¿««≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מ��ה: מג�ה �מ�.ÚÂ‚aצמא ה�א, �בר �� ְָָ�ִֶָָƒ¿«ְֵָָ

"���ת� לפר�� י�כ� ולא אחינ�", ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ"�מיתת
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לח�י�: �ר�� וא�� מד�ר ÌÈ¯Óמתי ÌL ˙ÓzÂ. ְְְְִִֵֵֵַָָ«»»»ƒ¿»
כ"ח) �רה(מ"ק לפר�ת מרי� מיתת נסמכה ְְְְִִִַַָָָָָָָָל�ה

�מ� (ס"א מכ�רי� �ר�נ�ת מה ל�: ל�מר ְְְְְִַַַָָָ�ֲאד�ה?

מכ� צ�יקי� מיתת א� מכ�רת), אד�ה רת:��רה ֲֶָָ�ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ

ÌÈ¯Ó ÌL ˙ÓzÂ.(�ש).מתה �נ�יקה היא א� «»»»ƒ¿»ְִִִֵַָָ

�ר� �אינ� ה'"? "עלֿ�י :�� נאמר לא מה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�מ�ני

נאמר �באהר� מעלה. �ל לג)�ב�ד "עלֿ(במדבר : ְְֱֲֶֶַַַַָָֹ

מסעי": �"א�ה ה'", ÌÈÓ(·)�י ‰È‰Œ‡ÏÂ ְְִֵֵֶַ¿…»»«ƒ
‰„ÚÏ.ה�אר לה� היה �נה אר�עי� ��ל מ�א�, »≈»ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מרי�: ‚e�ÚÂ(‚)�זכ�ת eÏÂ.:�וענ�� הלואי ְְִִָ¿»«¿ְְֶַַַָ

e�ÈÁ‡ ÚÂ‚a.יתת�� ל�ד ��בר. אחינ� �מיתת ƒ¿««≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מ��ה: מג�ה �מ�.ÚÂ‚aצמא ה�א, �בר �� ְָָ�ִֶָָƒ¿«ְֵָָ

"���ת� לפר�� י�כ� ולא אחינ�", ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ"�מיתת
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:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiåôéùéìùæøaãéå ©¥¨¬§§Ÿ̈−£¥¤«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýéçähnä-úà ç÷ §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤©©¤À

éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äåE §©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®
-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤

íøéra-úàå äãräi''yx:è-úà äLî çwiå ¨«¥−̈§¤§¦¨«©¦©¬¤²¤
:eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnäéeìä÷iå ©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«©©§¦¹

øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©®̈©©´Ÿ¤
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

íéî íëì àéöBði''yx:àéiå Bãé-úà äLî íøiåC ¦¬¨¤−¨«¦©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄
íéaø íéî eàöiå íéîrt eähîa òìqä-úà¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½

íøéráe äãrä zLzåi''yx:ñáéýåýé øîàiå ©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
éa ízðîàä-àì ïré ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½

äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða éðérì éðLéc÷äì§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½

:ÔB‰Ïז‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏחL�Î‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò ¿≈»«»À¿»¿«¿≈

CeÁ‡ Ô¯‰‡Â z‡ ‡zL�k ˙È»¿ƒ¿»«¿¿«¬…»

ÔzÈÂ ÔB‰È�ÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e¿«¿ƒ≈»¿≈≈¿ƒ≈

‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓƒ¿«≈¿«»ƒ≈»

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zL�k ˙È È˜L˙Â¿«¿≈»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

˜„Ìט ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»

:d„wt È„ ‡Ók ÈÈיeLÈ�Î‡Â ¿»¿»ƒ«¿≈¿«¿ƒ

Ì„˜Ï ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»¿»»»√»

ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿«

˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò«¿»«»¬ƒ≈»»≈«≈

:‡iÓ ÔBÎÏיא˙È ‰LÓ Ì¯‡Â ¿«»«¬≈…∆»

d¯ËÁa ‡ÙÈk ˙È ‡ÁÓe d„È¿≈¿»»≈»¿À¿≈

È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ù�e ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

Le:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zL�k ˙‡È˙¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

ÛÏÁיב Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«

È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa Ôez�Ó‰ ‡Ï Ècƒ»≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ

ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈ È�a È�ÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¬

˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È»¿»»»≈¿«¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

(�ח�ל� "�ג�ע" לה�קד ל� היה �� �א� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאחינ�",

רבה).Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â(Á)הוא"ו): מ�א�,(במדבר ¿∆¿ƒ»ִָ

י�ראל: �ל ממ�נ� על ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְִֵֶֶַַַָָָָָ�חס

(È)'B‚Â eÏ‰˜iÂ.(�ש)ה�ק�מ�ת מ� אחד זה ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

המר�ה: את מעט ‰f‰�החזיק ÚÏq‰ŒÔÓ‰ ֱִֶֶ�ְֶַָ�ֶ¬ƒ«∆««∆
‡ÈˆB�.�הל� לפי א�ת�, מ�ירי� הי� ��א לפי ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ

והי� ה�אר, ���ס��ק ה�לעי� �י� ל� וי�ב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�לע

סלע מאיזה �כ�? מה לה�: א�מרי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

"ה�רי�", לה�: אמר לכ� מי�? לנ� ְִִִֶַַַָָָָֹ��ציא�

מ�ריה�, את מ�רי� � ��טי� יוני ל��� ְְְִִִִֵֶֶַָָסרבני�,

לכ� נ�ציא עליו, נצט�ינ� ��א ה�ה, ה�לע ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהמ�

ה�ציא.ÌÈÓÚt(È‡)מי�?: לא ��רא��נה לפי ִַ«¬»ƒְִִִֶָָֹ

א�א לה��ת� ה�ק�� צ�ה ��א לפי ט�י�, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹא�א

אחר סלע אל ��ר� וה�ה אלֿה�לע", ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ"וד�ר��

�ברא��נה, לה��ת� צרי� ��א אמר�: ה�ציא. ְְְְִִִֶַָָָָָֹולא

יז)��אמר לה�(שמות ונז��� � ���ר" "וה�ית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

וה�ה�: סלע Èa(È·)א�ת� Ìz�Ó‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ. ְִֶַָ««…∆¡«¿∆ƒ
נכנסי� הי� �לבד זה חטא �א��לי ה�ת�ב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ה

��ר �אר �ע�� עליה�: יאמר� ��א �די ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאר�,

היה �� לאר�, י�נס� ��א עליה� ��גזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ד�ר

והלא ואהר�. מ�ה יא)ע�� �בקר(במדבר "הצא� ְֲֲֲֲֶַַָָֹֹֹֹ

עליו חס� � ���תר לפי א�א מ��? ק�ה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�חט"

עליו חס� לא � י�ראל �ל ��מעמד וכא� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹה�ת�ב,

ה��: ק��� מ�ני �א��.È�LÈc˜‰Ïה�ת�ב, ְִִֵֵַַָ¿«¿ƒ≈ƒִֶ

לעיני מק�� הייתי וה�ציא, ה�לע אל ְֵֵָ�ְְְִִִִֶֶֶַַַָ��ר��

ואינ� מד�ר �אינ� זה, �לע מה וא�מרי�: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהעדה

מק��, �ל ���ר� מק�� לפרנסה, צרי� ואינ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��מע

אנ�!: וחמר ˙·e‡Èקל ‡Ï ÔÎÏ.�מ� ��ב�עה, ֶַָָֹ»≈…»ƒְְִָ
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íäì ézúð-øLà õøàä-ìài''yx:âééî änä ¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´
ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®

ía Lãwiåi''yx:ñéòéáøãéäLî çìLiå ©¦¨¥−¨«©¦§©̧¤¯
øîà äk íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®³Ÿ¨©Æ

éçàäàìzä-ìk úà zrãé äzà ìàøNé E ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈
eðúàöî øLài''yx:åèøiåäîéøöî eðéúáà eã £¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨

íéøöî eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦
eðéúáàìåi''yx:æèeðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷röpå §©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½

eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§
Eìeáâ äö÷ øér Lã÷ái''yx:æéàp-äøarð §¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´

äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:ÔB‰ÏיגBˆ� Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ ¿ƒ≈«»ƒ¿

Lc˜˙‡Â ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈√»¿»¿ƒ¿««

:ÔB‰aידÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe ¿¿«…∆ƒ¿«ƒ

Ô�„k ÌB„‡„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ Ì˜¯Ó≈¿»¿»«¿»∆¡ƒ¿«

˙È zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡¬«»ƒ¿»≈«¿¿««»

:‡�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk»»¿»ƒ«¿«¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏטו ‡�˙‰·‡ e˙Á�e¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒ

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ÌÈ¯ˆÓ· ‡�·˙ÈÂƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

È‡¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡�˙‰·‡ÏÂטזÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ ¿«¬»»»»¿«≈»√»¿»

‡Î‡ÏÓ ÁÏLe ‡�˙BÏˆ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»»¿««¿»»

‡�Á�‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜t‡Â¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

�aÚ¯יז ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ«

·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡ÏÂ Ì¯Î·e Ï˜Áa«¬«ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈

ÈËÒ� ‡Ï ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a¿…««¿»≈≈»ƒ¿≈

¯aÚ�c „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«
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ג) א נ��ע(שמואל עלי". לבית נ��ע�י "לכ� :ְְְְִִִִֵֵֵַַָ

:�� על �תפ�ה יר�� ��א ‰n‰(È‚)�קפיצה, ְְְִִִִֶַַָָָֹ≈»
‰·È¯Ó ÈÓ.:אחר �מק�� ה�ז�רי� ק"אה� (סנהדרי� ≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ

�לב) ����יע� �רעה, אצטגניני רא� א�� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת

�זר� לכ� ��י�, ל�קה א)י�ראל "�לֿה��(שמות : ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ת�ליכה�": היארה Ìaה���ד L„wiÂ.מ�ה ��ת� ְְִִַַַָֹ�«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

