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Á˜ÈÂקהל על תתנשאו ומדוע גו' קדושי� כול� העדה כל כי גו' קהת ב� יצהר ב� קרח
במדרש1הוי' ואיתא כיו�2. שלח, פ' שבסיו� ציצית לפרשת זו פרשה שנסמכה

פטורה שתהא מהו תכלת שכולה טלית למשה שאמר זה, בעני� היתה קרח של שטענתו
את פוטרת אינה תכלת שכולה טלית קרח אמר בציצית, חייבת משה לו אמר הציצית, מ�
חייב א"ל המזוזה, מ� פטור שיהא מהו ספרי� מלא בית אותה. פוטרי� חוטי� ד' עצמה,
אחת פרשה הבית, את פוטרת אינה פרשיות רע"ה שהיא התורה כל קרח, אמר במזוזה,
פשוט ע"פ אהר� כהונת על למחלוקת אלו שאלות שייכות והנה, אותה. פוטרת שבמזוזה
כל הנה וכמו"כ דוקא, מיוחד וחוט מיוחדת לפרשה צרי� שאי� היא קרח שטענת הוא
השאלות ב' עני� מהו להבי�, צרי� אמנ� דוקא. לאהר� צרי� ואי� קדושי� כול� העדה
קרח הוסי� ומה מה�, באחד מספיק הי' דלכאורה ספרי�, מלא ובית תכלת שכולה דטלית
להבי�, צרי� ועוד תכלת. שכולה טלית בעני� שאלתו על ספרי� מלא בית בעני� בשאלתו
היתה טענתו הרי לגמרי, הציצית מ� פטורה תהא תכלת שכולה שטלית להוכיח רצה מה
מוב� אינו וביותר הלב�. הציצית מ� לא אבל התכלת, מ� פטורה שתהא רק להיות יכולה

כתיב באהר� שהרי אהר�, כהונת נגד להוכיח רצה זו שבשאלה הנ"ל הטוב3ע"פ כשמ�
שהוא החסד שהו"ע והמשכה, ירידה היינו, גו', שיורד אהר� זק� הזק� על יורד הראש על

ושצי דאכיל הגבורה, שהו"ע שתכלת אפשר ואי� הלב�.4לב�, לעני� תחלי� יהי' ,

בהקדי�Ô·ÂÈÂב) זה ובית5כל לבוש מזו� וה� עניני� ג' יש אלה6שבכללות עניני� וג' ,
הסובב, ואור הממלא אור שהו"ע מקי�, ואור פנימי אור מדריגות, לב' מתחלקי�
העני�, וביאור הסובב. אור מקי�, אור ה� ובית ולבוש הממלא, אור פנימי, אור הוא דמזו�
ובגילוי, בהתלבשות הוא הממלא שאור הוא, הסובב לאור הממלא אור בי� ההפרש דהנה,
בהתלבשות, היא שההשפעה למקבל, ממשפיע השכל מהשפעת הוא זה על והדוגמא והמשל
שמצד התלבשות וה� השפע, או האור שמצד התלבשות ה� המשפיע, שמצד התלבשות ה�
תחילה להעלי� צרי� אזי למקבל, השכל להשפיע רוצה המשפיע כאשר דהנה, המקבל.
ששיי� בלבד השכל חיצוניות רק הוא לו שמשפיע ומה מהמקבל, שלמעלה השכל פנימיות
היינו אליו, להשפיע אי� שידע בכדי המקבל בחושי להתלבש הוא צרי� גופא ובזה אליו,

יועצות כליות שזהו"ע המקבל, וכלי חושי לאופ� בהתא� תהי' זאת7שההשפעה שלבד ,

יש כבר כאשר ג� הנה להשפעה, השיי� השכל חיצוניות בעצמו להמציא צרי� שבתחלה

ואיל�.)1 א טז, קרח

ועוד.)2 ג. פי"ח, ויק"ר

ב.)3 קלג, תהלי�

ובכ"מ.)4 סע"א. קעה, זח"ג ואיל�. ב נ, זח"א ראה

(סה"מ)5 עטר"ת קרח ויקח ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

ואיל�). תצג ע' עטר"ת

ואיל�)6 ס"ב ויקהל ד"ה ואיל�. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ואיל�). קו ע' (לעיל

א.)7 סא, ברכות

  מפתח  כללי

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

 ה    ................................................  ד"יתש'ה, ח תמוז"מבה, קרחפ "ש ויקח קרחה "ד מאמר  )ב
 בי    .............................................................................   ד"ישת'ה ח תמוז"מבה ,קרחפ "ש שיחת  )ג
 טז    ........................................................................  )ק"בלה( קרחפרשת  לקוטי שיחות  )ד
 כג    ....................................................  קרחלשבוע פרשת  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ה
 בל    ....................................................................   קרחלשבוע פרשת  "יו� יו�ה"לוח   )ו
 לד    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ז
 

 ):קאפח(כתבי יד תימ� מדוייקי�  פ נוסח"ע –� "שיעורי רמב       
 לו    ....................................................................  קרחלשבוע פרשת  פרקי� ליו�' ג –  )ח
 נז    ...................................................................  קרחלשבוע פרשת  פרק אחד ליו� –  )ט
 סב    ......................................................................  קרחלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )י
 

  ע    ..................................................................................  גג משנה פרק ביאורי� לפרקי אבות   )יא
 אע    ..................................................................  יאא פרק �דברי הימי�, יגיהושע פרק נביאי� וכתובי�   )יב
 עו    .............................................................  מד� כט עד ד� לה ביאורי� ע� מסכת סוטה  )יג
 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 זק    ..................................................................ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )יד
 חק    .....................................................  ר הזק�"אדמו � ברכות השחר שולח� ערו� הלכות  )טו
 יק    .....................................................  ר הזק�"ואדמ � בחודש השלישי ה "ד �  אורתורה   )טז
 איק  ..................................................................  ר האמצעי"אדמו  � � קונטרסימאמרי�   )יז
 יבק  .................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו  � ותצוספר המ –� תיצו� מדר  )יח
 ידק  ................................................................  ש"ר מוהר"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )יט
 טוק  ...........................................................................  ב"ר מוהרש"אדמו �  קונטרס ומעי�  )כ

 טזק  ................................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  �"רהמאמרי� תספר   )כא
 טזק  .........................................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  בורי�ילקוטי ד  )כב
 יחק  .................................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –אגרות קודש   )כג
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Á˜ÈÂקהל על תתנשאו ומדוע גו' קדושי� כול� העדה כל כי גו' קהת ב� יצהר ב� קרח
במדרש1הוי' ואיתא כיו�2. שלח, פ' שבסיו� ציצית לפרשת זו פרשה שנסמכה

פטורה שתהא מהו תכלת שכולה טלית למשה שאמר זה, בעני� היתה קרח של שטענתו
את פוטרת אינה תכלת שכולה טלית קרח אמר בציצית, חייבת משה לו אמר הציצית, מ�
חייב א"ל המזוזה, מ� פטור שיהא מהו ספרי� מלא בית אותה. פוטרי� חוטי� ד' עצמה,
אחת פרשה הבית, את פוטרת אינה פרשיות רע"ה שהיא התורה כל קרח, אמר במזוזה,
פשוט ע"פ אהר� כהונת על למחלוקת אלו שאלות שייכות והנה, אותה. פוטרת שבמזוזה
כל הנה וכמו"כ דוקא, מיוחד וחוט מיוחדת לפרשה צרי� שאי� היא קרח שטענת הוא
השאלות ב' עני� מהו להבי�, צרי� אמנ� דוקא. לאהר� צרי� ואי� קדושי� כול� העדה
קרח הוסי� ומה מה�, באחד מספיק הי' דלכאורה ספרי�, מלא ובית תכלת שכולה דטלית
להבי�, צרי� ועוד תכלת. שכולה טלית בעני� שאלתו על ספרי� מלא בית בעני� בשאלתו
היתה טענתו הרי לגמרי, הציצית מ� פטורה תהא תכלת שכולה שטלית להוכיח רצה מה
מוב� אינו וביותר הלב�. הציצית מ� לא אבל התכלת, מ� פטורה שתהא רק להיות יכולה

כתיב באהר� שהרי אהר�, כהונת נגד להוכיח רצה זו שבשאלה הנ"ל הטוב3ע"פ כשמ�
שהוא החסד שהו"ע והמשכה, ירידה היינו, גו', שיורד אהר� זק� הזק� על יורד הראש על

ושצי דאכיל הגבורה, שהו"ע שתכלת אפשר ואי� הלב�.4לב�, לעני� תחלי� יהי' ,

בהקדי�Ô·ÂÈÂב) זה ובית5כל לבוש מזו� וה� עניני� ג' יש אלה6שבכללות עניני� וג' ,
הסובב, ואור הממלא אור שהו"ע מקי�, ואור פנימי אור מדריגות, לב' מתחלקי�
העני�, וביאור הסובב. אור מקי�, אור ה� ובית ולבוש הממלא, אור פנימי, אור הוא דמזו�
ובגילוי, בהתלבשות הוא הממלא שאור הוא, הסובב לאור הממלא אור בי� ההפרש דהנה,
בהתלבשות, היא שההשפעה למקבל, ממשפיע השכל מהשפעת הוא זה על והדוגמא והמשל
שמצד התלבשות וה� השפע, או האור שמצד התלבשות ה� המשפיע, שמצד התלבשות ה�
תחילה להעלי� צרי� אזי למקבל, השכל להשפיע רוצה המשפיע כאשר דהנה, המקבל.
ששיי� בלבד השכל חיצוניות רק הוא לו שמשפיע ומה מהמקבל, שלמעלה השכל פנימיות
היינו אליו, להשפיע אי� שידע בכדי המקבל בחושי להתלבש הוא צרי� גופא ובזה אליו,

יועצות כליות שזהו"ע המקבל, וכלי חושי לאופ� בהתא� תהי' זאת7שההשפעה שלבד ,

יש כבר כאשר ג� הנה להשפעה, השיי� השכל חיצוניות בעצמו להמציא צרי� שבתחלה

ואיל�.)1 א טז, קרח

ועוד.)2 ג. פי"ח, ויק"ר

ב.)3 קלג, תהלי�

ובכ"מ.)4 סע"א. קעה, זח"ג ואיל�. ב נ, זח"א ראה

(סה"מ)5 עטר"ת קרח ויקח ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

ואיל�). תצג ע' עטר"ת

ואיל�)6 ס"ב ויקהל ד"ה ואיל�. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ואיל�). קו ע' (לעיל

א.)7 סא, ברכות
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בחושי שיותפס בכדי להשפיע, אי� יועצות כליות להיות צרי� להשפיע, שרוצה השכל אצלו
פועל בר שאינו ויש פועל בר מלמד שיש במלמדי�, חילוקי� שיש וזהו ויכול8המקבל. ,

הרי ההשפעה שבעני� וא� ההשגה, בעני� במדריגה למטה הוא פועל הבר שהמלמד להיות
להשפיע, ביכולתו אי� השכל את בעצמו משיג אינו כאשר שהרי ההשגה, עני� בעיקר נוגע
משנה ללמד יכול שאינו דרדקי, מלמד וכמו ההשגה, בעני� במדריגה למטה היותו ע� מ"מ,
הכליות עני� בו שיש לפי פועל, בר דוקא הוא הרי משיג, שהוא זה בעני� אבל וגמרא,
ההתלבשות על ונוס� המקבל. לחושי מתאי� שיהי' באופ� להשפיע שביכולתו יועצות,
ושובר מבלבל שהוא כזה שכל יש שהרי השפע, שמצד התלבשות ג� יש המשפיע, שמצד
מבלבל שאינו בלבד זו לא המקבל, בחושי שנתפס טר� שג� כזה שכל יש א� הכלי, את
המקבל) בחושי שנתפס טר� (עוד השכל שכללות לפי והיינו, להמקבל, מאיר הוא אלא כו',
שמצד ההתלבשות עני� ישנו ואח"כ השפע. שמצד ההתלבשות שזהו"ע להמקבל, שיי�

המקבל. בכלי ומוק� ומוב� ומושג נתפס שהשכל היינו, המקבל,

‰�‰Âשהוא זמ"ז,כמו שנמשכי� כפי הנפש בכחות ג� הוא כמו"כ ומקבל, במשפיע
עני� להיות אפשר אי השכל מפנימיות הנה משכל, במדות כמו לעלול, מעילה
בחיצוניות ורק למדות, כלל שיי� אינו אזי השכל בפנימיות עסוק הוא דכאשר המדות,
גופא בהשכל תחילה להיות צרי� מדות, מהשכל שיהי' ובכדי למדות, הוא שיי� השכל
והיינו, דאלקות, הטוב הרגש הוא נה"א ובעבודת ההרגש, עני� שהוא למדות, השיי� עני�

אלקי� שקרבת ההרגש זה ואח"כaeh9לישאי� (בעצ�), טוב דבר הוא שאלקות א� כי ,

שאוהב מי יש נעשה שאח"כ ועד טוב, דלי ההרגש פרטי'10נעשה בכל המדה ציור שזהו ,

הנה השכל שבהשפעת דכמו השכל, דהשפעת הנ"ל למשל מתאי� זה ועני� ועניני'.
הכליות להיות צרי� השכל בחיצוניות ורק לגמרי, מהשפעה למעלה הוא השכל פנימיות
הוא השכל שפנימיות ומדות, בשכל ג� הוא כ� כמו ההתלבשות, עניני ושאר יועצות
ע"ד שהוא ההרגש, עני� להיות צרי� השכל בחיצוניות ורק המדות, מעני� לגמרי למעלה
העני� הנה השכל שבהשפעת וכמו המדות. אופ� לפי מתלבש שהשכל והיינו יועצות, כליות
מאירה אח"כ אלא מספיק, אינו המקבל) אופ� לפי מתלבש (שהשכל יועצות דכליות
ומדות, בשכל ג� הוא כמו"כ המקבל, בכלי נתפסת היא ואח"כ בהמדות, ההשפעה
טוב, דלי ההרגש אח"כ נעשה ההרגש, שהו"ע המדות, אופ� לפי מתלבש שהשכל שלאחרי
שהוא כמו והנה, בפועל. מדות נעשי� ואח"כ בהמקבל, השכל הארת דוגמת שזהו
עו"ע, בדר� מהשכל מלמעלה השכל בהמשכת ג� הוא כמו"כ משכל, המדות בהמשכת

הנ"ל. העניני� בכל התלבשות של באופ� ג"כ שזהו

Ì�Ó‡�אופ לפי להתלבש צרי� ולכ� בהמקבל, נתפס שהוא פנימי, באור הוא זה כל
ברצו�, וכמו אצלו, שיותפס להמקבל להשפיע רוצה אינו כאשר משא"כ המקבל,
הרי להרצו�, והסבר הטעמה שאי� דכיו� בהמקבל, נתפס זה אי� ובמילא לרצו�, טע� שאי�

צ.)8 ע' תרפ"ג סה"מ צח. ע' ח"א תער"ב המש� ג� ראה

ועוד. .80 ע' תש"ח

כח.)9 עג, תהלי�

ובכ"מ.)10 ד. קיד, ויקהל (בהוספות) תו"א
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לפי ומתלבש מתצמצ� זה אי� בהמקבל, נתפס זה שאי� וכיו� בהמקבל, שיותפס אפשר אי
שרוצה. מה כפי שיעשו שרוצה רק הוא הרצו� עני� וכל המקבל, אופ�

הריÓ‚Â„‰Â‡ג) בהעולמות, שנתפס פנימי, אור שהוא הממלא דאור למעלה, יוב� מזה
מאיר עול� שבכל בעולמות, ההתחלקות יש זה ומשו� בה�, מתלבש הוא
הרי בכלי�, נתפס שהוא תפיסתו עצ� מצד ג� הנה זאת, ולבד מדריגתו, מעלת לפי האור
ומה לכלי�, כלל שיי� אינו עצמותו שלגלות והאור האור עצ� שהרי בהתלבשות, הוא
מאיר הוא בתחלה הנה גופא האור וחיצוניות האור, חיצוניות רק הוא לכלי� ששיי�
ג' יש שבהכלי� בזה, והעני� הכלי�. אופ� כפי ונעשה בהכלי� נתפס הוא ואח"כ בהכלי�,

בהכלי11מדריגות נתפס שהאור שמה והיינו, הכלי, וחיצוניות הכלי אמצעות הכלי, פנימיות ,
השכל, בהשפעת כמו ג"כ הוא ובזה הכלי, וחיצוניות באמצעות ג� הוא הכלי כמהות ונעשה
בהכלי�, האור בהארת הוא וכמו"כ בו, נתפס ואח"כ בהמקבל מאיר הוא שבתחלה
באור משא"כ הממלא, באור הוא זה כל א� בה�. נתפס ואח"כ בה� מאיר הוא שבתחלה
בה�, מתלבש אינו זה ומשו� בהעולמות, נתפס אינו זה אור הנה מקי�, אור שהוא הסובב

בשוה העולמות כל את ומקי� סובב והוא בהכלי�, ההתלבשות עני� ש� אי� .12וג�

‰�‰Âדאור בזה, והעני� הגדול. והעיגול הקו אור הו"ע בשרש� הסובב ואור הממלא אור
להיות צרי� שאז קטני�, לכלי� גדול מנהר מי� לשאוב שרוצי� כמו עד"מ הוא הקו
ולכלי� כללית התחלקות רק היא זו התחלקות אמנ� בהמי�, התחלקות פועל שהוא צנור
שה� צנורות עוד ע"י זה הרי קטני�, ובכלי� בפרטיות התחלקות שתהי' בכדי א� גדולי�,
צנור כמו שהוא הקו באור הוא וכמו"כ קטני�, ולכלי� פרטיי� לכלי� המי� את מחלקי�
עקודי� אורות העשר שכל העקודי� עול� וכמו כללי, התחלקות בהאור שפועל הגדול
שצופה דא� ההשתלשלות, כללות על כללי רצו� שהוא בא"ק, יותר למעלה או אחד, בכלי

אחת בסקירה ה� כול� מ"מ הדורות, כל סו� עד פרטית,13ומביט התחלקות שיהי' ובכדי ,
בפרדס כדאיתא צנורות, עוד ע"י ולת"ת,14הוא לבינה לחכמה צנורות, ג' נמשכי� שמהכתר

אמנ� פנימי, אור שהוא הקו באור הוא זה וכל הספירות. בכל פרטיי� צנורות יש וכמו"כ
וכמו בהשוואה, כול� את ומקי� סובב והוא דעולמות, ההתחלקות בו אי� הגדול עיגול
אור נמשכי� הקו ואור הגדול דעיגול אלו עניני� ומב' בשוה. הכחות בכל שהוא הרצו�

הממלא. ואור הסובב

Ê"ÙÚÂמ"ש כתיב15יוב� ולפעמי� מלא, אני האר� ואת השמי� כבודו,16את האר� כל מלא
העצמות, על שמורה מלא, אני כתיב וכא� בלבד, הארה שהוא יקרי' זיו ותרג�
הנ"ל וע"פ בלבד. האר� כל מלא נאמר וש� האר�, ואת השמי� את כא� נאמר וכמו"כ

שלח)11 לקו"ת פ"ה. המוחי�) (שער כ שער חיי� ע� ראה

שער א. עה, ב. לג, האמצעי לאדמו"ר המלות פירוש ד. מא,

ובכ"מ. פ"ל. לאדהאמ"צ היחוד

פמ"ח.)12 תניא ראה

וראה)13 בחדא"ג). (וע"ש א יח, ר"ה זכרונות ברכת נוסח

ד. יח, שה"ש לקו"ת

פ"ב.)14 הצנורות) סדר (שער ז שער

כד.)15 כג, ירמי'

ג.)16 ו, ישעי'
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לפי ומתלבש מתצמצ� זה אי� בהמקבל, נתפס זה שאי� וכיו� בהמקבל, שיותפס אפשר אי
שרוצה. מה כפי שיעשו שרוצה רק הוא הרצו� עני� וכל המקבל, אופ�

הריÓ‚Â„‰Â‡ג) בהעולמות, שנתפס פנימי, אור שהוא הממלא דאור למעלה, יוב� מזה
מאיר עול� שבכל בעולמות, ההתחלקות יש זה ומשו� בה�, מתלבש הוא
הרי בכלי�, נתפס שהוא תפיסתו עצ� מצד ג� הנה זאת, ולבד מדריגתו, מעלת לפי האור
ומה לכלי�, כלל שיי� אינו עצמותו שלגלות והאור האור עצ� שהרי בהתלבשות, הוא
מאיר הוא בתחלה הנה גופא האור וחיצוניות האור, חיצוניות רק הוא לכלי� ששיי�
ג' יש שבהכלי� בזה, והעני� הכלי�. אופ� כפי ונעשה בהכלי� נתפס הוא ואח"כ בהכלי�,

בהכלי11מדריגות נתפס שהאור שמה והיינו, הכלי, וחיצוניות הכלי אמצעות הכלי, פנימיות ,
השכל, בהשפעת כמו ג"כ הוא ובזה הכלי, וחיצוניות באמצעות ג� הוא הכלי כמהות ונעשה
בהכלי�, האור בהארת הוא וכמו"כ בו, נתפס ואח"כ בהמקבל מאיר הוא שבתחלה
באור משא"כ הממלא, באור הוא זה כל א� בה�. נתפס ואח"כ בה� מאיר הוא שבתחלה
בה�, מתלבש אינו זה ומשו� בהעולמות, נתפס אינו זה אור הנה מקי�, אור שהוא הסובב

בשוה העולמות כל את ומקי� סובב והוא בהכלי�, ההתלבשות עני� ש� אי� .12וג�

‰�‰Âדאור בזה, והעני� הגדול. והעיגול הקו אור הו"ע בשרש� הסובב ואור הממלא אור
להיות צרי� שאז קטני�, לכלי� גדול מנהר מי� לשאוב שרוצי� כמו עד"מ הוא הקו
ולכלי� כללית התחלקות רק היא זו התחלקות אמנ� בהמי�, התחלקות פועל שהוא צנור
שה� צנורות עוד ע"י זה הרי קטני�, ובכלי� בפרטיות התחלקות שתהי' בכדי א� גדולי�,
צנור כמו שהוא הקו באור הוא וכמו"כ קטני�, ולכלי� פרטיי� לכלי� המי� את מחלקי�
עקודי� אורות העשר שכל העקודי� עול� וכמו כללי, התחלקות בהאור שפועל הגדול
שצופה דא� ההשתלשלות, כללות על כללי רצו� שהוא בא"ק, יותר למעלה או אחד, בכלי

אחת בסקירה ה� כול� מ"מ הדורות, כל סו� עד פרטית,13ומביט התחלקות שיהי' ובכדי ,
בפרדס כדאיתא צנורות, עוד ע"י ולת"ת,14הוא לבינה לחכמה צנורות, ג' נמשכי� שמהכתר

אמנ� פנימי, אור שהוא הקו באור הוא זה וכל הספירות. בכל פרטיי� צנורות יש וכמו"כ
וכמו בהשוואה, כול� את ומקי� סובב והוא דעולמות, ההתחלקות בו אי� הגדול עיגול
אור נמשכי� הקו ואור הגדול דעיגול אלו עניני� ומב' בשוה. הכחות בכל שהוא הרצו�

הממלא. ואור הסובב

Ê"ÙÚÂמ"ש כתיב15יוב� ולפעמי� מלא, אני האר� ואת השמי� כבודו,16את האר� כל מלא
העצמות, על שמורה מלא, אני כתיב וכא� בלבד, הארה שהוא יקרי' זיו ותרג�
הנ"ל וע"פ בלבד. האר� כל מלא נאמר וש� האר�, ואת השמי� את כא� נאמר וכמו"כ

שלח)11 לקו"ת פ"ה. המוחי�) (שער כ שער חיי� ע� ראה

שער א. עה, ב. לג, האמצעי לאדמו"ר המלות פירוש ד. מא,

ובכ"מ. פ"ל. לאדהאמ"צ היחוד

פמ"ח.)12 תניא ראה

וראה)13 בחדא"ג). (וע"ש א יח, ר"ה זכרונות ברכת נוסח

ד. יח, שה"ש לקו"ת

פ"ב.)14 הצנורות) סדר (שער ז שער

כד.)15 כג, ירמי'

ג.)16 ו, ישעי'
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ומהות17יוב� עצמות שהוא הסובב, אור על קאי מלא אני האר� ואת השמי� את דמ"ש
ומ"ש בשוה, ובאר� בשמי� הוא ולכ� דעולמות, ההתחלקות יש לא זה שבאור (אני), האור
וכמו ואר�, דשמי� התחלקות יש זה דבאור הממלא, אור על קאי כבודו האר� כל מלא
התחלקות, יש שבהקו שידוע וכמו יקרי', זיו שזהו בלבד, והארה זיו רק הוא באר� שהוא
הפרסא בקע שהקו ומה הקו, הארת רק הוא ובאצילות מאצילות, למעלה רק הוא הקו דעצ�
והארה דהארה, הארה הארה, רק זה הרי בבי"ע, ומאיר דאצילות דמלכות כלי� הלמ"ד ע�

דהארה בלבד.18דהארה והארה זיו יקרי', זיו כבודו, האר� כל מלא מ"ש שזהו בלבד,

הואÂ‰�‰ד) הממלא אור שהרי הממלא, מאור במדריגה למעלה הוא הסובב שאור א�
הנה מ"מ, בהשוואה, כול� את מקי� שהוא הסובב אור משא"כ העולמות, בער�

חיי� בע� כדאיתא דוקא, פנימי האור ע"י נמש� מקי� האור ומתעגל19ג� נמש� שהקו
וצרי� דוקא. הקו ע"י נמשכי� הגדול) עיגול (לבד העגולי� שג� והיינו ומתעגל, ונמש�
העני� א� דוקא. הקו ע"י נמשכי� ה� למה מהקו, למעלה ה� שהעגולי� דמאחר להבי�,
והיינו, מקי�, להאור אח הוא אלא מקי�, מהאור הארה אינו פנימי האור באמת דהנה הוא,
מרב הנ"ל מהמשל וכמוב� בהעל�. שהוא אלא פנימי, האור ג� יש הצמצו� שקוד�
השכל את ולהמציא השכל פנימיות את להעלי� צרי� שהרב ומקבל, משפיע ותלמיד,
כי השכל, חיצוניות נתהווה והצמצו� ההעל� שע"י באופ� זה אי� הרי להמקבל, השיי�
הפנימיות את שמעלי� ועי"ז בהעל�, שהוא אלא השכל, חיצוניות אצלו יש בתחלה ג�
כי הקו, אור נתהווה הצמצו� שע"י זה שאי� למעלה, ג� הוא וכמו"כ החיצוניות. נתגלה
הצמצו�. ע"י היא והתגלותו בהעל�, שהוא אלא הקו, אור ישנו הצמצו� קוד� שג� א�
אח הוא הפנימי האור הנה לזאת הגבול, ואור הבל"ג אור יש הצמצו� קוד� שג� וכיו�
הוא אלא המקי� מאור הארה אינו פנימי שהאור לכ� שנוס� מזה, ויתירה המקי�. לאור
דכיו� מקי�, מהאור למעלה הוא פנימי האור שבאמת זאת, עוד הנה המקי�, לאור אח
הוא פנימי אור הרי הכוונה שמצד נמצא ובגילוי, בהתלבשות יהי' שהאור היא שהכוונה
דכיו� והיינו, דוקא, פנימי האור ע"י נמש� מקי� האור ג� הנה ולכ� יותר. ונעלה עמוק
קצת שנמש� הקו, ע"י העגולי� נמשכי� לכ� יותר, למעלה הוא פנימי האור הכוונה שמצד
כמ"ש ויובל, יבל וזהו"ע מקי�. האור של מעלתו מגלה דוקא פנימי שהאור שזהו 20ומתעגל,

דאהל ועוגב, כנור תופש כל אבי הי' הוא יובל אחיו וש� ומקנה, אהל יושב אבי הוא יבל
הוא דכנור ועוגב, כנור תופש כל אבי הוא ויובל למקיפי�, הראש הוא ויבל מקי�, הוא
עני� ג� בשיר ויש יותר, נעלית למדריגה ועלי' תשוקה צמאו� הוא השיר שעני� שיר,

בשיר ונמשכי� בשיר דעולי� שזהו"ע פנימי21ההמשכה, באור הוא וההמשכה העלי' ועני� ,
עלי' שיי� לא מדריגות התחלקות בו שאי� מקי� דבאור מדריגות, חילוקי בו שיש דוקא,

א)17 ט, ואתחנ� ואיל�. סע"ג נב, (קרח) פרשתנו לקו"ת ראה

ואיל�. א לג, ראה פ' ואיל�.

ועוד.)18 ב). (קלא, ס"כ אגה"ק תניא ראה

ב.)19 ענ� ויושר) עיגולי� (דרוש א שער

כ�כא.)20 ד, בראשית

(ע�)21 סידור א. צח, ברכה בלקו"ת נתבאר ב. נא, שבת ע"פ

ובכ"מ. ד. ערה, דא"ח)
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שיובל היות ע� והנה, מדריגות. התחלקות בו שיש דוקא פנימי באור א� כי והמשכה,
ראש שהוא ליבל אח הוא מ"מ פנימי, אור שהו"ע ועוגב, כנור תופש כל אבי הוא

מקי� לאור אח הוא פנימי שאור וכנ"ל ולכ�22למקיפי�, יותר, למעלה שהוא מזה, ויתירה ,
פני מקי�.האור האור של מעלתו מגלה דוקא מי

Ì�Ó‡,בלבד והארה זיו הוא הממלא אור מ"מ, מקי�, מאור למעלה הוא פנימי שאור א�
פנימי האור מעלת דהנה, בזה, והעני� יקרי'. זיו ותרג� כבודו, האר� כל מלא כמ"ש
ולמעלה מקי�, לאור אח הוא הרי הצמצו� קוד� שרשו שמצד דוקא, שרשו מצד היא
והארה זיו הוא הרי הצמצו�, ע"י היא שההמשכה למטה, נמש� שהוא כמו אבל ממנו,
הצמצו� פעולת דומה אינו מ"מ, הצמצו�, ע"י נמש� מקי� האור שג� שא� והיינו, בלבד,
שבתחלה הוא מקי� באור הצמצו� דפעולת פנימי, בהאור הצמצו� לפעולת מקי� בהאור
שהצמצו� באופ� זה שאי� והיינו, בהעל�, א� כי בגילוי אינו הצמצו� וע"י בגילוי הי'
טע� מאיזה כאשר שג� מזו, ויתירה הצמצו�. בו נגע רק אלא והגבלה, מדידה בו פעל
נגע ורק בעצ�, שהוא כמו שמאיר באופ� הוא שלו הגילוי הנה מקי�, האור נתגלה שיהי'
שאור כיו� בעצמותו, הכלול אור בש� לפעמי� נקרא הסובב שאור וזהו הצמצו�, בו
בבחי' שאינו בעצ�, שהוא כמו הוא הגילוי ואופ� הגדול, העיגול של הגילוי הוא הסובב
הממלא באור הצמצו� פעולת אמנ� בלבד. הצמצו� בו שנגע א� כי לעצמותו, חו� יציאה
בהתלבשות שבא האור את משנה הצמצו� הרי וא"כ בעולמות, בהתלבשות להיות הוא
ע"י המשכתו מצד הוא זה כל א� בלבד. והארה זיו רק הוא זה ומשו� ובהתחלקות,
פנימי אור דוקא ולכ� כנ"ל, יותר ולמעלה מקי� להאור אח הוא שרשו מצד אבל הצמצו�,

מקי�. שבהאור והמעלה העילוי את מגלה

כמ"שÂ‰�‰ה) פנימיות, בחי' היא השגה שענינה דתורה ומצוות, בתורה ג� הוא 23כמו"כ

לפי בהתחלקות באה שהיא והיינו, בתורה, התחלקות יש ולכ� מעי, בתו� ותורת�
שמצד ההתחלקות על ונוס� יותר, משיג יותר טובי� שלו ההשגה שכלי דמי המשיג, אופ�
שכלי מי שג� וכמו תורה, וטל תורה דאור הגילוי באופ� ג� התחלקות יש המשיג, כלי
אור אזי לשמה, שלא הוא לימודו כאשר מ"מ בתורה, הרבה ומשיג בטוב הוא השגתו
כ"כ, משיג ואינו קטני� ה� השגתו שכלי מי ג� הנה גיסא, ולאיד� מצומצ�, הוא התורה

ה לימודו כאשר שהתורהמ"מ לפי הוא זה וכל בשלימות. הוא התורה אור אזי לשמה וא
בחי' שהוא העליו�, רצו� ה� מצוות משא"כ התחלקות. בה יש שלכ� פנימיות, בחי' היא
עד רבינו משה כמו שבגדולי� שמהגדול המצוות, בקיו� חילוק שו� אי� ולכ� מקי�,
כוונה צריכות דמצוות המצוות, שבכוונת שא� והיינו, שוי�. כול� שבישראל, ,24הפחות

הוא החילוק מ"מ, הריחוק, בתכלית מזה זה רחוקי� שה� ועד ביניה�, חילוק יש בודאי
הגדול בי� הפרש שו� אי� בפועל, הקיו� שהוא המצוות בעיקר אבל המצוות, בכוונת רק
דלית בעבודה, ג� הוא וכמו"כ שוי�. דכול� שבקטני�, להקט� רבינו משה כמו שבגדולי�

ד.)22 נב, (קרח) פרשתנו לקו"ת ראה

ט.)23 מ, תהלי�

וש"נ.)24 א. צה, עירובי�
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שיובל היות ע� והנה, מדריגות. התחלקות בו שיש דוקא פנימי באור א� כי והמשכה,
ראש שהוא ליבל אח הוא מ"מ פנימי, אור שהו"ע ועוגב, כנור תופש כל אבי הוא

מקי� לאור אח הוא פנימי שאור וכנ"ל ולכ�22למקיפי�, יותר, למעלה שהוא מזה, ויתירה ,
פני מקי�.האור האור של מעלתו מגלה דוקא מי

Ì�Ó‡,בלבד והארה זיו הוא הממלא אור מ"מ, מקי�, מאור למעלה הוא פנימי שאור א�
פנימי האור מעלת דהנה, בזה, והעני� יקרי'. זיו ותרג� כבודו, האר� כל מלא כמ"ש
ולמעלה מקי�, לאור אח הוא הרי הצמצו� קוד� שרשו שמצד דוקא, שרשו מצד היא
והארה זיו הוא הרי הצמצו�, ע"י היא שההמשכה למטה, נמש� שהוא כמו אבל ממנו,
הצמצו� פעולת דומה אינו מ"מ, הצמצו�, ע"י נמש� מקי� האור שג� שא� והיינו, בלבד,
שבתחלה הוא מקי� באור הצמצו� דפעולת פנימי, בהאור הצמצו� לפעולת מקי� בהאור
שהצמצו� באופ� זה שאי� והיינו, בהעל�, א� כי בגילוי אינו הצמצו� וע"י בגילוי הי'
טע� מאיזה כאשר שג� מזו, ויתירה הצמצו�. בו נגע רק אלא והגבלה, מדידה בו פעל
נגע ורק בעצ�, שהוא כמו שמאיר באופ� הוא שלו הגילוי הנה מקי�, האור נתגלה שיהי'
שאור כיו� בעצמותו, הכלול אור בש� לפעמי� נקרא הסובב שאור וזהו הצמצו�, בו
בבחי' שאינו בעצ�, שהוא כמו הוא הגילוי ואופ� הגדול, העיגול של הגילוי הוא הסובב
הממלא באור הצמצו� פעולת אמנ� בלבד. הצמצו� בו שנגע א� כי לעצמותו, חו� יציאה
בהתלבשות שבא האור את משנה הצמצו� הרי וא"כ בעולמות, בהתלבשות להיות הוא
ע"י המשכתו מצד הוא זה כל א� בלבד. והארה זיו רק הוא זה ומשו� ובהתחלקות,
פנימי אור דוקא ולכ� כנ"ל, יותר ולמעלה מקי� להאור אח הוא שרשו מצד אבל הצמצו�,

מקי�. שבהאור והמעלה העילוי את מגלה

כמ"שÂ‰�‰ה) פנימיות, בחי' היא השגה שענינה דתורה ומצוות, בתורה ג� הוא 23כמו"כ

לפי בהתחלקות באה שהיא והיינו, בתורה, התחלקות יש ולכ� מעי, בתו� ותורת�
שמצד ההתחלקות על ונוס� יותר, משיג יותר טובי� שלו ההשגה שכלי דמי המשיג, אופ�
שכלי מי שג� וכמו תורה, וטל תורה דאור הגילוי באופ� ג� התחלקות יש המשיג, כלי
אור אזי לשמה, שלא הוא לימודו כאשר מ"מ בתורה, הרבה ומשיג בטוב הוא השגתו
כ"כ, משיג ואינו קטני� ה� השגתו שכלי מי ג� הנה גיסא, ולאיד� מצומצ�, הוא התורה

ה לימודו כאשר שהתורהמ"מ לפי הוא זה וכל בשלימות. הוא התורה אור אזי לשמה וא
בחי' שהוא העליו�, רצו� ה� מצוות משא"כ התחלקות. בה יש שלכ� פנימיות, בחי' היא
עד רבינו משה כמו שבגדולי� שמהגדול המצוות, בקיו� חילוק שו� אי� ולכ� מקי�,
כוונה צריכות דמצוות המצוות, שבכוונת שא� והיינו, שוי�. כול� שבישראל, ,24הפחות

הוא החילוק מ"מ, הריחוק, בתכלית מזה זה רחוקי� שה� ועד ביניה�, חילוק יש בודאי
הגדול בי� הפרש שו� אי� בפועל, הקיו� שהוא המצוות בעיקר אבל המצוות, בכוונת רק
דלית בעבודה, ג� הוא וכמו"כ שוי�. דכול� שבקטני�, להקט� רבינו משה כמו שבגדולי�

ד.)22 נב, (קרח) פרשתנו לקו"ת ראה

ט.)23 מ, תהלי�

וש"נ.)24 א. צה, עירובי�
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דרחימותא כפולחנא נפש�25פולחנא ובכל לבב� דבכל האהבה הנה השגה26, מצד אהבה ,

מאד� דבכל האהבה משא"כ התחלקות, בה יש האד�, כלי והגבלת במדידת שהיא26שהיא
שו� בזה אי� הרי דנשמה, המקי� בחי' שמצד העבודה שהיא מטו"ד, שלמעלה רבה אהבה
שוי�, כול� המקי� עבודת שמצד ויו"כ, בר"ה המקי� בהגלות רואי� שאנו וכמו חילוקי�,

מימי�.27כמ"ש שואב עד עצי� מחוטב גו' שבטיכ� ראשיכ� גו' כולכ� היו� נצבי� את�

בזה,Ê"ÙÚÂו) והעני� הציצית. מ� פטורה תהא תכלת שכולה טלית קרח, של טענתו יוב�
ושצי דאכיל מלשו� הוא ותכלת הסובב, אור הוא הגבורות,4דטלית שהו"ע

הצמצו� בו ונגע הצמצו� ע"י הוא המשכתו הסובב אור שג� היינו תכלת שכולה וטלית
מעלה יש א� ג� כי, פנימי, בהאור רצה שלא קרח, של טענתו היתה זה ובעני� כנ"ל.
נגע בו שג� הסובב דאור ההמשכה מספיק שיהי' טענתו היתה מ"מ, ההמשכה, בעני�
טע� מזו ויתירה וישר. קצר קו פנימי, אור שהו"ע הציצית, מ� פטורה תהא ולכ� הצמצו�,
המשכת צ"ל אלא בלבד הצמצו� ע"י ההמשכה עני� מספיק שלא נאמר א� שג� קרח,
אלא הצמצו�, אחר שהוא כמו פנימי דאור הגילוי להיות יוצר� לא מ"מ, דוקא, פנימי אור

בה שהוא כמו פנימי האור מספיק שג�יהי' (כמשנת"ל הצמצו� קוד� ובהתכללות על�
שהוא בית שמספיק טענתו וזוהי בהעל�). שהוא אלא פנימי האור ישנו הצמצו� קוד�
זה ועל בהבית. בהעל� כלול פנימי, אור על שמורה הספרי� שעני� היינו, ספרי�, מלא
שהוא כמו פנימי האור ג� מספיק ואינו בלבד, ההמשכה עני� מספיק שאינו משה לו השיב

דוקא. ובגילוי בהתלבשות יהי' פנימי שהאור צרי� אלא ובהעל�, בהתכללות

ÔÈ�Ú‰Â�ששיי מקי� האור ג� והיינו פנימי, מאור יותר למעלה הוא מקי� אור דהנה, בזה,
מלא בית שזהו"ע כלל, הפנימי אל שיי� שאינו הרחוק מקי� ובפרט הפנימי, אל
שהוא המזל מבחי' שלמעלה שבנפש יחידה הוא ובנפש הרחוק, מקי� הוא דבית ספרי�,

כתיב דהנה להפנימיות. שייכות לה שיש דחי' המראה28המקי� את לבדי דניאל אני וראיתי
וארז"ל עליה�, נפלה גדולה חרדה אבל המראה את ראו לא עמי היו אשר אע"ג29והאנשי�

ההשגה ולכ� בפנימיות, דור�) (נעמט חודרת שיראה והיינו, חזי, מזלייהו חזו לא דאינהו
גדולה חרדה לכ� מקי�, הוא דמזל חזי, מזלייהו ורק חזו דלא אינהו אבל יראה, אצלו פעלה

נקש� לדא דא וארכובותיה� עליה�, ג�30נופלת ומ"מ, והעל�, מקי� של הו"ע שחרדה ,

אל השיי� מקי� הוא שמזל לפי והיינו בהעל�, שהיא אלא היראה, עני� ע� קשורה חרדה
מקי� והו"ע המזל, מבחי' ג� למעלה היא שבנפש יחידה אמנ�, הקרוב. מקי� שהוא הפנימי,
המקי� בחי' ה� בכלל שמצוות דא� במצוות, הוא וכמו"כ הפנימי. אל שיי� שאינו הרחוק

כוונה צריכות מצוות שלכ� לפנימי, השיי� מקי� זה הרי שה�24(כנ"ל), מצוות יש אמנ� ,

שהו"ע טו"ד, יש לא כאשר דוקא הוא שקיומה שכחה, מצות וכמו הרחוק, מקי� בבחי'
א� והנה, הגדול. עיגול שהוא הרחוק, מקי� בחי' למעלה ג� יש וכמו"כ הרחוק. מקי�

ג.)25 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ראה

ה.)26 ו, ואתחנ�

נצבי�.)27 ר"פ

ז.)28 י, דניאל

א.)29 ג, מגילה

ו.)30 ה, דניאל ע"פ

c"iyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y

ואינו דוקא, פנימי לאור צרי� מ"מ בפרט, הרחוק ומקי� בכלל מקי� אור של מעלתו שגדלה
שהוא כמו פנימי אור צ"ל אלא מקי�, בהאור בהתכללות שהוא כמו פנימי האור מספיק
להאור אח שהוא רק לא היא פנימי האור שמעלת רבינו משה שהסביר וזהו דוקא. בגילוי
הצמצו�, קוד� בהתכללות שהוא כמו פנימי האור ג� מספיק הי' זו מעלה שמצד מקי�,
דוקא, בהתלבשות שיהי' היא שהכוונה הכוונה, עיקר להיותו הוא פנימי האור מעלת אלא

מקי�. האור מעלת מגלה והוא מקי�, מהאור למעלה הוא פנימי האור זה שמצד

Ô·ÂÈÂשארז"ל ממה שני�31זה ארבעי� אחר אבל דרבי', אדעתא קאי� לא שני� ארבעי� עד
שאחרי באופ� אינו זה עני� והרי חכמתו. ופנימיות עומק דהיינו דרבי', אדעתא קאי�
שני�, ארבעי� קוד� השכל את לו שאמר עי"ז אלא השכל, את לו לומר צרי� שני� ארבעי�
אליו השיי� בהשכל מתייגע שכאשר והיינו, דרבי', אדעתא קאי שני� ארבעי� אחרי הנה
אור שהו"ע דרבי', אדעתא קאי שני� ארבעי� לאחרי אזי פנימי, אור שהו"ע השכל, על ועומד
בה� נגע שלא הרשימו אותיות ע"ד הוא בגילוי שהוא כמו פנימי דאור בזה, והעני� מקי�.

בו32הצמצו� נגע הרי מקי� דהאור מקי�, מהאור יותר נעלי� ה� הרשימו אותיות והרי ,
הרשימו אותיות ולכ�, כלל, הצמצו� בה� נגע לא הרשימו אותיות משא"כ עכ"פ, הצמצו�
השפעת סדר בכללות הוא וכ� מקי�. האור את מגלי� דוקא ה� המקבל, של האותיות שה�
בו שיהיו להיות יכול ואח"כ פיסקא, פיסקא הלימוד צ"ל שתחילה לתלמיד, מהרב השכל
שהיא טו"ד שע"פ האהבה ע"י שדוקא בעבודה, ג� הוא וכמו"כ כלל. בהדרגה שלא עליות
ג� הוא וכמו"כ מאד�. דבכל להאהבה לבוא יכולי� אזי נפש�, ובכל לבב� דבכל האהבה
ביראה התורה לימוד להיות צרי� אלא בלבד, ההשגה עני� מספיק שאינו התורה, בלימוד
היראה, הו"ע דציצית הציצית, מ� פטורה אינה תכלת שכולה שטלית וזהו דוקא, ובקב"ע

ושצי,33כמ"ש אכיל מלשו� הוא דתכלת שבציצית, התכלת וזהו"ע גו', וזכרת� אותו וראית�
המזוזה, מ� פטור אינו ההשגה, שהו"ע ספרי�, מלא בית וכמו"כ והיראה, הגבורה שהו"ע
עול וקבלת שמי� מלכות עול קבלת שענינ� שמוע, א� והי' שמע פרשיות ב' בה יש דמזוזה

וכמארז"ל34מצוות וקב"ע35, היראה ע"י שדוקא והיינו, גזרותי, קבלו ואח"כ מלכותי קבלו
וכמ"ש כדבעי, הוא התורה לימוד וארז"ל36אזי אוצרו, היא ה' שאמר37יראת לאד� משל

העלית, לא א� מוטב א"ל לאו, א"ל חומטי�, קב בה� עירבת כו' חיטי� כור לי העלה לשלוחו
אוצרו היא הוי' שיראת שעי"ז והיינו, התורה, ג� מתקיימת עול וקבלת היראה ע"י דוקא כי
לבוא יכולי� פנימי האור ע"י שדוקא מוב� זה ומכל היראה. עני� וה� התורה עני� ה� יש אזי
ע"י ההמשכה תהי' הסוכ"ע אוא"ס בחי' גילוי שיהי' לבוא לעתיד ג� ולכ�, מקי�. להאור
המלכות, שורש גילוי שיהי' דהג� ומלכות, ז"א בחי' יהי' לעתיד שג� וזהו דוקא, הקו

דוקא.38כמ"ש (בעלה) ז"א ע"י ההשפעה תהי' מ"מ בעלה, עטרת חיל אשת

ב.)31 ה, ע"ז

ועוד.)32 ב. תתרסח, ח"ו בראשית אוה"ת ראה

לט.)33 טו, שלח

א.)34 יג, ברכות

ובכ"מ.)35 ג. כ, יתרו מכילתא

ו.)36 לג, ישעי'

סע"א.)37 לא, שבת

ד.)38 יב, משלי



יי c"iyz'd ,fenz g"dan ,gxw t"y

ואינו דוקא, פנימי לאור צרי� מ"מ בפרט, הרחוק ומקי� בכלל מקי� אור של מעלתו שגדלה
שהוא כמו פנימי אור צ"ל אלא מקי�, בהאור בהתכללות שהוא כמו פנימי האור מספיק
להאור אח שהוא רק לא היא פנימי האור שמעלת רבינו משה שהסביר וזהו דוקא. בגילוי
הצמצו�, קוד� בהתכללות שהוא כמו פנימי האור ג� מספיק הי' זו מעלה שמצד מקי�,
דוקא, בהתלבשות שיהי' היא שהכוונה הכוונה, עיקר להיותו הוא פנימי האור מעלת אלא

מקי�. האור מעלת מגלה והוא מקי�, מהאור למעלה הוא פנימי האור זה שמצד

Ô·ÂÈÂשארז"ל ממה שני�31זה ארבעי� אחר אבל דרבי', אדעתא קאי� לא שני� ארבעי� עד
שאחרי באופ� אינו זה עני� והרי חכמתו. ופנימיות עומק דהיינו דרבי', אדעתא קאי�
שני�, ארבעי� קוד� השכל את לו שאמר עי"ז אלא השכל, את לו לומר צרי� שני� ארבעי�
אליו השיי� בהשכל מתייגע שכאשר והיינו, דרבי', אדעתא קאי שני� ארבעי� אחרי הנה
אור שהו"ע דרבי', אדעתא קאי שני� ארבעי� לאחרי אזי פנימי, אור שהו"ע השכל, על ועומד
בה� נגע שלא הרשימו אותיות ע"ד הוא בגילוי שהוא כמו פנימי דאור בזה, והעני� מקי�.

בו32הצמצו� נגע הרי מקי� דהאור מקי�, מהאור יותר נעלי� ה� הרשימו אותיות והרי ,
הרשימו אותיות ולכ�, כלל, הצמצו� בה� נגע לא הרשימו אותיות משא"כ עכ"פ, הצמצו�
השפעת סדר בכללות הוא וכ� מקי�. האור את מגלי� דוקא ה� המקבל, של האותיות שה�
בו שיהיו להיות יכול ואח"כ פיסקא, פיסקא הלימוד צ"ל שתחילה לתלמיד, מהרב השכל
שהיא טו"ד שע"פ האהבה ע"י שדוקא בעבודה, ג� הוא וכמו"כ כלל. בהדרגה שלא עליות
ג� הוא וכמו"כ מאד�. דבכל להאהבה לבוא יכולי� אזי נפש�, ובכל לבב� דבכל האהבה
ביראה התורה לימוד להיות צרי� אלא בלבד, ההשגה עני� מספיק שאינו התורה, בלימוד
היראה, הו"ע דציצית הציצית, מ� פטורה אינה תכלת שכולה שטלית וזהו דוקא, ובקב"ע

ושצי,33כמ"ש אכיל מלשו� הוא דתכלת שבציצית, התכלת וזהו"ע גו', וזכרת� אותו וראית�
המזוזה, מ� פטור אינו ההשגה, שהו"ע ספרי�, מלא בית וכמו"כ והיראה, הגבורה שהו"ע
עול וקבלת שמי� מלכות עול קבלת שענינ� שמוע, א� והי' שמע פרשיות ב' בה יש דמזוזה

וכמארז"ל34מצוות וקב"ע35, היראה ע"י שדוקא והיינו, גזרותי, קבלו ואח"כ מלכותי קבלו
וכמ"ש כדבעי, הוא התורה לימוד וארז"ל36אזי אוצרו, היא ה' שאמר37יראת לאד� משל

העלית, לא א� מוטב א"ל לאו, א"ל חומטי�, קב בה� עירבת כו' חיטי� כור לי העלה לשלוחו
אוצרו היא הוי' שיראת שעי"ז והיינו, התורה, ג� מתקיימת עול וקבלת היראה ע"י דוקא כי
לבוא יכולי� פנימי האור ע"י שדוקא מוב� זה ומכל היראה. עני� וה� התורה עני� ה� יש אזי
ע"י ההמשכה תהי' הסוכ"ע אוא"ס בחי' גילוי שיהי' לבוא לעתיד ג� ולכ�, מקי�. להאור
המלכות, שורש גילוי שיהי' דהג� ומלכות, ז"א בחי' יהי' לעתיד שג� וזהו דוקא, הקו

דוקא.38כמ"ש (בעלה) ז"א ע"י ההשפעה תהי' מ"מ בעלה, עטרת חיל אשת

ב.)31 ה, ע"ז

ועוד.)32 ב. תתרסח, ח"ו בראשית אוה"ת ראה

לט.)33 טו, שלח

א.)34 יג, ברכות

ובכ"מ.)35 ג. כ, יתרו מכילתא

ו.)36 לג, ישעי'

סע"א.)37 לא, שבת

ד.)38 יב, משלי
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גו'.‡. קרח ויקח המתחיל דיבור מאמר ואמר לנג� ציוה כ� אחרי שמחה. ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

זה·. לאחרי אהר�; כהונת על קרח מחלוקת אודות מסופר שבו קרח", ד"ויקח בהעני� פותחת פרשתנו
אהר� מטה אודות מתנות2מסופר דבר על מדובר זה ולאחרי אהר�; של כהונתו אמיתות על הוראה שהוא ,

להנ"ל3כהונה שיי� זה עני� שג� ,4.

וה� פנימי אור של מעניני� ה� לכהני�, לית� הוצר� לאד�, שהיה דבר שמכל � הוא כהונה מתנות של ענינ�
ללבושי�. השיי� עני� שהוא הגז, ראשית כמו � מקי� ואור וביכורי�, תרומה כמו � פנימי אור מקי�: אור של מעניני�

ראשיתו5הכתוב את לית� יש דבר שמכל � כהונה מתנות של העני� את "הוי'd"awdlמבאר הכהני� שהרי ,

נחלת�" כנתינה6הוא נחשבת לה� הנתינה ולכ� נחלת�", ו"הוי' גשמיי� בעניני� מתעסקי� אינ� ,d"awdl,

זכו" קא גבוה "משלח� .7והכהני�

הרמב"� שכתב כמו – הטוב8ולכ� "מ� לו לתת עליו לאכול, לעני נות� כשאד� זה: עני� ישנו עתה ג� �
שנאמר (כמו ערו� "כיסה שבשולחנו", היפה9והמתוק מ� יכסה וכסיתו") ערו� תראה "א�"כי וכ� שבכסותו",

שנאמר כמו ישיבתו", מבית נאה יהיה תפלה, בית להוי'".10בנה חלב "כל

התורה פנימיות של רמזי� הכניס רבי� במקומות כ�, פי על וא� נגלה, של לספר הרמב"� נחשב בכלל �11,

ובית לבוש דמזו�, העניני� ג' הרמב"� נקט כא� כ� �12וכמו

ערשטע ("דאס ביותר והטוב הראשו� את לית� עליו � ובית לבוש ממזו�, � לאד� שיש העניני� שמכל ָכלומר,
מזו� לו לית� (שצריכי� "עני" שהרי קדושה, של לעניני� כלומר פנימה, שבנפשו להכה� בעסטע") דאס ָאו�

בינוני אצל האלוקית הנפש על קאי .13ולבוש)

להקב"ה. שזהו תפלה", "בית בפירוש הרמב"� כותב � לבית ובנוגע

כו' דבר "הקדיש הרמב"� שמסיי� שזהו � כללית הכנה להיות צריכה זה, באופ� יהיו ההנהגה שפרטי בכדי
הנהגותיו פרטי ג� נעשי� ואז "להוי'", הוא שהעיקר כללית הכנה להיות שצרי� להוי'", חלב כל אומר הוא וכ�

פנימה. שבנפשו להכה� הוא נות� ביותר שהטוב באופ� ובית לבוש מזו� בענייני

המעשה � הוראה ישנה זה בעני� הרי כהונה, מתנות של עני� שזהו מכיוו� כי בגשמיות, ג� נוגע זה 14ועני�

לכה�. לית� צרי� שהיה כפי כמות אותה רק לו היה הבאה ולשנה לית�, צרי� שהיה ממה מעשר פחות שנת� באחד

שנותיו‚. זה הרי ובכלל העול�, להוויות שייכות לאד� אי� שבה� זמני� ישנ� לזמני�: בנוגע ג� הוא וכ�
שבה� החול ימי ישנ� השנה במש� וכ� העול�. בהוויות עסוקי� שבה� זמני� וישנ� האד�, של הראשונות
המאור "קירוב הוא שאז תשובה, ימי ועשרת השנה ראש ובפרט טרודי�, אי� שבה� ומועדי� ושבתות טרודי�,

הניצו�" .15אל

הטוב הזמ� גופא, יו� בכל ביותר. והטוב הראשו� הזמ� את להקב"ה לתת יש להוי'": חלב ש"כל לדעת יש
שנאמר כמו להקב"ה, לתת יש זה זמ� � רגוע ראשו שאז בבוקר, בקומו מיד הוא האד� של ביותר 16והרגוע

שליט"א1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה ס"ו) (מלבד זו שיחה
ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 326 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסה (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד
ואיל�.2) טז יז,
ואיל�.3) ח יח,
עה"פ.4) פרש"י ראה
יב�יג.5) ש�,
הל'6) סו� רמב"� ב. יח, שופטי� פ' ט. יו"ד, עקב כ. ש�, ראה

ויובל. שמיטה
וש"נ.7) א. כא, ביצה
מזבח.8) איסורי הל' סו�

ז.9) נח, ישעי'
טז.10) ג, ויקרא
וש"נ.11) .110 ע' ח"ט התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
בית".12) לבוש "מזו� ער� ללקו"ת במפתח בהנסמ� ראה
פכ"ט.13) תניא � העלובה" ע� חסד "גומל שהיה מהלל, היפ�

א. מט, בחוקותי לקו"ת ראה
(באבער14) יו"ד ראה תנחומא א. ט, תענית � תעשר עשר תוד"ה

תתצב. רמז ראה יל"ש ז). �
א.15) יא, ח"א קונטרסי� סה"מ ספ"ה. העבודה קונטרס
כ.16) טו, שלח
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ער אדמו"ר"ראשית וחמי מורי כ"ק ופירש גו'", תרומה תרימו חלה "דתיכ�17יסותיכ� – עריסותיכ�" "ראשית :
להקב"ה. זה זמ� לית� שעליו תרומה", לה' יתנו מעריסתו, האד� בקו� ומיד

הרבי עמד בישיבות, הלימודי� סדר אודות � אמריקא � זו במדינה כשדובר שבשעות18ולכ� כ� על בתוק�
קודש לימודי ילמדו לאחרהבוקר הוא כשהראש שבבוקר, כיו� היו�, חצות אחר רק יהיו חול ולימודי דוקא,

הרמב"� וכפסק ביותר, הטוב הזמ� זהו ("אויסגערוט"), יכול8מנוחה אזי היו�, במש� ורק להוי'", חלב "כל
תעשה" אשר בכל אלוקי� ה' ד"וברכ� בהעני� .19לעסוק

ותפלה, תורה הוא שהעיקר לדעת עליה� � דחול" ב"עובדי� הוא שעסק� א� עסק: לבעלי נוגע זה ועני�
צריכי� התפלה אחרי להתפלל, צריכי� לראש לכל להקב"ה. לית� יש ביו� ביותר והטוב הראשו� הזמ� ואת

המדרש" לבית הכנסת "מבית ליל� שצרי� (כהדי� צדק20ללמוד הצמח (כפסק שחרית פת לאכול כ� אחרי ורק ,(21

המדרש לבית ליל� צרי� הכנסת שמבית וכיו� התפלה, אחרי היא שחרית ג�20שפת היא שחרית שפת נמצא ,
הרשות. בענייני לעסוק אפשר כ� אחרי ורק הלימוד), אחרי

אחד ופרק שחרית אחד "פרק וילמד בהעסק, שקוע יהיה שבעיקר ולא ותפלה, תורה הוא שהעיקר לדעת יש
להתבונ�22ערבית" ולא מדבר, שפיו מה לשמוע ולא התיבות את לומר השולח�ֿערו�, חובת ידי לצאת כדי רק

הכפיי� יגיעת את ואפילו הראש יגיעת את ביותר, הטובי� הכוחות את ביותר, הטוב הזמ� את ששומע. 23במה

ותפלה. לתורה לית� יש �

ניכרי�" ששיירי' "ראשית להיות צריכה שתרומה אמת להיות24ה� שצרי� במעשר ג� הוא וכ� עשירי,31, חלק
מחומש" יותר יבזבז "אל אושא תקנת הזק�25וכפי אדמו"ר שכתב מה מלבד הצלה,26� אודות מדובר שכאשר

וכל כו' הנפש רפואת גרעה כל27"לא כאשר אפילו אבל � הצדקה עני� זה אי� אבל נפשו", בעד יית� לאיש אשר
הוא זה מיעוט הרי ותפלה, לתורה ומיעוטו לעסק מנוצל ה"חלב".xwirdהיו� להיות צרי� זה הרי ולכ� היו�, דכל

ותהיה עול, בקבלת אני" "מודה יאמר משנתו בקומו שמיד עול, קבלת להיות צריכה לזה הכללית וההכנה
כנ"ל. בגשמיות, ג� נוגע זה ועני� כנ"ל, להוי'" חלב ש"כל א�לייג") ("דער ההנחה ָאצלו

העדה„. ש"כל כיו� לכה�, חלב" "כל לתת צור� שאי� היתה קרח של טענתו אהר�. כהונת על חלק קרח
תתנשאו" ומדוע הוי' ובתוכ� קדושי� .28כול�

שריא" שכינתא עשרה בי "אכל אז ג� הרי בתורה עוסקי� שאי� בשעה שאפילו טענה הוא29יש זה שעני� ,

תורה בדברי עוסקי� שאינ� בשעה שבקלי�30אפילו לקל ואפילו אלוקית, נפש לו יש הרי � אחד הוא א� ואפילו ;
מקי� בבחינת שהיא אלא נשמה, וא�31יש הקב"ה, וע� הנשמה ע� יחד הוא הול� שהול�, מקו� בכל ובמילא, ,

תתנשאו"? "מדוע – כ�

מכבה "עבירה ומצלא", מגנא "תורה שהרי כרצונו, לעשות בודאי הוא יכול � תורה בעל הוא א� ובפרט
תורה" מכבה עבירה ואי� עליו.32מצוה תג� והתורה כו', לדבר הוא יכול וממילא ,

ש חסידות, במאמר איתא דאצילות,� נשמות ה� שכול� שכיו� היתה, ואהר� משה נגד קרח ופלוגתת טענת
צור� יש � סגולה יחידי רק היו דאצילות נשמות שבה� זה, שלאחרי בדורות ד"תתנשאו". בהעני� צור� אי�

דעה" "דור שהיה המדבר, דור אבל רבנו; הרוח"33במשה מ� ד"ואצלתי העני� היה הזקני� שבעי� ואצל ועל34, ,
פרטיות הנשמות ע� ישראל בני ריבוא שישי� בכל זה עני� נמש� האצילות35יד� במדרגת שאוחזי� מכיוו� הרי ,

יותר? נעלית למדרגה זקוקי� מה לש� תתנשאו", "מדוע – ה� טענו �

א.17) קסה, א. קכח, ע' ש� סה"מ
ואיל�,18) שעו ס"ע ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש ראה

ש�. בהערות ובהנסמ�
יח.19) טו, ראה פ'
רסקנ"ה.20) או"ח אדה"ז שו"ע בסופ�. ומו"ק ברכות
ספ"ט.21) לאו"ח פס"ד
ה"ד.22) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות
וש"נ.23) ואיל�. 69 ע' ח"ה התוועדויות � מנח� תורת ראה
וש"נ.24) ב. לז, עירובי�
וש"נ.25) רע"א. נ, כתובות
פ"ג.26) אגה"ת וראה ס"י. אגה"ק תניא

ד.27) ב, איוב
ג.28) טז, פרשתנו
א.29) לט, סנהדרי�
בקרב�30) ה"י פ"א עירובי� ירושלמי סכ"ג. אגה"ק תניא ראה

ואכ"מ. א. ח, נדרי� תוספות וכמה. ד"ה העדה
ספי"א.31) תניא
עיי"ש.32) א. כא, סוטה
וראה33) וש"נ. ג. פי"ט, במדב"ר ט. פי"ד, פרה פרשת פסיקתא

ב. לז, שלח לקו"ת
יז.34) יא, בהעלות�
א).35) (מח, פל"ז תניא ראה
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ער אדמו"ר"ראשית וחמי מורי כ"ק ופירש גו'", תרומה תרימו חלה "דתיכ�17יסותיכ� – עריסותיכ�" "ראשית :
להקב"ה. זה זמ� לית� שעליו תרומה", לה' יתנו מעריסתו, האד� בקו� ומיד

הרבי עמד בישיבות, הלימודי� סדר אודות � אמריקא � זו במדינה כשדובר שבשעות18ולכ� כ� על בתוק�
קודש לימודי ילמדו לאחרהבוקר הוא כשהראש שבבוקר, כיו� היו�, חצות אחר רק יהיו חול ולימודי דוקא,

הרמב"� וכפסק ביותר, הטוב הזמ� זהו ("אויסגערוט"), יכול8מנוחה אזי היו�, במש� ורק להוי'", חלב "כל
תעשה" אשר בכל אלוקי� ה' ד"וברכ� בהעני� .19לעסוק

ותפלה, תורה הוא שהעיקר לדעת עליה� � דחול" ב"עובדי� הוא שעסק� א� עסק: לבעלי נוגע זה ועני�
צריכי� התפלה אחרי להתפלל, צריכי� לראש לכל להקב"ה. לית� יש ביו� ביותר והטוב הראשו� הזמ� ואת

המדרש" לבית הכנסת "מבית ליל� שצרי� (כהדי� צדק20ללמוד הצמח (כפסק שחרית פת לאכול כ� אחרי ורק ,(21

המדרש לבית ליל� צרי� הכנסת שמבית וכיו� התפלה, אחרי היא שחרית ג�20שפת היא שחרית שפת נמצא ,
הרשות. בענייני לעסוק אפשר כ� אחרי ורק הלימוד), אחרי

אחד ופרק שחרית אחד "פרק וילמד בהעסק, שקוע יהיה שבעיקר ולא ותפלה, תורה הוא שהעיקר לדעת יש
להתבונ�22ערבית" ולא מדבר, שפיו מה לשמוע ולא התיבות את לומר השולח�ֿערו�, חובת ידי לצאת כדי רק

הכפיי� יגיעת את ואפילו הראש יגיעת את ביותר, הטובי� הכוחות את ביותר, הטוב הזמ� את ששומע. 23במה

ותפלה. לתורה לית� יש �

ניכרי�" ששיירי' "ראשית להיות צריכה שתרומה אמת להיות24ה� שצרי� במעשר ג� הוא וכ� עשירי,31, חלק
מחומש" יותר יבזבז "אל אושא תקנת הזק�25וכפי אדמו"ר שכתב מה מלבד הצלה,26� אודות מדובר שכאשר

וכל כו' הנפש רפואת גרעה כל27"לא כאשר אפילו אבל � הצדקה עני� זה אי� אבל נפשו", בעד יית� לאיש אשר
הוא זה מיעוט הרי ותפלה, לתורה ומיעוטו לעסק מנוצל ה"חלב".xwirdהיו� להיות צרי� זה הרי ולכ� היו�, דכל

ותהיה עול, בקבלת אני" "מודה יאמר משנתו בקומו שמיד עול, קבלת להיות צריכה לזה הכללית וההכנה
כנ"ל. בגשמיות, ג� נוגע זה ועני� כנ"ל, להוי'" חלב ש"כל א�לייג") ("דער ההנחה ָאצלו

העדה„. ש"כל כיו� לכה�, חלב" "כל לתת צור� שאי� היתה קרח של טענתו אהר�. כהונת על חלק קרח
תתנשאו" ומדוע הוי' ובתוכ� קדושי� .28כול�

שריא" שכינתא עשרה בי "אכל אז ג� הרי בתורה עוסקי� שאי� בשעה שאפילו טענה הוא29יש זה שעני� ,

תורה בדברי עוסקי� שאינ� בשעה שבקלי�30אפילו לקל ואפילו אלוקית, נפש לו יש הרי � אחד הוא א� ואפילו ;
מקי� בבחינת שהיא אלא נשמה, וא�31יש הקב"ה, וע� הנשמה ע� יחד הוא הול� שהול�, מקו� בכל ובמילא, ,

תתנשאו"? "מדוע – כ�

מכבה "עבירה ומצלא", מגנא "תורה שהרי כרצונו, לעשות בודאי הוא יכול � תורה בעל הוא א� ובפרט
תורה" מכבה עבירה ואי� עליו.32מצוה תג� והתורה כו', לדבר הוא יכול וממילא ,

ש חסידות, במאמר איתא דאצילות,� נשמות ה� שכול� שכיו� היתה, ואהר� משה נגד קרח ופלוגתת טענת
צור� יש � סגולה יחידי רק היו דאצילות נשמות שבה� זה, שלאחרי בדורות ד"תתנשאו". בהעני� צור� אי�

דעה" "דור שהיה המדבר, דור אבל רבנו; הרוח"33במשה מ� ד"ואצלתי העני� היה הזקני� שבעי� ואצל ועל34, ,
פרטיות הנשמות ע� ישראל בני ריבוא שישי� בכל זה עני� נמש� האצילות35יד� במדרגת שאוחזי� מכיוו� הרי ,

יותר? נעלית למדרגה זקוקי� מה לש� תתנשאו", "מדוע – ה� טענו �

א.17) קסה, א. קכח, ע' ש� סה"מ
ואיל�,18) שעו ס"ע ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש ראה

ש�. בהערות ובהנסמ�
יח.19) טו, ראה פ'
רסקנ"ה.20) או"ח אדה"ז שו"ע בסופ�. ומו"ק ברכות
ספ"ט.21) לאו"ח פס"ד
ה"ד.22) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות
וש"נ.23) ואיל�. 69 ע' ח"ה התוועדויות � מנח� תורת ראה
וש"נ.24) ב. לז, עירובי�
וש"נ.25) רע"א. נ, כתובות
פ"ג.26) אגה"ת וראה ס"י. אגה"ק תניא

ד.27) ב, איוב
ג.28) טז, פרשתנו
א.29) לט, סנהדרי�
בקרב�30) ה"י פ"א עירובי� ירושלמי סכ"ג. אגה"ק תניא ראה

ואכ"מ. א. ח, נדרי� תוספות וכמה. ד"ה העדה
ספי"א.31) תניא
עיי"ש.32) א. כא, סוטה
וראה33) וש"נ. ג. פי"ט, במדב"ר ט. פי"ד, פרה פרשת פסיקתא

ב. לז, שלח לקו"ת
יז.34) יא, בהעלות�
א).35) (מח, פל"ז תניא ראה
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זה), לאחרי ג� ישנ� מצרי� יציאת בשעת שהיו העניני� כל (שהרי זו קרח טענת עתה ג� ישנה זה דר� על
� מזה ביותר צור� ואי� בכ�, די הרי תורה, בעל שהוא מכיוו� שטוע�:

אומרי� כ� וביטול36על יראה שעניינה דוקא, ציצית להיות צרי� אלא תכלת", שכולה ב"טלית מספיק שאי� ,37.

א� ו"והיה "שמע" הפרשיות ב' ישנ� שבמזוזה במזוזה, חייב תורה, מלא שהוא ספרי�", שמלא "בית וכ�
נאמר "שמע" שבפרשת יראה.38שמוע", עניינה שמוע" א� "והיה ופרשת "ואהבת",

שיש ספרי�", שמלא ב"בית כ� כמו בתוכו, אשר וכל הבית על שומרת שהמזוזה כש� המזוזה: עני� וזהו
פרחא לא ורחימו דחילו בלא ש"אורייתא כיו� התורה, בעני� חסר אזי ויראה אהבה בו אי� א� � תורה בו

כראוי,39לעילא" שתהיה התורה, על שומרי� ויראה שהאהבה היינו, במזוזה", חייב ספרי� שמלא "בית וזהו .
מתקיימת" "חכמתו אז רק � לחכמתו" קודמת כו'"40"שיראתו תורה אלא לו אי� האומר ו"כל .41.

שאולה"‰. חיי� "וירדו היה קרח של זה42עונשו על ואיתא ע�43. ד"שאול" הצירו� היה בזה שהחידוש ,

קדושי�", ש"כול� טועני� שחיי�; וחושבי� רע, ובעומק ברע שקועי� תחתית", ב"שאול נמצאי� "חיי�".
ה'"). ("ובתוכ� הקב"ה ע� הוא הרי שנמצא מקו� בכל ולכ� נשמה, לו שיש מכיוו�

על א� אבל תורה. בו ויש נשמה בו יש שהוא, מצב בכל אמת. אכ� היא קדושי�" ש"כול� קרח של טענתו
נמצא והוא אחד, במקו� נמצאת שהתורה בשעה התורה, פעולת היא מה שכ�, � ב"שאול" שקוע הוא הרי כ� פי

אחר? במקו�

הזק� אדמו"ר שכתב כמו מזו: בקליפות,44יתירה בגלות התורה נמצאת אזי כראוי, שלא תורה לומדי� שכאשר
בתניא שכתוב מה פירוש45שזהו וזהו צואה". "מלא שהוא במקו� פניו" וטומ� מל�.. של בראשו האוחז "כמשל

תחתית. לשאול חיי�, שהיא התורה, את עמו שלוקח � שאולה" "חיי� בהתיבות נוס�

ותפלה. לתורה ביותר, הטובי� כוחותיו ואת ביותר, הטוב זמנו את לתת � כהונה" "מתנות היא לזה והעצה
שמיד � לזה כללית והכנה להקב"ה. ביותר, הטוב ה"ראשית", את ית� � מ"בית" וה� מ"לבוש" ה� מ"מזו�", ה�

עול. בקבלת אני" "מודה יאמר משנתו בקומו

וישמר�" גו' "יברכ� כהני�, דברכת העני� ישנו � כהונה דמתנות העני� ידי ו"בממו�"46ועל "בבני�" וכו',47,
אהר�" מטה ד"פרח דברו"48ובאופ� ירו� מהרה ש"עד היינו, למטה49, יורדת אלא נפסקת אינה ההמשכה �50;

הטוב על שוקד � וברוחניות.51"שקדי�" בגשמיות לו המצטר� בכל הטובי�, הדברי� בכל ,

***

.Âישראל דנשיא הגאולה חודש תמוז, חודש מברכי� שבת היא זו .52שבת

הגו� את כ� אחרי הראש, את מוציאי� שבתחילה הוא הסדר הרי עמוק, מבור משבייה, אד� מוציאי� כאשר
הרי הדור), דנשיא הגאולה (ובענייננו: דהראש הגאולה ישנה שכאשר ונמצא, הרגליי�. את כ� ואחרי (האמצע),

והעקביי�. הרגליי� של וכ� דהאמצע, הגאולה ג� תהיה באלד") ("באלד ממש שבקרוב הודעה ַַזו

הרי � מהשבייה הגו� כל את הוציאו לא שעדיי� זמ� כל הרי הגו�, כל ע� קשור שהראש כיו� מזה: ויתרה
עבור שיכולy`xdג� (כיו� ממש שבקרוב הודעה זו הרי הראש, גאולת ישנה וכאשר שלימה. גאולה זו אי�

הרגליי�. של הגאולה ג� באה בלבד) קצר זמ� להימש�

תנחומא36) ג. פי"ח, במדב"ר ה"א. פ"י סנהדרי� ירושלמי
ב. פרשתנו

ואיל�)37) ה ע' לעיל (נדפס בהמאמר .כמבואר

ה.38) ו, ואתחנ�
ב39) נ, פסחי� וראה פל"ט�מ. בתניא הובא ב), (כה, ת"י תקו"ז

זו שנה תשרי כ"ח מכתב ג� וראה ש�). לתקו"ז (ובנצו"ז
בהערה. ח). ע' ח"ח (אגרות�קודש

זה).40) דשבת (פרק מ"ט פ"ג אבות
ב.41) קט, יבמות
לג.42) טז, פרשתנו
סיו�.43) כו יו�" "היו� ראה

ספל"ט.44) תניא סה"ג. פ"ד ת"ת הל'
ספכ"ד.45)
כד.46) ו, נשא
ד.47) נה, פרשתנו בלקו"ת הובא ה. פי"א, במדב"ר
כג.48) יז, פרשתנו
טו.49) קמז, תהלי�
ש�.50) לקו"ת ראה
ב.51) נו, ב. ש�, לקו"ת ראה
זו52) שנה תמוז ו' תמוז; א' סיו�; כ"ט מכתב ראה � לקמ� בהבא

קעא). ע' קמז; ע' קמ; ע' ח"ט (אגרות�קודש

zgiyc"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay

היינו, כו'", "יחדשהו החודש: בברכת מתברכי� שאנו כפי � מברכי� בשבת היא זה עני� על ההמשכה והתחלת
זו, בברכה שאומרי� הלשונות פרטי בכל המתאי�, באופ� יומשכו זה בחודש להימש� שצריכי� העניני� שכל

התאמתות לשו� הוא ש"אמ�" – אמ�" "ונאמר אדנֿי"53ומסיימי� "הוי' ובגימטרייא יתאמת54, זה שכל דהיינו ,
בכל תומש� שהגאולה והיינו, דאתגליא, ועלמא דאתכסיא עלמא שה� אדנֿי, וש� הוי' בש� המדרגות, בכל

עקביי�. בבחינת ג� המדרגות,

***

.Ê.("�שול די אי� ע�עס ("מיטנעמע� בבתיֿכנסת לחזור עני� איזה "לקחת" מנהג נעשה
טועני� יש קדושי�". ש"כול� וטע� אהר� כהונת על שחלק קרח", ד"ויקח העני� היא זו דפרשה הנקודה
צריכי� ולכ�, אסור. ומה מותר מה � "פוסק" הוא אחד כל כרצונו, לפסוק יכול אחד כל קדושי�", ש"כול�
לש� שאינה כו' "מחלוקת – עצמ� ביניה� ג� מחלוקת נעשית מזה וכתוצאה קרח, שיטת היתה שזו לדעת,

זו ezcrשמי� lke gxw zwelgn"55ל ביטול להיות צרי� .ilraשהפסק תורה, עלֿפי לפסוק שיכולי� לאלו תורה,
המציאות על "בעלֿהבית" היא שהתורה כידוע המציאות, על ג� פועל .56שלה�

הרמב"� שמבאר כפי כהונה, מתנות אודות המדובר העני� את זו מפרשה "לקחת" יש להוי'",8עוד חלב "כל :
שנאמר כמו להקב"ה, הוא נות� שבזה � לעני נותני� וכ�57שכאשר מהמובחר, לית� צרי� � דל" חונ� ה' "מלוה

בביתֿתפלה. הוא

והיקר הטוב שהדבר לאד�, שיש מה שבכל הטוב את שבכוחותיו, הטוב את שבזמנו, הטוב את כלומר:
שנותיה� שה� ילדיו, של ביותר הטוב הזמ� ואת להקב"ה, ילדיו את לתת עליו � ילדיו הוא לאד� ביותר

הראשונות.

ושמחי�. בריאי� לעניני� ינוצל שהממו� � "וישמר�" ובממו�, בבני� � "יברכ�" כהני�: לברכת זוכי� ואז
פע� בשעה58וכמדובר כי באווארנט"), ניט נא� ("מ'איז מובטח אינו עדיי� בלבד, ממו� לאד� שיש שבכ� ,ַָָ

וזהו לרופאי�. לשל� שיצטר� הדולרי� את ישתכר ושלא בריא להיות מוטב הרי רופאי�, על מתבזבז שהכס�
ושמחי�. בריאי� לעניני� ינוצל שהממו� � "וישמר�"

שלו�" ל� "ויש� השלו�"59ומסיי�: אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא העני�60– כאשר שג� ,

ברכה". "מחזיק שהוא השלו� עני� ישנו � מועט כלי הוא לברכה, הכלי תעשה", אשר ד"בכל

אברכ�" ד"ואני העני� מתחיל � כ� העיקר61ואחרי על מרובה הקב"ה של שתוספתו להקב"ה62, נותני� כאשר .
הגמרא כדברי כהונה, "29מתנות אזי � הוא" כה� העיקר.ip`e"אלוקיכ� על מרובה שהוא אברכ�",

פירושי� שני ישנ� אברכ�" ב)63ב"ואני לכהני�. א) שבנפשו,: � לכהני� "אברכ�" הנ"ל: ועלֿפי לישראל.
לישראל וברכה המצוות, וקיו� התורה בלימוד ("געשמאק") וערבות חיות לו שתהיה ברוחניות, ברכה ַדהיינו

דרכי�" "בכל עני� שהוא המצטר�.64– בכל ובגשמיות ,

•

ובפרש"י.53) א לו, שבועות ראה
וש"נ.54) כה. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
חלק55) המהר"ל) של (לאחיו החיי� ספר וראה מי"ז. פ"ה אבות

ס"ה תשמ"ט) (נ.י. יהי'" "שלו� קונטרס ג� וראה פ"ג. וישועה גאולה
וש"נ. ואיל�). לו (ע'

(ושו"ע56) בש"� הובא וש"נ. ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
(סקכ"ג). סקי"ג סקפ"ט יו"ד אדה"ז)

יז.57) יט, משלי

(58.140 ע' ח"י .74 ע' ח"ד התוועדויות � מנח� תורת ראה
כו.59) ו, נשא
מי"ב.60) פ"ג עוקצי�
כז.61) ש�,
קונטרס62) וראה שרה. חיי ס"פ (באבער) תנחומא ד. פס"א, ָב"ר

.(48 (ס"ע לסופו קרוב לנער" "חנו�
עה"פ.63) בפרש"י הובא סע"א. מט, חולי�
ספ"ג.64) דעות הל' רמב"� וראה ו. ג, משלי
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היינו, כו'", "יחדשהו החודש: בברכת מתברכי� שאנו כפי � מברכי� בשבת היא זה עני� על ההמשכה והתחלת
זו, בברכה שאומרי� הלשונות פרטי בכל המתאי�, באופ� יומשכו זה בחודש להימש� שצריכי� העניני� שכל

התאמתות לשו� הוא ש"אמ�" – אמ�" "ונאמר אדנֿי"53ומסיימי� "הוי' ובגימטרייא יתאמת54, זה שכל דהיינו ,
בכל תומש� שהגאולה והיינו, דאתגליא, ועלמא דאתכסיא עלמא שה� אדנֿי, וש� הוי' בש� המדרגות, בכל

עקביי�. בבחינת ג� המדרגות,

***

.Ê.("�שול די אי� ע�עס ("מיטנעמע� בבתיֿכנסת לחזור עני� איזה "לקחת" מנהג נעשה
טועני� יש קדושי�". ש"כול� וטע� אהר� כהונת על שחלק קרח", ד"ויקח העני� היא זו דפרשה הנקודה
צריכי� ולכ�, אסור. ומה מותר מה � "פוסק" הוא אחד כל כרצונו, לפסוק יכול אחד כל קדושי�", ש"כול�
לש� שאינה כו' "מחלוקת – עצמ� ביניה� ג� מחלוקת נעשית מזה וכתוצאה קרח, שיטת היתה שזו לדעת,

זו ezcrשמי� lke gxw zwelgn"55ל ביטול להיות צרי� .ilraשהפסק תורה, עלֿפי לפסוק שיכולי� לאלו תורה,
המציאות על "בעלֿהבית" היא שהתורה כידוע המציאות, על ג� פועל .56שלה�

הרמב"� שמבאר כפי כהונה, מתנות אודות המדובר העני� את זו מפרשה "לקחת" יש להוי'",8עוד חלב "כל :
שנאמר כמו להקב"ה, הוא נות� שבזה � לעני נותני� וכ�57שכאשר מהמובחר, לית� צרי� � דל" חונ� ה' "מלוה
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והיקר הטוב שהדבר לאד�, שיש מה שבכל הטוב את שבכוחותיו, הטוב את שבזמנו, הטוב את כלומר:
שנותיה� שה� ילדיו, של ביותר הטוב הזמ� ואת להקב"ה, ילדיו את לתת עליו � ילדיו הוא לאד� ביותר

הראשונות.

ושמחי�. בריאי� לעניני� ינוצל שהממו� � "וישמר�" ובממו�, בבני� � "יברכ�" כהני�: לברכת זוכי� ואז
פע� בשעה58וכמדובר כי באווארנט"), ניט נא� ("מ'איז מובטח אינו עדיי� בלבד, ממו� לאד� שיש שבכ� ,ַָָ

וזהו לרופאי�. לשל� שיצטר� הדולרי� את ישתכר ושלא בריא להיות מוטב הרי רופאי�, על מתבזבז שהכס�
ושמחי�. בריאי� לעניני� ינוצל שהממו� � "וישמר�"

שלו�" ל� "ויש� השלו�"59ומסיי�: אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא העני�60– כאשר שג� ,

ברכה". "מחזיק שהוא השלו� עני� ישנו � מועט כלי הוא לברכה, הכלי תעשה", אשר ד"בכל

אברכ�" ד"ואני העני� מתחיל � כ� העיקר61ואחרי על מרובה הקב"ה של שתוספתו להקב"ה62, נותני� כאשר .
הגמרא כדברי כהונה, "29מתנות אזי � הוא" כה� העיקר.ip`e"אלוקיכ� על מרובה שהוא אברכ�",

פירושי� שני ישנ� אברכ�" ב)63ב"ואני לכהני�. א) שבנפשו,: � לכהני� "אברכ�" הנ"ל: ועלֿפי לישראל.
לישראל וברכה המצוות, וקיו� התורה בלימוד ("געשמאק") וערבות חיות לו שתהיה ברוחניות, ברכה ַדהיינו

דרכי�" "בכל עני� שהוא המצטר�.64– בכל ובגשמיות ,

•

ובפרש"י.53) א לו, שבועות ראה
וש"נ.54) כה. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
חלק55) המהר"ל) של (לאחיו החיי� ספר וראה מי"ז. פ"ה אבות

ס"ה תשמ"ט) (נ.י. יהי'" "שלו� קונטרס ג� וראה פ"ג. וישועה גאולה
וש"נ. ואיל�). לו (ע'

(ושו"ע56) בש"� הובא וש"נ. ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
(סקכ"ג). סקי"ג סקפ"ט יו"ד אדה"ז)

יז.57) יט, משלי

(58.140 ע' ח"י .74 ע' ח"ד התוועדויות � מנח� תורת ראה
כו.59) ו, נשא
מי"ב.60) פ"ג עוקצי�
כז.61) ש�,
קונטרס62) וראה שרה. חיי ס"פ (באבער) תנחומא ד. פס"א, ָב"ר

.(48 (ס"ע לסופו קרוב לנער" "חנו�
עה"פ.63) בפרש"י הובא סע"א. מט, חולי�
ספ"ג.64) דעות הל' רמב"� וראה ו. ג, משלי
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הקודש ללשו� מתורג�
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במדרש בשאלתו1נאמר מחלוקתו את פתח שקרח ,

מ� פטורה שתהא מהו תכלת, שכולה "טלית למשה

טע� בציצית", "חייבת משה לו השיב וכאשר הציצית".

חוטי� ד' עצמה, את פוטרת אי� תכלת שכולה "טלית קרח:

(בתמיה)". אותה? פוטרות

מהו ספרי�, מלא "בית ושאל: המשי� הוא מכ� לאחר

"חייב משה תשובת ועל המזוזה". מ� פטור שיהא

רע"ה כולה, התורה "כל קרח: טע� פרשיות,2במזוזה",

אחת פרשה הבית, את פוטרת את3אינה פוטרת שבמזוזה

(בתמיה)". הבית?

עליה�, נצטוית לא אלו "דברי� ואמר: סיי� והוא

בודא�". אתה ומלב�

המפרשי� מאליו,4מסבירי� שמוב� סבר שקרח ,

ספרי� מלא ובית הציצית מ� פטורה תכלת שכולה שטלית

ובשאלת כ�. יאמר משה שג� סבר והוא ממזוזה, פטור

שה� משה לו ישיב שכאשר קרח, התכוו� אלו שאלות שתי

אינה תכלת שכולה שטלית כש� לטעו�: יוכל הוא פטורי�,

כיו� – למזוזה זקוק אינו ספרי� מלא ובית לציצית, זקוקה

פרשיות את מכיל כבר והבית תכלת, יש עצמה שבטלית

ה� אי� קדושי�", כול� העדה ש"כל כיו� כ�, המזוזה,

ה'". קהל על תתנשאו "מדוע ולכ� אהר�, לקדושת זקוקי�

להבי� צרי� שכולה5א� "טלית – העניני� ששני כיו� :

רעיו�, אותו מביעי� – ספרי�..." מלא ו"בית תכלת..."

השאלה משה,6מתעוררת תשובת את קרח ששמע לאחר :

לגבי ושאל המשי� הוא מדוע בציצית, חייבת שהטלית

ספרי�" מלא ?7"בית

פשוטה סברתו נראית ספרי� מלא בית שלגבי מוב�, מכ�

תכלת שכולה טלית לגבי מאשר לאחר8יותר ג� ולכ�, .

עדיי� הוא בציצית", ש"חייבת הטלית לגבי השיבו שמשה

שהוא משה, יאשר ספרי� מלא בית שלגבי ממזוזה.xehtסבר

טלית לגבי דוקא מלכתחילה שאל הוא זאת בכל א�

ספרי� מלא בית לגבי ולא תכלת, שהיה9שכולה (למרות

כי ממזוזה), פטור שהוא הבית, לגבי יותר לו ברור

ומדוע קדושי�... כול� העדה "כל לטענתו ההוכחה

ספרי� מלא מבית ולא מ"טלית...", נובעת תתנשאו"

ממזוזה .10הפטור

בירוש'1) – פרשתנו. ריש ילקו"ש ב. פרשתנו תנחומא ג. פי"ח, במדב"ר

וראה כו'. כגריס בהרת שאלה: ובהוספת שינוי� בכמה ה"א) (פ"י, סנהדרי�

תרכ"ט. קורח ויקח ד"ה

ג�2) שכצ"ל ש�, לתנחומא יוס� ובע� ש�. וילקו"ש במד"ר כ"ה

בתנחומא.

וילקו"ש:3) בתנחומא (אבל ש� במד"ר הגירסא פרשיות).izyכ"ה

תרכ"ט. קרח ויקח בסד"ה ונתבאר

כא�.4) עה"ת וש"� בחיי ג� וראה כא�. עה"ת לפרש"י גו"א

אומרו5) ומהו תכלת, של החוט על רק לכאורה, היא, טענתו הרי וג�:

מ� פטורה ותש"ג)?zivivd"שתהא תרס"ו קרח ויקח בד"ה שהקשה (וכמו "

[ועפ"ז, תכלת של להחוט היתה קרח שכוונת כא�, בגו"א) (וכ"ה ברא"�

ד" במ"כc'הפירוש (כמ"ש א'" חוט ציצית "בכל הוא אותה" פוטרי� חוטי�

הובא וכ� ש�. לילקו"ש רענ� (זית במדרש גירסא שישנה ולהעיר, ש�. למד"ר

"חוט וש"�) אותה")].`'בבחיי פוטרת תכלת של

מ� פטורה "שתהא מהלשו� (א) משהzivivdאבל מתשובת (וג� "

[ופי'ziviva"חייבת לגמרי הציצית מ� פטורה שתהא טע� שקרח משמע ("

"'cשבציצית חוטי� ד' הוא כו'" ע"ב.`zgחוטי� ריש לט, מנחות ראה –

לה� ועשו העני� מ� למעלה כתיב "מה ש�: במדרש (ב) רסי"א]. "zivivאו"ח

(ג) ב"וגו'"). אפילו מרמזו (ואינו תכלת" פתיל גו' "ונתנו מזכיר ואינו –

תעשה גדילי� יב) כב, (תצא דכתיב בציצית "חייבת ה"א: חלק פ' בירושלמי

תכלת". "פתיל נזכר לא ש� בתצא והרי – וגו'" ל�

כול�6) העדה כל "כי הטענה קרח, של שלדעתו מכיו� מוב�: אינו וג�

בה יש גו'" תתנשאו ומדוע גו' xaqd`קדושי� dze`תכלת שכולה ד"טלית

לכה"ג אהר� את עשה שמשה עצמו מזה הרי (בתמי')" עצמה פוטרת אינה

בציצית. חייבת תכלת שכולה טלית ג� – משה של שלדעתו להבי�, הו"ל

ומפני כה"ג אהר� לעשות משה בדא" "שמלבו קרח שלסברת לתר� ואי�

שמכיו�`eigשהוא בחשבו, כו'" תכלת שכולה "טלית משה את שאל ולכ� ,

תתנשאו") "מדוע יטעו� (ואז מציצית שפטורה יאמר פני' לו אי� זה שבעני�

היא בשניה� בא� כי –dze`כוונתו יבי� משה שג� ודאי הרי הסברא,

ש" וישיב מלבו" "בודא יהי' בזה וג� כו'" "טלית בציצית"?zaiigבשאלתו

שאי�7) להוכיח רצה המעשה) (עני� תכלת שכולה שמטלית ש�: בגו"א

צרי�oxd`lצרי� שאי� להוכיח רצה התלמוד) (עני� ספרי� מלא ומבית ,dynl.

עה"ת. ש"� ג� וראה עיי"ש.

לזה [נוס� xwirאבל zehytay�סעי כדלקמ� אהר�, על היתה המחלוקת

ובהערות], "ixg`lב' משה תשובת חשבzaiigששמע האי� – בציצית"

סברא בשניה� והרי ממזוזה, פטור יהי' ספרי� מלא שבית לו ?`zgשישיב

השיב8) כו' בה "נתעט� פי"א (באבער) משלי במדרש ממ"ש משמע וכ�

מלא "בית שבשאלתו כו'", בית טליתכו' לעני� להוכיח רצה כו'" ספרי�

.78 הערה לקמ� וראה תכלת. שכולה

מזוזה נרמז (18 הערה להל� (ראה אמת דתיבת שבהר"ת מה יומתק ועפ"ז

iptlבמזוזה שסברתו מכיו� כי – ceqidתכלת `id,התכלת על לחלוק לסברתו

oeibdeנמצא daygnayקרח עדת של התשובה סדר והרי מזוזה, על תחלה חלק

שמתחיל – החטא סדר כפי הוא בהר"ת) שנרמז דאהר�daygna(כפי הרמז ולכ� .

באות כיdpey`xdהוא ומזוזה), תכלת על תחלה חלקו שבפועל (א� ד"אמת"

daygna.ומזוזה תכלת על ג� לחלוק באו ומזה אהר�, על תחלה נחלקו

מלא9) בית למשה קרח "אמר כא�: באבער) ע"י (הו"ל אגדה" ב"מדרש

אבל כו'". תכלת שכולה טלית לו אמר וכ� כו' צרי� משה אמר כו' ספרי�

מדרשי� מבכל הפו� הוא בו השאלות שסדר כיו� זה, (כת"י) במדרש צ"ע

ספרי�. בכו"כ הובא וכ� הנ"ל

המזוזה.10) עני� ולא התכלת עני� רק נזכר כא� שבפרש"י ג"כ, ולהעיר
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המסופר את ולהסביר להקדי� יש זאת, להבי� כדי

חז"ל בטעות�,11בדברי כ� אחר הודו קרח שעדת ,

אמת". ותורתו אמת "משה בדבריה� התבטאה והודאת�

בזה: להבי� וצרי�

למרות הרי כפשוט�, הפסוקי� ממשמעות הנראה כפי

בעיקר מחלוקת� היתה משה, על ג� חלקו ועדתו שקרח

אהר� קהל12לגבי על תתנשאו "מדוע בדרישת� ולכ�, .

כולל13ה'" שכול�, משה, לה� אמר ,oxd`,קטורת יקטירו ,

הוא ה' יבחר אשר ש"האיש לראות ייווכחו כ� ידי ועל

ש הגדול`oxdהקדוש", הכה� .14הוא

כהמש� המופיעי� הפרשה, שבהמש� העניני� ג�

קשורי� קרח, בפרשת כ� משו� וכתובי� קרח, למחלוקת

מטה`oxdלכהונת "פרח של העני� :oxd`"15ההוראה ;

למקדש ייכנס לא שזר לשמור אהר� בני והציווי16לכהני� ;

כהונה מתנות .17על

היתה קרח עדת של המחלוקת שעיקר כיו� מוב�: ואינו

באמירה בתשובה חזרת� התבטאה מדוע אהר�, כלפי

"zn` dyn"אמת "ותורתו רק ולא ,"18?
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קרח מחלוקת בעני� מוצאי� אנו יותר גדולה תמיהה

בגמרא נאמר עובר19ועדתו: במחלוקת המחזיק "כל

שנאמר20בלאו ולכאורה,21, וכעדתו". כקרח יהיה ולא

לכהונת בהתנגדות� היה ועדתו קרח של ,`oxdחטא�

תורת של מכ�,dynלאמיתיות ללמוד נית� וכיצד וכו',

"לא על עובר שהיא, מחלוקת בכל במחלוקת", ש"המחזיק

ezcrkeיהיה gxwk?"

בכ� בעיקר היה ועדתו קרח של שחטא� מוב�, מכ�

פניו" על "ויפול על רש"י כדברי מחלוקת, זו –22שהיתה

כהונת על או עליו חלק שקרח מפני נבהל לא שמשה

"מפני נבהל הוא אלא וכשמוסברתzwelgndאהר�, ."

נאמר23במדרש קרח, ע� לקו ואביר� שדת� לכ� הסיבה

בעל לקראת שכני� "שהיו .zwelgn"24ש�

במלי� פותחת שהפרשה לכ� ג� מתאי� זה הסבר

קרח": "ויקח

התרגו� כדברי היא "ויקח" המילה משמעות

"biltz`e"25רש"י שמבאר וכפי ,wlgp"העדה משאר

מהותוzwelgna"להחזיק על המראה "קרח", והש� .26,

מלשו� הוא "קרח", בש� הנקראת הפרשה מהות ועל

שמשמעותה27"קרחה" ,belit28ולהתחלק להתנתק –

וכדומה). מהראש השיער (תלישת

.„
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בי� המבדיל הרקיע הוא בעול�, הראשונה ה"מחלוקת"

למי� "בו29מי� כי טוב", "כי השני ביו� נאמר אי� ולכ� .

מחלוקת" .30נבראת

השלישי ביו� נאמר –miinrtא�ֿעלֿפיֿכ� טוב" "כי

יו�" של למלאכתו ואחד המי� למלאכת שאז29"אחד –

– (המחלוקת המלאכה ג� ל"טוב", והפכה התבררה,

השני ביו� שנוצרה .31המחיצה)

הבחיי11) כגירסת – כ) (פי"ח, ובמדב"ר סע"א) (קי, סנה' א), (עד, ב"ב

יא. פרשתנו בתנחומא וכ"ה לד. טז, פרשתנו והש"�

שלחני"12) ה' ו"לא מלבו המעשי� כל שעשה משה על ג� שחלקו וא�

הרי – ואיל�) כח עלxwir(טז, היתה כהונתmiyrnd,xwiraeמחלקות� על –

ג� "ובקשת� יֿיא) (ש�, בכתוב וכמפורש "dpedkאהר�, ;"oxd`eכי ..epilz

eilrח"ו עשא� שמשה לומר הוצרכו אלו, מעשי� לבטל שבכדי אלא – "

כח. פסוק ש� רא"� וראה מדעתו.

ג.13) ש�,

הי' "לא לסיי� בכדי היינו כו'", מלכות אתה לקחת "א� ש� רש"י ומ"ש

לברר dpedkל� jig`l.�ש גו"א וראה ."

ש"תורתו14) רק כ"א הוכחה אי� – כו' הקטרת ובהקטרת ואיל�. ה טז,

כמותו באומות שק� [ובנביא אמת" ש"משה ע"ז לא אבל אמת", אהר�) (מינוי

אמת]. נבואתו רק הרי – יו"ד) לד, ברכה (ספרי

טזֿכג.15) יז,

ואיל�.16) א יח,

ח.17) ש�, רש"י וראה ואיל�. ח ש�,

(18– תכלת מזוזה אהר� ר"ת הוא ש"אמת" בספרי� המבואר לפי וג�

רק היא אהר� תיבת ג� .fnxaהרי

י.19) ש� תנחומא ש�. בבמדב"ר וכ"ה א. קי, סנה'

סהמ"צ20) קרח. פ' שאילתות ראה – ממש מה"ת לאו הכוונה א�

מה. מל"ת ש�. ובנ"כ ח שרש להרמב"�

ה.21) יז,

ד).22) ש� תנחומא ו. ש�, (מבמדב"ר ד טז,

ש�.23) תנחומא ה. ש�, במדב"ר

קשה24) כמה כז: טז, רש"י ג� כו'.zwelgndראה

פליגא".25) לשו� אלא ויקח "אי� (1 בהערה (נסמ� ובמדרש

עיי"ש.26) בשמא. מדייק הוה מאיר ר' ב: פג, יומא ראה

ב.27) קט, סנה'

יד,28) (ראה תתגודדו" ל"לא קרחה" תשימו ד"ולא מהסמיכות ולהעיר

ספהמ"צ וראה אגודות. אגודות תעשו לא ב) יג, (יבמות רז"ל ע"ז שדרשו א)

אגודות תשימו לא תתגודדו "לא עה"פ: ובילקו"ש ש�. מל"ת להרמב"�

א ועשא� לישראל קרח שעשה כש� בכ� קרחה תשימו שלא גודותאגודות..

מחלקת. בגימטריא רע) (בצירו� שקרח כא�, יפות פני� ג� וראה אגודות".

.34 הערה לקמ� וראה

שענינה29) הגבורה, מדת בו שהאירה לפי השני, ביו� הרקיע נברא שלכ�

א). ל, שה"ש לקו"ת ספ"י. (שעהיוה"א ו)התחלקות (צמצו� –

ד"30) בזה י"ל טעמי� וכמה ו. פ"ד, –lcaieב"ר גו'" האור בי� אלקי�

ואכ"מ. "מחלוקת". נחשב לא

(רש"י31) וטובו" "במילואו הי' השני דיו� רקיע" "יהי שכפשוטו – וכמו

השלישי; ביו� רק ז) א, בראשית
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המסופר את ולהסביר להקדי� יש זאת, להבי� כדי

חז"ל בטעות�,11בדברי כ� אחר הודו קרח שעדת ,

אמת". ותורתו אמת "משה בדבריה� התבטאה והודאת�

בזה: להבי� וצרי�

למרות הרי כפשוט�, הפסוקי� ממשמעות הנראה כפי

בעיקר מחלוקת� היתה משה, על ג� חלקו ועדתו שקרח

אהר� קהל12לגבי על תתנשאו "מדוע בדרישת� ולכ�, .

כולל13ה'" שכול�, משה, לה� אמר ,oxd`,קטורת יקטירו ,

הוא ה' יבחר אשר ש"האיש לראות ייווכחו כ� ידי ועל

ש הגדול`oxdהקדוש", הכה� .14הוא

כהמש� המופיעי� הפרשה, שבהמש� העניני� ג�

קשורי� קרח, בפרשת כ� משו� וכתובי� קרח, למחלוקת

מטה`oxdלכהונת "פרח של העני� :oxd`"15ההוראה ;

למקדש ייכנס לא שזר לשמור אהר� בני והציווי16לכהני� ;

כהונה מתנות .17על

היתה קרח עדת של המחלוקת שעיקר כיו� מוב�: ואינו

באמירה בתשובה חזרת� התבטאה מדוע אהר�, כלפי

"zn` dyn"אמת "ותורתו רק ולא ,"18?
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קרח מחלוקת בעני� מוצאי� אנו יותר גדולה תמיהה

בגמרא נאמר עובר19ועדתו: במחלוקת המחזיק "כל

שנאמר20בלאו ולכאורה,21, וכעדתו". כקרח יהיה ולא

לכהונת בהתנגדות� היה ועדתו קרח של ,`oxdחטא�

תורת של מכ�,dynלאמיתיות ללמוד נית� וכיצד וכו',

"לא על עובר שהיא, מחלוקת בכל במחלוקת", ש"המחזיק

ezcrkeיהיה gxwk?"

בכ� בעיקר היה ועדתו קרח של שחטא� מוב�, מכ�

פניו" על "ויפול על רש"י כדברי מחלוקת, זו –22שהיתה

כהונת על או עליו חלק שקרח מפני נבהל לא שמשה

"מפני נבהל הוא אלא וכשמוסברתzwelgndאהר�, ."

נאמר23במדרש קרח, ע� לקו ואביר� שדת� לכ� הסיבה

בעל לקראת שכני� "שהיו .zwelgn"24ש�

במלי� פותחת שהפרשה לכ� ג� מתאי� זה הסבר

קרח": "ויקח

התרגו� כדברי היא "ויקח" המילה משמעות

"biltz`e"25רש"י שמבאר וכפי ,wlgp"העדה משאר

מהותוzwelgna"להחזיק על המראה "קרח", והש� .26,

מלשו� הוא "קרח", בש� הנקראת הפרשה מהות ועל

שמשמעותה27"קרחה" ,belit28ולהתחלק להתנתק –

וכדומה). מהראש השיער (תלישת

.„
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בי� המבדיל הרקיע הוא בעול�, הראשונה ה"מחלוקת"

למי� "בו29מי� כי טוב", "כי השני ביו� נאמר אי� ולכ� .

מחלוקת" .30נבראת

השלישי ביו� נאמר –miinrtא�ֿעלֿפיֿכ� טוב" "כי

יו�" של למלאכתו ואחד המי� למלאכת שאז29"אחד –

– (המחלוקת המלאכה ג� ל"טוב", והפכה התבררה,

השני ביו� שנוצרה .31המחיצה)

הבחיי11) כגירסת – כ) (פי"ח, ובמדב"ר סע"א) (קי, סנה' א), (עד, ב"ב

יא. פרשתנו בתנחומא וכ"ה לד. טז, פרשתנו והש"�

שלחני"12) ה' ו"לא מלבו המעשי� כל שעשה משה על ג� שחלקו וא�

הרי – ואיל�) כח עלxwir(טז, היתה כהונתmiyrnd,xwiraeמחלקות� על –

ג� "ובקשת� יֿיא) (ש�, בכתוב וכמפורש "dpedkאהר�, ;"oxd`eכי ..epilz

eilrח"ו עשא� שמשה לומר הוצרכו אלו, מעשי� לבטל שבכדי אלא – "

כח. פסוק ש� רא"� וראה מדעתו.

ג.13) ש�,

הי' "לא לסיי� בכדי היינו כו'", מלכות אתה לקחת "א� ש� רש"י ומ"ש

לברר dpedkל� jig`l.�ש גו"א וראה ."

ש"תורתו14) רק כ"א הוכחה אי� – כו' הקטרת ובהקטרת ואיל�. ה טז,

כמותו באומות שק� [ובנביא אמת" ש"משה ע"ז לא אבל אמת", אהר�) (מינוי

אמת]. נבואתו רק הרי – יו"ד) לד, ברכה (ספרי

טזֿכג.15) יז,

ואיל�.16) א יח,

ח.17) ש�, רש"י וראה ואיל�. ח ש�,

(18– תכלת מזוזה אהר� ר"ת הוא ש"אמת" בספרי� המבואר לפי וג�

רק היא אהר� תיבת ג� .fnxaהרי

י.19) ש� תנחומא ש�. בבמדב"ר וכ"ה א. קי, סנה'

סהמ"צ20) קרח. פ' שאילתות ראה – ממש מה"ת לאו הכוונה א�

מה. מל"ת ש�. ובנ"כ ח שרש להרמב"�

ה.21) יז,

ד).22) ש� תנחומא ו. ש�, (מבמדב"ר ד טז,

ש�.23) תנחומא ה. ש�, במדב"ר

קשה24) כמה כז: טז, רש"י ג� כו'.zwelgndראה

פליגא".25) לשו� אלא ויקח "אי� (1 בהערה (נסמ� ובמדרש

עיי"ש.26) בשמא. מדייק הוה מאיר ר' ב: פג, יומא ראה

ב.27) קט, סנה'

יד,28) (ראה תתגודדו" ל"לא קרחה" תשימו ד"ולא מהסמיכות ולהעיר

ספהמ"צ וראה אגודות. אגודות תעשו לא ב) יג, (יבמות רז"ל ע"ז שדרשו א)

אגודות תשימו לא תתגודדו "לא עה"פ: ובילקו"ש ש�. מל"ת להרמב"�

א ועשא� לישראל קרח שעשה כש� בכ� קרחה תשימו שלא גודותאגודות..

מחלקת. בגימטריא רע) (בצירו� שקרח כא�, יפות פני� ג� וראה אגודות".

.34 הערה לקמ� וראה

שענינה29) הגבורה, מדת בו שהאירה לפי השני, ביו� הרקיע נברא שלכ�

א). ל, שה"ש לקו"ת ספ"י. (שעהיוה"א ו)התחלקות (צמצו� –

ד"30) בזה י"ל טעמי� וכמה ו. פ"ד, –lcaieב"ר גו'" האור בי� אלקי�

ואכ"מ. "מחלוקת". נחשב לא

(רש"י31) וטובו" "במילואו הי' השני דיו� רקיע" "יהי שכפשוטו – וכמו

השלישי; ביו� רק ז) א, בראשית
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ליו� במקביל שהוא השלישי, האל� לגבי ג� כ�

כאשר32השלישי השלישי), (שבאל� תורה מת� שבזמ� ,

(ה"הפרדה") הגזירה לבי�dlicandהתבטלה עליוני� בי�

לתחתוני� ירדו ש"העליוני� לכ� הכוח ונית� תחתוני�,

לעליוני�" יעלו הרקיע33והתחתוני� של המחיצה תוקנה –

תחתוני�. (מי�) לבי� עליוני� (מי�) בי� המבדילה

.‰
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מוב ובמיוחדמכ� – "ואתפלג" של מחלוקת, שכל ,�

אלימל�" "נוע� בספר שנאמר מה קרח"34לפי ש"ואתפלג ,

המבדיל לרקיע בדומה במקומות35הוא כנאמר או ,

קשור36אחרי� הוא שא� הפלגה, לדור בדומה שהוא ,

המבדיל "ניתנה37לרקיע אשר התורה, ממהות ההיפ� הוא ,

בעול�" שלו� ממשה38לעשות ההיפ� ג� – ולפיכ� ,39,

שמו על נקראת התורה .40אשר

לגבי מופיע שלו�" ורוד� שלו� "אוהב התואר אמנ�,

מחלוקת41אהר� ניהל שקרח לכ� בפנימיות ההסבר וזהו ,

היוoxd`42כלפי המחלוקת של והפנימיות העיקר א� ,

שכ�dynכלפי מפני היתה אהר� של עבודתו עצ� כי ,

משה. באמצעות שניתנה בתורה, נאמר

.Â
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הוא: לכ� המפורט ההסבר

כיו� א� משה, חידש (תורה) ה"שלו�" עני� עצ� את

העול� מעניני נעלה היה כשלעצמו השלו�43שמשה הרי ,

עצמוlretaבעול� את הוריד אשר אהר�, ידי על נעשה

ה"בריות" אות�,44אל וקירב ,mnnexe45אשר התורה, אל

שלו�" נתיבותיה המציאות46"כל שעצ� יוצא, וממילא .

ב הנרמזת מחלוקת, היאenyשל – קרחה – קרח של

משה, של למהותו המחלוקתdyrneההיפ� ניהול – קרח

ההיפ� הוא – במחלוקת") להחזיק ("ואתפליג... בפועל

אהר� של .47ממהותו

קרח של מחלוקתו ידי שעל לכ� בפנימיות ההסבר זהו

לעיל כמובא משה, כלפי מחלוקתו נבעה אהר� כהונת על

תכלת" שכולה "טלית על שאלתו ידי שעל המדרש, מ�

כהונת על לחלוק כוונה מתו� ספרי�") מלא "בית (ועל

עליה� נצטוית לא אלו "דברי� למשה דבריו נבעו אהר�,

שמחלוקתו כיו� בודא�": אתה כהונתlretaומלב� כנגד

oxd`�המייש ,lretaמהיותו נבעה משה, של דרכו את

מחלוקת ezednבעל mvraהתנגדות היתה ובפנימיותו ,

dynl"ה"תוצאה שהיא – אהר� על מחלוקתו גרמה ולכ� ,

ה"גור�" לגילוי – משה כנגד הפנימית מחלוקתו של

.ielbaלמחלוקת

דוקא ביטוי לידי באה תחילה" שה"מחשבה וכיו�

מעשה" ,48ב"סו�

" שלגבי כש� הריgwieלכ�, הכהונה", על לעורר קרח

על למחלוקתו ה"גור�" שהיתה – אהר� על מחלוקתו

הגיעה – ה"מזוזה" ועל ,`odixgה"תכלת"

הגור� שהיתה – משה על מחלוקתו iniptdכ�

בסו�. רק בפועל –התגלתה אהר� על למחלוקתו

באמירה התבטאה קרח עדת שתשובת לכ� ההסבר זהו

"dynאמתezxezeבתשובה שהחזרה לוודא כדי אמת":

שמצד הצמצו� את היא שממתיקה התפארת, מדת האירה השלישי ביו�

הגבורה. מדת

ג.32) ב, בראשית ובחיי רמב"�

טו.33) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

תרכ"ז.34) רח� פטר כל ד"ה תשכג. תרצז. ע' קרח באוה"ת ונתבאר הובא

ג� הובא – ואיל� א יז, זח"א ע"פ (והוא קצא. ס"ע אור יהל ג� וראה ועוד.

הנורא, הקרח כעי� רקיע בעני� תרצז) (ע' ש� אוה"ת וראה כא�). המור בצרור

כעי� (שהוא הרקיע הבדלת עני� ג� מרומז קרח שבהש� י"ל ).gxwdועפ"ז

ואיל�. 116 ע' ח"ח לקו"ש וראה

(לקו"ת35) קרח פ' בדרושי מהמבואר ולהעיר .29 הערה לעיל ראה

ג. נד, עיקר.n"kaeפרשתנו הגבורות לעשות רצה שקרח (

פרשתנו.36) ריש לזהר הרח"ו הגהות ג� וראה כט. טז, פרשתנו בחיי

שת. תרפה. תרס. ע' ש� פרשתנו. ריש אוה"ת א. כה, מצורע לקו"ת

הפלגה.37) ודור בה�.. לקו הללו והמי� ש�: ב"ר ראה

ואיל�.38) 349 ע' ח"ח לקו"ש ב. נט, גטי� וראה חנוכה. הל' סו� רמב"�

ג"כ39) ותפארתiyilyשהוא פכ"ב) משלי מדרש וראה א. פח, (שבת

רצה שמשה תרכ"ז, רח� פטר כל סד"ה וראה תשיז). ס"ע ש� אוה"ת (ראה

(ראה שני ביו� שנעשה המחיצה את מברר השלישי שיו� כמו קרח את לברר

.(31 הערה לעיל

תרנ"ט החלצו בד"ה נסמ� – ומריבה מדו� (מלשו� מדי� ממלחמת ולהעיר

החיבור "הגור� שהוא לפי דוקא, משה ע"י להיות צריכה שהייתה בתחלתו)

א). פז, מטות (לקו"ת וההתכללות"

א.40) פט, שבת

בני41) ויבכו ח) לג, (ברכה עה"פ ורש"י מדרש וראה מי"ב. פ"א אבות

משה. את ישראל

אהר�42) על חלקו ולכ� הגבורות להגביר רצו תשה: ע' ש� אוה"ת ראה

החסד. איש הכה�

ואתחנ�43) (לקו"ת דוקא הזקני� ע' ע"י ובא בשר" לי "מאי� טע� שלכ�

דא"ח). ואלה ואלה ב. לג, ד. לא, בהעלות� ש� אחר באופ� אבל – א יב,

(ראה44) הקב"ה ע"י שנבראו בריות שה� ורק מעלה שו� בה� שאי�

פל"ב). תניא ב. כ, תענית

מלמטלמ"ע,45) כנס"י שמעלה דמטרוניתא" "שושבינא הוא אהר� כי

ר"פ (תו"א מלמעלמ"ט אוא"ס ממשי� דמלכא" "שושבינא משה משא"כ

מסעי. ר"פ אֿב. לב, בהעלות� לקו"ת ש�). (ובהוספות ).n"kaeתצוה

יז.46) ג, משלי

ע�47) לחלוק קרח ראה "ומה כא�: מפרש"י עשה..dynלהעיר מה ..

– כו'" תכלת שכול� טליתות ע�dlgzayוהלביש� לחלוק ומהdynראה ,

ט גו'"שהלביש� תתנשאו "מדוע אח"כ לטענתו הוכחה הי' (שזה כו' ליתות

כהונת לחלוק`oxdכנגד א) בכדי: הי' (eilrאת ולבטל ב) משה), .eixac(על

תחלה".48) במחשבה מעשה "סו� דודי) לכה (פיוט כמאמר
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אשר עד זה, בחטא שוב ייכשלו לא ושה� אמיתית, היא

החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו "יעיד

ה49לעול�" את לעקור יש ,mxebשמחלוקת וכיו� לחטא.

על ממחלוקת� בפנימיות נבעה "אהר�" על ועדתו קרח

התבטאה לפיכ� ה"שלו�", מהות עצ� על ותורתו, משה

xwir" באמירה אמת".ezxezeאמתdynהתשובה

.Ê
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אהר� על ועדתו קרח של שהמחלוקת לעיל, האמור לפי

לומר, יש ותורתו, משה על מחלוקת� של תוצאה היתה

פרט אינ� המזוזה ועל הציצית על מחלוקת� ,iccvשג�

עני� של וטליתmyk(ש`xgהוכחה ספרי� מלא שבית

כ� תכלת, של ולחוט למזוזה זקוקי� אינ� תכלת שכולה

לקדושת זקוקי� אינ� קדושי�", "כול� אשר ישראל, ג�

על מחלוקת� כלומר, עני�. לאותו קשורות ה� אלא אהר�),

על מחלוקותיה� לידי למעשה מביאה ותורתו ,`oxdמשה

.dfefnועלzivivעל

שבה� האופני� ה� אלו עניני� ששלשה וכיו�

"קרח" שבש� להניח, יש קרח, מחלוקת בפועל מתבטאת

העניני� ג� אלא עצמה, המחלוקת נקודת רק נרמזת אינה

שעני� הוא, ההבדל בפועל. המחלוקת מתבטאת שבה�

בezellkaהמחלוקת נרמז כולה,llkובעצמיותו במילה ,

בשלש המילה, בפרטי נרמזי� המפורטי� העניני� ושלשת

אחר.50האותיות לעני� רומזת אות כל :
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למטה ירדה שהתורה התחדש, תורה מת� mlerlבעת

dfdלמעלה היתה התורה כאשר לכ�, כקוד� שלא ,51,

לתחתוני�, העליוני� בי� (המחיצה) המחלוקת והתבטלה

ד', בסעי� כפיf`eכדלעיל הזה העול� jixvנעשה `edy

zeidlחז"ל כדברי וכיו�52, הששי". "יו� הפסוק על

התורה,biltz`eש" של לדרכה לשלו�, התנגד הוא קרח",

ועורר גר� הוא – במחלוקת חפ� אלא ה', בסעי� כדלעיל

תורה. מת� לפני שהיו והגזירה המחיצה את שוב להקי�

שהתחדש זה עני� לשנות חפ� הוא dfdכלומר, mlera.

קו"�, – "קרח" המילה של האותיות בשלוש נרמז הדבר

לאות ודומה נברא הזה העול� חי"ת: וכיו�d53"`רי"ש, .

השינוי אופני נרמזי� הזה, העול� את לשנות חפ� שקרח

הדומות – וחי"ת רי"ש קו"�, – אלו אותיות 54בשלש

א� ה"א, לאות להל�.iepiyaבצורת� שיוסבר כפי ,

קווי� ושני למעלה, קו קווי�: שלושה יש ה"א באות

מוסבר ובחסידות בקבלה ומשמאל. מימי� שהקווי�55– ,

וקו והדיבור, המחשבה על מצביעי� ושבימי� שלמעלה

לשני מחובר אינו השמאל קו המעשה. על מצביע השמאל

והדיבור המחשבה בי� הפרדה יש כי האחרי�, הקווי�

המעשה. לבי�

שבש האותהשינוי לעומת – קר"ח – הנ"ל האותיות לוש

באות למעשה: הרומז השמאלי בקו בעיקר מתבטא ה"א

קיי� אינו הוא רי"ש באות מאד, ארו� השמאלי הקו קו"�

האחרי�. הקווי� לשני מחובר הוא – חי"ת ובאות כלל,

.Ë
ÌÈ�Â˙Á˙Â ÌÈ�ÂÈÏÚ Ï˘ ¯Â·ÈÁ· ÌÈ�ÂÂÈÎ È�˘

הוא: לכ� ההסבר

תורה, במת� שהתחדש ותחתוני�" עליוני� ב"חיבור

עניני�: שני יש

עבודה הואmipezgzaנדרשת "המעשה אשר עד ,

התניא56העיקר" בספר בהרחבה וכמוסבר שה"דירה57, ,

התורה לימוד ידי על כ� כל מושגת אינה בתחתוני�"

המצוות קיו� ידי על בעיקר אלא ובדיבור, במחשבה

ב מעלה יש עצמו, המעשה בכוח ג� וכ� jekifבמעשה.

מעשה פני על באמצעות�, מצוה ובעשיית הרשות עניני

שאינה לכ�, המוכ� בדבר המצוות עשיית ידי על שמושג

ל"גשמיותו" כ� כל בעניני58חודרת העבודה ידי על דוקא .

מעשי "כל כאשר וכאשרjהרשות, שמי�", "לש� ה� "

דרכי שלj"בכל דרכיו ,"mc`d"דעהו" יש מבררי�59, ,

ה"ב.49) פ"ב תשובה הל' רמב"�

כאֿג.50) סי' הראשו� ויכוח אמוני� שומר ראה

ואיל�.51) סע"ב פח משבת כדמוכח דמ"ת, החידוש עיקר שזהו

לא).52) א, (בראשית עה"פ ובפרש"י א) (פח, שבת

ב.53) כט, מנחות

(בכלל)54) בזה הדעות לתפלי�). (בנוגע סל"ו חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה

סק"א. ב' סעי� ז' סי' סופרי�, עיני מאיר בס' (לאחרונה) נקבצו –p"ye.

לגני55) באתי המש� א. רפב, סדור בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, תו"א

פ"ח. השי"ת

המעשה.56) אלא עיקר המדרש לא מי"ז: פ"א אבות ראה

א"דירה57) (וקאי הזה" השלימות ש"תכלית רפל"ז ש� "mipezgzaראה

" המצות בעשיית תלוי הויmbeדרפל"ו) שפתיו דעקימת תורה.. תלמוד במצות

dyrnהחיונית נפש ע"י א� כי בשפתי�.. לבטא האלקית לנפש א"א כי

נעשה בתחתוני� שהדירה מוב�, שמזה המצותxwiraהבהמית". עשיית ע"י

פל"ה ש� וראה כול�. כנגד שת"ת רז"ל ממ"ש א) (מט, ש� מקשה (שלכ�

הוא ונה"ב הגו� על השכינה שהשראת ואיל�) סע"ב קיו�wec`(מד, ע"י

מעשיות). המצות

לקו"ש58) בארוכה (ראה מצינו מזו (ויתירה .75 ע' ח"ה לקו"ש ג� ראה

הבירור שבשביל (1109 ע' בשרmipezgzaח"ד אכילת ג� להיות הוצר� ,de`z

דדברי שהבירור ,54 ובהערה ואיל� 186 ע' ח"ו לקו"ש ראה אבל לש"ש).

דתומ"צ. ה)עבודה ע"י הנעשה הנשמה ל(עליית הקדמה רק הוא הרשות

ח"ו59) לקו"ש וראה סרל"א. או"ח טושו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

.52 הערה ש�
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אשר עד זה, בחטא שוב ייכשלו לא ושה� אמיתית, היא

החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו "יעיד

ה49לעול�" את לעקור יש ,mxebשמחלוקת וכיו� לחטא.

על ממחלוקת� בפנימיות נבעה "אהר�" על ועדתו קרח

התבטאה לפיכ� ה"שלו�", מהות עצ� על ותורתו, משה

xwir" באמירה אמת".ezxezeאמתdynהתשובה

.Ê
"Á¯˜" ‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÈ˙Â‡· ÌÈÊÓ¯� ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÈË¯Ù
אהר� על ועדתו קרח של שהמחלוקת לעיל, האמור לפי

לומר, יש ותורתו, משה על מחלוקת� של תוצאה היתה

פרט אינ� המזוזה ועל הציצית על מחלוקת� ,iccvשג�

עני� של וטליתmyk(ש`xgהוכחה ספרי� מלא שבית

כ� תכלת, של ולחוט למזוזה זקוקי� אינ� תכלת שכולה

לקדושת זקוקי� אינ� קדושי�", "כול� אשר ישראל, ג�

על מחלוקת� כלומר, עני�. לאותו קשורות ה� אלא אהר�),

על מחלוקותיה� לידי למעשה מביאה ותורתו ,`oxdמשה

.dfefnועלzivivעל

שבה� האופני� ה� אלו עניני� ששלשה וכיו�

"קרח" שבש� להניח, יש קרח, מחלוקת בפועל מתבטאת

העניני� ג� אלא עצמה, המחלוקת נקודת רק נרמזת אינה

שעני� הוא, ההבדל בפועל. המחלוקת מתבטאת שבה�

בezellkaהמחלוקת נרמז כולה,llkובעצמיותו במילה ,

בשלש המילה, בפרטי נרמזי� המפורטי� העניני� ושלשת

אחר.50האותיות לעני� רומזת אות כל :

.Á
‡"‰ ˙Â‡· ÈÂ�È˘ Y ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÂ�È˘ Y Á¯˜ ˙�ÂÂÎ

למטה ירדה שהתורה התחדש, תורה מת� mlerlבעת

dfdלמעלה היתה התורה כאשר לכ�, כקוד� שלא ,51,

לתחתוני�, העליוני� בי� (המחיצה) המחלוקת והתבטלה

ד', בסעי� כפיf`eכדלעיל הזה העול� jixvנעשה `edy

zeidlחז"ל כדברי וכיו�52, הששי". "יו� הפסוק על

התורה,biltz`eש" של לדרכה לשלו�, התנגד הוא קרח",

ועורר גר� הוא – במחלוקת חפ� אלא ה', בסעי� כדלעיל

תורה. מת� לפני שהיו והגזירה המחיצה את שוב להקי�

שהתחדש זה עני� לשנות חפ� הוא dfdכלומר, mlera.

קו"�, – "קרח" המילה של האותיות בשלוש נרמז הדבר

לאות ודומה נברא הזה העול� חי"ת: וכיו�d53"`רי"ש, .

השינוי אופני נרמזי� הזה, העול� את לשנות חפ� שקרח

הדומות – וחי"ת רי"ש קו"�, – אלו אותיות 54בשלש

א� ה"א, לאות להל�.iepiyaבצורת� שיוסבר כפי ,

קווי� ושני למעלה, קו קווי�: שלושה יש ה"א באות

מוסבר ובחסידות בקבלה ומשמאל. מימי� שהקווי�55– ,

וקו והדיבור, המחשבה על מצביעי� ושבימי� שלמעלה

לשני מחובר אינו השמאל קו המעשה. על מצביע השמאל

והדיבור המחשבה בי� הפרדה יש כי האחרי�, הקווי�

המעשה. לבי�

שבש האותהשינוי לעומת – קר"ח – הנ"ל האותיות לוש

באות למעשה: הרומז השמאלי בקו בעיקר מתבטא ה"א

קיי� אינו הוא רי"ש באות מאד, ארו� השמאלי הקו קו"�

האחרי�. הקווי� לשני מחובר הוא – חי"ת ובאות כלל,

.Ë
ÌÈ�Â˙Á˙Â ÌÈ�ÂÈÏÚ Ï˘ ¯Â·ÈÁ· ÌÈ�ÂÂÈÎ È�˘

הוא: לכ� ההסבר

תורה, במת� שהתחדש ותחתוני�" עליוני� ב"חיבור

עניני�: שני יש

עבודה הואmipezgzaנדרשת "המעשה אשר עד ,

התניא56העיקר" בספר בהרחבה וכמוסבר שה"דירה57, ,

התורה לימוד ידי על כ� כל מושגת אינה בתחתוני�"

המצוות קיו� ידי על בעיקר אלא ובדיבור, במחשבה

ב מעלה יש עצמו, המעשה בכוח ג� וכ� jekifבמעשה.

מעשה פני על באמצעות�, מצוה ובעשיית הרשות עניני

שאינה לכ�, המוכ� בדבר המצוות עשיית ידי על שמושג

ל"גשמיותו" כ� כל בעניני58חודרת העבודה ידי על דוקא .

מעשי "כל כאשר וכאשרjהרשות, שמי�", "לש� ה� "

דרכי שלj"בכל דרכיו ,"mc`d"דעהו" יש מבררי�59, ,

ה"ב.49) פ"ב תשובה הל' רמב"�

כאֿג.50) סי' הראשו� ויכוח אמוני� שומר ראה

ואיל�.51) סע"ב פח משבת כדמוכח דמ"ת, החידוש עיקר שזהו

לא).52) א, (בראשית עה"פ ובפרש"י א) (פח, שבת

ב.53) כט, מנחות

(בכלל)54) בזה הדעות לתפלי�). (בנוגע סל"ו חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה

סק"א. ב' סעי� ז' סי' סופרי�, עיני מאיר בס' (לאחרונה) נקבצו –p"ye.

לגני55) באתי המש� א. רפב, סדור בלק. ר"פ לקו"ת סע"ב. צה, תו"א

פ"ח. השי"ת

המעשה.56) אלא עיקר המדרש לא מי"ז: פ"א אבות ראה

א"דירה57) (וקאי הזה" השלימות ש"תכלית רפל"ז ש� "mipezgzaראה

" המצות בעשיית תלוי הויmbeדרפל"ו) שפתיו דעקימת תורה.. תלמוד במצות

dyrnהחיונית נפש ע"י א� כי בשפתי�.. לבטא האלקית לנפש א"א כי

נעשה בתחתוני� שהדירה מוב�, שמזה המצותxwiraהבהמית". עשיית ע"י

פל"ה ש� וראה כול�. כנגד שת"ת רז"ל ממ"ש א) (מט, ש� מקשה (שלכ�

הוא ונה"ב הגו� על השכינה שהשראת ואיל�) סע"ב קיו�wec`(מד, ע"י

מעשיות). המצות

לקו"ש58) בארוכה (ראה מצינו מזו (ויתירה .75 ע' ח"ה לקו"ש ג� ראה

הבירור שבשביל (1109 ע' בשרmipezgzaח"ד אכילת ג� להיות הוצר� ,de`z

דדברי שהבירור ,54 ובהערה ואיל� 186 ע' ח"ו לקו"ש ראה אבל לש"ש).

דתומ"צ. ה)עבודה ע"י הנעשה הנשמה ל(עליית הקדמה רק הוא הרשות

ח"ו59) לקו"ש וראה סרל"א. או"ח טושו"ע ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות
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של המעלה זוהי ביותר. הנמוכות לדרגות עד ומזככי�

העני� קיי� אצל� שדוקא האהל, יושבי על העסקי� בעלי

"אמצא� .uega"60של

להיות ה"תחתוני�" צריכי� שני, מצד mixaegnא�

עניני�: שני יש זה ובחיבור ל"עליוני�".

התורה, לימוד – לתחתוני�" ירדו "העליוני� א)

המצוות, ולקיו� לבירור להגיע צרי� "עליוני�",

מצוה בקיו� כלומר, לתורה. בהתא� ולהתנהג "תחתוני�",

כ� לפני שנלמדו הדיני� פרטי לפי לקיימה להיזהר יש

לתורה, בהתא� הוא שהמעשה יוודא לא א� שהרי בתורה,

באופ� תתבצע שה"מצוה" למצוה.cbepdייתכ�

בה� לעסוק הכרחי הרשות, בעניני בעיסוק ובמיוחד

לפי התורה, בלימוד הקבועי� בשיעוריו יפגע שלא באופ�

וכדומה. תורה, תלמוד בהלכות המבואר

בכ� די אי� – לעליוני�" יעלו "והתחתוני� ב)

שה� כפי ה"עליוני�", ידי על מונהגי� שה"תחתוני�"

ישתוקקו שה"תחתוני�" צור�, יש אלא אליה�, יורדי�

א� העיקר", הוא "המעשה אמנ�, "לעליוני�": להתרומ�

נמצא שהוא לדעת צרי� העסק לרצותdhnlבעל ועליו ,

מ� שבעת עד ביותר, חזק להיות צרי� והרצו� לעלות.

בעיסוקו מתנתק הוא – למעשה יתממש הוא העתי�

אהל כיושב .61ומתנהג

.È
˙Â„‚�˙‰ Ï˘ ÌÈ�ÙÂ‡ ‰˘ÂÏ˘ Y "Á¯˜" ˙ÂÈ˙Â‡‰

‡"‰ ˙Â‡Ï
שה"מטה" א) – אלו עניני� להתקיי�,jixvשלושה

צרי� הוא ג) מה"מעלה", מודר� להיות צרי� הוא ב)

א)zelrlלחפו� ה"א: האות בצורת נרמזי� – למעלה

המעשה, על המצביעה השמאלית, ב)zniiwהרגל בה;

קיי� המעשה כלומר, הימי�. מקו יותר ארוכה אינה היא

יותר "למטה" יורד ואינו העליוני�, לירידת בהתא� רק

לבי� השמאלית הרגל בי� הפרדה יש ג) המדה; מכפי

והדיבור המחשבה על המצביעי� והימני העליו� הקווי�

מהתורה, בניתוקו תמיד חש הוא כלומר, התורה. שבלימוד

למעלה לעלות ושוא� נמש� הוא כ� .62ומשו�

(מלשו� "קרח" המילה שאותיות לכ� ההסבר זהו

ה� ותחתוני�") עליוני� "חיבור על המחלוקת – קרחה

את מבטאות אלו אותיות שלוש כי חי"ת, רי"ש קו"�

עליוני� ל"חיבור ההתנגדות של האופני� שלשת

הקו"�, למטהותחתוני�": ממשיכה השמאלית שרגלה

אליו מגיעה אינה הימנית שהרגל למקו� עד –63ביותר,

ירדו ל"העליוני� ההיפ� והיא ההתנגדות, את מבטאת

שמאלית רגל לה שאי� הרי"ש, הקדושה. שלפי לתחתוני�"

להדגשה64כלל ובמיוחד למעשה, התנגדות מבטאת –

השמאלית שרגלה והחי"ת, העיקר"; הוא ש"המעשה

הטענה על המצביע דבר והימני, העליו� לקווי� מחוברת

את מבטאת – אהל כיושב בדיוק "מיוחס" עסק שבעל

דקדושה לעליוני�" יעלו שה"תחתוני� לכ� .65ההתנגדות

.‡È
Ô¯‰‡ ˙�Â‰ÎÏ ˙Â„‚�˙‰ Y ˙"ÈÁ

אותיות בשלוש הנרמזי� קרח, מחלוקת של אלו עניני�

המזוזה על אהר�, כהונת על במחלוקותיו התבטאו אלו,

הרי"ש התכלת, על במחלוקתו – קו"� האות התכלת: ועל

לאהר�. התנגדותו על – וחי"ת המזוזה, על במחלוקתו –

הוא: לכ� ההסבר

בקדושה. רק ועוסק הזה העול� מעניני מובדל כה�

כה� לאoxd`kובמיוחד המקדש "מ� אשר גדול, כה� ,

וכיו�66יצא" .lkyאת לבצע צרי� העבודות,lkיהודי סוגי

להתנתק ביותר, הפשוט מהיהודי אפילו אחד, מכל נדרש

– וא� לכה�, בדומה ולהיות העול� מעניני כלשהו בזמ�

גדול. לכה� בדומה

קרח טע� כ� ש"כל67על כיו� שבו: בחי"ת שנרמז כפי ,

של בעניני� העוסקי� (ג� כול� שמי�)wqrהעדה לש� –

" ואדרבה: ש�mkezaeקדושי�", הוי', ש� המשכת הוי'",

כידוע68העצ� במעשה, דוקא היא עניני�69, ידי שעל ,

העצמות המשכת ואילו "גילויי�", רק מקבלי� רוחניי�

ואיל�.60) סע"ב מד, שה"ש לקו"ת ב). (פ, תרומה תו"א

בסיו�61) ראה – בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי חז"ל כהוראת

השיחה.

שנרמזת62) כו'] מרוחק שהוא ההרגש מצד [הבאה תשובה ובדוגמת
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ומצד מהעליוני� ופירוד בהפסק שהוא ידיעתו מצד בא למעלה lehiadלעלות

שבו.

יב.66) כא, אמור
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(69.67 בהערה בהנסמ� ראה
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ידי על דוקא העניני�dyrnהיא זיכו� ידי ועל המצוות

הגדול, הכה� של גדולתו מהי לכ� רשות, שה� הגשמיי�

מדוע תתנשאו", "מדוע של השניה כמשמעות ולפיכ�,

ה� כאשר למעלה, ולעלות להתרומ� העדה" "כל צריכי�

" דוקא ואדרבה: גדול, ככה� ?70הוי'"mkezaנעלי�
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להתנגדות רי"ש, קו"� האותיות שבי� לקשר ההסבר

המזוזה: וכלפי התכלת כלפי קרח

קיו� באמצעות הנמש� ה"מקי�" בבחינת היא "טלית"

הפנימיות, המשכת על מצביעה וה"ציצית" המצוות,

התורה לימוד ויראה71שבאמצעות אהבה ידי על וכ� ,72.

זקוקה כלל שבדר� נניח, א� א� קרח: של טענתו היתה וזו

ואהבה התורה (לימוד ל"ציצית" המצוות) (קיו� "טלית"

המצוה, את לקיי� כיצד לדעת אי� לימוד בלי כי ויראה),

באופ� המצוות יקויימו פנימית בעבודה עיסוק ללא וכ�

קיו� כאשר תכלת", שכולה "טלית אבל בלבד, גשמי

תכלת ובהתבטלות, בכליו� חדור הטלית, ,73המצוות,

אמונה ידי על הנשמה אור היהודי אצל מאיר כאשר

הטלית צריכה קרח, לטענת אז, – עול וקבלת פשוטה

מציצית פטורה אהבה74להיות כא� דרושות מה לש� .

ויראה?

במקרה ג� זקוקי� זאת שבכל משה, לו השיב וכאשר

ל"ציצית" קרח,75זה טע� ,eqqazda�כיו משה: תשובת על

היא העיקר הרי בציצית, חייבת תכלת שכולה טלית שג�

כ� וא� הפנימית, כאשר76העבודה – ספרי�" מלא "בית

ד בודאי הרי בתורה, מלא כבר דרושההוא ומדוע בכ�. י

המצוות? קיו� – "מזוזה"

היא (תכלת) לציצית קרח שהתנגדות מוב�, זה לפי

dneca77לאות בדומה היא למזוזה והתנגדותו קו"�, לאות

רי"ש.
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"בית על שוב קרח שאל מדוע מוב� לעיל האמור לפי

תכלת שכולה "טלית משה תשובת לאחר ג� ספרי�" מלא

אלו עניני� שני שלכאורה למרות בציצית", חייבת

כי עיקרו�, אותו על "חייבת`daxcמבוססי� התשובה :

פטור יהיה ספרי� מלא שבית לטענה היסוד היא בציצית"

י"ב. בסעי� כדלעיל ממזוזה,

טלית על תחילה שאל הוא מדוע בפשטות מוב� זה לפי

לכ� בנוס� כי ספרי�, מלא בית על ולא תכלת, שכולה

לאחר רק התעוררה ספרי�" מלא "בית על שהשאלה

הטענה הרי כדלעיל, בציצית", "חייבת משה תשובת

אינה ממזוזה פטור להיות צרי� ספרי�" מלא ש"בית

אהר�78קשורה כהונת על הטענה79למחלוקתו ולהיפ�: ,

של המעלה את מבטאת המזוזה" מ� פטורה "תהא

את מדגישה אהר� כהונת על מחלוקתו ואילו ה"עליוני�",

טענתו את קרח מוכיח ולכ� ה"תחתוני�". של המעלה

כי הציצית", מ� פטורה תהא תכלת שכולה מ"טלית דוקא

כדלעיל. המעשה, מעלת את מביעה זו טענה

ה�,70) שביקשו הכהונה כי – גדולה כהונה שביקשו למה סותר ואי"ז

הי' (שלכ� אהר� ככהונת ולא העול�, לעניני סתירה שאינה באופ� שתהי' רצו

כה"ג). יהיו איש שר"נ לדעת�, אפשר,

תש"ב.71) לציצית לכ� והי' ד"ה א. טז, דרמ"צ פרשתנו. ריש לקו"ת

cere.

סע"ג.72) נד, פרשתנו ג. מו, אֿב. מד, שלח לקו"ת

) זה ביאור שצ"לx"ied`yולפי (ובפרט התורה לימוד ג� ציצית), הו"ע

הוי שפתיו דעקימת מקי�dyrnבדיבור, בבחי' נכלל (57 הערה לעיל ראה –

ש�). לקו"ת (ראה דטלית

ג.73) מו, בֿג. מה, שלח לקו"ת ראה

מ�74) פטורה שתהא קרח שאמר מה מוב� מתכלתzivivdועפ"ז רק (ולא

דהוי פרשתנו): ריש באוה"ת (הובא מיר"ק ג� ולהעיר .(5 הערה לעיל ראה –

.zivivaמתלוצ�

ג).75) מו, שלח לקו"ת (ראה בפנימיות צ"ל הביטול כי

קטו.76) ע' תרכ"ו סה"מ שת. תרס. ע' ש� אוה"ת ראה

דוקא77) הוא מציצית" פטורה "שתהא טענתו שהרי ממש, לא אבל

שכולה בפני�.zlkzבטלית כנ"ל ,

אהר�, על קרח במחלוקת כי – 6 הערה דלעיל הקושיא מתורצת ועפ"ז

הוא התחילixnblמנגד לא ולכ� יא, סעי� כנ"ל לעליוני�" יעלו ל"התחתוני�

שכולה "טלית מתחלה אמר כ"א תתנשאו", "מדוע פטורהzlkzבהטענה תהא

שכשהמעשה שמכיו� יוכיח ולאח"ז ג"כ, משה יסכי� זה שעל וחשב מציצית"

תתנשאו". "מדוע – א"כ "עליוני�", לבחי' א"צ בביטול היא

אבל78) .76 בהערה שנסמנו במאמרי� המבואר לפי הוא בפני�, מ"ש

מלא "בית בהטענה שג� (ועוד), ותש"ג תרס"ו קרח ויקח בד"ה המבואר לפי

בטענתו כמו לפנימי יצטרכו ולא מהמקי� ההמשכה שתהי' רצה כו'" ספרי�

כו' תכלת שכולה טלית

ובפרטzehyt(וכמשמעות הסברא. אותה היא שבשניה� העני�,

" לעני�aiydשמהלשו� להוכיח רצה כו' בית שבשאלתו משמע כו'" בית כו'

(8 הערה כנ"ל כו' טלית

שכולה מבטלית יותר ספרי� מלא בבית לו פשוט שהי' שמה לומר, יש

החילוק ע"ד א) הוא: ה"הzehytaתכלת – בספר הכתובה פרשה העניני�:

מציאות אז הספר)r"taג� (כשרות) מציאות תלוי' בזה (ואדרבא פרשה בתור

מלא בית ב) שבטלית. החוט הו"עzeiyxtdוכ�mixtqמשא"כ שבמזוזה

המצות ג� לכ� והשגה, הבנה חכמה הוא ענינה שתורה ולהיות התורה,

ע"פ להיות צריכות לתורה כו'lkyהשייכות התורה "כל שכלית הטענה ולכ� ,

שבמצות שכלית מהטענה יותר, אצלו פשוטה היתה כו'" שבמזוזה פרשה

כו'". תכלת שכולה "טלית ציצית

דטלית התוכ� כי – כו' טלית שאל מתחילה תהאומ"מ, תכלת שכולה

של שבעניני� – הוא מציצית יותרdyrnפטורה שיי� וזה פנימי, לבחי' א"צ

על oxd`.(7למחלקותו הערה לעיל (ראה

(79– הוא קרח" ד"ואתפליג שהעני� מכיו� י"ל: – זו בטענה וכוונתו

מזוזה על ג� חלק שבשמו), האותיות בג' (כמרומז מ"ת עניני לכל התנגדות

כו' "בית ממזוזה".xehtואמר
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אבל78) .76 בהערה שנסמנו במאמרי� המבואר לפי הוא בפני�, מ"ש

מלא "בית בהטענה שג� (ועוד), ותש"ג תרס"ו קרח ויקח בד"ה המבואר לפי

בטענתו כמו לפנימי יצטרכו ולא מהמקי� ההמשכה שתהי' רצה כו'" ספרי�

כו' תכלת שכולה טלית

ובפרטzehyt(וכמשמעות הסברא. אותה היא שבשניה� העני�,

" לעני�aiydשמהלשו� להוכיח רצה כו' בית שבשאלתו משמע כו'" בית כו'

(8 הערה כנ"ל כו' טלית

שכולה מבטלית יותר ספרי� מלא בבית לו פשוט שהי' שמה לומר, יש

החילוק ע"ד א) הוא: ה"הzehytaתכלת – בספר הכתובה פרשה העניני�:

מציאות אז הספר)r"taג� (כשרות) מציאות תלוי' בזה (ואדרבא פרשה בתור

מלא בית ב) שבטלית. החוט הו"עzeiyxtdוכ�mixtqמשא"כ שבמזוזה

המצות ג� לכ� והשגה, הבנה חכמה הוא ענינה שתורה ולהיות התורה,

ע"פ להיות צריכות לתורה כו'lkyהשייכות התורה "כל שכלית הטענה ולכ� ,

שבמצות שכלית מהטענה יותר, אצלו פשוטה היתה כו'" שבמזוזה פרשה

כו'". תכלת שכולה "טלית ציצית

דטלית התוכ� כי – כו' טלית שאל מתחילה תהאומ"מ, תכלת שכולה

של שבעניני� – הוא מציצית יותרdyrnפטורה שיי� וזה פנימי, לבחי' א"צ

על oxd`.(7למחלקותו הערה לעיל (ראה

(79– הוא קרח" ד"ואתפליג שהעני� מכיו� י"ל: – זו בטענה וכוונתו

מזוזה על ג� חלק שבשמו), האותיות בג' (כמרומז מ"ת עניני לכל התנגדות

כו' "בית ממזוזה".xehtואמר
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מחלוקתו על רק שבכתב התורה מספרת לעיל, כאמור

שבה שבעלֿפה, בתורה אפילו אהר�. כהונת לגבי קרח של

נראה – והמזוזה הציצית לגבי מחלוקתו ג� מסופר

"מדוע לטענתו בלבד הקדמה היוו אלו שטענות בפשטות,

על שהמחלוקת מוב�, מכ� אהר�. כהונת לגבי תתנשאו",

מהמחלוקת יותר קשה חי"ת, באות הנרמזת אהר�, כהונת

וברי"ש. בקו"� הנרמזות ומזוזה, ציצית על

הוא: לכ� ההסבר

הוא קו"�, באות כנרמז בגשמיות, שקוע אד� כאשר

xiknבתשובה יחזור ובודאי הנחותה, ג�80בדרגתו כ� .

הרי – רי"ש באות כנרמז רוחניי�, בעניני� שקוע בהיותו

ביודעו א� נחותה, בדרגה אמנ� חש אינו הואxwirdyהוא

וישוב מטעותו בו יחזור הוא בגשמיות, המצוות קיו�

הוא פג�, שו� בו שאי� סובר האד� כאשר א� בתשובה.

