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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

מעלת נתינת הצדקה

א. מעלת נתינת הצדקה בגשמיות מבוארת בחסידות בכמה מקומות: ומהם אדמו"ר הזקן 
מבאר1 שהיא "עומדת לעד– יותר מכל אהבה ויראה ודביקות . . אשר עצמותו ואורו הוא א"ס 
אפיקת עשר  רק בשם  כל האצילות  נקרא  זה  ולבעבור  ספירות,  שייך שום עשר  ולא  ממש, 
תיקונין2 . . אשר הם כלים להשראת אוא"ס ב"ה ע"י דילוג אחר ההסתר וצמצום עצמותו . . 
וע"י אהבה ודביקות מישראל ניתוספו אורות באצילות, אבל מ"מ השראת אוא"ס הוא )רק( 
בעשר ספירות דאצילות . . ולא זהו כוונת וראשית, עלה ברצונו הטוב להטיב לברואיו, שיהי' 
התגלות אורו וזיוו למטה ממש, שיהי' חסד דרועא ימינא למטה בעולם העשי' ממש, ויהי' 

הגוף כלי . . בעולם עשי' להשראת אוא"ס.

1( הנחות הר"פ ז"ל ע' נז-ח )ד"ה פזר נתן(. אוה"ת במדבר כרך ד ע' א'תפז ואילך. ביאורי הזהר לצ"צ ח"א ע' תסג. וראה גם ד"ה 
ולהבין כו' פזר נתן תרמ"ב פ"ו ואילך. פי"ד-ט"ו.   

2( תקו"ז בהקדמה )יז, א(.



ג oilitz zgpd xcq
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(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
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:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

קיב, ט - פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד

מעלת נתינת הצדקה

א. מעלת נתינת הצדקה בגשמיות מבוארת בחסידות בכמה מקומות: ומהם אדמו"ר הזקן 
מבאר1 שהיא "עומדת לעד– יותר מכל אהבה ויראה ודביקות . . אשר עצמותו ואורו הוא א"ס 
אפיקת עשר  רק בשם  כל האצילות  נקרא  זה  ולבעבור  ספירות,  שייך שום עשר  ולא  ממש, 
תיקונין2 . . אשר הם כלים להשראת אוא"ס ב"ה ע"י דילוג אחר ההסתר וצמצום עצמותו . . 
וע"י אהבה ודביקות מישראל ניתוספו אורות באצילות, אבל מ"מ השראת אוא"ס הוא )רק( 
בעשר ספירות דאצילות . . ולא זהו כוונת וראשית, עלה ברצונו הטוב להטיב לברואיו, שיהי' 
התגלות אורו וזיוו למטה ממש, שיהי' חסד דרועא ימינא למטה בעולם העשי' ממש, ויהי' 

הגוף כלי . . בעולם עשי' להשראת אוא"ס.

1( הנחות הר"פ ז"ל ע' נז-ח )ד"ה פזר נתן(. אוה"ת במדבר כרך ד ע' א'תפז ואילך. ביאורי הזהר לצ"צ ח"א ע' תסג. וראה גם ד"ה 
ולהבין כו' פזר נתן תרמ"ב פ"ו ואילך. פי"ד-ט"ו.   

2( תקו"ז בהקדמה )יז, א(.

המשך בעמוד חל



ד
 מפתח  כללי

ב  ..............................................   סדר הנחת תפילין   )א

ג  ....... ................................  קיג, קיב מזמורי תהלים  )ב

   'שיר המעלות ממעמקים קראתיך הויה "מאמר ד  )ג

ה ........................   ז"כתש'ה, שבת תשובה, האזינושבת פרשת 

כא  ...............................  ג"מתש'ה, ה אלול"כ מכתב כללי  )ד

  , האזינושיחת שבת פרשת   )ה

 כה  ....... ................................  ז"תשכ'ה, שבת תשובה

   האזינופרשת  –לקוטי שיחות   )ו

לב   .....................................................................    ידכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ז

ול  ...........................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ח

לז  ....................  תרגום מאידיש, חוברת לה ל שניאורסאהן"ז

לח  ....................  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

טל  ..................  האזינולשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )י

סב  ....................  האזינולשבוע פרשת לים שיעורי תה  )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

סג  ..........................................  האזינולשבוע פרשת  

עה  ....................  האזינולשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יג

עז  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פ   ....................  האזינולשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )טו

צט   ................  האזינולשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טז

קו  .....................  האזינולשבוע פרשת ספר המצוות  –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

קח  .............................................  בצ תהלים פרק, כפרק  מלכים א

  מסכת שבועות – משניות  )יט

קי  .....................................................   ביאור קהתי

יזק..........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )כ

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כא

יחק  ....................................................  טעד דף ע עג מדף 

   

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

נאק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

  ולחן ערוך הלכות שבתש  )כג

נבק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

נגק  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

נדק  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נהק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

נהק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

נוק  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'ם הספר המאמרי  )כט

נזק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

נחק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"יומן כ  )לא

נחק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

נטק  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סק  ..........................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

סהק  ...........................  האזינולשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

קסו  ....................................................  עירוב תבשילין  )לה

סזק  ................  ק"שה ו"ר לערבהדלקת נרות מצות סדר   )לו

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

    
 
(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

ÈL'הוי קראתי מּמעמּקים ואיתא 1הּמעלֹות . ƒְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

הּמעלֹות 2ּבּזהר  ׁשיר ּפתח, יהּודה רּבי , ְֲִִַַַַַַָָֹ

ּדברא  ּבׁשעּתא ּתנינן, הוי'. קראתי ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָמּמעמּקים

נׁשא, ּבני למברי עלמא ְְְְְְִִֵֵָָָָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

למברי  ּתבעי קּמיּה, אמרה ּבאֹוריתא, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָאמלי

הּוא  זמין ,קמ למחּטי הּוא זמין נׁש, ּבר ְֱִִֵֶַַַַָָָהאי

הא  ּכעֹובדֹוי, ליּה ּתעביד אי ,קמ ְְְְֲִִֵַַַָָָָלארּגזא

ּבר  ההּוא ּכלֿׁשּכן ,קמ למיקם יכיל לא ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹעלמא

רחּום  אל אתקרינא למגנא וכי לּה, אמר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָנׁש.

אּפים  אר ֿ 3וחּנּון קּודׁשאּֿברי ּברא לא ועד , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ

וכּו'. ּתׁשּובה ּברא עלמא, ְְְְָָָָהּוא

‰p‰Â אדמּו"ר מביא הּנ"ל, הּזהר מאמר ּתֹוכן ¿ƒ≈ְֲִֵֶַַַַַַַֹ

ּתמים  הּצּור הּמתחיל' (ּב'דּבּור ְְֲִִִַַַַָָמהר"ׁש

תרכ"ז  האזינּו ּפרׁשת ּדׁשּבת מּזהר 4ּפעלֹו, ( ְֲֳִִַַַַָָָָֹ

וּיּגׁש ֿ 5ּפרׁשת קּודׁשאּֿברי קּמי ּתֹורה ׁשאמרה , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא  זמין למברי, ּבעי ּדאּת אדם האי ְְְְִִֵֵַַָָָָהּוא,

ליּה טב רּוגזא, ּתארי לא אלמלא ,קמ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹלארּגזא

וכי  קּודׁשאּֿבריֿהּוא, לּה אמר יתּברי. ְְְְְְִִִֵַָָָֹּדלא

ׁשּמּזה  ּומדּיק, אּפים. אר אתקרינא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלמגנא

הּסליחה  נמׁשכת אּפים אר ׁשּמּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשמע,

ּבגמרא  וכדאיתא האדם. יחטא אם ְְְֱֲִִִִִֶָָָָָָָאפילּו

ּבבאֿקּמא  מאי 6ּבמּסכת נחמני, ּבר ׁשמּואל רּבי ואיּתימא חנא רב אמר , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ולרׁשעים 3ּדכתיב  לּצּדיקים אּפים אר אף,  אר ּכתיב ולא אּפים, 7ארא . ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

האֹומר  ּכל חנינא רּבי אמר איתא, ּבגמרא מיּניּה לעיל ּדהּנה להבין, ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָצרי

לחטא  הּברּיֹות אל ׁשּמֹורה וגּופֹו, חּייו (יפקרּו חּייו ּיוּתרּו הּוא, וּתרן ),8הּקּב"ה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

(ּכל 9ׁשּנאמר  הּנ"ל מאמרים ב' והּנה, מׁשּפט. ּדרכיו כל ּכי ּפעלֹו ּתמים הּצּור ְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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א.1) קל, 18).2)תהלים ע' תש"ג (סה"מ תש"ג המעלות שיר רד"ה גם וראה ב. סט, ו.3)ח"ג לד, תרכ"ו 4)תשא סה"מ

רמא. ואילך.5)ע' סע"א ואילך.6)רה, סע"א א.7)נ, קיא, סנהדרין א. כב, עירובין גם שם.8)וראה פרשתנו 9)פרש"י

ד. לב,

    
תשובה: ימי בעשרת שחרית בתפילת להוסיף שנהוג בפרק בתהלים, נאמר

'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL1‡˙È‡Â מובא . ƒ««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»¿ƒ»
‰fa2Á˙t ‰„e‰È Èa ÌÈwÓÚnÓואמר,, ˙BÏÚn‰ ÈL «…««ƒ¿»»«ƒ««¬ƒ«¬«ƒ

,ÔÈz .'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ שנינו‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ ‡c ‡zÚLa ¿»ƒ¬»»¿ƒ«¿«¿»ƒ¿»¿»¿ƒ
,‡L Èa ÈÓÏ ‡ÓÏÚ בשעה »¿»¿ƒ¿≈¿≈»»

העולם  את הקדושֿברוךֿהוא שברא

אדם  בני CÈÏÓ‡«¿ƒלברוא
,‡˙ÈB‡a בתורה (התייעץ) נמלך ¿«¿»

,dÈn˜ ‰Ó‡ לפניו אמרה »¿»«≈
a(התורה) È‡‰ ÈÓÏ ÈÚz¿»≈¿ƒ¿≈««

,L זה אדם לברוא ÔÈÓÊתרצה «»ƒ
‡e‰ ÔÈÓÊ ,CÓ˜ ÈhÁÓÏ ‡e‰¿∆¡≈«»»ƒ

,CÓ˜ ‡Êb‡Ï הוא (מוכן) מזומן ¿«¿»»«»
הוא  (מוכן) מזומן לפניך, לחטוא

לפניך  dÈÏלהכעיס „ÈÚz È‡ƒ«¬ƒ≈
,ÈB„BÚk כמעשיו לו תעשה אם ¿¿

Ì˜ÈÓÏ ÏÈÎÈ ‡Ï ‡ÓÏÚ ‡‰»»¿»…»ƒ¿≈»
,CÓ˜ להתקיים יכול לא הזה העולם «»
Lלפניך  a ‡e‰‰ ÔkLŒÏk כל »∆≈«««

להתקיים  יכול (אינו אדם אותו -שכן

dÏ,לפניך). Ó‡ הקדוש) לה אמר »«»
לתורה) ‚ÓÏ‡ֿברוךֿהוא ÈÎÂ¿ƒ¿«¿»

‡È˜˙‡ נקרא אני לחינם ‡Ïוכי ƒ¿¿ƒ»≈
ÌÈt‡ C‡ ÔepÁÂ ÌeÁ3„ÚÂ , «¿«∆∆««ƒ¿«

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ ‡a ‡Ï…¿»¿»¿ƒ
'eÎÂ ‰eLz ‡a ,‡ÓÏÚ ולפני »¿»¿»¿»¿

העולם, את הקדושֿברוךֿהוא שברא

את  התשובה.ברא

‰f‰ Ó‡Ó ÔÎBz ‰p‰Â¿ƒ≈∆«¬««…«
"eÓ„‡ ‡ÈÓ ,Ï"p‰««≈ƒ«¿
'ÏÈÁ˙n‰ ea„'a) L"‰Ó«¬»¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח חסידות »‰evבמאמר
˙aLc ,BÏÚt ÌÈÓz שנאמר »ƒ»√¿«»

˙Ê"Îבשבת  eÈÊ‡‰ ˙Lt4( »»««¬ƒ
LbiÂ ˙Lt ‰fÓ5‰Ó‡L , ƒ…«»»««ƒ«∆»¿»

ŒCÈaŒ‡L„e˜ Èn˜ ‰Bz»«≈¿»¿ƒ
ÈÚa z‡c Ì„‡ È‡‰ ,‡e‰«»»¿«¿»≈
‡Êb‡Ï ‡e‰ ÔÈÓÊ ,ÈÓÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¿»»
CÈ‡z ‡Ï ‡ÏÓÏ‡ ,CÓ«̃»ƒ¿»≈…«¬ƒ
Èa˙È ‡Ïc dÈÏ Ë ,‡Ê‚e¿»»≈¿…ƒ¿¿≈
הוא, ברוך הקדוש לפני התורה אמרה

הרוגז  את תאריך לא אם לפניך, להרגיז הוא מוכן לברוא, רוצה שאתה זה אדם

ייברא. שלא טוב לו), ˜e‰ŒCÈaŒ‡L„e‡,(ותסלח dÏ Ó‡ הקדוש »«»¿»¿ƒ
לתורה  ‡˙˜È‡ֿברוךֿהוא ‡‚ÓÏ ÈÎÂ נקרא אני לחינם ‡Cוכי ¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆∆
˜i„Óe .ÌÈt‡,במאמרו מהר"ש ÈÁanL˙הרבי ,ÚÓLÓ ‰fnL ««ƒ¿«≈∆ƒ∆«¿«∆ƒ¿ƒ«

‰ÁÈÏq‰ ˙ÎLÓ ÌÈt‡ C‡∆∆««ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»
Ì„‡‰ ‡ËÁÈ Ì‡ eÏÈÙ‡ וזהו ¬ƒƒ∆¡»»»»

לחטוא  עתיד שהאדם לטענה המענה

לו. יסלח ה' יחטא אם שגם

‡˙È‡„ÎÂ מובא‡Ó‚a ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»»
‡n˜Œ‡a ˙ÎqÓa6 Ó‡ , ¿«∆∆»»«»»««

‡ÓÈzÈ‡Â ‡Á שזו) אומרים ויש »»¿ƒ≈»
של) aאימרה Ï‡eÓL Èa«ƒ¿≈«

È˙Îc È‡Ó ,ÈÓÁ3C‡ «¬»ƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,Û‡ C‡ È˙k ‡ÏÂ ,ÌÈt‡««ƒ¿…¿ƒ∆∆«
סבלן  הוא שה' בתורה נאמר מדוע

"ארך  ולא אפים" "ארך בלשון וותרן

סבלנות  כאן שיש ללמד כדי אף"?

כפולה  ‡ÌÈtוותרנות C‡∆∆««ƒ
ÌÈÚLÏÂ ÌÈ˜ÈcvÏ7 וכדברי ««ƒƒ¿»¿»ƒ

גם  אף מאריך שה' האמורים הזוהר

שחטא. למי

ÏÈÚÏ ‰p‰c ,ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈
,‡˙È‡ ‡Ó‚a dÈpÈÓ לכן קודם ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

בגמרא  Ïkמובא ‡ÈÁ Èa Ó‡»««ƒ¬ƒ»»
‰"aw‰ ÓB‡‰,‡e‰ ÔzÂ »≈«»»«¿»

) ÂÈiÁ ezÂi רש"י e˜ÙÈופירש ¿«»À¿¿
Ï‡ ‰BnL ,BÙe‚Â ÂÈiÁ«»¿∆∆∆

‡ËÁÏ ˙Bia‰8Ó‡pL ,(9 «¿ƒ«¬…∆∆¡«
ÏÎ Èk BÏÚt ÌÈÓz ev‰«»ƒ»√ƒ»

ËtLÓ ÂÈÎc דין עושה שה' הרי ¿»»ƒ¿»
וזאת  מוותר, ואינו צדק ומשפט

ז"ל  חכמינו למאמרי לכאורה בסתירה

כמה  עד המלמדים לעיל שהובאו

ומוותר. סולח הקדושֿברוךֿהוא
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 מפתח  כללי

ב  ..............................................   סדר הנחת תפילין   )א
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   'שיר המעלות ממעמקים קראתיך הויה "מאמר ד  )ג

ה ........................   ז"כתש'ה, שבת תשובה, האזינושבת פרשת 

כא  ...............................  ג"מתש'ה, ה אלול"כ מכתב כללי  )ד

  , האזינושיחת שבת פרשת   )ה

 כה  ....... ................................  ז"תשכ'ה, שבת תשובה

   האזינופרשת  –לקוטי שיחות   )ו

לב   .....................................................................    ידכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ז

ול  ...........................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ח

לז  ....................  תרגום מאידיש, חוברת לה ל שניאורסאהן"ז

לח  ....................  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

טל  ..................  האזינולשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )י

סב  ....................  האזינולשבוע פרשת לים שיעורי תה  )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

סג  ..........................................  האזינולשבוע פרשת  

עה  ....................  האזינולשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יג

עז  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פ   ....................  האזינולשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )טו

צט   ................  האזינולשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )טז

קו  .....................  האזינולשבוע פרשת ספר המצוות  –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

קח  .............................................  בצ תהלים פרק, כפרק  מלכים א

  מסכת שבועות – משניות  )יט

קי  .....................................................   ביאור קהתי

יזק..........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )כ

  

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כא

יחק  ....................................................  טעד דף ע עג מדף 

   

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

נאק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

  ולחן ערוך הלכות שבתש  )כג

נבק  ......................... ................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כד

נגק  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

נדק  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נהק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

נהק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

נוק  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'ם הספר המאמרי  )כט

נזק  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

נחק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"יומן כ  )לא

נחק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

נטק  ....................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סק  ..........................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

סהק  ...........................  האזינולשבוע פרשת לוח זמנים   )לד
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סזק  ................  ק"שה ו"ר לערבהדלקת נרות מצות סדר   )לו

    
 
(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

ÈL'הוי קראתי מּמעמּקים ואיתא 1הּמעלֹות . ƒְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

הּמעלֹות 2ּבּזהר  ׁשיר ּפתח, יהּודה רּבי , ְֲִִַַַַַַָָֹ

ּדברא  ּבׁשעּתא ּתנינן, הוי'. קראתי ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָמּמעמּקים

נׁשא, ּבני למברי עלמא ְְְְְְִִֵֵָָָָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

למברי  ּתבעי קּמיּה, אמרה ּבאֹוריתא, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָאמלי

הּוא  זמין ,קמ למחּטי הּוא זמין נׁש, ּבר ְֱִִֵֶַַַַָָָהאי

הא  ּכעֹובדֹוי, ליּה ּתעביד אי ,קמ ְְְְֲִִֵַַַָָָָלארּגזא

ּבר  ההּוא ּכלֿׁשּכן ,קמ למיקם יכיל לא ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹעלמא

רחּום  אל אתקרינא למגנא וכי לּה, אמר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָנׁש.

אּפים  אר ֿ 3וחּנּון קּודׁשאּֿברי ּברא לא ועד , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ

וכּו'. ּתׁשּובה ּברא עלמא, ְְְְָָָָהּוא

‰p‰Â אדמּו"ר מביא הּנ"ל, הּזהר מאמר ּתֹוכן ¿ƒ≈ְֲִֵֶַַַַַַַֹ

ּתמים  הּצּור הּמתחיל' (ּב'דּבּור ְְֲִִִַַַַָָמהר"ׁש

תרכ"ז  האזינּו ּפרׁשת ּדׁשּבת מּזהר 4ּפעלֹו, ( ְֲֳִִַַַַָָָָֹ

וּיּגׁש ֿ 5ּפרׁשת קּודׁשאּֿברי קּמי ּתֹורה ׁשאמרה , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא  זמין למברי, ּבעי ּדאּת אדם האי ְְְְִִֵֵַַָָָָהּוא,

ליּה טב רּוגזא, ּתארי לא אלמלא ,קמ ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹלארּגזא

וכי  קּודׁשאּֿבריֿהּוא, לּה אמר יתּברי. ְְְְְְִִִֵַָָָֹּדלא

ׁשּמּזה  ּומדּיק, אּפים. אר אתקרינא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלמגנא

הּסליחה  נמׁשכת אּפים אר ׁשּמּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשמע,

ּבגמרא  וכדאיתא האדם. יחטא אם ְְְֱֲִִִִִֶָָָָָָָאפילּו

ּבבאֿקּמא  מאי 6ּבמּסכת נחמני, ּבר ׁשמּואל רּבי ואיּתימא חנא רב אמר , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ולרׁשעים 3ּדכתיב  לּצּדיקים אּפים אר אף,  אר ּכתיב ולא אּפים, 7ארא . ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

האֹומר  ּכל חנינא רּבי אמר איתא, ּבגמרא מיּניּה לעיל ּדהּנה להבין, ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָצרי

לחטא  הּברּיֹות אל ׁשּמֹורה וגּופֹו, חּייו (יפקרּו חּייו ּיוּתרּו הּוא, וּתרן ),8הּקּב"ה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

(ּכל 9ׁשּנאמר  הּנ"ל מאמרים ב' והּנה, מׁשּפט. ּדרכיו כל ּכי ּפעלֹו ּתמים הּצּור ְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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א.1) קל, 18).2)תהלים ע' תש"ג (סה"מ תש"ג המעלות שיר רד"ה גם וראה ב. סט, ו.3)ח"ג לד, תרכ"ו 4)תשא סה"מ

רמא. ואילך.5)ע' סע"א ואילך.6)רה, סע"א א.7)נ, קיא, סנהדרין א. כב, עירובין גם שם.8)וראה פרשתנו 9)פרש"י

ד. לב,

    
תשובה: ימי בעשרת שחרית בתפילת להוסיף שנהוג בפרק בתהלים, נאמר

'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL1‡˙È‡Â מובא . ƒ««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»¿ƒ»
‰fa2Á˙t ‰„e‰È Èa ÌÈwÓÚnÓואמר,, ˙BÏÚn‰ ÈL «…««ƒ¿»»«ƒ««¬ƒ«¬«ƒ

,ÔÈz .'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ שנינו‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ ‡c ‡zÚLa ¿»ƒ¬»»¿ƒ«¿«¿»ƒ¿»¿»¿ƒ
,‡L Èa ÈÓÏ ‡ÓÏÚ בשעה »¿»¿ƒ¿≈¿≈»»

העולם  את הקדושֿברוךֿהוא שברא

אדם  בני CÈÏÓ‡«¿ƒלברוא
,‡˙ÈB‡a בתורה (התייעץ) נמלך ¿«¿»

,dÈn˜ ‰Ó‡ לפניו אמרה »¿»«≈
a(התורה) È‡‰ ÈÓÏ ÈÚz¿»≈¿ƒ¿≈««

,L זה אדם לברוא ÔÈÓÊתרצה «»ƒ
‡e‰ ÔÈÓÊ ,CÓ˜ ÈhÁÓÏ ‡e‰¿∆¡≈«»»ƒ

,CÓ˜ ‡Êb‡Ï הוא (מוכן) מזומן ¿«¿»»«»
הוא  (מוכן) מזומן לפניך, לחטוא

לפניך  dÈÏלהכעיס „ÈÚz È‡ƒ«¬ƒ≈
,ÈB„BÚk כמעשיו לו תעשה אם ¿¿

Ì˜ÈÓÏ ÏÈÎÈ ‡Ï ‡ÓÏÚ ‡‰»»¿»…»ƒ¿≈»
,CÓ˜ להתקיים יכול לא הזה העולם «»
Lלפניך  a ‡e‰‰ ÔkLŒÏk כל »∆≈«««

להתקיים  יכול (אינו אדם אותו -שכן

dÏ,לפניך). Ó‡ הקדוש) לה אמר »«»
לתורה) ‚ÓÏ‡ֿברוךֿהוא ÈÎÂ¿ƒ¿«¿»

‡È˜˙‡ נקרא אני לחינם ‡Ïוכי ƒ¿¿ƒ»≈
ÌÈt‡ C‡ ÔepÁÂ ÌeÁ3„ÚÂ , «¿«∆∆««ƒ¿«

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ ‡a ‡Ï…¿»¿»¿ƒ
'eÎÂ ‰eLz ‡a ,‡ÓÏÚ ולפני »¿»¿»¿»¿

העולם, את הקדושֿברוךֿהוא שברא

את  התשובה.ברא

‰f‰ Ó‡Ó ÔÎBz ‰p‰Â¿ƒ≈∆«¬««…«
"eÓ„‡ ‡ÈÓ ,Ï"p‰««≈ƒ«¿
'ÏÈÁ˙n‰ ea„'a) L"‰Ó«¬»¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  הפותח חסידות »‰evבמאמר
˙aLc ,BÏÚt ÌÈÓz שנאמר »ƒ»√¿«»

˙Ê"Îבשבת  eÈÊ‡‰ ˙Lt4( »»««¬ƒ
LbiÂ ˙Lt ‰fÓ5‰Ó‡L , ƒ…«»»««ƒ«∆»¿»

ŒCÈaŒ‡L„e˜ Èn˜ ‰Bz»«≈¿»¿ƒ
ÈÚa z‡c Ì„‡ È‡‰ ,‡e‰«»»¿«¿»≈
‡Êb‡Ï ‡e‰ ÔÈÓÊ ,ÈÓÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¿»»
CÈ‡z ‡Ï ‡ÏÓÏ‡ ,CÓ«̃»ƒ¿»≈…«¬ƒ
Èa˙È ‡Ïc dÈÏ Ë ,‡Ê‚e¿»»≈¿…ƒ¿¿≈
הוא, ברוך הקדוש לפני התורה אמרה

הרוגז  את תאריך לא אם לפניך, להרגיז הוא מוכן לברוא, רוצה שאתה זה אדם

ייברא. שלא טוב לו), ˜e‰ŒCÈaŒ‡L„e‡,(ותסלח dÏ Ó‡ הקדוש »«»¿»¿ƒ
לתורה  ‡˙˜È‡ֿברוךֿהוא ‡‚ÓÏ ÈÎÂ נקרא אני לחינם ‡Cוכי ¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆∆
˜i„Óe .ÌÈt‡,במאמרו מהר"ש ÈÁanL˙הרבי ,ÚÓLÓ ‰fnL ««ƒ¿«≈∆ƒ∆«¿«∆ƒ¿ƒ«

‰ÁÈÏq‰ ˙ÎLÓ ÌÈt‡ C‡∆∆««ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»
Ì„‡‰ ‡ËÁÈ Ì‡ eÏÈÙ‡ וזהו ¬ƒƒ∆¡»»»»

לחטוא  עתיד שהאדם לטענה המענה

לו. יסלח ה' יחטא אם שגם

‡˙È‡„ÎÂ מובא‡Ó‚a ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»»
‡n˜Œ‡a ˙ÎqÓa6 Ó‡ , ¿«∆∆»»«»»««

‡ÓÈzÈ‡Â ‡Á שזו) אומרים ויש »»¿ƒ≈»
של) aאימרה Ï‡eÓL Èa«ƒ¿≈«

È˙Îc È‡Ó ,ÈÓÁ3C‡ «¬»ƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,Û‡ C‡ È˙k ‡ÏÂ ,ÌÈt‡««ƒ¿…¿ƒ∆∆«
סבלן  הוא שה' בתורה נאמר מדוע

"ארך  ולא אפים" "ארך בלשון וותרן

סבלנות  כאן שיש ללמד כדי אף"?

כפולה  ‡ÌÈtוותרנות C‡∆∆««ƒ
ÌÈÚLÏÂ ÌÈ˜ÈcvÏ7 וכדברי ««ƒƒ¿»¿»ƒ

גם  אף מאריך שה' האמורים הזוהר

שחטא. למי

ÏÈÚÏ ‰p‰c ,ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈
,‡˙È‡ ‡Ó‚a dÈpÈÓ לכן קודם ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

בגמרא  Ïkמובא ‡ÈÁ Èa Ó‡»««ƒ¬ƒ»»
‰"aw‰ ÓB‡‰,‡e‰ ÔzÂ »≈«»»«¿»

) ÂÈiÁ ezÂi רש"י e˜ÙÈופירש ¿«»À¿¿
Ï‡ ‰BnL ,BÙe‚Â ÂÈiÁ«»¿∆∆∆

‡ËÁÏ ˙Bia‰8Ó‡pL ,(9 «¿ƒ«¬…∆∆¡«
ÏÎ Èk BÏÚt ÌÈÓz ev‰«»ƒ»√ƒ»

ËtLÓ ÂÈÎc דין עושה שה' הרי ¿»»ƒ¿»
וזאת  מוותר, ואינו צדק ומשפט

ז"ל  חכמינו למאמרי לכאורה בסתירה

כמה  עד המלמדים לעיל שהובאו

ומוותר. סולח הקדושֿברוךֿהוא
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ו     

ּבזה, להֹוסיף ויׁש הּתׁשּובה]. לבחינת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהאדם

ׁשיר  הּפסּוק על הּנ"ל הּזהר מּדברי מׁשמע ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹׁשּכן

וכי  ׁשאֹומר  ׁשּלאחרי  גֹו', מּמעמּקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַהּמעלֹות

ועד  :ממׁשי אּפים, אר כּו' אתקרינא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָלמגנא

ּתׁשּובה. ּברא עלמא, קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּברא ְְְְְְִָָָָָָֹלא

נׁשא  ּבני למברי ּבעינא אּנא לּתׁשּובה, לּה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָאמר

מחֹוביהֹון, ל יתּובּון ּדכד מנת על ְְְְְֵֵַַָָָָּבעלמא,

עליהּו ּולכּפרא חֹוביהֹון למׁשּבק זמינא ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָדּתהוי

קראתי ּדמּמעמּקים הענין ׁשּזהּו ּומסּים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוכּו',

צלּותיּה וצלי עּלאה מלּכא קמי דתב ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָהוי',

לּמעמּקים  מּגיעים ועלֿידיֿזה ּדלּבא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָמעמקא

כּו'. ּדבירא עּמיקא כּו' ּגניז אתר ְְֲִִִִֶַַַָָָָּדלמעלה,

C‡ הּנ"ל הּזהר מאמר ּבכללּות להבין צרי «ְְֲִִִַַַַַַָָָֹ

זמין  ׁשהאדם להּקּב"ה אמרה ְִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּתֹורה

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמדּיק ּכפי ,קמ ,4למחּטי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשהּתֹורה  אפׁשר אי מּובן, אינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָּדלכאֹורה

ּומבאר  האדם. ּבריאת על ׁשהּתֹורה 18ּתקטרג , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּיׁשיב  ּבכדי ,קמ לארּגזא זמין ׁשהאדם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

וכי הקּב"ה אּפים.לּה אר אתקרינא למגנא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ

הּמדרׁש מּמאמר ּגם הּפסּוק 19ּולהעיר טֹוב 20על ְְֲִִִַַַַַַָָָ

עֹונׁשֹו, מה חֹוטא לחכמה ׁשאלּו הוי', ְְְֲֲֵַַָָָָָָָויׁשר

ׁשאלּו כּו', לּתֹורה ׁשאלּו כּו', לּנבּואה ְֲֲֲַַָָָָָׁשאלּו

ויתּכּפר  ּתׁשּובה יעׂשה להם אמר כּו', ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָלהּקּב"ה

יֹורה  ּכן על הוי' ויׁשר טֹוב ּדכתיב הּוא הדא ְְֲִִֵֶַַָָָָָלֹו,

ּדר לחּטאים מֹורה ׁשהּוא ,ּבּדר ִִֶֶֶֶֶַַַַָָָחּטאים

הּוא  הּתׁשּובה ׁשענין  והינּו, ּתׁשּובה. ְְְְְֲִֶֶַַַַָָׁשּיעׂשּו

אמר  הּקּב"ה רק ׁשּלכן מּתֹורה, אפילּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה

מצינּו הרי ולכאֹורה, לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָיעׂשה

ענין  נתּפרׁש ׁשּבהם ּפסּוקים ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבּתֹורה

ידעה  לא ׁשהּתֹורה לֹומר אפׁשר ואי ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה,

להּקּב"ה  לׁשאֹול ׁשהצרכּו ועד הּתׁשּובה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻמענין

ענין  הרי מהּתֹורה, למעלה הּוא הּתׁשּובה ׁשענין ׁשאף הּוא, הענין א ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדוקא.
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רמב.18) ע' שם תשב.19)סה"מ רמז תהלים ח.20)יל"ש כה, תהלים

    
מעוררת  אלול בחודש הרחמים מידות י"ג שהארת החסידות בתורת כמבואר

לתשובה]. כוח ונותנת

ÏÚ Ï"p‰ ‰f‰ ÈcÓ ÚÓLÓ ÔkL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆≈«¿«ƒƒ¿≈«…««««
ÓB‡L ÈÁ‡lL ,'B‚ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL ˜eÒt‰«»ƒ««¬ƒ«¬«ƒ∆¿«¬≈∆≈

לעיל  שהובא ‚ÓÏ‡בקטע ÈÎÂ¿ƒ¿«¿»
,ÌÈt‡ C‡ 'eÎ ‡È˜˙‡ וכי ƒ¿¿ƒ»∆∆««ƒ

אפים, ארך נקרא אני לחינם

‡a ‡Ï „ÚÂ :CÈLÓÓ«¿ƒ¿«…¿»
,‡ÓÏÚ ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜¿»¿ƒ»¿»

.‰eLz ‡a ברא בטרם עוד ¿»¿»
ברא  העולם, את הוא ברוך הקדוש

dÏתשובה  Ó‡ ברוך הקדוש »«»
ÈÚa‡הוא  ‡p‡ ,‰eLzÏ«¿»¬»¿ƒ»

,‡ÓÏÚa ‡L Èa ÈÓÏ¿ƒ¿≈¿≈»»¿»¿»
בעולם אדם בני לברוא אני »ÏÚרוצה

CÏ Ôee˙È „Îc ˙Ó¿»¿«¿»
,ÔB‰ÈBÁÓ ישובו שכאשר מנת על ≈≈

מעוונותיהם  ÈÓÊ‡אליך ÈÂ‰z„¿∆¡≈¿ƒ»
‡tÎÏe ÔB‰ÈBÁ ˜aLÓÏ¿ƒ¿«≈¿«¿»

,'eÎÂ e‰ÈÏÚ לעזוב מוכנה תהיי ¬«¿¿
עליהם  ולכפר עוונותיהם את (לסלוח)

ÌiÒÓe שם ‰ÔÈÚבזוהר e‰fL ¿«≈∆∆»ƒ¿»
,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓc¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
ÈÏˆÂ ‰‡lÚ ‡kÏÓ ÈÓ˜ ˙„¿»«≈«¿»ƒ»»¿»ƒ

,‡aÏc ‡˜ÓÚÓ dÈ˙eÏˆ ששב ¿≈≈»¿»¿ƒ»
העליון  המלך לפני שחטא) (האדם

הלב  מעומק תפילתו את ומתפלל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של תשובה ידי על ¿«¿≈∆
ליבו  מעומק מלמטה האדם

,‰ÏÚÓÏc ÌÈwÓÚnÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ««¬«ƒƒ¿«¿»
‡Èc ‡˜ÈnÚ 'eÎ ÊÈb ˙‡¬«»ƒ«ƒ»∆ƒ»

'eÎ גנוז היינו ,מקום הבור, עומק

באלוקות, ו'עמוקה' נעלית דרגה

התשובה  לולי רגילה, ה' שבעבודת

להגיע  ניתן לא ממעמקים, והתפילה

אליה.

˙eÏÏÎa ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒƒ¿»
‰Bz‰L Ï"p‰ ‰f‰ Ó‡Ó«¬««…«««∆«»
ÔÈÓÊ Ì„‡‰L ‰"aw‰Ï ‰Ó‡»¿»«»»∆»»»»ƒ

,CÓ˜ ÈhÁÓÏ לפניך לחטוא מוכן ¿∆¡≈«»
"eÓ„‡ ˜i„nL ÈÙk¿ƒ∆¿«≈«¿

L"‰Ó4BÈ‡ ‰B‡ÎÏc , «¬»¿ƒ¿»≈

LÙ‡ CÈ‡ ,ÔeÓ יתכן Èa‡˙כיצד ÏÚ ‚Ë˜z ‰Bz‰L »≈∆¿»∆«»¿«¿≈«¿ƒ«
‡Óe .Ì„‡‰18, זה במאמרו מהר"ש ‡Ó‰הרבי ‰Bz‰L »»»¿»≈∆«»»¿»

,CÓ˜ ‡Êb‡Ï ÔÈÓÊ Ì„‡‰L לפניך להכעיס ÈLiLמוכן È„Îa ∆»»»»ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈt‡ C‡ ‡È˜˙‡ ‡‚ÓÏ ÈÎÂ ‰"a˜‰ dÏ שמענה ונמצא »«»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆∆««ƒ

היה  לא האדם, בריאת לגבי התורה

מתנגדת  לא והתורה האדם על קטרוג

אדרבה, אלא וכפרה ולסליחה לתשובה

על  כשדובר החטא של האזכור כל

למענה  להביא כדי היה האדם בריאת

אפים  ארך שהוא הוא ברוך הקדוש

עוונות. על וסולח ומוחל

Ó‡nÓ Ìb ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«ƒ«¬«
L„n‰19˜eÒt‰ ÏÚ20BË «ƒ¿»««»

‰ÓÎÁÏ eÏ‡L ,'ÈÂ‰ LÈÂ¿»»¬»»»¬«»¿»
eÏ‡L ,BLBÚ ‰Ó ‡ËBÁ≈«¿»¬

L ,'eÎ ‰‡epÏ‰BzÏ eÏ‡ «¿»»¬«»
,'eÎ ‰"aw‰Ï eÏ‡L ,'eÎ»¬«»»
‰eLz ‰NÚÈ Ì‰Ï Ó‡»«»∆«¬∆¿»
È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,BÏ tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ

שכתוב ÏÚזהו 'ÈÂ‰ LÈÂ BË¿»»¬»»«
‡e‰L ,Cca ÌÈ‡hÁ ‰BÈ Ôk≈∆«»ƒ«»∆∆
eNÚiL Cc ÌÈ‡hÁÏ ‰BÓ∆««»ƒ∆∆∆«¬
ÔÈÚL ,eÈ‰Â .‰eLz¿»¿«¿∆ƒ¿«
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰eLz‰«¿»¿«¿»¬ƒ

,‰BzÓ מצד הם שהדברים וכפי ƒ»
לתשובה  מקום אין אכן עצמה התורה

‰NÚÈ Ó‡ ‰"aw‰ ˜ ÔÎlL∆»≈««»»»««¬∆
‰B‡ÎÏÂ .BÏ tk˙ÈÂ ‰eLz¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
שמצד  הדבר פשר מה לתמוה יש

לתשובה, מקום אין ≈¬‰Èהתורה
ÌÈ˜eÒt ‰nk ‰Bza eÈˆÓ»ƒ«»«»¿ƒ
,‰eLz‰ ÔÈÚ Lt˙ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿»
‰Bz‰L ÓBÏ LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»«∆«»
,‰eLz‰ ÔÈÚÓ ‰Ú„È ‡Ï…»¿»≈ƒ¿««¿»
ÏB‡LÏ eÎˆ‰L „ÚÂ¿«∆À¿¿ƒ¿

?.‡˜Âc ‰"aw‰Ï«»»«¿»
ÔÈÚL Û‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«∆ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰eLz‰«¿»¿«¿»
‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ È‰ ,‰Bz‰Ó≈«»¬≈ƒ¿»∆»
העובדה  וגם התשובה עניין עצם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

    

אּפים  אר ּדכתיב ּומאי כּו' וּתרן הּקּב"ה  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאֹומר

מּזה, ויתירה לזה, זה ּבהמׁש ּבאים ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָכּו')

צדק' האֹומר 10ׁשה'צמח ּכל הּגמרא ּדברי מביא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּצּור  ׁשּנאמר חּייו יּוּתרּו הּוא, וּתרן ְְֱֶֶַַַַַָָָָהּקּב"ה

ּומסּיים, מׁשּפט, ּדבריו כל ּכי ּפעלֹו ְְְֳִִִֵַָָָָָָּתמים

ענין  ׁשּזהּו ׁשם ּדבבא ֿקּמא ּבּגמרא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ועּיןֿׁשם

ב' ּדלכאֹורה מּובן, ואינֹו כּו'". אּפים ְְְִִֵֶֶַַָָאר

להמּתין  ׁשהרי לזה, זה סֹותרין נראים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָהּמאמרים 

מּדרכי  זה הרי לרׁשע, להעניׁש מּבלי ּכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכל

מוּתר  אינֹו ׁשּבאמת לֹומר ׁשּיׁש ואף ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּוּתּור.