יד�, על ב)ואהר� קט"ו ���ה�ד��ֿ�ר��ֿ(זבחי� ְְֲֶֶַַַָָָָֹ

על �מתק�� ירא�י ה�א �מק��יו, �י� ע��ה ְִֵַַָָָ�ְִִֶה�א

א�מר ה�א וכ� סח)ה�ר��ת. אלהי�(תהילי� "נ�רא : ְְֱִִֵֵַָֹ

א�מר ה�א וכ� י)מ�ק��י�", "�קרבי(ויקרא : ְְְִִִֵֵֶַָֹ

NÈ(È„)א�ד�": EÈÁ‡Ï‡¯.להז�יר ראה מה ֵֶָ»ƒƒ¿»≈ְְִַָָָ

�ני אנחנ�, אחי� ל�: אמר א�א אחוה? ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ�א�

ל� ��אמר טו)אברה�, יהיה(בראשית "�יֿגר : ְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

לפרע�: הח�ב א�ת� היה �נינ� ועל ‡z‰זרע�" ְְְְְֲֵַַַָָָ«»
‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È.מעל אביכ� �יר� לפיכ� »«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֶֶַָ

לו)אבינ� יעקב(ש� מ�ני אלֿאר� "ו�ל� : ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

וה�יל� עליה�, ה��ל ח�ב ה�טר מ�ני � ְֲִִֵֶָ�ְְִִֵַַַָאחיו"

יעקב: e�Ï(ÂË)על eÚ¯iÂ.:ר��ת צר�ת סבלנ� ֲַַֹ«»≈»ְַַָָ

e�È˙·‡ÏÂ.בר�� מצטערי� �האב�ת מ�א�, ¿«¬…≈ְֲִִִֶֶֶַַָָָ

י�ראל: על �אה ˜e�Ï(ÊË)���רענ�ת ÚÓLiÂ. ְֶ�ְְִֵַָָָָ«ƒ¿«…≈
אבינ� ��רכנ� כז)��רכה ק�ל(בראשית "ה�ל : ְְִֵֶַַָָָָֹ

ונעני�: צ�עקי� �אנ� מ�ה..C‡ÏÓיעקב", זה ְֲֲֲִִֶַַָֹ«¿»ֶֶֹ

וא�מר "מלאכי�", קר�אי� �ה�ביאי� (ד"המ�א�, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

לו) האלהי�":ב �מלאכי מלעבי� "ו�הי� :ְְְְֱֲִִִִֵַַַָֹ

(ÊÈ)Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ�.על לע�רר ל� אי� «¿¿»»¿«¿∆ְְֵֵַ

הח�ב,היר�ה �רע� ��א ��� אר�ֿי�ראל, �ל ְַ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ארצ�: �ר� לעבר מעט עזר לנ� �zL‰ע�ה ‡ÏÂ ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ¿∆
¯‡· ÈÓ.(רבה ל�מר,(במדבר צרי� היה ��ר�ת" "מי ≈¿≈ִֵַָָָ

מ� �ידינ� ��� א�ֿעלֿ�י מ�ה: אמר �� ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�א

נקנה א�א מ���, נ��ה לא ל���ת, �באר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹלאכל

�א�ֿ לאכסנאי, מ�א� להנאתכ�. �מי� אכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמ��

�די החנוני, מ� יקנה לאכל, �יד� ��� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעלֿ�י

א��יז�: את B‚Â'לה��ת CÏ� CÏn‰ C¯c.�אנ ְֶַ�ְִ∆∆«∆∆≈≈¿ָ

לאכל: �לכא� לכא� י�� ולא �המתנ� את ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹח�סמי�



קלי zwgkiriax mei qelwpe`

íäì ézúð-øLà õøàä-ìài''yx:âééî änä ¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´
ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®

ía Lãwiåi''yx:ñéòéáøãéäLî çìLiå ©¦¨¥−¨«©¦§©̧¤¯
øîà äk íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®³Ÿ¨©Æ

éçàäàìzä-ìk úà zrãé äzà ìàøNé E ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈
eðúàöî øLài''yx:åèøiåäîéøöî eðéúáà eã £¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨

íéøöî eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦
eðéúáàìåi''yx:æèeðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷röpå §©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½

eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§
Eìeáâ äö÷ øér Lã÷ái''yx:æéàp-äøarð §¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´

äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:ÔB‰ÏיגBˆ� Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ ¿ƒ≈«»ƒ¿

Lc˜˙‡Â ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈√»¿»¿ƒ¿««

:ÔB‰aידÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe ¿¿«…∆ƒ¿«ƒ

Ô�„k ÌB„‡„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ Ì˜¯Ó≈¿»¿»«¿»∆¡ƒ¿«

˙È zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡¬«»ƒ¿»≈«¿¿««»

:‡�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk»»¿»ƒ«¿«¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏטו ‡�˙‰·‡ e˙Á�e¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒ

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ÌÈ¯ˆÓ· ‡�·˙ÈÂƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

È‡¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡�˙‰·‡ÏÂטזÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ ¿«¬»»»»¿«≈»√»¿»

‡Î‡ÏÓ ÁÏLe ‡�˙BÏˆ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»»¿««¿»»

‡�Á�‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜t‡Â¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

�aÚ¯יז ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ«

·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡ÏÂ Ì¯Î·e Ï˜Áa«¬«ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈

ÈËÒ� ‡Ï ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a¿…««¿»≈≈»ƒ¿≈

¯aÚ�c „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«

é"ùø

ג) א נ��ע(שמואל עלי". לבית נ��ע�י "לכ� :ְְְְִִִִֵֵֵַַָ

:�� על �תפ�ה יר�� ��א ‰n‰(È‚)�קפיצה, ְְְִִִִֶַַָָָֹ≈»
‰·È¯Ó ÈÓ.:אחר �מק�� ה�ז�רי� ק"אה� (סנהדרי� ≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ

�לב) ����יע� �רעה, אצטגניני רא� א�� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת

�זר� לכ� ��י�, ל�קה א)י�ראל "�לֿה��(שמות : ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ת�ליכה�": היארה Ìaה���ד L„wiÂ.מ�ה ��ת� ְְִִַַַָֹ�«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

יד�, על ב)ואהר� קט"ו ���ה�ד��ֿ�ר��ֿ(זבחי� ְְֲֶֶַַַָָָָֹ

על �מתק�� ירא�י ה�א �מק��יו, �י� ע��ה ְִֵַַָָָ�ְִִֶה�א

א�מר ה�א וכ� סח)ה�ר��ת. אלהי�(תהילי� "נ�רא : ְְֱִִֵֵַָֹ

א�מר ה�א וכ� י)מ�ק��י�", "�קרבי(ויקרא : ְְְִִִֵֵֶַָֹ

NÈ(È„)א�ד�": EÈÁ‡Ï‡¯.להז�יר ראה מה ֵֶָ»ƒƒ¿»≈ְְִַָָָ

�ני אנחנ�, אחי� ל�: אמר א�א אחוה? ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָ�א�

ל� ��אמר טו)אברה�, יהיה(בראשית "�יֿגר : ְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

לפרע�: הח�ב א�ת� היה �נינ� ועל ‡z‰זרע�" ְְְְְֲֵַַַָָָ«»
‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È.מעל אביכ� �יר� לפיכ� »«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֶֶַָ

לו)אבינ� יעקב(ש� מ�ני אלֿאר� "ו�ל� : ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

וה�יל� עליה�, ה��ל ח�ב ה�טר מ�ני � ְֲִִֵֶָ�ְְִִֵַַַָאחיו"

יעקב: e�Ï(ÂË)על eÚ¯iÂ.:ר��ת צר�ת סבלנ� ֲַַֹ«»≈»ְַַָָ

e�È˙·‡ÏÂ.בר�� מצטערי� �האב�ת מ�א�, ¿«¬…≈ְֲִִִֶֶֶַַָָָ

י�ראל: על �אה ˜e�Ï(ÊË)���רענ�ת ÚÓLiÂ. ְֶ�ְְִֵַָָָָ«ƒ¿«…≈
אבינ� ��רכנ� כז)��רכה ק�ל(בראשית "ה�ל : ְְִֵֶַַָָָָֹ

ונעני�: צ�עקי� �אנ� מ�ה..C‡ÏÓיעקב", זה ְֲֲֲִִֶַַָֹ«¿»ֶֶֹ

וא�מר "מלאכי�", קר�אי� �ה�ביאי� (ד"המ�א�, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

לו) האלהי�":ב �מלאכי מלעבי� "ו�הי� :ְְְְֱֲִִִִֵַַַָֹ

(ÊÈ)Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ�.על לע�רר ל� אי� «¿¿»»¿«¿∆ְְֵֵַ

הח�ב,היר�ה �רע� ��א ��� אר�ֿי�ראל, �ל ְַ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ארצ�: �ר� לעבר מעט עזר לנ� �zL‰ע�ה ‡ÏÂ ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ¿∆
¯‡· ÈÓ.(רבה ל�מר,(במדבר צרי� היה ��ר�ת" "מי ≈¿≈ִֵַָָָ

מ� �ידינ� ��� א�ֿעלֿ�י מ�ה: אמר �� ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�א

נקנה א�א מ���, נ��ה לא ל���ת, �באר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹלאכל

�א�ֿ לאכסנאי, מ�א� להנאתכ�. �מי� אכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמ��

�די החנוני, מ� יקנה לאכל, �יד� ��� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעלֿ�י

א��יז�: את B‚Â'לה��ת CÏ� CÏn‰ C¯c.�אנ ְֶַ�ְִ∆∆«∆∆≈≈¿ָ

לאכל: �לכא� לכא� י�� ולא �המתנ� את ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹח�סמי�



zwgkiyingקלב meiqelwpe`

Eìáb øárð-øLà ãr ìåàîNei''yx:çéøîàiå §½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤
àöà áøça-ït éa øárú àì íBãà åéìà¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬

Eúàø÷ìi''yx:èéìàøNé-éða åéìà eøîàiå ¦§¨¤«©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»
éîéî-íàå äìrð älñîaéð÷îe éðà äzLð E ©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½

äøárà éìâøa øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðåi''yx: §¨«©¦−¦§¨®©¬¥¨−̈§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
ëíra Búàø÷ì íBãà àöiå øárú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬

ä÷æç ãéáe ãáki''yx:àëïúð íBãà | ïàîéå ¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À§ŸÆ
:åéìrî ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úàô ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−¥«¨¨«

éùéîçáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
øää øä äãräi''yx:âëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
øîàìi''yx:ãëàì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ

ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà àáé̈ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²
:äáéøî éîì ét-úà íúéøî-øLàäëç÷ £¤§¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ

øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå ïøäà-úà¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
øääi''yx:åëåéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå ¨¨«§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈

:CÓeÁzיח‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â ¿»«¬«≈¡»»

‡ÓÏÈc ÈÓeÁ˙a ¯aÚ˙ ‡Ï»¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿»

˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„aƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆

:C˙eÓ„˜ÏיטÈ�a dÏ e¯Ó‡Â »√»»«¬»≈¿≈

Ì‡Â ˜q� ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«¿ƒ

·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡�‡ ÈzL� CÈiÓ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«

LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ ÔB‰ÈÓc¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯aכ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ¿«¿«¬ƒ»«¬«»¿ƒ»

ÏÈÁa d˙eÓ„˜Ï ‰‡ÓB„‡ ˜Ù�e¿«¡»»»√»≈¿≈

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e È¯ÒÂ·כא¯· «ƒ»«ƒ»¿»ƒ

¯aÚÓÏ Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«

:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈכב È�· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈

:‡¯eË ¯‰Ï ‡zL�k Ïkכג¯Ó‡Â »¿ƒ¿»¿…»«¬«

ÏÚ ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¿«¬…¿…»«

:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

Ï‡כד È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ L�k˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»

È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚÈÈ≈¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈

È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò Èc ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿∆¿«≈¿ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏכהÔ¯‰‡ ˙È ¯·c ¿≈«»¿«»«¬…

ÔB‰˙È ˜Èq˙Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿≈¿«≈»¿

:‡¯eË ¯‰ÏכוÔ¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â ¿…»¿«¿«»«¬…

¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔepLaÏ˙Â È‰BLe·Ï ˙È»¿ƒ¿«¿≈ƒ»∆¿»»

é"ùø

(ÁÈ)E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt.�מת�אי א�� ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַָ

אלֿה' "ו�צעק ואמר��: אביכ� �ה�רי�כ� ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַ���ל

�ה�רי�ני ��ה עליכ� אצא ואני קלנ�", ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹו��מע

כז)אבי תחיה":(בראשית חר�� "ועל :(ËÈ)˜¯ ְְְְִִֶַַָ«
¯·cŒÔÈ‡.:�מ�יק �בר ��� ÊÁ˜‰(Î)אי� „È·e. ≈»»ְִֵַָָ¿»¬»»
ע�ו":(ש�)זקננ��הבטחת ידי "וה�די� : ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(·Î)‰„Ú‰ŒÏk.לה�נס וע�מדי� �למי� ��� »»≈»�ְְְְִִִֵֵָָ

�זרה ��גזרה מא�ת� אחד �ה� היה ��א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלאר�,

��ת�ב מא�ת� וא�� מד�ר, מתי �ל� ��בר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליה�,

ד)�ה� ה���":(דברי� ��כ� "ח�י� :¯‰‰ הר.‰¯ ִֶַָ�ְֶַ…»»ַ

�ד�ל. ���ח ��י על קט� �ת��ח הר, ��י ְֵֵַַַַַַַַַָָָעל

את �מ�וה לפניה� ה�ל� �הענ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוא�ֿעלֿ�י

והר לת�רה, � סיני הר �ה�: נ�אר� �ל�ה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹההרי�,

אהר�: לקב�רת � ההר והר מ�ה. לקב�רת � ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹנב�

(‚Î)ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ.ני��� מ�יד, «¿∆∆¡ְִִֵֶַ

נפרצ� הר�ע, לעשו להתקרב �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ��תח�ר�

א�מר ה�ביא וכ� ה�ה, ה��יק וחסר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמע�יה�

כ)ליה��פט ב �ר�(ד"ה ע�ֿאחזיה� "�התח�ר� : ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

מע�י�": את ‡˙Ô¯‰‡Œ(Î‰)ה' Á˜.דברי� ֲֶֶַ«∆«¬…ְְִֵ

נת�� �תר� ��ראה א�רי� ל�: אמר ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹנח�מי�.

לכ�: ז�אי אני �אי� מה .‡˙ÂÈ„‚aŒ(ÂÎ)לבנ�, ְְְֲִִֵֶַַַָ∆¿»»
מעליו והפ�יט� הל�י�ה� �ד�לה �ה�ה �גדי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָ�ְְִֵֶאת

ל�ערה", "ה�נס ל�: אמר �פניו. �נ� על ְְְְִִֵַַַָָָָָָָלת��

ל אמר �ל�ק. ונר מ�עת מ�ה ראה "עלהונכנס. :� ְְִִַָָָ�ְֲֵֵַַַָָ

zwg`kiying mei qelwpe`

úîe óñàé ïøäàå Bða øærìà-úà ízLaìäå§¦§©§−̈¤¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬
íLi''yx:æëeìriå ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨«©©´©¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ
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"קמ� �פ�ט, � ידי�" "��ט ועלה, � ְְְִֶַַָָָָָֹֹל��ה"

חמד מ�ד ועצ�, � עיני�" "עצ� וקמ�, � ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ�י�"

ל� ��אמר וזה� מיתה, לא�ת� לב)מ�ה :(דברי� ְְֱִֶֶֶֶַָָֹ

ל�: ��תא�ית מיתה � אחי�" אהר� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"�א�רֿמת

(ÊÎ)‰LÓ NÚiÂ.(רבה �ה�בר(במדבר א�ֿעלֿ�י «««…∆ִֶַַַָָ

ע�ב: לא ל�, B‚Â'(ËÎ)ק�ה ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ. ִֵֶָֹ«ƒ¿»»≈»¿
ירד,(ש�) לא ואהר� י�רדי� ואלעזר מ�ה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ��רא�

אמר�: מת. לה�: אמר אהר�? ה�א היכ� ְְֲֵֵֶַַָָָָָֹאמר�:

ה��פה את ועצר ה�לא� �נגד �עמד מי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאפ�ר,

רחמי� מ�ה ��� מ�ד ה�ות? מלא� �� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹי�לט

���ה, מ�טל לה� ה�רת מלאכי ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָוהרא�ה�

והאמינ�: � Ï‡¯NÈרא� ˙Èa Ïk.�האנ�י ְֱִֶָ…≈ƒ¿»≈ֲִָָ

�מטיל �ל�� ר�ד� אהר� �היה לפי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוה��י�;

לא���: אי� �בי� מריבה �עלי �י� ‚ÚÂאהבה Èk. ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָƒ»«
א�א ה�א, ט�עה מית", "�הא �המתר�� אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָא�מר

אמר� ��א "ואתחזיא�", � ו�רא� מתר�� �� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹא�

�ל��� מ��� זה "�י" לברכה, זכר�נ� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָר��תינ�

�ב�ד, ענני ��ס��ק� מדר� על א�א ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ"�הא",

א�ה� ר�י ג)וכדאמר השנה �קרי(ראש אל : ְְְִִִִַַַַָָ

ל���"ו�רא�" נ�פל זה ל��� ועל "ו�רא�", א�א ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

הימ��. ��מעלה למה טע� נתינת �ה�א לפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ�הא,

�ר��� על אבל אהר�, מת �הרי לפי ו�רא�? ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹל�ה

ל��� א�א נ�פל �הא ל��� אי� �ני��א" �ל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָ"וחז�

"א�" ��צינ� אי, ���� מ�זרת �ה�א ְֲִִִִִִֶֶֶַָא�ר,

�מ� "א�ר", �ל��� כא)מ��� "וא�ֿמ��ע(איוב : ְְְְֲִִֵֶַַַ

ה���� מ�ה מפר�י� והר�ה ר�חי". (ש�לאֿתקצר ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

ימיו":יד) חר�צי� "א� :(‡)È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ. ֲִִָָ«ƒ¿««¿«¬ƒ
�דאיתא כ�', �ב�ד ענני ונס��ק� אהר� ��ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�מע

ה�נה ג)�רא� מרד�ת(ד� רצ�עת מע�ל� ועמלק . ְְְֲֵֵַַַַָָָָֹ

לפרענ�ת: עת �כל מז�� ‰p‚·לי�ראל, ·LÈ.זה ְְְִֵָ�ְְֵָָ�ְָ…≈«∆∆ֶ

��אמר יג)עמלק, �אר�(במדבר י��ב "עמלק : ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ

�די �נע�, �ל��� לד�ר ל��נ� את ו��ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָה�גב",

לתת לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מת��לי� י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ��הי�

י�ראל רא� �נעני�, אינ� וה� �יד�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ�נעני�

�נע�; ל��� �ל��נ� עמלקי� �לב��י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָלב��יה�

��� "א�ֿנת� ��אמר: סת�", "נת��ל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאמר�:

�ידי": ה�ה ‰‡˙¯ÌÈאתֿהע� C¯c.ה�גב �ר� ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

��אמר המר�לי�, �� ב�גב".(ש�)�הלכ� "ו�על� : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ה�ד�ל ה��ר �ר� האתרי�" "�ר� אחר: ֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בר

��אמר לפניה�, יה��סע ימי�)(ש� �ל�ת "�ר� : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
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��אמר המר�לי�, �� ב�גב".(ש�)�הלכ� "ו�על� : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ה�ד�ל ה��ר �ר� האתרי�" "�ר� אחר: ֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בר

��אמר לפניה�, יה��סע ימי�)(ש� �ל�ת "�ר� : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
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ézîøçäå éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−

íäéør-úài''yx:âìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå ¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À
íäéør-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®

äîøç íB÷nä-íL àø÷iåi''yx:ôãøäî eòñiå ©¦§¨¬¥©¨−¨§¨«©¦§º¥³Ÿ
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää̈¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®

Cøca írä-Lôð øö÷zåi''yx:äírä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈
íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦
eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì̈−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´

ì÷ìwä íçla äö÷i''yx:åíra ýåýé çlLéå ½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈
úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨

:‡È·L dpÓ ‡·LeבÌi˜Â ¿»ƒ≈ƒ¿»¿««

Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒ

È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓz ¯ÒÓÓƒ¿«ƒ¿«»«»»≈ƒƒ

:ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙È ¯n‚‡ÂגÈÈ ÏÈa˜Â «¬««»ƒ¿≈¿«≈¿»