" ואדרבה (חי"ת), הגדול ככה� מיוחס –mkezaכה הוי'"

ייתכ� בטעותו81הרי יישאר .82שהוא

לש� בגשמיות בעיסוקו צודק: הוא לכאורה אמנ�,

יותר בתחתוני� דירה של התכלית את מממש הוא שמי�

משה השיב כ� על – יצא" לא המקדש ש"מ� ,83ממי

שלו עבודתו על הגדול הכה� אהר� של עבודתו שמעלת

את מממש הוא אמנ�, החוש�. על האור כמעלת היא

של והמכופל הכפול בחוש� שרוי הוא א� התכלית,

של ל"בוקר" "להתרומ�" צרי� הוא ולכ� העול�, גשמיות

הגדול. הכה� אהר�

פרקי של הרביעי בפרק המשנה מ� הנלמדת וכהוראה

שלומדי�84אבות "הוי85, – קרח פרשת בשבת רבות פעמי�

למעט צרי� עסק בעל שג� – בתורה" ועסוק בעסק ממעט

אהל כיושב בתורה ולעסוק במעלה86בעסק להתחשב בלי ,

בחו�" "אמצא� .58של

(f"kyze c"kyz gxw t"y zgiyn)

בדוגמת80) – לעייל" בי' הדר דאי תלוי' דקו"� "כרעי' א: קד, שבת ראה

לה"א. בנוגע ב) כט, (מנחות שאמרו מה

אבל81) .(73 ע' ח"ז בלקו"ש (נעתק ב א, ברכות – יונה רבינו עד"ז ראה

תרכ"ט). קרח ויקח סד"ה (ראה קרח חלק זה על ג�

הנ"ל).82) ס"פ פיה"מ (ראה למעלה פתח לו אי� שהחי"ת מה שזהו

כמה83) מתורצות שעפ"ז בארוכה, ועיי"ש .1052 ע' ח"ד לקו"ש ג� ראה

טז, כא� רש"י ד. פי"ח, (במדב"ר הלשו� ג� מתור� שעפ"ז ולהוסי�: קושיות.

כול� העדה כל "כי בטענת� דלכאורה, – לערב" הבקר את "להפו� ה)

– אהר� כמו להיות יכולי� ה� שג� לומר, רצו תתנשאו" ומדוע גו' קדושי�

עכ"פ (או לבקר" הערב את "להפו� הול"ל וא"כ כבתנחומאa'כה"ג, העניני�,

– לערב" "בקר אמרו ולמה ג), כא�

קדושי� כול� העדה "כל בטענת� להוכיחmkezaeכי רצו הוי'", (דוקא)

העוסקי� העדה" ל"כל שייכת היא – "בקר" האור, עני� – הכהונה שעבודת

(יהי' שה"בקר" היינו ,(70 הערה לעיל (ראה ומכופל כפול חש� עוה"ז בעניני

ל"ערב". ו)יהפ� טפל

יו"ד.84) משנה

ע'85) ח"ז לקו"ש וראה אדה"ז. (סידור הקי�" שבתות כל כ� ה"נוהגי�

.(2 הערה 175
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.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כא�, ג� הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כו'˘·�·¯‡לגבי רוח כי ,

וה� מאלקי�, – הנברא והסתר מהוי', –˘ÓÓ „Á‡– אלק' מש� והגו� הוי' מש� הגו� שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואי�

– התירו� וע"ז ואפס! אי� ולא לנשמה ועוד טפל הוא ג�)„�ÌÈ„¯Ùובכ"ז אלא במציאות�, רק ועצמותו·˘¯˘Ì(לא הגו� שורש התהוות כי

אלק' ש� דרגת היינו – הוי'˘·‚ÛÂ(מציאותו) ש� (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘�·˘דרגות ואי� ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' דהוי'

˘ÓÓשבנרתק חלק דכל – ונרתק ומג� השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופ� כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות חלקÏÙË(א� לכל

ע"י המאירי� השמש ואור קרני אות� ע� רק הוא ומתאחד מסתיר אבל Ê‰".שבשמש, ˜ÏÁ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לבאר: יש

ארבע ב� ש� הוא המפורש שש� לשיטתו נאמ� הרמב"�

פס"א)אותיות ח"א, נבוכי�, מורה באריכות: שמות(ראה לקב"ה יש אמנ� .

מאלו אחד א� א� – אותיות ושתי� וארבעי� עשרה שתי� בני

המפורש. ש� אינו

הגמרא: דברי את ג� הרמב"� יבאר וכ�

שהיה הגמרא ודברי הוי', ש� הוא – והמפורש הגדול הש�

לש� מתייחסי� חייב, רבה" "ש� המגד� שרק לטעות מקו�

'ied�ש את ה'מבר�' שג� מחדשת והגמרא ,'i'p'c'`.חייב

דעת על שחולק מי יש שכ�, גדול. בחידוש מדובר ואכ�,

בכס"מ)הרמב"� הובא הוי'(רמ"ה, ש� את המגד� רק ולדבריו, ,

רש"י דעת ג� זו חייב. אינו אדנות ש� את המגד� אבל חייב

ש�) המפורש(סנהדרי� ארבע`epiשש� ב� "ש� ואילו הוי', ש�

הוי'. ש� הוא אותיות"

[`n zxaeg 'zeniyx']

למשך מעמוד הל
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רביעי יו� התוכחה חובת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰Bà ,àèçL Bøáç úà äàBøä̈¤¤£¥¤¨¨

,BçéëBäì . . áèeîì Bøéæçäì äåöî ¯ äáBè àì Cøãa CìBä àeäL¤¥§¤¤Ÿ¨¦§¨§©§¦§¨§¦

.'òîBL éðéà' :Bì øîàéå àèBçä eäkiL ãò©¤©¥©¥§Ÿ©¥¦¥©

בשני להגדיר נית� ההוכחה מצוה של ויעודה תכליתה את

שוני�: אופני�

את שרואה יהודי ההוכחה. מעשה בעצ� המצוה תכלית א)

היא – הנדרשת והתוכחה כ�, על להוכיחו צרי� חוטא, רעהו

המצוה. של הסופית המטרה היא

שבסופו היא, והתכלית כשלעצמה, בתוכחה עניי� שו� אי� ב)

היא למוטב להחזירו שהדר� אלא בתשובה, יחזור החוטא דבר של

מיימוניות הגהות בעל הכריע וכ� תוכחה. ג)באמצעות ו, .(דעות

הבאה המסקנה נובעת זו ש�)מהכרעה למוכיח(הג"מ א� :

אינו הוא לתוכחתו, ישמע לא שהחוטא ספק לכל מעל ברור

החוטא את להחזיר היא התוכחה מטרת כי להוכיחו. מחויב

טע�. בה אי� מטרתה, את תשיג לא שהתוכחה ברור וא� למוטב,

הרמ"א לדעת זאת, ב)לעומת תרח, חברו(או"ח את הרואה

ברור א� אפילו להוכיחו חייב – התורה ממצוות אחת על שעבר

הזק� ואדמו"ר ישמע. לא שהלה ס"ד�ה)לו למרות(ש�, מנמק:

למחות יש זאת בכל התוכחה, את יקבל לא שהחוטא לנו שידוע

הוא בידו שמוחה ידי "ועל בזה', זה ערבי� ישראל 'כל כי בידו,

מהערבות". עצמו את מוציא

חמישי יו� תורניים במוסדות לימוד שכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰éãnìî ïéáéLBî¦¦§©§¥

.Cìôå Cìt ìëáe . . äðéãîe äðéãî ìëa úB÷Bðéz¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤¨¤¤

התלמידי�? מהורי לימוד שכר לדרוש רשאי תורני מוסד הא�

חובת הדי�, מעיקר שלפנינו: ההלכה בביאור תלויה זו שאלה

כי בגמרא, מבואר א� האב. על מוטלת הב� לימוד על התשלו�

עיר בכל תינוקות מלמדי שיושיבו תיק� גמלא ב� יהושע רבי

התקנה: מהות בהבנת נחלקו כי נראה, הראשוני� ומדברי ועיר.

המלמד, שכר למימו� נוגעת אינה התקנה כי הסוברי�, יש

פרנסי שעל אלא כמקוד�, התלמידי� הורי על מוטל נשאר אשר

לא וההורי� קבוע, מלמד יהא עיר שבכל לכ� לדאוג העיר

אחרת; לעיר בנ� את לשלוח יצטרכו

שכר שמימו� היא התקנה עיקר כי שכתבו, יש מאיד�

הנהלת ביד זכות אי� זה, לפי הציבור. מקופת יבוא המלמדי�

לערו� ועליה התלמידי�, מהורי לימוד שכר לדרוש המוסד

הציבור. כלל בי� מגבית

זו: בשאלה נחלקו דורנו פוסקי א� למעשה,

משה' כט)ב'אגרות ד שהחובה(יו"ד, השני, ההסבר כמו הכריע

בהלכות ג� מפורש שכ� לציי�, ויש הציבור. קופת על מוטלת

הזק� לרבינו ג)ת"ת ;(א,

הלוי' ב'שבט קמז)א� ופסק(ו, ולכא�, לכא� הדעות את הביא

זאת, הציבור. כלל על מוטלת החובה אי� הדעות לכל שבזמנינו

שכר על נוספי� ממרכיבי� בנוי הלימוד שכר שכיו� משו�

הסעות שירותי תורה, התלמוד בני� ואחזקת הקמת כגו� המלמד,

המקובל הנוהג זהו ובימינו שמאחר לומר ואי� ועוד. וארוחות,

הזק� אדמו"ר מדברי שכ� התקנה, בכלל נכנס זה מוכח(ש�)הרי

ב� יהושע ר' ידי על בזמנו שנקבע כפי לעול� נותר שהחיוב

החיוב. בכלל איננה הה� מהתנאי� חריגה וכל גמלא,

שישי יו� האב וכבוד הרב כבוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰äeöî íãàL íLk§¥¤¨¨§ª¤

øúé ,Baøå .Búàøéå Baø ãBáëa áiç àeä Ck ¯ Búàøéáe åéáà ãBáëa¦§¨¦§¦§¨¨©¨¦§©§¦§¨§©¨¥

Bàéáä ,äîëç BãnlL Baøå ,äfä íìBòä éiçì Bàéáä åéáàL ;åéáàî¥¨¦¤¨¦¡¦§©¥¨¨©¤§©¤¦§¨§¨¡¦

.àaä íìBòä éiçì§©¥¨¨©¨

רבו כבוד חיוב א) דברי�: שני הרמב"� כותב זו בהלכה

ב) ויראתו. אביו מכבוד נלמד והוא בתורה, מפורש לא ויראתו

אביו כי אביו, ויראת מכבוד יותר גדול ויראתו רבו כבוד חיוב

קבע ולכ� הבא. לעול� מביאו רבו ואילו הזה לעול� הביאו

ולא הרב, מכבוד גדול כבוד ל� "אי� ההלכה: בהמש� הרמב"�

הרב". ממורא יותר מורא

המצות רט)ובספר המצוה(מ"ע מלבד כי הרמב"� מוסי�

זק�" פני "והדרת שנאמר בכלל, חכמי� תלמידי יט,לכבד (ויקרא

בחיובלב) יש ,ceak�ג לרבו שאמרוxen`התלמיד וכמו רבו,

מי"ז)חכמי� פ"ד שמי�".(אבות כמורא רב� "מורא

הרמב"� כתב רבו בכבוד התלמיד חובת (בפירושולעני�

סופ"ב) ב"מ משנההמשניות, אלא ממנו למד כשלא אפילו שהיא

ברבו רק היינו אביו, מכבוד גדול רבו שכבוד שאמרו ומה אחת.

חכמתו. רוב ממנו שלמד המובהק,

שבת�קודש המפורש"? "השם מהו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰:ócâîä éðéc ïä elàå§¥¥¦¥©§©¥

òaøà ìL ãçéîä íMä úà LøôiL ãò ,äìé÷ñ áiç ócâîä ïéà¥©§©¥©¨§¦¨©¤§¨¥¤©¥©§ª¨¤©§©

.ãeé ïeð úìc óìà àeäL úBiúBà¦¤¨¤¨¤

ה דברי בגמראלכאורה, למפורש מנוגדי� ס,רמב"� (סנהדרי�

אותיות".א) ארבע ב� ש� ש'יבר�' "עד חייב אינו המגד� :

שרק לטעות מקו� היה ומשיבה: "פשיטא!". שואלת: הגמרא

להשמיענו ובאי� חייב, המפורש) (=הש� רבה" "ש� המגד�

המפורש הש� כ�, א� חייב. אותיות ארבע ב� ש� המגד� שג�

epi`�ב שש� הרמב"� דברי פשר ומה אותיות, ארבע ב� ש�

המיוחד"? "הש� הוא אותיות ארבע
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úeLaìúäk íìBòä̈¨§¦§©§

,óeba äîLpäzeigdl - ©§¨¨©
d"awd `lnn jk ± sebd z`

,ezeigdl ick mlerd z`

òétLîe,d"awd ±çk ©§¦©Ÿ©
,õøàa çîBväedf - ©¥©¨¨¤

,ux`a ielbay zeigdçëå§Ÿ©
íòéðîe ,íélbìba äòeðzä©§¨©©§©¦§¦¨
Bîk ,BðBöøk íâéäðîe©§¦¨¦§§
óebä úà äòéðî äîLpäL¤©§¨¨¥¦¨¤©

.dðBöøk ezâéäðîe± ©§¦©¦§¨
xac `ed sebdy zexnl

oeeik j` ,dnypdn cxtp

,sebd z` dign dnypdy

sebd z` dbidpn `id okl

m`zdaokae ;dpevxl

zerhl ,`eti` ,milelr

wx d"awd mby ,aeygle

,mlerd z` bidpne dign

envrykl mlerd eli`e

sebdy enk ,cxtp xac `ed

.dnypdn cxtp xac `ed

`ly xidfne weqtd `a okl

df oi` oky ,ef zerh erhi

.sebe dnypl llk dnecìLnä ïéà úîàa Cà,sebe dnypn ± ©¤¡¤¥©¨¨
ìLîpì äîBc,mlere zewl` ly ±íä óebäå äîLpä ék ,ììk ¤©¦§¨§¨¦©§¨¨§©¥

,íLøLa äfî äæ íéãøôð úîàa,micxtp miyxy seble dnypl - ¤¡¤¦§¨¦¤¦¤§¨§¨
BúîLpî Búeîöòå óebä LøL úeeäúä ïéà ék14úBthî àlà , ¦¥¦§©Ÿ¤©§©§¦¦§¨¤¨¦¦

,Bnàå åéáà;sebd xvep jkn -ïë éøçà íâåzeedzd ixg` ± ¨¦§¦§©©£¥¥
,sebdBìecb ïéà,sebd ly ±äìéëà éãé ìò àlà ,dcáì BúîLpî ¥¦¦¦§¨§©¨¤¨©§¥£¦¨

,íéLãç äòLz ìk Bnà úiúLe,xeaird iycg -Ck øçàå± §¦©¦¨¦§¨¢¨¦§©©¨

sebd lecib ielz ,dcild ixg`,Bîöòa BúiúLe Búìéëà éãé ìò©§¥£¦¨§¦¨§©§
dign wx dnypde ,dnypdn cxtp xac zn`a `ed sebdy ixd -

.sebd z`íúeäîe íúeîöò ìkL ,õøàäå íéîMä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨©¦§¨¨¤¤¨©§¨¨¨
èìçenä ñôàå ïéàî äeäúðmvra oi` iwl`d "oi`"d zpigan ± ¦§©¨¥©¦¨¤¤©§¨

,mi`xaple "yi"l mewn mey

åét çeøå 'ä øáãa ÷ø©¦§©§©¦
,Cøaúé"oi`"n e`xap md - ¦§¨¥

;"yi"lïéãò íâåixg` ± §©£©¦
mzeedzdávð,mda ±øác ¦¨§©

íäa òôBLå ,íìBòì 'ä§¨§¥©¨¤
äeäîe ,òâø ìëa ãéîz̈¦§¨¤©§©¤

îz íúBàãé,ycgn ± ¨¨¦
úeeäúäk ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¦§©
óeb CBúa LîMäî øBàä̈¥©¤¤§
Cøc Bîöò LîMä øeck©©¤¤©§¤¤

,ìLî,lirl xaqenk - ¨¨
`edy itk ynyd xe`y

ze`ivn epi` ,dnvr ynya

hytzn xe`dyk wx .llk

`ed my ,mlerd llga

ynya eli`e ."ze`ivn"

ixnbl lha `ed dnvr

mb jk ± exewnl ,ynyl

ezin`ly ,mi`xapd iabl

cinz mi`vnp md xac ly

,iwl`d geka ,mxewna

.mze` deedndíä ïk íàå§¦¥¥
,mi`xapd ±úîàa íéìèa§¥¦¤¡¤

éaâì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§©¥
,Cøaúé åét çeøå 'ä øác§©§©¦¦§¨¥
Búeäîa íéãçéîä©§ª¨¦§¨
Bîk Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§

,ïn÷ì øàaúiLji` - ¤¦§¨¥§©¨
lilk milha mi`xapde ± d"awd mr micge`n "eit gex"e '"d xac"

,envr d"awdle "eit gexe 'd xac"l ze`ivnaLîMä øBà ìehák§¦©¤¤
.LîMamiyibxn mde ,mi`xapa ybxp df oi` jk m` dnl ,j` ± ©¤¤

- ?"ze`ivn"le "yi"l mnvrúcîa ,åéúBøeáb ïä ïäL ÷ø©¤¥¥§¨§¦©
,íäa òôBMä úeiçä íéìòäìe øézñäì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¦§©£¦©©©¥©¨¤
éðôa øác íä elàk íàáö ìëå õøàäå íéîMä íéàøð eéäiL¤¦§¦§¦©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨§¦¥¨¨¦§¥

.Bîöò`xapdy ,xizqnd mevnvdn `ad xac ±`l s` yibxi `l ©§

äðåîàäå ãåçéä øòù
øéäæäì áåúëä êøöåä ïëìå
äìòú àìù 'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå
äàåìîå õøàäå íàáö ìëå íéîùäù êúòã ìò
àåä êåøá ùåã÷äå åîöò éðôá ãøôð øáã íä
óåâá äîùðä úåùáìúäë íìåòä ìë àìîî
íéìâìâá äòåðúä çëå õøàá çîåöä çë òéôùîå
úà äòéðî äîùðäù åîë åðåöøë íâéäðîå íòéðîå
ìùîä ïéà úîàá êà .äðåöøë åúâéäðîå óåâä
'éãøôð úîàá íä óåâäå äîùðä éë ììë ìùîðì äîåã
åúåîöòå óåâä ùøù úååäúä ïéà éë íùøùá äæî äæ
ïéà ïë éøçà íâå åîàå åéáà úåôèî àìà åúîùðî
úééúùå úìéëà éãé ìò àìà äãáì åúîùðî åìåãéâ
åúìéëà éãé ìò êë øçàå íéùãç äòùú ìë åîà
ìëù õøàäå íéîùä ïë ïéàù äî åîöòá åúééúùå
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
ùîùäî øåàä úååäúäë ùéì ïéàî ãéîú íúåà
íä ïë íàå ìùî êøã åîöò ùîùä øåãë óåâ êåúá
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì

162íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå

.10˘¯ÂÙÓÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא שהנברא להוכיח כא�, ג� הכוונה – ÒÙ‡Âרפ"ג ÔÈ‡'כו פיו רוח כו'˘·�·¯‡לגבי רוח כי ,

וה� מאלקי�, – הנברא והסתר מהוי', –˘ÓÓ „Á‡– אלק' מש� והגו� הוי' מש� הגו� שחיות אומר זה לפי והנה כו'. מסתיר אלק' ואי�

– התירו� וע"ז ואפס! אי� ולא לנשמה ועוד טפל הוא ג�)„�ÌÈ„¯Ùובכ"ז אלא במציאות�, רק ועצמותו·˘¯˘Ì(לא הגו� שורש התהוות כי

אלק' ש� דרגת היינו – הוי'˘·‚ÛÂ(מציאותו) ש� (ודרגת מנשמתו אינה –‡Ï‡ (ÂÏ˘ ‰Ó˘�·˘דרגות ואי� ‡ÂÏכו' ˙ÂÈË¯Ùאחד ואלק' דהוי'

˘ÓÓשבנרתק חלק דכל – ונרתק ומג� השמש ובדוגמת כביכול. דטפל, באופ� כ"א ממש). אחד – ואלק' הוי' שבכללות חלקÏÙË(א� לכל

ע"י המאירי� השמש ואור קרני אות� ע� רק הוא ומתאחד מסתיר אבל Ê‰".שבשמש, ˜ÏÁ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רביעי יו� התוכחה חובת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰Bà ,àèçL Bøáç úà äàBøä̈¤¤£¥¤¨¨

,BçéëBäì . . áèeîì Bøéæçäì äåöî ¯ äáBè àì Cøãa CìBä àeäL¤¥§¤¤Ÿ¨¦§¨§©§¦§¨§¦

.'òîBL éðéà' :Bì øîàéå àèBçä eäkiL ãò©¤©¥©¥§Ÿ©¥¦¥©

בשני להגדיר נית� ההוכחה מצוה של ויעודה תכליתה את

שוני�: אופני�

את שרואה יהודי ההוכחה. מעשה בעצ� המצוה תכלית א)

היא – הנדרשת והתוכחה כ�, על להוכיחו צרי� חוטא, רעהו

המצוה. של הסופית המטרה היא

שבסופו היא, והתכלית כשלעצמה, בתוכחה עניי� שו� אי� ב)

היא למוטב להחזירו שהדר� אלא בתשובה, יחזור החוטא דבר של

מיימוניות הגהות בעל הכריע וכ� תוכחה. ג)באמצעות ו, .(דעות

הבאה המסקנה נובעת זו ש�)מהכרעה למוכיח(הג"מ א� :

אינו הוא לתוכחתו, ישמע לא שהחוטא ספק לכל מעל ברור

החוטא את להחזיר היא התוכחה מטרת כי להוכיחו. מחויב

טע�. בה אי� מטרתה, את תשיג לא שהתוכחה ברור וא� למוטב,

הרמ"א לדעת זאת, ב)לעומת תרח, חברו(או"ח את הרואה

ברור א� אפילו להוכיחו חייב – התורה ממצוות אחת על שעבר

הזק� ואדמו"ר ישמע. לא שהלה ס"ד�ה)לו למרות(ש�, מנמק:

למחות יש זאת בכל התוכחה, את יקבל לא שהחוטא לנו שידוע

הוא בידו שמוחה ידי "ועל בזה', זה ערבי� ישראל 'כל כי בידו,

מהערבות". עצמו את מוציא

חמישי יו� תורניים במוסדות לימוד שכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰éãnìî ïéáéLBî¦¦§©§¥

.Cìôå Cìt ìëáe . . äðéãîe äðéãî ìëa úB÷Bðéz¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤¨¤¤

התלמידי�? מהורי לימוד שכר לדרוש רשאי תורני מוסד הא�

חובת הדי�, מעיקר שלפנינו: ההלכה בביאור תלויה זו שאלה

כי בגמרא, מבואר א� האב. על מוטלת הב� לימוד על התשלו�

עיר בכל תינוקות מלמדי שיושיבו תיק� גמלא ב� יהושע רבי

התקנה: מהות בהבנת נחלקו כי נראה, הראשוני� ומדברי ועיר.

המלמד, שכר למימו� נוגעת אינה התקנה כי הסוברי�, יש

פרנסי שעל אלא כמקוד�, התלמידי� הורי על מוטל נשאר אשר

לא וההורי� קבוע, מלמד יהא עיר שבכל לכ� לדאוג העיר

אחרת; לעיר בנ� את לשלוח יצטרכו

שכר שמימו� היא התקנה עיקר כי שכתבו, יש מאיד�

הנהלת ביד זכות אי� זה, לפי הציבור. מקופת יבוא המלמדי�

לערו� ועליה התלמידי�, מהורי לימוד שכר לדרוש המוסד

הציבור. כלל בי� מגבית

זו: בשאלה נחלקו דורנו פוסקי א� למעשה,

משה' כט)ב'אגרות ד שהחובה(יו"ד, השני, ההסבר כמו הכריע

בהלכות ג� מפורש שכ� לציי�, ויש הציבור. קופת על מוטלת

הזק� לרבינו ג)ת"ת ;(א,

הלוי' ב'שבט קמז)א� ופסק(ו, ולכא�, לכא� הדעות את הביא

זאת, הציבור. כלל על מוטלת החובה אי� הדעות לכל שבזמנינו

שכר על נוספי� ממרכיבי� בנוי הלימוד שכר שכיו� משו�

הסעות שירותי תורה, התלמוד בני� ואחזקת הקמת כגו� המלמד,

המקובל הנוהג זהו ובימינו שמאחר לומר ואי� ועוד. וארוחות,

הזק� אדמו"ר מדברי שכ� התקנה, בכלל נכנס זה מוכח(ש�)הרי

ב� יהושע ר' ידי על בזמנו שנקבע כפי לעול� נותר שהחיוב

החיוב. בכלל איננה הה� מהתנאי� חריגה וכל גמלא,

שישי יו� האב וכבוד הרב כבוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰äeöî íãàL íLk§¥¤¨¨§ª¤

øúé ,Baøå .Búàøéå Baø ãBáëa áiç àeä Ck ¯ Búàøéáe åéáà ãBáëa¦§¨¦§¦§¨¨©¨¦§©§¦§¨§©¨¥

Bàéáä ,äîëç BãnlL Baøå ,äfä íìBòä éiçì Bàéáä åéáàL ;åéáàî¥¨¦¤¨¦¡¦§©¥¨¨©¤§©¤¦§¨§¨¡¦

.àaä íìBòä éiçì§©¥¨¨©¨

רבו כבוד חיוב א) דברי�: שני הרמב"� כותב זו בהלכה

ב) ויראתו. אביו מכבוד נלמד והוא בתורה, מפורש לא ויראתו

אביו כי אביו, ויראת מכבוד יותר גדול ויראתו רבו כבוד חיוב

קבע ולכ� הבא. לעול� מביאו רבו ואילו הזה לעול� הביאו

ולא הרב, מכבוד גדול כבוד ל� "אי� ההלכה: בהמש� הרמב"�

הרב". ממורא יותר מורא

המצות רט)ובספר המצוה(מ"ע מלבד כי הרמב"� מוסי�

זק�" פני "והדרת שנאמר בכלל, חכמי� תלמידי יט,לכבד (ויקרא

בחיובלב) יש ,ceak�ג לרבו שאמרוxen`התלמיד וכמו רבו,

מי"ז)חכמי� פ"ד שמי�".(אבות כמורא רב� "מורא

הרמב"� כתב רבו בכבוד התלמיד חובת (בפירושולעני�

סופ"ב) ב"מ משנההמשניות, אלא ממנו למד כשלא אפילו שהיא

ברבו רק היינו אביו, מכבוד גדול רבו שכבוד שאמרו ומה אחת.

חכמתו. רוב ממנו שלמד המובהק,

שבת�קודש המפורש"? "השם מהו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰:ócâîä éðéc ïä elàå§¥¥¦¥©§©¥

òaøà ìL ãçéîä íMä úà LøôiL ãò ,äìé÷ñ áiç ócâîä ïéà¥©§©¥©¨§¦¨©¤§¨¥¤©¥©§ª¨¤©§©

.ãeé ïeð úìc óìà àeäL úBiúBà¦¤¨¤¨¤

ה דברי בגמראלכאורה, למפורש מנוגדי� ס,רמב"� (סנהדרי�

אותיות".א) ארבע ב� ש� ש'יבר�' "עד חייב אינו המגד� :

שרק לטעות מקו� היה ומשיבה: "פשיטא!". שואלת: הגמרא

להשמיענו ובאי� חייב, המפורש) (=הש� רבה" "ש� המגד�

המפורש הש� כ�, א� חייב. אותיות ארבע ב� ש� המגד� שג�

epi`�ב שש� הרמב"� דברי פשר ומה אותיות, ארבע ב� ש�

המיוחד"? "הש� הוא אותיות ארבע



oeiqכד 'k ipy mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ' שני יו�
פרקז

,162 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå .æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

;"yi"l "oi`"n cinz eze` deedne cinz ea `vnpd xewnd z`

envr yibxdl leki `ed okl ,xewnd z` yibxn `ed oi`y oeeike

eli`k ,"ze`ivn"e "yi"l

.envrl xac `edïéà Cà©¥
àlà øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥¤¨

ìáà ,íéðBzçzì,eli`e ± ©©§¦£¨
àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨
Lnî àìk dén÷ àlkª¨©¥§¨©¨

,éáéLçd"awd iabl lkd - £¦¥
,ynn melkl aygp `l

íBìLå ñç úøzñî äøeábä úcî ïéàå ,LîMa LîMä øBàk§©¤¤©¤¤§¥¦©©§¨©§¤¤©§¨
àeä 'ä" àlà Bîöò éðôa øác äpðéà ék ,Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥¦¥¤¨¨¨¦§¥©§¤¨

:"íéäìàäxzqdd - ¨¡Ÿ¦
cvnyzcne miwl` my

mr cg` xac `ed ,dxeabd

cqgd zcn ,'ied

oi` `linne ,zelbzdde

iabl xzqd meyn jka

mvr oi` ,oky ,d"awd

.mvr lr xizqn

.æ ÷øtz` dxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ux`d lre lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr

icrlany `l` ,sqep l-` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn

ea micgeine ze`ivna milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd

mevnvdy `l` ;jxazi

zeigd lr mixizqn xzqdde

`xapd z` deednd ,ziwl`d

`ly ,"yi"l "oi`"n cinz

`xapa dielb didz `le d`xiz

envr z` `xapd yibxn okle -

`ed xzqdd ,mxa ;"ze`ivn"l

eli`e ,cala `xapd iabl wx

meyn xzqda oi` ,d"awd iabl

md miwl`e 'ied oky ,xzqd

lr dqkn epi` miwl` my cvny xzqdde ,cg` xac mdipy md ,"cg `lek"

oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f wxt ,df wxta .'ied my

ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd xdfa aezky dn

ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi ly xzei dlrpd

wx `ed "cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei jenpd

xzei dlrp ote` yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` l-` `edy d"awd ly ecegi

cegid zernyny ,o`k x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly

- jxazi ea micgeine milha mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id

,oky .cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k

xeaicd `edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd z` deednd iwl`d gekd

lynl enk) exewna oiicr `vnp df geky drya ,zeklnd zpiga ,dlrnly

,alay zecnae genay daygna oiicr zelelk exeaic zeize`yk ,mc`a

l"pk" :`"hily x"enc` w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn xg`l ze`iand

cner (zeklnd zpiga) dlrnly xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k - k"t `"g

dlrnl ody dlrnly zecna ixd (dlrnly zecna zellkzda oiicr

zecnd ixdy ,onfe mewna milabend mi`xape zenlerl xewn zeidln

d zelabdn dlrnle (zelaben izla) "seq oi`" od dlrnlyixd ,onfde mewn

,xzei dlrpd d"awd mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna mdy itk mi`xapd

ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y myk ,mxewna ze`ivna milha mdy

xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d gekdy drya ,eli`e .ynya ,exewna

xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg` `a (zeklnd zpiga ,dlrnly

ly ef dbixcn iabl ,mi`xapl

xak xyt` i` ,iwl`d gekd

milha mi`xapdy xnel

,oky ,qt`e oi` mde ze`ivna

lreta xewn dyrp `edy oeeik

mi`xapdy ixd ,mi`xapl

.ef dbixcna mewn miqtez

my mby zexnl ,ef dbixcna

zcg`zn `ide "seq oi`" jynp

zbixcn) iwl`d gekd mr

`cegi" wx `ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly xeaicd

mpn`e ,dn ze`ivn md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz

.ixnbl lhazz dze`ivny efk dcna `l la` ,zewl`l dlha ef ze`ivn

äæáe,lirl xaecy dna ±÷eñôc ,LBãwä øäfa áeúkM äî ïáeé ¨¤©©¤¨©Ÿ©©¨§¨
"ìàøNé òîL","cg` 'd" cr ±,"äàlò àãeçé" àeäote`d - §©¦§¨¥¦¨¦¨¨

,'d zecg`a xzei dlrpd"ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e¨¥§©§§¨¨¤
,"äàzz àãeçé" àeä ¯efi` .'d zecg`a xzei jenpd ote`d - ¦¨©¨¨

- ?cegid oiprl "cre mlerl ezekln ceak my jexa"l yi zekiiy

ïåúà éôelça "ãçà" àeä "ãòå" ék1ik ± .2`id "cre" dlnd ¦¨¤¤¨§¦¥¨§¨
ly "e" ze`a ztlgen "cg`"n "`" ze`d .zeize` iteliga "cg`"

± jynd zeize`) "ed`" zeize`l yiy zekiiyl m`zda ± "cre"

ztlgen "cg`"n "g" ze`de ;odipia (`"hily x"enc` w"k zxrd

,"r"gd`" zeize`dn od odizy oky ± "cre" ly "r" ze`a

"c"d ziyrp "cg`"n izax "c" ze`de ;cg` odly "`ven"dy

."cre"n,äfä øzñääå íeöîvä íòèå úañ ,äpä ék¦¦¥¦©§©©©¦§§©¤§¥©¤
íìBòä ìL úeiçä úà àeä-Ceøa-LBãwä íéìòäå øézñäL¤¦§¦§¤§¦©¨¨¤©©¤¨¨

Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk,xnelk ± §¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì

:íéäìàä àåä

éùéîç íåéäæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé
äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,�ברוקלי) וביאורי�" ("תשובות ליובאוויטש" ב"קוב� � זה" חילו� ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקוב�

ב"אחד". "ועד" חילו� אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד ˘ËÈÏ"‡:2.תשל"ד) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בזח"ב "כמ"ש

א". קלה,

oeiq `"k iyily mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"א שלישי יו�

,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

,recndn ?envr ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

lha `edy ,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did

,`ed xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivnaàeä äpä¦¥
úelbúä ìéáLa àeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé̈©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìîdidiy - ©§¦§¨¥
,jlnd `ed d"awdy ielb

Cìî ïéà"coipr jiiy `l ± §¥¤¤
,dkelnd,"íò àìa- §Ÿ©

,jlnd jelni mdilry

lî "íò" LeøtïBL ¥©¦§
,"úeîîBò"milgb" enk - §

miieak milgb ,"zenner

jk ;y`d zi`xp `l mda

dpeekdy ,jlnl qgia mb

`ly dl` ,`id "mr"a

mr xywd mda d`xp

,jlndíéøác íäL¤¥§¨¦
íé÷Bçøe íéøæå íéãøôð¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònî`wece - ¦©£©©¤¤
,dkelnd oipr `a mdilr

.jlnd l` mzelhazd cvn

Bì eéä elôà elà ék,jlnl ±iL àì ¯ ãàî íéaø íéðaC ¦¦£¦¨¨¦©¦§ŸŸ©¨
,íäéìò "äëeìî" íL± envr jlndn wlg md mipa ,oky - ¥§¨£¥¤

`l` ,dkelnd oipr mdilr jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa"

;mixfe miwegx lr `wecïëå,dkelnd oipr jiiy `l ±ìò elôà §¥£¦©
,ícáì íéøNmd ,envr jlndn wlg mixyd oi`y zexnl - ¨¦§©¨

mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk ,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf

.dkelnd oipr jiiy `l mdilrúøãä" ¯ à÷åc ¯ "íò áøa" ÷ø©§¨¨©§¨©§©
."Cìîef dnbeca ;dkelnd oipr jiiy `wec mr aex lr ,oky ± ¤¤

lr `id dlrnly dkelnd zelbzd zilkzy ,dlrnl xacd

envr ipta cxtp xack mi`xpd dl` ,`wec mipezgzd mi`xapd

ji` d`xp `le ,zewl`n

± zewl`l milha md

`a mdilr,dkelnd oipr

milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlìò äøBnä íLå§¥©¤©
,Cøaúé Búeëìî úcî¦©©§¦§¨¥
ék ,úeðãà íL àeä± ¥©§¦

dn `ed dkelnd oipr

y.õøàä ìk ïBãà àeä¨¨¨¨¤
Bæ äcî ék ,àöîðåzcn ± §¦§¨¦¦¨

,zeklndäæ íLåmyd ± §¥¤
lr dxend zepc` ly

,dkelnïéeänä ïä¥©§©¦
úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe§©§¦¨¨¦§
,åLëò àeäL úBîk íìBò¨§¤©§¨
ãøôð øáãå øeîb Lé¥¨§¨¨¦§¨
ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥
íBìLå ñç äæ íLå Bæ äcî úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna©§¦©¨¦§¦§©§¦¨§¥¤©§¨

,mlerdn ±åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì øæBç íìBòä äéä̈¨¨¨¥¦§¦§©§©¦
íL äéä àìå ,Lnî úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúédxcbdd ± ¦§¨¥¨¥¨©§¦©¨§Ÿ¨¨¥

ly"íìBò",lg ±.ììk åéìòly oipr `ed "mler" ,oky ± ¨¨¨§¨
el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna ,mye ,dlabde ze`ivn

.mler ly zelabdd

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö̈¨©§¨©¨
zeevwd yy md dl` ±

,mewnd oipr zexicbnd

äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça§¦©§©¨©Ÿ¤
.ãéúòålr `wece ± §¨¦

milabend mi`xapd

ly zexcbda miwlegne

myd ltep ,onfe mewn

."mler"úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦
elà,onfe mewn ly ±ïéà ¥¥

úBcna úeëiL íäì̈¤©¨©¦
,úBðBéìòä úBLBãwä,"seq oi`" od zecnd ik ."zeliv`"d mlera - ©§¨¤§

jke ,"seq oi`" ly dpigaa cqg `id cqgd zcny ,lirl xkfenk

,onf e` mewn ly zelabdd llk oda jiiy `ly ixd ± zecnd x`y

,dlabd lkn dlrnle "seq oi`" ody oeeikBúeëìî úcîa íà ék¦¦§¦©©§
iL dcáì Cøaúéò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì Cõ÷ ïéà ã ¦§¨¥§©¨©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥

,úéìëz ïéà ãò ähîìe- §©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy

xzeia mipeilrd mi`xapd

mipezgzd mi`xapd lre

o`k xn`py ixd ± xzeia

,mewn ly miieqn xcb

dlrn mewn ly zewlgzd

,zegex 'ce dhneïëåjiiy ± §¥
jln `edy xnel'ãì§

,ïéøèñmiccv drax` lr - ¦§¦
,xnelk .mlerd ly

,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzddïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa,deeda -,Cìî 'ä- ¦§¦©§©¤¤¨¨

,xara"Cìîé 'ä3oiprl zekiiy zekln zpigaly ixd ,cizra ± . ¦§Ÿ

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå

áô'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå

התפילה.3. נוסח



כה oeiq `"k iyily mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"א שלישי יו�

,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

,recndn ?envr ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`

lha `edy ,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did

,`ed xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivnaàeä äpä¦¥
úelbúä ìéáLa àeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé̈©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨¦§¦¦§©

,Cøaúé Búeëìîdidiy - ©§¦§¨¥
,jlnd `ed d"awdy ielb

Cìî ïéà"coipr jiiy `l ± §¥¤¤
,dkelnd,"íò àìa- §Ÿ©

,jlnd jelni mdilry

lî "íò" LeøtïBL ¥©¦§
,"úeîîBò"milgb" enk - §

miieak milgb ,"zenner

jk ;y`d zi`xp `l mda

dpeekdy ,jlnl qgia mb

`ly dl` ,`id "mr"a

mr xywd mda d`xp

,jlndíéøác íäL¤¥§¨¦
íé÷Bçøe íéøæå íéãøôð¦§¨¦§¨¦§¦

,Cìnä úìònî`wece - ¦©£©©¤¤
,dkelnd oipr `a mdilr

.jlnd l` mzelhazd cvn

Bì eéä elôà elà ék,jlnl ±iL àì ¯ ãàî íéaø íéðaC ¦¦£¦¨¨¦©¦§ŸŸ©¨
,íäéìò "äëeìî" íL± envr jlndn wlg md mipa ,oky - ¥§¨£¥¤

`l` ,dkelnd oipr mdilr jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa"

;mixfe miwegx lr `wecïëå,dkelnd oipr jiiy `l ±ìò elôà §¥£¦©
,ícáì íéøNmd ,envr jlndn wlg mixyd oi`y zexnl - ¨¦§©¨

mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk ,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf

.dkelnd oipr jiiy `l mdilrúøãä" ¯ à÷åc ¯ "íò áøa" ÷ø©§¨¨©§¨©§©
."Cìîef dnbeca ;dkelnd oipr jiiy `wec mr aex lr ,oky ± ¤¤

lr `id dlrnly dkelnd zelbzd zilkzy ,dlrnl xacd

envr ipta cxtp xack mi`xpd dl` ,`wec mipezgzd mi`xapd

ji` d`xp `le ,zewl`n

± zewl`l milha md

`a mdilr,dkelnd oipr

milhae mirpkp eidi mdy

.d"awdlìò äøBnä íLå§¥©¤©
,Cøaúé Búeëìî úcî¦©©§¦§¨¥
ék ,úeðãà íL àeä± ¥©§¦

dn `ed dkelnd oipr

y.õøàä ìk ïBãà àeä¨¨¨¨¤
Bæ äcî ék ,àöîðåzcn ± §¦§¨¦¦¨

,zeklndäæ íLåmyd ± §¥¤
lr dxend zepc` ly

,dkelnïéeänä ïä¥©§©¦
úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe§©§¦¨¨¦§
,åLëò àeäL úBîk íìBò¨§¤©§¨
ãøôð øáãå øeîb Lé¥¨§¨¨¦§¨
ìèa Bðéàå Bîöò éðôa¦§¥©§§¥¨¥
íBìLå ñç äæ íLå Bæ äcî úe÷lzñäa ék ,Lnî úeàéöna©§¦©¨¦§¦§©§¦¨§¥¤©§¨

,mlerdn ±åét çeøå 'ä øáãa BøB÷îì øæBç íìBòä äéä̈¨¨¨¥¦§¦§©§©¦
íL äéä àìå ,Lnî úeàéöna íL ìèáe ,Cøaúédxcbdd ± ¦§¨¥¨¥¨©§¦©¨§Ÿ¨¨¥

ly"íìBò",lg ±.ììk åéìòly oipr `ed "mler" ,oky ± ¨¨¨§¨
el eid `le "ze`ivn" did `l ,exewna ,mye ,dlabde ze`ivn

.mler ly zelabdd

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôö̈¨©§¨©¨
zeevwd yy md dl` ±

,mewnd oipr zexicbnd

äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéça§¦©§©¨©Ÿ¤
.ãéúòålr `wece ± §¨¦

milabend mi`xapd

ly zexcbda miwlegne

myd ltep ,onfe mewn

."mler"úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦
elà,onfe mewn ly ±ïéà ¥¥

úBcna úeëiL íäì̈¤©¨©¦
,úBðBéìòä úBLBãwä,"seq oi`" od zecnd ik ."zeliv`"d mlera - ©§¨¤§

jke ,"seq oi`" ly dpigaa cqg `id cqgd zcny ,lirl xkfenk

,onf e` mewn ly zelabdd llk oda jiiy `ly ixd ± zecnd x`y

,dlabd lkn dlrnle "seq oi`" ody oeeikBúeëìî úcîa íà ék¦¦§¦©©§
iL dcáì Cøaúéò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì Cõ÷ ïéà ã ¦§¨¥§©¨©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥

,úéìëz ïéà ãò ähîìe- §©¨©¥©§¦
lr jln `ed d"awdy

xzeia mipeilrd mi`xapd

mipezgzd mi`xapd lre

o`k xn`py ixd ± xzeia

,mewn ly miieqn xcb

dlrn mewn ly zewlgzd

,zegex 'ce dhneïëåjiiy ± §¥
jln `edy xnel'ãì§

,ïéøèñmiccv drax` lr - ¦§¦
,xnelk .mlerd ly

,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzddïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa,deeda -,Cìî 'ä- ¦§¦©§©¤¤¨¨

,xara"Cìîé 'ä3oiprl zekiiy zekln zpigaly ixd ,cizra ± . ¦§Ÿ

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå

áô'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå

התפילה.3. נוסח



oeiqכו a"k iriax mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"ב רביעי יו�

,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen.íéðåúçúì åìéôà ,164 'îò ãò ...é"ôòà äðäå

.onfdïéàî íúeeäúäå ,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä úeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©©¨§¥©©§©§¦§©¨¥©¦
íLå Cøaúé Búeëìî úcnî àeä ,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å ,Léì§¥§¦¨¨§©¦¨¦¦©©§¦§¨¥§¥

.àeä¯Ceøa úeðãàxyw yi zepc` mye zeklnd zcnl wx ixdy ± ©§¨
.xen`k ,onfe mewnlúãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¦§¨¥
Bîk ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§

,øàaúiL,oldlCëìä± ¤¦§¨¥¦§¨
,oklíB÷nä úðéça íb©§¦©©¨
ïîfäåzcnn mieedznd ± §©§©

,zeklndúeàéöna íéìèa§¥¦©§¦
Búeäî éaâì Lnî©¨§©¥¨
ìehák ,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥§¦

.LîMa LîMä øBà± ©¤¤©¤¤
xy`k cnrna o`k xaecn

(mewne onf) zenlerd xewn

zeklnd zpigaa "cner"

ezedna zcgein `idy itk

zilkza jxazi ezenvre

lr ,d`a `idy iptl ,cegid

yalzdl ,minevnv ici

y zenleraenk mby zexnl ,oky ;mzeigdle mzeedl dhnl

"my" j` ,onfe mewnl xewn mda xak yi ef dbixcna `id zeklny

epipr edf .d"awd iabl ixnbl ze`ivna zelha onfde mewnd zepiga

mi`xapdy itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d ,"d`lir `cegi" ly

cvn ,oky ,ynn ze`ivna milha mdy ote`a d"awd mr micgein

ly mze`ivn z` milretd ,zepc` mye zeklnd zcn) mxewn

.mdly "ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapdíL áelL eäæå§¤¦¥
,ä"éåä íLa úeðãàmy zeize`y enk ,aeliyd oipr epyi zenya - ©§§¥£¨¨

d`a ely ze`dy myde ± xg` my zeize`a zealzyn cg`

,(ea aleyn ipyd myd ,xnelk) zexabzda `ed df my ,dligza

`ed aeliyd zenyn oey`xd m` ;df my cvn enk `id zelbzddy

ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab ly myde) cqg ly myn

ote`d .d`ld jke ,cqg

mye zekln ly dbixcnde

itk ,mi`xapd xewn ,i"pc`

mr micgein oiicr mdy

jxazi ezenvre ezedn

xewn zeidln dlrnly

i"pc` my `xwp - ,mi`xapl

cvny ± 'ied mya "aeliya"

'ied my ly "zexabzd"d

,ze`ivna mi`xapd milha

zepc` mye zeklny itk mb

.mxewn `edä"éåä íL ék¦¥£¨¨
ïî äìòîì àeäL äøBî¤¤§©§¨¦
äåä äéä àeäL ,ïîfä©§©¤¨¨Ÿ¤

äéäéå,cgia ±ãçà òâøa± §¦§¤§¤©¤¨
ded ,xar ,el` zepiga yly

dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner" cgia cizre

.onfd onïëå ,[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa] áeúkL Bîkjk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
,mbúðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷nä.zegex rax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
,zekln ,i"pc` my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd

i"pc` myy df cvn ,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi

edf ± .ynn ze`ivna mewnde onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl ."d`lir `cegi" oipr xen`k

ét¯ìò¯óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë¯ét¯ìò¯óà ¯ ïîfäå,mb - §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

`vnp my mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk

,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mdaúcîa ãçéúnL eðéäc§©§¤¦§©¥§¦©
CLîð äpnnL Búeëìî©§¤¦¤¨¦§¨
,ïîfäå íB÷nä äeäúðå- §¦§©¤©¨§©§©

`idy itk zeklnd zcn

ixg` ,dhnl d`a

"zeig"d zeidl ,minevnv

mb j` ;dhnl mewne onf ly

zcgein ,zekln ly ef dbxc

zpigaa mb jk .d"awd mr

d"awd `vnp ,onfe mewn

`l` ,onfe mewnn dlrnly

zcn jk lr dqkn o`k

mi`xapdy ote`a ,zeklnd

"ze`ivn"k e`xiie eybxei

.mewne onf ly zewlgzde zelabd mräàzz àãeçé eäæåote`d ± §¤¦¨©¨¨
.ynn ze`ivna milha mpi` mi`xapdy .cegi ly xzei oezgzd

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidl mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky

áelL]my ±a ä"éåämy ±,[àeä¯Ceøa úeðãàaleyn 'ied my - ¦£¨¨§©§¨
,xnelk ,zepc` my jeza

,mlrda o`k `ed 'ied my

zelbzda `ed zepc` mye

ly ze`ivnl mewn ozepe

.mewne onfeðééäc,xnelk ± §©§
,Cøaúé Búeîöòå BúeänL¤¨§©§¦§¨¥
"óBñ¯ïéà" íLa àø÷pä©¦§¨§¥¥
ìk úà àìî ¯ àeä¯Ceøä¨¥¤¨
,íB÷îe ïîæa Lnî õøàä̈¨¤©¨¦§©¨
õøàáe ìònî íéîMa ék¦©¨©¦¦©©¨¨¤

ïéøèñ 'ãìe,zegex rax` ± §¦§¦
óBñ¯ïéà¯øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥
ék ,Lnî äåLa àeä¯Ceøä§¨¤©¨¦

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä

164êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ

oeiq b"k iying mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"ג חמישי יו�

,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr.[ì"æ ÷"îøäî

õøàa àeä Ckàeä ìkä ék ,Lnî ìònî íéîMa Bîk úçzî ¨¨¨¤¦©©§©¨©¦¦©©©¨¦©Ÿ
,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàa úeàéöna ìèaä ,íB÷î úðéça§¦©¨©¨¥©§¦§¥¨

Ba Laìúnäzpigaa ± ©¦§©¥
,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.Cøaúéoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `ed jexa seq

mey oi` ,mewne onfn ixnbl

`ed ± ux`e miny oia lcad

.deeya mewn lka `vnp

cvn ixd ,jky oeeik ,`l`

`ed jexa seq oi` xe`

mewnd zpiga dkixv dzid

?ixnbl lhaidl onfde÷øiptn ,ze`ivna milha md oi` ±úcnL ©¤¦©
óBñ¯ïéà¯øBà øézñäì ,øzñääå íeöîvä úcî àéä Búeëìî©§¦¦©©¦§§©¤§¥§©§¦¥

,àeä¯Ceøami`xapdy - ¨
ick z`fe ,ea eyibxi `l

íB÷näå ïîfä eìèaé àlL¤Ÿ¦¨§©§©§©¨
àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ
ïîæ úðéça íeL äéäé¦§¤§¦©§©
elôà úeàéöna íB÷îe¨©§¦£¦

.íéðBzçzìoeeik wx ± ©©§¦
lr dxizqn zekln zpigay

,`ed jexa seq oi` xe`d

onfd oipr zeidl leki

.mi`xapl mewnde

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4,"éúéðL àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥©©¤¨£¦Ÿ¨¦¦
Leøt`id "izipy `l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¥

dl` iabl epevx z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx

dpeekd `l` ,d`ld jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery

ip`" :xne` d"awdy `id

mey oi`y ,"izipzyd `l

.d"awda melye qg iepiy

riavdl llk jiiy `l ixd

iepiy lertiy oipr mey lr

xacd !jxazi ea melye qg

mewn zzl lekiy icigid

iepiy dlilg epyiy aeygl
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z`ixa cvn jxazi
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,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed cvik

mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd

ixg` "ecal" `edy ,oaen ± jxazi ez` cgeine ze`ivna lha

d`ixad lk ,oky ,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad

zi`xp d`ixady dn .jxazi ez` zcgeine ze`ivna dlha

jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd mi`xapd iabl wx df ixd "ze`ivn"k

zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed ixde ,llk ze`ivn mey `id oi`

.d`ixad iptl `edy enkíéøîBàL eäæå5äzà" :ly epeaix ± §¤¤§¦©¨
,mler,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä`xapyn - ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨

n`pa witqn did :dxe`kl .mlerd`xap `ly cr `ed dz`" x

" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne mlerd`ed dz`"`xapyn

mrtd cer xn`p ,`l` ±

,yibcdl ick ,"`ed dz`"

ixg`y "`ed dz`"dy

eze` `ed ,mlerd z`ixa

z`ixa iptly "`ed dz`"
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,Búeîöòambe -àìå §©§§Ÿ

Bzòãa6yiy zexnly - , §©§
mlerd z`ixay xnel mewn

ezrca iepiy deedz7,

sqeezdy dnay epayga
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:ezricia iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd

zrici dpyi d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl

.epnn mieedznd mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr

ì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8àeäå ,òeãiä àeäå ,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©§©¨©§
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"d epyi :micxtp mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xdrcei"
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"d dpyie ,eze`driclv` eli`e ;oiadle zrcl zrcd gek ± "

,envr "`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd,ãçà ìkä©Ÿ¤¨

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

ïåùàø íåé'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
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,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàa úeàéöna ìèaä ,íB÷î úðéça§¦©¨©¨¥©§¦§¥¨
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,mewnúcî éãé ìò©§¥¦©

Ba úãçéîä Búeëìî©§©§ª¤¤
.Cøaúéoi` xe` iable ± ¦§¨¥

dlrnly `ed jexa seq

mey oi` ,mewne onfn ixnbl

`ed ± ux`e miny oia lcad
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cvn ixd ,jky oeeik ,`l`

`ed jexa seq oi` xe`

mewnd zpiga dkixv dzid
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,àeä¯Ceøami`xapdy - ¨
ick z`fe ,ea eyibxi `l
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àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ
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Leøt`id "izipy `l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¥

dl` iabl epevx z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx
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ip`" :xne` d"awdy `id

mey oi`y ,"izipzyd `l

.d"awda melye qg iepiy
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iepiy dlilg epyiy aeygl
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z`ixa cvn jxazi
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,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed cvik

mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd

ixg` "ecal" `edy ,oaen ± jxazi ez` cgeine ze`ivna lha

d`ixad lk ,oky ,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad

zi`xp d`ixady dn .jxazi ez` zcgeine ze`ivna dlha

jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd mi`xapd iabl wx df ixd "ze`ivn"k

zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed ixde ,llk ze`ivn mey `id oi`

.d`ixad iptl `edy enkíéøîBàL eäæå5äzà" :ly epeaix ± §¤¤§¦©¨
,mler,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä`xapyn - ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨

n`pa witqn did :dxe`kl .mlerd`xap `ly cr `ed dz`" x

" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne mlerd`ed dz`"`xapyn

mrtd cer xn`p ,`l` ±

,yibcdl ick ,"`ed dz`"

ixg`y "`ed dz`"dy

eze` `ed ,mlerd z`ixa

z`ixa iptly "`ed dz`"

,mlerdéepL íeL éìa§¦¦
,Búeîöòambe -àìå §©§§Ÿ

Bzòãa6yiy zexnly - , §©§
mlerd z`ixay xnel mewn

ezrca iepiy deedz7,

sqeezdy dnay epayga

deedn `linne ,mlerd z` rcei `edy dricia edyn sqeezd mler

iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` okl ± ezrca iepiy xacd

,melye qgepnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa ék¦¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤
,Bìöà úeàéöna ìèáelk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ¨¥©§¦¤§

:ezricia iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd

zrici dpyi d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl

.epnn mieedznd mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr

ì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8àeäå ,òeãiä àeäå ,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©§©¨©§
dîöò äòcäwlgay ipy wxta hexit xzia xaqedy itk ± ©¥¨©§¨

"d epyi :micxtp mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xdrcei"

"d epyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ±reci± "xacdmirceiy

"d dpyie ,eze`driclv` eli`e ;oiadle zrcl zrcd gek ± "

,envr "`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd,ãçà ìkä©Ÿ¤¨

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

ïåùàø íåé'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
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äæ øáãå,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà,mc`d ±àìå ,Bøîàì §¨¨¤¥Ÿ©©¤§¨§§Ÿ
ì ïæàaíãàä áìa àìå ,BòîL,ezpadae ±."Béøea ìò Bøékäì ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§

dxkd mc`l didzy ±efk drici df ji` biydl ,dfa ziceqiiny

,rceiydne,rcei `edydnae,cg` xac lkd ± rcei `edyék¦
Búeäî ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨
ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
,äpôe ãö ìkî Lnî ãçà¤¨©¨¦¨©¦¨

Cøc ìëa,ly ±ïéàå ,ãeçé §¨¤¤¦§¥
ìò óñBð øác Bzòc©§¨¨¨©
Bîk ,Búeîöòå Búeäî̈§©§§
,íãàä Lôða àeäL¤§¤¤¨¨¨
ìò óñBð øác dzòcL¤©§¨¨¨¨©

,da ákøîe dúeäîlv` - ¨¨ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d

,da akxend ytpd lr sqep

ãîBì íãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨¥
øák ¯ øác äæéà òãBéå§¥©¥¤¨¨§¨
úìkNnä BLôð Ba äúéä̈§¨©§©©§¤¤
øçàå ,òãéå ãîlL íøèa§¤¤¤¨©§¨©§©©
äôñBzð òãéå ãîlL¤¨©§¨©¦§¨

,BLôða Bæ äòéãéixd - §¦¨§©§
xac `id dricid mc`ay

oiprd da sqep ± ytpl sqep

.cnlpyíBéa íBé écî ïëå§¥¦¥§
íéðL áøå ,eøaãé íéîé"¨¦§©¥§Ÿ¨¦

"äîëç eòéãé9"mini"d - , Ÿ¦¨§¨
daxde ,mc`d z` micnln

,mc`l dnkg mitiqen mipy

äèeLt úeãçà Bæ ïéàå§¥©§§¨
,úákøî àlà,xnelk - ¤¨ª§¤¤

`id mc`a dricidy zexnl

dy mixne` ep` ixd ± ytpd mr zcgein ok mbytpcegi j` ± zrcei

zecg`") "dheyt zecg`" epi` ytpd mr dricid ly dfdheyt"

didzy jiiy `ly epiid`l,zakxen zecg` edf `l` ,(zcge`n

.micg`znd mixac ipy md ixdàeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
.ììk éeaø ãöå äákøä íeL éìa èeLt úeãçàmcewy xn`py ± ©§¨§¦©§¨¨§©¦§¨

.jxazi ea melye qg xnel jiiy `l dfk xac ,did `l df oklíàå§¦
,ïkxyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik - ¥

rciy iptly rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy

,melye qg dakxde ieaix ,drici etqep jk xg`e cg` ote` did

:`l`Búeäî Eçøk ìò©¨§£¨
ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
íeL éìa ,Lnî ãçà øác̈¨¤¨©¨§¦
íLk ,Cëéôìe .äákøä©§¨¨§¦¨§¥

ì øLôà éàLàøáð íeL ¤¦¤§¨§¦§¨
úeäî âéOäì íìBòä¨§©¦¨
éà Ck ¯ Búeîöòå àøBaä©¥§©§¨¦
úeäî âéOäì øLôà¤§¨§©¦¨

,Bzòcezricie ezrc ,oky - ©§
,jxazi ez` cg` xac od÷ø©

àéäL ,äðeîàa ïéîàäì§©£¦¤¡¨¤¦
,äâOäîe ìëOäî äìòîì§©§¨¥©¥¤¥©¨¨
`id dleki jk meyne -

zpadn dlrnly oipr lawl

,yep`àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨
Bzòãå àeä ¯ ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨§©§
úòéãéáe ,Lnî ãçà ìkä©Ÿ¤¨©¨¦¦©
ìk òãBéå øékî Bîöò©§©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúå"mi`vnp"d - §©§¦
lye mipeilrd zenlerd ly

,mipezgzd zenlerdãò©
ìLíiaL ïè÷ ìeL10ãòå , ¦§¨¨¤©¨§©

øeaèa äéäiL ïè÷ Lezé©¨¨¤¦§¤§©
õøàä11íìòð øác ïéà ¯ ¨¨¤¥¨¨¤§¨

Bæ äòéãé ïéàå ,epnî± ¦¤§¥§¦¨
lk z` rcei `edy

,mi`xapd,ììk äákøäå éeaø Ba äôéñBî,sqep xac ly -øçàî ¦¨¦§©§¨¨§¨¥©©
,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàLmi`xapd lk rcei `ed envr zriciae - ¤¥¨©§¦©©§

,ea micgeine ze`ivna eil` milhae epnn mieedzndBúeîöòå§©§
ãçà ìkä Bzòãå12,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfL éôìe .- §©§©Ÿ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥

efk drici13,ïk ìò,okl ±àéápä øîà14ék" :õøàî íéîL eäáâ ©¥¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤

äðåîàäå ãåçéä øòù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë

âôãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
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åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולי� רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת ‰Ú¯˙11.[כ�

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"� ראה – הברואי� שבכל – חשיבות –.12¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘�נסתיי כא� "לכאורה :ÏÎביאור דמוסי� בפ"ב, [משא"כ וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"�: כתבי לפרש ענינו אי� והרי ודבר·ÔÈ�Úהעני�. :

ורק כו', לתÚÈÈ˙ÒÓזה שבא אלא סותרתמהכתובי�]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏר� ·Â˙Î‰ ÏÎ'וכו עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא � דנקודתו .

Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז �˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ�סיו דלכאורה וכו']. מעלה לאנשי דשיי� �ÔÈ�Ú‰�"ברמב¯˙‡ ÏÚזה ודבר :

בלב ˘È‰È'אי� ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰הוא" ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! מכירי� אי� מעלה אנשי דאפילו משמע � בוריו על להכירו (

¯Ó‡ ‡È·�‰˘מבאר וע"כ � כו"'. מח' לא וק"ל".„Î"Úכי לכאו"א. שייכת העבודה אבל � בשכל לצייר שקשה מפני הנביא, ‰Ú¯˙13.אמר

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ'מיני סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבי�", (שמורגל לשכל בנוגע ובפרט .

� מאד" "קשה לכאורה: משמע‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובי', � גו' העיני גו' החקר � ממשי� ותומ"י מאד) הקושי (לאחרי לעיל:„‡"‡לצייר וכ� .
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oeiq c"k iyiy mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� כ"ד שישי יו�

,bt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå,166 'nr cr.'à ìëä åúòãå

éëøã eäáb ïk ¯,d"awd xne` ±éúáLçîe íëéëøcî ¥¨§§¨©¦©§¥¤©§§Ÿ©
áéúëe ,"íëéúáLçnî15áéúëe ,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" :16: ¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤¡©¦§¨§§¦

äàBø íãàäL ,"äàøz LBðà úBàøk íà ,Cì øNá éðéòä"©¥¥¨¨¨¦¦§¡¦§¤¤¨¨¨¤
íéøácä ìk òãBéå,rcei `edy ±,epnî õeçL äòéãéadricie - §¥©¨©§¨¦¦¦¨¤¦¤

epnn ueg `idy oeeik ,ef

ixd ,dze` rci `l ok iptle

,dricid z` rcei `edyk

,df xac ea sqeezn

àeä-Ceøa-LBãwäårcei ± §©¨¨
,lkdãò ,Bîöò úòéãéa¦¦©©§©

ì ïàkBðBL.m"anxd ly ± ¨§
éãBñé úBëìäa íL ïiò]©¥¨§¦§§¥
Bnò eîékñäå .äøBzä©¨§¦§¦¦
øàáîk ,äìawä éîëç©§¥©©¨¨©§Ÿ¨

:[äëøáì BðBøëæ ÷"îøäî ñcøtal`xyi ilecb mpyi ,oky - ©©§¥¥¨§©¦§¦§¨¨
lr xnel xyt` i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd

ixnbl zhyten `idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd

`ed envr jxazi `edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn

dxcbd meyn melye qg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d

wcev ,dlaw it lr ,mxa .seq oi` `edy ,d"awd iabl zniieqn

aezky itk) `l` :m"anxd

wlgay ipy wxta ddbda

oldl aezky itke ,oey`xd

df xac ('h wxta ddbda

minevnv daxd ixg` `ed

`ed jexa seq oi` xe`y

`edy cr ,envr mvnvn

zexitq ly milka yalzn

mler ly zrc ,dpia ,dnkg

rcnd `ed" my ± zeliv`d

oi` xe` mr cegid zilkza zecgein zexitqd oky ,'"ek rceid `ed

'eke "rceid `ed" ly cegil cr ,seq17.

kî ,äpäåïà18cg` xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
oipr melye qg dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr

`ed jxazi `ed ik ,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly

oiprn dpd ± heytd cg`

,dfúö÷î úââL ïéáäì Lé¥§¨¦¦§©¦§¨
,íäéðéòa íéîëçoeeike - £¨¦§¥¥¤

okl ,dxtkl wewf bbey mby

,íãòa øtëé 'älr - §©¥©£¨
,mzerhíðeiòa eòèå eâML¤¨§¨§¦¨

eðéáäå ,ì"æéøàä éáúëa§¦§¥¨£¦©§¥¦
,BèeLôk íL økænä íeöîvä ïéðò,xkfen l"fix`d iazka - ¦§©©¦§©ª§¨¨¦§

"mewn" `lnn seq oi` xe` did ,zenlerd z`ixa zligzay

oky ,zenlerd ze`ivnl mewn zpizp mey did `le ,zenlerd

oi` ixd `ed ,`ed jexa seq oi` xe`e ± leab zpigaa md zenler

seq oi` xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seq

xac ly ezin`l .zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp"

seq oi` xe`y dna dpeekd

seq oi` xe`y ,`id "wlzqp"

"seq oi`" ± ieliba xi`n epi`

zelbzda mpi` "leab ila"e

,leabd gek dlbzn wx ±

ze`ivnl mewn ozepd

eli`e ± .leab ilra zenler

`ed zewlzqdde mevnvd oipry mxaqa ,erh "mdipira minkg"d

- heytd mpaena myBúeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨
äfä íìBòî íBìLå ñç19"wliq" zernyny ,zn`d itk `ly - , ©§¨¥¨©¤

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá

éðù íåéäðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî
éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù

(·Ú"Ùפרט מבי� שאינו א� הוא שכ� עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקו� שאי� שבה ההתעמקות ע"י (3 .˙ÚÈ„È·

·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„�וכ ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א �˙ÚÈ„È·בידיעת אפשר [אבל החיוב)

דוקא � דא"א דהא מדייק (ולכ� ·ÂÈ¯Â,השלילה ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכ� ÏÚבהשגותיו הראב"ד קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". �

הנ"ל וע"פ � לאמונה" "החזירו כ"א שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"� על ספ"ה) תשובה (הל'

" מדייק ש� ברמב"� ג� כי � זהÈ˘‰Ï‚מתור� ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ � דוקא הסברה˘‡Ù˘¯והמהות וה"ז �

ה'·˘ÏÎוידיעה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"� לשיטת [ומתאי� באמונה) פקודי·ÏÏÎולא לקו"ת עיי� השלילה. עני� רק שבזה �

" ג� אפשר מאד" ש"קשה כא� אדה"ז ע"פ ובפרט ·˘ÏÎו,ב]. ¯ÈÈˆÏשע"י אי� בלקו"ת ש� וראה � ."ÈÂ·È¯(�הגשמיי (בעניני� השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל מאד"] אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯["קשה מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמ� ועיי� להרמב"�. אפילו � הדבר "

ט.14. נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.ש�, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עליו החולקי� הרמב"�, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז ש"הוא18.וביאור הרמב"� בש� מביא הזק� שרבנו למה הכוונה "מכא�" א� השאלה: על

יתבר�, לו במציאות בטלי� שהנבראי� והאמונה", היחוד ב"שער הזק� רבנו של הכללי ביאורו על היא שהכוונה או אחד", Î"˜ודעתו ‰�Ú

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הרי" :˘¯ÂÙÓ– (ולא כו'ÂÏÏÎÓ˙מכא� אי� וע"כ כו' שיודע שמאמיני� דכיו� – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) )".Ô‡Îכו'

הזק�19. רבנו דוקא כא� מביא מדוע השאלה, על ‰Ê‰בתשובה ÌÏÂÚבשייכות ג� תופסת ה"צמצו�" בעני� הטועי� של הדיעה שלכאורה א� ,

– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, העולמות ˘ËÈÏ"‡לכל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופ� (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ

נאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע א�È˙�Î˘Âהדיעות ‰ˆÌÂˆÓבתוכ�, ˙Ú˘·˘אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקו� חלל". רק הי' –

מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצו� לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמי� שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א
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" מדייק ש� ברמב"� ג� כי � זהÈ˘‰Ï‚מתור� ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„Èהשלילה בידיעת משא"כ � דוקא הסברה˘‡Ù˘¯והמהות וה"ז �

ה'·˘ÏÎוידיעה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"� לשיטת [ומתאי� באמונה) פקודי·ÏÏÎולא לקו"ת עיי� השלילה. עני� רק שבזה �

" ג� אפשר מאד" ש"קשה כא� אדה"ז ע"פ ובפרט ·˘ÏÎו,ב]. ¯ÈÈˆÏשע"י אי� בלקו"ת ש� וראה � ."ÈÂ·È¯(�הגשמיי (בעניני� השלילה בידיעות

" כמעט להגיע יוכל מאד"] אדנ"ע".ÂÈˆÏ¯["קשה מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמ� ועיי� להרמב"�. אפילו � הדבר "

ט.14. נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, ˘ËÈÏ"‡:17.ש�, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עליו החולקי� הרמב"�, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

אלקות". האמנת במצ' להצ"צ בסהמ"צ בזה) אדה"ז ש"הוא18.וביאור הרמב"� בש� מביא הזק� שרבנו למה הכוונה "מכא�" א� השאלה: על

יתבר�, לו במציאות בטלי� שהנבראי� והאמונה", היחוד ב"שער הזק� רבנו של הכללי ביאורו על היא שהכוונה או אחד", Î"˜ודעתו ‰�Ú

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡הרי" :˘¯ÂÙÓ– (ולא כו'ÂÏÏÎÓ˙מכא� אי� וע"כ כו' שיודע שמאמיני� דכיו� – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) )".Ô‡Îכו'

הזק�19. רבנו דוקא כא� מביא מדוע השאלה, על ‰Ê‰בתשובה ÌÏÂÚבשייכות ג� תופסת ה"צמצו�" בעני� הטועי� של הדיעה שלכאורה א� ,

– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, העולמות ˘ËÈÏ"‡לכל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופ� (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ

נאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע א�È˙�Î˘Âהדיעות ‰ˆÌÂˆÓבתוכ�, ˙Ú˘·˘אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקו� חלל". רק הי' –

מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצו� לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמי� שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א
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סיו� כ"ה קודש שבת יו�

,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

seq oi` xe` oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy ,xen`k ,`id

didi `lielibaz` melye qg wliq `edy ,eheytk epiad md `l` ,

,dfd mlern envrìò úéèøt äçbLäa äìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨§©§¨¨§¨¦©
.úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa øLà ,ílk íéøeöéä ìk± ¨©§¦ª¨£¤©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦©©

d"awd gibyn dl` lk lr

,zihxt dgbyda dlrnln

± ?xacd `hazn cvik j`

lynl `ed mpepbq itl

elkida ayeid jlnk

mixacd lr myn lkzqne

,xnelk .lkidl uegny

`vnp epi` envr jlnd

zexnl ,lkidl uegn

uegn mb `id ezgbydy

,mixne` md ,jk .lkidl

lk lr d"awd gibyn

melye qg mdy mi`xapd

.ely "lkid"l uegnïéðò øîBì ììk øLôà éàL ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¤¦¤§¨§¨©¦§©
óebä éø÷nî àeäL BèeLôk íeöîväixwn zgz oezpy in ± ©¦§¦§¤¦¦§¥©

dligza :eheytk zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl leki sebd

xac ± xzei my `vnp epi`e myn wlzqd okn xg`le ,o`k did `ed

llk xnel ,la` ,xyt` i` dfíäî ìcápä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìò©©¨¨©¦§¨¥¤
,sebd ixwnn ±;õ÷ ïéà ãò úBìcáä úBááø àBaø,jk lr sqep ¦¦§©§¨©¥¥

éða íéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé úòãa àì ,úàæ íb óà©©ŸŸ§©©§©¥¥©©¤¥©£¦¦§¥
äfä íìBòaL íéøeöéä ìk òãBé àeä¯Ceøa LBãwäL íéðéîàî©£¦¦¤©¨¨¥©¨©§¦¤¨¨©¤

,íäéìò çébLîe ìôMäopyi ezgbyde ezriciy micen mdy ixd - ©¨¨©§¦©£¥¤

,ltyd dfd mlera o`kEçøk ìòåy xnel gxkdd on ±Búòéãé ïéà §©¨§£¥§¦¨
íúBà,mi`xapd lk z` ±,Lecçå éeaø Ba äôéñBîdf lke - ¨¦¨¦§¦

- ?recnBîöò úòéãéa ìkä òãBiL éðtîz` ezrici eli` ± ¦§¥¤¥©©Ÿ¦¦©©§
ieaix meyn ef dricia f` dzid ,"envr zricia" dzid `l mi`xapd

,ef drici dtqep :yecige

ixdy ,yecig ly oipr `ide

ef drici dzid `l ok iptl

oeeik j` ;dpyi ok `id dzre

ixnbl dlrnl llyeny

on ,yecige ieaix ly oipr

z` d"awd zriciy gxkdd

`edy ote`a `id mi`xapd

± envr zricia mze` rcei

,`linneìBëéák éøä£¥¦§¨
Búeîöòå Búeäî`ed ± ¨§©§

,envrBzòãåz` rceiy ± §©§
,dfd mleray mi`xapd

.ãçà ìkä`id ezricie ,dfd mlera opyi ezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
lera epyi jxazi envr `edy ixd ,ez` cg` xac,df oi` .dfd m

uegn `id ezgbyd wxe elkida ayeid jlnk ,mincn mdy enk

mby ,jk .z`vnp ezgbydy mewna `vnp envr jlnd `l` ,lkidl

"yi"k ybxene d`xp `ed envr cvny ,ltyd dfd mlera

el dxic mlerd z` zeyrl mikixv dcear ici lr wxe ,"ze`ivn"e

`ed jexa envr `ed ixd ,jxazi el zelbzd ly mewn ,jxazi

zenlera `vnp `edy dcn dze`a dfd mlera o`k `vnp

.mipeilrd

àì ,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz íéðewza áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥¨
;"ïéàzúa àìå ïéàlòamipeilra `l jxazi epnn iept mewn oi` - §¦¨¦§¨§©¨¦

,xdf ipewiza xn`p ixd .mipezgza `leenvr `edy`vnp

;mipezgzd zenlera

úLøt àðîéäî àéòøáe§©§¨§¥§¨¨¨©
:ñçðét:aezk -eäéà" ¦§¨¦

ïàî úéìå àlëa ñéôz̈¦§ª¨§¥©
,'eë déa ñéôzc`ed - §¨¦¥

oi`e xac lka qtez (d"awd)

,ea qetziy inááBñ eäéà¦¥
,'eë ïéîìò ìk`ed - ¨©§¦

z` siwne "aaeq" (d"awd)

,'ek zenlerd lkïàî úéìå§¥©
,øáì déúeLøî ÷éôðc,ezeyxl uegn `veiy in oi`e -eäéà §¨¦¥§¥§©¦
,'eë ïéîìò ìk àlîî,zenlerd lk z` `lnn (d"awd) `ed - §©¥¨©§¦

,`xap lkl zn`zen zinipt zeiga mze` digneøM÷î eäéà¦§©¥
,àzúå àlò déðéæì àðéæ ãçéîeoin cgine xywn (d"awd) `ed - §©¥¦¨§¦¥¥¨§©¨

,oezgzd mr oeilrd z` ,ipy oina cg`,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦
éøa¯àLã÷a àlààeä¯C ¤¨§ª§¨§¦
,"eäéðéa eäéà ãkoi`e - ©¦¥©§

drax`a cegi`e daxiw mey

lk akxen mdn) zeceqid

d"awd ici lr `l` (`xap

lr ,mdipia `vnp `edyk

drax`a seq-oi`d gek ici

deedzn ± zeceqid

zexnl ,mdipia zexagzd

miiktd md mnvr cvny

,mine y` enk ,ipyl cg`ì ïàk ãòBðBL.my xdfd ly ±äöBøå ©¨§§¤
:øîBì,xne` `edy dna -"déa ñéôzc ïàî úéì",`id dpeekd ± ©¥©§¨¦¥

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

166íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä

'à ìëä åúòãå

øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá

התחלת אדה"ז ותפס – הנבזי�" וא� נכבדי� הבלתי השפלי� בגשמיי� "ג� הוא נמצא דלאחרÂÒÈÂ„דא"כ י"ל העולמות בשאר (ב) שיטת�.

א"א, כי עצומ"ה והמשי� דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמ�, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אי� וא"כ עצמו"ה, והמשי� חזר הצמצו�

וחיוהי איהו אי� שבה� בהעולמות אפילו אלא והמשי�, דחזר לתר� יוכלו האצי' דבעול� מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיי� שימצא לשיטת�,

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כ� אומרי� שאנו וע"ד כ�, י"ל חד וגרמוהי

oeiq d"k ycew zay mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,íéðBéìòä íéìëN ìkî BìëN úâOäa ñtúiL éî ïéàLmb - ¤¥¦¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨§¨¦¨¤§¦
mdy) mipeilrd zenlerdn mi`xapd ly ,"mipeilrd miilky"d oia

elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lky ilraBúeäîa§¨
:íéðewza áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búeîöòå- §©§¤©¨¨§¤¨©¦¦

:"xdf ipewiz"aàîéúñ"§¦¨
,ïéîéúñ ìëcmby - §¨§¦¦

,epabl minezqd zenlerd

"qetzl" dleki mzbyd oi`

"mezq" `ede d"awd z`

,mdnäáLçî úéìå§¥©£¨¨
."ììk Ca àñéôzoi` ± §¦¨¨§¨

ly `l mb) daygn mey

dleki ("oinizq oinlr"

.envr d"awda "qetzl"

qetzl ,"`qitz" ly oipra

`id `zeaxd ,dbyde lkya

mlkya mipeilrd mby

mpi` ,milecbd mzbyde

,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z` oiadle qetzl mileki

epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez xac oi`y mixne`yk

xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea lret epi`e ea wifgn

zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp `ed ixd xac dyere

lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert eli`e .zyxec xacd

z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi` ,mi`xapd

xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd ly `zeaxd

mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde mevnvmey jxazi ea milret

:oldlcke .iepiye dqitz,íéðBzçza íâåqetziy cg` s` oi` - §©©©§¦
,eaïéîìò ìk àlîî eäéàc áb-ìò-óàjxazi `edy zexnl ± ©©©§¦§©¥¨©§¦

zn`zen zeiga mze` diigne ,mi`xapde zenlerd lk z` "`lnn"

zeigde ,`xap lklzyalznleki dxe`kl ixd ± `xapa zeinipta

iepiye dqitz lertl xacd

zenlerd cvn jxazi ea

cvn xy`n xzei mipezgzd

oi` ,mipeilrd zenlerd

ji` ote`d ,oky ,jk xacd

- oinlr lk `lnn `edy

íãàä úîLðk Bðéà± ¥§¦§©¨¨¨
zyalznd,Bôeb CBz

àéäL,dnypd ±úñtúð ¤¦¦§¤¤
úìòtúnL ãò óebä CBz©©¤¦§©¤¤
ééepMî íééepL úìa÷îe§©¤¤¦¦¦¦¥
úBàkäî ,Bøòöå óebä± ©§©£¥©¨

,lawn sebdyúeøéø÷ Bà§¦
,laeq sebdy ±úeîéîç Bà£¦

,àöBiëå Làä.ytpd lr mb rityn sebd laqy -ïk ïéàM äî ¨¥§©¥©¤¥¥
,àeä-Ceøa-LBãwäazenlerd lk `lnn `edy zexnly - §©¨¨

xacd dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne

,d"awdaéepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±íìBò ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥¨
,äfämieedznd miiepiyd on,äìéìì íBiîe óøçì õéwî ©¤¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨

:áéúëãkaezky enk -20:éLçé àì CLç íb"äìéìå ,jnî C §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨
áb-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé íBik©¨¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©©

.ïBì àlîîc.mze` "`lnn" `edy zexnl ± §§©¥

äðåîàäå ãåçéä øòù
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

יב.20. קלט, תהלי�
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,íéðBéìòä íéìëN ìkî BìëN úâOäa ñtúiL éî ïéàLmb - ¤¥¦¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨§¨¦¨¤§¦
mdy) mipeilrd zenlerdn mi`xapd ly ,"mipeilrd miilky"d oia

elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lky ilraBúeäîa§¨
:íéðewza áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búeîöòå- §©§¤©¨¨§¤¨©¦¦

:"xdf ipewiz"aàîéúñ"§¦¨
,ïéîéúñ ìëcmby - §¨§¦¦

,epabl minezqd zenlerd

"qetzl" dleki mzbyd oi`

"mezq" `ede d"awd z`

,mdnäáLçî úéìå§¥©£¨¨
."ììk Ca àñéôzoi` ± §¦¨¨§¨

ly `l mb) daygn mey

dleki ("oinizq oinlr"

.envr d"awda "qetzl"

qetzl ,"`qitz" ly oipra

`id `zeaxd ,dbyde lkya

mlkya mipeilrd mby

mpi` ,milecbd mzbyde

,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z` oiadle qetzl mileki

epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez xac oi`y mixne`yk

xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea lret epi`e ea wifgn

zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp `ed ixd xac dyere

lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert eli`e .zyxec xacd

z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi` ,mi`xapd

xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd ly `zeaxd

mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde mevnvmey jxazi ea milret

:oldlcke .iepiye dqitz,íéðBzçza íâåqetziy cg` s` oi` - §©©©§¦
,eaïéîìò ìk àlîî eäéàc áb-ìò-óàjxazi `edy zexnl ± ©©©§¦§©¥¨©§¦

zn`zen zeiga mze` diigne ,mi`xapde zenlerd lk z` "`lnn"

zeigde ,`xap lklzyalznleki dxe`kl ixd ± `xapa zeinipta

iepiye dqitz lertl xacd

zenlerd cvn jxazi ea

cvn xy`n xzei mipezgzd

oi` ,mipeilrd zenlerd

ji` ote`d ,oky ,jk xacd

- oinlr lk `lnn `edy

íãàä úîLðk Bðéà± ¥§¦§©¨¨¨
zyalznd,Bôeb CBz

àéäL,dnypd ±úñtúð ¤¦¦§¤¤
úìòtúnL ãò óebä CBz©©¤¦§©¤¤
ééepMî íééepL úìa÷îe§©¤¤¦¦¦¦¥
úBàkäî ,Bøòöå óebä± ©§©£¥©¨

,lawn sebdyúeøéø÷ Bà§¦
,laeq sebdy ±úeîéîç Bà£¦

,àöBiëå Làä.ytpd lr mb rityn sebd laqy -ïk ïéàM äî ¨¥§©¥©¤¥¥
,àeä-Ceøa-LBãwäazenlerd lk `lnn `edy zexnly - §©¨¨

xacd dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne

,d"awdaéepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±íìBò ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥¨
,äfämieedznd miiepiyd on,äìéìì íBiîe óøçì õéwî ©¤¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨

:áéúëãkaezky enk -20:éLçé àì CLç íb"äìéìå ,jnî C §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨
áb-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé íBik©¨¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©©

.ïBì àlîîc.mze` "`lnn" `edy zexnl ± §§©¥

äðåîàäå ãåçéä øòù
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ובשאלתם אודות תכנית הבנינים בקשר עם הנחת אבן הפנה, שיש סברא לשתף עוד בנין, ואחרים 

אינם גורסים זה מצד ההוצאה היתירה.

אינו מובן כלל נוסח זה, שהרי עומדים בהתחלת אסיפת הכספים ושאלת ההוצאה הנ"ל תעמוד על 

הפרק - לאחרי שיתאסף סכום נכון ביותר ויתחילו ויגמרו חלק מהבנינים, ואז עליהם להחליט אם לשתף 

ג"כ אולם וכו'! ומזה מובן שאם ע"י השתוף בתכנית של אולם - נוחה יותר תהי' אסיפת הכסף וכו' - יש 

לעשות זה . . . 

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן
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ראשו� יו� הזה בזמן נבואה

פירוט תו� הנבואה, בעני� עוסק התורה יסודי מהלכות ז פרק

העובדה על תמיהה מתעוררת זאת לאור בנושא. הקשור כל

הנבואה עני� העדר – בנושא עיקרי פרט משמיט שהרמב"�

בגמרא נאמר כ� שהרי ב)בזמנינו. ט, נביאי�(יומא "משמתו :

מישראל". הקודש רוח נסתלקה . . האחרוני�

הדברי� כוונת אי� כי לפרש, נראה דבר של לאמיתו בר�,

תנאי� אודות בגמרא מצאנו שהרי כלל. נבואה תיתכ� לא שמאז

מזו: יתרה שהתנבאו. האחרוני�) הנביאי� לאחר (שחיו

מדויקת בשנה נקב שלו, המפורסמת תימ�' ב'אגרת הרמב"�,

והוא לישראל, הנבואה תחזור הקבלה פי על שבה (ד'תתקעו)

מצאנו כ� כמו לזמנו. בסמו� שחי נביא אודות ש� מספר א�

הנביא" עזרא "רבי את התוספות פח)מבעלי ועוד.(גיטי� ,

אי� מישראל" הנבואה "נסתלקה בלשו� כי לפרש, יש לפיכ�

כמקוד�.dlhazdyהכוונה מצויה היתה לא ששוב אלא לגמרי,

או "בטלו" ה� כי בגמרא ש� נאמר אחרי� עניני� לגבי ואמנ�,

ורק זו בלשו� נקטו לא לנבואה שבנוגע ומכ� "פסקו",

מצויה. היתה לא שמאז היא הכוונה כי מוכח "נסתלקה",

נבואת לאופ� בנוגע הרמב"� דברי אריכות א� תתבאר בכ�

כלל! לגבינו הלכתית משמעות לכ� אי� שלכאורה למרות משה,

משמעות בעל בהחלט הוא העני� כי נראה, האמור לפי א�

של בדרגתו נבואה היו� ג� תיתכ� עקרוני באופ� כי הלכתית,

. . לה� אקי� "נביא הכתוב: כמאמר "!jenkמשה,

[mihtey 't `"ypz y"dq .72 ,ci y"ewl]

שני יו� הנבואה עיקרי

‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ùeðì ãîòiL àéáð ìk̈¨¦¤©£Ÿ¨
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גדולה בהרחבה התורה יסודי בהלכות מפורטי� הנבואה דיני

באגרת המשנה, לפירוש בהקדמה בנושא דבריו לאריכות (בנוס�

והתורה. האמונה מעיקרי היותה בגלל זאת, נבוכי�). ובמורה תימ�

הדברי�: עיקרי סיכו� וזה

לכ� הראויי� האד� בני את מנבא שה' הדת מיסודי א)

ה"א) בפ"ז מנויי� לכ� .(והתנאי�

ולהוסי� לבו "להרחיב עצמו לנביא היא הנבואה לפעמי� ב)

למנוע או יעשו, מה לה� להודיע לע� ישולח ולפעמי� דעתו",

שבידיה� הרעי� ממעשי� ה"ז)אות� .(פ"ז

לפי רק אלא תורה, מדברי דבר לשנות נשלח הנביא אי� ג)

שעה לפי אפילו זרה עבודה לעבוד להורות רשאי ואינו .(פ"ט)שעה,

ע"י אותו בוחני� שלחו, שה' ואומר לע� ובא לנבואה הראוי ד)

שיאמר אלא על�טבעי, דבר להיות חייב אינו והמופת ומופת. אות

בכל שדייק והתברר רבות פעמי� נבח� א� להיות. העתידי� דברי�

לו לשמוע וחייבי� לנביא אותו מקבלי� – ה"א)דבריו .(פ"י

על אותו בוחני� לא עתידות, בהגדת אותו כשבוחני� ה)

מפני בו, יחזור שה' יתכ� בה� כי לבוא, העתידי� רעי� דברי�

שיאמר ממנו מבקשי� אלא הרעה. על וניח� אפי� אר� שהוא

לעול� בו חוזר ה' אי� בכ� כי להיות, העתידי� טובי� דברי�

ה"ג) יעקב(פ"י שחשש כש� החטא יגרו� שמא חוששי� ולא .

ה', לבי� בינו היא וההבטחה כשהנבואה דוקא זהו כי אבינו,

הע� כלל עבור היא כשהנבואה בהקדמה)משא"כ .(פיה"מ

יותר לנסותו אסור – נביא שהוא שנתאמת לאחר ה"ה)ו) .(פ"י

בגלל אלא בלבד, האותות בגלל בו האמינו לא רבנו משה ז)

עמו מדבר שה' אי� עיניה� במו ראו שכול� סיני הר מעמד

ה"א) .(פ"ח

עליו. העיד רבנו שמשה בגלל ישראל בו האמינו יהושע ח)

זה הרי – אמת נביא שהוא אחר נביא על שיעיד נביא כל וכ�

עתידות לגלות או מופת שו� לעשות צרי� ואינו ה"ה)נאמ�, .(פ"י

שלישי יו� לקום ולדעת לישון לדעת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰ïLé íà ,ïLé àeäL äòLa elôàå©£¦§¨¨¤¨¥¦¨¥
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בהמש� באי� ה', עבודת היא השינה שג� הרמב"� דברי

להיות צריכי� האד� מעשי שכל הקודמות בהלכות לדבריו

את עובד כול� ימיו כל זו בדר� ו"המהל� ה', לעבודת מכווני�

יש�, האד� בה� השעות שג� הרמב"� כא� מוסי� תמיד". ה'

נכונה. בכוונה זאת שיעשה ובלבד ה', מעבודת חלק ה�

את לברוא יכל הקב"ה הרי ביאור: דורש הדבר שעצ� אלא

בלימוד ה' את יעבוד חייו וכל לשינה, יזדקק שלא באופ� האד�

פעיל! באופ� מצות וקיו� תורה

הצור� ואת השינה את אד� בבני טבע הקב"ה לבאר: יש

בעול� שתהיה ברצונו שעלה כיו� פעילה, ה' מעבודת בהפסקה

zeycgzdחידוש ע� תמיד תהיה האד� שעבודת כלומר, .

לשינה, זקוק שאינו באופ� האד� את בורא היה לו והוספה.

נעדר הדבר היה פוסק, בלתי ברצ� ה' בעבודת עוסק היה והאד�

ורעננות. חידוש

הצור� ואת העייפות את האד� בבני הקב"ה טבע לכ�

חדשה", "בריה האד� נעשה מהשינה שבקומו כ� בשינה,

ו התורה לגמרי.ולימוד חדש באופ� נעשי� שלו המצות קיו�

[p"yz oefg zay zgiy t"r]
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רביעי יו� התוכחה חובת
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בשני להגדיר נית� ההוכחה מצוה של ויעודה תכליתה את

שוני�: אופני�

את שרואה יהודי ההוכחה. מעשה בעצ� המצוה תכלית א)

היא – הנדרשת והתוכחה כ�, על להוכיחו צרי� חוטא, רעהו

המצוה. של הסופית המטרה היא

שבסופו היא, והתכלית כשלעצמה, בתוכחה עניי� שו� אי� ב)

היא למוטב להחזירו שהדר� אלא בתשובה, יחזור החוטא דבר של

מיימוניות הגהות בעל הכריע וכ� תוכחה. ג)באמצעות ו, .(דעות

הבאה המסקנה נובעת זו ש�)מהכרעה למוכיח(הג"מ א� :

אינו הוא לתוכחתו, ישמע לא שהחוטא ספק לכל מעל ברור

החוטא את להחזיר היא התוכחה מטרת כי להוכיחו. מחויב

טע�. בה אי� מטרתה, את תשיג לא שהתוכחה ברור וא� למוטב,

הרמ"א לדעת זאת, ב)לעומת תרח, חברו(או"ח את הרואה

ברור א� אפילו להוכיחו חייב – התורה ממצוות אחת על שעבר

הזק� ואדמו"ר ישמע. לא שהלה ס"ד�ה)לו למרות(ש�, מנמק:

למחות יש זאת בכל התוכחה, את יקבל לא שהחוטא לנו שידוע

הוא בידו שמוחה ידי "ועל בזה', זה ערבי� ישראל 'כל כי בידו,

מהערבות". עצמו את מוציא

חמישי יו� תורניים במוסדות לימוד שכר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰éãnìî ïéáéLBî¦¦§©§¥

.Cìôå Cìt ìëáe . . äðéãîe äðéãî ìëa úB÷Bðéz¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤¨¤¤

התלמידי�? מהורי לימוד שכר לדרוש רשאי תורני מוסד הא�

חובת הדי�, מעיקר שלפנינו: ההלכה בביאור תלויה זו שאלה

כי בגמרא, מבואר א� האב. על מוטלת הב� לימוד על התשלו�

עיר בכל תינוקות מלמדי שיושיבו תיק� גמלא ב� יהושע רבי

התקנה: מהות בהבנת נחלקו כי נראה, הראשוני� ומדברי ועיר.

המלמד, שכר למימו� נוגעת אינה התקנה כי הסוברי�, יש

פרנסי שעל אלא כמקוד�, התלמידי� הורי על מוטל נשאר אשר

לא וההורי� קבוע, מלמד יהא עיר שבכל לכ� לדאוג העיר

אחרת; לעיר בנ� את לשלוח יצטרכו

שכר שמימו� היא התקנה עיקר כי שכתבו, יש מאיד�

הנהלת ביד זכות אי� זה, לפי הציבור. מקופת יבוא המלמדי�

לערו� ועליה התלמידי�, מהורי לימוד שכר לדרוש המוסד

הציבור. כלל בי� מגבית

זו: בשאלה נחלקו דורנו פוסקי א� למעשה,

משה' כט)ב'אגרות ד שהחובה(יו"ד, השני, ההסבר כמו הכריע

בהלכות ג� מפורש שכ� לציי�, ויש הציבור. קופת על מוטלת

הזק� לרבינו ג)ת"ת ;(א,

הלוי' ב'שבט קמז)א� ופסק(ו, ולכא�, לכא� הדעות את הביא

זאת, הציבור. כלל על מוטלת החובה אי� הדעות לכל שבזמנינו

שכר על נוספי� ממרכיבי� בנוי הלימוד שכר שכיו� משו�

הסעות שירותי תורה, התלמוד בני� ואחזקת הקמת כגו� המלמד,

המקובל הנוהג זהו ובימינו שמאחר לומר ואי� ועוד. וארוחות,

הזק� אדמו"ר מדברי שכ� התקנה, בכלל נכנס זה מוכח(ש�)הרי

ב� יהושע ר' ידי על בזמנו שנקבע כפי לעול� נותר שהחיוב

החיוב. בכלל איננה הה� מהתנאי� חריגה וכל גמלא,

שישי יו� האב וכבוד הרב כבוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰äeöî íãàL íLk§¥¤¨¨§ª¤

øúé ,Baøå .Búàøéå Baø ãBáëa áiç àeä Ck ¯ Búàøéáe åéáà ãBáëa¦§¨¦§¦§¨¨©¨¦§©§¦§¨§©¨¥
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רבו כבוד חיוב א) דברי�: שני הרמב"� כותב זו בהלכה

ב) ויראתו. אביו מכבוד נלמד והוא בתורה, מפורש לא ויראתו

אביו כי אביו, ויראת מכבוד יותר גדול ויראתו רבו כבוד חיוב

קבע ולכ� הבא. לעול� מביאו רבו ואילו הזה לעול� הביאו

ולא הרב, מכבוד גדול כבוד ל� "אי� ההלכה: בהמש� הרמב"�

הרב". ממורא יותר מורא

המצות רט)ובספר המצוה(מ"ע מלבד כי הרמב"� מוסי�

זק�" פני "והדרת שנאמר בכלל, חכמי� תלמידי יט,לכבד (ויקרא

בחיובלב) יש ,ceak�ג לרבו שאמרוxen`התלמיד וכמו רבו,

מי"ז)חכמי� פ"ד שמי�".(אבות כמורא רב� "מורא

הרמב"� כתב רבו בכבוד התלמיד חובת (בפירושולעני�

סופ"ב) ב"מ משנההמשניות, אלא ממנו למד כשלא אפילו שהיא

ברבו רק היינו אביו, מכבוד גדול רבו שכבוד שאמרו ומה אחת.

חכמתו. רוב ממנו שלמד המובהק,

שבת�קודש המפורש"? "השם מהו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰:ócâîä éðéc ïä elàå§¥¥¦¥©§©¥
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ה דברי בגמראלכאורה, למפורש מנוגדי� ס,רמב"� (סנהדרי�

אותיות".א) ארבע ב� ש� ש'יבר�' "עד חייב אינו המגד� :

שרק לטעות מקו� היה ומשיבה: "פשיטא!". שואלת: הגמרא

להשמיענו ובאי� חייב, המפורש) (=הש� רבה" "ש� המגד�

המפורש הש� כ�, א� חייב. אותיות ארבע ב� ש� המגד� שג�

epi`�ב שש� הרמב"� דברי פשר ומה אותיות, ארבע ב� ש�

המיוחד"? "הש� הוא אותיות ארבע
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רביעי יו� התוכחה חובת
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בשני להגדיר נית� ההוכחה מצוה של ויעודה תכליתה את

שוני�: אופני�

את שרואה יהודי ההוכחה. מעשה בעצ� המצוה תכלית א)

היא – הנדרשת והתוכחה כ�, על להוכיחו צרי� חוטא, רעהו

המצוה. של הסופית המטרה היא

שבסופו היא, והתכלית כשלעצמה, בתוכחה עניי� שו� אי� ב)

היא למוטב להחזירו שהדר� אלא בתשובה, יחזור החוטא דבר של

מיימוניות הגהות בעל הכריע וכ� תוכחה. ג)באמצעות ו, .(דעות

הבאה המסקנה נובעת זו ש�)מהכרעה למוכיח(הג"מ א� :

אינו הוא לתוכחתו, ישמע לא שהחוטא ספק לכל מעל ברור

החוטא את להחזיר היא התוכחה מטרת כי להוכיחו. מחויב

טע�. בה אי� מטרתה, את תשיג לא שהתוכחה ברור וא� למוטב,

הרמ"א לדעת זאת, ב)לעומת תרח, חברו(או"ח את הרואה

ברור א� אפילו להוכיחו חייב – התורה ממצוות אחת על שעבר

הזק� ואדמו"ר ישמע. לא שהלה ס"ד�ה)לו למרות(ש�, מנמק:

למחות יש זאת בכל התוכחה, את יקבל לא שהחוטא לנו שידוע

הוא בידו שמוחה ידי "ועל בזה', זה ערבי� ישראל 'כל כי בידו,

מהערבות". עצמו את מוציא

חמישי יו� תורניים במוסדות לימוד שכר
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.Cìôå Cìt ìëáe . . äðéãîe äðéãî ìëa úB÷Bðéz¦§¨§¦¨§¦¨§¨¤¤¨¤¤

התלמידי�? מהורי לימוד שכר לדרוש רשאי תורני מוסד הא�

חובת הדי�, מעיקר שלפנינו: ההלכה בביאור תלויה זו שאלה

כי בגמרא, מבואר א� האב. על מוטלת הב� לימוד על התשלו�

עיר בכל תינוקות מלמדי שיושיבו תיק� גמלא ב� יהושע רבי

התקנה: מהות בהבנת נחלקו כי נראה, הראשוני� ומדברי ועיר.

המלמד, שכר למימו� נוגעת אינה התקנה כי הסוברי�, יש

פרנסי שעל אלא כמקוד�, התלמידי� הורי על מוטל נשאר אשר

לא וההורי� קבוע, מלמד יהא עיר שבכל לכ� לדאוג העיר

אחרת; לעיר בנ� את לשלוח יצטרכו

שכר שמימו� היא התקנה עיקר כי שכתבו, יש מאיד�

הנהלת ביד זכות אי� זה, לפי הציבור. מקופת יבוא המלמדי�

לערו� ועליה התלמידי�, מהורי לימוד שכר לדרוש המוסד

הציבור. כלל בי� מגבית

זו: בשאלה נחלקו דורנו פוסקי א� למעשה,

משה' כט)ב'אגרות ד שהחובה(יו"ד, השני, ההסבר כמו הכריע

בהלכות ג� מפורש שכ� לציי�, ויש הציבור. קופת על מוטלת

הזק� לרבינו ג)ת"ת ;(א,

הלוי' ב'שבט קמז)א� ופסק(ו, ולכא�, לכא� הדעות את הביא

זאת, הציבור. כלל על מוטלת החובה אי� הדעות לכל שבזמנינו

שכר על נוספי� ממרכיבי� בנוי הלימוד שכר שכיו� משו�

הסעות שירותי תורה, התלמוד בני� ואחזקת הקמת כגו� המלמד,

המקובל הנוהג זהו ובימינו שמאחר לומר ואי� ועוד. וארוחות,

הזק� אדמו"ר מדברי שכ� התקנה, בכלל נכנס זה מוכח(ש�)הרי

ב� יהושע ר' ידי על בזמנו שנקבע כפי לעול� נותר שהחיוב

החיוב. בכלל איננה הה� מהתנאי� חריגה וכל גמלא,

שישי יו� האב וכבוד הרב כבוד
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רבו כבוד חיוב א) דברי�: שני הרמב"� כותב זו בהלכה

ב) ויראתו. אביו מכבוד נלמד והוא בתורה, מפורש לא ויראתו

אביו כי אביו, ויראת מכבוד יותר גדול ויראתו רבו כבוד חיוב

קבע ולכ� הבא. לעול� מביאו רבו ואילו הזה לעול� הביאו

ולא הרב, מכבוד גדול כבוד ל� "אי� ההלכה: בהמש� הרמב"�

הרב". ממורא יותר מורא

המצות רט)ובספר המצוה(מ"ע מלבד כי הרמב"� מוסי�

זק�" פני "והדרת שנאמר בכלל, חכמי� תלמידי יט,לכבד (ויקרא

בחיובלב) יש ,ceak�ג לרבו שאמרוxen`התלמיד וכמו רבו,

מי"ז)חכמי� פ"ד שמי�".(אבות כמורא רב� "מורא

הרמב"� כתב רבו בכבוד התלמיד חובת (בפירושולעני�

סופ"ב) ב"מ משנההמשניות, אלא ממנו למד כשלא אפילו שהיא

ברבו רק היינו אביו, מכבוד גדול רבו שכבוד שאמרו ומה אחת.

חכמתו. רוב ממנו שלמד המובהק,

שבת�קודש המפורש"? "השם מהו
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ה דברי בגמראלכאורה, למפורש מנוגדי� ס,רמב"� (סנהדרי�

אותיות".א) ארבע ב� ש� ש'יבר�' "עד חייב אינו המגד� :

שרק לטעות מקו� היה ומשיבה: "פשיטא!". שואלת: הגמרא

להשמיענו ובאי� חייב, המפורש) (=הש� רבה" "ש� המגד�

המפורש הש� כ�, א� חייב. אותיות ארבע ב� ש� המגד� שג�

epi`�ב שש� הרמב"� דברי פשר ומה אותיות, ארבע ב� ש�

המיוחד"? "הש� הוא אותיות ארבע

למשך כעמוד בכ
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ראשו� יו�

ז ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

ואי�‡. האד�; �ני את מנ�א �האל לידע ה�ת, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמיס�די
�מ��תיו, ���ר �חכמה, �ד�ל חכ� על א�א חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָה�ב�אה
ה�א א�א �ע�ל�, �דבר עליו מת��ר יצר� יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹולא
נכ�נה רחבה �עה �על �מיד, יצר� על �דע�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמת��ר

הא��,[ישרה] ה���ת �כל ממ�א �ה�א אד� מאד. ְִֵַָָָ�ְְֶַָָֹעד
ל�ר�ס ����נס �ג�פ�, ומעשה�ל� מרכבה [מעשה ְְְִֵֵֵֶַַָָ

הרח�קי�,בראשית] ה�ד�לי� הענינ�ת �א�ת� ְְְְְִִִִֵַָָָָָוי���
וה�ל�, מתק�� וה�א �לה�יג, להבי� נכ�נה �עת ל� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָותהיה
וה�ל� ה�מ�, �מח��י הה�לכי� הע� �לל מ�רכי ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ��ר�

מח�בה[מעורר]�מזרז ל� �היה ��א נפ�� �מל�ד עצמ� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ה�מ� מהבלי ולא �טלי�, מ�ברי� �אחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�לל
�חת ק��רה למעלה, �נ�יה �מיד �ע�� א�א ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָותח��ל�תיו,
ה�ה�ר�ת, ה�ד���ת ה��ר�ת �א�ת� להבי� ְְְְִִֵַַַַָָה��א,
מ��רה ��� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �חכמת� ִָָ�ְְְִֵֶַַָָָָ�מס��ל

הקודש]רא��נה חיות הנקראי� האר�,[מלאכי� ט��ר עד ִֶַַָָָ
�בעת עליו. ��רה ה�ד� ר�ח מ�ד � �דל� מה� ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוי�דע
ה�לאכי� �מעלת נפ�� �תערב � הר�ח עליו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ��נ�ח
�אינ� �דע�� ויבי� אחר, לאי� ויהפ� 'אי�י�', ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�קראי�

�היה הקודש]�מ�ת רוח עליו ששרתה ��תע�ה[עד א�א , ְְִֶֶֶַָָָָ
��א�ל: ��אמר �מ� החכמי�, אד� �ני �אר מעלת ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

אחר". לאי� ונה�כ� ע��, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ"והתנ�ית

מעל�ת·. מעל�ת שונות]ה�ביאי�, �מ�[בדרגות ה�: ְְֲֲִִֵַַַ
�ד�ל נביא ��ב�אה �� מחבר�, �ד�ל חכ� �חכמה ���ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
�חזי�� �חל�� א�א ה�ב�אה מראה ר�אי� אי� וכ�� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ�ְִִָמ�ביא.
��אמר: �מ� �ר�מה, עליה� ���ל אחר ���� א� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה�ילה,
וכ��, ."�� אד�ר �חל�� אתו�ע, אליו ָ�ְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ"��ראה
���ל, ה��� וכח מז�עזעי�, אבריה� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ���תנ�אי�,
מה להבי� �נ�יה ה�עת ות�אר מ�רפ�ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוע���נ�תיה�
גדלה ח�כה אימה "וה�ה �אברה�: ��אמר �מ� ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ראה,
עלי נה�� "וה�די �דנ�אל: ��אמר �כמ� עליו"; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפלת

�ח". עצר�י ולא ְְְְִִַַַָֹֹלמ�חית,

�ר�‚. � ה�ב�אה �מראה ל�ביא ���דיעי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ברי�
�מראה ה��ל �תר�� �ל�� יחקק �מ�ד ל�, מ�דיעי� ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�ל
אבינ�, יעקב �ראה ה��� �מ� ה�א; מה וידע ֲִֶַָָָָֹ�ְְְֵַַַַָה�ב�אה,
ל�לכ��ת מ�ל היה וה�א ,�� וי�רדי� ע�לי� �ְְְְְִִִַַַָָָָָ�מלאכי�
ה�פ�ח וה�יר יחזקאל, �ראה הח��ת �כמ� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָו�ע��ד�;

יחזקאל,[רותח] �ראה וה�ג�ה ירמיה, �ראה �קד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ�ל
א�מרי� מה� י� ה�ביאי�, �אר וכ� זכריה. �ראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
�לבד. ה�תר�� א�מרי� מה� וי� א��, �מ� �פתר�נ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָה��ל
�ברי �מקצת �תר��, �לא �לבד ה��ל א�מרי� ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ�פעמי�
מתנ�אי�. ה� חידה ודר� �מ�ל וכ��, �זכריה. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְְְְְֵֶַָיחזקאל

א�א„. ��רצ�, עת �כל מתנ�אי� אי� � ה�ביאי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ל

�ע�� �אי�מכ�ני� �מת��דדי�; לב וט�בי �מחי� וי��בי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ
א�א עצל�ת, מ��� ולא עצב�ת מ��� לא ��רה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹה�ב�אה
ות� נבל לפניה� ה�ביאי�, �ני לפיכ�, �מחה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹמ���
��אמר: ה�א וזה ה�ב�אה; מב��י� וה� וכ��ר, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָוחליל
עד ה�ב�אה �דר� מה�כי� �ל�מר, � מתנ�אי�" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ"וה�ה

מת��ל'. '�ל�ני א�מר: �א�ה �מ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ���בא�,

'�ני‰. ה�קראי� ה� להתנ�א, מב��י� �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָא��
���רה אפ�ר �ע��, ��כ�ני� �י על וא� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָה�ביאי�'.

��רה. ��א ואפ�ר עליה�, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹ�כינה

.Â�ה�ביאי לכל ה�ב�אה �ר� ה� �אמרנ�, ה�ברי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
�ל �ל ור�� ר�נ�, מ��ה ח�� � והאחר�ני� ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרא��ני�
�ל ל�אר מ�ה נב�את �י� י� הפר� �מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�ביאי�.
ר�נ� �מ�ה �מראה; א� �חל�� ה�ביאי�, ��ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹה�ביאי�?
מ�עד אהל אל מ�ה "�בבא ��אמר: וע�מד, ער ה�א �ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹ
ה�ביאי�, �ל אליו". מ��ר ה��ל את ו��מע א��, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלד�ר
וחידה. �מ�ל ר�אי� �ה� מה ר�אי� לפיכ� מלא�; ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אד�ר �ה אל "�ה ��אמר: מלא�, ידי על לא ר�נ�, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ�מ�ה
ונאמר: �ני�", אל �ני� מ�ה אל ה' "וד�ר ונאמר: ,"��ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ר�אה א�א מ�ל, �� �אי� �ל�מר, י�יט"; ה' ְִֵֶֶֶַַַָָָָ�ְ"�תמנת
�ה��רה ה�א מ�ל; �בלא חידה �לא �רי� על ְְְִֶַָָָָֹֹ�ַַָָה�בר
מתנ�א �אינ� בחידת", ולא "�מראה, עליו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמעידה
ה�ביאי�, �ל �רי�. על ה�בר �ר�אה �מראה, א�א ְְִִַָ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ�חידה
ה�א ;�� אינ� ר�נ�, �מ�ה �מתמ�גגי�. ונבהלי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹיראי�
�אי� �מ� רעה�"; אל אי� יד�ר "�א�ר א�מר: ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�ה�ת�ב
�ל �דע�� �ח היה �� חבר�, �ברי ל�מע נבהל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאד�
עמד� על ע�מד וה�א ה�ב�אה, �ברי להבי� ר�נ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹמ�ה
מ�ה ��רצ�. עת �כל מתנ�אי� אי� ה�ביאי�, �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ל�.
ל�ב��� ה�ד� ר�ח ��ח��, זמ� �ל א�א ;�� אינ� ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹר�נ�,
ל� �להז��� �ע�� לכ�� צרי� ואינ� עליו; ��רה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ�נב�אה

עליו] שתשרה וע�מד[לחכות �מז�� מכ�� ה�א �הרי ,ְֲֵֶ�ְָ�ְֵָ
��אמר: ��רצה, עת �כל מתנ�א לפיכ� ה�רת. ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�מלאכי
האל, הבטיח� �בזה לכ�". ה' �צ�ה מה וא�מעה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עמד�
�ה וא�ה, לאהליכ�. לכ� ��ב� לה�: אמר "ל� ְְֱֱֳֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:
��ה�ב�אה ה�ביאי�, ��ל למד�, הא ע�די". ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹעמד
��אר ��� ה��� צרכי �ה�א לאהל�, ח�זרי� ְִָָ�ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָמס��קת,
חזר לא ר�נ�, �מ�ה מ���תיה�. ��ר�י� אינ� לפיכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהע�;
�מ� לע�ל� הא�ה מ� �ר� לפיכ� הרא���; ְְְֳִִִִִַָָָָָָָלאהל�
נס��ק ולא הע�למי�, �צ�ר �ע�� ונק�רה ל�, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹה��מה
��לאכי�. ונתק�� �ניו, ע�ר וקר� לע�ל�, מעליו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָהה�ד

.Êלהרחיב �לבד, לעצמ� נב�את� ��היה אפ�ר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה�ביא,
מא�ת� י�דע היה ��א מה ��דע עד �ע��, �לה�סי� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹל��
א� האר�, מע�י לע� ����ח ואפ�ר ה�ד�לי�, ְֵֵֶַַַָָ�ְְְְְִִֶֶַַָָה�ברי�

א�ת� לב�נ� ממלכה, א� עיר בינה]לאנ�י [להכיל� ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעי� מ�ע�י� א�ת� למנע א� �ע��, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹ�לה�דיע�
�די �מ�פת, א�ת ל� נ�תני� א�ת�, �כ����חי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַ��ידיה�;

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א�ת הע��ה �ל ולא �אמת. �לח� �האל הע� ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ��דע�
�היינ� אד� א�א נביא; �ה�א א�ת� מאמיני� ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�מ�פת,
�חכמת� לנב�אה רא�י �ה�א מ�ח�ת� �� ְְְְְִִִִֶָָָָָי�דעי�
מה�� והיה �יל�, �ני �ל על �ה� ��תע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�במע�יו,
וע�ה �א �� ואחר �פרי��ת�, �בקד�ת� ה�ב�אה ְְְִַַָָָָָָָ�ְְְְִֵַַָ�דרכי
מ���, ל�מע מצוה � �לח� �האל ואמר �מ�פת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹא�ת
�מ�פת א�ת ��ע�ה ואפ�ר ��מע��". "אליו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��אמר:

נביא �ג�ואינ� �ברי� ל� י� הא�ת וזה שנעשה, [יתכ� ְְְְִִֵֵֶָָָ
עיניי�] ה�אילבאחיזת ל�, ל�מע מצוה כ�, �י על וא� ;ְְְִִִִֵַַַָֹ

על א�ת� מעמידי� לנב�אה, ורא�י וחכ� ה�א �ד�ל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָואד�
�י על ה�י� לח�� ��צט�ינ� �מ� נצט�ינ�, ��כ� � ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹחזקת�
��קר, �העיד� �אפ�ר �י על וא� ��רי�, עדי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�ני�
��ר�ת�. על א�ת� מעמידי� אצלנ�, ה� �כ�רי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה�איל
לה' � "ה�ס�רת נאמר: �ה� וכ��צא הא�� ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�ברי�
יראה האד� "�י ונאמר: �לבנינ�", לנ� � וה�גלת ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינ�;

ל�בב". יראה וה' ְִִֵֵֶַַַָָלעיני�,
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הא�ת�ת‡. מ�ני י�ראל �� האמינ� לא � ר�נ� ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמ�ה
�פי �ל�� י� � הא�ת�ת �י על �ה�אמי� ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ע�ה;

�לט[פקפוק] הא�ת ��ע�ה �אפ�ר בלהטיה�], [מלשו� ְְֵֶֶֶֶָָָָ
ע�א� ה�ר� לפי ��ד�ר, �ע�ה הא�ת�ת �ל א�א ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוכ���.
ה�צרי� את לה�קיע צר� ה�ב�אה: על ראיה להביא לא �ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
את לנ� ה�ריד � למז�� צרכנ� .�� והצליל� ה�� את קרע �ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
� קרח עדת �� �פר� האב�. את לה� �קע � צמא� ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹה��.
האמינ� �במה הא�ת�ת. �ל �אר וכ� האר�. א�ת� ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָ�לעה
�מע�, ואזנינ� זר, ולא רא�, �עינינ� סיני: הר �מעמד ?��ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
אל נ�� וה�א וה��ידי�. וה��ל�ת הא� � אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹולא
מ�ה! 'מ�ה, ��מעי�: ואנ� אליו, מ��ר וה��ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהערפל,
��ר �פני� "�ני� א�מר: ה�א וכ� וכ�'. �� לה� אמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹל�
ה�רית את ה' �רת אבתינ� את "לא ונאמר: ע�כ�", ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹה'
הראיה היא לב��, סיני הר ��מעמד �מ�י� ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹה�את".
אנכי "ה�ה ��אמר: �פי? �� �אי� אמת �היא ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹלנב�את�
וג� ע��, �ד�רי הע� י�מע �עב�ר הענ�, �עב אלי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�א
האמינ� לא זה �בר ��ד� מ�לל, � לע�ל�" יאמינ� ��ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ
��� נאמנ�ת א�א לע�ל�, ע�מדת �היא נאמנ�ת ��ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

�מח�בה. הרה�ר ְֲֲִֶַַָָָאחריה

�היא·. נב�את� על העדי� ה� לה�, ���ח א�� ְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְִֵֶנמצא�
אחד וה�א �ה� א�ת; לה� לע��ת צרי� ואינ� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאמת,

��ל[שווי�] � �יחד אחד �בר �רא� עדי� ��ני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��בר,
מה� אחד ואי� אמת, א�מר �ה�א לחבר� עד מה� ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
י�ראל �ל � ר�נ� מ�ה �� לחבר�. ראיה להביא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹצרי�
לה� לע��ת צרי� ואינ� סיני, הר מעמד אחר ל� ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָעדי�
�תח�ת ה�א �ר�� ה�ד�� ל� �אמר ה�א וזה ְְִִֶֶַַַָָָא�ת.
ואמר �מצרי�, לע��ת� הא�ת�ת ל� ��ת� �עת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָנב�את�,
�י על �ה�אמי� ר�נ�, מ�ה ידע לקל�"; "ו�מע� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹל�:
נ�מט והיה �מח�ב, �מהרהר �פי, �לבב� י� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹהא�ת�ת,
ה�ד�� �ה�דיע� עד � לי" יאמינ� לא "וה� ואמר: ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמ�יל�,

מ�צרי�, ��צא� עד א�א אינ� הא�ת�ת �א�� ה�א, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ר��
ההרה�ר יס��ק ה�ה, ההר על ויעמד� ��צא� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָואחר
�אני ��דע� א�ת �א� ל� נ�ת� �אני אחרי�, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ��הרהרי�
וה�א הרה�ר. �ל�� י�אר ולא מ��ח�ה, �אמת ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�לח�י�
� �לח�י� אנכי �י הא�ת ל� "וזה א�מר: ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ה�ת�ב
ההר על האלהי� את �עבד�� מ�צרי�, הע� את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�ציא�
ר�נ�, מ�ה אחר ��עמד נביא ��ל א�מר, נמצאת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�ה".
'א� ��אמר: �די לב��, הא�ת מ�ני �� מאמיני� אנ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאי�
ה�צוה מ�ני א�א ��אמר'; מה לכל ל� נ�מע א�ת, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיע�ה
"אליו � א�ת נת� א� ואמר: ���רה, מ�ה ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ���נ�
וא� עדי�, �ני �י על ה�בר לח�� ���נ� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ��מע��";
�� � �קר א� העיד� אמת א� י�דעי� אנ� �אי� �י ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעל

א�מ י�דעי� אנ� �אי� �י אל וא� ה�ביא, מ�ה ל�מע צוה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ולאט. �כ��� א� אמת ְְֱִֶָָהא�ת

�ד�לי�,‚. �מ�פתי� א�ת�ת וע�ה נביא עמד א� ְְְְִִִִִַָָָָָלפיכ�,
ל�; ��מעי� אי� � ר�נ� מ�ה �ל נב�את� להכחי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ב��

�יח�ד י�דעי� �לאט[בבירור]ואנ� הא�ת�ת �א�ת� , ְְְְִִֶָָָָ
�י[בלחש] על אינ� ר�נ� מ�ה ��ב�את לפי ה�, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹוכ���

�עינינ� א�א זה, לא�ת�ת זה א�ת�ת ��ער� �די ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהא�ת�ת
ה�א ��מע �מ� �מענ�ה, �באזנינ� רבנו]ראינ�ה .[משה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָ

�בר על לאד� �העיד� לעדי� ��מה? ה�בר למה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהא
א�א לה�, ��מע �אינ� � �ראה �מ� �אינ� �עיניו, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ראה
�א �א� ��רה, אמרה לפיכ� �קר. עדי �ה� �ו�אי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�דע
�הרי הה�א"; ה�ביא �ברי אל ת�מע "לא וה��פת, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהא�ת
�עיני�; �ראית מה להכחי� �מ�פת, �א�ת אלי� �א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
ה�צוה מ�ני א�א �מ�פת, מאמיני� אנ� ואי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוה�איל
נב�את� להכחי� ��א זה מא�ת נק�ל היא� מ�ה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ���נ�

ו��מענ�. �ראינ� מ�ה, ְְִֶֶֶֶַָָֹ�ל
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לע�ל�‡. ע�מדת מצוה �היא ���רה, �מפר� �ר�ר ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�בר
ולא �רע�� ולא ���י, לא ל� אי� ע�למי�, ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹ�לע�למי
� אתכ� מצ�ה אנכי א�ר ה�בר �ל "את ��אמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ספת,
מ���"; תגרע ולא עליו, תס� לא לע��ת; ת�מר� ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹאת�
�ל את לע��ת ע�ל�, עד �לבנינ� לנ� "וה�גלת ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹונאמר:
מצ�י� ��רה, �ברי ��ל למד�, הא ה�את". ה��רה ִ�ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ברי
ע�ל� "ח�ת א�מר: ה�א וכ� ע�ל�; עד לע��ת� ַָ�ְֲֵַַָָָָאנ�

(היא) ב�מי� "לא ונאמר: הא[הוא]לדרתיכ�", ." ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
א� לפיכ�, מע�ה. �בר לח�� ר�אי נביא �אי� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלמד�,
א�ת ויע�ה הא��ת, מ� �י� מ��ראל �י� אי�, ְֲֶַ�ְֲִִִִֵֵֵַָָֹיעמד
מצוה, לגרע א� מצוה, לה�סי� �לח� �ה' ויאמר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�מ�פת,
מ��ה, �מענ� ��א �ר�� ה�צו�ת מ� �מצוה לפר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹא�
אינ� י�ראל �ה� ��צט�� ה�צו�ת �א�ת� �אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�
זה הרי � הי� זמ� לפי מצו�ת א�א ��ר�ת �לד�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָלע�ל�
�מיתת� מ�ה; �ל נב�את� להכחי� �א �הרי �קר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹנביא
�ה�א צ�ה�, לא א�ר ה' ��� לד�ר �הזיד על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ�חנק,
עד �לבנינ� "לנ� ה�את �ה�צוה למ�ה צ�ה �מ� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ר��

ויכ�ב". אל, אי�, ו"לא ְִִֵֵַָֹע�ל�",
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א�ת הע��ה �ל ולא �אמת. �לח� �האל הע� ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ��דע�
�היינ� אד� א�א נביא; �ה�א א�ת� מאמיני� ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�מ�פת,
�חכמת� לנב�אה רא�י �ה�א מ�ח�ת� �� ְְְְְִִִִֶָָָָָי�דעי�
מה�� והיה �יל�, �ני �ל על �ה� ��תע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�במע�יו,
וע�ה �א �� ואחר �פרי��ת�, �בקד�ת� ה�ב�אה ְְְִַַָָָָָָָ�ְְְְִֵַַָ�דרכי
מ���, ל�מע מצוה � �לח� �האל ואמר �מ�פת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹא�ת
�מ�פת א�ת ��ע�ה ואפ�ר ��מע��". "אליו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��אמר:

נביא �ג�ואינ� �ברי� ל� י� הא�ת וזה שנעשה, [יתכ� ְְְְִִֵֵֶָָָ
עיניי�] ה�אילבאחיזת ל�, ל�מע מצוה כ�, �י על וא� ;ְְְִִִִֵַַַָֹ

על א�ת� מעמידי� לנב�אה, ורא�י וחכ� ה�א �ד�ל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָואד�
�י על ה�י� לח�� ��צט�ינ� �מ� נצט�ינ�, ��כ� � ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹחזקת�
��קר, �העיד� �אפ�ר �י על וא� ��רי�, עדי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�ני�
��ר�ת�. על א�ת� מעמידי� אצלנ�, ה� �כ�רי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה�איל
לה' � "ה�ס�רת נאמר: �ה� וכ��צא הא�� ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�ברי�
יראה האד� "�י ונאמר: �לבנינ�", לנ� � וה�גלת ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינ�;

ל�בב". יראה וה' ְִִֵֵֶַַַָָלעיני�,
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הא�ת�ת‡. מ�ני י�ראל �� האמינ� לא � ר�נ� ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמ�ה
�פי �ל�� י� � הא�ת�ת �י על �ה�אמי� ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ע�ה;

�לט[פקפוק] הא�ת ��ע�ה �אפ�ר בלהטיה�], [מלשו� ְְֵֶֶֶֶָָָָ
ע�א� ה�ר� לפי ��ד�ר, �ע�ה הא�ת�ת �ל א�א ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוכ���.
ה�צרי� את לה�קיע צר� ה�ב�אה: על ראיה להביא לא �ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
את לנ� ה�ריד � למז�� צרכנ� .�� והצליל� ה�� את קרע �ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
� קרח עדת �� �פר� האב�. את לה� �קע � צמא� ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹה��.
האמינ� �במה הא�ת�ת. �ל �אר וכ� האר�. א�ת� ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָ�לעה
�מע�, ואזנינ� זר, ולא רא�, �עינינ� סיני: הר �מעמד ?��ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
אל נ�� וה�א וה��ידי�. וה��ל�ת הא� � אחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹולא
מ�ה! 'מ�ה, ��מעי�: ואנ� אליו, מ��ר וה��ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהערפל,
��ר �פני� "�ני� א�מר: ה�א וכ� וכ�'. �� לה� אמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹל�
ה�רית את ה' �רת אבתינ� את "לא ונאמר: ע�כ�", ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹה'
הראיה היא לב��, סיני הר ��מעמד �מ�י� ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָֹה�את".
אנכי "ה�ה ��אמר: �פי? �� �אי� אמת �היא ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹלנב�את�
וג� ע��, �ד�רי הע� י�מע �עב�ר הענ�, �עב אלי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�א
האמינ� לא זה �בר ��ד� מ�לל, � לע�ל�" יאמינ� ��ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ
��� נאמנ�ת א�א לע�ל�, ע�מדת �היא נאמנ�ת ��ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

�מח�בה. הרה�ר ְֲֲִֶַַָָָאחריה

�היא·. נב�את� על העדי� ה� לה�, ���ח א�� ְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְִֵֶנמצא�
אחד וה�א �ה� א�ת; לה� לע��ת צרי� ואינ� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאמת,

��ל[שווי�] � �יחד אחד �בר �רא� עדי� ��ני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��בר,
מה� אחד ואי� אמת, א�מר �ה�א לחבר� עד מה� ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
י�ראל �ל � ר�נ� מ�ה �� לחבר�. ראיה להביא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹצרי�
לה� לע��ת צרי� ואינ� סיני, הר מעמד אחר ל� ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָעדי�
�תח�ת ה�א �ר�� ה�ד�� ל� �אמר ה�א וזה ְְִִֶֶַַַָָָא�ת.
ואמר �מצרי�, לע��ת� הא�ת�ת ל� ��ת� �עת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָנב�את�,
�י על �ה�אמי� ר�נ�, מ�ה ידע לקל�"; "ו�מע� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹל�:
נ�מט והיה �מח�ב, �מהרהר �פי, �לבב� י� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹהא�ת�ת,
ה�ד�� �ה�דיע� עד � לי" יאמינ� לא "וה� ואמר: ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמ�יל�,

מ�צרי�, ��צא� עד א�א אינ� הא�ת�ת �א�� ה�א, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ר��
ההרה�ר יס��ק ה�ה, ההר על ויעמד� ��צא� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָואחר
�אני ��דע� א�ת �א� ל� נ�ת� �אני אחרי�, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ��הרהרי�
וה�א הרה�ר. �ל�� י�אר ולא מ��ח�ה, �אמת ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�לח�י�
� �לח�י� אנכי �י הא�ת ל� "וזה א�מר: ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ�ה�ת�ב
ההר על האלהי� את �עבד�� מ�צרי�, הע� את ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�ציא�
ר�נ�, מ�ה אחר ��עמד נביא ��ל א�מר, נמצאת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�ה".
'א� ��אמר: �די לב��, הא�ת מ�ני �� מאמיני� אנ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאי�
ה�צוה מ�ני א�א ��אמר'; מה לכל ל� נ�מע א�ת, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹיע�ה
"אליו � א�ת נת� א� ואמר: ���רה, מ�ה ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ���נ�
וא� עדי�, �ני �י על ה�בר לח�� ���נ� �מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ��מע��";
�� � �קר א� העיד� אמת א� י�דעי� אנ� �אי� �י ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעל

א�מ י�דעי� אנ� �אי� �י אל וא� ה�ביא, מ�ה ל�מע צוה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ולאט. �כ��� א� אמת ְְֱִֶָָהא�ת

�ד�לי�,‚. �מ�פתי� א�ת�ת וע�ה נביא עמד א� ְְְְִִִִִַָָָָָלפיכ�,
ל�; ��מעי� אי� � ר�נ� מ�ה �ל נב�את� להכחי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ב��

�יח�ד י�דעי� �לאט[בבירור]ואנ� הא�ת�ת �א�ת� , ְְְְִִֶָָָָ
�י[בלחש] על אינ� ר�נ� מ�ה ��ב�את לפי ה�, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹוכ���

�עינינ� א�א זה, לא�ת�ת זה א�ת�ת ��ער� �די ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהא�ת�ת
ה�א ��מע �מ� �מענ�ה, �באזנינ� רבנו]ראינ�ה .[משה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָ

�בר על לאד� �העיד� לעדי� ��מה? ה�בר למה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהא
א�א לה�, ��מע �אינ� � �ראה �מ� �אינ� �עיניו, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ראה
�א �א� ��רה, אמרה לפיכ� �קר. עדי �ה� �ו�אי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�דע
�הרי הה�א"; ה�ביא �ברי אל ת�מע "לא וה��פת, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהא�ת
�עיני�; �ראית מה להכחי� �מ�פת, �א�ת אלי� �א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
ה�צוה מ�ני א�א �מ�פת, מאמיני� אנ� ואי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוה�איל
נב�את� להכחי� ��א זה מא�ת נק�ל היא� מ�ה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ���נ�

ו��מענ�. �ראינ� מ�ה, ְְִֶֶֶֶַָָֹ�ל
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לע�ל�‡. ע�מדת מצוה �היא ���רה, �מפר� �ר�ר ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�בר
ולא �רע�� ולא ���י, לא ל� אי� ע�למי�, ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹ�לע�למי
� אתכ� מצ�ה אנכי א�ר ה�בר �ל "את ��אמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ספת,
מ���"; תגרע ולא עליו, תס� לא לע��ת; ת�מר� ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹאת�
�ל את לע��ת ע�ל�, עד �לבנינ� לנ� "וה�גלת ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹונאמר:
מצ�י� ��רה, �ברי ��ל למד�, הא ה�את". ה��רה ִ�ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ברי
ע�ל� "ח�ת א�מר: ה�א וכ� ע�ל�; עד לע��ת� ַָ�ְֲֵַַָָָָאנ�

(היא) ב�מי� "לא ונאמר: הא[הוא]לדרתיכ�", ." ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
א� לפיכ�, מע�ה. �בר לח�� ר�אי נביא �אי� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלמד�,
א�ת ויע�ה הא��ת, מ� �י� מ��ראל �י� אי�, ְֲֶַ�ְֲִִִִֵֵֵַָָֹיעמד
מצוה, לגרע א� מצוה, לה�סי� �לח� �ה' ויאמר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�מ�פת,
מ��ה, �מענ� ��א �ר�� ה�צו�ת מ� �מצוה לפר� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹא�
אינ� י�ראל �ה� ��צט�� ה�צו�ת �א�ת� �אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�
זה הרי � הי� זמ� לפי מצו�ת א�א ��ר�ת �לד�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָלע�ל�
�מיתת� מ�ה; �ל נב�את� להכחי� �א �הרי �קר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹנביא
�ה�א צ�ה�, לא א�ר ה' ��� לד�ר �הזיד על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ�חנק,
עד �לבנינ� "לנ� ה�את �ה�צוה למ�ה צ�ה �מ� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ר��

ויכ�ב". אל, אי�, ו"לא ְִִֵֵַָֹע�ל�",
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מ�רב·. לה� אקי� "נביא ���רה: נאמר ל�ה ,�� ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�
�ברי על לצ��ת א�א �א, ה�א �ת לע��ת לא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאחיה�"?
�אמר �מ� עליה, יעבר� ��א הע� �להזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה��רה,
צ�נ� א� וכ� עב�י". מ�ה ��רת "זכר� ��ה�: ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהאחר��
�לכ�', 'אל א� �ל�ני', למק�� 'לכ� �ג��: הר��ת, ְְְְְְְְִִֵֵַָָ�דברי
א� ז�', ח�מה '�נ� �ע��', 'אל א� ה���', מלחמה ְְֲֲִַַַָָָ'ע��
ח�ב � �בריו על והע�בר ל�; ל�מע מצוה � �בנ�ה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ'אל
י�מע לא א�ר האי� "והיה, ��אמר: �מי�, �ידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

מע��". אדר� אנכי � ��מי יד�ר א�ר �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל

עצמ�‚. �ברי על �עבר נביא נבואתו]וכ� ,[דברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ
�מי�;[מעלי�]וה��ב� �ידי מיתה ח�ב � נב�את� ְְִִִֵֵַַַָָָָ

לנ� יאמר א� וכ� מע��". אדר� "אנכי נאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ�ב�ל���
מצו�ת מ�ל אחת על לעבר נביא, �ה�א לנ� ���דע ְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹה�ביא

�י הר�ה, מצו�ת על א� ���רה �י�האמ�ר�ת ק��ת � ְְֲִֵֵֵַַַַָָ
מחכמי� למדנ� וכ� ל�. ל�מע מצוה � �עה לפי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחמ�ר�ת,

ה�מ�עה מ�י איש]הרא��ני�, מפי יאמר[איש א� ��ל, : ְִִִִִַַַָָֹֹ
� ה�רמל �הר �אל�ה� ��רה', �ברי על 'עבר נביא: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹל�
�עה לפי ה�בר ��היה וה�א, זרה. מעב�דה ח�� ל�; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ�מע
�ח��, ע�לה �הקריב ה�רמל, �הר אל�ה� �ג�� �ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

נבחרה בה]ויר��לי� רק ח�ב[להקריב �ח�� וה�קריב , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
נאמר: �זה וג� ל�; ל�מע מצוה נביא, �ה�א �מ�ני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�רת.
'היא� ל�: ואמר� אל�ה� את �אל� וא�� ��מע��". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ"אליו
מק��"'? �כל עלתי� �עלה ��" ���רה, ��ת�ב מה ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹנעקר
ח�ב לע�ל� �ח�� ה�קריב א�א נאמר 'לא א�מר: היה �ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
�דבר �ח�� ה��� אקריב אני אבל מ�ה; ���ה �מ� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�רת,
צ�� א� ה�את, ה�ר� ועל ה�על'. נביאי להכחי� �די ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹה',
וא� לה�; ל�מע מצוה �עה, לפי לעבר ה�ביאי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹ�ל
�ה��רה �חנק, מיתת� � לע�ל� נעקר �ה�בר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמר�

ע�ל�". עד �לבנינ� "לנ� ְְֵַָָָָָאמרה:

ה�מ�עה„. מ�י ��מדנ� מ�ברי� �בר עקר א� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוכ�
ממשרע"ה] צ�ה[מסורת �ה' ��רה מ�יני �די� �אמר א� ,ְִִִִֵֶֶַָָָ

נביא זה הרי � �ל�ני �דברי והלכה ה�א �� �ה�י� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָל�
להכחי� �א �הרי א�ת; �ע�ה �י על א� ויחנק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�קר,

היא ��מי� "לא �אמרה: �עה,[הוא]��רה לפי אבל ." ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹ
��ל. ל� ְִַֹ��מעי�

�עב�דה‰. אבל מצו�ת; ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ��ה
ע�ה ואפ�� �עה. לפי ואפ�� ל�, ��מעי� אי� � ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָזרה
עב�דה ��עבד צ�ה� �ה' ואמר �ד�לי�, �מ�פתי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָא�ת�ת
סרה ��ר זה הרי � �לבד ז� ��עה א� �לבד, ה��� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
וה��פת... הא�ת "�בא ואמר: ה�ת�ב צ�ה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל
ה' על סרה ��ר �י הה�א... ה�ביא �ברי אל ת�מע ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלא
�לפיכ� מ�ה. �ל נב�את� להכחי� �א �הרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאלהיכ�",
וכ��� �לאט � �ע�ה וכל �קר, נביא �ה�א �ו�אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנדע

ויחנק. ְֵֵָָָע�ה;

שני יו�
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צרי�‡. אינ� �לח�, �ה' ויאמר לנ� ��עמד נביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ל

אל�ה� מא�ת�ת א� ר�נ� מ�ה מא�ת�ת �אחד א�ת ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלע��ת
הא�ת א�א ע�ל�; �ל מנהג� ���י �ה� ��� ְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָואלי�ע,
ויאמנ� �ע�ל�, להי�ת העתידי� �ברי� ��אמר ,���ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ה�בר את נדע איכה �לבב�: תאמר "וכי ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�בריו,
�מלאכ�ת לנב�אה הרא�י אד� ���ב�א לפיכ�, ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוגו'".

לעבד[בשליחות] א�א לגרע, ולא לה�סי� יב�א ולא ְְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֹה',
את לנ� 'קרע ל�: א�מרי� אי� � ה��רה �מצו�ת ה' ְְְְִִֵֶֶַַָָאת
,'�� נאמי� �� ואחר �א��, וכ��צא מת החיה א� ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָה��,
העתידי� �ברי� לנ� אמר א�ה, נביא 'א� ל�: א�מרי� ְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָָֹא�א
�בריו: היב�א� לרא�ת מח�י� ואנ� א�מר, וה�א ְְְְְְֲִִִֵַָָָָלהי�ת';
�ה�א �יד�ע � קט� אחד �בר נפל ואפ�� יב�א�, לא ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹא�
נאמ�. �עינינ� יהיה � ��� �בריו �א� וא� �קר. ְְֱִֵֵֶֶָָ�ְְְִִֶֶָָָנביא

.·��� �בריו נמצא� א� הר�ה. �עמי� א�ת� ָ�ְְְְְְִִִִֵַָָָ�ב�דקי�
�ל "ו�דע ��מ�אל: ��אמר �מ� אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמני�,
לה'". לנביא �מ�אל נאמ� �י �בע, �אר ועד מ�� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ראל

להי�ת,‚. עתיד מה א�מרי� וה��סמי� המע�נני� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹוהלא
וה��סמי� �המע�נני� א�א �בינ�? ה�ביא �י� הפר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מה
אי� �מקצת� מתק�מי� �בריה� מקצת �ה�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�מי�, הברי וי��יע� נא "יעמד� ��אמר: �עני� ְִֵַָֹ�ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָמתק�מי�,
� עלי�" יבא� מא�ר לחד�י�, מ�דיעי� ���כבי�, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזי�
מ�בריה� יתק�� ��א ואפ�ר א�ר. �ל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מא�ר",
��י�, את�ת "מפר ��אמר: �עני� ��ל, יטע� א�א ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל��,
��אמר: ק�מי�, �בריו �ל � ה�ביא אבל יה�לל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמי�
"ה�ביא א�מר: ה�א וכ� ארצה". ה' מ�בר י�ל לא ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ"�י
�ברי יד�ר א��, �ברי וא�ר חל��, יס�ר חל��, א�� ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָא�ר
��ברי �ל�מר, � ה'" נא� ה�ר, את ��ב� מה ְְִֵֶַ�ְֱֶֶֶֶַַַָאמת;

�תב� והחל�מ�ת �ר[קש]ה��סמי� מעט �� ��תערב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
נקיה] �ב�בר[תבואה �לל. �ב� �� �אי� ��ר ה' �דבר ,ְְֵֶֶֶַַַָָָָ

���דיעי� ה�ברי� �א�ת� ואמר, הבטיח ה�ת�ב ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�ה
לכ� י�דיע ה�ביא � �מכ�בי� לא��ת וה��סמי� ְְִִִֶַַַָָ�ְְְְִִַַָהמע�נני�
,�� וכ��צא וק�ס� למע�נ� צריכי� א�� ואי� האמת, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ�ברי
ק�ס� �א�, �ב�� �נ� מעביר ב� י�צא "לא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��אמר:
מאחי� מ�ר�� נביא וג�' הא�ה... ה��י� �י וג�' ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָקסמי�...
לה�דיענ� א�א לנ�, ע�מד ה�ביא �אי� למד�, הא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוגו'".
מלחמה ורעב מ�בע �ע�ל�, להי�ת העתידי� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָָֹ�ברי�
��א�ל ל�, מ�דיע יחיד צרכי ואפ�� �ה�; וכ��צא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָו�ל��
וכ��צא מק�מ�. לה�דיע� ל�ביא והל� אבדה ל� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אבדה
�ת ��ע�ה לא � ה�ביא ��אמר ה�א ה�ברי�, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�א��

יגרע. א� מצוה י�סי� א� ְְִִִֶֶַַָאחרת,

'�ל�ני„. ��אמר: �ג�� א�מר, �ה�ביא ה�רענ�ת ְְְִִֵֶֶַַָָֹ�ְִֵַ�ברי
וכ��צא 'מלחמה' א� רעב' �נת �ל�נית '�נה א� ְְְְִִֵַַָָָָָָָימ�ת',
הכח�ה �זה אי� �בריו, עמד� לא א� � א�� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�דברי�
�ה�ד�� �א'; ולא ��ר 'ה�ה א�מרי�: ואי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹלנב�את�,
ואפ�ר הרעה", על ונח� חסד, ורב א�י� "אר� ה�א ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ר��
לה� ��לה א� נינוה, �אנ�י לה� ונסלח ���בה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ע��

ארכה] לה� ואמר[נת� ט�בה על הבטיח א� אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ�חזק�ה.
�ה�א �יד�ע � �אמר ה��בה �אה ולא וכ�, �� ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��היה
�נאי על אפ�� האל, ��גזר ט�בה �בר ��ל �קר; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנביא

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

י�ח� �לבד ה��בה ��דברי למד�, הא ח�זר. אינ� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ע��ר, �� לחנניה �ת��בת� א�מר ��רמיה� ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָה�ביא.
ל� אמר לט�בה. וחנניה לרעה מתנ�א ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ��היה
�אני ראיה �זה אי� �ברי, יעמד� לא א� 'חנניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹירמיה:
נביא �א�ה י�דע �ברי�, יעמד� לא א� אבל �קר; ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹנביא
ה�ביא וג�' ה�ה... ה�בר את נא �מע "א� ��אמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�קר,
א�ר ה�ביא י�דע ה�ביא �בר �בא ל�לח, י�בא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹא�ר

�אמת"'. ה' ְֱֶֶָ�לח�

זה‰. הרי � נביא �ה�א אחר נביא ל� �העיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנביא
מ�ה �הרי חקירה; צרי� ה�ני זה ואי� נביא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�חזקת
��ע�ה קד� י�ראל �ל �� והאמינ� ליה��ע, העיד ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ִִֵֵַר�נ�
�בריו והאמ�� נב�את� ���דעה נביא ל��ר�ת. וכ� ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָא�ת.
�דרכי ה�ל� והיה נביא, ל� �העיד א� �ע�, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ע�
��א �נב�את�, �להרהר אחריו לח�ב אס�ר � ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹה�ב�אה
ה�לכי� נהיה ולא מ�י, י�תר לנ��ת� ואס�ר אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינ�
�א�ר אלהיכ�, ה' את תנ�� "לא ��אמר: לע�ל�, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ�מנ�י�
א�א אי�". א� �קר�נ�, ה' "הי� �אמר�: ���ה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנ�ית�
�קר��, ה' �י וידע� יאמינ� � נביא ��ה ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר

� �עני� אחריו, יח�ב� ולא יהרהר� �יולא "וידע�, �אמר: ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
�ת�כ�". היה ְִָָָָנביא

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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ו�� ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת ע�רה אחת �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָי�
�דרכיו; לה���ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצו�ת
את לאהב (ד) רעי�; את לאהב (ג) �י�דעיו; לה��ק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ(ב)
��א (ז) לה�כיח; (ו) אחי�; ל�נא ��א (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹה�רי�;
להל� ��א (ט) אמללי�; לע��ת ��א (ח) �ני�; ְֲִֶַָֹֹ�ְְְִִֶַַָֹלהל�י�
א�� מצו�ת �בא�ר לנטר. ��א (יא) לנק�; ��א (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

א��. �פרקי� �ְִִֵָ

א ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

נפש]�ע�ת‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל י� הר�ה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ
אד� י� �י�תר: מ��ה �רח�קה מ�� מ��ה וז� אד�, ְְִִֵֵֶָָָָָ�ְְְִֵָָמ�ני
מי�בת ��ע�� אד� וי� �מיד; ��עס חמה, �על ֶֶ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א
�כ�ה מעט �עס יכעס �עס, וא� � �לל ��עס ואינ� ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
�פל �ה�א וי� �י�תר, לב �ב� �ה�א אד� וי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ני�.
נפ�� ���ע לא �אוה, �על �ה�א וי� מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹר�ח
יתא�ה לא �י�תר, ��� טה�ר �ה�א וי� �תאות�; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל�
נפ� �על וי� לה�. צרי� �ה��� מע�טי� לדברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפ��
�עני� הע�ל�, ממ�� מ�ל נפ�� ���ע ��א ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,
���� מק�ר, וי� �ס�"; י��ע לא �ס� "אהב ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��אמר:
�ל לה�יג יר�� ולא ל�, יס�יק ��א מ�עט �בר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפ��

יד� על וק�ב� �רעב עצמ� מס�� �ה�א וי� [מקמ�צר��. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
וי�לעצמו] �ד�ל; �צער א�א מ��� �ר�טה א�כל ואינ� ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

� א�� �רכי� ועל לדע��. �יד�, ממ�נ� �ל מא�ד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ה�א
מה�לל �ג�� ה�ע�ת, �ל ,[עצוב]וא�נ�[מתהולל]�אר ְְְְֵֵֵַָָ

ר�[פזר�]ו��ע[קמצ�]וכילי א�י� ולב ורחמ�, ואכזרי , ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
�ה�.[פחד�]לבב ���צא וכל ְֵֵֶַָָֹ

האחר,·. ��צה מ��ה הרח�קה ודעה �עה �ל �י� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוי�
�ע�ת מה� י� � ה�ע�ת וכל מ��. רח�קה ז� � �ינ�נ��ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ�ע�ת
�ע�ת מה� וי� ��פ�; טבע לפי �ר�ת�, מ�ח�ת לאד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�

מכ�� זה אד� �ל אליה�]��בע� לק�ל[מותא� ועתיד ְְִֶֶֶָָ�ְְִֵַָָ
לאד� �אינ� מה� וי� ה�ע�ת; מ�אר יתר �מהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָא�ת�
לה� ��פנה א� מאחרי� א�ת� למד א�א �ר�ת�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ח�ת
ה�עה ��� ��מע א� �ל�� �עלתה מח�בה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמ�,
��ק�עה. עד �� עצמ� והנהיג ליל�, רא�י �ב� ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָט�בה

אינ�‚. ודעה, �עה ��כל מ�� ז� הרח�ק�ת קצו�ת ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ�ני
לל�ד� ולא �ה�, ללכת לאד� ל� רא�י ואי� ט�בה; ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ר�
מ�כ� א� מה�, לאחת נ�טה טבע� מצא וא� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעצמ�.

�[מותא�] �� ונהג מה� אחת למד ��בר א� מה�, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחת
הי�רה. �ר� והיא ה��בי�, �דר� ויל� למ�טב עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר

ודעה,„. �עה ��כל �ינ�נית מ�ה היא � הי�רה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�ר�
רח�קה �היא ה�עה והיא לאד�; ל� ��� ה�ע�ת ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ל
לז�. ולא לז� לא קר�בה ואינ� �וה, רח�ק ה�צו�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמ�ני

�� אד� ��הא הרא��ני�, חכמי� צ�� [מערי��לפיכ� ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
��ר�ושוקל] א�ת� �מכ�� א�ת� �מ�ער �מיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ע�תיו

נ�ח חמה �על יהא לא �יצד? �ל�. ��הא �די ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס לא �ינ�ני: א�א מר�י�, �אינ� �מת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יע�ה ��א �די עליו, לכעס �רא�י �ד�ל �בר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹא�א
�ה��� לדברי� א�א יתא�ה לא וכ� אחרת. �ע� �� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ���צא
"צ�יק ��אמר: �עני� �ז�לת�, לחי�ת אפ�ר ואי לה� ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי�
לה�יג א�א �עסק� עמל יהיה לא וכ� נפ��". ל�בע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט "ט�ב ��אמר: �עני� �עה, לח�י ל� ��רי� ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�בר
א�א ממ�נ�, �ל יפ�ר ולא �י�תר, יד� יק�� ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹל��יק".