אבל  ּבתׁשּובה, יחזרּו אּולי אף מארי ורק ְְְְְֲֲִִַַַַַָָּכלּום,

ּדיליּה ּגבה אזי ּבתׁשּובה יחזרּו לא ,11אם ְְְֲִִִֵַַָָָֹ

לא  הּוא אּפים ּדאר הענין אמיּתית ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

(ׁשּזֹוהי  ּדיליּה וגבה אף ׁשּמארי ּבאֹופן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָרק

ּוממּתין  רֹוגז מארי אף, ּדאר ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָהּמׁשמעּות

החסד 12מּליּפרע  אמּתית זה אין עדין אבל , ֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּגם  אּפים, ּדאר הענין ואילּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה,

אּפים  אר ׁשהרי אף), מאר יֹותר הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלרׁשעים,

ּבלי  ּבבחינת ׁשהם הרחמים, מּדֹות מי"ג ְְֲִִִִִִֵֶַַָהּוא

אּפים 13ּגבּול  אר ּבחינת ׁשּמּצד ּבזה, הענין א . ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

לבחינת  ׁשּיבֹוא עד אף, מארי הּוא ְֲֲִִִֵֶַַַַָהרי

ּתׁשּובה, לידי יבֹוא ׁשּבוּדאי (ּובאֹופן ְְְְִֵֶֶַַַָָָהּתׁשּובה

נּד מּמּנּו יּדח לא סליחת 14ח ׁשהרי יּומׁש ואז ,( ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ימי  ּדעׂשרת הענין ּכללּות ּגם [וזהּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהעֹונֹות.

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו אףֿעלּֿפי 15ּתׁשּובה, ְְְִֶַַַַַָָָ

הּימים  ּבעׂשרה לעֹולם, יפה והּצעקה ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָׁשהּתׁשּובה

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום ראׁשֿהּׁשנה ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבין

ׁשּנאמר  מּיד, היא ה'16ּומתקּבלת ּדרׁשּו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַ

ּתׁשּובה  ימי ׁשּבעׂשרת לפי והינּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָּבהּמצאֹו,

הרחמים  מּדֹות י"ג ּבא 17מאירֹות ׁשעלֿידם , ְֲִִִֶַַָָָָ
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א'תרנז.10) ע' פרשתנו ב.11)אוה"ת יו"ד, עה"פ תהלים מדרש ה"ב. פ"ה שקלים ירושלמי שם.12)ראה ב"ק פרש"י

ובכ"מ.13) ואילך. א'תשסה ע' לסוכות דרושים אוה"ת ואילך. רצב ע' תשס"ה) (הוצאת תקס"ט אדה"ז מאמרי ראה

ס"ג.14) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, ה"ו.15)שמואלֿב פ"ב תשובה וראה 16)הל' ו. נה, ישעי'

וש"נ. א. יח, ראה 17)ר"ה פ' לקו"ת מ"ג. פ"א אלול מסכת חסידים משנת אלול. ר"ח כוונת סדר האריז"ל סידור ראה

א. לב,

    
'eÎ ÔzÂ ‰"aw‰ ÓB‡‰ Ïk) Ï"p‰ ÌÈÓ‡Ó ' ,‰p‰Â שמזה ¿ƒ≈«¬»ƒ««»»≈«»»«¿»

מוותר  ולא משפט עושה הוא ברוך הקדוש כמה עד È˙Îcמובן È‡Óe«ƒ¿ƒ
'eÎ ÌÈt‡ C‡ ומוותר סולח כן הוא ברוך שהקדוש ÌÈ‡aהמלמד ( ∆∆««ƒ»ƒ

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰L ,‰fÓ ‰È˙ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê CLÓ‰a10‡ÈÓ ¿∆¿≈∆»∆ƒ≈»ƒ∆∆«∆«∆∆≈ƒ
ÓB‡‰ Ïk ‡Ób‰ Ècƒ¿≈«¿»»»»≈
ÂÈiÁ ezeÈ ,‡e‰ ÔzÂ ‰"aw‰«»»«¿»¿«»
Èk BÏÚt ÌÈÓz ev‰ Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√ƒ
,ÌÈiÒÓe ,ËtLÓ ÂÈc ÏÎ»¿»»ƒ¿»¿«≈
Œ‡c ‡Óba ÌLŒÔiÚÂ"¿«≈»«¿»»¿»»
C‡ ÔÈÚ e‰fL ÌL ‡n«̃»»∆∆ƒ¿«∆∆

"'eÎ ÌÈt‡ שאינו בלבד זו ולא ««ƒ
אלא  המאמרים שני בין סתירה רואה

אליהם  ומתייחס ביניהם קושר

זה. את זה ÔeÓ,כמשלימים BÈ‡Â¿≈»
ÌÈÓ‡n‰ ' ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»««¬»ƒ
È‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙BÒ ÌÈ‡ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈

Ck Ïk ÔÈzÓ‰Ï זמן ÈÏaÓהרבה ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ
‰Ê È‰ ,ÚLÏ LÈÚ‰Ï¿«¬ƒ»»»¬≈∆

eze‰ ÈÎcÓ לאמירה סתירה וזו ƒ«¿≈«ƒ
משפט. דבריו כל הוא ברוך שהקדוש

BÈ‡ ˙Ó‡aL ÓBÏ LiL Û‡Â¿«∆≈«∆∆¡∆≈
Û‡ CÈ‡Ó ˜Â ,ÌeÏk zÂÓ¿«≈¿¿««¬ƒ«
והעונש  המשפט את ומעכב וממתין

מסוים זמן eÊÁÈלמשך ÈÏe‡««¿¿
eÊÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ,‰eL˙aƒ¿»¬»ƒ…«¿¿

dÈÏÈc ‰b ÈÊ‡ ‰eL˙a11, ƒ¿»¬«»»ƒ≈
אכן  כן ואם (ומעניש) שלו את גובה

על  המדבר המאמר כי סתירה כאן אין

אמיתי  לוויתור מתכוון לא אפים ארך

ÌB˜ÓŒÏkÓ אכן שהסתירה מסתבר ƒ»»
כי  C‡cקיימת ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿∆∆

ÔÙB‡a ˜ ‡Ï ‡e‰ ÌÈt‡««ƒ…«¿∆
Û‡ CÈ‡nL זמן ‚Â‰במשך ∆«¬ƒ«¿»»

dÈÏÈc דבר של (È‰BfLבסופו ƒ≈∆ƒ
˙eÚÓLn‰ הפשוטה,Û‡ C‡c ««¿»¿∆∆«

הגמרא  בדברי רש"י CÈ‡Ó«¬ƒכפירוש
ÚtÈlÓ ÔÈzÓÓe Ê‚B12Ï‡ , ∆«¿ƒƒƒ»«¬»

„ÒÁ‰ ˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈∆¬ƒƒ«∆∆
,‰ÏÚÓlL המתנה גם אמנם כלומר, ∆¿«¿»

מסויים  לזמן העונש של ודחייה זמנית

מוחלט, חסד לאמיתו, חסד זה שאין בוודאי אבל חסד של צעד eÏÈ‡Â¿ƒהיא
,ÌÈt‡ C‡c ÔÈÚ‰,מלאה וסליחה ‰e‡וויתור ,ÌÈÚLÏ Ìb »ƒ¿»¿∆∆««ƒ«»¿»ƒ

Û‡ C‡Ó ˙BÈ בלבד ‰e‡והמתנה ÌÈt‡ C‡ È‰L אחת ), ≈≈∆∆«∆¬≈∆∆««ƒ
Ïeb ÈÏa ˙ÈÁa Ì‰L ,ÌÈÓÁ‰ ˙BcÓ ‚"ÈÓ13 חסד רק ולא ƒƒ»«¬ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

מאמרי  ששני נראה כן ואם מוגבל.

זה  סותרים כן האמורים ז"ל חכמינו

הוותרנות  את מדגיש האחד כי לזה,

הוותרנות. את שולל והשני גבול ללא

˙ÈÁa „vnL ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿ƒ«
CÈ‡Ó ‡e‰ È‰ ÌÈt‡ C‡∆∆««ƒ¬≈«¬ƒ

,Û‡ ואינו ממתין הוא ברוך הקדוש «
זמני  באופן לא ועונש, משפט עושה

אלא  בלבד BiL‡וחלקי „Ú האדם «∆»
ÔÙB‡e) ‰eLz‰ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿»¿∆
,‰eLz È„ÈÏ ‡BÈ È‡cÂaL∆¿««»ƒ≈¿»

È‰L הבטחה ÁcÈישנה ‡Ï ∆¬≈…ƒ«
Ác epnÓ14Ê‡Â כשהאדם ), ƒ∆ƒ»¿»
תשובה  ÁÈÏÒ˙יעשה CLÓeÈ¿«¿ƒ«

˙BBÚ‰,ומוחלטת מלאה בצורה »¬
א  ארך שמידת לא ונמצא היא פים

המשפט  של דחיה ורק זמנית המתנה

בויתור  מדובר אכן אלא והעונש

מביאה  הזמנית ההמתנה כי מוחלט,

שכתוצאה  לתשובה דבר של בסופו

מוחלטת. ומחילה סליחה יש ממנה

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ] והתוכן ¿∆«¿»»ƒ¿»
eLz‰,הפנימי  ÈÓÈ ˙NÚc«¬∆∆¿≈¿»

Ì"aÓ‰ ˙kL BÓk15 ימים על ¿∆»«»«¿«
eLz‰L‰אלה ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»

,ÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ימות בכל ¿«¿»»»»¿»
זאת בכל ‰ÌÈÓiהשנה, ‰NÚa«¬»»«»ƒ

ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡ ÔÈaL∆≈…«»»¿
˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰ ÌÈetk‰«ƒƒƒ»»¿≈
,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óeƒ¿«∆∆ƒƒ«

Ó‡pL16,B‡ˆn‰a '‰ eLc ∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿
במיוחד  מצוי הוא ÈÙÏכאשר eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰eLz ÈÓÈ ˙NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
˙BcÓ ‚"È ˙BÈ‡Ó¿ƒƒ

ÌÈÓÁ‰17‡a Ì„ÈŒÏÚL , »«¬ƒ∆«»»»
‰eLz‰ ˙ÈÁÏ Ì„‡‰»»»ƒ¿ƒ««¿»
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ז      

ּבזה, להֹוסיף ויׁש הּתׁשּובה]. לבחינת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהאדם

ׁשיר  הּפסּוק על הּנ"ל הּזהר מּדברי מׁשמע ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹׁשּכן

וכי  ׁשאֹומר  ׁשּלאחרי  גֹו', מּמעמּקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַהּמעלֹות

ועד  :ממׁשי אּפים, אר כּו' אתקרינא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָלמגנא

ּתׁשּובה. ּברא עלמא, קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּברא ְְְְְְִָָָָָָֹלא

נׁשא  ּבני למברי ּבעינא אּנא לּתׁשּובה, לּה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָאמר

מחֹוביהֹון, ל יתּובּון ּדכד מנת על ְְְְְֵֵַַָָָָּבעלמא,

עליהּו ּולכּפרא חֹוביהֹון למׁשּבק זמינא ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָדּתהוי

קראתי ּדמּמעמּקים הענין ׁשּזהּו ּומסּים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוכּו',

צלּותיּה וצלי עּלאה מלּכא קמי דתב ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָהוי',

לּמעמּקים  מּגיעים ועלֿידיֿזה ּדלּבא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָמעמקא

כּו'. ּדבירא עּמיקא כּו' ּגניז אתר ְְֲִִִִֶַַַָָָָּדלמעלה,

C‡ הּנ"ל הּזהר מאמר ּבכללּות להבין צרי «ְְֲִִִַַַַַַָָָֹ

זמין  ׁשהאדם להּקּב"ה אמרה ְִֶֶַַָָָָָָָָָׁשהּתֹורה

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמדּיק ּכפי ,קמ ,4למחּטי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשהּתֹורה  אפׁשר אי מּובן, אינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָּדלכאֹורה

ּומבאר  האדם. ּבריאת על ׁשהּתֹורה 18ּתקטרג , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּיׁשיב  ּבכדי ,קמ לארּגזא זמין ׁשהאדם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאמרה

וכי הקּב"ה אּפים.לּה אר אתקרינא למגנא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ

הּמדרׁש מּמאמר ּגם הּפסּוק 19ּולהעיר טֹוב 20על ְְֲִִִַַַַַַָָָ

עֹונׁשֹו, מה חֹוטא לחכמה ׁשאלּו הוי', ְְְֲֲֵַַָָָָָָָויׁשר

ׁשאלּו כּו', לּתֹורה ׁשאלּו כּו', לּנבּואה ְֲֲֲַַָָָָָׁשאלּו

ויתּכּפר  ּתׁשּובה יעׂשה להם אמר כּו', ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָלהּקּב"ה

יֹורה  ּכן על הוי' ויׁשר טֹוב ּדכתיב הּוא הדא ְְֲִִֵֶַַָָָָָלֹו,

ּדר לחּטאים מֹורה ׁשהּוא ,ּבּדר ִִֶֶֶֶֶַַַַָָָחּטאים

הּוא  הּתׁשּובה ׁשענין  והינּו, ּתׁשּובה. ְְְְְֲִֶֶַַַַָָׁשּיעׂשּו

אמר  הּקּב"ה רק ׁשּלכן מּתֹורה, אפילּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה

מצינּו הרי ולכאֹורה, לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָיעׂשה

ענין  נתּפרׁש ׁשּבהם ּפסּוקים ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבּתֹורה

ידעה  לא ׁשהּתֹורה לֹומר אפׁשר ואי ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹהּתׁשּובה,

להּקּב"ה  לׁשאֹול ׁשהצרכּו ועד הּתׁשּובה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻמענין

ענין  הרי מהּתֹורה, למעלה הּוא הּתׁשּובה ׁשענין ׁשאף הּוא, הענין א ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדוקא.
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רמב.18) ע' שם תשב.19)סה"מ רמז תהלים ח.20)יל"ש כה, תהלים

    
מעוררת  אלול בחודש הרחמים מידות י"ג שהארת החסידות בתורת כמבואר

לתשובה]. כוח ונותנת

ÏÚ Ï"p‰ ‰f‰ ÈcÓ ÚÓLÓ ÔkL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆≈«¿«ƒƒ¿≈«…««««
ÓB‡L ÈÁ‡lL ,'B‚ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL ˜eÒt‰«»ƒ««¬ƒ«¬«ƒ∆¿«¬≈∆≈

לעיל  שהובא ‚ÓÏ‡בקטע ÈÎÂ¿ƒ¿«¿»
,ÌÈt‡ C‡ 'eÎ ‡È˜˙‡ וכי ƒ¿¿ƒ»∆∆««ƒ

אפים, ארך נקרא אני לחינם

‡a ‡Ï „ÚÂ :CÈLÓÓ«¿ƒ¿«…¿»
,‡ÓÏÚ ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜¿»¿ƒ»¿»

.‰eLz ‡a ברא בטרם עוד ¿»¿»
ברא  העולם, את הוא ברוך הקדוש

dÏתשובה  Ó‡ ברוך הקדוש »«»
ÈÚa‡הוא  ‡p‡ ,‰eLzÏ«¿»¬»¿ƒ»

,‡ÓÏÚa ‡L Èa ÈÓÏ¿ƒ¿≈¿≈»»¿»¿»
בעולם אדם בני לברוא אני »ÏÚרוצה

CÏ Ôee˙È „Îc ˙Ó¿»¿«¿»
,ÔB‰ÈBÁÓ ישובו שכאשר מנת על ≈≈

מעוונותיהם  ÈÓÊ‡אליך ÈÂ‰z„¿∆¡≈¿ƒ»
‡tÎÏe ÔB‰ÈBÁ ˜aLÓÏ¿ƒ¿«≈¿«¿»

,'eÎÂ e‰ÈÏÚ לעזוב מוכנה תהיי ¬«¿¿
עליהם  ולכפר עוונותיהם את (לסלוח)

ÌiÒÓe שם ‰ÔÈÚבזוהר e‰fL ¿«≈∆∆»ƒ¿»
,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓc¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
ÈÏˆÂ ‰‡lÚ ‡kÏÓ ÈÓ˜ ˙„¿»«≈«¿»ƒ»»¿»ƒ

,‡aÏc ‡˜ÓÚÓ dÈ˙eÏˆ ששב ¿≈≈»¿»¿ƒ»
העליון  המלך לפני שחטא) (האדם

הלב  מעומק תפילתו את ומתפלל

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ של תשובה ידי על ¿«¿≈∆
ליבו  מעומק מלמטה האדם

,‰ÏÚÓÏc ÌÈwÓÚnÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ««¬«ƒƒ¿«¿»
‡Èc ‡˜ÈnÚ 'eÎ ÊÈb ˙‡¬«»ƒ«ƒ»∆ƒ»

'eÎ גנוז היינו ,מקום הבור, עומק

באלוקות, ו'עמוקה' נעלית דרגה

התשובה  לולי רגילה, ה' שבעבודת

להגיע  ניתן לא ממעמקים, והתפילה

אליה.

˙eÏÏÎa ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒƒ¿»
‰Bz‰L Ï"p‰ ‰f‰ Ó‡Ó«¬««…«««∆«»
ÔÈÓÊ Ì„‡‰L ‰"aw‰Ï ‰Ó‡»¿»«»»∆»»»»ƒ

,CÓ˜ ÈhÁÓÏ לפניך לחטוא מוכן ¿∆¡≈«»
"eÓ„‡ ˜i„nL ÈÙk¿ƒ∆¿«≈«¿

L"‰Ó4BÈ‡ ‰B‡ÎÏc , «¬»¿ƒ¿»≈

LÙ‡ CÈ‡ ,ÔeÓ יתכן Èa‡˙כיצד ÏÚ ‚Ë˜z ‰Bz‰L »≈∆¿»∆«»¿«¿≈«¿ƒ«
‡Óe .Ì„‡‰18, זה במאמרו מהר"ש ‡Ó‰הרבי ‰Bz‰L »»»¿»≈∆«»»¿»

,CÓ˜ ‡Êb‡Ï ÔÈÓÊ Ì„‡‰L לפניך להכעיס ÈLiLמוכן È„Îa ∆»»»»ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈt‡ C‡ ‡È˜˙‡ ‡‚ÓÏ ÈÎÂ ‰"a˜‰ dÏ שמענה ונמצא »«»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆∆««ƒ

היה  לא האדם, בריאת לגבי התורה

מתנגדת  לא והתורה האדם על קטרוג

אדרבה, אלא וכפרה ולסליחה לתשובה

על  כשדובר החטא של האזכור כל

למענה  להביא כדי היה האדם בריאת

אפים  ארך שהוא הוא ברוך הקדוש

עוונות. על וסולח ומוחל

Ó‡nÓ Ìb ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«ƒ«¬«
L„n‰19˜eÒt‰ ÏÚ20BË «ƒ¿»««»

‰ÓÎÁÏ eÏ‡L ,'ÈÂ‰ LÈÂ¿»»¬»»»¬«»¿»
eÏ‡L ,BLBÚ ‰Ó ‡ËBÁ≈«¿»¬

L ,'eÎ ‰‡epÏ‰BzÏ eÏ‡ «¿»»¬«»
,'eÎ ‰"aw‰Ï eÏ‡L ,'eÎ»¬«»»
‰eLz ‰NÚÈ Ì‰Ï Ó‡»«»∆«¬∆¿»
È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,BÏ tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ

שכתוב ÏÚזהו 'ÈÂ‰ LÈÂ BË¿»»¬»»«
‡e‰L ,Cca ÌÈ‡hÁ ‰BÈ Ôk≈∆«»ƒ«»∆∆
eNÚiL Cc ÌÈ‡hÁÏ ‰BÓ∆««»ƒ∆∆∆«¬
ÔÈÚL ,eÈ‰Â .‰eLz¿»¿«¿∆ƒ¿«
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰eLz‰«¿»¿«¿»¬ƒ

,‰BzÓ מצד הם שהדברים וכפי ƒ»
לתשובה  מקום אין אכן עצמה התורה

‰NÚÈ Ó‡ ‰"aw‰ ˜ ÔÎlL∆»≈««»»»««¬∆
‰B‡ÎÏÂ .BÏ tk˙ÈÂ ‰eLz¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
שמצד  הדבר פשר מה לתמוה יש

לתשובה, מקום אין ≈¬‰Èהתורה
ÌÈ˜eÒt ‰nk ‰Bza eÈˆÓ»ƒ«»«»¿ƒ
,‰eLz‰ ÔÈÚ Lt˙ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿»
‰Bz‰L ÓBÏ LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»«∆«»
,‰eLz‰ ÔÈÚÓ ‰Ú„È ‡Ï…»¿»≈ƒ¿««¿»
ÏB‡LÏ eÎˆ‰L „ÚÂ¿«∆À¿¿ƒ¿

?.‡˜Âc ‰"aw‰Ï«»»«¿»
ÔÈÚL Û‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«∆ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰eLz‰«¿»¿«¿»
‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ È‰ ,‰Bz‰Ó≈«»¬≈ƒ¿»∆»
העובדה  וגם התשובה עניין עצם
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אּפים  אר ּדכתיב ּומאי כּו' וּתרן הּקּב"ה  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאֹומר

מּזה, ויתירה לזה, זה ּבהמׁש ּבאים ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָכּו')

צדק' האֹומר 10ׁשה'צמח ּכל הּגמרא ּדברי מביא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּצּור  ׁשּנאמר חּייו יּוּתרּו הּוא, וּתרן ְְֱֶֶַַַַַָָָָהּקּב"ה

ּומסּיים, מׁשּפט, ּדבריו כל ּכי ּפעלֹו ְְְֳִִִֵַָָָָָָּתמים

ענין  ׁשּזהּו ׁשם ּדבבא ֿקּמא ּבּגמרא  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ועּיןֿׁשם

ב' ּדלכאֹורה מּובן, ואינֹו כּו'". אּפים ְְְִִֵֶֶַַָָאר

להמּתין  ׁשהרי לזה, זה סֹותרין נראים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָהּמאמרים 

מּדרכי  זה הרי לרׁשע, להעניׁש מּבלי ּכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכל

מוּתר  אינֹו ׁשּבאמת לֹומר ׁשּיׁש ואף ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּוּתּור.

אבל  ּבתׁשּובה, יחזרּו אּולי אף מארי ורק ְְְְְֲֲִִַַַַַָָּכלּום,

ּדיליּה ּגבה אזי ּבתׁשּובה יחזרּו לא ,11אם ְְְֲִִִֵַַָָָֹ

לא  הּוא אּפים ּדאר הענין אמיּתית ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקֹום

(ׁשּזֹוהי  ּדיליּה וגבה אף ׁשּמארי ּבאֹופן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָרק

ּוממּתין  רֹוגז מארי אף, ּדאר ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָהּמׁשמעּות

החסד 12מּליּפרע  אמּתית זה אין עדין אבל , ֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּגם  אּפים, ּדאר הענין ואילּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה,

אּפים  אר ׁשהרי אף), מאר יֹותר הּוא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלרׁשעים,

ּבלי  ּבבחינת ׁשהם הרחמים, מּדֹות מי"ג ְְֲִִִִִִֵֶַַָהּוא

אּפים 13ּגבּול  אר ּבחינת ׁשּמּצד ּבזה, הענין א . ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

לבחינת  ׁשּיבֹוא עד אף, מארי הּוא ְֲֲִִִֵֶַַַַָהרי

ּתׁשּובה, לידי יבֹוא ׁשּבוּדאי (ּובאֹופן ְְְְִֵֶֶַַַָָָהּתׁשּובה

נּד מּמּנּו יּדח לא סליחת 14ח ׁשהרי יּומׁש ואז ,( ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ימי  ּדעׂשרת הענין ּכללּות ּגם [וזהּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהעֹונֹות.

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו אףֿעלּֿפי 15ּתׁשּובה, ְְְִֶַַַַַָָָ

הּימים  ּבעׂשרה לעֹולם, יפה והּצעקה ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָׁשהּתׁשּובה

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום ראׁשֿהּׁשנה ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבין

ׁשּנאמר  מּיד, היא ה'16ּומתקּבלת ּדרׁשּו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַ

ּתׁשּובה  ימי ׁשּבעׂשרת לפי והינּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָּבהּמצאֹו,

הרחמים  מּדֹות י"ג ּבא 17מאירֹות ׁשעלֿידם , ְֲִִִֶַַָָָָ
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א'תרנז.10) ע' פרשתנו ב.11)אוה"ת יו"ד, עה"פ תהלים מדרש ה"ב. פ"ה שקלים ירושלמי שם.12)ראה ב"ק פרש"י

ובכ"מ.13) ואילך. א'תשסה ע' לסוכות דרושים אוה"ת ואילך. רצב ע' תשס"ה) (הוצאת תקס"ט אדה"ז מאמרי ראה

ס"ג.14) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, ה"ו.15)שמואלֿב פ"ב תשובה וראה 16)הל' ו. נה, ישעי'

וש"נ. א. יח, ראה 17)ר"ה פ' לקו"ת מ"ג. פ"א אלול מסכת חסידים משנת אלול. ר"ח כוונת סדר האריז"ל סידור ראה

א. לב,

    
'eÎ ÔzÂ ‰"aw‰ ÓB‡‰ Ïk) Ï"p‰ ÌÈÓ‡Ó ' ,‰p‰Â שמזה ¿ƒ≈«¬»ƒ««»»≈«»»«¿»

מוותר  ולא משפט עושה הוא ברוך הקדוש כמה עד È˙Îcמובן È‡Óe«ƒ¿ƒ
'eÎ ÌÈt‡ C‡ ומוותר סולח כן הוא ברוך שהקדוש ÌÈ‡aהמלמד ( ∆∆««ƒ»ƒ

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰L ,‰fÓ ‰È˙ÈÂ ,‰ÊÏ ‰Ê CLÓ‰a10‡ÈÓ ¿∆¿≈∆»∆ƒ≈»ƒ∆∆«∆«∆∆≈ƒ
ÓB‡‰ Ïk ‡Ób‰ Ècƒ¿≈«¿»»»»≈
ÂÈiÁ ezeÈ ,‡e‰ ÔzÂ ‰"aw‰«»»«¿»¿«»
Èk BÏÚt ÌÈÓz ev‰ Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√ƒ
,ÌÈiÒÓe ,ËtLÓ ÂÈc ÏÎ»¿»»ƒ¿»¿«≈
Œ‡c ‡Óba ÌLŒÔiÚÂ"¿«≈»«¿»»¿»»
C‡ ÔÈÚ e‰fL ÌL ‡n«̃»»∆∆ƒ¿«∆∆

"'eÎ ÌÈt‡ שאינו בלבד זו ולא ««ƒ
אלא  המאמרים שני בין סתירה רואה

אליהם  ומתייחס ביניהם קושר

זה. את זה ÔeÓ,כמשלימים BÈ‡Â¿≈»
ÌÈÓ‡n‰ ' ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»««¬»ƒ
È‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙BÒ ÌÈ‡ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈

Ck Ïk ÔÈzÓ‰Ï זמן ÈÏaÓהרבה ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ
‰Ê È‰ ,ÚLÏ LÈÚ‰Ï¿«¬ƒ»»»¬≈∆

eze‰ ÈÎcÓ לאמירה סתירה וזו ƒ«¿≈«ƒ
משפט. דבריו כל הוא ברוך שהקדוש

BÈ‡ ˙Ó‡aL ÓBÏ LiL Û‡Â¿«∆≈«∆∆¡∆≈
Û‡ CÈ‡Ó ˜Â ,ÌeÏk zÂÓ¿«≈¿¿««¬ƒ«
והעונש  המשפט את ומעכב וממתין

מסוים זמן eÊÁÈלמשך ÈÏe‡««¿¿
eÊÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ,‰eL˙aƒ¿»¬»ƒ…«¿¿

dÈÏÈc ‰b ÈÊ‡ ‰eL˙a11, ƒ¿»¬«»»ƒ≈
אכן  כן ואם (ומעניש) שלו את גובה

על  המדבר המאמר כי סתירה כאן אין

אמיתי  לוויתור מתכוון לא אפים ארך

ÌB˜ÓŒÏkÓ אכן שהסתירה מסתבר ƒ»»
כי  C‡cקיימת ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿∆∆

ÔÙB‡a ˜ ‡Ï ‡e‰ ÌÈt‡««ƒ…«¿∆
Û‡ CÈ‡nL זמן ‚Â‰במשך ∆«¬ƒ«¿»»

dÈÏÈc דבר של (È‰BfLבסופו ƒ≈∆ƒ
˙eÚÓLn‰ הפשוטה,Û‡ C‡c ««¿»¿∆∆«

הגמרא  בדברי רש"י CÈ‡Ó«¬ƒכפירוש
ÚtÈlÓ ÔÈzÓÓe Ê‚B12Ï‡ , ∆«¿ƒƒƒ»«¬»

„ÒÁ‰ ˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈∆¬ƒƒ«∆∆
,‰ÏÚÓlL המתנה גם אמנם כלומר, ∆¿«¿»

מסויים  לזמן העונש של ודחייה זמנית

מוחלט, חסד לאמיתו, חסד זה שאין בוודאי אבל חסד של צעד eÏÈ‡Â¿ƒהיא
,ÌÈt‡ C‡c ÔÈÚ‰,מלאה וסליחה ‰e‡וויתור ,ÌÈÚLÏ Ìb »ƒ¿»¿∆∆««ƒ«»¿»ƒ

Û‡ C‡Ó ˙BÈ בלבד ‰e‡והמתנה ÌÈt‡ C‡ È‰L אחת ), ≈≈∆∆«∆¬≈∆∆««ƒ
Ïeb ÈÏa ˙ÈÁa Ì‰L ,ÌÈÓÁ‰ ˙BcÓ ‚"ÈÓ13 חסד רק ולא ƒƒ»«¬ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

מאמרי  ששני נראה כן ואם מוגבל.

זה  סותרים כן האמורים ז"ל חכמינו

הוותרנות  את מדגיש האחד כי לזה,

הוותרנות. את שולל והשני גבול ללא

˙ÈÁa „vnL ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿ƒ«
CÈ‡Ó ‡e‰ È‰ ÌÈt‡ C‡∆∆««ƒ¬≈«¬ƒ

,Û‡ ואינו ממתין הוא ברוך הקדוש «
זמני  באופן לא ועונש, משפט עושה

אלא  בלבד BiL‡וחלקי „Ú האדם «∆»
ÔÙB‡e) ‰eLz‰ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿»¿∆
,‰eLz È„ÈÏ ‡BÈ È‡cÂaL∆¿««»ƒ≈¿»

È‰L הבטחה ÁcÈישנה ‡Ï ∆¬≈…ƒ«
Ác epnÓ14Ê‡Â כשהאדם ), ƒ∆ƒ»¿»
תשובה  ÁÈÏÒ˙יעשה CLÓeÈ¿«¿ƒ«

˙BBÚ‰,ומוחלטת מלאה בצורה »¬
א  ארך שמידת לא ונמצא היא פים

המשפט  של דחיה ורק זמנית המתנה

בויתור  מדובר אכן אלא והעונש

מביאה  הזמנית ההמתנה כי מוחלט,

שכתוצאה  לתשובה דבר של בסופו

מוחלטת. ומחילה סליחה יש ממנה

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ] והתוכן ¿∆«¿»»ƒ¿»
eLz‰,הפנימי  ÈÓÈ ˙NÚc«¬∆∆¿≈¿»

Ì"aÓ‰ ˙kL BÓk15 ימים על ¿∆»«»«¿«
eLz‰L‰אלה ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»

,ÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ימות בכל ¿«¿»»»»¿»
זאת בכל ‰ÌÈÓiהשנה, ‰NÚa«¬»»«»ƒ

ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡ ÔÈaL∆≈…«»»¿
˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰ ÌÈetk‰«ƒƒƒ»»¿≈
,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óeƒ¿«∆∆ƒƒ«

Ó‡pL16,B‡ˆn‰a '‰ eLc ∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿
במיוחד  מצוי הוא ÈÙÏכאשר eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

‰eLz ÈÓÈ ˙NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»
˙BcÓ ‚"È ˙BÈ‡Ó¿ƒƒ

ÌÈÓÁ‰17‡a Ì„ÈŒÏÚL , »«¬ƒ∆«»»»
‰eLz‰ ˙ÈÁÏ Ì„‡‰»»»ƒ¿ƒ««¿»
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ח     

מה ÔÈ‰Ïeג) ּתחלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְִִֵֶַַָָ

לעיל  הּנסירה 30ּׁשּנתּבאר 31ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ימי  ּבעׂשרת ׁשּנעׂשה הּמלכּות, ּבנין לצֹור)ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַ

הּמעלֹות  ׁשיר הּמזמֹור אֹומרים ׁשּבהם ְְְֲִִִֶֶַַַָָּתׁשּובה,

ׁשעלֿידּה הּנסירה ׁשּקֹודם גֹו'), ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמּמעמּקים

ּוספירת  זעירֿאנּפין ּבין ההבּדלה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָנעׂשית

לׁשניהם  אחד ּכֹותל היה ונתּבאר,32הּמלכּות, . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבּסידּור  האמצעי אדמּו"ר ּביאּור על 33ׁשּנֹוסף ְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּגבּורה, ּבחינת ענין הּוא לׁשניהם אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּכֹותל

ּבתנּועת  ׁשוים ׁשהם והינּו חֹוזר, אֹור ְְְְִִִֵֵֶַַַָּבחינת

מֹוסיף  כּו', ּומקֹורם לׁשרׁשם לעלֹות ְְְֲִַָָָָָהרצֹוא

ּדראׁשֿהּׁשנה  (ּבּמאמר מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְֲֲֵַַַַַָָָָָֹּומבאר

לנׂשיאּותֹו ּבכללּות 34הראׁשֹון ּגם ׁשוים ׁשהם ( ְְִִִִִֵֶַָָָ

מרב  מׁשל עלּֿפי זה ּומבאר ּומּצבם. ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָמעמדם

ּדכיון  מׁשל, עלֿידי לתלמיד ׂשכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּפיע

הרב, לׂשכל הּתלמיד ׂשכל ׁשוה הּמׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבהבנת

על  הרב יתרֹון ניּכר לא הּנמׁשל ּבהבנת ּגם ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹלכן

עת"ר  ּבהמׁש ּכּמּובא מּזה, ויתירה 35הּתלמיד. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

אֹותּיֹות  ּתלמידֹו עם ׁשּלֹומד מרב נֹוספת, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָּדּוגמא

יתרֹון  אין ׁשאז ּתֹורהֿנביאיםּֿכתּובים, ְְְְִִִִֵֵֶָָותיבֹות

ויֹודעים  אֹומרים ׁשּׁשניהם הּתלמיד, על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלרב

הרב  ּבין ׁשהחילּוק והינּו, ּבׁשוה. ְְְִִֵֶֶַַַָָָהאֹותּיֹות

הּׂשכל  אֹור לגילּוי ּבנֹוגע רק הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַלּתלמיד
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ואילך).30) 6 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ה דר"ה ב' דיום תקעו פ"א 31)ד"ה ר"ה שער פע"ח ראה

פ"ב.32)ואילך. ר"ה שער פע"ח פ"א. המוחין) הארת (שער לא שער פ"י. הכללים שער ע"ח רמו,33)ראה התקיעות שער

ואילך).34)ד. רלו ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ז עומקים עשרה ענין להבין נב.35)ד"ה ע' עת"ר סה"מ

    
ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ‰Ïe (‚30 ¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

תשכ"ז  זו, שנה השנה בראש שנאמר ‰ÈÒp‰במאמר ÔÈÚa31 מבואר ¿ƒ¿««¿ƒ»
ש  קבלה בחינת בספרי העליונות, שבספירות מהמידות השפעה שתהיה כדי

יש  לנקבה, שנמשלה המלכות לספירת לזכר שנמשלה ("ז"א") אנפין זעיר

ז"א  בין הבדלה, ב'נסירה', צורך

אחד, כדבר הם הנסירה עד כי ומלכות,

של  מהצלע חוה בריאת שבעת כשם

הצלע  של 'ניסור' היה הראשון אדם

כמציאות  חוה נבראה מכן לאחר ורק

להיות  יכולה והייתה עצמה בפני

לחוה  מאדם ÔÈaהשפעה CBˆÏ)¿∆ƒ¿«
,˙eÎÏn‰ בנין' לצורך גם וכך ««¿

מידי  השנה בראש מחדש המלכות'

'נסירה' תחילה להיות צריכה שנה,

ומלכות  ז"א בין ∆¬»∆NÚpL‰והבדלה
Ì‰aL ,‰eLz ÈÓÈ ˙NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»∆
ÈL BÓÊn‰ ÌÈÓB‡¿ƒ«ƒ¿ƒ

,('B‚ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ועל ««¬ƒ«¬«ƒ
הנזכר  במאמר נתבאר ∆∆Ì„BwLכך

˙ÈNÚ d„ÈŒÏÚL ‰ÈÒp‰«¿ƒ»∆«»»«¬≈
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ÔÈa ‰Ïc‰‰««¿»»≈¿≈«¿ƒ
Ï˙Bk ‰È‰ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒe¿ƒ«««¿»»∆

Ì‰ÈLÏ „Á‡32 לא והמלכות ∆»ƒ¿≈∆
חלק  אלא עצמה בפני מציאות היתה

מהמידות. נפרד ≈«¿‡a˙Â¿ƒ,בלתי
לשניהם", אחד "כותל המושג בפירוש

נמצאים  והמקבל שהמשפיע היינו

מדריגה  e‡Èaבאותה ÏÚ ÛÒBpL∆»«≈
e„Èqa ÈÚˆÓ‡‰ "eÓ„‡33 «¿»∆¿»ƒ«ƒ

‡e‰ Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙BkL∆∆∆»ƒ¿≈∆
˙ÈÁa ,‰eb‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿»¿ƒ«