˙È ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏ¿̂≈¿ƒ¿»≈¿«»

ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»»¿»

nÈ‡ד Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»

ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ùw‡Ï ÛeÒ„¿¿«»»»«¿»∆¡

:‡Á¯‡a ‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ«¬««¿»¿«»¿»¿»

„ÈÈה ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»

‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ Bˆ� ‰LÓ ÌÚÂ¿ƒ…∆¿¿»«∆¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»¬≈

ÈÏ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ ≈«¿»¿≈«»¿«¿»»

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa ˙˜Ú»«¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

˜ÔÏו ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»

é"ùø

מנ�חה": לה� È·Lלת�ר epnÓ aLiÂ.א�א אינ� ְֶָָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒֵֶָָ

אחת מדרש)�פחה בש� .ÈzÓ¯Á‰Â(·):(ילקוט ְִַַָ¿«¬«¿ƒ
לגב�: �לל� ‡˙‰Ì(‚)אק�י� Ì¯ÁiÂ. ְְְִַַָָָֹ««¬≈∆¿∆

�ב�:.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â�הריגה: C¯c(„)חרמי ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ∆∆
ÛeÒŒÌÈ.,�ז מלחמה עליה� �באה אהר� ��ת �יו� «ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

�חזר� ה�ר� ה�א ס��, י� �ר� לאח�ריה� ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָחזר�

��אמר מר�לי�, �זרת עליה� ���גזר (דברי�לה� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חזר�א) וכא� י�ֿס��". �ר� ה�ד�רה "�סע� :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאח�ריה� פ' ��אמר(עיי� מ�ע�ת, (ש��בע ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

מ�סרהי) �ניֿיעק� מ�ארת נסע� י�ראל "�בני :ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ההר �הר והלא מת? �מ�סרה וכי אהר�". מת ��ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ

והס�יד�ה� עליו והתא�ל� חזר� �� א�א ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמת?!

ותמצא ���ע�ת �בדק וצא �פניה�. ה�א ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ�א��

ההר:�בע הר עד מ�סרה מ� aÒÏ·מ�ע�ת ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…
ÌB„‡ ı¯‡Œ˙‡.:�ארצ� לעבר נתנ� zÂ˜ˆ¯��א ∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«

C¯ca ÌÚ‰ŒLÙ�..�לה �הק�ה ה�ר� �טרח ∆∆»»«»∆ְֶֶֶַַֹ�ְֶָָ

ואנ� לאר� לה�נס קר�בי� היינ� עכ�ו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאמר�:

ונ��ה� אב�תינ� חזר� �� לאח�רינ�, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָח�זרי�

נפ�� קצרה לפיכ� ה���, עד �נה ��מ�נה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ�ל�י�

י�כ� ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז �בל��� ה�ר�. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ�ע��י

��ר�, �הי�ת� � ��ר�" הע� נפ� "ו�קצר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל�מר

��מצא מק�� ��ל קצרה, ��ה �� �יר� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹולא

�ג�� קצרה �מה �� מפ�ר� �מקרא נפ� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָקיצ�ר

יא) �כג��(זכריה �ה�", נפ�י "ו�קצר י): :(שופטי� ְְְִִֶַַַָ

על ה��ה �בר וכל י�ראל", �עמל נפ�� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"ו�קצר

�ה�רח �אד� נפ�", "ק��ר ל��� �� נ�פל ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאד�

ואי� ה�בר א�ת� לק�ל רחבה �ע�� ואי� עליו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָ�א

�ב�בר ה�ער. א�ת� �� לג�ר ל�� �ת�� מק�� ְִַַַַָָָָָל�

על וכבד ה�א ��ד�ל �דל, ל��� נ�פל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹה�טריח

�ג�� יא)האד�, �דלה(זכריה בי �חלה נפ�� "וג� : ְְְְֲִַַָָָָָָָָ

י)עלי", �ל(איוב �לל� �צ�דני". ��חל "ויגאה : ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

�אי� ל��� � �דבר נפ� ק��ר ל��� �ל ְְְִֵֵֶֶֶָָָ�ר���:

ס�בל��: ה�עת �אי� ה�א, לסבל� ְְְֵֶַַַַָָיכ�ל

(‰)‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a.�לק�נ עבד :(במ"ר)ה�ו� ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e�˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ.:�וי� ˜ˆ‰�ניה� e�LÙ�Â.�א »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ

�מא�ס: נפ� ק��ר ל��� ‰Ï˜Ïwזה ÌÁla.ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈
"קל�ה) קרא�ה� �איברי�, נבלע �ה�� קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

י� �ל�� �מעינ�, ��ת�ח ה�ה ה�� עתיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמר�:

מ�ציא?: ואינ� ��כניס א�ה ‡˙(Â)יל�ד ְְְִִִֵֶַָ≈
ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰.(במ"ר)�האד את ���רפי� «¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶָָָ

zwg`kiyy mei qelwpe`

ìàøNiî áø-íri''yx:æäLî-ìà írä àáiå ©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹
ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç eøîàiå©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ
ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬

írä ãra äLîi''yx:çäLî-ìà ýåýé øîàiå ¤−§©¬¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
äéäå ñð-ìr Búà íéùå óøN Eì äùr£¥³Ÿ§Æ¨½̈§¦¬ŸŸ−©¥®§¨¨Æ

éçå Búà äàøå CeLpä-ìki''yx:èäLî Nriå ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«©©³©¤Æ
CLð-íà äéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈¦¨©³
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

éçåi''yx:éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå ¨¨«©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ
àéøaãna íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ

LîMä çøænî áàBî éðt-ìr øLài''yx: £¤Æ©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤
áé:ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMîâéeòñð íMî ¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼

eðçiåìábî àöiä øaãna øLà ïBðøà øárî ©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´

ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓe ‡nÚ ˙È e˙ÈÎ�e¿ƒ»«»ƒ««ƒ

:Ï‡¯NiÓז‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â ƒƒ¿»≈«¬»«»¿…∆

Ì„˜ ‡�ÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡�·Á e¯Ó‡Â«¬»«¿»¬≈ƒ¿««¿»√»

ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡�Èˆ� CnÚÂ ÈÈ¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»¿«¿ƒ

ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡�pÓƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆«

:‡nÚחCÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â «»«¬«¿»¿…∆ƒ≈»

Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ d˙È ÈeLÂ ‡ÈÏ»̃¿»¿«≈»≈«»ƒ≈»

:Ìi˜˙ÈÂ d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ�˙Èc¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈¿ƒ¿«»

„�LÁ‡ט ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»

˙ÈÎ� „k ‰Â‰Â ˙‡ ÏÚ diÂLÂ¿«¿≈«»«¬»«»ƒ

‡ÈÂÁÏ ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁƒ¿»»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿»

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ�„יÈ�a eÏË�e ƒ¿»»ƒ¿«»¿»¿≈

:˙·‡a B¯Le Ï‡¯NÈיאeÏË�e ƒ¿»≈¿¿……¿»

È‡¯·Ú ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»

:‡LÓL Á�„nÓיבeÏË� ÔnzÓ ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«»¿»

:„¯Ê„ ‡ÏÁ�a B¯LeיגÔnzÓ ¿¿«¬»¿»∆ƒ«»

Èc ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË�¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»

é"ùø

��יה�: ‡˙ÌÚ‰Œ�ארס eÎM�ÈÂ.קה�� נח� יבא ְִֵֶֶֶ«¿«¿∆»»ֶָָָָָֹ

נח� יבא ��ה, מ��ציאי וי�רע ��ה ה�צאת ְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעל

עפר) (טע� אחד טע� ל� נטעמי� ה�יני� ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��ל

לה� מ���ה אחד ��בר ט�בה, מ�פ�יי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוי�רע

טעמי�: LÓ‰(Ê)לכ�ה Ïlt˙iÂ.למי מ�א� ְְִַָָ«ƒ¿«≈…∆ְִִָ

אכזרי יהא ��א מחילה, מ��� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ��ב��י�

פירק"א.Ò�ŒÏÚ(Á)מ�מחל: ���רי� �ל�נס, על ְִִֹ«≈ְִֶַָ

וכ� ל)�לעז, עלֿה�בעה"(ישעיה "וכ�ס מט): :(ש� ְְְְִֵֵַַַַַָ

נ�י" יג)"ארי� �ב�(ש� �ה�א �לפי "�א�ֿנס"; : ְְִִִִֵֶַָָֹ

"נס": ק�רא� ולראיה, (במדבר.CeLp‰ŒÏkלא�ת ְְְְִֵָָ»«»
�מתנונהרבה) נ��ק היה נ��כ�, חמ�ר א� �לב ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָאפ��

לכ� להמית, ממהרת ה�ח� נ�יכת אלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוה�ל�.

�בנ�יכת �עלמא, רא�ה את�", "וראה �א�: ְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹנאמר

ה�ח� א�ֿנ�� "והיה � "וה�יט" נאמר: ְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָה�ח�

נ��� ממהר היה ��א וג�'", וה�יט ְְְְִִִֵֶֶַָָֹאתֿאי�

�כ�נה. �� מ�יט �� א� א�א להתר�א�ת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָה�ח�

א�א מח�ה? א� ממית נח� וכי ר��תינ�: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָואמר�

מעלה �ל�י מס��לי� י�ראל �הי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�זמ�

הי� ���מי�, לאביה� ל�� את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ�מ�ע�די�

נ��קי�): (נ"א נ��קי� הי� לאו וא� ְְְִִִִִִִַָָמתר�אי�,

(Ë)˙LÁp LÁ�.(�ש)ל� לע��ת� ל� נאמר לא ¿«¿…∆ֱֲֶֶַַֹ

ק�רא� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מ�ה: אמר א�א ְְֶֶֶַַָָָָֹֹנח�ת,

ל���: על נ�פל ל��� נח�ת! �ל אע��� ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנח�

(‡È)ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa.�מ� נקרא ל�ה ידע�י לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ

�מטאטא, ה�א�ט �בר ה�א, חר�ה ל��� ועי ְְְֲֵַַָָָָ�ְְִִִע�י�.