יד� מ�ת �פי צדקה יכולתו]נ�ת� למי[� �רא�י �מלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
א�א וא�נ�, עצב ולא ו��חק, מה�לל יהיה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ��רי�.
�ע�תיו. �אר וכ� יפ�ת. �ני� �סבר �נחת, ימיו �ל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�מח
�ע�ת ��� ��ע�תיו אד� �ל החכמי�. �ר� היא ז�, ֵָ�ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָודר�

חכ�; נקרא ממ�ע�ת, ְִָָָָ�ְִֵ�ינ�נ��ת

מ�עה‰. ויתרחק �י�תר, עצמ� על מדק�ק �ה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מי
מי �יצד? חסיד. נקרא זה, לצד א� זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�ינ�נית
ר�ח �פל ויהיה האחר��, ה�צה עד ה�ב מ�ב� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ��תרחק
נתרחק וא� חסיד�ת. מ�ת היא וז� חסיד; נקרא � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�י�תר
מ�ת היא וז� חכ�; נקרא � ענו ויהיה �לבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הרא��ני� וחסידי� ה�ע�ת. �ל �אר ז�, �ר� ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ה�צו�ת: ��י �נגד האמצעית מ�ר� ��ה� �ע�ת מ�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהי�
�עה וי� האחר��, ה�צה �נגד א�ת� ���י� �עה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�
מ��רת לפני� ה�א וזה הרא���; ה�צה �נגד א�ת� ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ���י�
וה� ה�ינ�נ�י�, א�� �דרכי� ללכת אנ� �מצ�י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִַה�י�.
�דרכיו". "והלכ� ��אמר: והי�רי�, ה��בי� ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָה�רכי�

.Â�א ח���, נקרא ה�א מה ז�: מצוה �פר�� ל�ד� ��ְְְְִִִֵַַַָָָ
רח��; היה א�ה א� רח��, נקרא ה�א מה ח���; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָא�ה
ז� �ר� ועל קד��. היה א�ה א� קד��, נקרא ה�א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב א�י� 'אר� ה���יי�, א�ת� �כל לאל ה�ביאי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקרא�
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י�ח� �לבד ה��בה ��דברי למד�, הא ח�זר. אינ� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ע��ר, �� לחנניה �ת��בת� א�מר ��רמיה� ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָה�ביא.
ל� אמר לט�בה. וחנניה לרעה מתנ�א ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ��היה
�אני ראיה �זה אי� �ברי, יעמד� לא א� 'חנניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹירמיה:
נביא �א�ה י�דע �ברי�, יעמד� לא א� אבל �קר; ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹנביא
ה�ביא וג�' ה�ה... ה�בר את נא �מע "א� ��אמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�קר,
א�ר ה�ביא י�דע ה�ביא �בר �בא ל�לח, י�בא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹא�ר

�אמת"'. ה' ְֱֶֶָ�לח�

זה‰. הרי � נביא �ה�א אחר נביא ל� �העיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנביא
מ�ה �הרי חקירה; צרי� ה�ני זה ואי� נביא, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�חזקת
��ע�ה קד� י�ראל �ל �� והאמינ� ליה��ע, העיד ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ִִֵֵַר�נ�
�בריו והאמ�� נב�את� ���דעה נביא ל��ר�ת. וכ� ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָא�ת.
�דרכי ה�ל� והיה נביא, ל� �העיד א� �ע�, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ע�
��א �נב�את�, �להרהר אחריו לח�ב אס�ר � ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹה�ב�אה
ה�לכי� נהיה ולא מ�י, י�תר לנ��ת� ואס�ר אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינ�
�א�ר אלהיכ�, ה' את תנ�� "לא ��אמר: לע�ל�, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ�מנ�י�
א�א אי�". א� �קר�נ�, ה' "הי� �אמר�: ���ה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנ�ית�
�קר��, ה' �י וידע� יאמינ� � נביא ��ה ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר

� �עני� אחריו, יח�ב� ולא יהרהר� �יולא "וידע�, �אמר: ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
�ת�כ�". היה ְִָָָָנביא

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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ו�� ע�ה, מצו�ת חמ� � מצו�ת ע�רה אחת �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָי�
�דרכיו; לה���ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצו�ת
את לאהב (ד) רעי�; את לאהב (ג) �י�דעיו; לה��ק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ(ב)
��א (ז) לה�כיח; (ו) אחי�; ל�נא ��א (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹה�רי�;
להל� ��א (ט) אמללי�; לע��ת ��א (ח) �ני�; ְֲִֶַָֹֹ�ְְְִִֶַַָֹלהל�י�
א�� מצו�ת �בא�ר לנטר. ��א (יא) לנק�; ��א (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

א��. �פרקי� �ְִִֵָ

א ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

נפש]�ע�ת‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל י� הר�ה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ
אד� י� �י�תר: מ��ה �רח�קה מ�� מ��ה וז� אד�, ְְִִֵֵֶָָָָָ�ְְְִֵָָמ�ני
מי�בת ��ע�� אד� וי� �מיד; ��עס חמה, �על ֶֶ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א
�כ�ה מעט �עס יכעס �עס, וא� � �לל ��עס ואינ� ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
�פל �ה�א וי� �י�תר, לב �ב� �ה�א אד� וי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ני�.
נפ�� ���ע לא �אוה, �על �ה�א וי� מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹר�ח
יתא�ה לא �י�תר, ��� טה�ר �ה�א וי� �תאות�; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל�
נפ� �על וי� לה�. צרי� �ה��� מע�טי� לדברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפ��
�עני� הע�ל�, ממ�� מ�ל נפ�� ���ע ��א ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,
���� מק�ר, וי� �ס�"; י��ע לא �ס� "אהב ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��אמר:
�ל לה�יג יר�� ולא ל�, יס�יק ��א מ�עט �בר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפ��

יד� על וק�ב� �רעב עצמ� מס�� �ה�א וי� [מקמ�צר��. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
וי�לעצמו] �ד�ל; �צער א�א מ��� �ר�טה א�כל ואינ� ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

� א�� �רכי� ועל לדע��. �יד�, ממ�נ� �ל מא�ד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ�ה�א
מה�לל �ג�� ה�ע�ת, �ל ,[עצוב]וא�נ�[מתהולל]�אר ְְְְֵֵֵַָָ

ר�[פזר�]ו��ע[קמצ�]וכילי א�י� ולב ורחמ�, ואכזרי , ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ
�ה�.[פחד�]לבב ���צא וכל ְֵֵֶַָָֹ

האחר,·. ��צה מ��ה הרח�קה ודעה �עה �ל �י� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוי�
�ע�ת מה� י� � ה�ע�ת וכל מ��. רח�קה ז� � �ינ�נ��ת ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ�ע�ת
�ע�ת מה� וי� ��פ�; טבע לפי �ר�ת�, מ�ח�ת לאד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�

מכ�� זה אד� �ל אליה�]��בע� לק�ל[מותא� ועתיד ְְִֶֶֶָָ�ְְִֵַָָ
לאד� �אינ� מה� וי� ה�ע�ת; מ�אר יתר �מהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָא�ת�
לה� ��פנה א� מאחרי� א�ת� למד א�א �ר�ת�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ח�ת
ה�עה ��� ��מע א� �ל�� �עלתה מח�בה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמ�,
��ק�עה. עד �� עצמ� והנהיג ליל�, רא�י �ב� ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָט�בה

אינ�‚. ודעה, �עה ��כל מ�� ז� הרח�ק�ת קצו�ת ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ�ני
לל�ד� ולא �ה�, ללכת לאד� ל� רא�י ואי� ט�בה; ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ר�
מ�כ� א� מה�, לאחת נ�טה טבע� מצא וא� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעצמ�.

�[מותא�] �� ונהג מה� אחת למד ��בר א� מה�, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחת
הי�רה. �ר� והיא ה��בי�, �דר� ויל� למ�טב עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר

ודעה,„. �עה ��כל �ינ�נית מ�ה היא � הי�רה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�ר�
רח�קה �היא ה�עה והיא לאד�; ל� ��� ה�ע�ת ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ל
לז�. ולא לז� לא קר�בה ואינ� �וה, רח�ק ה�צו�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמ�ני

�� אד� ��הא הרא��ני�, חכמי� צ�� [מערי��לפיכ� ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
��ר�ושוקל] א�ת� �מכ�� א�ת� �מ�ער �מיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ע�תיו

נ�ח חמה �על יהא לא �יצד? �ל�. ��הא �די ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס לא �ינ�ני: א�א מר�י�, �אינ� �מת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יע�ה ��א �די עליו, לכעס �רא�י �ד�ל �בר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹא�א
�ה��� לדברי� א�א יתא�ה לא וכ� אחרת. �ע� �� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ���צא
"צ�יק ��אמר: �עני� �ז�לת�, לחי�ת אפ�ר ואי לה� ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי�
לה�יג א�א �עסק� עמל יהיה לא וכ� נפ��". ל�בע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט "ט�ב ��אמר: �עני� �עה, לח�י ל� ��רי� ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�בר
א�א ממ�נ�, �ל יפ�ר ולא �י�תר, יד� יק�� ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹל��יק".

יד� מ�ת �פי צדקה יכולתו]נ�ת� למי[� �רא�י �מלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
א�א וא�נ�, עצב ולא ו��חק, מה�לל יהיה ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ��רי�.
�ע�תיו. �אר וכ� יפ�ת. �ני� �סבר �נחת, ימיו �ל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�מח
�ע�ת ��� ��ע�תיו אד� �ל החכמי�. �ר� היא ז�, ֵָ�ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָודר�

חכ�; נקרא ממ�ע�ת, ְִָָָָ�ְִֵ�ינ�נ��ת

מ�עה‰. ויתרחק �י�תר, עצמ� על מדק�ק �ה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מי
מי �יצד? חסיד. נקרא זה, לצד א� זה לצד מעט ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�ינ�נית
ר�ח �פל ויהיה האחר��, ה�צה עד ה�ב מ�ב� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ��תרחק
נתרחק וא� חסיד�ת. מ�ת היא וז� חסיד; נקרא � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�י�תר
מ�ת היא וז� חכ�; נקרא � ענו ויהיה �לבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הרא��ני� וחסידי� ה�ע�ת. �ל �אר ז�, �ר� ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ה�צו�ת: ��י �נגד האמצעית מ�ר� ��ה� �ע�ת מ�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהי�
�עה וי� האחר��, ה�צה �נגד א�ת� ���י� �עה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�
מ��רת לפני� ה�א וזה הרא���; ה�צה �נגד א�ת� ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ���י�
וה� ה�ינ�נ�י�, א�� �דרכי� ללכת אנ� �מצ�י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִַה�י�.
�דרכיו". "והלכ� ��אמר: והי�רי�, ה��בי� ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָה�רכי�

.Â�א ח���, נקרא ה�א מה ז�: מצוה �פר�� ל�ד� ��ְְְְִִִֵַַַָָָ
רח��; היה א�ה א� רח��, נקרא ה�א מה ח���; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָא�ה
ז� �ר� ועל קד��. היה א�ה א� קד��, נקרא ה�א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב א�י� 'אר� ה���יי�, א�ת� �כל לאל ה�ביאי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקרא�
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� �ה� וכ��צא ו'חזק' '���ר' '�מי�', וי�ר', 'צ�יק ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחסד',
אד� וח�ב ה�, וי�רי� ט�בי� �רכי� �א�� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלה�דיע

�ח�. �פי �לה���ת �ה� עצמ� ְְְְְִִִֶַַַָֹלהנהיג

.Ê?�� ���בע� עד א�� �דע�ת עצמ� אד� יר�יל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
ה�ע�ת �י על �ע��ה ��ע�י� וי��� וי�נה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיע�ה
ק�י� מע�יה� ��הי� עד �מיד, �ה� ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצע��ת,
�לפי �נפ��. ה�ע�ת וי�בע� טרח, �ה� יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעליו
ה�ינ�נית ה�ר� ה� ה��צר, �ה� ��קרא הא�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�מ�ת
והיא ה''; '�ר� ז� �ר� נקראת � �� ללכת ח�בי� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ�אנ�
למע� ידע�יו, "�י ��אמר: לבניו, אבינ� אברה� ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ���ד�
ה'". �ר� ו�מר� אחריו, �ית� ואת �ניו את יצ�ה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָא�ר
��אמר: לעצמ�, �ברכה ט�בה מביא ז�, �דר� ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהה�ל�

עליו". ��ר א�ר את אברה� על ה' הביא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ"למע�

ב ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

מ�‡. וי� מר. וה�ת�ק מת�ק ה�ר ט�עמי� ה���, ְְֲִִֵֵַַַַַָָח�לי
רא�יי� �אינ� למאכל�ת ותאב ��תא�ה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהח�לי�
ה��בי�, ה�אכל�ת ו��נא וה�ח�, העפר �ג�� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אד� �ני �� החלי. רב לפי ה�ל � וה��ר ה�ת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹ�ג��
הרע�ת, ה�ע�ת וא�הבי� מתא�י� � ח�ל�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ��פ��תיה�
�בדה והיא ,�� ללכת �מתע�לי� ה��בה, ה�ר� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָו��נאי�

י�עיה� וכ� חלי�. לפי למאד, �אנ�י�עליה� א�מר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ח�� �מי� רע, ול��ב ט�ב לרע הא�מרי� "ה�י ְְִִֶַַַָָָָָֹה�ל�:
ועליה� למר". �מת�ק למת�ק מר �מי� לח��, וא�ר ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹלא�ר
�מה ח��". �דרכי ללכת � י�ר ארח�ת "העזבי� ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹנאמר:
ר�פאי �ה� החכמי�, אצל ילכ� ה�פ��ת? ח�לי ��נת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיא
עד א�ת�, ��ל�די� ��ע�ת חלי� ויר�א� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָה�פ��ת,
��ה�, הרע�ת ��ע�ת וה��ירי� ה��בה. ל�ר� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��חזיר��
אמר עליה� � א�ת� לר�א החכמי� אצל ה�לכי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואינ�

�ז�". אוילי� "�מ�סר, ְֱִִָָֹֹ�למה:

א�מרי�·. � חמה �על �ה�א מי רפ�את�? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָוכיצד
ויל� �לל; יר�י� לא וק�ל, ה�ה �א� עצמ�, להנהיג ְְְִֵֵַַָֹ�ְָ�ְְְִִֶַַל�
היה וא� מ���. החמה ��עקר עד מר�ה, זמ� ז� ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְֶֶַ�דר�
ה�ל, מ� למ�ה וי�ב הר�ה, �ב�י�� עצמ� ינהיג � לב ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ�ב�
וכ��צא ל�ב�יה�, את המב�י� סחב�ת �ל�יי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹויל��
ל�ר� ויחזר מ���, ה�ב �ב� ��עקר עד א��, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�דברי�
ל�ר� ולכ��חזר ה��בה; �ר� �היא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמצעית,
�ל ��אר יע�ה זה קו ועל ימיו. �ל �� ויל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמצעית,
ל�צה עצמ� ירחיק האחד, ל�צה רח�ק היה א� ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�ע�ת:
והיא ה��בה, ל�ר� ��חזר עד מר�ה זמ� �� וינהג ְֲִֶֶֶֶַַַַָֹ�ְְְְִִֵַַֹה�ני,

ודעה. �עה ��כל �ינ�נית ְְִִֵֵֵֶָָָָמ�ה

א�א‚. �בינ�נית, �ה� לנהג לאד� ל� �אס�ר �ע�ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוי�
�ר� �אי� ה�ב; �ב� וה�א � האחר ה�צה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
ר�ח, �פל ��היה א�א �לבד, ענו האד� ��היה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה��בה
"ענו ר�נ� �מ�ה נאמר �לפיכ� למאד. נמ�כה ר�ח� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹותהיה
'מאד חכמי�, צ�� �לפיכ� �לבד. "ענו" נאמר ולא ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹמאד",
�פר � ל�� ה�ג�י� ��ל אמר�, וע�ד ר�ח'. �פל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
וע�ד אלהי�". ה' את ו�כח� לבב�, "ור� ��אמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ע�ר,

�י� �אית ���תא �]אמר�: בו שיש מי בחר� ���ת[יהא ְְְְִֵַַָָ
עד היא רעה �עה ה�עס, וכ� מקצת�. ואפ�� ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהר�ח,
האחר, ה�צה עד מ��ה ��תרחק לאד� ורא�י ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמאד;
לכעס �רא�י �בר על ואפ�� יכעס, ��א עצמ� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹויל�ד
על א� �ית�, �בני �ניו על אימה להטיל רצה וא� ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו.
��חזר� �די עליה� לכעס ורצה �רנס, היה א� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה���ר
לי�ר�, �די ��עס �ה�א �פניה� עצמ� יראה � ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמ�טב
מד�ה �ה�א �אד� עצמ�, לבי� �ינ� מי�בת �ע�� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ�ְְְְִֶַותהיה
חכמי� אמר� ��עס. אינ� וה�א �עס�, ��עת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָאי�
ואמר�, זרה'. עב�דה ע�בד �א�� ה��עס, '�ל ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהרא��ני�:
וא� מ���, מס��קת חכמת� ה�א, חכ� א� � ה��עס ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ל
ח�יה� אי� �עס, �עלי מ���. מס��קת נב�את� ה�א, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנביא
עצמ� ��נהיג עד ה�עס, מ� להתרחק צ�� לפיכ� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָח�י�;
ה�ר� היא וז� ה�כעיסי�. לדברי� אפ�� יר�י� ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ��א
��מעי� ע�לבי�; ואינ� נעלבי�, ה� ה��יקי�: ודר� ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָה��בה,
�י��רי�. ��מחי� מאהבה, ע��י� מ�יבי�; ואינ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָחר�ת�,
�גברת�". ה�מ� �צאת "ואהביו, א�מר: ה�ת�ב ָ�ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעליה�

�דבר„. א�א יד�ר ולא ��תיקה, אד� יר�ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלע�ל�
רב, על אמר� ��פ�. לח�י לה� צרי� �ה�א �דברי� א� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחכמה
וז� � ימיו �ל �טלה �יחה �ח ��א ה�ד��, ר�נ� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�למיד
אד� יר�ה לא ה���, �צרכי ואפ�� אד�. �ל רב �יחת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיא
�ברי�, ה�ר�ה '�ל ואמר�: חכמי� צ�� זה ועל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ�ברי�.
�תיקה'. א�א ט�ב, ל��� מצאתי 'לא ואמר�: חטא'; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמביא
מעטי�, החכ� �ברי יהי� � חכמה �בדברי ��רה �דברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָוכ�

שלה�]ועניניה� ואמר�:מר�[תוכ� חכמי� ���� וה�א י�. ְְְְִֵֶ�ְְְֲִִִֶָָ
הי� א� אבל קצרה'. �ר� לתלמיד� אד� י�נה ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ'לע�ל�
נאמר: זה ועל סכל�ת; ז� הרי מ�עט, והעני� מר�י� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ�ְְִַָה�ברי�

�ברי�". �רב �סיל וק�ל עני�, �רב החל�� �א ְְְְְְֲִִִִַָָָֹֹ"�י

ולא‰. לה�יב, ימהר לא לפיכ�, �תיקה. לחכמה, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹסיג
צעקה, �לא ונחת, ���בה ל�למידי� ויל�ד לד�ר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיר�ה
חכמי�, "�ברי א�מר: ��למה ה�א ל���. אריכ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹ�לא

נ�מעי�". ְְִִַַָ�נחת

.Âולא �פ��י. חלק�ת �דברי עצמ� להנהיג לאד� ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹאס�ר
�בר� ��כ� א�א ��ב, ואחת ��ה אחת [פנימיותו�היה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ואס�רכחיצוניותו] ���ה. ה�בר ה�א ���ב, והעני� ;ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לג�י ימ�ר לא �יצד? ה��י. �עת ואפ�� ה�ר��ת, �עת ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַֹֹֹלגנב

�ל מנעל ולא �ח�טה, �כלל נבלה בהמה]��ר מתה[עור ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
יסרהב ולא �ח�טה. �ל מנעל �חבר�[יפציר]�מק�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

�תקרבת ל� ויר�ה א�כל, �אינ� י�דע וה�א אצל�, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ��אכל
מאכל] ל�[דברי יפ�ח ולא מק�ל; �אינ� י�דע וה�א ,ְְְְִֵֵֵֶַַַֹ

לפ��ת� �די למכר�, א�ת� לפ�ח צרי� �ה�א ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹחב��ת
אפ��[לשקר] �זה. ���צא �ל וכ� �תח. �ב�ד� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ���ביל

�פת א�א אס�רה; ה�עת, �נבת ו�ל ���י �ל אחת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמ�ה
וה��ת עמל מ�ל טה�ר ולב נכ��, ור�ח שקרי�]אמת �]. ְְְֱִֵֶַַָָָָָ

.Êוהתל �ח�ק �על אד� יהיה ליצנות]לא עצב[� ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
רא� וק��ת '�ח�ק חכמי�: אמר� �� �מח. א�א � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹוא�נ�
��ח�ק, �ר�� אד� יהא ��א וצ��, לערוה'. מר�ילי� �ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
�ני� �סבר האד� �ל את מק�יל א�א �מתא�ל; עצב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
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עצל ולא לה��, נבהל רחבה, נפ� �על יהיה לא וכ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפ�ת.
וע�סק עסק, מעט ט�בה: עי� �על א�א מ�לאכה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בטל
יהיה ולא .�� י�מח חלק�, �ה�א ה�עט וא�ת� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹ���רה;
ר�ד� ולא �אוה �על ולא קנאה, �על ולא קטטה �על ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
וה�ב�ד, וה�אוה 'ה�נאה חכמי�: אמר� �� ה�ב�ד. ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָאחר
���ה יל� � �בר �ל �לל� הע�ל�'. מ� האד� את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמ�ציאי�
מכ�נ�ת �ע�תיו �ל ��הי� עד ודעה, �עה ��כל ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ינ�נית
י�נ�". �רכי� "וכל א�מר: ��למה וה�א ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ�אמצעית;

שלישי יו�
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וכ��צא‡. וה�ב�ד וה�אוה 'ה�איל אד�: יאמר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ��א
אפר� הע�ל�, מ� האד� את �מ�ציאי� ה� רעה �ר� ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�ה�
��ר יאכל ��א עד האחר��', ל�ד ואתרחק �י�תר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמה�
ולא נאה �דירה י�ב ולא א�ה י�א ולא יי� י��ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹולא
�ה�, וכ��צא ה��ה וה�מר ה�ק א�א נאה מל��� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיל��
.�� ליל� ואס�ר היא, רעה �ר� ז� �� � אד� �מרי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ג��
�נזיר: א�מר ה�א הרי 'ח�טא'. נקרא ז�, �דר� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָהמה��
'�מה חכמי�: אמר� ה�פ�"; על חטא מא�ר עליו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ"וכ�ר
ה��נע � ��רה צרי� ה�י�, מ� א�א �ר� ��א נזיר ִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹא�
חכמי�, צ�� לפיכ� וכ�ה'. ��ה אחת על �בר, מ�ל ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָעצמ�
�לבד, ה��רה ��נעה מ�ברי� א�א עצמ� אד� ימנע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��א
�ברי� על �ב�ב�ע�ת �נדרי� עצמ� א�סר יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹולא

��� 'לא חכמי�: אמר� �� ��רה,ה��רי�. �אסרה מה ַ�ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ
ה�ה, �ב�לל אחרי�'?! �ברי� עלי� א�סר �א�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�א
חכמי� ואסר� ט�בה, �דר� אינ� � �מיד ��תע�י� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָא��
הא�� ה�ברי� �ל ועל �תענית. עצמ� מס�� אד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ��הא
הר�ה, צ�יק �הי "אל ואמר: �למה צ�ה �ה�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכ��צא

���מ�". ל�ה � י�תר �תח�� ְְִִֵֵַַַָָואל

ה��·. את לידע ,��� מע�יו �ל ��כ�� אד� ֵֵֶַַָ�ְֲִֵֶַַָָָָָצרי�
לע�ת ה�ל וד��ר�, וק�מ� �ב�� ויהיה �לבד; ה�א, ַ�ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ�ר��

מלאכה[למטרת] יע�ה א� וי�� ����א �יצד? ה�בר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
יע�ה א�א �לבד, ממ�� ק��� �ל�� יהיה לא �כר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹל�ל
לה�, צרי� �ה��� �ברי� ��מצא �די ה�ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ברי�
���אכל וכ� א�ה. �נ�יאת �ית וי�יבת ��ת�ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
�די ה�ל� �ברי� לע��ת ל�� על י�י� לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹוי��ה
ה�ת�ק א�א ו��תה א�כל �אינ� ��מצא עד �לבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנ�ת
���אכל ל�� על י�י� א�א להנ�ת; �די ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח�
יאכל לא לפיכ�, �לבד. ואבריו ��פ� להבר�ת �די ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוי��ה,
�ברי� יאכל א�א והחמ�ר, ה�לב �מ� מתא�ה, �הח� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ברי� יאכל ולא מת�קי�. א� מרי� א� ל�, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹה��עילי�
מי �יצד? לח�. מת�קי� �ה� �י על א� ל���, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעי�
י��ה ולא �ב� ולא ��ר יאכל לא � ח� ��ר� ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ�היה
לא הר��ת �ב� "אכל מ�ל: �ר� �למה �אמר �עני� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיי�,

העל�י� מי ו��תה צמח]ט�ב", מר;[מי� �ה�א �י על א� , ְֳִִֵֶֶַַַָָ
�די �לבד רפ�אה �ר� ו��תה א�כל �ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ��מצא
א�א לחי�ת לאד� אפ�ר ואי ה�איל �ל�, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��בריא
להבר�ת �די א�א יבעל לא ���בעל, וכ� ��ת�ה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ�אכילה

ה�רע את לק�� �כדי ההמשכיות]��פ� אינ�[� לפיכ�, ; ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
צרי� �ה�א ��דע עת �כל א�א ��תא�ה, זמ� �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��על
ה�רע. את לק�� א� הרפא�ת, �ר� �מ� זרע �כבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלה�ציא

ל��‚. על �� א� � הרפ�אה �י על עצמ� ְְְִִִִַַַַַָָָה�נהיג
ל� ו��הי� �לבד, חזקי� �למי� ואבריו ��פ� �ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��היה
ט�בה; �ר� ז� אי� � לצר�� ועמלי� מלאכ�� ע��י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ני�
��היה �די וחזק, �ל� ��פ� ��הא ל�� על י�י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא�א
וי���ל ��בי� אפ�ר �אי ה', את לדעת י�רה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנפ��

��אב;[ישכיל] מאבריו אחד א� ח�לה וה�א ְְְֵֵֵֶֶָָָָ�חכמ�ת,
וגד�ל חכ� יהיה א�לי ,�� ל� ��היה ל�� על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָוי�י�
את ע�בד ,��� ימיו �ל ז� �דר� המה�� נמצא ֵֶָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�י�ראל.
���על ��עה ואפ�� ונ�ת�, ����א ��עה אפ�� �מיד, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָה'
��היה עד צרכיו ��מצא �די ��ל, ��ח�ב�� מ�ני �ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
י�� א� י��, �ה�א ��עה ואפ�� ה'. את לעבד �ל� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ��פ�
יחלה, ��א �די ��פ� וינ�ח עליו, �ע�� ��נ�ח �די ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלדעת
��� �נה נמצאת � ח�לה וה�א ה' את לעבד י�כל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹולא
ואמר�: חכמי� צ�� זה עני� ועל ה�א. �ר�� ל�ק�� ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָעב�דה
�למה �אמר וה�א �מי�'; ל�� יהי� מע�י� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ'וכל

�עה�". �רכי� "�כל ְְְְֵֶָָָָָ�חכמת�:
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ה�א,‡. ה' עב�דת מ�רכי ו�ל�, �ריא ה��� והוית ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָה�איל
להרחיק צרי� � ח�לה וה�א ידע, א� ��בי� אפ�ר אי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�הרי
עצמ� �להנהיג ה���, את המא�די� מ�ברי� עצמ� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָאד�
יאכל לא לע�ל� ה�: וא�� ה�חלימי�; ה�ברי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ�דברי�
צמא. ��ה�א א�א י��ה, ולא רעב; ��ה�א א�א ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹאד�,

ואפ�� נקביו, י�הה ��רי�ואל זמ� �ל א�א אחד, רגע ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגליו את להס� א� גדולי�]לה��י� מ�ד.[נקבי� יעמד , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

�מ�·. יפח�ת א�א �רס�, ��תמ�א עד אד� יאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
מעט א�א ה�ז��, �ת�� מי� י��ה ולא מ�בעת�. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹרביע
מה ��תה �מעיו, להתא�ל ה�ז�� �כ��תחיל �יי�; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מז�ג
ואפ�� מי�, ל���ת יר�ה ולא ל���ת. צרי� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�ה�א
יפה, יפה עצמ� ��ב�ק עד יאכל ולא ה�ז��. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ���תא�ל
קד� ��ה�� עד אד�, יאכל לא לנקביו. צרי� יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ��א
יתי�ע א� מלאכה, יע�ה א� לח�, ��פ� ��תחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה
��קר י�� �ל וייגע ��פ� יע�ה � �בר �ל �לל� אחר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יגע
נפ��, ��תי�ב עד מעט וי�קט לח�, ��פ� ��תחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעד
ואחר ט�ב; זה הרי ��גע, אחר �ח�י� רח� וא� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוא�כל.

וא�כל. מעט, ��הה ��ְְֵֶַָ

�מאל.‚. על י�ה א� �מק�מ� י�ב אד�, ���אכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלע�ל�
יט�ל, ולא ��פ� יזעזע ולא ייגע ולא יר�ב ולא יה�� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
א� אכילת� אחר המט�ל וכל ��מעיו; ה�ז�� ��תא�ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד
וק�י�. רעי� חלאי� עצמ� על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��גע,

לאד�„. ל� �י �ע�ת. וע�רי� אר�ע וה�ילה, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָה���
ה�ילה, �ס�� ויהי� �ע�ת; �מ�נה �ה�א �לי��, ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹלי��
�מ�נה ה�מ� ��עלה עד �נת� מ�ח�ת ��הא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�די

ה�מ�. ��עלה קד� מ��ת� ע�מד ונמצא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ע�ת,

על‰. א�א ער��, על ולא �ניו, על לא אד� יי�� ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא
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עצל ולא לה��, נבהל רחבה, נפ� �על יהיה לא וכ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפ�ת.
וע�סק עסק, מעט ט�בה: עי� �על א�א מ�לאכה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בטל
יהיה ולא .�� י�מח חלק�, �ה�א ה�עט וא�ת� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹ���רה;
ר�ד� ולא �אוה �על ולא קנאה, �על ולא קטטה �על ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
וה�ב�ד, וה�אוה 'ה�נאה חכמי�: אמר� �� ה�ב�ד. ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָאחר
���ה יל� � �בר �ל �לל� הע�ל�'. מ� האד� את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמ�ציאי�
מכ�נ�ת �ע�תיו �ל ��הי� עד ודעה, �עה ��כל ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ינ�נית
י�נ�". �רכי� "וכל א�מר: ��למה וה�א ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ�אמצעית;

שלישי יו�
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וכ��צא‡. וה�ב�ד וה�אוה 'ה�איל אד�: יאמר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ��א
אפר� הע�ל�, מ� האד� את �מ�ציאי� ה� רעה �ר� ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�ה�
��ר יאכל ��א עד האחר��', ל�ד ואתרחק �י�תר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמה�
ולא נאה �דירה י�ב ולא א�ה י�א ולא יי� י��ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹולא
�ה�, וכ��צא ה��ה וה�מר ה�ק א�א נאה מל��� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיל��
.�� ליל� ואס�ר היא, רעה �ר� ז� �� � אד� �מרי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ג��
�נזיר: א�מר ה�א הרי 'ח�טא'. נקרא ז�, �דר� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָהמה��
'�מה חכמי�: אמר� ה�פ�"; על חטא מא�ר עליו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ"וכ�ר
ה��נע � ��רה צרי� ה�י�, מ� א�א �ר� ��א נזיר ִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹא�
חכמי�, צ�� לפיכ� וכ�ה'. ��ה אחת על �בר, מ�ל ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָעצמ�
�לבד, ה��רה ��נעה מ�ברי� א�א עצמ� אד� ימנע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��א
�ברי� על �ב�ב�ע�ת �נדרי� עצמ� א�סר יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹולא

��� 'לא חכמי�: אמר� �� ��רה,ה��רי�. �אסרה מה ַ�ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ
ה�ה, �ב�לל אחרי�'?! �ברי� עלי� א�סר �א�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�א
חכמי� ואסר� ט�בה, �דר� אינ� � �מיד ��תע�י� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָא��
הא�� ה�ברי� �ל ועל �תענית. עצמ� מס�� אד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ��הא
הר�ה, צ�יק �הי "אל ואמר: �למה צ�ה �ה�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוכ��צא

���מ�". ל�ה � י�תר �תח�� ְְִִֵֵַַַָָואל

ה��·. את לידע ,��� מע�יו �ל ��כ�� אד� ֵֵֶַַָ�ְֲִֵֶַַָָָָָצרי�
לע�ת ה�ל וד��ר�, וק�מ� �ב�� ויהיה �לבד; ה�א, ַ�ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ�ר��

מלאכה[למטרת] יע�ה א� וי�� ����א �יצד? ה�בר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
יע�ה א�א �לבד, ממ�� ק��� �ל�� יהיה לא �כר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹל�ל
לה�, צרי� �ה��� �ברי� ��מצא �די ה�ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ברי�
���אכל וכ� א�ה. �נ�יאת �ית וי�יבת ��ת�ה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
�די ה�ל� �ברי� לע��ת ל�� על י�י� לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹוי��ה
ה�ת�ק א�א ו��תה א�כל �אינ� ��מצא עד �לבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנ�ת
���אכל ל�� על י�י� א�א להנ�ת; �די ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח�
יאכל לא לפיכ�, �לבד. ואבריו ��פ� להבר�ת �די ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוי��ה,
�ברי� יאכל א�א והחמ�ר, ה�לב �מ� מתא�ה, �הח� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ברי� יאכל ולא מת�קי�. א� מרי� א� ל�, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹה��עילי�
מי �יצד? לח�. מת�קי� �ה� �י על א� ל���, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעי�
י��ה ולא �ב� ולא ��ר יאכל לא � ח� ��ר� ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ�היה
לא הר��ת �ב� "אכל מ�ל: �ר� �למה �אמר �עני� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיי�,

העל�י� מי ו��תה צמח]ט�ב", מר;[מי� �ה�א �י על א� , ְֳִִֵֶֶַַַָָ
�די �לבד רפ�אה �ר� ו��תה א�כל �ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ��מצא
א�א לחי�ת לאד� אפ�ר ואי ה�איל �ל�, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��בריא
להבר�ת �די א�א יבעל לא ���בעל, וכ� ��ת�ה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ�אכילה

ה�רע את לק�� �כדי ההמשכיות]��פ� אינ�[� לפיכ�, ; ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
צרי� �ה�א ��דע עת �כל א�א ��תא�ה, זמ� �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��על
ה�רע. את לק�� א� הרפא�ת, �ר� �מ� זרע �כבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלה�ציא

ל��‚. על �� א� � הרפ�אה �י על עצמ� ְְְִִִִַַַַַָָָה�נהיג
ל� ו��הי� �לבד, חזקי� �למי� ואבריו ��פ� �ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��היה
ט�בה; �ר� ז� אי� � לצר�� ועמלי� מלאכ�� ע��י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ני�
��היה �די וחזק, �ל� ��פ� ��הא ל�� על י�י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא�א
וי���ל ��בי� אפ�ר �אי ה', את לדעת י�רה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנפ��

��אב;[ישכיל] מאבריו אחד א� ח�לה וה�א ְְְֵֵֵֶֶָָָָ�חכמ�ת,
וגד�ל חכ� יהיה א�לי ,�� ל� ��היה ל�� על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָוי�י�
את ע�בד ,��� ימיו �ל ז� �דר� המה�� נמצא ֵֶָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�י�ראל.
���על ��עה ואפ�� ונ�ת�, ����א ��עה אפ�� �מיד, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָה'
��היה עד צרכיו ��מצא �די ��ל, ��ח�ב�� מ�ני �ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
י�� א� י��, �ה�א ��עה ואפ�� ה'. את לעבד �ל� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ��פ�
יחלה, ��א �די ��פ� וינ�ח עליו, �ע�� ��נ�ח �די ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלדעת
��� �נה נמצאת � ח�לה וה�א ה' את לעבד י�כל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹולא
ואמר�: חכמי� צ�� זה עני� ועל ה�א. �ר�� ל�ק�� ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָעב�דה
�למה �אמר וה�א �מי�'; ל�� יהי� מע�י� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ'וכל

�עה�". �רכי� "�כל ְְְְֵֶָָָָָ�חכמת�:
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ה�א,‡. ה' עב�דת מ�רכי ו�ל�, �ריא ה��� והוית ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָה�איל
להרחיק צרי� � ח�לה וה�א ידע, א� ��בי� אפ�ר אי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�הרי
עצמ� �להנהיג ה���, את המא�די� מ�ברי� עצמ� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָאד�
יאכל לא לע�ל� ה�: וא�� ה�חלימי�; ה�ברי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ�דברי�
צמא. ��ה�א א�א י��ה, ולא רעב; ��ה�א א�א ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹאד�,

ואפ�� נקביו, י�הה ��רי�ואל זמ� �ל א�א אחד, רגע ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגליו את להס� א� גדולי�]לה��י� מ�ד.[נקבי� יעמד , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

�מ�·. יפח�ת א�א �רס�, ��תמ�א עד אד� יאכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
מעט א�א ה�ז��, �ת�� מי� י��ה ולא מ�בעת�. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹרביע
מה ��תה �מעיו, להתא�ל ה�ז�� �כ��תחיל �יי�; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מז�ג
ואפ�� מי�, ל���ת יר�ה ולא ל���ת. צרי� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹ�ה�א
יפה, יפה עצמ� ��ב�ק עד יאכל ולא ה�ז��. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ���תא�ל
קד� ��ה�� עד אד�, יאכל לא לנקביו. צרי� יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ��א
יתי�ע א� מלאכה, יע�ה א� לח�, ��פ� ��תחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה
��קר י�� �ל וייגע ��פ� יע�ה � �בר �ל �לל� אחר. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יגע
נפ��, ��תי�ב עד מעט וי�קט לח�, ��פ� ��תחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹעד
ואחר ט�ב; זה הרי ��גע, אחר �ח�י� רח� וא� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוא�כל.

וא�כל. מעט, ��הה ��ְְֵֶַָ

�מאל.‚. על י�ה א� �מק�מ� י�ב אד�, ���אכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלע�ל�
יט�ל, ולא ��פ� יזעזע ולא ייגע ולא יר�ב ולא יה�� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
א� אכילת� אחר המט�ל וכל ��מעיו; ה�ז�� ��תא�ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד
וק�י�. רעי� חלאי� עצמ� על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��גע,

לאד�„. ל� �י �ע�ת. וע�רי� אר�ע וה�ילה, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָה���
ה�ילה, �ס�� ויהי� �ע�ת; �מ�נה �ה�א �לי��, ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹלי��
�מ�נה ה�מ� ��עלה עד �נת� מ�ח�ת ��הא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�די

ה�מ�. ��עלה קד� מ��ת� ע�מד ונמצא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ע�ת,

על‰. א�א ער��, על ולא �ניו, על לא אד� יי�� ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹלא
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צד על ה�ילה �בס�� �מאל, צד על ה�ילה �תח�ת � ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָֹצ��
אכילה אחר ימ�י� א�א לאכילה, סמ�� יי�� ולא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹימי�.

.���� יי�� ולא �ע�ת. אר�ע א� �ל� ְְְִַַַַָָֹֹ�מ�

.Â�תאני� ענבי� �ג�� מעי�, �ני את המ�ל�לי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ברי�
�מעי ואב�יחי� וא�סי� �מעי[פני�]ות�תי� ה���אי� ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

אכילה.[פני�] קד� ��ח�ה, א�ת� אד� א�כל � ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפ�נ�ת
מ�ט� ��צא� עד מעט ��הה א�א ה�ז��, ע� יערב� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא

מא�צי� �ה� �דברי� מז�נ�. וא�כל את[מקשי�]העלי��, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
�פרי�י� ר��ני� �ג�� מעי�, ות��חי�[חבושי�]�ני ְְְְִִִִִִֵֵַַ

� אגסי�]�קרסטמילי� �כ�[מי� א�ת� למז�נ�,[סמו�]א�כל ְְְְִִִֵֵֶַָ
מה�. יר�ה ְְֵֶֶַֹולא

.Ê,אחד� �המה �ב�ר ע�� ��ר לאכל אד� ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ���רצה
א�כל ע��, �ב�ר �יצי� וכ� הע��; ��ר ��ח�ה ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָא�כל
א�כל ��ה, �המה �ב�ר ��ה �המה ��ר �יצי�; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ��ח�ה
ה�ל, �בר אד� יק�י� לע�ל� � ה��ה ��ר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָ��ח�ה

ה�בד. ְֵֵַַָ�מאחר

.Áיר�ה ולא ה�רי�, מאכלי� א�כל � הח�ה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ�ימ�ת
�[תבליני�]�תבלי� ה��מי� �בימ�ת החמ�; את וא�כל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

מ� מעט וא�כל �תבלי�, �מר�ה הח�י�, אכלי� ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָא�כל
החל�ית �מ� תבליני�]החר�ל ה�ל�[מיני ז�, �ר� ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

מק�� �כל � הח�י� �ב�ק�מ�ת ה�רי� ��ק�מ�ת ְְְְִִֶַַַַַָָָוע��ה
�רא�י ל�.�מק�� ָָָ

.Ë�לאד ורא�י מאד, עד �י�תר רעי� �ה� מאכל�ת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹי�
ה�ל�חי� ה�ד�לי� ה�גי� �ג�� � לע�ל� לאכל� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ��א
וה�טר��ת, וה�מהי� הי�נה, ה�ל�חה וה�בינה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָהי�ני�,
��ד� עד ��הה ותב�יל מ���, ויי� ה���, ה�ליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוה��ר
ל���, א�� הרי �י�תר; מר א� רע �ריח� מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריח�,
�מ� אינ� אבל רעי�, �ה� מאכל�ת וי� ה�ות. ס� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�מ�
א�א מה� לאכל ��א לאד� רא�י לפיכ� לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהרא��נ�ת
מה� מז�נ� להי�ת עצמ� יר�יל ולא הר�ה, ימי� ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
�גבינה, �ד�לי�, �גי� �ג�� � �מיד מז�נ� ע� לאכל� ְְְְְְִִִִִָָָָָא�
�ב�ר �ע�ת, וע�רי� אר�ע ��חלב אחר ��הה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
וה��יר והעד�י�, וה��ל, �ד�לי�, �תי�י� �ד�לי� ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָ�ורי�

קטנית] והחציר,[מי� וה�ר�ב, מ��ת, ולח� �ע�רי�, ולח� ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
מאכלי� אל� �ל וה�נ��; והחר�ל, וה��מי�, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָוה�צלי�,
מאד, עד מעט א�א מא�� לאכל לאד� רא�י אי� ה�. ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹרעי�
יאכל לא ה��מי�, �ימ�ת ��א אבל ה��מי�; ְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹ�בימ�ת
לא לאכל�, רא�י אי� � �לבד והעד�י� וה��ל �לל. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמה�
א�כלי� וה�ל�עי�, ה��מי�. �ימ�ת ולא הח�ה ְְְְְִִִִִַַַַָָֹ�ימ�ת

הח�ה. �ימ�ת מעט ְִֵֶַַַָמה�

.È��ע וה�: א��; �מ� ואינ� רעי�, �ה� מאכל�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָוי�
ברווז]ה�י� ולח�[כגו� וה�מרי�, ה�ט�י�, י�נה �בני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

�ל א�ת� ���� וה�לת ��מ�, ����� לח� א� ��מ� ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹקל�י
מרס� ריח �� נ�אר ��א עד וה�יר[סובי�]צר�� [מי�, ְְִֵֶַַַָָָֹ�ְְִַָ

דגי�]וה��ריסדגי�] מאכילת[שומ� להר��ת רא�י אי� . ְְְְֲִֵֵַַַָָ
אחר י��� ולא יצר�, את וכ�ב� חכ� �ה�א ואד� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹא��;
לה� נצר� א� א�א �ל��, ה�ז�רי� מ�ל יאכל ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ�אות�

���ר. זה הרי � ְֲִִֵֶָלרפ�אה

.‡Èיר�ה ולא האילנ�ת, מ�ר�ת עצמ� אד� ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלע�ל�
קד� אבל רט�י�; ל�מר צרי� ואי� יב�י�, אפ�� ֲִֶָֹ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַָמה�
החר�בי�, וכ� �חרב�ת. ל��� ה� הרי צר��, �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ��ת��ל�
מה� א�כלי� ואי� רעי�, החמ�צי� ה�ר�ת וכל לע�ל�. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעי�
וה�אני� הח�י�. �ב�ק�מ�ת הח�ה �ימ�ת מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָא�א
יב�י�, �י� רט�י� �י� לע�ל�, ט�בי� וה�קדי� ְִִֵֵ�ְְְְְֲִִִֵֵַָָָוהענבי�
א� אכילת�, יתמיד לא אבל צר��; �ל מה� אד� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוא�כל

האילנ�ת. �רי מ�ל ט�בי� �ה� �י ְִִִִִֵֶַָָָעל

.·È��� וכל ל�קני�, ויפה ל�ט�י� רע וה�י�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה�ב�
�ני הח�ה, �ימ�ת לאכל אד� וצרי� ה��מי�. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�ימ�ת

ה��מי�. �ימ�ת א�כל �ה�א מה ְְִִִֵֵֶַַָ�לי�י

.‚Èויהיה ימיו, �ל רפי� מעיו ��הי� אד� י���ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלע�ל�
זמ� ��ל � �רפ�אה �ד�ל �לל וזה מעט. ל�ל��ל ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקר�ב
�ב�ה �אי�. רעי� חלאי� �ק�י, יצא א� נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�הראי

נתא�צ� א� מעיו, אד� �ח�ר[נתקשו]יר�ה היה א� מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
��קר ��קר יאכל מת�לי�[צמחי�]� �ל�קי�, מל�חי� ְְְִִֶֶַַַֹֹֹ�ִָ

�במ�ריס דגי�]��מ� מי[שומ� י��ה א� �ת; �לא �במלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה וא� �מ�ריס. �מלח ��מ� �ר�ב, א� �רדי� �ל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ�לק

ח �מי� מז�ג �ב� י��ה � �מ�זק� וי�הה ��קר, �י� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אחר י�� �� יע�ה סע�דת�. יאכל �� ואחר �ע�ת, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹאר�ע
מעיו. ��ר�� עד לכ�, צר� א� ימי� אר�עה א� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹי��,

.„È�אד� זמ� �ל ה���: �בריא�ת אמר� אחר �לל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָוע�ד
�בע ואינ� הר�ה ויגע כריסו]מתע�ל ממלא �מעיו[אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

א�כל ואפ�� מתח�ק, וכח� עליו �א חלי אי� � ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפי�
הרעי�; ֲִַָָָמאכל�ת

.ÂËמי א� מתע�ל, ואינ� לבטח י��ב �ה�א מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוכל
נקביו בצרכיו]���הה �[מתאפק ק�י� ��עיו מי א� ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הרפ�אה, �י על עצמ� ו�מר ט�בי� מאכל�ת אכל ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָאפ��
��ה ואכילה .��� וכח� מכא�בי� יהי� ימיו [רבה]�ל ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

רב חלאי�. לכל ע�ר והיא ה�ות, ס� �מ� אד� �ל ְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָֹלג��
רעי�, מאכלי� מ�ני א�א אינ� האד�, על ה�אי� ְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחלאי�
אפ�� ��ה, אכילה וא�כל �טנ� ממ�א �ה�א מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָא�
�יו "�מר �חכמת�: א�מר ��למה ה�א ט�בי�. ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹמ�אכלי�
מ�אכל �יו ��מר �ל�מר, נפ��"; מ�ר�ת �מר � ְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹ�ל��נ�
�צרכיו. א�א מ�ד�ר �ל��נ� מ���ע, א� רע ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמאכל

.ÊË�ימי מ�בעה ל�רח� אד� ���נס � הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�ר�
רעב, ��ה�א ולא לאכילה, סמ�� י�נס ולא ימי�; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹל�בעה
��פ� �ל ור�ח� �מעיו. להתע�ל ה�ז�� ���תחיל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא�א
�ה��� �ח�י� �לבד ורא�� �ה�, נכוה ה��� �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�ח�י�
�פ��רי� �� ואחר �פ��רי�, ��פ� ירח� �� ואחר �ה�. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
�לל, רא�� על יעביר ולא �צ�נ�; ��רח� עד ה���רי�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמ�
ולא ה��מי�. �ימ�ת �צ�נ� ירח� ולא צ�נ�. ולא ���רי� ְְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹֹלא
א�א ��רח�; יארי� ולא ��פ�, �ל ויפר� ���יע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹירח�
���נס קד� עצמ� �ב�דק ויצא. י���� ��פ�, ויפר� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ����יע
��דק וכ� לנקביו. צרי� יהא ��א ��צא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל�רח�,
�עילה וקד� אכילה, ואחר אכילה קד� �מיד עצמ� ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאד�
ויתע�ל, ��יגע ואחר ויתע�ל ��יגע וקד� �עילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

�כ��ע�ר ��י��, ס�]וקד� ע�רה.[� ה�ל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÊÈ��רא ויכ�ה �גדיו יל�� ה�רח�, מ� אד� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ���צא
קרה;[בחדר]��ית ר�ח �� ��לט ��א �די החיצ��, ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עד ��צא אחר וי�הא לה�הר. צרי� הח�ה �ימ�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואפ��
�� ואחר החמימ�ת, ותס�ר ��פ� וינ�ח נפ�� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ��תי�ב
� אכילה קד� ה�רח� מ� ���צא מעט י�� וא� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל.
���צא קרי� מי� אד� י��ה לא מאד. עד יפה זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
וא� ��רח�. י��ה ��א ל�מר צרי� ואי� ה�רח�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ�
וי��ה. �דב� א� �יי� ה�י� יערב עצמ�, למנע יכ�ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹאינ�
,������ אחר ה��מי� �ימ�ת ��רח� ��מ� ס� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוא�

ט�ב. זה ֲֵֶהרי

.ÁÈ�� י�יז ולא �מיד, �� לה�יז עצמ� אד� יר�יל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹלא
הח�ה �ימ�ת לא י�יז ולא �י�תר; ל� צרי� היה א� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹא�א
��רי. �ימי �מעט ניס� �ימי א�א ה��מי�, �ימ�ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
�� אד� י�יז ולא �לל. י�יז לא �נה, חמ�י� ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ�מאחר
���� ולא ל�ר�, ויצא י�יז ולא אחד; �י�� ל�רח�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוי�נס
מ�ה �ח�ת הה�זה, �י�� וי��ה ויאכל ה�ר�. מ� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ב�א

ולא הה�זה, �י�� וינ�ח רגיל; יט�ל.�ה�א ולא יתע�ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

.ËÈוכל העיני�; �מא�ר וח�יו ה��� �ח היא זרע, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�כבת
א�בדי�. וח�יו �לה וכח� �לה ה��� �י�תר, ��צא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמ�
חיל�, ל��י� ��� "אל �חכמת�: �למה �אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה�א
ק�פצת זקנה � �בעילה ה�ט�� �ל מלכי�". למח�ת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�דרכי�
מ�יו נ�ד� רע וריח �ה�ת, ועיניו ,��� וכח� ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹעליו,
��ער נ��ר, עיניו וריסי עיניו וג��ת רא�� ��ער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�מ�חי�,
והר�ה נ�פל�ת, ו��יו ר�בה, רגליו ��ער ו�חי� ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָזקנ�
'אחד הר�פאי�: חכמי אמר� עליו. �אי� מא�� ח�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ�אבי�
לפיכ�, ה��מי�'. מרב � והאל� חלאי�, ��אר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאל�
ולא �ט�בה; להי�ת רצה א� זה, �דבר לה�הר האד� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי�
מתק�ה וה�א �י�תר, וחזק �ריא ��פ� ���מצא א�א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
וה���י אחר, לדבר עצמ� �מ�יח לדע��, ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהר�ה
ה�יצי� ח�טי �כא�� �למ�ה, מ�תניו �בד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��היה;
��בעל. ל� �רפ�אה לבעל, צרי� זה � ח� �ב�ר� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמ�כי�,
��תא�ל אחר א�א � רעב ולא �בע, וה�א אד� יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא �עילה. ואחר �עילה, קד� נקביו ויב�ק �מעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹה�ז��
���� ולא ה�רח�, �בית ולא מי�ב, ולא מע�ד ְְְְֵֶַַָָֹֹ�ְְָֹ�ְְִֹיבעל
א� ל�ר� יציאה �י�� ולא ה�זה, �י�� ולא ל�רח�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ���נס

לאחריה�. ולא לפניה� לא ה�ר�, מ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�יאה

.Î�ל ערב אני � �ה�רינ� א�� �דרכי� עצמ� ה�נהיג ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ�ל
וימ�ת, הר�ה ��זקי� עד ימיו �ל חלי לידי �א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אינ�
�ל �רי� על וע�מד �ל� ��פ� ו��היה לר�פא, צרי� ְָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָואינ�
א� א� �ר�ת�, מ�ח�ת רע ��פ� היה �� א� א�א � ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
א� מ�לד��, מ�ח�ת הרעי� ה�נהג�ת מ� �מנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לע�ל�. ��רת מ�ת א� �בר מ�ת �ב�א ִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

.‡Îרא�י אי� �אמרנ�, הא�� ה��בי� ה�נהג�ת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוכל
�אחד מי א� הח�לה, אבל ה�ריא. א�א �ה� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלנהג
י� � ר��ת �ני� רע מנהג ��הג מי א� ח�לה, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאבריו
חלי�, �פי �מנהג�ת אחרי� �רכי� מה� ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכל

וסת ו���י הרפ�א�ת; �ספרי ��ת�אר קבוע]�מ� הרגל �], ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
חלי. ְִִַֹ�ח�ת

.·Îואחד ה�ריא אחד � ר�פא �� �אי� מק�� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל
זה; �פרק �אמרנ� ה�ברי� מ�ל לז�ז ל� רא�י אי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהח�לה,

מביא. ה�א ט�בה לאחרית מה�, אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ��ל

.‚Îלמיד� אי� הא��, �ברי� ע�רה �� �אי� עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�ל
וא�� ר�פא, ה�: וא�� �ת�כ�; לד�ר ר�אי ד�]חכמי� מקיז �], ְְְֲִֵֵֵַַָָָ�ָ

מעי�, א� נהר �מ� מצ�יי� �מי� ה��א, �בית ה�רח�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�בית
ולבלר �ינ�ק�ת, �מל�ד ה�נסת, צדקה,[סופר]�בית וג�אי , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וח�ב�י� מ�י� �י� הסוהר]�בית לבית הפושעי� .[האוסרי� ְְִִִֵַ

ה ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

מב�ל‡. וה�א �בדע�תיו, �חכמת� נ�ר �החכ� ���ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ְָ
�מאכל� �מע�יו, נ�ר ��היה צרי� �� � הע� מ�אר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ה�
�בה��כ� �בד��ר� צרכיו �בע��ת �בבעילת� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�במ�קה�

�בריו �בכל��ל עניניו]�במל���� הנהלת �במ�א�[� ְְְְְְִַַָָָ
�י�תר. �מת�ני� נאי� הא��, ה�ע�י� �ל ויהי� ְִֵָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ�במ�נ�;

�ר�ר� יהיה לא חכמי� �למיד וסובא]�יצד? א�א[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה מ��� יאכל ולא ��פ�, להבר�ת הרא�י מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹא�כל
��תמ�אי� �א�� �טנ�, למ�את ר�ד� יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ��ה.
���לה: מפר� ועליה� �רס�; ��פ�ח עד �מ�קה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמ�אכל
חכמי�: אמר� � ח�יכ�" �ר� �ניכ�, על �ר� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
�ח�י�'. ימיה� �ל וע��י� ו��תי�, �א�כלי� אד� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'א��
ה�א וזה נמ�ת". מחר �י ו�תה, "אכ�ל הא�מרי�: ְְְְִִֵֶָָָָָָֹוה�
ואמר: ה�ת�ב ���ה ה� א��, ו�לחנ�ת הר�עי�; ְְִֵֵֶַַָָָָ�ְְֲִַַָָמאכל
החכ� אבל מק��". �לי צ�אה, קיא מלא� �לחנ�ת �ל ְְְֲִִֶָָָָָָָ�ִָ"�י
�די מ��� וא�כל �ני�, א� אחד �ב�יל א�א א�כל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינ�
נפ��". ל�בע אכל � "צ�יק �למה: �אמר ה�א וד��; ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹח�יו

א�א·. יאכל�� לא ל�, הרא�י זה מעט א�כל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��החכ�
לפי א�א ���ק ולא �חנ�ת יאכל ולא �לחנ�. על ְְְְֲִֶַַַָָֹֹֹ�ְֵַ�בית�
אצל יאכל ולא ה�ר��ת; �פני ית��ה ��א �די �ד�ל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר�
צ�אה. קיא ה�לאי� ה�לחנ�ת א�ת� על ולא האר�, ְְִִֵַָָ�ְֵֶַַַָָָֹע�י
ולא החכמי�. ע� ואפ�� מק��, �כל סע�ד�תיו יר�ה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל ל� רא�י ואי� הר�ה. ק��� �ה� ��� �סע�ד�ת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
אר�סי� סע�דת �ג�� �לבד, מצוה �ל �סע�דה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָא�א
�למיד �ת ���א חכמי� �למיד ��היה וה�א � ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונ��אי�
מע�ל� אכל� לא הרא��ני� והחסידי� וה��יקי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמי�.

��ה�. �אינ� ְִֵֶֶֶָָָמ�ע�דה

ל�ר�ת‚. �די א�א ��תה אינ� יי�, ��תה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ��חכ�
��מעיו[לרכ�] היטב]אכילה הרי[ויתעכל ה����ר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ע�י �פני מ���ר וא� חכמת�; �מפסיד �מג�ה ח�טא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְֵֶזה
��הרי� ל���ת ואס�ר ה��. את ח�ל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאר�,
�ה�ת�ה האכילה, �כלל היה א� א�א מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפ��
מ�י� א�א נזהרי� ואי� מ��רת, אינ� האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��כלל

ה�ז��. ְֶַַַָ��אחר

ל�„. רא�י �מיד, ל� מ�רת אד� �ל �א��� �י על ִֶֶָָ�ְִִֶֶַַָָא�
מצ�י יהא ולא �קד�ה; עצמ� ��נהיג חכמי� ְְֵָָֹ�ְְְְְֲִִִִֶַַַָלתלמיד
א� ��ת, ללילי ��ת מ�ילי א�א �תרנג�ל, א��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

ע�� מס�ר �כ�ה�א �ח. �� לא[משוחח]י� יס�ר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
�ס�� ולא מלא, �בטנ� �בע ��ה�א ה�ילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�תח�ת
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.ÊÈ��רא ויכ�ה �גדיו יל�� ה�רח�, מ� אד� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ���צא
קרה;[בחדר]��ית ר�ח �� ��לט ��א �די החיצ��, ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עד ��צא אחר וי�הא לה�הר. צרי� הח�ה �ימ�ת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואפ��
�� ואחר החמימ�ת, ותס�ר ��פ� וינ�ח נפ�� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ��תי�ב
� אכילה קד� ה�רח� מ� ���צא מעט י�� וא� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל.
���צא קרי� מי� אד� י��ה לא מאד. עד יפה זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
וא� ��רח�. י��ה ��א ל�מר צרי� ואי� ה�רח�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ�
וי��ה. �דב� א� �יי� ה�י� יערב עצמ�, למנע יכ�ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹאינ�
,������ אחר ה��מי� �ימ�ת ��רח� ��מ� ס� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוא�

ט�ב. זה ֲֵֶהרי

.ÁÈ�� י�יז ולא �מיד, �� לה�יז עצמ� אד� יר�יל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹלא
הח�ה �ימ�ת לא י�יז ולא �י�תר; ל� צרי� היה א� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹא�א
��רי. �ימי �מעט ניס� �ימי א�א ה��מי�, �ימ�ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
�� אד� י�יז ולא �לל. י�יז לא �נה, חמ�י� ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ�מאחר
���� ולא ל�ר�, ויצא י�יז ולא אחד; �י�� ל�רח�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוי�נס
מ�ה �ח�ת הה�זה, �י�� וי��ה ויאכל ה�ר�. מ� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ב�א

ולא הה�זה, �י�� וינ�ח רגיל; יט�ל.�ה�א ולא יתע�ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

.ËÈוכל העיני�; �מא�ר וח�יו ה��� �ח היא זרע, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�כבת
א�בדי�. וח�יו �לה וכח� �לה ה��� �י�תר, ��צא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמ�
חיל�, ל��י� ��� "אל �חכמת�: �למה �אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה�א
ק�פצת זקנה � �בעילה ה�ט�� �ל מלכי�". למח�ת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�דרכי�
מ�יו נ�ד� רע וריח �ה�ת, ועיניו ,��� וכח� ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹעליו,
��ער נ��ר, עיניו וריסי עיניו וג��ת רא�� ��ער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�מ�חי�,
והר�ה נ�פל�ת, ו��יו ר�בה, רגליו ��ער ו�חי� ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָזקנ�
'אחד הר�פאי�: חכמי אמר� עליו. �אי� מא�� ח�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ�אבי�
לפיכ�, ה��מי�'. מרב � והאל� חלאי�, ��אר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאל�
ולא �ט�בה; להי�ת רצה א� זה, �דבר לה�הר האד� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי�
מתק�ה וה�א �י�תר, וחזק �ריא ��פ� ���מצא א�א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
וה���י אחר, לדבר עצמ� �מ�יח לדע��, ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהר�ה
ה�יצי� ח�טי �כא�� �למ�ה, מ�תניו �בד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��היה;
��בעל. ל� �רפ�אה לבעל, צרי� זה � ח� �ב�ר� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמ�כי�,
��תא�ל אחר א�א � רעב ולא �בע, וה�א אד� יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא �עילה. ואחר �עילה, קד� נקביו ויב�ק �מעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹה�ז��
���� ולא ה�רח�, �בית ולא מי�ב, ולא מע�ד ְְְְֵֶַַָָֹֹ�ְְָֹ�ְְִֹיבעל
א� ל�ר� יציאה �י�� ולא ה�זה, �י�� ולא ל�רח�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ���נס

לאחריה�. ולא לפניה� לא ה�ר�, מ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�יאה

.Î�ל ערב אני � �ה�רינ� א�� �דרכי� עצמ� ה�נהיג ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ�ל
וימ�ת, הר�ה ��זקי� עד ימיו �ל חלי לידי �א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אינ�
�ל �רי� על וע�מד �ל� ��פ� ו��היה לר�פא, צרי� ְָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָואינ�
א� א� �ר�ת�, מ�ח�ת רע ��פ� היה �� א� א�א � ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
א� מ�לד��, מ�ח�ת הרעי� ה�נהג�ת מ� �מנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לע�ל�. ��רת מ�ת א� �בר מ�ת �ב�א ִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

.‡Îרא�י אי� �אמרנ�, הא�� ה��בי� ה�נהג�ת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוכל
�אחד מי א� הח�לה, אבל ה�ריא. א�א �ה� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלנהג
י� � ר��ת �ני� רע מנהג ��הג מי א� ח�לה, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאבריו
חלי�, �פי �מנהג�ת אחרי� �רכי� מה� ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכל

וסת ו���י הרפ�א�ת; �ספרי ��ת�אר קבוע]�מ� הרגל �], ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
חלי. ְִִַֹ�ח�ת

.·Îואחד ה�ריא אחד � ר�פא �� �אי� מק�� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל
זה; �פרק �אמרנ� ה�ברי� מ�ל לז�ז ל� רא�י אי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהח�לה,

מביא. ה�א ט�בה לאחרית מה�, אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ��ל

.‚Îלמיד� אי� הא��, �ברי� ע�רה �� �אי� עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�ל
וא�� ר�פא, ה�: וא�� �ת�כ�; לד�ר ר�אי ד�]חכמי� מקיז �], ְְְֲִֵֵֵַַָָָ�ָ

מעי�, א� נהר �מ� מצ�יי� �מי� ה��א, �בית ה�רח�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�בית
ולבלר �ינ�ק�ת, �מל�ד ה�נסת, צדקה,[סופר]�בית וג�אי , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וח�ב�י� מ�י� �י� הסוהר]�בית לבית הפושעי� .[האוסרי� ְְִִִֵַ

ה ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

מב�ל‡. וה�א �בדע�תיו, �חכמת� נ�ר �החכ� ���ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ְָ
�מאכל� �מע�יו, נ�ר ��היה צרי� �� � הע� מ�אר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ה�
�בה��כ� �בד��ר� צרכיו �בע��ת �בבעילת� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�במ�קה�

�בריו �בכל��ל עניניו]�במל���� הנהלת �במ�א�[� ְְְְְְִַַָָָ
�י�תר. �מת�ני� נאי� הא��, ה�ע�י� �ל ויהי� ְִֵָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ�במ�נ�;

�ר�ר� יהיה לא חכמי� �למיד וסובא]�יצד? א�א[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה מ��� יאכל ולא ��פ�, להבר�ת הרא�י מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹא�כל
��תמ�אי� �א�� �טנ�, למ�את ר�ד� יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ��ה.
���לה: מפר� ועליה� �רס�; ��פ�ח עד �מ�קה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמ�אכל
חכמי�: אמר� � ח�יכ�" �ר� �ניכ�, על �ר� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
�ח�י�'. ימיה� �ל וע��י� ו��תי�, �א�כלי� אד� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'א��
ה�א וזה נמ�ת". מחר �י ו�תה, "אכ�ל הא�מרי�: ְְְְִִֵֶָָָָָָֹוה�
ואמר: ה�ת�ב ���ה ה� א��, ו�לחנ�ת הר�עי�; ְְִֵֵֶַַָָָָ�ְְֲִַַָָמאכל
החכ� אבל מק��". �לי צ�אה, קיא מלא� �לחנ�ת �ל ְְְֲִִֶָָָָָָָ�ִָ"�י
�די מ��� וא�כל �ני�, א� אחד �ב�יל א�א א�כל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאינ�
נפ��". ל�בע אכל � "צ�יק �למה: �אמר ה�א וד��; ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹח�יו

א�א·. יאכל�� לא ל�, הרא�י זה מעט א�כל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��החכ�
לפי א�א ���ק ולא �חנ�ת יאכל ולא �לחנ�. על ְְְְֲִֶַַַָָֹֹֹ�ְֵַ�בית�
אצל יאכל ולא ה�ר��ת; �פני ית��ה ��א �די �ד�ל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר�
צ�אה. קיא ה�לאי� ה�לחנ�ת א�ת� על ולא האר�, ְְִִֵַָָ�ְֵֶַַַָָָֹע�י
ולא החכמי�. ע� ואפ�� מק��, �כל סע�ד�תיו יר�ה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל ל� רא�י ואי� הר�ה. ק��� �ה� ��� �סע�ד�ת ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
אר�סי� סע�דת �ג�� �לבד, מצוה �ל �סע�דה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָא�א
�למיד �ת ���א חכמי� �למיד ��היה וה�א � ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונ��אי�
מע�ל� אכל� לא הרא��ני� והחסידי� וה��יקי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמי�.

��ה�. �אינ� ְִֵֶֶֶָָָמ�ע�דה

ל�ר�ת‚. �די א�א ��תה אינ� יי�, ��תה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ��חכ�
��מעיו[לרכ�] היטב]אכילה הרי[ויתעכל ה����ר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ע�י �פני מ���ר וא� חכמת�; �מפסיד �מג�ה ח�טא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְֵֶזה
��הרי� ל���ת ואס�ר ה��. את ח�ל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאר�,
�ה�ת�ה האכילה, �כלל היה א� א�א מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפ��
מ�י� א�א נזהרי� ואי� מ��רת, אינ� האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��כלל

ה�ז��. ְֶַַַָ��אחר

ל�„. רא�י �מיד, ל� מ�רת אד� �ל �א��� �י על ִֶֶָָ�ְִִֶֶַַָָא�
מצ�י יהא ולא �קד�ה; עצמ� ��נהיג חכמי� ְְֵָָֹ�ְְְְְֲִִִִֶַַַָלתלמיד
א� ��ת, ללילי ��ת מ�ילי א�א �תרנג�ל, א��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

ע�� מס�ר �כ�ה�א �ח. �� לא[משוחח]י� יס�ר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
�ס�� ולא מלא, �בטנ� �בע ��ה�א ה�ילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�תח�ת
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���תא�ל ה�ילה, �אמצע א�א � רעב ��ה�א ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�ילה
�יו את ינ�ל ולא �י�תר, רא�� יקל ולא ��מעיו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹה�ז��
���לה: א�מר ה�א הרי לבינ�; �ינ� ואפ�� הבאי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�דברי
ק�ה �יחה 'אפ�� חכמי�: אמר� � �ח�" מה לאד� ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ"מ�יד
יהי� ולא ה�י�'. את עליה ל�� עתיד לא���, אי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ��י�
אחד ולא עצ�ני�; ולא עצלני�, ולא ���רי�, לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ�ניה�
ר�צה אינ� והיא א�ת�, יאנס ולא י�נה; �היה ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹמה�.
ע�� וי�חק מעט יס�ר �ב�מחת�. �ניה�, �רצ�� א�א �ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�ע��ת, ולא �ב��ה ויבעל נפ��; ��תי�ב �די ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמעט,

מ�ד. ְְִִָֹויפר�

וטהר‰. נפ��, ���� �י לא � זה מנהג ה��הג ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
�ני� הוי� � �ני� ל� הי� �א� א�א �ע�תיו; ות�� ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעצמ�,
ה��הג וכל ולחסיד�ת. לחכמה רא�יי� �בי�ני�, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָנאי�
�מ� �ני� ל� הוי� � �ח�� הה�לכי� הע� �אר ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ�מנהג�ת

הע�. ָָָא�ת�

.Âלא �עצמ�: חכמי� �למידי נ�הגי� �ד�לה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹצניע�ת
ולא ���נסית���, ��עה ואפ�� ��פ�. ולא רא�� יג�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ולא ���ב, עד �גדיו יג�ה ולא צנ�ע, יהא ה��א, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלבית
לפני� �חדר חדר וי�נס אד�, מ�ל ויתרחק �ימי�. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיק�ח
�די ירחיק �דר, אח�רי נפנה וא� .�� ונפנה ה�ערה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�
�בקעה, נפנה וא� נתע��. א� ק�ל� חבר� י�מע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹ��א
��ה�א יד�ר ולא �ר�ע�. חבר� יראה ��א �די ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹירחיק
ה��א �בית צניע�ת ���הג �כדר� �ד�ל. לצר� אפ�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹנפנה,
לה�נ�ת עצמ� אד� יל�ד �לע�ל� ��ילה. נ�הג �� ,����ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

יתרחק ��א �די �לבד, וערבית להרחיק�חרית [יזדקק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹ
אנשי�] .ממקו�

.Ê�ר��� ��עת וצ�וח צ�עק יהא לא � חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ�למיד
���ר� א�א �י�תר, ק�ל� יג�י� ולא �כח��ת; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ�בהמ�ת
יתרחק ��א י�הר �נחת, �כ��ד�ר ה�ר��ת. �ל ע� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�נחת

השניה] �מק�י�[לקיצוניות הר�ח. ��י �דברי ��ראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
�ל את וד� הימ��. נ�חה ר�ח� ��הא �די אד�, �ל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָל�ל��
�גנ�ת� מס�ר ואינ� חבר�, ��בח מס�ר � זכ�ת לכ� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאד�
��בריו מק�� ר�אה א� �ל��. ור�ד� �ל��, א�הב ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ�לל.
לא �יצד? ��תק. לאו, וא� א�מר; ונ�מעי�, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמ�עילי�

נדר� על ל� י�אל ולא �עס�, ��עת חבר� את [אליר�ה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו] פתח וינ�ח;יחפש �ע�� ��תקרר עד ��דר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ��עה

�ה�ל �ה�א מ�ני לפניו, מ�ל ��ת� ��עה ינחמ�� ְְִֵֶָָָָ�ְְְֲֵֶֶַָָֹולא
��עת לחבר� יראה ולא �א��. ���צא �ל וכ� ���בר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעד

י��ה[כשלונו]קלקלת� ולא מ���. עיניו יעלי� א�א , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכ��צא �ל�� �דברי א�א יגרע ולא י�סי� ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹ�ד��ר�,
�גמיל�ת א� �אמת א�א מד�ר אינ� � �בר �ל �לל� ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ה�.
א�ה ע� יס�ר ולא �ה�. וכ��צא חכמה, �דברי א� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחסדי�,

.��� א� אח�ת� א� א��� היא אפ�� ְֲֲִִִִַ���ק,

.Á,נט�י וגר�� זק�פה �ק�מה חכמי� �למיד יה�� ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
עיני�"; �מ��ר�ת �ר��, נט�י�ת "ו�לכנה ��אמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�עני�
הר�ח, וג�י ה��י� �מ� �נחת ��דל �צד עקב יה�� ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹולא
�ע�סנה". �ברגליה� �לכנה, וטפ�� "הל�� ��אמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�עני�
ק�מת� יכ�� ולא ���ע��. וינהג הר�י�, �ר��ת יר�� ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹֹולא

חט�רת �ה�א[גבנת]�בעלי �מ� למ�ה מס��ל א�א ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
�עסקיו. טר�ד �ה�א �אד� ��וה �מה�� ��פ�ה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�מד
א� ה�א, �עה �על חכ� א� נ�ר, אד� �ל �מהלכ� ��ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
��ר� "וג� �חכמת�: �למה אמר וכ� וסכל; ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��טה
מ�דיע � ה�א" סכל ל�ל, ואמר חסר; ל�� הל�, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ��ה�כל

סכל. �ה�א עצמ� על ְֶַַַָָֹל�ל

.Ë�ל ואס�ר נקי; נאה מל��� חכמי�, �למיד ְְְְֲִִִֶַַַָָָָמל���
יל�� ולא .�� וכ��צא �מנ�נית א� �ת� �בגד� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ���צא
�ה�ל ואר�מ� זהב �גדי �ג�� מלכי�, מל��� ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹלא
את מב�ה �ה�א ענ�י�, מל��� ולא �ה�, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹמס��לי�
נראה ��ר� יהא ולא נאי�. �ינ�נ�י� �גדי� א�א � ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹל�ב�יו

מ�יו ה��י�[בגדיו]מ�חת ה���� �גדי �מ� [דקי�, ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
סח�בי�שקופי�] �גדיו יהי� ולא �מצרי�. �ע��י� ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹ�י�תר

יד �בית עקב�; עד א�א הר�ח, ��י �גדי �מ� האר�, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ט�ית�,[השרוול]��� י�ל�ל ולא אצ�ע�תיו. רא�י עד , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

�ג ��ראה ל�מ�ני אי� א� �לבד, ���ת א�א הר�ח, �י ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��י על טלאי �בגד מט�אי� מנעלי� ינעל ולא ְְִֵֶֶַַַָ�ְְְְְְִִִִַָֹֹלהחלי�.
היה א� מ�ר ה��מי�, �ימ�ת אבל הח�ה; �ימ�ת ִָָָ�ְְֲִִִַַַַָָָטלאי,
�בגדי� ולא ל��ק, מב�� חכמי� �למיד יצא לא ְְִִַָָֹ�ְְֲִִִֵֵַָָֹעני.
��ר� מ�ח א� אבל ��ער�. ��� י�י� ולא ְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹ�ְמב�מי�;
יחידי יצא לא וכ� מ�ר. ה�המה, את להעביר �די ְְִִֵֵֵָֹ�ֲָ�ְְְֲִֵֶֶַַֹ�ב��
לתלמ�ד�. �� לצאת קב�ע זמ� ל� היה א� א�א ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ��ילה,

הח�ד. מ�ני א��, ְֲִֵֵַָָ�ל

.Èו��תה א�כל �מ��ט, �בריו מכל�ל חכמי�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�למיד
על יטריח ולא והצלחת�, ממ�נ� �פי �ית� אנ�י את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוז�

מ�י י�תר מרובות]עצמ� �דרכי[בהוצאות חכמי� צ�� . ְְְֲִִִֵֵַַַָ
לתאב�� א�א ��ר אד� יאכל ��א לפעמי�]אר�, �], ְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ל�ריא ל� �י ��ר". לאכל נפ�� תא�ה "�י ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
לאכל �די ע�יר היה וא� ��ת; לערב ��ת מערב ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלאכל�
יאכל 'לע�ל� ואמר�: חכמי� צ�� א�כל. י��, �כל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹ��ר
ל�, �רא�י ויל�� ממ�נ�, לפי ל� הרא�י מ� �ח�ת ְְְִִִַָָָָָָָָאד�

ל�'. הרא�י מ� יתר �בניו א��� ְִִִֵֵַָָָָָויכ�ד

.‡Èעה� �עלי שכל]�ר� מלאכה[� אד� ל� ��ק�ע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ואחר �ירה, �ית יקנה �� ואחר �ח�ה, א�ת� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהמפרנסת
א�ר �ית... �נה א�ר האי� "מי ��אמר: � א�ה י�א ��ֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ה���י�, אבל א�ה". אר� א�ר ח�ל�... ולא �ר�, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנטע
�ית, יקנה יד� �מצא א� �� ואחר א�ה, ל�א ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָמתחילי�
מ� ית�רנס א� א�נ�ת לב�� יחזר ימיו �ס�� �� ְְִִֵַָ�ְְְֲֵַַַַָָָֹואחר
�ית תאר�... "א�ה ��לל�ת: א�מר ה�א וכ� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָה�דקה;
�די הפ�כי�, מע�י� יהי� �ל�מר: � ��ע" �ר� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַ�בנה...
�וד "ויהי � א�מר? ה�א מה �ב�רכה �רכי�. �צליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��א

ע��". וה' מ��יל, �רכיו ְְְִִַַָָָלכל

.·Èויטריח נכסיו, �ל להק�י� א� להפקיר לאד� ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָואס�ר
�ית, ימ�ר ולא �ית; ויקנה �דה, ימ�ר ולא ה�ר��ת. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹעל
מ�כר אבל �ית�; �דמי סח�רה יע�ה א� מ�לטלי� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מג�ת� י�י� �בר: �ל �לל� �דה. וק�נה מ�לטלי�, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָה�א
להנ�ת א� �עה לפי מעט להתנא�ת לא � נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הר�ה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
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.‚È:באמ�נה� �אמת חכמי�, �למידי �ל �מ�נ� ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ�א�
עצמ� על מדק�ק 'ה�', ה� ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָא�מר
ידק�ק ולא מה�, ����ח לאחרי� �מו�ר ונ�ת� ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ�ח����,

ערב לא נע�ה ואינ� לאל�ר, ה�קח �מי ונ�ת� [עלעליה�; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ק�ל�הלוואה] �הר�אה[פקדונות]ולא יבא ולא [ישמש, ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מ�חמורשה �דברי עצמ� מח�ב .ְְְְִִֵֵַַָ
��עמד �די ��רה, א�ת� ח�בה ��א �מק�� ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ממ�ר
מארי� ��י�, אחרי� ל� נתח�ב� וא� י��ה�. ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹ�ד��ר�
א�נ�ת לת�� ירד ולא וח�נ�. �מלוה, לה�; �מ�חל ָ�ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלה�
יהיה � �בר �ל �לל� �ח�יו. לע�ל� לאד� יצר ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחבר�,
מ� ולא ה�עלבי�, מ� הר�דפי�; מ� ולא ה�ר�פי�, ְְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹמ�
וכ��צא הא�� ה�ע�י� �ל ע��ה �ה�א ואד� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהע�לבי�.
י�ראל, א�ה; עב�י לי: "ו�אמר א�מר: ה�ת�ב עליו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�,

את�אר". �� ְְֲֶֶָָא�ר

רביעי יו�

ו ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

�במע�יו‡. �דע�תיו נמ�� להי�ת � אד� �ל �ר�ת� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ר�
לפיכ�, מדינת�. אנ�י �מנהג ונ�הג וחבריו, רעיו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
�מיד, החכמי� אצל ולי�ב ל��יקי� להתח�ר אד� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי�
הה�לכי� הר�עי� מ� ויתרחק מ�ע�יה�; ��למד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�די
א�מר: ��למה ה�א מ�ע�יה�. ילמד ��א �די ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ�ח��,
וא�מר: יר�ע". כסילי�, ורעה יח��; חכמי�, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ"ה�ל�
��נהג�תיה ��דינה היה א� וכ� וגו'". האי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"א�רי
למק�� יל� � י�רה �דר� ה�לכי� אנ�יה ואי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעי�,
�ל הי� וא� ט�בי�. �דר� ונ�הגי� צ�יקי�, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָ�אנ�יו
לא �דר� נ�הגי� �מ�עת� ו��מע י�דע� �ה�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹה�דינ�ת
למדינה ליל� יכ�ל �אינ� א� זה, זמ�נ� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָט�בה,
י�ב � החלי מ�ני א� ה�יס�ת מ�ני ט�בי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ��נהג�תיה
הי� וא� וי��". �דד "י�ב ��אמר: �עני� יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלב��
א� א�א ��דינה לי�ב א�ת� מ�יחי� �אי� וח�אי�, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעי�
ל�ער�ת יצא � הרע �מנהג� ונ�הג ע�ה� נתערב ��ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

קוצי�]ולחוחי� �דר�[חוחי�, עצמ� ינהיג ואל ול�ד�ר�ת, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחי�". מל�� ב�ד�ר י�נני "מי ��אמר: �עני� ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹח�אי�,

מ�ע�יה�,·. ללמד �די �חכמי�, לה��ק ע�ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמצות
לה��ק לאד� אפ�ר וכי תד�ק"; "�ב� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ��אמר:
'ה��ק ז�: מצוה �פר�� חכמי� אמר� �� א�א ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ��כינה?!
���א לה���ל אד� צרי� לפיכ�, ותלמידיה�'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�חכמי�
ולאכל חכמי�, לתלמיד ��� וי�יא חכמי�, �למיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹ�ת

�רקמטיא ולע��ת חכמי�, �למידי ע� [עסקי�]ול���ת ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמי�, ח��ר[בממונ�]לתלמידי מיני �כל לה� �להתח�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

'והוי ואמר�: חכמי� צ�� וכ� ."�� "�לדבקה ��אמר: �ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
�בריה�'. את �צמא ו��תה רגליה�, �עפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתא�ק

מ��ראל‚. ואחד אחד �ל את לאהב אד� �ל על ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
צרי� לפיכ�, �מ��". לרע� "ואהב� ��אמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ג�פ�,
ממ�� על חס �ה�א �מ� ממ�נ�, על ולח�ס ��בח� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ��ס�ר
ל� אי� חבר�, �קל�� וה�ת��ד עצמ�; �כב�ד ור�צה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמ�

ה�א. לע�ל� ֵֶַָָָחלק

מצו�ת„. ��י ה�כינה, �נפי �חת ונכנס ��א ה�ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
�ר, �ה�א מ�ני ואחת רעי�, �כלל �ה�א מ�ני אחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַע�ה:
�מ� ה�ר אהבת על צ�ה ה�ר". את "ואהב�� אמרה: ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוה��רה
אלהי�"; ה' את "ואהב� ��אמר: �מ�, אהבת על ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ���ה

�ר". "ואהב ��אמר: �רי�, א�הב ה�א �ר�� ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה�ד��

תע�ה,‰. �לא ע�בר � �ל�� מ��ראל אחד ה��נא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ל
על ל�קי� ואי� �לבב�"; אחי� את ת�נא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
על א�א ��רה, הזהירה ולא מע�ה. �� �אי� לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
� חבר� את והמחר� חבר�, את ה��ה אבל ���ב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�נאה
ת�נא". "לא מ��� ע�בר אינ� ר�אי, �אינ� �י על ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹא�

.Â�מ� וי��ק, י�טמ�� לא � לאי� אי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶָֹֹ���חטא
למרע אמנ�� את אב�ל�� ��ר "ולא �ר�עי�: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר
עליו מצוה א�א אמנ��"; את אב�ל�� �נא �י ט�ב, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועד
חטאת ול�ה וכ�, �� לי ע�ית 'ל�ה ל�: ול�מר ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָלה�דיע�
ולא עמית�, את ��כיח "ה�כח ��אמר: �ל�ני'? �דבר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלי

מ �ב�� חזר וא� חטא". עליו צרי�ת�א � ל� למחל ��� ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
"ו�ת��ל ��אמר: אכזרי, ה��חל יהיה ולא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��מחל,

האלהי�" אל אבימל�]אברה� .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Êלא �דר� ה�ל� �ה�א א� �חטא, חבר� את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹהר�אה
על ח�טא �ה�א �לה�דיע� למ�טב, להחזיר� מצוה � ְְְְְִִִֵֶַַָָָט�בה
את ��כיח "ה�כח ��אמר: הרעי�, �מע�יו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמ�
לבינ�, ��ינ� �דברי� �י� � חבר� את ה��כיח ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית�".
לבי� �ינ� לה�כיח� צרי� � ה�ק�� לבי� ��ינ� �דברי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�י�
א�מר �אינ� וי�דיע� ר�ה, �בל��� �נחת ל� ויד�ר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמ�,
ק�ל א� ה�א. הע�ל� לח�י ולהביא� לט�בת�, א�א ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָל�
��לי�ית. �נ�ה �ע� א�ת� י�כיח לאו, וא� מ�טב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמ���,
'איני ל�: ויאמר הח�טא ���ה� עד לה�כיח, ח�ב �מיד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוכ�
ה�א ממחה, ואינ� למח�ת �יד� �אפ�ר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ��מע'!

�ה�.[נענש]נת�� למח�ת ל� �אפ�ר ��� א�� �ע�� ְֲִֵַָ�ְְִֶֶֶָָָ

.Áח�ה� חבר� את ראשונה]ה��כיח ל�[פע� יד�ר לא � ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
�� חטא". עליו ת�א "ולא ��אמר: ��כלימ��, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹק��ת
�למ�ד מ����ת? �פניו מ�כיח�, א� יכ�ל חכמי�: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמר�
לאד� �אס�ר מ�א� חטא"; עליו ת�א "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹל�מר:
�ה�כלי� �י על א� �ר�י�. ��� וכל י�ראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלי�
חכמי�: אמר� �� ה�א. �ד�ל ע�� ל�קה, אינ� חבר� ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָאת
ה�א'. לע�ל� חלק ל� אי� �ר�י�, חבר� �ני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ'ה�ל�י�
חבר� יב�� ��א זה, �דבר לה�הר אד� צרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלפיכ�,
�� �ה�א ��� ל� יקרא ולא �ד�ל; �י� קט� �י� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�ר�י�,
�ברי� ��ה מ���. �� �ה�א �בר לפניו יס�ר ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמ���,
� �מי� �דברי אבל לחבר�; אד� ��י� �דברי� ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמ�רי�?
�מפרסמי� �ר�י�, א�ת� מכלימי� � ��תר �� חזר לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
עד א�ת�, �מק�לי� �מב�י� �פניו א�ת� �מחרפי� ְְְְְְְִִִֶַַַָָָחטא�

לי�ראל. ה�ביאי� �ל �ע�� �מ� למ�טב; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ��חזר

.Ëלד�ר ולא לה�כיח� רצה ולא חבר� עליו �חטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמי
�היתה א� �י�תר הדי�ט הח�טא �היה מ�ני �ל��, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָל�
� ה�כיח� ולא �טמ� ולא �ל��, ל� �מחל מ���ת, ְְְְִִֶֶַָָֹֹ�ְְַ�ע��
על א�א ��רה, הק�ידה לא חסיד�ת; מ�ת ז� ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹהרי

בלב]ה��טמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ
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.‚È:באמ�נה� �אמת חכמי�, �למידי �ל �מ�נ� ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ�א�
עצמ� על מדק�ק 'ה�', ה� ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָא�מר
ידק�ק ולא מה�, ����ח לאחרי� �מו�ר ונ�ת� ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ�ח����,

ערב לא נע�ה ואינ� לאל�ר, ה�קח �מי ונ�ת� [עלעליה�; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ק�ל�הלוואה] �הר�אה[פקדונות]ולא יבא ולא [ישמש, ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מ�חמורשה �דברי עצמ� מח�ב .ְְְְִִֵֵַַָ
��עמד �די ��רה, א�ת� ח�בה ��א �מק�� ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ממ�ר
מארי� ��י�, אחרי� ל� נתח�ב� וא� י��ה�. ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹ�ד��ר�
א�נ�ת לת�� ירד ולא וח�נ�. �מלוה, לה�; �מ�חל ָ�ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלה�
יהיה � �בר �ל �לל� �ח�יו. לע�ל� לאד� יצר ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחבר�,
מ� ולא ה�עלבי�, מ� הר�דפי�; מ� ולא ה�ר�פי�, ְְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹמ�
וכ��צא הא�� ה�ע�י� �ל ע��ה �ה�א ואד� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהע�לבי�.
י�ראל, א�ה; עב�י לי: "ו�אמר א�מר: ה�ת�ב עליו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�,

את�אר". �� ְְֲֶֶָָא�ר

רביעי יו�

ו ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

�במע�יו‡. �דע�תיו נמ�� להי�ת � אד� �ל �ר�ת� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ר�
לפיכ�, מדינת�. אנ�י �מנהג ונ�הג וחבריו, רעיו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
�מיד, החכמי� אצל ולי�ב ל��יקי� להתח�ר אד� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי�
הה�לכי� הר�עי� מ� ויתרחק מ�ע�יה�; ��למד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�די
א�מר: ��למה ה�א מ�ע�יה�. ילמד ��א �די ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ�ח��,
וא�מר: יר�ע". כסילי�, ורעה יח��; חכמי�, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ"ה�ל�
��נהג�תיה ��דינה היה א� וכ� וגו'". האי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"א�רי
למק�� יל� � י�רה �דר� ה�לכי� אנ�יה ואי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרעי�,
�ל הי� וא� ט�בי�. �דר� ונ�הגי� צ�יקי�, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָ�אנ�יו
לא �דר� נ�הגי� �מ�עת� ו��מע י�דע� �ה�א ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹה�דינ�ת
למדינה ליל� יכ�ל �אינ� א� זה, זמ�נ� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָט�בה,
י�ב � החלי מ�ני א� ה�יס�ת מ�ני ט�בי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ��נהג�תיה
הי� וא� וי��". �דד "י�ב ��אמר: �עני� יחידי, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלב��
א� א�א ��דינה לי�ב א�ת� מ�יחי� �אי� וח�אי�, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרעי�
ל�ער�ת יצא � הרע �מנהג� ונ�הג ע�ה� נתערב ��ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

קוצי�]ולחוחי� �דר�[חוחי�, עצמ� ינהיג ואל ול�ד�ר�ת, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָ
ארחי�". מל�� ב�ד�ר י�נני "מי ��אמר: �עני� ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹח�אי�,

מ�ע�יה�,·. ללמד �די �חכמי�, לה��ק ע�ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹמצות
לה��ק לאד� אפ�ר וכי תד�ק"; "�ב� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ��אמר:
'ה��ק ז�: מצוה �פר�� חכמי� אמר� �� א�א ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ��כינה?!
���א לה���ל אד� צרי� לפיכ�, ותלמידיה�'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�חכמי�
ולאכל חכמי�, לתלמיד ��� וי�יא חכמי�, �למיד ְְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַָָֹ�ת

�רקמטיא ולע��ת חכמי�, �למידי ע� [עסקי�]ול���ת ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
חכמי�, ח��ר[בממונ�]לתלמידי מיני �כל לה� �להתח�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

'והוי ואמר�: חכמי� צ�� וכ� ."�� "�לדבקה ��אמר: �ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
�בריה�'. את �צמא ו��תה רגליה�, �עפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתא�ק

מ��ראל‚. ואחד אחד �ל את לאהב אד� �ל על ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמצוה
צרי� לפיכ�, �מ��". לרע� "ואהב� ��אמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ג�פ�,
ממ�� על חס �ה�א �מ� ממ�נ�, על ולח�ס ��בח� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ��ס�ר
ל� אי� חבר�, �קל�� וה�ת��ד עצמ�; �כב�ד ור�צה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַעצמ�

ה�א. לע�ל� ֵֶַָָָחלק

מצו�ת„. ��י ה�כינה, �נפי �חת ונכנס ��א ה�ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאהבת
�ר, �ה�א מ�ני ואחת רעי�, �כלל �ה�א מ�ני אחת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַע�ה:
�מ� ה�ר אהבת על צ�ה ה�ר". את "ואהב�� אמרה: ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוה��רה
אלהי�"; ה' את "ואהב� ��אמר: �מ�, אהבת על ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ���ה

�ר". "ואהב ��אמר: �רי�, א�הב ה�א �ר�� ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה�ד��

תע�ה,‰. �לא ע�בר � �ל�� מ��ראל אחד ה��נא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ל
על ל�קי� ואי� �לבב�"; אחי� את ת�נא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
על א�א ��רה, הזהירה ולא מע�ה. �� �אי� לפי זה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאו
� חבר� את והמחר� חבר�, את ה��ה אבל ���ב; ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�נאה
ת�נא". "לא מ��� ע�בר אינ� ר�אי, �אינ� �י על ְִִִֵֵֵֶַַַַָֹא�

.Â�מ� וי��ק, י�טמ�� לא � לאי� אי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶָֹֹ���חטא
למרע אמנ�� את אב�ל�� ��ר "ולא �ר�עי�: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר
עליו מצוה א�א אמנ��"; את אב�ל�� �נא �י ט�ב, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָועד
חטאת ול�ה וכ�, �� לי ע�ית 'ל�ה ל�: ול�מר ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָלה�דיע�
ולא עמית�, את ��כיח "ה�כח ��אמר: �ל�ני'? �דבר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלי

מ �ב�� חזר וא� חטא". עליו צרי�ת�א � ל� למחל ��� ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
"ו�ת��ל ��אמר: אכזרי, ה��חל יהיה ולא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��מחל,

האלהי�" אל אבימל�]אברה� .[על ְֱִֶַָָָֹ

.Êלא �דר� ה�ל� �ה�א א� �חטא, חבר� את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹהר�אה
על ח�טא �ה�א �לה�דיע� למ�טב, להחזיר� מצוה � ְְְְְִִִֵֶַַָָָט�בה
את ��כיח "ה�כח ��אמר: הרעי�, �מע�יו ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעצמ�
לבינ�, ��ינ� �דברי� �י� � חבר� את ה��כיח ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעמית�".
לבי� �ינ� לה�כיח� צרי� � ה�ק�� לבי� ��ינ� �דברי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�י�
א�מר �אינ� וי�דיע� ר�ה, �בל��� �נחת ל� ויד�ר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעצמ�,
ק�ל א� ה�א. הע�ל� לח�י ולהביא� לט�בת�, א�א ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָל�
��לי�ית. �נ�ה �ע� א�ת� י�כיח לאו, וא� מ�טב; ְְְִִִִִִֶַַַָָָמ���,
'איני ל�: ויאמר הח�טא ���ה� עד לה�כיח, ח�ב �מיד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוכ�
ה�א ממחה, ואינ� למח�ת �יד� �אפ�ר וכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ��מע'!

�ה�.[נענש]נת�� למח�ת ל� �אפ�ר ��� א�� �ע�� ְֲִֵַָ�ְְִֶֶֶָָָ

.Áח�ה� חבר� את ראשונה]ה��כיח ל�[פע� יד�ר לא � ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
�� חטא". עליו ת�א "ולא ��אמר: ��כלימ��, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹק��ת
�למ�ד מ����ת? �פניו מ�כיח�, א� יכ�ל חכמי�: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמר�
לאד� �אס�ר מ�א� חטא"; עליו ת�א "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹל�מר:
�ה�כלי� �י על א� �ר�י�. ��� וכל י�ראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלי�
חכמי�: אמר� �� ה�א. �ד�ל ע�� ל�קה, אינ� חבר� ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָאת
ה�א'. לע�ל� חלק ל� אי� �ר�י�, חבר� �ני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ'ה�ל�י�
חבר� יב�� ��א זה, �דבר לה�הר אד� צרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלפיכ�,
�� �ה�א ��� ל� יקרא ולא �ד�ל; �י� קט� �י� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�ר�י�,
�ברי� ��ה מ���. �� �ה�א �בר לפניו יס�ר ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמ���,
� �מי� �דברי אבל לחבר�; אד� ��י� �דברי� ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמ�רי�?
�מפרסמי� �ר�י�, א�ת� מכלימי� � ��תר �� חזר לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
עד א�ת�, �מק�לי� �מב�י� �פניו א�ת� �מחרפי� ְְְְְְְִִִֶַַַָָָחטא�

לי�ראל. ה�ביאי� �ל �ע�� �מ� למ�טב; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ��חזר

.Ëלד�ר ולא לה�כיח� רצה ולא חבר� עליו �חטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמי
�היתה א� �י�תר הדי�ט הח�טא �היה מ�ני �ל��, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָל�
� ה�כיח� ולא �טמ� ולא �ל��, ל� �מחל מ���ת, ְְְְִִֶֶַָָֹֹ�ְְַ�ע��
על א�א ��רה, הק�ידה לא חסיד�ת; מ�ת ז� ְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹהרי

בלב]ה��טמה כבושה .[שנאה ְֵַַָ
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.È��פ�� מ�ני � ואלמנ�ת �ית�מי� לה�הר אד� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָח�ב
ממ��. �עלי �ה� �י על א� נמ�כה, ור�ח� למאד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�פלה
אנ� מזהרי� � מל� �ל וית�מיו מל� �ל אלמנת� ְִָָ�ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָאפ��
והיא� תע���". לא וית�� אלמנה "�ל ��אמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה�,
�ה� ינהג ולא ר��ת, א�א אליה� יד�ר לא ע�ה�? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנ�הגי�
ל�� ולא �עב�דה ��פ� יכאיב ולא �ב�ד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹא�א
�ל עצמ�. מ�מ�� י�תר ממ�נ� על ויח�ס ְְְִִִֵַַָָָָָָ�דברי�,
�ה� רדה א� ל��, הכאיב א� ה�כעיס�, א� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָה�קניט�,

וכל[שיעבד] תע�ה; �לא ע�בר זה הרי � ממ�נ� א�ד א� ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
�אי� �י על א� זה, ולאו המק�ל�. א� א�ת�, ה��ה ���ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והרג�י א�י, "וחרה ���רה: מפר� ענ�� הרי עליו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֹל�קי�
הע�ל�, והיה �אמר מי לה� �רת �רית �חרב". ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאתכ�
"�י ��אמר: נעני�, ה� � מחמס צ�עקי� �ה� זמ� ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ל
�ברי� ��ה צעקת�". א�מע �מע אלי, יצעק צעק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹא�
א�ת� ע�ה אבל עצמ�; לצרכי א�ת� �ע�ה �זמ� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמ�רי�?
י�רה �דר� לה�ליכ� א� א�נ�ת, א� ��רה לל�ד� �די ְְְִֶֶָָָָ�ְְְֵַַָָָהרב

הר �ל� מנהג �ה� ינהג לא כ�, �י על וא� מ�ר. זה י ֲֵֶ�ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
�ברחמי� �נחת וינהל� הפר�, לה� יע�ה א�א ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאד�;
ואחד מאב, ית�� אחד ריב�"; יריב ה' "�י וכב�ד, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ�ד�לי�
עד זה? לעני� ית�מי� נקראי� אימתי ועד מא�. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָית��

ל� לה�מ� �ד�ל לאד� צריכי� יהי� לגדל�]��א לאמנ�[� ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
לעצמ� עצמ� צרכי �ל ע��ה יהיה א�א �ה�, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לה��ל

ה�ד�לי�. �ל ְְִִַָָ��אר

ז ּפרק ּדעֹות ¤¤¥§¦הלכֹות

��אמר:[מרכל]המר�ל‡. תע�ה, �לא ע�בר � �חבר� ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
לאו על ל�קי� �אי� �י על וא� �ע�י�". רכיל תל� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"לא
מ��ראל; ר��ת נפ��ת להרג וג�ר� ה�א, �ד�ל ע�� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹזה,
מה �למד, צא רע�". �� על תעמד "לא ל�: נסמ� ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹלכ�

האד�מי לד�אג נוב]ארע חרבה .[שבגללו ְֲִֵֵַָ

מ�ה·. וה�ל� �ברי�, ט�ע� �ה�א זה רכיל? ה�א ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָאיזה
על �מע�י וכ� ��' �ל�ני', אמר וכ� ��' וא�מר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה
את מחריב זה הרי אמת, א�מר �ה�א �י על א� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ�ל�ני';
זה, לאו �כלל וה�א מאד עד מ�ה �ד�ל ע�� י� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהע�ל�.
�י על א� חבר�, �גנ�ת המס�ר וה�א הרע; ל��� ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָוה�א
חבר�' על רע �� 'מ�ציא �קר, הא�מר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�אמר
וכ� ��' וא�מר: ����ב זה � הרע ל��� �על אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', �מע�י וכ� וכ� אב�תיו, הי� וכ� וכ� �ל�ני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָע�ה
ה' "יכרת א�מר: ה�ת�ב זה על � �נאי �ל �ברי� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוא�מר

�דל�ת". מד�רת ל��� חלק�ת, �פתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ�ל

האד�‚. מ� נפרעי� עבר�ת �ל� 'על חכמי�: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָֹאמר�
וג��י זרה, עב�דה � ה�א לע�ל� חלק ל� ואי� ה�ה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ע�ל�
וע�ד .'��� �נגד הרע, ול��� �מי�; ��פיכ�ת ְָ�ְְְֲִִֶֶָָָָָערי�ת,
��פר �א�� � הרע �ל��� המס�ר '�ל חכמי�: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָאמר�
�פתינ� נג�יר, לל�ננ� אמר�: "א�ר ��אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ע�ר,
ל��� '�ל�ה חכמי�: אמר� וע�ד לנ�". אד�� מי ְְְֲִִִָָָָָָָֹא�נ�,
עליו; �א�מרי� וזה והמק�ל�, הא�מר�, � ה�רגת ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָהרע

הא�מר�'. מ� י�תר ְְְְִֵַַָוהמק�ל�,

אבק„. �ה� �ברי� �� מעי�]וי� �יצד?[� הרע. ל��� ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
יאמר 'מי פילל]� ע�ה';[מי �ה�א �מ�ת ��היה לפל�ני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ

ארע מה לה�דיע ר�צה איני מ�ל�ני, '�תק� ��אמר: ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹא�
�ט�בת המס�ר וכ� הא��. ��ברי� וכ��צא היה'; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ�מה
��ר� ��ה הרע, ל��� אבק זה הרי � ��נאיו �פני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָחבר�
"מבר� �למה: אמר זה עני� ועל �גנ�ת�; ��ס�ר� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלה�
� ל�" �ח�ב קללה � ה��� ��קר �ד�ל �ק�ל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹרעה�
הרע �ל��� המס�ר וכ� רעת�. לידי �א ט�בת�, �����ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
��נאה; מד�ר �אינ� �ל�מר רא�, ק��ת ודר� �ח�ק ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�ר�

"�מתלהל� א�מר: ��למה �[משתטה]ה�א זיקי� ה�רה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
�ל��� המס�ר וכ� אני". מ�חק הלא ואמר: ומות... ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹח�י�
י�דע אינ� �א�� לת�� ��ס�ר וה�א רמ��ת, �ר� ְִֵֵַ�ְְְְִֵֶֶֶַָָהרע
'איני א�מר: ,�� ���מחי� א�א ה�א, הרע ל��� זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��בר
הרע'. ל��� '��ה א� �ל�ני' �ל מע�יו �א�� ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�דע

�פניו;‰. ��א א� חבר�, �פני הרע �ל��� המס�ר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד
���רמי� �ברי� להזיק]והמס�ר אי�[יכולי� נ�מע� א� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ל� להצר אפ�� �ממ�נ�, א� �ג�פ� חבר� לה�יק אי�, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמ�י
א�� �ברי� נאמר� וא� הרע. ל��� זה הרי � להפחיד� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
ה�בר ס�ר וא� ונ�דע, ה�בר נ�מע �בר �ל�ה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�פני
הרע; ל��� מ��� �� אי� אחרת, �ע� ה�ל�ה מ� ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

י�תר. �לג��ת� ה��ל להעביר ית��� ��א ְְְְֲִִֵֵֶַַַַֹוה�א,

.Â,�כ�נת�� לד�ר �אס�ר הרע, ל��� �עלי ה� � א�� ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�ל
�י� �זר נח�� ולא �בריה�. ול�מע ע�ה� לי�ב ��� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל

�לבד. הרע ל��� על א�א ��ד�ר, אב�תינ� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

.Êלא" ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � חבר� את ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹה��ק�
�עה ל�קה, �אינ� �י על וא� עד[מידה]ת��". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הע�ל� �ברי �ל על מעביר להי�ת לאד� רא�י א�א ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
�דאי ואינ� והבאי, הבל �ברי ה�ביני� אצל �ה�ל �ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
חבר�: ל� אמר ה�קימה? היא �יצד עליה�. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלנק�

קר���' למחר[גרז�]'ה�אילני מ�איל�'; 'איני ל�: אמר , ְְִִֵַַ�ְְְְִִֵַַָָָ
ל�: אמר קר���', 'ה�אילני ל�: אמר מ���, ל�אל ְַָ�ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹצר�
� מ��' ���אל�י ה�אל�ני ��א �דר� מ�איל�, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ'איני
ולא �ל�, �לב י�� ל�אל, ���ב�א א�א נ�ק�. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
�וד אמר וכ� �א��. ���צא �ל וכ� ל�; �מל �א�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹיגמל

רע". ��למי �מל�י "א� ה��ב�ת: ְְְִִִֵַַָָָ�דע�תיו

.Á,תע�ה �לא ע�בר � מ��ראל לאחד ה��טר �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוכ�
�אמר רא�ב� �יצד? ע��". �ני את ת�ר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ��אמר:
ולא זה', ��ר 'ה�אילני א� זה', �ית לי '�כר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹֹל�מע��:
א� מ��� ל�אל לרא�ב� �מע�� צר� לימי� �מע��; ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹרצה
ואיני מ�איל�, הריני ל�, 'הא רא�ב�: ל� ואמר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹל��ר,
ע�בר �זה, הע��ה � �מע�י�' ל� א��� ולא ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹ�מ�ת�,
זמ� ��ל י�ר��; ולא מ��� ה�בר ימחה א�א ת�ר". ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�"לא
לפיכ� � לנק� יב�א ��א וז�כר�, ה�בר את נ�טר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ה�א
ולא מ��� הע�� ��מחה עד ה�טירה, על ��רה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהק�ידה

ה�עה היא וז� ��תק��[המידה]יז�ר��; �אפ�ר ה�כ�נה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה. ע� זה אד� �ני �ל �מ�נ� �מ�א� האר�, י��ב ��ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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��רה; ללמד רא��נה, (א) � ע�ה מצו�ת ��י �כלל� ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹי�
א�� מצו�ת ��י �בא�ר וי�דעיה. מל�דיה לכ�ד �נ�ה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ(ב)

א��. �פרקי� �ְִִֵָ

א ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

.‡� קט� אבל ��רה; מ�למ�ד �ט�רי� � ועבדי� ְְֲֲִִִִַַָָָָָָנ�י�
את את� "ול�ד�� ��אמר: ��רה, לל�ד� ח�ב ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאביו
��ל �נ�, את לל�ד ח�בת הא�ה ואי� ."�� לד�ר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ניכ�,

לל�ד. ח�ב ללמד ְְִֵַַַַָָֹהח�ב

לל�ד·. ח�ב ה�א �� � �נ� את לל�ד ח�ב �אד� ���ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא בני�". ולבני לבני�, "וה�דע�� ��אמר: �נ�, �� ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
מ��ראל וחכ� חכ� �ל על מצוה א�א �לבד, �נ� �ב� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�נ�
��אמר: �ניו, �אינ� �י על א� ה�למידי�, �ל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלל�ד

ה�מ�עה מ�י � לבני�" '�ני�'[ממרע"ה]"ו��נ�� למד�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
��אמר: �ני�, קר�אי� �ה�למידי� �למידי�, א�� �ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה� בני ועל"ו�צא� �נ�, על נצט�ה ל�ה ,�� א� ביאי�". ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
חבר�. לב� �נ� �ב� �נ�, לב� �נ� להק�י� �נ�? ��ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַ

.‚�� לל�ד ח�ב ואינ� לל�ד�, לבנ� מל�ד ל��ר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוח�ב
את לל�ד ח�ב � אביו ל�ד� ��א מי �ח��. א�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחבר�

����יר הכרה]עצמ� לידי "�למד��[כשיבוא ��אמר: , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ
מק��, �כל מ�צא א�ה וכ� לע��ת�". ��מר�� ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאת�,
לידי מביא �ה�למ�ד מ�ני ל�ע�ה, ק�ד� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ�ה�למ�ד

�למ�ד. לידי מביא ה�ע�ה ואי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמע�ה,

ק�ד�„. ה�א ��רה, ללמד �� ל� וי� ��רה ללמד ה�א ְְְִִֵֵֵָָָָֹֹהיה
מ���, י�תר ��למד מה �מ��יל נב�� �נ� היה וא� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבנ�.
���� � ה�א י�טל לא ק�ד�, ��נ� �י על וא� ק�ד�; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ�נ�
עצמ�. את לל�ד מצ�ה ה�א �� �נ�, את לל�ד עליו ְְֵֶֶַַ�ְְְְִֵֶֶַָָָָ��צוה

�א�‰. � א�ה י�א �� ואחר ��רה, אד� ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלע�ל�
יצר� היה וא� ללמד. �נ�יה �ע�� אי� �ח�ה, א�ה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנ�א
א�ה, י�א � �נ�י ל�� �אי� ��מצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת��ר

��רה. ילמד �� ְְִַַַָָואחר

.Â,לד�ר מ��תחיל ��רה? לל�ד� אביו מתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאימתי
מ�ר�ת רא��� �פס�ק מ�ה", לנ� צ�ה "��רה ְְִִִֶַַָָָָָָֹמל�ד�:
עד �ס�קי�, �ס�קי� מעט מעט מל�ד� �� ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"�מע";

�רי� לפי �בע �� א� �� �� וכוחו]��היה ,[בריאותו ְְִִֵֶֶֶֶֶַ�ְ
ה�ינ�ק�ת. מל�ד אצל ְִִֵֵֶַַמ�ליכ�

.Ê�נ�ת �כר, ה�ינ�ק�ת מל�ד ל�ח ה�דינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיה
��כתב ��רה ��קרא עד ��כר, לל�ד� וח�ב �כר�; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָל�
לל�ד מ�ר ��כר, ��כתב ��רה לל�ד ��הג� מק�� .����ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ�ְֵַָ
��כר, לל�ד� אס�ר �ה, ��על ��רה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ��כר.
א� למד�י, �ח�� אני מה � אתכ�" ל�ד�י "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר:
�ח��, � ל��ר�ת ���ל�ד� וכ� מ��י; למד�� �ח�� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא��
ילמד � �ח�� ��ל�ד� מי מצא לא מ��י. ��מד�� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ�
��כר? לאחרי� לל�ד יכ�ל קנה". "אמת ��אמר: ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��כר,
לל�ד ל� �אס�ר למד�, הא � �מ�ר" "ואל ל�מר: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ�למ�ד

��כר. ר�� ���ד� �י על א� ְְְִִֶַַַָָָָ��כר,

.Á�י� עני �י� ��רה, �תלמ�ד ח�ב מ��ראל אי� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ל
�היה �י� �ח�ר �י� י��רי�, �על �י� �ג�פ� �ל� �י� ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָע�יר,
ה�תחי�, על המח�ר עני אפ�� �ח�, ���� �ד�ל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹזק�
��רה ללמד זמ� ל� לק�ע ח�ב � �בני� א�ה �על ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֹואפ��

ולילה". י�מ� �� "והגית ��אמר: �ב�ילה, ����ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָ

.Ë�מה� עצי�, ח�טבי מה� הי� � י�ראל חכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ד�לי
ע�סקי� הי� כ� �י על וא� ס�מי�, �מה� מי�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ��אבי

ה�מ�עה מע�יקי מ�לל וה� �ב�ילה; ���� [מעבירי���רה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לדור] מדור ר�נ�.תושבע"פ מ�ה מ�י אי� מ�י אי� ,ִִִִִִֵֶַֹ

.È,�מ�ת י�� עד ��רה? ללמד אד� ח�ב אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹעד
��א זמ� וכל ח�י�"; ימי �ל מלבב� יס�ר� "�פ� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:

��כח. ה�א �ל��ד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡È���ל לשלוש]וח�ב �לי�[לחלק למידת�: זמ� את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
��כתב; יבי����רה ��לי� �ה; ��על ���רה ��לי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ויד�ה מ�בר, �בר וי�ציא מרא�ית�, �בר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוי��יל
��דע עד �ה�, נדר�ת �ה��רה ����ת וידי� לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
וה��ר האס�ר י�ציא והיא� ה���ת ע�ר ה�א ָ�ְְִִִֵֵַַַַַָָהיא�
ה�א זה, ועני� � ה�מ�עה מ�י ��מד מ�ברי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכ��צא

'�למ�ד'. ְְִַַָה�קרא

.·È�ל� ��לאכה ע�סק יהיה � א�נ�ת �על היה ְְִֵֶַָָָָֹ�ֵַַַָָ�יצד?
��ל� ק�רא � ה��ע א�ת� ��ע. �ב��רה ,���� ְֵֵֵַַַַַָָָָֹ�ע�ת
�ה, ��על ���רה �ע�ת �ב�ל� ��כתב; ���רה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה�
ק�לה ודברי מ�בר. �בר להבי� �דע�� מת��נ� � ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�ב�ל�

��על[נ"�] ��רה �כלל �פר���, ה�; ��כתב ��רה �כלל ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
'�ר�ס' ה�קראי� והענינ�ת ומרכבה]�ה; בראשית ,[מעשה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

�ל �למ�ד� �תח�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�למ�ד. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָ�כלל
��רה ללמד צרי� יהא ולא �חכמה ���ג�יל אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹאד�;
יקרא � �ה ��על ���רה �מיד לעסק ולא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��כתב,

ה�מ�עה ודברי ��כתב ��רה מז�ני� [משניות�ע�י� ְְִִ�ְְְְִִִֵֶַָָָָ
ימיווכיו"ב] �ל ויפנה ��רה, מ�ברי �בר י��ח ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

�ע��. וי��ב ל�� רחב לפי �לבד, ְְְְְִִִִַַַַַֹל�למ�ד

.‚Èכר�� אינ� אבל �כר; ל� י� ��רה, ��מדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָא�ה
מצ�ה �אינ� �בר הע��ה וכל נצט�ית, ��א מ�ני ֶ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאי�,
מ���. �ח�ת א�א �ע�ה המצ�ה ��כר �כר� אי� ִֶֶֶֶָָָָ�ְְְִֵַַָָָעליו,
את אד� יל�ד ��א חכמי� צ�� �כר, ל� ��� �י על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹא�
להתל�ד, מכ�נת �ע�� אי� ה��י� �רב מ�ני ��רה; ���ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ�ְְִֵֶֶַ
�ע��. ענ��ת לפי הבאי לדברי ��רה �ברי מ�ציאי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָוה�
ל�ד� �א�� ��רה, ��� את המל�ד '�ל חכמי�: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמר�
אבל �ה. ��על �ת�רה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָ�פל�ת'.
אינ� ל�ד�, וא� לכ�ח�ה; א�ת� יל�ד לא ��כתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ��רה

�פל�ת. ְְְִִַָ�מל�ד�

חמישי יו�

ב ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

�בכל‡. �מדינה, מדינה �כל �ינ�ק�ת מל�די ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמ��יבי�
ופל� ומחוז]�ל� �ית[מחוז �ל �ינ�ק�ת �� �אי� עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

מל�די ����יבי� עד העיר, אנ�י את מחרימי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָר��
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��רה; ללמד רא��נה, (א) � ע�ה מצו�ת ��י �כלל� ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹי�
א�� מצו�ת ��י �בא�ר וי�דעיה. מל�דיה לכ�ד �נ�ה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ(ב)

א��. �פרקי� �ְִִֵָ

א ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

.‡� קט� אבל ��רה; מ�למ�ד �ט�רי� � ועבדי� ְְֲֲִִִִַַָָָָָָנ�י�
את את� "ול�ד�� ��אמר: ��רה, לל�ד� ח�ב ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאביו
��ל �נ�, את לל�ד ח�בת הא�ה ואי� ."�� לד�ר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ניכ�,

לל�ד. ח�ב ללמד ְְִֵַַַַָָֹהח�ב

לל�ד·. ח�ב ה�א �� � �נ� את לל�ד ח�ב �אד� ���ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ולא בני�". ולבני לבני�, "וה�דע�� ��אמר: �נ�, �� ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
מ��ראל וחכ� חכ� �ל על מצוה א�א �לבד, �נ� �ב� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�נ�
��אמר: �ניו, �אינ� �י על א� ה�למידי�, �ל את ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלל�ד

ה�מ�עה מ�י � לבני�" '�ני�'[ממרע"ה]"ו��נ�� למד�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
��אמר: �ני�, קר�אי� �ה�למידי� �למידי�, א�� �ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה� בני ועל"ו�צא� �נ�, על נצט�ה ל�ה ,�� א� ביאי�". ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
חבר�. לב� �נ� �ב� �נ�, לב� �נ� להק�י� �נ�? ��ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַ

.‚�� לל�ד ח�ב ואינ� לל�ד�, לבנ� מל�ד ל��ר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹוח�ב
את לל�ד ח�ב � אביו ל�ד� ��א מי �ח��. א�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחבר�

����יר הכרה]עצמ� לידי "�למד��[כשיבוא ��אמר: , ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַ
מק��, �כל מ�צא א�ה וכ� לע��ת�". ��מר�� ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹאת�,
לידי מביא �ה�למ�ד מ�ני ל�ע�ה, ק�ד� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ�ה�למ�ד

�למ�ד. לידי מביא ה�ע�ה ואי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַמע�ה,

ק�ד�„. ה�א ��רה, ללמד �� ל� וי� ��רה ללמד ה�א ְְְִִֵֵֵָָָָֹֹהיה
מ���, י�תר ��למד מה �מ��יל נב�� �נ� היה וא� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבנ�.
���� � ה�א י�טל לא ק�ד�, ��נ� �י על וא� ק�ד�; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ�נ�
עצמ�. את לל�ד מצ�ה ה�א �� �נ�, את לל�ד עליו ְְֵֶֶַַ�ְְְְִֵֶֶַָָָָ��צוה

�א�‰. � א�ה י�א �� ואחר ��רה, אד� ילמד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלע�ל�
יצר� היה וא� ללמד. �נ�יה �ע�� אי� �ח�ה, א�ה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹנ�א
א�ה, י�א � �נ�י ל�� �אי� ��מצא עד עליו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת��ר

��רה. ילמד �� ְְִַַַָָואחר

.Â,לד�ר מ��תחיל ��רה? לל�ד� אביו מתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאימתי
מ�ר�ת רא��� �פס�ק מ�ה", לנ� צ�ה "��רה ְְִִִֶַַָָָָָָֹמל�ד�:
עד �ס�קי�, �ס�קי� מעט מעט מל�ד� �� ואחר ְְְְְְְְִִַַַַַַַָ"�מע";

�רי� לפי �בע �� א� �� �� וכוחו]��היה ,[בריאותו ְְִִֵֶֶֶֶֶַ�ְ
ה�ינ�ק�ת. מל�ד אצל ְִִֵֵֶַַמ�ליכ�

.Ê�נ�ת �כר, ה�ינ�ק�ת מל�ד ל�ח ה�דינה מנהג ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיה
��כתב ��רה ��קרא עד ��כר, לל�ד� וח�ב �כר�; ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָל�
לל�ד מ�ר ��כר, ��כתב ��רה לל�ד ��הג� מק�� .����ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ�ְֵַָ
��כר, לל�ד� אס�ר �ה, ��על ��רה אבל ְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ��כר.
א� למד�י, �ח�� אני מה � אתכ�" ל�ד�י "ראה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר:
�ח��, � ל��ר�ת ���ל�ד� וכ� מ��י; למד�� �ח�� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא��
ילמד � �ח�� ��ל�ד� מי מצא לא מ��י. ��מד�� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ�
��כר? לאחרי� לל�ד יכ�ל קנה". "אמת ��אמר: ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��כר,
לל�ד ל� �אס�ר למד�, הא � �מ�ר" "ואל ל�מר: ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹ�למ�ד

��כר. ר�� ���ד� �י על א� ְְְִִֶַַַָָָָ��כר,

.Á�י� עני �י� ��רה, �תלמ�ד ח�ב מ��ראל אי� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ל
�היה �י� �ח�ר �י� י��רי�, �על �י� �ג�פ� �ל� �י� ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָע�יר,
ה�תחי�, על המח�ר עני אפ�� �ח�, ���� �ד�ל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹזק�
��רה ללמד זמ� ל� לק�ע ח�ב � �בני� א�ה �על ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָֹֹואפ��

ולילה". י�מ� �� "והגית ��אמר: �ב�ילה, ����ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָָ

.Ë�מה� עצי�, ח�טבי מה� הי� � י�ראל חכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ד�לי
ע�סקי� הי� כ� �י על וא� ס�מי�, �מה� מי�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ��אבי

ה�מ�עה מע�יקי מ�לל וה� �ב�ילה; ���� [מעבירי���רה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לדור] מדור ר�נ�.תושבע"פ מ�ה מ�י אי� מ�י אי� ,ִִִִִִֵֶַֹ

.È,�מ�ת י�� עד ��רה? ללמד אד� ח�ב אימתי ְִֵַַַַָָָָָֹעד
��א זמ� וכל ח�י�"; ימי �ל מלבב� יס�ר� "�פ� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:

��כח. ה�א �ל��ד, ְֲִֵַַֹיעסק

.‡È���ל לשלוש]וח�ב �לי�[לחלק למידת�: זמ� את ְְְְְִִֵֶַַַָָ
��כתב; יבי����רה ��לי� �ה; ��על ���רה ��לי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

ויד�ה מ�בר, �בר וי�ציא מרא�ית�, �בר אחרית ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוי��יל
��דע עד �ה�, נדר�ת �ה��רה ����ת וידי� לדבר, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
וה��ר האס�ר י�ציא והיא� ה���ת ע�ר ה�א ָ�ְְִִִֵֵַַַַַָָהיא�
ה�א זה, ועני� � ה�מ�עה מ�י ��מד מ�ברי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכ��צא

'�למ�ד'. ְְִַַָה�קרא

.·È�ל� ��לאכה ע�סק יהיה � א�נ�ת �על היה ְְִֵֶַָָָָֹ�ֵַַַָָ�יצד?
��ל� ק�רא � ה��ע א�ת� ��ע. �ב��רה ,���� ְֵֵֵַַַַַָָָָֹ�ע�ת
�ה, ��על ���רה �ע�ת �ב�ל� ��כתב; ���רה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמה�
ק�לה ודברי מ�בר. �בר להבי� �דע�� מת��נ� � ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�ב�ל�

��על[נ"�] ��רה �כלל �פר���, ה�; ��כתב ��רה �כלל ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
'�ר�ס' ה�קראי� והענינ�ת ומרכבה]�ה; בראשית ,[מעשה ְְְְִִִֵֶַַָָָ

�ל �למ�ד� �תח�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�למ�ד. ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָ�כלל
��רה ללמד צרי� יהא ולא �חכמה ���ג�יל אבל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹאד�;
יקרא � �ה ��על ���רה �מיד לעסק ולא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��כתב,

ה�מ�עה ודברי ��כתב ��רה מז�ני� [משניות�ע�י� ְְִִ�ְְְְִִִֵֶַָָָָ
ימיווכיו"ב] �ל ויפנה ��רה, מ�ברי �בר י��ח ��א �די ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

�ע��. וי��ב ל�� רחב לפי �לבד, ְְְְְִִִִַַַַַֹל�למ�ד

.‚Èכר�� אינ� אבל �כר; ל� י� ��רה, ��מדה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָא�ה
מצ�ה �אינ� �בר הע��ה וכל נצט�ית, ��א מ�ני ֶ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאי�,
מ���. �ח�ת א�א �ע�ה המצ�ה ��כר �כר� אי� ִֶֶֶֶָָָָ�ְְְִֵַַָָָעליו,
את אד� יל�ד ��א חכמי� צ�� �כר, ל� ��� �י על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹא�
להתל�ד, מכ�נת �ע�� אי� ה��י� �רב מ�ני ��רה; ���ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ�ְְִֵֶֶַ
�ע��. ענ��ת לפי הבאי לדברי ��רה �ברי מ�ציאי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָוה�
ל�ד� �א�� ��רה, ��� את המל�ד '�ל חכמי�: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמר�
אבל �ה. ��על �ת�רה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָ�פל�ת'.
אינ� ל�ד�, וא� לכ�ח�ה; א�ת� יל�ד לא ��כתב, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ��רה

�פל�ת. ְְְִִַָ�מל�ד�

חמישי יו�
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�בכל‡. �מדינה, מדינה �כל �ינ�ק�ת מל�די ְְְְְְִִִִִֵַָָָָמ��יבי�
ופל� ומחוז]�ל� �ית[מחוז �ל �ינ�ק�ת �� �אי� עיר וכל . ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

מל�די ����יבי� עד העיר, אנ�י את מחרימי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָר��
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�אי� העיר; את מחריבי� � ה��יב� לא וא� ְְִִִִִִֵֶֶַָֹ�ינ�ק�ת;
ר��. �ית �ל �ינ�ק�ת �ל �יה� �הבל א�א מתק��, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהע�ל�

�בע,·. �ב� �� �ב� להתל�ד ה�ינ�ק�ת את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמכניסי�
מכניסי� אי� ,�� מ�� �פח�ת ��פ�; �בני� ה�� �ח ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלפי
ואינ� אימה. עליה� לה�יל המל�ד, א�ת� �מ�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�ת�.
א�ת� י�ה לא לפיכ�, אכזרי; מ�סר א�יב, מ�ת א�ת� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ה
וי��ב קט�ה. �רצ�עה א�א �מקל�ת, ולא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹ���טי�
לח�כ� �די � ה�ילה מ� �מקצת ,��� ה��� �ל ְְְְְִִֵַַַָָָ�ְְַַָָ�מל�ד�
ח�� �לל, ה�ינ�ק�ת י�טל� ולא �ב�ילה. ���� ְְְְְִִִַַַַָָָֹֹללמד
�בימי� ה���, �ס�� ט�בי� ימי� וערבי ��ת�ת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמערבי

לכ�ח�ה ק�רי� אי� ���ת, אבל ראשוני]ט�בי�; ,[לימוד ְְְֲִִִֵַַָָָ
לרא��� ��ני� ראשונית]אבל מב�לי�[חזרה ואי� . ְְְֲִִִֵַָָ

ה�ק��. �ית לבני� ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַָה�ינ�ק�ת,

א�‚. וי�צא, ה�ינ�ק�ת את מ�יח �ה�א �ינ�ק�ת ְְִִִֵֵֶֶַַַַמל�ד
�ה� א� ע�ה�, אחרת מלאכה ע��ה מתר�ל�ה�א א ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

רמ�ה". ה' מלאכת ע�ה "אר�ר �כלל ה�א הרי � ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ�תלמ�ד�
מהיר יראה, �על א�א מל�ד, לה��יב רא�י אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלפיכ�,

�לדק�ק. ְְְִֵַלקר�ת

מ�ני„. �ינ�ק�ת, יל�ד לא � א�ה ל� �אי� ְְִִִִֵֵֵֶַָֹ�מי
�ל�ד לא � א�ה וכ� �ניה�; אצל �אי� �ה� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹא��תיה�

ה�ני�. אצל �אי� �ה� אב�תיה� מ�ני ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ינ�ק�ת,

אחד.‰. מל�ד אצל למדי� �ינ�ק�ת, וחמ�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָע�רי�
ע�� מ��יבי� אר�עי�, עד � וע�רי� חמ�ה על יתר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהי�
מעמידי� אר�עי�, על יתר הי� �ל��ד�; לס�ע� �די ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָאחר

�ינ�ק�ת. מל�די �ני ְְְִֵֵֶַָלה�

.Âמהיר �ה�א אחר למל�ד מ�ל�ד ה�ט� את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמ�ליכי�
ההוראה]מ��� ברזי ממנו �דק��ק.[חכ� �י� �מקרא �י� , ְְְְִִִֵֵֶָ

היה ולא אחת, �עיר �ניה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ה
לצ�� נהר מ�ד א� לעיר, מעיר אבל �יניה�; מפסיק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�הר
�� א� א�א ה�ט�, את מ�ליכי� אי� � העיר �א�ת� ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאפ��
�מהרה. ל�ל רא�י �אינ� �ני� ה�הר, ��י על �ריא �ני� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹהיה

.Êמב�י מ�ני הרחוב]אחד מל�ד,[דיירי להע��ת ���� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�יד�. למח�ת �כניו יכ�לי� אי� � החצר מ�ני אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאפ��
�ינ�ק�ת לל�ד �ית �פתח חבר� ��א �ינ�ק�ת מל�ד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכ�
��ב�א� �די א� ל�, אחרי� �ינ�ק�ת ��ב�א� �די ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�צ��
�יד�, למח�ת יכ�ל אינ� � זה אצל זה �ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָמ�ינ�ק�ת
ויא�יר". ��רה יג�יל צדק�, למע� חפ� "ה' ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ��אמר:
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וכתר‡. ��רה, �תר � י�ראל נכ�ר� �תרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ��ל�ה
��אמר: אהר�, �� זכה � �ה�ה �תר מלכ�ת. וכתר ֱֲֶֶַַָָָֹ�ְְְֶֶֶֶַָ�ְ�ה�ה,
מלכ�ת �תר ע�ל�". �ה�ת �רית אחריו, �לזרע� �� ְֶֶַַָ�ְְְְְְֲִַַָָָ"והיתה
��מ� וכסא� יהיה, לע�ל� "זרע� ��אמר: �וד, �� זכה �ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל�ל, �מ�כ� וע�מד מ�ח ה�א הרי � ��רה �תר ְֵַָָֹ�ְֲִֵֶֶֶָנג�י".
יב�א ��רצה, מי �ל � יעקב" קה�ת "מ�ר�ה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
��רה? מ�תר �ד�לי� ה�תרי� �א�ת� �אמר, ��א ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹוי�ל.
הא י�ר�". �רי� �י ימלכ�... מלכי� "�י א�מר: ה�א ְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹהרי
מלכ�ת. וכתר �ה�ה מ�תר �ד�ל ה��רה ��תר ְְֶֶַָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָלמד�,

�ד�ל·. לכה� ק�ד� חכמי�, �למיד 'ממזר חכמי�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹאמר�
היא יקרה � מ�ניני�" היא "יקרה ��אמר: האר�, ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָע�

לפני�'. לפני ה�כנס �ד�ל ְְְִִִִִֵַַָָֹמ�ה�

�נגד‚. �ק�לה �היא ,��� ה�צו�ת �כל מצוה ל� ְְִֶֶֶָָ�ְְְְִִֵַָָאי�
� ��� ה�צו�ת �ל �נגד ��רה �למ�ד א�א ��רה, ָ�ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ�למ�ד
ק�ד� ה�למ�ד לפיכ�, מע�ה. לידי מביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ�ה�למ�ד

מק��. �כל ְֲֶַַָָל�ע�ה

אפ�ר„. א� � ��רה ותלמ�ד מצוה ע��ת לפניו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהיה
וא� �למ�ד�; יפסיק לא אחרי�, ידי על להע��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹל�צוה

לת�רת�. ויחזר ה�צוה יע�ה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹלאו,

ה�למ�ד,‰. על א�א נ��� אינ� אד�, �ל �ינ� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ח�ת
'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� מע�יו; �אר על �� ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָואחר
��א ����� � ל�מ� ��א אפ�� ���רה, אד� ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹיעסק

ל�מ�'. �א ְְִִָָָל�מ�,

.Âולהי�ת ל�, �רא�י ז� מצוה לק�� ל�� ���א� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָמי
אחרי�, לדברי� �ע�� י�יח לא � ��רה �ל �כתר� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�מכ�ר
�אחד. וה�ב�ד הע�ר ע� ��רה ��קנה ל�� על י�י� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹולא
האר� ועל �אכל, ��לח �ת ��רה: �ל �ר�� ה�א ��ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
�ל עלי� ולא עמל. א�ה �ב��רה �חיה, צער וח�י ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�י��,
א� אבל ל�טל; ח�רי� �� א�ה ולא לגמר, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹה�לאכה

ה�ער. לפי � וה�כר �כר, הר�ית ��רה, ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהר�ית

.Êעד' ואקרא', ואחזר ממ��, �אק�� 'עד �אמר: ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
� ואקרא' ואחזר מעסקי, וא�נה צרי� �אני מה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�אקנה
�ל לכתר� ז�כה א�ה אי� ל��, על ז� מח�בה �עלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
עראי, �מלאכ�� קבע, ��רת� ע�ה א�א לע�ל�; ְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָ��רה

��נה. לא ��א א�נה', 'לכ�א�נה �אמר: ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹואל

.Á(היא) ב�מי� "לא ���רה: מעבר[הוא]�ת�ב ולא ... ְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
(היא) הר�ח[הוא]ל�� �ג�י לא היא", ב�מי� "לא :" ְִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

מעבר �מה�כי לא היא", ל�� מעבר "ולא מצ�יה; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיא
סח�רה ה�ר�ה �ל 'לא חכמי�: אמר� לפיכ� היא. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹל��
���רה'. ועסק עסק, מעט 'הוי ואמר�: וצ�� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹמח�י�';

.Ë�לכ צמא �ל "ה�י ��אמר: �מי�, נמ�ל� ��רה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ�ברי
מדר�� �מק�� מת��סי� אי� ה�י� מה ל�: ל�מר � ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָל�י�"

א��ר�[שיפוע] �מק�� �מתק�צי� מעליו נזחלי� א�א ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�לב[שקע] ולא הר�ח �ג�י נמצאי� אינ� ��רה, �ברי �� �ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

רגלי �עפר ��תא�ק ר�ח ��פל �ד�א א�א לב; �ב� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ל
וע��ה מ���, ה�מ� ותענ�גי ה�או�ת �מסיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהחכמי�,
�אכל, מה ל� היה לא א� ח�יו, �די מעט י�� �כל ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹמלאכה

���רה. ע�סק וליל�, י�מ� ְְֵֵַָָ��אר

.È,מלאכה יע�ה ולא ���רה ��עסק ל�� על ה��י� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ל
את �בזה ה��, את ח�ל זה הרי � ה�דקה מ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוית�רנס
מ� ח�יו ונטל לעצמ�, רעה וגר� ה�ת, מא�ר וכ�ה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָה��רה,
ה�ה. �ע�ל� ��רה �דברי להנ�ת �אס�ר לפי ה�א; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�
מ� ח�יו נטל ��רה, מ�ברי ה�הנה '�ל חכמי�: ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמר�
�ה�, להת��ל עטרה �ע�� 'לא ואמר�: צ�� וע�ד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהע�ל�'.
את 'אהב ואמר�: צ�� וע�ד �ה�'. לח�ר קר�� ְְְְְְֱִֶֶַַַָָֹֹֹולא
מלאכה, ע�� �אי� ��רה וכל הר�נ�ת. את ��נא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָה�לאכה,
ה�ר��ת'. את מלסט� ��הא זה, אד� וס�� �טלה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָס�פ�

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡È,ידיו מ�ע�ה מת�רנס �ה�א למי היא �ד�לה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעלה
�ב�ד לכל ז�כה �בזה היא; הרא��ני� חסידי� ְֲִִִִִִֶֶַָָָָ�מ�ת
��י� "יגיע ��אמר: ה�א, ולע�ל� ה�ה, ��ע�ל� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוט�בה
ה�ה, �ע�ל� "א�רי�" � ל�" וט�ב א�רי� תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�י

ט�ב. ���� ה�א לע�ל� ל�" �ְֶַָָָָ"וט�ב

.·È�עליה עצמ� ��ר�ה �מי מתק�מי� ��רה �ברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאי�
אכילה[מתעצל] �מ��� ע��� מ��� ���מדי� �א�� ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ

��פ� �מצער עליה�, עצמ� ��מית �מי א�א � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ��ת�ה
חכמי� אמר� �נ�מה. לעפע�יו לעיניו, �נת י�� ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�מיד,
ה��רה אי� � �אהל" ימ�ת �י אד� ה��רה, "זאת רמז: ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�

�אהל עצמ� ��מית �מי א�א וכ�מתק�מת, החכמה. י ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�חכה"; צר � צרה �י�� "התר�ית �חכמת�: �למה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹאמר
�א�, ��מד�י חכמה � �י" עמדה חכמתי "א� אמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָוע�ד
ה�גע ��ל �ר�תה, '�רית חכמי�: אמר� לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
ה�גע וכל מ��ח; ה�א �מהרה לא ה�נסת, �בית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�תלמ�ד�
חכמה". צנ�עי� "ואת ��אמר: מח�י�, �צנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ�תלמ�ד�
�יד�; מתק�� �למ�ד� �למ�ד�, ��עת ק�ל� ה��מיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

��כח'. ה�א �מהרה �לח�, ה��רא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל

.‚Èלמד אד� אי� �ב�ילה, ���� ללמד ��צוה �י על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹא�
�כתר לז��ת �רצה מי לפיכ�, ��ילה; א�א חכמת� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹרב
מה� אחד אפ�� יא�ד ולא ליל�תיו, �כל י�הר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה��רה,
�תלמ�ד א�א �ה�, וכ��צא ו�יחה ��ת�ה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��נה

�רנ� אי� חכמי�, אמר� חכמה. ודברי �ל[רינה]��רה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל ב�ילה". ר�י "ק�מי ��אמר: �לילה, א�א ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��רה
,���� עליו נמ�� חסד �ל ח�ט ��ילה, ���רה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהע�סק
וכל ע�י". �ירה �ב�ילה חס��, ה' יצ�ה "י�מ� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
"�י א�כל��. א� ��ילה, �� נ�מעי� ��רה �ברי �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ית
ע�ר. �ל ��רה �ברי על ה��יח ��א זה � �זה" ה' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�בר
��רא א� ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ל� �אפ�ר �ל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוכ�
זה הרי � �זנח� �למ�ד� וה�יח ע�ל� להבלי �פר� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָו�נה
ה��רה את המב�ל '�ל חכמי�: אמר� ה'. �בר ��זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�כלל
מעני, ה��רה את המק�� וכל מעני; לב�ל� ס�פ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמע�ר,
הרי ���רה; ה�א מפר� זה ועני� מע�ר'. לק�מ� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹס�פ�
��מחה אלהי� ה' את עבד� לא א�ר "�חת א�מר: ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�א
"למע� וא�מר: איב�"; את ועבד� �ל, מרב � לבב ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ�בט�ב

�אחרית�". להיטב� � נ�ת� �למע� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹֹע�ת�,

ד ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

�מע�יו,‡. נאה הג�� לתלמיד א�א ��רה מל�די� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאי�
לת� מהותו]א� ידוע לא[שאי� �דר� ה�ל� היה א� אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ

י�רה, �דר� א�ת� �מנהיגי� למ�טב, א�ת� מחזירי� ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָט�בה,
ה�דר�, לבית א�ת� מכניסי� �� ואחר א�ת�; ְְְְְִִִִֵַַַַָָ�ב�דקי�
�אינ� לתלמיד ה��נה '�ל חכמי�: אמר� א�ת�. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ�מל�די�

למרק�ליס אב� זרק �א�� צורתהג��, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נ�ת� �� �מר�מה, אב� "�צר�ר ��אמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמי� "�ב�ד, ��אמר: ��רה, א�א "�ב�ד" ואי� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�ב�ד",
�י על א� � ט�בה �דר� ה�ל� �אינ� הרב וכ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחל�"'.
מתל�די� אי� � ל� צריכי� הע� וכל ה�א, �ד�ל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�חכ�

י�מר� כה� �פתי "�י ��אמר: למ�טב, ��חזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמ���,
ה�א". צבא�ת ה' מלא� �י מ�יה�, יבק�� ות�רה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
��רה צבא�ת, ה' למלא� הרב ��מה 'א� חכמי�: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמר�

מ�יה�'. ��רה יב��� אל לאו, א� מ�יה�; ְְְְִִִִִַַַָָיב���

לפניו·. וה�למידי� �רא�, י��ב הרב מל�די�? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ�יצד
ו��מעי� הרב את ר�אי� ��� ��הי� �די עטרה, ְְִִֶַָָ�ְְֲִִֵֶָָָ�מ�פי�
ה�רקע, על וה�למידי� ה��א על הרב י�ב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ�בריו.
�ברא��נה, ה��א�ת. על ה�ל א� האר�, על ה�ל א� ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
�ית חר�� �מ�ד� ע�מדי�; וה�למידי� י��ב הרב ְִַַ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהיה

י��בי�. וה� ל�למידי�, לל�ד ה�ל נהג� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�ני,

היה‚. וא� מל�ד. ל�למידי�, מ�יו מל�ד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָא�
מתר�� ידי על המקו�]מל�ד לשפת המתר[מתורגמ� ��� ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

למתר��, א�מר והרב ה�למידי�, �בי� �ינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָע�מד
��אלי� �כ�ה� ה�למידי�; לכל מ�מיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתר��
והמתר�� למתר��, מ�יב והרב לרב, ��אל ה�א ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתר��,
המתר��; מ��ל י�תר ק�ל� הרב יג�י� ולא ל��אל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמ�יב
י�תר הרב, את ���אל �עת ק�ל� המתר�� יג�י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא לה�סי� ולא לפחת לא ר�אי ה�ר�מ� אי� הרב. ְְְְְְִִַַָֹֹֹֹ�ִֵַַָמ��ל
ר��. א� חכ�, �ל אביו ה�ר�מ� היה �� א� א�א ְְִֶַָָָָ�ְִֵֶַַָָָל���ת,
א�א לי אמר ��' א� ר�י', לי אמר ��' ל�ר�מ�: הרב ְְִִִַַַַָָָָָָ�ַַַָָאמר
��� א�מר� לע�, ה�ברי� ה�ר�מ� ��א�מר � ְְְְְִֵַָָָָָ�ְִֵֶַָמרי'
��' וא�מר: ר��, �ל א� הרב אבי �ל �מ� �מז�יר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכ�,
�מ�; החכ� הז�יר ��א �י על א� �ל�ני', ר�אנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

��מ�. לאביו א� לר�� לקר�ת ל� ְְְְִִִֶַָָ�אס�ר

עליה�„. יכעס לא ה�למידי�, הבינ� ולא ���ד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהרב
עד �עמי�, ��ה אפ�� ה�בר ו��נה ח�זר א�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָויר�ז,
'הבינ�תי', ה�למיד יאמר לא וכ� ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��בינ�
וא� �עמי�. ��ה אפ�� ו��אל, ח�זר א�א הבי�; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוה�א
וללמד היא, ��רה 'ר�י, ל�: יאמר � ורגז ר��, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹ�עס

קצרה'. ודע�י צרי�, ְְְֲִִִַָָָאני

רא��נה‰. מ�ע� ��מד מחבר� ��� ה�למיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
�א� �עמי�; ��ה אחר א�א למד לא וה�א �נ�ה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹא�
וה�א ה�דר�, לבית וי�צא נכנס נמצא � זה מ�בר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנת���
'אי� הרא��ני�: חכמי� אמר� לפיכ� �ל��. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה מל�ד'. ה��ד� ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�י��
א� עמק�, מ�ני ה�בר את ה�למידי� הבינ� ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�זמ�
�ה� לרב נ�ר א� אבל קצרה; �היא �ע�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ני
הבינ� לא �לפיכ� עליה�, �מתר�י� ��רה �דברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתר�לי�
לח�ד� �די �דברי�, �להכלימ� עליה� לר�ז ח�ב �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעורר�] 'זרק חכמי�: אמר� זה �בעני� אימה]; [הטל ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
�פני רא� ק��ת לנהג לרב רא�י אי� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ��למידי�'.
ע�ה� ול���ת לאכל ולא �פניה�, ל�חק ולא ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹה�למידי�,

�מהרה. מ��� וילמד� עליה�, אימת� ��הא �די �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âעד ה�דר�, לבית ����נס הרב את ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
עד ����נס, ��אל ה�למיד ואי� עליו; �ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תי�ב
את ��אלי� ואי� �אחד. �ני� ��אלי� ואי� וינ�ח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ���ב
�די ,�� ע�סקי� �ה� העני� מא�ת� א�א אחר, מעני� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
��אל�תיו, ה�למידי� להטע�ת לרב וי� ית���. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ��א
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.‡È,ידיו מ�ע�ה מת�רנס �ה�א למי היא �ד�לה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמעלה
�ב�ד לכל ז�כה �בזה היא; הרא��ני� חסידי� ְֲִִִִִִֶֶַָָָָ�מ�ת
��י� "יגיע ��אמר: ה�א, ולע�ל� ה�ה, ��ע�ל� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוט�בה
ה�ה, �ע�ל� "א�רי�" � ל�" וט�ב א�רי� תאכל, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�י

ט�ב. ���� ה�א לע�ל� ל�" �ְֶַָָָָ"וט�ב

.·È�עליה עצמ� ��ר�ה �מי מתק�מי� ��רה �ברי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאי�
אכילה[מתעצל] �מ��� ע��� מ��� ���מדי� �א�� ולא ,ְְְֲִִִִִֵֶָֹ

��פ� �מצער עליה�, עצמ� ��מית �מי א�א � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ��ת�ה
חכמי� אמר� �נ�מה. לעפע�יו לעיניו, �נת י�� ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�מיד,
ה��רה אי� � �אהל" ימ�ת �י אד� ה��רה, "זאת רמז: ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�

�אהל עצמ� ��מית �מי א�א וכ�מתק�מת, החכמה. י ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�חכה"; צר � צרה �י�� "התר�ית �חכמת�: �למה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹאמר
�א�, ��מד�י חכמה � �י" עמדה חכמתי "א� אמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָוע�ד
ה�גע ��ל �ר�תה, '�רית חכמי�: אמר� לי. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָעמדה
ה�גע וכל מ��ח; ה�א �מהרה לא ה�נסת, �בית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�תלמ�ד�
חכמה". צנ�עי� "ואת ��אמר: מח�י�, �צנעה ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ�תלמ�ד�
�יד�; מתק�� �למ�ד� �למ�ד�, ��עת ק�ל� ה��מיע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָוכל

��כח'. ה�א �מהרה �לח�, ה��רא ְְֲִֵֵֵַַַַָָאבל

.‚Èלמד אד� אי� �ב�ילה, ���� ללמד ��צוה �י על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹא�
�כתר לז��ת �רצה מי לפיכ�, ��ילה; א�א חכמת� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹרב
מה� אחד אפ�� יא�ד ולא ליל�תיו, �כל י�הר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה��רה,
�תלמ�ד א�א �ה�, וכ��צא ו�יחה ��ת�ה ואכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��נה

�רנ� אי� חכמי�, אמר� חכמה. ודברי �ל[רינה]��רה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
וכל ב�ילה". ר�י "ק�מי ��אמר: �לילה, א�א ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��רה
,���� עליו נמ�� חסד �ל ח�ט ��ילה, ���רה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהע�סק
וכל ע�י". �ירה �ב�ילה חס��, ה' יצ�ה "י�מ� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
"�י א�כל��. א� ��ילה, �� נ�מעי� ��רה �ברי �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ית
ע�ר. �ל ��רה �ברי על ה��יח ��א זה � �זה" ה' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�בר
��רא א� ע�סק, ואינ� ���רה לעסק ל� �אפ�ר �ל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוכ�
זה הרי � �זנח� �למ�ד� וה�יח ע�ל� להבלי �פר� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָו�נה
ה��רה את המב�ל '�ל חכמי�: אמר� ה'. �בר ��זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�כלל
מעני, ה��רה את המק�� וכל מעני; לב�ל� ס�פ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמע�ר,
הרי ���רה; ה�א מפר� זה ועני� מע�ר'. לק�מ� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹס�פ�
��מחה אלהי� ה' את עבד� לא א�ר "�חת א�מר: ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�א
"למע� וא�מר: איב�"; את ועבד� �ל, מרב � לבב ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ�בט�ב

�אחרית�". להיטב� � נ�ת� �למע� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹֹע�ת�,

ד ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

�מע�יו,‡. נאה הג�� לתלמיד א�א ��רה מל�די� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאי�
לת� מהותו]א� ידוע לא[שאי� �דר� ה�ל� היה א� אבל . ְְֲִֵֶֶָָָָֹ

י�רה, �דר� א�ת� �מנהיגי� למ�טב, א�ת� מחזירי� ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָט�בה,
ה�דר�, לבית א�ת� מכניסי� �� ואחר א�ת�; ְְְְְִִִִֵַַַַָָ�ב�דקי�
�אינ� לתלמיד ה��נה '�ל חכמי�: אמר� א�ת�. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ�מל�די�

למרק�ליס אב� זרק �א�� צורתהג��, שזו זרה [עבודה ְְְִִֶֶַַָָ
לכסילעבודתה] נ�ת� �� �מר�מה, אב� "�צר�ר ��אמר: ,ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

חכמי� "�ב�ד, ��אמר: ��רה, א�א "�ב�ד" ואי� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�ב�ד",
�י על א� � ט�בה �דר� ה�ל� �אינ� הרב וכ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָינחל�"'.
מתל�די� אי� � ל� צריכי� הע� וכל ה�א, �ד�ל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�חכ�

י�מר� כה� �פתי "�י ��אמר: למ�טב, ��חזר עד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמ���,
ה�א". צבא�ת ה' מלא� �י מ�יה�, יבק�� ות�רה ְְְְְִִִַַַַַָָדעת,
��רה צבא�ת, ה' למלא� הרב ��מה 'א� חכמי�: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָאמר�

מ�יה�'. ��רה יב��� אל לאו, א� מ�יה�; ְְְְִִִִִַַַָָיב���

לפניו·. וה�למידי� �רא�, י��ב הרב מל�די�? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ�יצד
ו��מעי� הרב את ר�אי� ��� ��הי� �די עטרה, ְְִִֶַָָ�ְְֲִִֵֶָָָ�מ�פי�
ה�רקע, על וה�למידי� ה��א על הרב י�ב ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ�בריו.
�ברא��נה, ה��א�ת. על ה�ל א� האר�, על ה�ל א� ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�א
�ית חר�� �מ�ד� ע�מדי�; וה�למידי� י��ב הרב ְִַַ�ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהיה

י��בי�. וה� ל�למידי�, לל�ד ה�ל נהג� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�ני,

היה‚. וא� מל�ד. ל�למידי�, מ�יו מל�ד הרב היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָא�
מתר�� ידי על המקו�]מל�ד לשפת המתר[מתורגמ� ��� ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַ

למתר��, א�מר והרב ה�למידי�, �בי� �ינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָע�מד
��אלי� �כ�ה� ה�למידי�; לכל מ�מיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָוהמתר��
והמתר�� למתר��, מ�יב והרב לרב, ��אל ה�א ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָלמתר��,
המתר��; מ��ל י�תר ק�ל� הרב יג�י� ולא ל��אל. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמ�יב
י�תר הרב, את ���אל �עת ק�ל� המתר�� יג�י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
ולא לה�סי� ולא לפחת לא ר�אי ה�ר�מ� אי� הרב. ְְְְְְִִַַָֹֹֹֹ�ִֵַַָמ��ל
ר��. א� חכ�, �ל אביו ה�ר�מ� היה �� א� א�א ְְִֶַָָָָ�ְִֵֶַַָָָל���ת,
א�א לי אמר ��' א� ר�י', לי אמר ��' ל�ר�מ�: הרב ְְִִִַַַַָָָָָָ�ַַַָָאמר
��� א�מר� לע�, ה�ברי� ה�ר�מ� ��א�מר � ְְְְְִֵַָָָָָ�ְִֵֶַָמרי'
��' וא�מר: ר��, �ל א� הרב אבי �ל �מ� �מז�יר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכ�,
�מ�; החכ� הז�יר ��א �י על א� �ל�ני', ר�אנא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמר

��מ�. לאביו א� לר�� לקר�ת ל� ְְְְִִִֶַָָ�אס�ר

עליה�„. יכעס לא ה�למידי�, הבינ� ולא ���ד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהרב
עד �עמי�, ��ה אפ�� ה�בר ו��נה ח�זר א�א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָויר�ז,
'הבינ�תי', ה�למיד יאמר לא וכ� ההלכה. עמק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��בינ�
וא� �עמי�. ��ה אפ�� ו��אל, ח�זר א�א הבי�; לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוה�א
וללמד היא, ��רה 'ר�י, ל�: יאמר � ורגז ר��, עליו ְְְִִִַַַַַָָָָָֹֹ�עס

קצרה'. ודע�י צרי�, ְְְֲִִִַָָָאני

רא��נה‰. מ�ע� ��מד מחבר� ��� ה�למיד יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
�א� �עמי�; ��ה אחר א�א למד לא וה�א �נ�ה, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹא�
וה�א ה�דר�, לבית וי�צא נכנס נמצא � זה מ�בר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנת���
'אי� הרא��ני�: חכמי� אמר� לפיכ� �ל��. למד ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאינ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה מל�ד'. ה��ד� ולא למד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�י��
א� עמק�, מ�ני ה�בר את ה�למידי� הבינ� ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�זמ�
�ה� לרב נ�ר א� אבל קצרה; �היא �ע�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ני
הבינ� לא �לפיכ� עליה�, �מתר�י� ��רה �דברי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹמתר�לי�
לח�ד� �די �דברי�, �להכלימ� עליה� לר�ז ח�ב �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מרה[לעורר�] 'זרק חכמי�: אמר� זה �בעני� אימה]; [הטל ְְְְֲִִֶָָָָָֹ
�פני רא� ק��ת לנהג לרב רא�י אי� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ��למידי�'.
ע�ה� ול���ת לאכל ולא �פניה�, ל�חק ולא ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹה�למידי�,

�מהרה. מ��� וילמד� עליה�, אימת� ��הא �די �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Âעד ה�דר�, לבית ����נס הרב את ��אלי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי�
עד ����נס, ��אל ה�למיד ואי� עליו; �ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תי�ב
את ��אלי� ואי� �אחד. �ני� ��אלי� ואי� וינ�ח. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ���ב
�די ,�� ע�סקי� �ה� העני� מא�ת� א�א אחר, מעני� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרב
��אל�תיו, ה�למידי� להטע�ת לרב וי� ית���. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ��א
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א� ��דע �כדי לח�ד�, �די �פניה�, �ע��ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ב�ע�י�
ל�מר, צרי� ואי� ז�כרי�. אינ� א� ���ד� מה ה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָז�כרי�
,�� ע�סקי� �אינ� אחר �עני� א�ת� ל�אל ר��ת ל� ���ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

לזרז�. ְְְֵָָ�די

.Ê��מ�ב ולא מע�ד; מ�יבי� ואי� מע�ד, ��אלי� ְִַָָֹ�ְְְִִֵָ�ְֲִֵאי�
ה�קני� מאח�רי ולא מרח�ק, כדיולא לרב, בסמו� [היושבי� ְְְֲִֵֵֵֵַָֹֹ

��אלי�שיראוהו] ואי� �עני�, א�א הרב את ��אלי� ואי� .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
הלכ�ת. מ�ל� י�תר �עני� י�אל ולא מ�ראה; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹא�א

.Áא�� אחד ו�אל �עני� אחד �אל � ��אל� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ני�
לעני� נזקקי� שבעניי�]�עני�, בשאלה מע�ה[מטפלי� ; ְְְֲִִִִֶַָָָָָ

למעשה] הלכ[הלכה ל�ע�ה; נזקקי� מע�ה, הו�אינ� ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ל�דר�; נזקקי� וה�דה, מדר� להלכה; נזקקי� ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מדר�,
�וה, �גזרה וחמר קל וחמר; לקל נזקקי� וחמר, וקל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹה�דה
�למיד, ואחד חכ� אחד ה��אלי� הי� וחמר. לקל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹנזקקי�
�ניה� ל�למיד. נזקקי� האר�, וע� �למיד לחכ�; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנזקקי�
�ניה� �אל� האר�, ע�י �ניה� �למידי�, �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחכמי�,
�ני ���ב�ת, ��י �אל�ת, ���י א� הלכ�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָ���י

מע�ה. המתר�� �יד הר��ת � ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמע�י�

.Ë,�ה�דר �בית ה�תנמנ� וכל ה�דר�. �בית י�ני� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָאי�
�חכמת�: �למה אמר וכ� קרעי�; קרעי� נע�ית ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחכמת�
א�א ה�דר�, �בית מ�יחי� ואי� נ�מה". �ל�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ"�קרעי�,
ל� א�מרי� אי� ��תע��, מי אפ�� �לבד. ��רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָ�דברי
ה�ברי�. �אר ל�מר, צרי� ואי� ה�דר�; �בית ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ'רפ�אה'

�נס��ת. ��י מ�ד�ת חמ�רה ה�דר�, �ית ְִֵֵַָ�ְְֲִִֵַַָָ�ְ�קד�ת

שישי יו�
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ה�א‡. �� � �ביראת� אביו �כב�ד מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְִִִֶָָָ
הביא� �אביו מאביו; יתר ור��, ויראת�. ר�� �כב�ד ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
הע�ל� לח�י הביא� חכמה, ���ד� ור�� ה�ה, הע�ל� ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלח�י
ל�ל ק�דמת ר�� �ל ר��, ואבדת אביו אבדת ראה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�א.
ואחר ר�� �ל את מ�יח �מ�א, נ��אי� ור�� אביו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָאביו.
את ��דה ��ביה, �ב�יי� ור�� אביו אביו. �ל את ��ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
�למיד אביו היה א� אביו; את ��דה �� ואחר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָר��
חכ�, אביו היה א� וכ� �ח�ה. אביו את ��דה ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָחכמי�,
ואחר אבדת�, מ�יב � ר�� �נגד �ק�ל �אינ� �י על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�
הרב, מ�ב�ד �ד�ל �ב�ד ל� ואי� ר��. אבדת מ�יב ��ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ר�� 'מ�רא חכמי�: אמר� הרב. מ��רא יתר מ�רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹולא
ר�� על הח�לק '�ל חכמי�: אמר� לפיכ� �מי�'. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�מ�רא
וכל ה'". על "�ה�ת� ��אמר: ה�כינה, על �ח�לק �ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה � ר�� ע� מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָהע��ה
� ר�� על ה�תרע� וכל ה'". את י�ראל בני רב� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"א�ר
�י תל�תיכ�, עלינ� "לא ��אמר: ה�כינה, על ִֵֶֹ�ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�מתרע�
ה�כינה, אחר �מהרהר � ר�� אחר המהרהר וכל ה'". ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָעל

�במ�ה"'. �אלהי� הע� "ויד�ר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:

מדר�,·. ל� ���בע זה ר��? על ח�לק ה�א זה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָאי
וא� ק��; ור�� ר��, �ר��ת ��א �מל�ד וד�ר� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹוי��ב

�פני לה�ר�ת לאד� ואס�ר אחרת. �מדינה �ר�� �י ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מיתה. ח�ב ר��, �פני הלכה ה��רה וכל לע�ל�; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָר��

�בר‚. אד� ל� ו�אל מיל, ע�ר �ני� ר�� �בי� �ינ� ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
�פני אפ�� � הא��ר מ� �להפרי� לה�יב. מ�ר � ְְְְֲִִִִִִֵַָָָ�ֲָָהלכה
�בר ע��ה אד� �ראה �ג�� �יצד? לה�ר�ת. מ�ר ְְֵֶֶַָָָָָָָ�ַר��,
ל� י� � ר�ע� מ�ני א� �א��ר�, ידע ��א מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאס�ר
ר��, �פני ואפ�� אס�ר', זה '�בר ל�: ול�מר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהפרי��,
ח��ל ��� מק�� ��ל ר��ת; ר�� ל� נת� ��א �י על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוא�
�דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה לרב. �ב�ד ח�לקי� אי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה��,
�לה�ר�ת ולי�ב לה�ראה, עצמ� לק�ע אבל נקרה; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ��קרה
הע�ל� �ס�� ור�� הע�ל�, �ס�� ה�א אפ�� � ��אל ְְְְֲִֵַָָָָָלכל
ר��ת נטל �� א� א�א ר��, ��מ�ת עד לה�ר�ת ל� אס�ר �ְְִֵֶֶַַַָָָָ
�לה�ר�ת לי�ב ל� מ�ר ר��, ��ת מי �ל ולא ְֵֵָ�ְִֵֵֶַַָֹמר��.