,ÊBÁ B‡ היא החסד שמידת בעוד ≈
הנקראת  למטה, מלמעלה השפעה

נוגע  שהשפע ידי על המתקבל חוזר" "אור היא הגבורה מידת ישר", "אור

כאשר  (כמו למעלה מלמטה מצידו, המשפיע אל וחוזר המתעורר במקבל

בא) שממנו הכיוון אל חוזר הוא הפגיעה ומעוצמת לקיר, חפץ משליכים

Ì‰L eÈ‰Â והמקבל BÏÚÏ˙המשפיע ‡Bˆ‰ ˙Úe˙a ÌÈÂL ¿«¿∆≈»ƒƒ¿«»»«¬
,'eÎ ÌB˜Óe ÌLLÏ שהן כתוב העליונה שבמרכבה הקודש' 'חיות על ¿»¿»¿»

הוא  ש"רצוא" וחסידות בקבלה כך על ומבואר ושוב" "רצוא של במצב

הוא  ו"שוב" המשפיע. אל ולהתקרב להתעלות המקבל, התחתון, של התשוקה

התרחקות  במחיר (גם ולתפקידו למקומו לשוב המקבל של 'תנועה'

הרי  למעלה, מלמטה של בכיוון 'תנועה' הוא שה"רצוא" וכיון מהמשפיע),

למידת  השייך ישר" מ"אור (בשונה הגבורה למידת השייך חוזר" "אור זה

בע  זה להסבר ובנוסף שקודם החסד), במצב לשניהם" אחד ה"כותל נין

‡Óeה"נסירה" ÛÈÒBÓƒ¿»≈
Ó‡na) L"‰Ó "eÓ„‡«¿«¬»««¬»
ÔBL‡‰ ‰M‰ŒL‡c¿…«»»»ƒ

B˙e‡ÈNÏ34 לאחר תרכ"ז, בשנת ƒ¿ƒ
צדק' ה'צמח אדמו"ר אביו הסתלקות

תרכ"ו) ניסן Ì‰Lבי"ג המשפיע ) ∆≈
ה'זכר' ומלכות, (ז"א והמקבל

eÏÏÎa˙וה'נוקבא') Ìb ÌÈÂL»ƒ«ƒ¿»
ÌvÓe Ì„ÓÚÓ באותה ונמצאים «¬»»«»»

כללי. באופן דרגה

‰Ê ‡Óe באותו מהר"ש הרבי ¿»≈∆
Óמאמר  ÏLÓ ÈtŒÏÚ«ƒ»»≈«

ÚÈtLnL ומסביר ÏÎNמוסר ∆«¿ƒ«≈∆
שכלי  È„ÈŒÏÚרעיון „ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ«¿≈

‰aL˙באמצעות  ÔÂÈÎc ,ÏLÓ»»¿≈»∆«¬»«
ÏLn‰ להבנה וקל פשוט שהוא «»»

עמוק  רעיון שהוא הנמשל מאשר

ÏÎNÏ „ÈÓÏz‰ ÏÎN ‰ÂL»∆≈∆««¿ƒ¿≈∆
,‰ המשל את מבינים ושניהם »«

רמה  ‰a˙באותה Ìb ÔÎÏ»≈««¬»«
‰ ÔB˙È kÈ ‡Ï ÏLÓp‰«ƒ¿»…ƒ»ƒ¿»«

„ÈÓÏz‰ ÏÚ שלמרות ונמצא «««¿ƒ
הרב  של השכל רמת בין הגדול ההבדל

זאת  בכל התלמיד, של השכל לרמת

רמה  באותה נמצאים שניהם למעשה

וכך  לשניהם") אחד ("כותל הבנה של

ז"א  ה'נסירה', קודם – לענייננו גם

למרות  דרגה, באותה נמצאים ומלכות

ביניהם. ההבדלים

CLÓ‰a ‡enk ,‰fÓ ‰È˙ÈÂ משנת אחד בנושא מאמרים סדרת ƒ≈»ƒ∆«»¿∆¿≈
‡Bi˙B˙35עת"ר  B„ÈÓÏz ÌÚ „ÓBlL Ó ,˙ÙÒB ‡Ó‚ec¿»∆∆≈«∆≈ƒ«¿ƒƒ

˙BÈ˙Â של Ê‡Lמילים ,ÌÈe˙kŒÌÈ‡ÈŒ‰Bz הלימוד כאשר ¿≈»¿ƒƒ¿ƒ∆»
הדברים  של העמוק בתוכן ולא עצמן ובמילים באותיות ÔB˙Èמתמקד ÔÈ‡≈ƒ¿

˙Bi˙B‡‰ ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓB‡ Ì‰ÈML ,„ÈÓÏz‰ ÏÚ Ï»««««¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
˜eÏÈÁ‰L ,eÈ‰Â .‰ÂLa ההבדל‰ ÔÈa„ÈÓÏzÏ ההבנה ברמת ¿»∆¿«¿∆«ƒ≈»«««¿ƒ

Bi˙B‡aL˙והתפיסה  ÏÎO‰ B‡ ÈeÏÈ‚Ï Ú‚Ba ˜ ‡e‰«¿≈«¿ƒ«≈∆∆¿ƒ
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הּתֹורה  עלֿידי ונתּגּלה נמׁש ּגּופא וזהּו21זה . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּתֹורה  הּנ"ל הּזהר ּבמאמר הּביאּור ּתֹוכן ְֲֵֶֶַַַַַַַַַָֹּגם

הּתֹורה  ׁשּכּונת ,קמ לארּגזא זמין ׁשהאדם ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָאמרה

ׁשּמּזה  אּפים, ּדאר הענין את לעֹורר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה

מהּתֹורה  ּגם ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ענין 22יּומׁש. ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

על p‰Â‰ב) הּנ"ל הּזהר מאמר על נֹוסף ¿ƒ≈ֲַַַַַַַַָֹ

גֹו', מּמעמּקים  הּמעלֹות ׁשיר ֲֲִִִַַַַַָהּפסּוק

(וכיון  זה ּפסּוק על נֹוסף מאמר ּבּזהר ְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצינּו

קׁשר  ׁשּיׁש מּובן ּפסּוק, אֹותֹו על נדרׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּׁשניהם

ּביניהם  לׁשֹונֹו23וׁשּיכּות וזה חזקּיה 24), רּבי : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הוי',  קראתי מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָּפתח,

אּלא  אמרֹו, מאן ּפריׁש ולא סתם, הּמעלֹות ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹׁשיר

כּו', למימר עלמא ּבני ּכל ּדזמינין הּמעלֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשיר

ּדלּבא  מעמקא  כּו' קראתי מּמעמּקים הּוא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּומאי

ּכתיב  והא הכי, ּדוד אמר ּומי לּבי 25כּו'. ּבכל ְְְִִִִִִַָָָָָ

מּמעמּקים. ּבעי מאי סּגי, קרא ודא ,ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּדרׁשּתי

קּמי  ּבעּותּה ּדבעי נׁש ּבר ּכל ּתאנא, הכי ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא

ּדכל  מעיּקרא ּורעּותא ּדעּתא לכּונא ּבעי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָמלּכא,

ּדכּלא  עֹומקא מּמעמּקים, אקרי ודא כּו', ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻעיקרין

להבין  וצרי וכּו'. ּדבירא מהּו26עֹומקא , ְְְְִִִֶַָָָָ

למה  ּדרׁשּתי לּבי ּבכל ּׁשּכתּוב מה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָההפרׁש

מּמעמּקים  ׁשּדוקא ,קראתי מּמעמּקים ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּׁשּכתּוב

ּגם  והרי כּו', עיקרין ּדכל מעיּקרא  הּוא ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָקראתי

רק  לא הּוא דרׁשּתי לּבי ּבכל ּׁשּכתּוב ְְְִִִֶַַַָָֹמה

ּגם  אּלא לּבי, ּבכל ׁשאינֹו ּבלבד, הּלב ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָחיצֹונּיּות

הּלב  לּבי 27ּפנימּיּות אמר ל ּדוד ׁשאמר ּוכפי , ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אבּקׁש הוי' ּפני את פני ענין 28ּבּקׁשּו ׁשּזהּו , ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדוקא  הּלב ההֹוספה 29ּדפנימּיּות מהי ּכן, ואם , ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ

.קראתי ְְֲִִִַַָּדמּמעמּקים
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לב.21) ס"ע תער"בֿתרע"ו סה"מ א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך גם לג.22)ראה ע' ריש שם סה"מ גם גם 23)ראה ראה

.782 ע' ח"ג ואילך.24)לקו"ש סע"א סג, יו"ד.25)זח"ב קיט, תרד"ע 26)תהלים ממעמקים המעלות שיר רד"ה גם ראה

שצח). ע' ח"א תער"ב א'תתקמא.27)(המשך ע' האזינוֿברכה לאוה"ת בהוספות המעלות שיר ד"ה כז,28)ראה תהלים

א.29)ח. עד, פרשתנו לקו"ת רס"ד. אגה"ק תניא

    
מהתורה  למעלה היא È„ÈŒÏÚמלמעלה CLÓשתשובה ‰lb˙Â ƒ¿»¿ƒ¿«∆«¿≈

‰Bz‰21Ï"p‰ ‰f‰ Ó‡Óa e‡Èa‰ ÔÎBz Ìb e‰ÊÂ . «»¿∆«∆«≈¿«¬««…«««
,CÓ˜ ‡Êb‡Ï ÔÈÓÊ Ì„‡‰L ‰Ó‡ ‰Bz‰L אין שכאמור ∆«»»¿»∆»»»»ƒ¿«¿»»«»

אדרבה  אלא התשובה לעניין מסכימה לא שהתורה מכך »«»∆ekL˙ללמוד
˙‡ BÚÏ ‰˙È‰ ‰Bz‰«»»¿»¿≈∆
‰fnL ,ÌÈt‡ C‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿∆∆««ƒ∆ƒ∆
‰eLz‰ ÔÈÚ CLÓeÈ¿«ƒ¿««¿»

‰Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL22 אלא ∆¿«¿»«≈«»
ענין  של וההתגלות שההמשכה

התורה. ידי על היא התשובה

Ó‡Ó ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (¿ƒ≈»««¬«
ÈL ˜eÒt‰ ÏÚ Ï"p‰ ‰f‰«…«««««»ƒ
,'B‚ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ
ÏÚ ÛÒB Ó‡Ó ‰fa eÈˆÓ»ƒ«…««¬»»«
Ì‰ÈML ÔÂÈÎÂ) ‰Ê ˜eÒt»∆¿≈»∆¿≈∆

„ÔeÓ ,˜eÒt B˙B‡ ÏÚ eL ƒ¿¿«»»
˙eÎiLÂ L˜ LiL פנימית ∆≈∆∆¿«»

Ì‰ÈÈa23BBLÏ ‰ÊÂ של 24), ≈≈∆¿∆¿
זה: פסוק על הנוסף הזוהר Èa«ƒמאמר

˙BÏÚn‰ ÈL ,Á˙t ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»»«ƒ««¬
ÈL ,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»ƒ
LÈt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÏÚn‰««¬¿»¿…»≈

,BÓ‡ Ô‡Ó מי הפסוק פירש ולא »»¿
לפרקים  (בניגוד הזה המזמור את אמר

המעלות  "שיר מפורש בהם אחרים

‰BÏÚn˙לדוד") ÈL ‡l‡∆»ƒ««¬
ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa Ïk ÔÈÈÓÊc¿»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈«

,'eÎ לומר תבל יושבי כל שמוכנים

‡e‰ È‡Óe שכולם הדבר ומהו «
לומר, ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒמוכנים

‡aÏc ‡˜ÓÚÓ 'eÎ EÈ˙‡¿̃»ƒ≈»¿»¿ƒ»
'eÎ.הלב Âc„מעומק Ó‡ ÈÓeƒ»«»ƒ

,ÈÎ‰ כך וכי ושואל ממשיך והזוהר »ƒ
דוד  של לדעתו האומנם היינו דוד, אמר

הלב  מעומק לה' בקריאה צורך יש

È˙k("ממעמקים") ‡‰Â25 והרי ¿»¿ƒ
על  שנאמר בתהלים אחר במקום כתוב

המלך  דוד EÈzLc,ידי ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ
,ÈbÒ ‡˜ ‡„Â,זה בפסוק ודי ¿»¿»«ƒ

בקריאה  לה' בהתקרבות די כלומר

ליבי" "בכל ÌÈwÓÚnÓותפילה ÈÚa È‡Ó והרי ב"מעמקים", הצורך ומה «»≈ƒ«¬«ƒ
דרגה  (שהיא הלב מעומק בקריאה צורך יש מה לשם ליבי", "בכל די אם

להלן).? שיתבאר וכפי הלב" "בכל מאשר יותר ועמוקה ‰ÈÎפנימית ‡l‡∆»»ƒ
,‡‡z למדנו כך kÏÓ‡,אלא Èn˜ d˙eÚa ÈÚc L a Ïk כל »»»««¿»≈»≈«≈«¿»

המלך  מלפני בקשה שרוצה אדם בן

‡˙eÚe ‡zÚc ‡eÎÏ ÈÚa»≈¿«»»«¿»¿»
,'eÎ ÔÈ˜ÈÚ ÏÎc ‡wÈÚÓ≈ƒ»»¿»ƒ»ƒ
כל  מעיקר ורצונו דעתו את לכוון צריך

ÌÈwÓÚnÓ,העיקרים  È˜‡ ‡„Â¿»ƒ¿≈ƒ«¬«ƒ
והרצון  הדעת של הזו (הכוונה וזה

נקרא  עמוק) הכי והשורש מהעיקר

ÓBÚ‡lÎc˜‡""ממעמקים" ¿»¿À»
'eÎÂ ‡Èc ‡˜ÓBÚ,הכול עומק ¿»∆ƒ»¿
הבור. עומק

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ26, דברי במשמעות ¿»ƒ¿»ƒ
האמורים  ÔÈaהזוהר LÙ‰‰ e‰Ó««∆¿≈≈

EÈzLc ÈaÏ ÏÎa e˙kM ‰Ó«∆»¿»ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈwÓÚnÓ e˙kM ‰ÓÏ¿«∆»ƒ«¬«ƒ
ÌÈwÓÚnÓ ‡˜ÂcL ,EÈ˙‡¿̃»ƒ∆«¿»ƒ«¬«ƒ
ÏÎc ‡wÈÚÓ ‡e‰ EÈ˙‡¿̃»ƒ≈ƒ»»¿»

,'eÎ ÔÈ˜ÈÚ הוא ליבי" "בכל ואילו ƒ»ƒ
נמוכה  יותר Ó‰דרגה Ìb È‰Â«¬≈««

EÈzL„ ÈaÏ ÏÎa e˙kM∆»¿»ƒƒ¿«¿ƒ
l‰ ˙eiBˆÈÁ ˜ ‡Ï ‡e‰…«ƒƒ«≈

,ÈaÏ ÏÎa BÈ‡L ,„Ïa שהרי ƒ¿«∆≈¿»ƒƒ
רק  ה' אל בקריאה מדובר אם

כך  על לומר אפשר אי הלב בחיצוניות

ליבי" קריאה ‡l‡"בכל זו וודאי ∆»
‰lשכוללת  ˙eiÓÈt Ìb27, «¿ƒƒ«≈

„Âc Ó‡L ÈÙÎe אחר במקום ¿ƒ∆»«»ƒ
ÈÙבתהלים  eLwa ÈaÏ Ó‡ EÏ¿»«ƒƒ«¿»»

Lw‡ 'ÈÂ‰ EÈt ˙‡28, ∆»∆¬»»¬«≈
פנימיות  גם משמעו "פני" והלשון

l‰ ˙eiÓÈÙc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«≈
‡˜Âc29È‰Ó ,Ôk Ì‡Â , «¿»¿ƒ≈«ƒ

EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓc ‰ÙÒB‰‰«»»¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
גם  כוללת ליבי" "בכל בחינת גם והרי

מה  להבין ויש הלב, פנימיות את

מ"פנימיות" ותפילה קריאה בין ההבדל

"ממעמקים".? ותפילה לקריאה
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ט      

מה ÔÈ‰Ïeג) ּתחלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְִִֵֶַַָָ

לעיל  הּנסירה 30ּׁשּנתּבאר 31ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ימי  ּבעׂשרת ׁשּנעׂשה הּמלכּות, ּבנין לצֹור)ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַ

הּמעלֹות  ׁשיר הּמזמֹור אֹומרים ׁשּבהם ְְְֲִִִֶֶַַַָָּתׁשּובה,

ׁשעלֿידּה הּנסירה ׁשּקֹודם גֹו'), ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָמּמעמּקים

ּוספירת  זעירֿאנּפין ּבין ההבּדלה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָנעׂשית

לׁשניהם  אחד ּכֹותל היה ונתּבאר,32הּמלכּות, . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבּסידּור  האמצעי אדמּו"ר ּביאּור על 33ׁשּנֹוסף ְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּגבּורה, ּבחינת ענין הּוא לׁשניהם אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּכֹותל

ּבתנּועת  ׁשוים ׁשהם והינּו חֹוזר, אֹור ְְְְִִִֵֵֶַַַָּבחינת

מֹוסיף  כּו', ּומקֹורם לׁשרׁשם לעלֹות ְְְֲִַָָָָָהרצֹוא

ּדראׁשֿהּׁשנה  (ּבּמאמר מהר"ׁש אדמּו"ר ְְְֲֲֵַַַַַָָָָָֹּומבאר

לנׂשיאּותֹו ּבכללּות 34הראׁשֹון ּגם ׁשוים ׁשהם ( ְְִִִִִֵֶַָָָ

מרב  מׁשל עלּֿפי זה ּומבאר ּומּצבם. ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָמעמדם

ּדכיון  מׁשל, עלֿידי לתלמיד ׂשכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּפיע

הרב, לׂשכל הּתלמיד ׂשכל ׁשוה הּמׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבהבנת

על  הרב יתרֹון ניּכר לא הּנמׁשל ּבהבנת ּגם ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹלכן

עת"ר  ּבהמׁש ּכּמּובא מּזה, ויתירה 35הּתלמיד. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

אֹותּיֹות  ּתלמידֹו עם ׁשּלֹומד מרב נֹוספת, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָּדּוגמא

יתרֹון  אין ׁשאז ּתֹורהֿנביאיםּֿכתּובים, ְְְְִִִִֵֵֶָָותיבֹות

ויֹודעים  אֹומרים ׁשּׁשניהם הּתלמיד, על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלרב

הרב  ּבין ׁשהחילּוק והינּו, ּבׁשוה. ְְְִִֵֶֶַַַָָָהאֹותּיֹות

הּׂשכל  אֹור לגילּוי ּבנֹוגע רק הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַלּתלמיד
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ואילך).30) 6 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ה דר"ה ב' דיום תקעו פ"א 31)ד"ה ר"ה שער פע"ח ראה

פ"ב.32)ואילך. ר"ה שער פע"ח פ"א. המוחין) הארת (שער לא שער פ"י. הכללים שער ע"ח רמו,33)ראה התקיעות שער

ואילך).34)ד. רלו ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ז עומקים עשרה ענין להבין נב.35)ד"ה ע' עת"ר סה"מ

    
ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ‰Ïe (‚30 ¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

תשכ"ז  זו, שנה השנה בראש שנאמר ‰ÈÒp‰במאמר ÔÈÚa31 מבואר ¿ƒ¿««¿ƒ»
ש  קבלה בחינת בספרי העליונות, שבספירות מהמידות השפעה שתהיה כדי

יש  לנקבה, שנמשלה המלכות לספירת לזכר שנמשלה ("ז"א") אנפין זעיר

ז"א  בין הבדלה, ב'נסירה', צורך

אחד, כדבר הם הנסירה עד כי ומלכות,

של  מהצלע חוה בריאת שבעת כשם

הצלע  של 'ניסור' היה הראשון אדם

כמציאות  חוה נבראה מכן לאחר ורק

להיות  יכולה והייתה עצמה בפני

לחוה  מאדם ÔÈaהשפעה CBˆÏ)¿∆ƒ¿«
,˙eÎÏn‰ בנין' לצורך גם וכך ««¿

מידי  השנה בראש מחדש המלכות'

'נסירה' תחילה להיות צריכה שנה,

ומלכות  ז"א בין ∆¬»∆NÚpL‰והבדלה
Ì‰aL ,‰eLz ÈÓÈ ˙NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»∆
ÈL BÓÊn‰ ÌÈÓB‡¿ƒ«ƒ¿ƒ

,('B‚ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ועל ««¬ƒ«¬«ƒ
הנזכר  במאמר נתבאר ∆∆Ì„BwLכך

˙ÈNÚ d„ÈŒÏÚL ‰ÈÒp‰«¿ƒ»∆«»»«¬≈
ÔÈt‡ŒÈÚÊ ÔÈa ‰Ïc‰‰««¿»»≈¿≈«¿ƒ
Ï˙Bk ‰È‰ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒe¿ƒ«««¿»»∆

Ì‰ÈLÏ „Á‡32 לא והמלכות ∆»ƒ¿≈∆
חלק  אלא עצמה בפני מציאות היתה

מהמידות. נפרד ≈«¿‡a˙Â¿ƒ,בלתי
לשניהם", אחד "כותל המושג בפירוש

נמצאים  והמקבל שהמשפיע היינו

מדריגה  e‡Èaבאותה ÏÚ ÛÒBpL∆»«≈
e„Èqa ÈÚˆÓ‡‰ "eÓ„‡33 «¿»∆¿»ƒ«ƒ

‡e‰ Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙BkL∆∆∆»ƒ¿≈∆
˙ÈÁa ,‰eb‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿»¿ƒ«

,ÊBÁ B‡ היא החסד שמידת בעוד ≈
הנקראת  למטה, מלמעלה השפעה

נוגע  שהשפע ידי על המתקבל חוזר" "אור היא הגבורה מידת ישר", "אור

כאשר  (כמו למעלה מלמטה מצידו, המשפיע אל וחוזר המתעורר במקבל

בא) שממנו הכיוון אל חוזר הוא הפגיעה ומעוצמת לקיר, חפץ משליכים

Ì‰L eÈ‰Â והמקבל BÏÚÏ˙המשפיע ‡Bˆ‰ ˙Úe˙a ÌÈÂL ¿«¿∆≈»ƒƒ¿«»»«¬
,'eÎ ÌB˜Óe ÌLLÏ שהן כתוב העליונה שבמרכבה הקודש' 'חיות על ¿»¿»¿»

הוא  ש"רצוא" וחסידות בקבלה כך על ומבואר ושוב" "רצוא של במצב

הוא  ו"שוב" המשפיע. אל ולהתקרב להתעלות המקבל, התחתון, של התשוקה

התרחקות  במחיר (גם ולתפקידו למקומו לשוב המקבל של 'תנועה'

הרי  למעלה, מלמטה של בכיוון 'תנועה' הוא שה"רצוא" וכיון מהמשפיע),

למידת  השייך ישר" מ"אור (בשונה הגבורה למידת השייך חוזר" "אור זה

בע  זה להסבר ובנוסף שקודם החסד), במצב לשניהם" אחד ה"כותל נין

‡Óeה"נסירה" ÛÈÒBÓƒ¿»≈
Ó‡na) L"‰Ó "eÓ„‡«¿«¬»««¬»
ÔBL‡‰ ‰M‰ŒL‡c¿…«»»»ƒ

B˙e‡ÈNÏ34 לאחר תרכ"ז, בשנת ƒ¿ƒ
צדק' ה'צמח אדמו"ר אביו הסתלקות

תרכ"ו) ניסן Ì‰Lבי"ג המשפיע ) ∆≈
ה'זכר' ומלכות, (ז"א והמקבל

eÏÏÎa˙וה'נוקבא') Ìb ÌÈÂL»ƒ«ƒ¿»
ÌvÓe Ì„ÓÚÓ באותה ונמצאים «¬»»«»»

כללי. באופן דרגה

‰Ê ‡Óe באותו מהר"ש הרבי ¿»≈∆
Óמאמר  ÏLÓ ÈtŒÏÚ«ƒ»»≈«

ÚÈtLnL ומסביר ÏÎNמוסר ∆«¿ƒ«≈∆
שכלי  È„ÈŒÏÚרעיון „ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ«¿≈

‰aL˙באמצעות  ÔÂÈÎc ,ÏLÓ»»¿≈»∆«¬»«
ÏLn‰ להבנה וקל פשוט שהוא «»»

עמוק  רעיון שהוא הנמשל מאשר

ÏÎNÏ „ÈÓÏz‰ ÏÎN ‰ÂL»∆≈∆««¿ƒ¿≈∆
,‰ המשל את מבינים ושניהם »«

רמה  ‰a˙באותה Ìb ÔÎÏ»≈««¬»«
‰ ÔB˙È kÈ ‡Ï ÏLÓp‰«ƒ¿»…ƒ»ƒ¿»«

„ÈÓÏz‰ ÏÚ שלמרות ונמצא «««¿ƒ
הרב  של השכל רמת בין הגדול ההבדל

זאת  בכל התלמיד, של השכל לרמת

רמה  באותה נמצאים שניהם למעשה

וכך  לשניהם") אחד ("כותל הבנה של

ז"א  ה'נסירה', קודם – לענייננו גם

למרות  דרגה, באותה נמצאים ומלכות

ביניהם. ההבדלים

CLÓ‰a ‡enk ,‰fÓ ‰È˙ÈÂ משנת אחד בנושא מאמרים סדרת ƒ≈»ƒ∆«»¿∆¿≈
‡Bi˙B˙35עת"ר  B„ÈÓÏz ÌÚ „ÓBlL Ó ,˙ÙÒB ‡Ó‚ec¿»∆∆≈«∆≈ƒ«¿ƒƒ

˙BÈ˙Â של Ê‡Lמילים ,ÌÈe˙kŒÌÈ‡ÈŒ‰Bz הלימוד כאשר ¿≈»¿ƒƒ¿ƒ∆»
הדברים  של העמוק בתוכן ולא עצמן ובמילים באותיות ÔB˙Èמתמקד ÔÈ‡≈ƒ¿

˙Bi˙B‡‰ ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓB‡ Ì‰ÈML ,„ÈÓÏz‰ ÏÚ Ï»««««¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
˜eÏÈÁ‰L ,eÈ‰Â .‰ÂLa ההבדל‰ ÔÈa„ÈÓÏzÏ ההבנה ברמת ¿»∆¿«¿∆«ƒ≈»«««¿ƒ

Bi˙B‡aL˙והתפיסה  ÏÎO‰ B‡ ÈeÏÈ‚Ï Ú‚Ba ˜ ‡e‰«¿≈«¿ƒ«≈∆∆¿ƒ
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הּתֹורה  עלֿידי ונתּגּלה נמׁש ּגּופא וזהּו21זה . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּתֹורה  הּנ"ל הּזהר ּבמאמר הּביאּור ּתֹוכן ְֲֵֶֶַַַַַַַַַָֹּגם

הּתֹורה  ׁשּכּונת ,קמ לארּגזא זמין ׁשהאדם ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָאמרה

ׁשּמּזה  אּפים, ּדאר הענין את לעֹורר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה

מהּתֹורה  ּגם ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ענין 22יּומׁש. ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

על p‰Â‰ב) הּנ"ל הּזהר מאמר על נֹוסף ¿ƒ≈ֲַַַַַַַַָֹ

גֹו', מּמעמּקים  הּמעלֹות ׁשיר ֲֲִִִַַַַַָהּפסּוק

(וכיון  זה ּפסּוק על נֹוסף מאמר ּבּזהר ְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצינּו

קׁשר  ׁשּיׁש מּובן ּפסּוק, אֹותֹו על נדרׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּׁשניהם

ּביניהם  לׁשֹונֹו23וׁשּיכּות וזה חזקּיה 24), רּבי : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הוי',  קראתי מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָּפתח,

אּלא  אמרֹו, מאן ּפריׁש ולא סתם, הּמעלֹות ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹׁשיר

כּו', למימר עלמא ּבני ּכל ּדזמינין הּמעלֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָׁשיר

ּדלּבא  מעמקא  כּו' קראתי מּמעמּקים הּוא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּומאי

ּכתיב  והא הכי, ּדוד אמר ּומי לּבי 25כּו'. ּבכל ְְְִִִִִִַָָָָָ

מּמעמּקים. ּבעי מאי סּגי, קרא ודא ,ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּדרׁשּתי

קּמי  ּבעּותּה ּדבעי נׁש ּבר ּכל ּתאנא, הכי ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא

ּדכל  מעיּקרא ּורעּותא ּדעּתא לכּונא ּבעי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָמלּכא,

ּדכּלא  עֹומקא מּמעמּקים, אקרי ודא כּו', ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻעיקרין

להבין  וצרי וכּו'. ּדבירא מהּו26עֹומקא , ְְְְִִִֶַָָָָ

למה  ּדרׁשּתי לּבי ּבכל ּׁשּכתּוב מה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָההפרׁש

מּמעמּקים  ׁשּדוקא ,קראתי מּמעמּקים ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּׁשּכתּוב

ּגם  והרי כּו', עיקרין ּדכל מעיּקרא  הּוא ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָקראתי

רק  לא הּוא דרׁשּתי לּבי ּבכל ּׁשּכתּוב ְְְִִִֶַַַָָֹמה

ּגם  אּלא לּבי, ּבכל ׁשאינֹו ּבלבד, הּלב ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָחיצֹונּיּות

הּלב  לּבי 27ּפנימּיּות אמר ל ּדוד ׁשאמר ּוכפי , ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אבּקׁש הוי' ּפני את פני ענין 28ּבּקׁשּו ׁשּזהּו , ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדוקא  הּלב ההֹוספה 29ּדפנימּיּות מהי ּכן, ואם , ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ

.קראתי ְְֲִִִַַָּדמּמעמּקים
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לב.21) ס"ע תער"בֿתרע"ו סה"מ א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך גם לג.22)ראה ע' ריש שם סה"מ גם גם 23)ראה ראה

.782 ע' ח"ג ואילך.24)לקו"ש סע"א סג, יו"ד.25)זח"ב קיט, תרד"ע 26)תהלים ממעמקים המעלות שיר רד"ה גם ראה

שצח). ע' ח"א תער"ב א'תתקמא.27)(המשך ע' האזינוֿברכה לאוה"ת בהוספות המעלות שיר ד"ה כז,28)ראה תהלים

א.29)ח. עד, פרשתנו לקו"ת רס"ד. אגה"ק תניא

    
מהתורה  למעלה היא È„ÈŒÏÚמלמעלה CLÓשתשובה ‰lb˙Â ƒ¿»¿ƒ¿«∆«¿≈

‰Bz‰21Ï"p‰ ‰f‰ Ó‡Óa e‡Èa‰ ÔÎBz Ìb e‰ÊÂ . «»¿∆«∆«≈¿«¬««…«««
,CÓ˜ ‡Êb‡Ï ÔÈÓÊ Ì„‡‰L ‰Ó‡ ‰Bz‰L אין שכאמור ∆«»»¿»∆»»»»ƒ¿«¿»»«»

אדרבה  אלא התשובה לעניין מסכימה לא שהתורה מכך »«»∆ekL˙ללמוד
˙‡ BÚÏ ‰˙È‰ ‰Bz‰«»»¿»¿≈∆
‰fnL ,ÌÈt‡ C‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿∆∆««ƒ∆ƒ∆
‰eLz‰ ÔÈÚ CLÓeÈ¿«ƒ¿««¿»

‰Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL22 אלא ∆¿«¿»«≈«»
ענין  של וההתגלות שההמשכה

התורה. ידי על היא התשובה

Ó‡Ó ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (¿ƒ≈»««¬«
ÈL ˜eÒt‰ ÏÚ Ï"p‰ ‰f‰«…«««««»ƒ
,'B‚ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ
ÏÚ ÛÒB Ó‡Ó ‰fa eÈˆÓ»ƒ«…««¬»»«
Ì‰ÈML ÔÂÈÎÂ) ‰Ê ˜eÒt»∆¿≈»∆¿≈∆

„ÔeÓ ,˜eÒt B˙B‡ ÏÚ eL ƒ¿¿«»»
˙eÎiLÂ L˜ LiL פנימית ∆≈∆∆¿«»

Ì‰ÈÈa23BBLÏ ‰ÊÂ של 24), ≈≈∆¿∆¿
זה: פסוק על הנוסף הזוהר Èa«ƒמאמר

˙BÏÚn‰ ÈL ,Á˙t ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»»«ƒ««¬
ÈL ,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»ƒ
LÈt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÏÚn‰««¬¿»¿…»≈

,BÓ‡ Ô‡Ó מי הפסוק פירש ולא »»¿
לפרקים  (בניגוד הזה המזמור את אמר

המעלות  "שיר מפורש בהם אחרים

‰BÏÚn˙לדוד") ÈL ‡l‡∆»ƒ««¬
ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa Ïk ÔÈÈÓÊc¿»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈«

,'eÎ לומר תבל יושבי כל שמוכנים

‡e‰ È‡Óe שכולם הדבר ומהו «
לומר, ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒמוכנים

‡aÏc ‡˜ÓÚÓ 'eÎ EÈ˙‡¿̃»ƒ≈»¿»¿ƒ»
'eÎ.הלב Âc„מעומק Ó‡ ÈÓeƒ»«»ƒ

,ÈÎ‰ כך וכי ושואל ממשיך והזוהר »ƒ
דוד  של לדעתו האומנם היינו דוד, אמר

הלב  מעומק לה' בקריאה צורך יש

È˙k("ממעמקים") ‡‰Â25 והרי ¿»¿ƒ
על  שנאמר בתהלים אחר במקום כתוב

המלך  דוד EÈzLc,ידי ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ
,ÈbÒ ‡˜ ‡„Â,זה בפסוק ודי ¿»¿»«ƒ

בקריאה  לה' בהתקרבות די כלומר

ליבי" "בכל ÌÈwÓÚnÓותפילה ÈÚa È‡Ó והרי ב"מעמקים", הצורך ומה «»≈ƒ«¬«ƒ
דרגה  (שהיא הלב מעומק בקריאה צורך יש מה לשם ליבי", "בכל די אם

להלן).? שיתבאר וכפי הלב" "בכל מאשר יותר ועמוקה ‰ÈÎפנימית ‡l‡∆»»ƒ
,‡‡z למדנו כך kÏÓ‡,אלא Èn˜ d˙eÚa ÈÚc L a Ïk כל »»»««¿»≈»≈«≈«¿»

המלך  מלפני בקשה שרוצה אדם בן

‡˙eÚe ‡zÚc ‡eÎÏ ÈÚa»≈¿«»»«¿»¿»
,'eÎ ÔÈ˜ÈÚ ÏÎc ‡wÈÚÓ≈ƒ»»¿»ƒ»ƒ
כל  מעיקר ורצונו דעתו את לכוון צריך

ÌÈwÓÚnÓ,העיקרים  È˜‡ ‡„Â¿»ƒ¿≈ƒ«¬«ƒ
והרצון  הדעת של הזו (הכוונה וזה

נקרא  עמוק) הכי והשורש מהעיקר

ÓBÚ‡lÎc˜‡""ממעמקים" ¿»¿À»
'eÎÂ ‡Èc ‡˜ÓBÚ,הכול עומק ¿»∆ƒ»¿
הבור. עומק

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ26, דברי במשמעות ¿»ƒ¿»ƒ
האמורים  ÔÈaהזוהר LÙ‰‰ e‰Ó««∆¿≈≈

EÈzLc ÈaÏ ÏÎa e˙kM ‰Ó«∆»¿»ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈwÓÚnÓ e˙kM ‰ÓÏ¿«∆»ƒ«¬«ƒ
ÌÈwÓÚnÓ ‡˜ÂcL ,EÈ˙‡¿̃»ƒ∆«¿»ƒ«¬«ƒ
ÏÎc ‡wÈÚÓ ‡e‰ EÈ˙‡¿̃»ƒ≈ƒ»»¿»

,'eÎ ÔÈ˜ÈÚ הוא ליבי" "בכל ואילו ƒ»ƒ
נמוכה  יותר Ó‰דרגה Ìb È‰Â«¬≈««

EÈzL„ ÈaÏ ÏÎa e˙kM∆»¿»ƒƒ¿«¿ƒ
l‰ ˙eiBˆÈÁ ˜ ‡Ï ‡e‰…«ƒƒ«≈

,ÈaÏ ÏÎa BÈ‡L ,„Ïa שהרי ƒ¿«∆≈¿»ƒƒ
רק  ה' אל בקריאה מדובר אם

כך  על לומר אפשר אי הלב בחיצוניות

ליבי" קריאה ‡l‡"בכל זו וודאי ∆»
‰lשכוללת  ˙eiÓÈt Ìb27, «¿ƒƒ«≈

„Âc Ó‡L ÈÙÎe אחר במקום ¿ƒ∆»«»ƒ
ÈÙבתהלים  eLwa ÈaÏ Ó‡ EÏ¿»«ƒƒ«¿»»

Lw‡ 'ÈÂ‰ EÈt ˙‡28, ∆»∆¬»»¬«≈
פנימיות  גם משמעו "פני" והלשון

l‰ ˙eiÓÈÙc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«≈
‡˜Âc29È‰Ó ,Ôk Ì‡Â , «¿»¿ƒ≈«ƒ

EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓc ‰ÙÒB‰‰«»»¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
גם  כוללת ליבי" "בכל בחינת גם והרי

מה  להבין ויש הלב, פנימיות את

מ"פנימיות" ותפילה קריאה בין ההבדל

"ממעמקים".? ותפילה לקריאה
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י     

ּדזעירֿאנּפין  ׁשהׁשּתּוּות היינּו ּדייקא, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּכֹותל

 ֿ ּדזעיר נצחֿהֹודֿיסֹוד ּבבחינת היא ְְְְִִִִֵֵַַַּומלכּות

אבר  ּכֹותל ּכמׁשל ּכֹותל, ּבׁשם ׁשּנקראת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָאנּפין,

ּוכמֹו ירכין, ּתרין ׁשהם ּדנצחֿוהֹוד ּגׁשמי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַהּדֹופן

רק  ּבגלּוי וניּכר נראה ׁשּבהם ׁשּבאדם, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהרגלים

הּגּוף, חלקי ׁשאר ּכמֹו ּדלא והעֹור, ְְְְְֵֶַַָָָָֹהּבׂשר

אֹור  ּביֹותר וניּכר נראה ׁשּבֹו הראׁש, ְְְְִִִֵֶֶָָָֹּובפרט

הּמלכּות  ספירת ּדכאׁשר והינּו, הּנפׁש. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַוחּיּות

ּבלבד, ּדנצחֿהֹודֿיס ֹוד אחֹורים מּבחינת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַמקּבלת

וחיצֹונּיּות  ּדֹופן ׁשהּוא ּכֹותל, ּבחינת ְְִִִֶֶֶֶֶַׁשּזהּו

ּובחינת  הּמלכּות ּבחינת מׁשּתּוים אזי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָהאבר,

לׁשניהם. אחד ּכֹותל ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָזעירֿאנּפין,

הּנסירה,e‰ÊÂה) ענין להיֹות ׁשהּוצר הּטעם ¿∆ְְְְִִִֶַַַַַַָ

ׁשּנֹוסר  הּגׁשמית הּנסירה ּכמׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשהּוא

הּתחּתֹון  חצי ונפרד חלקים, לׁשני אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

ּבחינת  ּולהפריד להבּדיל והינּו העליֹון, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמחצי

ׁשּלא  ּומלכּות, זעירֿאנּפין והּמקּבל, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַֹהּמׁשּפיע

יּׁשאר  אּלא הּמׁשּפיע , ּכער הּמקּבל ער ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיהיה

וע  הּקטן, ּבער ּכֹו למּטה יּׁשאר הּמקּבל הרב ר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּוכמֹו מהמקּבל, ּגבֹוּה ׁשהּוא ּבמדרגתֹו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָלמעלה

ללא  ׁשהּוא ּכפי הּׂשכל הׁשּפעת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹּבענין

כּו'. ּבּמׁשל ְְִַַַָָההתלּבׁשּות

C‡ נעלה אֹור ּבהמׁשכת צֹור יׁש זה ּבׁשביל «ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשהּמקּבל  הּמׁשּפיע ירצה ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַיֹותר,

לּמקּבל  יׁשּפיע אזי ,ּבער מּמּנּו נבּדל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיהיה

ׁשּנתצמצם  הּצמצּום מּכפי יתירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָּבהתּגּלּות

ער נבּדל ואז הּגׁשמּיים, ּבּמׁשלים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבהתלּבׁשּות

הּׂשכל  ׁשּבהׁשּפעת וכּנ"ל הּמׁשּפיע, מן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמקּבל

וזהּו ּכלל. הרב ּבער אינֹו הּתלמיד אזי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעצמי 

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב כּו',38מה ּגזעין ּוּפריׁש חסד ּדאתא ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הארה  ּבחינת היא החסד ׁשּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָוהיינּו

ּבמלכּות  ׁשּנמׁש ועלֿידיֿזה כּו', המצּומצמת הּמּדה מּכפי יתירה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהתּגּלּות

והּובּדלה  ּבׁשוה, לׁשניהם ׁשהיה הּכֹותל נסירת נעׂשה אזי יֹותר, נעלה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּגילּוי
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ב.38) עז, ח"ג

    
˙eÎÏÓe ÔÈt‡ŒÈÚÊc ˙eezL‰L אחת במדרגה ‰È‡להיות ∆ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ

,ÔÈt‡ŒÈÚÊc „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa התחתונה המדרגה ƒ¿ƒ«≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ
‰ÔÙBcשבמידות  ‡ Ï˙Bk ÏLÓk ,Ï˙Bk ÌLa ˙‡˜pL∆ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆≈»«∆

,ÔÈÎÈ ÔÈz Ì‰L „B‰ÂŒÁˆc ÈÓLb הירכיים BÓÎeשני «¿ƒ¿∆«¿∆≈¿≈«¿ƒ¿
Ì‰aL ,Ì„‡aL ÌÈÏ‚‰»«¿«ƒ∆»»»∆»∆
Na‰ ˜ ÈeÏ‚a kÈÂ ‰‡ƒ¿∆¿ƒ»¿»««»»
È˜ÏÁ ‡L BÓk ‡Ïc ,BÚ‰Â¿»¿…¿¿»∆¿≈
BaL ,L‡‰ ËÙe ,Ûeb‰«ƒ¿»»…∆
˙eiÁÂ B‡ ˙BÈa kÈÂ ‰‡ƒ¿∆¿ƒ»¿≈¿«

LÙp‰ מעלימים אלה שאברים וכשם «∆∆
כך  הנפש, וחיות אור על ומסתירים

 ֿ נצחֿהוד המידות, של התחתון החלק

מצומצם. אור רק מכיל ¿»¿eÈ‰Â,יסוד
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ L‡Îc¿«¬∆¿ƒ«««¿
ÌÈBÁ‡ ˙ÈÁaÓ ˙Ïa˜Ó¿«∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ

ÒÈŒ„B‰ŒÁˆc„B וחיצוניות סוף ¿∆«¿
ÈÁa˙המידות  e‰fL ,„Ïaƒ¿«∆∆¿ƒ«

ÔÙBc ‡e‰L ,Ï˙Bk הקיר ∆∆∆
‰‡,והכיסוי  ˙eiBˆÈÁÂ¿ƒƒ»≈»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÌÈezLÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿
BLiL ,ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁe¿ƒ«¿≈«¿ƒ∆∆¿

Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙Bk מצד אך ∆∆»ƒ¿≈∆
זה  רחוקים אכן הם הפנימית מהותם

מזה.