"יעי�" מל��� וה�א לב��, יס�ד �� (ישעיהוהעי� ְְְְְִִִַַָָָ

ברד":כח) "ויעה :ÌÈ¯·Ú‰.�הע�ברי מעבר �ר� ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

�י� מפסיק �ה�א �נע�, אר� אל נב� הר את ��ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

אמ�רי לאר� מ�אב Á¯ÊnÓ:אר� ·‡BÓ È�tŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«
ÓM‰L.:מ�אב אר� �ל Ï·bÓ(È‚)�מזרח� «»∆ְְִֶֶֶָָָƒ¿À

È¯BÓ‡‰.�וכ ��ה�, מצר ס�� ב)�ח�� :(דברי� »¡ƒְְֵֵֶֶַָ

וס��: קצה ל��� מ�אב", ‡¯�ÔB"�ב�ל ¯·ÚÓ. ְְֶָָָ≈≈∆«¿
��א� עד �מזרח� �ר�מ� �ל מ�אב אר� ְְִִִֶֶֶַָָָָָָה�יפ�

�צפ�נ� האמ�רי, אר� �ת�� לארנ�� ה�ני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעבר
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ìàøNiî áø-íri''yx:æäLî-ìà írä àáiå ©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹
ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç eøîàiå©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ
ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬

írä ãra äLîi''yx:çäLî-ìà ýåýé øîàiå ¤−§©¬¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
äéäå ñð-ìr Búà íéùå óøN Eì äùr£¥³Ÿ§Æ¨½̈§¦¬ŸŸ−©¥®§¨¨Æ

éçå Búà äàøå CeLpä-ìki''yx:èäLî Nriå ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«©©³©¤Æ
CLð-íà äéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈¦¨©³
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

éçåi''yx:éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå ¨¨«©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ
àéøaãna íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ

LîMä çøænî áàBî éðt-ìr øLài''yx: £¤Æ©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤
áé:ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMîâéeòñð íMî ¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼

eðçiåìábî àöiä øaãna øLà ïBðøà øárî ©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´

ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓe ‡nÚ ˙È e˙ÈÎ�e¿ƒ»«»ƒ««ƒ

:Ï‡¯NiÓז‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â ƒƒ¿»≈«¬»«»¿…∆

Ì„˜ ‡�ÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡�·Á e¯Ó‡Â«¬»«¿»¬≈ƒ¿««¿»√»

ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡�Èˆ� CnÚÂ ÈÈ¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»¿«¿ƒ

ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡�pÓƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆«

:‡nÚחCÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â «»«¬«¿»¿…∆ƒ≈»

Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ d˙È ÈeLÂ ‡ÈÏ»̃¿»¿«≈»≈«»ƒ≈»

:Ìi˜˙ÈÂ d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ�˙Èc¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈¿ƒ¿«»

„�LÁ‡ט ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»

˙ÈÎ� „k ‰Â‰Â ˙‡ ÏÚ diÂLÂ¿«¿≈«»«¬»«»ƒ

‡ÈÂÁÏ ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁƒ¿»»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿»

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ�„יÈ�a eÏË�e ƒ¿»»ƒ¿«»¿»¿≈

:˙·‡a B¯Le Ï‡¯NÈיאeÏË�e ƒ¿»≈¿¿……¿»

È‡¯·Ú ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»

:‡LÓL Á�„nÓיבeÏË� ÔnzÓ ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«»¿»

:„¯Ê„ ‡ÏÁ�a B¯LeיגÔnzÓ ¿¿«¬»¿»∆ƒ«»

Èc ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË�¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ

‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»

é"ùø

��יה�: ‡˙ÌÚ‰Œ�ארס eÎM�ÈÂ.קה�� נח� יבא ְִֵֶֶֶ«¿«¿∆»»ֶָָָָָֹ

נח� יבא ��ה, מ��ציאי וי�רע ��ה ה�צאת ְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעל

עפר) (טע� אחד טע� ל� נטעמי� ה�יני� ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��ל

לה� מ���ה אחד ��בר ט�בה, מ�פ�יי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוי�רע

טעמי�: LÓ‰(Ê)לכ�ה Ïlt˙iÂ.למי מ�א� ְְִַָָ«ƒ¿«≈…∆ְִִָ

אכזרי יהא ��א מחילה, מ��� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ��ב��י�

פירק"א.Ò�ŒÏÚ(Á)מ�מחל: ���רי� �ל�נס, על ְִִֹ«≈ְִֶַָ

וכ� ל)�לעז, עלֿה�בעה"(ישעיה "וכ�ס מט): :(ש� ְְְְִֵֵַַַַַָ

נ�י" יג)"ארי� �ב�(ש� �ה�א �לפי "�א�ֿנס"; : ְְִִִִֵֶַָָֹ

"נס": ק�רא� ולראיה, (במדבר.CeLp‰ŒÏkלא�ת ְְְְִֵָָ»«»
�מתנונהרבה) נ��ק היה נ��כ�, חמ�ר א� �לב ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָאפ��

לכ� להמית, ממהרת ה�ח� נ�יכת אלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוה�ל�.

�בנ�יכת �עלמא, רא�ה את�", "וראה �א�: ְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹנאמר

ה�ח� א�ֿנ�� "והיה � "וה�יט" נאמר: ְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָה�ח�

נ��� ממהר היה ��א וג�'", וה�יט ְְְְִִִֵֶֶַָָֹאתֿאי�

�כ�נה. �� מ�יט �� א� א�א להתר�א�ת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָה�ח�

א�א מח�ה? א� ממית נח� וכי ר��תינ�: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָואמר�

מעלה �ל�י מס��לי� י�ראל �הי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�זמ�

הי� ���מי�, לאביה� ל�� את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ�מ�ע�די�

נ��קי�): (נ"א נ��קי� הי� לאו וא� ְְְִִִִִִִַָָמתר�אי�,

(Ë)˙LÁp LÁ�.(�ש)ל� לע��ת� ל� נאמר לא ¿«¿…∆ֱֲֶֶַַֹ

ק�רא� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מ�ה: אמר א�א ְְֶֶֶַַָָָָֹֹנח�ת,

ל���: על נ�פל ל��� נח�ת! �ל אע��� ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנח�

(‡È)ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa.�מ� נקרא ל�ה ידע�י לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ

�מטאטא, ה�א�ט �בר ה�א, חר�ה ל��� ועי ְְְֲֵַַָָָָ�ְְִִִע�י�.

"יעי�" מל��� וה�א לב��, יס�ד �� (ישעיהוהעי� ְְְְְִִִַַָָָ

ברד":כח) "ויעה :ÌÈ¯·Ú‰.�הע�ברי מעבר �ר� ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

�י� מפסיק �ה�א �נע�, אר� אל נב� הר את ��ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

אמ�רי לאר� מ�אב Á¯ÊnÓ:אר� ·‡BÓ È�tŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«
ÓM‰L.:מ�אב אר� �ל Ï·bÓ(È‚)�מזרח� «»∆ְְִֶֶֶָָָƒ¿À

È¯BÓ‡‰.�וכ ��ה�, מצר ס�� ב)�ח�� :(דברי� »¡ƒְְֵֵֶֶַָ

וס��: קצה ל��� מ�אב", ‡¯�ÔB"�ב�ל ¯·ÚÓ. ְְֶָָָ≈≈∆«¿
��א� עד �מזרח� �ר�מ� �ל מ�אב אר� ְְִִִֶֶֶַָָָָָָה�יפ�

�צפ�נ� האמ�רי, אר� �ת�� לארנ�� ה�ני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעבר
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ïéáe áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä̈«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈¥¬
éøîàäi''yx:ãéúîçìî øôña øîàé ïk-ìr ¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ

íéìçpä-úàå äôeña áäå-úà ýåýé§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈§¤©§¨¦−
ïBðøài''yx:åèì äèð øLà íéìçpä ãLàåúáL ©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤

áàBî ìeáâì ïrLðå øri''yx:æèäøàa íMîe ®̈§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ

íéî íäì äðzàå írä-úài''yx:ñæéøéLé æà ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´

·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz ÔB�¯‡ È¯‡¬≈«¿¿»≈»

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·eיד¯n‡˙È Ôk ÏÚ ≈¡»»«≈ƒ¿««

‡nÈ ÏÚ ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»««»

:ÔB�¯‡ ÈÏÁ� ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„¿¿«¿««¬≈«¿

Ï·˜Ïטו ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ� CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈

:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓe ˙iÁÏ¿«»ƒ¿¿ƒƒ¿»

Èa¯‡טז ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»

‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‡¯È· ‡È‰ƒ≈»ƒ¬«¿»¿…∆

:‡iÓ ÔB‰Ï ·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LB�k¿»«»¿≈«¿«»

È˙יז Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»

eÁaL ‡¯È· ÈwÒ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»«ƒ≈»«»

é"ùø

מ�אב: אר� ‰‡È¯Ó�ל Ï·bÓ ‡ˆi‰.רצ�עה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְָ

ונכנסת אמ�ר�י�, �ל והיא האמ�רי, מ�ב�ל ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶָָי�צאה

ו�� מ�אב; �ב�ל �ה�א ארנ��, עד מ�אב ְְְְִֶַַָָָלגב�ל

�ב�ל ארנ�� �י מ�אב, לגב�ל �א� ולא י�ראל ְְְְְִִִֵַָָָָֹחנ�

וא� �ארצ�. לעבר ר��ת לה� נתנ� לא וה� ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹמ�אב

�מ� יפ�ח, �יר�� מ�ה, �יר�� ��א �י ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹעל

יפ�ח יא)�אמר מ�אב(שופטי� אלֿמל� "וג� : ְְִֶֶֶֶַַָָָ

רמז� �מ�ה אבה". ולא ב)�לח "�א�ר(דברי� : ְְֲֶֶַַָָָָָֹֹ

וה��אבי� ��עיר ה��בי� ע�ו �ני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹע��ֿלי

�ת�� לעבר נתנ�� לא א�� מה �ער". ְְְְֲִֵַַָָָֹֹֹה��בי�

:�� מ�אב א� סביב, ה�יפ�ה א�א ŒÏÚ(È„)ארצ� ְִִִֵֶַַָָָָָ«
¯Ó‡È Ôk.יאמר �� ��ע�� ונ�י� ז� חניה על ≈≈»«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

���ס�רי ה'. מלחמת ��ע���ספר נ�י� � ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹ

וג�'" "אתֿוהב יס�ר� �מ�.‡˙ÂŒ‰·:לאב�תינ�, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ

מ� יאמר �� ועד, יעד, מ� ��אמר �מ� יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ"את

יהב א�ר את �ל�מר: ה�א, יס�ד וה�י"ו והב, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

�י�ֿס�� נ�י� והר�ה ‡¯�ÔB:לה� ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â. ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
�נ�י לס�ר י� �� י�ֿס��, �נ�י ��ס�רי� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ה� �מה �ד�לי�. נ�י� נע�� �א� �א� ארנ��, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנחלי

‰ÌÈÏÁp(ÂË)ה��י�?: „L‡Â.ל� �ר��� ִִַ¿∆∆«¿»ƒְֶַ

�� �� ����� ה�חלי�, �פ� � א�ד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"�פ�".