לה�ראה. �ה�יע �למיד היה �� א� א�א ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ���רה,

ה�יע„. ��א �למיד �]וכל היתר קיבל לה�ראה,[לא ְְְִִִֶַַָָָֹ
"�י נאמר: ועליו ר�ח; וגס ר�ע ��טה, זה הרי � ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�רה
ואינ� לה�ראה, �ה�יע חכ� וכ� ה�ילה". חללי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָר�י�
העורי�; לפני מכ��ל�ת ונ�ת� ��רה, מ�נע זה הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמ�רה
ה�למידי� א�� הרגיה". �ל "ועצמי� נאמר: ְִִֵֶַַָ�ֲִָ�ְֱֲֶַַָָועליו
להת��ל מב��י� וה� �רא�י, ��רה הר�� ��א ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה�ט�י�
�רא� וי��בי� וק�פצי� עיר�, אנ�י �בי� האר� ע�י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�פני
וה� ה�חלקת, את ה�ר�י� ה� � �י�ראל �לה�ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלד��
והמח�לי� ��רה, �ל נר� והמכ�י� הע�ל�, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה�חריבי�
לנ� "אחז� �חכמת�: �למה אמר ועליה� צבא�ת. ה' ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ר�

�רמי�". מח�לי� קט�י�, �עלי� � ְְְְִִִִַַָָ�ִָ��עלי�

��א‰. ואפ�� ��מ�, לר�� לקר�ת לתלמיד ל� ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹואס�ר
לאחרי� לקר�ת ואפ�� �פניו, �מ� יז�יר ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ�פניו.
י��ה א�א אביו; ��� �ע��ה �דר� ר��, ��� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ��מ�

�לאי ה�� ��היה וה�א � מ�ת� לאחר אפ�� ,[נדיר]�מ�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
א� לר�� �ל�� י�� ולא �ל�ני. �ה�א ידע ה��מע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��ל
לזה; זה �מחזירי� הרעי� ���תני� �דר� �ל��, ל� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָיחזיר

��חה וכב�ד:[מתכופ�]א�א �יראה ל� וא�מר לפניו, ְְְְְִֵֶֶָָָָָ
ל�: יחזיר �ל��, ר�� ל� נת� א� ר�י'. עלי�, ֲִִִֶַַַַָָָָ'�ל��

�מרי'. ר�י עלי�, ִִֶַָָָ'�ל��

.Âי��ב א�א יסב, ולא ר��, �פני �פ�יו יחל� לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹוכ�
ר��, לאחר ולא ר��, לפני ית��ל ולא ה�ל�. לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹ�י��ב
�צ��, לה�� ל� �אס�ר ל�מר, צרי� ואי� ר��; �צד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹולא
אח�ריו; �נגד מכ�� יהיה ולא ר��, לאחר יתרחק ְֲֶֶָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹא�א
י�ב לא ל�רח�. ר�� ע� י�נס ולא ית��ל. �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹואחר

�פניו �בריו יכריע ולא ר��. עליו]�מק�� החולק ,[כדעת ְְְְְִִַַַָָָָֹ
ל�: ��אמר עד לפניו, י�ב ולא �בריו. את יס�ר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹולא
עד א� 'עמד', ל�: ��אמר עד מ�פניו, יעמד ולא ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֹ'�ב';
אח�ריו, ל� יחזיר לא מר��, �כ���טר לעמד. ר��ת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ���ל

�ניו. �נגד �פניו לאח�ריו, נר�ע ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָא�א

.Êעד עיניו, מלא מרח�ק מ��רא�� ר��, מ�ני לעמד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוח�ב
וח�ב י�ב. �� ואחר ק�מת�; יראה ולא מ��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ת��ה

�רגל. ר�� �ני את להק�יל ְְְִֵֶֶֶַַָָָאד�

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áהיה �� א� א�א הרב, �פני לתלמיד �ב�ד ח�לקי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאי�
ע��ה �העבד מלאכ�ת וכל �ב�ד. ל� לחלק ר�� ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ר�
מ�ירי� �אי� �מק�� היה וא� לר��; ע��ה �למיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלר��,
ה�א' 'עבד יאמר�: ��א וח� �פ�י�, ל� היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹא�ת�,
�למיד� ה��נע וכל ח�לצ�. ואינ� מנעל�, ל� נ�על אינ� �ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
�מי�; יראת מ��� �פ�רק חסד, מ��� מ�נע � ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמ�����
ל�כינה ��ר� ר��, �ב�ד מ�ל �דבר ��זלזל �למיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מ��ראל. ְְִִִֵֵֶַָ��ס��ק

.Ë�ל�ד�נ' ל�: א�מר ��רה, �ברי על ע�בר ר�� את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָראה
ל�: א�מר �פניו, �מ�עה ��ז�יר זמ� וכל וכ�'. �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָר�נ�
עד מר��, �מע ��א �בר יאמר ואל ר�נ�'. ל�ד�נ� ��'ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
עד �גדיו, �ל ק�רע � ר�� �כ��מ�ת א�מר�. �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ז�יר

מאחה ואינ� ל��; את מג�ה חזקה]�ה�א תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב מ��� ��מד מבהק �ר�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְִֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶַַָָלע�ל�.
�למיד זה הרי � חכמת� רב מ��� למד לא א� אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחכמת�.

אבל[כמותו]חבר הא��; ה�ברי� �כל �כב�ד� ח�ב ואינ� , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ה�תי� �ל על ק�רע �ה�א ��� עליו וק�רע מ�פניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָע�מד
אחד, �בר א�א מ��� למד לא אפ�� עליה�. מתא�ל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

עליו. וק�רע מ�פניו, ע�מד � �ד�ל �י� קט� ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ�י�

.Èמכ�נ�ת ��ע�תיו חכמי� �למיד אינ�[ישרות]וכל � ְְְֲִִֵֶַָָָ�ֵָ
��א �י על א� �חכמה, מ��� �ד�ל �ה�א מי �פני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמד�ר

�ל��. מ��� ְִֶַָלמד

.‡È�ה�ברי �כל �ב�ד� על למחל �רצה ה�בהק ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ�ַַָהרב
� מה� לאחד א� �למידיו, לכל מה�, �אחד א� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהא��,
לה�ר�, ה�למיד ח�ב ��חל, �י על וא� �יד�. ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהר��ת

��חל. ��עה ְֲִֶַַָָָואפ��

.·È�צרי הרב �� הרב, �כב�ד ח�בי� �ה�למידי� ���ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
�ב�ד 'יהי חכמי�: אמר� �� �לקרב�; �למידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכ�ד
לה�הר אד� וצרי� חבר�'. ��ל עלי� חביב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�למיד�

המה�י� ה�ני� �ה� �לאהב�, הנאה]�תלמידיו, [גורמי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ה�א. ולע�ל� ה�ה ְֶַַָָָָָ�ע�ל�

.‚È�אמר ל��. �מרחיבי� הרב, חכמת מ�סיפי� ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָה�למידי�
מר��תי, יתר מחברי למד�י חכמה 'הר�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמי�:
ע� את מדליק קט� �ע� �כ�� מ���'; יתר ְְִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִִִֵַַָ�מ�למידי
מ��� ���ציא עד הרב, את מח�ד קט� �למיד �� ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ד�ל,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹ��אל�תיו

ו ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

לה�ר�‡. מצוה � חכמי� �למיד �י[לכבדו]�ל על וא� , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
זק�", �ני והדר� �ק��, �יבה "מ�ני ��אמר: ר��, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
החכ�? מ�ני לעמד ח�בי� �מאימתי חכמה. ��נה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה
�ניו. מ�נגד ��עבר עד א��ת, �אר�ע מ��� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ��קרב

ה��א·. �בית ולא ה�רח� �בית לא מ�ניו ע�מדי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאי�
ה��ר �� ��� קימה והדר�", "�ק��, ��אמר: .[כבוד]� ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמי� �למידי מ�ני לעמד ח�בי� א�נ��ת �עלי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹ�ָ�ְֲֵֵַואי�
� והדר�" "�ק��, ��אמר: �מלאכ��, �ע�סקי� ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ��עה
חסר�� �� �אי� קימה א� �יס, חסר�� �� �אי� ה��ר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראה� ��א �די החכ�, מ� עיניו יעלי� ��א �מ�י� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�יס.

� �אלהי�" "ויראת ל�מר: �למ�ד מ�ניו? יעמד ��א ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד
ל�ב מס�ר �ה�א �בר �ל האמת]הא יודע האד� נאמר[רק , ֱֵֶֶַַָָָָָ

�אלהי�". "ויראת :��ְֱֵֵֶָָֹ

לה�‚. עצמ� ויכ�� הע�, על ��טריח לחכ� רא�י ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאי�
דווקא] לפניה� �דר�[לעבור יל� א�א מ�ניו; ��עמד� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�די

יטריח� ��א �די אחד, א�ת� יראה ��א �מת��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
החיצ�נה ��ר� וה�לכי� מ�יפי� הי� והחכמי� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריח�. ��א �די ,�� מצ�יי� מ�יריה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�אי�

המה��,„. מ�ני �ע�מדי� �כ�� �מה��, ה�א הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַר�כב,
הר�כב. מ�ני ע�מדי� ��ְְִִֵֵָָ

�א‰. הרב � ��ר� מה�כי� �הי� �ד�ל�ל�ה מצע, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מ�מאל�. וקט� ְְִִִָָֹמימינ�,

.Âלאר�ע ל� ���יע עד מ�פניו, ע�מד אינ� � חכ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהר�אה
מ�פניו ע�מד � �י� �ית אב ראה י�ב. �עבר, וכיו� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָא��ת;
��עבר עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ��רא��
מ�פניו ע�מד � ה��יא את ראה א��ת. אר�ע ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאחריו
���ב עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמ��רא��
על ��חל וה��יא מעיניו. ��ת��ה עד א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
ע�מדי�; הע� �ל נכנס, ��ה��יא מח�ל. �ב�ד� ְְְְְִִִֶַָָָָָָ�ב�ד�,
�י� �ית ��אב '�ב�'. לה�: ��אמר עד י��בי�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואינ�
עד �מ�א�, מ�א� ע�מדי� ��ר�ת ��י ל� ע��י� ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
�מק�מ�. י��בי� הע� ��אר �מק�מ�, וי��ב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ��כנס

.Ê�ל ���יע �ל ��כנס, שנמצא]חכ� א��ת[מי �אר�ע ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מ�פניו, ש]ע�מד מצב י��ב[ונוצר ואחד ע�מד [ואי�אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד חכמי�חובה �ני �מק�מ�. וי�ב ��כנס עד ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על מק�צי� לה�, צריכי� �הר�י� �זמ� � חכמי� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמי� לתלמיד �בח ואי� למק�מ�. ונכנסי� הע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרא�י
� חכמי� �ני למק�מ�. ח�זר לצר�, יצא �אחר�נה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ���נס
אביה�; �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ��� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�זמ�

הע�. �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאי�

.Áלעמד ר�אי אינ� �מיד, ר�� לפני י��ב �ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�למיד
מר�ה �ב�ד� יהא ��א �לבד, וערבית �חרית א�א ֶ�ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ניו

�מי�. ְִִַָמ�ב�ד

.Ë,�חכ �אינ� �י על א� � �זקנה מפלג זק� �ה�א ְְְִִֵֶַַָָָָ�ִֵֶָמי
ה�ק� �פני ע�מד ילד, �ה�א החכ� ואפ�� לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָע�מדי�
�די א�א ק�מת�, מלא לעמד ח�ב ואינ� �זקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ַה�פלג
יד ל� ונ�תני� �דברי� א�ת� מה�רי� ��י, זק� ואפ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלה�ר�.
�מ�מע. �יבה �ל �ק��", �יבה "מ�ני ��אמר: � ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכ�

.Èל� ע� �עצמ� לע��ת י�צאי� אינ� � חכמי� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�למידי
��א �די �ה�, וכ��צא מדינה �ל וחפירה �בני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�הל
הח�מ�ת לבני� מה� ��בי� ואי� האר�. ע�י �פני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָית���
לת��רת ולא �ה�, וכ��צא ה��מרי� ��כר ה�ערי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹות���

�ה�א[מתנת] מס �י� ה�ס, ל�� א�ת� מח�בי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה�ל�.
העיר �ני על ציבורי]קצ�ב על[מס קצ�ב �ה�א מס �י� ְִֵֵֶַַַָָָ

ואי� אי� גולגולת]�ל ב��י�,[מס יתנ� �י ��" ��אמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ
א� וכ� (ו)�רי�". מל� מ��א מעט, ו�ח�� אק�צ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�ה
�ח�ה; למ�ר א�ת� מ�יחי� חכמי�, לתלמיד סח�רה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכ� ה�א. ��מ�ר עד למ�ר, ה��ק מ�ני אחד מ�יחי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואי�
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.Áהיה �� א� א�א הרב, �פני לתלמיד �ב�ד ח�לקי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאי�
ע��ה �העבד מלאכ�ת וכל �ב�ד. ל� לחלק ר�� ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ר�
מ�ירי� �אי� �מק�� היה וא� לר��; ע��ה �למיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלר��,
ה�א' 'עבד יאמר�: ��א וח� �פ�י�, ל� היה ולא ְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹא�ת�,
�למיד� ה��נע וכל ח�לצ�. ואינ� מנעל�, ל� נ�על אינ� �ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ
�מי�; יראת מ��� �פ�רק חסד, מ��� מ�נע � ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמ�����
ל�כינה ��ר� ר��, �ב�ד מ�ל �דבר ��זלזל �למיד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכל

מ��ראל. ְְִִִֵֵֶַָ��ס��ק

.Ë�ל�ד�נ' ל�: א�מר ��רה, �ברי על ע�בר ר�� את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָראה
ל�: א�מר �פניו, �מ�עה ��ז�יר זמ� וכל וכ�'. �� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָר�נ�
עד מר��, �מע ��א �בר יאמר ואל ר�נ�'. ל�ד�נ� ��'ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
עד �גדיו, �ל ק�רע � ר�� �כ��מ�ת א�מר�. �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ז�יר

מאחה ואינ� ל��; את מג�ה חזקה]�ה�א תפירה [תופר ְְְִֵֶֶֶֶַַ
רב מ��� ��מד מבהק �ר�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְִֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶַַָָלע�ל�.
�למיד זה הרי � חכמת� רב מ��� למד לא א� אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחכמת�.

אבל[כמותו]חבר הא��; ה�ברי� �כל �כב�ד� ח�ב ואינ� , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ה�תי� �ל על ק�רע �ה�א ��� עליו וק�רע מ�פניו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָע�מד
אחד, �בר א�א מ��� למד לא אפ�� עליה�. מתא�ל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

עליו. וק�רע מ�פניו, ע�מד � �ד�ל �י� קט� ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָ�י�

.Èמכ�נ�ת ��ע�תיו חכמי� �למיד אינ�[ישרות]וכל � ְְְֲִִֵֶַָָָ�ֵָ
��א �י על א� �חכמה, מ��� �ד�ל �ה�א מי �פני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמד�ר

�ל��. מ��� ְִֶַָלמד

.‡È�ה�ברי �כל �ב�ד� על למחל �רצה ה�בהק ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ�ַַָהרב
� מה� לאחד א� �למידיו, לכל מה�, �אחד א� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהא��,
לה�ר�, ה�למיד ח�ב ��חל, �י על וא� �יד�. ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהר��ת

��חל. ��עה ְֲִֶַַָָָואפ��

.·È�צרי הרב �� הרב, �כב�ד ח�בי� �ה�למידי� ���ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
�ב�ד 'יהי חכמי�: אמר� �� �לקרב�; �למידיו את ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלכ�ד
לה�הר אד� וצרי� חבר�'. ��ל עלי� חביב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�למיד�

המה�י� ה�ני� �ה� �לאהב�, הנאה]�תלמידיו, [גורמי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ה�א. ולע�ל� ה�ה ְֶַַָָָָָ�ע�ל�

.‚È�אמר ל��. �מרחיבי� הרב, חכמת מ�סיפי� ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָה�למידי�
מר��תי, יתר מחברי למד�י חכמה 'הר�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָחכמי�:
ע� את מדליק קט� �ע� �כ�� מ���'; יתר ְְִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִִִֵַַָ�מ�למידי
מ��� ���ציא עד הרב, את מח�ד קט� �למיד �� ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ד�ל,

מפארה. חכמה ְְְִֵָָָָָֹ��אל�תיו

ו ּפרק ּתֹורה ּתלמּוד ¤¤¨§©§¦הלכֹות

לה�ר�‡. מצוה � חכמי� �למיד �י[לכבדו]�ל על וא� , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
זק�", �ני והדר� �ק��, �יבה "מ�ני ��אמר: ר��, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
החכ�? מ�ני לעמד ח�בי� �מאימתי חכמה. ��נה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה
�ניו. מ�נגד ��עבר עד א��ת, �אר�ע מ��� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמ��קרב

ה��א·. �בית ולא ה�רח� �בית לא מ�ניו ע�מדי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאי�
ה��ר �� ��� קימה והדר�", "�ק��, ��אמר: .[כבוד]� ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חכמי� �למידי מ�ני לעמד ח�בי� א�נ��ת �עלי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹ�ָ�ְֲֵֵַואי�
� והדר�" "�ק��, ��אמר: �מלאכ��, �ע�סקי� ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ��עה
חסר�� �� �אי� קימה א� �יס, חסר�� �� �אי� ה��ר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראה� ��א �די החכ�, מ� עיניו יעלי� ��א �מ�י� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�יס.

� �אלהי�" "ויראת ל�מר: �למ�ד מ�ניו? יעמד ��א ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד
ל�ב מס�ר �ה�א �בר �ל האמת]הא יודע האד� נאמר[רק , ֱֵֶֶַַָָָָָ

�אלהי�". "ויראת :��ְֱֵֵֶָָֹ

לה�‚. עצמ� ויכ�� הע�, על ��טריח לחכ� רא�י ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאי�
דווקא] לפניה� �דר�[לעבור יל� א�א מ�ניו; ��עמד� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�די

יטריח� ��א �די אחד, א�ת� יראה ��א �מת��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
החיצ�נה ��ר� וה�לכי� מ�יפי� הי� והחכמי� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריח�. ��א �די ,�� מצ�יי� מ�יריה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ�אי�

המה��,„. מ�ני �ע�מדי� �כ�� �מה��, ה�א הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַר�כב,
הר�כב. מ�ני ע�מדי� ��ְְִִֵֵָָ

�א‰. הרב � ��ר� מה�כי� �הי� �ד�ל�ל�ה מצע, ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מ�מאל�. וקט� ְְִִִָָֹמימינ�,

.Âלאר�ע ל� ���יע עד מ�פניו, ע�מד אינ� � חכ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהר�אה
מ�פניו ע�מד � �י� �ית אב ראה י�ב. �עבר, וכיו� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָא��ת;
��עבר עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ��רא��
מ�פניו ע�מד � ה��יא את ראה א��ת. אר�ע ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאחריו
���ב עד י��ב ואינ� עיניו, מלא מרח�ק ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמ��רא��
על ��חל וה��יא מעיניו. ��ת��ה עד א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
ע�מדי�; הע� �ל נכנס, ��ה��יא מח�ל. �ב�ד� ְְְְְִִִֶַָָָָָָ�ב�ד�,
�י� �ית ��אב '�ב�'. לה�: ��אמר עד י��בי�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואינ�
עד �מ�א�, מ�א� ע�מדי� ��ר�ת ��י ל� ע��י� ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
�מק�מ�. י��בי� הע� ��אר �מק�מ�, וי��ב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ��כנס

.Ê�ל ���יע �ל ��כנס, שנמצא]חכ� א��ת[מי �אר�ע ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מ�פניו, ש]ע�מד מצב י��ב[ונוצר ואחד ע�מד [ואי�אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד חכמי�חובה �ני �מק�מ�. וי�ב ��כנס עד ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על מק�צי� לה�, צריכי� �הר�י� �זמ� � חכמי� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמי� לתלמיד �בח ואי� למק�מ�. ונכנסי� הע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָרא�י
� חכמי� �ני למק�מ�. ח�זר לצר�, יצא �אחר�נה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ���נס
אביה�; �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ��� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�זמ�

הע�. �ל�י �ניה� ה�פכי� ל�מע, �עת �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאי�

.Áלעמד ר�אי אינ� �מיד, ר�� לפני י��ב �ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�למיד
מר�ה �ב�ד� יהא ��א �לבד, וערבית �חרית א�א ֶ�ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ניו

�מי�. ְִִַָמ�ב�ד

.Ë,�חכ �אינ� �י על א� � �זקנה מפלג זק� �ה�א ְְְִִֵֶַַָָָָ�ִֵֶָמי
ה�ק� �פני ע�מד ילד, �ה�א החכ� ואפ�� לפניו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָע�מדי�
�די א�א ק�מת�, מלא לעמד ח�ב ואינ� �זקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ַה�פלג
יד ל� ונ�תני� �דברי� א�ת� מה�רי� ��י, זק� ואפ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלה�ר�.
�מ�מע. �יבה �ל �ק��", �יבה "מ�ני ��אמר: � ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלסמכ�

.Èל� ע� �עצמ� לע��ת י�צאי� אינ� � חכמי� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ�למידי
��א �די �ה�, וכ��צא מדינה �ל וחפירה �בני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�הל
הח�מ�ת לבני� מה� ��בי� ואי� האר�. ע�י �פני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָית���
לת��רת ולא �ה�, וכ��צא ה��מרי� ��כר ה�ערי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹות���

�ה�א[מתנת] מס �י� ה�ס, ל�� א�ת� מח�בי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָה�ל�.
העיר �ני על ציבורי]קצ�ב על[מס קצ�ב �ה�א מס �י� ְִֵֵֶַַַָָָ

ואי� אי� גולגולת]�ל ב��י�,[מס יתנ� �י ��" ��אמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַָָ
א� וכ� (ו)�רי�". מל� מ��א מעט, ו�ח�� אק�צ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�ה
�ח�ה; למ�ר א�ת� מ�יחי� חכמי�, לתלמיד סח�רה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכ� ה�א. ��מ�ר עד למ�ר, ה��ק מ�ני אחד מ�יחי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואי�
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� הר�ה �יני� �עלי �כלל ע�מד וה�א �י�, ל� היה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָא�
א�ת�. �מ��יבי� א�ת�, ְִִִִַמק�ימי�

.‡È;�א�ת ל�נא א� החכמי� את לב��ת ה�א �ד�ל ְְֲִִֶַַָָָָֹע��
� חכמי� �למידי �� ���� עד יר��לי�, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
�בריו, �ב�זי� האלהי�, �מלאכי מלעבי� "ו�הי� ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��אמר:
זה וכ� �בריו. מל�די מב�י� �ל�מר, �נבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ע�עי�
�מל�די וא� � �מאס�" �ח�תי "וא� ��רה: ְְְְִִִֵַַָֹ�ְְְִֶָָָ�אמרה
חלק ל� אי� � החכמי� את המב�ה וכל �מאס�. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ח�תי

�זה". ה' �בר "�י �כלל: ה�א והרי ה�א, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלע�ל�

.·È�לע�ל חלק ל� אי� החכמי� את �המב�ה �י על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
נ��י, ח�ב � �דברי� אפ�� ���ה�, עדי� �א� א� � ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָה�א
זהב ליטרא א�ת� וק�נסי� �ר�י�, �י� �ית א�ת� ְְְְִִִִִֵַַָָָָ�מנ�י�
החכ� את והמב�ה לחכ�. א�ת� ונ�תני� מק��, ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�כל
וה� �י�, �ית א�ת� מנ�י� � מ�ת� לאחר אפ�� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ�דברי�,
חי החכ� היה א� אבל �ת��בה; ���חזר א�ת� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמ�ירי�
��ביל�. ����ה� זה ��ר�ה עד א�ת�, ל� מ�ירי� אי� �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
,�� �הפקיר האר� לע� לכב�ד� מנ�ה עצמ�, החכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
עד ל�, מ�ירי� ואי� התראה; ולא עדי� לא צרי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואי�
�מ�ירי� �ל�ה �אי� החכ�, מת וא� החכ�. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��ר�ה
�יד�. הר��ת נ�ה�, ולא ל� למחל החכ� רצה וא� ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹל�.

.‚Èנ��י לנהג �למידיו �ל ח�בי� לכב�ד�, ���ה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹהרב
ח�ב הרב אי� עצמ�, לכב�ד ���ה �למיד אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַ�מנ�ה;
מנ�ה וכ� נ��י. �� לנהג ח�בי� הע� �ל אבל נ��י, �� ֶ�ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֹלנהג
מנ�ה אינ� י�ראל, לכל מנ�ה י�ראל; לכל מנ�ה ֶ�ְְְִֵֵֶָָ�ְְְִֵֶָָ�ְִַָל��יא,
לעיר מנ�ה אחרת; לעיר מנ�ה לעיר�, מנ�ה ְִֶ�ְְִֶֶֶַ�ְְִֶ�ְִַָל��יא.

לעיר�. מנ�ה אינ� ְִֶ�ְֵֶֶַאחרת,

.„Èה��� מ�ני ����ה� �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ��ה
�ח�בי� �ברי� �אר על ����ה� מי אבל חכמי�. ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�למידי
וכל ה��יא ח�ב ��י�ראל, קט� נ�ה� אפ�� � נ��י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליה�
����ה� מ�בר �ת��בה ��חזר עד נ��י, �� לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹי�ראל
את מנ�י� �ברי� וע�רי� אר�עה על ל�. וי�יר� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ��ביל�,
את המב�ה (א) ה�: וא�� א�ה; �י� אי� �י� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאד�,
�י�; �ית �ל�ח המב�ה (ב) מ�ת�; לאחר ואפ�� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהחכ�,
מ�ברי אחד �דבר המזלזל (ד) 'עבד'; לחבר� ה��רא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ג)
ל� ��לח� מי (ה) ��רה; �דברי ל�מר צרי� ואי� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָס�פרי�,
עליו ק�ל ��א מי (ו) �א; ולא זמ�, ל� וקבע� �י� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ�ית
�בר �ר��ת� ��� מי (ז) ;���� עד א�ת� מנ�י� ה�י�, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
��סיר עד א�ת� מנ�י� רע�ע, ס�� א� רע �לב �ג�� ְִִֶַַַָָָ�ְִֶֶַַַה��יק,
��ק�ל עד א�ת� מנ�י� לג�י, ��� קרקע ה��כר (ח) ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַה�ק�;

אנס �ל �על[נזק]עליו חבר� לי�ראל ה��י מ� ��ב�א ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
וה�ציא ��י� �ל �ער�א�ת י�ראל על ה�עיד (ט) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�צר;
עד א�ת� מנ�י� י�ראל, �די� ��א ממ�� �עד�ת� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמ���

ט�ח (י) איטליז]�����; מפרי�[בעל �אינ� �ה� ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
(יא) ;���� עד א�ת� מנ�י� אחר, לכה� ונ�תנ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה��נ�ת
מנהג; �ה�א �י על א� �ל��ת, �ל �ני ט�ב י�� ְִִֶַַָ�ְִֵֵֶַַָהמח�ל
(יג) חצ�ת; אחר ה�סח �ערב מלאכה הע��ה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ(יב)
הבאי �דברי ל�ב�עה א� לב�לה, �מי� �� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָה�ז�יר

מה�בכ�] של ח��ל[דברי� לידי הר�י� את ה�ביא (יד) ;ִִִִֵֵֶַַָ

�ח��; קד�י� אכילת לידי הר�י� את ה�ביא (טו) ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��;
�ני� המח�ב חד�י�[לעבר�](טז) החודשוק�בע [א� ְְֳִִֵֵַַַָָ

חסר] או (יח)מלא הע�ר; את ה�כ�יל (יז) לאר�; ְְִִֵֶֶַַָָָָ�ח�צה
טרפה ��צאת ט�ח (יט) מצוה; מ�ע��ת הר�י� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהמע�ב
(כא) חכ�; לפני ס�ינ� �דק ��א ט�ח (כ) יד�; ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמ�חת
וע��ה א���, את ��ר� מי (כב) לדעת; עצמ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַה�ק�ה
להז��ק לה� ה�ביאי� �מ��, מ�א א� ��פ�ת �בינ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�ֵֵָ�ינ�
חכ� (כג) א�ת�; מנ�י� �י� לבית �ניה� ���ב�א� לזה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

נ��י. ח�ב �אינ� מי המנ�ה (כד) רעה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ��מ�עת�

ּתלמּו זהלכֹות ּפרק ּתֹורה ד ¦§©§¨¤¤

.‡� ��רח �י�, �ית אב א� נ�יא וכ� �חכמה, זק� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחכ�
ע�ה �� א� א�א לע�ל�, �פרהסיא א�ת� מנ�י� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאי�

וחבריו נבט �� הרבי�]�ירבע� את והחטיאו אבל[שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
��אמר: �צנעה, א�ת� מלקי� ח�א�ת, �אר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ��חטא
�י על א� � לילה" ע�� נביא �� וכ�ל ה���, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכ�ל�

ל� וא�מרי� ��ילה. ��ה� אותו]���ל, 'ה�בד[כשמנדי� : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אס�ר � נ��י ��תח�ב חכמי� �למיד �ל וכ� �בית�'. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָו�ב
זה מ�בר ��רחי� א�א �מהרה, �לנ��ת� לק�� �י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלבית
נמנ� ��א מ���חי�, הי� החכמי� וחסידי מ���. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונ�מטי�
להלק�ת� ��מני� �י על א� חכמי�, �למיד לנ��ת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמע�ל�

מר��ת מ�ת ואפ�� מלק�ת; נתח�ב מדרבנ�]א� ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ
לה��ת�. עליו ְְִִַָָנמני�

וא�·. ��מ�א'; '�ל�ני א�מרי�: ה���י? ה�א ְְְְְְִִִִֵַַַָוכיצד
'�ל�ני א�מרי�: והחר�, זה'. '�ל�ני א�מרי�: �פניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנ��ה�

נ��י. �� �ב�עה, �� אלה, �� ואר�ר, ְְֳִָָָָָָמחר�'.

ל�‚. '�ר�י ל�: א�מרי� החר�? א� ה���י מ�ירי� ְִִִִֵֵֶַַַַָָ�יצד
'�ל�ני, א�מרי�: �פניו, ��א ה�יר�ה� וא� ל�'; ְְְְִִִִִֶָָָָֹ�מח�ל

ל�'. �מח�ל ל� ָָ�ר�י

ע��?„. ו���הגי� �עצמ�, המנ�ה ��נהג ה�נהג ה�א ְְְֲִִֶֶַ�ְְְִִֶַַַָֹמה
מז�ני� ואי� נ��י�, ימי �ל �אבל �לכ�ס לס�ר אס�ר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�ְמנ�ה

בשלושה]עליו המזו� לברכת א�ת�[מצרפי� ��ללי� ולא , ְְִָָֹ
�אר�ע ע�� י��בי� ולא ע�רה, ��רי� �בר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹ�ע�רה

לאחרי� ה�א ��נה אבל תורה]א��ת. ל�;[מלמד ו��ני� , ְֲֲִִֵֶַַָ
לאחרי�]ונ��ר מלאכה ו��כר[לעשות מת[אחרי�], וא� . ְְְְִִֵֵָ

�ל�מר אר�נ�, על אב� �מ�יחי� ��לחי� �י� �ית � ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ�נ��י�
צרי� ואי� ה���ר; מ� מב�ל �ה�א לפי א�ת�, ר�גמי� ְְִִִֵַָָ�ְְִִֵֶֶ�ה�

מ�ת�. את מל�י� ואי� א�ת�, מס�ידי� �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָל�מר,

��ני�‰. ואי� לאחרי�, ��נה �אינ� � ה�חר� עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיתר
�למ�ד�. י��ח ��א �די לעצמ�, ה�א ��נה אבל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹל�;
ע��, ונ�תני� נ��אי� ואי� ל�; נ��רי� ואי� נ��ר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָואינ�

�רנסת�. �די עסק, מעט א�א ע��, מתע�קי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואי�

.Â� לה�יר� ��� ולא י��, �ל�י� �נ��י� ���ב ְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹמי
��� ולא אחרי�, י�� �ל�י� י�ב �נ�ה; א�ת� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹמנ�י�

א�ת�. מחרימי� � ְְִִִַַלה�יר�

.Ê��אפ ��ל�ה, החר�? א� ה���י מ�ירי� ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ�כ�ה
ת"ח]הדי�ט�ת לב��.[שאינ� ה���י מ�יר ממחה, ויחיד ; ְְִֶָ�ְְִִֶַַַ

הרב. �מק�� ואפ�� החר�, א� ה���י לה�יר ל�למיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָוי�
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.Ë�ה���� מ�בר זה וחזר לה�, והלכ� ���� ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ל�. �מ�ירי� אחרי�, �ל�ה �אי� � ְְֲִִִִִֵַָָָֹ�גלל�

.È.�נ��י ל� וי�יר ה��יא אצל יל� נ�ה�, מי ידע ��א ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.‡Èהפרה צרי� � עצמ� מ�י אפ�� �נאי, על [א�נ��י ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיי� לא ואפ��א� עצמ�, ���ה חכמי� �למיד .ְְֲֲִִִִֶַַַָָ

נ��י עליו �ח�ב �בר על ואפ�� �ל�ני, �עת על עצמ� ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָנ�ה
לעצמ�. מפר זה הרי �ְְֲֵֵֵֶַ

.·È��חל� ����ה� אותו]מי מנדה שמישהו אפ��[חל� , ֲֲִִִֶַ
הלכ�ת, ���ני� אד� �ני ע�רה צרי� � נ�ה� מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
�רסה. עד אחריה� ט�רח מצא, לא וא� מ���י�; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלה�יר�
מצא, לא מ�נה; ���ני� ע�רה ל� מ�ירי� מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מ�ירי� מצא, לא ���רה; לקר�ת ���דעי� מי ל� ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמ�ירי�
�מק�מ� מצא לא לקר�ת. י�דעי� �אינ� ע�רה אפ�� ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹל�

�ל�ה. אפ�� ל� מ�ירי� ְֲֲִִִַָָָֹע�רה,

.‚È�נ��ה �פניו; א�א ל� מ�ירי� אי� �פניו, ����ה� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָמי
ואי� �פניו. ��א �י� �פניו �י� ל� מ�ירי� �פניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ��א
אחד, �רגע �מ�ירי� מנ�י� א�א �ל��, להפרה נ��י ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�י�
זה לה�יח �י� �ית רא� וא� למ�טב. המנ�ה ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ְְְֶַַֹ���חזר
�י� �ית רא� א� וכ� ר�ע�. �פי מ�יחי� �ני�, ��ה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָ�נ��י�

לכ�ח�ה לזה נידוי]להחרי� �א�כל[ללא מי �להחרי� , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
� א��ת �אר�ע ע�� ��עמד מי א� ע�� ו��תה ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹע��
��א עד ל��רה, סיג לע��ת �כדי לי�ר�, �די ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימי�
לנ��ת לחכ� ר��ת ��� �י על א� הח�אי�. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצ�ה
�דבר עצמ� להנהיג חכמי� לתלמיד �בח אינ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכב�ד�,
ל�� י�ית ולא האר�, ע�י מ�ברי אזניו מעלי� א�א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
ה�ברי� לכל ��" �חכמת�: �למה �אמר �עני� � ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלה�
חסידי� �ר� היה וכ� ל��". ��� אל יד�ר�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�ר
ע�ד, ולא מ�יבי�; ואינ� חר�ת�, ��מעי� � ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהרא��ני�
הי� �ד�לי� וחכמי� ל�. וס�לחי� למחר� ���חלי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָא�א
אד� נ�� לא ��ע�ל� וא�מרי� ה�אי�, �מע�יה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ���חי�
חכמי�, �למידי �ל �ר�� היא וז� לכב�ד�. החרימ�ה� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
א� �����ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה .�� ליל� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�רא�י
אד� חרפ� א� ���ה� חכמי� �למיד אבל ��תר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפ�ה�
נענ�, � מחל וא� �ב�ד�. על למחל ל� אס�ר ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹ�פרהסיא,
עד �נח�, הר�ה ונ�טר נ�ק� א�א ��רה; �זי�� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ה

ל�. ויסלח מחילה, מ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָ��ב��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

קודש שבת
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ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת וחמ�י� אחת �כלל� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָי�
(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�עי� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹות�ע
הרה�ר אחר לת�ר ��א (ב) זרה; עב�דה אחר לפנ�ת ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ��א
א�ת� יעבד ��א (ד) לג��; ��א (ג) העיני�; �רא�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹה�ב
לע��ת ��א (ו) ל�; י��חוה ��א (ה) עב�דת�; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�דר�

(ח) לאחרי�; אפ�� �סל לע��ת ��א (ז) לעצמ�; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ�סל
אחרי� לה�יח ��א (ט) לנ�אי; אפ�� צ�ר�ת לע��ת ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹ��א
(יב) לבנ�ת�; ��א (יא) ה��חת; עיר ל�ר� (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
לעבד�; יחיד להסית ��א (יג) ממ�נ�; מ�ל להנ�ת ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹ��א
(טז) �נאת�; לעזב ��א (טו) ה�סית; לאהב ��א ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ(יד)
י�נע ��א (יח) זכ�ת; עליו לל�ד ��א (יז) לה�יל�; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
��א (כ) ��מ�; להתנ�א ��א (יט) ח�בה; עליו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמ�ל�ד
��קר, להתנ�א ��א (כא) ��מ�; ה�תנ�א מ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹל�מע
(כג) �קר; נביא מהריגת לג�ר ��א (כב) ה'; ��� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹואפ��
א�ב; לע��ת ��א (כד) זרה; עב�דה ��� ל�בע ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א

לה ��א (כו) י�ע�ני; לע��ת ��א (כז)(כה) ל�ל�; עביר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹֹ
אב� על לה��חו�ת ��א (כח) מ�בה; להקי� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
זרה עב�דה לא�ד (ל) א�רה; ל�ע ��א (כט) ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמ��ית;
זרה �עב�דה להנ�ת ��א (לא) ��ביל�; ה�ע�ה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוכל
��א (לג) נעבד; �צ��י להנ�ת ��א (לב) מ���יה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�בכל
עליה�; לח� ��א (לד) זרה; עב�דה לע�בדי �רית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת
�מנהג�ת� לה���ת ��א (לו) �ארצנ�; י�ב� ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(לה)
(לט) לקס�; ��א (לח) לנח�; ��א (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹ�במל����;
אל לדר� ��א (מא) חבר; לח�ר ��א (מ) לע�נ�; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ��א
ל�אל ��א (מג) �א�ב; ל�אל ��א (מב) ְְְִִִֵֶֶַֹֹֹֹה�תי�;
רא�; �את לה�י� ��א (מה) לכ��; ��א (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹֹ�י�ע�ני;
עדי אי� יע�ה ��א (מז) זק�; �את לה�חית ��א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ(מו)
לכ�ב ��א (מט) אי�; עדי א�ה �ע�ה ��א (מח) ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹא�ה;
על קרחה לע��ת ��א (נא) להת��דד; ��א (נ) ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹקעקע;

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר ְְִִִֵֵֵֵַָָָמת.

א ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אנ��‡. הראשו�]�ימי אד� ב� שת האד�[ב� �ני טע� ְֱִֵֵָָָָ
ונבערה �ד�לה, ה��ר;[נכסלה]טע�ת א�ת� חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ

ה�איל אמר�, טע�ת�: היתה וז� ה��עי�. מ� עצמ�, ְְְְֱִִִֶַַָָָָָואנ��
הע�ל�, את להנהיג א�� וגל��י� א�� ��כבי� �רא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהאל
המ���י� ���י� וה� �ב�ד, לה� חלק ��ר��, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�נתנ�
�ב�ד. לה� ולחלק �לפאר�, ל��ח� ה� רא�יי� � ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

�לכ�ד לג�ל ה�א, �ר�� האל רצ�� ���ל�[את]וזה� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והע�מדי� עבדיו לכ�ד ר�צה �ה�ל� �מ� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכ�ד�,
ל��, על זה �בר �עלה �יו� מל�. �ל �ב�ד� ה�א ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קר�נ�ת, לה� �להקריב היכל�ת, ל��כבי� לבנ�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחיל�
�די � למ�ל� �לה��ח�ת �דברי�, �לפאר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ�ל��ח�
עב�דה ע�ר היה וזה הרעה. �דע�� ה��רא, רצ�� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלה�יג
�ה� לא ע�ר�, ה��דעי� ע�בדיה א�מרי� הי� וכ� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה,
��רמיה ה�א זה. ��כב א�א אל�� �� �אי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָא�מרי�
בכל �י יאתה, ל� �י ה��י�, מל� ירא� לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹא�מר:
יבער� �באחת �מ��, מאי� מלכ�ת� �בכל ה��י� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
י�דעי� ה�ל �ל�מר, � ה�א" ע� הבלי� מ�סר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסל�,
��ד�י� �כסיל�ת�, טע�ת� אבל לב��; האל ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�א�ה

ה�א. רצ�נ� ההבל ְְֶֶֶֶַ��ה

�קר,·. נביאי אד� �בני עמד� ה�מי�, �ארכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
�ל�ני', ��כב 'עבד� לה�: ואמר לה� צ�ה �האל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמר�
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.Ë�ה���� מ�בר זה וחזר לה�, והלכ� ���� ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ל�. �מ�ירי� אחרי�, �ל�ה �אי� � ְְֲִִִִִֵַָָָֹ�גלל�

.È.�נ��י ל� וי�יר ה��יא אצל יל� נ�ה�, מי ידע ��א ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.‡Èהפרה צרי� � עצמ� מ�י אפ�� �נאי, על [א�נ��י ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיי� לא ואפ��א� עצמ�, ���ה חכמי� �למיד .ְְֲֲִִִִֶַַַָָ

נ��י עליו �ח�ב �בר על ואפ�� �ל�ני, �עת על עצמ� ְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָנ�ה
לעצמ�. מפר זה הרי �ְְֲֵֵֵֶַ

.·È��חל� ����ה� אותו]מי מנדה שמישהו אפ��[חל� , ֲֲִִִֶַ
הלכ�ת, ���ני� אד� �ני ע�רה צרי� � נ�ה� מי ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָידע
�רסה. עד אחריה� ט�רח מצא, לא וא� מ���י�; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלה�יר�
מצא, לא מ�נה; ���ני� ע�רה ל� מ�ירי� מצא, ְֲִִִִֶַָָָָָָָֹֹלא
מ�ירי� מצא, לא ���רה; לקר�ת ���דעי� מי ל� ְְִִִִִִִֶַַַָָָֹמ�ירי�
�מק�מ� מצא לא לקר�ת. י�דעי� �אינ� ע�רה אפ�� ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹל�

�ל�ה. אפ�� ל� מ�ירי� ְֲֲִִִַָָָֹע�רה,

.‚È�נ��ה �פניו; א�א ל� מ�ירי� אי� �פניו, ����ה� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָמי
ואי� �פניו. ��א �י� �פניו �י� ל� מ�ירי� �פניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ��א
אחד, �רגע �מ�ירי� מנ�י� א�א �ל��, להפרה נ��י ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�י�
זה לה�יח �י� �ית רא� וא� למ�טב. המנ�ה ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ְְְֶַַֹ���חזר
�י� �ית רא� א� וכ� ר�ע�. �פי מ�יחי� �ני�, ��ה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָ�נ��י�

לכ�ח�ה לזה נידוי]להחרי� �א�כל[ללא מי �להחרי� , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
� א��ת �אר�ע ע�� ��עמד מי א� ע�� ו��תה ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹע��
��א עד ל��רה, סיג לע��ת �כדי לי�ר�, �די ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימי�
לנ��ת לחכ� ר��ת ��� �י על א� הח�אי�. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצ�ה
�דבר עצמ� להנהיג חכמי� לתלמיד �בח אינ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכב�ד�,
ל�� י�ית ולא האר�, ע�י מ�ברי אזניו מעלי� א�א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
ה�ברי� לכל ��" �חכמת�: �למה �אמר �עני� � ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלה�
חסידי� �ר� היה וכ� ל��". ��� אל יד�ר�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�ר
ע�ד, ולא מ�יבי�; ואינ� חר�ת�, ��מעי� � ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהרא��ני�
הי� �ד�לי� וחכמי� ל�. וס�לחי� למחר� ���חלי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָא�א
אד� נ�� לא ��ע�ל� וא�מרי� ה�אי�, �מע�יה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ���חי�
חכמי�, �למידי �ל �ר�� היא וז� לכב�ד�. החרימ�ה� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
א� �����ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה .�� ליל� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�רא�י
אד� חרפ� א� ���ה� חכמי� �למיד אבל ��תר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפ�ה�
נענ�, � מחל וא� �ב�ד�. על למחל ל� אס�ר ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹ�פרהסיא,
עד �נח�, הר�ה ונ�טר נ�ק� א�א ��רה; �זי�� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ה

ל�. ויסלח מחילה, מ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָ��ב��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

קודש שבת
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ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת וחמ�י� אחת �כלל� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָי�
(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�עי� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹות�ע
הרה�ר אחר לת�ר ��א (ב) זרה; עב�דה אחר לפנ�ת ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ��א
א�ת� יעבד ��א (ד) לג��; ��א (ג) העיני�; �רא�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹה�ב
לע��ת ��א (ו) ל�; י��חוה ��א (ה) עב�דת�; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�דר�

(ח) לאחרי�; אפ�� �סל לע��ת ��א (ז) לעצמ�; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ�סל
אחרי� לה�יח ��א (ט) לנ�אי; אפ�� צ�ר�ת לע��ת ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹ��א
(יב) לבנ�ת�; ��א (יא) ה��חת; עיר ל�ר� (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
לעבד�; יחיד להסית ��א (יג) ממ�נ�; מ�ל להנ�ת ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹ��א
(טז) �נאת�; לעזב ��א (טו) ה�סית; לאהב ��א ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ(יד)
י�נע ��א (יח) זכ�ת; עליו לל�ד ��א (יז) לה�יל�; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
��א (כ) ��מ�; להתנ�א ��א (יט) ח�בה; עליו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמ�ל�ד
��קר, להתנ�א ��א (כא) ��מ�; ה�תנ�א מ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹל�מע
(כג) �קר; נביא מהריגת לג�ר ��א (כב) ה'; ��� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹואפ��
א�ב; לע��ת ��א (כד) זרה; עב�דה ��� ל�בע ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א

לה ��א (כו) י�ע�ני; לע��ת ��א (כז)(כה) ל�ל�; עביר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹֹ
אב� על לה��חו�ת ��א (כח) מ�בה; להקי� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
זרה עב�דה לא�ד (ל) א�רה; ל�ע ��א (כט) ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמ��ית;
זרה �עב�דה להנ�ת ��א (לא) ��ביל�; ה�ע�ה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוכל
��א (לג) נעבד; �צ��י להנ�ת ��א (לב) מ���יה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�בכל
עליה�; לח� ��א (לד) זרה; עב�דה לע�בדי �רית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת
�מנהג�ת� לה���ת ��א (לו) �ארצנ�; י�ב� ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(לה)
(לט) לקס�; ��א (לח) לנח�; ��א (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹ�במל����;
אל לדר� ��א (מא) חבר; לח�ר ��א (מ) לע�נ�; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ��א
ל�אל ��א (מג) �א�ב; ל�אל ��א (מב) ְְְִִִֵֶֶַֹֹֹֹה�תי�;
רא�; �את לה�י� ��א (מה) לכ��; ��א (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹֹ�י�ע�ני;
עדי אי� יע�ה ��א (מז) זק�; �את לה�חית ��א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ(מו)
לכ�ב ��א (מט) אי�; עדי א�ה �ע�ה ��א (מח) ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹא�ה;
על קרחה לע��ת ��א (נא) להת��דד; ��א (נ) ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹקעקע;

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר ְְִִִֵֵֵֵַָָָמת.

א ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

אנ��‡. הראשו�]�ימי אד� ב� שת האד�[ב� �ני טע� ְֱִֵֵָָָָ
ונבערה �ד�לה, ה��ר;[נכסלה]טע�ת א�ת� חכמי עצת ְְְְֲֲִֵַַַָָָ

ה�איל אמר�, טע�ת�: היתה וז� ה��עי�. מ� עצמ�, ְְְְֱִִִֶַַָָָָָואנ��
הע�ל�, את להנהיג א�� וגל��י� א�� ��כבי� �רא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוהאל
המ���י� ���י� וה� �ב�ד, לה� חלק ��ר��, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�נתנ�
�ב�ד. לה� ולחלק �לפאר�, ל��ח� ה� רא�יי� � ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹלפניו

�לכ�ד לג�ל ה�א, �ר�� האל רצ�� ���ל�[את]וזה� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
לפניו, והע�מדי� עבדיו לכ�ד ר�צה �ה�ל� �מ� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוכ�ד�,
ל��, על זה �בר �עלה �יו� מל�. �ל �ב�ד� ה�א ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוזה
קר�נ�ת, לה� �להקריב היכל�ת, ל��כבי� לבנ�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהתחיל�
�די � למ�ל� �לה��ח�ת �דברי�, �לפאר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ�ל��ח�
עב�דה ע�ר היה וזה הרעה. �דע�� ה��רא, רצ�� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָלה�יג
�ה� לא ע�ר�, ה��דעי� ע�בדיה א�מרי� הי� וכ� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזרה,
��רמיה ה�א זה. ��כב א�א אל�� �� �אי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָא�מרי�
בכל �י יאתה, ל� �י ה��י�, מל� ירא� לא "מי ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹא�מר:
יבער� �באחת �מ��, מאי� מלכ�ת� �בכל ה��י� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָחכמי
י�דעי� ה�ל �ל�מר, � ה�א" ע� הבלי� מ�סר ְְְְֲִִִֵַַַָָֹויכסל�,
��ד�י� �כסיל�ת�, טע�ת� אבל לב��; האל ה�א ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�א�ה

ה�א. רצ�נ� ההבל ְְֶֶֶֶַ��ה

�קר,·. נביאי אד� �בני עמד� ה�מי�, �ארכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
�ל�ני', ��כב 'עבד� לה�: ואמר לה� צ�ה �האל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמר�
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ל� �בנ� וכ�, �� ל� ונ�כ� ל� והקריב� ה��כבי�, '�ל ְְְְְְִִַַַָָָָא�
ה��י� הע�, �ל ל� לה��ח�ת �די צ�רת� וע�� ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
��דה צ�רה לה� �מ�דיע האר�'. ע� ��אר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוה�ט�י�
�ה�דיע�ה� ה�ל�ני ה��כב צ�רת היא 'ז� וא�מר: ְְִִִִִֵֶַַַָמ���,
�היכל�ת צ�ר�ת לע��ת ז� �ר� על והתחיל� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ�נב�את�'.
�מתק�צי� ה�בע�ת, ועל ההרי� �ברא�י האילנ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה ה��רה ��� הע�, לכל וא�מרי� לה�; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�מ��חוי�
א�מרי� וה��מרי� מ��ה. �ליראה לעבד� ורא�י ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ�מרעה,
ואל וכ�, �� 'וע�� ותצליח�', �ר�� ז� '��עב�דה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלה�:
ול�מר לעמד אחרי� ��זבי� והתחיל� וכ�'. �� ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹ�ע��
ע�ה� ��ר ה�לא� א� עצמ� ה�ל�ל א� עצמ� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ�ה��כב
עב�דת�, �ר� לה� וה�דיע וכ�', �כ� 'עבד�ני לה�: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
הע�ל�, �כל זה �בר �פ�ט .'�� �ע�� ואל ,�� ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'וע��
לה�, �להקריב מ��, ז� מ���ת �עב�ד�ת ה��ר�ת את ְְִִֶַָ�ְֲֲֶַַַֹלעבד
ה�� נ���ח ה�מי�, �ארכ� וכיו� לה�. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�לה��ח�ת
ה�יר�ה�; ולא �מ�ע��, ה�ק�� �ל מ�י וה��רא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹה�כ�ד

וה� האר� ע� �ל א�אונמצא� י�דעי� אינ� וה�ט�י�, �י� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
מ�טנ�ת� ��תח�כ� �ני�, �ל וההיכל ואב� ע� �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��רה
�הי� והחכמי� ��מ�. �לה�בע �לעבד�, לה� ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלה��ח�ת
אל�� �� �אי� מד�י� �ה�, וכ��צא ה��מרי� �ג�� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�,
�גלל� הא�� ה��ר�ת ��ע�� וה�ל��י� ה��כבי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָא�א

דמות�]ולדמ�ת� ��[לפי היה לא הע�למי�, צ�ר אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
חנ�� �ג�� �ע�ל�, יחידי� א�א י�דע�, ולא ְְְְֲִִִֶַָָָֹמ�יר�
הע�ל� היה ז�, �ר� ועל ועבר. ו�� ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�מת��לח

�ה�א[נמש�]מת�ל�ל ע�ל�, �ל ע��ד� ���לד עד וה�ל�, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
ה�ל��. עליו אבינ� ְִַַָָָָָָאברה�

��גמל‚. שני�]�יו� ג' ב� אימו, זה[מחלב [=כינויאית� ְִֵֵֶֶַָָ
ל��טטלאבות] התחיל ולח�ב[לחפש], קט�, וה�א �דע�� ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ה�ל�ל ��היה אפ�ר, 'היא� �מ�: והיה �ב�ילה; ����ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
א�ת�? יס�ב �מי מנהיג? ל� יהיה ולא �מיד, נ�הג ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹה�ה
מל�ד ל� היה ולא עצמ�'! את ��ס�ב אפ�ר �אי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפי
ע�בדי �י� ���י� �א�ר מ�קע א�א �בר, מ�דיע ְְְְִֵֵַָ�ְִֶַָָָֹולא
ע�בדי� הע� וכל וא�� ואביו ה���י�. זרה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָעב�דה
�מבי�, מ��טט ול�� ע�ה�. ע�בד היה וה�א זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעב�דה
ה�כ�נה; מ�ע�� ה�דק קו והבי� האמת, �ר� �ה�יג ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעד

�� ��� שישנו]וידע ה�ל�ל,[� מנהיג וה�א אחד, אל�� ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ
וידע מ���. ח�� אל�� ה�מצא �כל ואי� ה�ל, �רא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוה�א

לטע�ת לה� ��ר� ודבר ט�עי�, הע� שורש��ל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
עדטעות�] ה��ר�ת, ואת ה��כבי� את �ע�בדי� זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ

את אברה� ה�יר �נה אר�עי� �ב� מ�ע��; האמת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�אבד
���ב�ת לה�יב התחיל וידע, �ה�יר �יו� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ��רא�.

קושיות] ע�ה�,[להקשות �י� ולער� ���י�, א�ר �ני ְְְֲִִִֵֶַַַָֹעל
ו�בר .'�� ה�לכי� �א�� האמת, �ר� ז� �'אי� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָול�מר
א�א לעבד רא�י �אי� לע�, לה�דיע והתחיל ה�למי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
�די � �לנ�� �להקריב לה��ח�ת רא�י ול� הע�ל�, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאל��
�ל ול��ר לא�ד ורא�י ה�אי�; ה�ר�אי� �ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ���יר�ה�
�ה� א�� �מ� הע�, �ל �ה� יטע� ��א �די ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��ר�ת,
עליה� ��בר �יו� א��. א�א אל�� �� �אי� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמד�י�

לחר�. ויצא נס, ל� נע�ה להרג�; ה�ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ראי�תיו,
�לה�דיע� הע�, לכל �ד�ל �ק�ל ולקר�ת לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מה�� והיה לעבד. רא�י ול� הע�ל�, לכל אחד אל�� ���ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
עד לממלכה, �מ�מלכה לעיר מעיר הע� �מק�� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוק�רא
��� �� "ו�קרא ��אמר: ק�רא, וה�א �נע�, לאר� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�יע
ו��אלי� אליו מתק�צי� הע� �הי� וכיו� ע�ל�". אל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָה'
עד �ע�� �פי ואחד אחד לכל מ�דיע היה �בריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָל�
אלפי� אליו ��תק�צ� עד האמת, לדר� ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��חזירה�
הע�ר �ל�� ו�תל אברה�. �ית אנ�י וה� ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�רבב�ת,
וי�ב �נ�, ליצחק וה�דיע� ספרי�. �� וח�ר ה�ה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�ד�ל

�מחזיר מל�ד האמת]יצחק ליעקב[לדר� ה�דיע� ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
ויעקב אליו. ה�לוי� �ל �מחזיר מל�ד וי�ב לל�ד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ�מ�ה�
וה��יב� רא�, �מ�ה� לוי והב�יל ,��� �ניו ל�ד ְְְִִִִִֵָָֹ�ִִֵָָָאבינ�
את וצ�ה אברה�; מצות ול�מר ה', �ר� לל�ד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י�יבה
י���ח ��א �די ממ�ה, לוי מ�ני יפסיק� ��א ְְִֵֶֶַַֹ�ְְְִִִֵֵֶַָָֹ�ניו
�ב�לוי� יעקב �בני �מת��ר ה�ל� ה�בר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה���ד.

ה', את י�דעת �היא א�ה �ע�ל� ונע�ת עדעליה�, ְֲֲֵֶַָָָ�ִֶֶַַַָ
מע�יה� ללמד וחזר� �מצרי�, לי�ראל ה�מי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ארכ�
�עמד לוי, מ�בט ח�� � �מ�ת� זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עב�דה לוי �בט עבד לא �מע�ל� אב�ת; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�מצות
�ני וח�זרי� נעקר, אברה� ��תל והע�ר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט
א�תנ�, ה' �מאהבת �תע��ת�. הע�י� לטע�ת ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹיעקב
ר�נ� מ�ה ע�ה אבינ�, לאברה� ה�ב�עה את ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מ�מר�
ר�נ�, מ�ה ��תנ�א �יו� ��לח�. ה�ביאי�, �ל �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹור��
�ר� וה�דיע� �מצו�ת הכ�יר� לנחלה, �י�ראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�בחר
אחריה. ה��עי� וכל זרה עב�דה מ��ט �היה �מה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעב�דת�,
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מ�ל‡. אחד לעבד ��א זרה, �עב�דה ה���י ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹע�ר
אחד ולא ��כב, ולא �ל�ל, ולא מלא�, לא � ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹה�ר�אי�
על וא� מה�. ה�בראי� מ�ל אחד ולא היס�ד�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמאר�ע
ה�ברא ע�בד וה�א האלהי�, ה�א �ה' י�דע �הע�בד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�י
זה הרי � �ח�ה ��ר� ואנ�י אנ�� �עבד �ר� על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�ה
עליו ��רה �הזהירה ה�א זה, ועני� זרה. עב�דה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָע�בד
ה�מ�... את וראית ה�מימה, עיני� ��א "�פ� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
�ל�מר, הע�י�"; לכל את� אלהי� ה' חלק א�ר ְְְֱֲִֶֶַַַָָָֹֹֹוג�'''

ל�� �עי� ���ט בליב�]��א ה�[תחשוב �א�� ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
הע�ל� לכל א�ת� ה' �חלק וה� הע�ל�, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָה�נהיגי�
ותאמר ע�ל�, �ל �מנהג� ונפסדי� והוי� ח�י� ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהי�ת�
ואמר: צ�ה זה �בעני� �לעבד�. לה� לה��חו�ת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�רא�י
�טע� ��א �ל�מר, � לבבכ�" יפ�ה �� לכ� ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"ה�מר�

סרס�ר להי�ת� א��, לעבד ה�ב �יניכ�[מתוו�]�הרה�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ
ה��רא. ֵֵַ�בי�

היא�·. �עב�דת�, זרה עב�דה ע�בדי ח�ר� ר�י� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָספרי�
�ר�� ה�ד�� צ�נ� �מע�יה. ���טיה �מה עב�דת� ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָע�ר
,�� נהרהר ולא �לל, ה�פרי� �א�ת� לקר�ת ��א ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹה�א,
� ה��רה �דמ�ת להס��ל ואפ�� מ�בריה. �דבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹולא
נאמר: זה �בעני� האליל�". אל �פנ� "אל ��אמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאס�ר,
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��אל ��א � יעבד�" איכה לאמר, לאלהיה� �דר� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"�פ�
ע�בד; א�ה �אי� �י על וא� היא, היא� עב�דת� �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
�ה� �מ� ולע��ת אחריה לה�נ�ת ל� ��ר� זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��בר

אני". �� �� "ואע�ה ��אמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָע��י�,

י�נה‚. ��א וה�א ה�, אחד �עני� הא�� ה�אוי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
ויחקור] �דר�[יתעני� אחריה ה�פנה וכל זרה; עב�דה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר

מע�ה �� ע��ה מנת�ה�א על מכוסה פסל גילה [כגו� ֲֶֶֶַ
�אס�רלראותו] ה�א �לבד זרה עב�דה ולא ל�קה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ל� ���רמת מח�בה �ל א�א �מח�בה, אחריה ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלה�נ�ת
��א אנ� מזהרי� � ה��רה מע�רי ע�ר לעקר ְִֶָָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָָָֹלאד�
ונ��� ונח�ב לכ� �ע�נ� נ�יח ולא ל�נ�, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעל�ת�
�ל ולא קצרה, אד� �ל ��ע�� מ�ני ה�ב; הרה�רי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
�ל י��� וא� �רי�; על האמת לה�יג יכ�ל�ת ְְִִֵָָ�ְְֱִֵֶַַַָה�ע�ת
לפי הע�ל� את מחריב נמצא ל��, מח�ב�ת אחר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאד�
�פעמי� זרה; עב�דה אחר ית�ר �עמי� �יצד? �ע��. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

��א ה��רא, �יח�ד אינ�[אחד]יח�ב ��א ,[אחד]ה�א ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
�פני� מה �מ�ה, מה �מעלה העול�]מה שנברא [קוד� ְְְְִַַַַַָָָ

�אח�ר הימי�]מה היא[אחרית ��א ��ב�אה, �פעמי� ; ְְְִִֶַַָָָָ
ה�מי� מ� היא ��א ���רה, �פעמי� אינ�; ��א ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת ��דע עד �ה� ��ד�� ה���ת י�דע ואינ� אינ�. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��א
הזהירה זה עני� על מינ�ת. לידי י�צא ונמצא �רי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ�ַעל
ואחרי לבבכ� אחרי תת�ר� "ולא :�� ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹ��רה,
אחד �ל י��� לא �ל�מר, � זני�" א�� א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכ�,
האמת. מ�גת ��ח�ב�� ויד�ה ה�צרה, �ע�� אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ��
"ואחרי מינ�ת; ז� לבבכ�", "אחרי חכמי�: אמר� ��ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
לאד� ��ר� �ה�א �י על א� זה, ולאו זנ�ת. ז� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכ�",

מלק�ת. �� אי� ה�א, הע�ל� מ� ְְְִֵַַָָָָלטרד�

זרה,„. עב�דה ���[שקולה]מצות ה�צו�ת �ל �נגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ָ
וג�'" ה�צ�ת �ל את תע�� ולא ת���, "וכי ��אמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,

למד� ה�מ�עה �מ�י ה�ת�ב[ממרע"ה]� זרה ��עב�דה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ
�כל ��פר � זרה �עב�דה ה��דה ��ל למד�, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמד�ר.
ה�ביאי�, ��צט�� מה �בכל ה�ביאי�, �בכל ,��� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�ַָה��רה

א�ר[הראשו�]מאד� ה��� "מ� ��אמר: הע�ל�, ס�� ועד ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�דה זרה, �עב�דה ה��פר וכל לדרתיכ�". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצ�ה

.��� ה�צו�ת, �ל ע�ר והיא ;��� ה��רה ָ�ְְִִִַַָָ�ְַָָ�כל

�בר,‰. לכל �ג�י ה�א הרי � זרה עב�דה �עבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָי�ראל
�מ��ד סקילה; �� ��� עברה �ע�בר �י�ראל ָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָואינ�
וכ� .��� ה��רה לכל מ��ד ה�א הרי זרה, ְֵָ�ְַָָָ�ְֲֲֵַָָָלעב�דה
ואי� ה�ברי�. מ� לדבר �י�ראל אינ� מ��ראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�יני�
לא �איה "�ל ��אמר: � לע�ל� �ת��בה א�ת� ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמק�לי�
ה�רי� ה� וה�יני�, ח�י�". ארח�ת י�יג� ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹי��ב��,
עד �אמרנ�, ��ברי� �סכל�ת, ל�� מח�ב�ת ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
�נפ� ��אט להכעיס, ��רה ��פי על ע�ברי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��מצא�

לס�ר[בזלזול] ואס�ר ע��. �זה �אי� וא�מרי� רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�יד
�קרב ואל " ��אמר: �לל, ���בה עליה� �לה�יב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ה�

זרה לעב�דה מי�, �מח�בת �ית�". �תח שוחטאל [וא� ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה – .בהמה

.Âא�� �י על א� � אמת �היא זרה �עב�דה ה��דה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
וה��רא; ה�כ�ד ה�� את �מג�� מחר� זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבד�,

ה�� את המג�� ואחד זרה, עב�דה הע�בד שווי�ואחד �] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרת�] בידשניה� �ע�ה א�ר "וה�פ� ��אמר: �ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ

לפיכ� מג��". ה�א ה' את � ה�ר �מ� האזרח מ� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
��ניה� המג��, את ���לי� �מ� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��לי�
זרה, עב�דה �הלכ�ת המג�� �י� �לל�י זה �מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלי�.

ה�. �ע�ר ��פרי� ְְִִֵֵֶֶָָ��ניה�

.Êעד סקילה, ח�ב המג�� אי� המג��: �יני ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָוא��
אל� �ה�א א�ת��ת אר�ע �ל המיחד ה�� את ְִֶֶֶַַָָ�ְְֵֵֶֶַַָ��פר�

ויבר� י�ד, נ�� יקלל]�לת �אינ�[� ה�מ�ת מ� ��� א�ת� ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ה�]נמחקי� שמות מ�ת[ז' � ה' �� "ונקב ��אמר: � ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ

ה���יי� �אר ועל סקילה; ח�ב המיחד ה�� על ְְְִִִַַַָָָָ�ְֵַַַָי�מת",
וכו'] רחו� חנו� �אזהרה[כגו� ��פר�,[לאו], מי וי� . ְְְְִֵֵֶַָָָ

�על א�מר, ואני הי; ואו הי י�ד �� על א�א ח�ב ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
נסקל. ה�א ְְִֵֶָ�ניה�

.Á."תק�ל לא "אלהי� ��אמר: מ�י�? מג�� �ל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה
י�סי' את י�סי 'י�ה ����י העדי� את �ני� וי�� י�� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כל
הקושי בגלל � ה' לש� כתחלי� 'יוסי' בש� [משתמשי�

שכזו] נוראה �לבהתבטאות את מ�ציאי� � ה�י� נגמר .ְִִִִֶַַָ
ל�: וא�מרי� ��עדי� ה�ד�ל את ו��אלי� לח��, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהאד�
ע�מדי� וה��ני� א�מר, וה�א �פר��'! ��מע� מה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹ'אמר

וק�רעי� רגליה�, מאחי�[בגדיה�]על תופרי�ולא [לא ְְְְְִִֵֶַַַֹ
לעול�] הקריעה �מ�ת�מקו� אני 'א� א�מר: ה�ני והעד .ְְֲִִֵֵֵַַָ

מה� ואחד אחד �ל צרי� ר�י�, עדי� הי� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�מע�י'.
�מע�י'. '�זה ְִֶַַָָל�מר:

.Ëר��� �די �ת�� �� �חזר "שלו�מג�� אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מיעלי� נסקל. �עדי�, ���� �יו� א�א �ל��, אינ� ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�� ��געי� ק�אי� זרה, עב�דה ��� ה�� את ����ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
� �י� לבית �בא ק�אי�, הרג�ה� לא וא� א�ת�. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוה�רגי�

המיחדי�. ה�מ�ת מ� ��� ��בר� עד נסקל; ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.Èר�ת� על ואפ�� לקרע; ח�ב ה��, �ר�ת ה��מע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ�ל
ואחד מ��ראל. ���מע�ה וה�א, לקרע; ח�ב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה���י
ה��י, מ� ה��מע אבל ה��מע. מ� ה��מע א� ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָה��מע,
מ�ני א�א ו�בנא, אליקי� קרע ולא לקרע; ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינ�
את ס�מכי� וה��ני� העדי� �ל היה. מ��ד ְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ְְֵֶַָ�רב�קה
'�מ� ל�: וא�מר המג��, רא� על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיה�
מי �י�, �ית הר�גי �כל ואי� ל�'. �רמ� �א�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�רא��,
�ל "וסמכ� ��אמר: �לבד, מג�� א�א עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ���מכי�

ידיה�". את ְְִֵֶֶַֹה�מעי�

ג ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

וא�‡. �רת; ח�ב �זד��, �רצ�נ� זרה עב�דה הע�בד ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ�ל
מביא ��גגה, עבד וא� נסקל. והתראה, עדי� �� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהי�

קב�עה לקרב�]ח�את בהמה מביא עשיר בי� עני .[בי� ְַָָ

צל�·. לכל זרה, עב�דה ע�בדי קבע� הר�ה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָעב�ד�ת
� זה �עב�דת אינ� זה ועב�דת וצ�רה, צ�רה �לכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצל�

ל� עצמ� אד� ��פער �עב�דת� �ע�ר, צרכיו�ג�� [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ
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��אל ��א � יעבד�" איכה לאמר, לאלהיה� �דר� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"�פ�
ע�בד; א�ה �אי� �י על וא� היא, היא� עב�דת� �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
�ה� �מ� ולע��ת אחריה לה�נ�ת ל� ��ר� זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��בר

אני". �� �� "ואע�ה ��אמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָע��י�,

י�נה‚. ��א וה�א ה�, אחד �עני� הא�� ה�אוי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
ויחקור] �דר�[יתעני� אחריה ה�פנה וכל זרה; עב�דה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר

מע�ה �� ע��ה מנת�ה�א על מכוסה פסל גילה [כגו� ֲֶֶֶַ
�אס�רלראותו] ה�א �לבד זרה עב�דה ולא ל�קה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ל� ���רמת מח�בה �ל א�א �מח�בה, אחריה ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלה�נ�ת
��א אנ� מזהרי� � ה��רה מע�רי ע�ר לעקר ְִֶָָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָָָֹלאד�
ונ��� ונח�ב לכ� �ע�נ� נ�יח ולא ל�נ�, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעל�ת�
�ל ולא קצרה, אד� �ל ��ע�� מ�ני ה�ב; הרה�רי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
�ל י��� וא� �רי�; על האמת לה�יג יכ�ל�ת ְְִִֵָָ�ְְֱִֵֶַַַָה�ע�ת
לפי הע�ל� את מחריב נמצא ל��, מח�ב�ת אחר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאד�
�פעמי� זרה; עב�דה אחר ית�ר �עמי� �יצד? �ע��. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

��א ה��רא, �יח�ד אינ�[אחד]יח�ב ��א ,[אחד]ה�א ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
�פני� מה �מ�ה, מה �מעלה העול�]מה שנברא [קוד� ְְְְִַַַַַָָָ

�אח�ר הימי�]מה היא[אחרית ��א ��ב�אה, �פעמי� ; ְְְִִֶַַָָָָ
ה�מי� מ� היא ��א ���רה, �פעמי� אינ�; ��א ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאמת
האמת ��דע עד �ה� ��ד�� ה���ת י�דע ואינ� אינ�. ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��א
הזהירה זה עני� על מינ�ת. לידי י�צא ונמצא �רי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ�ַעל
ואחרי לבבכ� אחרי תת�ר� "ולא :�� ונאמר ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹ��רה,
אחד �ל י��� לא �ל�מר, � זני�" א�� א�ר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעיניכ�,
האמת. מ�גת ��ח�ב�� ויד�ה ה�צרה, �ע�� אחר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ��
"ואחרי מינ�ת; ז� לבבכ�", "אחרי חכמי�: אמר� ��ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
לאד� ��ר� �ה�א �י על א� זה, ולאו זנ�ת. ז� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעיניכ�",

מלק�ת. �� אי� ה�א, הע�ל� מ� ְְְִֵַַָָָָלטרד�

זרה,„. עב�דה ���[שקולה]מצות ה�צו�ת �ל �נגד ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ָ
וג�'" ה�צ�ת �ל את תע�� ולא ת���, "וכי ��אמר: ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיא,

למד� ה�מ�עה �מ�י ה�ת�ב[ממרע"ה]� זרה ��עב�דה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ
�כל ��פר � זרה �עב�דה ה��דה ��ל למד�, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמד�ר.
ה�ביאי�, ��צט�� מה �בכל ה�ביאי�, �בכל ,��� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�ַָה��רה

א�ר[הראשו�]מאד� ה��� "מ� ��אמר: הע�ל�, ס�� ועד ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�דה זרה, �עב�דה ה��פר וכל לדרתיכ�". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצ�ה

.��� ה�צו�ת, �ל ע�ר והיא ;��� ה��רה ָ�ְְִִִַַָָ�ְַָָ�כל

�בר,‰. לכל �ג�י ה�א הרי � זרה עב�דה �עבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָי�ראל
�מ��ד סקילה; �� ��� עברה �ע�בר �י�ראל ָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָואינ�
וכ� .��� ה��רה לכל מ��ד ה�א הרי זרה, ְֵָ�ְַָָָ�ְֲֲֵַָָָלעב�דה
ואי� ה�ברי�. מ� לדבר �י�ראל אינ� מ��ראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�יני�
לא �איה "�ל ��אמר: � לע�ל� �ת��בה א�ת� ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמק�לי�
ה�רי� ה� וה�יני�, ח�י�". ארח�ת י�יג� ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹי��ב��,
עד �אמרנ�, ��ברי� �סכל�ת, ל�� מח�ב�ת ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
�נפ� ��אט להכעיס, ��רה ��פי על ע�ברי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��מצא�

לס�ר[בזלזול] ואס�ר ע��. �זה �אי� וא�מרי� רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�יד
�קרב ואל " ��אמר: �לל, ���בה עליה� �לה�יב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ה�

זרה לעב�דה מי�, �מח�בת �ית�". �תח שוחטאל [וא� ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה – .בהמה

.Âא�� �י על א� � אמת �היא זרה �עב�דה ה��דה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
וה��רא; ה�כ�ד ה�� את �מג�� מחר� זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבד�,

ה�� את המג�� ואחד זרה, עב�דה הע�בד שווי�ואחד �] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרת�] בידשניה� �ע�ה א�ר "וה�פ� ��אמר: �ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָ

לפיכ� מג��". ה�א ה' את � ה�ר �מ� האזרח מ� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרמה,
��ניה� המג��, את ���לי� �מ� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��לי�
זרה, עב�דה �הלכ�ת המג�� �י� �לל�י זה �מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלי�.

ה�. �ע�ר ��פרי� ְְִִֵֵֶֶָָ��ניה�

.Êעד סקילה, ח�ב המג�� אי� המג��: �יני ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָוא��
אל� �ה�א א�ת��ת אר�ע �ל המיחד ה�� את ְִֶֶֶַַָָ�ְְֵֵֶֶַַָ��פר�

ויבר� י�ד, נ�� יקלל]�לת �אינ�[� ה�מ�ת מ� ��� א�ת� ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ה�]נמחקי� שמות מ�ת[ז' � ה' �� "ונקב ��אמר: � ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ

ה���יי� �אר ועל סקילה; ח�ב המיחד ה�� על ְְְִִִַַַָָָָ�ְֵַַַָי�מת",
וכו'] רחו� חנו� �אזהרה[כגו� ��פר�,[לאו], מי וי� . ְְְְִֵֵֶַָָָ

�על א�מר, ואני הי; ואו הי י�ד �� על א�א ח�ב ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
נסקל. ה�א ְְִֵֶָ�ניה�

.Á."תק�ל לא "אלהי� ��אמר: מ�י�? מג�� �ל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאזהרה
י�סי' את י�סי 'י�ה ����י העדי� את �ני� וי�� י�� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כל
הקושי בגלל � ה' לש� כתחלי� 'יוסי' בש� [משתמשי�

שכזו] נוראה �לבהתבטאות את מ�ציאי� � ה�י� נגמר .ְִִִִֶַַָ
ל�: וא�מרי� ��עדי� ה�ד�ל את ו��אלי� לח��, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהאד�
ע�מדי� וה��ני� א�מר, וה�א �פר��'! ��מע� מה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹ'אמר

וק�רעי� רגליה�, מאחי�[בגדיה�]על תופרי�ולא [לא ְְְְְִִֵֶַַַֹ
לעול�] הקריעה �מ�ת�מקו� אני 'א� א�מר: ה�ני והעד .ְְֲִִֵֵֵַַָ

מה� ואחד אחד �ל צרי� ר�י�, עדי� הי� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�מע�י'.
�מע�י'. '�זה ְִֶַַָָל�מר:

.Ëר��� �די �ת�� �� �חזר "שלו�מג�� אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
רבי"] מיעלי� נסקל. �עדי�, ���� �יו� א�א �ל��, אינ� ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�� ��געי� ק�אי� זרה, עב�דה ��� ה�� את ����ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
� �י� לבית �בא ק�אי�, הרג�ה� לא וא� א�ת�. ְְְְֲִִִִֵַָָָֹוה�רגי�

המיחדי�. ה�מ�ת מ� ��� ��בר� עד נסקל; ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.Èר�ת� על ואפ�� לקרע; ח�ב ה��, �ר�ת ה��מע ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ�ל
ואחד מ��ראל. ���מע�ה וה�א, לקרע; ח�ב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה���י
ה��י, מ� ה��מע אבל ה��מע. מ� ה��מע א� ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָה��מע,
מ�ני א�א ו�בנא, אליקי� קרע ולא לקרע; ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינ�
את ס�מכי� וה��ני� העדי� �ל היה. מ��ד ְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ְְֵֶַָ�רב�קה
'�מ� ל�: וא�מר המג��, רא� על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיה�
מי �י�, �ית הר�גי �כל ואי� ל�'. �רמ� �א�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�רא��,
�ל "וסמכ� ��אמר: �לבד, מג�� א�א עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ���מכי�

ידיה�". את ְְִֵֶֶַֹה�מעי�

ג ּפרק זרה עבֹודה ¤¤¨¨¨£§¦הלכֹות

וא�‡. �רת; ח�ב �זד��, �רצ�נ� זרה עב�דה הע�בד ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ�ל
מביא ��גגה, עבד וא� נסקל. והתראה, עדי� �� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהי�

קב�עה לקרב�]ח�את בהמה מביא עשיר בי� עני .[בי� ְַָָ

צל�·. לכל זרה, עב�דה ע�בדי קבע� הר�ה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָעב�ד�ת
� זה �עב�דת אינ� זה ועב�דת וצ�רה, צ�רה �לכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצל�

ל� עצמ� אד� ��פער �עב�דת� �ע�ר, צרכיו�ג�� [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ



ycewנו zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

יס�למלפניו] א� אבני�, ל� ��זרק �עב�דת� �מרק�ליס, ;ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
��נ�[יפנה] א�� �ג�� עב�ד�ת והר�ה אבני�. ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָמ�פניו

��רק א� למרק�ליס, עצמ� ה��ער לפיכ�, צלמי�. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָל�אר
עב�דת�, �ר� א�ת� ��עבד עד �ט�ר; � לפע�ר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹאב�
ואע�ה אלהיה�, את הא�ה ה��י� יעבד� "איכה ְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��אמר:
�רכי לידע �י� �ית צריכי� העני�, זה �מ�ני אני". �� ��ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
��� ��דע� עד זרה, עב�דה ע�בד ס�קלי� �אי� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעב�ד�ת;

עב�דת�. �ר� ֲִֶֶָָהיא

��ת�ב:‚. ה�א �ה�, וכ��צא א�� עב�ד�ת �ל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָואזהרה
ח�� עב�ד�ת, ��אר אמ�רי�? �ברי� ��ה תעבד�". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
�אחת הע�בד אבל �מנ��; �מק�ר וז�בח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמ���חוה
ח�ב, � זרה עב�דה מיני מ�ל לאחד א�� עב�ד�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאר�ע
���� הרי �יצד? �כ�. עב�דת� �ר� �אי� �י על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוא�
לאלהי� "זבח ��אמר: ח�ב, � למרק�ליס ��בח א� ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפע�ר

יומת]יחר�" �כל[� זביחה היתה. עב�ד�ת ["ויעבודל ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרי�"] יצאת?אלוקי� ול�ה במיוחד], ל�:[פורטה ל�מר ְְַָָָָ

ל�� �� �ע�בדי� מיחדת �ביחה המקדש]מה וח�ב[בבית , ְְִַָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ
עב�דת� �ר� היתה �י� עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��בח
מיחדת �היא עב�דה �ל א� �זביחה; אינ� א� ֶֶ�ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ�זביחה,
עב�דת� �ר� �היתה �י� אחר, לאל �� עבד א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל��
"לא נאמר: לכ� עליה. ח�ב � �כ� �אינ� �י� ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�כ�
�ר� אי� אפ�� הה��חויה, על לח�ב אחר", לאל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָת��חוה
� �מנ�� וז�רק �מנ��; למק�ר, ה�י� וה�א �כ�. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָעב�דת�

ה�א. ֶָאחד

צ�אה„. ל� בפיה]ספת לה עביט[הניח ל� ���� א� , ִִֵֶַָָָָָ
א�א[כלי] �ט�ר, � חגב ל� �חט ח�ב. � רגלי� מימי ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ל

�המה ל� �חט א� וכ� �כ�; עב�דת� היתה �� ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָא�
עב�דת� �ר� היתה �� א� א�א �ט�ר, � אבר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ�ְמח�רת
�פניה מ�ל �בר � �מ�ל א�ת� �ע�בדי� זרה עב�דה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�כ�.
נאסרת; ואינ� ח�ב, � לפניה מ�ל זרק ונאסרת. ח�ב, �ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ה��ל �הרי ה��, זריקת �עי� ה��ל זריקת [נשאר]�אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
מיני מ�ל אחד עליו המק�ל מת��ר. וה�� �ה�א, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�ת
ואמר לבנה הג�י� אפ�� סקילה; ח�ב �אל��, זרה ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעב�דה
חזר ואפ�� ח�ב; � זה �ד��ר ���צא וכל א�', 'אלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָל�:
חזרת� אי� � אלי' זה 'אי� ואמר: ���ר, �די �ת�� ��ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ

נסקל. א�א ְְִֶָָ�ל��,

.‰� ��י�� �ר� ע�ה ואפ�� �דר��, זרה עב�דה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהע�בד
אב� זרק א� לב��ת�, �די לפע�ר עצמ� ה��ער �יצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָח�ב.
ח�ב, � �כ� ועב�דת� ה�איל � לב��ת� �די ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרק�ליס

�גגת�. על קר�� ְְִִֵַָָָ�מביא

.Âמ�ני ז� �צ�רה �ח�ק �ג�� מאהבה, זרה עב�דה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָהע�בד
��א ל�, מ�ראת� �עבד� א� �י�תר, נאה �היתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכ��
� �מרעה מטיבה �היא ע�בדיה מד�י� �ה� �מ� ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�רע

�דר� עבד� וא� סקילה; ח�ב �אל��, עליו ק�ל� ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָא�
מ�ראה, א� מאהבה עב�ד�ת מאר�ע �אחת א� ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָעב�דת�

המג�� והמכ�ד[מחבק]�ט�ר. ל�, והמנ�ק זרה, עב�דה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ
מי�]והמר��[במטאטא] וה��[מזל� ל�, וה�רחי� לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ובשמי�] �ב�ד[שמ� �דברי ���צא וכל וה�נעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוה�ל�י�
�דברי� תעבד�"; "ולא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהא��
אחת על ל�קה אינ� כ� �י על וא� ה�. עב�דה �כלל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָא��,
�אחד עב�דת� �ר� היתה וא� �פר��; �אינ� לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמה�,

ח�ב. � לעבד� וע�ה� הא��, ה�ברי� ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמ�ל

.Êי��ח לא � זרה עב�דה �פני �רגל� ק�� ל� ְְְֲִֵַַַָָָָָֹי�ב
מע�ת ל� נת��ר� ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָוי�ל��,
ל�; �מ��חוה ��ראה מ�ני וי�ל�, י��ח לא � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�פניה

י�ל. �� ואחר י�ב, ְִֵֵֶַַָָֹא�א

.Áפני�]�רצ�פ�ת מי�[פרצופי �פני[מפיה�]המק�ח�ת ְְְְִִֵַַַַ
י�י לא � זרה ��ראהעב�דה מ�ני וי��ה, �יה� על �יו ח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

זרה. לעב�דה ְֲִֵַַָָָ�מנ�ק

.Ë�ע�א ��א �י על א� � לעצמ� זרה עב�דה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹהע��ה
לבקשתו]�יד� עשאה אומ� עבד�[אלא ��א �י על וא� , ְְֲִֶַַָָָֹ

וכ� �מ�נה". וכל פסל ל� תע�ה "לא ��אמר: ל�קה, �ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
לג�י א�ת� ע�ה אפ�� � לאחרי� �יד� זרה עב�דה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהע��ה
לפיכ�, לכ�". תע�� לא מ�כה "ואלהי ��אמר: ל�קה, �ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

��י�. ל�קה לעצמ�, �יד� זרה עב�דה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהע��ה

.Èצ�ר�ת לע��ת �אינ�[אד�]אס�ר �י על וא� לנ�אי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כס� אלהי א�י, תע��� "לא ��אמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעב�דה
זהב ו�ל �ס� �ל צ�ר�ת �ל�מר, � לכ�" תע�� לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
�ה� ויד�� ה��עי� �ה� יטע� ��א �די לנ�אי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ה�

האד�[זרה]לעב�דה צ�רת א�א לנ�אי, לצ�ר אס�ר ואי� . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
�אב�, ולא �סיד ולא �ע� לא צרי�, אי� לפיכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ�לבד.
ה���ר �ג�� ��לטת, ה��רה ��היה וה�א האד�; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצ�רת

ל�קה.[קישוטי�]וה���ר צר, וא� �ה�; וכ��צא ��טרקלי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ס�ני� �ל צ�רה א� מ�קעת, ה��רה היתה א� ,[צבע]אבל ְֲִַָָָָ�ְִֶַַַָָ

צ�ר�ת א� וה�בל��ת, ה��ח�ת ��י �על ה��ר�ת ְְְִֵֶַַַַַַ�ג��
מ�ר�ת. א�� הרי � �אריג ָ�ְְֲִִֵֵֶָ�ר�קמי�

.‡È�א � אד� צ�רת �ה�א ח�ת� עליה ��� ִֵֶֶֶַַַַָָָָָט�עת
לה�יח� אס�ר � ��לטת ה��רה �מ�ר[בביתו]היתה , ְְִֶֶַַָָָָָ�ָ

�� חקיקה]לח�� יוצרת �[כי ��קעת ה��רה היתה וא� ; ְְְִַַַַָָָָֹ
�� �ע�ה �ה�ח�� מ�ני ,�� לח�� ואס�ר לה�יח�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מ�ר
��כבי� �לבנה ח�ה �מ�ת לצ�ר אס�ר וכ� ��לטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָה��רה
�ע��� לא � א�י" תע��� "לא ��אמר: �מלאכי�, ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹ�מ�ל�ת
ה��ח על ואפ�� ��ר��, לפני המ���י� ���י� ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָ�דמ�ת

בולטות] מ�[שאינ� ח�� ח�ה נפ� ��אר ה�המ�ת צ�ר�ת .ְְִֵֶֶַַָָ
לצ�ר מ�ר � �ה� וכ��צא �ד�אי� אילנ�ת וצ�ר�ת ָָ�ְְְִִֵֶַָָָָָָהאד�,

��לטת. ה��רה היתה ואפ�� ְֲִֶֶַַָָָָא�ת�,

�
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האג��ת‡. ירקות]�ל וכל[של ה�מחי� וכל ���וקי�, ֲָָ�ְְְְִִֶַַָָָָ
מכ�רי� �חזקת � ���וקי� בז'ה�לת�ת טמאה [לקבל ְְְְִֶֶַַַָָ�ְִָ

��ר��משקי�] מ�ני האג��ת, מוכרי�]; ה�י�[של לז�� ֲָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָ
ל�תתי� וה�לת, וה�מח �מיד; במי�]עליה� א�ת�[רוחצי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

�רחי� א�ת� �ח�לקי� ח�י� וכ� א�ת�. ט�חני� �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָואחר
ו�ל� ל��י� חתיכות]אחת ג' או לב' שוברי� א' גרעי� �] ְְִִַַַָֹ

קדרה מע�ה מה� לע��ת הריפ�ת[תבשיל]�די �ג�� ,�] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָ
מק��,גריסי�] �כל מכ�רי� �חזקת ה� הרי � �ה� ְְִָָָ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַָוכ��צא

�� �ל �י� �וקי� �ל �די�י� א�ת� ���תתי� מ�ני י�; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
קל�ת�. ְְִִָָָלהסיר

טמאה,·. �חזקת ה� הרי � מכ�רי� �חזקת �ה� א�� ְָ�ְְְֲִֵֵֶַָ�ְְֵֵֶֶַָ�ל
ע� נאמ� ��� ועל מכ�רי�. וה� �ה� ממ�מ�י� �ה�ל ֱֶַָָ�ְְִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹמ�ני
אכלי� �אר ל�מר צרי� ואי� הכ�ר�'; 'לא ל�מר: ְְְְֳִִֵַָָָ�ֶַָָֹהאר�
הכ�ר�'. 'לא ל�מר עליה� נאמ� האר� �ע� חזקה, לה� ְְ�ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אי�

נאמ�‚. האר� ע� ואי� מכ�רי�, �חזקת ה�גי� ְְֱִֵֶֶַָָָָ�ְְִֶַַָָ�ל
�חזקת לע�ל� ה�גי� לפיכ�, הכ�ר�'; 'לא ל�מר ְְְְְְִִֶַַָָָ�ֲֵֶַֹעליה�
�י� �כפי�, ��ד� �י� �חר�, ��ד� �י� � ה�גי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�טמאה.

�מצ�דה רשתות]��ד� מיני ה�צ�דה[� את נער לא א� � ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
האר� ע� ואי� הכ�ר�. נער, וא� הכ�ר�; לא ְְְֵֶַָָ�ְְְִִֵ�ֲֵֶֹעליה�,
ה� והרי עליה�', ה�צ�דה את נער�י 'לא ל�מר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמ�

�טהרה. לצ�ד� ��ת��� עד טמאה ְְְְֳִֵֶַַָָָָ�ְְֶַ�חזקת

ה�יר„. דגי�]�ל ��פל[של טה�ר ציר מכ�ר. �חזקת ְְִֶַַָ�ְִֶַָָָ
�מ��א �מכ�יר מ�קה, ה�ל הרי � �ה� �ל מי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלת�כ�
�דב� יי� לת�כ� נפל טמא. חזקת� לפיכ� מ�קי�; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�טמאת
��אר ��תערב� �ר�ת מי וכ� הרב. אחר ה�לכי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי � �ה� �ל �מי� נתערב� הרב; אחר ה�לכי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה��קי�,
חגבי� וציר �מכ�יר. מ�קי� טמאת �מ��א מ�קה, ְְְְֲִִִִַַַָ�ְִֵֶַַַֹה�ל

מ�קי�. טמאת מ��א אבל מכ�יר, אינ� � ְְִַַ�ְְֲִִִֵֵֵַַָטמאי�

�א�‰. וטה�ר; �מי�, מ�יק� � האר� מע� ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה��קח
היה וא� �מקוה; מ�הרי� ה�י� הרי מי�, ה�יר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
��� וה�י� טמאה, מק�לת אינ� �גי�, �ל מליחה ְְִֶַַָָ�ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ר��
�ת; �ה� לט�ל אמ�רי�? �ברי� ��ה �מע�ט�. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ�טל�

לקדרה תבשיל]אבל מינ�[� את מי� מצא המי�], את מי� �] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונע�ר �ה�ע�ט[� טמאי�, ה�י� רב ונמצא� , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

��קוה. טהר לא ��יר ְִִֶֶַַַָָָֹ�היה

.Â,י�� ה��כר היה אפ�� טהרה, �חזקת מק�� �כל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָה�ר�ת
מכ�רי�. �חזקת� מ�ברי� �הי� א� �הכ�ר�, ��דע ְִָ�ְְְְִִֶֶֶָָָָ�ֵֶֶַַעד

.Êצמח]הא�ג �ל[מי� וכ� טמאה. �חזקת מק�� �כל , ְְְֶַָָָ�ְְֵָָ
חנ��ת �תחי על �גמי ה�ל�י�ת וה�ל�עי� �ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַה���אי�

�טמאי�.[כדוגמאות] מכ�רי� �חזקת ,ְְֶַ�ְְִִֵָ

.Áה�מא�ת מהלכ�ת ק�לה �בדברי ���רה ה�ת�ב ְ�ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
�תר�מ�ת וקד�יו מק�� לעני� א�א אינ� � ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוה�הר�ת

מ�ה�נס ה�מאי� את הזהיר �הרי �לבד, �ני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�מע�ר
אבל �טמאה. �מע�ר �ר�מה א� קד� לאכל א� ְֲָָ�ְְְֱֲִֵֶֶַַָָֹֹל�ק��
טמאי� ח�י� לאכל מ�ר א�א �לל, א��ר �ה� אי� � ְִִֵ�ֱֶָֹ�ְִִֵֶֶָָָ�ַהח�י�
י�ע א�ר "וה��ר נאמר: הרי טמאי�. מ�קי� ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָול���ת
�אינ� מ�רי�, �הח�י� מ�לל � יאכל" לא טמא, ִֵֶָ�ִ�ְְִֵֵֵֶַָָָָֹ�כל
הרא��� מה מ�ני ,�� א� קד�י�. �ב�ר א�א ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמד�ר
�אכילה, אס�ר ��היה לא �ס�ל? וה�ני טמא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ֶַ��ח�י�
ח�י� �ל �ני נגע �א� �לקד�, לתר�מה מ��� למנ�ת ִ�ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹא�א
�אכלי� נגע א� וכ� �לי�י. א�ת� וע�ה �סל� ְְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָָָָ�תר�מה

�ל א�ת� וע�ה ט�א�, � קד� וכ��ל ��ארנ�. �מ� י�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
�סל�. �תר�מה, נגע א� � ח�י� �ל �ני אכל ְְִִִַָָָָ�ִֵֵֶֶָֹהא�כל

.Ëמ�ר �� ול���ת�, טמאי� ח�י� לאכל ���ר ���ְֵֶ�ֱֶָֹ�ְְְִִִֵָָ�ָ
ל� וי� י�ראל; ��אר� לח�י� טמאה מותר]לגר� �] ְִֹ�ְְָ�ְְְִִֵֵֶֶֶָ

המת�ני� הח�י� את שהופרשו]לט�א וכ�[� לכ�ח�ה. , ְֵֶַַ�ְִַ�ְְְִִֵַָָ
הזהיר הרי �ה�. �לה�מא ה�מא�ת �כל ל�ע לאד� ְְְֲִִִֵֵֶָָ�ְְִַַָָָָ�מ�ר
� מ�לל �מת; מ�ה�מא ה�זיר ואת אהר� �ני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ת�ב
לה�מא מ�רי� �נזירי� �הני� ו�א� מ�רי�, הע� ְִִֵָָ�ְְֲִִִִֶַָֹ�ֶָָָ��ל

מת. מ�מאת ח�� טמא�ת, ְֵַ�ְִ�ְִָ��אר

.Èמ�ני רגל, �כל טה�רי� להי�ת מזהרי� י�ראל ְְְְְִִִִֵֶֶָָ�ְִֵָָ�ל
��אמר וזה קד�י�. ולאכל ל�ק�� לה�נס נכ�ני� ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ה�
נטמא, וא� �לבד; �רגל ת�ע�", לא "�בנבלת� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ���רה:

מזהר. אינ� ה�נה, ימ�ת ��אר אבל ל�קה. ְָ�ְְֲִֵֵֶַָָָָאינ�

.‡È,�למד ה�מ�עה מ�י � יח�ו" וה�ה�ר ְְְְִִֵַַַַָָָָָ"ה�מא
יאכל לא אבל אחת. �קערה א�כלי� וה�ה�ר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�ה�מא
י��ה ולא נ�ה, ��היא אחת �קערה א��� ע� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹה�על
יאכל ולא ��ארנ�. �מ� ה��ס, את ל� תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹע��,
לבעל. יב�א ��א עברה, הר�ל מ�ני ה�בה, ע� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�ב

.·Èול���ת טמאי� אכלי� לאכל ���ר �י על ְְְֱֳִִִֵֶָָֹ�ִֶַַא�
ח�יה� א�כלי� הי� הרא��ני� חסידי� � טמאי� ֵֶ�ְְְֲִִִִִִִֵַָָמ�קי�
וה� ימיה�; �ל ��� ה�מא�ת מ� ונזהרי� ְְֵֵֶָָ�ְ�ְְְֳִִִַָָָ�טהרה,
ודר� היא, יתרה קד�ה זה ודבר '�ר��י�'. ְְִֵֶֶָָ�ְְְְִִִֶַָָָה�קראי�
י�ע ולא הע�, מ�אר �פ�ר� נב�ל אד� ��היה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹחסיד�ת
לידי מביאה �ה�רי�ה ע�ה�; וי��ה יאכל ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
לידי מביאה ה��� וטהרת רעי�, מ�ע�י� ה��� ְְֲֳֳִִִִִֵַַַַַָָָָטהרת
��רמת ה�פ� �קד�ת הרע�ת, ה�ע�ת מ� ה�פ� ֶֶֶֶַַ�ְִֵֶֶַַַָָ�ְקד�ת
קדשי�, והיית� "והתק���� ��אמר: ��כינה, ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלה�מ�ת

אני". קד�� ֲִִָ�י

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני יו�
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א�� מ�ל טמאה ��ק�לי� �לי� לידע � ההלכ�ת א�� ְִֵָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָעני�
מ��אי� ה�לי� וכיצד מ��אי�, �אי� וכלי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�ַה�מא�ת,

א��. �פרקי� � זה עני� �בא�ר ְְְְִִִִֵֵֶַָָ�מט�אי�.
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האג��ת‡. ירקות]�ל וכל[של ה�מחי� וכל ���וקי�, ֲָָ�ְְְְִִֶַַָָָָ
מכ�רי� �חזקת � ���וקי� בז'ה�לת�ת טמאה [לקבל ְְְְִֶֶַַַָָ�ְִָ

��ר��משקי�] מ�ני האג��ת, מוכרי�]; ה�י�[של לז�� ֲָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָ
ל�תתי� וה�לת, וה�מח �מיד; במי�]עליה� א�ת�[רוחצי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

�רחי� א�ת� �ח�לקי� ח�י� וכ� א�ת�. ט�חני� �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָואחר
ו�ל� ל��י� חתיכות]אחת ג' או לב' שוברי� א' גרעי� �] ְְִִַַַָֹ

קדרה מע�ה מה� לע��ת הריפ�ת[תבשיל]�די �ג�� ,�] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָ
מק��,גריסי�] �כל מכ�רי� �חזקת ה� הרי � �ה� ְְִָָָ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַָוכ��צא

�� �ל �י� �וקי� �ל �די�י� א�ת� ���תתי� מ�ני י�; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
קל�ת�. ְְִִָָָלהסיר

טמאה,·. �חזקת ה� הרי � מכ�רי� �חזקת �ה� א�� ְָ�ְְְֲִֵֵֶַָ�ְְֵֵֶֶַָ�ל
ע� נאמ� ��� ועל מכ�רי�. וה� �ה� ממ�מ�י� �ה�ל ֱֶַָָ�ְְִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹמ�ני
אכלי� �אר ל�מר צרי� ואי� הכ�ר�'; 'לא ל�מר: ְְְְֳִִֵַָָָ�ֶַָָֹהאר�
הכ�ר�'. 'לא ל�מר עליה� נאמ� האר� �ע� חזקה, לה� ְְ�ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אי�

נאמ�‚. האר� ע� ואי� מכ�רי�, �חזקת ה�גי� ְְֱִֵֶֶַָָָָ�ְְִֶַַָָ�ל
�חזקת לע�ל� ה�גי� לפיכ�, הכ�ר�'; 'לא ל�מר ְְְְְְִִֶַַָָָ�ֲֵֶַֹעליה�
�י� �כפי�, ��ד� �י� �חר�, ��ד� �י� � ה�גי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�טמאה.

�מצ�דה רשתות]��ד� מיני ה�צ�דה[� את נער לא א� � ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
האר� ע� ואי� הכ�ר�. נער, וא� הכ�ר�; לא ְְְֵֶַָָ�ְְְִִֵ�ֲֵֶֹעליה�,
ה� והרי עליה�', ה�צ�דה את נער�י 'לא ל�מר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמ�

�טהרה. לצ�ד� ��ת��� עד טמאה ְְְְֳִֵֶַַָָָָ�ְְֶַ�חזקת

ה�יר„. דגי�]�ל ��פל[של טה�ר ציר מכ�ר. �חזקת ְְִֶַַָ�ְִֶַָָָ
�מ��א �מכ�יר מ�קה, ה�ל הרי � �ה� �ל מי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלת�כ�
�דב� יי� לת�כ� נפל טמא. חזקת� לפיכ� מ�קי�; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�טמאת
��אר ��תערב� �ר�ת מי וכ� הרב. אחר ה�לכי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי � �ה� �ל �מי� נתערב� הרב; אחר ה�לכי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה��קי�,
חגבי� וציר �מכ�יר. מ�קי� טמאת �מ��א מ�קה, ְְְְֲִִִִַַַָ�ְִֵֶַַַֹה�ל

מ�קי�. טמאת מ��א אבל מכ�יר, אינ� � ְְִַַ�ְְֲִִִֵֵֵַַָטמאי�

�א�‰. וטה�ר; �מי�, מ�יק� � האר� מע� ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה��קח
היה וא� �מקוה; מ�הרי� ה�י� הרי מי�, ה�יר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
��� וה�י� טמאה, מק�לת אינ� �גי�, �ל מליחה ְְִֶַַָָ�ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ר��
�ת; �ה� לט�ל אמ�רי�? �ברי� ��ה �מע�ט�. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ�טל�

לקדרה תבשיל]אבל מינ�[� את מי� מצא המי�], את מי� �] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונע�ר �ה�ע�ט[� טמאי�, ה�י� רב ונמצא� , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

��קוה. טהר לא ��יר ְִִֶֶַַַָָָֹ�היה

.Â,י�� ה��כר היה אפ�� טהרה, �חזקת מק�� �כל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָה�ר�ת
מכ�רי�. �חזקת� מ�ברי� �הי� א� �הכ�ר�, ��דע ְִָ�ְְְְִִֶֶֶָָָָ�ֵֶֶַַעד

.Êצמח]הא�ג �ל[מי� וכ� טמאה. �חזקת מק�� �כל , ְְְֶַָָָ�ְְֵָָ
חנ��ת �תחי על �גמי ה�ל�י�ת וה�ל�עי� �ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַה���אי�

�טמאי�.[כדוגמאות] מכ�רי� �חזקת ,ְְֶַ�ְְִִֵָ

.Áה�מא�ת מהלכ�ת ק�לה �בדברי ���רה ה�ת�ב ְ�ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
�תר�מ�ת וקד�יו מק�� לעני� א�א אינ� � ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוה�הר�ת

מ�ה�נס ה�מאי� את הזהיר �הרי �לבד, �ני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�מע�ר
אבל �טמאה. �מע�ר �ר�מה א� קד� לאכל א� ְֲָָ�ְְְֱֲִֵֶֶַַָָֹֹל�ק��
טמאי� ח�י� לאכל מ�ר א�א �לל, א��ר �ה� אי� � ְִִֵ�ֱֶָֹ�ְִִֵֶֶָָָ�ַהח�י�
י�ע א�ר "וה��ר נאמר: הרי טמאי�. מ�קי� ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָול���ת
�אינ� מ�רי�, �הח�י� מ�לל � יאכל" לא טמא, ִֵֶָ�ִ�ְְִֵֵֵֶַָָָָֹ�כל
הרא��� מה מ�ני ,�� א� קד�י�. �ב�ר א�א ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמד�ר
�אכילה, אס�ר ��היה לא �ס�ל? וה�ני טמא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ֶַ��ח�י�
ח�י� �ל �ני נגע �א� �לקד�, לתר�מה מ��� למנ�ת ִ�ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹא�א
�אכלי� נגע א� וכ� �לי�י. א�ת� וע�ה �סל� ְְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָָָָ�תר�מה

�ל א�ת� וע�ה ט�א�, � קד� וכ��ל ��ארנ�. �מ� י�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
�סל�. �תר�מה, נגע א� � ח�י� �ל �ני אכל ְְִִִַָָָָ�ִֵֵֶֶָֹהא�כל

.Ëמ�ר �� ול���ת�, טמאי� ח�י� לאכל ���ר ���ְֵֶ�ֱֶָֹ�ְְְִִִֵָָ�ָ
ל� וי� י�ראל; ��אר� לח�י� טמאה מותר]לגר� �] ְִֹ�ְְָ�ְְְִִֵֵֶֶֶָ

המת�ני� הח�י� את שהופרשו]לט�א וכ�[� לכ�ח�ה. , ְֵֶַַ�ְִַ�ְְְִִֵַָָ
הזהיר הרי �ה�. �לה�מא ה�מא�ת �כל ל�ע לאד� ְְְֲִִִֵֵֶָָ�ְְִַַָָָָ�מ�ר
� מ�לל �מת; מ�ה�מא ה�זיר ואת אהר� �ני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ת�ב
לה�מא מ�רי� �נזירי� �הני� ו�א� מ�רי�, הע� ְִִֵָָ�ְְֲִִִִֶַָֹ�ֶָָָ��ל

מת. מ�מאת ח�� טמא�ת, ְֵַ�ְִ�ְִָ��אר

.Èמ�ני רגל, �כל טה�רי� להי�ת מזהרי� י�ראל ְְְְְִִִִֵֶֶָָ�ְִֵָָ�ל
��אמר וזה קד�י�. ולאכל ל�ק�� לה�נס נכ�ני� ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ה�
נטמא, וא� �לבד; �רגל ת�ע�", לא "�בנבלת� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ���רה:

מזהר. אינ� ה�נה, ימ�ת ��אר אבל ל�קה. ְָ�ְְֲִֵֵֶַָָָָאינ�

.‡È,�למד ה�מ�עה מ�י � יח�ו" וה�ה�ר ְְְְִִֵַַַַָָָָָ"ה�מא
יאכל לא אבל אחת. �קערה א�כלי� וה�ה�ר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�ה�מא
י��ה ולא נ�ה, ��היא אחת �קערה א��� ע� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹה�על
יאכל ולא ��ארנ�. �מ� ה��ס, את ל� תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹע��,
לבעל. יב�א ��א עברה, הר�ל מ�ני ה�בה, ע� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�ב

.·Èול���ת טמאי� אכלי� לאכל ���ר �י על ְְְֱֳִִִֵֶָָֹ�ִֶַַא�
ח�יה� א�כלי� הי� הרא��ני� חסידי� � טמאי� ֵֶ�ְְְֲִִִִִִִֵַָָמ�קי�
וה� ימיה�; �ל ��� ה�מא�ת מ� ונזהרי� ְְֵֵֶָָ�ְ�ְְְֳִִִַָָָ�טהרה,
ודר� היא, יתרה קד�ה זה ודבר '�ר��י�'. ְְִֵֶֶָָ�ְְְְִִִֶַָָָה�קראי�
י�ע ולא הע�, מ�אר �פ�ר� נב�ל אד� ��היה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹחסיד�ת
לידי מביאה �ה�רי�ה ע�ה�; וי��ה יאכל ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
לידי מביאה ה��� וטהרת רעי�, מ�ע�י� ה��� ְְֲֳֳִִִִִֵַַַַַָָָָטהרת
��רמת ה�פ� �קד�ת הרע�ת, ה�ע�ת מ� ה�פ� ֶֶֶֶַַ�ְִֵֶֶַַַָָ�ְקד�ת
קדשי�, והיית� "והתק���� ��אמר: ��כינה, ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלה�מ�ת

אני". קד�� ֲִִָ�י

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני יו�
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א�� מ�ל טמאה ��ק�לי� �לי� לידע � ההלכ�ת א�� ְִֵָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָעני�
מ��אי� ה�לי� וכיצד מ��אי�, �אי� וכלי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�ַה�מא�ת,

א��. �פרקי� � זה עני� �בא�ר ְְְְִִִִֵֵֶַָָ�מט�אי�.
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ה��רה,‡. מ� טמאה ��ק�לי� ה� כלי� מיני ְִַָָ�ְְְִִִִֵֵֵֶַָ�בעה
�כלי עצ�, �כלי ע�ר, �כלי וה��י�, ה�גדי�, ה�: ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָוא��
�לי "מ�ל א�מר: ה�א הרי חר�. �כלי ע�, �כלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמ�כ�ת,
"א� נאמר: מ�כ�ת �בכלי �ק", א� ע�ר א� בגד א� ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָע�
חר� �לי "וכל נאמר: חר� �בכלי ה�ס�", ואת ה�הב ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאת

��כ�". אל מה� י�ל ֲִֵֶֶֶֹא�ר

ה�מ�עה·. רבינו]מ�י ��אמר[ממשה ��ה למד�, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
מ� הע��יי� �לי� לר��ת ע�י�", מע�ה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ���רה:
ה�י� וה�א ע�י�; �ל העצמ�ת �מ� ה�לפי� �מ� ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָה�רני�
מעצמ�ת הע��יי� �לי� אבל וח�ה. �המה מיני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָל�אר
מ�נ� הע��יי� מ�לי� ח�� טמאה; מק�לי� אינ� ְְֲִִִִֵַָָ�ְְִֵַָָהע��,

ה�עמית �ביצת �לבד, יענה]העזנ�ה ה�איל[בת � המצ�ה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָ�ִָ
וקר עצ�; �כלי טמאה מק�לי� לעצ�, ��מי� [��בוה� ְְְְִִֵֶֶַ�ְְְִִֶֶָָ

ס�פרי�.נראה] מ�ברי ��מאת� ְְְִִִֵָָ�ְֵֶַ�עיני,

וכל‚. �מע�ר�, ���� ח�ה מעצמ�ת הע��יי� ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�לי�
טמאת ולא ה�מא�ת, מ� טמאה מק�ל ואי� טה�ר, � ����ְְֵֵֶַַָָ�ְִַָ�ְְֹ�ְַ

מק�ל[הזב]מדרס אינ� ,��� ה�דל מ�מר �גד הא�רג א� ; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למד�, ה�מ�עה מ�י � ע�ר" א� בגד "א� ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ�טמאה,
ח�ר �אר�. ה�דל מ� ע�ר א� האר�, מ� ה�דל מ� �גד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
� מ�יחה א� ח�ט אפ�� �אר�, ה�דל ע� ��� ה�דל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�
לטמאה, אחד ה� �א�� �ניה� את ���י� ח��ר ח�ר� ְָ�ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָא�

טמאה. מק�ל ה�ל הרי � זה י�מא זה נטמא ְָ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�א�

אינ�„. � הע�� מע�ר הע��יי� �ה�לי� לי, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיראה
��ר ה�א הלא �אמר, וא� עצמ�תיו. �מ� טמאה ְְְְֲִֵַַָָָֹֹ�ְְִַמק�לי�
אינ� ה�ג ע�ר ה�ה � וח�ה �המה �ע�ר �פ�י�, עליו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹלכ�ב
��ר היה ��סקת �אינ� זהמת� ול�לי טמאה, ֲֵֵֶֶֶָָָָָ�ְְֵָ�ְֵַמק�ל
��ר טמאה מק�ל �אינ� ��בר למד�, ה�ה ְֵָָ�ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלתפ�י�.

זהמה. ל� אי� א� ֲָ�ְִִִִֵלתפ�י�

ת�רה,‰. מ�ברי טמאה מק�לי� אינ� זכ�כית ְְִִֵָָ�ְְְְִִֵֵַָ�לי
�תח�ת ה�איל טמאה. מק�לי� ��הי� עליה� �זר� ְְִִַָ�ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָוחכמי�
מ�ני חר�; �כלי ה� הרי חר�, �כלי הח�ל מ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ר�ת�
א�א מאויר�, ����א� עליה� �זר� לא �בר�, נראה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ���כ�
מ�כ�ת. �כלי מ���, �י� מ��כ� �י� �ה� ה�מאה ���ע ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ�ִֶַַַעד

���טיה� על טמאה �זר� קיבול]ולא בית ללא זכוכית �], ְְָֹ�ְְֵֶַָ
��רפי� ואי� �מקוה. טהרה לה� ואי� מק�ליה�. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
לתל�ת א�א עליה� �זר� ��א � וקד�י� �ר�מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה�

לשרו�] ולא לאכול .[לא

.Â�ואי לע�ל�, טה�רי� � אבני� �כלי אדמה �כלי �ללי� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָ�לי
מדרס טמאת ולא ה�מא�ת מ� טמאה לא[הזב]מק�לי� , ְְִַ�ְִַָ�ְְֹ�ְְִַָֹ

מק�ליה�. �י� ���טיה� �י� ס�פרי�, מ�ברי ולא ת�רה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹמ�ברי

.Ê�ה�צי ��לע דקי�]�יל הרעי[עצי� �ית �ר� והקיא� , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
א� �ללי� �כלי ה� א� ספק ה� הרי �לי�, מה� הע��ה �ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

קפיפה אבל ��הי�; ע� ע�]�כלי �בלע[סל ��טמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�טמאת�. היא הרי � הרעי �ית �ר� והקיא� �יל, ְָָ�ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָא�ת�

.Á�חר �ל ו�לח� וכ�א מנ�רה �ג�� חר�, �לי ְֶֶֶָ�ְְְְְְִֵֵֵֶֶָ���טי
טמאת ולא ה�מא�ת מ� טמאה מק�לי� אי� � �ה� ְַ�ְְֹ�ְִַָ�ְְְִֵֵֶַַָוכ��צא

��אמר: ס�פרי�, מ�ברי ולא ת�רה מ�ברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חר�, �כלי ��� ל� ��� �ל � ��כ�" אל מה� י�ל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"א�ר

טה�ר. ,��� ל� ו�אי� טמאה; ְְֵֶָָ�ְֵַמק�ל

.Ë,�וה�ס�רי ה��יני� �ג�� ���טיה� אחד � מ�כ�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�לי
ה��ר�ת �ג�� מק�ליה� סירי�]א� [�וה��מקמ�סי�[� ְְְְְְִֵֶַַַ

א�רקומקומי�] �בר "�ל ��אמר: טמאה, מק�לי� ה�ל �ְְִַַֹ�ְֱֲֶֶֶַָָָָ
מג�ל א� �בה אפ�� ���ט. �י� מק�ל �י� בא�", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא

מק�ל[ארו�] �ה� מ�כת �ל �ה� סאהוכ��צא אר�עי� י� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
�בר". "�ל ��אמר: טמאה, מק�לי� � יתר א� ְֱֶֶַָָָָ�ְְְִֵַַָ�לח

.Èהערבה �ג�� מק�ליה� � עצ� �כלי ע� �כלי ע�ר ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�לי
מ�ברי[נוד]והחמת[קערה] טמאה מק�לי� �ה�, וכ��צא ְְְְִֵֵֶֶַַַָ�ְְִִֵָ

והע�ר וה��א ה��ח�ת �ג�� ���טיה� אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָת�רה;
א�א טמאה מק�לי� אי� �ה�, וכ��צא עליו ְֶָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�א�כלי�
א� ע�ר א� בגד א� ע� �לי "מ�ל ��אמר: ס�פרי�, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמ�ברי
ק��ל, �ית ל� ��� �ק מה למד�, ה�מ�עה מ�י � ְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ק"
לכל ע� �כלי � עצ� �כלי ק��ל; �ית ל� ��� �ל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹא�
מ�ברי ���טיה� ��מאת אמ�רי� �ברי� ��ה ְְְִִֵֵֶַ�ְֲִִֶֶַָָָ�בר.
�מדרס אבל מדרס; מ�מאת ח�� טמא�ת, ��אר ְְְְֲִִַַָָ�ְִ�ְְִִָס�פרי�?
ה���ב "�ל ��אמר: � ה��רה מ� מ��אי� וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה�ב
א� למ��ב הע��י �ל יטמא", ה�ב עליו י��ב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָא�ר
למ��ב, הע��י זכ�כית �לי וכל ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמר�ב,

מ�בריה�. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמ��א

.‡Èה�נ�ס מ� �י� �פ��י�, מ�מר �י� � אריג �ה�א ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל
לפשת�] דומה ה�דלי�[צמח �ברי� מ�אר א� ה��י ְְְִִִִֵֶַַָָא�

וה�בדי� טמאה. לעני� '�גד' ה�קרא ה�א � [צמר����ה ְְְִִֶֶַַַַָָָ�ְְְִַָָ
�בר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָ�בגדי�

.·È�ה�ד�לי �ער ח�טי ה�א � ��ל�לת,[שזורי�]ה�ק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ
האר�גי� וערב]א� הע�י�,[שתי מ� הע��י אחד �בגדי�. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ

�ה�, וכ��צא וה�רה ה��ס מ�נב א� �מ�י�, מ�מר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא�
ה�רצ�פי� �מ� מה� האריג גדולי�]ואחד ה�ד�ל[שקי� א� , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

חבק החבלי�[חגור]�מ� אבל .�� וכ��צא חמ�ר �ל ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָ
� �פ��י� מ�מר �י� ה�ער מ� �י� ה�ז�רי�, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוה��יח�ת

עצמ�. �פני טמאה מק�לי� ְְְִֵַָָ�ְְִֵַָאינ�

.‚È�ה�ני �מ� הערבה �מ� ה�מא מ� הע��יי� ה�לי� ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ל
�מ� אילנ�ת �מ�ל�י וה�ריגי� העלי� �מ� �מרי� ���ת ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָ�מ�
וה��צ�ת וה�חצלא�ת וה�רסקלי� ה�פיפ�ת �ג�� ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחל�,
�לי אחד �ע�. האר� מ� �דל �ה�ל ע�, �לי �כלל ה�ל �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מ� מעפר הע��י �לי � �בר לכל נתר �לי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחר�,
�לי זה הרי � ��ב�� א�ת� ��רפי� �� ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרי�,
מ�אר �ה� וכ��צא וה��ח וה�ירי� וה���ר ְְִֵֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַַַַחר�.
מק�לי� ה�ל � עליה� ��ב�לי� א� �ה� �א�פי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�נינ�ת,

�וה. חר� �לי וטמאת וטמאת� ��רה, �י� ְְֵֶֶַָָ�ְְָָ�ְְִָָ�טמאה

שלישי יו�
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טמאה‡. מק�ל זה הרי � מק�� מ�ל ק��ל �לי ְָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהע��ה
וה�א �ע�ר; ק��ל לכלי ואי� ה��רה; מ� �ה�א, ְְְְִִִִִֵֶַָָ�כל

��עמד �אפ�ר ק�מה, �ל �בר מעמד]��ע�ה יחזיק �]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

ה��ה הע�ר מ� �יס הע��ה �]�יצד? היינו נתע�ד[� ��א ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מק�ל אינ� �ה�יר �י על א� ה�יר, מ� א� ְָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�לל,
ה�ינ�ק�ת חקק�� אפ�� והא���, והאג�ז הר��� מ�ל�ת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָא�
הרי � מאזני� לכ� �התקינ�� א� העפר, את �ה� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד

י � וקט� ��טה חר� ��ינ�ק טמאה; מק�לי� לה�א�� � ְְִֵַ�ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
�לי� הע��ה אבל מח�בה. לה� �אי� �י על א� ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה,
�ה�, למד �חקק�� היב�י� וה�לעת והאתר�ג ה�פת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ�
��עמד� אפ�ר �אי לפי טה�רי�, ה� הרי � �ה� ���צא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מ�עט. זמ� ְֶַָָא�א

וה�חק·. מאזני� המידות]קנה בו שמוחקי� כלי �]��� ְְְִֵֵֶַַַַֹ
והאסל מ�כת, ק��ל �ית נשיאה]�ה� מוט �ית[� �� ��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�מ�ל מי�, ק��ל �ית �� ��� עני �ל וקנה מע�ת, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָק��ל
�ל �מ�חזת מר�לית, מק�� א� מז�זה ק��ל �ית �� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

�נקס ול�ח �מ�, ק��ל �ית �� ��� ���[רשימות]ע� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
�י על א� �ה�, וכ��צא א�� �ל � �עוה ק��ל �ית ��ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
�ל ק��ל �ית �ה� וי� ה�איל � ה� ע� �לי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ����טי
ה��רה מ� טמא ואי� ��רה. �י� טמאה מק�לי� ְְִִֵֵַָָָָ�ְְִֶַ�ה�א,
�ית את והמ��� �ה�, ��� לב�� ה���ל �ית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא�א
על ה�תר אבל ל�. צרי� ה���ל ��ית ה�לי מ�אר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה���ל
וטמא ה��רה; מ� טה�ר ה���ט, ה�לי מ�אר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹה�ר�

��ארנ�.[מדרבנ�]מ�בריה� �מ� , ְְְִִֵֵֶֶַ

�יצד?‚. ק��ל. �ית אינ� למ�את�, הע��י ק��ל ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ�ית
ה��� �� ות�קעי� ק��ל, �ית �� �ח�קקי� ע� �ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�קעת
טמאה; מק�לת אינ� היא, נ�חי� �ל א� � �רזל ְָ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ל
למ�את�. א�א נע�ה לא ק��ל, �ית �� ��� �י על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�א�
מק�לת ז� הרי צ�רפי�, �ל היתה וא� �זה. ���צא �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכ�

מג�יהי� �ה� מ�ני עת,[שולפי�]טמאה; �כל ה�רזל את �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�פ�ת את ��[שארית]�מק�צי� ה�תק�צת וה�ס� ה�הב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.�� ���צא �ל וכ� לק�לה. נע�ה והרי ה���, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ�חת

וה�ג�ל�ת„. ה���ת רגלי �חת החק�ק [ארונות]ה�� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
�� ואי� טה�ר � מק�ל �ה�א �י על א� � �ה� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�� לסמ� א�א לק�לה ע��י �אינ� לפי ק��ל, �לי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמ���
ע� �לי �כל טמאה מק�לת � ה�� �פ�פרת ְְְֵֵָָ�ְְְִֶֶֶֶַַַַ�לבד.
ט�ה א�א לק�ל יכ�לה אינ� אפ�� טמאה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�ְְִֶַ��ק�לי�
מק�לת אינ� לק�לה, �חתכ� ה�נה ��פ�פרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נח�כה לא וא� ��ת�כ�; ה�ב� �ל את ���ציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�טמאה
�ל �פ�פרת אבל ע�. �לי מ���טי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלק�לה,

צמח]���ע�ת �אכלי�[מי� א�א �לי�, אינ� � �ה� וכ��צא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ח��בי�. ֲִֵה�

.‰�� ואחר ה�ז�זה, את �� ונת� �חתכ�, ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�פ�פרת
ק�לת� �דר� ��א נתנ� אפ�� � ��תל ביתנתנ� �] ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הקיר] כלפי ��תלהקיבול קבע� טמאה. מק�לת [חיבור, ְֶֶַ�ְְֶַָָָֹ
�דר�קבוע] ��א טמאה; ק�לת�, �דר� קבע� א� �ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

נת� �� ואחר ��תל, ה�פ�פרת את נת� טה�רה. ְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹק�לת�,
מק�לת ז� הרי ק�לת�, �דר� היתה א� � ה�ז�זה את ��ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אפ�� � ��תל קבע� טה�רה. ק�לת�, �דר� ו��א ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�טמאה;

טה�רה. ק�לת�, ְְֶֶַָָָָ�דר�

.Â�ה�ע מ� א� ה�סרי� מ� א�ת� �א�רגי� חבל�לי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ
מיוחד] ה�גמרמקנה ואת ה�גדי� את עליו ���יח� �די ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְָ

בשמי�] הקטרת כלי היה[� א� � ��ת��מ� �די ְְְְִִִֵֶַַָָָמ�מ�ה
�ית �� היה וא� טה�ר; קרקע, ל� �אי� �כ�רת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָע��י

�ס�ת כתחתית]ק�לת בו טמאה.[שמניחי� מק�ל זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶַֹ�ְָ

.Ê;טה�ר �ע�, ו�ל טמא; מ�כת, �ל � �המה �ל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנ�ל
ה��לה. מ�לי ח��ב זה ְִֵֵֶֶַַָָָ�אי�

.Áונ�אר[קושר]ה��רר וה�ציא�, �ע�ר, מר�לית ְְְְְִִִֵַַַָָ
��פ�ט עד טמאה מק�ל זה הרי � עמק [יתיישרמק�מ� ְְֲֵֵֶַָָֹ�ְְִֶַַָ

והרימקמטי�] �ה�א, �כל מק�לי� ק��ל �לי ��ל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מק�ל אינ� ה�ע�ת צר�ר אבל קט�. �יס �מ� ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמק�מ�

�לי. צ�רת עליו �אי� ְְִֵֶַָָָ�טמאה,

רביעי יו�

ג ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

לנחת‡. הע��י ע� �לי במקומו]�ל אינ�[לעמוד אפ�� � ְְֲִִֵֵֶַַָָ
מ�ברי לא טמאה, מק�ל אינ� � מעט �בר א�א ְְִִֵָֹ�ְֵֵַָ�ְֵֶַָָָמק�ל
ע��י �ה�א ע� �לי וכל ס�פרי�. מ�ברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹת�רה
סאה, מאה מחזיק היה אפ�� � ��ק וריק� מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלה�לטל

��לי� ל� ��� �י על ע��י[תחתית]וא� ואינ� ה�איל � ְְִִִֵֵֶַַַָ
ק��ל. �לי ��אר ��רה �י� טמאה מק�ל זה הרי ְְְִִִֵָָָ�ְְֲֵֵֶַַַלנחת,

סת� �ה�א ע� �לי ינוד]וכל או יעמוד א� נקבע א�[לא � ְְְִִֵֶָָ
נ�ח יהא ��א �די ה�רקע על �ה� לי�ב ��לי� ל� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהי�
��רי� �ה� �לח סאה אר�עי� מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהת�ל�ל,
ולא ת�רה מ�ברי לא �לל, טמאה מק�ל אינ� � ְְְְִִֵָָָֹֹ�ְְֵֵֵַָ�יב�
�דברי� לנחת. ע��י �ה�א �חזקת� מ�ני ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ברי

ק�לה �ברי ��� רבינו]א��, ה�מ�עה[ממשה �מ�י ה�; ֵ�ְְִִִֵֵַַָָָָ
לא ע� �לי א� וריק�, מלא מ�לטל �ה�א �ק מה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלמד�:
ע� �לי לה�ציא � וריק� מלא מ�לטל היה א� א�א ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָי��א

לנחת. ְֶַַָהע��י

��ה·. �ג�� לנחת, ע��יי� �ה� �חזקת� [קרו�ה�לי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נשי�] �מג�ללהסעת ה�ני�[ארו�]�בה וכ�רת ה�� וכ�רת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב�]�ב�ר שתיה מתק� א�[� � �א�� וכ��צא גד�לה ְְְְִִֵֵַָָספינה
ה� וא�� טמאה. מק�לי� אי� סאה, אר�עי� מחזיקי� ְְֵֵָ�ְְְְְִִִִֵַַַָָָהי�
�ר��ר �מל�א�: לה�לטל ע��יי� �ה� ע� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה�לי�

גדולה] ה�לכי�[חבית וקסט�ת העגלה, על א�ת� ְְִַָ�ְֲִִֶַַָָָ���יחי�
נייד] הע�ד�[ארו� וערבת עורות], מעבד ספינה[� �ב�ר , ְְֲִֵַַַָָָ

�אמצע לה�� יכ�לה �אינ� ה�ט�ה ה�פינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקט�ה,
א��, ע� �ל ה�לי� מחמ�ת אחד �ל והאר��. ה�ד�ל, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה��
א�� הרי � סאה מאר�עי� י�תר מק�לי� �ה� �י על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָא�
לה�לטל א�א מ�ח�ת� נע�� ��א טמאה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ְְִַמק�לי�
סאה, אר�עי� מק�לי� הי� א� � ע� �לי ��אר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאי�.
�מל�א�, לה�לטל ע��יי� �אינ� חזקת� � ��לי� לה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוי�
הע�ר �כלי עצ� �לי וכל טמאה. מק�לי� אי� ְְְְֵֵֶֶָָָ�ְְְִִֵַָ�לפיכ�
א�א טמאה, מק�לי� אי� � �לח סאה אר�עי� ְֶָָ�ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָהמק�לי�

מלאי�. ��ה� לה�לטל מ�ח�ת� נע�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָא�

�מ�ה‚. ה�אי� זכ�כית �ל וה�ג�ל וה�בה [�ה��ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' �ימכילי� על א� � זכ�כית �לי ��אר טה�רי�. ,ְְְְִִִֵַַָ
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ה��ה הע�ר מ� �יס הע��ה �]�יצד? היינו נתע�ד[� ��א ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מק�ל אינ� �ה�יר �י על א� ה�יר, מ� א� ְָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�לל,
ה�ינ�ק�ת חקק�� אפ�� והא���, והאג�ז הר��� מ�ל�ת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָא�
הרי � מאזני� לכ� �התקינ�� א� העפר, את �ה� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד

י � וקט� ��טה חר� ��ינ�ק טמאה; מק�לי� לה�א�� � ְְִֵַ�ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
�לי� הע��ה אבל מח�בה. לה� �אי� �י על א� ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה,
�ה�, למד �חקק�� היב�י� וה�לעת והאתר�ג ה�פת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ�
��עמד� אפ�ר �אי לפי טה�רי�, ה� הרי � �ה� ���צא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מ�עט. זמ� ְֶַָָא�א

וה�חק·. מאזני� המידות]קנה בו שמוחקי� כלי �]��� ְְְִֵֵֶַַַַֹ
והאסל מ�כת, ק��ל �ית נשיאה]�ה� מוט �ית[� �� ��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�מ�ל מי�, ק��ל �ית �� ��� עני �ל וקנה מע�ת, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָק��ל
�ל �מ�חזת מר�לית, מק�� א� מז�זה ק��ל �ית �� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

�נקס ול�ח �מ�, ק��ל �ית �� ��� ���[רשימות]ע� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
�י על א� �ה�, וכ��צא א�� �ל � �עוה ק��ל �ית ��ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
�ל ק��ל �ית �ה� וי� ה�איל � ה� ע� �לי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ����טי
ה��רה מ� טמא ואי� ��רה. �י� טמאה מק�לי� ְְִִֵֵַָָָָ�ְְִֶַ�ה�א,
�ית את והמ��� �ה�, ��� לב�� ה���ל �ית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא�א
על ה�תר אבל ל�. צרי� ה���ל ��ית ה�לי מ�אר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה���ל
וטמא ה��רה; מ� טה�ר ה���ט, ה�לי מ�אר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹה�ר�

��ארנ�.[מדרבנ�]מ�בריה� �מ� , ְְְִִֵֵֶֶַ

�יצד?‚. ק��ל. �ית אינ� למ�את�, הע��י ק��ל ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ�ית
ה��� �� ות�קעי� ק��ל, �ית �� �ח�קקי� ע� �ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�קעת
טמאה; מק�לת אינ� היא, נ�חי� �ל א� � �רזל ְָ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ל
למ�את�. א�א נע�ה לא ק��ל, �ית �� ��� �י על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�א�
מק�לת ז� הרי צ�רפי�, �ל היתה וא� �זה. ���צא �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכ�

מג�יהי� �ה� מ�ני עת,[שולפי�]טמאה; �כל ה�רזל את �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�פ�ת את ��[שארית]�מק�צי� ה�תק�צת וה�ס� ה�הב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.�� ���צא �ל וכ� לק�לה. נע�ה והרי ה���, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ�חת

וה�ג�ל�ת„. ה���ת רגלי �חת החק�ק [ארונות]ה�� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
�� ואי� טה�ר � מק�ל �ה�א �י על א� � �ה� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�� לסמ� א�א לק�לה ע��י �אינ� לפי ק��ל, �לי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמ���
ע� �לי �כל טמאה מק�לת � ה�� �פ�פרת ְְְֵֵָָ�ְְְִֶֶֶֶַַַַ�לבד.
ט�ה א�א לק�ל יכ�לה אינ� אפ�� טמאה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�ְְִֶַ��ק�לי�
מק�לת אינ� לק�לה, �חתכ� ה�נה ��פ�פרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נח�כה לא וא� ��ת�כ�; ה�ב� �ל את ���ציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�טמאה
�ל �פ�פרת אבל ע�. �לי מ���טי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלק�לה,

צמח]���ע�ת �אכלי�[מי� א�א �לי�, אינ� � �ה� וכ��צא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ח��בי�. ֲִֵה�

.‰�� ואחר ה�ז�זה, את �� ונת� �חתכ�, ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�פ�פרת
ק�לת� �דר� ��א נתנ� אפ�� � ��תל ביתנתנ� �] ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הקיר] כלפי ��תלהקיבול קבע� טמאה. מק�לת [חיבור, ְֶֶַ�ְְֶַָָָֹ
�דר�קבוע] ��א טמאה; ק�לת�, �דר� קבע� א� �ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

נת� �� ואחר ��תל, ה�פ�פרת את נת� טה�רה. ְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹק�לת�,
מק�לת ז� הרי ק�לת�, �דר� היתה א� � ה�ז�זה את ��ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אפ�� � ��תל קבע� טה�רה. ק�לת�, �דר� ו��א ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�טמאה;

טה�רה. ק�לת�, ְְֶֶַָָָָ�דר�

.Â�ה�ע מ� א� ה�סרי� מ� א�ת� �א�רגי� חבל�לי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ
מיוחד] ה�גמרמקנה ואת ה�גדי� את עליו ���יח� �די ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְָ

בשמי�] הקטרת כלי היה[� א� � ��ת��מ� �די ְְְְִִִֵֶַַָָָמ�מ�ה
�ית �� היה וא� טה�ר; קרקע, ל� �אי� �כ�רת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָע��י