Cˆe‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ (‰¿∆«««∆¿«
,‰ÈÒp‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï וללא ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

לא  ומלכות ז"א בין וההבדלה הנסירה

מז"א  השפעה להיות יכולה היתה

השפעה  (היינו כראוי למלכות

של  והפנימיות העיקריות מהדרגות

‰ÈÒp‰המידות) ÏLÓk ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»
„Á‡ c ÒBpL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆≈»»∆»
ÈˆÁ „ÙÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿»¬ƒ
eÈ‰Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÈˆÁÓ ÔBzÁz‰««¿≈¬ƒ»∆¿¿«¿
וההבדלה  ה'נסירה' של מטרתה בנמשל

היא  ÈÙ‰Ïe„הזו ÏÈc‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ
,Ïa˜n‰Â ÚÈtLn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿ƒ«¿«¿«≈
‡lL ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡ŒÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿∆…
CÚk Ïa˜n‰ CÚ ‰È‰Èƒ¿∆∆∆«¿«≈¿∆∆

ÚÈtLn‰ ובאותה רמה באותה ««¿ƒ«
שהוא ‡l‡מדרגה, כפי יהיה המצב ∆»

ואז  הדברים ומהות עצם ≈«‡MÈƒמצד
ÔËw‰ BkÚa ‰hÓÏ Ïa˜n‰«¿«≈¿«»¿∆¿«»»

‡MÈוהנחות, ‰ CÚÂ¿∆∆»«ƒ»≈

,Ïa˜Ó‰Ó dBb ‡e‰L B˙‚„Óa ‰ÏÚÓÏ המקבל כזה ובאופן ¿«¿»¿«¿≈»∆»«≈«¿«≈
מהחיצוניות  רק ולא המשפיע מפנימיות נעלית, יותר הרבה השפעה לקבל  יוכל

‰‰˙eLaÏ˙שלו  ‡ÏÏ ‡e‰L ÈÙk ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ ÔÈÚa BÓÎe¿¿ƒ¿««¿»««≈∆¿ƒ∆¿…«ƒ¿«¿
'eÎ ÏLna כמה (עד המקבל אל ונמשך יורד עצמו הרב של השכל שאז «»»

לקלוט). מסוגל שהוא

‰Ê ÏÈLa C‡ להשפיע כדי «ƒ¿ƒ∆
המשפיע ופנימיות ≈LÈמעצמיות

‰ÏÚ B‡ ˙ÎLÓ‰a CBˆ∆¿«¿»««¬∆
,˙BÈ מצומצמת בהשפעה די ולא ≈

ÚÈtLn‰ ‰ˆÈ L‡k Èkƒ«¬∆ƒ¿∆««¿ƒ«
epnÓ Ïc ‰È‰È Ïa˜n‰L∆«¿«≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆

,CÚa נועדה כך לשם וכאמור ¿∆∆
במעמדו  יהיה שהמשפיע כדי הנסירה,

הנחות  במעמדו יהיה והמקבל הנעלה,

˙elb˙‰a Ïa˜nÏ ÚÈtLÈ ÈÊ‡¬««¿ƒ««¿«≈¿ƒ¿«
‰È˙È של גדולה יותר הרבה במידה ¿≈»

‰ÌeˆÓvגילוי  ÈÙkÓƒ¿ƒ«ƒ¿
˙eLaÏ˙‰a ÌˆÓˆ˙pL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿

,ÌÈiÓLb‰ ÌÈÏLna ישפיע אלא «¿»ƒ««¿ƒƒ
רב  בשפע יש Ê‡Âמפנימיותו כאשר ¿»

ונעלית  רבה CÚהשפעה Ïcƒ¿»∆∆
Ï"pÎÂ ,ÚÈtLn‰ ÔÓ Ïa˜n‰«¿«≈ƒ««¿ƒ«¿««

ÈÓˆÚ‰ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰aL כפי ∆¿«¿»««≈∆»«¿ƒ
הרב  של ובעצמיות בפנימיות שהוא

‰ CÚa BÈ‡ „ÈÓÏz‰ ÈÊ‡¬«««¿ƒ≈¿∆∆»«
ÏÏk ביניהם להשוואה מקום כל ואין ¿»

של  בסופו מקבל, התלמיד הזה ובמצב

הרב  של ופנימיותו מעצמיותו דבר,

שלו. מהחיצוניות רק ולא

‰fa e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ38 ¿∆«∆»«…«
,'eÎ ÔÈÚÊb LÈte „ÒÁ ‡˙‡c«¬»∆∆»ƒƒ¿ƒ
והפריש) (הבדיל ופירש החסד שבא

‰ÒÁ„גזעים  ˙ÈÁaL eÈÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ««∆∆
השפע מקור של המידה È‰ƒ‡שהיא

‰È˙È ˙elb˙‰Â ‰‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»¿ƒ¿«¿≈»
,'eÎ ˙ÓˆÓeˆÓ‰ ‰cn‰ ÈÙkÓƒ¿ƒ«ƒ»«¿¿∆∆
˙eÎÏÓa CLÓpL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«¿

,˙BÈ ‰ÏÚ ÈeÏÈb מצומצם ולא ƒ«¬∆≈
Ï˙Bk‰ ˙ÈÒ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆¿ƒ««∆

,‰ÂLa Ì‰ÈLÏ ‰È‰L וההסתר ∆»»ƒ¿≈∆¿»∆
התבטל  ביניהם שחיבר והכיסוי
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הּיחּוד  ּבׁשער [וכּמבֹואר אּלּו ותיבֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשּבאֹותּיֹות

וכח 36והאמּונה  חּיּות המׁשכת היא אֹות ׁשּכל ְְְֱִֶַַַַָָָָֹ

להיֹות  הרּבה אֹותּיֹות ּוכׁשּנצטרפּו ּפרטי, ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָמיּוחד

וחּיּות  ּכחֹות מיני ריּבּוי מּלבד אזי ְְֲִִִֵֵַַַָֹּתבה,

עֹוד  ׁשּבּתיבה, האֹותּיֹות מסּפר ּכפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּנמׁשכים

וחּיּות  עליֹון ּכח המׁשכת ּכּולנה על העֹולה ְְְֶַַַַַָָָָָֹֹזאת

הּכחֹות  מיני ּכל ּכנגד ּוׁשקּולה הּכֹוללת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכללית

ּגּביהן  על ועֹולה האֹותּיֹות ׁשל ּפרטּיֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהחּיּות

והּתבֹות  האֹותּיֹות ללימּוד ּבנֹוגע אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָוכּו'],

לּתלמיד. הרב ּבין ּכלל חילּוק אין ְְְִִֵֵַַַַָָָעצמן

ׁשּיÌÓ‡37ד) ותלמיד הרב הׁשּתּוּות ענין ּכל »¿»ְְְְִִִַַַַַָָָ

ׂשכלֹו את מצמצם הרב ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַַָרק

אֹו מׁשל, עלֿידי לּתלמיד ׂשכל להׁשּפיע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּכדי

הּצמצּום, לּולי ׁשהרי ותיבֹות. אֹותּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַללּמדֹו

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעילּוי הּוא הרב ׂשכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָהּנה

להיֹות  יכֹול הּצמצּום עלֿידי  ורק הּתלמיד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָׂשכל

עס  ׁשּׁשניהם והּתלמיד, הרב ּבענין הׁשּתּוּות ּוקים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּתיבֹות. האֹותּיֹות אֹו הּמׁשל ׁשּזהּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּמצּומצם,

ּוספירת  זעירֿאנּפין ּבענין ּבּנמׁשל, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָודּוגמתֹו

אחד  ּכֹותל היה הּנסירה ׁשּקֹודם ְְִֶֶֶֶַַַָָָָהּמלכּות,

ׁשהם  ּכפי ּדזעירֿאנּפין הּמֹוחין ׁשּמּצד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַלׁשניהם,

אינם  ּדנּוקבא  הּמֹוחין הרי ּומהּותן, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָּבעצמן

ּכאׁשר  ורק  ּדזערֿאנּפין, הּמֹוחין לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבער

צמצּום  ׁשל ּבאֹופן ּבאים ּדזעירֿאנּפין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָהּמֹוחין

 ֿ ּדנצחֿהֹוד אחֹורים ּבבחינת להתלּבׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָוירידה

ּבאֹותּיֹות  הּׂשכל התלּבׁשּות ּכמׁשל (ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַיסֹוד

ׁשוה  ּדנּוקבא הּמֹוחין ער הּנה ׁשאז ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּכתב),

ׁשהּתלמיד  (ּכׁשם ּדזעירֿאנּפין  למֹוחין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמּמׁש

האֹותּיֹות  ידיעת אֹו הּמׁשל, ּבהּׂשגת לרב ְְִִֶַַַַַָָָָָָׁשוה

לׁשניהם, אחד ּדכֹותל הּדּיּוק ּגם וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָוהּתבֹות).
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ו 37)רפי"ב.36) תרכ"ז סה"מ ראה - לקמן שם.בהבא עת"ר

    
‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚLa ‡BnÎÂ] el‡ ˙BÈ˙Â36 שבספר ¿≈≈¿«¿»¿«««ƒ¿»¡»

‡B˙התניא  ÏkL בתורה ה' eiÁ˙מדברי ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ רוחניתÁÎÂ ∆»ƒ«¿»««¿…«
z‰,אלוקי  ˙BÈ‰Ï ‰a‰ ˙Bi˙B‡ eÙËˆpLÎe ,ÈËt „ÁeÈÓ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»

אחת  ‰ÌÈÎLÓpמילה ˙eiÁÂ ˙BÁk ÈÈÓ ÈeaÈ „lÓ ÈÊ‡ ביחד ¬«ƒ¿«ƒƒ≈…¿««ƒ¿»ƒ
אחד  ‰‡Bi˙B˙בעניין tÒÓ ÈÙk¿ƒƒ¿«»ƒ

˙‡Ê „BÚ ,‰ÈzaL כאשר ∆«≈»…
למילה  יחד מצטרפות רבות אותיות

את  רק לא מכילה המילה אזי אחת

של  לחיבור הודות שהצטרפו הכוחות

חדש  אור כאן יש אלא אותיות קבוצת

לכן קודם קיים היה ««‰ÏBÚ‰שלא
ÔBÈÏÚ Ák ˙ÎLÓ‰ ‰Ïek ÏÚ«»»«¿»«…«∆¿

˙ÈÏÏk ˙eiÁÂ נוספת ,חדשה ¿«¿»ƒ
Ïk „‚k ‰Ïe˜Le ˙ÏÏBk‰«∆∆¿»¿∆∆»
˙BiËt ˙eiÁ‰Â ˙BÁk‰ ÈÈÓƒ≈«…¿««¿»ƒ
ÏÚ ‰ÏBÚÂ ˙Bi˙B‡‰ ÏL∆»ƒ¿»«

'eÎÂ Ô‰Èab לגבי נכון זה שכל אלא «≈∆¿
והכוחות  והחיות המשמעות התוכן,

אלו  שבמילים ‡Ïהרוחניים ,[¬»
˙Bi˙B‡‰ „eÓÈÏÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ»ƒ

ÔÓˆÚ ˙Bz‰Â הטמון התוכן ללא ¿«≈«¿»
eÏÈÁ˜בהן  ÔÈ‡ הבדלÔÈa ÏÏk ≈ƒ¿»≈

„ÈÓÏzÏ ‰ את חוזר והתלמיד »«««¿ƒ
הרב. כמו בדיוק והמילים האותיות

ÌÓ‡ שני 37„) ÔÈÚמצד Ïk »¿»»ƒ¿«
„ÈÓÏ˙Â ‰ ˙eezL‰ והיותם ƒ¿«»«¿«¿ƒ

התלמיד  על יתרון לרב אין שבו במצב

ÌˆÓˆÓ ‰ L‡k ˜ CiL«»««¬∆»«¿«¿≈
BÏÎN נעלה ‡˙ הוא עצמו שמצד ∆ƒ¿

התלמיד שכל על ≈¿È„kבהרבה
ŒÏÚ „ÈÓÏzÏ ÏÎN ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«≈∆««¿ƒ«
˙Bi˙B‡ B„nÏÏ B‡ ,ÏLÓ È„È¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÈ˙Â בשני כיצד לעיל כמבואר ¿≈
הרב  בין שיוויון נוצר הללו האופנים

אבל  והמקבל. המשפיע והתלמיד,

נעלה  אכן הרב דבר של לאמיתו

‰ÌeˆÓv,מהתלמיד  ÈÏeÏ È‰L∆¬≈≈«ƒ¿
ÈeÏÈÚa ‡e‰ ‰ ÏÎN ‰p‰ƒ≈≈∆»«¿ƒ

CBÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬
‰ÈÓÏz„,והשוואה  ÏÎN Èa‚Ï¿«≈≈∆««¿ƒ

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ˜Â שכל של ¿««¿≈«ƒ¿
ÈÓÏz‰Â„,הרב  ‰ ˙eezL‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ תבוא הרב שמעלת מבלי »ƒ¿ƒ¿«»«¿««¿ƒ

כיון  ביטוי, e‰fLלידי ,ÌˆÓeˆn‰ ÔÈÚa ÌÈ˜eÒÚ Ì‰ÈML∆¿≈∆¬ƒ»ƒ¿»«¿¿»∆∆
.˙BÈz‰Â ˙Bi˙B‡‰ B‡ ÏLn‰«»»»ƒ¿«≈

ÔÈt‡ŒÈÚÊ ÔÈÚa ,ÏLÓpa B˙Ó‚e„Â הרב בדוגמת המשפיע, ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒe,התלמיד בדוגמת ‰ÈÒp‰המקבל, Ì„BwL ¿ƒ«««¿∆∆«¿ƒ»

ביניהם  הבדל Ì‰ÈLÏ,שיצרה „Á‡ Ï˙Bk ‰È‰ בהשוואה היו ושניהם »»∆∆»ƒ¿≈∆
כיוון  הצמצום, לאחר רק מדובר זה בעניין ‰ÔÈÁBnשגם „vnL∆ƒ««ƒ
ÔÈt‡ŒÈÚÊc הנעלה החלק ƒ¿≈«¿ƒ

שבמידות  המוחין בחינת שבמידות,

זעירות, פנים אנפין, 'זעיר (שנקראות

הוא  שבמידות האור כלל בדרך כי

מצד  אבל המוחין, לאור ביחס מועט

שבמידות) Ì‰Lהמוחין ÈÙk¿ƒ∆≈
‰Èהמוחין  ,Ô˙e‰Óe ÔÓˆÚa¿«¿»«»¬≈

‡˜ec ÔÈÁBn‰ שהם כפי «ƒ¿¿»
המלכות  CÚaבספירת ÌÈ‡ אין ≈»¿∆∆

וחשיבות ערך ‰ÔÈÁBnלהם Èa‚Ï¿«≈«ƒ
,ÔÈt‡ŒÚÊc שיעור לאין הנעלים ƒ¿≈«¿ƒ

שבמלכות  L‡kמהמוחין ˜Â¿««¬∆
ÌÈ‡a ÔÈt‡ŒÈÚÊc ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ
‰„ÈÈÂ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿ƒƒ»
למדרגה  ממדרגה למטה, מלמעלה

ÌÈBÁ‡ ˙ÈÁa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¬«ƒ
„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆc הדרגות היינו ¿∆«¿

עיקר  לא שבמידות, ביותר הנמוכות

גבורה, חסד, (שהם המידות והתחלת

(נצח, התחתונות המידות אלא תפארת)

העיקר  לא עצמן ובהן יסוד) הוד,

הסוף  אלא שלהם והפנימיות

"אחוריים" בחינת שלהם, והחיצוניות

לעומת  מועטים והחיות האור שבה

ה"פנים" ÏLÓkבחינת e‰fL)∆∆ƒ¿«
˙Bi˙B‡a ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«≈∆¿ƒ

˙k‰ ומיעוט צמצום שמחייב דבר «¿»
הכתב  אותיות שהרי השכל אור של

השכלי  הרעיון את קולטות לא ),עצמן
Ê‡L צמצום עברו המוחין כאשר ∆»

גדולה  CÚוירידה ‰p‰ הרמה ƒ≈∆∆
של  ˜ec‡והמדרגה ÔÈÁBn‰«ƒ¿¿»

ŒÈÚÊc ÔÈÁBÓÏ LnÓ ‰ÂL»∆«»¿ƒƒ¿≈
‰ÂL „ÈÓÏz‰L ÌLk) ÔÈt‡«¿ƒ¿≈∆««¿ƒ»∆
B‡ ,ÏLn‰ ˙‚O‰a Ï»«¿«»««»»
˙Bz‰Â ˙Bi˙B‡‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»ƒ¿«≈
כתוצאה  היא הזו ההשוואה שכאמור

הרב  בשכל גדול ‰eic˜מצמצום Ìb e‰ÊÂ זה ). בעניין שמצינו בלשון ¿∆««ƒ
הנסירה קודם שהיה המצב לגבי Ï˙Bkבקבלה ,Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙BÎc¿∆∆»ƒ¿≈∆∆

,‡˜ÈÈcמדויק הוא "כותל" בביטוי להורות ‰eÈÈשהשימוש כוונתו כי »¿»«¿
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יי      

ּדזעירֿאנּפין  ׁשהׁשּתּוּות היינּו ּדייקא, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּכֹותל

 ֿ ּדזעיר נצחֿהֹודֿיסֹוד ּבבחינת היא ְְְְִִִִֵֵַַַּומלכּות

אבר  ּכֹותל ּכמׁשל ּכֹותל, ּבׁשם ׁשּנקראת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָאנּפין,

ּוכמֹו ירכין, ּתרין ׁשהם ּדנצחֿוהֹוד ּגׁשמי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַהּדֹופן

רק  ּבגלּוי וניּכר נראה ׁשּבהם ׁשּבאדם, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהרגלים

הּגּוף, חלקי ׁשאר ּכמֹו ּדלא והעֹור, ְְְְְֵֶַַָָָָֹהּבׂשר

אֹור  ּביֹותר וניּכר נראה ׁשּבֹו הראׁש, ְְְְִִִֵֶֶָָָֹּובפרט

הּמלכּות  ספירת ּדכאׁשר והינּו, הּנפׁש. ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַוחּיּות

ּבלבד, ּדנצחֿהֹודֿיס ֹוד אחֹורים מּבחינת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַמקּבלת

וחיצֹונּיּות  ּדֹופן ׁשהּוא ּכֹותל, ּבחינת ְְִִִֶֶֶֶֶַׁשּזהּו

ּובחינת  הּמלכּות ּבחינת מׁשּתּוים אזי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָהאבר,

לׁשניהם. אחד ּכֹותל ׁשּיׁשנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָזעירֿאנּפין,

הּנסירה,e‰ÊÂה) ענין להיֹות ׁשהּוצר הּטעם ¿∆ְְְְִִִֶַַַַַַָ

ׁשּנֹוסר  הּגׁשמית הּנסירה ּכמׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשהּוא

הּתחּתֹון  חצי ונפרד חלקים, לׁשני אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּדבר

ּבחינת  ּולהפריד להבּדיל והינּו העליֹון, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָמחצי

ׁשּלא  ּומלכּות, זעירֿאנּפין והּמקּבל, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַֹהּמׁשּפיע

יּׁשאר  אּלא הּמׁשּפיע , ּכער הּמקּבל ער ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיהיה

וע  הּקטן, ּבער ּכֹו למּטה יּׁשאר הּמקּבל הרב ר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּוכמֹו מהמקּבל, ּגבֹוּה ׁשהּוא ּבמדרגתֹו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָלמעלה

ללא  ׁשהּוא ּכפי הּׂשכל הׁשּפעת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹּבענין

כּו'. ּבּמׁשל ְְִַַַָָההתלּבׁשּות

C‡ נעלה אֹור ּבהמׁשכת צֹור יׁש זה ּבׁשביל «ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשהּמקּבל  הּמׁשּפיע ירצה ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַיֹותר,

לּמקּבל  יׁשּפיע אזי ,ּבער מּמּנּו נבּדל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיהיה

ׁשּנתצמצם  הּצמצּום מּכפי יתירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָּבהתּגּלּות

ער נבּדל ואז הּגׁשמּיים, ּבּמׁשלים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבהתלּבׁשּות

הּׂשכל  ׁשּבהׁשּפעת וכּנ"ל הּמׁשּפיע, מן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמקּבל

וזהּו ּכלל. הרב ּבער אינֹו הּתלמיד אזי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעצמי 

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב כּו',38מה ּגזעין ּוּפריׁש חסד ּדאתא ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הארה  ּבחינת היא החסד ׁשּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָוהיינּו

ּבמלכּות  ׁשּנמׁש ועלֿידיֿזה כּו', המצּומצמת הּמּדה מּכפי יתירה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהתּגּלּות

והּובּדלה  ּבׁשוה, לׁשניהם ׁשהיה הּכֹותל נסירת נעׂשה אזי יֹותר, נעלה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּגילּוי
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˙eÎÏÓe ÔÈt‡ŒÈÚÊc ˙eezL‰L אחת במדרגה ‰È‡להיות ∆ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ

,ÔÈt‡ŒÈÚÊc „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa התחתונה המדרגה ƒ¿ƒ«≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ
‰ÔÙBcשבמידות  ‡ Ï˙Bk ÏLÓk ,Ï˙Bk ÌLa ˙‡˜pL∆ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆≈»«∆

,ÔÈÎÈ ÔÈz Ì‰L „B‰ÂŒÁˆc ÈÓLb הירכיים BÓÎeשני «¿ƒ¿∆«¿∆≈¿≈«¿ƒ¿
Ì‰aL ,Ì„‡aL ÌÈÏ‚‰»«¿«ƒ∆»»»∆»∆
Na‰ ˜ ÈeÏ‚a kÈÂ ‰‡ƒ¿∆¿ƒ»¿»««»»
È˜ÏÁ ‡L BÓk ‡Ïc ,BÚ‰Â¿»¿…¿¿»∆¿≈
BaL ,L‡‰ ËÙe ,Ûeb‰«ƒ¿»»…∆
˙eiÁÂ B‡ ˙BÈa kÈÂ ‰‡ƒ¿∆¿ƒ»¿≈¿«

LÙp‰ מעלימים אלה שאברים וכשם «∆∆
כך  הנפש, וחיות אור על ומסתירים

 ֿ נצחֿהוד המידות, של התחתון החלק

מצומצם. אור רק מכיל ¿»¿eÈ‰Â,יסוד
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ L‡Îc¿«¬∆¿ƒ«««¿
ÌÈBÁ‡ ˙ÈÁaÓ ˙Ïa˜Ó¿«∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ

ÒÈŒ„B‰ŒÁˆc„B וחיצוניות סוף ¿∆«¿
ÈÁa˙המידות  e‰fL ,„Ïaƒ¿«∆∆¿ƒ«

ÔÙBc ‡e‰L ,Ï˙Bk הקיר ∆∆∆
‰‡,והכיסוי  ˙eiBˆÈÁÂ¿ƒƒ»≈»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÌÈezLÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿
BLiL ,ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁe¿ƒ«¿≈«¿ƒ∆∆¿

Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙Bk מצד אך ∆∆»ƒ¿≈∆
זה  רחוקים אכן הם הפנימית מהותם

מזה.

Cˆe‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ (‰¿∆«««∆¿«
,‰ÈÒp‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï וללא ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

לא  ומלכות ז"א בין וההבדלה הנסירה

מז"א  השפעה להיות יכולה היתה

השפעה  (היינו כראוי למלכות

של  והפנימיות העיקריות מהדרגות

‰ÈÒp‰המידות) ÏLÓk ‡e‰L∆ƒ¿««¿ƒ»
„Á‡ c ÒBpL ˙ÈÓLb‰««¿ƒ∆≈»»∆»
ÈˆÁ „ÙÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿»¬ƒ
eÈ‰Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÈˆÁÓ ÔBzÁz‰««¿≈¬ƒ»∆¿¿«¿
וההבדלה  ה'נסירה' של מטרתה בנמשל

היא  ÈÙ‰Ïe„הזו ÏÈc‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ
,Ïa˜n‰Â ÚÈtLn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿ƒ«¿«¿«≈
‡lL ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡ŒÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿∆…
CÚk Ïa˜n‰ CÚ ‰È‰Èƒ¿∆∆∆«¿«≈¿∆∆

ÚÈtLn‰ ובאותה רמה באותה ««¿ƒ«
שהוא ‡l‡מדרגה, כפי יהיה המצב ∆»

ואז  הדברים ומהות עצם ≈«‡MÈƒמצד
ÔËw‰ BkÚa ‰hÓÏ Ïa˜n‰«¿«≈¿«»¿∆¿«»»

‡MÈוהנחות, ‰ CÚÂ¿∆∆»«ƒ»≈

,Ïa˜Ó‰Ó dBb ‡e‰L B˙‚„Óa ‰ÏÚÓÏ המקבל כזה ובאופן ¿«¿»¿«¿≈»∆»«≈«¿«≈
מהחיצוניות  רק ולא המשפיע מפנימיות נעלית, יותר הרבה השפעה לקבל  יוכל

‰‰˙eLaÏ˙שלו  ‡ÏÏ ‡e‰L ÈÙk ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ ÔÈÚa BÓÎe¿¿ƒ¿««¿»««≈∆¿ƒ∆¿…«ƒ¿«¿
'eÎ ÏLna כמה (עד המקבל אל ונמשך יורד עצמו הרב של השכל שאז «»»

לקלוט). מסוגל שהוא

‰Ê ÏÈLa C‡ להשפיע כדי «ƒ¿ƒ∆
המשפיע ופנימיות ≈LÈמעצמיות

‰ÏÚ B‡ ˙ÎLÓ‰a CBˆ∆¿«¿»««¬∆
,˙BÈ מצומצמת בהשפעה די ולא ≈

ÚÈtLn‰ ‰ˆÈ L‡k Èkƒ«¬∆ƒ¿∆««¿ƒ«
epnÓ Ïc ‰È‰È Ïa˜n‰L∆«¿«≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆

,CÚa נועדה כך לשם וכאמור ¿∆∆
במעמדו  יהיה שהמשפיע כדי הנסירה,

הנחות  במעמדו יהיה והמקבל הנעלה,

˙elb˙‰a Ïa˜nÏ ÚÈtLÈ ÈÊ‡¬««¿ƒ««¿«≈¿ƒ¿«
‰È˙È של גדולה יותר הרבה במידה ¿≈»

‰ÌeˆÓvגילוי  ÈÙkÓƒ¿ƒ«ƒ¿
˙eLaÏ˙‰a ÌˆÓˆ˙pL∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿

,ÌÈiÓLb‰ ÌÈÏLna ישפיע אלא «¿»ƒ««¿ƒƒ
רב  בשפע יש Ê‡Âמפנימיותו כאשר ¿»

ונעלית  רבה CÚהשפעה Ïcƒ¿»∆∆
Ï"pÎÂ ,ÚÈtLn‰ ÔÓ Ïa˜n‰«¿«≈ƒ««¿ƒ«¿««

ÈÓˆÚ‰ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰aL כפי ∆¿«¿»««≈∆»«¿ƒ
הרב  של ובעצמיות בפנימיות שהוא

‰ CÚa BÈ‡ „ÈÓÏz‰ ÈÊ‡¬«««¿ƒ≈¿∆∆»«
ÏÏk ביניהם להשוואה מקום כל ואין ¿»

של  בסופו מקבל, התלמיד הזה ובמצב

הרב  של ופנימיותו מעצמיותו דבר,

שלו. מהחיצוניות רק ולא

‰fa e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ38 ¿∆«∆»«…«
,'eÎ ÔÈÚÊb LÈte „ÒÁ ‡˙‡c«¬»∆∆»ƒƒ¿ƒ
והפריש) (הבדיל ופירש החסד שבא

‰ÒÁ„גזעים  ˙ÈÁaL eÈÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ««∆∆
השפע מקור של המידה È‰ƒ‡שהיא

‰È˙È ˙elb˙‰Â ‰‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»¿ƒ¿«¿≈»
,'eÎ ˙ÓˆÓeˆÓ‰ ‰cn‰ ÈÙkÓƒ¿ƒ«ƒ»«¿¿∆∆
˙eÎÏÓa CLÓpL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«¿

,˙BÈ ‰ÏÚ ÈeÏÈb מצומצם ולא ƒ«¬∆≈
Ï˙Bk‰ ˙ÈÒ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆¿ƒ««∆

,‰ÂLa Ì‰ÈLÏ ‰È‰L וההסתר ∆»»ƒ¿≈∆¿»∆
התבטל  ביניהם שחיבר והכיסוי
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הּיחּוד  ּבׁשער [וכּמבֹואר אּלּו ותיבֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשּבאֹותּיֹות

וכח 36והאמּונה  חּיּות המׁשכת היא אֹות ׁשּכל ְְְֱִֶַַַַָָָָֹ

להיֹות  הרּבה אֹותּיֹות ּוכׁשּנצטרפּו ּפרטי, ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָמיּוחד

וחּיּות  ּכחֹות מיני ריּבּוי מּלבד אזי ְְֲִִִֵֵַַַָֹּתבה,

עֹוד  ׁשּבּתיבה, האֹותּיֹות מסּפר ּכפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּנמׁשכים

וחּיּות  עליֹון ּכח המׁשכת ּכּולנה על העֹולה ְְְֶַַַַַָָָָָֹֹזאת

הּכחֹות  מיני ּכל ּכנגד ּוׁשקּולה הּכֹוללת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכללית

ּגּביהן  על ועֹולה האֹותּיֹות ׁשל ּפרטּיֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהחּיּות

והּתבֹות  האֹותּיֹות ללימּוד ּבנֹוגע אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָוכּו'],

לּתלמיד. הרב ּבין ּכלל חילּוק אין ְְְִִֵֵַַַַָָָעצמן

ׁשּיÌÓ‡37ד) ותלמיד הרב הׁשּתּוּות ענין ּכל »¿»ְְְְִִִַַַַַָָָ

ׂשכלֹו את מצמצם הרב ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַַָרק

אֹו מׁשל, עלֿידי לּתלמיד ׂשכל להׁשּפיע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּכדי

הּצמצּום, לּולי ׁשהרי ותיבֹות. אֹותּיֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַללּמדֹו

לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו ּבעילּוי הּוא הרב ׂשכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָהּנה

להיֹות  יכֹול הּצמצּום עלֿידי  ורק הּתלמיד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָׂשכל

עס  ׁשּׁשניהם והּתלמיד, הרב ּבענין הׁשּתּוּות ּוקים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּתיבֹות. האֹותּיֹות אֹו הּמׁשל ׁשּזהּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּמצּומצם,

ּוספירת  זעירֿאנּפין ּבענין ּבּנמׁשל, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָודּוגמתֹו

אחד  ּכֹותל היה הּנסירה ׁשּקֹודם ְְִֶֶֶֶַַַָָָָהּמלכּות,

ׁשהם  ּכפי ּדזעירֿאנּפין הּמֹוחין ׁשּמּצד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַלׁשניהם,

אינם  ּדנּוקבא  הּמֹוחין הרי ּומהּותן, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָּבעצמן

ּכאׁשר  ורק  ּדזערֿאנּפין, הּמֹוחין לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבער

צמצּום  ׁשל ּבאֹופן ּבאים ּדזעירֿאנּפין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָהּמֹוחין

 ֿ ּדנצחֿהֹוד אחֹורים ּבבחינת להתלּבׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָוירידה

ּבאֹותּיֹות  הּׂשכל התלּבׁשּות ּכמׁשל (ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַיסֹוד

ׁשוה  ּדנּוקבא הּמֹוחין ער הּנה ׁשאז ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּכתב),

ׁשהּתלמיד  (ּכׁשם ּדזעירֿאנּפין  למֹוחין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָמּמׁש

האֹותּיֹות  ידיעת אֹו הּמׁשל, ּבהּׂשגת לרב ְְִִֶַַַַַָָָָָָׁשוה

לׁשניהם, אחד ּדכֹותל הּדּיּוק ּגם וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָוהּתבֹות).
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‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚLa ‡BnÎÂ] el‡ ˙BÈ˙Â36 שבספר ¿≈≈¿«¿»¿«««ƒ¿»¡»

‡B˙התניא  ÏkL בתורה ה' eiÁ˙מדברי ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ רוחניתÁÎÂ ∆»ƒ«¿»««¿…«
z‰,אלוקי  ˙BÈ‰Ï ‰a‰ ˙Bi˙B‡ eÙËˆpLÎe ,ÈËt „ÁeÈÓ¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»

אחת  ‰ÌÈÎLÓpמילה ˙eiÁÂ ˙BÁk ÈÈÓ ÈeaÈ „lÓ ÈÊ‡ ביחד ¬«ƒ¿«ƒƒ≈…¿««ƒ¿»ƒ
אחד  ‰‡Bi˙B˙בעניין tÒÓ ÈÙk¿ƒƒ¿«»ƒ

˙‡Ê „BÚ ,‰ÈzaL כאשר ∆«≈»…
למילה  יחד מצטרפות רבות אותיות

את  רק לא מכילה המילה אזי אחת

של  לחיבור הודות שהצטרפו הכוחות

חדש  אור כאן יש אלא אותיות קבוצת

לכן קודם קיים היה ««‰ÏBÚ‰שלא
ÔBÈÏÚ Ák ˙ÎLÓ‰ ‰Ïek ÏÚ«»»«¿»«…«∆¿

˙ÈÏÏk ˙eiÁÂ נוספת ,חדשה ¿«¿»ƒ
Ïk „‚k ‰Ïe˜Le ˙ÏÏBk‰«∆∆¿»¿∆∆»
˙BiËt ˙eiÁ‰Â ˙BÁk‰ ÈÈÓƒ≈«…¿««¿»ƒ
ÏÚ ‰ÏBÚÂ ˙Bi˙B‡‰ ÏL∆»ƒ¿»«

'eÎÂ Ô‰Èab לגבי נכון זה שכל אלא «≈∆¿
והכוחות  והחיות המשמעות התוכן,

אלו  שבמילים ‡Ïהרוחניים ,[¬»
˙Bi˙B‡‰ „eÓÈÏÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ»ƒ