ההרי� �הי� לפי ,�� נח�אי� �הי� ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָאמ�ר�י�,

לזה: זה סמ�כי� וההרי� וקצר עמק וה�חל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�בהי�

�הר חבר� ע� �מד�ר מ�ה ההר על ע�מד ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָאד�

אמ�ר�י�: אמר� ה�חל. �ת�� ע�בר וה�ר� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָמ�ה,

נצא לעבר, ה�חל לת�� [לאר�] י�ראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ����נס�

�ח�י� ונהר�� מה� ��מעלה �הרי� ה�ער�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�

צד �ל �הר ה�קעי� א�ת� והי� �ליסטרא�ת. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואבני

נקעי� א�ת� �נגד הי� אמ�ר�י� צד �ל �בהר ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָמ�אב,

��א� �יו� לח��. ��לטי� ו�די� קרנ�ת ְְְְִִִֵֶַַָָָָ�מי�

י�ראל אר� �ל ההר נז�עזע לעבר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי�ראל

לצד ונתקרב �בר��, �ני להק�יל ה��צאת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ��פחה

א�ת� לת�� ה�די� א�ת� ונכנס� מ�אב �ל ְְְְִִֶַַַָָָָהר

ער", ל�בת נטה "א�ר וזה�: והרג��. ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָנקעי�

מ�אב גב�ל לצד ונתקרב מ�ק�מ� נטה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ�ההר

מ�אב". לגב�ל "ונ�ע� וזה�: ,�� אינו.)ונד�ק (בס"א ְְְְְְִִִֶַַָ

הא�� ה��י� ידע� ולא ההרי� על י�ראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ועבר�

ל��): ��כנס ה�אר ידי על ÌMÓe(ÊË)א�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָƒ»
‰¯‡a.אמר �יצד? ה�אר. אל הא�ד �א מ�� ¿≈»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה�ל�? ה��י� לבני מ�דיע מי ְִִִִַַַַַָָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א:

לא��". ה�דיע לתינ�ק, �ת "נת� א�מר: ְְִִִֵַַַַָָָָה��ל

וה�א למק�מ� ההרי� חזר� � �עבר� ירדהלאחר ר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

�זר�ע�ת ההר�גי� �� מ�� והעלתה ה�חל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָלת��

רא� וי�ראל ה�חנה סביב �מ�ליכת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברי�

�ירה: ·‡¯(ÊÈ)ואמר� ÈÏÚ.והעלי ה�חל, מ��� ְְִָָ¬ƒ¿≈ְֲִִַַַַ

לה�? ה�דיעה �ה�אר �מ�י� מעלה. �א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה

�ארה" "�מ�� היתה?(במ"ר)��אמר מ�� וכי . ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ
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וכ� ה��י�. את לפרס� לה)��רדה י�יר(שבת "אז : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ראה �מה אר�עי�, מ�ח�ת לה� נ�נה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוה�אר

הימ��: למעלה נדר� ה�ה העני� א�א �א�? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָל�תב

(ÁÈ)‰e¯ÙÁ ¯‡a.חפר�ה א�ר ה�אר היא זאת ¿≈¬»»ְֲֲִֵֶַָָֹ

ואהר� מ�ה � ���ה:.Ì˙�ÚLÓa:�רי� ְֲִֶַָֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַ

¯a„nÓe.:�לה �Ï‡ÈÏÁ(ËÈ)נ�נה ‰�znÓe. ƒƒ¿»ְִֶָָƒ«»»«¬ƒ≈
BÓ‡·(Î)�תר��מ�: ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe. ְְַƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»

אחר: �בר ה�אר. �טלה ו�� מ�ה מת �� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�י

ח�ני�, ��הי� ונ�יא, נ�יא �ל � הע� נדיבי ְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ�ר�ה

ה�אר �מי �מחנה�, �גל� אצל �מ��� מקל� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַנ�טל

�בט �ל חנית לפני �באי� סימ� א�ת� �ר� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנמ�כי�

"מח�קק",.ÁÓa˜˜ו�בט: ��קרא: מ�ה עלֿ�י ֵֶָƒ¿…≈ְְִִֵֶֶַָֹ

לג)��אמר ספ��".(דברי� מחקק חלקת "�יֿ�� : ְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

ידי על ��קה לפי ז�? ��ירה מ�ה נז�ר לא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹול�ה

נז�ר לא מ�ה, �ל �מ� נז�ר ��א וכיו� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�אר.

�הי� למל� מ�ל ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א. �ל ְְֶֶֶֶַָָָָָ�מ�

אני � �� א�הבי א� אמר: לסע�ה, א�ת� ֲֲִִִַָָָ�ְְְִִַמז�ני�

ה�ל�!: איני � לאו וא� ,��‰bÒt‰ L‡¯. ְִִֵֵָָ…«ƒ¿»
רמתא": "רי� וכ�.bÒt‰�תר��מ�: �ב�, ל��� ְְֵַָָָƒ¿»ְְֵַֹ

מח) הג�יה�(תהלי� � ארמנ�תיה" "��ג� :ְְְְִֶַַַָ

עלֿ�ני.Ù˜L�Â‰ארמנ�תיה: ה�ס�ה א�ת� ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

�ה�א מד�ר, ל��� וה�א י�ימ� ��מ� ְְְְְִִֶֶַָָֹה�ק��

הי�ימ�, עלֿ�ני ה�אר ונ�קפה, אחר: �בר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ�מ�.

הי�ימ�� על והע�מד טבריה, �ל �י�� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ��גנזה

�ר� �� ה�אר, והיא ��� �ברה �מי� ור�אה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יט

�נח�מא: ÌÈÎ‡ÏÓ(Î‡)ר�י Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ. ְִַַָ«ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒ
��אמר �מ�ה, ה�ליח�ת ��לה אחר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ�במק��

ב) וכ�(דברי� קדמ�ת", מ�ד�ר מלאכי� "וא�לח :ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

כ) אלֿמל�(במדבר מ�ד� מלאכי� מ�ה "ו��לח :ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

א�מר: ה�א �ביפ�ח יא)אד��", "ו��לח(שופטי� : ְְְֱִִֵַַָ

ה�ת�בי� וג�'". אד�� אלֿמל� מלאכי� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָי�ראל

���ה ��תח, וזה נ�על זה לזה: זה צריכי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה�ל�

���יא ל� ל�מר מ�ה, ה� וי�ראל י�ראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹה�א

ה�ל: ה�א ה��יא �י ה��ר, �כל ה�א ְִִַַַַָָֹה��ר

(·Î)Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡.��נצט ��א �י על א� ∆¿¿»¿«¿∆ְִִֶַַַֹ

�ל��: מה� ���� ��ל��, לה� Œ‡ÏÂ(Î‚)לפ�ח ְְְִִֵֶֶַָָָֹ¿…
'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙�.�ל מעלי� הי� �נע� מלכי ��ל לפי »«ƒ…¿ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

�יו� �יס�ת. עליה� יעבר� ��א ��מר� �היה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמס,

�ל לה�: אמר �ארצ�, אע�רה י�ראל: ל� ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אמר�

וא�� מ�ניכ�, ל�מר� א�א �א� י��ב איני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמי

:!?�� Ï‡¯NÈא�מרי� ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ.היתה א�� ְִָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְִָָ
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אחר: �בר ה�אר. �טלה ו�� מ�ה מת �� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�י

ח�ני�, ��הי� ונ�יא, נ�יא �ל � הע� נדיבי ְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ�ר�ה
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ידי על ��קה לפי ז�? ��ירה מ�ה נז�ר לא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹול�ה

נז�ר לא מ�ה, �ל �מ� נז�ר ��א וכיו� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹה�אר.

�הי� למל� מ�ל ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א. �ל ְְֶֶֶֶַָָָָָ�מ�
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ב) וכ�(דברי� קדמ�ת", מ�ד�ר מלאכי� "וא�לח :ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

כ) אלֿמל�(במדבר מ�ד� מלאכי� מ�ה "ו��לח :ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

א�מר: ה�א �ביפ�ח יא)אד��", "ו��לח(שופטי� : ְְְֱִִֵַַָ

ה�ת�בי� וג�'". אד�� אלֿמל� מלאכי� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָי�ראל

���ה ��תח, וזה נ�על זה לזה: זה צריכי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹה�ל�

���יא ל� ל�מר מ�ה, ה� וי�ראל י�ראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹה�א

ה�ל: ה�א ה��יא �י ה��ר, �כל ה�א ְִִַַַַָָֹה��ר

(·Î)Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡.��נצט ��א �י על א� ∆¿¿»¿«¿∆ְִִֶַַַֹ

�ל��: מה� ���� ��ל��, לה� Œ‡ÏÂ(Î‚)לפ�ח ְְְִִֵֶֶַָָָֹ¿…
'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙�.�ל מעלי� הי� �נע� מלכי ��ל לפי »«ƒ…¿ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

�יו� �יס�ת. עליה� יעבר� ��א ��מר� �היה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמס,

�ל לה�: אמר �ארצ�, אע�רה י�ראל: ל� ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אמר�

וא�� מ�ניכ�, ל�מר� א�א �א� י��ב איני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמי

:!?�� Ï‡¯NÈא�מרי� ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ.היתה א�� ְִָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְִָָ



zwg`kiriayקלח meiqelwpe`

ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ
ìàøNéa íçliå äöäé àáiå äøaãnäi''yx: ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

ãëBöøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹
éða ìeáb ær ék ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬

ïBnri''yx:äëíéørä-ìk úà ìàøNé çwiå ©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−
éøîàä éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä̈¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½

äéúða-ìëáe ïBaLçai''yx:åëøér ïBaLç ék §¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À
Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

ïðøài''yx:æëeàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ
ïBçéñ øér ïðBkúå äðaz ïBaLçi''yx:çëLà-ék ¤§®¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ

ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé̈«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´
ïðøà úBîa éìra áàBîi''yx:èëáàBî Eì-éBà ½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈

åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír zãáà̈©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï ˜Ù�e¿«»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»

‡·¯˜ ÁÈb‡Â ı‰ÈÏ ‡˙‡Â«¬»¿»«¿«ƒ«¿»»

:Ï‡¯NÈaכדÏ‡¯NÈ È‰ÁÓe ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»≈

dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»«¿≈

ÔBnÚ È�a „Ú ‡˜·È „Ú ‡�B�¯‡Ó≈«¿»«À¿»«¿≈«

:ÔBnÚ È�·c ‡ÓeÁz ÛÈw˙ È¯‡¬≈«ƒ¿»ƒ¿≈«

˜¯iÂ‡כה Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»

ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈

:‡‰�¯Ùk ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡¡»»¿∆¿¿»«¿»»»

ÔBÁÈÒcכו ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ«¿»∆¡»»ƒ¿««

‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„ ‡kÏÓa ‡·¯¿̃»»¿«¿»¿»«¿»»

„Ú d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»»«¿≈ƒ≈«

:ÔB�¯‡כז‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ «¿«≈≈¿¿»«»

ÏÏÎzL˙Â È�a˙z ÔBaLÁÏ eÏeÚ¿∆¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿«

:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜כחÌe„È˜ È¯‡ «¿»¿ƒ¬≈ƒ

È„·Ú ÔBaLÁÓ ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz«ƒ¿∆»¿«≈∆¿»¿≈

‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯¿̃»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»

˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË˜ ÔBÁÈÒ„¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿««

‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc ‡i¯Óek ·‡BÓ»¿«»¿»¿ƒ≈«¬»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯כטÔBÎÏ ÈÂ »»»¿«¿«¿

ÔÈÁÏÙ„ ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ

é"ùø

לכב��, יכ�לה �ר�ה �ל אי� י���י�, מלאה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָח����

יכ�ל אד� �ל אי� ח��, �כפר סיח�� היה ְְִִִֵַָָָָָָָָוא�

ה�ד��ֿ אמר �ח����!. �היה ��� וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָלכב��,

לצ�ר זאת �ל �ני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

ה�לחמה אנ�י �ל �לב נת� ועיר? עיר �ל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעל

ו�� אחד למק�� ��� ונתק�צ� העיר�ת מ� ְְֶָָָָ�ְְְֲִִֵַָָָלצאת

ע�מד ואי� הערי� אל י�ראל הלכ� �מ�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפל�,

וט�: נ�י� א�א אי� �� אי� �י Èk(Î„)לנג��, ְְִִִֵֶֶַָָָָָƒ
ÊÚ.,ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א �ל התראת� חזק�? �מה� «ְְֶַַַָָָָָ

לה� ב)�אמר וג�'":(דברי� "אלֿ�צר� : ְֶֶַַָָ�ְֵ

(‰Î)‰È˙�a.:�ל ה�מ�כי� e‰Â‡(ÂÎ)�פרי� ¿…∆»ְְִִַָָ¿
ÌÁÏ�.('ב ס' לפי(חולי� לה�תב? הצר� ל�ה ƒ¿«ָָ�ְְְִִֵַָ

מ�ל(ש�)��אמר וח���� � אתֿמ�אב" �צר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ

מה�, לקח� ��יח�� לנ� �תב היתה, (גיטי�מ�אב ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

לי�ראל:ל"ח) טהרה יד� נ"ו).B„iÓועל (ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»
��לח�.ÔkŒÏÚ(ÊÎ)מר��ת�: מלחמה א�ת� על ְֵ«≈ְְִִֶַַָָָ

�מ�אב: ‰ÌÈÏLnסיח�� e¯Ó‡È.אמר�� �לע�, ְִָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

כג)�� מ�ל�"(במדבר "ו��א ::ÌÈÏLn‰.�לע� ְִַָָ«…¿ƒְִָ

אמר�: וה� ÔBaLÁ�בע�ר, e‡a.��סיח היה ��א ְְְֵָ…∆¿ִֶָָֹ

וזה� לק�ל�, �לע� את ו�כר והל� לכב�� ְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָיכ�ל

�לק ל� כב)�אמר א�רֿ�בר�(ש� את ידע�י "�י : ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וג�'" Ô�Bk˙Â:מבר� ‰�az.��סיח ��� ח���� ְְָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְִֵֶ

עיר�: ÔBaLÁÓ(ÁÎ)להי�ת ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk. ְִִƒ≈»¿»≈∆¿
BÓ‡·,:סיח��מ��ב�� ¯Ú ‰ÏÎ‡�א�ת �� ְִִֶָָ»¿»»»ֵָ

�ל��� �"לחית" עברי, �ל��� "ער" קר�י ְְְְְִִִַַָָָָָָה�דינה

BÓ‡·ארמי: ¯Ú.:מ�אב �ל ‡EÏŒÈB(ËÎ)ער ֲִָ»»ֶָָ¿
·‡BÓ.:�יד� ���סר� מ�אב את .LBÓk���ל� »ְְְִִֶֶֶָָָ¿

מ�אב אלהי ��:Ô˙�.ניו� את ה��ת� ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ

zwgakiriay mei qelwpe`

ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMai''yx:ìãáà íøépå ©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬
-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáéc-ãr ïBaLç¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©

àáãéîi''yx:àì:éøîàä õøàa ìàøNé áLiå ¥«§¨«©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«
áìäéúða eãkìiå øæré-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨

áéúëùøééåéø÷íL-øLà éøîàä-úà LøBiåi''yx: ©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«
âì-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìriå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤

äîçìnì Bnr-ìëå àeä íúàø÷ì ïLaä©¨¨̧¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈
:érøãàøéèôîãì-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©

Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−
ïçéñì úéùr øLàk Bl úéùrå Böøà-úàå§¤©§®§¨¦´Ÿ¨½©«£¤´¨¦ÀŸ¨§¦ŸÆ

ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìîi''yx:äìekiå ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©©¸
ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå BúàŸ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬

Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLäi''yx: ¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«
áëàúBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´

ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô ½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈

‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ ‡È·La¿ƒ¿»¿«¿»∆¡»»

:ÔBÁÈÒלÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe ƒ«¿¿»«≈∆¿

„Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓ ÔËÏeL ‡„Ú¬»¿«ƒƒ¿»ƒ«

:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ�לא·˙ÈÂ …«ƒ¿ƒ«≈¿»ƒ≈

:‰‡¯BÓ‡ Ú¯‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬«¡»»

ÊÚÈ¯לב ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈

˙È CÈ¯˙Â ‡‰�¯Ùk eL·Îe¿»«¿»»»¿»ƒ»

:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡לגe‡È�t˙‡Â ¡»»ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ

‚BÚ ˜Ù�e Ô�˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe¿ƒ¿…««¿»¿«

‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

˙„ÏÁלד ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«

˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ C„È· È¯‡ dpÓƒ≈¬≈ƒ»¿»ƒ»≈¿»

dÏ „aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk»«≈¿»«¿≈¿«¿≈≈

‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»

:ÔBaLÁa ·˙È Èc ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ»≈¿∆¿

Ïkלה ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»

·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc „Ú dnÚ«≈«¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒ

:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂאÈ�a eÏË�e ƒƒ»«¿≈¿»¿≈

·‡BÓ„ ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»

Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

é"ùø

מ�אב: ואת.ÌËÈÏt�ל מחרב �פלטי� נסי� ֶָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ

וג�': ��בית ‡·„(Ï)�נ�תיו Ì¯ÈpÂ.מלכ�ת ְְְִַָ«ƒ»»«ְַ

Ô·ÈcŒ„Ú��ה�: ÔBaLÁ �היה.‡·„ ועל מלכ�ת ֶֶָ»«∆¿«ƒ…ְֶַָָָֹ

�ר��� �יב�", "עד וכ� מ��, אבד �ח���� ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמ�אב

מ�יב�. ניר סר �ל�מר "עד", � "סר" ְִִִֶַַָָֹ�ל

�מ� אי�, �ממ�לת ועל מלכ�ת ל��� � (מלכי�ניר ְְְְְִִֶֶֶַֹ

יא) לדוידֿעב�י":א הי�תֿניר "למע� :ÌÈMpÂ. ְְְֱִִִַַַָ««ƒ
ה���לי�: יאמר� �� �ממה: ל��� �ג��ה, ְְְְְִִַָָָָֹ�י"�

א�ת�: נפח:.ÁÙ�Œ„Úונ�י� עד ה���נ�� ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(·Ï)¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ.�המר�לי «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְִַַ

אנ� �ט�חי� �רא��ני�, נע�ה לא אמר�: ְְְֲִִִֶַָָָָָֹלכד�ה,

לה�ח�: מ�ה �ל �פ�ת� ‡ÈzŒÏ¯‡(Ï„)�כח ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ«ƒ»
B˙‡.(סא ��א(נדה לה�ח�, ירא מ�ה �היה …ְִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

��אמר אברה�, �ל זכ�ת� ל� יד)�עמד :(בראשית ְְֱֲֶֶֶַַַָָֹ

הרפאי� מ� ��לט ע�ג ה�א � ה�ליט" ְִִִֶַַַָָָָָֹ"ו�בא

��אמר קרני�, �ע��ר�ת וחבריו �דרלעמר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה��

ג) מ�תר(דברי� נ�אר ה��� מל� "רקֿע�ג :ְִִֶֶֶֶַַַָָ

‡˙B(Ï‰)הרפאי�": ekiÂ.דאיתא� הרג�, מ�ה ְִָָ««…ְֲִִֶָָֹ

נד)�ברכ�ת �לתא(ד� �ר ט�רא עקר �הר�אה ְְְִֶַַָָָָָָ

וכ�': חוקת�רסי פרשת חסלת ְְֵַ



קלט zwgakiriay mei qelwpe`

ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMai''yx:ìãáà íøépå ©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬
-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáéc-ãr ïBaLç¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©