�ס�ת כתחתית]ק�לת בו טמאה.[שמניחי� מק�ל זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶַֹ�ְָ

.Ê;טה�ר �ע�, ו�ל טמא; מ�כת, �ל � �המה �ל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנ�ל
ה��לה. מ�לי ח��ב זה ְִֵֵֶֶַַָָָ�אי�

.Áונ�אר[קושר]ה��רר וה�ציא�, �ע�ר, מר�לית ְְְְְִִִֵַַַָָ
��פ�ט עד טמאה מק�ל זה הרי � עמק [יתיישרמק�מ� ְְֲֵֵֶַָָֹ�ְְִֶַַָ

והרימקמטי�] �ה�א, �כל מק�לי� ק��ל �לי ��ל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מק�ל אינ� ה�ע�ת צר�ר אבל קט�. �יס �מ� ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמק�מ�

�לי. צ�רת עליו �אי� ְְִֵֶַָָָ�טמאה,

רביעי יו�
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לנחת‡. הע��י ע� �לי במקומו]�ל אינ�[לעמוד אפ�� � ְְֲִִֵֵֶַַָָ
מ�ברי לא טמאה, מק�ל אינ� � מעט �בר א�א ְְִִֵָֹ�ְֵֵַָ�ְֵֶַָָָמק�ל
ע��י �ה�א ע� �לי וכל ס�פרי�. מ�ברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹת�רה
סאה, מאה מחזיק היה אפ�� � ��ק וריק� מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלה�לטל

��לי� ל� ��� �י על ע��י[תחתית]וא� ואינ� ה�איל � ְְִִִֵֵֶַַַָ
ק��ל. �לי ��אר ��רה �י� טמאה מק�ל זה הרי ְְְִִִֵָָָ�ְְֲֵֵֶַַַלנחת,

סת� �ה�א ע� �לי ינוד]וכל או יעמוד א� נקבע א�[לא � ְְְִִֵֶָָ
נ�ח יהא ��א �די ה�רקע על �ה� לי�ב ��לי� ל� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהי�
��רי� �ה� �לח סאה אר�עי� מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהת�ל�ל,
ולא ת�רה מ�ברי לא �לל, טמאה מק�ל אינ� � ְְְְִִֵָָָֹֹ�ְְֵֵֵַָ�יב�
�דברי� לנחת. ע��י �ה�א �חזקת� מ�ני ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ברי

ק�לה �ברי ��� רבינו]א��, ה�מ�עה[ממשה �מ�י ה�; ֵ�ְְִִִֵֵַַָָָָ
לא ע� �לי א� וריק�, מלא מ�לטל �ה�א �ק מה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלמד�:
ע� �לי לה�ציא � וריק� מלא מ�לטל היה א� א�א ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָי��א

לנחת. ְֶַַָהע��י

��ה·. �ג�� לנחת, ע��יי� �ה� �חזקת� [קרו�ה�לי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נשי�] �מג�ללהסעת ה�ני�[ארו�]�בה וכ�רת ה�� וכ�רת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב�]�ב�ר שתיה מתק� א�[� � �א�� וכ��צא גד�לה ְְְְִִֵֵַָָספינה
ה� וא�� טמאה. מק�לי� אי� סאה, אר�עי� מחזיקי� ְְֵֵָ�ְְְְְִִִִֵַַַָָָהי�
�ר��ר �מל�א�: לה�לטל ע��יי� �ה� ע� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה�לי�

גדולה] ה�לכי�[חבית וקסט�ת העגלה, על א�ת� ְְִַָ�ְֲִִֶַַָָָ���יחי�
נייד] הע�ד�[ארו� וערבת עורות], מעבד ספינה[� �ב�ר , ְְֲִֵַַַָָָ

�אמצע לה�� יכ�לה �אינ� ה�ט�ה ה�פינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקט�ה,
א��, ע� �ל ה�לי� מחמ�ת אחד �ל והאר��. ה�ד�ל, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה��
א�� הרי � סאה מאר�עי� י�תר מק�לי� �ה� �י על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָא�
לה�לטל א�א מ�ח�ת� נע�� ��א טמאה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ְְִַמק�לי�
סאה, אר�עי� מק�לי� הי� א� � ע� �לי ��אר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאי�.
�מל�א�, לה�לטל ע��יי� �אינ� חזקת� � ��לי� לה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוי�
הע�ר �כלי עצ� �לי וכל טמאה. מק�לי� אי� ְְְְֵֵֶֶָָָ�ְְְִִֵַָ�לפיכ�
א�א טמאה, מק�לי� אי� � �לח סאה אר�עי� ְֶָָ�ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָהמק�לי�

מלאי�. ��ה� לה�לטל מ�ח�ת� נע�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָא�

�מ�ה‚. ה�אי� זכ�כית �ל וה�ג�ל וה�בה [�ה��ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' �ימכילי� על א� � זכ�כית �לי ��אר טה�רי�. ,ְְְְִִִֵַַָ
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חמר וזה טמאה; מק�לי� ה� הרי סאה, אר�עי� ְְֶֶָֹ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ��ק�לי�
ע�. מ�לי זכ�כית ְְְִִִֵֵֵ�כלי

����ר�„. ��� �לי הגיאומטרית]�ל על["תכולתו" א�ה ְְִִֵֶַַָָ
�לח; סאה אר�עי� מחזיק ה�א הרי �ל�, �ר�� ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹא�ה
�� היה א� מ�ח��. א�ת� מ�דדי� ה�לי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָ�כ���דדי�
א�א ��כ� �אי� �י על א� � �ל� �ר�� א�ה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹא�ה
אבל ממעט. ה�פנ�ת עבי �אי� טה�ר, ה�א הרי � מ�ה ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ח�ת
ע��. נמ�די� אי� � זר ל� היה א� ה�ר ועבי הרגלי�, ְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָעבי

ה��ה‰. ��ת�� מ�כני �ג�� קט�ה, �בה ה�לי �ת�� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה
ח��ר ואינ� ע��, נמ�דת אינ� � נ�מטת �היא �זמ� �ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
� נ�מטת אינ� וא� ה�ת. �אהל ע�� מ�לת ואינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹל�,
קמ�ר ���י ל�לי היה (ו.) אחד. �כלי ה� והרי ע��, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנמ�דת

כיפה] קב�ע,[כעי� אינ� ע��; נמ�ד קב�ע, �ה�א �זמ� �ְְִִִֵֶַַַָָָ
וא� ע��; נמ�ד�ת מ�פני�, מג�ר�ת �� הי� ע��. נמ�ד ְְְְְִִִִִִִִֵָָָאינ�

ע��. נמ�ד�ת אינ� מ�ח��, ה�ג�ר�ת �� ְְִִִֵַַָָָהי�

.Ê�א א�א �דר��, סאה אר�עי� מק�ל �אינ� ע� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�לי
�מק�ל ה�איל � אחר �דבר סמכ� א� א� צ��, על ה�ה� ��ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

טה�ר. מק��, מ�ל סאה ְְִִַָָָָָאר�עי�

.Á�א � מרגליה� אחת ���לה וה�ג�ל וה�בה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��ה
טה�רי�, א�� הרי � מק�לי� ה� הרי א�א נ�ב�, ��א �י ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיי�]ועדי� ��הי�.[� לנחת �ה� וחזקת� לה�, י� ��לי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חמישי יו�
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מ��ת‡. חלוקות]�ל� ע��יי�[� �אינ� ע� �כלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
�לבד, אד� לת�מי� ע��י �ה�א ע� �לי �ל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלק�לה:
ר��ה� ולא �לל, טמאה מק�ל ואינ� טה�ר, � ה��� ְְְִָָֹ�ְְֵֵַָָ�ְַ�ג��
ה�לי� לת�מי� הע��י ע� �לי וכל לטמאה. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ְֲִָחכמי�

וה�בלה ה�לח� �ג�� קט�]והאד�, שולח� וה��ה[� ְְַָָָ�ְְְְִַַַָָָ
אד� לת�מי� �ה� �מני� טמאה. מק�לי� � �ה� ְְְִִִֵֶַַָָָ�ְְְִֵֶַַָוכ��צא
ה�לח�, על ה�ער�ת מ�יח �הרי מ���יו? ְָ�ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָות�מי�
ע� �לי וכל ה��ה. על וה��ע�ת ה�בלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוה��ס�ת
מ���י מ��� ה�א �הרי �לבד, ה�לי� לת�מי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהע��י
מלאכה ��עת א�א ה�לי� את מ��� היה לא א� � ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאד�
�היא ע� �ל מנ�רה �ג�� מ�ל��; טה�ר זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ�לבד
ה�לי� �חת ���יחי� וכ� הדלקה, ��עת ה�ר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ���ת

וה�פ�סי� מלאכה, מ���[מסגרות]��עת היה וא� .��� ְְְְִִַַָָ�ְְִֵַָָָ
זה הרי � מלאכה ��עת ו��א מלאכה ��עת ה�לי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

ה�פצה ���י �ג�� טמאה; �כג��[קופסא]מק�ל ,�� וכ��צא ְֵַ�ְְִַָ�ְְְֵַָ
מכח�ל ותיק וה�ער, וה�ס�רי� והרמח וה��י� ה�י� ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹ�יק

ה�כ�ב ותיק ה�חל, �סקרטיה[חריטה]�בית טבלה ותיק , ְְְְְִִֵֵַַַַַָֹ�ְְָ
אכילה] שולח� הח�[סוג ה�ג�ז�ת�בית �בית [חיצי�י� ִִֵֵַַָ

�יגדולי�] על א� � �ה� וכ��צא א�� �ל חלילי�. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ה�לי �הרי טמאה; מק�לי� �לי�, מ���י א�א ְְֲִֵֶַָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�אינ�
���י אבל מלאכה. ��עת ו��א מלאכה ��עת לה� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי�

גדולה]קמטרה טני[תיבה וכ��י �בה, וכ��י ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חר� �ל נגר]וה�כ�� וה�מר��[� ה�בה, ��חת וה��א , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[� דפוס]���, ה�פר,[� �יק עליו ���ני� ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ה�גר יתד]�בית ותיק[� ה�ז�זה, �בית ה�נע�ל, �בית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ
�דפ�ס מצנפת, ��דלי �ל וה�לב ���ר�ת, ותיק [�נבלי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ

��,צורה] ���חקי� ז�ר �ל ע� �ל וס�ס �פ�י�, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ�ל
המק�ננ�ת הקשה]�רביעית כלי �גננת[� של, ניידת סככה �] ְְְְִִֶַֹ

ה��ה�] וסמ�כ�ת הסומכות]העני, קטנות ונקליטי[קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ
וילו�]ה��ה לפריסת ה��ה[מוטות ��חת וחמ�ר ע�, �] ֲִִֶַַַַַָָ

המיטה] את מ�ניהמחזיק טה�רי�, �ה� וכ��צא א�� �ל �ְְְִִֵֵֵֶַָָ
�לבד. מלאכה ��עת ה�לי� מ���י ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ה�

�]מל��·. מקרשי קרש �פ�ה[� מל�� היה א� � ה��ה ְְִִֵַַָָָ�ְִָָ
טבעת] הרי[� � ה��ה ע� �ה� ��תח�ר רגלי� ל� וי� ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ה��ה, �פני א�ת� נ�תני� �הרי ה��ה; ע� מ��א ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
ל��נ�ת ��י על נתנ� מאבריה. �אחד ה�א קרשי�והרי �] ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

המיטה] דפנות תחובות �בה� ה��ה על �ב�� ה�א והרי ,ֲִֵַַַַָָ
רגלי�, ל� ואי� ה�איל � �חבלי� מסרג �ה�א �י על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
�לבד, מלאכה ��עת ה�לי� מ����י �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטה�ר;

�]�מל�ני של ��ה�[קרשי� ה���ר�ת �ה� ���לי� לוי �ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
טה�רי�. �ה� ה�יר, ְְִִֵֵֶַ�כלי

א���‚. �ל סנדלר]מכ�� עליו[�רצע�, מ�תח �ה�א ְֵֶַ�ְֵֶַָָָ
��ק�� האב� את עליו ���יח מ�ני טה�ר, � הע�ר ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ל��� ע��י ונמצא עליה, �מ��� �� ��� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחק�ק
�הרי ק��ל, מ��� מ��א ואינ� מלאכה; ��עת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�לי�

�אב�. להתמ�את ע��י ��� ְְְֲִֶֶֶַַָָֹהחקק

ציפויי]ח��יי„. �י�[� � הח��יי� �ל וכ� טה�רי�. ה��ה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ
מ�כת, �ל א� ע�ר �ל א� עצ� �ל א� ע� �ל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ�הי�
לח��יי �רט �ה�", מלאכה יע�ה "א�ר ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטה�רי�,
���ה ק��ל �ית �ה� ��� עצ� א� ע� �לי וכ� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�לי�.
מאחר טמאה; מק�לי� ואינ� טה�רי�, � �מ�כת ְֵַַָ�ְְְְְִִֵֶֶַַָָא�ת�
��ארנ�. �מ� טה�ר, עצמ� וה���י ��ל�; א�ת�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ���ה

.‰� ה��כת מ� �מקצת� הע� מ� מקצת� �לי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהע��ה
היתה וא� טמאה; מק�ל ה��כת, מ��� הע� היה ְְְִָָָ�ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָא�
�ל מפ�ח �יצד? טה�ר. ה�ל הע�, את מ���ת ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹה��כת
זה הרי � אחת �� אפ�� מ�כת, �ל ��� וה��י� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַע�,

הי טמאה; �מק�ל ע� �ל וה��י� מ�כת, �ל ה�פ�ח ה ְֵַ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
טה�ר. ַָֹה�ל

.Âאלמג �ל וח�תמ� מ�כת, �ל י�]ט�עת �[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ
טה�רה. � מ�כת �ל וח�תמ� אלמג, �ל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;

.Ê��מפתח]וה טמאה[� מק�ל � הח�ת� א� מ�כת, �ל ְְֵֵֶֶֶַַַַָ�ְָ
וה�זרה ה�ע�ד וכ� לע�. מח�ר היה לא א� עצמ�, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְְְִִֵַָָֹ�פני

תבואה]וה���ב ניקוי כלי אחת[� ���לה רא� �ל וה�סרק ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
טמאה. מק�לי� א�� הרי � מ�כת �ל וע�י� ְָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יה�,

.Áהיה�� �די ר��� �מי� מסמר �רא�� �ע�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמ�ל
האר� �היה ��א ע�ה� טמאה; מק�ל אינ� ,�� ְְִֶֶֶָָָָָֹ�ְֵֵֵַא�חז

טמאה. מק�ל הע�, את ְָ�ְֵֵֶֶֶַָא�כלת

.Ëמק�ל � �� לה��ת �די מסמרי� �� ��בע מ�ל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכ�
� לנ�אי ע�י� ה��כת. את מ��� הע� ��מצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�טמאה,
הע�. את מ���ת ה��כת �הרי טמאה, מק�ל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ְֵֵַאינ�

.È,לנ�אי ��לת א� ���ל ��בע� מ�כת �ל מניק��ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכ�
ה�לי�. מ�אר �ה� ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָטה�ר�ת.
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מלאכ��.‡. ���מר עד טמאה, מק�לי� אי� � ה�לי� ְְְִֵֶַַָָָ�ְְִִֵֵַַָ�ל
והעריסה, ה��ה טמאה? מק�לי� ה� מאימתי ע�, ְְֲִִַָָָָ�ְְְִֵֵֵֵֵַַָ�כלי

ה�ג �ע�ר �מר[להחליק�]מ����פ� ��א[בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ
מ��חס� � ע� �ל ה��י� טמאה. מק�לי� א�� הרי ְְִִֵֶֶַַַָֹ�ְְֲִֵֵַָל���,

והעצי�[יקשור] ה�ריגי� עקצי ויכרת ְְִִִֵֵַָָ�ְְְִִֵֶֹ�פת�תיה�,
� �מרה �ל ה��י� הי� ה��י�. �ב על ה��צאי� ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָה�ט�י�
טמאה; מק�לי� � מ�פני� הה�צי� �רת ��א �י על ְָ�ְְְִִִִִִֶַַַַַָֹא�

ה�ל�לה א�ת�. מק�מי� ידיות]��� ע� מ��חס�[סל � ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ה�ל�י�ת ויגמר הה�צי�, ויכרת ידיות]�יה, ה��ס�ת[� �ית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

ה�גינ�ת �[קנקני�]�בית מ�פני� �רת ��א �י על א� � ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
ה�ט�י� ה�נ�ני� א�ת�. מק�מי� ��� טמאה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ�ְְִַמק�לי�

סלי�]וה�לת�ת של סוגי� ויכרת[� �פת�תיה�, מ��חס� � ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
ה�ד�לי� וה��גי� ה�ד�לי� ה�נ�ני� ה��צאי�. [�הה�צי� ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ��רי�סוגי �ני מ��ע�ה היקפי�], ��ה�.[� לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]י� ��ר[נפת מ��ע�ה � מאזני� �ל וכ� �כברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפיר�ת ��י מ��ע�ה ה��ה, ��ה�. לרחב [�אחד ֶֶֶַַָָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַָ
והערקעיגולי�] .��� ארוכה]לרחב ��[קופה מ��ע�ה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה מק�לי� ��יה�, �מר ��א �י על א� אחת. ְָ�ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹצפירה
נרא� �הרי ראויי�]� ה�לי[� צ�רת והרי ��ע��, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

� ה�חצלת מקצת�. ��ארג לבגד ��מה? זה למה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעליה�;
מלאכ�� �מר ה�א וזה הה�צי�, ה�סרי�מ��כרת �לי וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�לי �למי �פת�תיה�. ��תח�מ� עד טמאה, מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
על א� �צ�רת�; ע� ה�לי מ��ע�ה טמאה מק�לי� � ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵַע�

��רד לתאר� עתיד �ה�א לה�ו�ת�[לשייפו]�י א� ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדי� א��, �מע�י� וכ��צא ��עצד לי��ת� א� ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָ��ח�גה
ה�לי� והרי חקיקה מח�ר ואינ� ה�איל �ל�, ְֲֲִִִֵַָָ�ְְִֵֶֹה�א
מק�לי� ע� �לי �למי וכל טמאה. מק�ל זה הרי ְְְְְְִֵֵֵַָָָ�ְֲֲִֵֵֶַָחפירת�,

א��ר�ע מ�ל ח�� ארז]טמאה, מי� מ���[� ה�לי �אי� , �ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
�כלי עצ� ��לי �עיני וקר�ב ��תי�ה. עד �לי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָח��ב
עליו �אי� ע� �ל טמאה. מק�לי� �למיה� ואי� ְֵֵֶָָָָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַָא��ר�ע,
טמאה. מק�ל אינ� ,�� ������י� �י על א� � �לי ְָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַצ�רת

טבלאות]אר�ב�ת הח��ת[� עליה� ���דרי� נח��מי� �ל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַ
ו�ל עליה�. ה�לי צ�רת �הרי מ��א�ת, � �צק ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��ה�
�סקרא א�ת� צבע וא� טמאה; מק�לי� אינ� ��י�, ְְְְִִַָָָָ�ְְֲִִֵֵַַָָ�עלי
לה� נע�ית �הרי מ��א�ת, � �ה� וכ��צא �כר��� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�

נח��מי� �ל סר�ד �לי. �]צ�רת הכלי ��[היינו ���תני� ְְְְִִִֶֶַַ
��ק�פי� טה�ר.[מתיזי�]ה�י� ��י�, �עלי ו�ל טמא. , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

��פ� אותו]וא� נפר�[מסגר מ��א. ר�ח�תיו, מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָ
�ל �לי מ��א. עליו, �ע�רכי� וה��ח טה�ר. אחת, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמר�ח
�עלי ו�ל מ��א; ה�לת, עליו מר�די� �ה��תי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹע�

רחת טה�ר. גדולה]��י�, תבואה]ה�ר�ס�ת[כ� ,[גרעיני ְִַַַָָ
ו�ל מ��אה; ���ת, �ל טה�רה. א�צר�ת, �ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמ��אה;
טמאה; מק�ל לק�לה, הע��י ה�לל: זה טה�רה. ְָ�ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ�רנ�ת,

טה�ר. ,�� לכ�ס ְְֵֶַָָוהע��י

ה�ל�יי�·. יד]�ל בתי �ל[� נפה מ�ל�יי ח�� � טה�רי� ְְְִִִֵֶַָָָ

מ�ל �תל�י יד, מ�ל �תל�י �רנ�ת, �ל �ברה �תל�י ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָס�תי�,
מ��אי�. מלאכה, ��עת מס�עי� �ה� מ�ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ���י�;

טה�ר. �לבד, ה�לי �� לתל�ת ְְְְִִִֶַַָָוהע��י

��ז�רי�‚. לוי �ני ונבלי מ��אי�; המ��ררי�, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַנבלי
והאר�ס וה�קטמ�� ה�טנ�� טה�רי�. ��ק��, כלי�ה� �] ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

שוני�] מ��אי�.נגינה ,ְִִַ

לפי„. טה�רה, � עכ�רי� ו�ל מ��אה; החל�ה, ְְְְְְִִִֶַַָָָָ�ְַַמצ�דת
�לי. צ�רת עליה ואי� ק��ל �ית ל� ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�אי�

קפיפה‰. �מ� מה� �א�רגי� גדולה]ה�צי� [קופה ְְְִִִֵֶֶָ
ו�א�רגי� מ��אה; �ה�, וכ��צא ה�אני� �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ���יחי�
טה�רה, � החיטי� �� �א�צרי� �ד�לה מג�רה �תבנית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמה�

עליה. �לי ��רת ְִֵֶֶַָָ�אי�

.Â�סרגי�� סיג[קולעי�]עלי� �מי� גדר]א�ת� סביב[� ְְְְִִִִֶָָָָָ
נסרי� �ל סיג ע�� וא� טה�ר; דקי�]ל�ר�ת, מ��א.[גזרי� , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

.Ê�ה�צי �ל דקל]ח�תל מסיבי הרטב[כלי �� ���יחי� ִִִֶֶֶַָָֹ
מ��א;וכ � מ��כ� ונ�טל לת�כ� נ�ת� ה�א א� � �� ��צא ְְְִִִֵֵֵֵַַ

עד א� ��קרע�� עד ��ת�כ� מה ל�ל יכ�ל אינ� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹוא�
טה�ר. � �לזרק� ��ת�כ� מה לאכל �ח�ב א� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ���יר��,
מק�לת אינ� �מ�ליכ�, �� מ���� �ה�א ה�ר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכ�

טמאה. מק�לת עליה, ח�ב וא� ְָ�ְְְִֶֶֶַַָָָָ�טמאה;

.Á�קר להי�ת חתכ� טמאה; מק�ל אינ� ְְֲִֶֶָָ�ְֵֵַַָה��פר,
טמאה. מק�ל ְָ�ְְִֵַַ��מי�,

.Ë�דר� היא א� � �מג�ל �בה ���ה ��בע� ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָקערה
�הרי ��פ�, קבע� וא� טמאה; מק�לת ז� הרי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ�ְֲֵֶֶַַָָָק�לת�,
מ�לל ז� הרי � צ�� על ה��ה ���י� עד מק�לת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינ�

�טה�רה. ְִַָָה��ה,

.È��דגי�]האק עופות]והרטב[מלכודת וה�ל�ב[מלכודת ְְְְֲַָָֹ
טה�רי�. ע�, ְִֵֶ�ל

.‡Èוה�לצ�ר ציד]ה��� כלי �[מיני ס�רי� �מצ�דת ְְְִַַַַַַָָ
עליה�. �לי צ�רת �הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמ��אי�,

.·Èעל א� � תינ�ק�ת מל�די ו�ל ���נ�ק��ת, ְְְְִִֵֶַַַָ�ְִֶַַַָה�פסלי�
א�� הרי � הרגלי� את �ה� �מכניסי� נק�בי�, �ה� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�י
זה טמאה. מק�לי� �מסמר, רגלי� �ה� קבע ְֶָ�ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָטה�רי�;
���ל וכל טה�ר. ע��, נ�ל�ת רגליו ואי� ���ל �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָה�לל:
מק�ל עצ�, א� ע� �ל ��� הי� א� � ע�� נ�ל�ת ְֵֵֶֶֶַָ�ְְִִִַָָָורגליו
טמאה. מק�ל אינ� אב�, �ל מרגליו אחת היתה ְָ�ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�טמאה;

קודש שבת

ו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

צ�רת�‡. ונפסדה ��טמא, אחר ונ��ר ��טמא, �לי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ל
��ה� ����ר� �לי� וכ� ��בירת�; טה�ר � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָות�מי��

טמאה. מק�לי� אינ� �בריה� ְָ�ְְְְִִִֵֵֶַָטה�רי�,

ויהיה·. עצ�, �לי א� ע� �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��ה
�יצד? �ר��ני�. �ע�ר� ��י�, �עלי �לי �ל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטה�ר?
� �אמר� והר��� טה�ר; ר���, �מ�ציא ה�לי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָמ���קב
ויהי� ר�אה. �ל �ע�� לפי � קט� ולא �ד�ל לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ינ�ני,
�מ�ציא ה�לי נ�ב �זה. זה אח�זי� ר��ני� �ל�ה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹ��לי
�ה�לימ� עד �סתמ�, זית �מ�ציא ונ�ב וחזר �סתמ�, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
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מלאכ��.‡. ���מר עד טמאה, מק�לי� אי� � ה�לי� ְְְִֵֶַַָָָ�ְְִִֵֵַַָ�ל
והעריסה, ה��ה טמאה? מק�לי� ה� מאימתי ע�, ְְֲִִַָָָָ�ְְְִֵֵֵֵֵַַָ�כלי

ה�ג �ע�ר �מר[להחליק�]מ����פ� ��א[בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ
מ��חס� � ע� �ל ה��י� טמאה. מק�לי� א�� הרי ְְִִֵֶֶַַַָֹ�ְְֲִֵֵַָל���,

והעצי�[יקשור] ה�ריגי� עקצי ויכרת ְְִִִֵֵַָָ�ְְְִִֵֶֹ�פת�תיה�,
� �מרה �ל ה��י� הי� ה��י�. �ב על ה��צאי� ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָה�ט�י�
טמאה; מק�לי� � מ�פני� הה�צי� �רת ��א �י על ְָ�ְְְִִִִִִֶַַַַַָֹא�

ה�ל�לה א�ת�. מק�מי� ידיות]��� ע� מ��חס�[סל � ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ה�ל�י�ת ויגמר הה�צי�, ויכרת ידיות]�יה, ה��ס�ת[� �ית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

ה�גינ�ת �[קנקני�]�בית מ�פני� �רת ��א �י על א� � ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
ה�ט�י� ה�נ�ני� א�ת�. מק�מי� ��� טמאה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ�ְְִַמק�לי�

סלי�]וה�לת�ת של סוגי� ויכרת[� �פת�תיה�, מ��חס� � ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
ה�ד�לי� וה��גי� ה�ד�לי� ה�נ�ני� ה��צאי�. [�הה�צי� ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ��רי�סוגי �ני מ��ע�ה היקפי�], ��ה�.[� לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]י� ��ר[נפת מ��ע�ה � מאזני� �ל וכ� �כברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפיר�ת ��י מ��ע�ה ה��ה, ��ה�. לרחב [�אחד ֶֶֶַַָָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַָ
והערקעיגולי�] .��� ארוכה]לרחב ��[קופה מ��ע�ה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה מק�לי� ��יה�, �מר ��א �י על א� אחת. ְָ�ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹצפירה
נרא� �הרי ראויי�]� ה�לי[� צ�רת והרי ��ע��, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

� ה�חצלת מקצת�. ��ארג לבגד ��מה? זה למה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעליה�;
מלאכ�� �מר ה�א וזה הה�צי�, ה�סרי�מ��כרת �לי וכל . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�לי �למי �פת�תיה�. ��תח�מ� עד טמאה, מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
על א� �צ�רת�; ע� ה�לי מ��ע�ה טמאה מק�לי� � ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵַע�

��רד לתאר� עתיד �ה�א לה�ו�ת�[לשייפו]�י א� ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדי� א��, �מע�י� וכ��צא ��עצד לי��ת� א� ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָ��ח�גה
ה�לי� והרי חקיקה מח�ר ואינ� ה�איל �ל�, ְֲֲִִִֵַָָ�ְְִֵֶֹה�א
מק�לי� ע� �לי �למי וכל טמאה. מק�ל זה הרי ְְְְְְִֵֵֵַָָָ�ְֲֲִֵֵֶַָחפירת�,

א��ר�ע מ�ל ח�� ארז]טמאה, מי� מ���[� ה�לי �אי� , �ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
�כלי עצ� ��לי �עיני וקר�ב ��תי�ה. עד �לי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָח��ב
עליו �אי� ע� �ל טמאה. מק�לי� �למיה� ואי� ְֵֵֶָָָָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַָא��ר�ע,
טמאה. מק�ל אינ� ,�� ������י� �י על א� � �לי ְָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַצ�רת

טבלאות]אר�ב�ת הח��ת[� עליה� ���דרי� נח��מי� �ל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַ
ו�ל עליה�. ה�לי צ�רת �הרי מ��א�ת, � �צק ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��ה�
�סקרא א�ת� צבע וא� טמאה; מק�לי� אינ� ��י�, ְְְְִִַָָָָ�ְְֲִִֵֵַַָָ�עלי
לה� נע�ית �הרי מ��א�ת, � �ה� וכ��צא �כר��� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�

נח��מי� �ל סר�ד �לי. �]צ�רת הכלי ��[היינו ���תני� ְְְְִִִֶֶַַ
��ק�פי� טה�ר.[מתיזי�]ה�י� ��י�, �עלי ו�ל טמא. , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

��פ� אותו]וא� נפר�[מסגר מ��א. ר�ח�תיו, מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָ
�ל �לי מ��א. עליו, �ע�רכי� וה��ח טה�ר. אחת, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמר�ח
�עלי ו�ל מ��א; ה�לת, עליו מר�די� �ה��תי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹע�

רחת טה�ר. גדולה]��י�, תבואה]ה�ר�ס�ת[כ� ,[גרעיני ְִַַַָָ
ו�ל מ��אה; ���ת, �ל טה�רה. א�צר�ת, �ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמ��אה;
טמאה; מק�ל לק�לה, הע��י ה�לל: זה טה�רה. ְָ�ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ�רנ�ת,

טה�ר. ,�� לכ�ס ְְֵֶַָָוהע��י

ה�ל�יי�·. יד]�ל בתי �ל[� נפה מ�ל�יי ח�� � טה�רי� ְְְִִִֵֶַָָָ

מ�ל �תל�י יד, מ�ל �תל�י �רנ�ת, �ל �ברה �תל�י ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָס�תי�,
מ��אי�. מלאכה, ��עת מס�עי� �ה� מ�ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ���י�;

טה�ר. �לבד, ה�לי �� לתל�ת ְְְְִִִֶַַָָוהע��י

��ז�רי�‚. לוי �ני ונבלי מ��אי�; המ��ררי�, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַנבלי
והאר�ס וה�קטמ�� ה�טנ�� טה�רי�. ��ק��, כלי�ה� �] ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

שוני�] מ��אי�.נגינה ,ְִִַ

לפי„. טה�רה, � עכ�רי� ו�ל מ��אה; החל�ה, ְְְְְְִִִֶַַָָָָ�ְַַמצ�דת
�לי. צ�רת עליה ואי� ק��ל �ית ל� ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�אי�

קפיפה‰. �מ� מה� �א�רגי� גדולה]ה�צי� [קופה ְְְִִִֵֶֶָ
ו�א�רגי� מ��אה; �ה�, וכ��צא ה�אני� �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ���יחי�
טה�רה, � החיטי� �� �א�צרי� �ד�לה מג�רה �תבנית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמה�

עליה. �לי ��רת ְִֵֶֶַָָ�אי�

.Â�סרגי�� סיג[קולעי�]עלי� �מי� גדר]א�ת� סביב[� ְְְְִִִִֶָָָָָ
נסרי� �ל סיג ע�� וא� טה�ר; דקי�]ל�ר�ת, מ��א.[גזרי� , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

.Ê�ה�צי �ל דקל]ח�תל מסיבי הרטב[כלי �� ���יחי� ִִִֶֶֶַָָֹ
מ��א;וכ � מ��כ� ונ�טל לת�כ� נ�ת� ה�א א� � �� ��צא ְְְִִִֵֵֵֵַַ

עד א� ��קרע�� עד ��ת�כ� מה ל�ל יכ�ל אינ� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹוא�
טה�ר. � �לזרק� ��ת�כ� מה לאכל �ח�ב א� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ���יר��,
מק�לת אינ� �מ�ליכ�, �� מ���� �ה�א ה�ר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכ�

טמאה. מק�לת עליה, ח�ב וא� ְָ�ְְְִֶֶֶַַָָָָ�טמאה;

.Á�קר להי�ת חתכ� טמאה; מק�ל אינ� ְְֲִֶֶָָ�ְֵֵַַָה��פר,
טמאה. מק�ל ְָ�ְְִֵַַ��מי�,

.Ë�דר� היא א� � �מג�ל �בה ���ה ��בע� ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָקערה
�הרי ��פ�, קבע� וא� טמאה; מק�לת ז� הרי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ�ְֲֵֶֶַַָָָק�לת�,
מ�לל ז� הרי � צ�� על ה��ה ���י� עד מק�לת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינ�

�טה�רה. ְִַָָה��ה,

.È��דגי�]האק עופות]והרטב[מלכודת וה�ל�ב[מלכודת ְְְְֲַָָֹ
טה�רי�. ע�, ְִֵֶ�ל

.‡Èוה�לצ�ר ציד]ה��� כלי �[מיני ס�רי� �מצ�דת ְְְִַַַַַַָָ
עליה�. �לי צ�רת �הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמ��אי�,

.·Èעל א� � תינ�ק�ת מל�די ו�ל ���נ�ק��ת, ְְְְִִֵֶַַַָ�ְִֶַַַָה�פסלי�
א�� הרי � הרגלי� את �ה� �מכניסי� נק�בי�, �ה� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�י
זה טמאה. מק�לי� �מסמר, רגלי� �ה� קבע ְֶָ�ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָטה�רי�;
���ל וכל טה�ר. ע��, נ�ל�ת רגליו ואי� ���ל �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָה�לל:
מק�ל עצ�, א� ע� �ל ��� הי� א� � ע�� נ�ל�ת ְֵֵֶֶֶַָ�ְְִִִַָָָורגליו
טמאה. מק�ל אינ� אב�, �ל מרגליו אחת היתה ְָ�ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�טמאה;

קודש שבת

ו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

צ�רת�‡. ונפסדה ��טמא, אחר ונ��ר ��טמא, �לי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ל
��ה� ����ר� �לי� וכ� ��בירת�; טה�ר � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָות�מי��

טמאה. מק�לי� אינ� �בריה� ְָ�ְְְְִִִֵֵֶַָטה�רי�,

ויהיה·. עצ�, �לי א� ע� �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��ה
�יצד? �ר��ני�. �ע�ר� ��י�, �עלי �לי �ל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטה�ר?
� �אמר� והר��� טה�ר; ר���, �מ�ציא ה�לי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָמ���קב
ויהי� ר�אה. �ל �ע�� לפי � קט� ולא �ד�ל לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ינ�ני,
�מ�ציא ה�לי נ�ב �זה. זה אח�זי� ר��ני� �ל�ה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹ��לי
�ה�לימ� עד �סתמ�, זית �מ�ציא ונ�ב וחזר �סתמ�, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
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�הרי טה�ר, � סת�� �ה�א �י על א� � ר��� ְֲִִִֵֶֶַַָָלמ�ציא
חד�י�. �ני� ל� ֲֲִִַָָנע��

ה�ל,‚. �ג�� ר���, �מ�ציא נק�בי� מ�ח�ה �ע�י� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ�לי�
אוכ�]וה�חל� וא�יפיר�ת[כמי� �מ�י�, קני�]�ל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

ר��. ���רע עד טמאה מק�לי� א�� הרי �ְְֲִֵֵַ�ְִֶַַָָ�ָ

לח�ק,„. �מ�מ�� מ�מעל� קני� לה� �ע�ה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�יפיר�ת
��י� ל� ע�ה �י[מסגרת]טה�רה. על א� � �ה� �ל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מק�לת ז� הרי ר���, �מ�ציא נק�בה ��� ְָ�ְְְֲִִֵֶֶַָָ�ִֶ�היא

הרבע,‰. �ג�� ר��ני�, לק�ל יכ�לי� �אינ� ה�לי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ל
וה�נ�ני� הרבע, �מ�ציא[סלי�]וחצי �ע�ר� � ה�ט�י� ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ

לק�ל[נקרעו]נגממ�זית. �די �ה� נ�אר א� � �פת�תיה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
טמאי�. �ה�א, ְִֵֶָ�ל

.Â.ת� �ל �כ�ר�ת �ע�ר� �ת, �ל ְִִִֶֶַַַַָָה��י�

.Êו�ל טה�רה. ירק, �ל אג��ת מ���ציא � ה��ני� ְְֶֶָָָ�ֲִִִֶַַַָ�ק�ת
�גבבא ��ני�, ו�ל �ב�. �מ�ציא ��י�, תב��עלי [מי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

להסקה] .המשמש

.Áמק�ל� ה�איל � קער�ת מק�ל �אינ� קער�ת ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ�ית
גדולות]ה�מח�יי� �ית[קערות וכ� טמאה. מק�ל זה הרי , ְְֲִֵֵֶַַַ�ְְֵֵָ

לצואה]הראי �מק�ל[כלי ה�איל � מ�קי� מק�ל �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מק�ל זה הרי הראי, ְָ�ְְֲִֵֵֶֶַָאת

.Ë�ה� �י על וא� טה�ר, � ל�ני� ��חלק ע� �לי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
�אל�סי� �פנ�תיה� על שטוח]מק�לי� גדול ח��[כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מ�ח�ת עצמ� �פני �לי מקצת� א� �חצי� ע� �ל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�לי�
�ני נע�ה ה�א ���ח�ה ה�פ�ל ה�לח� �ג�� � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ�ְֲִַָָע��ת�

ה�זנ�� �מח�י �כג�� ונפ�ט, נכ�ל ה�א והרי [קערהחלקי� ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאי�] חלקעשויה �כל והרי קער�ת קער�ת ��� ְְְֲֵֵֶַָָָ�ֶ�ה�א

���צא וכל ה�פ�ל, ה��א �כג�� �למ�ת, קער�ת ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו

��פחת ע�, �ל ה��ס�ת �בית ה�גיני�, �ית וכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ�א��.
ל�אר[נחסר] ח��ר ואינ� טה�ר, ��פחת זה � מה� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד

ל�. ח��ר ואינ� טה�ר, זה הרי � ה�ני נפחת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה��י�.
א��. �כלי� ���צא �ל �� טה�ר. ��� �ל���, ְִֵֵֵֵַָֹ�ְְְֲִָָנפחת�

.Èגדולה]מ��לת וזו��תיה[קופה �ב�הה �אמצעית� ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מק�לת �היא מ�ני טמאה, � אחד מ�ד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָי�רד�ת,
וה�ל�קי ה�לח� טה�רה. ה�ני, מ�ד נפחתה ה�ני; ְְִ�ְְַָ�ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ��ד

כוסות] שולח� �יחלק�[� עד טמאה, מק�לי� � ְְֵֶַָָ�ְְְֲִִֶַ��פחת�
וכ� טה�רי�; מרגליה�, אחת נ�לה מחבר�. חלק �ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוי�דל
עליה� ח�ב א� � ה�לי�ית הרגל נ�לה ה�נ�ה. נ�לה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�
��בלא, א�כל �מ� זה �ל�קי על א� זה �לח� על ְְְְִֵֶַַָ�ְֶַָ�ֶַַֹ��אכל
טה�רי�. עליה�, ח�ב לא וא� טמאה; מק�לי� א�� ְְְֲִִִֵֵֶָֹ�ְְֲִֵֵַהרי

.‡Èנ�אר וא� טה�רי�. �פת�תיה�, ���ר� נסרי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�לי
טמאה. מק�לי� א�� הרי �ה�א, �ל �פת�תיה� ְָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָמחס��

.·È�תקע� עצי�, ���א� לעצי�]טבלה חיברה �]� ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מק�לת �נסרי�, ח�� ְָ�ְְְִִִֶֶַָָָטה�רה;

.‚È�סרג טה�ר; ��ת�רק, א�[חיברו]ספסל �מ�יח�ת ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מק�ל ְָ�ְֲִֵַַָ�חבלי�,

.„È,�ק�ר� חזר טה�רי�; �ה�יר�, �מ�י� �ל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָה��י�
ע�רה אפ�� �מתטהרי� מתט�אי� נמצא� טמאה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָ�ְְִַמק�לי�

�י��. ְְִָ�עמי�

.ÂË� �ח�� ה�ל�קי א� מק��ה�לח� �ה� ו��ר �י�, ַ�ְַָ�ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
טה�רי�, � ה�ל ח�ה וא� טמאה. מק�לי� � ה��ס�ת ְְְִִִַָָֹ�ְְִַַַַָה�חת
את �ח�ה �י� ע�מד, �אינ� �צ��י �י� ע�מד, �צ��י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ�י�

מסגרתו]לז�יביו �הי�[� �י� לז�יביו, את ח�ה ��א �י� , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
�ל �הי� �י� ,�� וכ��צא א��ר�ע �ג�� ח��בי�, עצי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ל
��ארנ�. �מ� טה�רי� ,��� וח�� ה�איל � עצי� ְְְִֵֶַָ�ְְִִִֵָָ�אר

�
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ראשו� יו�
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.·Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הס"ג ח��לה�צוה על �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַ

,�� מצ�י� �אנ� ה' ק��� הפ� וה�א ִ�ְְִֵֵֶֶַָה��,
�א�ר� x`azp)ו��ד� xaky)ע�ה �מצות ְְְֲִֵֵֶַַָ

תח�ל� "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִִִֶַַַָֹה��יעית,
קד�י"א al)תֿ�� ,ak `xwie)נחלק זה ועו� . ְְְִֵֶֶֶָָָֹ

על ואחד ה�לל על �ני� חלקי�: ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹל�ל�ה
ה�א:(mray)היחידי� � הרא��� ה�ללי החלק . ְְִִִִֵֶַַַָָ

מ�ֿה�צות אחת על לעב�ר מ��� ��ר�� ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ��לֿמי
ה�מד l`xyi��עת lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְְִַַָ

(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevnd on zg` lhal

להעביר מת��� הא�ס א� ieeivדת�), lr xeariy) ְְֲִִִֵַַַָָ
(`ed jexa yecwdמצות� �י� ק��ת �מצות ְְְְִִֵֵַֹֹ�י�

עב�דה על לעב�ר מ��� ��ר�� מי א� ְֲֲֲִִֶֶַַָָחמ�ר�ת.
��א ואפ�� �מי� �פיכ�ת א� ערי�ת ���י א� ְֲֲִִִִֶַָָָָֹזרה
ויהרג נפ�� למס�ר ח�ב זה הרי � ה�מד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ��עת
ה��יעית. ע�ה �מצות ��ארנ� �מ� יעב�ר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַואל
אתֿה�� ח�ל זה הרי � נהרג ולא עבר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוא�
�ל�מר: � �ר�י� זה היה וא� זה. לאו על ְְְִִֶֶַַַַָָָָָועבר
אתֿה�� ח�ל זה הרי � מ��ראל ע�רה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�מעמד
אתֿ תח�ל� "ולא יתע�ה אמר� על ועבר ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ�ר�י�
ל�קה אינ� אבל מאד; חמ�ר ועונ� קד�י" ��ְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹ
לק�� ר�אי �י� �ית �אי� לפי אנ�ס, �ה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמ�ני
�עדי� �רצ�� מזיד על א�א מיתה א� מלק�ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענ�
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ספרא �ל��� bi)והתראה. ,i):�ל�ל מ�רע� �נ�ת� ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הה�א" �אי� אתֿ�ני אני d)"ו�מ�י ,k my), ְְֲִִִֶַַַָָ

"הה�א "edd`"אמר�: yi`a xn`p okl ,xnelk) ְַָ
`edy aezkd xacn eilry `edd yi`l wxy xnel

(Ðנת�אר ה�ה מטעה". ולא ��גג ולא אנ�ס ְְִִֵֵֶָ�ְְֵָֹֹֹלא
�רת, ח�ב אינ� �אנס זרה עב�דה �ע�בד ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹל�
ה��. ח��ל על עבר אבל �י�, �ית מיתת ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�לֿ���
האד� ��ע�ה ��ֿ�� � ה�ללי ה�ני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהחלק
מראה א�א הנאה, ולא �אוה �� �אי� ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעברה

וההפקר�ת ה�לז�ל dxezd)�מע�יו zeevna)� ְְְְֲִֵֶַַַָ
אמר: �לפיכ� ול�קה, �מי� �� מח�ל זה �� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אתֿ�� וח�ל� ל�קר ב�מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ולאֿת�בע�

ai)אלהי�" ,hi my)ה�לז�ל על מראה ��ה לפי , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹ
�על והחלק �כ�. ��פנית הנאה ואי� ה�ה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ����י

יד�ע(mray)היחידי� אד� ��ע�ה ה�א: � ְֲִִֶֶַַַָָָ
�ה�א להמ�� ה�ראה מע�ה איזה �בי�ר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�חסיד�ת
חסיד לא�ת� רא�י אי� זה מע�ה ו��ג�� ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָעברה
זה הרי � מ�ר מע�ה �ה�א א�ֿעלֿ�י ֲֵֶָ�ֲֲִֶֶַַַַלע��ת�,

אמר� וה�א אתֿה��, et.:)ח�ל `nei)מי� "היכי ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
(x`ezi cvik):��ה ax)ח��ל xn`)אנא �ג�� ְֲִֵַָ

�מי יהיבנא ולא ט�חא מ�י ��רא ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ��קלנא
meynלאל�ר. ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְַַ

micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfba lflfl ipnnאנא �ג�� אמר: �ל�ני ְְֲִִַַָָר�י
`jl)�מס�ינא m`)בלא� ��רה �לא א��ת אר�ע ְְְְְֵַַַַָָֹֹ

תח�ל "ולא ואמר: זה לאו נכ�ל �כבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�פ�י�".
ה'" אני אלהי� k`)אתֿ�� ,gi my)�נת�אר �כבר . ְְֱֲֲִִֵֶֶָָֹ
�פסחי� ז� מצוה י�מא(dk:)�יני .(atÎ.et.)�בס�� ְְְִִִִֵָָָ

� הס"ה ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
לה�חית א� יתע�ה ה' עב�דת אתֿ��י ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָלנ���
אתֿה�מ�ת למח�ק א� ה�ב�אה ְְְִִֵֵֶֶַַָאתֿספרי
�עני� ��א ה�או �ל��� �זה. וכ��צא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָה�ד��י�

אלהיכ�" לה' �� "לאֿתע��� אמר�: ה�א (myזה ְֱֲֵֵֶֶַַָֹֹ
(c ,aiעב�דה לא�ד אתֿה���י הק�י� ��בר אחר ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

אתֿמז�ח�תיה ולנ��� �מ� �לה�מיד ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָזרה
לה' �� "לאֿתעש�� ואמר: הזהיר ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹלגמרי,
�ג�� מ�ה, �בר איזה על וכלֿהע�בר ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאלהיכ�".
�ה�, וכ��צא וה�ז�ח מ�ֿההיכל מ�ה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ��הרס

מ�מ�ת �� ��מחק מ��תא� �בס�� ל�קה. � ה' ְְְִִֵֶֶַֹ
(.ak)��הק עצי �ה��ר� ה�מרא, �ל��� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנת�אר

מהכא "ואזהר�י� אמר�: ל�קה. �dxdf`de) ְְְְֵֵֶַַָָָ
(o`kn zcnlpֿלא �א�, ��רפ�� וא�ריה� מ� :ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

אלהיכ�" לה' �� ��(my)תע��� נת�אר וכ� . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ
"ואזהר�י� אמר�: ל�קה. � אתֿה�� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ה��חק
לה'". �� לאֿתע��� אתֿ�מ�, וא�ד�� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמהכא:
מ�ב�ע�ת. ד' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ�כבר

� הקע"ב לה�מעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
�ל �לק�� ה�ל�� עליה� מ�ֿה�ביאי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹלכלֿנביא
מצות ��ה א� מצוה, נגד יצ�ה אפ�� ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמהֿ��צ�ה,
אבל �עה; לפי זה �יהא �בלבד הא��, ה�צות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמ�

�רע�� א� ��ספת ��נציח `eלא rexbl deviy) ְִֵֶֶֶַַָֹ
(mlerl dxezd zeevn lr siqedl�ארנ�� �מ� ,ְְֵֶַ

��� וה�ת�ב ה��נה. �פר�� ח��רנ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�הק�מת
��מע��" "אליו יתע�ה: אמר� ה�א זה צ��י ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָנאמר

(eh ,gi mixac)ספרי �ל��� .(my)��מע�� "אליו : ְְְִִֵֵָָ
מ�לֿמצות אחת על לעב�ר ל� אמר אפ�� �ְְֲֲִִִַַַַַָָֹ
על והע�בר ל�". �מע �עה, לפי ���רה ְְְֲִֵַַַָָָָָהאמ�ר�ת
אמר� וזה� �מי�, �ידי מיתה ח�ב ז� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָמצוה
אלֿ�ברי לאֿי�מע א�ר האי� "והיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתע�ה:

יד�ר מע��"(iapd`)א�ר אדר� אנכי (my,��מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ
(hi�סנהדרי� נת�אר �כבר .(.ht)�מיתת "�ל�ה : ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

�עבר ונביא ה�ביא, �ברי על הע�בר �מי�: ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ידי
נב�את�" וה��ב� עצמ�, �ברי (deehvpyעל ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `ed jexa yecwdn��וכ ,ְ�ָ
(Ð ecnlp)ֿאל לאֿי�מע "א�ר ��אמר: ְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹמ�ה

שמי�]", בידי מיתה = מע�� אדר� [אנכי ְְִִֵֶַָָֹֹ�ברי
לאֿי�מע �י�: "קרי ixacאמר�: lr xaerd df) ְְְִִֵַָֹ

(`iapdלאֿי�מע ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ
ez`eap)י�מע yaekd df)יני� נת�אר� �כבר ." ְְְֲִִִֵַַָָ

סנהדרי� �ס�� ז� oiwpgpd)מצוה od el` wxt seq). ְְְְִִֶַָ

שני יו�

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הס"ד ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ

��ביאיו יתע�ה, וא��מיו הבטח�תיו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלנ��ת
�ר� על עלינ�, �ה� מא�מי� א� לנ� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמבטיחי�
נב�את אמ�ת ��דענ� אחר ספק �ה� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ���יל

iap`ה��דיע� `edy epilv` xxaedy ixg` xnelk) ִַָ
(izin`�אלהיכ אתֿה' תנ�� "לא אמר�: וה�א .ְְְֱֵֶֶַָֹֹ

���ה" נ�ית� fh)�א�ר ,e mixac). ֲִִֶֶַַַָ



סג ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ספרא �ל��� bi)והתראה. ,i):�ל�ל מ�רע� �נ�ת� ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הה�א" �אי� אתֿ�ני אני d)"ו�מ�י ,k my), ְְֲִִִֶַַַָָ

"הה�א "edd`"אמר�: yi`a xn`p okl ,xnelk) ְַָ
`edy aezkd xacn eilry `edd yi`l wxy xnel

(Ðנת�אר ה�ה מטעה". ולא ��גג ולא אנ�ס ְְִִֵֵֶָ�ְְֵָֹֹֹלא
�רת, ח�ב אינ� �אנס זרה עב�דה �ע�בד ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹל�
ה��. ח��ל על עבר אבל �י�, �ית מיתת ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�לֿ���
האד� ��ע�ה ��ֿ�� � ה�ללי ה�ני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהחלק
מראה א�א הנאה, ולא �אוה �� �אי� ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעברה

וההפקר�ת ה�לז�ל dxezd)�מע�יו zeevna)� ְְְְֲִֵֶַַַָ
אמר: �לפיכ� ול�קה, �מי� �� מח�ל זה �� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אתֿ�� וח�ל� ל�קר ב�מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ולאֿת�בע�

ai)אלהי�" ,hi my)ה�לז�ל על מראה ��ה לפי , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹ
�על והחלק �כ�. ��פנית הנאה ואי� ה�ה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ����י

יד�ע(mray)היחידי� אד� ��ע�ה ה�א: � ְֲִִֶֶַַַָָָ
�ה�א להמ�� ה�ראה מע�ה איזה �בי�ר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�חסיד�ת
חסיד לא�ת� רא�י אי� זה מע�ה ו��ג�� ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָעברה
זה הרי � מ�ר מע�ה �ה�א א�ֿעלֿ�י ֲֵֶָ�ֲֲִֶֶַַַַלע��ת�,

אמר� וה�א אתֿה��, et.:)ח�ל `nei)מי� "היכי ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
(x`ezi cvik):��ה ax)ח��ל xn`)אנא �ג�� ְֲִֵַָ

�מי יהיבנא ולא ט�חא מ�י ��רא ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ��קלנא
meynלאל�ר. ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְַַ

micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfba lflfl ipnnאנא �ג�� אמר: �ל�ני ְְֲִִַַָָר�י
`jl)�מס�ינא m`)בלא� ��רה �לא א��ת אר�ע ְְְְְֵַַַַָָֹֹ

תח�ל "ולא ואמר: זה לאו נכ�ל �כבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�פ�י�".
ה'" אני אלהי� k`)אתֿ�� ,gi my)�נת�אר �כבר . ְְֱֲֲִִֵֶֶָָֹ
�פסחי� ז� מצוה י�מא(dk:)�יני .(atÎ.et.)�בס�� ְְְִִִִֵָָָ

� הס"ה ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
לה�חית א� יתע�ה ה' עב�דת אתֿ��י ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָלנ���
אתֿה�מ�ת למח�ק א� ה�ב�אה ְְְִִֵֵֶֶַַָאתֿספרי
�עני� ��א ה�או �ל��� �זה. וכ��צא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָה�ד��י�

אלהיכ�" לה' �� "לאֿתע��� אמר�: ה�א (myזה ְֱֲֵֵֶֶַַָֹֹ
(c ,aiעב�דה לא�ד אתֿה���י הק�י� ��בר אחר ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

אתֿמז�ח�תיה ולנ��� �מ� �לה�מיד ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָזרה
לה' �� "לאֿתעש�� ואמר: הזהיר ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹלגמרי,
�ג�� מ�ה, �בר איזה על וכלֿהע�בר ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאלהיכ�".
�ה�, וכ��צא וה�ז�ח מ�ֿההיכל מ�ה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ��הרס

מ�מ�ת �� ��מחק מ��תא� �בס�� ל�קה. � ה' ְְְִִֵֶֶַֹ
(.ak)��הק עצי �ה��ר� ה�מרא, �ל��� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנת�אר

מהכא "ואזהר�י� אמר�: ל�קה. �dxdf`de) ְְְְֵֵֶַַָָָ
(o`kn zcnlpֿלא �א�, ��רפ�� וא�ריה� מ� :ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

אלהיכ�" לה' �� ��(my)תע��� נת�אר וכ� . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ
"ואזהר�י� אמר�: ל�קה. � אתֿה�� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ה��חק
לה'". �� לאֿתע��� אתֿ�מ�, וא�ד�� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמהכא:
מ�ב�ע�ת. ד' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ�כבר

� הקע"ב לה�מעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
�ל �לק�� ה�ל�� עליה� מ�ֿה�ביאי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹלכלֿנביא
מצות ��ה א� מצוה, נגד יצ�ה אפ�� ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמהֿ��צ�ה,
אבל �עה; לפי זה �יהא �בלבד הא��, ה�צות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמ�

�רע�� א� ��ספת ��נציח `eלא rexbl deviy) ְִֵֶֶֶַַָֹ
(mlerl dxezd zeevn lr siqedl�ארנ�� �מ� ,ְְֵֶַ

��� וה�ת�ב ה��נה. �פר�� ח��רנ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�הק�מת
��מע��" "אליו יתע�ה: אמר� ה�א זה צ��י ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָנאמר

(eh ,gi mixac)ספרי �ל��� .(my)��מע�� "אליו : ְְְִִֵֵָָ
מ�לֿמצות אחת על לעב�ר ל� אמר אפ�� �ְְֲֲִִִַַַַַָָֹ
על והע�בר ל�". �מע �עה, לפי ���רה ְְְֲִֵַַַָָָָָהאמ�ר�ת
אמר� וזה� �מי�, �ידי מיתה ח�ב ז� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָמצוה
אלֿ�ברי לאֿי�מע א�ר האי� "והיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתע�ה:

יד�ר מע��"(iapd`)א�ר אדר� אנכי (my,��מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֹ
(hi�סנהדרי� נת�אר �כבר .(.ht)�מיתת "�ל�ה : ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

�עבר ונביא ה�ביא, �ברי על הע�בר �מי�: ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ידי
נב�את�" וה��ב� עצמ�, �ברי (deehvpyעל ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `ed jexa yecwdn��וכ ,ְ�ָ
(Ð ecnlp)ֿאל לאֿי�מע "א�ר ��אמר: ְֱֲִִֶֶֶֶַַַֹמ�ה

שמי�]", בידי מיתה = מע�� אדר� [אנכי ְְִִֵֶַָָֹֹ�ברי
לאֿי�מע �י�: "קרי ixacאמר�: lr xaerd df) ְְְִִֵַָֹ

(`iapdלאֿי�מע ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ
ez`eap)י�מע yaekd df)יני� נת�אר� �כבר ." ְְְֲִִִֵַַָָ

סנהדרי� �ס�� ז� oiwpgpd)מצוה od el` wxt seq). ְְְְִִֶַָ

שני יו�

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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� הס"ד ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ

��ביאיו יתע�ה, וא��מיו הבטח�תיו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלנ��ת
�ר� על עלינ�, �ה� מא�מי� א� לנ� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמבטיחי�
נב�את אמ�ת ��דענ� אחר ספק �ה� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ���יל

iap`ה��דיע� `edy epilv` xxaedy ixg` xnelk) ִַָ
(izin`�אלהיכ אתֿה' תנ�� "לא אמר�: וה�א .ְְְֱֵֶֶַָֹֹ

���ה" נ�ית� fh)�א�ר ,e mixac). ֲִִֶֶַַַָ
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� ה�מינית לה���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
"והלכ� אמר�: וה�א יכל�נ�, �פי ית�ר� ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָל�

h)�דרכיו" ,gk mixac):ואמר זה צ��י �פל �כבר , ְְְִִֶַַָָָָָ
�כלֿ�רכיו" ak)"ללכת ,`i my)�עני �פר�� �בא ְְְְִֵֶֶָָָָָָ

א� � רח�� נקרא ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א "מה ְִֶַַַָָָָזה:
ח��� נקרא ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א רח��; היה ְֱִֵַַַַָָָָא�ה
נקרא ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ח���; היה א�ה א� �ְֱִֵַַַַָָָָ
ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א צ�יק; היה א�ה א� � ֱִִֵַַַַַָָָצ�יק
ל��� זה� � חסיד" היה א�ה א� � חסיד ְְֱִִִֵֶַַָָָָנקרא

ואמר:(my)ספרי אחר �ל��� זה צ��י �פל �כבר . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
�לכ�" אלהיכ� ה' d)"אחרי ,bi my)���פר� וג� , ְְֱֲֵֵֵֵֵֶַַֹ

ci.)�א dheqa)�ל�ע�י להת���ת �ענינ� , ְְְֲִִִֶַַַָָ
מת ��ה� ה�כ�ד�ת ול���ת יתע�הה��בי� אר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

רב ע��י ה�ל על יתע�ה � ה��ל �ר� ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹעל
,mixen`d mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy)

(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

� ה��ית להתערבה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ
ול�בת �להתמיד א�� �להתח�ר החכמי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�י�
מ�רכי �כלֿ�ר� ע�ה� �לה���� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָע�ה�
�די �ממ�ר, �מ�ח �מ��ה �מאכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהה���פ�ת:
��ע�ת �להאמי� למע�יה� לה���ת �כ� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ���יע
יתע�ה: אמר� וה�א מ�בריה�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָהאמ���ת

ak)"�לדבקהֿב�" ,`i mixac)ה���י �� נכ�ל �כבר ְְְְִִַַַָָָ
תד�ק" "�ב� ואמר: k)ה�ה, ,i my):��ה�ר �בא . ְְִֵֶַַַָָָ

ותלמידיה�. �חכמי� ה��ק � ב�" ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"�לדבקה
ה�פרי ל��� על(my)זה� ראיה הביא� וכ� . ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

��� �לה�יא חכמי� �למידי �ת ל�א ְְֲִִִִִֵַַַַָָָהח�בה
�להתע�ק חכמי� �למידי �לה��ת חכ� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָלתלמיד

אמר� תד�ק". "�ב� מ�הֿ��אמר (zeaezkע�ה� ְְֱִִִֶֶֶַַָָָ
(:`iwוהא ��כינה, לה��ק לאד� ל� אפ�ר "וכי :ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ה�א" אכלה א� אלהי� ה' "�י ck)�תיב: ,c my)? ְְֱִִֵֶָֹֹ
וכ�'. חכ�" לתלמיד ��� �לֿה��יא ְְְִִִֵֶַַָָָָא�א

� הר"ו זהֿה�צוה לאה�ב ��צט�ינ� ה���י ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָ
��היה אתֿעצמנ�, א�הבי� �אנ� �מ� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָאתֿזה

ואהבתי l`xyin)חמלתי cg`e cg` lkl)אהבתי� ְְְֲֲִִִֶַַָָָ
ל� וכלֿמהֿ��� וג�פ� �ממ�נ� לעצמי ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָוחמלתי
ארצה לעצמי, מהֿ�ארצה וכל חפ�. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ�מהֿ�ה�א
לידידי, א� לעצמי ארצה וכלֿמהֿ��א �מ�ה�; ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹל�
יתע�ה: אמר� וה�א �מ�ה�. ��ביל� ארצה ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹלא

�מ��" לרע� gi)"ואהב� ,my). ְְְֲֵַָָָ

שלישייו �
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� הר"ז אתֿה�צוה לאהב ��צט�ינ� ה���י ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ
אתֿה�ר" "ואהב�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָה�רי�,

(hi ,i mixac)זה �עני� נכלל �ה�א וא�ֿעלֿ�י .ְְְְִִִֶֶַַָָ
לרע� "ואהב� �אמר� �לֿי�ראל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ�מהֿ���לל

צדק �ר ה�א ה�ה �ה�ר לפי l`xyik�מ��", `edy) ְִֵֵֶֶֶֶַַָ
(xac lkl'ה ל� ה�סי� ל�ת ��כנס מ�ני אבל �ְְֲִִִֵֶַַָָ

�אזהרה �ע�ה �מ� נ�ספת, מצוה ל� ויחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאהבה,
א�נאת� אתֿ(exrvl)על אי� ת�נ� "ולא �אמר: , ְִֶֶַַָָָֹ

fi)עמית�" ,dk `xwie)ֿלא "וגר אחרֿ��: ואמר . ְְֲִֵַַַָָֹ
k)ת�נה" ,ak zeny)גמרא� ונת�אר .`rivn `aa) ְְְִִֵֶָָָ

(:hp�אי ת�נ� "ולא מ��� ה�ר א�נאת על ְִִִֵֶַַַַָָֹ�ח�בי�
��ֿ�� �� ת�נה". לא "וגר �מ��� ְֲִִֵֵֶֶַָֹאתֿעמית�"
�מ��" לרע� "ואהב� מ��� לאהב� ְְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָנתח�בנ�
�� ואי� ���ט וזה אתֿה�ר". "ואהב�� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ�מ���

mixzqp)נס�ר mixac)נה�� מ�י אחד י�דע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ה�דר��ת �בר�ב מ���. נעל� ��ה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹאתֿה�צות
עצמ� על ���נ� �מ� ה�ר על צ�נ� �ה' ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ�אר�

אלהי�" ה' את "ואהב� אמר� וה�א (mixacיתע�ה, ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹ
(d ,e."אתֿה�ר "ואהב�� ואמר ,ְְֲֵֶֶַַַַָ

� הש"ב מ��נ�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
אתֿאחי� "לאֿת�נא אמר�: וה�א ְְְִִֶֶֶֶָָָֹזהֿאתֿזה,

fi)�לבב�" ,hi `xwie)ספרא �ל��� .(g ,c)לא" : ְְְִִֶָָֹ
ל� ��ה א� אבל ��ב, �היא �נאה א�א ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָאמר�י
ע�בר אינ� � ��נא� �ה�א זה וידע ה�נאה, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָאת

על ה�א ע�בר אבל זה; לאו ולאֿעל 'לאֿת�� ְֲִֵֶַַָָֹֹֹ
gi)ת�ר'" ,my):�אמר וה�א ע�ה על �� וע�בר . ְְְֲִֵֵַַָֹ

�מ��" לרע� �(my)"ואהב� ה�ב �נאת אבל . ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ
מ�ֿה�ל. חמ�ר ִַָָֹֹעו�

� הר"ה למח�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�להזהיר� לע��ת�, �ר�צה �מי א� עברה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָ�ע��ה
"אני אד�: יאמר ואל �לה�כיח�. �דברי� �� ְְְֲִִִִַַַָָָָֹעל
ה'", ע� ענינ� �זה ז�לתי יחטא וא� אחטא: ְְֱֱִִִִֶֶֶָָָָֹלא
לעב�ר ��א מצ�י� אנ� א�א ה��רה, נגד זה �ְֶֶֶֶַָָָ�ֲִֶַֹ
�ר�צה �מי לעב�ר. מא�תנ� לז�לתנ� נ�יח ֲִֵֶֶַָ�ְְִֵֵַַָֹולא
�למנע�, לה�כיח� �לֿאד� על ח�בה � ְְְֲִַַָָָָָלעב�ר
המח�בת עד�ת עליו נתק�מה ��א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוא�ֿעלֿ�י
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��כיח "ה�כח יתע�ה: אמר� וה�א ענ�. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלק��
fi)אתֿעמית�" ,hi `xwie)�ז �מצוה נכלל �� . ְְְֲִִִֶֶַָָ

נ��ר ואל לזה, זה הרענ� א� זה, על זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��תרע�
עליו להתרע� נצט�ינ� א�א חטא, ל� נ�מ�ר א� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָל�
ספרא �ל��� �ל��, ��ב י�אר ��א �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ�דברי�,

(my)וחמ�ה אר�עה אפל� ה�כח�� א� "מ�י� :ְְֲֲִִִִִַַַַָָָ
��כיח. ה�כח ל�מר: �למ�ד וה�כח? חז�ר ְְְֲִִֵַַַַַָ�עמי�,

מ����ת? �פניו מ�כיח� א�ה א� (xnelk,יכ�ל ְִִַַַָָָָ
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny

('ecke miax ipta oebkעליו ולאֿת�א ל�מר: ְְִַַָָָֹ�למ�ד
ezaqa)חטא". `hg dz` `yz ok dyrz m`y). ְֵ

�לֿאד� על ח�בה ז� ��צוה חכמי�, �אר� ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ�כבר
לה�כיח, ח�ב ה�א הרי ל�ד�ל מ�ֿה�ט� ְֲֲִִִֵַַַַָָָֹאפ��
יס��ק ואל ידיו יר�� אל וזלזל ק�ל ְְְְִִֵַַַַָָ�ְַ�ֲִַואפ��
מע�יקי ��אר� �מ� י�ה, א�ר עד ְְֲִֵֵֶֶַ�ְֲִִֶַַמ�ה�כיח

dt)ה�מ�עה lray dxezd ixqen)�ואמרoikxr) ְְְַָָ
(:fh,והלכ�ת �נאי� ז� למצוה וי� ה�אה. עד :ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

��למ�ד. מפ�רי� �מק�מ�ת ְִַַָ�ְְְְִִֵָונת�אר

� הש"ג ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
א�ת�: ���ראי� ה�א זה ועו� זהֿאתֿזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹלב��
�זה ��אה והאזהרה �ר�י�, חבר� �ני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמל�י�
ולאֿת�א אתֿעמית� ��כיח "ה�כח אמר�: ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹה�א

חטא" fi)עליו ,my)בספרא� .(my)�מ�י" אמר�: ְְְְִִִֵַָָָָ
חז�ר �עמי�, וחמ� אר�ע אפ�� ה�כח�� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָא�
חטא'". עליו 'ולאֿת�א ל�מר: �למ�ד ְְְְִֵַַַָָָֹוה�כח?
�ח��ב ��א מזהיר, ה�א הרי ה�ת�ב ��ט ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹאבל

�ז�רה�. ו��א �ל��, עו� ְְְְְִִֵֶָֹֹל�

רביעי ,יו�

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרנ"ו מ�הכ�ידה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְְִִַַ

(xfk`zdl)�אמר וה�א והאלמנ�ת, הית�מי� ְְְְְִַַַָָָעל
תע���" לא וית�� "�לֿאלמנה ak,יתע�ה: zeny) ְְְְִֶַַַָָָָֹ

(`kד��ר� לא עליה� יכ�יד ��א ��לל זה לאו .ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
ר�י� �ברי� ע�ה� יד�ר א�א �מע�ה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
ה��בה �דר� ע�ה� ויתע�ק �י�תר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָונ�חי�
וית��� �י�תר ט�ב �יחס אליה� ויתיחס ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַ�י�תר,

�אחד(zeaxdl)להפליג נזהר ��א �מי �כלֿזה. ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
�אר �כבר זה. לאו על עבר הרי � ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמ�לֿא��
אמר� וה�א זה לאו על הע�בר ענ� ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹיתע�ה

וג�'" אתכ� והרג�י א�י "וחרה (my,יתע�ה: ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
(bk.

� הש"א עלה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַַ
רכיל "לאֿתל� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהרכיל�ת,

fh)�ע�י�" ,hi `xwie)�אמר .(d ,c miyecw `xtq): ְְֶַָ
אחר: �בר לזה. וק�ה לזה �ברי� ר� �הא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ו �ברי� מטעי� �ר�כל �הא לאולא �בכלל ה�ל�. ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
רע �� ה�צאת על האזהרה en.)זה zeaezk). ְֵֶַַַָָָָָ

� הד"ש מ�נק��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
איזה מ�ד� ה�א �ע�ה �ג�� וה�א: מ�ה, ְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹזה
��גמלה� עד מ�ב��� נח�ל לא ואז ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמע�ה,
הזהיר א�תנ�. ��ער �מ� נצער�� א� הרע, ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָ�פעל�

"לאֿת��" ואמר: מ�� gi)ה' ,my)ספרא �ל��� . ְְְִִִַָָָֹֹ
(i ,my):�ל אמר נקימה? �ל �ח� היכ� "עד :ְִֵֶַַָָָָֹ

ל�: אמר למחר ה�איל�. ולא מ�ל�, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹה�אילני
�דר� מ�איל� איני ל�: אמר קר���, ְְְְִִֵֶֶַַָ�ְְִִֵַַה�אילני
לאֿת��". נאמר: לכ� � מ�ל� ה�אל�ני ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א

�כלֿהעניני�. ה�� ה�ה ה��ל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָועל

� הש"ה מ�נט�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
את ���מ�ר וה�א: ננק��, ��א �י על ְְְְִִִֶֶֶַַֹוא�
אמר� וה�א ל�, ונז�ר�� הח�טא לנ� �חטא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהחטא

ספרא �ל��� ולאֿת�ר". "לאֿת�� (my,יתע�ה: ְְְְִִִִֶַָֹֹֹֹ
(`iה�אילני ל� אמר נטירה? �ל �ח� היכ� "עד :ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ה�אילני ל�: אמר למחר ה�איל�. ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמ�ל�,
היל� ל�: אמר jl)קר���, dpd)�מ�ת� איני , ְַ�ְְְִֵֵַָָ

'לאֿת�ר'". נאמר: לכ� � מ�ל� ה�אל�ני ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א

חמישי יו�

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הי"א לל�דה�צוה ��צט�ינ� ה���י היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ה��רה חכמת (ְַַָָ
��רה,(envra)�ללמד� �למ�ד ה�קרא: וזה� � ְְְְְִֶַַָָָָ

לבני�" "ו��נ�� אמר� f)וה�א ,e mixac)���ל� . ְְְְְְִֶַָָָ
my)ספרי weqtd lr)��א � לבני� "'ו��נ�� : ְְְְִִֵֵֶַָָ

�ה�למידי� �כלֿמק�� מ�צא א�ה וכ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�למידי�.
בניֿה�ביאי�'" 'ו�צא� ��אמר: �ני�, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָקר�י�

(b ,a aÎmikln)��ו .(ixtqa)� "ו��נ�� אמר�: ְְְְִַָָָ
מח�די� ��אד�(mixceqn)��הי� �י�, �ת�� ְְִֶ�ְְִִֶָָָ

א�מר �הא א�א ל�, מגמ�� �הא לא �בר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹ��אל�
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��כיח "ה�כח יתע�ה: אמר� וה�א ענ�. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלק��
fi)אתֿעמית�" ,hi `xwie)�ז �מצוה נכלל �� . ְְְֲִִִֶֶַָָ

נ��ר ואל לזה, זה הרענ� א� זה, על זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��תרע�
עליו להתרע� נצט�ינ� א�א חטא, ל� נ�מ�ר א� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָל�
ספרא �ל��� �ל��, ��ב י�אר ��א �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ�דברי�,

(my)וחמ�ה אר�עה אפל� ה�כח�� א� "מ�י� :ְְֲֲִִִִִַַַַָָָ
��כיח. ה�כח ל�מר: �למ�ד וה�כח? חז�ר ְְְֲִִֵַַַַַָ�עמי�,

מ����ת? �פניו מ�כיח� א�ה א� (xnelk,יכ�ל ְִִַַַָָָָ
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny

('ecke miax ipta oebkעליו ולאֿת�א ל�מר: ְְִַַָָָֹ�למ�ד
ezaqa)חטא". `hg dz` `yz ok dyrz m`y). ְֵ

�לֿאד� על ח�בה ז� ��צוה חכמי�, �אר� ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ�כבר
לה�כיח, ח�ב ה�א הרי ל�ד�ל מ�ֿה�ט� ְֲֲִִִֵַַַַָָָֹאפ��
יס��ק ואל ידיו יר�� אל וזלזל ק�ל ְְְְִִֵַַַַָָ�ְַ�ֲִַואפ��
מע�יקי ��אר� �מ� י�ה, א�ר עד ְְֲִֵֵֶֶַ�ְֲִִֶַַמ�ה�כיח

dt)ה�מ�עה lray dxezd ixqen)�ואמרoikxr) ְְְַָָ
(:fh,והלכ�ת �נאי� ז� למצוה וי� ה�אה. עד :ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

��למ�ד. מפ�רי� �מק�מ�ת ְִַַָ�ְְְְִִֵָונת�אר

� הש"ג ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ
א�ת�: ���ראי� ה�א זה ועו� זהֿאתֿזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹלב��
�זה ��אה והאזהרה �ר�י�, חבר� �ני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמל�י�
ולאֿת�א אתֿעמית� ��כיח "ה�כח אמר�: ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹה�א

חטא" fi)עליו ,my)בספרא� .(my)�מ�י" אמר�: ְְְְִִִֵַָָָָ
חז�ר �עמי�, וחמ� אר�ע אפ�� ה�כח�� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָא�
חטא'". עליו 'ולאֿת�א ל�מר: �למ�ד ְְְְִֵַַַָָָֹוה�כח?
�ח��ב ��א מזהיר, ה�א הרי ה�ת�ב ��ט ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹאבל

�ז�רה�. ו��א �ל��, עו� ְְְְְִִֵֶָֹֹל�

רביעי ,יו�
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� הרנ"ו מ�הכ�ידה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְְִִַַ

(xfk`zdl)�אמר וה�א והאלמנ�ת, הית�מי� ְְְְְִַַַָָָעל
תע���" לא וית�� "�לֿאלמנה ak,יתע�ה: zeny) ְְְְִֶַַַָָָָֹ

(`kד��ר� לא עליה� יכ�יד ��א ��לל זה לאו .ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
ר�י� �ברי� ע�ה� יד�ר א�א �מע�ה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹולא
ה��בה �דר� ע�ה� ויתע�ק �י�תר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָונ�חי�
וית��� �י�תר ט�ב �יחס אליה� ויתיחס ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַ�י�תר,

�אחד(zeaxdl)להפליג נזהר ��א �מי �כלֿזה. ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
�אר �כבר זה. לאו על עבר הרי � ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמ�לֿא��
אמר� וה�א זה לאו על הע�בר ענ� ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹיתע�ה

וג�'" אתכ� והרג�י א�י "וחרה (my,יתע�ה: ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
(bk.

� הש"א עלה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַַ
רכיל "לאֿתל� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהרכיל�ת,

fh)�ע�י�" ,hi `xwie)�אמר .(d ,c miyecw `xtq): ְְֶַָ
אחר: �בר לזה. וק�ה לזה �ברי� ר� �הא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא

ו �ברי� מטעי� �ר�כל �הא לאולא �בכלל ה�ל�. ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
רע �� ה�צאת על האזהרה en.)זה zeaezk). ְֵֶַַַָָָָָ

� הד"ש מ�נק��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
איזה מ�ד� ה�א �ע�ה �ג�� וה�א: מ�ה, ְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹזה
��גמלה� עד מ�ב��� נח�ל לא ואז ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמע�ה,
הזהיר א�תנ�. ��ער �מ� נצער�� א� הרע, ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָ�פעל�

"לאֿת��" ואמר: מ�� gi)ה' ,my)ספרא �ל��� . ְְְִִִַָָָֹֹ
(i ,my):�ל אמר נקימה? �ל �ח� היכ� "עד :ְִֵֶַַָָָָֹ

ל�: אמר למחר ה�איל�. ולא מ�ל�, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹה�אילני
�דר� מ�איל� איני ל�: אמר קר���, ְְְְִִֵֶֶַַָ�ְְִִֵַַה�אילני
לאֿת��". נאמר: לכ� � מ�ל� ה�אל�ני ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א

�כלֿהעניני�. ה�� ה�ה ה��ל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָועל

� הש"ה מ�נט�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
את ���מ�ר וה�א: ננק��, ��א �י על ְְְְִִִֶֶֶַַֹוא�
אמר� וה�א ל�, ונז�ר�� הח�טא לנ� �חטא ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהחטא

ספרא �ל��� ולאֿת�ר". "לאֿת�� (my,יתע�ה: ְְְְִִִִֶַָֹֹֹֹ
(`iה�אילני ל� אמר נטירה? �ל �ח� היכ� "עד :ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ה�אילני ל�: אמר למחר ה�איל�. ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמ�ל�,
היל� ל�: אמר jl)קר���, dpd)�מ�ת� איני , ְַ�ְְְִֵֵַָָ

'לאֿת�ר'". נאמר: לכ� � מ�ל� ה�אל�ני ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א

חמישי יו�

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הי"א לל�דה�צוה ��צט�ינ� ה���י היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ה��רה חכמת (ְַַָָ
��רה,(envra)�ללמד� �למ�ד ה�קרא: וזה� � ְְְְְִֶַַָָָָ

לבני�" "ו��נ�� אמר� f)וה�א ,e mixac)���ל� . ְְְְְְִֶַָָָ
my)ספרי weqtd lr)��א � לבני� "'ו��נ�� : ְְְְִִֵֵֶַָָ

�ה�למידי� �כלֿמק�� מ�צא א�ה וכ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�למידי�.
בניֿה�ביאי�'" 'ו�צא� ��אמר: �ני�, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָקר�י�

(b ,a aÎmikln)��ו .(ixtqa)� "ו��נ�� אמר�: ְְְְִַָָָ
מח�די� ��אד�(mixceqn)��הי� �י�, �ת�� ְְִֶ�ְְִִֶָָָ

א�מר �הא א�א ל�, מגמ�� �הא לא �בר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹ��אל�
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�עמי�: ��ה זה צ��י נכ�ל �כבר מ�ד". ְְְִִִִֶַַָָָָל�
וע�ית� `)"�למד�� ,d mixaca weqtd oeyl i"tr) ְְֲִֶֶַַ

ילמד�" ai)�למע� ,`l my)�להד�י הר�� �כבר . ְְְְְְְִִִַַַָ
��למ�ד. מק�מ�ת �הר�ה עליה �לזרז ז� ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָמצוה
"ול�ד�� נאמר �הרי ,�� ח�ב�ת ה��י� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואי�
ולא � "�ניכ� אמר�: אתֿ�ניכ�", ְְְְֵֵֶֶֶָָֹֹאת�

ק���י� ��מרא ��ת�אר �מ� .(el.)�נ�תיכ�", ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

שישי ,יו�

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הר"ט אתֿה�צוה לכ�ד ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

אמר� וה�א לה�ר�, �די מ�ניה� ולעמד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהחכמי�
זק�" �ני והדר� �ק�� �יבה "מ�ני (xwie`יתע�ה: ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
(dnkg daxd dpwy df `ed owfe Ð al ,hi���ל� .ְ

ה��ר" �� ��� קימה � והדר� "�ק�� ְְְִִִֵֶַָָָָָָספרא:
oi` ugxnd ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`)

(eiptn oicner'א �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
ח�בה(al:)מ����י� ז� ��צוה �א�ֿעלֿ�י ודע . ְְִִִִִֶֶַַַָָ

אתֿ לכ�ד �ל�מר: � �ללי �אפ� �לֿאד� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹעל
��אר� �מ� ל�, ה�וה לחכ� ואפ�� ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהחכמי�

bl.)�אמר� `rivn `aa)�חכמי "�למידי : ְְְֲִִֵַָָָ
יח�ד ע�ד �� י� � זה" מ�ני זה ע�מדי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ��בבל
לר�� ה�למיד ��ב�ד וה�א: ה�למיד, על ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַות�ספת

��ספת �� לכלֿי� ח�בה �ה�א ה�ב�ד על �ד�לה ְְֵֶֶֶַַָָָָ
�אר� ��בר לפי �מ�רא, ח�ב ה�ב�ד וע� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָחכ�,
אביו, �ל�י מח�בת� �ד�לה ר�� �ל�י ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ�ח�בת�
אמר� �בפר�� �במ�רא�. �כב�ד� ה�ת�ב ח�ב� ְְְְְֲִִֵֶַָָָא�ר

(my `rivn `aaa)�ק�ד ר�� � ור�� אביו :oebk) ְִֵַַָ
dcet jk xg`e ,eax z` dcet diaya miieay eaxe eia`

(eia` z`�אר� וכבר .(:d oixcdpq)ל�למיד �אס�ר ְְֲִֵֶַַָָ
�סק נגד ��צא �מחלקת: ���נתי ר�� על ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלחל�ק
��ר�ה�. �לי י�רה א� ויל�ד �סברת� וי�רד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ינ�
א�ת� לד�� ולא עליו �להתרע� ע�� לריב ל� ְְְְִִִֵַָָָָָֹואס�ר
מ�ע��תיו �ע�ה איז� ��ס�יר �ל�מר: ח�בה, ָ�ְִָ�ְְְְִֵֶַַַָלכ�

ההס�ר�ת מ��גי �ס�ג ���ר איזה (yxtnyא� ְְִִֵֵֶַַָ
(mheytk `ly eixac���נת ��א �אפ�ר לפי �ְְְִִֵֶֶֶַָֹ
חלק �בפרק iw.)לכ�. oixcdpq)לֿהח�לק�" אמר�: ְְְֵֵֶֶֶַָָָ

'�ה�ת� ��אמר: ה�כינה, על �ח�לק ר�� ְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָֹעל
jynda)עלֿה'' d`x)(h ,ek xacna)לֿהע��ה� , ֶַָָ

'ה�ה ��אמר: ה�כינה, ע� �ע��ה ר�� ע� ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָמריבה
וג�' אתֿה'' בניֿי�ראל א�רֿרב� מריבה (`sמי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it lrmy)

(bi ,k,ה�כינה על �מתרע� ר�� על וכלֿה�תרע� ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָ
תל�תיכ� 'לאֿעלינ� l`xyi��אמר: mr zepelz) ְֱֵֶֶַָֹ�ֵֶֹ

(Ð oxd`e dyn lr''עלֿה g)�י ,fh zeny)ֿוכל . ְִַָ
ה�כינה, אחר �מהרהר ר�� אחר ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָהמהרהר

�במ�ה'" �אלהי� הע� 'ויד�ר (xacna��אמר: ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
(d ,`kוריב קרח ��חלקת לפי �ר�ר, וכלֿזה .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

א�א היתה לא הרעה �מח�ב�� ותרעמת� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹי�ראל
וע�ה �לֿי�ראל, �ל ר�� �ה�א ועליו מ�ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹע�

ה'. �ל�י מה� �לֿ�בר d'")ה�ת�ב lr mzevda") ְֵֵֶַַָָָָ
אמר� ai)�בפר�� dpyn c wxt zea`)��ר "מ�רא : ְְֵַָָָ

וכלֿזה �מי�". xen`�מ�רא mbe minkg ceak mb) ְְִֶָָָָ
(minkgלכ�ד צ�ה �ה�ת�ב ��צאנ� מ�ה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָנלמד

�ל��נ�ת ��ת�אר �מ� והה�רי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאתֿהחכמי�
�היא לא minkg)ה�למ�ד, `xen)פני� מצוה ְְְִִִֵֶַַָֹ

זאת. והב� ְְֵַָָֹעצמ�.

קודש שבת
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� הע�ירית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְֲִִִֶַַָָָָָ�ְְַ
�עניניה, �להתע�ק זרה עב�דה אל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָמ�פנ�ת
וההבלי� ההזי�ת א�ת� וללמ�ד לע�� ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָ�ל�מר:

�ל�נית �ר�חנית מי�דיה, oeilr�א�מרי� gek) ְְְְִִִֶֶֶַָָ
(miieqnע��ה והיא וכ�, �� �אפ� א�ת� ְְִִִֶָָָָָֹמ�רידי�

וע�מדי� ל� מק�רי� ה�ל�ני וה��כב וכ�; ��ְְְְְְִִִַַַָָָָ
וכ��צא �ל�ני, מע�ה ע��ה וה�א וכ�, �� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָלפניו
והע��� א�� �דברי� �ה�ח�בה א��. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�דברי�
אתֿה�תי �מע�רר מ�ה ה�א ה�מי�נ�ת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ�א�ת�
עני� על הזהרנ� ��� וה�ס�ק �לעבד�. �ה� ְְְִַַָ�ְְְְִֶֶַָָָָֹלדר�

אלֿהאליל�" "אלֿ�פנ� אמר�: ה�א hi,זה `xwie) ְְֱִִִֶֶַָָ
(cספרא �ל��� .(i ,miyecw zligz)נה�� "א� : ְְִִֶָ

ו�� אלה�ת". א�ת� ע��ה א�ה אחריה� ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָא�ה
לרא�ת�", אלֿ�פנה א�מר: יה�דה "ר�י ְְְְִִִֵֶַַָָָאמר�:
החיצ�נית ה�סל �צ�רת להס��ל אפ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַ�ל�מר:
חלק יעסיק ��א �די אס�ר, �ע��ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�להת��נ�
אד� "��אל �בפרק מה�. �מ�ה� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�ֿה�מ�

hnw.)מחבר�" zay)��המה "�תב :(aezkd)חת� ְְֲֵֵֵַַַַָ
`mc)ה��רה zxev)ה�י�קנא�ת x`yותחת ly) ְְְַַַַָָ
(minvrדי�קני� ���ת; לקר�ת� dcearאס�ר ly) ְְְִֵַַָָ

(dxf���מ ,�� להס��ל אס�ר �חל א� ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמ�

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

�למ�דא? מאי אלֿהאלילי�'. 'אלֿ�פנ� ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ��אמר:
(df weqt cnlp ji`)'אל 'אלֿ�פנ� י�חנ�: ר�י ְִִֶַַַָָָאמר

מ�ע�כ�" �(micea mz` xy` milad)נכ�ל �כבר ְְְְִִֶַַָ
על ה�ח�בה �א��ר �ל�מר עצמ�, זה �עני� ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָה�או
��ֿיפ�ה לכ� "ה�מר� אמר�: וה�א זרה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָעב�דה

ועבד��" וסר�� fh)לבבכ� ,`i mixac):ל�מר� , ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ
מ� לס�ר ל� יגר� זה ,�� לח�ב ל�� ��עה ְְְְִִִִֶֶַָָֹֹא�
�עני� ע�ד ואמר �עב�דת�. �להתע�ק הי�רה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ר�
אתֿ וראית ה�מימה עיני� "�פ�ֿ��א עצמ�: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה

וג�'" ואתֿה�רח hi)ה�מ� ,c my)הזהיר לא �י , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
א�א �עיניו, לרא�ת� אתֿרא�� אד� ירי� ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלבל
לה� �מהֿ��יחסי� ה�ב �עי� מ�הס��ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהזהיר
לאמר לאלהיה� "�פ�ֿ�דר� אמר�: וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹע�בדיה�.
ואע�הֿ�� אלהיה� את הא�ה ה��י� יעבד� ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאיכה

l)��ֿאני" ,ai my)איכ�ת על מ��א�ל �שהזהיר ְְִִִִִֵֶַַָ
��לֿזה לפי יעבד��, ��א א�ֿעלֿ�י ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעב�דת�
� זה עני� על �הע�בר ודע אחריה. לטע�ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ר�
מער�בי� א' �רק �ס�� זה נת�אר �כבר מלק�ת. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָח�ב

(:fi)בר� �ח�מי� ער�בי על "ל�קי� ��אמר�: ,ְְְְִִֵֵֶַַָ
אי� "אלֿיצא מאמר�: ראיה והביא� ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ��רה"

hk)מ�ק�מ�" ,fh zeny)�היא ואמר�: והק�� ; ְְְְְִִֵַָ
�ל��� �א ולא "אל" �ל��� ��א לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹילקה
��א �לֿמה א� ואמר�: ק�יא �דר� וה�יב� ְְְִֶַָָָָ�ְְִֵֶֶֹלא?
�פנ� "אל מע�ה א�א עליו, ל�קי� אי� 'אל' ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל���

נ�י הכי jk)אלֿהאליל�" mpn`d)!?לאקי �לא ְֱִִִֵֵֶַָָָֹ
עליו. ל�קי� זה �עני� מ�א� מ�מע ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהרי

� המ"ז מ�הי�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
המנ�ד�ת �ע�ת ��אמי� עד �מח�ב�תינ�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָחפ��י�
אתֿמח�ב�נ� נג�יל א�א ה��רה, �הביאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָל�ע�ת
מצות וה� � אצל� ��עמ�ד סיג ל� ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹונע�ה
"ולאֿ יתע�ה: אמר� וה�א ואזהר�תיה. ְְְְְְִֶֶַַַָָָָֹה��רה

עיניכ�" ואחרי לבבכ� אחרי eh,תת�ר� xacna) ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
(hl� לבבכ�" אחרי תת�ר� "ולא ספרי: �ל��� .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

מ�ות" מר אני "�מ�צא ��אמר: �עני� מינ�ת ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָז�
ek)וג�' ,f zldw),זנ�ת ז� � עיניכ�" "ואחרי ; ְְְֲֵֵֵֶַ

וג�' אלֿאביו" �מ��� "ו�אמר (mihtey��אמר: ְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ
(b ,ciה�ענ�ג�ת רדיפת � זנ�ת ז� �אמר� ה��נה .ְְְְֲִַַַַַָָָָ

�מיד. �ה� ה�ח�בה והעסקת ה��פנ��ת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹוה�אות

� ��י� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְִִִִַַַַָָָָָ

מ���ב �(llwl)�הזהרנ� ה�ד�ל אתֿה�� ֶ�ְְִִֵֶַַַָ
לעילא לעילא ה��פרי� �א�מרי� מה על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיתע�ה

א�ת� �מכ�י� העני� וזה� �(xedpÎibq oeyla) ְְְִִֶֶַָָ
מפר� ה�א זה לאו על הע�בר וענ� ה��". ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"�ר�ת
יתע�ה: אמר� ה�א נסקל, �ה�א ה��רה ְְְְִִִֶֶַַָָָ�ל���
�לֿהעדה" יר�מ�ֿב� רג�� י�מת מ�ת ��ֿה' ְְְִֵֵֵָָָָָֹ"ונקב

(fh ,ck `xwie)ת�ב�� �אה לא האזהרה, אבל .ְֲַַָָָָָָָֹ
�אה א�א לב��, זה חטא על מיחדת ְְֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְַָָאזהרה
אמר�: וה�א וז�לת�, זה עני� ה��ללת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָאזהרה

תק�ל" לא fk)"אלהי� ,ak zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְֱִִֵַַָֹֹ
(my mihtyn zyxt)ונקב' א�מר: �ה�א "לפי :ְְִֵֵֶֹ

�מענ� לא אזהרה �מענ�, ענ� י�מת' מ�ת ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹ��ֿה'
�בספרא תק�ל'". לא 'אלהי� ל�מר: �למ�ד �ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(my xen` zyxt)המיחד ה�� "על :yxetnd my) ְֵַַַ�ָ
`dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxt m"ekr zekld)ועל �מיתה; �ְְִַָ
ה���יי� `del,�אר ,l` :miwgnp opi`y zeny x`y) ְִִַָ

(ze`av ,icy ,did` ,midl`אזהרה� �e`l) ְְַָָ
(cala)כל�א�� וע�ד .((i`gei oa oerny iaxc): ְְְִַָ

�ר�ת על לאֿתע�ה ל�� תק�ל" לא ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ"אלהי�
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָה��".

ודע llwz"מ�נהדרי�. `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְְְִִֶַַ
(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `idזה ֶֶ���ג

אינ� � עניני� �ל�ה �ני� ה��לל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹמ�ֿהאזהר�ת
��כלל�ת לאו `mixeqiמ��ג dnk llekd cg` e`l) ְִִֶָָ

(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð

�כלֿ אתֿהענ� ה�ת�ב ��אר לפי (� ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹהתשיעי
ועני� ��לֿעני� �הכרח, וה�דיענ� מה� ועני� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעני�
�מ� לאֿתע�ה, מצות ו�ה�א עליו ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�מזהרי�

זה למאמר �ע�ינ� �הק�מ�ת (zncwda��ארנ� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
(miyxeyd) millkd c"i xg`y xtqdה�לל� וכיו� .(ְְֵֶַָָ

אנ� ח�קרי� � הזהיר א�אֿא�ֿ�� ענ� לא ְְִִִִֵֶַָָָֹה�א:
�אחת נלמדת �היא וי� �הכרח. האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
��ארנ� �מ� אחר, עני� �כלל �היא וי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה���ת,
לא א� א�א ��כלל�ת לאו יהא ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�הק�מ�ת.
העניני� מא�ת� �עני� �לל, ידיעה לנ� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָקדמה

עליו xeqi`l)מזהרי� sqep xewn oi` xy`k wx), �ְִָָָ
��לל ��ארנ� �מ� ה�או, א�ת� מחמת ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָא�א
ה�בר �א�ת� ידיעה קדמה א� אבל ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָה��יעי;
וכ� �� �הע��ה �אמר� וה�א � עליו ְְְְִֶֶָָָָָָָָ�מזהרי�
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�למ�דא? מאי אלֿהאלילי�'. 'אלֿ�פנ� ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ��אמר:
(df weqt cnlp ji`)'אל 'אלֿ�פנ� י�חנ�: ר�י ְִִֶַַַָָָאמר

מ�ע�כ�" �(micea mz` xy` milad)נכ�ל �כבר ְְְְִִֶַַָ
על ה�ח�בה �א��ר �ל�מר עצמ�, זה �עני� ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָה�או
��ֿיפ�ה לכ� "ה�מר� אמר�: וה�א זרה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָעב�דה

ועבד��" וסר�� fh)לבבכ� ,`i mixac):ל�מר� , ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ
מ� לס�ר ל� יגר� זה ,�� לח�ב ל�� ��עה ְְְְִִִִֶֶַָָֹֹא�
�עני� ע�ד ואמר �עב�דת�. �להתע�ק הי�רה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ר�
אתֿ וראית ה�מימה עיני� "�פ�ֿ��א עצמ�: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה

וג�'" ואתֿה�רח hi)ה�מ� ,c my)הזהיר לא �י , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
א�א �עיניו, לרא�ת� אתֿרא�� אד� ירי� ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלבל
לה� �מהֿ��יחסי� ה�ב �עי� מ�הס��ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהזהיר
לאמר לאלהיה� "�פ�ֿ�דר� אמר�: וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹע�בדיה�.
ואע�הֿ�� אלהיה� את הא�ה ה��י� יעבד� ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאיכה

l)��ֿאני" ,ai my)איכ�ת על מ��א�ל �שהזהיר ְְִִִִִֵֶַַָ
��לֿזה לפי יעבד��, ��א א�ֿעלֿ�י ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעב�דת�
� זה עני� על �הע�בר ודע אחריה. לטע�ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ר�
מער�בי� א' �רק �ס�� זה נת�אר �כבר מלק�ת. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָח�ב

(:fi)בר� �ח�מי� ער�בי על "ל�קי� ��אמר�: ,ְְְְִִֵֵֶַַָ
אי� "אלֿיצא מאמר�: ראיה והביא� ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ��רה"

hk)מ�ק�מ�" ,fh zeny)�היא ואמר�: והק�� ; ְְְְְִִֵַָ
�ל��� �א ולא "אל" �ל��� ��א לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹילקה
��א �לֿמה א� ואמר�: ק�יא �דר� וה�יב� ְְְִֶַָָָָ�ְְִֵֶֶֹלא?
�פנ� "אל מע�ה א�א עליו, ל�קי� אי� 'אל' ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל���

נ�י הכי jk)אלֿהאליל�" mpn`d)!?לאקי �לא ְֱִִִֵֵֶַָָָֹ
עליו. ל�קי� זה �עני� מ�א� מ�מע ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהרי

� המ"ז מ�הי�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
המנ�ד�ת �ע�ת ��אמי� עד �מח�ב�תינ�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָחפ��י�
אתֿמח�ב�נ� נג�יל א�א ה��רה, �הביאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָל�ע�ת
מצות וה� � אצל� ��עמ�ד סיג ל� ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹונע�ה
"ולאֿ יתע�ה: אמר� וה�א ואזהר�תיה. ְְְְְְִֶֶַַַָָָָֹה��רה

עיניכ�" ואחרי לבבכ� אחרי eh,תת�ר� xacna) ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
(hl� לבבכ�" אחרי תת�ר� "ולא ספרי: �ל��� .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

מ�ות" מר אני "�מ�צא ��אמר: �עני� מינ�ת ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָז�
ek)וג�' ,f zldw),זנ�ת ז� � עיניכ�" "ואחרי ; ְְְֲֵֵֵֶַ

וג�' אלֿאביו" �מ��� "ו�אמר (mihtey��אמר: ְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ
(b ,ciה�ענ�ג�ת רדיפת � זנ�ת ז� �אמר� ה��נה .ְְְְֲִַַַַַָָָָ

�מיד. �ה� ה�ח�בה והעסקת ה��פנ��ת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹוה�אות

� ��י� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְִִִִַַַַָָָָָ

מ���ב �(llwl)�הזהרנ� ה�ד�ל אתֿה�� ֶ�ְְִִֵֶַַַָ
לעילא לעילא ה��פרי� �א�מרי� מה על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָיתע�ה

א�ת� �מכ�י� העני� וזה� �(xedpÎibq oeyla) ְְְִִֶֶַָָ
מפר� ה�א זה לאו על הע�בר וענ� ה��". ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ"�ר�ת
יתע�ה: אמר� ה�א נסקל, �ה�א ה��רה ְְְְִִִֶֶַַָָָ�ל���
�לֿהעדה" יר�מ�ֿב� רג�� י�מת מ�ת ��ֿה' ְְְִֵֵֵָָָָָֹ"ונקב

(fh ,ck `xwie)ת�ב�� �אה לא האזהרה, אבל .ְֲַַָָָָָָָֹ
�אה א�א לב��, זה חטא על מיחדת ְְֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְַָָאזהרה
אמר�: וה�א וז�לת�, זה עני� ה��ללת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָאזהרה

תק�ל" לא fk)"אלהי� ,ak zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְֱִִֵַַָֹֹ
(my mihtyn zyxt)ונקב' א�מר: �ה�א "לפי :ְְִֵֵֶֹ

�מענ� לא אזהרה �מענ�, ענ� י�מת' מ�ת ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹ��ֿה'
�בספרא תק�ל'". לא 'אלהי� ל�מר: �למ�ד �ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(my xen` zyxt)המיחד ה�� "על :yxetnd my) ְֵַַַ�ָ
`dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxt m"ekr zekld)ועל �מיתה; �ְְִַָ
ה���יי� `del,�אר ,l` :miwgnp opi`y zeny x`y) ְִִַָ

(ze`av ,icy ,did` ,midl`אזהרה� �e`l) ְְַָָ
(cala)כל�א�� וע�ד .((i`gei oa oerny iaxc): ְְְִַָ

�ר�ת על לאֿתע�ה ל�� תק�ל" לא ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ"אלהי�
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָה��".

ודע llwz"מ�נהדרי�. `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְְְִִֶַַ
(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `idזה ֶֶ���ג

אינ� � עניני� �ל�ה �ני� ה��לל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹמ�ֿהאזהר�ת
��כלל�ת לאו `mixeqiמ��ג dnk llekd cg` e`l) ְִִֶָָ

(yxeyd) llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð

�כלֿ אתֿהענ� ה�ת�ב ��אר לפי (� ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹהתשיעי
ועני� ��לֿעני� �הכרח, וה�דיענ� מה� ועני� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעני�
�מ� לאֿתע�ה, מצות ו�ה�א עליו ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�מזהרי�

זה למאמר �ע�ינ� �הק�מ�ת (zncwda��ארנ� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
(miyxeyd) millkd c"i xg`y xtqdה�לל� וכיו� .(ְְֵֶַָָ

אנ� ח�קרי� � הזהיר א�אֿא�ֿ�� ענ� לא ְְִִִִֵֶַָָָֹה�א:
�אחת נלמדת �היא וי� �הכרח. האזהרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
��ארנ� �מ� אחר, עני� �כלל �היא וי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה���ת,
לא א� א�א ��כלל�ת לאו יהא ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�הק�מ�ת.
העניני� מא�ת� �עני� �לל, ידיעה לנ� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָקדמה

עליו xeqi`l)מזהרי� sqep xewn oi` xy`k wx), �ְִָָָ
��לל ��ארנ� �מ� ה�או, א�ת� מחמת ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָא�א
ה�בר �א�ת� ידיעה קדמה א� אבל ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָה��יעי;
וכ� �� �הע��ה �אמר� וה�א � עליו ְְְְִֶֶָָָָָָָָ�מזהרי�
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לח� אי� � �� �� האזהרה(licadl)יע�ה א� ְִֵֵֶַָָָָָָֹ
זאת, ודע �כלל. א� �פרט ה�י�, מ� א� �פר�� ְְְְִִִִִֵַַָָֹהיא

ר��ת. מצות ע�ד זה מעני� ל� ְְְְִִֵֶַָָֹויב�א�

� ה��ית מ�עב�דה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִִִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
ה�ז�ר�ת העב�ד�ת אר�ע �ז�לת אפ�� זרה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָעב�דה

(d dyrz `l zevna)זה ��הא �תנאי א� �ְְִֵֶֶַַ
ה�עבד א�ת� ��ר� �מה ��עבד�ה �ל�מר: ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�דר��,

��פע�ר �ג�� יזר�ק(dlbi)להעבד, א� ל�ע�ר עצמ� ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
ל�רק�ליס `lil)אב� my)אמר וה�א יתע�ה. � ְְְְִִֶֶֶֶַַָ

תעבד�" "ולא :�� על b)�אזהרה ,k zeny)���ל� . ְְְְֵַַָָָָָָֹ
תעבד�"(my)ה�כל�א ולא לה� ת��חוה "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

הה��חויה ועל עצמ� �פני העב�דה על לח�ב �ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ
��ער א� ל�ע�ר אב� ���רק מי לפיכ� עצמ�. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�פני
עב�דת�, ז� �אי� לפי ח�ב �אינ� ל�רק�ליס ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעצמ�

"איכה יתע�ה: אמר y)�הרי ote` eze`a)�יעבד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
��ֿאני" ואע�הֿ�� אתֿאלהיה� הא�ה ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹה��י�

(l ,ai mixac)ח�ב � �מזיד זה לאו על הע�בר .ְִֵֵֶַַָָָ
�יני �� נת�אר� �כבר קר��. �ב��גג וכרת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָסקילה

ו�� מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� אמר�:(cq:)מצוה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
לכדר��, אחת ל�ה? זרה �עב�דה �רת�ת ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֹ"�ל�
�ל�מר: ל�ל�". ואחת �דר��, ל��א ְְְְְְֶֶַַַַַַַָֹֹואחת
זרה עב�דה מ�יני �ה�א �בר לאיזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ�הע�בד
ח�ב זה הרי � העב�דה מ�יני ��היה מי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�איזה
��ר�� �דבר �ל�מר: �דר��, ��עבד �תנאי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�רת,
ל�רק�ליס, אב� וז�רק ל�ע�ר ��ער �ג�� ,�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלהעבד
מאר�ע �אחת �עבד מי וכ� ל�מ��. �ער� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ�מעביר
�רת, ח�ב זה הרי � ��היה נעבד לאיזה ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָעב�ד�ת
הקריב א� �ג�� �כ�, עב�דת� �ר� �אי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָא�ֿעלֿ�י
'��א וזה� � ל�רק�ליס ה��חוה א� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹל�ע�ר
ל�ל�' �א� �'מעביר ה�א ה�לי�י וה�רת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�דר��'.

�אבאר ci)�מ� xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ְֲֵֶָ

� החמי�ית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְֲִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
��הֿ�אנ� �בר�ר, זרה. לעב�דה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹמ�ה��חות
��עבד �לֿמה :�� �ה��נה זרה, עב�דה ְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָא�מרי�,
לה� "לאֿת��חוה יתע�ה: אמר� וה�א ה', ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹז�לת

תעבד�" d)ולא ,my)א��ר ה��נה ואי� . ְְְִֵֵַַָָָָֹ
לה�ציא � לב�� �(hrnle)הה��חויה ז�לת� ְְְֲִִַַַָָָָָ

הז�יר �ל�מר(dnbeck)א�א העב�דה, מ�רכי �ר� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
�מ�ק�ר; ל� מ�הקריב מזהרי� וכ� ְְְְִִִִֵַַָָ�ְְֲִֵַַָָהה��חויה,

נ�� א� הקריב א� וה��חוה מא�� אחת על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָוהע�בר
ה�כל�א �ל��� סקילה. ח�ב � הקטיר (zenyא� ְְְְְִִִִַַָָָ

(hi ,ak�יחר לאלהי� "ז�בח :(my)�ענ � ֱֳִֵֶַָָָֹֹ
"לאֿ ל�מר: �למ�ד �מענ�, לא אזהרה ְְְְַַַַַָָָָֹֹ�מענ�,
היתה �כלל זביחה תעבד�". ולא לה� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹת��חוה
�� ����צא מיחדת �ביחה מה לל�ד: ֵֶֶֶַָ�ְְְְִֵַַָָָויצאת

ע�בד� �ה�א �י� עליה וח�בי� ל�מי� (oiaע�בדי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxc `idy�ע�בד �אינ� dpi`y�י� oia) ְֵֵֶ

(dzcear jxc� ל�� ע�בדי� �� �לֿ����צא א� ,ְִֵֵֶַַַָ
ע�בד�". �אינ� �י� ע�בד� �ה�א �י� עליו, ְְֵֵֵֶֶַָָָח�ב
א��, עב�דה מיני �אר�עת הא�ה, ה�ברי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָועני�
וה���� וה���ר, וה�ביחה, הה��חויה, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָוה�:
�לֿמי � יתע�ה ה' את לעב�ד נתח�ב� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָ��ה�
סקילה, ח�ב � מה� �אחד זרה עב�דה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��עבד
מא��. �אחת לעבד� �ר�� אי� ה�עבד א�ת� ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָאפ��
א�ֿ �ל�מר: �דר��", "��א ל�: ���ראי� ְְְְְִִֶֶַַַָָֹוז�הי
�יו� עב�דת�, �דר� ��א א�ת� �עבד ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעלֿ�י
וה�א מזיד, ה�א א� סקילה ח�ב מא�� �אחת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�עבד

נ�דע לא א� oic)�כרת zial)�נענ לא א� עליו, ְֱִֵֶַַָָָֹֹ
(dnecke d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)�א ;ַ

א� וכ� קב�עה. ח�את קר�� יקריב ��גג, ה�א ְְְְִִִֵֵַַַָָָא�
�אל�� עליו `dz")ק�ל il`" el xn`)בר� איזה ֱִֵֵֶֶַָָָָ

ח�ב זה הרי � עליו נכ�ל(dliwq)���ל� �כבר . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
�אחד עב�דת� �א��ר �ל�מר: זה, �עני� ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָה�או
אמר� וה�א �דר��, ��א אפ�� א�� מיני� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמאר�עת

זבחיה� את ע�ד "ולאֿיז�ח� ל�עיר�""יתע�ה: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
(f ,fi `xwie)ספרא א�א(my)�ל��� �עירי� "אי� : ְְְִִִֵֶָָ

זבחי� �בגמרא ה�א(ew.)�די�". זה ��או נת�אר, ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
�ר�� אי� א� אפ�� זרה, לעב�דה ���חט ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָ�וקא
ל�רק�ליס �המה לז�בח מ�י� אמר�: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ��חיטה.
אתֿזבחיה� ע�ד יז�ח� "ולא ��אמר: ח�ב? ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ�ה�א

עני� אינ� א� ynyn)ל�עיר�". `xwnd oi`) ְְִִִִֵַָ
�כתיב weqtd)לכדר��, jkÎlr epyi xak ik)איכה" ְְְִִִֵַָָ

אתֿאלהיה�" הא�ה ה��יי� l`יעבד� zevn d`x) ְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ
(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz�עני �נה� �ְְִֵָ

(ea ynzyd)זה על הע�בר ,�� א� �דר��. ְְְִֵֵֶֶַַָָֹל��א
�מ� �בסקילה �כרת הריה� � מזיד ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵָָא�
ה�ת�ב: �ל��� קר��. יקריב � �ב��גג ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ��ארנ�;
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר יחר�". לאלהי� ְְְֱֲֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ"ז�בח

מ�נהדרי� ז' .(q:)�פרק ְְְִִֶֶֶַ

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

� ה�נ�ה מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִֶַַַָָָָָ�ְְֲִַַ
�יד� ��ע�� �י� הב�ל ואי� יעבד�. א�ר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�סילי�

יב�� יתע�ה:(xg`l)א� אמר� וה�א ל�, לע��ת� ְְְְֲִֵֶַַַָָ
וכלֿ�מ�נה" פסל �� c)"לאֿתע�ה ,bk zeny). ְְְֲֶֶֶַָָֹ

על �ל�מר: מלק�ת, ח�ב � זה לאו על ְְְֵֶַַַַַָָָוהע�בר
���ה א� זרה עב�דה ל�(xg`l)ע��ת לע��ת ֲֲֲִַַַָָָָָ

(dcarl ick).�עבד ��א ֲִֶַַָָֹא�ֿעלֿ�י

� ה�לי�ית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
� לז�לתנ� אפ�� � זרה עב�דה ְֲֲֲִִֵַָָָָמ�ע��ת
לע��ת� א�תנ� המב�� זה היה ואפ�� ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָלעבד�,
לא מ�כה "ואלהי יתע�ה: אמר� וה�א ��י, ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹה�א

לכ�" � c)תע�� ,hi `xwie)ספרא �ל��� .zlgz) ְְֲִֶַָָ
(ai dkld miyecw zyxt��תע לא מ�כה ואלהי :ֲֵֵֵַַָֹֹ

עב�דה הע��ה אמר�: ו�� לאחרי�. אפ�� �ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָ
�ל�מר: אזהר�ת, ��י מ��� ע�בר לעצמ� ְְְְְִֵֵַַַָָָזרה
היא ואפ�� � �יד� ע��ת� על ע�בר ְֲֲִִִֵֶַַָָָ�ה�א
וג� � ז� �לי�ית �מצוה ��ת�אר �מ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָלאחרי�,
�ר��ת�, היא והרי זרה עב�דה �רכ� על ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָע�בר
��ד� �מ� אחר, ה�א ל� �ע�א� זה א� ְֲִֵֶֶֶַַַָָָא�
�כבר מלק��ת. ��י ל�קה לפיכ� � ב ְָ�ְְְְְִִֵֶַָָ�מצוה
�מ�כת מהֿ��פניה ע� ה�את ה�צוה �י� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנת�אר

זרה .(bn.)עב�דה ֲָָָ

� הרביעית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַָָָָָ�ְְַ
האבני�, מ�ֿה��כ�ת, האד� צ�רת ֲֲִִִַַַַָָָָָָמ�ע��ת
�די נע�� ��א א�ֿעלֿ�י וד�מיה�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹהעצי�
ה��ר�ת מ�ע��ת להרחיק �די וזאת ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹלעבד�,
מהֿ�ח��בי� עליה� יח�ב� ��א �די ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ�כלל,
�ח��בי� זרה, עב�דה ע�בדי �ל�מר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָההמ�ני�,
"לא יתע�ה: אמר� וה�א ה��עה. ל��ר�ת ���ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

א�י xn`pתע��� eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ֲִִַ
("epzenck epnlva"לא זהב ואלהי כס� ֱֵֵֵֶֶָָֹֹֹאלהי

לכ�" bk)תע�� ,k zeny)ה�כל�א �ל��� .seq) ְְְֲִֶַַָָ
(exzi zyxtאלהי" ה�ר��: �ר� על זה לאו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ�עני�

�אמר: ��א � לכ�" תע�� לא זהב ואלהי ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹכס�
��דינ�ת, ע��י� �אחרי� �דר� לנ�י ע��ה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַהריני
זה לאו על והע�בר לכ�; תע�� לא ל�מר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ�למ�ד
ואיז� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מלק�ת. ח�ב �ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ
אפ� יהא ואי� אס�ר ואיז� לפ�ח מ�ר ְְְְֵֵֵֵֶַַָָֹ�ָצ�רה
ונת�אר זרה. מעב�דה ג' �פרק זה, וז�לת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה���ח,

"לא(f:)�סנהדרי� ��אמר זה �ל�מר, זה, ��או ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אחרי� עניני� �� ��לל כס�" אלהי א�י ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹתע���
מד�ר �קרא ��טי� אבל א��; מצות מעני� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹח��

��כל�א.�מהֿ�ה ��ת�אר �מ� ז�רנ�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

� הט"ו מ�קר�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
לעב�דת� אד� �ני לקר�א �ל�מר: זרה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָלעב�דה
אינ� ה�ה �ה��רא א�ֿעלֿ�י �ל�מר, לכ�, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ�לזרז�
ז�לת מ�ֿה�ע�י� מע�ה ��� ע�ה ולא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹע�בד,

ר�י� קרא א� וזה אליה. xird)ה�ריאה aex), ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
אנ�י� "יצא� יתע�ה: אמר� וה�א מ�יח, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָנקרא:
לאמר" עיר� אתֿי�בי ו��יח� מ�ר�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ניֿבל�על

(ci ,bi mixac)לאחד קרא וא� ;(micigil)�אד מ�ני ְְְִִֵֶָָָָָ
"�י יתע�ה: אמר� וה�א מסית, נקרא: זה הרי �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

וג�'" ב�ֿא�� אחי� f)יסית� ,my)מצוה� �דברנ� , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ
היא זה על ��אה והאזהרה �לבד, �מ�יח ה�א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָז�

עלֿ�י�" י�מע "לא יתע�ה: bi)אמר� ,bk zeny). ְְִִִֶַַַָָֹ
סנהדרי� עלֿ�י�"(bq:)�בגמרא י�מע "ולא אמר�: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

�� �תיב �הדיא מסית ל�סית, אזהרה �aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna ,ziqna ,ea��וירא י�מע� "וכלֿי�ראל :ְְְְְִִִֵָָָ
לע��ת" ai)ולאֿי�ספ� ,bi mixac)אזהרה א�א !? ְְֲִֶַַָָָֹ

"'לא י�מעאל: �ר�י ��כל�א אמר� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹל��יח".
לאו על הע�בר ל��יח". �אזהרה עלֿ�י�' ְִִִֵַַַַַַַָָָָָי�מע

סנהדרי� �ל��� סקילה. ח�ב � מ�יחי(fq.)זה : ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר �סקילה. � ה��חת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָעיר

מ�נהדרי� י' �פרק .(iw`.)ז� ְְְִִֶֶֶַ

� הקפ"ו אנ�יה�צוה להרג ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹ
�לֿמהֿ על אתֿהעיר ול�ר�� ��� ה��חת ְְִִֶַַָָָ�ִִַַַעיר
יתע�ה: אמר� וה�א ה��חת. עיר �י� וזה� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ��ת�כ�,

ואתֿ�לֿ�לל�" אתֿהעיר בא� fi.)"ו�רפ� my) ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
סנהדרי� �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� .(iw`.)�כבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

� הכ"ג עירה�צוה מ�בנ�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִִַ
לא ע�ל� �ל "והיתה יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹה��חת,

ע�ד" ח�ב(my)ת�נה �בר איזה מ��ה וכלֿה��נה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
�היתה. �מ� עיר א�ת� ��י�ב �ל�מר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמלק�ת,
מ�נהדרי�. י' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ�כבר

� הכ"ד מ�ה����ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ
אמר� וה�א ה��חת, עיר מ�כסי �בר �איזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�הנ�ת

מ�ֿהחר�" מא�מה �יד� "ולאֿיד�ק (my,יתע�ה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
(giכבר� מלק�ת. �ח�ב �לֿ�ה�א מ��ה וה��קח ,ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מ�נהדרי� י' �פרק ז� מצוה �יני .(iw`.)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
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� ה�נ�ה מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְְִִֶַַַָָָָָ�ְְֲִַַ
�יד� ��ע�� �י� הב�ל ואי� יעבד�. א�ר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�סילי�

יב�� יתע�ה:(xg`l)א� אמר� וה�א ל�, לע��ת� ְְְְֲִֵֶַַַָָ
וכלֿ�מ�נה" פסל �� c)"לאֿתע�ה ,bk zeny). ְְְֲֶֶֶַָָֹ

על �ל�מר: מלק�ת, ח�ב � זה לאו על ְְְֵֶַַַַַָָָוהע�בר
���ה א� זרה עב�דה ל�(xg`l)ע��ת לע��ת ֲֲֲִַַַָָָָָ

(dcarl ick).�עבד ��א ֲִֶַַָָֹא�ֿעלֿ�י

� ה�לי�ית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַַָָָָ�ְְַ
� לז�לתנ� אפ�� � זרה עב�דה ְֲֲֲִִֵַָָָָמ�ע��ת
לע��ת� א�תנ� המב�� זה היה ואפ�� ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָלעבד�,
לא מ�כה "ואלהי יתע�ה: אמר� וה�א ��י, ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹה�א

לכ�" � c)תע�� ,hi `xwie)ספרא �ל��� .zlgz) ְְֲִֶַָָ
(ai dkld miyecw zyxt��תע לא מ�כה ואלהי :ֲֵֵֵַַָֹֹ

עב�דה הע��ה אמר�: ו�� לאחרי�. אפ�� �ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָ
�ל�מר: אזהר�ת, ��י מ��� ע�בר לעצמ� ְְְְְִֵֵַַַָָָזרה
היא ואפ�� � �יד� ע��ת� על ע�בר ְֲֲִִִֵֶַַָָָ�ה�א
וג� � ז� �לי�ית �מצוה ��ת�אר �מ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָלאחרי�,
�ר��ת�, היא והרי זרה עב�דה �רכ� על ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָע�בר
��ד� �מ� אחר, ה�א ל� �ע�א� זה א� ְֲִֵֶֶֶַַַָָָא�
�כבר מלק��ת. ��י ל�קה לפיכ� � ב ְָ�ְְְְְִִֵֶַָָ�מצוה
�מ�כת מהֿ��פניה ע� ה�את ה�צוה �י� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנת�אר

זרה .(bn.)עב�דה ֲָָָ

� הרביעית �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְְִִִֶַַָָָָָ�ְְַ
האבני�, מ�ֿה��כ�ת, האד� צ�רת ֲֲִִִַַַַָָָָָָמ�ע��ת
�די נע�� ��א א�ֿעלֿ�י וד�מיה�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹהעצי�
ה��ר�ת מ�ע��ת להרחיק �די וזאת ְְְְְְֲִִֵַַַָָֹלעבד�,
מהֿ�ח��בי� עליה� יח�ב� ��א �די ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ�כלל,
�ח��בי� זרה, עב�דה ע�בדי �ל�מר ְְְֲֲִִֵֶַַָָָההמ�ני�,
"לא יתע�ה: אמר� וה�א ה��עה. ל��ר�ת ���ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

א�י xn`pתע��� eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ֲִִַ
("epzenck epnlva"לא זהב ואלהי כס� ֱֵֵֵֶֶָָֹֹֹאלהי

לכ�" bk)תע�� ,k zeny)ה�כל�א �ל��� .seq) ְְְֲִֶַַָָ
(exzi zyxtאלהי" ה�ר��: �ר� על זה לאו ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹ�עני�

�אמר: ��א � לכ�" תע�� לא זהב ואלהי ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹכס�
��דינ�ת, ע��י� �אחרי� �דר� לנ�י ע��ה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַהריני
זה לאו על והע�בר לכ�; תע�� לא ל�מר: ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ�למ�ד
ואיז� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מלק�ת. ח�ב �ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ
אפ� יהא ואי� אס�ר ואיז� לפ�ח מ�ר ְְְְֵֵֵֵֶַַָָֹ�ָצ�רה
ונת�אר זרה. מעב�דה ג' �פרק זה, וז�לת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה���ח,

"לא(f:)�סנהדרי� ��אמר זה �ל�מר, זה, ��או ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אחרי� עניני� �� ��לל כס�" אלהי א�י ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹתע���
מד�ר �קרא ��טי� אבל א��; מצות מעני� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹח��

��כל�א.�מהֿ�ה ��ת�אר �מ� ז�רנ�, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

� הט"ו מ�קר�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
לעב�דת� אד� �ני לקר�א �ל�מר: זרה, ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָלעב�דה
אינ� ה�ה �ה��רא א�ֿעלֿ�י �ל�מר, לכ�, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ�לזרז�
ז�לת מ�ֿה�ע�י� מע�ה ��� ע�ה ולא ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹע�בד,

ר�י� קרא א� וזה אליה. xird)ה�ריאה aex), ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
אנ�י� "יצא� יתע�ה: אמר� וה�א מ�יח, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָנקרא:
לאמר" עיר� אתֿי�בי ו��יח� מ�ר�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ניֿבל�על

(ci ,bi mixac)לאחד קרא וא� ;(micigil)�אד מ�ני ְְְִִֵֶָָָָָ
"�י יתע�ה: אמר� וה�א מסית, נקרא: זה הרי �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

וג�'" ב�ֿא�� אחי� f)יסית� ,my)מצוה� �דברנ� , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָ
היא זה על ��אה והאזהרה �לבד, �מ�יח ה�א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָז�

עלֿ�י�" י�מע "לא יתע�ה: bi)אמר� ,bk zeny). ְְִִִֶַַַָָֹ
סנהדרי� עלֿ�י�"(bq:)�בגמרא י�מע "ולא אמר�: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

�� �תיב �הדיא מסית ל�סית, אזהרה �aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna ,ziqna ,ea��וירא י�מע� "וכלֿי�ראל :ְְְְְִִִֵָָָ
לע��ת" ai)ולאֿי�ספ� ,bi mixac)אזהרה א�א !? ְְֲִֶַַָָָֹ

"'לא י�מעאל: �ר�י ��כל�א אמר� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹל��יח".
לאו על הע�בר ל��יח". �אזהרה עלֿ�י�' ְִִִֵַַַַַַַָָָָָי�מע

סנהדרי� �ל��� סקילה. ח�ב � מ�יחי(fq.)זה : ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר �סקילה. � ה��חת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָעיר

מ�נהדרי� י' �פרק .(iw`.)ז� ְְְִִֶֶֶַ

� הקפ"ו אנ�יה�צוה להרג ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹ
�לֿמהֿ על אתֿהעיר ול�ר�� ��� ה��חת ְְִִֶַַָָָ�ִִַַַעיר
יתע�ה: אמר� וה�א ה��חת. עיר �י� וזה� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ��ת�כ�,

ואתֿ�לֿ�לל�" אתֿהעיר בא� fi.)"ו�רפ� my) ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
סנהדרי� �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� .(iw`.)�כבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

� הכ"ג עירה�צוה מ�בנ�ת �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִִַ
לא ע�ל� �ל "והיתה יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹה��חת,

ע�ד" ח�ב(my)ת�נה �בר איזה מ��ה וכלֿה��נה ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
�היתה. �מ� עיר א�ת� ��י�ב �ל�מר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָמלק�ת,
מ�נהדרי�. י' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ�כבר

� הכ"ד מ�ה����ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ
אמר� וה�א ה��חת, עיר מ�כסי �בר �איזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�הנ�ת

מ�ֿהחר�" מא�מה �יד� "ולאֿיד�ק (my,יתע�ה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
(giכבר� מלק�ת. �ח�ב �לֿ�ה�א מ��ה וה��קח ,ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מ�נהדרי� י' �פרק ז� מצוה �יני .(iw`.)נת�אר� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדי�1בעת שמא בסעודה מסיחי� ''אי�

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכ�.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? � הושט" דר� הול�

אמוראי�: בכ� נחלקו אמנ� כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמ� "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמ� רב ליה אמר

מסיחי� אי� � יוחנ� רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדי� שמא בסעודה

מסיחי� ש"אי� ידע לא נחמ� רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיו� ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר א� וא� שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה � מסיחי�" ש"אי� הדי� את נחמ� לרב להשמיע

הטע� את ואילו ההלכה עצ� את רק ולומר בדבריו לקצר

מכ�! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדי� ("שמא לכ�

ש"אי� ההלכה את ידע נחמ� רב ג� שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחי�

רב שלדעת משו� זאת תורה. לדברי אלא דברי�, לסת� לא

ורק א� חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחי� ש"אי� הדי� נחמ�

רב סובר � בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולי� שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכ� לסכנה לחוש אי� � מפני3נחמ�

אפשרית. סכנה כל

ש"אי� הדי� שטע� מכיו� כי � יצחק רב לו השיב כ� על

לידי ויבא לוושט קנה יקדי� "שמא הוא, בסעודה" מסיחי�

כדוגמת דבריֿתורה. על ג� חלה זו שהלכה הרי � סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שא� � מצוה עשיית לגבי

רע" דבר �5ידע בכלֿזאת נזוקי�", אינ� מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקו� שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב הארי� לכ� מצוה). לצור� לא א� להסתכ� ואי� הדבר

לוושט" קנה יקדי� "שמא � לאיסור הטע� את והוסי� נחמ�

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי �

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחי� אי� ולכ� מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המג�ֿאברה� כתב אי�6להלכה, בדבריֿתורה שא�

עליו אמרו שלא שולח� "כל כתב זאת וע� בסעודה, מסיחי�

שכוונתו לומר וצרי� מזבחיֿמתי�". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קוד� האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבי�

(225 עמ' לה, כר� (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבי� יש

ביטול הלוא � מזבחיֿמתי� אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור עני� הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתי�") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת � הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה � גיסא ולאיד�

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו הא� להבי�: וצרי� מקו�",

באי�ֿערו� ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כ� הלשו� את דוקאשלושהלהבי� מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו העני�: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל � דבריֿתורה עליו שנאמרו שולח� כי המשנה

מקו�". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה א� רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימו�" לעני� כמו קביעות; יש אז שכ� "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמי� (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על ג� ומשפיע פועל � "קביעות" בו שיש רוחני עני� כל

בזמ� "קביעות", של באופ� שלומדי� תורה לכ�, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקו�". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת א� � גיסא ולאיד�

מכיו� זאת מזבחיֿמתי�". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיי�" "תורת היא לכ�12שהתורה "חיות"; אי� ובלעדיה

של (היפוכה מתי�" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיי�"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת � תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)ש�.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחי� ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימ� ה"ערו�7)אורחֿחיי� שכתב כמו

ש�. א.8)השלח�" ס"ק א.9)ש� צט, לא.10)סנהדרי� טו, א.11)שלח משנה פ"ו להל� לדוגמה שלו�"12)ראה "שי� ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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(‡).„‡Ó ‰·¯‰ ‰¯‡˘� ı¯‡‰Âממה
שלא לרשתה נשארה לאברה�, שאמרתי

בלע"ז:‚ÂÏÈÏ˙.(·)נכבשה: ÔÓ(‚)מרקא"ש
.¯ÂÁÈ˘‰הוא מצרי�, נחל הוא נילוס, הוא

אר� של מערבית דרומית מקצוע לתחו� סמו�
מסעי באלה שאמר כמו ה)ישראל, לד ,(במדבר

מצר כל בחייו יהושע כבש שלא כא� ולמדנו
החלק ההר הוא צי�, ממדבר אלא הדרומי
עזה תחו� הוא הנילוס, עד שעירה, העולה

עזה: עד ברנע מקדש למעלה ‚·ÏÂהאמור „ÚÂ
.‰�ÂÙˆ ÔÂ¯˜Ú,�הי על יושב העקרוני

האחרי�: מ� יותר הצפו� לצד È�Ú�ÎÏומתפשט
.·˘Á˙:הוא לאברה� שנתתי הכנעני מאר�

.'Â‚Â ÌÈ˙˘ÏÙ È�¯Ò ˙˘ÓÁגמר סו� היא
שבמערב: הגדול הי� עד ‰È˙ÊÚהמצר

.'Â‚Â È�ÂÏ˜˘‡‰ È„Â„˘‡‰Âהוא סרני� ששה
יונת� ר' אמר חמשת, קרא� ומתחלת� מונה,
חמשה, שלה� אידונריקי ב), ס (חולי�

מ� מונה אינו שהעוי� היו, חמשה החשובי�
סרני חמשת לפרש, יש ועוד החשובי�. הסרני�
הגתי האשקלוני, והאשדודי, העזתי, פלשתי�:
אר� לכבוש נשאר ועוד חמשה, ה� והעקרוני,

הפלשתי�: מ� שאינ� ÏÎ(„)העוי� ÔÓÈ˙Ó
.È�Ú�Î‰ ı¯‡הדרומי מצד מנה ראשו� פסוק

אותו רוחב את מונה וזה למערב, המזרח מ�
הדרו� מ� הוא כמה לכבוש, הנותר המקצוע

‰È�Ú�Î.לצפו�: ı¯‡ ÏÎ ÔÓÈ˙Óזו מתימ�
האמורי: עד אפקה עד לצידוני�, מערה

(‰)Á¯ÊÓ ÔÂ�·Ï‰ ÏÎÂ ÈÏ·‚‰ ı¯‡‰Â
.˘Ó˘‰במקצוע לכבוש נשאר מזרחי ובמצר

המצר, סו� עד גד מבעל הלבנו�, כל הצפו�
זהו חמת, לבוא עד למערב המזרח מ� וברוחב
צפונית במקצוע חמת שלבוא הצפוני מצר כל

מסעי באלה ח)מערבית לד ‡�ÈÎ(Â):(במדבר
.Ì˘È¯Â‡:�מות Ï‡¯˘ÈÏאחרי ‰ÏÙ‰
.‰ÏÁ�·מה ושבט שבט כל זמ� לאחר ויכבוש
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(‡).ÌÈÓÈ· ‡· Ô˜Ê�מקדי ולפעמי� הפני�, והקמטת השער מלוב� באד� הנראה המוחש, אד� בני לשו� יאמר זק�

הימי�: לפי בזמנו בא הנה כאומר בימי�, בא ואמר פירש ולזה עת, בלא Ó‡„.לבוא הכל‰¯·‰ לכבוש תוכל ולא
˙Á˘·.(‚)בחיי�: È�Ú�ÎÏ:לישראל נתתי הכנעני אר� מפלשתי�:ÌÈÂÚ‰Â.והלא לא ‡Ì˘È¯Â.(Â)המה ÈÎ�‡אחרי

לפניה�: אגרש� אני שבט‰ÏÈÙ‰.מות� וכל עדיי�, כבשו שלא מה ועל כבשו שכבר מה על ביניה� הגורל הטל
חלקו: את ˆÍÈ˙ÈÂ.יכבוש ¯˘‡Îשכתוב כח)כמו ג ינחיל:(דברי� הוא וכו' יהושע את ÏÁ˜.(Ê)וצו ‰˙ÚÂ,לומר רצה

למי: חלק איזה לדעת הגורל הטל זה ואחר הנוחלי�, השבטי� כמני� ומחצה חלקי� לתשעה האר� חלק בתחלה
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדי�1בעת שמא בסעודה מסיחי� ''אי�

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכ�.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? � הושט" דר� הול�

אמוראי�: בכ� נחלקו אמנ� כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמ� "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמ� רב ליה אמר

מסיחי� אי� � יוחנ� רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדי� שמא בסעודה

מסיחי� ש"אי� ידע לא נחמ� רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיו� ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר א� וא� שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה � מסיחי�" ש"אי� הדי� את נחמ� לרב להשמיע

הטע� את ואילו ההלכה עצ� את רק ולומר בדבריו לקצר

מכ�! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדי� ("שמא לכ�

ש"אי� ההלכה את ידע נחמ� רב ג� שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחי�

רב שלדעת משו� זאת תורה. לדברי אלא דברי�, לסת� לא

ורק א� חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחי� ש"אי� הדי� נחמ�

רב סובר � בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולי� שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכ� לסכנה לחוש אי� � מפני3נחמ�

אפשרית. סכנה כל

ש"אי� הדי� שטע� מכיו� כי � יצחק רב לו השיב כ� על

לידי ויבא לוושט קנה יקדי� "שמא הוא, בסעודה" מסיחי�

כדוגמת דבריֿתורה. על ג� חלה זו שהלכה הרי � סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שא� � מצוה עשיית לגבי

רע" דבר �5ידע בכלֿזאת נזוקי�", אינ� מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקו� שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב הארי� לכ� מצוה). לצור� לא א� להסתכ� ואי� הדבר

לוושט" קנה יקדי� "שמא � לאיסור הטע� את והוסי� נחמ�

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי �

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחי� אי� ולכ� מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המג�ֿאברה� כתב אי�6להלכה, בדבריֿתורה שא�

עליו אמרו שלא שולח� "כל כתב זאת וע� בסעודה, מסיחי�

שכוונתו לומר וצרי� מזבחיֿמתי�". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קוד� האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבי�

(225 עמ' לה, כר� (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבי� יש

ביטול הלוא � מזבחיֿמתי� אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור עני� הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתי�") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת � הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה � גיסא ולאיד�

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו הא� להבי�: וצרי� מקו�",

באי�ֿערו� ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כ� הלשו� את דוקאשלושהלהבי� מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו העני�: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל � דבריֿתורה עליו שנאמרו שולח� כי המשנה

מקו�". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה א� רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימו�" לעני� כמו קביעות; יש אז שכ� "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמי� (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על ג� ומשפיע פועל � "קביעות" בו שיש רוחני עני� כל

בזמ� "קביעות", של באופ� שלומדי� תורה לכ�, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקו�". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת א� � גיסא ולאיד�

מכיו� זאת מזבחיֿמתי�". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיי�" "תורת היא לכ�12שהתורה "חיות"; אי� ובלעדיה

של (היפוכה מתי�" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיי�"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת � תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)ש�.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחי� ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימ� ה"ערו�7)אורחֿחיי� שכתב כמו

ש�. א.8)השלח�" ס"ק א.9)ש� צט, לא.10)סנהדרי� טו, א.11)שלח משנה פ"ו להל� לדוגמה שלו�"12)ראה "שי� ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת

bi wxt ryedi - mi`iap

bi ryediblÎ`

âéàíéîiá úàa äzð÷æ äzà åéìà ýåýé øîàiå íéîia àa ï÷æ rLBäéå¦ª´©¨¥½−̈©¨¦®©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈©¨³¨©Æ§¨Æ¨´¨©¨¦½
:dzLøì ãàî-äaøä äøàLð õøàäåáúBìéìb-ìk úøàLpä õøàä úàæ §¨¨²¤¦§£¨¬©§¥§−Ÿ§¦§¨«¬Ÿ¨−̈¤©¦§¨®¤¨§¦¬

ìtä:éøeLbä-ìëå íézLâìeáb ãrå íéøöî éðt-ìr | øLà øBçéMä-ïî ©§¦§¦−§¨©§¦«¦©¦º£¤´©§¥´¦§©À¦§©̧§µ
ìô éðøñ | úLîç áLçz éðrðkì äðBôö ïBø÷réãBcLàäå éúfrä íézL ¤§Æ¨½¨©«§©«£¦−¥¨¥®£¥´¤©§¥´§¦§¦À¨«©¨¦³§¨«©§¦Æ

:íéeräå éðBø÷räå ézbä éðì÷LàäãøLà äørîe éðrðkä õøà-ìk ïîézî ¨«¤§§Ÿ¦´©¦¦½§¨«¤§¦−§¨«©¦«¦¥º̈¨¤´¤©«§©«£¦À§¨¨²£¤¬
:éøîàä ìeáb ãr ä÷ôà-ãr íéðãévìäçøæî ïBðálä-ìëå éìábä õøàäå ©¦Ÿ¦−©£¥®¨©−§¬¨«¡Ÿ¦«§¨¨´¤©¦§¦À§¨©§¨Æ¦§©´

:úîç àBáì ãr ïBîøç-øä úçz ãb ìraî LîMäåé-ìkøää éáL ©¤½¤¦©´©½̈©−©©¤§®©−§¬£¨«¨«Ÿ§¥´Â̈Â̈
÷ø ìûøNé éða éðtî íLéøBà éëðà íéðãéö-ìk íéî úôøNî-ãr ïBðálä-ïî¦©§¨º©¦§§¬Ÿ©Æ¦Æ¨¦´Ÿ¦½¨«Ÿ¦Æ´¦¥½¦§¥−§¥´¦§¨¥®©Â

éúéeö øLàk äìçða ìàøNéì äìtä:Eæúàfä õøàä-úà ÷lç äzrå ©¦¤³¨§¦§¨¥Æ§©«£½̈©«£¤−¦¦¦«§©À̈©¥º¤¨¨¯¤©²Ÿ
i"yx

(‡).„‡Ó ‰·¯‰ ‰¯‡˘� ı¯‡‰Âממה
שלא לרשתה נשארה לאברה�, שאמרתי

בלע"ז:‚ÂÏÈÏ˙.(·)נכבשה: ÔÓ(‚)מרקא"ש
.¯ÂÁÈ˘‰הוא מצרי�, נחל הוא נילוס, הוא

אר� של מערבית דרומית מקצוע לתחו� סמו�
מסעי באלה שאמר כמו ה)ישראל, לד ,(במדבר

מצר כל בחייו יהושע כבש שלא כא� ולמדנו
החלק ההר הוא צי�, ממדבר אלא הדרומי
עזה תחו� הוא הנילוס, עד שעירה, העולה

עזה: עד ברנע מקדש למעלה ‚·ÏÂהאמור „ÚÂ
.‰�ÂÙˆ ÔÂ¯˜Ú,�הי על יושב העקרוני

האחרי�: מ� יותר הצפו� לצד È�Ú�ÎÏומתפשט
.·˘Á˙:הוא לאברה� שנתתי הכנעני מאר�

.'Â‚Â ÌÈ˙˘ÏÙ È�¯Ò ˙˘ÓÁגמר סו� היא
שבמערב: הגדול הי� עד ‰È˙ÊÚהמצר

.'Â‚Â È�ÂÏ˜˘‡‰ È„Â„˘‡‰Âהוא סרני� ששה
יונת� ר' אמר חמשת, קרא� ומתחלת� מונה,
חמשה, שלה� אידונריקי ב), ס (חולי�

מ� מונה אינו שהעוי� היו, חמשה החשובי�
סרני חמשת לפרש, יש ועוד החשובי�. הסרני�
הגתי האשקלוני, והאשדודי, העזתי, פלשתי�:
אר� לכבוש נשאר ועוד חמשה, ה� והעקרוני,

הפלשתי�: מ� שאינ� ÏÎ(„)העוי� ÔÓÈ˙Ó
.È�Ú�Î‰ ı¯‡הדרומי מצד מנה ראשו� פסוק

אותו רוחב את מונה וזה למערב, המזרח מ�
הדרו� מ� הוא כמה לכבוש, הנותר המקצוע

‰È�Ú�Î.לצפו�: ı¯‡ ÏÎ ÔÓÈ˙Óזו מתימ�
האמורי: עד אפקה עד לצידוני�, מערה

(‰)Á¯ÊÓ ÔÂ�·Ï‰ ÏÎÂ ÈÏ·‚‰ ı¯‡‰Â
.˘Ó˘‰במקצוע לכבוש נשאר מזרחי ובמצר

המצר, סו� עד גד מבעל הלבנו�, כל הצפו�
זהו חמת, לבוא עד למערב המזרח מ� וברוחב
צפונית במקצוע חמת שלבוא הצפוני מצר כל

מסעי באלה ח)מערבית לד ‡�ÈÎ(Â):(במדבר
.Ì˘È¯Â‡:�מות Ï‡¯˘ÈÏאחרי ‰ÏÙ‰
.‰ÏÁ�·מה ושבט שבט כל זמ� לאחר ויכבוש

cec zcevn
(‡).ÌÈÓÈ· ‡· Ô˜Ê�מקדי ולפעמי� הפני�, והקמטת השער מלוב� באד� הנראה המוחש, אד� בני לשו� יאמר זק�

הימי�: לפי בזמנו בא הנה כאומר בימי�, בא ואמר פירש ולזה עת, בלא Ó‡„.לבוא הכל‰¯·‰ לכבוש תוכל ולא
˙Á˘·.(‚)בחיי�: È�Ú�ÎÏ:לישראל נתתי הכנעני אר� מפלשתי�:ÌÈÂÚ‰Â.והלא לא ‡Ì˘È¯Â.(Â)המה ÈÎ�‡אחרי

לפניה�: אגרש� אני שבט‰ÏÈÙ‰.מות� וכל עדיי�, כבשו שלא מה ועל כבשו שכבר מה על ביניה� הגורל הטל
חלקו: את ˆÍÈ˙ÈÂ.יכבוש ¯˘‡Îשכתוב כח)כמו ג ינחיל:(דברי� הוא וכו' יהושע את ÏÁ˜.(Ê)וצו ‰˙ÚÂ,לומר רצה

למי: חלק איזה לדעת הגורל הטל זה ואחר הנוחלי�, השבטי� כמני� ומחצה חלקי� לתשעה האר� חלק בתחלה



biעב wxt ryedi - mi`iap

:äMðîä èáMä éöçå íéèáMä úrLúì äìçðaçeç÷ì éãbäå éðáeàøä Bnr §©«£−̈§¦§©´©§¨¦®©«£¦−©¥¬¤©«§©¤«¦À¨«¥¦Æ§©¨¦½¨«§−
äLî íäì ïúð øLàk äçøæî ïcøiä øára äLî íäì ïúð øLà íúìçð©«£¨¨®£¤Á¨©̧¨¤¹Ÿ¤À§¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨©«£¤Æ¨©´¨¤½Ÿ¤−

:ýåýé ãárèìçpä-CBúa øLà øéräå ïBðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørBørî ¤¬¤§Ÿ̈«¥«£¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹§¨¦̧£¤¯§©©²©
:ïBáéc-ãr àáãéî øLénä-ìëåéCìî øLà éøîàä Cìî ïBçéñ éør ìëå §¨©¦¬Ÿ¥«§−̈©¦«§ÀŸ¨¥Æ¦Æ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¨©−
:ïBnr-éða ìeáb-ãr ïBaLçaàéøä ìëå éúërnäå éøeLbä ìeáâe ãrìbäå §¤§®©§−§¥«©«§©¦§º̈§¯©§¦´§©©«£¨¦À§¸Ÿ©¬

:äëìñ-ãr ïLaä-ìëå ïBîøçáéCìî-øLà ïLaa âBò úeëìîî-ìk ¤§²§¨©¨−̈©©§¨«¨©§§¬Æ©¨½̈£¤¨©¬
:íLøiå äLî íkiå íéàôøä øúiî øàLð àeä érøãàáe úBøzLraâéàìå §©§¨−§¤§¤®¦³¦§©Æ¦¤¤́¨§¨¦½©©¥¬Ÿ¤−©«Ÿ¦¥«§³Ÿ

áø÷a úërîe øeLb áLiå éúërnä-úàå éøeLbä-úà ìàøNé éða eLéøBä¦ÆÆ§¥´¦§¨¥½¤©§¦−§¤©©«£¨¦®©¥̧¤§³©«£¨Æ§¤´¤
:äfä íBiä ãr ìàøNéãéì ÷øéäìà ýåýé éMà äìçð ïúð àì éålä èáL ¦§¨¥½©−©¬©¤«©µ§¥´¤©¥¦½¬Ÿ¨©−©«£¨®¦¥̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³

:Bì-øac øLàk Búìçð àeä ìàøNéåèïáeàø-éðá ähîì äLî ïziå ¦§¨¥Æ´©«£¨½©«£¤−¦¤«©¦¥´Ÿ¤½§©¥¬§¥«§¥−
:íúBçtLîìæèøéräå ïBðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørBørî ìeábä íäì éäéå §¦§§¨«©§¦̧¨¤¹©§À¥«£¥¿£¤Á©§©©̧©©§¹§¨¦̧

:àáãéî-ìr øLénä-ìëå ìçpä-CBúa øLàæéøLéna øLà äéør-ìëå ïBaLç £¤¯§«©©²©§¨©¦−Ÿ©¥§¨«¤§¬§¨¨¤−¨£¤´©¦®Ÿ
:ïBrî ìra úéáe ìra úBîáe ïBáécçé:úrôîe úîã÷e äöäéåèéíéúéø÷å ¦Æ¨´©½©¥−©¬©§«§©¬£¨§¥−Ÿ¥¨«©§¦§¨©´¦
:÷îrä øäa øçMä úøöå äîáNåëúéáe äbñtä úBcLàå øBòt úéáe §¦§½̈§¤¬¤©©−©§©¬¨¥«¤¥¬§²§©§¬©¦§−̈¥¬

:úBîLéäàëCìî øLà éøîàä Cìî ïBçéñ úeëìîî-ìëå øLénä éør ìëå ©§¦«§ŸÆ¨¥´©¦½Ÿ§¨©§§À¦Æ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¨©−
øeö-úàå í÷ø-úàå éåà-úà ïéãî éàéNð-úàå | Búà äLî äkä øLà ïBaLça§¤§®£¤Á¦¨̧Ÿ¤¹Ÿ´§¤§¦¥´¦§À̈¤¡¦³§¤¤Æ¤Æ§¤³

:õøàä éáLé ïBçéñ éëéñð òáø-úàå øeç-úàåáëíñBwä øBòa-ïa írìa-úàå §¤Æ§¤¤½©§¦¥´¦½«§¥−¨¨«¤§¤¦§¨¬¤§−©¥®
:íäéììç-ìà áøça ìûøNé-éðá eâøäâëìeáâe ïcøiä ïáeàø éða ìeáb éäéå ¨«§¯§¥«¦§¨¥²©¤−¤¤©§¥¤«©§¦À§Æ§¥´§¥½©©§¥−§®

i"yx

בגורלו: È„‚‰Â.(Á)שנפל È�·Â‡¯‰ ÂÓÚ�ע
לקחו והגדי הראובני מנשה, של הראשו� חצי

Â‚Â'.(Ë)נחלת�: ˙Ù˘ ÏÚ ¯˘‡ ¯ÚÂ¯ÚÓ
כ� ואחר הירד�, עבר אר� כל והול� מונה
למטה משה וית� ושבט שבט כל גבול מפרש