ÔÓˆÚ ˙Bz‰Â הטמון התוכן ללא ¿«≈«¿»
eÏÈÁ˜בהן  ÔÈ‡ הבדלÔÈa ÏÏk ≈ƒ¿»≈

„ÈÓÏzÏ ‰ את חוזר והתלמיד »«««¿ƒ
הרב. כמו בדיוק והמילים האותיות

ÌÓ‡ שני 37„) ÔÈÚמצד Ïk »¿»»ƒ¿«
„ÈÓÏ˙Â ‰ ˙eezL‰ והיותם ƒ¿«»«¿«¿ƒ

התלמיד  על יתרון לרב אין שבו במצב

ÌˆÓˆÓ ‰ L‡k ˜ CiL«»««¬∆»«¿«¿≈
BÏÎN נעלה ‡˙ הוא עצמו שמצד ∆ƒ¿

התלמיד שכל על ≈¿È„kבהרבה
ŒÏÚ „ÈÓÏzÏ ÏÎN ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«≈∆««¿ƒ«
˙Bi˙B‡ B„nÏÏ B‡ ,ÏLÓ È„È¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÈ˙Â בשני כיצד לעיל כמבואר ¿≈
הרב  בין שיוויון נוצר הללו האופנים

אבל  והמקבל. המשפיע והתלמיד,

נעלה  אכן הרב דבר של לאמיתו

‰ÌeˆÓv,מהתלמיד  ÈÏeÏ È‰L∆¬≈≈«ƒ¿
ÈeÏÈÚa ‡e‰ ‰ ÏÎN ‰p‰ƒ≈≈∆»«¿ƒ

CBÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬
‰ÈÓÏz„,והשוואה  ÏÎN Èa‚Ï¿«≈≈∆««¿ƒ

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ˜Â שכל של ¿««¿≈«ƒ¿
ÈÓÏz‰Â„,הרב  ‰ ˙eezL‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ תבוא הרב שמעלת מבלי »ƒ¿ƒ¿«»«¿««¿ƒ

כיון  ביטוי, e‰fLלידי ,ÌˆÓeˆn‰ ÔÈÚa ÌÈ˜eÒÚ Ì‰ÈML∆¿≈∆¬ƒ»ƒ¿»«¿¿»∆∆
.˙BÈz‰Â ˙Bi˙B‡‰ B‡ ÏLn‰«»»»ƒ¿«≈

ÔÈt‡ŒÈÚÊ ÔÈÚa ,ÏLÓpa B˙Ó‚e„Â הרב בדוגמת המשפיע, ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒe,התלמיד בדוגמת ‰ÈÒp‰המקבל, Ì„BwL ¿ƒ«««¿∆∆«¿ƒ»

ביניהם  הבדל Ì‰ÈLÏ,שיצרה „Á‡ Ï˙Bk ‰È‰ בהשוואה היו ושניהם »»∆∆»ƒ¿≈∆
כיוון  הצמצום, לאחר רק מדובר זה בעניין ‰ÔÈÁBnשגם „vnL∆ƒ««ƒ
ÔÈt‡ŒÈÚÊc הנעלה החלק ƒ¿≈«¿ƒ

שבמידות  המוחין בחינת שבמידות,

זעירות, פנים אנפין, 'זעיר (שנקראות

הוא  שבמידות האור כלל בדרך כי

מצד  אבל המוחין, לאור ביחס מועט

שבמידות) Ì‰Lהמוחין ÈÙk¿ƒ∆≈
‰Èהמוחין  ,Ô˙e‰Óe ÔÓˆÚa¿«¿»«»¬≈

‡˜ec ÔÈÁBn‰ שהם כפי «ƒ¿¿»
המלכות  CÚaבספירת ÌÈ‡ אין ≈»¿∆∆

וחשיבות ערך ‰ÔÈÁBnלהם Èa‚Ï¿«≈«ƒ
,ÔÈt‡ŒÚÊc שיעור לאין הנעלים ƒ¿≈«¿ƒ

שבמלכות  L‡kמהמוחין ˜Â¿««¬∆
ÌÈ‡a ÔÈt‡ŒÈÚÊc ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ
‰„ÈÈÂ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿ƒƒ»
למדרגה  ממדרגה למטה, מלמעלה

ÌÈBÁ‡ ˙ÈÁa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¬«ƒ
„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆc הדרגות היינו ¿∆«¿

עיקר  לא שבמידות, ביותר הנמוכות

גבורה, חסד, (שהם המידות והתחלת

(נצח, התחתונות המידות אלא תפארת)

העיקר  לא עצמן ובהן יסוד) הוד,

הסוף  אלא שלהם והפנימיות

"אחוריים" בחינת שלהם, והחיצוניות

לעומת  מועטים והחיות האור שבה

ה"פנים" ÏLÓkבחינת e‰fL)∆∆ƒ¿«
˙Bi˙B‡a ÏÎO‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿«≈∆¿ƒ

˙k‰ ומיעוט צמצום שמחייב דבר «¿»
הכתב  אותיות שהרי השכל אור של

השכלי  הרעיון את קולטות לא ),עצמן
Ê‡L צמצום עברו המוחין כאשר ∆»

גדולה  CÚוירידה ‰p‰ הרמה ƒ≈∆∆
של  ˜ec‡והמדרגה ÔÈÁBn‰«ƒ¿¿»

ŒÈÚÊc ÔÈÁBÓÏ LnÓ ‰ÂL»∆«»¿ƒƒ¿≈
‰ÂL „ÈÓÏz‰L ÌLk) ÔÈt‡«¿ƒ¿≈∆««¿ƒ»∆
B‡ ,ÏLn‰ ˙‚O‰a Ï»«¿«»««»»
˙Bz‰Â ˙Bi˙B‡‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»ƒ¿«≈
כתוצאה  היא הזו ההשוואה שכאמור

הרב  בשכל גדול ‰eic˜מצמצום Ìb e‰ÊÂ זה ). בעניין שמצינו בלשון ¿∆««ƒ
הנסירה קודם שהיה המצב לגבי Ï˙Bkבקבלה ,Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙BÎc¿∆∆»ƒ¿≈∆∆

,‡˜ÈÈcמדויק הוא "כותל" בביטוי להורות ‰eÈÈשהשימוש כוונתו כי »¿»«¿
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יב     

הּיחּוד  להיֹות צרי ׁשם ׁשּגם הּכתר, מּבחינת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּגם

הּיחּוד  לענין ועד עּתיק, ּובחינת ארי ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַּדבחינת

ׁשּׁשּי (ּכפי ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף עצמּות ְְְִִִֵֶַַַָָּבבחינת

ּבבחינת  ׁשּגם ואף .(יתּבר ּבעצמּותֹו הּיחּוד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָענין

היא  ההמׁשכה ּדאּבאֿואּמא חיצֹוני ְְְִִִִִַַַָָָָיחּוד

חיצֹונּיּות  מּבחינת רק זה הרי הּכתר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַמּבחינת

ּובׁשרׁשֹו לּנאצלים, ּומקֹור ראׁש ּבחינת ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּכתר,

כּו', להאציל הרצֹון עלּית מּבחינת הּוא ְְֲֲִִִִִַַַָָָהראׁשֹון

ּביחּוד  ואילּו לעֹולמֹות. הּׁשּי האֹור ּבחינת ְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

מּבחינת  היא ההמׁשכה ּדאּבאֿואּמא, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָּפנימי

ּבבחינת  הּוא ׁשרׁשֹו וׁשרׁש הּכתר, ְְְְִִִִֶֶֶַַָֹּפנימּיּות

איןֿסֹוף. ועצמּות ְְְִִֵַּפנימּיּות

e‰ÊÂ זעירֿאנּפין ּדבחינת הּנסירה ענין ּגם ¿∆ְְְְְִִִִִֵַַַַַָ

ּדאתא  הּגילּוי עלֿידי ּׁשּנעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָונּוקבא

ּתֹוספת  ּבחינת מאיר ׁשּכאׁשר כּו', ּוּפריׁש ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָחסד

אזי  איןֿסֹוף, אֹור עצמּות מּבחינת אֹור ְְֲִִִֵַַַּגילּוי

והינּו, מּזה. זה ננסרים והּמקּבל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהּמׁשּפיע

ּבהמׁשכה  הּוא לׁשניהם אחד ּדכֹותל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהענין

ּבסֹוד  ּׁשּנקצב מה ׁשּזהּו חיצֹוני, יחּוד ְְְִִִִִִֶֶֶַַַּדבחינת

על  זעירֿאנּפין לבחינת יתרֹון אין ׁשאז ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשֹורׁש,

ּבח  ונגלה  נראה ׁשאין והינּו הּמלכּות, ינת ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַ

מתצמצם  ׁשּזעירֿאנּפין ּכיון האֹור, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּגילּוי

ועל  כּו', וצמצּום קטנּות ּבבחינת רק ְְְְְְְִִִִַַַַַַלהׁשּפיע

ּדבחינת  ההעלם ּומסּתיר מעלים זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַאֹור

ּבעֹולמֹות. אֹור ּגילּוי מאיר ׁשאין עד ְִִֵֵֶַַַָָהּמלכּות,

עצמּות  מּבחינת אֹור ּתֹוספת נמׁש ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָאבל

 ֿ ּדאּבא ּפנימי יחּוד ּבחינת ׁשּזהּו איןֿסֹוף, ְְְִִִִֵֶֶַַָאֹור

זעירֿאנּפין, ּומעלת יתרֹון ניּכר אזי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָואּמא,

למּטה. ּגם איןֿסֹוף אֹור ּגילּוי ְִִֵֵַַָּומאיר
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‡n‡ÂŒ‡a‡Ó ˜ ‡Ï ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ובינה היינו Ïa„,חכמה ««¿»»ƒ…«≈«»¿ƒ»ƒ¿«

מסוימים  בגדרים מוגדר אור הם מעלתן כל שעם הספירות מעשר השפעה

ממש  סוף אין ולא מזה זה ‰˙k,ושונים ˙ÈÁaÓ Ìb ‡l‡ בחינת ∆»«ƒ¿ƒ««∆∆
הכתר  כמו ובינה, בחכמה (שמתחילות מהספירות שלמעלה כתרֿעליון

והשכל) מהראש ÌLשלמעלה ÌbL∆«»
הכתר  BÈ‰Ï˙בבחינת CÈ»̂ƒƒ¿

„eÁi‰ העיקריות הדרגות שתי של «ƒ
בכתר  ‡CÈשקיימות ˙ÈÁcƒ¿ƒ«¬ƒ

,˜ÈzÚ ˙ÈÁe"אנפין "אריך ¿ƒ««ƒ
הרצון  בחינת שהיא ארוכות) (פנים

בחינת  שהיא יומין ו"עתיק העליון

ההשפעה  שגם כך העליון, התענוג

תהיה  הכתר בחינת של והגילוי

הכתר  ועצמיות »¿ÚÂ„מפנימיות
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa „eÁi‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««¿

ÈÙk) ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ עד ≈»¿ƒ
‰eÁi„כמה ÔÈÚ CiML∆«»ƒ¿««ƒ

(Ca˙È B˙eÓˆÚa נמשך זה וכל ¿«¿ƒ¿»≈
חכמה  אבאֿואמא, של פנימי בייחוד

ובינה.

„eÁÈ ˙ÈÁa ÌbL Û‡Â¿«∆«ƒ¿ƒ«ƒ
‡n‡ÂŒ‡a‡c ÈBˆÈÁƒƒ¿«»¿ƒ»

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור והתגלות ««¿»»
זה  יחוד בעקבות È‰ƒ‡שבא

,˙k‰ ˙ÈÁaÓ יש מדוע כן ואם ƒ¿ƒ««∆∆
הנה  או"א, של פנימי ביחוד הכרח

הכתר  שבחינת הוא זה על המענה

האמור  החיצוני מהיחוד הנמשכת

˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒƒ
B˜Óe L‡ ˙ÈÁa ,˙k‰«∆∆¿ƒ«…»

,ÌÈÏˆ‡pÏ בחסידות מבואר «∆¡»ƒ
בין  ממוצע מעין הוא שה'כתר'

והנבראים, הבורא לנאצלים, המאציל

התחתונה  בחינה היותו משום וזאת

הכתר  של הפנימיות שהיא שבמאציל

לנאצלים  ומקור ראש זה עם וביחד

האצילו  בעולם שהם כפי ת (האורות

מוגדרות  ספירות עשר יש כבר שם

חיצוניות  מצד וזאת שונים) בגדרים

‰ÔBL‡הכתר  BLLe באור יותר גבוהות בדרגות מושרש שהוא כפי ¿»¿»ƒ
הכתר  eÎ',איןֿסוף, ÏÈˆ‡‰Ï ÔBˆ‰ ˙iÏÚ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ כמבואר ƒ¿ƒ«¬ƒ«»»¿«¬ƒ

להחיות  יורד האלוקי שהאור עד רבים שלבים שיש החסידות בתורת בהרחבה

כאשר  הוא והמוקדמים הראשוניים השלבים ואחד ונבראים עולמות ולהוות

להאציל  רצון של התעוררות למעלה היתה בפועל הבריאה התחלת בטרם

ראש  שהוא כפי לכתר והמקור השורש היא הזו הרצון' ו'עליית נבראים

BÓÏBÚÏ˙לנאצלים  CiM‰ B‡‰ ˙ÈÁa e‰fL,נחשב זה וכל ∆∆¿ƒ«»««»»»
יחוד  ידי על שנפעלות וההשפעות ההמשכות והן הכתר חיצוניות כאמור,

ובינה. חכמה – או"א של n‡ÂŒ‡a‡c‡,חיצוני ÈÓÈt „eÁÈa eÏÈ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»
BLL LLÂ ,˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ של ««¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆¿…∆»¿

הכתר  פנימיות ‡ÛBÒŒÔÈבחינת ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
בעצם  היא ההמשכה או"א של פנימי (וביחוד לעולמות משייכות שלמעלה

משם).

˙ÈÁc ‰ÈÒp‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‡˜eÂ ÔÈt‡ŒÈÚÊ וההבדלה ¿≈«¿ƒ¿¿»
לעיל, כמבואר ∆¬»∆NÚpM‰ביניהם,

„ÒÁ ‡˙‡c ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ«¬»∆∆
,'eÎ LÈte,והבדיל החסד שבא »ƒ

ההבדלה  כיצד ביאור ומוסיף

ממנה  שכתוצאה הזו וההפרשה

הגדרים  את ומקבלת 'נבנית' המלכות

תוספת  ידי על נפעלת שלה, המיוחדים

וגילוי  ÈÁa˙אור È‡Ó L‡kL∆«¬∆≈ƒ¿ƒ«
˙ÈÁaÓ B‡ ÈeÏÈb ˙ÙÒBz∆∆ƒƒ¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚ שלמעלה «¿≈
ביותר  גדולה הארה ויש מעולמות,

"בסוד  רק ולא תוספת" ("בסוד

Ïa˜n‰Âשורש") ÚÈtLn‰ ÈÊ‡¬«««¿ƒ«¿«¿«≈
ומלכות  נבדלים ÌÈÒז"א ƒ¿»ƒ

eÈ‰Â,ונפרדים  .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¿«¿
Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙BÎc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈∆

מדרגה באותה הם שבו ‰e‡והמצב
‰ÎLÓ‰a מלמעלה אלוקי אור של ¿«¿»»

e‰fL ,ÈBˆÈÁ „eÁÈ ˙ÈÁcƒ¿ƒ«ƒƒƒ∆∆
,LBL „BÒa ˆ˜pM ‰Ó«∆ƒ¿«¿∆

מועט  המשכה ומצומצמת שהיא ת

העולמות  קיום לצורך ההכרחית במידה

ŒÈÚÊ ˙ÈÁÏ ÔB˙È ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÏÚ ÔÈt‡«¿ƒ«¿ƒ«««¿
‰Ï‚Â ‰‡ ÔÈ‡L eÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿∆¿ƒ¿∆

,B‡‰ ÈeÏÈb ˙ÈÁa הנמשך האור ¿ƒ«ƒ»
וממילא  וניכר גלוי אינו למלכות מז"א

המשפיע  בין ההבדל וניכר נראה לא

ÔÈt‡ŒÈÚfLלמקבל  ÔÂÈk≈»∆¿≈«¿ƒ
˜ ÚÈtL‰Ï ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««
,'eÎ ÌeˆÓˆÂ ˙eË˜ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿¿ƒ¿

‰Ê B‡ ÏÚÂ והמצומצם הקטן ¿«∆
È‡Ó ÔÈ‡L „Ú ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁc ÌÏÚ‰‰ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«∆¿≈ƒ¿ƒ«««¿«∆≈≈ƒ

˙BÓÏBÚa B‡ ÈeÏÈb השונות המדרגות בין ההבדלים התגלות, וכשאין ƒ»»
ביטוי. מקבלים ÈÁaÓ˙לא B‡ ˙ÙÒBz CLÓ L‡k Ï‡¬»«¬∆ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ«

Œ‡a‡c ÈÓÈt „eÁÈ ˙ÈÁa e‰fL ,ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈∆∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«»
,ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÏÚÓe ÔB˙È kÈ ÈÊ‡ ,‡n‡Â בו המאיר שהאור ¿ƒ»¬«ƒ»ƒ¿«¬«¿≈«¿ƒ

במלכות  המאיר מהאור שיעור לאין  נעלה ממנו ‡Bונשפע ÈeÏÈb È‡Óe≈ƒƒ
‰hÓÏ Ìb ÛBÒŒÔÈ‡ לבחינת למטה, בבואו שגם כך כדי עד נעלה וזהו ≈«¿«»

בגלוי. מאיר אלא ונסתר נעלם אינו המלכות,
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ּבנין  ונעׂשה נּוקבא, מּבחינת זעירֿאנּפין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָּבחינת

ּובחינת  למּטה, ּבפניֿעצמֹו ּדבר להיֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּנּוקבא

מּבחינת  עליֹונה  ּבמדריגה נׁשארה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָזעירֿאנּפין 

ְַָהּנּוקבא.

מיני 39ּבזה ÔÈÚ‰Âו) ב' ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבסֹוד 40המׁשכֹות  היא הא' המׁשכה , ְְְִַַָָָָ

ההׁשּתלׁשלּות  ּבתחּלת ּׁשּנמּדד מה ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשֹורׁש,

והמׁשכה  כּו'. ועֹולם עֹולם ּבכל ההמׁשכה ְְְְְֶַַַָָָָָָָאֹופן

עצמי  אֹור ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹוספת, ּבסֹוד היא ְְְִִִֶֶֶֶַַַהּב'

אֹור  ּגילּוי  נמׁש ׁשּמּזה איןֿסֹוף, אֹור ְְְִִִֵֶֶַָּדעצמּות

מיני  ב' הם הּנ"ל המׁשכֹות מיני ּוב' ְִִֵֵֵַַַָָָּבעֹולמֹות.

ּפנימי. ויחּוד חיצֹוני יחּוד ּדאּבאֿואּמא, ְְְְִִִִִִִִִַָָיחּודים

ׁשּזיוּוגיהּו הּוא ּדאּבאֿואּמא חיצֹוני יחּוד ְְְְִִִִִִֵֶַַָָּדהּנה,

ׁשּזהּו היֹות ּדעם העֹולמֹות, קּיּום לצֹור ְְְֱִִִִֶֶֶָָּתמידי

אֹור  ּגילּוי ּבזה נמׁש לא מּכלֿמקֹום ְְִִִִִֶָָָָֹּבּתמידּות,

אּלא והּוא חדׁש, ּבלבד, היׁשנֹות חידּוׁש ּבחינת ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ׁשּמתמעטת  לעֹולמֹות, הּׁשּיכת ההארה ּבחינת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרק

ּגילּוי  מאיר אינֹו ׁשּלמּטה ועד למדרגה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּמדרגה

ּכמֹו אּבאֿואּמא, ּביחּוד ׁשהּוא ּוכׁשם כּו'. ְְְְִִֵֶַָָאֹור

ּבבחינת  ונּוקבא זעירֿאנּפין ּביחּוד הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַָכן

נצחֿהֹודֿיסֹוד  מּבחינת רק ׁשּנמׁש ְְְִִִִִֵֶַַַַָהחיצֹונּיּות,

ּפנימי  יחּוד אבל ד). סעיף (כנ"ל ְְְְֲִִִִִִֵַָּדזעירֿאנּפין

ּפנימּיּות  מּבחינת המׁשכה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּדאּבאֿואּמא

מקֹור  מּבחינת ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִֵֶַַַָָועצמּות

וכּידּוע  ּדאּבאֿואּמא 41לעֹולמֹות, ּפנימי ׁשּביחּוד ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

אּלא  ּבלבד, מאּבאֿואּמא רק לא היא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹההמׁשכה
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ואילך.39) נג ס"ע עת"ר סה"מ ראה - לקמן תקס"ו 40)בהבא אדה"ז מאמרי פ"וֿז. המלכים) (שער יא שער ע"ח ראה

א'שיד. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. תקב ע' ואילך. תצו ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואילך. תמב ע' תשס"ה) (הוצאת ח"ב

ואילך. שיד ע' תרע"ח ג.41)סה"מ לג, אמור לקו"ת ראה

    
,‡˜e ˙ÈÁaÓ ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa ‰Ïce‰Â אחד שכל באופן ¿¿¿»¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«¿»

הפנימית  מהותו את התואמת בדרגה נמצא ‰˜ep‡מהם ÔÈa ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ¿««¿»
לה  המיוחד וה'ציור' ה'בנין' את המלכות לספירת cשנתן ˙BÈ‰Ïƒ¿»»

‰‚È„Óa ‰‡L ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁe ,‰hÓÏ BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿«»¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿¬»¿«¿≈»
‡˜ep‰ ˙ÈÁaÓ ‰BÈÏÚ∆¿»ƒ¿ƒ««¿»

ממנה. ורחוקה נפרדת

‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â39Úe„È ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
˙BÎLÓ‰ ÈÈÓ ' LiL40, של ∆≈ƒ≈«¿»

ולנבראים  לעולמות אלוקית וחיות אור

„BÒa ‡È‰ '‡‰ ‰ÎLÓ‰«¿»»»ƒ¿
„cÓpM ‰Ó e‰fL ,LBL∆∆∆«∆ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙lÁ˙a האור של ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¿
ונקבע  למטה מלמעלה האלוקי

ÔÙB‡ של והאיכות הכמות ∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההשפעה ««¿»»

ÌÏBÚÂוהחיות  ÌÏBÚ ÏÎa לפי ¿»»¿»
ומהותו  ‰a'ערכו ‰ÎLÓ‰Â .'eÎ¿«¿»»«

e‰fL ,˙ÙÒBz „BÒa ‡È‰ƒ¿∆∆∆∆
˙eÓˆÚc ÈÓˆÚ B‡ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ¿«¿

,ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ומותאם מדוד שלא ≈
ב"סוד  וההמשכה הנבראים, ערך לפי

היא  ÈeÏÈbתוספת" CLÓ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ
.˙BÓÏBÚa B‡ שמוסבר וכפי »»

מלמעלה  שפע סוגי שני שיש בחסידות

של  השפע העולם. וחיות קיום לצורך

האדם, במעשי תלוי אינו שורש' 'סוד

מעת  שנקבע מה עלֿפי ניתן והוא

של  החיים שורש והוא הבריאה

של  השני והסוג משתנה. שאינו העולם,

תוספת', 'סוד נקרא האלוקי השפע

שנקבע  ממה יותר חיות, תוספת היינו

במעשי  תלוי והוא העולם לקיום מראש

התורה  לימוד בעקבות וניתן האדם

האדם. של המצוות וקיום

Ì‰ Ï"p‰ ˙BÎLÓ‰ ÈÈÓ 'eƒ≈«¿»««≈
ÌÈ„eÁÈ ÈÈÓ ' התאחדות ƒ≈ƒƒ

החכמה n‡ÂŒ‡a‡c‡,והתחברות  כי ואם לאב (שנמשלו ובינה חכמה ¿«»¿ƒ»
היא  והבינה המשפיע היא והחכמה הפרטים, היא והבינה הענין נקודת היא

למדריגה  ממדריגה ההשפעה כלל שבדרך וחסידות בקבלה ומבואר המקבל)

בא  העליונה הדרגה של והחיצוניות שהסוף באופן היא הרוחניים בעולמות

והמשכה  השפעה יש כאשר הוא 'יחוד' ועניין ממנה, שלמטה לדרגה ויורד

כתוצאה  הבאה, הדרגה של הפנימיות אל אחת מדריגה של מהפנימיות

אופנים שני יש עצמו שב'יחוד' אלא ביניהם והתחברות eÁÈƒ„מהתאחדות
ÈBˆÈÁ המקבל לחיצוניות המשפיע מחיצוניות באה הפנימית ההשפעה שבו ƒƒ

ÈÓÈt „eÁÈÂ לפנימיות ומגיעה המשפיע מפנימיות באה ההשפעה שבו ¿ƒ¿ƒƒ
פנימית. היא ביניהם וההתאחדות ההתחברות כי eÁÈ„המקבל ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ

‡e‰ ‡n‡ÂŒ‡a‡c ÈBˆÈÁƒƒ¿«»¿ƒ»
e‰È‚eÂÈfL ביניהם והחיבור הזיווג ∆ƒ«¿

Ìei˜ CBˆÏ È„ÈÓz¿ƒƒ¿∆ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ יותר ‰BÈ˙ולא ÌÚc »»¿ƒ¡

,˙e„ÈÓza e‰fL על שמורה דבר ∆∆ƒ¿ƒ
ותוקף Ï‡קביעות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
‰Êa CLÓ הזמן ‡Bכל ÈeÏÈb ƒ¿»»∆ƒ

Le„ÈÁ ˙ÈÁa ‡l‡ ,L„Á»»∆»¿ƒ«ƒ
,„Ïa ˙BLÈ‰ חיות שאמנם היינו  «¿»ƒ¿«

("כפי  תמיד מתחדשת העולם

בטובו  "המחדש בתפילה שאומרים

אבל  בראשית") מעשה תמיד יום בכל

אור  אותו ונמשך חוזר כלל בדרך

לכך  ובנוסף לכן, קודם שנמשך וגילוי

גילוי  הוא זו בדרך ומאיר הנמשך האור

ומצומצם  ÈÁa˙מועט ˜ ‡e‰Â¿«¿ƒ«
‰‡‰‰ המועטת˙ÎiM‰ «∆»»««∆∆

,˙BÓÏBÚÏ עצמות של התגלות ולא »»
הארה  אלא האלוקות ומהות

˙ËÚÓ˙nL והולכת‰‚„nÓ ∆ƒ¿«∆∆ƒ«¿≈»
‰hÓlL „ÚÂ ,‰‚„ÓÏ בעולם ¿«¿≈»¿«∆¿«»

‡Bהזה  ÈeÏÈb È‡Ó BÈ‡≈≈ƒƒ
e‰L‡בכלל ÌLÎe .'eÎ¿≈∆

,‡n‡ÂŒ‡a‡ „eÁÈa ובינה חכמה ¿ƒ«»¿ƒ»
העליונים  ‰e‡שבמוחין ÔÎ BÓk¿≈

‡˜eÂ ÔÈt‡ŒÈÚÊ „eÁÈa¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
CLÓpL ,˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒƒ∆ƒ¿»
והמלכות  המידות של החיצוני שיחוד

„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁaÓ ˜«ƒ¿ƒ«≈«¿
ÔÈt‡ŒÈÚÊc נמוכה מדרגה ƒ¿≈«¿ƒ

‡Ïבמידות .(„ ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¬»
‡n‡ÂŒ‡a‡c ÈÓÈt „eÁÈƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»

בפנימיותם היא והבינה החכמה והתחברות התאחדות BÊכאשר È‰¬≈
‰ÎLÓ‰ והשפעה ‡Bהתגלות ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ «¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚÏ B˜Ó ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ החיות שכל כיון כי ≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»»»
מלכחילה  הרי חיצונית הארה אלא אינה לעולמות על הנמשכת היא השפעתה

שלמעל  פנימיים יחודים אבל חיצוניים, יחודים ממשיכים ידי מעולמות ה

האלוקות  Úe„iÎÂ41‡n‡ÂŒ‡a‡cמעצמיות ÈÓÈt „eÁÈaL ¿«»«∆¿ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»
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יג      

הּיחּוד  להיֹות צרי ׁשם ׁשּגם הּכתר, מּבחינת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּגם

הּיחּוד  לענין ועד עּתיק, ּובחינת ארי ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַּדבחינת

ׁשּׁשּי (ּכפי ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף עצמּות ְְְִִִֵֶַַַָָּבבחינת

ּבבחינת  ׁשּגם ואף .(יתּבר ּבעצמּותֹו הּיחּוד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָענין

היא  ההמׁשכה ּדאּבאֿואּמא חיצֹוני ְְְִִִִִַַַָָָָיחּוד

חיצֹונּיּות  מּבחינת רק זה הרי הּכתר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַמּבחינת

ּובׁשרׁשֹו לּנאצלים, ּומקֹור ראׁש ּבחינת ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּכתר,

כּו', להאציל הרצֹון עלּית מּבחינת הּוא ְְֲֲִִִִִַַַָָָהראׁשֹון

ּביחּוד  ואילּו לעֹולמֹות. הּׁשּי האֹור ּבחינת ְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

מּבחינת  היא ההמׁשכה ּדאּבאֿואּמא, ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָּפנימי

ּבבחינת  הּוא ׁשרׁשֹו וׁשרׁש הּכתר, ְְְְִִִִֶֶֶַַָֹּפנימּיּות

איןֿסֹוף. ועצמּות ְְְִִֵַּפנימּיּות

e‰ÊÂ זעירֿאנּפין ּדבחינת הּנסירה ענין ּגם ¿∆ְְְְְִִִִִֵַַַַַָ

ּדאתא  הּגילּוי עלֿידי ּׁשּנעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָונּוקבא

ּתֹוספת  ּבחינת מאיר ׁשּכאׁשר כּו', ּוּפריׁש ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָחסד

אזי  איןֿסֹוף, אֹור עצמּות מּבחינת אֹור ְְֲִִִֵַַַּגילּוי

והינּו, מּזה. זה ננסרים והּמקּבל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהּמׁשּפיע

ּבהמׁשכה  הּוא לׁשניהם אחד ּדכֹותל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהענין

ּבסֹוד  ּׁשּנקצב מה ׁשּזהּו חיצֹוני, יחּוד ְְְִִִִִִֶֶֶַַַּדבחינת

על  זעירֿאנּפין לבחינת יתרֹון אין ׁשאז ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשֹורׁש,

ּבח  ונגלה  נראה ׁשאין והינּו הּמלכּות, ינת ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַ

מתצמצם  ׁשּזעירֿאנּפין ּכיון האֹור, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּגילּוי

ועל  כּו', וצמצּום קטנּות ּבבחינת רק ְְְְְְְִִִִַַַַַַלהׁשּפיע

ּדבחינת  ההעלם ּומסּתיר מעלים זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַאֹור

ּבעֹולמֹות. אֹור ּגילּוי מאיר ׁשאין עד ְִִֵֵֶַַַָָהּמלכּות,

עצמּות  מּבחינת אֹור ּתֹוספת נמׁש ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָאבל

 ֿ ּדאּבא ּפנימי יחּוד ּבחינת ׁשּזהּו איןֿסֹוף, ְְְִִִִֵֶֶַַָאֹור

זעירֿאנּפין, ּומעלת יתרֹון ניּכר אזי ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָואּמא,

למּטה. ּגם איןֿסֹוף אֹור ּגילּוי ְִִֵֵַַָּומאיר
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‡n‡ÂŒ‡a‡Ó ˜ ‡Ï ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ובינה היינו Ïa„,חכמה ««¿»»ƒ…«≈«»¿ƒ»ƒ¿«

מסוימים  בגדרים מוגדר אור הם מעלתן כל שעם הספירות מעשר השפעה

ממש  סוף אין ולא מזה זה ‰˙k,ושונים ˙ÈÁaÓ Ìb ‡l‡ בחינת ∆»«ƒ¿ƒ««∆∆
הכתר  כמו ובינה, בחכמה (שמתחילות מהספירות שלמעלה כתרֿעליון

והשכל) מהראש ÌLשלמעלה ÌbL∆«»
הכתר  BÈ‰Ï˙בבחינת CÈ»̂ƒƒ¿

„eÁi‰ העיקריות הדרגות שתי של «ƒ
בכתר  ‡CÈשקיימות ˙ÈÁcƒ¿ƒ«¬ƒ

,˜ÈzÚ ˙ÈÁe"אנפין "אריך ¿ƒ««ƒ
הרצון  בחינת שהיא ארוכות) (פנים

בחינת  שהיא יומין ו"עתיק העליון

ההשפעה  שגם כך העליון, התענוג

תהיה  הכתר בחינת של והגילוי

הכתר  ועצמיות »¿ÚÂ„מפנימיות
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa „eÁi‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««¿

ÈÙk) ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ עד ≈»¿ƒ
‰eÁi„כמה ÔÈÚ CiML∆«»ƒ¿««ƒ

(Ca˙È B˙eÓˆÚa נמשך זה וכל ¿«¿ƒ¿»≈
חכמה  אבאֿואמא, של פנימי בייחוד

ובינה.

„eÁÈ ˙ÈÁa ÌbL Û‡Â¿«∆«ƒ¿ƒ«ƒ
‡n‡ÂŒ‡a‡c ÈBˆÈÁƒƒ¿«»¿ƒ»

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור והתגלות ««¿»»
זה  יחוד בעקבות È‰ƒ‡שבא

,˙k‰ ˙ÈÁaÓ יש מדוע כן ואם ƒ¿ƒ««∆∆
הנה  או"א, של פנימי ביחוד הכרח

הכתר  שבחינת הוא זה על המענה

האמור  החיצוני מהיחוד הנמשכת

˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁaÓ ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒƒ
B˜Óe L‡ ˙ÈÁa ,˙k‰«∆∆¿ƒ«…»

,ÌÈÏˆ‡pÏ בחסידות מבואר «∆¡»ƒ
בין  ממוצע מעין הוא שה'כתר'

והנבראים, הבורא לנאצלים, המאציל

התחתונה  בחינה היותו משום וזאת

הכתר  של הפנימיות שהיא שבמאציל

לנאצלים  ומקור ראש זה עם וביחד

האצילו  בעולם שהם כפי ת (האורות

מוגדרות  ספירות עשר יש כבר שם

חיצוניות  מצד וזאת שונים) בגדרים

‰ÔBL‡הכתר  BLLe באור יותר גבוהות בדרגות מושרש שהוא כפי ¿»¿»ƒ
הכתר  eÎ',איןֿסוף, ÏÈˆ‡‰Ï ÔBˆ‰ ˙iÏÚ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ כמבואר ƒ¿ƒ«¬ƒ«»»¿«¬ƒ

להחיות  יורד האלוקי שהאור עד רבים שלבים שיש החסידות בתורת בהרחבה

כאשר  הוא והמוקדמים הראשוניים השלבים ואחד ונבראים עולמות ולהוות

להאציל  רצון של התעוררות למעלה היתה בפועל הבריאה התחלת בטרם

ראש  שהוא כפי לכתר והמקור השורש היא הזו הרצון' ו'עליית נבראים

BÓÏBÚÏ˙לנאצלים  CiM‰ B‡‰ ˙ÈÁa e‰fL,נחשב זה וכל ∆∆¿ƒ«»««»»»
יחוד  ידי על שנפעלות וההשפעות ההמשכות והן הכתר חיצוניות כאמור,

ובינה. חכמה – או"א של n‡ÂŒ‡a‡c‡,חיצוני ÈÓÈt „eÁÈa eÏÈ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»
BLL LLÂ ,˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ של ««¿»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆¿…∆»¿

הכתר  פנימיות ‡ÛBÒŒÔÈבחינת ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈
בעצם  היא ההמשכה או"א של פנימי (וביחוד לעולמות משייכות שלמעלה

משם).

˙ÈÁc ‰ÈÒp‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‡˜eÂ ÔÈt‡ŒÈÚÊ וההבדלה ¿≈«¿ƒ¿¿»
לעיל, כמבואר ∆¬»∆NÚpM‰ביניהם,

„ÒÁ ‡˙‡c ÈeÏÈb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ«¬»∆∆
,'eÎ LÈte,והבדיל החסד שבא »ƒ

ההבדלה  כיצד ביאור ומוסיף

ממנה  שכתוצאה הזו וההפרשה

הגדרים  את ומקבלת 'נבנית' המלכות

תוספת  ידי על נפעלת שלה, המיוחדים

וגילוי  ÈÁa˙אור È‡Ó L‡kL∆«¬∆≈ƒ¿ƒ«
˙ÈÁaÓ B‡ ÈeÏÈb ˙ÙÒBz∆∆ƒƒ¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚ שלמעלה «¿≈
ביותר  גדולה הארה ויש מעולמות,

"בסוד  רק ולא תוספת" ("בסוד

Ïa˜n‰Âשורש") ÚÈtLn‰ ÈÊ‡¬«««¿ƒ«¿«¿«≈
ומלכות  נבדלים ÌÈÒז"א ƒ¿»ƒ

eÈ‰Â,ונפרדים  .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¿«¿
Ì‰ÈLÏ „Á‡ Ï˙BÎc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿∆∆»ƒ¿≈∆

מדרגה באותה הם שבו ‰e‡והמצב
‰ÎLÓ‰a מלמעלה אלוקי אור של ¿«¿»»

e‰fL ,ÈBˆÈÁ „eÁÈ ˙ÈÁcƒ¿ƒ«ƒƒƒ∆∆
,LBL „BÒa ˆ˜pM ‰Ó«∆ƒ¿«¿∆

מועט  המשכה ומצומצמת שהיא ת

העולמות  קיום לצורך ההכרחית במידה

ŒÈÚÊ ˙ÈÁÏ ÔB˙È ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÏÚ ÔÈt‡«¿ƒ«¿ƒ«««¿
‰Ï‚Â ‰‡ ÔÈ‡L eÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿∆¿ƒ¿∆

,B‡‰ ÈeÏÈb ˙ÈÁa הנמשך האור ¿ƒ«ƒ»
וממילא  וניכר גלוי אינו למלכות מז"א

המשפיע  בין ההבדל וניכר נראה לא

ÔÈt‡ŒÈÚfLלמקבל  ÔÂÈk≈»∆¿≈«¿ƒ
˜ ÚÈtL‰Ï ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««
,'eÎ ÌeˆÓˆÂ ˙eË˜ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿¿ƒ¿

‰Ê B‡ ÏÚÂ והמצומצם הקטן ¿«∆
È‡Ó ÔÈ‡L „Ú ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁc ÌÏÚ‰‰ ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«∆¿≈ƒ¿ƒ«««¿«∆≈≈ƒ

˙BÓÏBÚa B‡ ÈeÏÈb השונות המדרגות בין ההבדלים התגלות, וכשאין ƒ»»
ביטוי. מקבלים ÈÁaÓ˙לא B‡ ˙ÙÒBz CLÓ L‡k Ï‡¬»«¬∆ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ«

Œ‡a‡c ÈÓÈt „eÁÈ ˙ÈÁa e‰fL ,ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈∆∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«»
,ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÏÚÓe ÔB˙È kÈ ÈÊ‡ ,‡n‡Â בו המאיר שהאור ¿ƒ»¬«ƒ»ƒ¿«¬«¿≈«¿ƒ

במלכות  המאיר מהאור שיעור לאין  נעלה ממנו ‡Bונשפע ÈeÏÈb È‡Óe≈ƒƒ
‰hÓÏ Ìb ÛBÒŒÔÈ‡ לבחינת למטה, בבואו שגם כך כדי עד נעלה וזהו ≈«¿«»

בגלוי. מאיר אלא ונסתר נעלם אינו המלכות,
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ּבנין  ונעׂשה נּוקבא, מּבחינת זעירֿאנּפין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָּבחינת

ּובחינת  למּטה, ּבפניֿעצמֹו ּדבר להיֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָהּנּוקבא

מּבחינת  עליֹונה  ּבמדריגה נׁשארה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָזעירֿאנּפין 

ְַָהּנּוקבא.