àáãéîi''yx:àì:éøîàä õøàa ìàøNé áLiå ¥«§¨«©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«
áìäéúða eãkìiå øæré-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
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מ�אב: ואת.ÌËÈÏt�ל מחרב �פלטי� נסי� ֶָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ

וג�': ��בית ‡·„(Ï)�נ�תיו Ì¯ÈpÂ.מלכ�ת ְְְִַָ«ƒ»»«ְַ

Ô·ÈcŒ„Ú��ה�: ÔBaLÁ �היה.‡·„ ועל מלכ�ת ֶֶָ»«∆¿«ƒ…ְֶַָָָֹ

�ר��� �יב�", "עד וכ� מ��, אבד �ח���� ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמ�אב

מ�יב�. ניר סר �ל�מר "עד", � "סר" ְִִִֶַַָָֹ�ל

�מ� אי�, �ממ�לת ועל מלכ�ת ל��� � (מלכי�ניר ְְְְְִִֶֶֶַֹ

יא) לדוידֿעב�י":א הי�תֿניר "למע� :ÌÈMpÂ. ְְְֱִִִַַַָ««ƒ
ה���לי�: יאמר� �� �ממה: ל��� �ג��ה, ְְְְְִִַָָָָֹ�י"�

א�ת�: נפח:.ÁÙ�Œ„Úונ�י� עד ה���נ�� ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(·Ï)¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ.�המר�לי «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְִַַ

אנ� �ט�חי� �רא��ני�, נע�ה לא אמר�: ְְְֲִִִֶַָָָָָֹלכד�ה,

לה�ח�: מ�ה �ל �פ�ת� ‡ÈzŒÏ¯‡(Ï„)�כח ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ«ƒ»
B˙‡.(סא ��א(נדה לה�ח�, ירא מ�ה �היה …ְִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

��אמר אברה�, �ל זכ�ת� ל� יד)�עמד :(בראשית ְְֱֲֶֶֶַַַָָֹ

הרפאי� מ� ��לט ע�ג ה�א � ה�ליט" ְִִִֶַַַָָָָָֹ"ו�בא

��אמר קרני�, �ע��ר�ת וחבריו �דרלעמר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה��

ג) מ�תר(דברי� נ�אר ה��� מל� "רקֿע�ג :ְִִֶֶֶֶַַַָָ

‡˙B(Ï‰)הרפאי�": ekiÂ.דאיתא� הרג�, מ�ה ְִָָ««…ְֲִִֶָָֹ

נד)�ברכ�ת �לתא(ד� �ר ט�רא עקר �הר�אה ְְְִֶַַָָָָָָ

וכ�': חוקת�רסי פרשת חסלת ְְֵַ
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קמב

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:

.miwlg 10 ,zFTC 46 ,miixdvd iptl 11 drW ,iWing mFi :clFnd©¨©¦¦¨¨¦§¥©¨¨©¦©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©©©©¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨

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 חוקת 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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אגרות קודש

 ב"ה,  א' תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

ועד החגיגות אשר בכפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מכ"ד סיון, בו כותבים אודות יסוד הועדה והתחלת פעולותי' ובפרט בקשר 

עם התועדות דחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שיבואו כל ההחלטות בפועל באופן הכי טוב ובזה כמובן הנקודה הפנימית, אשר התועדות 

תביא להחלטות טובות שאחרי כן תתגשמנה בפועל לכל אותם הענינים בם מדובר במכתב בעל השמחה 

בהנוגע להתועדות דחג הגאולה זה, ובפרט בהנוגע לכפר חב"ד שהוא מיסדו וגם מנהלו ושם צוה ה' את 

הברכה להעשות מקום מרכזי להפצת המעינות באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה 

מראשית השנה עד אחרית שנה ואין הדבר תלוי אלא באנשי כפר חב"ד שהיכולת המלאה בידם, ויהי רצון 

שבעגלא דידן ינצלוה במילואה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

(כי לעסקיו נוגעי� שאינ� הילוכי� כמה לו נמצא פנוי, זמ� לו

טיול מהילוכו או בעלמא, רווחא ורק קבוע) זמ� יש לעסק

אשר מהשיעור לביתו לערב הבא איש או מכיריו) בבתי ובקרת

ידבר הראשו� צדקה. של עני� באיזה מהתעסקותו או למד,

מדע לא חכמה לא בה� שאי� בטלי�, דברי� ויספר רוח, דברי

וחיי מארחי ולמד שמע אשר את יספר והשני י"ש. ולא

אור לבב� טוהר רוחב חכמת�, גודל הקדושי�, אבותינו

אלה בגלל אשר ועמ�. תורת� בעד נפש� ומסירת נשמת�

ובית יעקב בני שפתי על אגדה, ודברי לימוד של השיעורי�

יתגלגלו. בינה ופניני מדע מרגליות ישראל,

מוסי� הלימוד אשר שי' אנ"ש ואסיפת קבוצת ובפרט

הכתב. על מהשתרע בזה המצע וקצר בעבודה, חיות בה�

כותב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הלב יכאב וביותר הקדוש: לשונו וזה קדשו ממכתבי באחד

הנתלה יקרה אב� הזאת הטובה ח"ו יחסרו אשר אחינו על

חשבו� לית� עלינו והלא ח"ו, לאורה נהנה לא בצוארינו,

הרי הק' רבותינו תלמידי להיות זכינו אשר אנחנו לנפשינו,

שנתחדשה תורה חידוש הק', תורת� בלימוד אנחנו מחויבי�

כ� בתורה, לעסוק מישראל כאו"א על שחובה וכמו יד�. על

החסידות, בלימוד לעסוק החובה אחינו על אחד שכ� עלינו

במה החסידות לימוד אנחנוובהעדר ובמה חסידי�, אנחנו

לקבל שלא לנו חלילה וחלילה הקדושי�, לרבותינו מקושרי�

בתוכנו נטע הק' תורתו אור ופנימיות ה' גמלנו אשר הטוב את

ביו� נאמר ומה נבג"מ, זצוקללה"ה הק' הנאמני� עבדיו ע"י

כו'. בנו שידובר

טובה רוחשות פנימיות באהבה הנאמרי� הדברי� אלה

זרעו, לזרע לזרעו, לביתו לו ביחוד, ו[א]חד אחד לכל וברכה

השאלות על ברורה מענה דורשי� הדורות, כל סו� עד

אנחנו במה החסידות, לימוד בהעדר והאיומות, הגדולות

לב על לדבר יוסי� ועוד מקושרי�, אנחנו ובמה חסידי�,

תורה, ללא והשני� הימי� יעברו וכה כה ובי� לאמר: כאו"א,

הסו� יהי' ומה יותר, ומתחלש מתעל� והדבר עבודה, ולא

מזה.

יתד תקעו הברית, בארצות יחיו, עליה� ה' בשרנו, אחינו

ש� על והמדרשי� הכנסיות בתי שמות ויקראו נאמ� במקו�

צדק, צמח ביהכ"נ נבג"מ, זצוקללה"ה הק' ורבותינו מורינו

להיות רצוי' כוונת� והדומה, ליובאוויטש, אנשי ביהכ"נ

תמיד לזכור העול�. אבות באחוזת ודבוקי� קשורי� אחוזי�

רק הא� אבל מאד, במאד הדבר ונעי� טוב מחצבת�, צור

בעבודה, ראשוני� להיות החובה עליה� היא, מילתא שמא

עתי� בקביעות ומדרשי� כנסיות הבתי לשארי למופת להיות

וז"ל. הנ"ל, במכתב כאמור ובדא"ח בנגלה לתורה

ואמצו חזקו ה', ידידי את� האלה, הדברי� כל על כ� ועל

נחלה אביכ�, ישראל קדוש נחלת ובזרעכ�, בכ� ויתקיימו

[והתעודדו] התעוררו הק', רבותינו הנחילונו אשר מצרי� בלי

בחסידות, לימודי� לקבוע וגדולה, קטנה ועיר עיר בכל

[בבית מיוחד ובמקו� מיוחד בזמ� יחד, וקיבו� באסיפה

אליו. פוני� שהכל תלפיות, מקו� הכנסת]

זה את ית' בעזרתו עליו יקח אשר אליו, פונה הנני ועתה

קטנה ועיר עיר בכל אשר שי' אנ"ש לידידינו בכתובי� לבוא

ולדרוש לחקור בזה, בהאמור בכתב עמה� לדבר וגדולה

והאדרעס הגבאי ש� ומדרש, הכנסת בית כל של האדרעס

והאדרעסי� בביהכ"נ ממתפללי� שי' מאנ"ש אחדי� כ� איליו,

נצטויתי, אשר כפי לעשות ית', בעזרתו אוכל אשר שלה�.

להשי"ת ואקוה שי', אנ"ש ידידינו ע� עת בכל בכתובי� לבוא

כולנו עלינו יאר תורת� ואור הק' רבותינו אבותינו זכות אשר

בגו"ר. יחדיו

שלחתי כבר אשר מכתב העתק לו שולח הנני לזה מצור�

והנני מדרשי�, ובתי כנסיות הבתי בכותלי ולהדביקו לידידינו

יטיב אשר זה בעני� בהנוגע עתה כללי מכתב ג� בזה שולח

הנ"ל. שי' דוד ר' לידידנו לשלחו

בעזרתו אשר ודעתי כללית, תעודה מכתב לו שולח הנני כ�

לעשות ג� שנדרש ובעת בכתובי�, לבוא העבודה עליו יקח ית'

ביהכ"נ ובכל ועיר, עיר בכל אשר לסדר מקומ�, לאיזה נסיעה

המוסדות תמיכת בצרכי מהמתעסקי� יהיה שי' מאנ"ש

בעזרו. יהי' והשי"ת

השי"ת ימלא כי ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ומברכו הדו"ש בגו"ר, ולברכה לטובה לבו משאלות

שניאורסאה� יצחק יוס�

[flx 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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קמג

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 חוקת 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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