ופלוני: ‰¯ÌÈ‡Ù.(È·)פלוני ¯˙ÈÓשהרג
שנאמר כמה אתו, אשר והמלכי� כדרלעומר

ה) יד בעשתרות(בראשית רפאי� את ויכו :

‰ÓÚ˜.(ËÈ)קרני�: דמישרא:·‰¯ בטורא

cec zcevn
(Á).ÂÓÚ�נחלת חלק והגדי הראובני לקחו מנשה משבט השני חצי שע� לפי לומר החצירצה למעלה הוזכר שלא (וע�

האחד): חצי והזכיר הואיל 'עמו' אמר זה כל ע� מנשה, משבט Ó˘‰.השני Ì‰Ï Ô˙� ¯˘‡Î,לומר ורצה נחלת�, לקחו על מוסב
בהעבר עוד לה� לתת ואי� קיי� הדבר כ�, וא� בה, ונתרצו אותה לקחו ההיא הנחלה. משה. לה� נת� כאשר מאז,

‰'.(È„)הזה: È˘‡:האש על מתיריו שקרבו לאחר הנית� המזבח לומר,Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.(ÂË)למשה:ÂÏ.קדשי רצה
חלקה: משפחה לכל חלק בעצמו הוא רק ביניה�, יחלקו עצמ� לשה� ביחד, לה� משה נת� ‰ÓÚ˜.(ËÈ)לא ¯‰·

העמק: בתו� שעמד ‰‡¯ı.(Î‡)בההר È·˘ÂÈ:�סיחו אר� Î.Ì‰ÈÏÏÁ·)(מתושבי Ï‡ודומה החללי� שאר ע�
בקסמיו: עצמו להציל יכול היה ולא ג�ÏÂ·‚Â.(Î‚)לה�, לירד�, הסמוכי� הערי� וה� הירד�, גבול ג� לומר, רצה

יחשבו: ראוב� לגבול לבד:Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.המה חלק משפחה לכל הנחלק

`i wxt `Îminid ixac - miaezk

ô:ïäéøöçå íéørä íúBçtLîì ïáeàø-éða úìçð úàæãë-ähîì äLî ïziå ´Ÿ©«£©³§¥«§¥Æ§¦§§½̈¤«¨¦−§©§¥¤«©¦¥³Ÿ¤Æ§©¥
:íúBçtLîì ãâ-éðáì ãâäëéöçå ãrìbä éør-ìëå øæré ìeábä íäì éäéå ½̈¦§¥−̈§¦§§¨«©§¦³¨¤Æ©§½©§¥Æ§¨¨¥´©¦§½̈©«£¦¾

:äaø éðt-ìr øLà ørBør-ãr ïBnr éða õøàåëätönä úîø-ãr ïBaLçîe ¤−¤§¥´©®©£¥¾£¤−©§¥¬©¨«¥«¤§²©¨©¬©¦§¤−
:øáãì ìeáb-ãr íéðçnîe íéðèáeæëúBkñå äøîð úéáe íøä úéa ÷îráe §Ÿ¦®¦©«£©−¦©§¬¦§¦«¨¥¿¤¥´¨¨Á¥̧¦§¹̈§ª´

øár úøpk-íé äö÷-ãr ìáâe ïcøiä ïBaLç Cìî ïBçéñ úeëìîî øúé ïBôöå§¨À¤µ¤©§§À¦Æ¤´¤¤§½©©§¥−§ª®©§¥Æ¨¦¤½¤¥¬¤
:äçøæî ïcøiäçë:íäéøöçå íéørä íúçtLîì ãâ-éða úìçð úàæèëïziå ©©§¥−¦§¨«¨²Ÿ©«£©¬§¥−̈§¦§§Ÿ¨®¤«¨¦−§©§¥¤«©¦¥´

:íúçtLîì äMðî-éðá äèî éöçì éäéå äMðî èáL éöçì äLîìéäéå Ÿ¤½©«£¦−¥´¤§©¤®©§¦À©«£¦²©¥¬§¥«§©¤−§¦§§Ÿ¨«©§¦´
øLà øéàé úeç-ìëå ïLaä-Cìî âBò | úeëìîî-ìk ïLaä-ìk íéðçnî íìeáâ§À̈¦©£©̧¦¨©¨¹̈¨©§§´´¤«¤©¨À̈§¨©¬Ÿ¨¦²£¤¬

:øér íéML ïLaaàìâBò úeëìîî éør érøãàå úBøzLrå ãrìbä éöçå ©¨−̈¦¦¬¦«©«£¦³©¦§¨Æ§©§¨´§¤§¤½¦¨¥²©§§¬−
:íúBçtLîì øéëî-éðá éöçì äMðî-ïa øéëî éðáì ïLaaáììçð-øLà älà ©¨¨®¦§¥³¨¦Æ¤§©¤½©«£¦¬§¥¨¦−§¦§§¨«¥¾¤£¤¦©¬

:äçøæî Bçéøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra äLîâììeïúð-àì éålä èáL Ÿ¤−§©«§´¨®¥¥²¤§©§¥¬§¦−¦§¨«¨§¥Æ¤Æ©¥¦½«Ÿ¨©¬
:íäì øac øLàk íúìçð àeä ìàøNé éäìà ýåýé äìçð äLîŸ¤−©«£¨®§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ´©«£¨½̈©£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx

(‰Î).ÔÂÓÚ È�· ı¯‡ ÈˆÁÂמה חצי
ומסיחו�: עמו� בני מאר� שכבשו

(ÊÎ).Ï·‚Â Ô„¯È‰�הערי ותחומיה, ירדנא

שפתו: Ì‰È¯ˆÁÂ.(ÁÎ)על ÌÈ¯Ú‰�הערי
חומה: בלאÌ‰È¯ˆÁÂ.המוקפות הפרזי ערי

חומה:

cec zcevn
(‡Ï).¯ÈÎÓ È�·Ï:מכיר בני לחצי א� כי לכול�, לא מכיר, לבני נת� וכו' הגלעד �ÏÁ.(Ï·)חצי ¯˘‡ ‰Ï‡אלה

משה: הנחיל� אשר ÂÎÂ'.(Ï‚)השבטי� È‰Ï‡ נחלת�:‰' הוא ה' אשי מותר לומר רצה

`i `Îminid ixacfnÎhi

èéäzLà älàä íéLðàä íãä úàæ úBNòî éäìàî él äìéìç øîàiå©¿Ÿ¤¨¦¨Á¦̧¥«¡Ÿ©¹¥«£´ÀŸ£©´¨«£¨¦Á¨¥̧¤¤§¤³
ì äáà àìå íeàéáä íúBLôðá ék íúBLôðáìL eNò älà íúBzLúL §©§¨Æ¦´§©§¨´¡¦½§¬Ÿ¨−̈¦§¨®¥´¤¨½§−Ÿ¤

:íéøBabäëìMä Làø äéä àeä áàBé-éçà éLáàåøøBò àeäå äL ©¦¦«§©§©´£¦À̈³¨¨Æ´Ÿ©§Ÿ½̈§Æ¥´
i"yx

(ËÈ).ÌÂ‡È·‰ Ì˙Â˘Ù�· ÈÎ�עצמ שמסרו
המי�: על ‰Â‡(Î)להריגה ·‡ÂÈ ÈÁ‡ È˘·‡Â

.‰˘ÂÏ˘‰ ˘‡¯ ‰È‰שבקעו שלשה לאות�
שאינו ומה המי� ושאבו פלשתי� במחנה

כבודו שאי� לפי הגבורי� ע� יואב את מזכיר
ראש צבא שר היה הוא כי אלו ע� למנותו

·˘Ï˘‰.לכול�: Ì˘ ÂÏÂלו היה הש� אותו
וטעות כול� גבורות כל כנגד היתה שגבורתו

cec zcevn
(ËÈ).¯Ó‡ÈÂ:'ה יראת מחמת לשתות� לי הוא חולי� ר"ל וכו' חלילה ואמר מה� שתה שלא על טע� ÂÎÂ'.נת� Ì„‰

יחשב: לד� המי� א"כ הביאו� נפשות� בסכנת הלא כי נפשות� בסכנת הלכו אשר האנשי� ד� אשתה ¯‡˘(Î)וכי
.‰˘Ï˘‰:�המי להביא המחנה שבקעו מהשלשה הראש היה ÂÎÂ'.הוא ¯¯ÂÚ ‡Â‰Â.'ÂÎÂ ÏÚ�בסמו ההריגה על ר"ל

להלח�: התחיל עתה כאלו עמה� להלח� חניתו את עורר הוא ·˘ÂÏ˘‰.לה Ì˘ ÂÏÂ�בי לגבור מפורס� שהיה ר"ל



עג `i wxt `Îminid ixac - miaezk

ô:ïäéøöçå íéørä íúBçtLîì ïáeàø-éða úìçð úàæãë-ähîì äLî ïziå ´Ÿ©«£©³§¥«§¥Æ§¦§§½̈¤«¨¦−§©§¥¤«©¦¥³Ÿ¤Æ§©¥
:íúBçtLîì ãâ-éðáì ãâäëéöçå ãrìbä éør-ìëå øæré ìeábä íäì éäéå ½̈¦§¥−̈§¦§§¨«©§¦³¨¤Æ©§½©§¥Æ§¨¨¥´©¦§½̈©«£¦¾

:äaø éðt-ìr øLà ørBør-ãr ïBnr éða õøàåëätönä úîø-ãr ïBaLçîe ¤−¤§¥´©®©£¥¾£¤−©§¥¬©¨«¥«¤§²©¨©¬©¦§¤−
:øáãì ìeáb-ãr íéðçnîe íéðèáeæëúBkñå äøîð úéáe íøä úéa ÷îráe §Ÿ¦®¦©«£©−¦©§¬¦§¦«¨¥¿¤¥´¨¨Á¥̧¦§¹̈§ª´

øár úøpk-íé äö÷-ãr ìáâe ïcøiä ïBaLç Cìî ïBçéñ úeëìîî øúé ïBôöå§¨À¤µ¤©§§À¦Æ¤´¤¤§½©©§¥−§ª®©§¥Æ¨¦¤½¤¥¬¤
:äçøæî ïcøiäçë:íäéøöçå íéørä íúçtLîì ãâ-éða úìçð úàæèëïziå ©©§¥−¦§¨«¨²Ÿ©«£©¬§¥−̈§¦§§Ÿ¨®¤«¨¦−§©§¥¤«©¦¥´

:íúçtLîì äMðî-éðá äèî éöçì éäéå äMðî èáL éöçì äLîìéäéå Ÿ¤½©«£¦−¥´¤§©¤®©§¦À©«£¦²©¥¬§¥«§©¤−§¦§§Ÿ¨«©§¦´
øLà øéàé úeç-ìëå ïLaä-Cìî âBò | úeëìîî-ìk ïLaä-ìk íéðçnî íìeáâ§À̈¦©£©̧¦¨©¨¹̈¨©§§´´¤«¤©¨À̈§¨©¬Ÿ¨¦²£¤¬

:øér íéML ïLaaàìâBò úeëìîî éør érøãàå úBøzLrå ãrìbä éöçå ©¨−̈¦¦¬¦«©«£¦³©¦§¨Æ§©§¨´§¤§¤½¦¨¥²©§§¬−
:íúBçtLîì øéëî-éðá éöçì äMðî-ïa øéëî éðáì ïLaaáììçð-øLà älà ©¨¨®¦§¥³¨¦Æ¤§©¤½©«£¦¬§¥¨¦−§¦§§¨«¥¾¤£¤¦©¬

:äçøæî Bçéøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra äLîâììeïúð-àì éålä èáL Ÿ¤−§©«§´¨®¥¥²¤§©§¥¬§¦−¦§¨«¨§¥Æ¤Æ©¥¦½«Ÿ¨©¬
:íäì øac øLàk íúìçð àeä ìàøNé éäìà ýåýé äìçð äLîŸ¤−©«£¨®§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ´©«£¨½̈©£¤−¦¤¬¨¤«

i"yx

(‰Î).ÔÂÓÚ È�· ı¯‡ ÈˆÁÂמה חצי
ומסיחו�: עמו� בני מאר� שכבשו

(ÊÎ).Ï·‚Â Ô„¯È‰�הערי ותחומיה, ירדנא

שפתו: Ì‰È¯ˆÁÂ.(ÁÎ)על ÌÈ¯Ú‰�הערי
חומה: בלאÌ‰È¯ˆÁÂ.המוקפות הפרזי ערי

חומה:

cec zcevn
(‡Ï).¯ÈÎÓ È�·Ï:מכיר בני לחצי א� כי לכול�, לא מכיר, לבני נת� וכו' הגלעד �ÏÁ.(Ï·)חצי ¯˘‡ ‰Ï‡אלה

משה: הנחיל� אשר ÂÎÂ'.(Ï‚)השבטי� È‰Ï‡ נחלת�:‰' הוא ה' אשי מותר לומר רצה

`i `Îminid ixacfnÎhi

èéäzLà älàä íéLðàä íãä úàæ úBNòî éäìàî él äìéìç øîàiå©¿Ÿ¤¨¦¨Á¦̧¥«¡Ÿ©¹¥«£´ÀŸ£©´¨«£¨¦Á¨¥̧¤¤§¤³
ì äáà àìå íeàéáä íúBLôðá ék íúBLôðáìL eNò älà íúBzLúL §©§¨Æ¦´§©§¨´¡¦½§¬Ÿ¨−̈¦§¨®¥´¤¨½§−Ÿ¤

:íéøBabäëìMä Làø äéä àeä áàBé-éçà éLáàåøøBò àeäå äL ©¦¦«§©§©´£¦À̈³¨¨Æ´Ÿ©§Ÿ½̈§Æ¥´
i"yx

(ËÈ).ÌÂ‡È·‰ Ì˙Â˘Ù�· ÈÎ�עצמ שמסרו
המי�: על ‰Â‡(Î)להריגה ·‡ÂÈ ÈÁ‡ È˘·‡Â

.‰˘ÂÏ˘‰ ˘‡¯ ‰È‰שבקעו שלשה לאות�
שאינו ומה המי� ושאבו פלשתי� במחנה

כבודו שאי� לפי הגבורי� ע� יואב את מזכיר
ראש צבא שר היה הוא כי אלו ע� למנותו

·˘Ï˘‰.לכול�: Ì˘ ÂÏÂלו היה הש� אותו
וטעות כול� גבורות כל כנגד היתה שגבורתו

cec zcevn
(ËÈ).¯Ó‡ÈÂ:'ה יראת מחמת לשתות� לי הוא חולי� ר"ל וכו' חלילה ואמר מה� שתה שלא על טע� ÂÎÂ'.נת� Ì„‰

יחשב: לד� המי� א"כ הביאו� נפשות� בסכנת הלא כי נפשות� בסכנת הלכו אשר האנשי� ד� אשתה ¯‡˘(Î)וכי
.‰˘Ï˘‰:�המי להביא המחנה שבקעו מהשלשה הראש היה ÂÎÂ'.הוא ¯¯ÂÚ ‡Â‰Â.'ÂÎÂ ÏÚ�בסמו ההריגה על ר"ל

להלח�: התחיל עתה כאלו עמה� להלח� חניתו את עורר הוא ·˘ÂÏ˘‰.לה Ì˘ ÂÏÂ�בי לגבור מפורס� שהיה ר"ל



i`עד wxt `Îminid ixac - miaezk

ìL-ìò Búéðç-úààìå ììç úBàî L(éø÷ Bìå):äLBìMa íLàëäLBìMä-ïî ¤£¦½©§¬Ÿ¥−¨¨®§«Ÿ§¥−©§¨«¦©§¨³
:àá àì äLBìMä-ãòå øNì íäì éäéå ãaëð íéðMááëòãéBäé-ïá äéða ©§©Æ¦Æ¦§½̈©§¦¬¨¤−§¨®§©©§−̈«Ÿ¨«§¨¨̧¤§«¨¨¯

àeäå áàBî ìàéøà éðL úà äkä àeä ìàöá÷-ïî íéìòt-áø ìéç-Léà-ïa¤¦«©²¦©§¨¦−¦©§§¥®´¦À̈¥´§¥³£¦¥Æ½̈§Â
:âìMä íBéa øBaä CBúa éøàä-úà äkäå ãøéâëLéàä-úà äkä àeäå ¨©º§¦¨¯¤¨«£¦²§¬©−§¬©¨«¤§´¦¨Á¤¨¦̧

åéìà ãøiå íéâøà øBðîk úéðç éøönä ãéáe änàa Lîç | äcî Léà éøönä©¦§¦¹¦¬¦¨´¨¥´¨«©À̈§©̧©¦§¦³£¦Æ¦§´«Ÿ§¦½©¥¬¤¥−̈
:Búéðça eäâøäiå éøönä ãiî úéðçä-úà ìæâiå èáMaãëeäéða äNò älà ©¨®¤©¦§³Ÿ¤©£¦Æ¦©´©¦§¦½©©«©§¥−©«£¦«¥´¤¨½̈§¨¨−

:íéøabä äLBìLa íL Bìå òãéBäé-ïaäëàeä ãaëð Bpä íéLBìMä-ïî ¤§«¨¨®§¬¥−¦§¨¬©¦Ÿ¦«¦©§¦À¦³¦§¨Æ½
ìMä-ìàå:BzòîLî-ìò ãéåã eäîéNéå àá-àì äLåëíéìéçä éøBaâå §¤©§Ÿ−̈Ÿ¨®©§¦¥¬¨¦−©¦§©§«§¦¥−©«£¨¦®

:íçì úéaî BãBc-ïa ïðçìà áàBé éçà ìàäNòæëõìç éøBøää úBnL £¨¥Æ£¦´½̈¤§¨¨¬¤−¦¥¬¨«¤©Æ©«£¦½¥−¤
:éðBìtäçë:éúBúpòä øæòéáà éòB÷zä Lwò-ïá àøéòèëéúLçä éëañ ©§¦«¦¨³¤¦¥Æ©§¦½£¦¤−¤¨«©§¦«¦§©Æ©ª´¨¦½

i"yx

·˘�ÌÈ.(Î‡)הוא: ‰˘ÂÏ˘‰ ÔÓנכבד הוא
גבורתו היתה השני� כנגד שלשה כאות� ולא

בא לא השלשה גבורות ועד(וזהו)ולכלל
בא: לא ÏÈÁ.(Î·)השלשה ˘È‡ Ô·דוגמא

ובשמואל בליעל כ"ג)ב� חי(ב' איש ב� כתיב
זריז אד� כשרואי� האד� בני מנהג כ� כי

חי: כולו זה כח‡¯Ï‡È.אומרי� בעלי גבורי�
האר� אילי לשו� אל וג� גבור (יחזקאלארי

ÌÈÏÚÙ.:י"ז) הרבה¯· גבורות של פעולות
‰·Â¯עשה: ÍÂ˙· È¯‡‰ ˙‡ ‰Î‰Â „¯È ‡Â‰Â

.‚Ï˘‰ ÌÂÈ·ויש והקור, הצינה מ� חשש ולא
הארי אי� כולה השנה כל השלג ביו� אומרי�

זורק נגדו אד� כשבא השלג מיו� יותר מסוכ�
יכול שלא עד האד� עיני בי� ברגלו השלג
זאת: על כ� שמעתי ואני והורגו לראות

(‚Î).‰„Ó ˘È‡�צרי אי� אד� בני שאר
אשר ודוגמא לידע יכול מאומד א� כי למדוד

מדות אנשי בתוכה יג)ראינו Â�ÓÎ¯:(במדבר
.ÌÈ‚¯Â‡:הבגד עליו שכורכי� ÔÓ(Î‰)ע�

.‰˘Ï˘‰ Ï‡Â ‡Â‰ „·Î� Â�‰ ÌÈ˘ÂÏ˘‰לכלל
שמזכיר ג' לאות� בא לא השלשה גבורת

באל�: לא כתיב ולכ� Â˙ÚÓ˘Ó.למעלה ÏÚ'ל
משמעת� עמו� ובני וכ� י"א)מנוי :(ישעיה

(ÂÎ).ÌÈÏÈÁ‰ È¯Â·‚Â:מעלה של כאות� לא א�

cec zcevn
ושמה ואלעזר ישבע� וה� הראשוני� הגבורי� שלשת
ג� החשיבו גבורת� כל ע� ה� ג� ור"ל בש"ב הנזכר

לגבור: אבשי ·˘�ÌÈ.(Î‡)את ‰˘Ï˘‰ ÔÓ�מבי ר"ל
לשר: לה� היה ולזה מה� הנכבד הוא היה עמו שהיו בהשני� המי� שואבי ‰˘Ï˘‰.שלשה „ÚÂבא לא אבל

הראשוני�: השלשה ÌÈÏÚÙ.(Î·)למעלת גבורות:¯· הרבה ÂÓ‡·.פעל Ï‡È¯‡ È�˘וע"ש מואב רברבי תרי� ת"י
גוי� אל ביד כמו חוזק עני� שהוא אל ומ� ארי מ� מורכבת מלה שהיא אריאל קרא� ל"א)גבורתו ‰·Â¯.:(יחזקאל ÍÂ˙·

בו: להתחזק דחוק המקו� כי ‰˘Ï‚.ע� ÌÂÈ·�האד ומטבע הקור בזמ� ביותר בו להתחזק הארי טבע כי היות ע�
נפש: והכהו עליו התגבר עכ"ז הקור בתגבורת החיוניות הפעולות ממנו Ó„‰.(Î‚)להמנע ˘È‡מדה בעל לומר רצה

מדות אנשי וכ� י"ג)גדולה ‡ÌÈ‚¯Â.:(במדבר ¯Â�ÓÎ:�אורגי כמנור היתה החנית יד הה�:‡Ï‰.(Î„)בית הפועלי�
.Ì˘ ÂÏÂ�גבורת כל שע� ור"ל השלשי� ראשי שהיו המי� שואבי הגבורי� שלשה בי� לגבור מפורס� שהיה ר"ל

בה�: היה אשר הגבורה לגודל למאומה אותו החשיבו לא הראשוני� הגבורי� שלשה אבל לגבור אותו ג� החשיבו
(‰Î).ÌÈ˘Ï˘‰ ÔÓ:למטה ה� ונזכרי� בש"ב ‰Â‡.האמורי� „·Î� Â�‰חשבוהו לא ולזה מה� נכבד היה הוא הנו

עמה�: ג� חשבוהו לא ולזה השלשי� ראשי המי� שואבי שלשה למעלת בא לא אבל Â˙ÚÓ˘Ó.עמה� ÏÚלהיות
יצוה: אשר כל ולעשות לשמוע ‰ÌÈÏÈÁ.(ÂÎ)עמו È¯Â·‚Âלא ובש"ב וכו' עשהאל החילי� גבורי שאר ה� ואלה

oeiv zcevn
(‚Î).ÌÈ‚¯Â‡ ¯Â�ÓÎ�כור האורג אשר העגול הע� הוא

כובד נקרא ובמשנה השתי ק"ג)עליו ·˘·Ë.:(שבת
בשרביט:

`i wxt `Îminid ixac - miaezk

:éçBçàä éìéòì:éúôBèpä äðòa-ïa ãìç éúôèpä éøäîàìéáéø-ïa éúéà ¦©−¨«£¦«©§©Æ©§´Ÿ¨¦½¥¬¤¤©«£−̈©§«¨¦«¦©´¤¦©À
:éðúòøtä äéða ïîéðá éða úòábîáì:éúáøòä ìàéáà Lòâ éìçpî éøeç ¦¦§©Æ§¥´¦§¨¦½§¨−̈©¦§¨Ÿ¦«©Æ¦©«́£¥½̈©£¦¥−¨«©§¨¦«

âì:éðáìòMä àaçéìà éîeøçaä úåîæòãìäâL-ïa ïúðBé éðBæbä íLä éða ©§Æ̈¤Æ©©«£¦½¤§©§−̈©©«©§Ÿ¦«§¥À¨¥Æ©¦´¦½«¨¨¬¤¨¥−
:éøøäääì:øeà-ïa ìôéìà éøøää øëN-ïa íàéçàåìçäiçà éúøënä øô ©«£¨¦«£¦¨¯¤¨¨²©«£¨¦−¡¦¨¬¤«¥µ¤©§¥´̈¦½£¦−̈
:éðìtäæì:éaæà-ïa éøòð éìîøkä Bøöççì:éøâä-ïa øçáî ïúð éçà ìàBé ©§Ÿ¦«¤§Æ©©§§¦½©«£©−¤¤§¨«¥Æ£¦´¨½̈¦§−̈¤©§¦«

èì:äéeøö-ïa áàBé éìk àNð éúøaä éøçð éðBnòä ÷ìöîáøb éøúiä àøéò ¤−¤¨«©¦®©§©Æ©¥´Ÿ¦½Ÿ¥¾§¥−¨¬¤§¨«¦¨Æ©¦§¦½¨¥−
:éøúiäàî:éìçà-ïa ãáæ ézçä äiøeàáîLàø éðáeàøä àæéL-ïá àðéãò ©¦§¦««¦¨Æ©¦¦½¨−̈¤©§¨«£¦¨̧¤¦¹̈¨«¥¦À²Ÿ

ìL åéìòå éðáeàøì:íéLâî:éðúnä èôLBéå äëòî-ïa ïðçãîàifò ¨«¥¦−§¨¨¬§Ÿ¦«¨¨Æ¤©«£½̈§«¨−̈©¦§¦«ª¦−̈
ìàåòéå òîL éúøzLòä(éø÷ ìàéòéå):éøòøòä íúBç éðaäîéøîL-ïa ìàòéãé ¨«©§§¨¦®¨¨Æ¦«¦¥½¦«¦¥½§¥−¨¬¨«£Ÿ¥¦«§¦«£¥Æ¤¦§¦½

:éöézä åéçà àçBéååîäîúéå íòðìà éða äéåLBéå éáéøéå íéåçnä ìàéìà §¨¬¨¦−©¦¦«¡¦¥Æ©©£¦½¦«¦©¬§©§−̈§¥´¤§¨®©§¦§−̈
:éáàBnäæî:äéáönä ìàéNòéå ãáBòå ìàéìà ©«¨¦«¡¦¥´§¥½§©«£¦¥−©§«Ÿ¨¨«

cec zcevn
לה�: שהיה האחר בש� קרא� קצת� אול� החתי אוריה עד ראשוני� כא� הנזכרי� שבה� החשובי� כ"א חשב

(ËÏ).·‡ÂÈ ÈÏÎ ‡˘Â�:יואב תשמישי כלי נושא היה שהוא נכרי על הוא עליוÂÈÏÚÂ.(Ó·)חוזר הסמוכי� ר"ל
אחריו: ונמשכי�



עה `i wxt `Îminid ixac - miaezk

:éçBçàä éìéòì:éúôBèpä äðòa-ïa ãìç éúôèpä éøäîàìéáéø-ïa éúéà ¦©−¨«£¦«©§©Æ©§´Ÿ¨¦½¥¬¤¤©«£−̈©§«¨¦«¦©´¤¦©À
:éðúòøtä äéða ïîéðá éða úòábîáì:éúáøòä ìàéáà Lòâ éìçpî éøeç ¦¦§©Æ§¥´¦§¨¦½§¨−̈©¦§¨Ÿ¦«©Æ¦©«́£¥½̈©£¦¥−¨«©§¨¦«

âì:éðáìòMä àaçéìà éîeøçaä úåîæòãìäâL-ïa ïúðBé éðBæbä íLä éða ©§Æ̈¤Æ©©«£¦½¤§©§−̈©©«©§Ÿ¦«§¥À¨¥Æ©¦´¦½«¨¨¬¤¨¥−
:éøøäääì:øeà-ïa ìôéìà éøøää øëN-ïa íàéçàåìçäiçà éúøënä øô ©«£¨¦«£¦¨¯¤¨¨²©«£¨¦−¡¦¨¬¤«¥µ¤©§¥´̈¦½£¦−̈
:éðìtäæì:éaæà-ïa éøòð éìîøkä Bøöççì:éøâä-ïa øçáî ïúð éçà ìàBé ©§Ÿ¦«¤§Æ©©§§¦½©«£©−¤¤§¨«¥Æ£¦´¨½̈¦§−̈¤©§¦«

èì:äéeøö-ïa áàBé éìk àNð éúøaä éøçð éðBnòä ÷ìöîáøb éøúiä àøéò ¤−¤¨«©¦®©§©Æ©¥´Ÿ¦½Ÿ¥¾§¥−¨¬¤§¨«¦¨Æ©¦§¦½¨¥−
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cec zcevn
לה�: שהיה האחר בש� קרא� קצת� אול� החתי אוריה עד ראשוני� כא� הנזכרי� שבה� החשובי� כ"א חשב

(ËÏ).·‡ÂÈ ÈÏÎ ‡˘Â�:יואב תשמישי כלי נושא היה שהוא נכרי על הוא עליוÂÈÏÚÂ.(Ó·)חוזר הסמוכי� ר"ל
אחריו: ונמשכי�

אגרת קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק ערב זמן מתן תורתנו, בו כותב ראשי פרקים ממלאכתו מלאכת שמים 

בתוככי תלמידי מכינת תורת אמת.

ויהי רצון אשר יוסיף אומץ וכח בזה, ולא רק כחות הגלוים ולא רק כחות הנעלמים אלא עד לכחות 

היולים עצמיים, שהרי ענין ותכלית מתן התורה וקבלת התורה הוא באופן שהי' אורייתא וקוב"ה כולא 

החכמה  מעלת  ג"כ  הוא  ]שבזה  ומהות  העצמות  ב(  התגלות  א(  שענינה  המצות,  על  התורה  וכמעלת  חד 

דאורייתא מחכמה נפקת על הכתר ענין המצות, שאמרתי ונעשה רצוני[, כמבואר באריכות במאמר דחה"ש 

שנה זו, ועד"ז ה"ה בכל יום וכלשון נותן התורה לשון הוה, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו וכמאמר חז"ל 

ומתלמידי יותר מכולם.

ברכה לבשו"ט בכל האמור.



ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"עו
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עז mindy myk` cenr hk sc iying wxtdheq

.àø÷ éòáéú àì éîð äîåøúì éëä éàixdy diteb `nrh `eddn slipe

dxeq` dpefc opirci `d dnexzae dpef i`cek dpef wtq dheqa aezkd dyr

aizkc)(ak `xwiemiycwd znexza `id dlv` xfl lraz ik xf yi`l didz ik

'xle xg`l dlrape yi` zy` `idyk dfn lecb leqt jl oi`e lk`z `l

zenaia ol `wtp `xw i`dn `aiwr)'c

(.gq`lc inp jpde ilqtc mileqtd lk

oi` `aiwr 'xlc oeikc oiyeciw eda iqtz

rnyn `l leqt meya oiqtez oiyeciw

:lraz ik `l` died oeyl didz ik dil

éàø÷ äòáøà àáé÷ò éáøì àìà
.éáéúëd`nhpe cge d`nhp 'a ixizi

:drax` ixd i"ee yixc `aiwr iaxe

.øîåçå ì÷î àéúà äðåäëåyixc `le

yixc `lc oeik l`rnyi 'xl opikxte i"ee

dpedke yixcn dnexzl `xwc i`nn i"ee

`nlic edlek ez`e xnege lwa `iz`

aizk `lc oeikc `z` dpedkl `xw

`l dnexz `pin` `p` `icda dnexz

`ed dpedk `l` `xeqi`l i`axz`

:`ixy dnexze dipin `xingc i`axz`c

.àøáúñî êì øîàiax dnexz `xwc

lra oda iaxc d`nhp oixzc `inec

qzinw lrac miignc lreaeoebk edl `x

`xwn jklid lreal dxeq` dpyxbi m`

miign dia xqzinc icinl inp iyily

ihernle dnexz epiide iz` lral[c]

`l` dxqe`l `a df weqt oi`y dpedk

`niiwe `xiq` `d miignc dzin xg`l

dxeq`e dyexb dl `iede dl yxbn `dc

:dpedkl.àáé÷ò éáøå`xw jixvnc

i`e dil zil lreae lrac `inec dpedkl

opiaxn ded `l `xizi `xw aizk `l

`xw cge cg lkc `xingc dpedk `l`

`l `d opixn` `le `ed diytp itp`a

:jpdc `inec `l` iaxnúéà éîð éàå
.äéìikd elit` dnexzl `xw mwezine

`ki`c b"r`e dpedkl `xizi e"ie `z`

:`xw dl azke gxh xnege lwa dtlinl

.äðéî òîù åàì àìàrbi xy` xyad

xyac `ed l`yil zrc ea oi`y xacc

xedh lke xedh ewtq jklid rbep ied

ewitq jl xn`w `edda l`yil zrc ea yic sebd z`neha ixii`c xya lk`i

:`nh.òéâîå òâåð úòãzrc yie zrc da yic dheq ik `nhpe `nhna

lk`i `l wtq `d xedh lkn `wtpc lcib axc ol rnynw d`nhnd lreaa

:zrc opira `l `nhna la` `nhpy dfa zrc ea yic oeikïéàã øçàîå
.åìcizr xn`wc [jixt] opgei iaxl dnexza `nh `ed dnl dxezd on `xwn

:e`nhn did `ed la` exdhl xg` xec.íåé ìåáè äîå:eyny aixrd `ly

.ïéìåçá øúåîùlxrda zenaia opixn`ck)(:cr scd`neha ezxtk `iad dnexza lke` eyny aixrd xyrnle oilegl xzen dlre lah iaizk i`xw `zlz

:miycwa xzen oaxw za `idy.ïéìåçá ìåñôù éðù øëëaizkc)(`i `xwieiyily dyriy `ed oic rnyna miycwe dnexze oileg `nhi ekeza xy` lk

ol `niiwe oileg ik rnzyn `xwn dnexza ipy `dc xnege lw dil lha ok m`c xninl `kil eice dnexza)(.dk sc w"aa`l xnege lw jxtinc `kidc

:eic opixn`.äàîåèä áà ïëù:zea` oz`neha ody rxevn e` af e` zn `nh oebk

ïëùwtqn aezkd d`nhc oeik xn` `l i`n` dniz .dpefk dpef wtq da dyr

xninl `ki` i`xw e`l i` xnel yie dpedkle dnexza zxzenc iziz `kidn

oiprl la` eci lr oic zia zezin iaiig wtq `ki`c dlra oiprl `l` d`nh `lc

`iyew jezn `nw wxtc inlyexia la` dwfg` `zzi` iwe` `pin` ded dpedke dnexz

`zi` ikde mail i`xw `zlz ipdn cg yixc ef

zexen` ze`neh yly xne` xi`n 'x ipz mzd

dnexzl cg`e lreal cg`e lral cg` dyxta

lek`l zxzene dzial dxeq` `idy dy` epivn

l`xyil z`yipy odk za eli` `l dnl dnexza

dxeq`e dzial zxzen dpi` `ny dqp`pe

dxeq` `idy dy` epivn `l dnexza lek`l

oia` 'x xn` dnexza lek`l zxzene dzial

zg`e lreal zg`e lral zg` zxn`zi` oikd

zn m`e ok dxn` `zipzn iqei 'x xn` mail

:znaiizn `le zvlegãçcge dnexzl

i`ce on xeng wtq ike zeywdl oi` .dpedkl

dpedkle dnexza zxzen dzpif i`ce eli`c

gq sc) zenaia dpnl` 'ta `dcopiaxn (.

dlrapy oeik xf yi`l didz ik odk zaen

ipenr xb opiaxne dlqt dlv` xfy dl leqtl

iaiig `ni` mzd jixt `we 'eke ia`ene

dlrap llka eed inp edpi` yexit inp zezixk

ipyne lirl edl ipz `lc `py i`ne dl leqtl

iaiig iwet`l died ipa `wec aizk didz ik

iaiigc `nl` edpip died ipa e`lc zezixk

idi` yi` zy`e oz`iaa ilqtn `l zezixk

i`n` `wtqn ok m`e zezixk iaiign inp

dfe `qxibd dze` my yaiy i"yxe ilqtin

zezixk iaiig dl leqtl dlrap xni` epeyl

oiyeciw da edl iqtzc oeik oie`l iaiig la`

olpn ilqtc xfnne oizpe izeke dl ilqt `l

oeyla d`ia jdl dwt`cn died eda zi`c jpd

oiyecw da iqtzc jpda dpin rny died

iaiig iwet`le ilqt d"t`e `xw irzyn

'eke care izek ikd i` opiqxb `l zezixk

`l zezixk iaiig xninl ivn dedc oicd `ede

ipzwc lirl eda ixii`c meyn `l` ilqtn

opz oizipznae miakek caer epiide izek

iaxcn ilqt ipyne d`ia meyn lqet card

leqtl dlrap `ni`e iyxtnc zi`e 'ek opgei

deba il `iywe 'eke inp zezixk iaiig dl

dnexzd on elqtp zepdk eid m` (:bl sc my) oig` drax` wxta opzc `cg `aeh

`d cere ilqt `l zezixk iaiig ilqt oie`l iaiig xnege lw cere yi` zy` zliraa

dpefc oeike dl ieyn dpef ezeg` lr `ad odk (:fr sc oiyecw) oiqgei dxyra xn`

xyrn dl oipzep zepf zlira dlrapy e` ziaypy diel `ipzc dzlqet dzlira dl ieyn

:`l zpdkl dnexz la` oi` diel zlke`e
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mindyעח myka cenr hk sc iying wxtdheq

.õøùã íåé ìåáèîd`nehd a` `le `ed d`nehl oey`x uxya rbpy mc`

yny axrd inp aizkc dribpl 'it`e dnexzl xeq`e oilegl xzed lah ike

xdhe axrd cr `nhe `aei mina milka(`i `xwie)ynzydl `ed dribpl `de

:dil lqt mei leah ilkc opirny`e dnexz ea.äàîåèä áà åðéîá ùé ïëù
zna df mc` e` df ilk rbep did m`

milke mc` `nhl d`nehd a` dyrp

d`nehd a` dyrp epi`y lke`a xn`z

aizkc zn i"r 'it`(hi xacna)rbi xy` lke

zn `nh ol `wtp `kdne `nhi `nhd ea

zn `nha jigxk lre milke mc` `nhnc

aizk `dc aizk dewna dxdh el yiy

ugxe `nhd lr xedhd dfde dipin lirl

dyrp [dewna] dxdh el yiy xac mina

rbn ici lr zn `nh rbna d`nehd a`

oi`y yxg ilke oiwyne milke` e`vi znd

:[dewna] dxdh el.çéëåé ùøç éìëoi`y

dnexzd z` `nhne d`nehd a` epina

l` dz` s` dlqety y"ke oey`x `edyk

epina oi`y t"r`y ipy xkk lr dnzz

a`a e`l `nrhc leqti d`nehd a`

:ilz d`nehdìåáè 'åë ñøç éìëì äî
.çéëåé íåédliahl ie`xd shy ilk oi`y

:dnexz liqte exie`n `nhn.éàø àì
mrhy xnel yxg ilk i`xk mei leah

`nhny meyn ielz dnexzd leqt

exie`n `nhn epi` mei leah `dc exie`n

a` zeidl yxg ilk i`x `le liqte

`kilc mei leah i`xk epina d`nehd

dnexza liqtc mei leahc `nrh xninl

`zil `dc `ed d`nehd a` oinc meyn

:liqte yxg ilka `xneg `dlãöä
.ïäáù äåùäxneg `evnl dz` jixv

dnexz leqt mrh ea zelzl mdipya dey

mei leah oi`nhny oday deyd cv edne

aizkc `nh ixwi`(ak `xwie)ynyd `ae

yxg ilke `nh `zyd crc llkn xdhe

aizk(`i my)md mi`nh uzei mixike xepz

ith liqtc ipy xkk y"ke dnexza oilqete

oilega xeq`e `nh `edy mei leahn

cvd aizk mixtqd lkae :dnexza leqtiy

lqete oilega xzeny oday deyd

yxtl leki mc` oi` `pyil jdle dnexza

yxg ilk yxtl yi lecb wgecae dnexza leqte oilega xzeny yxg ilk edfi`

.ekezay dnexzd lr livn oi`e ekezay oileg lr livny lizt cinv swend

ogky` `lc `cg xaca yi `xnbd zhiy lehiae zeaeyze oinebnb daxde

dbibgac dnexza livn epi`c(.dk sc)la` lizt cinva zlvip z`hg oi` xn`

epi` `l` icin liqt `l `dc dnexza lqet df oi` cere da opz `l dnexz

`ay `xnbay deyd cvd lk cere znd ld`n z`nhp `id dili`ne oibn

oixzeny oday deyd cvd xn`wc lw dfe xeng `diy jixv xneg cenll

ilk xne`y dn ipaiyz l` izyxity oeylle `xnbd lka dhiy ef oi`e oilega

xedhy t"r`y mei leahl dnecd xaca dgked `iadl el didy gikei yxg

ezaeyz xezql `l` dgked jixv oi`c daeyz ef oi`y dnexzl leqt oilegl

dil xcdn `we d`nehd a` `edy iptn dnexz leqtc `xnegd mrh dlezy

lkc `edd ik oipicd aex zhiy oke lqete df xneg ea oi`y gikei yxg ilk

xyad(:ehw sc oileg)`ly dlxr dne xnege lw d`pda xeq`y alga xyal oipn

epi` eleyiaa dxiar ea dcarpy alga xya d`pda dxeq` dxiar da dcarp

gqta ung xyekd zry dl dzid `l oky dlxrl dn d`pda xeq`y oic

dcarp mxkd i`lk `de gikei mxkd i`lk zxk eay [gqta] ungl dn gikei

`lewa dlxrl enc `le d`xi laa xar inp gqta unge 'zrixfa dxiar ea

:dgked `ied `we dcic.øåîç ãöyxg ilk d`nehd a` epina yi mei leah

:exie`n `nhn.êéøô àì øåîç ãö ïðçåé éáøå`kxit dil aiyg `l

:dey mdipyay xneg oi`e li`ed.ìåñô àåäù ùãå÷á éòéáøì ïéðî`le

:dnexzak `ed xedh opixn`.íéøåôë øñåçîoebk oaxw zekixvd ze`neha

:rxevne zcleie dafe af.ùãå÷á ìåñô äîåøúá øúåîùdl opitli zenaia

lxrd wxta)(:cr sc:.äîåøúá ìåñôù éùéìù:mei leahn lirl opitlickïéã
.ùãå÷á éòéáø äùòéù àåä`niz `le

ikd `nipe oecpk zeidl oicd on `al eic

`diy `ed eic dnexza leqty iyily

lw i`d dil liha ok m`c ycewl leqt

`lc jixhvi` `l ycewa iyilyc xnege

lwa dipizii` dnexzac ikid ikc `irain

ycew iz` inp ikd mei leahn xnege

dxezd on elit` `l` xnege lw `edda

iyily epcnl xn`wc epiide edepcnl

eic opixn` i` jklid dxezd on ycewl

:'ek e"w dil jxti`.ïðé÷ñò àì éî`l in

inp ipya rbp 'it`c dpin rnyinl opivn

ipye aizk `nh lka `dc lk`i `l xn`w

`nhi ekeza xy` lk aizkc `nh ixwi`

:edpip ycwc aizk minly xyaa i`de

.éáéøá íòèmkg `edy iqei 'x ly enrh

iriax cnly edn rcei ipi` xecd lecbe

ezaeyz df xnege lwn ixdy ycewa

:ecva.íåé ìåáè úîçî àáä ìëåà
ly e` ycw ly `ede mei leaha rbpy

dxezd on dnexza leqty gikei dnexz

axrd aizk inp milkac lirl ziyixtck

dribpl `l` epi`e dnexz iabl yny

ibiltc opaxl ycewa iriax dyer epi`e

lqet mei leah exn`e le`y `a`c dilr

xefgiy in z` leqtl `nhn epi`e ycewa

opaxk iqei 'xc `zrc `wlq `we ea rbie

k"`c ecva ezaeyz jklid dil `xiaq

lke` leqtiy e"w i`dl yxcp inp ikd

dne ycewd z` mei leah zngn `ad

xqegnleqt dnexza xzeny mixetk

leqty mei leaha rbepd lke` ycewa

iriax dyriy `ed oic [epi`] dnexza

:ycewa.ùãå÷ì äìéçú íåé ìåáèdlrn

elv` mei leah zeidl ycewa eyr

df ycwa 'ipy `nhie d`nehl oey`xk

ipy dyrp mei leaha rbepy lke`y dfn

oiiexw mdipye iyily exiag z` dyere

leqt envr `ed zeidl iriaxd z` lqet iyilyde mixg` z` oilwlwny oi`nh

:erbna mixg` z` leqti `l la`.ãçà ìñåôå ãçà àîèî øîåà øéàî éáø
leah jk ycewd z` lqet ea rbepde dnexzd z` lqety ipy x`yk `ed ixd

:cg` cer leqtle ycewl `nh ea rbepd dnexzd z` lqetd meiìñåô êë
.'åë:leqt envr `ed `l` ycewd z` lqet mei leaha rbepd oi`eéáøã éàîî

.äéì àøéáñ ïðáøë éñåédil `xiaq le`y `a`k `nlic ecva daeyz iedzc

o`k oi`e dil `xiaq xi`n 'xk `nlic xninl `tt ax ivn dedc oicd `ede

`lc ol `nil o`n xnelk hwp `zeax `l` iriax ciar `dc daeyz cer

mei leah zngn `ad lke`c dil `xiaq dizeek `nlic le`y `a`k xingn

dil liqt dia rbpc `eddc cg` lqete cg` `nhn `ed ycew ly m`

mixetk xqegnn xnege lwn ycewl leqt dnexz `nw ied elit`e `ziixe`c

xzeny mixetk xqegn dne `kd inp dil yixce lirl iqei iax yixcck

epi` dnexza leqty mei leah zngn `ad dnexz lke` ycewl leqt dnexza

dlrn opax cear ycewc dil dedc `kidc ycwa iriax dyriy `ed oic

:cg` leqtie cg` `nhiy.äéì àøéáñ ìåàù àáàë êúòã à÷ìñ éàã
oeik dil `nhn opaxc dlrnne `nwl liqt mixetk xqegnc xnege lwn[c]

`ad lke`n ycewa iriaxl diziil dia rbpc `eddl dil liqt `ziixe`cnc

:mei leah zngn.íåé ìåáèã íåé ìåáè úîçî àáä ìëåà äîåixy egkn `ay

:mixetk xqegnn xnege lwn ycewd z` lqet xnelk ycewa iriax dyer oilega
éùéìù
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wx `le xg` ycew `nhn mb `ed ixd ,ycew

,xi`n iaxk xeaq did m` oicd `ede .lqet

mipt lk lr ixdy ,`kxit dzid `l mb

,xzei dywn `tt axy `l` ,iriax dyer

[i"yx .xeaql leki le`y `a`k elit`y

:opivxzneêúòã à÷ìñ éàiqei iaxy

äéì àøéáñ ìåàù àáàë,ok m`äéúééì,

cnlie `iaiùãå÷á éòéáøìlwa leqt `edy

xnegeíåé ìåáè úîçî àáù ìëåàî.

íåé ìåáè úîçî àáä ìëåà äîå,

ïéìåçá øúåî äéôåâ íåé ìåáèãlqet epi`y ,

z`f lkae ,oilegd z`úøîà`ad lke`dy

egknùãå÷á éòéáø äùåò,xnege lwn

.mixetk xqegnnìëåà
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`edyéùéìùd`nehléðù çëî àáä,

ïéìåçá øåñà äéôåâ éðùã,äùåòù ïéã åðéà
ùãå÷á éòéáø.

jka `id df xnege lw ly zeticrde

,sqep yecig iqei iax eprinyn did f`y

`ad lke`y ,le`y `a`k xaeq `edy

.ycewa iriax dyer mei leah zngn

`a`k iqei iax xaq `l ,i`ce `l`

zngn `ad lke`y ,minkgk `l` ,le`y

lqet epi`e ,leqt ecal `ed ,mei leah

.mixg`

àîéú éëå,cnl `l jkly ,xn`z `ny

leah zngn `ad lke`n xnege lw iqei iax

,meiíåùîêøôéîì àëéàã:íåé ìåáèì äî,

ïëùdid `ed `nh ezeidaäàîåèä áà,

ezngn `ad lke`d mby egek dti okle

.ycewa iriax lqet

ezeiday oeik ,d`nehl ipy ok oi`y dn

`ad iyily mb ,d`nehd a` epi` `ed `nh

.ycewa iriax dyer epi` ezngn

?!le`y `a`k xaeq `ed mlerl la`

.ok xnel xyt` i`

cäðéúééà àäíéøåôë øñåçîî!iqei iax

xnege lwa ycewa iriax cnel envr

,mixetk xqegnnäéëøô àìå!

dn ,zeywdl xyt` o`k mb ixde

okle ,d`nehd a` did oky mixetk xqegnl

ok oi`y dn ,ycewa iriax dyer `ed

,d`nehd a` did `l mlerny ,iyily

.iriax dyri `l jkitle

z`f aiygn epi` iqei iaxy dfn gkene

aixrde lahy xg`l ,dzry oeik ,`kxitl

,dxeng d`neh dze` dwlzqp xak ,eyny

xqegn ly dyelw d`neh wx ea dx`ype

zeywdl oi` mei leaha mb ,ok m`e ,mixetk

a` epi` xak dzr ixdy ,`kxit dze`

.d`nehd

lr opgei iax ziiyew dx`yp `pwqnle

.gikei leah zngn `ad lke`y ,iqei iax

áø øîà éñà áø øîà,äì éøîàå,øîà
áø øîà éñéà ïá äáø:

øéàî éáø,øæòìà éáøå,øæòéìà éáøå,

éùéìù äùåò éðù ïéàã åäì àøéáñ åäìåë
ïéìåçá.

øéàî éáø`edy epivnok xaeq`dn

ïðúã:dxt zkqna

ìë`l` ,dxezd on xedh `edy mc`

mc` `edyíéî úàéá ïåòèä[dliah]

íéøôåñ éøáãî,eaexe ey`x `ay in oebk

,d`nehl ipy opaxcn `ed ixd ,oiae`y mina

eùãå÷ä úà àîèîiyily eze` dyer ,

dyere `nh `ed iyily eze`e ,d`nehl

.ycewa iriax

äîåøúä úà ìñåôå,`nh dyrp epi` j`

.ycewa e` dnexza iriax dyriy ick

øùòîáå ïéìåçá øúåîå,m`nhn epi`y ,

øéàî éáø éøáã.

ïéøñåà íéîëçåeze`ázlik`øùòî
.ipy

dyer epi` ipydy xaeq xi`n iaxy ixd

iabl ok mixaeq minkg mb] oilega iyily

oeik mze` dzpn `l `xnbdy `l` oileg

iaxl `id dpeekde ,mdizeny eyxtzp `ly

.[ezzbelt ipae xi`n

éñåé éáø:ïøîàã àäeixac jezn ,

.ok xaeq `edy cenll yi epziibeqaíàã
äéúéà,,oilega iyily yiy xeaq did eli`

äéúééì,cenlle `iadl el didéòéáøì
äîåøúá,cnel `edy xnege lw eze`ny

dbxc siqedl xyt` ,dnexza iyilyl

:dnexza ztqep

leqt ,oilega xzeny ,mei leah dn

.dnexza

dyriy oic epi` ,oilega leqty ,iyily

.dnexza iriax

iriaxl cnel `edy dcn dze`ae

l cenll leki did ,ycewaùãå÷á éùéîç.

,dnexza leqt iriaxdy xg`n ik

xqegn dn :xnege lw yexcl xyt` `linn

.ycewa lqet ,dnexza xzeny ,mixetk

dyriy oic epi` ,dnexza leqty ,iriax

.ycewa iying

.oilega iyily oi`y xeaq `ed i`ce `l`

òùåäé éáø,iyily oi` xaeq `edy epivn

`dn ,oilegaïðúã:zexdh zkqna

øîåà øæòéìà éáømc` :ìëåà ìëåàä
zbxca `edy `nhïåùàødyrp - d`nehl

eze` lke`d mc`dïåùàø,d`nehl

.opaxcn

`edy lk`n mc` lk` m`eéðùd`nehl

elke`d mc`d dyrp -éðù.d`nehl

lk`n lk` m` okeéùéìù`ed ixd ,

dyrpéùéìùdidzy ,minkg exfby itl .

,mi`nh milk`n lke`d ly ez`neh zbxc

.envr lk`nd ly d`nehd zbxck

øîåà òùåäé éáø:xedh mc`ìëåàä
ìëåà,`nh`edy oiaïåùàø,d`nehlåoia

ìëåà`edyéðùmc`d dyrp ,d`nehl

,`nhd lk`nd z` lke`déðù.d`nehl

`edy lk`n lk` m`eéùéìùdyrp ,

lke`d mc`déðùwx -ùãå÷á.

ily edyri ,ycewa rbi m`y ,epiide,iy

.iriax dyri iyilyde

å,mle`äîåøúá éðù ïéàdnexz iably .

rbi m`e ,d`nehl ipy ly oic el oi`

.dplqti `l `ed dnexza

ryedi iaxe xfril` iax ly mnrhe

.oileg zkqna ex`azp

epivn okid :xne`e ryedi iax jiynne

oi` `lde ?iyily `diy oileg ly lk`n

- oilega iyilyúøäè ìò åùòðù ïéìåçá
äîåøú,odk did el` oileg ly odilray

envr lr laiwe ,dnexz zlik`a libxe

,dxdha ely oilegd ilk`n z` s` lek`l

zlik`a lyki `ly ick ,dnexz eid eli`k

.d`nh dnexz

iyily" mda didiy jiiy el`ky oilegae

."d`nehl

eyrpy oileg wx :opiwiiceúøäè ìò
äîåøú,ïéà.iyily okzi mda wx ,

eyrpy oileg la`ùãå÷ä úøäè ìò,

eid eli`k d`nehn mdilr oixney odilray

,ycewàìdlhay meyn ,iyily mda okzi

`le ,melk eixaca oi`e ,df mc` ly ezrc

,ycewd zxdh my el` oileg lr zqtzp

oilegay oky lke] milibx oilegk od ixde

.[iyily okzi `l ynn

àîìà,y gkenøáñ÷,ryedi iaxyïéà
ïéìåçá éùéìù äùåò éðù.

øæòìà éáø:àéðúã:øîåà øæòìà éáø:

ïúùìù,,oilege dnexze ycewïéåùdf oica

yïåùàøäd`nehlïéìåçáùå ùãå÷áù
äîåøúáùå,e` ycew df oey`x did m` oia

- `ed ixd ,dnexz e` oileg

ãçà ìñåôå íéðù àîèî,ipy dyer

,iriaxe iyilyeùãå÷á.

ãçà ìñåôå ãçà àîèî,ipy dyer

,iyilyeäîåøúá.

ïéìåçá ãçà ìñåôå,`le ,ipy eze` dyer

.oilega iyily dyer ipy oi` ik .xzei

xfrl` iax lr wlegy `pzde],xaeq

cr dyer epi` ,oileg did oey`xd m`y

.[ycew oey`xd did m` `l` ycewa iriax

øæòéìà éáø:ïðúã:dlg zkqnaéáø
øîåà øæòéìà:ìò äøåäèä ïî úìèéð äìç

äàîèä.

yxtedy iptl ,cifna ezqir d`nhpy in

dxdha zxg` dqir yell aiig ,dlg dpnn

.d`nhd dqird lr dlg dpnn yixtiy ick

ãöéëefa ef zeqird erbi `ly dyri

dlg yixtdl jixv ixde ?dxedhd `nhize

zrya xaegne jenq `diy ,"swend" on

?dlg my z`ixw

eid m`úåñéò éúù,úçàå äøåäè úçà
äàîè-éãë ìèåðxeriyäìçjixvy

,d`nhd dqirdn lehilîdäñéò,dxedhd

äúìç äîøåä àìù ãòick ,lah oiicr `ide ,

,aeigd lr xehtd on `di `lyúåçô ïúåðå
äöéáëîdxedhd dqirdnòöîàá,oia

oiae dlg zeidl dxen`d dqird zkizg

,d`nhd dqirdìåèéì éãëdlgó÷åîä ïî
.dqirl dlgd zxaegn ok ici lry

mindy myk` cenr l sc iying wxtdheq

.'åë éðù úîçî àáä éùéìùn"y izxz dipin opirnycleah zngn `ad lke`

ycwa iyingc idp ipy zngn `ad iyily n"ye le`y `a`k dil `xiaqc mei

ycewae `id opaxc dlrn mzdc mei leaha ciarwck dpin iziipc xn` `l

:dpin izii` `din iriax la` xn`w `ziixe`cn iqei iaxe ixiin ycewnú"ëå
.äðéúééà àä 'åëxqegnn e"wn iqei 'x

xqegnl dn inp jxtinl `ki`c mixetik

`lc jixt `le d`nehd a` oky mixetik

dl lahc `zydc `kxit iqei 'x dil aiyg

:d`neh `idd dl dlf`úàéá ïåòèä ìë
.íéøôåñ éøáãî íéîon xedh `edy lk

mina `al edewiwfd minkge dxezd

mina eaexe ey`x `ad oebk xdhile

oi`nh oilke` qxt ivg lke`de oiae`y

zxeza mlek dliah mekixvdy micide

:mepirhd mipy.ùã÷ä úà ïéàîèî
z` oilqete iriax dyrie iyily zeidl

:dnexzd.øùòîá ïéøñåà íéîëçå
lek`l s` oilege ixy dribp la` dlik`a

dbibga xn` ikde)(:gi scinp oicd `ede

i`de oilega iyily dyer ipy oi` opaxlc

ozeny eyxtzp `ly itl edl aiyg `lc

:xn`w ezwelgne n"xe.àúéà íàã
iriax diziil dxezd on oilega iyilyc

iyilyl izii`ck mei leahn e"wn dnexza

:oilega ipyn lirl.ùã÷á éùéîçå
mixetik xqegnn e"wn dnexza iriaxn

:dnexza iyilyn lirl iriaxl izii`ck

.ïåùàø ìëåà ìëåàälke`n qxt ivg

opaxcn d`nehl oey`x eteb dyrp oey`x

ipy eteb dyrp ipy lke` lke`de

z` dyery `nrh yxtn oileg zhigyae

hgeyda lk`nk xeng lke`d)(.cl 'c oileg:

àø ìëåà ìëåàä øîåà òùåäé éáøïåù
.éðù éðù ìëåà ìëåà åàoey`x lk`n

lke`d oi`y ipy `l` oey`x dil ciar `l

eze` dyer ipy lk`n la` lk`nk xeng

ipydy epivn `nrh yxtn mzde ipy

:oiwyn ici lr ipy dyer.ùã÷ì éðù éùéìùeteb dyrp iyily lke` lke`d

jpd lke `nrh yxtn mzde cg` cer leqtl ep`nhi ycwa rbi m`y ycwl ipy

:edpip opaxcn ze`neh.äîåøú úøäè ìò åùòðù ïéìåçáexn` oileg efi`a

dnexz zxdh lr eyrpy oilega ycwl ipy dyrp odly iyily lke`dy

ick dnexz zxdha ely oileg lek`l eilr laiwe dnexza libxe odk mdilray

oilegac iyily eda zgkyn jklid odl dwewfd dxdha eizenexzl libx `diy

:iyily zgkyn `l mixg`.àì éãéøâ ïéìåç ïéà äîåøú úøäè ìò â"äo`ne

oileg edl eedc `l ycwd zxdh lr dl yxtn ikd `l ycwd zxdh lr qixbc

:melk eixaca oi`e ezrc dlha ycwd zxdhl oileg qitzndy icixbïúùìù
.ïéåù:ycew ly oey`xe dnexz ly oey`xe oileg ly oey`x edl yxtnc jpd

.ùã÷á ãçà ìñåôå íéðù àîèî:iriax epiidcãçà ìñåôå ãçà àîèî
.äîåøúá:iyily dil dedc.ïéìåçá ãçà ìñåôåbiltc `pze ipy dil dedc

iriax icil `a ycw oi`y iriax cr ycwa lif` `l oileg ly oey`x xaq dilr

:oilega iyily oi`c dpin opirny edine ycew ly oey`x did ok m` `l`à"ø
.äàîèä ìò äøåäèä ïî úìèéð äìç øîåàdlg zkqna 'ipznc `yix)a"t

(f"ng"nn cg` dqep` e` zbbey dzqir d`nhp c"kn cg` dlg xeriy ikd

dcifn z`nhpc `kid xne` `"x xkyp `heg `di `ly c"kn cg` cifna z`nhp

on mexzl devnc meyn d`nhd lr dxedhd on lehze dxdha zxg` yelz

dqirn d`nhd zlg ick zlhep dxedhe swend on `diy dyrz cvik swend

`c dzlg dnxed `ly cr dxedhdivn `l ez dxedhc dzlg dnxed i

:dlg my ez dilr liig `le aeigd lr xehtd on iyext`lúåçô úðúåðå
.ó÷åîä ïî íåøúì éãë òöîàá äöéáëîoi` enk axewne xaegn oeyl swen

dvia zkqna zeiag izy oitiwn)(:al scol `wtp `xwne
íúåîøäå

éùéìùlke` dipin opirny izxz dipin opirnyc i"yx yxit .'eke ipy zngn `ad

`ad iyilyc dipin opirnye le`y `a`k dil `xiaqc mei leah zngn `ad

opirny `linn e`l mixetik xqegnn iyilyl e"w silic oeik dniz 'eke ipy zngn

lke` ol `wtp mixetik xqegnc diteb xnege lw i`dac le`y `a`k dil zi`c dipin

k"` iriax ciarc mei leah zngn `ad

lke`n ycewa iriaxl dipzinl dil ied i`n`

xity dil iziin `l ike mei leah zngn `ad

etik xqegnn ithdil iziin iedcn diteb mix

`ad lke`c mei leah zngn `ad lke`n

`l` dil opirny `l diteb mei leah zngn

ied ikd 'it`c d`xpe mixetik xqegnc e"wn

oebk oey`x e"wn iyily zeyrl ith dil `gip

carinl ith mil`c ipy zngn `ad iyily

mixetik xqegnn dil iziinc i`nn iriax

e"wn (iziinl) diteb iyily iziinl jixvy

oiae jk oiac b"r` dnexza leqtc mei leahc

iyily gk inel`l edin e"w oa e"w ied jk

:ith dil sicr

àä.opikxt `le mixetik xqegnn dpizii`

dil dlf` lahc oeikc meyn 'it i"yx

`d ikd 'it i`n` `prci `le d`neh `idd

oaxk dil `xiaq iqei 'xc xninl ol zi` k"r

cvd dna dnexza iyily iziinc i`kf oa opgei

dn eze`ae dil `pn iyily ikd `niz `l i`c

xqegnn iriax iqei iax iziin diteb cvd

.jixt `l ikd meyne qxg ilkne mixetik

oipnif (.ci sc) zayc w"ta wiqn .xyid xtq

ield `"aix dywd 'eke oi`nh oilke` lik`c

diebd z` oilqet oi`nh oilke`c `nl` l"vf

oiwynl oi`nhn dviak 'it`c dviaka

cvik wxta opzde dinetl icyc dnexzc

rbepnd zial divg (:at sc oiaexir) oitzzyn

mivia ipy epiidc diebd z` leqtl divg ivge

`l` zezyl mc` ipa jxc oi` ixen uxize

`lc `zlin okl mcewe mivia ipy zlik` xg`l

`cg df uexiz i"xl d`xp oi`e `id `giky

xn` `ed o`kay wcwc `l oeyla elit`y

`l o`kae rbna elit` rnyn dnexza oilqet el` xne` `ed myle diebd z` leqtl

oexg` wxt `neia mixne` ep` j`id cere ueg z`neh eh` mipt z`neh `l` exfb

ikd `tt ax xn` in aizene `ziixe`c e`lc dieb z`nehl gpd `tt ax xn` (:t sc)

opaxcn uxzne `ziixe`c dieb z`nehl o`kn `tt ax xn`e mda e`nhz `l aizkde

`xnbd lra dreh did dfa ike xac g"i zxfbn did m`e `nlra `zknq` `xwe

`cg eed zexifb ixzc d`xp i`ce `l` mlerd lka mxeqi` hyt `lde `ziixe`c mdy

ribdl xzenc xaq d`exdc dieb leqt epiidc ueg z`neh eh` mipt z`neh zxifb

dfa df oirbep mi`nh oiwyn dzey k"g`e dnexz lk`yk df `dc oiwynl d`neh

mivia ipya `wece exfb ikdl uega 'it` yegp `l inp ikdl opiyiig `le eirn jeza

ipaa didiykle eipiy oia x`ype eirn jeza lkrzn dviak lke`d ixdy `l dviaka la`

dzeye dviaka oi`nh oilke` lke` elit`y dreh mc` oi`e dviakn daxd zgti eirn

'it` dviaka od oixedh k"` xn`i `l dnexzc oiwyndviak did `l mipta `dc uega

meyn xeriykn xzei jixvn oilke`a `wece `nhl xeriyk did `le lke`d lkrzp ixdy

eirn jeza lkrzdl dwyn jxc oi`c ziriax icka dieb ilqt oiwyn la` lkrznc

ipy lr dze` cinrd dixeriyl zigpc oeik n"n hrn xzei siqedl odl did z"`e

dze`e rbn lr s` dviaka exfby zay ly dze` zxg` dxifbe reci xeriy `edy mivia

zxdh lr eyrpy oileg ly iyily lke` lke`d `ler xn`c (.cl sc) oileg zhigy ly

dpey`x dxifb dze`n did m` yxtl rcei ipi` dnexza lek`ln eteb lqtp dnexz

`l dnexzay iyilya rbep did m` elit` `ld ueg z`neh meyn i` exfb dnl n"n

lr eyrpy oileg `ipzc mzd gkenck dnexza iriax dyer iyily oi`y lqtp did

dnexzl d`nehk od ixd xne` wecv iaxa xfrl` iax oilegk `ed ixd ycwd zxdh

lik`c oiwyn meyne dipy dxfbn z"`e iriax epi` k"` cg` leqtle mipy `nhl

z"`e rbna 'it` `nh 'idi eteb lqtp dnl ok m` dnexzc oiwyn dzye oi`nh oilke`

dxfbl dxifb exfbe zexfba eax xn`p k"` `l` rcep `l mrhd n"n `id ziyily dxfb

lke`d yxtny dti ayein epi`e d`xp epi` oileg zhigya yxity qxhpewd yexit itle

:xyid xtq oeyl k"r .dviaka elit` edfe dnexzc oiwyn izye oi`nh oilke` lik` `nlic `nrh i`n mixne` ep` ixdy qxt ivg edf oey`x lke`
xn
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.'åë éðù úîçî àáä éùéìùn"y izxz dipin opirnycleah zngn `ad lke`

ycwa iyingc idp ipy zngn `ad iyily n"ye le`y `a`k dil `xiaqc mei

ycewae `id opaxc dlrn mzdc mei leaha ciarwck dpin iziipc xn` `l

:dpin izii` `din iriax la` xn`w `ziixe`cn iqei iaxe ixiin ycewnú"ëå
.äðéúééà àä 'åëxqegnn e"wn iqei 'x

xqegnl dn inp jxtinl `ki`c mixetik

`lc jixt `le d`nehd a` oky mixetik
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:d`neh `idd dl dlf`úàéá ïåòèä ìë
.íéøôåñ éøáãî íéîon xedh `edy lk

mina `al edewiwfd minkge dxezd

mina eaexe ey`x `ad oebk xdhile

oi`nh oilke` qxt ivg lke`de oiae`y
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:mepirhd mipy.ùã÷ä úà ïéàîèî
z` oilqete iriax dyrie iyily zeidl

:dnexzd.øùòîá ïéøñåà íéîëçå
lek`l s` oilege ixy dribp la` dlik`a
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iriax diziil dxezd on oilega iyilyc

iyilyl izii`ck mei leahn e"wn dnexza
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dqird lv` dlgd siwdl dkixv jklid ixtqa el swend on epnn mzenxde

dqird on zpzepe cg` cvl daixra zpzep dl dtiwn ikde my dl `xwzy mcew

zirvn`de d`nhd dqird oiae dxedhd dlgd oia dviakn zegt dxedhd

zegte myd z`ixw mr zwlqne dlgd lr my `xewe oztxvne odizya zrbep
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`nhi leki `edy lka `nhin `edy

lk`i xy` l"z `edy lka mixg`l

`neic `xza wxta dil opiyxce)(.t sc
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ipy oi` xfril` 'xc dpin rnynl erac

jd ici`e ici` l"q oilega iyily dyer

ixyc xfril` iaxc `ail` inp `ziixa
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d`nehl dpey`x d`nhd dqird dpey`x
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ede`ivedy in wxta oinegzl sili `de zaya irzync meyn `nrh `l`

ded 'it` k"` 'eke dqipn mewne mewnn mewn y"bn (.`p sc oiaexir)
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lke` ixdy ,jka z`nhp `l dlgde

.mixg` `nhn epi` dviakn zegt `nh

ïéøñåà íéîëçådxedhd on dlg lehil

dqirdn yixti `l` ,d`nhd lrd`nhd

.oldl x`eaiy mrhd on ,dnvr

àéðúåxfril` iax zrcly ,`ziixaa

elit` rvn`a miyl xyt`äöéáë,lkae

.dlgd `nhiz `l z`f

äåøáñik ,opaxéãéàå éãéà,`ziixad oia

oiae ,dviak elit` xfril` iaxl dxizny

zexacn ,dviakn zegt wx dxizny dpynd

äðåùàø äñéòá`id d`nhd dqirdy ,

dqird z` ze`nhl dgkae ,d`nehl oey`x

lkae ,d`nehl ipy dzeyrle da zrbepd

rvn`a miyl xyt`y `ziixad zxaeq z`f

dviakd mpn`y meyn ,dviak elit`

dpi` `id j` ,ipy ziyrpe d`neh zlawn

,dlg zeidl zcreind dqird z` d`nhn

.oileg `ide dlg my dilr `xwp `l cer lk

.oilega iyily dyer ipy oi` ixdy

ziyrpe dlg my dilr `xwy cine

`ly ick ,dviakdn dze` cixtn ,dnexz

.iyilya d`nhy dnexz oick dpnn `nhiz

oiae xfril` iax oiay ,opax exaq cere

lr dxedhd on lehil oixqe`y opax

dilr oi` dxedhd dqirdy mixaeq ,d`nhd

dzk`ln xnbp xaky zexnl ,dnexz zxez

y meyn ,dlga daiigzpeïéìåáèä ïéìåç
["lah" oeyln]äìçì,éîã äìçë àì.

dxedhdn lehil opax oixqe` z`f lkae

.d`nhd lr

åàì éàî,éâìôéî÷ àäáxfril` iax

:opaxe

øîãxfril` iax ,øáñ:äùåò éðù ïéà
ïéìåçá éùéìù.

øîåopaxøáñ:ïéìåçá éùéìù äùåò éðù,

`id dxedhd dqird z` sxvi m` okle

,ipy `idy ,d`nhd zirvn`d on `nhiz

ozi xy`ke .oileg oiicr dxedhdy zexnl

el ozepy ,eze` liykn `ed ,odkl dlgd z`

.dxedh zwfga d`nh dlg

xfril` iaxy dcen dpynd ly `pzde]

mrhde ,oilega iyily dyer ipy oi`y xaeq

hrnl ick dviak rvn`a miyl xqe` `edy

ixdy ,zirvn`d ly d`neha xyt`d lkk

,l`xyi ux`ay oilegl d`neh mexbl xeq`

dxdha yxtezy dlgd zpwz meyn wxe

,dviakn zegta xyt`y oeikne .o`k exizd

`edy mly dviak xeriy ze`nhl oi`

`ny yyeg xfril` iaxy cere .xzei aeyg

xg`l cin dlgd z` cixtdl witqi `l

dzeida dviakdn `nhize ,myd z`ixw

.dnexz xak

,dviakn zegta elit` oixqe` minkge

`nhz f`e ,dviak dyri `ny dxifb

ipy mzrcl ixdy dxedhd z` zirvn`d

.[i"yx .oilega iyily dyer

áø øîàéøîäéøáàðäë áøãjka `l :

`l` ewlgpéìåëãàîìòéðù ïéàäùåò
éùéìùïéìåçáàëäåäìçì ïéìåáèä ïéìåçá

éâìôéî÷.
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àîéà úéòáéàå:ïéìåç àîìò éìåëã
åîã äìçë àì äìçì ïéìåáèä,éðù ïéàå

ïéìåçá éùéìù äùåò.

àëäå,ám` dl`yäàîåè íåøâì øúåî
éâìôéî÷ ìàøùé õøàáù ïéìåçì.

øîxfril` iaxøáñz` owzl ick :

dxdha yxtezy dlgdíåøâì øúåî
ìàøùé õøàáù ïéìåçì äàîåè,yeygl oi`e
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ik dviaka elit` xzen `ziixac `pzle]

oia lcad oi` ,d`neh mexbl xzeny zeid
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miyl `le d`neha xyt`d lkk hrnl yi
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iax ly epa xfril` iax .zayd megz dn`

mitl`e yxbn dn` sl` xne` illbd iqei
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íäéðéò åðúð íéä ïî ìàøùé åìòù äòùá
äøéù øîåì

äøéù åøîà ãöéëå?

ììää úà àø÷îä ìåãâëz` `ivene

`xew `edy ,ozaeg ici xeaivdïéðåò ïäå
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.dyxtd y`x `edy ,"dielld"

:mid zxiya jkøîà äùî"'äì äøéùà,"

íéøîåà ïäå"'äì äøéùà."

øîà äùî"äàâ äàâ éë,"íéøîåà ïäå
"'äì äøéùà."

éìéìâä éñåé éáø ìù åðá øæòéìà éáø
øîåà:ììää úà àø÷îä ïè÷ëleki epi`y

,xaca aiiegn epi`y itl ozaeg ici m`ivedl

åokløîåà àåäù äî ìë åéøçà ïéðåò ïä.
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"äàâ äàâ éë"
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åäåðàå."øîàðù"úãñé íé÷ðåéå íéììåò éôî

æåò."

øéàî éáø äéäøîåà:åìéôàù ïéðî
äøéù åøîà ïîà éòîáù íéøáåò?mid lr

øîàðù
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d`nhd dqirdn `nhiz `id ixdy ,dxedh

d`nehl oey`x `idy

:dpyna epipyàáé÷ò éáø ùøã íåéá åá
'åëåmitl`e yxbn dn` sl` ?cvik `d

iax ly epa xfril` iax .zayd megz dn`

mitl`e yxbn dn` sl` xne` illbd iqei

.minxke zecy dn`

:opix`aneéâìôéî÷ éàîá?

øî`aiwr iaxøáñxeqi` :ïéîåçú
àúééøåàã.lirlc aezka fnxpy

øîåxfril` iaxøáñ`ed oinegz xeqi` :

wxïðáøã,.llk aezka fnxp `le

ïðáø åðú:àáé÷ò éáø ùøã íåéá åá:

íäéðéò åðúð íéä ïî ìàøùé åìòù äòùá
äøéù øîåì

äøéù åøîà ãöéëå?

ììää úà àø÷îä ìåãâëz` `ivene

`xew `edy ,ozaeg ici xeaivdïéðåò ïäå
åéøçàrhw lk lríé÷øô éùàøepiidc ,

.dyxtd y`x `edy ,"dielld"

:mid zxiya jkøîà äùî"'äì äøéùà,"

íéøîåà ïäå"'äì äøéùà."

øîà äùî"äàâ äàâ éë,"íéøîåà ïäå
"'äì äøéùà."

éìéìâä éñåé éáø ìù åðá øæòéìà éáø
øîåà:ììää úà àø÷îä ïè÷ëleki epi`y

,xaca aiiegn epi`y itl ozaeg ici m`ivedl

åokløîåà àåäù äî ìë åéøçà ïéðåò ïä.

,mid zxiya jkøîà äùî"'äì äøéùà"

íéøîåà ïäå"'äì äøéùà".

øîà äùî"äàâ äàâ éë,"íéøîåà ïäå
"äàâ äàâ éë"

øîåà äéîçð éáø:øôåñëzewepiz cnln

zqpk ziaa xicz `edyòîù ìò ñøåôä
,micrepd dxyrläìéçú çúåô àåäù

oeyln qxet] rny z`ixw iptly zekxaa

,[bgd iptl epiidc bgd qextåéøçà ïéðåò ïäå
gex dzxye gzt dyn jk .cgi olek oixewe

dxiyd z` cgi epeeke mlek lr ycewd

.dazkk

:opix`aneéâìôéî÷ éàîá?

øáñ àáé÷ò éáø" :øîàì- "àúìéîà
àúééî÷`edy 'dl dxiy` cinz oipery

.dxiyd zligz

éììâä éñåé éáø ìù åðá øæòéìà éáøå
øáñ" :øîàì- "àúìéîå àúìéî ìëà,

.xace xac lk eixg` oipery

øáñ äéîçð éáøå" :åøîàéårnyn ,"

éããä éãäá åäìåë øåîàã,l`xyi ipae dyn

" cgi exn`øîàì- "àùéøá äùî çúôã.

xg`l ,cg`k mlek exn`ie :eyexit jke

gzty xg`l ,epiidc ,xn`l zeyx elaiwy

.dyn

ïðáø åðú:éìéìâä éñåé éáø ùøã:äòùá
íéä ïî ìàøùé åìòù,øîåì íäéðéò åðúð

äøéù.äøéù åøîà ãöéëå?ììåòlecb wepiz

åîà éëøá ìò ìèåî,÷åðéúåohwéãùî ÷ðåé
åîà,äðéëùä úà åàøù ïåéë,äéáâä ììåò

åøàåö,åéôî ãã èîù ÷åðéúå,mlek ,xnelk ,

,rexbd cr aeygd onåøîàå"éìà äæ
åäåðàå."øîàðù"úãñé íé÷ðåéå íéììåò éôî

æåò."

øéàî éáø äéäøîåà:åìéôàù ïéðî
äøéù åøîà ïîà éòîáù íéøáåò?mid lr

øîàðù
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"úåìä÷îá[mid lr eldwpyk]åëøá
ìàøùé øå÷îî 'ä íéäìàlit` ,"mze` e

.on` xewnay

] :da opiedeåæç àì àäå`l mixaerd ixd ,

?dxiy exn` cvike ,seq mi zrixw e`x

:opipyneíåçðú éáø øîà:ñøëon` ly

äøéàîä àéøì÷ôñàë ïäì äùòð,åàøå.[

:dpyna epipyïá òùåäé éáø ùøã
áåéà ãáò àìù ñåð÷øåädad`n `l`

xacd oiicre ,"lgii` el iplhwi od" xn`py

.dtvn ipi` e` dtvn ip` el lewy

?lewy xacd recn :da opiedeéàä éæçéìå
"àì"áéúë ó"ìà ã"îìá éà" -àì"àåä.

áéúë å"éå ã"îìá éà" -åì"àåä?

:opipyneåikã"îìá áéúëã àëéä ìë
ó"ìà,"àì"àåä?äúòî àìà"íúøö ìëá

øö àì,"ó"ìà ã"îìá áéúëã,éîð éëä
ã"àì"àåä,?mzxvl yyeg epi`y ernyne

éîð éëä àîéú éëå?áéúëäå"êàìîå
íòéùåä åéðô!"

àìà,,jgxk lròîùîå éëä òîùî
éëä,e"iea aezk eli`k mb eyxtl xyt` ,

eyxtl xyt` e"iea aezkyk oicd `ede

lre ,[m"anxl y"ndit] s"l`a aezk eli`k

car m` rxken epi` xacd aei` oipra mb ok

.d`xin e` dad`n

àéðú:øîåà øéàî éáø:øîàð"àøé
íéäìà"áåéàá,øîàðå"íéäìà àøé"

íäøáàá`xi ik izrci dzr ik" dciwra

."dz` miwl`

opiyxceäî"íéäìà àøé"øåîàä
íäøáàá-äáäàî.

óà"íéäìà àøé"áåéàá øåîàä-

äáäàî.

:da opiedeäéôåâ íäøáàå,ïìðî
?car dad`ny

:opipyneáéúëã"éáäåà íäøáà òøæ."

:da opiedeäáäàî äùåò ïéá àëéà éàî
äàøéî äùåòì?mdipia lcadd dn

:opipyneàëéà,àéðúã àä:ïåòîù éáø
øîåà øæòìà ïá:øúåé äáäàî äùåòä ìåãâ

äàøéî äùåòä ïî.

äæùezekf d`xin dyerdéåìúlr obdl

cr wx ei`v`vøåã óìàì.

äæåezekf dad`n dyerdéåìúcr

øåã íéôìàì.

c ,di`xdeàëä,,dad`n dyeraáéúë
cqg dyre"éøîåùìå éáäàì íéôìàì

éúåöî."

íúäå,d`xin dyera ,áéúëxney"

eiad`l cqgde zixadåéúåöî éøîåùìå
óìàìøåã.d`xin epiid "eizevn ixney"e ."

:opiywneáéúë éîð íúä"åéáäåàì
øåã óìàì åéúåöî éøîåùìå,"mby rnyne

?xec sl`l wx dad`n

:opivxzneäéì êéîñãì éàä,éàäå
äéì êéîñãì.

sl`d eli`e ,"iad`l"l jenq "mitl`"d

."eizevn ixneye"l jenq

äéî÷ éáúé ååäã éãéîìú éøú åäðä
àáøã.

äéì øîà ãç:`axléàîìçá ïåéø÷à
" weqtd z` inelga il exwdêáåè áø äî

øùàêéàøéì úðôö."

äéì øîà ãçå:ïåéø÷àiléàîìçá
"êá éñåç ìë åçîùéå,åöìòéå åððøé íìåòì

êîù éáäåà êá."

åäì øîà:`axé÷éãö ïðáø åëééåøú
éøåîâ

ïåúà!øîiade` ja evlrie" el exwdy

caer ,"jnyäáäàî.

åeli`øîzptv xy`" el exwdy

caer ,"ji`xiläàøéî.

íéîäù íùë ÷øô êìò ïøãä

àðé÷ù éî ÷øô

:ïéúéðúî,åúùàì àðé÷ù éîlra

:dl xn`e ,micr ipy ipta ezy`a dxzdy

!ipelt yi` mr ixzqz l`äøúñðåixd .enr

-

åìéôàlrad `l` ,dxzqpy micr oi`

òîùok,çøåôä óåòîoi`y inn ,xnelk

ser ixack md eixace ,eilr jenql ie`x

mileqtd dgtye car oebk ,xie`a gxetd

- zecrl

.dzyzy cr eilr dxeq` `id ixd

,dzewydl dvex epi` m`eàéöåédze`

,hba.äáåúë ïúéåciqtdl dl oi`y

,dzewydl lekiy oeik ,dzaezkéáø éøáã
.øæòéìà

it lr `pwn' zkqnd zlgza eixacke

zecr jixv oi`y ,'envr it lr dwyne mipy

.dxzqpy

:øîåà òùåäé éáø`l` dzey dy` oi`

zkqnd zlgza eixacke ,micr ipy it lr

okle ,'mipy it lr dwyne mipy it lr `pwn'

jenql ie`x oi`y in zecra dy` `vz `l

.eilr

.äðáìá úåøæåî äá åðúéå åàùéù ãòcr

dzevixta dpald xe`l zeehd miyp egiyiy

o`k oi`y it lr s`y ,(zexfey - zexfen)

,z`f lka ,dizy oic da oi`e ,dxzqpy zecr

zece` miypd zepzepe ze`yepy oeik

.`vze ,xacd xrekn ,dzevixt

e ,dxzqpe dlra dl `piw:ãçà ãò øîà
úàîèðù äéúéàø éðà.dxizq dze`a

.äúåù äúéä àìdxxazd xak ik

.crd ici lr dz`neh

åìéôà àìà ,ãåò àìåcr eze` did,ãáò
,äçôù åìéôà- zecrl mileqtd

ïéðîàð åìà éøäe ,dzyz `lyóà
.äúáåúëî äìñåôì

micr ipy jixv llk jxcay it lr s`

crl dxez dpin`d df dxwna ,oenna cirdl

oeik ,xacl miilbx yiy itl ,d`nhpy cg`

.dxzqpe dl `piwy

dciqtdl on`p ,dze`nhl on`py myke

.dzaezk

,äúåîç,dlra m`,äúåîç úáåzeg`

,dlra,äúøöåd`eypd zxg` dy`

,dlraläúîáéå,el oi`y dlra ig` zy`

,mipaäìòá úáåecirdy zxg` dy`n

,z`nhpy dilrúåðîàð åìà éøä.

àìåoiprl zepn`py epxn`äãéñôäì
,äúáåúëîozwfg el` miyp yngy

xwy zecr cirdl zeceyge dze` ze`peyy

,dzrxlàìàoiprl zepn`päúùú àìù
.cala

cry epcnl oipn dpynd zyxtn dzr

.z`nhpy cirdl on`p cg`

ïéãá äéäù.da on`p cg` cr `di `ly

:oecl ie`x did jkyúåãò íà äîå
,äðåùàø,dxzqpyäúøñåà ïéàùef zecr

íìåò øåñéà.dzyzy cr `l`

,z`f lkaúåçôá úîéé÷úî äðéà
,íéðùîjixvy ,lirl ryedi iax zhiyke

cr dxqe`l ick dxzqpy micr ipy

.dzyzy

,äðåøçà úåãò,z`nhpyäúøñåàù
,íìåò øåñéà,zezyln dze` zrpeny

,zinler dlra lr dxeq`eàìù ïéã åðéà
.íéðùî úåçôá íéé÷úú

."äá ïéà ãòå" øîåì ãåîìú
`ide dxzqpe" (bi ,d xacna) aezkk

."dytzp `l `ide ,da oi` cre ,d`nhp

.äá ùéù úåãò ìë,jk dxezd zpeeky

ly dxenb zecry s` ,d`nhp `ide dxzqpe

yiy zecr lk `l` ,da oi` d`nhpy mipy

` elit` d`nhpy dam` ,leqt elit`e cg

.dxeq` `id ixd ,dqp`p `l

.äúòî äðåùàøä úåãòì øîåçå ì÷oeik

ie`x did z`nhpy on`p cg` cry epcnly

.dxzqpy on`p cg` cry xnege lw oecl

íà äîå

mindy myk` cenr `l sc iying wxtdheq

.úåìä÷îá:mid lr eldwpyk.øå÷îî:xewnay mze` s`.'åë àì éàä éæçéìå
:lewy oiicr xacd xn` i`n`e.àåä àìã ð"ämzxvl yyeg epi` `xw w"de

:da xv `le.íäøáàá:(ak ziy`xa) dz` midl` `xi ik.éåìúeizexecl ezekf

:xec mitl` cr mdilr oibdl.éáäåàì íéôìàì`xw jci`e mitl`l eiade` jnq

epiidc eizevn ixney l` xec sl`l jnq

dad`n yextl oinec el` oi`e d`xin

edpdc (:ak sc lirl) d`xin yextl

zellwd zeprxet z`xine xky zad`n

ez`xine mewnd zad`n `kde oiyperde

:zeixad lr lhene lecb e`xenyåçîùéå
.'åâå êá éñåç ìëja evlrie `xwc ditiq

:jny iade`

íéîäù íùë êìò ïøãä

'éðúî.äøúñðå äì àðé÷ù éîm`

:dxzqp dl `piwy xg`l'éôà
.çøåôä óåòî òîùozie `ivei dxzqpy

w"ta xn`c dinrhl xfril` iaxe daezk

zecr `ira `l dxizq (:a sc lirl)

epiidc oipn`p dgty elit`e car elit`e

d`nehl ywzi`c gxetd serk inp

eilr dxq`p jklid da ipnidn edlekc

ozie `ivei dzewydl dvex epi` m`e

:daezkåàùéù ãò øîåà òùåäé éáø
.äðáìá úåøæåî äá åðúéåmeyn xnelk

zxq`p dpi` micr 'a da oi`y dxizq

lr dwyn xn`c dinrhl ryedi 'xe eilr

zexfen epzie e`yiyk edin mipy it

`vze xacd xrekn dzevixta dpala

`ipzck dl iwca `l ez `in elit` `dc

`le `id dxedhe (:e sc lirl) w"ta

:dpala zexfen da epzie e`yiyéðà
.úàîèðù äéúéàø`idy dxizq dze`a

iaxle ryedi iaxl micr mipy it lr

:gxetd ser t"r xfril`äúéä àì
úåù.ädciqtdl s` da on`p cg` crc

dl opitli i`xwne xacl milbxy dzaezk

:'ipzna onwlóà íéðîàð åìà éøä
.äúáåúëî äìñåôì`le dzyz `ly

:dzaezk lehzäúåîç úáå äúåîç
.äúîáéå äúøöås` dlra ig` zy`

dpnid zb`ecy dz`peye dzxvk `id

`la dlra zeni m` dzxv zeidl dteqy

dy`n dlra zae ilral maiizz mipa

dze` ze`pey miyp yng el` zxg`

epq i`n` `nrh yxtn (:fiw sc) zenaiae

`idy zecr meyl dl zepn`p opi`e dl

:dzrxl.úåðîàð åìà éøäef zecrl dl

da yiy zecr lk dpin`d dxezdy

li`ed dzaezkn dlqetl `l edine

:dzyz `ly `l` dze` ze`peyeäéäù
.ïéãá`l m` cg` cr da on`p `di `ly

:aezkd zxifbn.äðåùàøäoi`y dxizq

:dzyzy cr `l` mler xeqi` dzxqe`

.íéðùî úåçôá úîéé÷úî äðéàopirack

:`id ryedi iaxe dey dxfbn xninl

.äðåøçàä úåãò:d`neh.äá ùéù úåãò ìë:onidn `nl` dxqinl dytzp `l `ide xn`we cg` `l` da zil ixz xn`w ikdc dl opitli `xnbae da on`p
äúøñåàù

mixaer inp ililbd iqei 'xlc `nl` `wtp l`xyi xewnn ililbd iqei iax epiidc jci`e

ivn iedcn dxyra mipzg zkxac dl yixc (:f sc) zeaezkc w"tae dxiy mixne`

oze`e ikd miiqn `ztqeza xewn iwqir lr xewnn aizke l`xyi ohan azkinl

e`xy oeik dxiyd z` e`xe e`a d"awd odl xn` epxkfz ik yep` dn exn`y mik`lnd

xn`py dxiy exn`e od s` egzt l`xyi z`

y"xe 'ebe ux`d lka jny xic` dn epipec` 'd

ef dyxt dxn`p `l xne` [`iqpn] xfrl` oa

:dciwr oiprl `l`

ìåãâzekxa) inlyexia .dad`n dyerd

dinw oiczn ded r"x (h"t

rny zixwc `zper zz` ryxd qetexqepxeh

e` dz` yxg e` `aq `aq l"` jgbe ixw ixy

`eddc digex gtiz l"` z` oixeqia hran

`p` oixeqia hran `le `p` yxg `l `riyx

zad`e dfd weqtd `xew iziid ini lk `l`

lkae jytp lkae jaal lka jidl` 'd z`

iytp lka dizngx ial lka dizngx jce`n

oeike dil wica zed `l ipenn lka dizngx

zixwc dizpr `iz`e diytp lka dil ihnc

:jigbe ixw `p` ok oiba dilr bilti` `le rny

íéîäù íùë êìò ïøãä

éîiepy `diy oebd did df wxt .dl `piwy

`aa dze` xg`l oey`x wxta axerne

el did k"g`e dnexza lek`l zexeq` el`c

dniz la` xcqd lke dl dyer cvik zepyl

,iepiwl xfeg `ed mind dewcay dpyy xg`lc

rny elit` dl `piwyn dpynd xcqa b"d

t"dc d`xpe `xazqn ikde gxetd sern

rny dxizq mcew elit` dl `piwy xg`n

xrekn xacl milbx zvw eiykr ixdy `zevixt

dxzqp `ly xg`n dzaezka d`ivene xacd

dyxbl devn df oiprae eilr dxq`p `le

dgicwd [m` elit` xn`c] d"al elit`c

`l` `kil devn edin zeyx epiid eliyaz

aeaf ltpy mc`l dnec dniiwn m`e b"dka

daeg i`ny ziale elke`e evveny iegnz jezl

dzaezk edin xacl milbx dl `piwe li`ed

xity iz` `zyde dxzqp `le li`ed daeb

yxitc dnly epiax yexitl la` ryedi iaxc

dxzqpy gxetd sern rny 'it` dl `piwyn

icira oipn`py dgtye car epiid gxet serc

ozie `ivei dzewydl dvex epi` m`e dxizq

daezk aiign ryedi iax did ike dzaezk

oi` `lde dpala zexfen da epzie e`yiy xg`l

`nw wxta opixn`ck dze` oiwcea mind

eilr xq`izy dnxb `idy xg`ne (:e sc lirl)

mai zxneye dqex`k `ied zezyl dleki oi`e

ivn edin daezk zelhep `le zezey `ly

dze` oiwcea mind oi` opixn`c `d xninl

`wec dpala zexfen da epzie e`yiy xg`l

la` ryedi iaxl dxizq icire iepiw xg`l

dpala zexfeny `l` dxizq icir oi` o`k

:dzevixta zepzepe ze`yep
o`k
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פה mindy myk` cenr `l sc iying wxtdheq

.úåìä÷îá:mid lr eldwpyk.øå÷îî:xewnay mze` s`.'åë àì éàä éæçéìå
:lewy oiicr xacd xn` i`n`e.àåä àìã ð"ämzxvl yyeg epi` `xw w"de

:da xv `le.íäøáàá:(ak ziy`xa) dz` midl` `xi ik.éåìúeizexecl ezekf

:xec mitl` cr mdilr oibdl.éáäåàì íéôìàì`xw jci`e mitl`l eiade` jnq

epiidc eizevn ixney l` xec sl`l jnq

dad`n yextl oinec el` oi`e d`xin

edpdc (:ak sc lirl) d`xin yextl

zellwd zeprxet z`xine xky zad`n

ez`xine mewnd zad`n `kde oiyperde

:zeixad lr lhene lecb e`xenyåçîùéå
.'åâå êá éñåç ìëja evlrie `xwc ditiq

:jny iade`

íéîäù íùë êìò ïøãä

'éðúî.äøúñðå äì àðé÷ù éîm`

:dxzqp dl `piwy xg`l'éôà
.çøåôä óåòî òîùozie `ivei dxzqpy

w"ta xn`c dinrhl xfril` iaxe daezk

zecr `ira `l dxizq (:a sc lirl)

epiidc oipn`p dgty elit`e car elit`e

d`nehl ywzi`c gxetd serk inp

eilr dxq`p jklid da ipnidn edlekc

ozie `ivei dzewydl dvex epi` m`e

:daezkåàùéù ãò øîåà òùåäé éáø
.äðáìá úåøæåî äá åðúéåmeyn xnelk

zxq`p dpi` micr 'a da oi`y dxizq

lr dwyn xn`c dinrhl ryedi 'xe eilr

zexfen epzie e`yiyk edin mipy it

`vze xacd xrekn dzevixta dpala

`ipzck dl iwca `l ez `in elit` `dc

`le `id dxedhe (:e sc lirl) w"ta

:dpala zexfen da epzie e`yiyéðà
.úàîèðù äéúéàø`idy dxizq dze`a

iaxle ryedi iaxl micr mipy it lr

:gxetd ser t"r xfril`äúéä àì
úåù.ädciqtdl s` da on`p cg` crc

dl opitli i`xwne xacl milbxy dzaezk

:'ipzna onwlóà íéðîàð åìà éøä
.äúáåúëî äìñåôì`le dzyz `ly

:dzaezk lehzäúåîç úáå äúåîç
.äúîáéå äúøöås` dlra ig` zy`

dpnid zb`ecy dz`peye dzxvk `id

`la dlra zeni m` dzxv zeidl dteqy

dy`n dlra zae ilral maiizz mipa

dze` ze`pey miyp yng el` zxg`

epq i`n` `nrh yxtn (:fiw sc) zenaiae

`idy zecr meyl dl zepn`p opi`e dl

:dzrxl.úåðîàð åìà éøäef zecrl dl

da yiy zecr lk dpin`d dxezdy

li`ed dzaezkn dlqetl `l edine

:dzyz `ly `l` dze` ze`peyeäéäù
.ïéãá`l m` cg` cr da on`p `di `ly

:aezkd zxifbn.äðåùàøäoi`y dxizq

:dzyzy cr `l` mler xeqi` dzxqe`

.íéðùî úåçôá úîéé÷úî äðéàopirack

:`id ryedi iaxe dey dxfbn xninl

.äðåøçàä úåãò:d`neh.äá ùéù úåãò ìë:onidn `nl` dxqinl dytzp `l `ide xn`we cg` `l` da zil ixz xn`w ikdc dl opitli `xnbae da on`p
äúøñåàù

mixaer inp ililbd iqei 'xlc `nl` `wtp l`xyi xewnn ililbd iqei iax epiidc jci`e

ivn iedcn dxyra mipzg zkxac dl yixc (:f sc) zeaezkc w"tae dxiy mixne`

oze`e ikd miiqn `ztqeza xewn iwqir lr xewnn aizke l`xyi ohan azkinl

e`xy oeik dxiyd z` e`xe e`a d"awd odl xn` epxkfz ik yep` dn exn`y mik`lnd

xn`py dxiy exn`e od s` egzt l`xyi z`

y"xe 'ebe ux`d lka jny xic` dn epipec` 'd

ef dyxt dxn`p `l xne` [`iqpn] xfrl` oa

:dciwr oiprl `l`

ìåãâzekxa) inlyexia .dad`n dyerd

dinw oiczn ded r"x (h"t

rny zixwc `zper zz` ryxd qetexqepxeh

e` dz` yxg e` `aq `aq l"` jgbe ixw ixy

`eddc digex gtiz l"` z` oixeqia hran

`p` oixeqia hran `le `p` yxg `l `riyx

zad`e dfd weqtd `xew iziid ini lk `l`

lkae jytp lkae jaal lka jidl` 'd z`

iytp lka dizngx ial lka dizngx jce`n

oeike dil wica zed `l ipenn lka dizngx

zixwc dizpr `iz`e diytp lka dil ihnc

:jigbe ixw `p` ok oiba dilr bilti` `le rny

íéîäù íùë êìò ïøãä

éîiepy `diy oebd did df wxt .dl `piwy

`aa dze` xg`l oey`x wxta axerne

el did k"g`e dnexza lek`l zexeq` el`c

dniz la` xcqd lke dl dyer cvik zepyl

,iepiwl xfeg `ed mind dewcay dpyy xg`lc

rny elit` dl `piwyn dpynd xcqa b"d

t"dc d`xpe `xazqn ikde gxetd sern

rny dxizq mcew elit` dl `piwy xg`n

xrekn xacl milbx zvw eiykr ixdy `zevixt

dxzqp `ly xg`n dzaezka d`ivene xacd

dyxbl devn df oiprae eilr dxq`p `le

dgicwd [m` elit` xn`c] d"al elit`c

`l` `kil devn edin zeyx epiid eliyaz

aeaf ltpy mc`l dnec dniiwn m`e b"dka

daeg i`ny ziale elke`e evveny iegnz jezl

dzaezk edin xacl milbx dl `piwe li`ed

xity iz` `zyde dxzqp `le li`ed daeb

yxitc dnly epiax yexitl la` ryedi iaxc

dxzqpy gxetd sern rny 'it` dl `piwyn

icira oipn`py dgtye car epiid gxet serc

ozie `ivei dzewydl dvex epi` m`e dxizq

daezk aiign ryedi iax did ike dzaezk

oi` `lde dpala zexfen da epzie e`yiy xg`l

`nw wxta opixn`ck dze` oiwcea mind

eilr xq`izy dnxb `idy xg`ne (:e sc lirl)

mai zxneye dqex`k `ied zezyl dleki oi`e

ivn edin daezk zelhep `le zezey `ly

dze` oiwcea mind oi` opixn`c `d xninl

`wec dpala zexfen da epzie e`yiy xg`l

la` ryedi iaxl dxizq icire iepiw xg`l

dpala zexfeny `l` dxizq icir oi` o`k

:dzevixta zepzepe ze`yep
o`k
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úåãò



piwy`פו ina cenr `l sc iyiy wxtdheq

.íìåò øåñéà äúøñåàùd`nhpe d`nhpn wtq dheqa (.gk sc lirl) xn`ck

:zi`ce y"ke.úàîèð àì øîåà ãòå úàîèð øîåà ãòixde cg icda cg iwe`

:dzeye `witqk `id.úàîèð àì íéøîåà íéðùåjipta z`nhp `l xnelk

wlzqp ixd z`nhp `l epiptae jnr epiid ep` mb cgi exzqpy z`vne z`ayky

ixde mipyd iptn eixac elhae dfd crd

el` e`ay mcew z`nhp m` `witqa `id

i`nl yxtn 'nbae dzey dzide me`vne

:iaa jpd lk ekixhvi`'îâéåðé÷á àìå äá
.'åëaizk `d dey dxifb jixhvi` i`nl

ine da oi` cre d`neh iabda `ed `her

dl `iede zxg` zecra `le on`p cg` cr

:dxezay zeicr lk x`yk dxizq zecr

.àîìòá äàîåèådy` lr cirdy '` cr

oiipn z`nhp xn`e dlra dl `piw `ly

dy` z`neh` opixn` `le onidn `lc

`le iepiw xg`l `py `l `pngx dipnid

dipnid ike 'ek xnel cenlz iepiw `la `py

icir yie iepiw xg`y d`neha `pngx

milbxy z`nhpy cirn cre mipy dxizq

`de opikxt (.b sc lirl) `nw wxtae xacl

xare opipyne aizk ikd xza iepiw aizk ik

:xar xaky aizkäéì ùéçëî àì àä
.'åë`yix` iranl dil dedc oicd `ed

dizi`x ip` xne` cg` `icda ipzwc

onidn `nl` dzey dzid `l z`nhpy

yigkn ik dlr iieyw`l irac meyn `l`

i`dl `pngx dipnid `d ied i`n dil

i`d dil iede ixz iak z`nhp xn`c

cg` ly eixac oi`e cg dil yigknc

:mipy mewna.íéðù ïàë éøä`ed ixd

:mipyk.àìåòã àéù÷dpin`dc oeikc

:mipy mewna ezcinrd ixd dxezïàë
.úçà úáájeza mdipy ecirdyk 'ipzn

dniiwzp `lc cin eixac elhac xeaic ick

mipyk dxez edpin`d `kide c"aa ozecr

cg ivn `l ezc `vie ezecr cird m` oebk

:diyegk`l.ãçå ãç àä`l jigxk lr

dzey dzid i`c `yixa `pz dzey dzid

ied cga `zyd il dnl ez `d ipzw

cg` oi`c `hiyt `iran ixz dygkd

dil `pz dicic `weicl 'ipzne mipy mewna

`lc `hiyt dteb `id opireny`l i`c

:jixhvi`.êéîòèìå àééç 'ø êì øîà
jixhvi` `l ditebl 'ipznc jl `xiaqc

`weicle mipy mewna '` oi`c `hiyt `dc

`l 'ipzn `l` dpin weciz i`n `tiq `z`

dteb `id opireny`l `l` `z` `weicl

zecr ileqta `pz `wc mipyc jixhvi`

opireny`e micar e` miyp oebk xn`w

oia '` cr ixac zelhan miyp izyc

dnl izxz jixt onwle `tiqa oia `yixa

dfa `zrivn `iig 'x ipy `lc i`de il

zg` zaa 'ipzn wiic `wc meyn df xg`

mixne` mipye ipzwc[z`nhp] depi`x `l

mewna mlerlc ez`w iccd icda `nl`

:cg` cr dxez dpin`d `l mipyìë
.'åë äøåú äðéîàäù íå÷îez`ived

:xaca oicirnd zerc aex xg` jlde da oiey oixiyke oileqt jkitl dxezay zeicr lk llkn df zecrl.àø÷éòî øùë ãò àúàã àëéä ìë éøîàã àëéàåxn`e

:dzey dpi`e mipy mewna cg` ly eixac oi`e mipy `nw dil dede oiinc '` crk miyp d`n e`a jk xg`e ezecr dlawzpe z`nhp
àëäå

ïàëoey`x ly ezecr lawzpy oeik rnyn `kdc `iyw .df xg` dfa o`k zg` zaa

ipyd cird `ly wx d`xed mey `le dyrn mey ezecr i"r eyr `ly t"r`e

mewna cg` ly eixack oey`x mewna ipy ly eixac ied oey`x ly exeaic ick jeza

xne` cr opz (:fiw sc zenai) dkldy dy`d wxta `de i"yx yexitl rnyn ikd mipy

`we `vz `l zn `l xn`e xg` `ae zqipe zn

`l dligzkl `d zqipc `nrh 'nba wiic

cr xn`w ikd ipyne 'eke `ler xn`de `ypz

`l xn`e xg` `ae `ypil dexizde zn xne`

dfac mzd `de oey`xd dxizdn `vz `l zn

d"t`e miizpa zqip `dc ixiin df xg`

`ypz `l zqip `l m` df xg` dfa b"dka

dxizdn `vz `l xn`c `ypil dexizd k"``

`wecc mzd i"yx inp yxite oey`xd

la` eyigknd ipyd cr `aiy mcew dexizdy
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dy`.íéãò éðùá
dy` lr cirdl on`p epi` cg` cr la`

yi f`y ,dxizqe iepiw xg`l `l` z`nhpy

.z`nhpy xacl milbx

:dpyna epipyúàîèð øîåà ãòexiage

.dzey dzid ,eyigkn

:wiicl yie.äéì ùéçëî à÷ã àîòè
.eyigkn exiagy iptn dzeyy mrhd

.ïîéäî ãçà ãò ,äéì ùéçëî à÷ àì àä
.dzey dpi`e

.éìéî éðäðîs`e .df xac epcnl okidn

,dpyna dfl xewnd xwir yxtzp xaky

mixacd zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

.xzei

áåúëä íéðùá äá ïéà ãòå :ïðáø åðúã
.øáãîipy ly zecr mewn lka eyexit 'cr'

`id "da oi` cre" aezkd zpeeke ,micr

`l` micr ipy da oi`y s` lry ,xnel

.dxeq` `id ,cg`

íéðùá øîåà äúàxacn aezkdåðéà åà
.ãçàá àìà,cg` cr eyexit 'cre' ile`

.da on`p oi` cg` cre - dxezd zpeeke

.ùéàá ãçà ãò íå÷é àì øîåì ãåîìú
e` micr ipy it lr z`hg lkle oer lkl

.(eh ,hi mixac) xac mewi micr dyly

ãò íå÷é àì øîàðù òîùîîxn`p `le

ike micr.ãçà àåäù òãåé éðéà
øîåì ãåîìú äîzln epcnll d`a dn

ãçàzxzeind.
à äðá äæáy ,a`e xewn dfíå÷î ìë

ãò øîàðù,cg` aezk `le.íéðù ïàë éøä
.micr ipyl dpeekdèåøôéù ãòyxtieêì

áåúëäcr.ãçà
,"da oi` cre" dxez dxn`yk dzrne

."da oi` micr ipye" dpeekd

,àðîçø øîàåz,éømicr ipy,äá úéì
.ãç àìà.z`nhpy cirn cala cg`

,"äùôúð àì àéäå"`l` dqp`p `l

,crd ixacl ,oevxa dzpifäøåñàdlra lr

.zinler

åexiag m`y epipyy dn lr dyw dzrn

.dzey dy`d eyigknàúééøåàãîã ïåéëãò
.äéì ùéçëî éöî éëéä ¯ êãéà ,ïîéäî ãçà

.eyigkdl leki exiag ji`

äðéîàäù íå÷î ìë :àìåò øîà àäå
,ãçà ãò äøåúdidy ,dheq zecra oebk

xaca zecr lkk mipy da jixvdl ie`x

.mipyk cg` crl dxez dpin`de ,dexray

.íéðù ïàë éøäaeyg cg` eze` ixd

.mipyk dxez ezpin`d ixdy mipyk

ãçà ìù åéøáã ïéàå`ly eyigknd

melk mipyk dxez ezpin`díå÷îáoey`xd

k aeygd.íéðù
:opivxzne:àìåò øîà ,àìàdibdl yi

e ,epzpyna.äúåù äúéä àì :éðúcr ixdy

on`p exiag oi`e z`nhpy cirn cg`

.eyigkdl

.äúåù äúéä àì :÷çöé éáø øîà ïëå
øîà àééç éáøåepzpyn miiwl yiy

epiptl aezkk.äúåù äúéä
:opiyw`e.àìåòã àéù÷ àééç éáøìåixd

ezpin`dc oeikc `ler ixack zpzep `xaqd

ixd mipy jixv llk jxcay mewna dxez

cg` ly eixac oi`e mipy mewna ezcinrd

.mipy mewna

:opipyne

ïàë .àéù÷ àìzxacn epzpyn

mdipy ecirdyk.úçà úááick jeza

dlawzpy iptl exiag eyigkdy ,xeaic

.dxwirn zygken ezecre ,oic ziaa ezecr

ïàëmdipy ecirdyk exn`p `ler ixac

.äæ øçà äæáexeaic ick xg`l ipyd cirdy

,oey`x lyly ezecr dlawzpy oeiky

cg`d oi` aeye mipyk `id zlawzn oey`x

mewna cg` ixac oi`y eyigkdl `eal leki

.mipy

,epzpyn jyndn `iig iax lr opiyw`e

càì íéøîåà íéðùå ,úàîèð øîåà ãò :ïðú
.äúåù äúéä ,úàîèðdxzi dpyn dxe`kle
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.ïðé÷ñò éàîá àëäåx`eany dn

,df xg` dfa cg`l miyigkn mipyy dpyna

,zg` zaa elit` mipyl yigkn epi` cg`e

.zecr ileqta depcnrde

xaecn.àø÷éòî äùà éàúàã ïåâë
oebk leqt did z`nhpy cirdy crdy

mipn`p mileqt ipyy epipy df lre ,dy`

mileqtay ,df xg` dfa elit` eyigkdl

oi`y epipyy dn oke .aexd xg` mikled

zg` zaa elit` mipy yigkdl leki cg`

ipy zecr yigkdl `ay cg` leqta xaecn

.aexd xg` mikled mileqtay ,mileqt

,éëä äéîçð éáøãì äöøúådibdl yi

:jk dingp iax ixaca

äðéîàäù íå÷î ìë :øîåà äéîçð éáø
,ãçà ãò äøåú,dheq zecra oebkøçà êìä

,úåòã áåømikled ,zexzeq zeicr yi m`y

.aexd xg`

å,jklåùò,ef zecraíéùð éúù
zecirnd,úçà äùàá,zg` dy` cbpéðùë
íéùðàmicirnd,ãçà ùéàá,cg` yi` cbp

oi` ,o`k s`e .mipy mewna cg`d ixac oi`y

.miyp izy mewna zg` dy` ixac

enk mipyd zlrn o`k oi`y it lr s`e

aex xg` mikled ,mewn lkn ,dxyk zecra

,miyp izy cbp miyp ylya oicd `ede .zerc

.zepn`p ylyd

íéùð éúù ìáàzecirnd,ãçà ùéàá
aex xg` mikled oi` ,cg` xyk yi` cbp

`l` ,zerc,éîã àâìôå àâìô éëly egeky

micr ieaixk `ed lewy ,xyk cg` cr

miax mileqtl yigkn xyk cg`e ,mileqt

miyigkn oi` miax mileqte ,zg` zaa

.df xg` dfa xyk cg`l

:opiyw`e?éì äîì ,úåãò éìåñôá éúøúå
ipyy ,zg`d ,zekld izy epyp dpyna

xg` dfa elit` cg` leqt miyigkn mileqt

ezexyt`a oi` cg` leqty ,zipyde ,df

.zg` zaa elit` mileqt ipy yigkdl

`id mizyd on zg` dkld dxe`kle

,odizyl cg` ceqi `ldy ,zxzein

.zerc aex xg` mikled mileqtay

:opipyneøúá ïðéìæà éë ,àîéúã åäî
,úåòã áåødkldd z` `l` epipy `l eli`

xg` mikled izni` ,xne` iziid ,dpey`xd

`wec - aexd,àøîåçì,zezyl dkixvdl

cirdy cg`l miyigkn mileqt ipyy

dkixvy ,mcewd dpicl zxfege ,z`nhpy

.zezyl

,àìå÷ì ìáà,dzyz `ly dilrn lwdl

`a cg` leqt cry ,ipyd dxwna oebk

- zg` zaa mileqt micr ipy yigkdlàì
,ïðéìæàxnel ,zerc aex xg` mikled oi`

mipyd ixac yigkdl leki cg`d oi`y

oeik ,`l` .dzey dpi`e zniiw mzecre

,mdixacl dygkd `idy efi` dpyiy

zx`yp dy`de ,dxwirn zygken mzecr

ick dzeye ,z`nhp m` wtqy ,mcewd dpica

.wtqd z` xxal

,ïì òîùî à÷`pzd jxved dfl

xg` mikled ,dfk dxwna elit`y ,epcnll

yigkdl leki cg` leqt cr oi`e ,zerc aex

xake ,zg` zaa elit` mileqt ipy zecr

.dzey dpi`e ,z`nhpy xxazp

:mekiql

,exiag eyigkde ,z`nhpy cirdy cr .`

m`e ,dlha ezecr ,zg` zaa eyigkd m`

.zniiw ezecr ,df xg` dfa eyigkd

edeyigkde ,z`nhpy cirdy xyk cr .a

ezecr ,df xg` dfa s` ,mixyk micr ipy

.dlha

edeyigkde ,z`nhpy cirdy xyk cr .b

ipy dfa exn`p ,df xg` dfa mileqt ipy

oeyll ,dingp iaxc `ail` `xnba zepeyl

aex xg` mikledy oeik dlha ezecr oey`x

mileqtk aeyg xyk cr ipy oeylle ,zerc

.zniiw ezecre ,miax

,z`nhpy cirdy leqt cr .c

df xg` dfa elit` ,mileqt ipy edeyigkde

.zerc aex xg` mikledy itl ,dlha ezecr

,z`nhpy ecirdy mileqt ipy .d

oey`x oeyll ,zg` zaa xyk cr myigkde

oeylle ,aexd xg` mikledy zniiw mzecr

lewy xyk cg`y dlha mzecr ipy

.miax mileqtk

,z`nhpy ecirdy mileqt ipy .e

zniiw mzecr ,zg` zaa leqt cr myigkde

.zerc aex xg` mikledy

oi` ,zniiw ezecr epxn`y mewn lke .f

dlra lr dxeq` `l` ,dzey dy`d

.zinler

,dlha ezecr epxn`y mewn lke .g

.wtqd z` xxal dzey

÷ù éî ÷øô êìò ïøãäàðé
ïéøîàð åìà ÷øô

:ïéúéðúîåìàxeaica zeielzd zeevn

ïåùì ìëá ïéøîàð:

äèåñ úùøômixn`p ,dl`de dreayd ,

.oeyl lka

øùòî éåãéåådxez dxn`y dn `ed ,

lk z` xyrl dlkz ik" [ai ek mixac]

zpy ziyilyd dpya jz`eaz xyrn

ly zexyrn yixtdl xenbzyk] xyrnd

ieciede xeriad onf raw ,ziyilyd dpy

iell dzzpe ,[ziriaxd dpy ly gqt axra

xyrn] dpnl`le mezil xbl [oey`x xyrn]

'd iptl zxn`e ;eraye jixrya elk`e [ipr

xyrn df] ziad on ycwd izxra :jidl`

df] iell eizzp mbe ,[milyexil edlrdy ipy

df] dpnl`le mezil xbl ,[oey`x xyrn

ipziev xy` jzevn lkk ,[ipr xyrn

jizeevnn izxar `l ,[oxcqk mizzpy]

izgky `le ,[epin epi`y lr oinn yixtdl]

`l .[zexyrne zenexz zyxtd lr jxaln]

xyrnd on izlk` `l] epnn ipe`a izlk`

oia] `nha epnn izxra `le ,[zepip`a ipy

ip`e `nh `edy oia ,xedh `ede `nh ip`y

epnn iziyr `l] znl epnn izzp `le ,[xedh

idl` 'd lewa izrny ,[znl oikixkze oex`

xy` lkk iziyr ,[dxigad zial e`iadl]

minyd on jycw oernn dtiwyd .ipziev

xy` dnc`d z`e l`xyi z` jnr z` jxae

zaf ux` epizea`l zrayp xy`k epl dzzp

.xn`p `ed oeyl lka df ieciee ;"yace alg

òîù úéø÷,äìôúå,ïåæîä úëøáå.

úåãòä úòåáùådxez dxn`y dn `ed ,

lew drnye ,`hgz ik ytpe" :[` d `xwie]

rci e` d`x e` cr `ede ,[dreay] dl`

rcei m`y ,ea cr `edy oenna ederiaydy]

xn`e xtk] cibi `l m` ,[el ciriy zecra el

ik dide .epeer `ype [zecr el rcei epi`y

`hg xy` dcezde dl`n zg`l my`i

xy` ez`hg lr 'dl eny` z` `iade .dilr

mifr zxiry e` dayk o`vd on dawp `hg

lr xtke ,z`hgldreaye ,"ez`hgn odkd ei

.zxn`p `id oeyl lka ef

ïåã÷éôä úòåáùådxez dxn`y dn `ed ,

lrn dlrne `hgz ik ytp" :[`k d `xwie]

elv` cwtedy] oecwta ezinra ygke ,'da

,[d`eld] ci zneyza e` [ecia epi`y raype

dcia` `vn e` .ezinr z` wyr e` ,lfba e`

`iai eny` z`e .xwy lr raype da ygke

lka ef dreaye ;"o`vd on minz li` 'dl

.zxn`p `id oeyl

ïéøîàð åìàåwxùãå÷ä ïåùìá:

íéøåëéá àø÷îdxez dxn`y dn `ede ,

ixt lk ziy`xn zgwle" :[a ek mixac]

odkd l` z`ae .jvx`n `iaz xy` dnc`d

izcbd :eil` zxn`e ,mdd minia didi xy`

xy` ux`d l` iz`a ik ,jidl` 'dl meid

zxn`e zipre .epl zzl epizea`l 'd rayp

ia` ca` [inx`d oal] inx` :jidl` 'd iptl

ixg` scxyk lkd z` xewrl ywia oal]

izna my xbie ,dnixvn [awri] cxie [awri

erxie .axe mevr lecb iebl my idie ,hrn

dcear epilr epzie ,epeprie mixvnd epze`

'd rnyie ,epizea` idl` 'd l` wrvpe .dyw

z`e eplnr z`e epipr z` `xie ,eplew z`

rexfae dwfg cia mixvnn 'd ep`iveie .epvgl
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`piwy in` cenr al sc iyiy wxtdheq

.ïðé÷ñò éàîá àëäåz`nhp `l mixne` mipye z`nhp xne` cg` cr ipzwc

dingp 'xk df xg` dfa oia zg` zaa oiae zecr ileqta `pniwe`e dzey dzid

jld i`n zg` zaa i`c opireny`l xwir jixhvi` df xg` dfac jigxk lre

`eddc opiwqr ikda [`l`] dzey dzid inp cge cga `ki` zeric aex xg`

`ied dy` z`nhp xn`e `xwirn `z`c

ilhane izxz ez` df xg` dfa 'it` jklid

:dl.'åë éëä äéîçð éáøãì äöøúå`dc

cg` yi`a miyp izy eyre lirl oxn`c

`ed dingp iaxc dizlinc `tiq e`l 'ek

oiyxt ep`c `ed dizlinc `yexit `l`

:ikd dl.éîã àâìôå àâìô éëik xnelk

icdal ixz iwe` ez` zg` zaa i`e cge cg

df xg` dfa i`e `witq` dinwe`e cg

`yixa `z`e mcw dxez dpin`dc `edde

mdixac oi`e cgk jpde mipyk dil ded

cre z`nhp zexne` mizyc `kide enewna

dzey dzid z`nhp `l xne` xyk cg`

dzid `l ipzwc oizipzne edpip cge cg ikc

:leqt ded cg `eddc oebk dzeyéúøúå
.éì äîì úåãò éìåñôájld 'ipzn ipznl

:zeric aex xg`.àøîåçì:dzyzy

.àìå÷ì:dzyz `ly dilrn lwdlàì
.ïðéìæàzecr ileqta zeric aex xza

xne` cg`e z`nhp zexne` mizyc `kide

edc lk dygkd `ki`c oeik z`nhp `l

`zlin iwe`e jpd icdal i`d iwe` `nip

:ol rnyn `w dzyze `witq`

àðé÷ù éî êìò ïøãä

åìà:opiqxb .(oeyl lka) oixn`púùøô
.äèåñ`le dl xne` odkdy dn

jxck ycewd oeyla dxne`l jixv 'ixn`

`xw aizk `l i`c 'ixn` ixtqae azkpy

xnbip `"d onwlck oeyl lka xizdl

`l dlw dnai dne xnege lwa dnain

ycewd oeylk zepeyld lk da dyr

:oky lk `l dxeng dheq.øùòî éåãéåå
ziad on ycewd izxra ziyilyd dpya

eizexyrn lk `iven `edy (ek mixac)

mzedydl cer leki oi`e ezian oxrane

ipr xyrne iell oey`x xyrn ozepe

exary mipy izy ly ipy xyrne miiprl

exne`e ipr xyrn df dpnl`le mezil xbl oey`x xyrn df iell eizzp mbe ipy xyrn df ycwd izxra dceezne edlrd `l m` eiykr milyexil edilrn

:w"dla dxne`l aezkd ewiwfd df oeyla opixn` `le onwl silick oeyl lka.ïåã÷ôä úòåáùå úåãòä úòåáùådced `le xtke ederiaydy oeyl lka

:oecwtd zreaya zelifb my`e zecrd zreaya xen`d cxeie dler oaxw aiig.÷"äìá ïéøîàð åìàålk odilr xcqpe azkpy lirlc jpdn xnbp opixn` `le

:`aekir aizk ipdac meyn edleka aizkck w"dla oxne`l jixv oi`e mxeaic zevn.íéøåëéá àø÷î:dyxtd lk seq cr ia` cae` inx`n `xew didy

.äîáé úöéìçå:'ebe yi`l dyri dkk zxne` `id dvilgd xg`e dzgwl izvtg `l xne` `ede 'ebe inai o`n zxne` `id.úåìì÷å úåëøáryedi oxn`y

:lair xde mifixb xda l`xyie.íéðäë úëøá:mitk ze`iyp.ìåãâ ïäë úëøáeid zcear xg` mixetkd meiadyxtd z` dxeza `xew did miptle iptly m

:oizipzna yxtnck zekxa dpny jxane.êìîä úùøôå:ldwd zyxt `ide `wxit seqa yxtn.äôåøò äìâò úùøôål`xyi jnrl xtk 'ebe ekty `l epici

:(`k mixac) 'ebe.äîçìî çåùî úùøô:'ebe mkidl` 'd ik 'ebe meid miaxw mz` l`xyi rny 'ebe l` mkaxwk dide (k my).ãöéë:oipn enkàåä ïìäìå
.øîåà:ol `pn diteb mzd yxtn onwle mifixb xd ly zellwe zekxaa.êéøö åðéà:dcinl `id dnvrny dey dxfba dcnll.äëë äøîàå äúðòårnync

:xn`z df oeylk.ïåøîåùáù:oexney lv`.òöîàá äèîì:mixdd ipy oia.ïàëîå ïàëî:mixdd lr.åëôälk dkxaa egzte mifixb xd itlk mdipt mield

:dkxa oeyla dlgz mixne` eid mixex`d.åìàå åìà`l` oillwne oikxan mihayd eidy `l jxal ecnri dl`e aizkc `de lair xdaye mifixb xday

:dllwa lair xdle dkxaa mifixb xdl mdipt oikted mixdd ipy oia micnerd mield.íéðáàä úà åàéáäz` odilr zazke 'ebe gafn my zipae aizkck

:ahid x`a z`fd dxezd ixac lk.íéðáàä úà åìèðå:(fk my) zeler eilr zilrde aizkck minlyde zelerd elrdy xg`l gafnd z` exzq
åðìå

åäî`d xn`z m`e ."nw `l `lewl la` `xnegl zeric aex xza opilf` ik `nizc

onwl) dtexr dlbr wxtc 'ipznne (:fiw 'c zenai) dkldy dy`d wxta 'ipznn

`lc cere xacl milbxc b"r` `lewl elit`c jixhvi` `kdc l"i dl opirny (.fn sc

:cge cg lk iab `pz ikdl 'ipzna `icda zecrd ileqt `pz

àð÷ù éî êìò ïøãä

äðùîä øãñá â"ä
åìàepeyla mc` lk yexite .mpeyla oixn`p

oeyla xne` epi`y icnl iwet`l rney `edy

oia rnyn oeyl lka la` erney epi` m` iqxt

:ikd rnyn `l `xnbae rney epi` oia rney

úéø÷lld xiiy i`n` dniz .dltze rny

zexitd zkxae zay ly yeciwe

`l` hwp `lc xninl `kile zevnd zkxae

sc zekxa) ezny in wxta `dc `ziixe`c

cre opaxc rny zixwe dltzc rnyn (.`k

ikde `ziixe`c yeciwc rnyn (:k sc) mzdc

`nlya (:b sc) xifp zkqn yixa inp rnyn

`pzc xiiy ikdl xninl `ki` dlibn `xwn

zixey` rnyy freld (.fi sc) dlibnc a"ta

mixn`p ipdc d`xpe xiiy i`n` ipd `l` `vi

ipdl enc `l jkld rney epi` 'it` oeyl lka

:mpeyla `wec oixn`pc 'ipznc
edi`
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פט `piwy in` cenr al sc iyiy wxtdheq

.ïðé÷ñò éàîá àëäåz`nhp `l mixne` mipye z`nhp xne` cg` cr ipzwc

dingp 'xk df xg` dfa oia zg` zaa oiae zecr ileqta `pniwe`e dzey dzid

jld i`n zg` zaa i`c opireny`l xwir jixhvi` df xg` dfac jigxk lre

`eddc opiwqr ikda [`l`] dzey dzid inp cge cga `ki` zeric aex xg`

`ied dy` z`nhp xn`e `xwirn `z`c

ilhane izxz ez` df xg` dfa 'it` jklid

:dl.'åë éëä äéîçð éáøãì äöøúå`dc

cg` yi`a miyp izy eyre lirl oxn`c

`ed dingp iaxc dizlinc `tiq e`l 'ek

oiyxt ep`c `ed dizlinc `yexit `l`

:ikd dl.éîã àâìôå àâìô éëik xnelk

icdal ixz iwe` ez` zg` zaa i`e cge cg

df xg` dfa i`e `witq` dinwe`e cg

`yixa `z`e mcw dxez dpin`dc `edde

mdixac oi`e cgk jpde mipyk dil ded

cre z`nhp zexne` mizyc `kide enewna

dzey dzid z`nhp `l xne` xyk cg`

dzid `l ipzwc oizipzne edpip cge cg ikc

:leqt ded cg `eddc oebk dzeyéúøúå
.éì äîì úåãò éìåñôájld 'ipzn ipznl

:zeric aex xg`.àøîåçì:dzyzy

.àìå÷ì:dzyz `ly dilrn lwdlàì
.ïðéìæàzecr ileqta zeric aex xza

xne` cg`e z`nhp zexne` mizyc `kide

edc lk dygkd `ki`c oeik z`nhp `l

`zlin iwe`e jpd icdal i`d iwe` `nip

:ol rnyn `w dzyze `witq`

àðé÷ù éî êìò ïøãä

åìà:opiqxb .(oeyl lka) oixn`púùøô
.äèåñ`le dl xne` odkdy dn

jxck ycewd oeyla dxne`l jixv 'ixn`

`xw aizk `l i`c 'ixn` ixtqae azkpy

xnbip `"d onwlck oeyl lka xizdl

`l dlw dnai dne xnege lwa dnain

ycewd oeylk zepeyld lk da dyr

:oky lk `l dxeng dheq.øùòî éåãéåå
ziad on ycewd izxra ziyilyd dpya

eizexyrn lk `iven `edy (ek mixac)

mzedydl cer leki oi`e ezian oxrane

ipr xyrne iell oey`x xyrn ozepe

exary mipy izy ly ipy xyrne miiprl

exne`e ipr xyrn df dpnl`le mezil xbl oey`x xyrn df iell eizzp mbe ipy xyrn df ycwd izxra dceezne edlrd `l m` eiykr milyexil edilrn

:w"dla dxne`l aezkd ewiwfd df oeyla opixn` `le onwl silick oeyl lka.ïåã÷ôä úòåáùå úåãòä úòåáùådced `le xtke ederiaydy oeyl lka

:oecwtd zreaya zelifb my`e zecrd zreaya xen`d cxeie dler oaxw aiig.÷"äìá ïéøîàð åìàålk odilr xcqpe azkpy lirlc jpdn xnbp opixn` `le

:`aekir aizk ipdac meyn edleka aizkck w"dla oxne`l jixv oi`e mxeaic zevn.íéøåëéá àø÷î:dyxtd lk seq cr ia` cae` inx`n `xew didy

.äîáé úöéìçå:'ebe yi`l dyri dkk zxne` `id dvilgd xg`e dzgwl izvtg `l xne` `ede 'ebe inai o`n zxne` `id.úåìì÷å úåëøáryedi oxn`y

:lair xde mifixb xda l`xyie.íéðäë úëøá:mitk ze`iyp.ìåãâ ïäë úëøáeid zcear xg` mixetkd meiadyxtd z` dxeza `xew did miptle iptly m

:oizipzna yxtnck zekxa dpny jxane.êìîä úùøôå:ldwd zyxt `ide `wxit seqa yxtn.äôåøò äìâò úùøôål`xyi jnrl xtk 'ebe ekty `l epici

:(`k mixac) 'ebe.äîçìî çåùî úùøô:'ebe mkidl` 'd ik 'ebe meid miaxw mz` l`xyi rny 'ebe l` mkaxwk dide (k my).ãöéë:oipn enkàåä ïìäìå
.øîåà:ol `pn diteb mzd yxtn onwle mifixb xd ly zellwe zekxaa.êéøö åðéà:dcinl `id dnvrny dey dxfba dcnll.äëë äøîàå äúðòårnync

:xn`z df oeylk.ïåøîåùáù:oexney lv`.òöîàá äèîì:mixdd ipy oia.ïàëîå ïàëî:mixdd lr.åëôälk dkxaa egzte mifixb xd itlk mdipt mield

:dkxa oeyla dlgz mixne` eid mixex`d.åìàå åìà`l` oillwne oikxan mihayd eidy `l jxal ecnri dl`e aizkc `de lair xdaye mifixb xday

:dllwa lair xdle dkxaa mifixb xdl mdipt oikted mixdd ipy oia micnerd mield.íéðáàä úà åàéáäz` odilr zazke 'ebe gafn my zipae aizkck

:ahid x`a z`fd dxezd ixac lk.íéðáàä úà åìèðå:(fk my) zeler eilr zilrde aizkck minlyde zelerd elrdy xg`l gafnd z` exzq
åðìå

åäî`d xn`z m`e ."nw `l `lewl la` `xnegl zeric aex xza opilf` ik `nizc

onwl) dtexr dlbr wxtc 'ipznne (:fiw 'c zenai) dkldy dy`d wxta 'ipznn

`lc cere xacl milbxc b"r` `lewl elit`c jixhvi` `kdc l"i dl opirny (.fn sc

:cge cg lk iab `pz ikdl 'ipzna `icda zecrd ileqt `pz

àð÷ù éî êìò ïøãä

äðùîä øãñá â"ä
åìàepeyla mc` lk yexite .mpeyla oixn`p

oeyla xne` epi`y icnl iwet`l rney `edy

oia rnyn oeyl lka la` erney epi` m` iqxt

:ikd rnyn `l `xnbae rney epi` oia rney

úéø÷lld xiiy i`n` dniz .dltze rny

zexitd zkxae zay ly yeciwe

`l` hwp `lc xninl `kile zevnd zkxae

sc zekxa) ezny in wxta `dc `ziixe`c

cre opaxc rny zixwe dltzc rnyn (.`k

ikde `ziixe`c yeciwc rnyn (:k sc) mzdc

`nlya (:b sc) xifp zkqn yixa inp rnyn

`pzc xiiy ikdl xninl `ki` dlibn `xwn

zixey` rnyy freld (.fi sc) dlibnc a"ta

mixn`p ipdc d`xpe xiiy i`n` ipd `l` `vi

ipdl enc `l jkld rney epi` 'it` oeyl lka

:mpeyla `wec oixn`pc 'ipznc
edi`
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oixn`pצ el`a cenr al sc iriay wxtdheq

.ïîå÷îá åðìå:mipa`d z` eniwd mye lblba mpeln ziaa'îâ.â"äl` xn`e

odkd xn`e b"le ixtqa dl sili `xw i`dne zrney `idy oeyl lka dy`d

:dy`läùàä ìà.:oeyla zxkn `dzy dala oiqpkpd mixac rnynäî ìò
.äúåù àéä:dzyzy jil mxb zevixt dl xne`y lif`e yxtnckàéä äîáå

.äúåù:yxg ly dciwna qe`n ilkaìòå
.úàîèð äîwegy d`neh icil d`iad in

`ly miypd z` xqiil ick y`x zelwe

ze`a jk ici lry miyp`d mr oy`x elwi

:dpha dzave icil.äàîèð àéä äîáå
lr mixx`nd mind zekld dze` oirinyn

d`nhp m`y dze` oiwcea od d`neh efi`

oebk zbbey m`e dewca oevxae dcifn `ide

:dewcai `l dqep` e` jilra zn dl exn`

.äîì êë ìëåmind zeklda ricedl epl

lk exqepe meyn `ziinw jpd `nlya

:dnl jd `l` (bk l`wfgi) miypdàìù
.æòì àéöåäìe` qpe`a z`nhp m`y

eli` dxeaq `dz `ly zwcap `le zbbey

:ize` miwcea eid `l ok mb dcifn iz`nhp

.â"ä'ebe zxn`e aizkc olpn xyrn iecie

ciaf ax l"` :dheqn dxin` dxin` silie

oipc l"` mieln dxin` dxin` slipe iia`l

oipc oi`e `zcixb dxin`n `zcixb dxin`

:dxin`e diiprn `zcixb dxin`.åçáù`l

(ek mixac) izgky `le jizevnn izxar

:envr gay epiid.êåîð ìå÷áaizk `lcn

:diipr dia.åúåðâåia` cae` inx` oebk

inx`d oal odia`y oicezny ezepb epiid

ryx did:.åð÷ú äî éðôîmc` `diy

dpga `pgky`ck ygla ezltz xne`

:(` ` l`eny) rnyi `l dleweàìù
.äøéáò éøáåò úà ùééáìmiceeznd

:mciay zexiar lr mzltza.åøòözexv

lr exary zexv epiidc eilr exary

:mixvn zxv inx`d oal zxv l`xyi

úàèç ïéá íå÷î áåúëä ÷ìç àì éøäù
.äìåòìipta mewn z`hg zhigyl raw `l

:yiiazne z`hg `idy epiai `ly envr

.àø÷é àîè àîèeilrn exeq xnelk

:`ed `nhy.'åë àëéàäåyi ixde xnelk

:dxikdl mixg` mipniqèåçî äìòîì
.àø÷éñäzepxw lr (c `xwie) aizkc

minc ozep `ede zepxw azk `l dlerae

:mincd lk x`y oke `xwiqd hegn dhnl

.ïäë íúälk x`y `le rcic `ed dicegl

:jka zya oi`e mlerd.àéñëîly zeawpd

:dawp.äéìàá:xkip `le apfaéàî äøéòù
.øîéîì àëéà:zeawpd xkipe apf dl oi`y

.äáùë ééåúàì äéì àéòáéàãel did m`

dvx cigi ly ze`hgd lk ixdy zya

zcear z`hgn ueg dxiry dvx dayk

zyxta dzpy za fr da aizky miakek

:miyp` jl glyéñëéðå éúééð íúä.ó
el `dzy yiiaziy aezkd eilr lihd

:dfk lecb ypern dxtk.äáúëëoeyla

:ycewdòéîùéù êéøö òîù úà àøå÷ä
.åðæàìsc) zekxa zkqna `id `zbelt

:(.eh
àîéì

åäéà(.b sc) zegpnc `ziinw `zrnya xn` `de dniz .diytp siqkn `wc `ed

[ikd] ixn` `weec mzd iax xn`e iypi`c ediizrc e`l zeaiwpl mixkf oiac

dler myl z`hg hgey `edy exeac lr oirneyd oikneqy iptn migiken eiyrn oi`c

:xaca miyibxn i`ce `kd ik `nzqa la`

éñëéìóz"`e .dil xtkilc ikid ik lifile

mewn zeriawa ok enk welgi

c ikid ik dzhigyl"i dxenb dxtk dil iedil
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.qpe`a e` ,dlra zn

äîì êë ìëåzekldd z` dl hxtl epl

?!dheq ly

,xne` `ed mixacd x`y z` `nlyae

mr oy`x elwi `ly miypd z` xqiil ick

.ohad ieaiv icil ze`a jk ici lry ,miyp`d

íéøîä íéî ìò æòì àéöåäì àìùm`y ,

`ly ,dwcap `le zbbey e` qpe`a z`nhp

,oevxae dcifn iz`nhp eli` s` :dxeaq `dz

.ize` oiwcea mind eid `l

'eke oeyl lka oixn`p el` :dpyna epipy

øùòî éåãéå:

:opiyxtneïìðî?oeyl lka xn`p `edy

meynáéúëã:"ä éðôì úøîàå'êéäìà:

ïî ùãå÷ä éúøòáúéáä- "

éìéåó" :dey dxifbaäøéîà["zxn`e"] "

,xyrn iecea xn`pyîdxen`d "dxin`"

aäèåñ:["dy`d l` xn`e"]

oeyl lka dheqa dxen`d dxin` dn

ieciea dxen`d dxin` s` ;xne` `edy

:xyrnøîåà àåäù ïåùì ìëá.

øîàdywdééáàì ãéáæ áø äéì:

"dxin` dxin`" dey dxifbdy epl oipn

,dheqn cenll ick dlawzpóìéìå"äøéîà
"dxin`îd exn`y zellwe zekxaíéåì

:["exn`e epre"]

ïìäì äî`l` epi` miiel iabïåùìá
ùãå÷ä,epzpyna x`eankïàë óàiecie iab

`l` epi` xyrnùãå÷ä ïåùìá?!

:opipyneïéðã"äøéîà"àúãéøâdxin`]

iecieay [dipr dnr oi`y cal,xyrn

î"äøéîà"àúãéøâ.dheqay

àúãéøâ äøéîà ïéðã ïéàå,äéðòî
äøéîàå.miielay ["exn`e epre"]

àéðú:øîåà éàçåé øá ïåòîù éáø:

êåîð ìå÷á åçáù øîåà íãà,åz` eli`

åúåðâxne`ìå÷áíø!

?oipne

êåîð ìå÷á åçáù,cnl dz`éåãéå ïî
øùòîä`l" xne` ixdy ,mc`d gay `edy

dxn`p `le ,"izgky `le jizeevnn izxar

.jenp lewa rnyne ,dipr ea

íø ìå÷á åúåðâcnl dz`àø÷îî
íéøåëéá`ede "ia` cae` inx`" :xne`y ,

,ryx did inx`d oal eia`y dceezny ezepb

rnync ["zxn`e zipre"] "dipr" ea xn`pe

.mx lewa

:opiywneåmc` xne` eh` ikâìå÷á åúåð
íø?!

ïá ïåòîù éáø íåùî ïðçåé éáø øîàäå
éçåé:

åð÷ú äî éðôî`dzy minkgäìôú
zxn`pùçìá,l`eny] dpga epivny enke

'd iptl lltzdl dzaxd ik dide" :[ai ` `

lr zxacn `id dpge .dit z` xney ilre

?"rnyi `l dlewe zerp dizty wx dal

äøéáò éøáåò úà ùééáì àìù éãë
.mciay zexiar lr mzltza miceeznd

:dxiar ixaer elit` oiyiian oi`y oipne

÷ìç àì éøäùíå÷î áåúëäzhigyl

oaxwdäìåòì úàèç ïéáozp `l :xnelk ,

mewn [`hg lr d`ad] z`hgl aezkd

mihgyp mdipye ,dlerd on dpey dhigy

ick `ede ,dxfray oevigd gafnd oetva

.yiiazie ,z`hg `idy epiai `ly

ezepb z` xnel ie`xd on df oi`y ixd

?!meqxt jxc mx lewa

:opipyneàîéú àì:" xne` mc`åúåðâ"

,mx lewaàîéà àìà:" xne` mc`åøòö"

z` mx lewa `ed ricen xy`ke ,mx lewa

lr ricene ,awri z` ca`l oal dvxy exrv

["dnixvn cxie"] mixvnl l`xyi zcixi

.mx lewa

àéðúãë:mx lewa exrv xne` mc`y

eidi eicba ,rbpd ea xy` rexvde" :aizk

,rext didi ey`xe ,minext,dhri mty lre

àø÷é àîè àîèå."[rxevnd]

y o`kníéáøì åøòö òéãåäì êéøö,

íéáøå- jk jezn -íéîçø åéìò íéù÷áî.

åokøáã åá òøéàù éî ìë,rxêéøö
íéáøì òéãåäì,åéìò íéù÷áî íéáøå

íéîçø.

àôåâ:ïåòîù éáø íåùî ïðçåé éáø øîà
éçåé ïá:åð÷éú äî íåùîùçìá äìôú,àìù

äøéáò éøáåò úà ùééáì,÷ìç àì éøäù
ïéá íå÷î áåúëääìåòì úàèç.

:opidnzeåeh` ikàìon z`hgd dpey

dxez dcitwdy xne` dz`y cr ,dlerd

?!yiiazi `ly ick dlerdn zepyl `ly

àëéà àäådlerl z`hgd oia iepiy

aíéîãixdy ,úàèç íãgafnd lr wxfp

äìòîìdidy mec` heg] ,`xwiqd hegn

,[ervn`a gafnl aiaq ieyråeli`äìåò íã
gafnd lr wxfpäèîì?!`xwiqd hegn

mihgyp mdy xaca yi geix dn ok m`e

cnere yiiean ikd e`la ixde ,cg` mewna

?!`ed

epi` minca mdipia yiy iepiyd :opipyne

ik ,eyiianòãéã àåä ïäë íúäodkd wx]

zyea oi`e ,mlerd lk x`y `le ,[xaca rcei

.xaca

:opiywn izk`eàëéàäå,xg` iepiy

dyúàèçd onäáé÷ð,d eli`eäìåòdpi`

d on `l` d`aøëæ?!

:opipyneàéñëéî íúäzeawpdäéìàá
dawp m` rcei oi`e ,[apfa zeawpd dqekn]

.xkf m` `id

:opiywneäùáë çðéúxkip oi` ok`y

la` ,dil`a dqekn `idy dzeawpäøéòù
apf dl oi`yøîéîì àëéà éàîixde ,

dpi`y dlerdn `id dpeye ,zxkip dzeawp

?!xkfd on `l` d`a

:opipyneéñëéî à÷ã åäéà íúääéùôð ó
,[envr z` yiian `ed]ééåúéàì äéì éòáéàã

äùáë,[apf zlra dyak `iadl el did]

äøéòù éúééî à÷ådxiry `ed `iane]

dyakn oia dxiyk z`hgd ixde ,[apf zlehp

dxiryn oiae ,dzeawpa zxkip dpi`y

.dzeawpa zxkipd

:opiywn izk`eíéáëåë úãåáòã úàèç
äøéòù åàìã éâñ àìã`l` d`a dpi`y]

,[dyak `le dxiryøîéîì àëéà éàî?!

:opipyneíúäjkl ok` miakek zceara

lihdl ick ,dxiry `iaiy dxezd dxn`

c yper eilréñëéðøôëðã éëéä éë ìéæéðå ó
äéìlecb ypera el xtkziy ick ,yiiazi]

.[dfk

'eke oeyl lka oixn`p el` :dpyna epipy
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äøîàð ïåùì ìëá äøåúä ìë:xnelk ,

lka zqpkd ziaa dzexwl dxezd dpzip

?oeylmeyneêúòã à÷ìñ éàã:ïåùìá
äøîàð ùãå÷ä," ok m`åéäålr cnll - "

oeyla zxn`p `idy hxta rny z`ixw

ycewd-éì äîì àðîçø áúëã?!

s` :xnel yi ik ,gxkd o`kn oi` :opipyne

mewn lkn ,dxn`p ycewd oeylay

êéøèöéàrny z`ixw lr cnll ick "eide"

,ycewd oeyla `l` z`xwp dpi` `idy

íåùî`qib jci`ncáéúë:rny z`ixw iab

"òîùdz`y oeyl lka" yexcp `ly icke ,"

rinydl jixvy cnll edyxcp `l` ,"rney

.eipf`l

:`xnbd zl`ey cerïðáø éøáñ÷ àîéì:

äøîàð ùãå÷ ïåùìá äìåë äøåúä ìë?

meyneïåùì ìëá êúòã à÷ìñ éàãok m` ,

"òîù"àðîçø áúëãz`ixw zeaxl ick -

- oeyl lka z`xwp `idy rnyéì äîì?!

:opipynes` :xnel yi ik ,o`kn gxkd oi`

mewn lkn ,dxn`p oeyl lkayêéøèöéà
,"rny" xnel aezkdã íåùî`qib jci`n

áéúë"åéäå,eide" yexcp `ly icke ,"

`xwi `ly cnll edyxcp `l` ,"edi oziieda

.rxtnl

'eke oeyl lka oixn`p el` :dpyna epipy

äìôú:

meyn ,`nrh opiyxtnedltzcéîçø
àéä,[`id mingx zywa]éòáã éëéä ìë
éìöîz` da oiekl `ed rceiy dxev lka ,

.lltzn `ed ixd eal

:epzpyn lr opiywneåok` ikìëá äìôú
ïåùì?!zxn`p `id

äãåäé áø øîàäå:

ìàùé ìà íìåòì[ywai]íãàz`åéëøö
d"awdnúéîøà ïåùìá,meyneéáø øîàã

ïðçåé:øö ìàåùä ìëéîøà ïåùìá åéë,ïéà
åì ïé÷÷æð úøùä éëàìî,éëàìî ïéàù éôì

éîøà ïåùìá ïéøéëî úøùä?!

:opipyneàéù÷ àì!

ikàäoeyla lltzi `ly dcedi axc -

- inx`ãéçéáederiiqiy jkl wewf `edy ,

.zxyd ik`ln

àä- zxn`p `id oeyl lkac epzpyn -

øåáöá,zxyd ik`lnl miwewf mpi` mdy ,

`le xiak l` od" [d el] aei`a xn`y enke

.miaxd zlitza q`en epi`y ,"q`ni

:opiywn ezeåeh` ikúøùä éëàìî ïéà
éîøà ïåùìá ïéøéëî?!

àéðúäå:

òîù ìåãâ ïäë ïðçåémixetkd meia -

,mipeeid mr mi`penygd zngln onfay

- meid zcear caer didykìå÷ úáàöåé
íéùã÷ä ùãå÷ úéáî,øîåà àåäù:"åçöð

àéìè[i`penyg zian dpedk igxt]åìæàã
àéëåèðàì àáø÷ àçâàì`ikehp`l ekldy]

.[dngln zeyrl

áåùå÷éãöä ïåòîùá äùòîodk didy

,lecbìå÷ úá òîùùmixetkd meiaúéáî
íéùã÷ä ùãå÷,øîåà àåäù:úìéèá

àúãéáòàìëéä ìò äàúééàì äàðù øîàã
`peyd xen` didy ligd qeib lhazd]

,[milyexia ycewd lkid lr `iadlâøäðå
ñâì÷ñâ,oei jlnåéúåøéæâ åìèáå.