מיני 39ּבזה ÔÈÚ‰Âו) ב' ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבסֹוד 40המׁשכֹות  היא הא' המׁשכה , ְְְִַַָָָָ

ההׁשּתלׁשלּות  ּבתחּלת ּׁשּנמּדד מה ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשֹורׁש,

והמׁשכה  כּו'. ועֹולם עֹולם ּבכל ההמׁשכה ְְְְְֶַַַָָָָָָָאֹופן

עצמי  אֹור ּבחינת ׁשּזהּו ּתֹוספת, ּבסֹוד היא ְְְִִִֶֶֶֶַַַהּב'

אֹור  ּגילּוי  נמׁש ׁשּמּזה איןֿסֹוף, אֹור ְְְִִִֵֶֶַָּדעצמּות

מיני  ב' הם הּנ"ל המׁשכֹות מיני ּוב' ְִִֵֵֵַַַָָָּבעֹולמֹות.

ּפנימי. ויחּוד חיצֹוני יחּוד ּדאּבאֿואּמא, ְְְְִִִִִִִִִַָָיחּודים

ׁשּזיוּוגיהּו הּוא ּדאּבאֿואּמא חיצֹוני יחּוד ְְְְִִִִִִֵֶַַָָּדהּנה,

ׁשּזהּו היֹות ּדעם העֹולמֹות, קּיּום לצֹור ְְְֱִִִִֶֶֶָָּתמידי

אֹור  ּגילּוי ּבזה נמׁש לא מּכלֿמקֹום ְְִִִִִֶָָָָֹּבּתמידּות,

אּלא והּוא חדׁש, ּבלבד, היׁשנֹות חידּוׁש ּבחינת ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ׁשּמתמעטת  לעֹולמֹות, הּׁשּיכת ההארה ּבחינת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרק

ּגילּוי  מאיר אינֹו ׁשּלמּטה ועד למדרגה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּמדרגה

ּכמֹו אּבאֿואּמא, ּביחּוד ׁשהּוא ּוכׁשם כּו'. ְְְְִִֵֶַָָאֹור

ּבבחינת  ונּוקבא זעירֿאנּפין ּביחּוד הּוא ְְְְְְִִִִֵֵַַָכן

נצחֿהֹודֿיסֹוד  מּבחינת רק ׁשּנמׁש ְְְִִִִִֵֶַַַַָהחיצֹונּיּות,

ּפנימי  יחּוד אבל ד). סעיף (כנ"ל ְְְְֲִִִִִִֵַָּדזעירֿאנּפין

ּפנימּיּות  מּבחינת המׁשכה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּדאּבאֿואּמא

מקֹור  מּבחינת ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְִִֵֶַַַָָועצמּות

וכּידּוע  ּדאּבאֿואּמא 41לעֹולמֹות, ּפנימי ׁשּביחּוד ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

אּלא  ּבלבד, מאּבאֿואּמא רק לא היא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹההמׁשכה
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ואילך.39) נג ס"ע עת"ר סה"מ ראה - לקמן תקס"ו 40)בהבא אדה"ז מאמרי פ"וֿז. המלכים) (שער יא שער ע"ח ראה

א'שיד. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. תקב ע' ואילך. תצו ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואילך. תמב ע' תשס"ה) (הוצאת ח"ב

ואילך. שיד ע' תרע"ח ג.41)סה"מ לג, אמור לקו"ת ראה

    
,‡˜e ˙ÈÁaÓ ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa ‰Ïce‰Â אחד שכל באופן ¿¿¿»¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«¿»

הפנימית  מהותו את התואמת בדרגה נמצא ‰˜ep‡מהם ÔÈa ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ¿««¿»
לה  המיוחד וה'ציור' ה'בנין' את המלכות לספירת cשנתן ˙BÈ‰Ïƒ¿»»

‰‚È„Óa ‰‡L ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁe ,‰hÓÏ BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿«»¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿¬»¿«¿≈»
‡˜ep‰ ˙ÈÁaÓ ‰BÈÏÚ∆¿»ƒ¿ƒ««¿»

ממנה. ורחוקה נפרדת

‰Êa ÔÈÚ‰Â (Â39Úe„È ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
˙BÎLÓ‰ ÈÈÓ ' LiL40, של ∆≈ƒ≈«¿»

ולנבראים  לעולמות אלוקית וחיות אור

„BÒa ‡È‰ '‡‰ ‰ÎLÓ‰«¿»»»ƒ¿
„cÓpM ‰Ó e‰fL ,LBL∆∆∆«∆ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙lÁ˙a האור של ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¿
ונקבע  למטה מלמעלה האלוקי

ÔÙB‡ של והאיכות הכמות ∆
‰ÎLÓ‰‰ האור של וההשפעה ««¿»»

ÌÏBÚÂוהחיות  ÌÏBÚ ÏÎa לפי ¿»»¿»
ומהותו  ‰a'ערכו ‰ÎLÓ‰Â .'eÎ¿«¿»»«

e‰fL ,˙ÙÒBz „BÒa ‡È‰ƒ¿∆∆∆∆
˙eÓˆÚc ÈÓˆÚ B‡ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ¿«¿

,ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ומותאם מדוד שלא ≈
ב"סוד  וההמשכה הנבראים, ערך לפי

היא  ÈeÏÈbתוספת" CLÓ ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ
.˙BÓÏBÚa B‡ שמוסבר וכפי »»

מלמעלה  שפע סוגי שני שיש בחסידות

של  השפע העולם. וחיות קיום לצורך

האדם, במעשי תלוי אינו שורש' 'סוד

מעת  שנקבע מה עלֿפי ניתן והוא

של  החיים שורש והוא הבריאה

של  השני והסוג משתנה. שאינו העולם,

תוספת', 'סוד נקרא האלוקי השפע

שנקבע  ממה יותר חיות, תוספת היינו

במעשי  תלוי והוא העולם לקיום מראש

התורה  לימוד בעקבות וניתן האדם

האדם. של המצוות וקיום

Ì‰ Ï"p‰ ˙BÎLÓ‰ ÈÈÓ 'eƒ≈«¿»««≈
ÌÈ„eÁÈ ÈÈÓ ' התאחדות ƒ≈ƒƒ

החכמה n‡ÂŒ‡a‡c‡,והתחברות  כי ואם לאב (שנמשלו ובינה חכמה ¿«»¿ƒ»
היא  והבינה המשפיע היא והחכמה הפרטים, היא והבינה הענין נקודת היא

למדריגה  ממדריגה ההשפעה כלל שבדרך וחסידות בקבלה ומבואר המקבל)

בא  העליונה הדרגה של והחיצוניות שהסוף באופן היא הרוחניים בעולמות

והמשכה  השפעה יש כאשר הוא 'יחוד' ועניין ממנה, שלמטה לדרגה ויורד

כתוצאה  הבאה, הדרגה של הפנימיות אל אחת מדריגה של מהפנימיות

אופנים שני יש עצמו שב'יחוד' אלא ביניהם והתחברות eÁÈƒ„מהתאחדות
ÈBˆÈÁ המקבל לחיצוניות המשפיע מחיצוניות באה הפנימית ההשפעה שבו ƒƒ

ÈÓÈt „eÁÈÂ לפנימיות ומגיעה המשפיע מפנימיות באה ההשפעה שבו ¿ƒ¿ƒƒ
פנימית. היא ביניהם וההתאחדות ההתחברות כי eÁÈ„המקבל ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ

‡e‰ ‡n‡ÂŒ‡a‡c ÈBˆÈÁƒƒ¿«»¿ƒ»
e‰È‚eÂÈfL ביניהם והחיבור הזיווג ∆ƒ«¿

Ìei˜ CBˆÏ È„ÈÓz¿ƒƒ¿∆ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ יותר ‰BÈ˙ולא ÌÚc »»¿ƒ¡

,˙e„ÈÓza e‰fL על שמורה דבר ∆∆ƒ¿ƒ
ותוקף Ï‡קביעות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
‰Êa CLÓ הזמן ‡Bכל ÈeÏÈb ƒ¿»»∆ƒ

Le„ÈÁ ˙ÈÁa ‡l‡ ,L„Á»»∆»¿ƒ«ƒ
,„Ïa ˙BLÈ‰ חיות שאמנם היינו  «¿»ƒ¿«

("כפי  תמיד מתחדשת העולם

בטובו  "המחדש בתפילה שאומרים

אבל  בראשית") מעשה תמיד יום בכל

אור  אותו ונמשך חוזר כלל בדרך

לכך  ובנוסף לכן, קודם שנמשך וגילוי

גילוי  הוא זו בדרך ומאיר הנמשך האור

ומצומצם  ÈÁa˙מועט ˜ ‡e‰Â¿«¿ƒ«
‰‡‰‰ המועטת˙ÎiM‰ «∆»»««∆∆

,˙BÓÏBÚÏ עצמות של התגלות ולא »»
הארה  אלא האלוקות ומהות

˙ËÚÓ˙nL והולכת‰‚„nÓ ∆ƒ¿«∆∆ƒ«¿≈»
‰hÓlL „ÚÂ ,‰‚„ÓÏ בעולם ¿«¿≈»¿«∆¿«»

‡Bהזה  ÈeÏÈb È‡Ó BÈ‡≈≈ƒƒ
e‰L‡בכלל ÌLÎe .'eÎ¿≈∆

,‡n‡ÂŒ‡a‡ „eÁÈa ובינה חכמה ¿ƒ«»¿ƒ»
העליונים  ‰e‡שבמוחין ÔÎ BÓk¿≈

‡˜eÂ ÔÈt‡ŒÈÚÊ „eÁÈa¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
CLÓpL ,˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒƒ∆ƒ¿»
והמלכות  המידות של החיצוני שיחוד

„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁaÓ ˜«ƒ¿ƒ«≈«¿
ÔÈt‡ŒÈÚÊc נמוכה מדרגה ƒ¿≈«¿ƒ

‡Ïבמידות .(„ ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¬»
‡n‡ÂŒ‡a‡c ÈÓÈt „eÁÈƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»

בפנימיותם היא והבינה החכמה והתחברות התאחדות BÊכאשר È‰¬≈
‰ÎLÓ‰ והשפעה ‡Bהתגלות ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ «¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚÏ B˜Ó ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ החיות שכל כיון כי ≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»»»
מלכחילה  הרי חיצונית הארה אלא אינה לעולמות על הנמשכת היא השפעתה

שלמעל  פנימיים יחודים אבל חיצוניים, יחודים ממשיכים ידי מעולמות ה

האלוקות  Úe„iÎÂ41‡n‡ÂŒ‡a‡cמעצמיות ÈÓÈt „eÁÈaL ¿«»«∆¿ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»
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יד     

ּבבירּור  העבֹודה ׁשעלֿידי זאת, ועֹוד ְְְֱֲִֵֵֶַָָָֹֹהאלקית.

ּבּנפׁש ּגם ניתוּסף ּגּופא (ּגֹורעין) הּבהמית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנפׁש

הּכתּוב 55האלקית  ּבפירּוׁש וכּידּוע מׁשכני 56, ְְְֱִִֵֵַַַָָָָֹ

ׁשּבתחּלת  (אף רּבים לׁשֹון נרּוצה נרּוצה, ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָאחרי

ׁשּלאחרי  יחיד), לׁשֹון מׁשכני, נאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב

מׁשכני  נאמר (עליה האלקית ּפֹועלת 57ׁשּנפׁש ( ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לאהבה  ּתתהּפ היא ׁשּגם הּבהמית נפׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבירּור 

ּבׁשני  רּבים, לׁשֹון נרּוצה נאמר (ׁשּלכן ה' ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָאת

הּבהמית  ונפׁש האלקית ּדנפׁש אזי 57הרצֹונֹות ,( ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ

היא  הּבהמית ּדנפׁש ׁשהאהבה ּדכיון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּדרּבה,

הּבהמית  נפׁש ּבירּור עלֿידי הּנה מרּוצה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבדר

(אף  האלקית ּבּנפׁש ּגם המרּוצה ענין ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה

ולא  והדרגה, ּבסדר עבֹודתּה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּצדֿעצמ ּה

רּבי  לׁשֹון נרּוצה וזהּו מרּוצה), ּבדר ֿ ׁשעל ם, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָ

לא  הּמרּוצה ענין נעׂשה הּבהמית נפׁש ּבירּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹידי

המרּוצה), טבע ּבּה (ׁשּיׁש הּבהמית ּבּנפׁש ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָרק

ּׁשּניתוּסף  מה ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאּלא

נפׁש ּבירּור עלֿידי (מֹוסיפין) האלקית ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבּנפׁש

(ּגֹורעין  ּׁשּכתּוב ּומה (ּגֹורעין). ְְֲִִִֶַַַָהּבהמית

הּוא  הּדרי ׁשה ענין הּנה ודֹורׁשין, ְְְְִִִִִִֵַַָּומֹוסיפין)

ּׁשּכתּוב  מה גֹו',58עלּֿדר היטב וחקרּת ודרׁשּת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּולתּקנֹו הרע ּדּקּות ּגם ּולחּפׂש לפׁשּפׁש ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָּדהינּו

כּו'.

ÌÓ‡ ּבירּור עם קׁשּור הּדריׁשה ׁשענין ּכיון »¿»ְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבתחּלת  להיֹות צרי זה הרי כּו', ְְֲִִִִֵֶַַָָהרע

ּומּדּוע  ּומֹוסיפין, ּדגֹורעין הענין לפני ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהעבֹודה,

א ּומֹוסיפין. ּגֹורעין לאחרי ודֹורׁשין ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַנאמר

ּבדריׁשה  יֹותר נעלה ענין ּגם ׁשּיׁש הּוא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהענין

ׁשּזהּו ּומֹוסיפין, ּדגֹורעין העבֹודה לאחרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשּבא

ּׁשּכתּוב  מה ּכי 59עלּֿדר גֹו' מּׁשם ּובּקׁשּתם ְִִִֶֶֶֶַַַָָ

הּקלּפֹות  על קאי ּדׁשם ּדייקא, מּׁשם גֹו', ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָתדרׁשּנּו
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‰‡È˜Ï˙("גורעין") LÙ ÏL ÌÈÈÚa (ÔÈÙÈÒBÓ) ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆∆»¡…ƒ

את האדם.להגביר על ופעולתה È„ÈŒÏÚLהשפעתה ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈
eÈa ‰„BÚ‰ בקדושה הטוב והעלאת והרע הטוב בין LÙההבדלה »¬»¿≈∆∆

‡Ùeb (ÔÈÚBb) ˙ÈÓ‰a‰ עצמהLÙpa Ìb ÛqÂ˙È ««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈««∆∆
˙È˜Ï‡‰55,"ה"גורעין שגם היינו »¡…ƒ

כאשר  כי "מוסיפין", בעצם הוא עצמו

ממילא  הבהמית, נפשו את מברר האדם

האלוקית  בנפש תוספת »«»¿Úe„iÎÂיש
החסידות  ≈¿LeÈÙaבתורת

e˙k‰56EÈÁ‡ ÈÎLÓ «»»¿≈ƒ«¬∆
,‰ˆe מבקשת ישראל כנסת »»

וימשוך  שיקרב הוא ברוך מהקדוש

אתו, יחד ו"נרוצה" אליו אותה

הכתוב בלשון ««eˆ‰ומדייקים
˙lÁ˙aL Û‡) ÌÈa ÔBLÏ¿«ƒ«∆ƒ¿ƒ«
ÔBLÏ ,ÈÎLÓ Ó‡ e˙k‰«»∆¡«»¿≈ƒ¿

„ÈÁÈ לומר ראוי היה כן ואם »ƒ
ארוץ  תקרבני, שכאשר "ארוצה",

לשון  "נרוצה" כתוב זאת ובכל אליך,

משום  הוא הדבר וטעם ),רבים,
˙È˜Ï‡‰ LÙpL ÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆∆∆»¡…ƒ

ÈÎLÓ Ó‡ ‰ÈÏÚ)57( »∆»∆¡«»¿≈ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙ eÈa ˙ÏÚBt∆∆¿≈∆∆««¬ƒ

Ct‰˙z ‡È‰ ÌbL להיות מטבעה ∆«ƒƒ¿«≈
הגשמי  העולם לענייני נמשכת

Ó‡ ÔÎlL) '‰ ˙‡ ‰‰‡Ï¿«¬»∆∆»≈∆¡«
ÈLa ,ÌÈa ÔBLÏ ‰ˆe»»¿«ƒƒ¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙BBˆ‰»¿¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ57ÈÊ‡ ,( ¿∆∆««¬ƒ¬«
,‰ac‡ את שמונעים בלבד זו לא «¿«»

הנפש  של וההשפעה ההתפשטות

להיפך  אלא «≈¿ÔÂÈÎcהבהמית
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ‰‰‡‰L∆»«¬»¿∆∆««¬ƒ

,‰ˆeÓ C„a ‡È‰ ביתר שהיא ƒ¿∆∆¿»
רגילה  הליכה לגבי כוח ובתוספת שאת

LÙ eÈa È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה הטבע והפיכת ««¬ƒ

‰ˆeÓ‰ ÔÈÚ ‰NÚ עליה «¬∆ƒ¿««¿»
בריצה  שאת, ביתר »Ìbוהתחזקות

Œ„vnL Û‡) ˙È˜Ï‡‰ LÙpa«∆∆»¡…ƒ«∆ƒ«
d˙„BÚ dÓˆÚ הנפש של «¿»¬»»

בהליכה  היא ∆≈¿„Òaהאלוקית
,‰‚„‰Â והדרגתי מסודרת לשלב עליה משלב eÓˆ‰ת C„a ‡ÏÂ ¿«¿»»¿…¿∆∆¿»

מכשולים  פני על ומדלגים דרגה בכל מתעכבים לא eˆ‰שבה e‰ÊÂ ,(¿∆»»
ÔÈÚ ‰NÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ eÈa È„ÈŒÏÚL ,ÌÈa ÔBLÏ¿«ƒ∆«¿≈≈∆∆««¬ƒ«¬∆ƒ¿«
‰ˆeÓ‰ ÚË da LiL) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˜ ‡Ï ‰ˆen‰«¿»…««∆∆««¬ƒ∆≈»∆««¿»

עצמה  מצד והמנוחה ההתיישבות ‰‡È˜Ï˙,והעדר LÙpa Ìb ‡l‡ ,(∆»««∆∆»¡…ƒ
מטבעה, זה שאין Ó‰למרות e‰fL∆∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙpa ÛqÂ˙ÈpM∆ƒ¿«≈«∆∆»¡…ƒ
LÙ eÈa È„ÈŒÏÚ (ÔÈÙÈÒBÓ)ƒƒ«¿≈≈∆∆

.(ÔÈÚBb) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ
ÔÈÚBb) e˙kM ‰Óe«∆»¿ƒ
ÔÈÚ ‰p‰ ,ÔÈLB„Â (ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ¿¿ƒƒ≈ƒ¿«

‰LÈc‰ האדם בנפש ה' בעבודת «¿ƒ»
e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ ‡e‰58 «∆∆«∆»

עדות  גביית לגבי «¿»«¿zL„Âבתורה
,'B‚ ËÈ‰ z˜ÁÂ מובן ומזה ¿»«¿»≈≈

בחקירה  צורך יש ה' בעבודת שגם

ובדיקה  וחיפוש ¿»¿eÈ‰cודרישה
˙ewc Ìb NtÁÏe LtLÙÏ¿«¿≈¿«≈««

Ú‰ חיפוש ללא בגלוי נראה שאינו »«
eÎ'מדוקדק  Bw˙Ïe להסתפק ולא ¿«¿

ובולט. שניכר הגס הרע בתיקון

ÌÓ‡ השאלה נשאלת ÔÂÈkלכאורה »¿»≈»
‰LÈc‰ ÔÈÚL תיקון ה', בעבודת ∆ƒ¿««¿ƒ»

הדק, ‰Úהרע eÈa ÌÚ eL»̃ƒ≈»«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Ê È‰ ,'eÎ¬≈∆»ƒƒ¿
ÔÈÚ‰ ÈÙÏ ,‰„BÚ‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«»¬»ƒ¿≈»ƒ¿»

,ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚB‚c תוספות שהם ¿¿ƒƒƒ
עצמה  בקדושה »»ÚecÓeועליות

ÔÈÚBb ÈÁ‡Ï ÔÈLB„Â Ó‡∆¡«¿¿ƒ¿«¬≈¿ƒ
ÔÈÙÈÒBÓe הוא העבודה סדר והרי ƒƒ

טוב".? "ועשה כך ואחר מרע" "סור

LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ לכך בנוסף «»ƒ¿»∆≈
יש  הרע, תיקון היא »Ìbש"דרישה"

‰LÈ„a ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆≈ƒ¿ƒ»
‰„BÚ‰ ÈÁ‡Ï ‡aL∆»¿«¬≈»¬»
ŒÏÚ e‰fL ,ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚB‚c¿¿ƒƒƒ∆∆«

e˙kM ‰Ó Cc59 שאם בתורה ∆∆«∆»
ח"ו  גלות תבוא כראוי שלא ינהגו

'B‚ ÌMÓ ÌzLwe הקדוש את ƒ«¿∆ƒ»
הוא ÌMÓברוך ,'B‚ epL„˙ Èkƒƒ¿¿∆ƒ»
,‡˜ÈÈc ואומר מדייק והפסוק »¿»

תהיה  ה' אל ולהתקרב לשוב שהבקשה

ÏÚ"משם" È‡˜ ÌLc היפך ¿»»≈«
הם  כשם ‰BtÏw˙הקדושה עליו, ומעלימים האלוקי האור על המכסים «¿ƒ
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ּבנפׁשp‰Â‰ז) ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו הּנסירה ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּתֹורה'42האדם  ּב'אֹור ּכמבֹואר ,43 ְְַָָָָָ

הּפסּוק  על נׁשמתֹוֿעדן וקדם 44מהּמּגיד אחֹור ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הראׁשֹון 45צרּתני, אדם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

כּו'. הקּב"ה נּסרֹו ואחרּֿכ נבראּו, ּפרצּופין ְְְְְִִִַַַַָָָּדּו

ּברא  ּבאֹוריתא הקּב"ה הלא להקׁשֹות, ְְְְְֲֵַַַָָָָָֹויׁש

קטן 46עלמא  עֹולם ׁשהּוא האדם וגם (ולזאת 47, ְְְֶַָָָָָָָָָֹ

ּבהתהּוּותֹו האדם עניני ּכל להיֹות 48הּנה צריכים ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ

הּנסירה  ענין מרּומז והיכן ּבּתֹורה), ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנרמזים

נׁשמתֹוֿעדן  אדמּו"ר כ"ק [ּובהּגהת :49ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָָ

ּכתיב  והא מּצלעֹותיו,50וצריֿעּיּון, אחת וּיּקח ְְְְִִִִִַַַַַָָָ

ּולדעת  ח . ּפר ׁשה ר ּבה ּובמדרׁש רׁש"י  ּפירּוׁש ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעּין

לֹומר  ויׁש ניחא. יז ּפרׁשה רּבה ּבמדרׁש ְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשמּואל

ּבענין  זה אין זהר 51ּדוּיּקח ּתּקּוני עּין נסירה. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי הּוא, הענין א נח]. ְִִִֶַַַָָָּתּקּון

הּתֹורה 52ּבּגמרא  נדרׁשת ׁשּבהן מהּמּדֹות ׁשאחת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּפסּוק  ּוכמֹו ודֹורׁשין, ּומֹוסיפין ּגֹורעין 53היא ְְְְִִִִִַָ

ז"ל  רּבֹותינּו ודרׁשּו הּפר, מּדם ּדם 52ולקח ְְְִֵַַַַַָָָָ

הרצּפה  על הּדם נׁשּפ ׁשאם יקּבלּנּו, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהּפר

הּמ"ם  ׁשּגֹורעין ורֹוצהֿלֹומר ּפסּול, ְְֲִֵֶֶַַַָָואספֹו

וזהּו הּפר , ּתיבת  על ּומֹוסיפין מּדם, ְִִִִֵֵֶַַַַַָמּתיבת

זֹו מּתיבה ונֹוסרין ׁשּגֹורעין לנסירה, ְְְְְִִִִִִֵֶָָּדמיֹון

ּבעבֹודה, וענינֹו אחרת. ּתיבה על ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּומֹוסיפין

נפׁש ׁשל מההתּפּׁשטּות (ּגֹורעין) לגרֹוע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּצרי

עצמ ּדקּדׁש ּבאֹופן ההנהגה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָהּבהמית,

ל לגמרי,54ּבּמּותר ּפריׁשּות ׁשל לענין ועד , ְְְְְְְִִֵֶַַַָָ

נפׁש ׁשל ּבענינים (מֹוסיפין) להֹוסיף ּגם ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָוצרי
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ואילך.42) (218 ע' תש"ט (סה"מ פ"ה תש"ט הסליחה עמך כי ד"ה גם וראה  ואילך. נט ע' עת"ר סה"מ ראה - לקמן בהבא

ב.43) ה.44)עט, קלט, ובפרש"י.45)תהלים א סא, א.46)ברכות פ"א, ב"ר ואילך. א קסב, זח"ב פקודי 47)ראה תנחומא

א). קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג והתהוותם.48)ג. תש"ט: ובסה"מ עת"ר. בסה"מ שם 49)כ"ה עת"ר בסה"מ

שם). תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת כא.50)(נעתק ב, תש"ט:51)בראשית ובסה"מ עת"ר. בסה"מ כ"ה

א.52)כענין. כה, ה.53)זבחים ד, פ"ל.54)ויקרא ספכ"ז. פ"ז. תניא וראה כא. יד, ראה פ' ופרש"י ספרי א. כ, יבמות

    
‰„BÚa Ìb BLÈ ‰ÈÒp‰ ÔÈÚ ‰p‰Â (Ê'ה הרוחנית עבודת ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»∆¿«»¬»

Ì„‡‰ LÙa42'‰Bz B‡'a ‡BÓk ,43„Èbn‰Ó ¿∆∆»»»«¿»¿»≈««ƒ
‰eÒt˜ממעזריטש ÏÚ Ô„ÚŒB˙ÓL44,Èzˆ Ì„˜Â BÁ‡ ƒ¿»≈∆««»»»∆∆«¿»ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰c45ÔÈÙeˆt ec ÔBL‡‰ Ì„‡ ¿ƒ≈»¿«≈«»»»ƒ«¿ƒ
Bq CkŒÁ‡Â ,e‡ƒ¿¿¿««»ƒ¿

'eÎ ‰"a˜‰ אדם שבריאת כלומר «»»
כזה  באופן היתה אשתו וחוה הראשון

שני  עם נוצר האדם שמלכחילה

הוא פר  ברוך הקדוש כך ואחר צופים

חוה. את ממנו ויצר אותו ≈¿LÈÂ'ניסר'
‰"a˜‰ ‡Ï‰ ,˙BL˜‰Ï¿«¿¬…«»»

‡ÓÏÚ ‡a ‡˙ÈB‡a46, כדברי ¿«¿»»»»¿»
 ֿ הקדושֿברוך הבריאה שבעת הזוהר

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל הוא

כמו  היא שהתורה המדרש וכדברי

הבית  את בונה הבנאי פיה שעל תכנית

ÌÏBÚ ‡e‰L Ì„‡‰ Ì‚Â¿«»»»∆»
ÔË˜47 ידי על נברא הוא אף »»

כביכול, הסתכל, הוא ברוך שהקדוש

ÈÈÚבתורה  Ïk ‰p‰ ˙‡ÊÏÂ)¿»…ƒ≈»ƒ¿¿≈
B˙ee‰˙‰a Ì„‡‰48 הפרטים כל »»»¿ƒ¿«

בריאתו  לאופן ÌÈÎÈ¿̂ƒƒהקשורים
,(‰Bza ÌÈÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ«»

השאלה  ÊÓeÓונשאלת ÔÎÈ‰Â¿≈»¿»
˙‰b‰e] ‰Bza ‰ÈÒp‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»«»¿«»«

"eÓ„‡ ˜"Î הרש"ב הרבי «¿
Ô„ÚŒB˙ÓL49: קושיא על שואל ƒ¿»≈∆

היכן ÔeiÚŒCÈˆÂ,זו  השאלה מה ¿»ƒƒ
הנסירה  ענין בתורה «¿Â‰‡נזכר

È˙k50 חוה בריאת לגבי כתוב והרי ¿ƒ
ÔiÚ ,ÂÈ˙BÚÏvÓ ˙Á‡ ÁwiÂ«ƒ«««ƒ«¿»«≈
‰a L„Óe È"L LeÈt≈«ƒ¿ƒ¿««»
Ï‡eÓL ˙Ú„Ïe .Á ‰Lt»»»¿««¿≈

ÊÈ ‰Lt ‰a L„Óa המפרש ¿ƒ¿««»»»»
האדם  מגוף האשה בריאת אופן את

התורה  על רש"י מפירוש אחר באופן

‡ÁÈ שענין אומרים מדוע פלא זה ואין ƒ»
בתורה  נזכר לא ÓBÏהנסירה LÈÂ .¿≈«

ÔÈÚa ‰Ê ÔÈ‡ ÁwiÂc51‰ÈÒ נזכר היכן לשאול מקום יש שאכן כך ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿ƒ»
בתורה. הנסירה Á].?ענין Ôewz ‰Ê Èewz ÔiÚ«≈ƒ≈…«ƒ

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ בעבודת שהוא כפי הרוחנית, במשמעות הנסירה, שעניין «»ƒ¿»
הוא  Óba‡האדם e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ52˙Bcn‰Ó ˙Á‡L «ƒ«∆»«¿»»∆««≈«ƒ

z‰ ˙L„ Ô‰aL‰B ובה ∆»∆ƒ¿∆∆«»
ולומדים  התורה פסוקי את דורשים

הלכות  ÔÈÚBbמהם ‡È‰ƒ¿ƒ
BÓÎe ,ÔÈLB„Â ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ¿¿ƒ¿

eÒta53ÌcÓ˜לדוגמא  Á˜ÏÂ «»¿»«ƒ«
,t‰ ביום הכהן עבודת לגבי האמור «»

Ï"Êהכיפורים  eÈ˙Ba eL„Â52 ¿»¿«≈«
,epÏa˜È t‰Ó Ìc לקבל שעליו »≈«»¿«¿∆

ומכאן  עצמו. מהפר שבא דם רק

Ìc‰ CtL Ì‡L מהפרÏÚ ∆ƒƒ¿««»«
ÏeÒt BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ אפשר ואי »ƒ¿»«¬»»
המזבח, על ממנו ∆¿Œ‰ˆBÂלהזות

ÓBÏ זה דין של הלימוד שאופן «
הוא  הפסוק ÔÈÚBbL∆¿ƒמלשון

ומפחיתים  ÈzÓ˙לוקחים Ì"n‰«≈ƒ≈«
˙Èz ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌcÓƒ«ƒƒ«≈«

,t‰ היה כאילו הפסוק את ודורשים «»
"מהפר" ÔBÈÓcכתוב e‰ÊÂ¿∆ƒ¿

,‰ÈÒÏ מנת על מהדבר חלק של ƒ¿ƒ»
אחר, למקום ÔÈÚBbL∆¿ƒלהעבירו

ÔÈÙÈÒBÓe BÊ ‰ÈzÓ ÔÈÒBÂ¿¿ƒƒ≈»ƒƒ
BÈÚÂ .˙Á‡ ‰Èz ÏÚ«≈»«∆∆¿ƒ¿»

‰„BÚa,הוא האדם בנפש הרוחנית »¬»
(ÔÈÚBb) ÚB‚Ï CÈvL∆»ƒƒ¿«¿ƒ

˙eËMt˙‰‰Ó וההשפעהÏL ≈«ƒ¿«¿∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙ,האדם È„ÈŒÏÚעל ∆∆««¬ƒ«¿≈

EÓˆÚ Lc˜c ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰««¿»»¿∆¿«≈«¿¿
EÏ ˙ena54, מלהיות להימנע «»¿

בדברים  אפילו העולם בהנאות שקוע

הדין  מעיקר ÔÈÚÏמותרים „ÚÂ¿«¿ƒ¿»
,ÈÓ‚Ï ˙eLÈt ÏL הימנעות ∆¿ƒ¿«¿≈

עם  מגע מכל מוחלטת פרישות כדי  עד

גשמיים Ìbדברים CÈˆÂ בנוסף ¿»ƒ«
הבהמית  הנפש מענייני להיבדלות
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טו      

ּבבירּור  העבֹודה ׁשעלֿידי זאת, ועֹוד ְְְֱֲִֵֵֶַָָָֹֹהאלקית.

ּבּנפׁש ּגם ניתוּסף ּגּופא (ּגֹורעין) הּבהמית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָנפׁש

הּכתּוב 55האלקית  ּבפירּוׁש וכּידּוע מׁשכני 56, ְְְֱִִֵֵַַַָָָָֹ

ׁשּבתחּלת  (אף רּבים לׁשֹון נרּוצה נרּוצה, ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָאחרי

ׁשּלאחרי  יחיד), לׁשֹון מׁשכני, נאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּכתּוב

מׁשכני  נאמר (עליה האלקית ּפֹועלת 57ׁשּנפׁש ( ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לאהבה  ּתתהּפ היא ׁשּגם הּבהמית נפׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבירּור 

ּבׁשני  רּבים, לׁשֹון נרּוצה נאמר (ׁשּלכן ה' ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָאת

הּבהמית  ונפׁש האלקית ּדנפׁש אזי 57הרצֹונֹות ,( ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹ

היא  הּבהמית ּדנפׁש ׁשהאהבה ּדכיון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּדרּבה,

הּבהמית  נפׁש ּבירּור עלֿידי הּנה מרּוצה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבדר

(אף  האלקית ּבּנפׁש ּגם המרּוצה ענין ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה

ולא  והדרגה, ּבסדר עבֹודתּה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּצדֿעצמ ּה

רּבי  לׁשֹון נרּוצה וזהּו מרּוצה), ּבדר ֿ ׁשעל ם, ְְְְִֶֶֶֶַַָָָ

לא  הּמרּוצה ענין נעׂשה הּבהמית נפׁש ּבירּור ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹידי

המרּוצה), טבע ּבּה (ׁשּיׁש הּבהמית ּבּנפׁש ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָרק

ּׁשּניתוּסף  מה ׁשּזהּו האלקית, ּבּנפׁש ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאּלא

נפׁש ּבירּור עלֿידי (מֹוסיפין) האלקית ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּבּנפׁש

(ּגֹורעין  ּׁשּכתּוב ּומה (ּגֹורעין). ְְֲִִִֶַַַָהּבהמית

הּוא  הּדרי ׁשה ענין הּנה ודֹורׁשין, ְְְְִִִִִִֵַַָּומֹוסיפין)

ּׁשּכתּוב  מה גֹו',58עלּֿדר היטב וחקרּת ודרׁשּת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּולתּקנֹו הרע ּדּקּות ּגם ּולחּפׂש לפׁשּפׁש ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָּדהינּו

כּו'.