äòù äúåà åáúëålewd za dzviy

åðååéëåjln zn day dryd z` onf xg`l

- oeekn ede`vne oei

äéä éîøà ïåùìáålewd zaøîåà!

oeyla zxyd ik`ln mixikny ixd

?!zinx`

:mipte` ipya ef `iyew `xnbd zayiine

àîéà úéòá éà:éðàù ìå÷ úá,

àãéáò éòåîùàìãlr dpennd dcin dze` ,

dieyr `id ik ,inx` oeyla zrcei ok` jk

,ef dne`l zglzyny minrte ,rinydl ick

.zxg`l minrte

àîéà úéòá éàå:ly dzviy lewd za

äåä ìàéøáâl mb rcei ok` `edy ,,inx` oey

øî øîàã:åãîéìå ìàéøáâ àásqeilíéòáù
ïåùì.

oeyl lka mixn`p el` :dpyna epipy

:'ekeïåæîä úëøá:

meyn `nrh opiyxtneáéúëã" :úìëàå
ä úà úëøáå úòáùå'êéäìàdxn` `le ,"

`l` ,jxal gqep dfi`ae cvik dxezdìëá
êøáî äúàù ïåùì.

oeyl lka mixn`p el` :dpyna epipy

:'ekeúåãòä úòåáù:

meyn ,`nrh opiyxtneáéúëãzyxta

:zecrd zreay"äòîùå àèçú éë ùôðå
äìà ìå÷"drnye" :dxez dxn`y dnne ,"

rnyn ixd ,"deriayde" `leïåùì ìëá
úòîåù àéäù.

oeyl lka mixn`p el` :dpyna epipy

:'ekeïåã÷ôä úòåáù:

c meyn ,`nrh opiyxtneàéúàdxifba

" :deyàèçú àèçú"úåãòä úòåáùî,

.ycewd oeyl dkixv dpi`y

:dpyna epipyïåùìá ïéøîàð åìàå
ùãå÷ä:äöéìçå íéøåëá àø÷î.'ekeàø÷î

ãöéë íéøåëá:"ä éðôì úøîàå úéðòå'

êéäìà,"øîåà àåä ïìäìå:"íéåìä åðòå
ìàøùé ùéà ìë ìà åøîàå,"äééðò äî

ùãå÷ä ïåùìá ïìäì äøåîàä,ïàë óà
ùãå÷ä ïåùìá:

:`xnbd zl`eyïìðî åäééôåâ íééåìå,

oeyla `wec exn`iy dxez dcitwdy

?!ycewd

:opipyneàéúàmiielc zellwe zekxa

" dey dxifbaìå÷ ìå÷"äùîî.

àëä áéúë" :miiel iabíø ìå÷,"áéúëå
íúä" :dyn iabåððòé íéäìàäå øáãé äùî
ìå÷á."

:cnllïìäì äîdxez ozna dyn iab

ùãå÷ä ïåùìá,dxez dpzip da ixdy ,did

ïàë óàmiielc zellwe zekxaaïåùìá
ùãå÷ä.

:dpyna epipyãöéë äöéìçdzpre" ,

miield epre" xne` `ed oldle ,"dxn`e

o`k s` ,ycewd oeyla oldl dn "exn`e

dzpre" :xne` dcedi iax ;ycewd oeyla

:dfd oeyla xn`zy cr ,"dkk dxn`e

ål opiyxtnïðáøycewd oeyl micneld

ok m` ,dey dxifbn dvilgaéàä"äëë"

dvilga xen`däéì éãáò éàî?

åäì éòáéîcnll ick "dkk"løáãì
äùòî àåäù,dwixie dvilg oebk dvilga

`ed ixdáëòîdxezd dkinqdy xg`n ,

oeyl lr eprny `l oiicre ,"dyri"l "dkk"

.akrn `edy

î äãåäé éáøå"äë" ,"äëëm` :xnelk ,"

dyrn lr cnll `l` dxezd d`a dzid `l

xg`ne ,"dk" xn`l dl ic ,akrn `edy

`edy oeyll s` epcnl ixd ,"dkk" dxn`y

.akrn

åly mnrhïðáødyrnl micnel oi`y

"dk"n akrn `edymeyn `ed ,"dkk"

"cäë"äëë"åäì òîùî àì,llk dyxc

,akrn dyrny "dkk"n ep` micnel ok m`e

.akrn oeyly eprny `l oiicre

oixn`p el`` cenr bl sc iriay wxtdheq

.éáø øáñ÷ àîéì:dazkk rny z`ixw `dzy `xw jixhvi`cnäøåúä ìë
.äøîàð ïåùì ìëá:zqpkd ziaa zexwl.òîù áéúëã íåùîeide jixhvi`

:eipf`l rinydl `l` oeyl lka rny zixwl diyxcz `lc.äìôúipzwc

eal oeekl rcic `pyil `edde edpip ingx `dc `xw jixv `l oeyl lka 'ipzn

:ilvil.ãéçéik`ln ederiiqiy jixv

aizkc edl ikixv `l xeaiv zxyd(el aei`)

ozltza q`en epi` q`ni `l xiak l` od

:miax lyàçâàì åìæàã àéìè åçöð
.àéëåèðàá àáø÷dpedk igxt ekldy

iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipa

rnye mixetkd meia englpe mixetkd mei

mei zcear caer didyk lew za opgei

:mixetkd.àúãéáòz` ciard oeyl lig

dlecb dcear elig(hk l`wfgi):.ñâì÷ñâ
:oei jln my.ìå÷ úá éðàùdcin dze`

zepeyl miraya zrcei jk lr dpennd

zglzyn `ide rinydl dieyry iptn

:dfl minrte dfl minrt zepeyld lkl

.øî øîàã`wxta onwl(:el sc):.åãîìå
:zepeyl miray sqeil.â"äoefnd zkxa

`ira `lc olpn opiqxb `le zkxae aizkc

:ycew oeyl opirac iziz `kidnc `xw

.êøáî äéäù ïåùì ìëáel raw `l

:oeyl aezkd.ïìðî úåãòä úòåáùi`c

`inec opirac xninl `ki` `xw azk `l

`edy lair xde mifixb xd zreayc

:ycewd oeyla.äòîùåaizk `lcn

:dl`a deriayde.ìå÷á åððòéozna

:dpzip ycewd oeylae dxezàåäù øáãì
.áëòî äùòîdwiwxe dvilg oebk da

zepyl xeq`c `aekir rnyn dkkc

:akrn dyrndy xnel dyril eknqe
'øå

ìëdynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew oeyla

enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne `l e`

did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg` oeyla ok

dlibnc ipy 'ta opixn`ck dt lra `xewsc)

(.gi`nili` inc ikid `vi `l mebxz d`xw

dt lr epiid mebxz ixw `we `xwn `aizkc

mebxz ixw `we mebxz `aizkc `kixv `l `ed

xninl dizrc `wlq ikid eyexitl `prci `le

ok m` azkil dpzip oeyl lkac iaxc `ail`

oeyl lka epiid dazkk y"w iax xn`c `d

opax epiid ok m` azkil dpzip oeyl lka ixdy

oeyla iaxc `ail`c mzd `din heytz eze

`de dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd

dlibnc w"ta `id `zbelt(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

`l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

`dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy exizd

wcinl `kil dazkk rny zixw iax xn`c

dl cgeind dazkk xninl `ki`c dipin

r"kc oilitze zefefna oebk icigi dazkpyk

xaqw `nil xn`wc `de ycewd oeylac ecen

dil zile t"d dxn`p oeyl lka dxezd lk iax

ixn`c opaxle zipeei `wec xn`c b"ayxc

mixtq ixn`c opaxc edl zil ycewd oeyla

yexit itl yxtl jixv jk oeyl lka miazkp

:g"x

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

zqxibk xwir d`xp edine ycewd oeyl

dkxa slip `"cqc olpn eda iqxbc mixtqd

ecnri dl` eda aizkc mifixb xd zekxan

jxal(fk mixac)o`k s` ycew oeyla oldl dn

oiwxita opitli y"b i`da `dc(.gl sc onwl)

zkxae aizk ikdl ycewd oeylac mipdk zkxa

itlk gayde dkxady xg`n xnelk 'd z`

`nzqne dvxzy oeyl lka jxal lkez dpikyd

gay ozzy xikn dz`y oeylaaala d"awdl

inlyexia `zi` inp ikde jz`pdl mly

rcei `diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc]

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inlzekxa)

(:n sc`vi dpewizk `ly leg oeyla dxn` elit`

sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e `zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza `ztix jxk `irx oinipac `inec

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn did dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lcúòåáù`pn zecrd

i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy oeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol

zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idy dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`dàéúà`kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz
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enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne `l e`
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åeli`íåéäocxid z` mxaraåäåàùð
íéðäë.

øîàðù:"íéðäëä éìâø úåôë çåðë äéäå
ä ïåøà éàùåð."'

àéðú:øîåà éñåé éáø:

úà íéðäë åàùð úåîå÷î äùìùá
ïåøàä:
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ål opiywnäãåäé éáødvilgy cneld

ok m` ,"dkk"n ycewd oeyla `idéàä
äøîàå äúðòå""minkg epnn ecnly -

- "dipr dipr" dey dxifbäéì ãéáò éàîdn]

"dipr dipr" dey dxifb :xnelk ,[ea yexci

?dpzip dnl

:opiyxtneäéì éòáéîdxifb dcedi iaxl

ick ,"dipr dipr"c deyì éøåîâàìzekxa

c zellweíééåì,ãmdùãå÷ä ïåùìá:xnelk ,

miieln cenll ick dpzip `l ef dey dxifb

dvilgn cenll ick ,jetida `l` ,dvilgl

yxtncke ,ycewd oeyla exn`iy miiell

.lif`e

cenll dcedi iaxl el dnl ike :opiywne

,dvilgn ycewd oeyla exn`iy miiell

óìéìåmiiell dcedi iaxäùîîdey dxifba

?!minkg edecnl xy`ke ,"lew lew"c

dey dxifb oc mc` oi` ixd :opipyne

iaxe ,eizeaxn dlaiw ok m` `l` envrn

"c dey dxifb ,dcediäééðò äééðò"øéîâ
"c dey dxifb eli`e ;eizeaxnìå÷ ìå÷"àì

øéîâ.eizeaxn

éëä éîð àéðúzekxa dcedi iax zrcly

ycewd oeyla mdy micnlp miielc zellwe

,["exn`e epre"] "diipr" mda xn`py dnn

:"mx lew"n ok micneld minkgk `le

:`ipz `dcøîåà äãåäé éáø:

øîàðù íå÷î ìë:xeaica ielzd xaca

"äë,""äëë,""äøéîàå äééðò,"àìà åðéà
ùãå÷ä ïåùìá.

:dcedi iax dl yxtne

"äë" :mitk z`iypa xn`py dn `ed "äë
åëøáúo`kne ,"mdl xen` l`xyi ipa z`

oeyla `idy mitk z`iypl micnel ep`

.ycewd

"äëë"äöéìçã.

"äøéîàå äééðò"íééåìã.

:dpyna epipyãöéë úåìì÷å úåëøá:ïåéë
ïãøéä úà ìàøùé åøáòùmifixb xd l` e`ae

lv`y mky cvay ,oexneyay lair xd l`e

xara dnd `ld" :xn`py ,dxen ipel`

ux`a ,ynyd `ean jxc ixg` ,ocxid

lv` lblbd len ,daxra ayeid iprpkd

oldle ,"dxen ipel`xearie" :xne` `ed

,"dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa`

oel`" s` ,mky oldl xen`d "dxen oel`" dn

:'eke mihay dyy ,mky o`k xen`d "dxen

ïðáø åðúxkfpy] weqtd z` yxtl

gxfnn eidy - l`xyi ipal cnlnd [dpyna

- ocxid ly iaxrnd exarl mkxca ,ocxil

:lair xde mifixb xd md okid

"ïãøéä øáòá äîä àìä:"epiidøáòî
êìéàå ïãøéì,[epnn wegx]äãåäé éáø éøáã,

:xn`p ixdy

"ùîùä àåáî êøã éøçà:"`ean"e

`ed "ynydúçøåæ äîçù íå÷îepiidc

blten "ixg`" xn`py mewn lke ,gxfna

el`d mixddy :xne` aezkdy `vnp ,`ed

ipa micner eid ea gxfnd on miblten eid

.l`xyi

"äáøòá áùåéä éðòðëä õøàá:"øä åìà
ìáéò øäå íéæéøâ,íäá íéáùåéùmeid

íééúåëz` xey` jln aixgpq dlbdy ,

.el` z` mda aiyede mihayd zxyr

"ìâìâä ìåî:"epiidìâìâì êåîñ.

"äøåî éðåìà ìöà:"epiidíëùoipne ;

:ixdy ,mky `edy

:"dxen ipel`" xne` `ed o`kàåä ïìäìå
øîåà:"õøàá íøáà øåáòéå,íëù íå÷î ãò

äøåî ïåìà ãò:dey dxifba epcnle ,"äî
"äøåî ïåìà"ïìäì øåîàäepiidíëù;óà

xen`d "dxen ipel`"ïàëepiidíëù.

éñåé éáøá øæòìà éáø øîà:

éúôééæ äæ øáãáz` izgked :xnelk]

[ly seifdíééúåë éøôñdxeza mipin`nd

,dt lray dxeza mipin`n mpi`e ,azkay

zgafe" :mifixb xda xn`py jezn :mixne`e

mewnd `edy i`ce ,"my zlk`e minly

l"fg zlawk `ly ,ecaerl 'd xgai xy`

epiide ,`iap it lr `id ef dxigay

.milyexia

ikíäì éúøîà:íëúøåú íúôééæ,àìå
íåìë íëãéá íúéìòä!

mz`y mifixb xdy mkl oipn ixdy

xen`d mifixb xd ok` `ed ,my micaer

meyn df ixd ,dxezaíéøîåà íúàù:

"äøåî éðåìà"epiidíëùmifixb xd ok m`e ,

`ed ,dxen ipel` lv` `edy dxeza xen`d

.mkyl jenqd xdd

ok`eù íéãåî åðà óà"äøåî éðåìà"

epiidíëùmxa ,äåù äøéæâá äåðãîì åðà,

eli`eíåúãîì äîá íúà?!

lr mz` miknzqny `l m` :xnelk

mewnl xewn mkl oi` ,dt lray dxez

miknzqn mz`y `vnpe ,mkl ycewnd

.zg`k dze` miyigkne dilr

øîà øæòìà éáø`ly [weqtd z` yxit]

:dcedi iax ixack

"ïãøéä øáòá äîä àìä:"ïãøéì êåîñ,

áéúëã:"ïãøéä úà íëøáòá äéäåz` eniwz

meid mkz` devn ikp` xy` dl`d mipa`d

z` exarzy meia ea :rnyne ,"lair xda

xd didy ixd ,lair xda mze` eniwz ocxid

.ocxil jenq lair

" :aezkd xn`y dneàåáî êøã éøçà
îùäù:"epiidúò÷åù äîçäù íå÷î`edy

`vnp ,`ed blten ixd "ixg`"e ,axrna

on md miblten el`d mixdd :aezkd xne`y

ocxil jenq epiide ,gxfnl miaexwe axrnd

.mixdd gxfnny

"éðòðëä õøàá:"àéä éåç õøàixdy ,

enke ,ieg did mky `iyp xeng oa mky

iegd xeng oa mky dze` `xie" :xn`py

."ux`d `iyp

daxra ayeid" :aezkd xn`ny gxkdae

,el` mixdl oniq ozil `a `l ,"lblbd len

:ixdy

" :iegd mra `xew dz` ji`áùåéä
äáøòá?!"xeyin ux` `idy "ïéá àìäå

ïéáùåé ïä úåòáâå íéøä?!

" :mda `xew dz` ji`eìâìâä ìåî"

?!lblbl jenq rnyncåàø àì àìäåmrd

iegdìâìâä úà.epnn md miwegx :xnelk ?!

`l`øîåà á÷òé ïá øæòéìà éáø:xnelk ,

"lblbd len daxra ayeid" xn`p jkl

:xn`y ,awri oa xfril` iaxckl

ïäì úåàøäì àìà áåúëä àá àì
l`xyiläéðùá êøãd"awd dgpd :xnelk ,

xarn xg`l dipyd mkxca l`xyi z`

dxede ,ux`d z` yeakl e`eaiyk ocxid

,deyaki jxc dfi`a mdleäàøäù êøãë
ïäìjxc l`xyiläðåùàøá:xnelk ,

mze` dgpn oprd didy mixvnn e`viyk

.xacna

:aezkd mze` dgpn jke

"êøã,["ynyd `ean]:mzegpdlêøãá
åëì,íéîøëå úåãùá àìå.

"áùåéä:"åëì áåùéá,úåøáãîá àìå.

"äáøòá:"äáøòá[xeyin ux`]åëì,àìå
úåòáâå íéøäá.

ïðáø åðú:

ïãøéä úà ìàøùé åøáò ãöéë?

íåé ìëád did ,ocxil eribdy crïåøà
íéìâã éðù øçà òñåð,äìéçú òñð íåéäå

.[milbcd lk iptl]

øîàðù" :ìë ïåãà úéøáä ïåøà äðä
íëéðôì øáåò õøàä."

íåéå íåé ìëá,íééåìeid zdw ipaíéàùåð
ïåøàä úà,:[hk b xacna] xn`py enke

okynd jxi lr epgi zdw ipa zegtyn"

dxepnde ogleyde oex`d mzxnyne .dpniz

- "mda ezxyi xy` ycewd ilke zegafnde

åeli`íåéäocxid z` mxaraåäåàùð
íéðäë.

øîàðù:"íéðäëä éìâø úåôë çåðë äéäå
ä ïåøà éàùåð."'

àéðú:øîåà éñåé éáø:

úà íéðäë åàùð úåîå÷î äùìùá
ïåøàä:
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åìáèðù ïåéëåíéîá íéðäë éìâøly

,ocxidíäéøåçàì íéîä åøæçelcg :xnelk ,

mzvexnn mipdkd [oetvn] oininy ocxid in

milere miycbp eide ,dhnl dlrnln

xy` cr ,mipdkd my ecnr jke ;dlrnl

[mexc cva] ml`nyn l`xyi ipa lk exar

.mipdkd ly

øîàðù:"àåáëå[mipdkd]ïåøàä éàùåð
ïãøéä ãò,äìòîìî íéãøåéä íéîä åãîòéå,

ãð åî÷[cp enk eavip]ãçà."

íéî ìù ïäáåâ äîëå:cpd eze`ay

ìéî øùò íéðù]ìéî øùò íéðù ìò,[

ìàøùé äðçî ãâðëxyr mipy ekxe` didy

,lin xyr mipy lr linäãåäé éáø éøáã.

ïåòîù éáøá øæòìà éáø åì øîà:

êéøáãì,ikeì÷ íãàuexlíéì÷ íéî åà
,xzei ddeab in ly ezexidn xnelk ,uexl

?!mc`d ly e` mind ly

øîåà éåä:íéì÷ íéî,uexl:xnelk

zexidnn `id ddeab mind zvexn zexidn

ixde ,mc`ïë íà,ïúåà ïéôèåùå íéî íéàá,

mind edabiy ick jxvpd onfa ixdy

z` xiardl ick ic oi` ,lin a"i mixidnd

,ihi` jldna lin a"i jldn dpgnay oexg`d

.l`xyi ipa z` mithey mind e`vnpe

àìà:oerny iaxa xfrl` iax xn`

íéìåòå ïéùãâð åéäù ãîìîmindïéôéë
ìòïéôéë éáâ,î øúédaebìéî úåàî ùìù,

áøòîå çøæî éëìî ìë ïúåà åàøù ãò.

øîàðù:"éøåîàä éëìî ìë òåîùë éäéå
äîé ïãøéä øáòá øùàdgxfn ikln el`]

,[l`xyi ux` lyøùà éðòðëä éëìî ìëå
íéä ìò,[l`xyi ux` ly daxrn ikln el`]

ä ùéáåä øùà úà'éðá éðôî ïãøéä éî úà
íøáò ãò ìàøùé,íááì ñîéå,äéä àìå

ìàøùé éðá éðôî çåø ãåò íäá."

òùåäé éçåìùì äøîà äðåæä áçø óàå
l`xyi exary mcew ux`d z` lbxl e`ay

:[h a ryedi] dziaa e`agp xy`k ocxid z`

mkl 'd ozp ik izrci miyp`d l` xn`ze"

ebenp ike ,epilr mkzni` dltp ike ux`d z`

.mkiptn ux`d iayei lkøùà åðòîù éë
ä ùéáåä'óåñ íé éî úàmkz`va mkiptn

ixen`d ikln ipyl mziyr xy`e ,mixvnn

xy` berle oegiql ocxid xara xy`

- "mze` mznxgd

áéúëå:[`ad weqta]"ñîéå òîùðå
ãåò äî÷ àìå åðááì."mkiptn yi`a gex

a .`íãåòmicnerád jezïãøé,øîà
òùåäé íäì:l`xyi ipal

ïãøéä úà íéøáåò íúà äî ìò åòã,ìò
åùéøåúù úðîíëéðôî õøàä éáùåé úà,

iayei z` yixedl mkilr elawzy :xnelk

- mkiptn ux`d

øîàðùzxn`e l`xyi ipa l` xac"

ux` l` ocxid z` mixaer mz` ik mdil`

orpkíúùøåäå[eyxbze ,"oekxzze"]ìë úà
íëéðôî õøàä éáùåé."

f` ik ,ocxid z` exarz xy`k :xnelk

zyxeda ocxid zxard z` mz` dpzz

.ryedi dyr jke ,ux`d iayei

ïë íéùåò íúà íàmilawn m` :xnelk ,

,ok zeyrl mkilr mz`ixdáèåî,íàå
åàì,íëéúåà ïéôèåùå íéî ïéàá!

éàî"íëéúåà?`ziixaa exn`y "

"íëúàå éúåà."

.aíãåòmicnerád jezïãøé,ïäì øîà
òùåäé:my ryedia miweqta xn`pd z`

"ëì åîéøäåîëù ìò úçà ïáà ùéà í
ìàøùé éèáù øôñîì,"eniwd mipa` mze`e

.mipdkd ilbx avn zgz l`xyi ipa

áéúëå" :myúåà úàæ äéäú ïòîì
íëáø÷á,øîàì øçîì íëéðá ïåìàùé éë,

íëì äìàä íéðáàä äî,mdl mzxn`e .

,'d zixa oex` iptn ocxid inin ezxkp xy`

mipa`d eide ,ocxid in ezxkp ocxia exara

- "mler cr l`xyi ipal oexkfl dl`d

íéðáì ïîéñ- dl`d mipa`d eid -

ïãøéä úà úåáà åøáòù.

.bïãøéá íãåò,òùåäé ïäì øîà:

"éìâø áöîî ïãøéä êåúî äæî íëì åàù
íéðäëä,íéðáà äøùò íéúù ïëä,[zexg`]

íëîò íúåà íúøáòäå,íúåà íúçðäå
äìéìä åá åðéìú øùà ïåìîá."

z` l`xyi ipa eniwd mipa` mze`ae

z` eltiw jk xg`e ,lair xda gafnd

.lblba mze` eniwde ,mipa`d

ïåìîå ïåìî ìëá ìåëé?

øîåì ãåîìú" :äìéìä åá åðéìú øùà,"

.`ed cigi oeyl "ea"e

éñåé éáø øîà:`ztlg oa

àáà[ia`]àúôìç,ïá øæòéìà éáøå
éàðéëç ïá äéððçå àéúî,åãîòïúåà ìò

íéðáà,íåøòéùå,dzidyúçàå úçà ìë
äàñ íéòáøàë äìå÷ù.

éøéîâå:[l"fg icia dlawe]

ùéðéà éìãîã àðåòèãditebäéôúëì,

äéðåòèã àúìéúcalaéåä`yn caek] ,

caekn yily `ed ,envr lr oreh mc`y

oreh xg` xy`k ,z`yl `ed lbeqny `yn

did mdn cg` lky `vnp ;[etizk lr eze`

.d`q mixyre d`n ly `yn z`yl leki

ì áùçî äúà ïàëîly ecaekìåëùà
glyy milbxnd l`xyi ux`n e`iady]

?!did dnk [dyn

:aygn dz` cvike

ùixdøîàðlgp cr [milbxnd] e`eaie" :

miapr leky`e dxenf myn ezxkie leky`

cg`åäåàùéå[leky`l]íéðùá èåîáone

elhp] mip`zd one [cg` oenix elhp] mipenxd

."[zg` dp`z

ixdeøîàðù òîùîî:ede`yie"èåîá,"

ù òãåé éðéà"íéðùáecivn df ede`yp "

?!hend ly ipyd ecivn dfe ,hend ly cg`d

ok m`eøîåì ãåîìú äî:"íéðùá:"éðùá
úåèåî.

e÷çöé éáø øîà:leky` eze`éðèøåè
,[`yn]éðèøåèã éðèøåèåzgzy `yn]

ici lr `yip leky`d :xnelk !did [`yn

zgz zg`d zehen ipy ly zekxrn izy

.dipyd

eid mipeilrd zehend ipy :cvik

drax` ici lr e`yipe ,dfl df miliawn

eid ,mipeilrd zehend ipy zgze ;miyp`

,jk ,oeqkl`a egpedy zehen ipy cer

l` `vei zehend ipy ly cg`d mzevwy

dvwd z` mi`yepd] milbxn ipy ixeg`n

z` mi`yepe ,[mipeilrd zehend ly cg`d

;milbxn ipy mipezgzd zehend zevw

`vei mipezgzd zehend ly ipyd mzevwe

mze` mi`yepe ,mixg`d milbxnd ipy iptl

.milbxn ipy

drax` leky`d z` e`ypy `vnp

xndrax`e ,df cvn itxr xeha milb

.ipyd ecivn itxr xeha milbxn

ãöéë àä,[did jk ok`y oipn :xnelk] ,

:eid milbxn xyr mipy ixdy

åàùð äðåîùd z`ìåëùàd ;àùð ãçà
ïåîéø,ådãçàäðéàú àùð,eli`eòùåäé

íåìë åàùð àì áìëå.

e`yp `l alke ryediy xg`n :xnelk

,miyp` ipya ic ixd oenixle dp`zle ,melk

,leky`d z` e`yp yi` dpenyy gxkda

z` mi`yep miyp` dpeny `ven dz` i`e

.df ote`a `l` ,leky`d

z` e`yp miyp` dpenyy xg`ne

ly ecaek z` aygn z`vnp ,leky`d

:leky`d

riizqn `edyk cg` lk `yn ixd

xg`ne ,d`q mixyre d`n `ed exiagn

didy ixd ,ez`yl miyp` dpeny ekxvedy

miyye ze`n ryz :leky`d ly ecaek

.d`q

z`iyp i`l minrh ipy `xnbd zyxtne

:alke ryedi

àîéà úéòá éàryedi e`yp `l okl

:melk alkeéáéùçã íåùî,[eid miaeyg]

.z`yl `ly mixg`d mze` ecaike

àîéà úéòá éàå:,z`yl mivex eid `l
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oixn`p el`` cenr cl sc iriay wxtdheq

.'åë åìáèéðù ïåéëåmdixeg`l mind exfg ekezl ozqipka zigxfn ztya

cinz mi`ad minde micner my `l` ohnle mipdkd on oicxei eid `ly

exary cr my ecnr mipdkde cg` cp enw aizkck dlrnl oilere midabp

:mlek.íéî ìù ïäáåâ äîë:qxb.ìàøùé äðçî ãâðë ìéî á"éeidy

mde lin xyr mipy lr lin xyr mipy

cgi exar mdipgn agex mziipgk exar

e`vnp lin xyr mipy agex `edy zenk

xyr mipy jldn `l` oxara edy `ly

elry cr mdipgn jxe` ly lin

edab ocbpke dpgnd seq ly mipexg`

:mind.íéì÷ íéî øîåà éåäon uexl

mipy `l` edab `l mindy k"`e mc`d

oiicry `vnp mnewnl exfge lin xyr

oitheye min oi`ae xearl ewitqd `l

:oze`.ïéôéë:c"eleewex` zenle`óàå
.òùåäé éçåìùì äøîà áçømcew

seq mi zrixw lry ocxid z` exary

:oiicr oicgtzn eidøîà ïãøéá íãåò
.'åë òùåäé ïäìmipdkde aizkck

cr ocxid jeza micner oex`d i`yep

ryedi z` 'd dev xy` mixacd lk mz

aizk ikdc xacd edfe mrd l` xacl

`l` ocxid z` mixaer mz` ik dyna

xnelk 'ebe mzyxede orpk ux` l`

lr mdnr dpzd ocxid z` exariyk

:myixedl zpn.íëéúåà ïéôèåùå
:`ziixaa opiqxb.'åâå íëì åîéøämd

mipdkd ilbx avn zgz eniwdy mipa`d

zea` exary mipal oniq zeidl oexkfl

:ocxid z`ïãøéä êåúî äæî åàù
.'åëå áöîîlair xda eniwdy md

:lblba merawe meltwe gafnd epae

.äéôúëà ùéðéà éìãîãenvr mc`dy

:eriiqn xg` oi`e etizk lr ediabn

.àåä äéðåòèã àúìéú`l` epi`

xg` epirhnyk `yepy ie`yn yily

`yn `yep odn cg` lk didy `vnp

:oi`q j"wáùçî äúà ïàëîå.dnk

miyp` dpny ede`ypy leky`a did

eze` oinixnyk df z` df oiriiqn eide
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:"xayde z`yd epl didõøàä úà íéùîù
- zecakd eizeriqt ici lr -úåúéçùë,

,ecaek aexn ux`a winrn eilbx mewny

.zgyke `nebk ux`a xkipe

"éîìú:"õøàä úà íéùîùici lr -

- zecakd eizeriqtíéîìú íéîìúmlzk ,

.ux`a winrne xtrd dlrny dyixgnd

øçà øáã:

äðá ïîéçàxird z`úðò.

äðá éùùxird z`ùìà.

äðá éîìúxird z`ùåáìú.

inlze iyy onig` mye"÷ðòä éãéìé:"

ïúîå÷á äîç ïé÷éðòîù,oznew daeb aexn ,

.riwxd oelga awepe dler ox`evy dnec

" :aizkäúðáð íéðù òáù ïåøáçåiptl

:"mixvn orev

]éàî"äúðáð?["àîéìéàyùîî äúðáð
?!mixvna xy` orevl mcew mipy ray

ïè÷ åðáì úéá äðåá íãà øùôà,íãå÷
ìåãâ åðáì?!

ãixdáéúë:"íéøöîå ùåë íç éðáåhete

oexag z` mg dpaiy xyt` i`e ,"orpke

ly evx`ay orevl mcew ,orpk ly evx`ay

?!mixvn

äðåáî äúéäù àìàzayein :xnelk

zexitaïòåöá äòáùî ãçà ìò.[ray it]

ux` ly dgayl cnl dz` o`kne

:ixdy ;l`xyi

êì ïéàåznc`íéùøèdyer dpi`y -

- dgl ux` enk ,jk lk zexitõøà ìëá
ïåøáçî øúé ìàøùé,,`ed oky jl rcze

éáëéù äá éøá÷ãmeyne ,[mizn da mixaew]

ux` lkn zexitl die`x zegt ikd oexagy

.l`xyi

øúé úåöøàä ìëá äìåòî êì ïéàå
íéøöî õøàî,øîàðù:[i bi ziy`xa]"ïâë

ä'íéøöî õøàëux` `id ok 'd obk :xnelk ,"

.mixvn

øúé íéøöî õøà ìëá äìåòî êì ïéàå
ïòåöî,áéúëã:[c l diryi]"ïòåöá åéä éë
åéøù,oreva eid l`xyi jln ly eixy]

didy ixd ,"[mixvn jln drxtl zegilya

ayei did `nzqne ,oreva drxt ayei

.xzeia dlernd mewna

äòáùî ãçà äðåáî ïåøáç éëä åìéôàå
ïòåöá.

opiywneåeh` ikéåä íéùøè ïåøáç?

áéúë àäå:"äðù íéòáøà õ÷î éäéå,

êìîä ìà íåìùáà øîàéå,àð äëìà
ik .oexaga 'dl izxcp xy` ixcp z` mly`e

.xn`l mx`a xeyba izaya jcar xcp xcp

.'d z` izcare milyexi 'd ipaiyi aeyi m`

jlie mwie ,melya jl ,jlnd el xn`ie

."dpexag

øá øá äáø àîéúéàå àéåà áø øîàå
ïðçxy`" melya` xn`y dn z` x`al ,

xcp xcp" :xn` aeye ,"oexaga 'dl izxcp

:"xeyba izaya jcar

êìäùick oexagl melya`àéáäì
äìåòì íéùáëxcp xy` excp z` mlyl

jlie mwie" :aezkd xn`nke ,xeyba
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ïúééðçëmipeg eidy l`xyi ipa ly

jk ,agex lin a"i lr jxe` lin a"i daizk

åøáò.ocxid z`

eli`eïåòîù éáøá øæòìà éáø éøáãì-

- mind edab lin ze`n ylyn xzei :xaeqd

åøáò äæ øçà äæá.ocxid z` l`xyi ipa

ãçåmi`xen`d onøîàzwelgn xe`iaa

:mi`pzd

øî ïéádcedi iaxøî ïéáåxfrl` iax

oerny iaxaåøáò ïúééðçë`l` ;l`xyi ipa

:ewlgp jkay

øîdcedi iaxøáñ:ì÷ íãàenk uexl

mind mb ,lin a"i xaer mc`y onfae ,mind

.lin a"i miler

øîåoerny iaxa xfrl` iaxøáñ:íéî
íéì÷milw mind :xnelk ,mc`d on

onfay cr ,mc`d on xzei daxd mzvexna

xzei mind miycbp ,lin a"i xaer mc`dy

.lin ze`n ylyn

íéùðà êì çìù:"ùé÷ì ùéø øîà:jk

:dynl d"awd el xn`êúòãî êì çìù,

l`xyi `l` ,jze` devn ipi` ip` :xnelk

ipi` ip`e ,milbxn gelyl jl exn`y md

.akrn

:ixdy ,gelyl d"awd el deiv `ly oipne

åîöòì òø ÷ìç øøåá íãà ùé íåìë:xnelk ,

did melk ,eze` deiv d"awdy xn`z m`

icil `eal eteqy xac zeyrl el xne`

?!dlwz

áéúëã åðééäå:"øáãä éðéòá áèééå
,"[milbxnd z` gelyl]ùé÷ì ùéø øîàå:

éðéòá,mgleyl ahed calaìù åéðéòá àìå
íå÷î.

epiptl miyp` dglyp ,exn`ze" :aizk

õøàä úà åðì åøôçéå:"

àáà øá àééç éáø øîà:íéìâøî:xnelk

,milbxn gelyl eywiay mze`åðååëúð àì
dligzklnìàøùé õøà ìù äúùåáì àìà;

:ixdy

àëä áéúëgelyl l`xyi ipa zli`ya

" :milbxnõøàä úà åðì åøôçéå,"áéúëå
íúä:[bk ck diryi]"äøôçå[dyea oeyl]

äîçä äùåáå äðáìä."

" :aizkíúåîù äìàå:[milbxnd ly]

øåëæ ïá òåîù ïáåàø äèîìjxved dnle ,"

seqa xn`p ixde ,"mzeny dl`e" :xnel

gly xy` miyp`d zeny dl`" :dyxtd

?!"ux`d z` xezl dyn

÷çöé éáø øîà:åðéãéá úøåñî äæ øáã
åðéúåáàî,åàø÷ð íäéùòî íù ìò íéìâøî,

ick ,"mzeny dl`e" :aezkd xn` jkle

.mdizenya wiiczy

åðéãéá äìò àì åðàåyxtle yexclàìà

z`ãçà" :`ede ,mdnìàëéî ïá øåúñ."

øåúñ:êåøá ùåã÷ä ìù åéøáã øúñù
àåä,ly e`pey z` dyre yigkd :xnelk

:xnelk ;i`ca ["xedp ibq" oeyl] d"awd

`ide ,daeh ux` l`xyil d"awd gihady

.efk dpi`

ìàëéî:á÷ä ìù åàðåù äùòù"ä
["xedp ibq" :oeyl"]êîx`eanke ,[ylg]

ziad lra elit` :mixne` eidy [` dl] onwl

ux`n eilk `ivedl leki epi` [mlerd oec`]

."epnn `ed wfg ik" ,l`xyi

ïðçåé éáø øîà,åðà óàe yexcpøîàð
" `ed dnéñôå ïá éáçð:"

"éáçð:"êåøá ùåã÷ä ìù åéøáã àéáçäù
àåä.ody zenk oxn` `le

"éñôå:"òñéôùblicåéúåãî ìòìù
àåä êåøá ùåã÷ä'd ixac z` xn` `le ,

.ody zenk

ïåøáç ãò àáéå áâðá åìòéå:""åàáéå"

äéì éòáî?!eid daxd ixdy ,xnel

àáø øîà:úöòî áìë ùøéôù ãîìî
íéìâøî,úåáà éøá÷ ìò çèúùðå êìäå

.oexaga xy`

jkeïäì øîà:zea`l alkéúåáà,åù÷á
íéîçø éìò,íéìâøî úöòî ìöðàù.

le ecal alk jld dnleenr jld `

:ik ,ryediòùåäé,åéìò äùî ù÷éá øáë
íéîçø,øîàðù:"ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå
òùåäé,"" :xnelíéìâøî úöòî êòéùåé äé."

áéúëã åðééäå:[ck ci xacna]"éãáòå
åîò úøçà çåø äúéä á÷ò áìë`lnie

dny `a xy` ux`d l` eize`iade ,ixg`

."dpyixei erxfe

ryedia xn`py enke ,`id oexag ef ux`e

z` ozie ,ryedi edkxaie" :[bi ci ryedi]

dzid ok lr .dlgpl dpeti oa alkl oexag

meid cr dlgpl ifpwd dpeti oa alkl oexag

,"l`xyi idl` 'd ixg` `lin xy` ori dfd

epcnl "dny `a xy`" aezkd xn`nne

.oexagl `ay df `ed alky

" :aizkéîìúå éùù ïîéçà íùåicili

:mdizeny z` `xnbd zyxtne ,"wprd

"ïîéçà:"åéçàáù ïîåéîxeaibd ,

.l`nyd on daeyg oinidy myk ,eig`ay

"éùùzgte cgt" [b dki`] oeyl `ed "

:"xayde z`yd epl didõøàä úà íéùîù
- zecakd eizeriqt ici lr -úåúéçùë,

,ecaek aexn ux`a winrn eilbx mewny

.zgyke `nebk ux`a xkipe

"éîìú:"õøàä úà íéùîùici lr -

- zecakd eizeriqtíéîìú íéîìúmlzk ,

.ux`a winrne xtrd dlrny dyixgnd

øçà øáã:

äðá ïîéçàxird z`úðò.

äðá éùùxird z`ùìà.

äðá éîìúxird z`ùåáìú.

inlze iyy onig` mye"÷ðòä éãéìé:"

ïúîå÷á äîç ïé÷éðòîù,oznew daeb aexn ,

.riwxd oelga awepe dler ox`evy dnec

" :aizkäúðáð íéðù òáù ïåøáçåiptl

:"mixvn orev

]éàî"äúðáð?["àîéìéàyùîî äúðáð
?!mixvna xy` orevl mcew mipy ray

ïè÷ åðáì úéá äðåá íãà øùôà,íãå÷
ìåãâ åðáì?!

ãixdáéúë:"íéøöîå ùåë íç éðáåhete

oexag z` mg dpaiy xyt` i`e ,"orpke

ly evx`ay orevl mcew ,orpk ly evx`ay

?!mixvn

äðåáî äúéäù àìàzayein :xnelk

zexitaïòåöá äòáùî ãçà ìò.[ray it]

ux` ly dgayl cnl dz` o`kne

:ixdy ;l`xyi

êì ïéàåznc`íéùøèdyer dpi`y -

- dgl ux` enk ,jk lk zexitõøà ìëá
ïåøáçî øúé ìàøùé,,`ed oky jl rcze

éáëéù äá éøá÷ãmeyne ,[mizn da mixaew]

ux` lkn zexitl die`x zegt ikd oexagy

.l`xyi

øúé úåöøàä ìëá äìåòî êì ïéàå
íéøöî õøàî,øîàðù:[i bi ziy`xa]"ïâë

ä'íéøöî õøàëux` `id ok 'd obk :xnelk ,"

.mixvn

øúé íéøöî õøà ìëá äìåòî êì ïéàå
ïòåöî,áéúëã:[c l diryi]"ïòåöá åéä éë
åéøù,oreva eid l`xyi jln ly eixy]

didy ixd ,"[mixvn jln drxtl zegilya

ayei did `nzqne ,oreva drxt ayei

.xzeia dlernd mewna

äòáùî ãçà äðåáî ïåøáç éëä åìéôàå
ïòåöá.

opiywneåeh` ikéåä íéùøè ïåøáç?

áéúë àäå:"äðù íéòáøà õ÷î éäéå,

êìîä ìà íåìùáà øîàéå,àð äëìà
ik .oexaga 'dl izxcp xy` ixcp z` mly`e

.xn`l mx`a xeyba izaya jcar xcp xcp

.'d z` izcare milyexi 'd ipaiyi aeyi m`

jlie mwie ,melya jl ,jlnd el xn`ie

."dpexag

øá øá äáø àîéúéàå àéåà áø øîàå
ïðçxy`" melya` xn`y dn z` x`al ,

xcp xcp" :xn` aeye ,"oexaga 'dl izxcp

:"xeyba izaya jcar

êìäùick oexagl melya`àéáäì
äìåòì íéùáëxcp xy` excp z` mlyl

jlie mwie" :aezkd xn`nke ,xeyba

למשך כעמוד דו
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åàáéå åëìéåic ixde :"oxd` l`e dyn l`

dnl "eklie" ,"e`eaie eaeyie" :xne` didy el

?!il

øîàyxitïåòîù éáø íåùî ïðçåé éáø
éçåé ïádkildd lr zyxcp "eklie" zaiz :

- aeyl ick dkildd lr `le ,lbxl

eùé÷î- "e`eaie eklie" - xn`y aezkd

äëéìä,lbxl ick milbxnd lyäàéáìly

,milbxndäàéá äîlebixd on milbxnd ly

dzidäòø äöòá,äëéìä óàmilbxnd ly

dzid lbxläòø äöòáepeekzp dligzny ,

.drx ux`d zaic `ivedl

" :`qib cgn aizkåì åøîàéå åì åøôñéå,

åðàáalg zaf mbe ,epzgly xy` ux`d l`

dgaya exaicy ixd ,"dixt dfe `id yace

,ux`d lyådixza eli`áéúë" :æò éë ñôà
íòäzelecb zexeva mixrde ux`a ayeid

?!ux`d ly dzepba xacl e`ay ixd ,"c`n

ïîéñ:ef zkqna xi`n iax ly zexninl

.`úîà;.aåãëì;.bäéåì.

:zn` .`øîàyxitéáø íåùî ïðçåé éáø
øéàî:meyne ;i`pba eniiqe gaya egzt ok` :

yúîà øáã åá ïéàù òøä ïåùì ìë
åúìéçúá,åôåñá íéé÷úî åðéàoi` :xnelk ,

mixne`y mirneyd al lr milawzn eixac

xacl milbxnd egzt jkitle ,dz` i`ca :el

elawziy ick ,l`xyi ux` ly dgaya

.mirneyd al lr exn`iy mixacd x`y

" :aizkäùî ìà íòä úà áìë ñäéå:"

äáø øîà:ïúéñäùipal alk [owizyd]

l`xyiíéøáãá.

äééæçãalkéòúùî à÷ã òùåäéìik]

l` xacn ryedi z` alk d`xy xg`n

e ,[mrdäéì éøîàryedil l`xyi ipa

eh` ike :did ixixryììîé äòéè÷ ùàø ïéã
el oi`y df :xnelk ?![xaci rehw ey`xy df]

?!epipta xaci - ux`a wlg lehil mipa

jk jezneøîà:eala alkàðéòúùî éà,

éì ïéîñçå àúìéî éá éøîàz` gzt` m`]

ilr mb xnel dn md e`vni ,xacl it

.[ipewizyie

jkitløîàïäì:dnkga l`xyil alk

íøîò ïá åðì äùò ãáìá åæ éëå?!

jk jezneéøáñ:l`xyi ipaäéúåðâály

dynéòúùî à÷e ,alkå÷éúùéà`ed jled]

.[ewzy okle ,dyn ly ezepba xacl

åäì øîàixde :l`xyi ipal alk

åðàéöåädyníéøöîî,íéä úà åðì òø÷å,

ïîä úà åðìéëàäå,øîàé íà:dyn eplåùò
mklòé÷øì åìòå úåîìåñ,eh` ikeàì

åì òîùð?!

"y i`ce `eldäìòð äìòminyl s` -

- epilr devi m`äúåà åðùøéålkep leki ik ,

!"dl

" :aizkåøîà åîò åìò øùà íéùðàäå
ìëåð àì:"epnn `ed wfg ik mrd l` zelrl

àôô øá àðéðç éáø øîà:

äòù äúåàá íéìâøî åøáã ìåãâ øáã
:exn`yk"åðîî àåä ÷æç éëexn` `le "

seb lr ok exn` eli`k df ixdy ,"epz`n"

,xzqp iyilyìåëéáë,úéáä ìòá åìéôà
,my eilk z` ciwtd m` ,mlerd oec`åðéà

àéöåäì ìåëéz`íùî åéìëepqeg meyn ,

.da ayeid mrd ly

xezl da epxar xy` ux`d" :aizk

dze`àéä äéáùåé úìëåà õøàok exn`e ,"

daxd miweqr ux`d iayei z` e`xy iptn

:mdizn zxeawa

àáø ùøã:àåä êåøá ùåã÷ä øîà:éðà
äáåèì äéúáùç,milbxnd lyäåáùç íäå

äòøì!ux`d ly

äáåèì äéúáùç éðà:åèîã àëéä ìëã,

åäãéã àáéùç úîe`ay mewn lkl]

,[mewnd iayezay aeygd zn ,milbxndéë
åãøèðã éëéämewnd iayeiåìàùì àìå

åäééøúáà`le ,ezxeawa micexh eidiy ick]

.[milbxnd lr zexzein zel`y el`yi

éøîàã àëéàå:áåéàäéùôð çð[aei` zn]

,mdilr ezekf obz `ly ickéìåë åãéøèàå
àãéôñäá àîìòmicexh mlek eide]

.[ectqda

eli`eäòøì åáùç íä,:ux`d lr exn`e

"àéä äéáùåé úìëåà õøà."

wpr ipa militpd z` epi`x mye" :aizk

,militpd oníéáâçë åðéðéòá éäðå,åðééä ïëå
:"mdipira

àéùøùî áø øîà:dååä éø÷ù íéìâøî
.[eid mipxwy]

ixdyàîìùá" :exn`y dnåðéðéòá éäðå
íéáâçë"epybxd mdil` qgiay epiidc

- miabgk epnvrééçì![aeh ixd]

àìà" :exn`y dníäéðéòá åðééä ïëå"

,miabg lrk epilr elkzqd miwprdy epiidc

ik ,`ed xwy dféòãé ååä àðîmdl oipn]

?![mdilr miwprd eayg dn zrcl

:`xnbd dgecàéä àìåo`k did `l ,

!xwy

éìéáà éøáî ååä éëeid xy`k ik]

aexn d`xad zcerql miayei miixen`d

[mdl eidy mizndéæøà éúåúéøáî ååä
,[zexadl miayei eid mifx` zgz]åäðéæç éëå

éðìéàá éáúé å÷ìñmilbxnd e`x xy`ke]

miler eid ,mdiptl cenrl mi`xi eide mze`

[mifx`d daebl milbxndéòîùmilbxnd

éøîà÷ã:miixen`dåîãã éùðéà ïðéæç÷
éðìéàá éöî÷ìmze` mirney eide] ,

miyp` epi`x :dfl df mixne` mdyk milbxnd

.[zepli`a milnp iienc

:aizkíìå÷ úà åðúéå äãòä ìë àùúå
åëáéå:`edd dlila mrd

ïðçåé éáø øîà äáø øîà:íåéä åúåà
]áøò[äéä áàá äòùú,eêåøá ùåã÷ä øîà

àåä:

åëá ïädf dlilaíðéç ìù äéëá,éðàå
íäì òá÷àdf dlilúåøåãì äéëáeay ,

.zeycwn iza izy eaxgp

" :aizkíúåà íåâøì äãòä ìë åøîàéå
íéðáàá,"áéúëå" :cinä ãåáëå'äàøð

ãòåî ìäàá:"

àáà øá àééç éáø øîàzekinq yexcl

:"'d ceake mipa`a mze` mebxl" :ze`xwnd

ãîìî,åìèðùdcrd lkíå÷øæå íéðáà
äìòî éôìë.

" :aizkúáéã éàéöåî íéùðàä åúåîéå
äôéâîá äòø õøàä,g"zt"a dcewp z"iad]

iptl [dricid `"da "dtibnda" :enk `ede

:"'d

ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà:"dtibnd"a

,dcn cbpk dcn mdl die`xde drecid

cnlleäðåùî äúéî åúîù-

ckeàôô øá àðéðç éáø øîà:éáø ùøã
àúøîú øôë ùéà àìéù:

íðåùì ááøúùðù ãîìî,ìò ìôðå
íøåáéè,íðåùìî íéàöåé íéòìåú åéäå,

íøåáéèá íéñðëðå,íéñðëð íøåáéèîåjxc

mphaíðåùìádcin z`fe ,[mpeyll miay]

.rxd oeyl exaicy dcin cbpk

øîà ÷çöé øá ïîçð áøå:äøëñàáileg]

[oexba xnebe miirna ligzndåúî`edy ,

.rxd oeyl ixacn lr `ad ileg

ïî ìàøùéáù ïåøçàä äìòù ïåéëå
ïãøéä,ïîå÷îì íéî åøæçekiynd :xnelk ,

.meyly lenzk mzvexna
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.mepidiba

àéðúã àä àìæà ïàîë`id in zrck]

:[d`ad `ziixad

uegl l`xyi ux`n] `vz ik :aizk

jidl` 'd epzpe ,jiaie` lr dnglnl [ux`l

zti zy` diaya zi`xe .eiay ziaye jcia

."dy`l jl zgwle da zwyge ,x`ez

xzein "eiay ziaye" aezkd xn`y dne

aezkd `ae ,`edíéðòðë úåáøìx`yn e`]

[zene` drayõøàì äöåçáù,ïéøæåç íàù
ïúåà ïéìá÷î äáåùúámdn gwil lekie ,

.x`ez zti zy`
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miyigkn mipyy heyt xacd ixdy ,`id

dlawzpy xg` ecird m` s` ,cg`d ixac

ipy mewna cg` cr ixac oi`y ,ezecr

e ,micrepzpyn d`a `l jgxk lr

weicd `l` da iepyd oicd seb eprinydl

ly zncewd `aad yxtle ,dpnn `veid

.da xaecn ote` dfi`a cg` cbp cg`

mipy edeyigkda `wec :wiicl yi jke

,dzeye oey`x zecr dlhay `edãç àä
,ãçå,eyigkn cala cg`y.äúåù äúéä àì

dlawzpy xg`l oey`xl eyigkd ipyy

.mirney ep` z`nhp xn`y oey`xle ezecr

o`kne.àééç éáøã àúáåéú`aad cinrny

mdipy ecirda cg` cbp cg` ly zncewd

cbp cg`a s` df ote`a ixdy ,zg` zaa

dibdl yi jgxk lre ,dzey dzid cg`

eyigkda xaecne ,'dzey dzid `l' `lerk

.oic ziaa ezecr dlawzpy xg`l exiag

:ipyne.àééç éáø êì øîà`iig iax leki

.jl xnel

.êéîòèéìå`l' qxeb dz`y jkxcle

.'dzey dzid

.`yixc `weicn ilr dywn dz`y cr

.àôéñ àîéà`weicn jnvr lr dywd

.`tiqc

:opzcøîåà ãçàå ,úàîèð íéøîåà íéðù
.äúåù äúéä àì ,úàîèð àìo`k mbe

heyt xacd ixdy `id dxzi dpyn dxe`kl

m` s`e ,mipy ixac yigkdl leki cg` oi`y

d`a `l jgxk lre ,mxeaic ick jez cird

`l` da iepyd oicd seb eprinydl epzpyn

zncewd `aad yxtle ,dpnn `veid weicd

.da xaecn ote` dfi`a cg` cbp cg` ly

mipyl cg` yigkda `wec :wiicl yi jke

.dzey dpi`e eixac elhay `ed,ãçå ãç àä
cg`l cg` yigkd m`.äúåù äúéäipyy

y exeaic ick jez oey`xl eyigkdoey`x l

.oic ziaa dlawzpy iptl ezecr dlhae

,mkixacl oia ,ixacl oiay ,`vnp

.dyw dpynd

,df xg` dfa xaecny wiiecn `yixa ik

wiiecn `tiqae .oey`xl eyigkn ipyd oi`e

.oey`xl eyigkn ipye ,zg` zaa xaecny

dvxzl jxc oi`eàìàcinrp m`äìåë
.úåãò éìåñôá

weicd z` epcnll dpynd llk d`a `le

,da iepyd oicd seb z` `l` ,dpnn `veid

.x`apy itke

,àéä äéîçð éáøå,epzpyn dpyy `pzd

.`ed dingp iax

íå÷î ìë :øîåà äéîçð éáø àéðúã
,ãçà ãò äøåú äðéîàäù.dheq zecra oebk

.úåòã áåø øçà êìäzecray it lr s`

ieaixl lwyn oi` mixyk miyp` ipy ly

ly zecra ,d`nk miaeyg mipyy ,zercd

.zerc aex xg` mikled cg` cr

åoklåùòef zecraíéùð éúùzecirnd

ãçà ùéàá.cg` yi` ly ezecr cbp

.ãçà ùéàá íéùðà éðùëipy enk

cr ixac oi`y ,cg` cbp micirnd miyp`

.micr ipy mewna cg`

zecr gk miyp izyl oi`y it lr s`e

xg` ef zecra mikled ,cg`d xy`n xzei

s`e .herind cbp mipn`p aexde ,zerc aex

oeik ,xyk cg`de zeleqt miypdy it lr

sicr xykd oi` ,ef zecra mipn`p mileqty

zecirnd miyp yly oicd `ede .leqtd lr

.zepn`p ylyd ,miyp izy cbpk

mipye z`nhp xne` cg` ,epipyy edfe

.dzey dzid z`nhp `l mixne`

z`nhp xne` xyk cg` :jk eyexite

l zexne` miyp izyeit lr s` ,z`nhp `

zecr dlawzpy xg`l mizyd ecirdy

mizydy itl ,dzey dzid ,oic ziaa xykd

dfa elit` ,cg`d ixac yigkdl zepn`p

.df xg`

cg`e z`nhp mixne` mipy ,epipyy edfe

.dzey dzid `l ,z`nhp `l xne`

z`nhp zexne` miyp izy :jk eyexite

it lr s` ,z`nhp `l xne` xyk cg`e

,miypd ly oxeaic ick jez xykd cirdy

leki cg`d oi`y itl ,dzey dzid `l

.zg` zaa elit` ,mizyd ixac yigkdl

,éøîàã àëéàå:mixne`e miwleg yie

,àø÷éòî øùë ãçà ãò àúàã àëéä ìë
.ïééîã ãçà ãòë ,éîð íéùð äàî åìéôà

cirde zecrl xyk yi` `ay lk

i` ,oic ziaa ezecr dlawzpe ,z`nhpy

mdy it lr s` ,eyigkdl mileqtl xyt`

miaeyg mpi` miax mileqty itl ,epnn miax

epi` xyk cg`y myke ,xyk cg` crk `l`

dlawzpy xg`l oey`xl eyigkdl leki

zeleki opi` miyp d`n s` ,oic ziaa ezecr

.eyigkdl

`ae z`nhpy ecirdy miax mileqt oke

`ly mxeaic ick jez cirde xyk cg` cr

mileqtk xyk cg`y ,dlha mzecr z`nhp

zecrl yigkny myke ,aeyg `ed miax

mileqtd zecrl mb yigkn ,zg` zaa exiag

.zg` zaa
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òîù úéø÷:

:opiyxtneïìðî?oeyl lka zxn`p `idy

meynáéúëã:"ìàøùé òîù:rnyne ,"

òîåù äúàù ïåùì ìëá.

ïðáø åðú:

òîù úéø÷z`xwpäáúëëoeyla

,ycewdéáø éøáã.

íéøîåà íéîëçå:ïåùì ìëá.z`xwp `id

:opiyxtneéáøã àîòè éàî?

" :`xw xn`c meynåéäådl`d mixacd

:rnyne ,"jaal lr meid jevn ikp` xy`

åäé ïúééååäáepiide ,iepiy `ll md xy`k ,

.ycewd oeyla

åly mnrhïðáøz`xwp `idy mixaeqd

c meyn `ed ,oeyl lkaàø÷ øîà:"òîù"

òîåù äúàù ïåùì ìëá.

:opiywneéîð ïðáøå,áéúëä"åéäå,"

?!ycewd oeyla edi oziieda :rnync

y mixaeq opax :opiyxtneàåää"eide"

,`a `ed cnlläðàø÷é àìùrny z`ixwl

òøôîìjzia jixryae" :xn`iy oebk ,

."zefefn

:opiywneéáøåoeyll "eide"n yxecd

ok m` ,ycewdòøôîì äðàø÷é àìù,äéìðî
?![el oipn]

:opiyxtneäéì à÷ôð`xwi `ly iaxl

:rxtnl rny z`ixwîeide" xn`py dn

" xnel el dide ,"dl`d mixacdíéøáã,"

" xn`eíéøáãädp`xwi `ly cnll ick ,"

.rxtnl

ïðáøå`ly cnll ef dyxc mikixv oi`y

:"eide"n edeyxc xaky ,rxtnl dp`xwi

"íéøáã""íéøáãä"åäì òîùî àì.dyxcl

éîð éáøårny z`ixw oi`y xaeqd -

- ycewd oeyla `l` z`xwpáéúëä:"òîù"

.rney dz`y oeyl lka rnyne

:opipyneàåää"rny"äéì éòáéî,iaxl

ickì" :cnläúàù äî êéðæàì òéîùä
êéôî àéöåî`le rny z` `xewd lke ,"

.`vi `l epf`l rinyd

ïðáøåzxzein "rny" zaiz oi`y -

- df oic cnll mzhiylïàîë äéì éøáñ
øîàã:åðæàì òéîùä àìå òîù úà àøå÷ä,

àöé.

:`xnbd zl`ey ceréáø øáñ÷ àîéì
:[iax xaeqy xnel `ed gxkd m`d]

למשך מדף הכ עמוד כ



קה המשך ביאורים למסכת סוטה מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"

.miztenae zeze`ae lecb `xenae diehp

ux`d z` epl ozie ,dfd mewnd l` ep`iaie

dpd dzre .yace alg zaf ux` ,z`fd

dzzp xy` dnc`d ixt ziy`x z` iz`ad

il dzzp" cr "izcbd"n - df `xwne ,"'d il

.ycewd oeyla `l` xn`p epi` -"'d

äöéìçåmixac] dxez dxn`y dn `ed ,

z` zgwl yi`d uetgi `l m`e" :[f dk

,mipwfd l` dxryd eznai dzlre ,eznai

my eig`l miwdl inai o`n :dxn`e

exir ipwf el e`xwe .inai da` `l ,l`xyia

.dzgwl izvtg `l :xn`e cnre ,eil` exace

dvlge ,mipwfd ipirl eil` eznai dybpe

lrn elrp:dxn`e dzpre ,eipta dwxie ,elbx

zia z` dpai `l xy` yi`l dyri dkk

zexn`p opi` ,zexkfpd zexin`d lke ,"eig`

.ycewd oeyla `l`

úåìì÷å úåëøádxez dxn`y dn `ed ,

:[hk `i mixac]l` jidl` 'd j`iai ik dide"

dzzpe ,dzyxl dny `a dz` xy` ux`d

lr dllwd z`e mifixb xd lr dkxad z`

jxc ixg` ocxid xara dnd `ld .lair xd

daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd `ean

mixac] xn`pe ."dxen ipel` lv` lblbd len

xd lr mrd z` jxal ecnri dl`" :[ai fk

iele oerny ,ocxid z` mkxara mifixb

ecnri dl`e .oinipae sqeie xkyyie dcedie

xy`e cb oae`x ,lair xda dllwd lr

lk l` exn`e miield epre .ilztpe oc oeleafe

dyri xy` yi`d xex` .mx lew l`xyi yi`

xcq seq cr] "'d zarez dkqne lqt

:dkxa ,dllw lkl minicwn eide ,[zellwd

,"dkqne lqt dyri `l xy` yi`d jexa"

.cala ycewd oeyla xn`p lkde

íéðäë úëøá.mitk z`iypa mixne`y

ìåãâ ïäë úëøáåxg` mixetkd meia

,miycwd ycewa caer didy meid zcear

itk zekxa dpeny jxane ,dxeza `xew did

.a n onwl dpynd zx`any

êìîä úùøôåonwl dpyna dl yxtn ,

.` `n

äôåøò äìâò úùøôådxn`y dn `ed ,

dnc`a llg `vni ik" :[` `k mixac] dxez

dcya ltep dzyxl jl ozp jidl` 'd xy`

l` daexwd xird dide .edkd in rcep `l

.xwa zlbr `idd xird ipwf egwle llgd

etxre .dlbrd z` `idd xird ipwf ecixede

.iel ipa mipdkd eybpe .lgpa dlbrd z` my

.llgd l` miaexwd `idd xird ipwf lke

z` ekty `l epici :[xird ipwf] exn`e epre

mipdkde] ."e`x `l epipire dfd mcd

'd dzict xy` l`xyi jnrl xtk" :[mixne`

lkde ;"l`xyi jnr axwa iwp mc ozz l`e

.xn`p ycewd oeyla

íòä ìà øáãîù äòùá äîçìî çåùîå,

dide" :[a k mixac] dxez dxn`y dn `ed

lecbd] odkd ybpe dnglnd l` mkaxwk

ynpyxn`e .mrd l` xace [jk myl g

meid miaxw mz` l`xyi rny :mdil`

l` mkaal jxi l` ,mkiaie` lr dnglnl

'd ik .mdiptn evxrz l`e eftgz l`e e`xiz

mr mkl mgldl mknr jledd `ed mkidl`

xne` odkd oi`e ,"mkz` riyedl mkiaie`

.ycewd oeyla `l`

:dpynd zyxtneãöéë íéøåëéá àø÷î,

oeyla `l` xn`p `ed oi`y oipn :xnelk

?!ycewd

" :mixeka `xwna xn`py meynúéðòå
ä éðôì úøîàå'êéäìà,"ïìäìåzekxa iab

zellweøîåà àåä"åøîàå íéåìä åðòå- "

dipr" dey dxifba micnel ep` ixde

:"diprïìäì äî- zellwe zekxaa -ïåùìá
ùãå÷ä,ïàë óà- mixeka `xwna -ïåùìá
ùãå÷ä.

:dpynd zyxtn ceräöéìç`idy

ycewd oeylaãöéë:cnlp `ed oipn ,

" :dvilga xn`py meynäøîàå äúðòå,"

ïìäìåzellwe zekxaaøîåà àåä:"åðòå
åøîàå íéåìä- "

dipr" dey dxifba micnel ep` ixde

:"diprïìäì äî- zellwe zekxaa -ïåùìá
ùãå÷ä,ïàë óà- dvilga -ïåùìá
ùãå÷ä.

øîåà äãåäé éáø:êéøö åðéàdcnell

:dcinl `id dnvrny ,dey dxifba dvilgl

" :dvilga xn`py meynäøîàå äúðòå,

äëë,":epcnl ixdäæä ïåùìá øîàúù ãò
.dxeza azkpy

:dpynd zyxtn cerúåìì÷å úåëøá
ãöéë:eid

ïãøéä úà ìàøùé åøáòù ïåéë,ìà åàáå
ïåøîåùáù ìáéò øä ìàå íéæéøâ øälv`]

,[oexneyäøåî éðåìà ìöàù íëù ãöáù-

meyn ,mky cva mdy oipneøîàðù
:[hk `i mixac]l` jidl` 'd j`iai ik dide"

dzzpe ,dzyxl dny `a dz` xy` ux`d

lr dllwd z`e mifixb xd lr dkxad z`

.lair xdïãøéä øáòá äîä àìäjxc ixg`

,daxra ayeid iprpkd ux`a ,ynyd `ean

"dxen ipel` lv` lblbd len-

ïìäìå- mdxa` iab -øîåà àåä:

"õøàá íøáà øåáòéå,ãò íëù íå÷î ãò
äøåî ïåìà"-

:dey dxifba micnel ep` ixdeäî"ïåìà
äøåî"ïìäì øåîàäepiid mdxa`aíëù,

äøåî ïåìà óà[dxen ipel`]ïàë øåîàä

epiid miielaíëù.

:f` ik ,mixd mze`l eribd xy`keäùù
íéèáùíéæéøâ øä ùàøì åìò;äùùå

ìáéò øä ùàøì åìò íéèáù.

íéåìäå íéðäëäåäèîì íéãîåò ïåøàäå
òöîàá- mixdd ipy oia

ïåøàä úà ïéôé÷î íéðäëä,úà íéåìäå
íéðäëä,ïàëîå ïàëî ìàøùé ìëåipy lr

.mixdd

øîàðù:[bl g ryedi]"ìàøùé ìëå
åéð÷æååéèôåùå íéøèåùå,äæîå äæî íéãîåò
ïåøàìzixa oex` i`yep miield mipdkd cbp

mifixb xd len l` eivg ,gxf`k xbk ,'d

xd len l` eivgde [mifixb xd retiya]

z` jxal 'd car dyn dev xy`k ,lair

dkxa micwdl] dpey`xa l`xyi mrd

ixac lk z` [ryedi] `xw ok ixg`e .[dllwl

xtqa aezkd lkk dllwde dkxad dxezd

,dyn dev xy` lkn xac did `l .dxezd

l`xyi ldw lk cbp ryedi `xw `l xy`

."maxwa jledd xbde shde miypde

åëôäz` miieldíéæéøâ øä éôìë íäéðô,

äëøáá åçúôå:"äùòé àì øùà ùéàä êåøá
äëñîå ìñô,"åìàå åìàåipyay mihayd

mixddïîà ïéðåò.

aeyeåëôäz` miieldøä éôìë íäéðô
ìáéò,äìì÷á åçúôå:"øùà ùéàä øåøà

äëñîå ìñô äùòé,"ïîà ïéðåò åìàå åìàå.

,dllw jk xg`e dkxa miyer eid jkeãò
úåìì÷å úåëøá ïéøîåâù.

íéðáàä úà åàéáä êë øçàåe`ivedy

,ea exaryk ocxid onçáæîä úà åðáåxda

,lairãéñá åäåãñå,ìë úà åéìò åáúëå
ïåùì íéòáùá äøåúä éøáã,øîàðù:

z` exarz xy` meia dide" :[a fk mixac]

,jl ozep jidl` 'd xy` ux`d l` ,ocxid

zcye ,zelecb mipa` [ocxia] jl zenwde

eniwz ocxid z` mkxara dide .ciya oze`

e`ivezy zexg` mipa`] dl`d mipa`d z`

xda meid mkz` devn ikp` xy` [ocxid on

xda] my zipae .ciya mze` zcye ,lair

`l mipa` gafn ,jidl` 'dl gafn [lair

z` dpaz zenly mipa` .lfxa mdilr sipz

'dl zeler eilr zilrde ,jidl` 'd gafn

zgnye ,my zlk`e minly zgafe .jidl`

ly] mipa`d lr zazke .jidl` 'd iptl

z`fd dxezd ixac lk z` [gafndøàá
áèéä."

åìèðå[exzq]íéðáàä úàgafnd ly

mdilr eaixwdy xg`] ,lair xda epa xy`

,[dyxta exn`py zepaxwd z`åàáåipa

l`xyi
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.`ïãøéä úà åøáòùë.

.aúà åáéñäùëååçéøéxn`py enke ,

izzp d`x ryedi l` 'd xn`ie" :[a e ryedi]

.ligd ixeab dkln z`e egixi z` jcia

swd dnglnd iyp` lk xird z` mzeaqe

."mini zyy dyrz dk ,zg` mrt xird z`

mipdkd l` oep oa ryedi `xwie" :[e weqt]

draye ,zixad oex` z` e`y mdil` xn`ie

iptl ,milaei zextey dray e`yi mipdk

xird z` 'd oex` aqie" :[`i weqt] ."'d oex`

epilie dpgnd e`eaie ,zg` mrt swd

."dpgna

.båîå÷îì åäåøéæçäùëåiycw ziaa

enke ,dnly dpa xy` ziaa miycwd

z` dnly ldwi f`" :[`-g ` mikln] xn`py

i`iyp zehnd iy`x lk z` l`xyi ipwf

dnly jlnd l` l`xyi ipal zea`d

xirn 'd zixa oex` z` zelrdl ,milyexi

lk dnly jlnd l` eldwie .oeiv `id cec

yceg `ed bga mipzi`d gxia l`xyi yi`

e`yie l`xyi ipwf lk e`eaie .iriayd

e`iaie" :[e weqt] ."oex`d z` mipdkd

l` enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

itpk zgz l` ,miycwd ycew l` ziad xiac

."miaexkd

למשך מדף הג עמוד כ

meynäöò äúåàá åéä àìùyx`y l

leky` `iadl epeekzp mdy ,milbxnd

dizexity myk :xnel ick ,jk lk dpeyn

mixeabe mipeyn diayei jk ,mipeyn

.mideabe

iax ly mzwelgnl `xnbd day o`k

ewlgpy ,oerny iaxa xfrl` iaxe dcedi

lin a"i mideab eid m` ,ocxid in ly mdaeba

ze`n ylyn xzei mideab eidy e` ,cala

.lin

äá éâéìô,:mzwelgn xe`iaa ewlgpéáø
àçôð ÷çöé éáøå éîà.

ãçmixkfpd mi`xen`d onøîàjkay ,

:mi`pzd ewlgp

äãåäé éáø éøáãìedab `l :xaeqd -

- lin a"i `l` mind

למשך מדף הד עמוד א

`p dkl`" :`ed aezkd yexite ,"dpexag

'dl izxcp xy` ixcp z` mly`e oexaga

meyn ,oexagl jld jkle ;"[xeyba]øîàã
øî:

íéìéàmi`ianáàåîî,eíéùáëmi`ian

ïåøáçî.md miaehy iptn ,

,`id drxn ux` oexagy x`ean ixd

?!miaehe mipny dly miyak okle

:opipyneäðéîdz` jziiyewn :xnelk ,

dzid `le ,dzid miyxh ux`y ipriiqn
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עי� מראית חשש אי� לתחו� חו� אבל ישראל, בה .32גרי�

ìàøùé úåùøá úåùòì åçéðäì øåñàשעושה נכרי –
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הישראל. ובבית ישראל לצור� אפילו הישראל ציווי ללא

úáùá åì ïúðù åäåãùçéבקבלנות אפילו שאסור –35.

çåéø àø÷ð äæ ïéàåהמלאכה כשמרוויח רק הוא דריוח –

ג� מהמלאכה ליהנות כשיכול אבל בשבת, שנעשית בגלל
וכ� בשבת, המלאכה שהרויח נקרא אינו השבת לאחר
כגו� בשבת הנכרי עבודת ידי על מתרבי� הישראל כשנכסי
הישראל בשביל מעות וגובה המרח� את מפעיל שהנכרי

כשלוחו) מחזי .37(ואז
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שהישראל יודע אינו הנכרי שהרי הישראל, דעת על עושה
בשבת כשנעשית על38מרוויח עושה הנכרי ודאי אלא ,

כשלוחו נראה – מרויח שהישראל כיו� ואעפ"כ עצמו, דעת
בשבת .39כשעושה

úáùá äëàìîä úéùòðחזר רמג לסימ� בתרא במהדורא –
דעת על מלאכתו עושה שהנכרי שכל והכריע רבינו, בו

מכ�40עצמו כתוצאה הנגר� הישראל לריוח לחשוש אי�
הישראל של כשלוחו נראה שהנכרי גור� אינו זה .41וריוח

øéúîù éî ùéåבמהדורא רבינו לדעת מתאימה זו שיטה –

לעצמו הנכרי מעבודת הישראל לריווח לחוש שאי� בתרא
שמבאר42בשבת האופ� הא� להל� שנכתב מה וראה ,

רבינו לשיטת מתאי� הסעי� בהמש� זו שיטה רבינו
בתרא. במהדורא

zexewn

מלאכה32) העושה בנכרי ב סעי� רמד בסי' המבואר ע"פ
בפרטי זה על שנתבאר מה ש� וראה ישראל, של בשדהו

בזמננו. ההלכות
ה.33) ס"ק
וראה34) טעמא, ומהאי וד"ה מהר"� והנה ד"ה רמג לסימ�

י. סעי� על להל�
ד.35) סעי� על כנ"ל
ו)36) סעי� רמג (סימ� לעיל ג� נתבארו אלו חשדות שני

שעושה (שכל ישראל, של במרח� בקבלנות המתעסק בנכרי

ה). ס"ק קו"א ישראל, ברשות כעושה נחשב במחובר
סעי�37) רמג וסימ� ס"ט, רמד סי' דלעיל מבואר ג.כ�
קבלנות38) שאוסרי� כמו לאסור יש ריווח בלא שג� ובפרט

שכר. לו קצ� כשלא
ו.39) ס"ק קו"א
רמד.40) בסימ� המבוארי� כתנאי� שכר לו וקצ� בקבלנות
כשלוחו41) מחזי מחמת הוא החשש שכל לעיל כמבואר

בלבד.
ו.42) ס"ק בקו"א הט"ז) (שיטת זו שיטה לבאר כתב כ�
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mixe`ia

ìàøùé úåùø åðéàù�השיי מקו� כל נחשב ישראל רשות –
שאי� עיר היא אפילו בתחומה, או העיר בתו� ונמצא לישראל

עי� מראית חשש אי� לתחו� חו� אבל ישראל, בה .32גרי�

ìàøùé úåùøá úåùòì åçéðäì øåñàשעושה נכרי –

אחרו� בקונטרס ישראל: ברשות עצמו לצור� 33מלאכה

לצור� מלאכה עושה הנכרי א� שאפילו דיעות רבינו הביא
במהדורא אמנ� בו, למחות צרי� הישראל בבית עצמו

מעצמו34בתרא עושה שהנכרי כל להתיר לדינא הכריע
הישראל. ובבית ישראל לצור� אפילו הישראל ציווי ללא

úáùá åì ïúðù åäåãùçéבקבלנות אפילו שאסור –35.

çåéø àø÷ð äæ ïéàåהמלאכה כשמרוויח רק הוא דריוח –

ג� מהמלאכה ליהנות כשיכול אבל בשבת, שנעשית בגלל
וכ� בשבת, המלאכה שהרויח נקרא אינו השבת לאחר
כגו� בשבת הנכרי עבודת ידי על מתרבי� הישראל כשנכסי
הישראל בשביל מעות וגובה המרח� את מפעיל שהנכרי

כשלוחו) מחזי .37(ואז

úáùá äëàìîä úéùòðשהנכרי מטע� אינו זה איסור –

שהישראל יודע אינו הנכרי שהרי הישראל, דעת על עושה
בשבת כשנעשית על38מרוויח עושה הנכרי ודאי אלא ,

כשלוחו נראה – מרויח שהישראל כיו� ואעפ"כ עצמו, דעת
בשבת .39כשעושה

úáùá äëàìîä úéùòðחזר רמג לסימ� בתרא במהדורא –
דעת על מלאכתו עושה שהנכרי שכל והכריע רבינו, בו

מכ�40עצמו כתוצאה הנגר� הישראל לריוח לחשוש אי�
הישראל של כשלוחו נראה שהנכרי גור� אינו זה .41וריוח

øéúîù éî ùéåבמהדורא רבינו לדעת מתאימה זו שיטה –

לעצמו הנכרי מעבודת הישראל לריווח לחוש שאי� בתרא
שמבאר42בשבת האופ� הא� להל� שנכתב מה וראה ,

רבינו לשיטת מתאי� הסעי� בהמש� זו שיטה רבינו
בתרא. במהדורא

zexewn

מלאכה32) העושה בנכרי ב סעי� רמד בסי' המבואר ע"פ
בפרטי זה על שנתבאר מה ש� וראה ישראל, של בשדהו

בזמננו. ההלכות
ה.33) ס"ק
וראה34) טעמא, ומהאי וד"ה מהר"� והנה ד"ה רמג לסימ�

י. סעי� על להל�
ד.35) סעי� על כנ"ל
ו)36) סעי� רמג (סימ� לעיל ג� נתבארו אלו חשדות שני

שעושה (שכל ישראל, של במרח� בקבלנות המתעסק בנכרי

ה). ס"ק קו"א ישראל, ברשות כעושה נחשב במחובר
סעי�37) רמג וסימ� ס"ט, רמד סי' דלעיל מבואר ג.כ�
קבלנות38) שאוסרי� כמו לאסור יש ריווח בלא שג� ובפרט

שכר. לו קצ� כשלא
ו.39) ס"ק קו"א
רמד.40) בסימ� המבוארי� כתנאי� שכר לו וקצ� בקבלנות
כשלוחו41) מחזי מחמת הוא החשש שכל לעיל כמבואר

בלבד.
ו.42) ס"ק בקו"א הט"ז) (שיטת זו שיטה לבאר כתב כ�
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mixe`ia

øåñà àåäù äãåî øéúîä óàפסק בתרא במהדורא –

מהרי"ל וכתב המתירה, זו כשיטה שלשיטתו43רבינו
כיו� עני�, בכל מתירה – המתירה זו שדיעה יתכ� במהדו"ב

כלל ריווח לנכרי כשאי� וא� לדעתו, עושה שהנכרי
השבת .44מעבודת

zexewn

ואיל�.43) ד יט, עמוד ה סי' שו"ת רבינו אחי
בשבת44) מהכלי ליהנות שלא להחמיר יש זו לדיעה ג� אול�

יא. סעי� כדלהל� שיעשו עד שבת במוצאי ולהמתי�

שבת בער להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

ה. סעי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
xgyd zekxa zekld - jexr ogley

מה‡ והנהגת� הע�ל� סדר על חכמי� ��נ�� ה�חר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�רכ�ת
זה על ה�א �ר�� לה�ד�� ��ברכ� י��, �כל נהני� ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�ר��ת
מני� לה�לי� וי��, י�� �כל ז�, הנאה ��הני� רא��נה ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ�פע�
ועד מערב וי�� י�� �כל לבר� אד� �ל �ח�ב �רכ�ת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָה�אה
�הי� מע�ה ידי על ה�ל��, עליו ה�ל� �וד ���� �מ� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�קר,
מה על י�דעי� הי� ולא מ��ראל נפ��ת מאה י�� �כל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֹמתי�
�כל �רכ�ת מאה ות�� ה�ד�, �ר�ח והבי� �חקר עד מתי�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהי�
ק'. �גימטר�א "על" על", הק� ה�בר "נא� ל�בר ורמז ְְִִַַָָָ�ֶֶַ�ְְֶֶַָָי��.
מע�� �אל אלהי� ה' מה י�ראל "וע�ה ה��רה מ� ל�בר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוסמ�

"מאה". א�א "מה" �קרי אל ה'", את ליראה א� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�י

�מיד, �לזכר� א�ת� �לאהבה ה' את ליראה �ה� �רכ�ת, מאה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוה�
�פ��ת �ג' וצהרי� ובקר ערב �מיד ��בר� ה�רכ�ת ידי ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
וה� עת. �בכל י�� �כל ה�ב�ע�ת �רכ�ת ��אר ה�חר ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָ�ברכ�ת
קריאת לפני �ב' �פ��ת, �ג' נ"ז ה�ענית: �י�� א� �רכ�ת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָק'
ס"ב. הרי � עינינ�" "ירא� ע� לאחריה וג' ערבית �ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ�מע
ו"ה��ציא" ידי�" נטילת "על �רכ�ת: ח' מבר� ה�ילה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ�בסע�דת
לפניו מבר� ה�ז�� ��בר�ת ��ס ועל ה�ז��, �ר�ת �ל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָוד'
לי��, ��ה�ל� ה��יל" "�ר�ת �� ואחר ע'. הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�לאחריו
הרי � נ�מה" ו"אלהי יצר" ו"א�ר ��חר, ידי�" נטילת ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹו"על
ט�בי�" חסדי� "ה��מל עד ל�כוי" מ"ה��ת� �רכ�ת וט"ו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָע"ד.
�ל ואחת �פ�י�, �ל �ב' ה��רה, �רכ�ת וג' פ"ט. הרי �ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
�מע קריאת לפני ���י� ו"י���ח", �אמר", �"בר�� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָציצית,

ק'. הרי � לאחריה ְְֲֲֵֶַַַָואחת

�פ�י�, �ל �רכ�ת �ב' �רכ�ת, ל"ו � �פ��ת מג' חסר� ְְְְְְִִִִֶַָָָָ�ב��ת
סע�ד�ת, ב' �ל וט"ז מ�ס�, �ל ז' ונ��ספ� עינינ�". "ירא� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָ�בר�ת
ה��� ק��� �ל ואחת ה��ס, על ���ק�� ה�ילה ק��� �ל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָ�ב'
��מי�. �מיני �פר�ת למ�א�ת� צרי� � י"ג חסר� כ"ו. הרי �ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹ
וה�פטיר ���רה ה��ראי� �רכ�ת וי�מע יכ�� � ל� אי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָוא�
לא א� אבל רפ"ד. �סימ� ��ת�אר �מ� אמ�, אחריה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹויענה

אחריה וע�נה מבר� �רכה איזה ���דע �י על א� ה�רכה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָי�מע
�ר�ת ל� ��� מי אבל �רכ�ת. ק' למני� ל� ע�לה אינ� � ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאמ�
להריח יכ�ל ה���רי� �בי�� ה�רכ�ת. ��מיעת י�צא אינ� �ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
א� �ע� �ל על לבר� אפ�ר אי א� �רכ�ת, ק' מ�י� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�למ�אות
יכ�� וה�אר רי"ז, �סימ� ��ת�אר �מ� ה�עת, �ה�ח ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלא
��תע�ה מי יע�ה וכ� ���ר. ה�ליח �חזרת ה�רכ�ת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ��מיעת

ה�ילה: סע�דת �ל ח' ל� �חסר� י��, ְְְְִֶֶַַַָָמ�ע�ד

·.�� ��תח�ב ��עה אחת �ל לבר� נתקנ� ה�חר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�רכ�ת
�כ���מע נ�מה". "אלהי יאמר � מ�נת� ���ע�ר ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�הינ�,
חל�ק� �כ���ב� בינה". ל�כוי "ה��ת� יבר� � ה�רנג�ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָק�ל
עיניו על יד� �כ���יח ער�י�". "מל�י� יבר� � מ��ב ְִִֵֶַַַָָ�ְְְֲִֵַָָ�ְוה�א
קד� לעי� יד לה��יט אס�ר החל�ק �ר� ��א (אבל חל�ק ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ר�
עורי�". "��קח יבר� � ד') �סימ� ��ת�אר �מ� ידי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנטילת
�הי� עצמ�תיו ��ניע מ�ני אס�רי�", "מ�יר יבר� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�כ����ב
�פ�פי�, ז�ק� יבר� � �כ���ק� �פ�תי�, �מ� ה�ילה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ל
מעמד�. על עמדה ועכ�ו ה�ילה �ל �פ�פה ק�מת� ְְְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָָָ�היתה
ה�י�". על האר� "ר�קע יבר� � �אר� רגליו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�כ���יח
ל���ת ואי� צר�י". �ל לי "�ע�ה יבר� � מנעליו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�כ���על
מ�ני ר�י�, ל��� �ה�א �קמ�, הכ"� � "צרכי" ול�מר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ַה��ח

�ה�א מנעלי� נעילת על א�א אינ� ז� (ועל��רכה האד� צר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מה�). ���הנה עצמ� �פני עליה� מבר� � צרכיו ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�אר
"א�ר ל�מר ��הגי� וי� גבר". מצעדי "ה�כי� יבר� � ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�כ�ה�ל�
לערוה �ינ� ה�פסיק האבנט ל�ב� א� חג�ר� �כ�ח�גר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהכי�".
מצנפת א� ��בע �כ���י� �גב�רה". י�ראל "א�זר יבר� �ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

�תפארה". י�ראל "ע�טר יבר� � ְְְְְִִֵֵֵָָָָֹ�רא��

לפי �אחר�ת? ולא א�� �רכ�ת �ב' י�ראל �� הז�ר� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָֹ�ְָָול�ה
אינ� ��א��ת �א��ת, �מ� אינ� �י�ראל וה��בע ֵָ�ֶָ�ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ�החג�רה
צניע�ת מ��� כ� �� ה� �י�ראל אבל �לבד, ה��� להנאת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָא�א
��א � וה��בע לערוה, ל�� �י� להפסיק � החג�רה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ְ�קד�ה,
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מק�� מ�ל ה�י�, מ� �זה א��ר �אי� וא� הרא�, �ג��י ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהא
על �מי� מ�רא ממ�י� �� ידי �על ה�א, �קד�ה צניע�ת ְְִִֵֶַַַַָָָָ�ְְִִַמ�ת

ֹרא��.

� �ניו �כ���טל ידי�". נטילת "על יבר� � ידיו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�כ���טל
ה' א�ה �ר�� עד כו' רצ�� ויהי וכו' מעיני �נה "ה�עביר ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָיבר�
אחר אמ� לענ�ת ואי� י�ראל". לע�� ט�בי� חסדי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ��מל
אחת �רכה �ה�ל מ�ני רצ��", "ויהי קד� מעיני" �נה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"ה�עביר
��רי� �י על וא� �"בר��". וח�תמת �"בר��" ���תחת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ�ֲאר�ה
ט�בי�" חסדי� �"��מל ל�מר י� ה�תיחה, מעי� החתימה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָל�מר
�נה חבלי ��עביר ה�א �ר�� ה�ד�� �ע��ה החסד ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָה�א

ֵֵָמעיניו:

�אינ�‚ הארצ�ת ע�י מ�ני וג� נק��ת ה�די� �אי� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעכ�ו
אחריה� ע�ני� וה� ה�נסת �בית לס�ר� נהג� � א�ת� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָי�דעי�
לברכ�ת ��מי� אינ� א�� ��רכ�ת ח�בת�, ידי וי�צאי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָאמ�
ק��נ� "א�ר ��בר� לפי לע��ת�, ע�בר לבר� ��רי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהמצו�ת
וה�דאה �בח �ה� ה�ל� �רכ�ת אבל לע��ת", וצ�נ� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�מצ�תיו
�רנג�ל ק�ל �מע ואפ�� .�� אחר �� א�ת� לבר� יכ�ל �ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ
� מבר� מכ� ��אחר �יו� ��חר, עליו לבר� יכ�ל � ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�חצ�ת

�כיפה: �ע�ר חכמי� �ה� נתנ� ְְֲִִִֶָָָָֹלא

��י"„ ע�ני "��א י��: �כל לבר� אד� �ח�ב �רכ�ת ג' ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹוע�ד
יאמר ה�ב�י ואפ�� א�ה". ע�ני ו"��א עבד" ע�ני ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹו"��א
על א�א מהעבד�ת, החר�ת על ה�רכה �אי� עבד", ע�ני ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"��א

�ה�. ח�בת �הא�ה �מצו�ת א�א ח�ב העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�אי�

ה�א �ר ���ע�ה �י �ר", "�ע�ני ��אמר א�מרי� י� � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוגר
"��א יאמר לא אבל חד�ה. וע��ה �ר�ה ונע�ה ���לד ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ�קט�
יאמר כ� �י על וא� ע��ת�. �תח�ת ��י היה �הרי ��י", ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹע�ני
מ�ל מעבד, וגר�ע נכרי �היה �י על וא� עבד". ע�ני ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"��א
היה א� אבל המצו�ת. �כל �להתח�ב להת��ר יכ�ל היה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמק��
וי� ר��. �חרר� כ� א� א�א לה��חרר, יכ�ל היה לא � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעבד
�חירת� ידי על נת��ר �י �ר", "�ע�ני לבר� ל� �אי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�מרי�
על ה� א�� ��רכ�ת המק�לי� �ברי �לפי י�ראל. �דת ְִֵֵֶַָָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ��חר
א�ה א� עבד א� ��י נ�מת �� נד�ק ��א ��ילה נ�מת� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹיציאת

.�� לבר� יכ�ל ה�ר �� �ְֵֵֵַַָָ

עליו ��צ�יק �מ� וה�א �רצ�נ�", "�ע�ני לבר� נ�הג�ת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוה��י�
הרעה: על ה�י� ִֶַַָָָאת

�סדר‰ לס�ר� י� � ה�נסת �בית א�ת� ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ���ס�רי�
�מק�מ�ת �ג�� מנהג�. לפי �מק�� מק�� �ל �ה� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ��תח�בי�
ה�לכי� �� ואחר �ח�ה מנעלי� ונ�עלי� �לל יח� ה�לכי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�אי�
מצעדי "ה�כי� �� ואחר צר�י" �ל לי "הע��ה �ח�ה מבר� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
נ�עלי� �� ואחר ה�ית �ת�� יח� קצת �ה�לכי� �במק�מ�ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָגבר".

"ה מברכי� � ל��ק (וכ�����צאי� �ח�ה" גבר מצעדי �כי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ער�י�"). �"מל�י� עורי�" "��קח ִ�ְְְְֲִִִִֵַַַלעני�

"מ�יר מ�ר�ת ח�� �ל��, �כ� אי� � ה�רכ�ת �סדר טעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוא�
לא � �פ�פי�" "ז�ק� �ר� �א� �פ�פי�", ו"ז�ק� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַֹאס�רי�"
ה�א ה��מה זקיפת ��כלל מ�ני אס�רי�", "מ�יר ויבר� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹיחזר

�נית. זה על לבר� יחזר ול�ה �תנ�עת�, האיברי� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹה�רת

"��א לבר� יחזר � עבד" ע�ני "��א �ח�ה �ר� א� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבל
�אינ� ���י מעלה ��� לפי מהעבד, �ר�ע �ה��י א� ��י" ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָע�ני

אחרי א�א אחריו מיחס זרע� �אי� יח�ס, ל� אי� �העבד ֲֲֵֶַַָָָ�ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ�עבד,
ע� � החמ�ר ע� �ה לכ� "�ב� ��אמר: �בהמה, �מ� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהא�
להת��ר יכ�ל ה�כרי וג�, �נכרי. כ� �אי� מה לחמ�ר", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה��מה

�עבד. כ� �אי� מה �מ�ר, �י�ראל ולהי�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמעצמ�

"��א לבר� יחזר � א�ה" ע�ני "��א �ח�ה �ר� א� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹוכ�
המצו�ת �כל להתח�ב יכ�לה אינ� �הא�ה ועבד", ��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָע�ני
ל�ק�� ה�דאה ל�� וצרי� ר��, ���חרר� ועבד ��ת��ר נכרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�
ה' לעבד זכה א�א ��ה�, �מע�ה חלק� �� ��א ה�א ֲֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְֶֶַָָֹ�ר��

מ���: י�תר אליו קר�ב ָ�ְְִִֵֵָָולהי�ת

Â�ות�נ�ה �ח". ל�ע� "ה��ת� לבר� ��הגי� א�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹ�מדינ�ת
��רדה �ח ���ת מ�ני ה�למ�ד, חתימת אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹה�א�ני�
"חד�י� �אמר�: �כמ� אד�, �ל �ח� מתח�� י�� �בכל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹלע�ל�,
וה�א חבר� אצל ��ד�� מפקיד וד� ��ר אמ�נת�", ר�ה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָל�קרי�
ה�ד�� אצל נ�מת� מפקיד אד� וכל �מקלקל, �ל�י ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ְֲִַָמחזיר�
ורא� �רג�עה, חד�ה ל� מחזיר� וה�א עיפה ערב לעת ה�א ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ר��

ה�ה. ה�ד�ל החסד על �רכה לת�� ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָה�א�ני�

�רכה לת�� אד� ��� �יד �ח �אי� מ�ני לאמר�, מפק�קי� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוי�
ות�נת ה�נהג לדח�ת �דאי �זה ואי� ה�למ�ד. חתימת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָאחר
נת��טה ��א א� ה�א�ני�, ��נ�ה ��א �רכה (אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹה�א�ני�
ה�ל. לדברי �לל לאמר� אי� � ה���ר רב �� נהג� ולא ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֹ��נת�
ה'" א�ה "�ר�� להד�יס ��א ה�ד�יסי� �יד למח�ת צרי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹולכ�
ה�ל). לדברי לב�לה �רכ�ת ה� �י �ב���ת, �ח��ת ��ה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ�ס��
�ג�� נ�ספ�ת, אחר�ת �רכ�ת ��חר לבר� ��הגי� ��� מה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
ואי� �יד� ה�א טע�ת �פלי� מג�י� �ר�� נ�פלי�" ס�מ� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ"�ר��

�לל: ְְְָָָלאמר�

Êמע� ��א �ג�� מה�, �אחד נתח�ב לא א� ה�חר �רכ�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל
(א� חגר ��א א� לב�, ��א א� הל�, ��א א� �רנג�ל, ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹֹק�ל
מעיניו), �נה חבלי להעביר הצר� ולא ה�ילה �ל נע�ר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ�ְְֵֶַַָָָָֹ�היה

יאמר�ה. לא � �� נתח�ב ��א �רכה �א�ת� א�מרי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹי�

והנהגת�, ע�ל� �ל ס��ר� על �ה� ה�רכ�ת ��ל א�מרי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוי�
א� א�ת� מבר� � האר�" ו"ר�קע בינה" ל�כוי "ה��ת� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ג��
�ג�� להנאת� �ה� ה�רכ�ת אבל �ה�, נתח�ב ��א �י ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
�גב�רה" י�ראל ו"א�זר גבר" מצעדי ו"ה�כי� ער�י�" ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ְֲִַ"מל�י�
ער� מ�ת� על ���כב �ג�� �ה�, נתח�ב לא א� י�ראל" ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹו"ע�טר

�לל. יאמר� לא �ְְֵַֹֹ

�סדר�, ��� יבר� � �לל �ה� נתח�ב לא �אפ�� א�מרי� ְְִָָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹוי�
מברכי� א�א �לבד, עצמ� הנאת על ה�רכ�ת �אי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמ�ני
� נהנה אינ� ה�א וא� הע�ל�, צרכי �רא ה�א �ר�� ְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�ה�ד��

ל���ת. ואי� ���ט ה�נהג וכ� נהני�. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָאחרי�

עורי�", "��קח יבר� לא ס�מא כ� �י על �א� �א�מר מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוי�
ל�כוי "ה��ת� יבר� חר� אבל �ג�פ�. החסר �בר �ה�א ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יו�

אינ� האז� ��מיעת �יו� ��רכה.בינה", מז�רת ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְְֶֶַָָ

אפ�ר א� ה�רכ�ת, �ל ח��ב לידי עצמ� להביא ט�ב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�לכ�ח�ה
ולח�ר ולל�� ליל� ל� י� �ני� �ל על �כ��, אפ�ר אי (וא� ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹ�ְְְִִֶָל�

�נ�ה): לסברא לח�� �די �רכ�תיה�, ��ס�ר קד� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�לע�ר

השחר ברכות הלכות מו, סימ� א חלק

אֿז סעיפי� ברכות, ושאר
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מק�� מ�ל ה�י�, מ� �זה א��ר �אי� וא� הרא�, �ג��י ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהא
על �מי� מ�רא ממ�י� �� ידי �על ה�א, �קד�ה צניע�ת ְְִִֵֶַַַַָָָָ�ְְִִַמ�ת

ֹרא��.

� �ניו �כ���טל ידי�". נטילת "על יבר� � ידיו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�כ���טל
ה' א�ה �ר�� עד כו' רצ�� ויהי וכו' מעיני �נה "ה�עביר ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָיבר�
אחר אמ� לענ�ת ואי� י�ראל". לע�� ט�בי� חסדי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ��מל
אחת �רכה �ה�ל מ�ני רצ��", "ויהי קד� מעיני" �נה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"ה�עביר
��רי� �י על וא� �"בר��". וח�תמת �"בר��" ���תחת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ�ֲאר�ה
ט�בי�" חסדי� �"��מל ל�מר י� ה�תיחה, מעי� החתימה ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָל�מר
�נה חבלי ��עביר ה�א �ר�� ה�ד�� �ע��ה החסד ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָה�א

ֵֵָמעיניו:

�אינ�‚ הארצ�ת ע�י מ�ני וג� נק��ת ה�די� �אי� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעכ�ו
אחריה� ע�ני� וה� ה�נסת �בית לס�ר� נהג� � א�ת� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָי�דעי�
לברכ�ת ��מי� אינ� א�� ��רכ�ת ח�בת�, ידי וי�צאי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָאמ�
ק��נ� "א�ר ��בר� לפי לע��ת�, ע�בר לבר� ��רי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהמצו�ת
וה�דאה �בח �ה� ה�ל� �רכ�ת אבל לע��ת", וצ�נ� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�מצ�תיו
�רנג�ל ק�ל �מע ואפ�� .�� אחר �� א�ת� לבר� יכ�ל �ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ
� מבר� מכ� ��אחר �יו� ��חר, עליו לבר� יכ�ל � ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ�חצ�ת

�כיפה: �ע�ר חכמי� �ה� נתנ� ְְֲִִִֶָָָָֹלא

��י"„ ע�ני "��א י��: �כל לבר� אד� �ח�ב �רכ�ת ג' ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹוע�ד
יאמר ה�ב�י ואפ�� א�ה". ע�ני ו"��א עבד" ע�ני ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹו"��א
על א�א מהעבד�ת, החר�ת על ה�רכה �אי� עבד", ע�ני ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"��א

�ה�. ח�בת �הא�ה �מצו�ת א�א ח�ב העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�אי�

ה�א �ר ���ע�ה �י �ר", "�ע�ני ��אמר א�מרי� י� � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוגר
"��א יאמר לא אבל חד�ה. וע��ה �ר�ה ונע�ה ���לד ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ�קט�
יאמר כ� �י על וא� ע��ת�. �תח�ת ��י היה �הרי ��י", ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹע�ני
מ�ל מעבד, וגר�ע נכרי �היה �י על וא� עבד". ע�ני ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"��א
היה א� אבל המצו�ת. �כל �להתח�ב להת��ר יכ�ל היה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמק��
וי� ר��. �חרר� כ� א� א�א לה��חרר, יכ�ל היה לא � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעבד
�חירת� ידי על נת��ר �י �ר", "�ע�ני לבר� ל� �אי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�מרי�
על ה� א�� ��רכ�ת המק�לי� �ברי �לפי י�ראל. �דת ְִֵֵֶַָָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ��חר
א�ה א� עבד א� ��י נ�מת �� נד�ק ��א ��ילה נ�מת� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹיציאת

.�� לבר� יכ�ל ה�ר �� �ְֵֵֵַַָָ

עליו ��צ�יק �מ� וה�א �רצ�נ�", "�ע�ני לבר� נ�הג�ת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוה��י�
הרעה: על ה�י� ִֶַַָָָאת

�סדר‰ לס�ר� י� � ה�נסת �בית א�ת� ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ���ס�רי�
�מק�מ�ת �ג�� מנהג�. לפי �מק�� מק�� �ל �ה� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ��תח�בי�
ה�לכי� �� ואחר �ח�ה מנעלי� ונ�עלי� �לל יח� ה�לכי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�אי�
מצעדי "ה�כי� �� ואחר צר�י" �ל לי "הע��ה �ח�ה מבר� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
נ�עלי� �� ואחר ה�ית �ת�� יח� קצת �ה�לכי� �במק�מ�ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָגבר".

"ה מברכי� � ל��ק (וכ�����צאי� �ח�ה" גבר מצעדי �כי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ער�י�"). �"מל�י� עורי�" "��קח ִ�ְְְְֲִִִִֵַַַלעני�

"מ�יר מ�ר�ת ח�� �ל��, �כ� אי� � ה�רכ�ת �סדר טעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוא�
לא � �פ�פי�" "ז�ק� �ר� �א� �פ�פי�", ו"ז�ק� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַֹאס�רי�"
ה�א ה��מה זקיפת ��כלל מ�ני אס�רי�", "מ�יר ויבר� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹיחזר

�נית. זה על לבר� יחזר ול�ה �תנ�עת�, האיברי� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹה�רת

"��א לבר� יחזר � עבד" ע�ני "��א �ח�ה �ר� א� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבל
�אינ� ���י מעלה ��� לפי מהעבד, �ר�ע �ה��י א� ��י" ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָע�ני

אחרי א�א אחריו מיחס זרע� �אי� יח�ס, ל� אי� �העבד ֲֲֵֶַַָָָ�ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ�עבד,
ע� � החמ�ר ע� �ה לכ� "�ב� ��אמר: �בהמה, �מ� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהא�
להת��ר יכ�ל ה�כרי וג�, �נכרי. כ� �אי� מה לחמ�ר", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה��מה

�עבד. כ� �אי� מה �מ�ר, �י�ראל ולהי�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמעצמ�

"��א לבר� יחזר � א�ה" ע�ני "��א �ח�ה �ר� א� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹוכ�
המצו�ת �כל להתח�ב יכ�לה אינ� �הא�ה ועבד", ��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָע�ני
ל�ק�� ה�דאה ל�� וצרי� ר��, ���חרר� ועבד ��ת��ר נכרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�
ה' לעבד זכה א�א ��ה�, �מע�ה חלק� �� ��א ה�א ֲֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְֶֶַָָֹ�ר��

מ���: י�תר אליו קר�ב ָ�ְְִִֵֵָָולהי�ת

Â�ות�נ�ה �ח". ל�ע� "ה��ת� לבר� ��הגי� א�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹ�מדינ�ת
��רדה �ח ���ת מ�ני ה�למ�ד, חתימת אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹה�א�ני�
"חד�י� �אמר�: �כמ� אד�, �ל �ח� מתח�� י�� �בכל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹלע�ל�,
וה�א חבר� אצל ��ד�� מפקיד וד� ��ר אמ�נת�", ר�ה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָל�קרי�
ה�ד�� אצל נ�מת� מפקיד אד� וכל �מקלקל, �ל�י ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ְֲִַָמחזיר�
ורא� �רג�עה, חד�ה ל� מחזיר� וה�א עיפה ערב לעת ה�א ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ר��

ה�ה. ה�ד�ל החסד על �רכה לת�� ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָה�א�ני�

�רכה לת�� אד� ��� �יד �ח �אי� מ�ני לאמר�, מפק�קי� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹוי�
ות�נת ה�נהג לדח�ת �דאי �זה ואי� ה�למ�ד. חתימת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָאחר
נת��טה ��א א� ה�א�ני�, ��נ�ה ��א �רכה (אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹה�א�ני�
ה�ל. לדברי �לל לאמר� אי� � ה���ר רב �� נהג� ולא ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֹ��נת�
ה'" א�ה "�ר�� להד�יס ��א ה�ד�יסי� �יד למח�ת צרי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹולכ�
ה�ל). לדברי לב�לה �רכ�ת ה� �י �ב���ת, �ח��ת ��ה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ�ס��
�ג�� נ�ספ�ת, אחר�ת �רכ�ת ��חר לבר� ��הגי� ��� מה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
ואי� �יד� ה�א טע�ת �פלי� מג�י� �ר�� נ�פלי�" ס�מ� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ"�ר��

�לל: ְְְָָָלאמר�

Êמע� ��א �ג�� מה�, �אחד נתח�ב לא א� ה�חר �רכ�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל
(א� חגר ��א א� לב�, ��א א� הל�, ��א א� �רנג�ל, ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹֹק�ל
מעיניו), �נה חבלי להעביר הצר� ולא ה�ילה �ל נע�ר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ�ְְֵֶַַָָָָֹ�היה

יאמר�ה. לא � �� נתח�ב ��א �רכה �א�ת� א�מרי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹי�

והנהגת�, ע�ל� �ל ס��ר� על �ה� ה�רכ�ת ��ל א�מרי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוי�
א� א�ת� מבר� � האר�" ו"ר�קע בינה" ל�כוי "ה��ת� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ג��
�ג�� להנאת� �ה� ה�רכ�ת אבל �ה�, נתח�ב ��א �י ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל
�גב�רה" י�ראל ו"א�זר גבר" מצעדי ו"ה�כי� ער�י�" ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ְֲִַ"מל�י�
ער� מ�ת� על ���כב �ג�� �ה�, נתח�ב לא א� י�ראל" ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹו"ע�טר

�לל. יאמר� לא �ְְֵַֹֹ

�סדר�, ��� יבר� � �לל �ה� נתח�ב לא �אפ�� א�מרי� ְְִָָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹוי�
מברכי� א�א �לבד, עצמ� הנאת על ה�רכ�ת �אי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמ�ני
� נהנה אינ� ה�א וא� הע�ל�, צרכי �רא ה�א �ר�� ְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�ה�ד��

ל���ת. ואי� ���ט ה�נהג וכ� נהני�. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָאחרי�

עורי�", "��קח יבר� לא ס�מא כ� �י על �א� �א�מר מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוי�
ל�כוי "ה��ת� יבר� חר� אבל �ג�פ�. החסר �בר �ה�א ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יו�

אינ� האז� ��מיעת �יו� ��רכה.בינה", מז�רת ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְְֶֶַָָ

אפ�ר א� ה�רכ�ת, �ל ח��ב לידי עצמ� להביא ט�ב ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�לכ�ח�ה
ולח�ר ולל�� ליל� ל� י� �ני� �ל על �כ��, אפ�ר אי (וא� ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹ�ְְְִִֶָל�

�נ�ה): לסברא לח�� �די �רכ�תיה�, ��ס�ר קד� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�לע�ר

השחר ברכות הלכות מו, סימ� א חלק

אֿז סעיפי� ברכות, ושאר
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הפרק: הביטולתוכ� תכונת מצד ללבנה מוני� ישראל

להקב"ה שבה�

הנ"[ע כל השאלה"פ את ליישב עתה ישוב ל

בלשו� כא� חודש ראש נקרא אמאי � המאמר שבתחילת

הזה" התוכ�ביו� את לבאר מקדי� שתחילה אלא � "

חודש:] בראש הלבנה מולד של הרוחני

úéì äðáìä éë .äðáìì ïéðåî ìàøùéù äî ïáåé äæáå
øåàî äìù øåàä úìá÷îù ÷ø ,íåìë äîøâî äì

.õøàä ìò øéàäì ùîùä
התורה, קבלת עני� בתוכ� לעיל משנ"ת לפי והנה,
אליו מוחלט ביטול של למצב לבוא הכח שהוא
שלו אינ� מפיו היוצאי� התורה שדברי עד יתבר�,
מוני� שישראל הטע� יוב� � ממש ה' דבר ה� אלא
שהרי הביטול, עני� � הלבנה תכונת זוהי שכ�, ללבנה.
שהיא האור וכל משלה, אור שו� לה אי� הלבנה

השמש. מ� מקבלת היא האר� על משפיעה

,äùåãéç íãå÷ úèòîúî ùãåçå ùãåç ìëá ïëìå
øåà úçú äàáù éðôî ,äãå÷ð úðéçáá úéùòðù ãò
ìò äøéàî äðéà ïëìå ,äðîî ìá÷ì ùîî ùîùä

.äðáìä éåìéî ãò øåàå úëìåäå ,õøàä
הלבנה, אור מהל� בסדר הפנימי הביאור ג� זהו
עד הלבנה אור ומתמעט הול� חודש ראש שלפני
מולד הוא שאז החודש, בסו� נקודה בבחינת שנעשית
עד ואור הולכת ומאז חודש), (בראש מחדש הלבנה
אור מידת שבפשטות, החודש). (באמצע הלבנה מילוי
דכאשר השמש, כלפי הלבנה במעמד תלוי' הלבנה

כל מאירה היא אי� אזי השמש, נגד היא עלהלבנה ל
לאר�, השמש בי� מפסקת הלבנה אז (שהרי האר�
שכלפי שלה העליו� לחצי אלא מגיע השמש אור ואי�
היא השמש, מנגד מתרחקת שהיא וככל השמש),
ידה. על המאיר השמש מאור האר� על יותר מאירה

äîøâî äì úéì äðáìäù ,ùîî ùîùä øåàî ìëäå
úåéäì úèòîúîå úøæåç äðáìä éåìéî øçàå ,íåìë
úøæåçù ãò ,ùãçä óåñá äãå÷ð úðéçáá

.úùãçúîå
אינו אורה שכל דמכיו� הוא, לכ� הפנימי הטע�
כלפי כליל להתבטל הלבנה צריכה השמש, אור אלא
החודש בתחילת ולכ� אורה, את לקבל כדי השמש
זוהי שברוחניות ממש, השמש כנגד עולה הלבנה
אורה, את לקבל כדי השמש כלפי וביטולה עלייתה

ע"ד שעה, באותה האר� על כלל מאירה אינה ולפיכ�
ואח"כ פליט; לא למבלע דטריד איידי חז"ל מאמר
בעלמא, נקודה רק עדיי� היא שאז הלבנה, מולד הוא
מילוי עד ואור הולכת הלבנה אח"כ ורק ביטול, בחינת
חוזרת ושוב מהשמש), מתרחקת היא (שאז הלבנה
היא שאז מחדש, הלבנה מולד עד כו' ומתמעטת

מהשמש. חדש אור מקבלת

אורה שכל אי� מורה הלבנה מהל� שעצ� ונמצא,
ממש. השמש אור אלא אינו

ïéðò àåä êë äæä ìùîëå äìàä íéøáãä ìëëå
àåä êåøá óåñ ïéà øåàì ìåèá úðéçá íäù ,ìàøùé
úðéçáá íä íúãåáòå íúøåúå ,ïéîìò ìë ááåñä
éî ùé" úðéçáá åðéàù ,íåìë ïåäéîøâî ïåäì úéìã
úðéçáá ìëä àìà ,'åë "áäåàù éî ùé" ,"ãîåìù
ä"á óåñ ïéà øåàå ,ùîî ä"á óåñ ïéà øåàì ìåèá
'ä øáãå ,íúãåáòå íúøåú êåúá ïëåùä àåä ùîî

.íäéôá úøáãîä àéä äëìä åæ
משל הוי הלבנה כי ללבנה, ישראל מוני� ולפיכ�
ב"ה סו� אי� לאור מתבטלי� שה� ישראל, לבני
שלומד", מי "יש בבחי' אינ� ועבודת� שתורת� באופ�
סו� אי� ("אור שאלקות מה זהו אלא שאוהב", מי "יש
אורה שכל הלבנה ע"ד ועבודת�, בתורת� שוכ� ב"ה")

ידה. ועל בה המאיר השמש אור אלא אינו

ä"éåä ïâîå ùîù éë ù"îë ,ùîù úðéçá àéä åæå
íéäìà úðéçáå ,ùîù '÷ð ä"éåä úðéçáù ,íé÷ìà
íùî êùîð äøåúäå ,à"îá ù"îë 'åë ïâî '÷ð

.ä"éåä
כי השמש, מצד ג� מדוייק ושמש דלבנה המשל
ומג� שמש כי כמ"ש לשמש, נמשל ב"ה סו� אי� אור
(מידת אלקי� וש� שמש, נקרא שהוי' אלקי�, הוי'
ה' דבר (שהיא והתורה מג�, נקרא והצמצו�) הגבורה
מש� נמשכת כנ"ל) חד כולא וקוב"ה ואורייתא ממש,
ע"י התורה דעסק ונמצא "שמש"). (בחינת הוי'
היא בפי�", שמתי אשר "דברי של באופ� ישראל,

השמש. מ� אורה המקבלת כהלבנה ממש

êéøöù ,íéãñç úåìéîâå äãåáòå äøåú ïéðò åäæå
.à÷åã ïúùìù úåéäì

שבנ"י היא, העבודה עני� שתכלית משנת"ל ע"פ
שכל הלבנה (כמו הקב"ה מ� "מקבלי�" בבחינת יהיו
שצרי� הטע� ג� יוב� � השמש) אור אלא אינו אורה
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וגמילות עבודה דתורה העמודי� שלשת כל להיות
באחד די ולא עומד), העול� שלשת� (דעל חסדי�

לבדו. מה�

הוא: והעני�

בעצמו, ב"ה סו� אי� אור גילוי היא התורה
(כפי התורה שאור ובכדי חד. כולא וקוב"ה דאורייתא

באד� יומש� למעלה) "דברילמטהשהוא של באופ� ,

עניני�: שני דרושי� בפי�", שמתי אשר

(למקו� למטה יומש� התורה שאור � אחד
שהאד� � ושנית עצמו), מצד אור בו שאי� ומדריגה
יוכל התורה שאור כדי לגמרי ביטול בבחינת יהי'

בו. לשכו�

חסדי� גמילות � האחרי� העמודי� שני תוכ� וזהו
ועבודה.

ומבאר:] שהול� [וזהו

ìë úåììë àéä ä÷ãöå ,ä÷ãö åðééä ç"îâ éë
.ä÷ãö íùá '÷ðù äøåúä

התורה, עני� לכללות שייכת צדקה דהיינו גמ"ח
כמ"ש צדקה בש� נק' המצוות כל "שכללות כידוע
המצוה כל את לעשות נשמור כי לנו תהי' וצדקה
וזוהי ומשפט". צדקה לעשות נאמר וכ� הזאת,

חסדי�". "גמילות נקראת למטה התורה שהמשכת

àéä ä÷ãöäù ,ùîî ä÷ãöä äùòî úåèøôáå
ù"îë ,ùîù úðéçá àéä ,íéìôù çåø úåéçäì

åîë éë ,ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå
ùîùä øåà ïëå ,íéìôù çåø úåéçäì àéä ä÷ãöäù
àéäù ,øåà åá ïéàù êùç íå÷îá øéàäì àåä

.äèîì äìòîìî äòôùä úðéçá
נפעל למטה התורה המשכת עני� יותר, ובפרטיות

� הוא הצדקה עני� כי כפשוטו, הצדקה מעשה ע"י

למטה, מלמעלה השפעה בחינת שפלי�, רוח להחיות

לכ� "וזרחה כמ"ש "שמש" בש� הצדקה נקראת ולכ�

מאירירא השמש שאור שכמו לפי צדקה", שמש שמי י

באה הצדקה כ� אור, בו שאי� החש� מקו� את

הצדקה מעשה ידי על ולפיכ� שפלי�. רוח להחיות

נשמות את להאיר למטה דתורה ה"שמש" נמש�

ישראל.

úðéçá àåäù ,äãåáò úðéçá é"ò àéä åæ äòôùäå
ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåà ,äìòîì äèîî ìåèá
ùîî ä"á óåñ ïéà øåà úòôùä úåéäì ,ïéîìò
åîë åðééäã ,äìòîì åîë äèîì äìâúîå äøåù

.ùîî ùîùä øåàì äðáìä ìåèá
מצד הביטול ג� וצ"ל מספיק, אינו לבד זה אבל

וזהו בו, לשכו� התורה לאור אפשר אז שרק האד�,

א"ע מבטל שאד� מה שענינה העבודה, עמוד עני�

בדוגמת למעלה"), ממטה ("ביטול הקב"ה לגבי

ממציאותה מתבטלת ואז השמש נגד שעולה הלבנה

אי� לאור אפשר זה ביטול וע"י ממש, השמש אור נגד

למעלה. כמו למטה ומתגלה שורה להיות ב"ה סו�

d wxt iyilyd ycega d"c

•
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Í‡התשובה של ההתעוררו' דבחי' למעלה מבואר הנה
וביטול לאי"� שבו הגסו' לבחי' שמהפ� עד בחוטא
שגדול מאחר כו' בעצ� שבצדיקי' מ"ה מבחי' גבוה הוא
הרצוא בחי' ולפ"ז כו', לאי"� י"ש להפו� כ"כ כחו
כנ"ל) בבכי' נשמתו יצא' (כמו החוטא דתשובת והתשוקה
מ"ה מבחי' שלמעלה עליו� היותר מ"ה מבחי' ג"כ בא
שגופה (רק כו' העליוני' פני� מהארת שמקבלי' דצדיקי'
ב"� דבחי' בירור נק' לטוב מרע שנהפ� מה התשוב' של
דתשובה מוב� נמצא וא"כ כנ"ל), ס"ג לבחי' שעולה
בבחי' והוא א' בשרש שניה� הרשעי' תשובת ע� דצדיקי'

רק כנ"ל, לבד מעבר דר� שלא שהוא כמו העצמי מ"ה
תו� בתו� למטה מלמעלה ויורד נמש� דצדיקי' שבתשוב'
הוא ובבע"ת בתמידו' לאי"� החומרי יש להפו� גופ� כלי
התעוררו' עני� כמו והוא למעלה מלמטה עלי' בדר� בא
אי� מי"ש שעושה עד ברצוא לבו מקירת שצועק התשובה
כמו העליו� מ"ה בחי' הרי בצדיקי' ובאמת וד"ל. כו'
בגופי' ודבר יש בחי' עצמו הוא להיות בא הרי שהוא
שה� כמו אלא כלל לאי"� הי"ש ביטול בלא היינו שלה�
רק וכלל כלל פירוד בבחי' זה אי� ודבר יש בבחי' ממש
חושבני' בכתבי טרוד שהי' יוס� וכמו ואי"� מ"ה בחי'
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וגמילות עבודה דתורה העמודי� שלשת כל להיות
באחד די ולא עומד), העול� שלשת� (דעל חסדי�

לבדו. מה�

הוא: והעני�

בעצמו, ב"ה סו� אי� אור גילוי היא התורה
(כפי התורה שאור ובכדי חד. כולא וקוב"ה דאורייתא

באד� יומש� למעלה) "דברילמטהשהוא של באופ� ,

עניני�: שני דרושי� בפי�", שמתי אשר

(למקו� למטה יומש� התורה שאור � אחד
שהאד� � ושנית עצמו), מצד אור בו שאי� ומדריגה
יוכל התורה שאור כדי לגמרי ביטול בבחינת יהי'

בו. לשכו�

חסדי� גמילות � האחרי� העמודי� שני תוכ� וזהו
ועבודה.

ומבאר:] שהול� [וזהו

ìë úåììë àéä ä÷ãöå ,ä÷ãö åðééä ç"îâ éë
.ä÷ãö íùá '÷ðù äøåúä

התורה, עני� לכללות שייכת צדקה דהיינו גמ"ח
כמ"ש צדקה בש� נק' המצוות כל "שכללות כידוע
המצוה כל את לעשות נשמור כי לנו תהי' וצדקה
וזוהי ומשפט". צדקה לעשות נאמר וכ� הזאת,

חסדי�". "גמילות נקראת למטה התורה שהמשכת

àéä ä÷ãöäù ,ùîî ä÷ãöä äùòî úåèøôáå
ù"îë ,ùîù úðéçá àéä ,íéìôù çåø úåéçäì

åîë éë ,ä÷ãö ùîù éîù éàøé íëì äçøæå
ùîùä øåà ïëå ,íéìôù çåø úåéçäì àéä ä÷ãöäù
àéäù ,øåà åá ïéàù êùç íå÷îá øéàäì àåä

.äèîì äìòîìî äòôùä úðéçá
נפעל למטה התורה המשכת עני� יותר, ובפרטיות

� הוא הצדקה עני� כי כפשוטו, הצדקה מעשה ע"י

למטה, מלמעלה השפעה בחינת שפלי�, רוח להחיות

לכ� "וזרחה כמ"ש "שמש" בש� הצדקה נקראת ולכ�

מאירירא השמש שאור שכמו לפי צדקה", שמש שמי י

באה הצדקה כ� אור, בו שאי� החש� מקו� את

הצדקה מעשה ידי על ולפיכ� שפלי�. רוח להחיות

נשמות את להאיר למטה דתורה ה"שמש" נמש�

ישראל.

úðéçá àåäù ,äãåáò úðéçá é"ò àéä åæ äòôùäå
ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåà ,äìòîì äèîî ìåèá
ùîî ä"á óåñ ïéà øåà úòôùä úåéäì ,ïéîìò
åîë åðééäã ,äìòîì åîë äèîì äìâúîå äøåù

.ùîî ùîùä øåàì äðáìä ìåèá
מצד הביטול ג� וצ"ל מספיק, אינו לבד זה אבל

וזהו בו, לשכו� התורה לאור אפשר אז שרק האד�,

א"ע מבטל שאד� מה שענינה העבודה, עמוד עני�

בדוגמת למעלה"), ממטה ("ביטול הקב"ה לגבי

ממציאותה מתבטלת ואז השמש נגד שעולה הלבנה

אי� לאור אפשר זה ביטול וע"י ממש, השמש אור נגד

למעלה. כמו למטה ומתגלה שורה להיות ב"ה סו�

d wxt iyilyd ycega d"c

•

.a

x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k cedirvn`d

miqxhpew mixn`n

Í‡התשובה של ההתעוררו' דבחי' למעלה מבואר הנה
וביטול לאי"� שבו הגסו' לבחי' שמהפ� עד בחוטא
שגדול מאחר כו' בעצ� שבצדיקי' מ"ה מבחי' גבוה הוא
הרצוא בחי' ולפ"ז כו', לאי"� י"ש להפו� כ"כ כחו
כנ"ל) בבכי' נשמתו יצא' (כמו החוטא דתשובת והתשוקה
מ"ה מבחי' שלמעלה עליו� היותר מ"ה מבחי' ג"כ בא
שגופה (רק כו' העליוני' פני� מהארת שמקבלי' דצדיקי'
ב"� דבחי' בירור נק' לטוב מרע שנהפ� מה התשוב' של
דתשובה מוב� נמצא וא"כ כנ"ל), ס"ג לבחי' שעולה
בבחי' והוא א' בשרש שניה� הרשעי' תשובת ע� דצדיקי'

רק כנ"ל, לבד מעבר דר� שלא שהוא כמו העצמי מ"ה
תו� בתו� למטה מלמעלה ויורד נמש� דצדיקי' שבתשוב'
הוא ובבע"ת בתמידו' לאי"� החומרי יש להפו� גופ� כלי
התעוררו' עני� כמו והוא למעלה מלמטה עלי' בדר� בא
אי� מי"ש שעושה עד ברצוא לבו מקירת שצועק התשובה
כמו העליו� מ"ה בחי' הרי בצדיקי' ובאמת וד"ל. כו'
בגופי' ודבר יש בחי' עצמו הוא להיות בא הרי שהוא
שה� כמו אלא כלל לאי"� הי"ש ביטול בלא היינו שלה�
רק וכלל כלל פירוד בבחי' זה אי� ודבר יש בבחי' ממש
חושבני' בכתבי טרוד שהי' יוס� וכמו ואי"� מ"ה בחי'
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ונחי"ה וכמו במ"א, וכמ"ש דוקא שעה באותה מרכבה והי'
התלבשו' בא הוא עצמו ובו י"ש בבחי' שנחי' הנ"ל לפני"ו
כמ"ש ודאי� דמורח במשיח כמו וה"ז העצמו' דמ"ה
לי"ש מאי"� העצמו' דמ"ה המשכה בחי' זהו וא"כ במ"א,

וד"ל. כבע"ת לאי"� מי"ש ולא
Í‡ולמה הצדיקי' של התשובה במהות להבי� יש עדיי�

בכל באה התשובה מהות דהנה כו'. דוקא משיח ע"י
הפג� לתק� בתשובה ששב הוא ומקומו מדרגתו לפי דבר
יוכל ובודאי נר"נ בחי' שיש כידוע מדרגתו לפי שהוא

הפג�, לתק� התיקו� הוא והתשובה בנר"נ פג� להיות
ופג� רוח דבחי' לפג� נפש דבחי' פג� דומה אינו ובודאי
בפ"מ החוטאת נפש כי כו', דנשמה לפג� דומה אינו דרוח
הוא רוח דבחי' ופג� שבמעשה הפג� לפי תיקו� צריכה
יותר בפנימי' והתשובה יותר ובפנימי' דק והוא במדות
ועד"ז יותר בפנימי' הוא כו' דחו"ב במוחי' דנשמה ופג�
הראש עד רגל מבחי' נ"י בכללו' התשובה עני� מתחלק
בפנימי' יותר פגמו יותר הגדול וכל כו' אלפי ראשי שה�

וד"ל. כו' יותר עילא' לתשובה וצרי�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ה�Â‰�‰ב) לב' ומתחלקי� מתש"ר היוצאי� הרצועות
היא דחסדי� עט' דהיינו נ"ה חג"ת המדות
כמי� בערפו יחד ומתקשרי� השמאלי' דגבורה ועט' הימני'
מוחי� שהארבע לפי ד' בצורת הוא זה וקשר ת"ת סוד קשר
כו' ד' הנק' דתבונה במל' נתלבשו בחזרת� התפילי� שה�
ז"א לימי� א' להתחלק האורות חוזרי� ולמטה הקשר ומ�
וג� זה ביאור כו': הודו לשמאלו וכנגדו שבו נצח בחי'
שאינו אות כל ומארז"ל הפרשיות כותבי' שעליו הקל� סוד
ע"ש) א' כ"ט (מנחות פסול רוחותיו מד' גויל מוק�
אלא התרומה בספר כמ"ש הקל� מ� ג"כ כשרי� והרצועות
אצלינו הידוע א' עני� בהקדי� יוב� הנה שחורות, שצ"ל
דאנת עלמי� רבו� דאלי' מאמר עפ"י ההשתלשלות בסוד
כלל, מדות אינו� מכל ולאו עד בחושב� ולא חד הוא
ק� לאי� מדריגות רבבות מעלה למעלה הוא ב"ה שאא"ס
ולא מיני' לא כלל שכל ממהות ואינו הח"ע מבחי' ג�
כי הדיעה והוא היודע הוא לומר כלל שיי� ולא מקצתי'
מעלה למעלה אלא ח"ו כלל ומדע דעת וגדר בבחי' אינו
בהג"ה ספ"ט ח"ב בלק"א וכדאי' ק� אי� עד רב עילוי
ליוא הר"י הוא קדוש האלקי� איש בזה שהארי� וכמו
ידיעת היא החכמה כי ה' גבורת ספרו בהקדמת מפראג
היא שהחכמה רק ח"ו מהותו זה שיהי' יתכ� ולא מה דבר
דברי ומ"מ בזה, דבריו צדקו מאד ומה אצלו אומנותו ככלי
אמת ג"כ עצמה הדיעה והוא היודע שהוא במ"ש הרמב"�
אורו מתלבש אזי חכמה הנק' זה כלי ממנו שנאצלה לאחר
היודע שהוא עד ג"כ עמה ומתייחד בתוכה הפשוט ושפעו
כלל ערו� שאי� ולפי כו', עצמה הדיעה והוא המדע והוא
ההארה המשכת לזאת ית' ועצמותו למהותו החכ' בי�
שערות הקבלה בלשו� ונק' מאד הער� בדילוג היא לחכמה
עצו� בצמצו� הבאה המשכה שענינ� ממזלא יונק אבא

האמת על ה� אלו שערות ובחי' הציצית, בדרוש כמ"ש
שגילוי כמו אלא ח"ו שלנו אותיות כמו ואינ� אותיות
זה בש� לכ� ונק' אותיות ע"י הוא לזולתו והמדות השכל
כמו"כ האור ביאת כלומר י"ב) כ"א (ישעי' בקר אתא מל'
וה� כנ"ל שערות ג"כ ונק' אותיות נק' למעלה השפע גילוי
למע� קדש בפ' כמ"ש דתפילי� פרשיות דד' האותיות ה�
בזה שנמש� דהיינו ט') י"ג (שמות בפי� ה' תורת תהיה
נפקת מחכמה דאורייתא תורה הנק' ח"ע לבחי' חיות
יצי"מ בה שנז' הבינה למוח יביא� כי והי' בפ' וכעד"ז
חו"ג, למוחי� והא"ש ובשמע דחירו עלמא בבינה שהוא
לב� שהוא מהקל� הוא והשערות האותיות המשכת ומקור
מעלה שלמעלה ב"ה אא"ס הארת בחי' על בזה רומז
וחיוורתי גלגלתא הקבלה בספרי הנק' והיא כנ"ל מהחכמה
שערות הנק' מצומצמות הארות נמשכי� שממנה דע"י
מוק� האות צ"ל ולזאת כנ"ל כו' לחו"ב להאיר ואותיות
ומקי� הסובב ב"ה א"ס הארת בסוד הלב� הקל� מ�
והרי ומזלא אות הנק' זו הארה ממנו המאיר שהוא העליו�
ה� אלו (והאותיות כידוע, רוחותיה מכל ממעל מקיפה הוא
וכמ"כ מהשכל שלמעלה אותיות וה� לחו"ב ההמשכה
וז"ס אותיות ע"י ג"כ הוא למדות שמהשכל בהמשכה
מתהוי' אימא יסוד וכשנבקע דז"א מוחי� שה� התפילי�
בהשכלת טרוד שכשהאד� בחוש כנראה אותיות בחי'
אחר א� השכל באותו אותיות בחי' ש� אי� המושכל
אזי כידוע המושכל התקשרות שהוא אי' יסוד שנבקע
האותיות להתהוות והשרש אותיות בבחי' במחשבה יחשוב
בקיעת עני� שהוא חות� פתוחי הנק' הוא במחשבה
בס"י כמ"ש ספר הבינה נק' ולכ� דאימא החות� ופתיחת
ע"פ במ"א וכמ"ש חב"ד שה� וסיפור וספר סופר בעני�

מאותיו והנה כ"ה) ט' (מג"א הספר ע� הנ"לאמר דבינה ת
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פרשיות ד' עני� והוא מוחי� לה� להיות במדות נמשכי�
הבתי� עור אבל כו'), ספר שנק' אותיות בבחי' הכתובי�
וכמ"כ מקיפי� מבחי' שהוא דהיינו מהאותיות למעלה הוא
ה� הרצועות והנה כנ"ל מקל� כשרי� שה� הרצועות
ג"כ ונמשכי� יוצאי� ה� והנה לבא על תליי� ולכ� המדות
יש ואעפ"כ כנ"ל המוחי' שה� הפרשיות מקו� סיו� מ�
קל� היות� והוא הפרשיות מ� יתירה מעלה ג"כ בה�
הוא ולכאורה כנ"ל האותיות מ� שגבוה בחי' שהוא פשוט
קדש בעני� באור� וכנ"ל מהמדות גבוה השכל שהרי פלאי
בעני� והוא א' עני� בהקדי� יוב� כ"ז א� בגרמי', מלה
הנק' ית' במדותיו למעלה עד"מ שיוב� כדי המדות התהוות
הוא המדות שחיות רואי� אנו לכאורה הנה כי אנפי�, זעיר
אנו לזה והמופת אות� המוליד הוא שהשכל מהשכל
שלפי דהיינו איש יהולל שכלו שלפי ממה בחוש רואי�
מדותיו קצרה שדעתו שהתינוק המדות ער� כ� השכל ער�
לשחוק הער� פחותי דברי� לאהוב מאד מצומצמי�
אצלו ויתבזה מדותיו יגדלו קצת שכלו וכשיגדל באגוזי�
קצת גדול וכשיהי' הממו� לקיחת ויאהב הנ"ל הדברי�
ודיי� ראש שיהי' מזה נכבד שהוא למה יתאוה יותר
יגדלו אזי בשכלו של� וכשיהי' וכיוצא בנ"א ויכבדוהו
בלבד ה' וידיעת החכמה לימוד התכלית אצלו ויהי' מדותיו
הנה א� מהשכל. וחיי� נולדי� שהמדות הרי יתאוה ולה
להיות ראוי הי' לא דא"כ לזה גדולה סתירה רואי� אנו
אנו ולמה השכל כח ער� כפי רק וכחה המדה גידול ער�
התשוקה בהתגברות בלב המדה התפעלות שיש רואי�
זאת התפעלות כח בער� כלל נמצא שלא מה והתאוה
ואי� השכל בדבר אח"כ תלויה האהבה שאי� עד בשכלו
לומר מוכרח אלא האב, מכח הב� כח יפה יהי' ובמה
בלבד השכל מ� המדות עיקר התחלת שאי� זה מחמת
ומקור שרש אלא כנ"ל השכל מכח רב כח� הי' לא שא"כ
רצו� בחי' דהיינו מהשכל מלמעלה הוא שלה� הראשו�
אלא מהשכל שלמעלה הנפש כחות שה� והתענוג הפשוט
הפועל אל לצאת בלב גילוי� אבל בלבד שרש� הוא שש�
רואי� אנו ולזה השכל דר� שעוברי� ע"י אלא אינו
שכ� דהיינו לבד, מעבר דר� שהוא אלא מוליד� שהשכל
השכל בלתי במדות האד� יתפעל שלא ית' הבורא הטביע
להתפעל שראוי ואומר מקו� מראה כמו הוא שהשכל
שהדבר לפי בשנאה להתפעל או טוב שהדבר לפי באהבה
על שליט מוח כי המדות על זו שליטה ית' ה' לו ונת� רע,
דומה למה"ד הא מהות� כל מוליד שהשכל לא אבל הלב

ועי"ז אוצר איזו נטמ� פלוני שבמקו� לחבירו המגיד לאד�
אי� הרי האוצר את לחפש רבה בתשוקה חבירו נתפעל
ההתפעלות כי בלבו זו התפעלות הוליד הזה שהמגיד לומר
מקו� שלאותו מקו� הראה שהוא אלא להתאוות בלבו יש
להמדות מקו� מראה השכל כ� התפעלות� לגלות ראוי
יש שהמדות אמת שניה� ולזה כו', להתפעל ראוי שכא�
ואעפ"כ הפשוט ברצו� שרש� מצד מהשכל רב כח בה�
מוב� מזה והנמשל עליה�, שולט השכל למטה שה� כפי
שה� ית' ממנו האצולות ב"ה עליונות שהמדות למעלה
שרש� במ"א שנתבאר מטע� ז"א קבלה בס' הנקראי�
חב"ד בש� הנק' ית' ממנו האצול השכל מ� למעלה באמת
נת"ל כי והיינו ותליא אחיד בעתיקא דז"א באדרא וכמ"ש
כמה נאצלו וכבר כלל החכמה מער� אינו ית' שעצמותו
הרצו� ומכלל� החכמה מ� ונכבדי� עליוני� כחות וכמה
תחתונה בחי' שה� וארי� עתיק בש� הנק' עליו� ותענוג
הרצוי דבר לאהוב המדות שרש ומש� א"ס שבהארת
ושרש� באיב� שבעוד� אלא וכו' היפוכו ולשנוא והמעונג
למטה בהמשכת� ואח"כ לגמרי השכל מ� למעלה ה�
ואז חב"ד מבחי' במדריגה למטה להיות יותר נשפלו
יתירה ומדריגה מעלה הוא מחב"ד מוחי' לה� כשנמש�
עצמ� שה� הרצועות וז"ס שנת"ל. וכפי למאד וחשובה
יומי� עתיק בחי' על רומז שהקל� נת"ל וכבר הקל� מ� ג"כ
ומש� לבד ואותיות שערות בבחי' החכמה נאצלה שממנו
השכל דר� שעוברי� רק הרצועות שה� דז"א המדות שרש
צ"ל הרצועות שאעפ"כ א� במעברתא כניסת� עני� והוא
שנמשכו שכפי נת"ל שהרי לב� הוא והקל� שחורות
מורה וע"ז חב"ד מבחי' במדריגה נשפלו למטה המדות
שאינו הפשוט יסוד על מורה הוא הלב� גוו� כי השחרות
שבא"ס תחתונה בחי' ע"י בחי' והוא דבר בשו� מורכב
אצלינו וכמבוא' ומיוחד יחיד הפשיטות בתכלית פשוט
שחרות בחי' משא"כ ביוהכ"פ, כה"ג של לב� בגדי בעני�
בחי' על מורה וג� העצמות על נוס� ודבר גוו� שהוא
שאי� הנ"ל מטע� המדריגה וירידת וצמצומי� הגבורות
בחי' בעצמותו שהוא לכפי שבמדות ע"י הארת בי� ערו�
כי מקי� בבחי' לבא על תליי� ומ"מ כו' חיוורתי לב� קל�
על מקי� בבחי' היא דז"א למדות מע"י הנמשכת זו הארה
סוד דלי"ת של קשר (ועני� ז"א, הנק' שבלב המדות
כליות נו"ה ואח"כ שבשכל ממדות המקבלת המחשבה
עלמא רחל פרצו� בחי' דהיינו בדבור להשפיע אי� יועצות
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פרשיות ד' עני� והוא מוחי� לה� להיות במדות נמשכי�
הבתי� עור אבל כו'), ספר שנק' אותיות בבחי' הכתובי�
וכמ"כ מקיפי� מבחי' שהוא דהיינו מהאותיות למעלה הוא
ה� הרצועות והנה כנ"ל מקל� כשרי� שה� הרצועות
ג"כ ונמשכי� יוצאי� ה� והנה לבא על תליי� ולכ� המדות
יש ואעפ"כ כנ"ל המוחי' שה� הפרשיות מקו� סיו� מ�
קל� היות� והוא הפרשיות מ� יתירה מעלה ג"כ בה�
הוא ולכאורה כנ"ל האותיות מ� שגבוה בחי' שהוא פשוט
קדש בעני� באור� וכנ"ל מהמדות גבוה השכל שהרי פלאי
בעני� והוא א' עני� בהקדי� יוב� כ"ז א� בגרמי', מלה
הנק' ית' במדותיו למעלה עד"מ שיוב� כדי המדות התהוות
הוא המדות שחיות רואי� אנו לכאורה הנה כי אנפי�, זעיר
אנו לזה והמופת אות� המוליד הוא שהשכל מהשכל
שלפי דהיינו איש יהולל שכלו שלפי ממה בחוש רואי�
מדותיו קצרה שדעתו שהתינוק המדות ער� כ� השכל ער�
לשחוק הער� פחותי דברי� לאהוב מאד מצומצמי�
אצלו ויתבזה מדותיו יגדלו קצת שכלו וכשיגדל באגוזי�
קצת גדול וכשיהי' הממו� לקיחת ויאהב הנ"ל הדברי�
ודיי� ראש שיהי' מזה נכבד שהוא למה יתאוה יותר
יגדלו אזי בשכלו של� וכשיהי' וכיוצא בנ"א ויכבדוהו
בלבד ה' וידיעת החכמה לימוד התכלית אצלו ויהי' מדותיו
הנה א� מהשכל. וחיי� נולדי� שהמדות הרי יתאוה ולה
להיות ראוי הי' לא דא"כ לזה גדולה סתירה רואי� אנו
אנו ולמה השכל כח ער� כפי רק וכחה המדה גידול ער�
התשוקה בהתגברות בלב המדה התפעלות שיש רואי�
זאת התפעלות כח בער� כלל נמצא שלא מה והתאוה
ואי� השכל בדבר אח"כ תלויה האהבה שאי� עד בשכלו
לומר מוכרח אלא האב, מכח הב� כח יפה יהי' ובמה
בלבד השכל מ� המדות עיקר התחלת שאי� זה מחמת
ומקור שרש אלא כנ"ל השכל מכח רב כח� הי' לא שא"כ
רצו� בחי' דהיינו מהשכל מלמעלה הוא שלה� הראשו�
אלא מהשכל שלמעלה הנפש כחות שה� והתענוג הפשוט
הפועל אל לצאת בלב גילוי� אבל בלבד שרש� הוא שש�
רואי� אנו ולזה השכל דר� שעוברי� ע"י אלא אינו
שכ� דהיינו לבד, מעבר דר� שהוא אלא מוליד� שהשכל
השכל בלתי במדות האד� יתפעל שלא ית' הבורא הטביע
להתפעל שראוי ואומר מקו� מראה כמו הוא שהשכל
שהדבר לפי בשנאה להתפעל או טוב שהדבר לפי באהבה
על שליט מוח כי המדות על זו שליטה ית' ה' לו ונת� רע,
דומה למה"ד הא מהות� כל מוליד שהשכל לא אבל הלב

ועי"ז אוצר איזו נטמ� פלוני שבמקו� לחבירו המגיד לאד�
אי� הרי האוצר את לחפש רבה בתשוקה חבירו נתפעל
ההתפעלות כי בלבו זו התפעלות הוליד הזה שהמגיד לומר
מקו� שלאותו מקו� הראה שהוא אלא להתאוות בלבו יש
להמדות מקו� מראה השכל כ� התפעלות� לגלות ראוי
יש שהמדות אמת שניה� ולזה כו', להתפעל ראוי שכא�
ואעפ"כ הפשוט ברצו� שרש� מצד מהשכל רב כח בה�
מוב� מזה והנמשל עליה�, שולט השכל למטה שה� כפי
שה� ית' ממנו האצולות ב"ה עליונות שהמדות למעלה
שרש� במ"א שנתבאר מטע� ז"א קבלה בס' הנקראי�
חב"ד בש� הנק' ית' ממנו האצול השכל מ� למעלה באמת
נת"ל כי והיינו ותליא אחיד בעתיקא דז"א באדרא וכמ"ש
כמה נאצלו וכבר כלל החכמה מער� אינו ית' שעצמותו
הרצו� ומכלל� החכמה מ� ונכבדי� עליוני� כחות וכמה
תחתונה בחי' שה� וארי� עתיק בש� הנק' עליו� ותענוג
הרצוי דבר לאהוב המדות שרש ומש� א"ס שבהארת
ושרש� באיב� שבעוד� אלא וכו' היפוכו ולשנוא והמעונג
למטה בהמשכת� ואח"כ לגמרי השכל מ� למעלה ה�
ואז חב"ד מבחי' במדריגה למטה להיות יותר נשפלו
יתירה ומדריגה מעלה הוא מחב"ד מוחי' לה� כשנמש�
עצמ� שה� הרצועות וז"ס שנת"ל. וכפי למאד וחשובה
יומי� עתיק בחי' על רומז שהקל� נת"ל וכבר הקל� מ� ג"כ
ומש� לבד ואותיות שערות בבחי' החכמה נאצלה שממנו
השכל דר� שעוברי� רק הרצועות שה� דז"א המדות שרש
צ"ל הרצועות שאעפ"כ א� במעברתא כניסת� עני� והוא
שנמשכו שכפי נת"ל שהרי לב� הוא והקל� שחורות
מורה וע"ז חב"ד מבחי' במדריגה נשפלו למטה המדות
שאינו הפשוט יסוד על מורה הוא הלב� גוו� כי השחרות
שבא"ס תחתונה בחי' ע"י בחי' והוא דבר בשו� מורכב
אצלינו וכמבוא' ומיוחד יחיד הפשיטות בתכלית פשוט
שחרות בחי' משא"כ ביוהכ"פ, כה"ג של לב� בגדי בעני�
בחי' על מורה וג� העצמות על נוס� ודבר גוו� שהוא
שאי� הנ"ל מטע� המדריגה וירידת וצמצומי� הגבורות
בחי' בעצמותו שהוא לכפי שבמדות ע"י הארת בי� ערו�
כי מקי� בבחי' לבא על תליי� ומ"מ כו' חיוורתי לב� קל�
על מקי� בבחי' היא דז"א למדות מע"י הנמשכת זו הארה
סוד דלי"ת של קשר (ועני� ז"א, הנק' שבלב המדות
כליות נו"ה ואח"כ שבשכל ממדות המקבלת המחשבה
עלמא רחל פרצו� בחי' דהיינו בדבור להשפיע אי� יועצות
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

[˘„ÂÁ ¯ÁÓ 'Â‚ ¯Ó‡ÈÂ ‰"„]
ותשוקקיה,1ביאורÔÈ·‰ÏÂ[סב)] אר� פקדת בעני� העני�

חדש מחר יהונת� לו ויאמר מ"ש צ"ל
ופרש"י וגו', מאד תרד ושלשת מושב� יפקד כי ונפקדת
מושב� יפקד כי אתה, היכ� וישאל יפקד� אבי ונפקדת
בית מרוח יהי' ארי ותיתבעי ת"י וכ� חסירה, מושב� שיהי'
שע"י זכרו� מלשו� הוא ונפקדת פי' כי ונמצא אסחרנות�,
גינו. וידבר עליו שאול יזכור עי"ז מושבו מקו� חסר שיהי'
הצרי� הדבר על זכרו� ג"כ שהוא אר� פקדת כעני� וה"ז
פקד וה' כמ"ש לבני� האשה פקידת או גשמי�, והוא לאר�
ארז"ל ולכ� כו', לפקוד אד� חייב רז"ל וכלשו� שרה את
בגשמי�, פקידה ונא' באשה פקידה נאמר ע"ב ד"ח בתענית
פקידה ונאמר שרה את פקד וה' באשה פקידה נאמר
זה עני� מהו צ"ל ולכאורה ותשוקקיה, האר� פקדת בגשמי�
האר� לפקידת לבני� האשה פקידת עני� להשוות זה אצל
יעו"ש ולידה עצירה לעני� ש� עוד שהשוה וכמו .2לגשמי�

Í‡בני רבא] [אמר מ"ק בשלהי ארז"ל דהנה הוא העני�
במזלא אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני חיי
לכ� כו', מצמיחי� שמי� מזונות השפעת ה� וגשמי� תליא,
כי להיות לבני� שוי� שה� מה בה� למצוא רז"ל השוו�
וה' אומרו מהו מוב� אינו לפ"ז א� תליא. במזלא שניה�
ובית הוא וה' בא ופ' וארא פ' במד"ר בזה מארז"ל שידוע
לש�, די� בית מה"ע במזלא תלוי זה שדבר ומאחר דינו,

הזכות בהיכל שיושבי� סנהדרי� ע"ב ה� די� שבית 3שנודע

התלוי דבר לשפוט יכולי� והאי� כו', כדרכיו לאיש לשפוט
מצינו הלא וג� מילתא. תליא בדידהו ולא מזלא בבחי'
וגו' מימ� ואת לחמ� את וביר� וגו' ועבדת� דכתי' בפירוש
בני הרי אמלא, ימי� מספר את וגו' ועקרה משכלה תהי' לא
שתלוי אלקיכ� ה' את ועבדת� תחלה ע"ז ונאמר ומזוני, חיי
בעיקר וג� כו'. בזכות תלוי שזה משמע שנמצא בעבודה,
אי� דקנ"ו משבת התוס' שהקשו מה צ"ל רבא מאמר עני�
א� מזלות, היינו מזל שמפרשי' נראה לישראל, מזל

לישראל מזל אי� פי' ז"ל רבינו אי�4אאזמו"ר שבחי' היינו
מזל אי� כי אמת שניה� ונמצא ישראל, של המזל הוא
אבל ומזלות, הכוכבי� דהילו� המזלות בבחי' הוא לישראל
יונתי בד"ה בלק"ת וע' ישראל, של המזל הוא אי� 5בחי'

חזי, מזלייהו חזי לא דאיהו אע"ג מארז"ל שפי' הסלע בחגוי
אלא לישראל, מזל אי� ארז"ל שהרי מזלות על לומר שא"א
האזינו ובד"ה הנשמה, ומקור שורש בחי' על הוא הכוונה

בסופו טל6הא' שבחי' נש"י7פי' ומקור משורש למעלה הוא
רבא מאמר יתכ� ולפ"ז ונקה. דנוצר במזלות הוא שמקור�
דנוצר מזל בחי' היינו במזלא אלא תליא בזכותא לא שאמר
תלה למה עדיי� מיושב אינו וגו' ועבדת� פסוק אמנ� ונקה.
מאחר צ"ל וג� כו'. בעבודה ומזוני חיי בבני אלו דברי� ג'
הנ"ל בפדר"א כמ"ש זהו א"כ תליא במזלא מזונא 8שג�

פותח אזי האר� בצמח ברכה לשלוח חפ� שהקב"ה שבזמ�

(1ozpedi el xn`ie ..xe`ia oiadleהתשיעי מאמר הוא זה מאמר :

חלקו דרושי�: כמה על מיוסד והוא תרל"א". והחרי� שבהמש�
פקד וה' עני� יוב� ומעתה ופיסקא: זה. ולפרש פיסקא: (עד הראשו�
[ד"ה ואיל� ב יא, לאדהאמ"צ ביאוה"ז על מיוסד שלאח"ז) ופיסקא
[ובשינויי� ואיל�. כה ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי לשרה]. ה' ויעש
מד ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואיל�. ב תשנה, ד) (כר� וירא באוה"ת
פקד וה' ד"ה לעיל ואיל�. רפז ע' תרמ"ג סה"מ תרלזֿח. ע' ח"ב ואיל�.
רג]. קצח. ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי ג� וראה גֿד. פרקי� תרל"א
לו ויאמר וזהו (פיסקא: המאמר וסיו� זה, ולפרש פיסקא:
אדה"ז מאמרי בס' חודש מחר גו' ויאמר ד"ה על מיוסד יהונת�):
ו, בראשית באוה"ת [ובשינויי� ואיל�. נה וע' ואיל�. מט ע' תקס"ז
קכג ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי ואיל�. א יא, ואיל�. סע"ב

ואיל�]. עא ע' תרס"ג סה"מ ואיל�. קמז ואיל�.
הוא הנחלי�, כל וזהו"ע פיסקא: עד היחוד, עני� והנה פיסקא:
קלטֿמ. ע' ח"א תרל"ב קכאֿב. ע' תר"ל בסה"מ יבוא בזאת מד"ה חלק
תרל"ג בסה"מ זה בד"ה הגהות: ובתוס' בשינויי� נמצא המאמר
ואיל�. קעט ע' תרנ"ח סה"מ ואיל�. רמז וע' ואיל�. רלז ע' ח"א
לעניני תשמ"ג. פקד והוי' ד"ה פקד]. וה' [ד"ה קנהֿח ע' תרמ"ד
ח"ה מלוקט (סה"מ תשכ"ח שמיני) (דש"פ זה: ד"ה ג� ראה המאמר
עיי"ש]). סיו�, לער"ח דיד� מאמר שייכות נתבאר [וש� ואיל� רמג ע'

31 ע' תשל"ו (סה"מ תשל"ו ואיל�). 460 ע' תשל"א (סה"מ תשל"א
תשמ"ה. ואיל�). 221 ואיל�.

אר� פקדת עני� וביאור ד"ה שעא ע' לקמ� ראה המאמר לכללות
זה. ממאמר דברי� רישומי שהוא

(2y"eri dcile dxivr oiprl cer deydy enkeב ח, תענית ראה :
ונאמרה רח� כל בעד ה' עצר עצור כי שנא' באשה עצירה נאמרה ש�:
דכתי' באשה לידה נאמר כו', השמי� את ועצר דכתי' בגשמי� עצירה

לידה ונאמר ב� ותלד והצמיחה.ותהר והולידה דכתי' בגשמי�
(3zekfd lkida oiayeiy oixcdpq a"r md oic ziay rcepyראה :

ס"ע תקס"ו אדה"ז מאמרי ג� וראה ש�. ולהצ"צ לאדהאמ"צ ביאוה"ז
ובכ"מ. א'תיא. ע' ח"ג תער"ב המש� שצב.

(4l`xyil lfn oi` 'it l"f epiax x"enf`` j`האזינו ר"פ לקו"ת :
מאמרי ג� וראה תשנז. ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז מאמרי ד. עא,

וש"נ. א'קסט. ע' ח"ד דברי� אדהאמ"צ
(5izpei d"ca z"wla.ד טז, שה"ש לקו"ת :
(6eteqa '`d epif`d d"cae.סע"בֿג עג, האזינו לקו"ת :
(7lh 'igay:סופר הר"ש מכת"י הנדפס תרל"א והחרי� בהמש� :

ש�. האזינו לקו"ת ראה ט"ס. והוא מזל", שבחי'
(8l"pd `"xcta y"nk.(שכז (ע' בחוקתי א� ד"ה לעיל :
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ÏÚÂ'ה �ברכ� יח) טו. (�ברי� ��ת�ב מה י�ב� זה �י ¿«ְְִִֵֶֶַַַָָ
אפיל� יכ�ל �ספרי ואיתא �ע�ה א�ר �כל ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹאלקי�
��ריכה �ע�ה, א�ר �כל ל�מר �למ�ד �בטל י��ב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיהא

ו ע��ה ההב�לי�להי�ת א' �זה� �רנסה, �ל �לי הכנת היינ� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ביאת �לעתיד ה�מ� �בי� ה�יר�רי� �עב�דת ה�ל�ת זמ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ�י�
ית�ר� מא�� יבא העלי�� חסד �פע ה�ה �לעתיד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה��יח,
מה �רנסה, ��ביל עסק �לי והכנת התע�ק�ת ��� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�לא
�לי �הכנת התע�ק�ת צריכי� ה�ל�ת �זמ� �� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ�אי�
ה�א דוקא ע��ה להי�ת ��ריכה ה�בר וטע� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָלפרנסה,
לב��י ידי על נמ�כת להי�ת צריכה �הה��עה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
��מעלה �ד�גמא �ה�א א��" ה"אד� �� �� על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהע��ה
�תל�� ��זה �רנסה ועסק לב�� לע��ת �� �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָצרי�
מה. (י�עיה �תיב �ה�ה ה�בע, �לב��י ��מעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�רכה
י� געטליכקייט) (אי� �באלק�ת מס��ר, אל א�ה אכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹטו)
טבע הפכי�, �ר��ת ���י וה� ה�ס��ר, אל וי� ה�ל�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָאל
אנ��י ��כל �� �מ��ג מ�ב� �באמת מה�בע, ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�למעלה
מה האלק�ת ה�א ה�בע �לב��י ה�תל�� ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�האלק�ת
��טבע האלק�ת �י� ההב�ל רק מה�בע, ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ��מעלה
ה�בראי�, לג�י רק ה�א מה�בע ��מעלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהאלק�ת
�ה�א א� ה�בע �לב��י ה�א א� �לל הב�ל אי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ�לאלק�ת
ה�בראי�, לג�י רק ה�א וההפר� ה�בע לב�� �לא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹגל�י
והאלק�ת הת��ננ�ת צריכי� �טבע ��תל�� ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָֹֹ�האלק�ת
טבע �יר�� �זה� הת��ננ�ת, צריכי� אי� מה�בע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ��מעלה
ה�ה ��� ��ט�ע �ה�בר ס��, בי� ט�ע� מ���� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְְִִ�פ��ט�
מציא�ת איזה ���נ� �לל ני�ר �אינ� עליו מכ�י� ה�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
הרי מכ��ה �ה�בר �זה ה�ה �אמת אבל ה�י�, מ�בד ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בר
נראה �אינ� א�א זה ואי� �לל מציא�ת� מב�ל ה�י��י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאי�
ה�א המכ��ה ה�ה �אמת אבל המכ�ה �בר רק ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהר�אי�
�אלק�ת ה�א וכ� מ��, �גל�י �ה�א �מ� �מה�ת� ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ�מציא�ת�
על המכ�י� רק ה� ה�בע �לב��י ה�בע �לב��י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַה�ס��ר

�בר על המכ�י� ה�� מי �ל ה��ל ה�ה �באמת ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאלק�ת,
על המכ�י� ה�בע לב��י על אמי�י מ�ל אינ� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהמכ��ה
ה�מצא ה�בר הרי בת�כ� ה�מצא המכ�י� �ה�י� ְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹאלק�ת,
ה�בר את יצר� ה�י� לא נב�לי�, עניני� �ני ה� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוה�י�
ה�י� את �רא �ה�י� המכ��ה ה�בר ולא �ה� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹה�ט�ע
הרי �טבע המל��� האלק�ת �� �אי� מה עליו, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמכ�י�
המל��� והאלק�ת ה�בע לב��י את והמציא �רא ְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהאלק�ת
הרי �� א� �מק�ימ�, א�ת� המח�ה ית�ר� ה�א ה�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�
��מעלה האלק�ת עצמ� ה�א �טבע המל��� ְְְְְֱֱֶֶַַַַָָָָֹֹהאלק�ת
�ינ�ני� �ל (ספר עד� נ�מת� ר�ינ� ��יר� �כמ� ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמה�בע,
למעלה �ה�א מה לדבר ��אר ה�א טבע ��� י"ט) ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ�רק
ה�ה וה�בראי� ה�בעי, ��כל �מ��ג ה��ב� ודעת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמ�ע�
ו��קע �מזרח ז�רח �ה�מ� וה�מיד�ת הרגיל�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�ד
�לב��י� מס��ר �האלק�ת העניני� ��ארי וכ� ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�מערב
התע�רר�ת �צריכי� מ�ה, מת�עלי� אינ� ה�ה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶָָ��ני�
ה�א עצמ� �טבע ה�מ�ר האמת את מ�יגי� ואז ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָההת��ננ�ת
ה�א עצמ� �טבע להבי� זה �בר אמנ� מה�בע, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמעלה
והעמקת הת��ננ�ת ידי על א� �י מ�ב� אינ� מה�בע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה
ורק �זה לטע�ת יכ�לי� רא��נה �בה�קפה והיינ� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָה�עת,
ה�א עצמ� �טבע ה�בר אמי�ת על ע�מדי� אז ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ���ת��נני�
המל��� �אלק�ת ה�א זה �כל מה�בע, ��מעלה אלקי ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעני�
אי� ה�ל�י, אל אבל מס��ר, אל �ה�א ה�בע לב��י ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�דרכי
על צריכי� ואי� ל�ל ונגלה נראה הרי געטליכקייט, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאפענע

הת��ננ�ת. ��� ְְִֶזה
.¯evÈ˜���להת צרי� ה�נה �רא� ��קצב �החסד מאחר ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

�בריאהֿיצירהֿע��ה ספיר�ת �ע�ר ה�לי� ידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעל
�לי לע��ת האד� צרי� זה מ��� ה�ה �מ�ל�ת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָוה�ב��י�

ה��ס אלק�ת ה�א טבע ה�בע, �לב��י ��היה �ר,לפרנסה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
למעלה עצמ� ה�א �באמת הת��ננ�ת ידי על �כלל�ת� ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָ�מ��ג

הת��ננ�ת. �לי �� נראה ה�ל�י אלק�ת ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹמה�בע,
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ÏÚÂ'ה �ברכ� יח) טו. (�ברי� ��ת�ב מה י�ב� זה �י ¿«ְְִִֵֶֶַַַָָ
אפיל� יכ�ל �ספרי ואיתא �ע�ה א�ר �כל ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹאלקי�
��ריכה �ע�ה, א�ר �כל ל�מר �למ�ד �בטל י��ב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיהא

ו ע��ה ההב�לי�להי�ת א' �זה� �רנסה, �ל �לי הכנת היינ� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ביאת �לעתיד ה�מ� �בי� ה�יר�רי� �עב�דת ה�ל�ת זמ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ�י�
ית�ר� מא�� יבא העלי�� חסד �פע ה�ה �לעתיד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה��יח,
מה �רנסה, ��ביל עסק �לי והכנת התע�ק�ת ��� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�לא
�לי �הכנת התע�ק�ת צריכי� ה�ל�ת �זמ� �� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ�אי�
ה�א דוקא ע��ה להי�ת ��ריכה ה�בר וטע� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָלפרנסה,
לב��י ידי על נמ�כת להי�ת צריכה �הה��עה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
��מעלה �ד�גמא �ה�א א��" ה"אד� �� �� על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהע��ה
�תל�� ��זה �רנסה ועסק לב�� לע��ת �� �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָצרי�
מה. (י�עיה �תיב �ה�ה ה�בע, �לב��י ��מעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�רכה
י� געטליכקייט) (אי� �באלק�ת מס��ר, אל א�ה אכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹטו)
טבע הפכי�, �ר��ת ���י וה� ה�ס��ר, אל וי� ה�ל�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָאל
אנ��י ��כל �� �מ��ג מ�ב� �באמת מה�בע, ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�למעלה
מה האלק�ת ה�א ה�בע �לב��י ה�תל�� ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�האלק�ת
��טבע האלק�ת �י� ההב�ל רק מה�בע, ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ��מעלה
ה�בראי�, לג�י רק ה�א מה�בע ��מעלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהאלק�ת
�ה�א א� ה�בע �לב��י ה�א א� �לל הב�ל אי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ�לאלק�ת
ה�בראי�, לג�י רק ה�א וההפר� ה�בע לב�� �לא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹגל�י
והאלק�ת הת��ננ�ת צריכי� �טבע ��תל�� ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָֹֹ�האלק�ת
טבע �יר�� �זה� הת��ננ�ת, צריכי� אי� מה�בע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ��מעלה
ה�ה ��� ��ט�ע �ה�בר ס��, בי� ט�ע� מ���� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְְִִ�פ��ט�
מציא�ת איזה ���נ� �לל ני�ר �אינ� עליו מכ�י� ה�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
הרי מכ��ה �ה�בר �זה ה�ה �אמת אבל ה�י�, מ�בד ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בר
נראה �אינ� א�א זה ואי� �לל מציא�ת� מב�ל ה�י��י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאי�
ה�א המכ��ה ה�ה �אמת אבל המכ�ה �בר רק ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהר�אי�
�אלק�ת ה�א וכ� מ��, �גל�י �ה�א �מ� �מה�ת� ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ�מציא�ת�
על המכ�י� רק ה� ה�בע �לב��י ה�בע �לב��י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַה�ס��ר

�בר על המכ�י� ה�� מי �ל ה��ל ה�ה �באמת ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאלק�ת,
על המכ�י� ה�בע לב��י על אמי�י מ�ל אינ� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהמכ��ה
ה�מצא ה�בר הרי בת�כ� ה�מצא המכ�י� �ה�י� ְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹאלק�ת,
ה�בר את יצר� ה�י� לא נב�לי�, עניני� �ני ה� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוה�י�
ה�י� את �רא �ה�י� המכ��ה ה�בר ולא �ה� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹה�ט�ע
הרי �טבע המל��� האלק�ת �� �אי� מה עליו, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמכ�י�
המל��� והאלק�ת ה�בע לב��י את והמציא �רא ְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהאלק�ת
הרי �� א� �מק�ימ�, א�ת� המח�ה ית�ר� ה�א ה�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�
��מעלה האלק�ת עצמ� ה�א �טבע המל��� ְְְְְֱֱֶֶַַַַָָָָֹֹהאלק�ת
�ינ�ני� �ל (ספר עד� נ�מת� ר�ינ� ��יר� �כמ� ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמה�בע,
למעלה �ה�א מה לדבר ��אר ה�א טבע ��� י"ט) ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ�רק
ה�ה וה�בראי� ה�בעי, ��כל �מ��ג ה��ב� ודעת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמ�ע�
ו��קע �מזרח ז�רח �ה�מ� וה�מיד�ת הרגיל�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�ד
�לב��י� מס��ר �האלק�ת העניני� ��ארי וכ� ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�מערב
התע�רר�ת �צריכי� מ�ה, מת�עלי� אינ� ה�ה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶָָ��ני�
ה�א עצמ� �טבע ה�מ�ר האמת את מ�יגי� ואז ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָההת��ננ�ת
ה�א עצמ� �טבע להבי� זה �בר אמנ� מה�בע, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלמעלה
והעמקת הת��ננ�ת ידי על א� �י מ�ב� אינ� מה�בע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה
ורק �זה לטע�ת יכ�לי� רא��נה �בה�קפה והיינ� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָה�עת,
ה�א עצמ� �טבע ה�בר אמי�ת על ע�מדי� אז ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ���ת��נני�
המל��� �אלק�ת ה�א זה �כל מה�בע, ��מעלה אלקי ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעני�
אי� ה�ל�י, אל אבל מס��ר, אל �ה�א ה�בע לב��י ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�דרכי
על צריכי� ואי� ל�ל ונגלה נראה הרי געטליכקייט, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאפענע

הת��ננ�ת. ��� ְְִֶזה
.¯evÈ˜���להת צרי� ה�נה �רא� ��קצב �החסד מאחר ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

�בריאהֿיצירהֿע��ה ספיר�ת �ע�ר ה�לי� ידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָעל
�לי לע��ת האד� צרי� זה מ��� ה�ה �מ�ל�ת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָוה�ב��י�

ה��ס אלק�ת ה�א טבע ה�בע, �לב��י ��היה �ר,לפרנסה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
למעלה עצמ� ה�א �באמת הת��ננ�ת ידי על �כלל�ת� ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָ�מ��ג

הת��ננ�ת. �לי �� נראה ה�ל�י אלק�ת ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹמה�בע,

` wxt dk xn`n
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התורה לימוד ע"י הוי'. שם גילוי ולקבל להתקיים הנבראים יכולים אלקים, דשם המגן ע"י דוקא
הבריאה. כוונת משלים האדם מעשיות, מצוות וקיום

u"xz mixn`n

‡Ó‚c‰Â��ו אלקי� ��� ה�מ�ת �ב' למעלה י�ב� מ�ה ¿«À¿»ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹ
��� הוי', מ�� ה�א ההתה��ת �באמת ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָהוי',
�כל ונברא�", צ�ה ה�א "�י ��ת�ב �מ� המה�ה, ה�א ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהוי'
היה א� א� הוי', מ�� ה�א ונבראי� �ע�למ�ת ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָהתה��ת
ההתה��ת היתה לא אז הוי' �� ידי על �פעל ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹההתה��ת
מציא�ת� �ל היה א�א ע�ה, �ה�א �מ� ��מי י� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מציא�ת
ולא �ה�מ�, ה�מ� זיו �ב��ל ה���ל �תכלית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ�טלי�
�ה�רת� �מ�ג ונ�ר ��בראי� נר�� ית�ר� האלק�ת ְַָָָָ�ְְְְֱִִִִִֵַָָָָָָָֹהיה
י�� �כל �ט�ב� "המח�� �כתיב ע�ה, �ה�א �מ� ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָוה�גת�

��ע� מה �זה ברא�ית", מע�ה ה��מיד �רא�ית ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
�טבע ית�ר�, וחס�� ט�ב� מ�ת מ�ד ה�א ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ�התח���ת,
ל� להי�ת ה�א �ר�� ה�ד�� נתא�ה �י להיטיב, ְְְִִִִֵַַַָָָה��ב
��היה ��מי ע�ל� �לה��ת לברא ��ח��ני� �ירה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹית�ר�
��� �על האד� את לברא זה �בע�ל� �מציא�ת, לי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹנראה
על להתג�ר ועז �ח ל� ול�� אלקית נ�מה �לה�ריד ְְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹ��מי
ה��רה �ח ידי על �או�תיו �ל את ולכ�� ה��� ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹחמר��ת
ה�ז� �אר� למ�ה נ�נה �ה��רה ��פ�ה, ���ב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוהעב�דה
��ת�ב �מ� ה��רה את ���� ה�לאכי� �כא�ר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָה��מית,

"�ל�� מ�ה: לה� ה�יב ה�מי�", על ה�ד� �נה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ"א�ר
��� ��מי ��� לבעלי �וקא ונ�נה �כ�"?! י� הרע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיצר
�כ�ה האד� את �מ�יח מסית הרע �ה�צר הרע, יצר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ�ה�
ידי על ה�ה ה��ר. מ�ר� �לה�יח� להסית� ערמ�מ��ת ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמיני
להאד� ל� מאירה ��� ה�א�ר ה�ה וק��מ�, ה��רה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָל��ד
נטע ע�ל� "וח�י �מאמר ע�ל�, �ח�י הח�י� ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָ�דרכי
�ק��� �פעל ע��ה �האד� זה ידי �על והינ� ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת�כנ�",
�נתא�ה העלי�נה ה��נה מ�לי� ה�א הרי מע���ת, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָה�צו�ת
וזה� ��ח��ני�. �ירה ית�ר� ל� להי�ת ה�א �ר�� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�ד��
ידי �על וה�ג� �ה�מ� �מ� אלקי�", הוי' �מג� �מ� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ"�י
�הע�ל� להתק�ל י�כל ה�מ� ונר�ק ה�ג� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ���י
כ� �מ� ה�מ�, מא�ר עצ� �ה�א מא�ר� ונהני� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָוה�בראי�,
ה�א �ההתה��ת הוי'. ו�� אלקי� �� �מ�ת �הב' ְְְְֱֲִִֵֵֵַַַָָֹה�א
אלקי� �� ידי על ה�א �פעל �ההתה��ת רק הוי', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמ��
�אר� הוי' �� ���י ימ�י� עב�דת� ידי על �האד� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�כדי
העב�דה �היא ח��כא", "�רי�א וזה� ה��מית. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָה�ז�
עני� �ה�א מה�בע ללמעלה �לי ה�בע לע��ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ�ה�בע

נה�רא". ְֲַַָ"והדר

cg`a jix`nd lk d"c
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.È� לליובאוויטש אבי נסע � תמוז י"א � שני ביום

אתו נסע רז"א הדוד � לעיר שני יום כל לנסוע כדרכו

לנסיעה. כן גם להצטרף אבי לי הורה לנסוע וכשעמדו

כשעתיים, ארכה לליובאוויטש מבאליווקא הנסיעה

להזכיר רז"א והדוד אבי החלו מבאליווקא יצאנו ומשאך

שונים. סיפורים ולספר

היום כל ובמשך לחדרי הלכתי לליובאוויטש, בבואנו

כך שכן, פרקים. ראשי רשמתי � קצרות הפסקות תוך �

כדי פרקים, ראשי רק בתחילה לרשום שלי הסדר היה

הייתי מכן ולאחר מסודר, בסדר סיפור כל היטב לזכור

שני שבאותם כיוון אופנו. על דבר דבר בארוכה רושם

שלא מאד טרוד הייתי סיפורים, הרבה שמעתי הימים

ממה פרקים ראשי ורשמתי היום כל וישבתי לשכוח

תמוז. וי"א י' ושני, ראשון בימי ששמעתי

.‡Èלויטבסק נסעתי � תרנ"ו מנ"א ט"ז � ראשון ביום

שהיתי שם לאה, דבורה והדודה רז"א הדוד כאורח

אב. מנחם כ"ח שלישי יום עד ימים, עשרה

חי' הסבתא את היטב זכרה לאה דבורה הדודה

שראתה5מוסיא ממה שונים, סיפורים ממנה ושמעה ,

סטערנא הרבנית מהסבתא ששמעה וממה וכן6בעצמה ,

למזריטש. לכתו לפני עוד הזקן רבנו הנהגות אודות

נוסף מרובה. רוח קורת לי הסב בויטבסק אז ביקורי

הדודה � סיפורים של חדש מקור לו שהתווסף מה על

יום כל גדולה, מתנה רז"א הדוד לי העניק � לאה דבורה

מהדוד ששמע ממה שרשם סיפורים ספר לקרוא לי נתן

מניעזין נחום .7ר'

צדק".5) ה"צמח הרבי אשת

הזק�.6) רבנו אשת

האמצעי.7) הרבי של בנו
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.·Èע רשום היה אותיותהספר רגיל, מכתבים נייר ל

שורות, וחמש שלשים עד שלשים עמוד בכל קטנות,

ושמונים מאה וכלל מלים, ט"ז עד מי"ד שורה ובכל

ביניהם דפים, ושבעה ששים מאה רשומים מהם דפים,

� הרשומים העמודים עמודים. חצאי ושלשה שלשים

שלש בערך הם � לסיפור סיפור בין קטנות בהפסקות

דפים. וחמשים מאה עמודים, מאות

כסלו, בחדשים � צ'רניגוב פלך � בניעזין נרשם הספר

תאריך גם רשום שונים בסיפורים � תרל"ד שבט טבת,

הסיפור. סופר בו היום

נחום. ר' הדוד שסיפר ממה הם ברובם הסיפורים

� הרי"נ הסבא שסיפר ממה סיפורים גם בו היו אבל

הסיפורים מהווים מיוחד חלק .� רז"א הדוד של חותנו

בפטרבורג היותו על חיים ברוך ר' הישיש שסיפר

כמה וכן השניה, בפעם שם כלוא היה הזקן כשרבנו

הרבי ממשרתי הירש, מאיר ר' הזקן שסיפר סיפורים

אתו והיה להאדיטש מליובאוויטש אתו שנסע האמצעי,

נשאר ומאז � תקפ"ח כסלו ט' � הסתלקותו בזמן בניעזין

בניעזין. ימיו כל הירש מאיר ר'

� מסויימים ובמקומות הקודש, בלשון רשום הספר

ה"לשון באידיש. ביטויים ישנם � סיפור בכל כמעט

בקיצור אבל ברורה שפה הוא רז"א הדוד של קודש"

יש סיפור כל האמיתי. המרובה את המחזיק מועט נמרץ,

מתחילים אז ורק לב שימת תוך פעמים כמה לקרוא

המאורע נעשה יותר, שקוראים ומה העונג, את להרגיש

לעיני מצטייר המסופר שהדבר עד ויותר, יותר קרוב

כך כל הסיפור את מרגישים מסויימים וברגעים הקורא,

המאורע בזמן חי שהוא לקורא שנדמה עד קרוב,

המסופר.

המרובה, את המחזיק מועט בכתיבה. שיש היתרון זה

ובלב במוח הקריאה בו מעוררת בקריאה, החוש שבעל

מאשר יותר המסופר, במאורע והדמיון הציור כוחות את

שמהכתיבה � שלכך זאת רק סיפור. ששומעים בשעה

חוש ובעל כשרון, בעל להיות הכותב על � לציור יגיעו

רז"א. הדוד היה כזה וכשרון

לקרוא מאשר סיפור לשמוע יותר שקל לציין למותר

בדיבור וחוש כשרון מבעל סיפור לשמוע ובפרט סיפור,

מאירה מלה וכל מילולו, שברור רז"א, הדוד של מסוגו

קריאת לעומת נפלא, מציור חי כחלק הוא משפט וכל

פרקים ראשי שהם נדמה ראשונה שבהשקפה סיפור

ראשי אלה שאין לאמת שמגיעים עד מהסיפור, בלבד

זה ובמועט המרובה, את המחזיק מועט אם כי פרקים

היתרון את מרגישים אז ורק הסיפור, של הנשמה גלומה

הדיבור. אותיות לגבי הכתיבה באותיות שיש העצמי

.‚Èששמע מסיפורים בעיקרו הספר מורכב כאמור,

ממה גם בו יש אבל נחום, ר' מהדוד רז"א ששמעהדוד

חיים ברוך ר' הישיש מהחסיד מהרי"נ, הסבא מחותנו

צבי. מאיר ר' ומהמשרת

את רז"א הדוד מתאר סיפורים של חלק כל לפני

צבי מאיר ר' אודות כותב הוא מיוחדת באריכות המספר.

הזקן, רבנו של משרתו זלמן ר' של בנו שהיה משרת,

הזקן, רבנו בחיי עוד האמצעי הרבי אצל כמשרת ונתקבל

בכל אותו ליווה האמצעי, הרבי אצל היה הזמן וכל

צבי מאיר ר' נשאר האמצעי הרבי וכשנסתלק נסיעותיו,

בניעזין. משרת

אלא בליובאוויטש, משפחה היתה צבי מאיר לר'

צבי מאיר ר' הודיע האמצעי הרבי הסתלקות שאחרי

לדאוג ושעליהם הרבי ליד בניעזין נשאר שהוא ביתו לבני

שום לעשות יכול לא הוא שכן לפרנסתם, בעצמם מעתה

שנים ושש מארבעים יותר כבר עברו ומאז שר'8דבר.

הרבי שבאוהל המדרש בבית בקביעות נמצא צבי מאיר

ולילה. יום האמצעי,

הדוד רושם משרת צבי מאיר ר' של התנהגותו את

ממהותו ברורה תמונה המתארים שונים, בפרטים רז"א

האמצעי, לרבי המיוחדת ומהתמסרותו צבי מאיר ר' של

בעת כמו הוא ההסתלקות אחרי הנה צבי מאיר ר' שלגבי

דין. בעלמא הרבי של חיותו חיים

הפשטתו אודות רז"א הדוד כותב מיוחד טעם בטוב

השינוי את במיוחד ומציין עולם, מעניני צבי מאיר ר' של

זה. באדם שחל הגדול

צורת מימיו האמצעי הרבי ראה לא הידוע כפי

את גם שניהל ממונה, ידי על היו ההכנסות כל מטבע.

שנות כל במשך כמעט הרבי. ומשפחת הבית הוצאות

המכניס צבי מאיר ר' היה האמצעי, הרבי נשיאות

בקשר צבי מאיר ר' עמד זו לעבודתו ובהקשר והמוציא,

ומצב הכללי המצב את וידע החסידים, מרכזי כל עם

מקום. בכל החסידים

מאיר ר' אצל נסתלק האמצעי, הרבי הסתלקות עם

רוחניים, חיים לחיות והתחיל הגשמיים החיים צורת צבי

אין אחד, באף רוצה ואינו זקוק שאינו מתבודד, של חיים

אודות אותו כששואלים זאת רק דבר, בשום ענין לו

צהובות. ובפנים בחיות עונה הוא הרבי,

.„Èרז"א שהדוד סיפור רשום זה סיפורים בספר

ששמע מה דשא, בנאות שלנו בתנאים בהיותו לי סיפר

מצוה הבר אודות רייזעס, פנחס ר' מפי נחום ר' מהדוד

בליאזנא. אז היה פנחס ר' .� האמצעי הרבי � אביו של

השקלוביים, מהעילוים אחד היה פנחס ר' החסיד

ר' הגדול לגאון בן בהיותו מהם. רעשה הסביבה שכל

תרל"ד.8) בשנת הסיפורי� כתיבת בשעת
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.·Èע רשום היה אותיותהספר רגיל, מכתבים נייר ל

שורות, וחמש שלשים עד שלשים עמוד בכל קטנות,

ושמונים מאה וכלל מלים, ט"ז עד מי"ד שורה ובכל

ביניהם דפים, ושבעה ששים מאה רשומים מהם דפים,

� הרשומים העמודים עמודים. חצאי ושלשה שלשים

שלש בערך הם � לסיפור סיפור בין קטנות בהפסקות

דפים. וחמשים מאה עמודים, מאות

כסלו, בחדשים � צ'רניגוב פלך � בניעזין נרשם הספר

תאריך גם רשום שונים בסיפורים � תרל"ד שבט טבת,

הסיפור. סופר בו היום

נחום. ר' הדוד שסיפר ממה הם ברובם הסיפורים

� הרי"נ הסבא שסיפר ממה סיפורים גם בו היו אבל

הסיפורים מהווים מיוחד חלק .� רז"א הדוד של חותנו

בפטרבורג היותו על חיים ברוך ר' הישיש שסיפר

כמה וכן השניה, בפעם שם כלוא היה הזקן כשרבנו

הרבי ממשרתי הירש, מאיר ר' הזקן שסיפר סיפורים

אתו והיה להאדיטש מליובאוויטש אתו שנסע האמצעי,

נשאר ומאז � תקפ"ח כסלו ט' � הסתלקותו בזמן בניעזין

בניעזין. ימיו כל הירש מאיר ר'

� מסויימים ובמקומות הקודש, בלשון רשום הספר

ה"לשון באידיש. ביטויים ישנם � סיפור בכל כמעט

בקיצור אבל ברורה שפה הוא רז"א הדוד של קודש"

יש סיפור כל האמיתי. המרובה את המחזיק מועט נמרץ,

מתחילים אז ורק לב שימת תוך פעמים כמה לקרוא

המאורע נעשה יותר, שקוראים ומה העונג, את להרגיש

לעיני מצטייר המסופר שהדבר עד ויותר, יותר קרוב

כך כל הסיפור את מרגישים מסויימים וברגעים הקורא,

המאורע בזמן חי שהוא לקורא שנדמה עד קרוב,

המסופר.

המרובה, את המחזיק מועט בכתיבה. שיש היתרון זה

ובלב במוח הקריאה בו מעוררת בקריאה, החוש שבעל

מאשר יותר המסופר, במאורע והדמיון הציור כוחות את

שמהכתיבה � שלכך זאת רק סיפור. ששומעים בשעה

חוש ובעל כשרון, בעל להיות הכותב על � לציור יגיעו

רז"א. הדוד היה כזה וכשרון

לקרוא מאשר סיפור לשמוע יותר שקל לציין למותר

בדיבור וחוש כשרון מבעל סיפור לשמוע ובפרט סיפור,

מאירה מלה וכל מילולו, שברור רז"א, הדוד של מסוגו

קריאת לעומת נפלא, מציור חי כחלק הוא משפט וכל

פרקים ראשי שהם נדמה ראשונה שבהשקפה סיפור

ראשי אלה שאין לאמת שמגיעים עד מהסיפור, בלבד

זה ובמועט המרובה, את המחזיק מועט אם כי פרקים

היתרון את מרגישים אז ורק הסיפור, של הנשמה גלומה

הדיבור. אותיות לגבי הכתיבה באותיות שיש העצמי

.‚Èששמע מסיפורים בעיקרו הספר מורכב כאמור,

ממה גם בו יש אבל נחום, ר' מהדוד רז"א ששמעהדוד

חיים ברוך ר' הישיש מהחסיד מהרי"נ, הסבא מחותנו

צבי. מאיר ר' ומהמשרת

את רז"א הדוד מתאר סיפורים של חלק כל לפני

צבי מאיר ר' אודות כותב הוא מיוחדת באריכות המספר.

הזקן, רבנו של משרתו זלמן ר' של בנו שהיה משרת,

הזקן, רבנו בחיי עוד האמצעי הרבי אצל כמשרת ונתקבל

בכל אותו ליווה האמצעי, הרבי אצל היה הזמן וכל

צבי מאיר ר' נשאר האמצעי הרבי וכשנסתלק נסיעותיו,

בניעזין. משרת

אלא בליובאוויטש, משפחה היתה צבי מאיר לר'

צבי מאיר ר' הודיע האמצעי הרבי הסתלקות שאחרי

לדאוג ושעליהם הרבי ליד בניעזין נשאר שהוא ביתו לבני

שום לעשות יכול לא הוא שכן לפרנסתם, בעצמם מעתה

שנים ושש מארבעים יותר כבר עברו ומאז שר'8דבר.

הרבי שבאוהל המדרש בבית בקביעות נמצא צבי מאיר

ולילה. יום האמצעי,

הדוד רושם משרת צבי מאיר ר' של התנהגותו את

ממהותו ברורה תמונה המתארים שונים, בפרטים רז"א

האמצעי, לרבי המיוחדת ומהתמסרותו צבי מאיר ר' של

בעת כמו הוא ההסתלקות אחרי הנה צבי מאיר ר' שלגבי

דין. בעלמא הרבי של חיותו חיים

הפשטתו אודות רז"א הדוד כותב מיוחד טעם בטוב

השינוי את במיוחד ומציין עולם, מעניני צבי מאיר ר' של

זה. באדם שחל הגדול

צורת מימיו האמצעי הרבי ראה לא הידוע כפי

את גם שניהל ממונה, ידי על היו ההכנסות כל מטבע.

שנות כל במשך כמעט הרבי. ומשפחת הבית הוצאות

המכניס צבי מאיר ר' היה האמצעי, הרבי נשיאות

בקשר צבי מאיר ר' עמד זו לעבודתו ובהקשר והמוציא,

ומצב הכללי המצב את וידע החסידים, מרכזי כל עם

מקום. בכל החסידים

מאיר ר' אצל נסתלק האמצעי, הרבי הסתלקות עם

רוחניים, חיים לחיות והתחיל הגשמיים החיים צורת צבי

אין אחד, באף רוצה ואינו זקוק שאינו מתבודד, של חיים

אודות אותו כששואלים זאת רק דבר, בשום ענין לו

צהובות. ובפנים בחיות עונה הוא הרבי,

.„Èרז"א שהדוד סיפור רשום זה סיפורים בספר

ששמע מה דשא, בנאות שלנו בתנאים בהיותו לי סיפר

מצוה הבר אודות רייזעס, פנחס ר' מפי נחום ר' מהדוד

בליאזנא. אז היה פנחס ר' .� האמצעי הרבי � אביו של

השקלוביים, מהעילוים אחד היה פנחס ר' החסיד

ר' הגדול לגאון בן בהיותו מהם. רעשה הסביבה שכל

תרל"ד.8) בשנת הסיפורי� כתיבת בשעת
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רחוקות, במדינות גם מפורסם שהיה שיק, העניך חנוך

� ושענה שקיבל הרבות והתשובות השאלות ידי על

פנחס. ר' הבן שם גם מתפרסם

ובעל חושים בעל כאן שגדל ראו ילדותו בשנות עוד

המפורסם העילוי לקחו עשרה שבע בן ובהיותו כשרון,

יוסף ר' לו קראו הדור גדולי – משקלוב יוסף ר' הגאון

פנחס ר' נסע שנה עשרים בגיל יחד. אתו ללמוד � בו כל

שקלוב. גאוני משלוחי כאחד בסלוצק הארצות לועד

e"vxz ,hay d"k

•

ycew zexb`

פ�ד] תשרי [כ"ד

שי' פסח מו"ה

שלה� מההתעוררות מאד במאד ונהניתי הגיעני מכתבו

המעורר, הוא ועיר עיר בכל העיקר כי כלל, חדש הדבר ואי�

לחבריו, ג� הוא מועיל טוב דבר לאיזה מתעורר אחד וכאשר

אלא טוב ואי� טוב, דורש לכל היא פתוחה ישראל לב כי

לב� נותני' אי� אשר עיר בכל הראשי� ה� ואשמי� תורה,

לעשות�, מוטל עליה� אשר והעניני� הדברי� אל ודעת�

דברי' הבל, של וטענות באמתלאות זו חובת� ידי ויוצאי'

ולא בטלי� דברי' לדבר לביהכ"נ באי� ממש, בה� שאי�

כמה עת בכל נמצא ע"ז לתורה, עתי� לקבוע ובפרט להתפלל,

של אדעתא מתקבצי� העתי� מ� לעת וכאשר מניעות, וכמה

החלצו) בד"ה (כמבו' וקטטות מריבות מזה יוצא הנה לימוד,

משפט ולו באחיו, הגדול הוא לעצמו, במה בונה אחד כל כי

אליו, בטילי' להיות צריכי' והכל בראש דעה להגיד הבכורה

אינו שלו הגדלות כל אשר פחיתותו רואה והשני חושב, הוא כ�

בטוב, מכיר הזולת (כי וגסות רוח רמת רק והוא מאומה, שוה

חסידי' אז המאמ' וכידוע הוא, באשר האמת את ורואה

הרי ביותר נוד� שריחו במקו� ובפרט הריח, חוש א האבי�

ובמילא וישות, גסות) רק שזהו שהוא, כמו העני� לכל, נראה

יוצא, וחדש נכנס חדש יו�, ירדו� ויו� ח"ו, הבני� כל נופל

לובשת ההיא בעיר החסידי� ועדת יוצאת ושנה נכנסת שנה

הוא עצמו, בעיני ישרה דרכו אחד כל לגמרי אחרת צורה

יראת בלי ועובד ידיעה, בלא משכיל העובד, והוא המשכיל

אבותינו שערו� לא אשר חדשי' דרכי� לה� ועושי' אלקי�,

עדת של בעיר כזאת הנשמע זצוקללה"ה, הק' רבותינו

תפלתו והמתפלל יתפללו, לא כנסיות בהבתי כי חסידי�,

את מראי� ובזה הש"�, וחזרת קה"ת, בעת מדבר' חטופה,

בהנוגע ה� אלקי' יראת של עני� כל מבטלי� ובד"כ החסידות,

ועושי' דואג, ואי� נואש אמרו כאלו לתשב"ר ובפרט לגדולי'

ורבותינו, לאבותינו הקדוש כל את מחללי' חדשי�, דרכי'

לב המכאיב דבר נוראה, ובעזות רמה, ביד התורה נגד ועושי'

ממש. בנפש הנוגעי' נוראי' עניני� משתלשל ומזה היפה, ונפש

עדת במחנ� נמצא אשר הדבר נכו� אמת א� ועתה

הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד אל מהמקושרי' חסידי�

דרכ�, יטיבו בזכות�, והחפצי� זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

לביהכ"נ, התפלה אל ביומו יו� מדי לבוא עצמ� על ויקבלו

בינ� בתפלה המאריכי' אלו כי הדבר (מוב� בצבור, ולהתפלל

איש ולעמוד בגו"ר) בעזר� אבותינו אלקי ד' יהי' עצמ�, לבי�

למערב ממזרח המטיילי' כאלו (ולא קבוע, במקו� איש

התפלה התחל' מעת בביהכ"נ מדיבור ולהזהר לדרו�) ומצפו�

שיעורי ולקבוע וקה"ת, הש"� חזרת ולשמוע עלינו, אחר עד

תניא, פרק גמרא, ושיעור למעריב, מנחה בי� ע"י לימוד לימוד,

יבחר החסידי' מעדת איש ואיש והדומה, שו"ע משניות, פרק

שיחזור אחד ויקבעו ערכו, לפי שיהי' לימוד באיזה מקו� לו

ילמדו התפלה קוד� ובש"ק בע"פ, בשבתו שבת מדי דא"ח

במתינות, תהי' והתפלה דוקא, בביהכ"נ בכנופיא דא"ח

אבותינו כ"ק הוד יסדו כאשר הרמב"� קופת את ויקבעו

ועליו החסידי�, דגל על הנחשב הוא כ� והעושה הק', רבותינו

והממא� הק', רבותינו אבותינו כ"ק וזכות שלו� סוכת יופרש

ידי�. בשתי הוא נדחה בזה

אשר תו"ת, המוסד תלמיד בתור יד� את ממלא הנני ובזה

את לפניה� ולבאר במחנ� שי' מאנ"ש גדולה אסיפה תעשה

ובאשמת החסידי�, עדת ח"ו ירדה ירד כי הוא, באשר המצב

ח"ו, אחור נסוגו האש�, מי ימצא איש איש אשר אשמי�,

דר� לה� ויבנו חסידות, מדות ובלא חסידות, בלא חסידי�

איש איש אשר החסידות בש� אליה� פונה הנני ובכ� חדשה.

באחד והמדרש, הכנסת בבית מקו� לו ויקבע קנו, אל ישוב

כאו בש"ק אשר מלבד ערכו, לפי אשר מחוייבהשיעורי� "א

מתפללי מכל מיוחדת רשימה ויעריכו הדא"ח, לימוד אל לבוא

אשר נבחר איש יהי' וביהכ"נ ביהכ"נ ובכל וביהכ"נ, ביהכ"נ

אי� כי ידע נפש בשאט והעובר האמור, הסדר על ישגיח הוא

אבותינו דרכי עליה� והמקבלי� אבות, בזכות חלק לו

בשר. ועד מנפש ומכופלת כפולה בברכה יתברכו ופקודת�
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(‡)Á¯˜ ÁwiÂ.�מדר� נדר�ת יפה ז� �ר�ה «ƒ«…«ְְְִִֶֶֶַָָָָ

�נח�מא: ˜¯Áר�י ÁwiÂ.לצד עצמ� את לקח ְִַַָ«ƒ«…«ְְֶַַַָ

ה�ה�ה, על לע�רר העדה מ��� נחלק להי�ת ָ�ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָאחד

מ�אר נחלק "ואת�לג", א�נקל�ס ��ר�� ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָוזה�

וכ� �מחלקת. להחזיק טו)העדה "מהֿ��ח�(איוב : ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

�בר �ניֿאד�. מ�אר להפליג� א�ת� ל�קח ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָל��",

��ה� סנהדרא�ת רא�י מ�� קרח" "ו��ח ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר:

��אמר �מ� כ)�דברי�, אתֿאהר�",(במדבר "קח : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ

יד) �ברי�":(הושע ע�כ� "קח� :˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»
ÈÂÏŒÔa.על רחמי� ���� "��ֿיעקב", הז�יר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

��אמר מחלק��, על �מ� י�כר ��א ְֱֶֶַָ�ְְְִֵֶַַַָֹעצמ�,

מט) נז�ר(בראשית והיכ� �בדי". אלֿ�חד "�קהל� :ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

ה�מי�, �דברי ה��כ� על �התיחס� קרח? על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ�מ�

ו)��אמר א ��ֿיצהר(דה"י ��ֿקרח "��ֿאביס� : ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

��ֿי�ראל": ��ֿלוי Ì¯È·‡Â��ֿקהת Ô˙„Â. ְְִִֵֵֶֶֶָָ¿»»«¬ƒ»
�חנית�(תנחומא) �ר�י רא�ב� �בט �היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ��ביל

נ���פ� �ימנה, הח�ני� �בניו לקהת �כ� ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ�ימנה,

�מה ל�כנ�. א�י לר�ע, א�י �מחלק��: קרח ְְִֵָָָָ�ְְִַַֹע�

�ל נ�יא�ת� על נתק�א מ�ה? ע� לחלק קרח ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹראה

קהת �ני על נ�יא מ�ה ���ה� ע�יאל, �� ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ֱִֶָָאליצפ�

הי�, אר�עה א�א אחי קרח: אמר ה���ר. �י ְִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

ו)��אמר ה�כ�ר(שמות עמר� וג�'". קהת "�בני : ְְְְְֱֵֶֶַַַָָ

�ד�ל; �ה� ואחד מל� אחד �ד�ה: �ניו �ני ְֵֶֶֶֶָָָָֹ�ְְְֵָָָנטל�

יצהר, �� �אני אני, לא ה�נ�ה? את ל�ל רא�י ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹמי

אחיו �� את נ�יא מ�ה וה�א לעמר�? �ני ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ�ה�א

�בריו! את �מב�ל עליו ח�לק הריני מ���! ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ�ִַָָה�ט�

ר�� סנהדרא�ת, רא�י ר"נ וכ�ס עמד ע�ה? ָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמה

�דא�ר �� אליצ�ר וה� �כניו, רא�ב� ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶָמ�בט

קריאי עדה "נ�יאי ��אמר: ,�� וכ��צא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוחבריו

א�מר ה�א �לה�� א)מ�עד". קר�אי(במדבר "א�ה : ְְֵֵֵֵֶַָ

ועמד� �א� �כלת, ���� ט�ית�ת והל�י�� ְְְֵֶָָָ�ְְִִִֵֶַָָָהעדה",

ח�בת �כלת �ל ���� ט�ית ל�: אמר� מ�ה, ְֵֶֶֶֶַָ�ְְִִֵֶֶַָֹלפני

התחיל� ח�בת! לה�: אמר �ט�רה? א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ�ציצית

אחד ח�ט אחר מי� �ל ט�ית אפ�ר? עליו. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�חק

את �פטר לא �כלת ���� ז� ��טר�, �כלת ְְִֵֶֶָֹֹ�ְְֵֶֶֶָ�ל

¯‡Ô·eעצמ�?: È�a.�ואביר �לת:�ת� �� וא�� ְַָ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

(‚)ÌÎÏŒ·¯.�לעצמכ לקח�� מ�אי י�תר הר�ה «»∆ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

˜„ÌÈL�ד�ה: Ìlk.(תנחומא)�ברי� �מע� ��� ְ�ָÀ»¿…ƒ�ְְִָָָ

ה�ב�רה: מ�י e‡O�˙z�סיני ÚecÓe.�לקח א� ְְִִִַַָ««ƒ¿«¿ְִַָָ

לא �ה�ה, לאחי� לברר ל� היה לא מלכ�ת, ָֹ�ְְְְְִִַַָָָָֹֹא�ה

�ל אלהי�, ה' אנכי �סיני �מע�� לב�כ� ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹא��

�מע�: ÂÈ�tŒÏÚ(„)העדה ÏtiÂ.(מ"ר (תנחומא. ְֵָָָ«ƒ…«»»
רביעי: סרח�� �יד� זה ��בר ה�חלקת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ�ני

�עגל לב)חטא� ��תא�נני�(שמות מ�ה", "ויחל : ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

יא) �מר�לי�(במדבר מ�ה", "ו�ת��ל יד): :(ש� ְְְִִֵֶַַַַֹ

�מחלק�� מצרי�", ו�מע� אלֿה' מ�ה ְ�ְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹ"ו�אמר

על ��רח מל� לב� מ�ל ידיו. נתר�ל� קרח ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל

���רח ו�ל�, ���י� �ע� א�הב� עליו �פ�ס ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאביו

מתירב עד אמר: הה�א, הא�הב ידי נתר�ל� יעית ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

מ��י: ע�ד יק�ל לא ��א ה�ל�, על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאטריח



קיט gxwfhoey`x mei qelwpe`

æèàçø÷ çwiå
ïåùàø

éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®
éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬

ïáeàøi''yx:á-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«
éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨®̈¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬

:íL-éLðà ãrBîâ-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©
äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå ïøäà©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æ
eàOðúz recîe ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílkª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−

ýåýé ìä÷-ìri''yx:éåìãìtiå äLî òîLiå ©§©¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ

a¯א ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«

È�a Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ÈÂÏ ¯a ˙‰¿̃»«≈ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈

:Ô·e‡¯ È�a ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»¿«∆∆¿≈¿≈

È�aÓב ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈

È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»¿«¿ƒ«¿¿≈

ÔÈL�‡ ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zL�Î¿ƒ¿»¿«¿≈¿«¡»ƒ

:‡ÓLcג‰LÓ ÏÚ eL�k˙‡Â ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆

ÔBÎÏ ÈbÒ ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…«¬»¿«ƒ¿

ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zL�k ÏÎ È¯‡¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ

‡Óe ÈÈ„ ‡z�ÎL ‡È¯L ÔB‰È�È·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»

‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Ó Ôez‡ ÔÈ„≈«ƒ¿«¿¿ƒ«¿»»

:ÈÈ„דÙ�e ‰LÓ ÚÓLeÏÚ Ï «¿»¿«…∆¿««

é"ùø

(‡)Á¯˜ ÁwiÂ.�מדר� נדר�ת יפה ז� �ר�ה «ƒ«…«ְְְִִֶֶֶַָָָָ

�נח�מא: ˜¯Áר�י ÁwiÂ.לצד עצמ� את לקח ְִַַָ«ƒ«…«ְְֶַַַָ

ה�ה�ה, על לע�רר העדה מ��� נחלק להי�ת ָ�ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָאחד

מ�אר נחלק "ואת�לג", א�נקל�ס ��ר�� ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָוזה�

וכ� �מחלקת. להחזיק טו)העדה "מהֿ��ח�(איוב : ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

�בר �ניֿאד�. מ�אר להפליג� א�ת� ל�קח ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָל��",

��ה� סנהדרא�ת רא�י מ�� קרח" "ו��ח ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר:

��אמר �מ� כ)�דברי�, אתֿאהר�",(במדבר "קח : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ

יד) �ברי�":(הושע ע�כ� "קח� :˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»
ÈÂÏŒÔa.על רחמי� ���� "��ֿיעקב", הז�יר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

��אמר מחלק��, על �מ� י�כר ��א ְֱֶֶַָ�ְְְִֵֶַַַָֹעצמ�,

מט) נז�ר(בראשית והיכ� �בדי". אלֿ�חד "�קהל� :ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

ה�מי�, �דברי ה��כ� על �התיחס� קרח? על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ�מ�

ו)��אמר א ��ֿיצהר(דה"י ��ֿקרח "��ֿאביס� : ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

��ֿי�ראל": ��ֿלוי Ì¯È·‡Â��ֿקהת Ô˙„Â. ְְִִֵֵֶֶֶָָ¿»»«¬ƒ»
�חנית�(תנחומא) �ר�י רא�ב� �בט �היה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ��ביל

נ���פ� �ימנה, הח�ני� �בניו לקהת �כ� ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ�ימנה,

�מה ל�כנ�. א�י לר�ע, א�י �מחלק��: קרח ְְִֵָָָָ�ְְִַַֹע�

�ל נ�יא�ת� על נתק�א מ�ה? ע� לחלק קרח ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹראה

קהת �ני על נ�יא מ�ה ���ה� ע�יאל, �� ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ֱִֶָָאליצפ�

הי�, אר�עה א�א אחי קרח: אמר ה���ר. �י ְִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

ו)��אמר ה�כ�ר(שמות עמר� וג�'". קהת "�בני : ְְְְְֱֵֶֶַַַָָ

�ד�ל; �ה� ואחד מל� אחד �ד�ה: �ניו �ני ְֵֶֶֶֶָָָָֹ�ְְְֵָָָנטל�

יצהר, �� �אני אני, לא ה�נ�ה? את ל�ל רא�י ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹמי

אחיו �� את נ�יא מ�ה וה�א לעמר�? �ני ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ�ה�א

�בריו! את �מב�ל עליו ח�לק הריני מ���! ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ�ִַָָה�ט�

ר�� סנהדרא�ת, רא�י ר"נ וכ�ס עמד ע�ה? ָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָמה

�דא�ר �� אליצ�ר וה� �כניו, רא�ב� ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶָמ�בט

קריאי עדה "נ�יאי ��אמר: ,�� וכ��צא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוחבריו

א�מר ה�א �לה�� א)מ�עד". קר�אי(במדבר "א�ה : ְְֵֵֵֵֶַָ

ועמד� �א� �כלת, ���� ט�ית�ת והל�י�� ְְְֵֶָָָ�ְְִִִֵֶַָָָהעדה",

ח�בת �כלת �ל ���� ט�ית ל�: אמר� מ�ה, ְֵֶֶֶֶַָ�ְְִִֵֶֶַָֹלפני

התחיל� ח�בת! לה�: אמר �ט�רה? א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ�ציצית

אחד ח�ט אחר מי� �ל ט�ית אפ�ר? עליו. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�חק

את �פטר לא �כלת ���� ז� ��טר�, �כלת ְְִֵֶֶָֹֹ�ְְֵֶֶֶָ�ל

¯‡Ô·eעצמ�?: È�a.�ואביר �לת:�ת� �� וא�� ְַָ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

(‚)ÌÎÏŒ·¯.�לעצמכ לקח�� מ�אי י�תר הר�ה «»∆ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

˜„ÌÈL�ד�ה: Ìlk.(תנחומא)�ברי� �מע� ��� ְ�ָÀ»¿…ƒ�ְְִָָָ

ה�ב�רה: מ�י e‡O�˙z�סיני ÚecÓe.�לקח א� ְְִִִַַָ««ƒ¿«¿ְִַָָ

לא �ה�ה, לאחי� לברר ל� היה לא מלכ�ת, ָֹ�ְְְְְִִַַָָָָֹֹא�ה

�ל אלהי�, ה' אנכי �סיני �מע�� לב�כ� ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹא��

�מע�: ÂÈ�tŒÏÚ(„)העדה ÏtiÂ.(מ"ר (תנחומא. ְֵָָָ«ƒ…«»»
רביעי: סרח�� �יד� זה ��בר ה�חלקת, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ�ני

�עגל לב)חטא� ��תא�נני�(שמות מ�ה", "ויחל : ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

יא) �מר�לי�(במדבר מ�ה", "ו�ת��ל יד): :(ש� ְְְִִֵֶַַַַֹ

�מחלק�� מצרי�", ו�מע� אלֿה' מ�ה ְ�ְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹ"ו�אמר

על ��רח מל� לב� מ�ל ידיו. נתר�ל� קרח ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל

���רח ו�ל�, ���י� �ע� א�הב� עליו �פ�ס ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹאביו

מתירב עד אמר: הה�א, הא�הב ידי נתר�ל� יעית ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

מ��י: ע�ד יק�ל לא ��א ה�ל�, על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאטריח
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åéðt-ìri''yx:äBúãr-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå ©¨¨«©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»
-úàå Bì-øLà-úà ýåýé òãéå ø÷a øîàì¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯¤£¤²§¤
Ba-øçáé øLà úàå åéìà áéø÷äå LBãwä©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²£¤¬¦§©−

åéìà áéø÷éi''yx:åúBzçî íëì-eç÷ eùr úàæ ©§¦¬¥¨«−Ÿ£®Ÿ§«¨¤´©§½
Búãr-ìëå çø÷i''yx:æeîéNå Là | ïäá-eðúe −Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ

Léàä äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈¨¦²
éða íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬

éåìi''yx:ìàøùéçàð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå ¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈
éåì éðai''yx:èéäìà ìécáä-ék íkî èrîä §¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧

:È‰Bt‡הÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe «ƒ«ƒƒ…«¿ƒ

‡¯Ùˆa ¯ÓÈÓÏ dzL�k Ïk»¿ƒ¿≈¿≈«¿«¿»

˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂƒ«¿»»¿»«≈¿»

Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂ LÈc˜c¿«ƒƒ»≈»√»ƒ¿»ƒ

:dLenLÏ ·¯˜È d· ÈÚ¯˙Èו‡c ƒ¿¿ƒ≈¿»≈¿ƒ≈»

ÏÎÂ Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Úƒƒ»¿«¿¿»…«¿»

:dzL�kז‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â ¿ƒ¿≈¿»¿∆»»

ÔÈÓÒea ˙¯BË˜ ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ¿«ƒ¬≈¿∆¿ƒ

ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈

:ÈÂÏ È�a ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰ ÈÈ¿»«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÔÚÎח eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«

:ÈÂÏ È�aטÈ¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰ ¿≈≈ƒ«¿≈¿¬≈

ÔBÎ˙È Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ L¯Ù‡«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈»¿

é"ùø

(‰)'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a.רבהע�ה �כר�ת)(במדבר עת …∆¿…«¿ְִֵַָ

מת��� היה וה�א לפניו, להרא�ת נכ�� ולא לנ� ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֹהיא

�ה�: יחזר� ��א ‡˙Œלדח�ת� '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆
BÏŒ¯L‡.:לו�ה לכה�ה:.LB„w‰Œ˙‡Âלעב�דת ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִ�ָ

·È¯˜‰Â.אליו ��:(תנחומא)א�ת� מ�כיח וה�ר��� . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

�מדר��: ל�מ��י�. יקרב לקדמ�הי, ְְְֳִִִִֵֵֵָָָָָויקרב

הקד��ֿ ח�ק �ב�ל�ת מ�ה: לה� אמר � ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�קר

לערב? �קר להפ� א�� יכ�לי� �ע�למ�, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָֹֹ�ר��ֿה�א

��אמר ז�, את לב�ל ��כל� א)�� :(בראשית ְְֱֵֵֶֶֶַַ

�� ו�ב�ל". ויהיֿבקר... כג)"ויהיֿערב :(דה"א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

וג�'": להק�י�� אהר� eNÚ(Â)"ו��דל ˙‡Ê ְְְֲִִֵַַַָֹ…¬
˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜.אמר ?�� לה� ל�מר ראה מה ¿»∆«¿ֶַַָָָָָָ

�כמרי� הר�ה נימ�סי� י� הע��"� �דרכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלה�:

�בית מתק�צי� (��� ואי� (ס"א: וכ�� ְְְִִִַַָ�ְֵָ�ְְֵַהר�ה,

ות�רה אחד אר�� אחד, ה' א�א לנ� אי� אנ� ְֵֶֶֶֶָָָָָָָָאחד;

אי� ר"נ וא�� � אחד �ד�ל וכה� אחד �מז�ח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחת

� ר�צה אני א� �ד�לה? �ה�ה האמב��י� כ�, ְְְִַ�ְְֲִֵֶַָָָ

החביבה ה�טרת היא מ�ל, חביב ��מי� ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹלכ�

נ�רפ� ��� �ת�כ�, נת�� ה�ות וס� ה�ר�נ�ת, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמ�ל

האי� "והיה �ה�: התרה לפיכ� ואביה�א, ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָנדב

�קד�ת�. ה�א �בר ה�ד��", ה�א ה' ָ�ְְְֲִִֶַַָָא�רֿיבחר

ה�ד��? ה�א ���חר ��י י�דעי�, אנ� אי� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָוכי

��א לכ� א�מר הריני מ�ה: לה� אמר ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹא�א

א�בדי� וכ�כ� חי יצא �� ��בחר מי ְְִֶ�ְְְְִִִֵֵֶַַַ�תח�ב�:

רבה) �חלי�.BzÁÓ˙:(במדבר �ה� �ח�תי� �לי� «¿ִִִֵֶֶֶָָ

יד: �ית לה� ÈÂÏ(Ê)וי� È�a ÌÎÏŒ·¯.ד�ל� �בר ְֵֵֶָָ«»∆¿≈≈ƒָָָ

�ה� התרה ��� הי�, ט��י� ולא לכ�. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹאמר�י

נפ��ת�, על חטא� ה� א�א לקרב, עליה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוק�ל�

�נפ�ת�". הא�ה הח�אי� מח��ת "את ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:

עינ� זה? ל�ט�ת ראה מה היה, ���ח ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוקרח

�מ�אל מ���: י�צאה �ד�לה �לשלת ראה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהטע��,

אני ��ביל� אמר: ואהר�. מ�ה �נגד ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ��ק�ל

��� �ניו לבני ע�מד�ת מ�מר�ת וכ"ד ָ�ְְְְְִִִֵָָָָנמלט!

��אמר ה�ד� �ר�ח כה)מתנ�אי� א "�לֿ(ד"ה : ְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹ

ה�את ה�ד�ה �ל אפ�ר אמר: להימ�". בני� ַָֹ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָא�ה

לבא נ���� לכ� א��? ואני מ��י לעמד ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹעתידה

א�בדי� ���� מ�ה מ�י ��מע חזקה ְִָ�ְֲִִֶֶֶַָָָָֹלא�ת�

טעה � ה�ד��" ה�א ה' "א�רֿיבחר נמלט: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָואחד

ע�� ��ניו לפי יפה ראה ולא �עצמ�. ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹותלה

יפה. ר�אה היה �מ�ה .¯·ÌÎÏŒ:(תנחומא)���בה ְֶֶֶָָָָֹ«»∆
ה�ד��ֿ על לחלק �עצמכ� נטל�� �ד�ל ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָֹ�בר

ŒeÚÓL�‡(Á)�ר��ֿה�א: Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ָ«…∆…∆∆…«ƒ¿»
ÈÂÏ È�a.�יו� ר�י�. �ברי� ע�� לד�ר התחיל ¿≈≈ƒְְְִִִִִֵֵַַָָ

�אר י���פ� ��א עד אמר: ער�, ק�ה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ראה�

התחיל .��� אל �� אד�ר ע��, ויאבד� ְִִָ�ְְְֲִִֵֶַַַָֹה�בטי�

לוי": �ני "�מע�ֿנא �ה�: ÓÚÏÂ„(Ë)לזרז ְְְִִֵֵֵֶָָָ¿«¬…
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ãrî íëúà ìàøNéíëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−
ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì åéìà¥¨®©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ

ì äãrä éðôìíúøLi''yx:é-úàå Eúà áø÷iå ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤
éçà-ìk-íb ízLwáe Czà éåì-éðá E ¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®¦©§¤−©
äpäki''yx:àéíéãrpä Eúãr-ìëå äzà ïëì §ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−

ék àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬©¦−
åéìri''yx:áéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬

äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåi''yx: §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«
âéLáãe áìç úáæ õøàî eðúéìrä ék èrîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½

-íb eðéìr øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©
:øøzNäéðùìåçá ë"òãéúáæ õøà-ìà àì óà ¦§¨¥«©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧

äãN úìçð eðì-ïzzå eðúàéáä Láãe áìç̈¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´
àì øwðz íää íéLðàä éðérä íøëå̈¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²§©¥−¬Ÿ

äìrði''yx:åè-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤
ãçà øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³

ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿

ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿«

‡zL�k Ì„˜ Ì˜ÓÏe ÈÈ„ ‡�kLÓ«¿¿»«¿»¿≈«√»¿ƒ¿»

:ÔB‰˙eLnLÏי˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â ¿«»¿¿»≈»»¿»

Ôez‡ ÔÚÎe CnÚ ÈÂÏ È�a CÈÁ‡ Ïk»«»¿≈≈ƒƒ»¿««

:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚaיאÔÎa »»«¿À¿»«¿»¿≈

ÈÈ ÏÚ Ôez�ncÊ‡c CzL�k ÏÎÂ z‡«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿

:È‰BÏÚיבÈ¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe ¬ƒ¿«…∆¿ƒ¿≈

e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«¬»

:˜q� ‡Ïיג‡�z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰ »ƒ»«¿≈¬≈«∆¿»»

L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó≈«¿»»¿»¬«¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ‡�˙eÏh˜Ï¿«»»»¿«¿¿»¬≈

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡�ÏÚ z·¯·¯˙‡ƒ¿«¿«¿¿¬»»«ƒ¿«¿»»

ÏÁ·יד ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«

‡�Ï ‡z·‰ÈÂ ‡�zÏÚ‡ L·„e¿»««¿»»ƒ«¿»»»

È�ÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ ÔÈÏ˜Á ˙�ÒÁ‡«¬»««¿ƒ¿«¿ƒ«≈≈

‡Ï ‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ¿««¿«»»»

:˜q�טוÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e‡„ ƒ»¿≈¿…∆«¬»

‡ÂÚ¯a Ïa˜˙ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»¿«≈¿«¬»

ÔB‰pÓ „Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰�a¯À̃¿«¿»«»»¿«ƒ¿

„Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«

é"ùø

‰„Ú‰ È�ÙÏ.:�ה��כ על ‡˙E(È)ל�יר ·¯˜iÂ. ƒ¿≈»≈»ִַַָָ««¿≈…¿
י�ראל: עדת �אר מ��� �הרחיק �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלא�ת�

(‡È)ÔÎÏ.�ה�עדי וכלֿעדת� א�ה �� ��ביל »≈ְְְֲִִִַַָָָָָֹ

�ה�ה לתת ע�יתי ��ליח�ת� �י עלֿה', ָ�ְְְִִִִִִֵַָָא��

ה�ה: ה�חלקת ה�א לנ� ולא ÁÏLiÂ(È·)לאהר� ְְֲֲֶֶַַַַָֹֹֹ«ƒ¿«
'B‚Â ‰LÓ.(קי מחזיקי�(סנהדרי� �אי� מ�א�, …∆¿ֲִִִֵֶַָ

לה�לימ� אחריה� מח�ר מ�ה �היה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�מחלקת,

�ל��: �ÏÚ‰�דברי ‡Ï.�אי� הכ�יל�, �יה� ְְִֵָ…«¬∆ְִִִֵֶֶָ

ירידה: א�א על.e�ÏŒÔzzÂ(È„)לה� מ�סב ה�בר ְִֶֶָָָ«ƒ∆»ַַָָָ

ולא הביא�תנ� לא �ל�מר למעלה, האמ�ר ְְְְֲִַַָָָָֹֹֹ"לא"

לנ� אמר� וכר�, �דה נחלת לנ� ג)נת� :(שמות ְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ט�בה אלֿאר� מצרי� מעני אתכ� ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ"אעלה

חלב זבת אר� אל ולא ה�צאתנ� מ�� � ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹוג�'"

להמיתנ� עלינ� �זר� א�א הביא�תנ�, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�דב�

לנ� �אמר� יד)��ד�ר, ה�ה(במדבר "��ד�ר : ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

פגריכ�": B‚Â'י�ל� ¯w�z Ì‰‰ ÌÈL�‡‰ È�ÈÚ‰. ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿
נעלה לא א� עינינ� את לנ�ר ��לח א�ה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפ��

נעלה: לא ‰‰Ìאלי�, ÌÈL�‡‰.ה��לה �אד� ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

�חבר�: Ó‡„(ÂË)קללת� ‰LÓÏ ¯ÁiÂ.נצטער ְֲִֵַָ«ƒ«¿…∆¿…ְִֵַ

למאד: ‡Ì˙Á�ÓŒÏעד ÔÙzŒÏ‡.:�ט��� לפי ְִַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְִ

�פ� אל מחר, לפני� מקריבי� �ה� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה�טרת

חלק לה� ��� אני י�דע אמר: �מדר��: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאליה�.

לרצ��, לפני� יק�ל לא חלק� א� צ��ר, ְְֶַָָ�ְְְִִִֵֶַָֹ�תמידי

�אכל��: ולא הא� Ì‰Ó��יח�� „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï ְְִֵֶֶַָֹֹ…¬∆»≈∆
È˙‡N�.,נטל�י מה� אחד �ל חמ�ר� (תנחומא)לא »»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מ�ד ��הלכ�י אתאפ�� והר�ב�י למצרי� י� ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָ

א�ת� ל�ל לי והיה החמ�ר על �ני ואת ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹא��י

ותר��� מ��י. א�א נטל�י לא מ��ה�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהחמ�ר



קכי gxwfhipy mei qelwpe`

ãrî íëúà ìàøNéíëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¦§¨¥³¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−
ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì åéìà¥¨®©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ

ì äãrä éðôìíúøLi''yx:é-úàå Eúà áø÷iå ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤
éçà-ìk-íb ízLwáe Czà éåì-éðá E ¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®¦©§¤−©
äpäki''yx:àéíéãrpä Eúãr-ìëå äzà ïëì §ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−

ék àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬©¦−
åéìri''yx:áéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬

äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåi''yx: §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«
âéLáãe áìç úáæ õøàî eðúéìrä ék èrîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½

-íb eðéìr øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©
:øøzNäéðùìåçá ë"òãéúáæ õøà-ìà àì óà ¦§¨¥«©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧

äãN úìçð eðì-ïzzå eðúàéáä Láãe áìç̈¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´
àì øwðz íää íéLðàä éðérä íøëå̈¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²§©¥−¬Ÿ

äìrði''yx:åè-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤
ãçà øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³

ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿

ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿«

‡zL�k Ì„˜ Ì˜ÓÏe ÈÈ„ ‡�kLÓ«¿¿»«¿»¿≈«√»¿ƒ¿»

:ÔB‰˙eLnLÏי˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â ¿«»¿¿»≈»»¿»

Ôez‡ ÔÚÎe CnÚ ÈÂÏ È�a CÈÁ‡ Ïk»«»¿≈≈ƒƒ»¿««

:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚaיאÔÎa »»«¿À¿»«¿»¿≈

ÈÈ ÏÚ Ôez�ncÊ‡c CzL�k ÏÎÂ z‡«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿

:È‰BÏÚיבÈ¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe ¬ƒ¿«…∆¿ƒ¿≈

e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡ È�a Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«¬»

:˜q� ‡Ïיג‡�z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰ »ƒ»«¿≈¬≈«∆¿»»

L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó≈«¿»»¿»¬«¿»

È¯‡ ‡¯a„Óa ‡�˙eÏh˜Ï¿«»»»¿«¿¿»¬≈

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡�ÏÚ z·¯·¯˙‡ƒ¿«¿«¿¿¬»»«ƒ¿«¿»»

ÏÁ·יד ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«

‡�Ï ‡z·‰ÈÂ ‡�zÏÚ‡ L·„e¿»««¿»»ƒ«¿»»»

È�ÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ ÔÈÏ˜Á ˙�ÒÁ‡«¬»««¿ƒ¿«¿ƒ«≈≈

‡Ï ‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ¿««¿«»»»

:˜q�טוÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e‡„ ƒ»¿≈¿…∆«¬»

‡ÂÚ¯a Ïa˜˙ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»¿«≈¿«¬»

ÔB‰pÓ „Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰�a¯À̃¿«¿»«»»¿«ƒ¿

„Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«

é"ùø

‰„Ú‰ È�ÙÏ.:�ה��כ על ‡˙E(È)ל�יר ·¯˜iÂ. ƒ¿≈»≈»ִַַָָ««¿≈…¿
י�ראל: עדת �אר מ��� �הרחיק �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלא�ת�

(‡È)ÔÎÏ.�ה�עדי וכלֿעדת� א�ה �� ��ביל »≈ְְְֲִִִַַָָָָָֹ

�ה�ה לתת ע�יתי ��ליח�ת� �י עלֿה', ָ�ְְְִִִִִִֵַָָא��

ה�ה: ה�חלקת ה�א לנ� ולא ÁÏLiÂ(È·)לאהר� ְְֲֲֶֶַַַַָֹֹֹ«ƒ¿«
'B‚Â ‰LÓ.(קי מחזיקי�(סנהדרי� �אי� מ�א�, …∆¿ֲִִִֵֶַָ

לה�לימ� אחריה� מח�ר מ�ה �היה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�מחלקת,

�ל��: �ÏÚ‰�דברי ‡Ï.�אי� הכ�יל�, �יה� ְְִֵָ…«¬∆ְִִִֵֶֶָ

ירידה: א�א על.e�ÏŒÔzzÂ(È„)לה� מ�סב ה�בר ְִֶֶָָָ«ƒ∆»ַַָָָ

ולא הביא�תנ� לא �ל�מר למעלה, האמ�ר ְְְְֲִַַָָָָֹֹֹ"לא"

לנ� אמר� וכר�, �דה נחלת לנ� ג)נת� :(שמות ְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ט�בה אלֿאר� מצרי� מעני אתכ� ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ"אעלה

חלב זבת אר� אל ולא ה�צאתנ� מ�� � ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹוג�'"

להמיתנ� עלינ� �זר� א�א הביא�תנ�, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�דב�

לנ� �אמר� יד)��ד�ר, ה�ה(במדבר "��ד�ר : ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

פגריכ�": B‚Â'י�ל� ¯w�z Ì‰‰ ÌÈL�‡‰ È�ÈÚ‰. ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿
נעלה לא א� עינינ� את לנ�ר ��לח א�ה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפ��

נעלה: לא ‰‰Ìאלי�, ÌÈL�‡‰.ה��לה �אד� ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

�חבר�: Ó‡„(ÂË)קללת� ‰LÓÏ ¯ÁiÂ.נצטער ְֲִֵַָ«ƒ«¿…∆¿…ְִֵַ

למאד: ‡Ì˙Á�ÓŒÏעד ÔÙzŒÏ‡.:�ט��� לפי ְִַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְִ

�פ� אל מחר, לפני� מקריבי� �ה� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה�טרת

חלק לה� ��� אני י�דע אמר: �מדר��: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאליה�.

לרצ��, לפני� יק�ל לא חלק� א� צ��ר, ְְֶַָָ�ְְְִִִֵֶַָֹ�תמידי

�אכל��: ולא הא� Ì‰Ó��יח�� „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï ְְִֵֶֶַָֹֹ…¬∆»≈∆
È˙‡N�.,נטל�י מה� אחד �ל חמ�ר� (תנחומא)לא »»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

מ�ד ��הלכ�י אתאפ�� והר�ב�י למצרי� י� ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָ

א�ת� ל�ל לי והיה החמ�ר על �ני ואת ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹא��י

ותר��� מ��י. א�א נטל�י לא מ��ה�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהחמ�ר



gxwfhiyilyקכב meiqelwpe`

íäî ãçà-úà éúòøä àìå éúàùð íäîi''yx: ¥¤Æ¨½̈Ÿ¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
æèeéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−

øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôìi''yx: ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«
æéúøè÷ íäéìr ízúðe Búzçî Léà | eç÷e§´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤

íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬
Léà ïøäàå äzàå úzçî íéúàîe¨©−¦©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬

Búzçîi''yx:çéLéà eç÷iåeðziå Búzçî ©§¨«©¦§º¦´©§¨À©¦§³
eãîriå úøè÷ íäéìr eîéùiå Là íäéìr£¥¤Æ¥½©¨¦¬Ÿ£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À

:ïøäàå äLîe ãrBî ìäà çútèéìä÷iå ¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧
ìäà çút-ìà äãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤

äãrä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãrBîi''yx:ñ ¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«
éùéìùëïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ

:øîàìàëälëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä ¥«Ÿ¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬
:òâøk íúàáëìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå Ÿ−̈§¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾

àèçé ãçà Léàä øùa-ìëì úçeøä éäìà¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®Ÿ¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈
óö÷z äãrä-ìk ìråi''yx:ñâëýåýé øaãéå §©¬¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàãëøîàì äãrä-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ
íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîì áéáqî eìräi''yx:äëCìiå äLî í÷iå ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´¨¤½©¥−¤

:ÔB‰pÓטזz‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒ¿«¬«…∆¿…««¿

ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈ�ÈÓÊ BÂ‰ CzL�k ÏÎÂ¿»¿ƒ¿»¡¿ƒƒ»√»¿»

:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡יזe·Òe «¿¿ƒ¿«¬…¿»¿

ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b¿««¿ƒ≈¿«¬≈

ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ¿»¿√»¿»

ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó d˙ÈzÁÓ ¯·b¿««¿ƒ≈»»¿«¿ƒ

:d˙ÈzÁÓ ¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿««¿ƒ≈

e·‰ÈÂיח d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒ�e¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»

ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ¬≈

ÔkLÓ Ú¯˙a eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡�ÓÊיטL�Î‡Â ƒ¿»…∆¿«¬…¿«¿«

Ú¯˙Ï ‡zL�k Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«

ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

:‡zL�k ÏÎÏכÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓכא …∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡„‰ ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»

:‰ÚLk ÔB‰˙È ÈˆL‡ÂכבeÏÙ�e ¿≈≈≈»¿¿»»¿»

‡dÏ‡ Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ««≈«¬»≈¡»»

„Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zL�k Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ≈¿«»¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈÓÏ¯כד ‡zL�k ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‡�kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁqÓ e˜lzÒ‡ƒ¿«»ƒ¿¿¿«¿¿»

:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„כהÌ˜Â ¿…«»»«¬ƒ»¿»

Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»

é"ùø

נקראת �� ארמי ל��� "�חרית", ְְְְְֲִִִֵָָָא�נקל�ס:

�חו�ר מל� �ל מ"ז):אנ�ריא .Ì‰Â(ÊË)(ב"ב ְְֲֶֶֶַַַָ»≈
B˙zÁÓ(ÊÈ)עדת�: LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â. ְֲָ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»

��כ�: אי� �מאתי� Ï‰˜iÂ(ËÈ)החמ�י� ֲִִִִֶֶַַָָ««¿≈
Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ.(תנחומא)ה�ילה �ל לצנ�ת; �דברי ¬≈∆…«ְְְִֵֵַַָָָ

"�סב�רי� א�ת�: �פ�ה ה�בטי� אצל הל� ְְִִִִֵֶַַַָָָָהה�א

א�א מק�יד איני מק�יד? אני לב�י �עלי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָא��

ל� ה�ד��ת: �ל ונ�טלי� �אי� א�� ��כ�! �ְְְְִִֵֶַָָ�ְִִ��ביל

:��� ��ת��� עד ה�ה�ה! �לאחיו Œ‡¯iÂה�לכ�ת ְְְִַַַָ�ְִֶַַָ�ָ«≈»
'‰ „B·Î.:�ענ �ע��ד ‡È‰Ï(Î·)�א Ï‡ ¿ְַָָָ≈¡…≈

˙Áe¯‰.ר�� �מ�ת מ�ת� אי� מח�ב�ת, י�דע »…ְְֲִִֵֵַַַָָָָ

מדינה, מקצת עליו ��רחה וד� ��ר מל� ְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָוד�:

נפרע ��עס ��ה�א לפיכ� הח�טא, מי י�דע ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאינ�

ה�ח�ב�ת �ל �ל�י�ת לפני� א�ה אבל ְְֲֲֶַַַָָָָָָ�ִמ���,

הח�טא: מי א�ה ‡Á„וי�דע LÈ‡‰.הח�טא ה�א ְִֵֵַַַָ»ƒ∆»ֵַ

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר �קצ�? העדה �ל על ְְִֵַַַַָָָָָָָֹוא�ה

�מ�דיע י�דע אני אמר�, יפה �מיה�א: חטא מי ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

חטא: B‚Â'(Î„)לא eÏÚ‰."�אס�לק" �תר��מ�: ָָֹ≈»¿ְְְִַַָ

קרח: מ��� LÓ‰(Î‰)מ�ביב�ת Ì˜iÂ.מדרש) ְְִִִַַֹ«»»…∆
ע��:רבה) ולא �ני�, ל� ���א� ְְְִִֶָָָֹ�סב�ר

gxwfhiyily mei qelwpe`

éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬
ìàøNéi''yx:åëeøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå ¦§¨¥«©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´

älàä íérLøä íéLðàä éìäà ìrî àð̈¿¥©Á¨«¢¥̧¨«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤
-ìëa eôqz-ït íäì øLà-ìëa eòbz-ìàå§©¦§−§¨£¤´¨¤®¤¦¨−§¨

:íúàhçæëïúc çø÷-ïkLî ìrî eìriå ©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬
íéávð eàöé íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À

ítèå íäéðáe íäéLðe íäéìäà çúti''yx: ¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−§©¨«
çëéðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
ìàì-ék älàä íéùrnä-ìk úà úBùr©«£¾Ÿ¥¬¨©©«£¦−Ÿ¨¥®¤¦−Ÿ

éalîi''yx:èëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

éðçìLi''yx:ìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

ýåýé-úà älàä íéLðàäi''yx:àìBúlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½
ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà øaãì§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬

:íäézçz øLà äîãàäáìõøàä çzôzå ¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ
úàå íäéza-úàå íúà òìázå äét-úà¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤¨«¥¤®§¥³

:Leëøä-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìkâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå ¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²

:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙· eÏÊ‡Â«¬»«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯כו ‡zL�k ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«

‡i¯·b È�kLÓ ÈÂlÚÓ ÔÚÎ e¯eÊ¿«≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»

ÏÎa Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ«»«»»ƒ≈¿»ƒ¿¿¿»

ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁכזÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â ≈¿ƒ¿«»≈ƒ»≈

Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡�kLÓ«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

e˜Ù� Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»

ÔB‰ÈL�e ÔB‰È�kLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ ÔB‰È�·eכח¯Ó‡Â ¿≈¿«¿¿«¬«

ÈpÁlL ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ

ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈

:È˙eÚ¯Ó ‡Ï È¯‡כט‡˙BÓk Ì‡ ¬≈»≈¿ƒƒ¿»

‡¯ÚÒe ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡L�‡ ÏÎ„¿»¡»»¿ƒ≈¿»»

ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L�‡ ÏÎc¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlLלÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â «¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»

˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«

„k Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿¿∆¡«

eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ«ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰ ‡i¯·bלא‰Â‰Â À¿«»»ƒ≈√»¿»«¬»

‡iÓb˙t Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»

Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ

:ÔB‰È˙BÁ˙לב˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ¿≈¿»««¿»»

L�‡ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»¡«

Á¯˜Ï Èc ‡L�‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡�È�˜ Ïk ˙ÈÂלגÔep‡ e˙Á�e ¿»»ƒ¿»»¿»ƒ

é"ùø

(ÊÎ)ÌÈ·v� e‡ˆÈ.(תנחומא)�לחר זק�פה �ק�מה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

�מ� יז)�לג��, א י��"(שמואל אר�עי� "ו�תי�ב : ְְְְִִֵֵַַַַָ

ÌtËÂ�גלית: Ì‰È�·e Ì‰ÈL�e.ה�� �ראה �א ְְָָ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָֹ

אי� מ�ה �ל �י� �ית �הרי ה�חלקת: ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹק�ה

�ל �י� �בית �ער�ת, ��י ��ביא עד א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָע�נ�י�

י�נקי א� אבד� וכא� �נה, ע�רי� עד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָמעלה

‰‡l‰(ÁÎ)�די�: ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ. ִַָ«¬≈»««¬ƒ»≈∆
�ד�לה, �ה�ה לאהר� לתת ה���ר עלֿ�י ְָָ�ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ�ע�יתי

ה�התי: נ�יא � ואליצפ� �ה�ה, סגני � ְְֱִִִֶַָָָָ�ְְֵָָָ�בניו

(ËÎ)È�ÁÏL '‰ ‡Ï.ה�ל ע�יתי אני א�א …¿»»ƒֲִִִֶַָָֹ

עלי: ח�לק ה�א �בדי� È¯a‡‰(Ï)מ�ע�י, Ì‡Â. ְְִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ»
‰'חד�ה: ‡¯·È.מת ��א �מיתה א�ת� להמית ֲָָƒ¿»ְְִִֵֶָָָֹ

�פצתה ה�ריאה? היא �מה ה�ה, עד אד� ��ְְִִֵַַַָָָָָָָ

ה� נאצ� �י וידע�� אז ותבלע�, אתֿ�יה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאדמה

�יר�� ור��תינ� אמר�י. ה�ב�רה מ�י ואני ה', ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָאת

קי) ימי(סנהדרי� מ��ת לאר� �ה �ריאה א� :ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ



קכג gxwfhiyily mei qelwpe`
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:È˙eÚ¯Ó ‡Ï È¯‡כט‡˙BÓk Ì‡ ¬≈»≈¿ƒƒ¿»

‡¯ÚÒe ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡L�‡ ÏÎ„¿»¡»»¿ƒ≈¿»»

ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L�‡ ÏÎc¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlLלÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â «¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»

˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«

„k Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿¿∆¡«

eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ«ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰ ‡i¯·bלא‰Â‰Â À¿«»»ƒ≈√»¿»«¬»

‡iÓb˙t Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»

Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ

:ÔB‰È˙BÁ˙לב˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ¿≈¿»««¿»»

L�‡ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»¡«

Á¯˜Ï Èc ‡L�‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡�È�˜ Ïk ˙ÈÂלגÔep‡ e˙Á�e ¿»»ƒ¿»»¿»ƒ

é"ùø

(ÊÎ)ÌÈ·v� e‡ˆÈ.(תנחומא)�לחר זק�פה �ק�מה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

�מ� יז)�לג��, א י��"(שמואל אר�עי� "ו�תי�ב : ְְְְִִֵֵַַַַָ

ÌtËÂ�גלית: Ì‰È�·e Ì‰ÈL�e.ה�� �ראה �א ְְָָ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָֹ

אי� מ�ה �ל �י� �ית �הרי ה�חלקת: ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹק�ה

�ל �י� �בית �ער�ת, ��י ��ביא עד א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָע�נ�י�

י�נקי א� אבד� וכא� �נה, ע�רי� עד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָמעלה

‰‡l‰(ÁÎ)�די�: ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ. ִַָ«¬≈»««¬ƒ»≈∆
�ד�לה, �ה�ה לאהר� לתת ה���ר עלֿ�י ְָָ�ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ�ע�יתי

ה�התי: נ�יא � ואליצפ� �ה�ה, סגני � ְְֱִִִֶַָָָָ�ְְֵָָָ�בניו

(ËÎ)È�ÁÏL '‰ ‡Ï.ה�ל ע�יתי אני א�א …¿»»ƒֲִִִֶַָָֹ

עלי: ח�לק ה�א �בדי� È¯a‡‰(Ï)מ�ע�י, Ì‡Â. ְְִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ»
‰'חד�ה: ‡¯·È.מת ��א �מיתה א�ת� להמית ֲָָƒ¿»ְְִִֵֶָָָֹ

�פצתה ה�ריאה? היא �מה ה�ה, עד אד� ��ְְִִֵַַַָָָָָָָ

ה� נאצ� �י וידע�� אז ותבלע�, אתֿ�יה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאדמה

�יר�� ור��תינ� אמר�י. ה�ב�רה מ�י ואני ה', ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָאת

קי) ימי(סנהדרי� מ��ת לאר� �ה �ריאה א� :ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ



gxwfiiyilyקכד meiqelwpe`

eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−
:ìäwä CBzîãìíäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ¦¬©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−

õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ì eñði''yx: ¨´§Ÿ¨®¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤
äìúà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´

:úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe íéMîçäñ ©«£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤
æéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøîà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ

úzçnä-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øærìà-ìà¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

eLã÷i''yx:âälàä íéàhçä úBzçî úà ¨¥«¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤
éetö íéçô érwø íúà eùrå íúLôða§©§ŸÀ̈§¨¸ŸŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´

c÷iå ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænìeéäéå eL ©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬
ìàøNé éðáì úBàìi''yx:ãïäkä øærìà çwiå §−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À

íéôøOä eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−©§ª¦®
çaænì éetö íeòwøéåi''yx:äéðáì ïBøkæ ©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´

øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì́Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯

ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ¿»ƒ¿««ƒƒ¿

BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ

:‡Ï‰˜לדÈc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ¿»»¿»ƒ¿»≈ƒ

È¯‡ ÔB‰Ï˜Ï e˜¯Ú ÔB‰È�¯ÁÒa¿«¬»≈¬»¿»¿¬≈

:‡Ú¯‡ ‡�pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

ÈÈלה Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù� ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»

‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó ˙È ˙ÏÎ‡Â«¬»«»»»¿«¿ƒ«¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ È·¯˜ÓאÏÈlÓe ¿»¿≈¿…∆¿«»«ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈב¯Ó‡ ¿»ƒ…∆¿≈»¡«

L¯ÙÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈

˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»

È¯‡ ‡Ï‰Ï ˜ÈÁ¯È ‡˙L‡∆»»«¿≈¿»»¬≈

:eLc˜˙‡ג‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È ƒ¿«»»«¿¿««»«»

ÔB‰È˙LÙ�a e·iÁ˙‡c ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»¿«¿»≈

ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ

Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À

˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»

NÈ È�·Ï:Ï‡¯ד¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒ�e ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿»»

‡LÁ�„ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡�‰k«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»

‰‡ÙBÁ Ôe�„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏהÏ‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Îc ¿«¿¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èc È�BlÁ ¯·b ·¯˜È ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»ƒ¿«¿«ƒ«ƒ

‡˜q‡Ï ‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï»ƒ«¿»¿«¬…¿«»»

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzL�ÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»

é"ùø

יברא (ר"ל ה'. יברא לאו וא� מ�טב, � ְְְְִִִִֵָָָָ�רא�ית

לכא�): ה�ה ÌÏ˜Ï(Ï„)ה' eÒ�.ה��ל ��ביל ְֶַָ»¿…»ְִִַ

�ליעת�: על ��ת��.L‡‰Œ˙‡Â(·)ה��צא ְִֵַַָָ¿∆»≈ְֶ

ה�ח��ת:.Ï‰Œ‰¯Ê‡‰ה�ח��ת: מעל Èkלאר� ְַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ
eL„˜.��ע�א �הרי �הנאה, ואס�רי� ה�ח��ת »≈ְֲֲֲֲִֵֶַַַַָָָ

�רת: Ì˙LÙ�a(‚)�לי ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰.יומא) ְֵֵָ««»ƒ»≈∆¿«¿…»
���עי�לו) על��ע�� ��חלק� �נפ��ת�, ְְְְְֲִֶֶֶַַַָ

ט�י�.ÌÈÁÙרדידי�:.¯ÈÚwה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ַָָƒÀ≈ְִִ«ƒִַ

�לעז: טינבי"ש ÁaÊnÏמר�די� Èetˆ.למז�ח ְ�ְִַַָƒ«ƒ¿≈«ְְִַ

B‡Ï˙ה�ח�ת: eÈ‰ÈÂ.�הי א�� ��אמר�: לז�ר��, ְֶַֹ¿ƒ¿¿ְְִֵֶָָֹ

ונ�רפ�: ה�ה�ה על ��חלק� ְְְִָ�ְְְֵֶֶַַָמא�ת�

(„)ÌeÚw¯ÈÂ.:לעז� Œ‡ÏÂ(‰)אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ¿…
Á¯˜Î ‰È‰È.:קרח� יהיה ��א ac¯�די ¯L‡k ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆

BÏ ‰LÓŒ„Èa אל.‰' ��ר אהר� על "עליו" �מ� ¿«…∆ְֲִֵֶַַָָֹ

"לאֿיקרב לפיכ� �הני�, �בניו ה�א ��היה ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמ�ה,

"לי" �ל וכ� וג�'". אהר� מ�רע לא א�ר זר ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאי�

�תר�נ� � "���ר" אצל ה�מ�כי� ו"לה�" ְְְְִִִֵֶֶַָָו"ל�"

ולא מ�ה, �יד �מה� קרח. על �מדר��: "על". ְְְְִֶַַַַַָֹֹֹ�מ�

���קי� ה�ה�ה, על לח�לקי� רמז מ�ה? אל ִֶָ�ְְִֶֶֶֶַַַַָֹ�תב

��אמר �יד�, מ�ה ��קה �מ� ד)�צרעת, :(שמות ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹ

gxwfiiriax mei qelwpe`

Bì äLî-ãéa ýåýéi''yx:ôåúãr-ìk eðliå §Ÿ̈²§©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³
ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ

:ýåýé ír-úà ízîä ízà øîàìæéäéå ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À
eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr äãrä ìäwäa§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
ãBák àøiå ïðrä eäqë äpäå ãrBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬

:ýåýéçìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤
:ãrBîñéòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éíúà älëàå úàfä äãrä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈
:íäéðt-ìr eìtiå òâøkàé-ìà äLî øîàiå §¨®©©¦§−©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤

ìrî Là äéìr-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³
äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷ íéùå çaænä©¦§¥̧©Æ§¦´Ÿ§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈
ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìr øtëå§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬

âpäói''yx:áéäLî øac | øLàk ïøäà çwiå ©¨«¤©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À
âpä ìçä äpäå ìäwä CBz-ìà õøiåíra ó ©¨̧¨Æ¤´©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®

úøèwä-úà ïziå:írä-ìr øtëéåâéãîriå ©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−©¨¨«©©«£¬Ÿ
äôbnä øörzå íéiçä ïéáe íéúnä-ïéai''yx: ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«

:dÏ ‰LÓ„ ‡„ÈaוÏk eÓÚ¯˙‡Â ƒ»¿…∆≈¿ƒ¿«¬»

‡ÓBiÓ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»

Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…

‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»«¿«¿¿ƒ«»

:ÈÈ„ז‡zL�k ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â «¿»«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»

e‡È�t˙‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ«…∆¿««¬…¿ƒ¿¿ƒ

‡��Ú È‰ÙÁ ‡‰Â ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ¬»»

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Âח‰LÓ ÏÚÂ ¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿«…∆

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„‡י ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»

ÏÚ eÏÙ�e ‰ÚLk ÔB‰˙È ÈˆL‡Â¿≈≈≈»¿¿»»¿»«

:ÔB‰Èt‡יאÔ¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â «≈«¬«…∆¿«¬…

‡˙M‡ dÏÚ ·‰Â ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò«»«¿ƒ»¿«¬«∆»»

˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆

‡zL�ÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»

ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù� È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ¿««¬≈¬≈¿«»¿»ƒ

:‡�˙BÓ È¯L ÈÈ Ì„˜יב·ÈÒ�e √»¿»»≈»»¿ƒ

Ë‰¯e ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«

‡�˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»

‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa¿«»ƒ«»¿…∆¿«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂיג‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â ¿««««»¿»≈≈«»

:‡�˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

é"ùø

לקה �� ועל ��לג". מצרעת יד� וה�ה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"ו��ציא�

� Ì‰ÈÏÚ(È‡)צרעת:ע��ה ¯tÎÂ.�ל מסר זה רז �ְִַַָָ¿«≈¬≈∆ֶַָָ

ע�צר �ה�טרת לרקיע, ��עלה ה�ות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמלא�

מבחי� אי� אז ל��חית ר��ת ����� (ר"ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָה��פה

���� י� מ�ילי� ���סי� מה ועל לרע ט�ב ְְִִִִֵֵֵֶַַַ�י�

�הדיא ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ��זר מה אבל ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹ��טרת,

מהֿ��תב מת�ר� �בזה �ב�נה. ואי� חכמה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָאי�

לעצר אהר� את ה�לא� ה�יח ��א �� ְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹאחר

�היה א�א זה? רז ל� מסר ה�א והלא ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��טרת,

�ל�ח� אני �אמר �מ� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א, ְְְֲִֵֶַַַָָָ�זרת

��ת �מ�כת �דאיתא וד�"ק) מק�� פט)�ל :(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(‚È)'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ.�ה�לא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְֶַַַָָ

לי ה�ח ה�לא�: ל� אמר �רח�. על ְְְֱִִֶַַַַַַָָָוהעמיד�

על לע�ב צ�ני מ�ה ל�: אמר �ליח�תי! ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלע��ת

�ל�ח� וא�ה מק��, �ל �ל�ח� אני ל�: אמר ְְְְֲִֶַַָָָָיד�!

מ���, �ל�� א�מר מ�ה אי� ל�: אמר מ�ה! ְִִֵֵֶֶֶַָֹֹ�ל

הרי מאמי�, א�ה אי� א� ה�ב�רה. מ�י ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָא�א

�א מ�עד, אהל �תח אל �מ�ה ֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

אלֿמ�ה" אהר� "ו��ב ��אמר: וזה� ��אל. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹע�י

�הי�(מכילתא) לפי ��טרת? ל�ה אחר: �בר .ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

ס� ל�מר: ה�טרת אחר �מר�ני� מליזי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹי�ראל

יד� על ואביה�א, נדב מת� יד� על ה�א, ֲִֵֶַַַַָָָָָה�ות

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר אי�. �מאתי� חמ�י� ְְֲִִִִִַַַָָָָנ�רפ�

ה�א והחטא ה�א, מ�פה �ע�צר �רא� ְְְִֵֵֵֶַַָה�א:
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Bì äLî-ãéa ýåýéi''yx:ôåúãr-ìk eðliå §Ÿ̈²§©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³
ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ

:ýåýé ír-úà ízîä ízà øîàìæéäéå ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À
eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr äãrä ìäwäa§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
ãBák àøiå ïðrä eäqë äpäå ãrBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬

:ýåýéçìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤
:ãrBîñéòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éíúà älëàå úàfä äãrä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈
:íäéðt-ìr eìtiå òâøkàé-ìà äLî øîàiå §¨®©©¦§−©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤

ìrî Là äéìr-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³
äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷ íéùå çaænä©¦§¥̧©Æ§¦´Ÿ§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈
ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìr øtëå§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬

âpäói''yx:áéäLî øac | øLàk ïøäà çwiå ©¨«¤©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À
âpä ìçä äpäå ìäwä CBz-ìà õøiåíra ó ©¨̧¨Æ¤´©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®

úøèwä-úà ïziå:írä-ìr øtëéåâéãîriå ©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−©¨¨«©©«£¬Ÿ
äôbnä øörzå íéiçä ïéáe íéúnä-ïéai''yx: ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«

:dÏ ‰LÓ„ ‡„ÈaוÏk eÓÚ¯˙‡Â ƒ»¿…∆≈¿ƒ¿«¬»

‡ÓBiÓ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»

Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…

‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»«¿«¿¿ƒ«»

:ÈÈ„ז‡zL�k ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â «¿»«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»

e‡È�t˙‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ«…∆¿««¬…¿ƒ¿¿ƒ

‡��Ú È‰ÙÁ ‡‰Â ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ¬»»

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Âח‰LÓ ÏÚÂ ¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿«…∆

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„‡י ‡zL�k BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»

ÏÚ eÏÙ�e ‰ÚLk ÔB‰˙È ÈˆL‡Â¿≈≈≈»¿¿»»¿»«

:ÔB‰Èt‡יאÔ¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â «≈«¬«…∆¿«¬…

‡˙M‡ dÏÚ ·‰Â ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò«»«¿ƒ»¿«¬«∆»»

˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆

‡zL�ÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»

ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù� È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ¿««¬≈¬≈¿«»¿»ƒ

:‡�˙BÓ È¯L ÈÈ Ì„˜יב·ÈÒ�e √»¿»»≈»»¿ƒ

Ë‰¯e ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«

‡�˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»

‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa¿«»ƒ«»¿…∆¿«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂיג‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â ¿««««»¿»≈≈«»

:‡�˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

é"ùø

לקה �� ועל ��לג". מצרעת יד� וה�ה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"ו��ציא�

� Ì‰ÈÏÚ(È‡)צרעת:ע��ה ¯tÎÂ.�ל מסר זה רז �ְִַַָָ¿«≈¬≈∆ֶַָָ

ע�צר �ה�טרת לרקיע, ��עלה ה�ות ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמלא�

מבחי� אי� אז ל��חית ר��ת ����� (ר"ל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָה��פה

���� י� מ�ילי� ���סי� מה ועל לרע ט�ב ְְִִִִֵֵֵֶַַַ�י�

�הדיא ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ��זר מה אבל ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹ��טרת,

מהֿ��תב מת�ר� �בזה �ב�נה. ואי� חכמה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָאי�

לעצר אהר� את ה�לא� ה�יח ��א �� ְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹאחר

�היה א�א זה? רז ל� מסר ה�א והלא ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��טרת,

�ל�ח� אני �אמר �מ� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א, ְְְֲִֵֶַַַָָָ�זרת

��ת �מ�כת �דאיתא וד�"ק) מק�� פט)�ל :(שבת ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(‚È)'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ.�ה�לא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְֶַַַָָ

לי ה�ח ה�לא�: ל� אמר �רח�. על ְְְֱִִֶַַַַַַָָָוהעמיד�

על לע�ב צ�ני מ�ה ל�: אמר �ליח�תי! ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלע��ת

�ל�ח� וא�ה מק��, �ל �ל�ח� אני ל�: אמר ְְְְֲִֶַַָָָָיד�!

מ���, �ל�� א�מר מ�ה אי� ל�: אמר מ�ה! ְִִֵֵֶֶֶַָֹֹ�ל

הרי מאמי�, א�ה אי� א� ה�ב�רה. מ�י ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָא�א

�א מ�עד, אהל �תח אל �מ�ה ֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�ד��ֿ�ר��ֿה�א

אלֿמ�ה" אהר� "ו��ב ��אמר: וזה� ��אל. ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹע�י

�הי�(מכילתא) לפי ��טרת? ל�ה אחר: �בר .ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

ס� ל�מר: ה�טרת אחר �מר�ני� מליזי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹי�ראל

יד� על ואביה�א, נדב מת� יד� על ה�א, ֲִֵֶַַַַָָָָָה�ות

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר אי�. �מאתי� חמ�י� ְְֲִִִִִַַַָָָָנ�רפ�

ה�א והחטא ה�א, מ�פה �ע�צר �רא� ְְְִֵֵֵֶַַָה�א:
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ãéóìà øùr äraøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²Ÿ¤−¤
:çø÷-øác-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe§©´¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

åèãrBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:äøörð äôbnäåôéùéîçæè-ìà ýåýé øaãéå §©©¥−̈¤«¡¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîæéç÷å ìàøNé éða-ìà | øac ¤¬¥«Ÿ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´
-ìk úàî áà úéáì ähî ähî ízàî¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧¹̈¥¥³¨
Léà úBhî øùr íéðL íúáà úéáì íäàéùð§¦«Ÿ¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈Ÿ©®¦´

:eähî-ìr ázëz BîL-úàçéïøäà íL úàå ¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ¥´©«£½Ÿ
Làøì ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈§−Ÿ

íúBáà úéai''yx:èéãrBî ìäàa ízçpäå ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬

íëéìr íðélîi''yx:àëéða-ìà äLî øaãéå ©¦¦−£¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´
ähî íäéàéùð-ìk | åéìà eðziå ìàøNé¦§¨¥À©¦§´¥¨´¨§¦«Ÿ¥¤¿©¤Á
íúáà úéáì ãçà àéùðì ähî ãçà àéùðì§¨¦̧Ÿ¤¹̈©¤̧§¨¦³Ÿ¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈
CBúa ïøäà ähîe úBhî øùr íéðL§¥¬¨−̈Ÿ©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

íúBhîi''yx:áëéðôì úhnä-úà äLî çpiå ©¨«©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´
:úãrä ìäàa ýåýéâëàáiå úøçnî éäéå §Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥

‡¯Úa˙יד ‡�˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«

¯a ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ¯LÚ¬««¿ƒ¿«¿»«

:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

Ú¯˙Ïטו ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿«

:ÈÏk˙‡ ‡�˙BÓe ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÒÂ·יז Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«

‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁ ‡¯ËÁ ÔB‰pÓƒ¿À¿»À¿»¿≈«»

ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰È�·¯·¯ Ïk ÔÓƒ»«¿¿»≈¿≈¬»«¿

dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzיח‡ÓL ˙ÈÂ ƒ¿«À¿≈¿»¿»

ÈÂÏ„ ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ

˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈

:ÔB‰˙‰·‡יטÔkLÓa ÔepÚ�ˆ˙Â ¬»«¿¿«¿¿ƒ¿«¿«

ÔnÊ‡ Èc ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡�ÓÊƒ¿»√»«¬»ƒ¬«≈

:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓכ‡¯·b È‰ÈÂ ≈¿ƒ¿«»ƒ≈«¿»

ÔÓ ÁÈ�‡Â ÈÚ�È d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«ƒ

Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„√̃»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬≈

Ï‡¯NÈכא È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯ËÁ ÔB‰È�·¯·¯ Ïk dÏ e·‰ÈÂƒ»≈»«¿¿»≈À¿»

˙È·Ï „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï¿«»«À¿»¿«»«¿≈

ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

˜„Ìכב ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Ú�ˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»

:‡˙e„‰Òc ‡�kLÓa ÈÈכג‰Â‰Â ¿»¿«¿¿»¿«¬»«¬»

‰LÓ ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ·¿»¿«¿ƒ¿«…∆

‡Ú� ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»

˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…¿≈≈ƒ¿«≈

:ÔÈc‚L ˙ÙÎÂ ı� ı�‡Â ÔÈ·Ï·Ï«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈ƒ¿ƒ

é"ùø

‡Á„(ÁÈ)ה�מית!: ‰hÓ Èk.י� על א� ִֵַƒ«∆∆»ִַַ

לבד �ה�ה מ��חת � מ��ח�ת ל��י ְַָ�ְְְְְִִִִִֵֶַַַָ�ח�ק�י�

ה�א: אחד �בט מק�� מ�ל לבד, ְְִִֵֶֶַָָָָ�לו�ה

(Î)È˙kL‰Â.�ח)�מ ה�י�",(בראשית "ו���� «¬ƒ…ƒְִַַָָֹ

ז) �ככה":(אסתר ה�ל� "וחמת :(‡Î)CB˙a ֲֶֶַַַָָָ¿
Ì˙BhÓ.מ�ני יאמר�: ��א �אמצע, ה�יח� «»ְְְִִִֵֶֶַָֹֹ

�רח: �כינה �צד Á¯Ù(Î‚)�ה�יח� ‡ˆiÂ. ְְִִִֶַַָָ«…≈∆«
נ�פל:.ˆıÈ�מ�מע�: ��ה�רח ה�רי חנטת ה�א ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ

ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ.,�קדי� �ה� ה�ר ה�רי, ��ה�ר «ƒ¿…¿≈ƒְֶ�ְִַַ�ְִֵֵֶַ

כא)ל��� זה(בראשית ול��� ו��מל", ה�לד "ו�ג�ל : ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ

�מ� האיל�, �פרי יח)מצ�י �מל(ישעיה "�בסר : ְְִִִֵֶָָָֹֹ

הממהר ה�רי ה�א �קדי�? ול�ה נ��". ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָיהיה

gxwgiiyy mei qelwpe`

öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ
íéã÷Li''yx:ãëúhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ

eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−
:eähî LéàôéùùäëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬©¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À

úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà ähî-úà áLä̈¥º¤©¥³©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤
àìå éìrî íúpeìz ìëúe éøî-éðáì úBàì§−¦§¥¤®¦§©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ

eúîéi''yx:åëBúà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¨ª«©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−
:äùr ïkôæëäLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå ¥¬¨¨«Ÿ©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−

:eðãáà eðlk eðãáà eðråb ïä øîàìçëìk ¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬¨¨«§´Ÿ
íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬

råâì eðîzi''yx:ñçéà-ìà ýåýé øîàiå ©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
éðáe äzà ïøäàéáà-úéáe EeàNz Czà E ©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−
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ÔÓכד ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ

Ï‡¯NÈ È�a Ïk ˙ÂÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»»¿≈ƒ¿»≈

:d¯ËÁ ¯·b e·ÈÒ�e eÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«À¿≈
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:Ôe˙eÓÈכוÈ„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ ¿«¬«…∆¿»ƒ

:„·Ú Ôk d˙È ÈÈ „ÈwÙכזe¯Ó‡Â «ƒ¿»»≈≈¬»«¬»

‰ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ È�a‡ ¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»

‡�pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡�pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»

e˙ÈÓc ‡�pÓ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙ÚÏa¿«««¿»¿»ƒ»»¿ƒ

:‡�˙BÓ·כח·¯˜Ó ·¯˜c Ïk ¿»»…¿»≈ƒ¿«

‡�Á�‡ ‡‰ ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»«¿»»ƒ»¬«¿»

:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒאÔ¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â «¿ƒƒ¿»«¬«¿»¿«¬…

CnÚ Ce·‡ ˙È·e CÈ�·e z‡«¿¿»≈»ƒ»

z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz¿«¿«≈«¿¿»¿«¿

È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚ CÈ�·e¿»ƒ»¿«¿«≈

:ÔBÎ˙pe‰ÎבCÈÁ‡ ˙È Û‡Â ¿«¿¿«»«»

·¯˜ Ce·‡„ ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·Lƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»»≈

CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»

‡�kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ�·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»√»«¿¿»

é"ùø

ה�ה�ה על המע�רר א� ה�ר�ת, מ�ל ָ�ְְְְִִֵֵַַַַַַַָלהפריח

�ע��ה ��צינ� �מ� לבא, ממהרת ב�רענ�ת� (ד"ה �ְְְְִֶֶֶַָָָֹ�ִָ

"וכפיתכו) ותר��מ�: �מצח�". זרחה "וה�רעת :ְְְְְְְִֵַַַַָָָָ

על זה �פ�תי� יחד �קדי� א���ל �מי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ�גדי�",

B‡Ï˙(Î‰)זה: ˙¯ÓLÓÏ.חר�י�� לז�ר�� ֶ¿ƒ¿∆∆¿ְְִִֶַָָ

י ולא לכה� ה�ה�ה:�אהר� על ע�ד ÏÎ˙e��נ� ְְְְֲִֵַַַַֹֹ�ָ¿«
Ì˙peÏz.ותכלה מ�על�ל��ת��מ� �� זה ל��� . ¿…»ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

�לעז. מרמורי"ש �ל�נת� �מ� נקבה, ל��� ְְְְְִֵַַָָָָיחיד

�ל�נה � �ל�ת� לתלנת�; �ל�נ�ת� �י� ח��ק ְָָָ�ְָָ�ְְְִִֵֵָוי�

ה� ואפ�� יחיד, �ל��� �בר �� � �ל�נ�ת� ְְֲִִִֵֵַַַָָָָאחת,

הר�ה: B‚Â'(ÁÎ)�ל�נ�ת ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk.�אי ְְֵַ…«»≈«»≈¿ֵ

לה�נס ר�אי� ��נ� �כ�, זהירי� להי�ת יכ�לי� ְִִֵַָָָ�ְְְְִִִִָָאנ�

י�תר עצמ� ��קריב ואחד מ�עד אהל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחצר

ימ�ת: מ�עד אהל לת�� וי�נס e�Ózמחבריו Ì‡‰ ְְֲִֵֵֵֵֶָָָֹ«ƒ«¿

ÚB‚Ï.:למיתה הפקרנ� ‰'(‡)��א ¯Ó‡iÂ ƒ¿«ֶָ�ְְְִַָ«…∆
Ô¯‰‡ŒÏ‡.(ספרי),�לאהר ��אמר אמר, למ�ה ∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ

ל�ק��: י�נס� ��א י�ראל ��נת על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלהזהיר�

EÈ·‡Œ˙È·e EÈ�·e ‰z‡.:�עמר אבי קהת �ני ה� «»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָ

Lc˜n‰ ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz.�ענ מ�יל אני עליכ� ƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶֶַֹ

המק��י� ה�ברי� �עסקי ��חטא� ִָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה�רי�

�כלי וה�לח� והאר�� האהל ה�א לכ�, ְְֵָ�ְְְִֶֶַַָָָָֹהמס�רי�

ל�ע: ה�א זר �ל על ותזהיר� ��ב� א�� � ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ד�

EÈ�·e ‰z‡Â.:�ה�הניÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz. ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆
ה��גגי�, ה�ו�� ותזהיר� ללו�� מס�רה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ�אינ�

�עב�דתכ�: אליכ� י�ע� ‡˙Œ(·)��א Ì‚Â ְְֲֲִֵֶֶֶַַֹ¿«∆
EÈÁ‡.:מררי �בני �ר��� ויתח�ר�.eÂlÈÂ�ני «∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְִַ

אליה�: מ�התקרב ה�רי� את �� להזהיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאליכ�

Ee˙¯LÈÂ.�ז�רי� מה� �למ��ת ה�ערי� ��מירת ƒ»¿ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
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é"ùø
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לה�נס ר�אי� ��נ� �כ�, זהירי� להי�ת יכ�לי� ְִִֵַָָָ�ְְְְִִִִָָאנ�

י�תר עצמ� ��קריב ואחד מ�עד אהל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחצר

ימ�ת: מ�עד אהל לת�� וי�נס e�Ózמחבריו Ì‡‰ ְְֲִֵֵֵֵֶָָָֹ«ƒ«¿

ÚB‚Ï.:למיתה הפקרנ� ‰'(‡)��א ¯Ó‡iÂ ƒ¿«ֶָ�ְְְִַָ«…∆
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ל�ק��: י�נס� ��א י�ראל ��נת על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלהזהיר�

EÈ·‡Œ˙È·e EÈ�·e ‰z‡.:�עמר אבי קהת �ני ה� «»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָ

Lc˜n‰ ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz.�ענ מ�יל אני עליכ� ƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶֶַֹ

המק��י� ה�ברי� �עסקי ��חטא� ִָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה�רי�

�כלי וה�לח� והאר�� האהל ה�א לכ�, ְְֵָ�ְְְִֶֶַַָָָָֹהמס�רי�

ל�ע: ה�א זר �ל על ותזהיר� ��ב� א�� � ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ד�

EÈ�·e ‰z‡Â.:�ה�הניÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz. ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆
ה��גגי�, ה�ו�� ותזהיר� ללו�� מס�רה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ�אינ�

�עב�דתכ�: אליכ� י�ע� ‡˙Œ(·)��א Ì‚Â ְְֲֲִֵֶֶֶַַֹ¿«∆
EÈÁ‡.:מררי �בני �ר��� ויתח�ר�.eÂlÈÂ�ני «∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְִַ

אליה�: מ�התקרב ה�רי� את �� להזהיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאליכ�

Ee˙¯LÈÂ.�ז�רי� מה� �למ��ת ה�ערי� ��מירת ƒ»¿ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ



gxwgiiyyקכח meiqelwpe`

éðáe äzàå EeúøLéåìäà éðôì Czà E ¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤
úãräi''yx:â-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå ¨«¥ª«§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨

àì çaænä-ìàå Lãwä éìk-ìà Cà ìäàä̈®Ÿ¤©Á¤§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ
:ízà-íb íä-íâ eúîé-àìå eáø÷éãeåìðå ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−©©¤«§¦§´

éìrrBî ìäà úøîLî-úà eøîLå Eìëì ã ¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãári''yx: £Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

äúøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬

ìàøNéi''yx:åíëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´
íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ

ãrBî ìäà úãár-úà ãárì ýåýéìi''yx: ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«
æéðáe äzàåíëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹

ízãárå úëøtì úéaîìe çaænä øác-ìëì§¨§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®
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Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ

é"ùø

כז)ואמר�לי� ‡ÌÎÈÏ(„):(זבחי� ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ. ְְֲִַַ¿»…ƒ¿«¬≈∆
:�� על מזהיר אני BÚ„(‰)אתכ� ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ ְְֲִִֶֶַַָ¿…ƒ¿∆

Ûˆ˜.(ספרי)אמר�� �בר, �היה יז)�מ� :(במדבר ∆∆ְְֱֶֶֶַָָָ

ה�צ�": �˙�ÌÈ(Â)"�יֿיצא ‰�zÓ ÌÎÏ.יכ�ל ִֶֶַָָ»∆«»»¿Àƒָ

�מ� "לה'", ל�מר: �למ�ד הדי�ט? �ל ְְְְֲֶֶֶַַַַַלעב�דתכ�

�ז�רי� מ�מרת ל�מר למעלה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ��פר�

zÓ�‰(Ê)אמר�לי�:ו ˙„·Ú.:�לכ נת�יה �מ�נה ְְֲִַַ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

(Á)EÏ Èz˙� ‰p‰ È�‡Â.(ספרי)���ל ��מחה. «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְִָ

�מ� זה, ה�א ד)�מחה י�צא(שמות ה�א "ה�ה : ְְִִֵֵֶָ

��ת� למל� מ�ל �ל��". ו�מח ורא� ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָלקראת�

העלה ולא חת� ולא �תב ולא לא�הב� ְְְְֱֲֶֶַַָָָָֹֹֹ�דה

אמר ה�דה, על (עליו) וערער אחד �א ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ער�אי�.

לנג��? ויערער יבא ��רצה מי �ל ה�ל�: ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹל�

�א�, א� �ער�אי�. �מעלה ל� וח�ת� ��תב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָהריני

�א ה�ה�ה, על אהר� �נגד וערער קרח ��א ָָ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלפי

ל� ונת� קלג)ה�ת�ב �ה�ה(חולי� מ�נ�ת כ"ד ְְְַַַָָ�ָ

לכא�: ז� �ר�ה נסמכה �לכ� ע�ל�, מלח ְְְְְִִִֶַָָָָָָָ�ברית

È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ.:טהרה� ל�מר� צרי� �א�ה ƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ.(ספרי)לגד�ה:(Ë)L‡‰ŒÔÓ.לאחר ¿»¿»ְִ�ָƒ»≈ְַַ

הא�י�: �למי.Ì�a¯˜ŒÏkהקטרת זבחי �ג�� ְִִַַָָ»»¿»»ְְְִֵֵַ

gxwgiiyy mei qelwpe`

íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ
àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé øLà£¤´¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−

éðáìeEi''yx:éøëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a §¨¤«§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨Æ
Cl-äéäé Lã÷ Búà ìëàéi''yx:àéEl-äæå Ÿ©´Ÿ½−Ÿ¤¦«§¤¨«§¤§º

Eì ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼§´
éðáìe íézúðéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨®̈

Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìki''yx:áéáìç ìk ¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ¥´¤
-øLà íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²£¤

íézúð Eì ýåýéì eðzéi''yx:âéøLà-ìk éøeka ¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨

:epìëàé Eúéáa øBäèãéEì ìàøNéa íøç-ìk ¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬
:äéäéåè-øLà øùa-ìëì íçø øèt-ìk ¦«§¤«¨¤´¤Â¤¤§¨¨º̈Ÿ£¤

| Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa ýåýéì eáéø÷é©§¦¯©«Ÿ̈²¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´
-øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãẗ´Ÿ¦§¤À¥µ§´¨«¨½̈§¥²§«

:äcôz äàîhä äîäaäæèLãç-ïaî åéeãôe ©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤
ì÷La íéì÷L úLîç óñk Ekøra äcôz¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤§¨¦−§¤´¤

:àeä äøb íéøNr LãwäæéøBL-øBëa Cà ©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«©´§«¿
Lã÷ äcôú àì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ¦§¤−´Ÿ¤
íaìç-úàå çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ§¤¤§¨´

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷zçéíøNáe ©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¨−̈
Eì ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−§¬

Èc ÔÈL„e˜ L„B˜ ÈÓ„˜ Ôe·È˙È¿ƒ√»«∆¿ƒƒ

:CÈ�·ÏÂ ‡e‰ CÏיL„˜a »¿ƒ¿»¿…∆

c Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ÏeÎÈÈ ‡¯eÎ ¿ƒ≈¿À≈»¿»≈

:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙ÈיאCÏ ÔÈ„Â »≈¿»¿≈»¿≈»

˙ÂÓ¯‡ ÏÎÏ ÔB‰˙�zÓ ˙eL¯Ù‡«¿»«¿«¿¿»¬«¿«

CÈ�·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»

Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚ CÈ˙�·ÏÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«√»»

:d˙È ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„cיבÏk ƒ¿≈¿≈»≈»≈»

¯eaÚÂ ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË¿«¿»¬«¿ƒ

CÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe�zÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»

:Ôepz·‰ÈיגÈc Ïk È¯eka ¿«¿ƒƒ≈»ƒ

CÏ Èc ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡·¿«¿¬ƒ«¿√»¿»ƒ»

:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

CÏיד Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»

:È‰ÈטוÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk ¿≈»»««¿»¿»

‡L�‡a ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ‡¯Naƒ¿»ƒ¿»¿√»¿»∆¡»»

˜¯ÙÓ Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿≈»¿«ƒ¿«

˙ÈÂ ‡L�‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùzƒ¿»¿»∆¡»»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea¿»ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

e¯Ùz˜טז ‡Á¯È ¯aÓ d�˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿

ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ ÛÒk d�Ò¯Ùa¿À¿»≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡e‰ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜¿»«¿ƒ»ƒ

·Îe¯‡יז B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»

‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯Ó‡„¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»

ÔB‰Óc ˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ùƒ̇¿¿»ƒ»ƒ¿

ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êzƒ¿««¿¿»¿»«¿≈

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯˜ ˜qz«≈À¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜יחCÏ È‰È ÔB‰¯N·e √»¿»ƒ¿¿¿≈»

‡˜BLÎe ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Ák¿«¿»«¬»»¿»

é"ùø

ÌÓL‡Âצ��ר: Ì˙‡hÁ Ì˙Á�Ó.:�מ�מע�¯L‡ ִƒ¿»»«»»«¬»»ְְַָ¬∆
ÈÏ e·ÈLÈ.:ה�ר �זל ‰ÌÈL„w(È)זה L„˜a »ƒƒֵֶֶֶַ¿…∆«√»ƒ

'B‚Â epÏÎ‡z.�נאכלי �אי� קד�י�, קד�י על ל�ד …¿∆¿ְֱֳִִִֵֵֵֶֶַָָָ

�ה�ה: �לזכרי �עזרה Ì�zÓ(È‡)א�א ˙Óe¯z. ְְְֲִֵֶָָָָ�ָ¿««»»
נזיר: ואיל �מה�למי� ה��דה מ� ÏÎÏה��ר� ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»

˙Ùe�z.:נ�פה� טע�ני� א�� .B‰ËŒÏk¯�הרי ¿…ְְֲִֵֵֶָ»»
לר��ת(ספרי) �לֿטה�ר, אחר: �בר טמאי�. ְְְִֵֵַַָָָָֹולא

�ד�לה:.¯‡Ì˙ÈL(È·)א���: �ר�מה היא ְִ≈ƒ»ְְִָָ

(ÁÈ)ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁk.(נז �ל(זבחי� «¬≈«¿»¿«»ƒֶ

ולבניה� לנ�יה� ל�הני� ��אכלי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ�למי�
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CÈ�·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»

Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚ CÈ˙�·ÏÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«√»»

:d˙È ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„cיבÏk ƒ¿≈¿≈»≈»≈»

¯eaÚÂ ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË¿«¿»¬«¿ƒ

CÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe�zÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»

:Ôepz·‰ÈיגÈc Ïk È¯eka ¿«¿ƒƒ≈»ƒ

CÏ Èc ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡·¿«¿¬ƒ«¿√»¿»ƒ»

:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

CÏיד Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»

:È‰ÈטוÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk ¿≈»»««¿»¿»

‡L�‡a ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ‡¯Naƒ¿»ƒ¿»¿√»¿»∆¡»»

˜¯ÙÓ Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿≈»¿«ƒ¿«

˙ÈÂ ‡L�‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùzƒ¿»¿»∆¡»»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea¿»ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

e¯Ùz˜טז ‡Á¯È ¯aÓ d�˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿

ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ ÛÒk d�Ò¯Ùa¿À¿»≈¿«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡e‰ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜¿»«¿ƒ»ƒ

·Îe¯‡יז B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»

‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯Ó‡„¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»

ÔB‰Óc ˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ùƒ̇¿¿»ƒ»ƒ¿

ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êzƒ¿««¿¿»¿»«¿≈

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯˜ ˜qz«≈À¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜יחCÏ È‰È ÔB‰¯N·e √»¿»ƒ¿¿¿≈»

‡˜BLÎe ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Ák¿«¿»«¬»»¿»

é"ùø

ÌÓL‡Âצ��ר: Ì˙‡hÁ Ì˙Á�Ó.:�מ�מע�¯L‡ ִƒ¿»»«»»«¬»»ְְַָ¬∆
ÈÏ e·ÈLÈ.:ה�ר �זל ‰ÌÈL„w(È)זה L„˜a »ƒƒֵֶֶֶַ¿…∆«√»ƒ

'B‚Â epÏÎ‡z.�נאכלי �אי� קד�י�, קד�י על ל�ד …¿∆¿ְֱֳִִִֵֵֵֶֶַָָָ

�ה�ה: �לזכרי �עזרה Ì�zÓ(È‡)א�א ˙Óe¯z. ְְְֲִֵֶָָָָ�ָ¿««»»
נזיר: ואיל �מה�למי� ה��דה מ� ÏÎÏה��ר� ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»

˙Ùe�z.:נ�פה� טע�ני� א�� .B‰ËŒÏk¯�הרי ¿…ְְֲִֵֵֶָ»»
לר��ת(ספרי) �לֿטה�ר, אחר: �בר טמאי�. ְְְִֵֵַַָָָָֹולא

�ד�לה:.¯‡Ì˙ÈL(È·)א���: �ר�מה היא ְִ≈ƒ»ְְִָָ

(ÁÈ)ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùe�z‰ ‰ÊÁk.(נז �ל(זבחי� «¬≈«¿»¿«»ƒֶ

ולבניה� לנ�יה� ל�הני� ��אכלי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ�למי�



gxwgiiriayקל meiqelwpe`

äéäéi''yx:èéøLà íéLãwä úîeøz | ìk ¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧
éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðá eîéøéE ¨¦¬§¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯

éúðáìåíìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà E §¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®§¦Á¤̧©¨¬
Czà Erøæìe Eì ýåýé éðôì àåäi''yx:ëøîàiå ¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤

÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½

ìàøNé éða CBúai''yx:ñéòéáùàëéåì éðáìå §−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥´¥¦½
óìç äìçðì ìàøNéa øùrî-ìk ézúð äpä¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬Ÿ§¦§¨¥−§©«£¨®¥³¤
ìäà úãár-úà íéãár íä-øLà íúãár£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãrBîáë-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå ¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤
:úeîì àèç úàùì ãrBî ìäàâëéålä ãárå ´Ÿ¤¥®¨¥¬Ÿ¥−§¨«§¨©̧©¥¦¹

íðår eàNé íäå ãrBî ìäà úãár-úà àeäÀ¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−¦§´£Ÿ¨®
àì ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ

äìçð eìçðéi''yx:ãëìàøNé-éða øùrî-úà ék ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©Ÿ́§¥«¦§¨¥À
íiåìì ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦©«§¦¦−
ìàøNé éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

äìçð eìçðé àìi''yx:ôäë-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà øùrnäúîeøz epnî ©©«£¥ÀŸ£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´

:È‰È CÏ ‡�ÈnÈ„יט˙eL¯Ù‡ Ïk ¿«ƒ»»¿≈…«¿»

Ï‡¯NÈ È�a ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜¿«»ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈

CÈ�·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»

ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ˙�·ÏÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«√»¿«

CÈ�·ÏÂ CÏ ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ∆«√»√»¿»»¿ƒ¿»

:CnÚכÔ¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ»«¬«¿»¿«¬…

‡Ï ˜ÏÁÂ ÔÈÒÁ˙ ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a¿«¿¬»«¬ƒ»√«»

Èc Ô�zÓ ÔB‰È�Èa CÏ È‰È˙È·‰È ¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ

È�a B‚a Cz�ÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈

:Ï‡¯NÈכא˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È�·ÏÂ ƒ¿»≈¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ

‡�ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ· ‡¯NÚÓ Ïk»««¿»¿ƒ¿»≈¿«¬»»

˙È ÔÈÁÏt Ôep‡ Èc ÔB‰�ÁÏt ÛÏÁ¬«»¿«¿ƒƒ»¿ƒ»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏtכב‡ÏÂ »¿««¿«ƒ¿»¿»

ÔkLÓÏ Ï‡¯NÈ È�a „BÚ Ôe·¯˜Èƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«

:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÔÁÏtכג ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿«

ÔeÏa˜È Ôep‡Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿

B‚·e ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ≈¿«√»¿»≈¿

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

Ï‡¯NÈכד È�·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»«¿»»

Ôk ÏÚ ‡�ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»«≈

‡Ï Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡�ÒÁ‡ Ôe�ÒÁÈכהÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «¿¿«¬»»«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓכוÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe …∆¿≈»¿≈»≈¿«≈

È�a ÔÓ Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿≈

˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎz�ÒÁ‡a ÔB‰pÓ ÔBÎÏ¿ƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿

é"ùø

נאכל ה�כ�ר א� אחד, ולילה ימי� ל�ני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�לעבדיה�

אחד: ולילה ימי� È‰È‰ל�ני EÏ.(ספרי)ר�י �א ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

אחרת, "הויה" ה�ת�ב ל� ה�סי� ול�ד: ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָעקיבא

נאכל �אינ� ��דה, �ל ו��ק �חזה �אמר: ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א

ולילה: י�� ‰ÌÈL„w(ËÈ)א�א ˙Óe¯z Ïk. ְֶַָָָ…¿…«√»ƒ
���� �כלל� ��ח�ה �לל� ז� �ר�ה �ל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָמח�ת�

�אמצע: ÌÏBÚ�פרט ÁÏÓ ˙È¯a.�ע �רית �רת ְֵֵֶַָ¿ƒ∆«»ְִִַָ

אחרי�: את �מבריא �מתק�� ה�ריא �דבר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאהר�

ÁÏÓ ˙È¯a.מסריח �אינ� ל�לח, ה�ר�תה ��רית ¿ƒ∆«ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ÌÎB˙a(Î)לע�ל�: EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ.(ספרי) ְָ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»
���ה: �ל.Ì‰Â(Î‚)א� ע�נ� י�א� ה�ו�� ִַַָ¿≈ְְֲִִִֶַָ

אליה�: מ��ת ה�רי� להזהיר �עליה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָי�ראל,

(„Î)‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡.(ספרי)ה�ת�ב ¬∆»ƒ«¿»ַָ

מע�ר: �ר�מת מ��� ��פרי� עד "�ר�מה" ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָקרא�

gxwgiiriay mei qelwpe`

:øùrnä-ïî øùrî ýåýéæëíëì áLçðå §Ÿ̈½©«£¥−Ÿ¦©©«£¥«Ÿ§¤§©¬¨¤−
-ïî äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈¦

á÷iäi''yx:çëúîeøz ízà-íâ eîéøz ïk ©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ§©´
úàî eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−
ýåýé úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½

ïäkä ïøäàìi''yx:èëeîéøz íëéúðzî ìkî §©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

epnîi''yx:øéèôîìíëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³
ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî Baìç-úà¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤

á÷é úàeáúëåi''yx:àì-ìëa Búà ízìëàå §¦§©¬¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨
íëúéáe ízà íB÷îóìç íëì àeä øëN-ék ¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤

ãrBî ìäàa íëúãári''yx:áìeàNú-àìå £«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§³
-úàå epnî Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìr̈¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®§¤
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷̈§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

eúeîúi''yx:ôôô:ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö ¨«

‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ dpÓƒ≈«¿»»√»¿»««¿»

:‡¯NÚÓ ÔÓכזÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â ƒ««¿»¿ƒ¿««¿

‡¯„‡ ÔÓ ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡«¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿»

:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂכחÔk ¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»≈

‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz«¿¿«««¿»»

Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ…««¿»≈ƒ

dpÓ Ôe�z˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ Ôe·qƒ̇¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈

Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡�‰kכטÔBÎ˙�zÓ ÏkÓ «¬»ƒ…«¿«¿

ÈÈ„ ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ÔeL¯Ùz«¿¿»»«¿»»«¿»

:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

È˙ל ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»

È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL¿≈ƒ≈¿ƒ¿««¿≈»≈

:‡z¯ˆÚÓ ˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk«¬»«ƒ¿»¿«¬»««¿«¿»

‡Ôezלא ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««

‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza L�‡Â∆¡«»≈¬≈«¿»

ÔkLÓa ÔBÎ�ÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ¿¬«»¿«¿¿«¿«

:‡�ÓÊלבÏa˜˙ ‡ÏÂÈ‰BÏÚ Ôe ƒ¿»¿»¿«¿¬ƒ

d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ‡·BÁ»¿«¿»¿»¿≈

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

é"ùø

(ÊÎ)Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁ�Â. ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆
ולטמאי�, לזרי� אס�רה ��כ� מע�ר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ר�מת

��קראת �ד�לה �תר�מה וחמ� מיתה עליה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוח�בי�

ה�ר�: מ� �ג�" i‰ŒÔÓ˜·."רא�ית ‰‡ÏÓÎÂ ִִֵֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆
היקבי�: מ� ה��לת ויצהר �יר�� .ÏÓ‡‰�תר�מת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ¿≈»

��תמ�את: �ב�אה ���ל ה��ר.È˜·ל��� ה�א ְְְִִֵֶַָ∆∆ַ

יקב ל��� וכל לת�כ�. י�רד �ה�י� ה�ת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��פני

וכ� ה�א, קרקע יד)חפירת ה�א(זכריה ה�ל� "יק�י : ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ע�ל�: �ל מל�� �חפר חפירה א�קינ�ס � ְְֲִֶֶַַָָָָָי�"

(ÁÎ)Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk.�מרימי ���ראל �מ� ≈»ƒ««∆ְְְִִִֵֶָ

��כ�, מ�ע�ר א�� �� �רימ� �מ�ק�יה�, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ�רנ�

נחלתכ�: ה�א ‡˙(ËÎ)�י eÓÈ¯z ÌÎÈ˙�zÓ ÏkÓ ְֲִֶַַƒ…«¿…≈∆»ƒ≈
'‰ ˙Óe¯zŒÏk.�א� מד�ר, ה�ת�ב �ד�לה �תר�מה »¿«ְְְִִֵֶַַָָָ

קד� מע�ר�תיו וק�ל ��רי ה�ה� את לוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהק�י�

להפרי� צרי� ה�רי, מ� �ד�לה �ר�מה �ה� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ���ל

לתר�מה מחמ�י� אחד �ח�ה ה�ע�ר מ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָה�וי

מע�ר: �ר�מת ויפרי� ויחזר ÌÎÓÈ¯‰a(Ï)�ד�לה ְְְְְֲֲִֵַַַַָֹ«¬ƒ¿∆
epnÓ BaÏÁŒ˙‡.מע�ר �ר�מת ��רימ� לאחר ∆∆¿ƒ∆ְְֲִֵֶַַַַָ

�מ�רי�:.LÁ�Â·מ���: ח�י� ללו�� k˙·‡˙ה��תר ִֶ¿∆¿«ְִִַַָ�ְִִƒ¿À«
Ô¯b.ה�ת�ב �קרא� ה�איל �אמר: ��א לי�ראל, …∆ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

א�ר �ניֿי�ראל אתֿמע�ר "�י ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"�ר�מה",

�למ�ד אס�ר? ��� יהא יכ�ל �ר�מה". לה' ְַָ�ְְִֵַָָָירימ�

י�ראל �ל מה �ר�". �תב�את ללו�� "ונח�ב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹל�מר

ח�י�: לוי �ל א� אפ��.ÌB˜ÓŒÏÎa(Ï‡)ח�י�, �ִִֵֶַ�ִ¿»»ֲִ

ה�בר�ת: B‚Â'(Ï·)�בית ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ. ְְֵַָ¿…ƒ¿»»≈¿¿
פט) חטא:(יבמות ��א� �רימ�, לא א� ÏÂ‡הא ְְִִִֵָָֹ¿…
e˙eÓ˙.(נו �מ�ת�:(בכורות �ח�ל�, א� הא »ְְִַָָ

קרח פרשת חסלת



קלי gxwgiiriay mei qelwpe`

:øùrnä-ïî øùrî ýåýéæëíëì áLçðå §Ÿ̈½©«£¥−Ÿ¦©©«£¥«Ÿ§¤§©¬¨¤−
-ïî äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈¦

á÷iäi''yx:çëúîeøz ízà-íâ eîéøz ïk ©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ§©´
úàî eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−
ýåýé úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½

ïäkä ïøäàìi''yx:èëeîéøz íëéúðzî ìkî §©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

epnîi''yx:øéèôîìíëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³
ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî Baìç-úà¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤

á÷é úàeáúëåi''yx:àì-ìëa Búà ízìëàå §¦§©¬¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨
íëúéáe ízà íB÷îóìç íëì àeä øëN-ék ¨½©¤−¥«§¤®¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤

ãrBî ìäàa íëúãári''yx:áìeàNú-àìå £«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§³
-úàå epnî Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìr̈¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−¦¤®§¤
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷̈§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

eúeîúi''yx:ôôô:ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö ¨«

‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ dpÓƒ≈«¿»»√»¿»««¿»

:‡¯NÚÓ ÔÓכזÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â ƒ««¿»¿ƒ¿««¿

‡¯„‡ ÔÓ ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡«¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿»

:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂכחÔk ¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»≈

‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz«¿¿«««¿»»

Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ…««¿»≈ƒ

dpÓ Ôe�z˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ Ôe·qƒ̇¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈

Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡�‰kכטÔBÎ˙�zÓ ÏkÓ «¬»ƒ…«¿«¿

ÈÈ„ ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ÔeL¯Ùz«¿¿»»«¿»»«¿»

:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

È˙ל ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»

È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL¿≈ƒ≈¿ƒ¿««¿≈»≈

:‡z¯ˆÚÓ ˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk«¬»«ƒ¿»¿«¬»««¿«¿»

‡Ôezלא ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««

‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza L�‡Â∆¡«»≈¬≈«¿»

ÔkLÓa ÔBÎ�ÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ¿¬«»¿«¿¿«¿«

:‡�ÓÊלבÏa˜˙ ‡ÏÂÈ‰BÏÚ Ôe ƒ¿»¿»¿«¿¬ƒ

d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ‡·BÁ»¿«¿»¿»¿≈

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

é"ùø

(ÊÎ)Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁ�Â. ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆
ולטמאי�, לזרי� אס�רה ��כ� מע�ר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ר�מת

��קראת �ד�לה �תר�מה וחמ� מיתה עליה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוח�בי�

ה�ר�: מ� �ג�" i‰ŒÔÓ˜·."רא�ית ‰‡ÏÓÎÂ ִִֵֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆
היקבי�: מ� ה��לת ויצהר �יר�� .ÏÓ‡‰�תר�מת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ¿≈»

��תמ�את: �ב�אה ���ל ה��ר.È˜·ל��� ה�א ְְְִִֵֶַָ∆∆ַ

יקב ל��� וכל לת�כ�. י�רד �ה�י� ה�ת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��פני

וכ� ה�א, קרקע יד)חפירת ה�א(זכריה ה�ל� "יק�י : ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

ע�ל�: �ל מל�� �חפר חפירה א�קינ�ס � ְְֲִֶֶַַָָָָָי�"

(ÁÎ)Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk.�מרימי ���ראל �מ� ≈»ƒ««∆ְְְִִִֵֶָ

��כ�, מ�ע�ר א�� �� �רימ� �מ�ק�יה�, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמ�רנ�

נחלתכ�: ה�א ‡˙(ËÎ)�י eÓÈ¯z ÌÎÈ˙�zÓ ÏkÓ ְֲִֶַַƒ…«¿…≈∆»ƒ≈
'‰ ˙Óe¯zŒÏk.�א� מד�ר, ה�ת�ב �ד�לה �תר�מה »¿«ְְְִִֵֶַַָָָ

קד� מע�ר�תיו וק�ל ��רי ה�ה� את לוי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהק�י�

להפרי� צרי� ה�רי, מ� �ד�לה �ר�מה �ה� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ���ל

לתר�מה מחמ�י� אחד �ח�ה ה�ע�ר מ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָה�וי

מע�ר: �ר�מת ויפרי� ויחזר ÌÎÓÈ¯‰a(Ï)�ד�לה ְְְְְֲֲִֵַַַַָֹ«¬ƒ¿∆
epnÓ BaÏÁŒ˙‡.מע�ר �ר�מת ��רימ� לאחר ∆∆¿ƒ∆ְְֲִֵֶַַַַָ

�מ�רי�:.LÁ�Â·מ���: ח�י� ללו�� k˙·‡˙ה��תר ִֶ¿∆¿«ְִִַַָ�ְִִƒ¿À«
Ô¯b.ה�ת�ב �קרא� ה�איל �אמר: ��א לי�ראל, …∆ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

א�ר �ניֿי�ראל אתֿמע�ר "�י ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ"�ר�מה",

�למ�ד אס�ר? ��� יהא יכ�ל �ר�מה". לה' ְַָ�ְְִֵַָָָירימ�

י�ראל �ל מה �ר�". �תב�את ללו�� "ונח�ב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹל�מר

ח�י�: לוי �ל א� אפ��.ÌB˜ÓŒÏÎa(Ï‡)ח�י�, �ִִֵֶַ�ִ¿»»ֲִ

ה�בר�ת: B‚Â'(Ï·)�בית ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ. ְְֵַָ¿…ƒ¿»»≈¿¿
פט) חטא:(יבמות ��א� �רימ�, לא א� ÏÂ‡הא ְְִִִֵָָֹ¿…
e˙eÓ˙.(נו �מ�ת�:(בכורות �ח�ל�, א� הא »ְְִַָָ

קרח פרשת חסלת



קלב

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

çø÷ úùøôì äøèôäàé ÷øô à ìàåîùá

àéãé:äëeìnä íL Lcçðe ìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiååèeëìîiå ìbìbä írä-ìë eëìiå ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§®̈§©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈©¦§À̈©©§¦ÁÁ

éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiå ýåýé éðôì íéîìL íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íĻ̈¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬

:ãàî-ãr ìàøNé¦§¨¥−©§«Ÿ

áéàéìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîL äpä ìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå:Cìî íëéìr C ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½¦¥Æ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬£¥¤−¤«¤

áíëéðôì ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáùå ézð÷æ éðàå íëéðôì Cläúî | Cìnä-äpä äzrå§©º̈¦¥«©¤´¤¦§©¥´¦§¥¤À©«£¦Æ¨©´§¦¨©½Ÿ§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦¦§¥¤½

:äfä íBiä-ãr éørpîâézç÷ì éî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé ãâð éá eðr éððä ¦§ª©−©©¬©¤«¦«§¦´£´¦Á¤̧¤§Ÿ̈¹§¤´¤§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´¨©À§¦

:íëì áéLàå Ba éðér íéìràå øôë ézç÷ì éî-ãiîe éúBvø éî-úà éz÷Lr éî-úàåãeðz÷Lr àì eøîàiå §¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´©½¦¦©¦Æ¨©´§¦½Ÿ¤§©§¦¬¥©−®§¨¦−¨¤«©´Ÿ§½¬Ÿ£©§−̈

:äîeàî Léà-ãiî zç÷ì-àìå eðúBvø àìåäék äfä íBiä BçéLî ãrå íëa ýåýé ãr íäéìà øîàiå §´Ÿ©®̈§«Ÿ¨©¬§¨¦©¦−§«¨©Ÿ̧¤£¥¤¹¥¯§Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´©¤½¦´

:ãr øîàiå äîeàî éãéa íúàöî àìåïøäà-úàå äLî-úà äNr øLà ýåýé írä-ìà ìàeîL øîàiå ¯Ÿ§¨¤²§¨¦−§®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤Ÿ¤´§¤©«£½Ÿ

:íéøöî õøàî íëéúBáà-úà äìrä øLàåæúB÷ãö-ìk úà ýåýé éðôì íëzà äèôMàå eávéúä äzrå ©£¤¯¤«¡¨²¤£«¥¤−¥¤¬¤¦§¨«¦§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®µ¥¨¦§´

à äùr-øLà ýåýé:íëéúáà-úàå íëzççìLiå ýåýé-ìà íëéúáà e÷ræiå íéøöî á÷ré àa-øLàk §Ÿ̈½£¤¨¨¬Ÿ¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«©«£¤¨¬©£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©̧

:äfä íB÷na íeáLiå íéøönî íëéúBáà-úà eàéöBiå ïøäà-úàå äLî-úà ýåýéèýåýé-úà eçkLiå §Ÿ̈¹¤Ÿ¤´§¤©«£ÀŸ©¦³¤£«¥¤Æ¦¦§©½¦©«Ÿ¦−©¨¬©¤«©¦§§−¤§Ÿ̈´

ìt-ãéáe øBöç àáö-øN àøñéñ ãéa íúà økîiå íäéäìà:ía eîçliå áàBî Cìî ãéáe íézLée÷ræiå ¡«Ÿ¥¤®©¦§´ŸŸ¿̈§©´¦«§¨Á©§¨̧¨¹§©§¦§¦À§©Æ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«©¦§£³

ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàå íéìraä-úà ãárpå ýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ¤©§¨¦−§¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬

:jãárðå eðéáéààéíëéáéà ãiî íëúà ìviå ìàeîL-úàå çzôé-úàå ïãa-úàå ìraøé-úà ýåýé çìLiå «Ÿ§¥−§©©§¤«¨©¦§©³§Ÿ̈Æ¤§ª©´©§¤§½̈§¤¦§−̈§¤§¥®©©¥̧¤§¤¹¦©³«Ÿ§¥¤Æ

:çèa eáLzå áéáqîáéeðéìr Cìîé Cìî-ék àì éì eøîàzå íëéìr àa ïBnr-éða Cìî Lçð ék eàøzå ¦¨¦½©¥«§−¤«©©¦§À¦´¨º̈¤´¤§¥©»¨´£¥¤¼©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦¤−¤¦§´Ÿ¨¥®

:íëkìî íëéäìà ýåýéåâé:Cìî íëéìr ýåýé ïúð äpäå ízìàL øLà ízøça øLà Cìnä äpä äzrå ©Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤£¤¬§©§¤−£¤´§¤§¤®§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−¤«¤
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��
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קלד

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:
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ, בו כותב אשר לפי דעתו אינו מצליח במסחרו וכלשונו במכתבו, זאת אומרת 

בלי מזל.

והנה ידוע מאמר רז"ל, ואין מזל לישראל, כי הקב"ה בורא עולם ומנהיגו הוא המשגיח על כל אחד 

ואחת מישראל בכל המצטרך לו ולבני ביתו.

ומזה מובן שעליו להוסיף בעניני תורה ומצות וכן שכל ב"ב יעשו כזה, שעל ידי זה יתוסף בברכות 

השי"ת בהמצטרך בכלל ובעניני פרנסה בפרט.

ובנוגע לעניני פרנסה ביחוד ידועה עצת חז"ל מלח ממון חסר, זאת אומרת שעליו להרבות בצדקה, 

ולחלק את הצדקה ברבות פעמים, ומזמנים המסוגלים לזה הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ, בו כותב אודות מלאכתו בקדש ואשר חי חיי צער.

ויהי רצון אשר השי"ת בורא עולם ומנהיגו ירחיב פרנסתו בגשמיות ובטח מצדו הוא ירחיב פרנסתו 

ברוחניות, זאת אומרת ההשתדלות בהחזקת היהדות והפצתה, ודבר משנתנו, כך היא דרכה של תורה וכו' 

וחיי צער תחי' כו' יקיים זה ע"י צער ברוחניות ז.א. קיום ההוראה ונפשי כעפר לכל תהי', שמצטער מתוך 

היותו ענו ושפל וכמאמר המשנה מאר מאר הוה שפל רוח.

מהנכון אשר יבדוק את התפילין שלו ואת המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, וילמוד 

שיעור בפנימיות התורה ובפרט באותן הימים שעוסק במלאכת שמים כתיבת סת"ם.

בברכה לבשו"ט.

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 קרח 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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קלה

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 קרח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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להשתתפותכם גם על ידי תרומה כספית בהפצת "דבר מלכות" 

בהפקדה לחשבון בנק:
:ISRAEL ישראל

"אור אבנר" בנק הדואר, סניף - 565 חשבון - 8248042 
"אור אבנר"  בנק הפועלים, סניף - 537 חשבון - 557709 

לתרומות מחו"ל:
bank hapoalim, branch: 537, account: or avner 557709, swift: poalilit

:U.S.A. ארה"ב
dvarmalchus, north fork bank, 3464007636

למשלוחים דרך הדואר:
:ISRAEL ישראל

נא לכתוב צ'יק על שם "אור אבנר" 
לכתובת: דבר מלכות  ת. ד. 373 כפר חב"ד

:U.S.A. ארה"ב
Dvarmalchus 770 Eastern Parkway brooklyn N.Y. 11213

לתרומות דרך אתר "דבר מלכות" באינטרנט:
http://www.dvarmalchus.org/Donate.aspx