ÌÓ‡ ּבירּור עם קׁשּור הּדריׁשה ׁשענין ּכיון »¿»ְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבתחּלת  להיֹות צרי זה הרי כּו', ְְֲִִִִֵֶַַָָהרע

ּומּדּוע  ּומֹוסיפין, ּדגֹורעין הענין לפני ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהעבֹודה,

א ּומֹוסיפין. ּגֹורעין לאחרי ודֹורׁשין ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַנאמר

ּבדריׁשה  יֹותר נעלה ענין ּגם ׁשּיׁש הּוא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהענין

ׁשּזהּו ּומֹוסיפין, ּדגֹורעין העבֹודה לאחרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָׁשּבא

ּׁשּכתּוב  מה ּכי 59עלּֿדר גֹו' מּׁשם ּובּקׁשּתם ְִִִֶֶֶֶַַַָָ

הּקלּפֹות  על קאי ּדׁשם ּדייקא, מּׁשם גֹו', ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָתדרׁשּנּו
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סדֿסח.55) ע' עת"ר סה"מ גם ד.56)ראה א, ד.57)שה"ש ב, ויקרא טו.58)לקו"ת יג, ראה כט.59)פ' ד, ואתחנן

    
‰‡È˜Ï˙("גורעין") LÙ ÏL ÌÈÈÚa (ÔÈÙÈÒBÓ) ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆∆»¡…ƒ

את האדם.להגביר על ופעולתה È„ÈŒÏÚLהשפעתה ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈
eÈa ‰„BÚ‰ בקדושה הטוב והעלאת והרע הטוב בין LÙההבדלה »¬»¿≈∆∆

‡Ùeb (ÔÈÚBb) ˙ÈÓ‰a‰ עצמהLÙpa Ìb ÛqÂ˙È ««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈««∆∆
˙È˜Ï‡‰55,"ה"גורעין שגם היינו »¡…ƒ

כאשר  כי "מוסיפין", בעצם הוא עצמו

ממילא  הבהמית, נפשו את מברר האדם

האלוקית  בנפש תוספת »«»¿Úe„iÎÂיש
החסידות  ≈¿LeÈÙaבתורת

e˙k‰56EÈÁ‡ ÈÎLÓ «»»¿≈ƒ«¬∆
,‰ˆe מבקשת ישראל כנסת »»

וימשוך  שיקרב הוא ברוך מהקדוש

אתו, יחד ו"נרוצה" אליו אותה

הכתוב בלשון ««eˆ‰ומדייקים
˙lÁ˙aL Û‡) ÌÈa ÔBLÏ¿«ƒ«∆ƒ¿ƒ«
ÔBLÏ ,ÈÎLÓ Ó‡ e˙k‰«»∆¡«»¿≈ƒ¿

„ÈÁÈ לומר ראוי היה כן ואם »ƒ
ארוץ  תקרבני, שכאשר "ארוצה",

לשון  "נרוצה" כתוב זאת ובכל אליך,

משום  הוא הדבר וטעם ),רבים,
˙È˜Ï‡‰ LÙpL ÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆∆∆»¡…ƒ

ÈÎLÓ Ó‡ ‰ÈÏÚ)57( »∆»∆¡«»¿≈ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙ eÈa ˙ÏÚBt∆∆¿≈∆∆««¬ƒ

Ct‰˙z ‡È‰ ÌbL להיות מטבעה ∆«ƒƒ¿«≈
הגשמי  העולם לענייני נמשכת

Ó‡ ÔÎlL) '‰ ˙‡ ‰‰‡Ï¿«¬»∆∆»≈∆¡«
ÈLa ,ÌÈa ÔBLÏ ‰ˆe»»¿«ƒƒ¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙BBˆ‰»¿¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ57ÈÊ‡ ,( ¿∆∆««¬ƒ¬«
,‰ac‡ את שמונעים בלבד זו לא «¿«»

הנפש  של וההשפעה ההתפשטות

להיפך  אלא «≈¿ÔÂÈÎcהבהמית
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ‰‰‡‰L∆»«¬»¿∆∆««¬ƒ

,‰ˆeÓ C„a ‡È‰ ביתר שהיא ƒ¿∆∆¿»
רגילה  הליכה לגבי כוח ובתוספת שאת

LÙ eÈa È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה הטבע והפיכת ««¬ƒ

‰ˆeÓ‰ ÔÈÚ ‰NÚ עליה «¬∆ƒ¿««¿»
בריצה  שאת, ביתר »Ìbוהתחזקות

Œ„vnL Û‡) ˙È˜Ï‡‰ LÙpa«∆∆»¡…ƒ«∆ƒ«
d˙„BÚ dÓˆÚ הנפש של «¿»¬»»

בהליכה  היא ∆≈¿„Òaהאלוקית
,‰‚„‰Â והדרגתי מסודרת לשלב עליה משלב eÓˆ‰ת C„a ‡ÏÂ ¿«¿»»¿…¿∆∆¿»

מכשולים  פני על ומדלגים דרגה בכל מתעכבים לא eˆ‰שבה e‰ÊÂ ,(¿∆»»
ÔÈÚ ‰NÚ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ eÈa È„ÈŒÏÚL ,ÌÈa ÔBLÏ¿«ƒ∆«¿≈≈∆∆««¬ƒ«¬∆ƒ¿«
‰ˆeÓ‰ ÚË da LiL) ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˜ ‡Ï ‰ˆen‰«¿»…««∆∆««¬ƒ∆≈»∆««¿»

עצמה  מצד והמנוחה ההתיישבות ‰‡È˜Ï˙,והעדר LÙpa Ìb ‡l‡ ,(∆»««∆∆»¡…ƒ
מטבעה, זה שאין Ó‰למרות e‰fL∆∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙpa ÛqÂ˙ÈpM∆ƒ¿«≈«∆∆»¡…ƒ
LÙ eÈa È„ÈŒÏÚ (ÔÈÙÈÒBÓ)ƒƒ«¿≈≈∆∆

.(ÔÈÚBb) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ
ÔÈÚBb) e˙kM ‰Óe«∆»¿ƒ
ÔÈÚ ‰p‰ ,ÔÈLB„Â (ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ¿¿ƒƒ≈ƒ¿«

‰LÈc‰ האדם בנפש ה' בעבודת «¿ƒ»
e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ ‡e‰58 «∆∆«∆»

עדות  גביית לגבי «¿»«¿zL„Âבתורה
,'B‚ ËÈ‰ z˜ÁÂ מובן ומזה ¿»«¿»≈≈

בחקירה  צורך יש ה' בעבודת שגם

ובדיקה  וחיפוש ¿»¿eÈ‰cודרישה
˙ewc Ìb NtÁÏe LtLÙÏ¿«¿≈¿«≈««

Ú‰ חיפוש ללא בגלוי נראה שאינו »«
eÎ'מדוקדק  Bw˙Ïe להסתפק ולא ¿«¿

ובולט. שניכר הגס הרע בתיקון

ÌÓ‡ השאלה נשאלת ÔÂÈkלכאורה »¿»≈»
‰LÈc‰ ÔÈÚL תיקון ה', בעבודת ∆ƒ¿««¿ƒ»

הדק, ‰Úהרע eÈa ÌÚ eL»̃ƒ≈»«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Ê È‰ ,'eÎ¬≈∆»ƒƒ¿
ÔÈÚ‰ ÈÙÏ ,‰„BÚ‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«»¬»ƒ¿≈»ƒ¿»

,ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚB‚c תוספות שהם ¿¿ƒƒƒ
עצמה  בקדושה »»ÚecÓeועליות

ÔÈÚBb ÈÁ‡Ï ÔÈLB„Â Ó‡∆¡«¿¿ƒ¿«¬≈¿ƒ
ÔÈÙÈÒBÓe הוא העבודה סדר והרי ƒƒ

טוב".? "ועשה כך ואחר מרע" "סור

LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ לכך בנוסף «»ƒ¿»∆≈
יש  הרע, תיקון היא »Ìbש"דרישה"

‰LÈ„a ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆≈ƒ¿ƒ»
‰„BÚ‰ ÈÁ‡Ï ‡aL∆»¿«¬≈»¬»
ŒÏÚ e‰fL ,ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚB‚c¿¿ƒƒƒ∆∆«

e˙kM ‰Ó Cc59 שאם בתורה ∆∆«∆»
ח"ו  גלות תבוא כראוי שלא ינהגו

'B‚ ÌMÓ ÌzLwe הקדוש את ƒ«¿∆ƒ»
הוא ÌMÓברוך ,'B‚ epL„˙ Èkƒƒ¿¿∆ƒ»
,‡˜ÈÈc ואומר מדייק והפסוק »¿»

תהיה  ה' אל ולהתקרב לשוב שהבקשה

ÏÚ"משם" È‡˜ ÌLc היפך ¿»»≈«
הם  כשם ‰BtÏw˙הקדושה עליו, ומעלימים האלוקי האור על המכסים «¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

    

ּבנפׁשp‰Â‰ז) ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו הּנסירה ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּתֹורה'42האדם  ּב'אֹור ּכמבֹואר ,43 ְְַָָָָָ

הּפסּוק  על נׁשמתֹוֿעדן וקדם 44מהּמּגיד אחֹור ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הראׁשֹון 45צרּתני, אדם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

כּו'. הקּב"ה נּסרֹו ואחרּֿכ נבראּו, ּפרצּופין ְְְְְִִִַַַַָָָּדּו

ּברא  ּבאֹוריתא הקּב"ה הלא להקׁשֹות, ְְְְְֲֵַַַָָָָָֹויׁש

קטן 46עלמא  עֹולם ׁשהּוא האדם וגם (ולזאת 47, ְְְֶַָָָָָָָָָֹ

ּבהתהּוּותֹו האדם עניני ּכל להיֹות 48הּנה צריכים ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ

הּנסירה  ענין מרּומז והיכן ּבּתֹורה), ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָנרמזים

נׁשמתֹוֿעדן  אדמּו"ר כ"ק [ּובהּגהת :49ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָָ

ּכתיב  והא מּצלעֹותיו,50וצריֿעּיּון, אחת וּיּקח ְְְְִִִִִַַַַַָָָ

ּולדעת  ח . ּפר ׁשה ר ּבה ּובמדרׁש רׁש"י  ּפירּוׁש ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָעּין

לֹומר  ויׁש ניחא. יז ּפרׁשה רּבה ּבמדרׁש ְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשמּואל

ּבענין  זה אין זהר 51ּדוּיּקח ּתּקּוני עּין נסירה. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי הּוא, הענין א נח]. ְִִִֶַַַָָָּתּקּון

הּתֹורה 52ּבּגמרא  נדרׁשת ׁשּבהן מהּמּדֹות ׁשאחת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּפסּוק  ּוכמֹו ודֹורׁשין, ּומֹוסיפין ּגֹורעין 53היא ְְְְִִִִִַָ

ז"ל  רּבֹותינּו ודרׁשּו הּפר, מּדם ּדם 52ולקח ְְְִֵַַַַַָָָָ

הרצּפה  על הּדם נׁשּפ ׁשאם יקּבלּנּו, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהּפר

הּמ"ם  ׁשּגֹורעין ורֹוצהֿלֹומר ּפסּול, ְְֲִֵֶֶַַַָָואספֹו

וזהּו הּפר , ּתיבת  על ּומֹוסיפין מּדם, ְִִִִֵֵֶַַַַַָמּתיבת

זֹו מּתיבה ונֹוסרין ׁשּגֹורעין לנסירה, ְְְְְִִִִִִֵֶָָּדמיֹון

ּבעבֹודה, וענינֹו אחרת. ּתיבה על ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּומֹוסיפין

נפׁש ׁשל מההתּפּׁשטּות (ּגֹורעין) לגרֹוע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּצרי

עצמ ּדקּדׁש ּבאֹופן ההנהגה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָהּבהמית,

ל לגמרי,54ּבּמּותר ּפריׁשּות ׁשל לענין ועד , ְְְְְְְִִֵֶַַַָָ

נפׁש ׁשל ּבענינים (מֹוסיפין) להֹוסיף ּגם ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָוצרי
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ואילך.42) (218 ע' תש"ט (סה"מ פ"ה תש"ט הסליחה עמך כי ד"ה גם וראה  ואילך. נט ע' עת"ר סה"מ ראה - לקמן בהבא

ב.43) ה.44)עט, קלט, ובפרש"י.45)תהלים א סא, א.46)ברכות פ"א, ב"ר ואילך. א קסב, זח"ב פקודי 47)ראה תנחומא

א). קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג והתהוותם.48)ג. תש"ט: ובסה"מ עת"ר. בסה"מ שם 49)כ"ה עת"ר בסה"מ

שם). תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת כא.50)(נעתק ב, תש"ט:51)בראשית ובסה"מ עת"ר. בסה"מ כ"ה

א.52)כענין. כה, ה.53)זבחים ד, פ"ל.54)ויקרא ספכ"ז. פ"ז. תניא וראה כא. יד, ראה פ' ופרש"י ספרי א. כ, יבמות

    
‰„BÚa Ìb BLÈ ‰ÈÒp‰ ÔÈÚ ‰p‰Â (Ê'ה הרוחנית עבודת ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»∆¿«»¬»

Ì„‡‰ LÙa42'‰Bz B‡'a ‡BÓk ,43„Èbn‰Ó ¿∆∆»»»«¿»¿»≈««ƒ
‰eÒt˜ממעזריטש ÏÚ Ô„ÚŒB˙ÓL44,Èzˆ Ì„˜Â BÁ‡ ƒ¿»≈∆««»»»∆∆«¿»ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰c45ÔÈÙeˆt ec ÔBL‡‰ Ì„‡ ¿ƒ≈»¿«≈«»»»ƒ«¿ƒ
Bq CkŒÁ‡Â ,e‡ƒ¿¿¿««»ƒ¿

'eÎ ‰"a˜‰ אדם שבריאת כלומר «»»
כזה  באופן היתה אשתו וחוה הראשון

שני  עם נוצר האדם שמלכחילה

הוא פר  ברוך הקדוש כך ואחר צופים

חוה. את ממנו ויצר אותו ≈¿LÈÂ'ניסר'
‰"a˜‰ ‡Ï‰ ,˙BL˜‰Ï¿«¿¬…«»»

‡ÓÏÚ ‡a ‡˙ÈB‡a46, כדברי ¿«¿»»»»¿»
 ֿ הקדושֿברוך הבריאה שבעת הזוהר

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל הוא

כמו  היא שהתורה המדרש וכדברי

הבית  את בונה הבנאי פיה שעל תכנית

ÌÏBÚ ‡e‰L Ì„‡‰ Ì‚Â¿«»»»∆»
ÔË˜47 ידי על נברא הוא אף »»

כביכול, הסתכל, הוא ברוך שהקדוש

ÈÈÚבתורה  Ïk ‰p‰ ˙‡ÊÏÂ)¿»…ƒ≈»ƒ¿¿≈
B˙ee‰˙‰a Ì„‡‰48 הפרטים כל »»»¿ƒ¿«

בריאתו  לאופן ÌÈÎÈ¿̂ƒƒהקשורים
,(‰Bza ÌÈÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ«»

השאלה  ÊÓeÓונשאלת ÔÎÈ‰Â¿≈»¿»
˙‰b‰e] ‰Bza ‰ÈÒp‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»«»¿«»«

"eÓ„‡ ˜"Î הרש"ב הרבי «¿
Ô„ÚŒB˙ÓL49: קושיא על שואל ƒ¿»≈∆

היכן ÔeiÚŒCÈˆÂ,זו  השאלה מה ¿»ƒƒ
הנסירה  ענין בתורה «¿Â‰‡נזכר

È˙k50 חוה בריאת לגבי כתוב והרי ¿ƒ
ÔiÚ ,ÂÈ˙BÚÏvÓ ˙Á‡ ÁwiÂ«ƒ«««ƒ«¿»«≈
‰a L„Óe È"L LeÈt≈«ƒ¿ƒ¿««»
Ï‡eÓL ˙Ú„Ïe .Á ‰Lt»»»¿««¿≈

ÊÈ ‰Lt ‰a L„Óa המפרש ¿ƒ¿««»»»»
האדם  מגוף האשה בריאת אופן את

התורה  על רש"י מפירוש אחר באופן

‡ÁÈ שענין אומרים מדוע פלא זה ואין ƒ»
בתורה  נזכר לא ÓBÏהנסירה LÈÂ .¿≈«

ÔÈÚa ‰Ê ÔÈ‡ ÁwiÂc51‰ÈÒ נזכר היכן לשאול מקום יש שאכן כך ¿«ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿ƒ»
בתורה. הנסירה Á].?ענין Ôewz ‰Ê Èewz ÔiÚ«≈ƒ≈…«ƒ

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ בעבודת שהוא כפי הרוחנית, במשמעות הנסירה, שעניין «»ƒ¿»
הוא  Óba‡האדם e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ52˙Bcn‰Ó ˙Á‡L «ƒ«∆»«¿»»∆««≈«ƒ

z‰ ˙L„ Ô‰aL‰B ובה ∆»∆ƒ¿∆∆«»
ולומדים  התורה פסוקי את דורשים

הלכות  ÔÈÚBbמהם ‡È‰ƒ¿ƒ
BÓÎe ,ÔÈLB„Â ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ¿¿ƒ¿

eÒta53ÌcÓ˜לדוגמא  Á˜ÏÂ «»¿»«ƒ«
,t‰ ביום הכהן עבודת לגבי האמור «»

Ï"Êהכיפורים  eÈ˙Ba eL„Â52 ¿»¿«≈«
,epÏa˜È t‰Ó Ìc לקבל שעליו »≈«»¿«¿∆

ומכאן  עצמו. מהפר שבא דם רק

Ìc‰ CtL Ì‡L מהפרÏÚ ∆ƒƒ¿««»«
ÏeÒt BÙÒ‡Â ‰tˆ‰ אפשר ואי »ƒ¿»«¬»»
המזבח, על ממנו ∆¿Œ‰ˆBÂלהזות

ÓBÏ זה דין של הלימוד שאופן «
הוא  הפסוק ÔÈÚBbL∆¿ƒמלשון

ומפחיתים  ÈzÓ˙לוקחים Ì"n‰«≈ƒ≈«
˙Èz ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌcÓƒ«ƒƒ«≈«

,t‰ היה כאילו הפסוק את ודורשים «»
"מהפר" ÔBÈÓcכתוב e‰ÊÂ¿∆ƒ¿

,‰ÈÒÏ מנת על מהדבר חלק של ƒ¿ƒ»
אחר, למקום ÔÈÚBbL∆¿ƒלהעבירו

ÔÈÙÈÒBÓe BÊ ‰ÈzÓ ÔÈÒBÂ¿¿ƒƒ≈»ƒƒ
BÈÚÂ .˙Á‡ ‰Èz ÏÚ«≈»«∆∆¿ƒ¿»

‰„BÚa,הוא האדם בנפש הרוחנית »¬»
(ÔÈÚBb) ÚB‚Ï CÈvL∆»ƒƒ¿«¿ƒ

˙eËMt˙‰‰Ó וההשפעהÏL ≈«ƒ¿«¿∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙ,האדם È„ÈŒÏÚעל ∆∆««¬ƒ«¿≈

EÓˆÚ Lc˜c ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰««¿»»¿∆¿«≈«¿¿
EÏ ˙ena54, מלהיות להימנע «»¿

בדברים  אפילו העולם בהנאות שקוע

הדין  מעיקר ÔÈÚÏמותרים „ÚÂ¿«¿ƒ¿»
,ÈÓ‚Ï ˙eLÈt ÏL הימנעות ∆¿ƒ¿«¿≈

עם  מגע מכל מוחלטת פרישות כדי  עד

גשמיים Ìbדברים CÈˆÂ בנוסף ¿»ƒ«
הבהמית  הנפש מענייני להיבדלות
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טז     

ּכּולכם, ׁשּנעׂשים ּובאֹופן מּדֹות, וז' ְְְְֲִִִֶֶֶַָׂשכלים

ּכאחד  הּנׁשמה.72לאחדים עצם מּצד ׁשהם ּכפי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכּידּוע  ּתׁשּובה, ימי עׂשרת ענין ּכללּות ּגם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו

הּזקן  רּבינּו ז"ל 73ּפירּוׁש רּבֹותינּו 74ּבמאמר ְֲֵֵֵֵַַַַַַָ

ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו כּו' אימת ְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּביחיד

ּדעׂש ׁשהעבֹודה הּכּפּורים, ליֹום ימי הּׁשנה רת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכפי  (ּביחיד), ה'ּיחידה' ּבחינת מּצד היא ְְְְְִִִִִִַַַָָָּתׁשּובה

הּנפׁש ּכחֹות עׂשר ּבכל וחֹודרת הן 75ׁשּנמׁשכת , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

ּדיּבּור  למחׁשבה ועד ּבמּדֹות, והן ְְְְְֲִִִֵַַָָּבמֹוחין

הּמעלֹות  ׁשיר אז אֹומרים ולכן ְְֲֲִִֵֶַַַָָּומעׂשה.

ּדייקא, מּמעמּקים הוי', קראתי ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָמּמעמּקים

ּדבירא, ועֹומקא ּדכּוּלא עֹומקא ּבחינת על ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּדקאי

עֹומק  ּבבחינת העבֹודה עלֿידי ּומתּגּלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁש

 ֿ אין עצמּות ּבבחינת ׁשּמּגיע הּנפׁש, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַּופנימּיּות

ענין  ּגם נעׂשה ועלֿידיֿזה ּברּוֿהּוא. ְְְֲִֵֶֶַַַַָסֹוף

וכמׁשל  כּו', הּפגמים ּכל ׁשּמתּקנת 76הּתׁשּובה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

למלאֹותֹו, ׁשּכׁשרֹוצין ויבׁש, הּנחרב ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּנהר

 ֿ ׁשעלֿידי הּנֹובע, ּומקֹור ּבּמעין ּבעֹומק ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָחֹופרין

מּמעמּקים  וזהּו הּנהר, ּומתמּלא חֹוזר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָזה

מּמעמּקים, ּבחינת ׁשעלֿידי הוי', ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָקראתי

ׁשּנתּגּלה  מאחר הוי', המׁשכת להיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָקראתי

הּוא  ועלּֿדרֿזה הּנֹובע. והּמעין הּמקֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבחינת

הּנפׁש. ּכחֹות ּבכל  ה'ּיחידה' ּבחינת המׁשכת ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹענין

הּמעין  נביעת התחלת להיֹות אפׁשר אי ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָאמנם,

מה  עלּֿדר התרחבּות, ׁשל ּבאֹופן הּתהֹום ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַמן

גֹו'77ׁשּכתּוב  רּבה ּתהֹום מעינֹות גֹו' ,78נבקעּו ְְְְְִֶַַָָ

להתלּבׁש יּוכל ׁשּלא ּביֹותר ּגדֹול אֹור יהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאז

ׁשל  ּבאֹופן היא הּנביעה התחלת אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּבכלי,

אבל  ּומתרחב), הֹול ואחרּֿכ) טיּפין ְְֲִִִִִֵֵַַַָָטיּפין

ה'ּיחידה'. ּבחינת הּמעין, עצם יׁשנֹו טיּפה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבכל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

שם.72) סע"ד.73)לקו"ת מג, תבוא 74.16)לקו"ת שבהערה סע"ג.75)ר"ה נד, ר"ה דרושי לקו"ת גם לקו"ת 76)ראה

ובכ"מ. ב. יא.77)שם, ז, רלט.78)נח ע' תרכ"ו סה"מ גם ראה

    
דעת) בינה, BcÓ˙(חכמה, 'ÊÂ,יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד, ¿ƒ

Á‡k„מלכות), ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎÏek ÌÈNÚpL ÔÙB‡e72ÈÙk , ¿∆∆«¬ƒ¿∆«¬»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ì‰L מתחלקת שלא אחת נקודה מהווים כולם שם ∆≈ƒ«∆∆«¿»»

לפרטים.

˙NÚ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿«¬∆∆
,‰eLz ÈÓÈ מזמור אומרים שבהם ¿≈¿»

המעלות" "שיר של »«»Úe„ikזה
Ô˜f‰ eÈa LeÈt73Ó‡Óa ≈«≈«»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba74˙ÓÈ‡ „ÈÁÈa «≈«¿»ƒ≈«
'eÎ הגמרא כדברי מתי, ביחיד

אלהינו  כה' "מי כתוב אחד שבמקום

כתוב  אחר ובמקום אליו" קראנו בכל

כ  סתירה זו ואין בהמצאו" ה' י "דרשו

דווקא  וביחיד תמיד עונה ה' בציבור

ÌÈÓÈ"בהמצאו" ‰NÚ el‡ ,≈¬»»»ƒ
ÌBÈÏ ‰M‰ L‡ ÔÈaL∆≈…«»»¿
˙NÚc ‰„BÚ‰L ,ÌÈetk‰«ƒƒ∆»¬»«¬∆∆
˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ ‰eLz ÈÓÈ¿≈¿»ƒƒ«¿ƒ«
ÈÙk ,(„ÈÁÈa) '‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
NÚ ÏÎa ˙„BÁÂ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆¿∆∆¿»∆∆

LÙp‰ ˙BÁk75ÔÈÁBÓa Ô‰ , …«∆∆≈¿ƒ
‰LÁÓÏ „ÚÂ ,˙BcÓa Ô‰Â¿≈¿ƒ¿«¿«¬»»

‰NÚÓe eaÈc שהמעלה היינו ƒ«¬∆
היא  תשובה ימי עשרת של המיוחדת

שבנפש  ה'יחידה' פעולת אלה שבימים

באה  נעלמת, היא השנה ימות שבכל

הן  והשפעה פעולה לה ויש גילוי לידי

הנהגת  על והן הנשמה חלקי כל על

בפועל. ‡Êהאדם ÌÈÓB‡ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»
תשובה  ימי ‰BÏÚn˙בעשרת ÈLƒ««¬

,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
,‡˜ÈÈc ÌÈwÓÚnÓ מדייק הפסוק ƒ«¬«ƒ»¿»

רבים  בלשון "ממעמקים" ואומר

לפנים  עומק על שמדובר להורות

ÈÁa˙שהכוונה È‡˜cמעומק  ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
‡˜ÓBÚÂ ‡leÎc ‡˜ÓBÚ¿»¿»¿¿»

,‡Èc,הבור ועומק הכול עומק ∆ƒ»
גנוז  הוא כלל שבדרך פנימי עניין

ŒÏÚונעלם  ‰lb˙Óe CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«∆«
˜ÓBÚ ˙ÈÁa ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿ƒ«∆
ÚÈbnL ,LÙp‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«∆∆∆«ƒ«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁa כאשר ƒ¿ƒ««¿≈»¿«¿≈∆

בנפש  עמוקים והכי פנימיים הכי הכוחות בהתגלות היא ∆¬»NÚ‰העבודה
ÏLÓÎÂ ,'eÎ ÌÈÓ‚t‰ Ïk ˙w˙nL ‰eLz‰ ÔÈÚ Ìb76 «ƒ¿««¿»∆¿«∆∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«

,LÈÂ Áp‰ ‰p‰ ממים ויבש לחרבה ÔÈˆBLkLשהפך «»»«∆¿»¿»≈∆¿∆ƒ
B˙B‡ÏÓÏ,בו לזרום ימשיכו ÓBÚa˜והמים ÔÈÙBÁ המקום של ¿«¿¿ƒ«∆

B˜Óeשהתייבש  ÔÈÚna המים ««¿»»
ÊBÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÚBp‰«≈«∆«¿≈∆≈
e‰ÊÂ ,‰p‰ ‡lÓ˙Óeƒ¿«≈«»»¿∆
,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
,ÌÈwÓÚnÓ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«ƒ«¬«ƒ
האדמה  בעומק המים למקור שנמשלה

,'ÈÂ‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï EÈ˙‡¿̃»ƒƒ¿«¿»«¬»»
˙ÈÁa ‰lb˙pL Á‡Ó≈««∆ƒ¿«»¿ƒ«
ŒÏÚÂ .ÚBp‰ ÔÈÚn‰Â B˜n‰«»¿««¿»«≈«¿«
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÊŒCc∆∆∆ƒ¿««¿»«
˙BÁk ÏÎa '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»¿»…

LÙp‰ מהמקור התגלות יש כאשר כי «∆∆
על  השפעה לכך יש והפנימי, העמוק

את  גם מאירה והיא הנפש חלקי כל

והנחותים. החיצוניים «¿«‡ÌÓ,הכוחות
˙ÏÁ˙‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿«¿»«
ÌB‰z‰ ÔÓ ÔÈÚn‰ ˙ÚÈ¿ƒ«««¿»ƒ«¿
ŒÏÚ ,˙eÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¬«

e˙kL ‰Ó Cc77 שבזמן בתורה ∆∆«∆»
BÈÚÓ˙המבולירידת  'B‚ eÚ˜ƒ¿¿«¿¿

'B‚ ‰a ÌB‰z78, אחת ובבת ¿«»
אבל  אדירה מים זרימת נהייתה

של  ופנימי עמוק רוחני אור בהתגלות

שההתחלה  אפשר אי שבנפש ה'יחידה'

כיון  גדולה, בהתרחבות «∆Ê‡Lתהיה
‡lL ˙BÈa ÏB„b B‡ ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈∆…

,ÈÏÎa LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ תהיה ולא «¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
ראויה  השפעה ‰˙ÏÁ˙לו ‡l‡∆»«¿»«

‰ÚÈp‰ שבנפש ה'יחידה' אור של «¿ƒ»
המעין  של הנביעה התחלת כמו היא

האדמה  ÏLבעומק ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆
CkŒÁ‡Â) ÔÈtÈË ÔÈtÈË ככל ƒƒƒƒ¿««»

והתקדמות  עליה ≈‰CÏBשישנה
Ï‡ ,(Á˙Óe זאת עם יחד ƒ¿«≈¬»

מועטת, בכמות היא הנביעה שהתחלת

tÈË‰הרי  ÏÎa מועטת בהארה וגם ¿»ƒ»
‰ÔÈÚn,בלבד  ÌˆÚ BLÈ∆¿∆∆««¿»

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa.הנפש עצם שהיא ¿ƒ««¿ƒ»
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ּגּופא 60וסטראֿאחרא  וההסּתר ּומההעלם , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּצעקה  ׁשּזֹוהי כּו', לאלקּות ּברצֹוא ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹיתעֹורר

גֹו' הּמיצר מן כּו', הריחּוק מּצד ֿ 61ׁשּבאה ׁשעל , ִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכלל  והדרגה ּבסדר ׁשּלא עלּיה נעׂשית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹידיֿזה

 ֿ ׁשעל האלקית ּבּנפׁש ההֹוספה מאׁשר יֹותר ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(עֹוד

ּגֹורעין  ענין ׁשּזהּו הּבהמית, נפׁש ּבירּור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַידי

הּלב, ּפנימּיּות ּבחינת התּגּלּות ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַּומֹוסיפין),

הּנׁשמה  ׁשרׁש ׁשּמּצד ּדלּבא רעּותא .62ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

מּמעמּקים e‰ÊÂח) הּמעלֹות ּדׁשיר הענין ּגם ¿∆ְְֲֲִִִִַַַַַָָ

לאמרֹו ׁשּמתחילים הּמזמֹור ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָגֹו',

ימי  עׂשרת ּבכל אֹותֹו ואֹומרים ְְְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה,

ּבראׁשֿהּׁשנה  ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹּתׁשּובה.

ׁשּמּוׁשרׁשת  ּכפי הּנׁשמה עצם מּצד היא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהעבֹודה

ולכן ,יתּבר ּבראׁשֿהּׁשנה ּבעצמּותֹו אֹומרים ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

גֹו' נחלתנּו את לנּו עצם 63יבחר מּצד ׁשּזהּו , ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמּוׁשרׁשת ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּנׁשמה

מּכלֿמקֹום  ליעקב, עׂשו ׁשאח אף הּנה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלכן,

יעקב  את ּׁשּכתּוב 64ואהב מה ּגם וזהּו 65ּדוקא. ְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אלקיכם, הוי' לפני ּכּולכם הּיֹום נּצבים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאּתם

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי קֹורין 66וכּמבֹואר זֹו ׁשּפרׁשה ְְְִִֵֶַָָָָָ

הּׁשנה  ראׁש קֹודם הּיֹום 67לעֹולם ּבמּלת ּומרּומז , ְְְִֶַַַָָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש על רּבא 68ּדקאי ּדינא יֹומא ,69, ְִֵַַַָָָָָָֹ

נּצבים  נׁשמֹות ניצֹוצי ּכל הּנה זה ְְִִִִֵֵֶָָָּוביֹום

כּו', הוי' לפני עד  הראׁשֹון, ּבמקֹורם ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּומתעּלים

הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד העבֹודה ּכללּות ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזֹוהי

ּבכל  להמׁשי צרי זה וענין ה'ּיחידה'. ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבחינת

מחֹוטב  וגֹו' ׁשבטיכם ּדראׁשיכם הּמדריגֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפרטי

מימי ׁשֹואב עד אחד 70עצי ּבכל ׁשּדּוגמתם , ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבּנפׁש הּמדריגֹות עׂשר הם ג'71מּיׂשראל , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
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יז      

ּכּולכם, ׁשּנעׂשים ּובאֹופן מּדֹות, וז' ְְְְֲִִִֶֶֶַָׂשכלים

ּכאחד  הּנׁשמה.72לאחדים עצם מּצד ׁשהם ּכפי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכּידּוע  ּתׁשּובה, ימי עׂשרת ענין ּכללּות ּגם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו

הּזקן  רּבינּו ז"ל 73ּפירּוׁש רּבֹותינּו 74ּבמאמר ְֲֵֵֵֵַַַַַַָ

ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו כּו' אימת ְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּביחיד

ּדעׂש ׁשהעבֹודה הּכּפּורים, ליֹום ימי הּׁשנה רת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכפי  (ּביחיד), ה'ּיחידה' ּבחינת מּצד היא ְְְְְִִִִִִַַַָָָּתׁשּובה

הּנפׁש ּכחֹות עׂשר ּבכל וחֹודרת הן 75ׁשּנמׁשכת , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

ּדיּבּור  למחׁשבה ועד ּבמּדֹות, והן ְְְְְֲִִִֵַַָָּבמֹוחין

הּמעלֹות  ׁשיר אז אֹומרים ולכן ְְֲֲִִֵֶַַַָָּומעׂשה.

ּדייקא, מּמעמּקים הוי', קראתי ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָמּמעמּקים

ּדבירא, ועֹומקא ּדכּוּלא עֹומקא ּבחינת על ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּדקאי

עֹומק  ּבבחינת העבֹודה עלֿידי ּומתּגּלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁש

 ֿ אין עצמּות ּבבחינת ׁשּמּגיע הּנפׁש, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַּופנימּיּות

ענין  ּגם נעׂשה ועלֿידיֿזה ּברּוֿהּוא. ְְְֲִֵֶֶַַַַָסֹוף

וכמׁשל  כּו', הּפגמים ּכל ׁשּמתּקנת 76הּתׁשּובה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

למלאֹותֹו, ׁשּכׁשרֹוצין ויבׁש, הּנחרב ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּנהר

 ֿ ׁשעלֿידי הּנֹובע, ּומקֹור ּבּמעין ּבעֹומק ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָחֹופרין

מּמעמּקים  וזהּו הּנהר, ּומתמּלא חֹוזר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָזה

מּמעמּקים, ּבחינת ׁשעלֿידי הוי', ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָקראתי

ׁשּנתּגּלה  מאחר הוי', המׁשכת להיֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָקראתי

הּוא  ועלּֿדרֿזה הּנֹובע. והּמעין הּמקֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבחינת

הּנפׁש. ּכחֹות ּבכל  ה'ּיחידה' ּבחינת המׁשכת ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹענין

הּמעין  נביעת התחלת להיֹות אפׁשר אי ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָאמנם,

מה  עלּֿדר התרחבּות, ׁשל ּבאֹופן הּתהֹום ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַמן

גֹו'77ׁשּכתּוב  רּבה ּתהֹום מעינֹות גֹו' ,78נבקעּו ְְְְְִֶַַָָ

להתלּבׁש יּוכל ׁשּלא ּביֹותר ּגדֹול אֹור יהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאז

ׁשל  ּבאֹופן היא הּנביעה התחלת אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּבכלי,

אבל  ּומתרחב), הֹול ואחרּֿכ) טיּפין ְְֲִִִִִֵֵַַַָָטיּפין

ה'ּיחידה'. ּבחינת הּמעין, עצם יׁשנֹו טיּפה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבכל
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שם.72) סע"ד.73)לקו"ת מג, תבוא 74.16)לקו"ת שבהערה סע"ג.75)ר"ה נד, ר"ה דרושי לקו"ת גם לקו"ת 76)ראה

ובכ"מ. ב. יא.77)שם, ז, רלט.78)נח ע' תרכ"ו סה"מ גם ראה

    
דעת) בינה, BcÓ˙(חכמה, 'ÊÂ,יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד, ¿ƒ

Á‡k„מלכות), ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎÏek ÌÈNÚpL ÔÙB‡e72ÈÙk , ¿∆∆«¬ƒ¿∆«¬»ƒ¿∆»¿ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ Ì‰L מתחלקת שלא אחת נקודה מהווים כולם שם ∆≈ƒ«∆∆«¿»»

לפרטים.

˙NÚ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿«¬∆∆
,‰eLz ÈÓÈ מזמור אומרים שבהם ¿≈¿»

המעלות" "שיר של »«»Úe„ikזה
Ô˜f‰ eÈa LeÈt73Ó‡Óa ≈«≈«»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba74˙ÓÈ‡ „ÈÁÈa «≈«¿»ƒ≈«
'eÎ הגמרא כדברי מתי, ביחיד

אלהינו  כה' "מי כתוב אחד שבמקום

כתוב  אחר ובמקום אליו" קראנו בכל

כ  סתירה זו ואין בהמצאו" ה' י "דרשו

דווקא  וביחיד תמיד עונה ה' בציבור

ÌÈÓÈ"בהמצאו" ‰NÚ el‡ ,≈¬»»»ƒ
ÌBÈÏ ‰M‰ L‡ ÔÈaL∆≈…«»»¿
˙NÚc ‰„BÚ‰L ,ÌÈetk‰«ƒƒ∆»¬»«¬∆∆
˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ ‰eLz ÈÓÈ¿≈¿»ƒƒ«¿ƒ«
ÈÙk ,(„ÈÁÈa) '‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
NÚ ÏÎa ˙„BÁÂ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆¿∆∆¿»∆∆

LÙp‰ ˙BÁk75ÔÈÁBÓa Ô‰ , …«∆∆≈¿ƒ
‰LÁÓÏ „ÚÂ ,˙BcÓa Ô‰Â¿≈¿ƒ¿«¿«¬»»

‰NÚÓe eaÈc שהמעלה היינו ƒ«¬∆
היא  תשובה ימי עשרת של המיוחדת

שבנפש  ה'יחידה' פעולת אלה שבימים

באה  נעלמת, היא השנה ימות שבכל

הן  והשפעה פעולה לה ויש גילוי לידי

הנהגת  על והן הנשמה חלקי כל על

בפועל. ‡Êהאדם ÌÈÓB‡ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»
תשובה  ימי ‰BÏÚn˙בעשרת ÈLƒ««¬

,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
,‡˜ÈÈc ÌÈwÓÚnÓ מדייק הפסוק ƒ«¬«ƒ»¿»

רבים  בלשון "ממעמקים" ואומר

לפנים  עומק על שמדובר להורות

ÈÁa˙שהכוונה È‡˜cמעומק  ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
‡˜ÓBÚÂ ‡leÎc ‡˜ÓBÚ¿»¿»¿¿»

,‡Èc,הבור ועומק הכול עומק ∆ƒ»
גנוז  הוא כלל שבדרך פנימי עניין

ŒÏÚונעלם  ‰lb˙Óe CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«∆«
˜ÓBÚ ˙ÈÁa ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿ƒ«∆
ÚÈbnL ,LÙp‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«∆∆∆«ƒ«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁa כאשר ƒ¿ƒ««¿≈»¿«¿≈∆

בנפש  עמוקים והכי פנימיים הכי הכוחות בהתגלות היא ∆¬»NÚ‰העבודה
ÏLÓÎÂ ,'eÎ ÌÈÓ‚t‰ Ïk ˙w˙nL ‰eLz‰ ÔÈÚ Ìb76 «ƒ¿««¿»∆¿«∆∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«

,LÈÂ Áp‰ ‰p‰ ממים ויבש לחרבה ÔÈˆBLkLשהפך «»»«∆¿»¿»≈∆¿∆ƒ
B˙B‡ÏÓÏ,בו לזרום ימשיכו ÓBÚa˜והמים ÔÈÙBÁ המקום של ¿«¿¿ƒ«∆

B˜Óeשהתייבש  ÔÈÚna המים ««¿»»
ÊBÁ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÚBp‰«≈«∆«¿≈∆≈
e‰ÊÂ ,‰p‰ ‡lÓ˙Óeƒ¿«≈«»»¿∆
,'ÈÂ‰ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
,ÌÈwÓÚnÓ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«ƒ«¬«ƒ
האדמה  בעומק המים למקור שנמשלה

,'ÈÂ‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï EÈ˙‡¿̃»ƒƒ¿«¿»«¬»»
˙ÈÁa ‰lb˙pL Á‡Ó≈««∆ƒ¿«»¿ƒ«
ŒÏÚÂ .ÚBp‰ ÔÈÚn‰Â B˜n‰«»¿««¿»«≈«¿«
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÊŒCc∆∆∆ƒ¿««¿»«
˙BÁk ÏÎa '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»¿»…

LÙp‰ מהמקור התגלות יש כאשר כי «∆∆
על  השפעה לכך יש והפנימי, העמוק

את  גם מאירה והיא הנפש חלקי כל

והנחותים. החיצוניים «¿«‡ÌÓ,הכוחות
˙ÏÁ˙‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿«¿»«
ÌB‰z‰ ÔÓ ÔÈÚn‰ ˙ÚÈ¿ƒ«««¿»ƒ«¿
ŒÏÚ ,˙eÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¬«

e˙kL ‰Ó Cc77 שבזמן בתורה ∆∆«∆»
BÈÚÓ˙המבולירידת  'B‚ eÚ˜ƒ¿¿«¿¿

'B‚ ‰a ÌB‰z78, אחת ובבת ¿«»
אבל  אדירה מים זרימת נהייתה

של  ופנימי עמוק רוחני אור בהתגלות

שההתחלה  אפשר אי שבנפש ה'יחידה'

כיון  גדולה, בהתרחבות «∆Ê‡Lתהיה
‡lL ˙BÈa ÏB„b B‡ ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈∆…

,ÈÏÎa LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ תהיה ולא «¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
ראויה  השפעה ‰˙ÏÁ˙לו ‡l‡∆»«¿»«

‰ÚÈp‰ שבנפש ה'יחידה' אור של «¿ƒ»
המעין  של הנביעה התחלת כמו היא

האדמה  ÏLבעומק ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆
CkŒÁ‡Â) ÔÈtÈË ÔÈtÈË ככל ƒƒƒƒ¿««»

והתקדמות  עליה ≈‰CÏBשישנה
Ï‡ ,(Á˙Óe זאת עם יחד ƒ¿«≈¬»

מועטת, בכמות היא הנביעה שהתחלת

tÈË‰הרי  ÏÎa מועטת בהארה וגם ¿»ƒ»
‰ÔÈÚn,בלבד  ÌˆÚ BLÈ∆¿∆∆««¿»

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa.הנפש עצם שהיא ¿ƒ««¿ƒ»
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ּגּופא 60וסטראֿאחרא  וההסּתר ּומההעלם , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּצעקה  ׁשּזֹוהי כּו', לאלקּות ּברצֹוא ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹיתעֹורר

גֹו' הּמיצר מן כּו', הריחּוק מּצד ֿ 61ׁשּבאה ׁשעל , ִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּכלל  והדרגה ּבסדר ׁשּלא עלּיה נעׂשית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹידיֿזה

 ֿ ׁשעל האלקית ּבּנפׁש ההֹוספה מאׁשר יֹותר ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(עֹוד

ּגֹורעין  ענין ׁשּזהּו הּבהמית, נפׁש ּבירּור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַידי

הּלב, ּפנימּיּות ּבחינת התּגּלּות ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַּומֹוסיפין),

הּנׁשמה  ׁשרׁש ׁשּמּצד ּדלּבא רעּותא .62ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

מּמעמּקים e‰ÊÂח) הּמעלֹות ּדׁשיר הענין ּגם ¿∆ְְֲֲִִִִַַַַַָָ

לאמרֹו ׁשּמתחילים הּמזמֹור ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶֶַַָגֹו',

ימי  עׂשרת ּבכל אֹותֹו ואֹומרים ְְְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה,

ּבראׁשֿהּׁשנה  ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹּתׁשּובה.

ׁשּמּוׁשרׁשת  ּכפי הּנׁשמה עצם מּצד היא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהעבֹודה

ולכן ,יתּבר ּבראׁשֿהּׁשנה ּבעצמּותֹו אֹומרים ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

גֹו' נחלתנּו את לנּו עצם 63יבחר מּצד ׁשּזהּו , ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמּוׁשרׁשת ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהּנׁשמה

מּכלֿמקֹום  ליעקב, עׂשו ׁשאח אף הּנה ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלכן,

יעקב  את ּׁשּכתּוב 64ואהב מה ּגם וזהּו 65ּדוקא. ְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אלקיכם, הוי' לפני ּכּולכם הּיֹום נּצבים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאּתם

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי קֹורין 66וכּמבֹואר זֹו ׁשּפרׁשה ְְְִִֵֶַָָָָָ

הּׁשנה  ראׁש קֹודם הּיֹום 67לעֹולם ּבמּלת ּומרּומז , ְְְִֶַַַָָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש על רּבא 68ּדקאי ּדינא יֹומא ,69, ְִֵַַַָָָָָָֹ

נּצבים  נׁשמֹות ניצֹוצי ּכל הּנה זה ְְִִִִֵֵֶָָָּוביֹום

כּו', הוי' לפני עד  הראׁשֹון, ּבמקֹורם ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּומתעּלים

הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד העבֹודה ּכללּות ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזֹוהי

ּבכל  להמׁשי צרי זה וענין ה'ּיחידה'. ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבחינת

מחֹוטב  וגֹו' ׁשבטיכם ּדראׁשיכם הּמדריגֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּפרטי

מימי ׁשֹואב עד אחד 70עצי ּבכל ׁשּדּוגמתם , ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבּנפׁש הּמדריגֹות עׂשר הם ג'71מּיׂשראל , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
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ואילך.60) ב לב, ראה פ' ד. נו, חוקת לקו"ת ה.61)ראה קיח, סא.62)תהלים ע' עת"ר סה"מ ה.63)ראה מז, תהלים

ב.64) א, ט).65)מלאכי (כט, נצבים א.66)ר"פ מד, סע"ב.67)נצבים לא, מגילה תוס' ה"ב. פי"ג תפלה הל' רמב"ם

ס"ד. סתכ"ח או"ח ד).68)טושו"ע (ס, עשירי ד"ה נצבים עמוקות מגלה נצבים. ס"פ רזא ב,69)פענח לאיוב יונתן תרגום

א. רלא, ח"ג שם. וברמ"ז ב לב, ח"ב זהר וראה טֿי.70)א. שם, שם.71)נצבים נצבים בלקו"ת הובא א. פב, זח"ב ראה

    
הפרי  את מכסה הקדושה,Á‡Œ‡ËÒÂ60‡שהקליפה צד לא האחר, הצד ¿ƒ¿»«¬»

‡Ùeb zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Óe עצמוBÚ˙È האדם‡Bˆa רצון ≈«∆¿≈¿«∆¿≈»ƒ¿≈¿»
להתקרב vÓ„ותשוקה ‰‡aL ‰˜Úv‰ È‰BfL ,'eÎ ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ«¿»»∆»»ƒ«

'B‚ ˆÈn‰ ÔÓ ,'eÎ ˜eÁÈ‰61, היינו יֿה", קראתי המיצר "מן ככתוב »ƒƒ«≈«
לאלוקות  להתקרב והתעוררות רצון

(בשונה  עצמו מהריחוק שנובעים

שבאה  לאלוקות להתקרב מהתעוררות

ומצוות  תורה קיום חיובי, ממקור

ה') בגדולת ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLוהתבוננות
‰Ê מהכרה כתוצאה התקרבות ידי על ∆

חמור  הדבר כמה ועד הריחוק בגודל

„Òa ‡lL ‰iÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒ»∆…¿≈∆
˙BÈ „BÚ) ÏÏk ‰‚„‰Â¿«¿»»¿»≈
LÙpa ‰ÙÒB‰‰ L‡Ó≈¬∆«»»«∆∆
LÙ eÈa È„ÈŒÏÚL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«¿≈≈∆∆
ÔÈÚBb ÔÈÚ e‰fL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓe התקרבות למעשה שהיא ƒƒ
למרות  ולכן חיובי, בתהליך לאלוקות

תוספת  האלוקית בנפש מוסיפה שהיא

"נרוצה" של למצב אותה ומביאה רבה

דווקא  זאת בכל כטבעה, שלא

עצמו  מהריחוק שנובעת ההתקרבות

בסדר  "שלא והתקדמות עליה נחשבת

כלל" ‰˙elb˙והדרגה ‰NÚpL ,(∆«¬∆ƒ¿«
˙ÈÁa ,l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«≈¿ƒ«

‡aÏc ‡˙eÚ הלב vnL„רצון ¿»¿ƒ»∆ƒ«
‰ÓLp‰ LL62 שלמעלה …∆«¿»»

הגלויים. מהכוחות

ÈLc ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆«»ƒ¿»¿ƒ
,'B‚ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ
ÌÈÏÈÁ˙nL BÓÊn‰ e‰fL∆∆«ƒ¿∆«¿ƒƒ
,‰M‰ŒL‡a BÓ‡Ï¿»¿¿…«»»
˙NÚ ÏÎa B˙B‡ ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ¿»¬∆∆

‰eLz ÈÓÈ בתחילת כנזכר ¿≈¿»
המאמר.

ŒL‡a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…
„vÓ ‡È‰ ‰„BÚ‰ ‰M‰«»»»¬»ƒƒ«
˙LLenL ÈÙk ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿ƒ∆¿∆∆

,Ca˙È B˙eÓˆÚa לעבודה בדומה ¿«¿ƒ¿»≈
לעיל, האמורה "ודורשין" של הנעלית

הנשמה שורש ואת הלב פנימיות רצון את ‡ÌÈÓBהמעוררת ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ
'B‚ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ÁÈ ‰M‰ŒL‡a63e‰fL של , הבחירה ¿…«»»ƒ¿«»∆«¬»≈∆∆
היא  האומות מכל ישראל בבני הוא ברוך ‰ÓLp‰הקדוש ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»

Á‡L Û‡ ‰p‰ ,ÔÎlL .Ca˙È B˙eÓˆÚa ˙LLenL ÈÙk¿ƒ∆¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈∆»≈ƒ≈«∆»
,˜ÚÈÏ ÂNÚ שניהם ולכאורה ≈»¿«¬…

לזה  זה ‰‡Âדומים ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»…«
˜ÚÈ ˙‡64‡˜Âc הבחירה בגלל ∆«¬…«¿»

נשמתם. שורש מצד ישראל בבני

e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ65Ìz‡ ¿∆««∆»«∆
'ÈÂ‰ ÈÙÏ ÌÎÏek ÌBi‰ ÌÈvƒ»ƒ«¿∆ƒ¿≈¬»»
ÈËewÏ'a ‡BnÎÂ ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¿«¿»¿ƒ≈

'‰Bz66ÔÈB˜ BÊ ‰LtL »∆»»»ƒ
ÌÏBÚÏ,שנה בכל קביעות בכל ¿»

‰M‰בשבת L‡ Ì„B˜67, ∆…«»»
ÏÚ È‡˜c ÌBi‰ ˙lÓa ÊÓeÓe¿»¿ƒ««¿»≈«

‰M‰ L‡68, שהוא נאמר עליו …«»»
‡a ‡Èc ‡ÓBÈ69, הדין יום »ƒ»«»

Ê‰הגדול  ÌBÈeהשנה ‰p‰בראש ¿∆ƒ≈
˙BÓL ÈˆBˆÈ Ïk הדורות כל של »ƒ≈¿»

ÌB˜Óa ÌÈlÚ˙Óe ÌÈvƒ»ƒƒ¿«ƒƒ¿»
,'eÎ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ „Ú ,ÔBL‡‰»ƒ«ƒ¿≈¬»»
בשורשם  היינו הוי', משם למעלה

האלוקות  בעצמיות È‰BfL∆ƒהנעלה
ÌˆÚ „vnL ‰„BÚ‰ ˙eÏÏk¿»»¬»∆ƒ«∆∆
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ««¿ƒ»
של  פנימית והכי נעלית הכי הדרגה

Ê‰הנשמה. ÔÈÚÂ פנימיות עצם של ¿ƒ¿»∆
CÈLÓ‰Ïהנשמה  CÈˆ מלמעלה »ƒ¿«¿ƒ

גילוי  לידי ולהביא «¿ÏÎaלמטה
ÌÎÈL‡c ˙B‚È„n‰ ÈËt¿»≈««¿≈¿»≈∆
EÈˆÚ ËBÁÓ 'B‚Â ÌÎÈËLƒ¿≈∆¿≈≈≈∆

EÈÓÈÓ ‡BL „Ú70, הם כפי הן «≈≈∆
הדרגות  כל ואת הסוגים כל את כוללים

את  כוללים שהם כפי והן ישראל בעם

אחד  בכל הבחינות כל ואת הדרגות כל

‡Á„בפרט  ÏÎa Ì˙Ó‚ecL∆¿»»¿»∆»
˙B‚È„n‰ NÚ Ì‰ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈≈∆∆««¿≈

LÙpaL71, הספירות עשר שכנגד ∆«∆∆
מהם  נשתלשלה שהנשמה העליונות

ÌÈÏÎNשהם המוחין ‚' שלושת ¿»ƒ
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יח     

מאמרי  ב' ׁשל הּקׁשר ּגם לבאר יׁש גֹו', ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמיצר

גֹו', מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר הּפסּוק על ֲֲִִִַַַַַַַַָֹהּזהר

ּבכל  לגּבי ּדמּמעמּקים העילּוי ׁשּמבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמאמר

להּק אמרה ׁשהּתֹורה ׁשּמבאר והּמאמר ּב"ה לּבי , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

זה  ענין ּכי כּו', קמ למחטי זמין ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהאדם

על  ּכביכֹול קטרגה ׁשהּתֹורה עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּדוקא

סעיף  (כנ"ל אּפים ּדאר הענין נתעֹורר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהאדם,

גֹו' הּמיצר ּדמן הענין ׁשּדוקא עלּֿדר הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָא),

ּבחינת  הּנפׁש, עצם ׁשּמּצד העבֹודה את ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמעֹורר

.קראתי ְֲִִִַַָמּמעמּקים

קראתיLÈÂט) ּדמּמעמּקים ׁשהענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִִִִֶַַָָָ

ּדמן  הריחּוק עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַָגֹו'

יׂשראל  ּבני אחינּו אצל ּביֹותר הּוא גֹו', ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמיצר

ּוּבׁשביה  ּבצרה ּביֹותר 81הּנתּונים נרּגׁש ׁשאצלם , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּׁשּכתב  מה ועלּֿדר קראתי, הּמיצר ּדמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהענין

האמצעי  ׁשאינֹו82אדמּו"ר ואביֹון, העני אֹודֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

רֹוב  על נזּכר ּכאׁשר אּלא ּכלל, התּבֹוננּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָצרי

יבּכה  אזי ּומזֹוני, חּיי ּבבני ויּסּורין ּבעֹוני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָּדֹוחקֹו

לבכּיה  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה כּו', ּתיכף נפׁשֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבמר

ּתפּלה  ענין וזהּו ּברּוחנּיּות. ּומּצבֹו מעמדֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָעל

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי טענת 83לעני, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּמּצד אמת ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהעני,

ועני, עׁשיר  להיֹות צרי ּומקּבל, ּדמׁשּפיע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבאֹופן

מּדּוע  כּו' ּתרעֹומת לֹו יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְֲִֵֵֶַַַַַָאבל

העני  הּוא ׁשּיהיה לחלקֹו ּומֹוסיף,84הּגיע , ְְְִִִִִֶֶֶֶַָ

מחמת  היא ׁשּלֹו והענּיּות הּוא, ּכן ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשהאמת

ולא  ּכן, להיֹות צרי הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּבסדר

והּדחק  הּמיצר עלֿידי ּדוקא אמנם, כּו'. ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹּבחטאֹו

יה  ּבּמרחב ענני נעׂשה ּׁשּכתּוב 61כּו', מה ּגם וזהּו העצמי. מרחב ּבחינת ,85 ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

היא  ּובּקׁשתֹו העני ׁשּתפּלת ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ולפני יעטֹוף ּכי לעני ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתפּלה

ׁשּבהיכל  העׁשירּות מּכל להתּפעל מּבלי עצמֹו, הּמל לפני לעמֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּוכל
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(81.(13 ס"ע מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת דר"ה ב' דיום תקעו סד"ה גם ד.82)ראה ה, חיים תרכ"ז 83)דרך סה"מ

.(110 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ח ושאבתם ד"ה גם וראה תלא. תלב.84)ע' ע' שם תהלים 85)סה"מ

סצ"ז. טוב שם כתר וראה א. קב,

    
,'B‚ ˆÈn‰ ÔÓ ,'eÎ ˜eÁÈ‰ „vnL ‰˜Úv‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¿»»∆ƒ«»ƒƒ«≈«

הנפש  עצם את המעוררת היא הריחוק ‰Lwותחושת Ìb ‡Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL ˜eÒt‰ ÏÚ ‰f‰ ÈÓ‡Ó ' ÏL∆««¿≈«…«««»ƒ««¬ƒ«¬«ƒ

,'B‚ האחדÈeÏÈÚ‰ ‡nL Ó‡n‰ ÏÎa Èa‚Ï ÌÈwÓÚnÓc ««¬»∆¿»≈»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«≈¿»
,ÈaÏ- ‡nLוהשני Ó‡n‰Â ƒƒ¿««¬»∆¿»≈

‰"aw‰Ï ‰Ó‡ ‰Bz‰L∆«»»¿»«»»
CÓ˜ ÈËÁÓÏ ÔÈÓÊ Ì„‡‰L∆»»»»ƒ¿∆¡≈«»

,'eÎ ובתחילת לפניך, לחטוא מוכן

שני  שלכאורה השאלה נשאלה המאמר

כי  לזה, זה סותרים הללו המאמרים

האדם  עבודת מעלת על מדבר האחד

עתיד  שהאדם כך על מדבר והשני

סתירה  זו שאין מובן ומעתה לחטוא,

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ‰Ê ÔÈÚ Èkƒƒ¿»∆∆«¿»«¿≈∆
ÏÚ ÏBÎÈk ‰‚Ë˜ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ¿»«
C‡c ÔÈÚ‰ BÚ˙ ,Ì„‡‰»»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿∆∆
‡e‰ ,(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÌÈt‡««ƒ¿ƒ
ÔÓc ÔÈÚ‰ ‡˜ÂcL CcŒÏÚ«∆∆∆«¿»»ƒ¿»¿ƒ

'B‚ ˆÈn‰ מהריחוק שנובע «≈«
„vnL ‰„BÚ‰ ˙‡ BÚÓ¿≈∆»¬»∆ƒ«
˙ÈÁa ,LÙp‰ ÌˆÚ∆∆«∆∆¿ƒ«

EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ שני ואםֿכן ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
למעשה  הם האמורים הזוהר מאמרי

שלאחר  ההתקרבות מעלת – אחד ענין

הריחוק.

ÔÈÚ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ë¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
'B‚ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓc¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
ÔÓc ˜eÁÈ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡e‰ ,'B‚ ˆÈn‰ ביותר מודגש «≈«
Ï‡NÈ Èa eÈÁ‡ Ïˆ‡ ˙BÈa¿≈≈∆«≈¿≈ƒ¿»≈

‰ÈLae ‰ˆa ÌÈe˙p‰81, הם «¿ƒ«»»«ƒ¿»
הרבי  שנים (שבאותן רוסיה יהודי

רחמים  ולעורר אודותם לדבר הרבה

˙BÈaעליהם) Lb ÌÏˆ‡L∆∆¿»ƒ¿»¿≈
,È˙‡˜ ˆÈn‰ ÔÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«≈«»»ƒ
הרבה  היא שלהם ההתעוררות כן ואם

עמוקה  ˙kMיותר ‰Ó CcŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»«
ÈÚˆÓ‡‰ "eÓ„‡82˙B„B‡ «¿»∆¿»ƒ

CÈˆ BÈ‡L ,ÔBÈ‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿∆¿∆≈»ƒ
ÏÏk ˙eBa˙‰,ומצבו במעמדו ƒ¿¿¿»

B ÏÚ kÊ L‡k ‡l‡∆»«¬∆ƒ¿»«
Èa ÔÈeqÈÂ ÈBÚa B˜ÁBc¬¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

,ÈBÊÓe ÈiÁ ופרנסה בריאות ÛÎÈzילדים, BLÙ Óa ‰kÈ ÈÊ‡ «≈¿≈¬«ƒ¿∆¿««¿≈∆
BvÓe B„ÓÚÓ ÏÚ ‰iÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,'eÎ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿ƒ»««¬»«»

˙eiÁea במצבו להתבוננות זקוק לא למצבו, המודע ברוחניות שהעני ¿»ƒ
בכך. שנזכר מיד "ממעמקים" מצטער ÈÚÏ,אלא ‰lÙz ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ

"eÓ„‡ ‡nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈«¿
L"‰Ó83ÈÚ‰ ˙ÚË שמכוחה «¬»«¬«∆»ƒ

מתפלל, vnL„הוא ˙Ó‡ Ô‰L∆≈¡∆∆ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ „Ò ירידת של ≈∆«ƒ¿«¿¿

שנקבע  לדרגה מדרגה האלוקי השפע

Ïa˜Óe,להיות  ÚÈtLÓc ÔÙB‡a¿∆¿«¿ƒ«¿«≈
,ÈÚÂ ÈLÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ והעני »ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
מהעשיר  פרנסתו את לקבל «¬‡Ïצריך
BÏ LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ לעני ««ƒ≈≈

ÚÈb‰ ÚecÓ 'eÎ ˙ÓBÚz«¿∆««ƒƒ«
‰È‰iL B˜ÏÁÏ דווקא‡e‰ ¿∆¿∆ƒ¿∆

ÈÚ‰84,ÛÈÒBÓe מהר"ש , הרבי ∆»ƒƒ
‰e‡,ומבאר  Ôk ˙Ó‡‰L ואכן ∆»¡∆≈

העני  עם BlLהצדק ˙eiÚ‰Â¿»¬ƒ∆
„ÒaL ˙ÓÁÓ ‡È‰ƒ≈¬«∆¿≈∆
,Ôk ˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿»ƒƒ¿≈

,ÌÓ‡ .'eÎ B‡ËÁa ‡ÏÂ למרות ¿…¿∆¿»¿»
הרי  העני של שבמצבו הגדול החיסרון

‰ˆÈnלמעשה È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«≈«
ÈÚ ‰NÚ ,'eÎ ˜Ác‰Â¿«…««¬»»»ƒ

‰È Ána61ÁÓ ˙ÈÁa , «∆¿»»¿ƒ«∆¿»
ÈÓˆÚ‰.יחסי רק ולא מוחלט מרחב »«¿ƒ

e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ85‰lÙz ¿∆««∆»¿ƒ»
'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ∆»ƒƒ«¬¿ƒ¿≈¬»»
ÈÚ‰ ˙lÙzL ,BÁÈN CBtLÈƒ¿ƒ∆¿ƒ«∆»ƒ

ÏÎeiL ‡È‰ B˙Lwe להתקרב «»»ƒ∆«
ממצבו  להתעלות - ובנמשל המלך, אל

לאלוקות  ולהתקרב בדעת כעני

,BÓˆÚ CÏn‰ ÈÙÏ „BÓÚÏ«¬ƒ¿≈«∆∆«¿
ÏkÓ ÏÚt˙‰Ï ÈÏaÓƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
CÏn‰ ÏÎÈ‰aL ˙eÈLÚ‰»¬ƒ∆¿≈««∆∆

,CÎa ˜tzÒ‰Ïe מי שנוהג כפי ¿ƒ¿«≈¿»
את  ומפנה נמוכה בדרגה שנמצא
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e‰ÊÂ לבכל קראתי מּמעמּקים ּבין ההפרׁש ּגם ¿∆ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

דרׁשּתי דרׁשּתי,79לּבי לּבי ּדבכל , ְְְְְִִִִִִִַַָ

ב), סעיף (כנ"ל הּלב ּפנימּיּות ּגם נכלל ְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּבזה

לבב ּדבכל ּבעבֹודה עדין נכלל זה והּוא 80הרי , ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָ

ּדמּמעמּקים  הענין אבל ּומֹוסיפין, ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָענין

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ,מאד ּדבכל העבֹודה ענין ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֹהּוא

(ׁשּלאחרי  ודֹורׁשין ענין והּוא ה'ּיחידה', ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּדבחינת

ימי  ּדעׂשרת  העילּוי וזהּו ּומֹוסיפין). ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָּגֹורעין

ׁשּגם  היֹות ּדעם ּכּולּה, הּׁשנה ּכל לגּבי ְְְֱִֵֶַַַָָָָָּתׁשּובה

ראׁשֹונה  ּבפרׁשה אֹומרים ּכּולּה הּׁשנה ְְְִִַָָָָָָָָּבכל

ימי  ּבעׂשרת וגם ,מאד ּבכל  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹּדקריאתֿׁשמע

הּנפׁש ּכחֹות ּבעׂשר העבֹודה יׁשנּה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשּובה

העבֹודה  עיקר ּכּולּה הּׁשנה ּבכל הרי ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָהּפנימּיים,

 ֿ טעם ׁשעלּֿפי עבֹודה הּפנימּיים, ּבּכחֹות ְֲִִִִִֶַַַַַָֹהיא

העבֹודה  עיקר ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ואילּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָודעת,

ׁשּזהּו ה'ּיחידה', ּבחינת הּנׁשמה, ּבעצמּות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהיא

מהענין  ּגם ׁשּלמעלה ,קראתי ּדמּמעמּקים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָענין

מאד ּדבכל העיּלּוי ּכמֹו ,דרׁשּתי לּבי ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹּדבכל

ּדדֹורׁשין  והעילּוי ,נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְְְִִֵַַָָָָלגּבי

ׁשיר  נאמר זה ועל ּומֹוסיפין. ּגֹורעין ְְְֱִִִִֵֶֶַַַלגּבי

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו סתם, ּפריׁש24הּמעלֹות ּדלא ְְְֲֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבני  ּכל ּדזמינין הּמעלֹות ׁשיר אּלא אמרֹו, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמאן

עצם  ׁשּמּצד העבֹודה ּכי כּו', למימר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָעלמא

ּבכּולם  והיא לזה, לבא ּכּולם יכֹולים ְְְְְִִֶַָָָָָֹהּנׁשמה

זה  הרי ולב, ּדמֹוח  ׁשּבעבֹודה והינּו ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.

חילּוקים  יׁש ּומּמילא ,ּכ מּׂשיג וזה ּכ ְִִִִִֵֵֶַַָָָמּׂשיג

ּפנימּיּות  ּבחינת ׁשּמּצד ּבעבֹודה אבל ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָּבעבֹודה,

ׁשוים. ּכּולם הּנפׁש, ְִֶֶֶַָָועֹומק

ÈtŒÏÚÂ ׁשהענין ז) סעיף (סוף לעיל האמּור ¿«ƒְְְִִֵֶָָָָ

ּדמּמעמּקים  הענין ּגם ׁשּזהּו ּומֹוסיפין, מּגֹורעין ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָּדדֹורׁשין

מן  כּו', הריחּוק ׁשּמּצד הּצעקה עלֿידי נעׂשה לּבי, ּדבכל מהענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

זה 79) סד"ה גם וראה ואילך). תד ס"ע ח"א תער"ב (המשך תרד"ע ממעמקים המעלות שיר סד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). טו ס"ע תרס"ח (סה"מ קב.80)תרס"ח ע' תרט"ו הצ"צ מאמרי וראה ה. ו, ואתחנן

    
ÈaÏ ÏÎÏ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ÔÈa LÙ‰‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿≈≈ƒ«¬«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒƒ

EÈzL„79, די אם שואל: שהזוהר המאמר בתחילת לעיל שהובא כפי ¿«¿ƒ
כוונה  הוא ש"מעמקים" ועונה ב"ממעמקים", צורך יש מדוע ליבי" ב"בכל

"בכל  שגם כיון השאלה, ונשאלה ליבי". "בכל מאשר יותר הלב רצון מעומק

בעצם  מה הלב, פנימיות הוא ליבי"

פי  ועל הענינים, שני בין ההבדל

מובן לעיל ÈaÏהמבואר ÏÎcƒ¿»ƒƒ
Ìb ÏÏÎ ‰ÊaL ,EÈzL„¿«¿ƒ∆»∆ƒ¿»«
ÛÈÚÒ Ï"Î) l‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«≈¿ƒ

,( ובכל ביותר נעלה ענין אמנם הוא

ÔÈ„Úזאת  ÏÏÎ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»¬«ƒ
EÏ ÏÎc ‰„BÚa80‡e‰Â , »¬»ƒ¿»¿»¿¿

,ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚBb ÔÈÚ גורעין ƒ¿«¿ƒƒƒ
הבהמית  הנפש בהשפעת ומפחיתים

של  ופעולתה בהשפעתה ומוסיפין

לעיל  כמבואר האלקית, הנפש

‰ÔÈÚבאריכות, Ï‡¬»»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈwÓÚnÓc¿ƒ«¬«ƒƒ¿«

,E„‡Ó ÏÎc ‰„BÚ‰ שלמעלה »¬»ƒ¿»¿…∆
נפשך" ‰BÚ„‰מ"בכל È‰BfL∆ƒ»¬»

ÔÈÚ ‡e‰Â ,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁcƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈÚBb ÈÁ‡lL) ÔÈLB„Â¿¿ƒ∆¿«¬≈¿ƒ

.(ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ
ÈeÏÈÚ‰ e‰ÊÂ והיתרון המעלה ¿∆»ƒ

Ïk Èa‚Ï ‰eLz ÈÓÈ ˙NÚc«¬∆∆¿≈¿»¿«≈»
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,dÏek ‰M‰«»»»¿ƒ¡∆«
ÌÈÓB‡ dÏek ‰M‰ ÏÎa¿»«»»»¿ƒ
Œ˙‡È˜c ‰BL‡ ‰LÙa¿»»»ƒ»ƒ¿ƒ«

,E„‡Ó ÏÎa ÚÓL שלמעלה ¿«¿»¿…∆
נפשך" "בכל »¿Ì‚Âמהעבודה

dLÈ ‰eLz ÈÓÈ ˙NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆¿»
LÙp‰ ˙BÁk NÚa ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆…«∆∆

,ÌÈiÓÈt‰ ומותאמים שמצומצמים «¿ƒƒƒ
ולא  האדם של וליכולות הגוף לאברי

מהם  הנעלית ה"יחידה" באמצעות רק

שלמעלה  "מקיף" כוח והיא

בפנימיות  ÏÎaמהתלבשות È‰¬≈¿»
‰„BÚ‰ ˜ÈÚ dÏek ‰M‰«»»»ƒ«»¬»
,ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka ‡È‰ƒ«…«¿ƒƒƒ

‰„BÚ מסודרתŒÌÚË ÈtŒÏÚL ¬»∆«ƒ««
,˙Ú„Â של ודעתו כוחו לפי ומוגבלת »««

ÈÓÈהאדם  ˙NÚa eÏÈ‡Â¿ƒ«¬∆∆¿≈

˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ˙eÓˆÚa ‡È‰ ‰„BÚ‰ ˜ÈÚ ‰eLz¿»ƒ«»¬»ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ«
,'‰„ÈÁi'‰ ודעת מטעם למעלה עבודה ÌÈwÓÚnÓcוהיא ÔÈÚ e‰fL «¿ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ
,EÈ˙‡˜ הלב פנימיות ממעמקי ÏÎcשבא ÔÈÚ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ¿»ƒ∆¿«¿»«≈»ƒ¿»ƒ¿»

,EÈzL„ ÈaÏ הלב מפנימיות עבודה זו שגם ÏÎcאף ÈelÈÚ‰ BÓk ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿»
ÓÏÎe EÏ ÏÎa Èa‚Ï E„‡¿…∆¿«≈¿»¿»¿¿»

,ELÙ נעלית עבודה זו שגם למרות «¿¿
ÔÈLB„cביותר  ÈeÏÈÚ‰Â שהוא ¿»ƒ¿¿ƒ

הריחוק  מתוך ≈»¿Èa‚Ïהתקרבות
‰Ê ÏÚÂ .ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚBb¿ƒƒƒ¿«∆
,Ì˙Ò ˙BÏÚn‰ ÈL Ó‡∆¡«ƒ««¬¿»

‰fa e˙kL BÓk24‡Ïc ¿∆»«…«¿…
,BÓ‡ Ô‡Ó LÈt לא שהכתוב »≈»»¿

הזה  המזמור את אמר מי «∆‡l‡מפרש
Èa Ïk ÔÈÈÓÊc ˙BÏÚn‰ ÈLƒ««¬¿»ƒƒ»¿≈

,'eÎ ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ כל שמוכנים »¿»¿≈«
לומר  העולם ‰BÚ„‰בני Èkƒ»¬»

ÌÈÏBÎÈ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ
ÌÏeÎa ‡È‰Â ,‰ÊÏ ‡Ï ÌÏek»»…¿∆¿ƒ¿»

.‰ÂLa יוצא ללא יהודי, כל אצל כי ¿»∆
במצב  היא הנשמה עצם הכלל, מן

ביכולתו  מתעוררת וכשהיא הזה הנעלה

הבדלי  כי "ממעמקים", ה' את לעבוד

פנימיים  בכוחות בעבודה הם הדרגות

ומבאר  שהולך  כפי  ¿»¿eÈ‰Âוגלויים ,
‰Ê È‰ ,ÏÂ ÁBÓc ‰„BÚaL∆»¬»¿«»≈¬≈∆

,Ck ‚ÈOÓ ‰ÊÂ Ck ‚ÈOÓ וכיון «ƒ»¿∆«ƒ»
ההשגה שיש  ובעומק ברמת הבדלים

ÌÈ˜eÏÈÁ LÈ ‡ÏÈnÓe הבדלים ƒ≈»≈ƒƒ
‰„BÚa,עצמה‰„BÚa Ï‡ »¬»¬»»¬»

˜ÓBÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ¿∆
,ÌÈÂL ÌÏek ,LÙp‰ עצם כי «∆∆»»ƒ

כולם. אצל שווה היחידה' הנשמה,

ÛÂÒ) ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»¿≈
ÔÈLB„c ÔÈÚ‰L (Ê ÛÈÚÒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿¿ƒ
הנפש  מעצם ה' אל והזעקה החיפוש

,ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚBbÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ
ÌÈwÓÚnÓc ÔÈÚ‰ Ìb e‰fL∆∆«»ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ
,ÈaÏ ÏÎc ÔÈÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
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יט      

מאמרי  ב' ׁשל הּקׁשר ּגם לבאר יׁש גֹו', ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמיצר

גֹו', מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר הּפסּוק על ֲֲִִִַַַַַַַַָֹהּזהר

ּבכל  לגּבי ּדמּמעמּקים העילּוי ׁשּמבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמאמר

להּק אמרה ׁשהּתֹורה ׁשּמבאר והּמאמר ּב"ה לּבי , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

זה  ענין ּכי כּו', קמ למחטי זמין ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהאדם

על  ּכביכֹול קטרגה ׁשהּתֹורה עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּדוקא

סעיף  (כנ"ל אּפים ּדאר הענין נתעֹורר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהאדם,

גֹו' הּמיצר ּדמן הענין ׁשּדוקא עלּֿדר הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָא),

ּבחינת  הּנפׁש, עצם ׁשּמּצד העבֹודה את ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמעֹורר

.קראתי ְֲִִִַַָמּמעמּקים

קראתיLÈÂט) ּדמּמעמּקים ׁשהענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִִִִֶַַָָָ

ּדמן  הריחּוק עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַָגֹו'

יׂשראל  ּבני אחינּו אצל ּביֹותר הּוא גֹו', ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמיצר

ּוּבׁשביה  ּבצרה ּביֹותר 81הּנתּונים נרּגׁש ׁשאצלם , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּׁשּכתב  מה ועלּֿדר קראתי, הּמיצר ּדמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהענין

האמצעי  ׁשאינֹו82אדמּו"ר ואביֹון, העני אֹודֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

רֹוב  על נזּכר ּכאׁשר אּלא ּכלל, התּבֹוננּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָצרי

יבּכה  אזי ּומזֹוני, חּיי ּבבני ויּסּורין ּבעֹוני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָּדֹוחקֹו

לבכּיה  ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה כּו', ּתיכף נפׁשֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבמר

ּתפּלה  ענין וזהּו ּברּוחנּיּות. ּומּצבֹו מעמדֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָעל

מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי טענת 83לעני, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּמּצד אמת ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהעני,

ועני, עׁשיר  להיֹות צרי ּומקּבל, ּדמׁשּפיע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבאֹופן

מּדּוע  כּו' ּתרעֹומת לֹו יׁש אףֿעלּֿפיֿכן ְֲִֵֵֶַַַַַָאבל

העני  הּוא ׁשּיהיה לחלקֹו ּומֹוסיף,84הּגיע , ְְְִִִִִֶֶֶֶַָ

מחמת  היא ׁשּלֹו והענּיּות הּוא, ּכן ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשהאמת

ולא  ּכן, להיֹות צרי הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּבסדר

והּדחק  הּמיצר עלֿידי ּדוקא אמנם, כּו'. ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹּבחטאֹו

יה  ּבּמרחב ענני נעׂשה ּׁשּכתּוב 61כּו', מה ּגם וזהּו העצמי. מרחב ּבחינת ,85 ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

היא  ּובּקׁשתֹו העני ׁשּתפּלת ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ולפני יעטֹוף ּכי לעני ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתפּלה

ׁשּבהיכל  העׁשירּות מּכל להתּפעל מּבלי עצמֹו, הּמל לפני לעמֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּוכל
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(81.(13 ס"ע מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת דר"ה ב' דיום תקעו סד"ה גם ד.82)ראה ה, חיים תרכ"ז 83)דרך סה"מ

.(110 ע' מח חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"ח ושאבתם ד"ה גם וראה תלא. תלב.84)ע' ע' שם תהלים 85)סה"מ

סצ"ז. טוב שם כתר וראה א. קב,

    
,'B‚ ˆÈn‰ ÔÓ ,'eÎ ˜eÁÈ‰ „vnL ‰˜Úv‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¿»»∆ƒ«»ƒƒ«≈«

הנפש  עצם את המעוררת היא הריחוק ‰Lwותחושת Ìb ‡Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ÈL ˜eÒt‰ ÏÚ ‰f‰ ÈÓ‡Ó ' ÏL∆««¿≈«…«««»ƒ««¬ƒ«¬«ƒ

,'B‚ האחדÈeÏÈÚ‰ ‡nL Ó‡n‰ ÏÎa Èa‚Ï ÌÈwÓÚnÓc ««¬»∆¿»≈»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«≈¿»
,ÈaÏ- ‡nLוהשני Ó‡n‰Â ƒƒ¿««¬»∆¿»≈

‰"aw‰Ï ‰Ó‡ ‰Bz‰L∆«»»¿»«»»
CÓ˜ ÈËÁÓÏ ÔÈÓÊ Ì„‡‰L∆»»»»ƒ¿∆¡≈«»

,'eÎ ובתחילת לפניך, לחטוא מוכן

שני  שלכאורה השאלה נשאלה המאמר

כי  לזה, זה סותרים הללו המאמרים

האדם  עבודת מעלת על מדבר האחד

עתיד  שהאדם כך על מדבר והשני

סתירה  זו שאין מובן ומעתה לחטוא,

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ‰Ê ÔÈÚ Èkƒƒ¿»∆∆«¿»«¿≈∆
ÏÚ ÏBÎÈk ‰‚Ë˜ ‰Bz‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ¿»«
C‡c ÔÈÚ‰ BÚ˙ ,Ì„‡‰»»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿∆∆
‡e‰ ,(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÌÈt‡««ƒ¿ƒ
ÔÓc ÔÈÚ‰ ‡˜ÂcL CcŒÏÚ«∆∆∆«¿»»ƒ¿»¿ƒ

'B‚ ˆÈn‰ מהריחוק שנובע «≈«
„vnL ‰„BÚ‰ ˙‡ BÚÓ¿≈∆»¬»∆ƒ«
˙ÈÁa ,LÙp‰ ÌˆÚ∆∆«∆∆¿ƒ«

EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ שני ואםֿכן ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
למעשה  הם האמורים הזוהר מאמרי

שלאחר  ההתקרבות מעלת – אחד ענין

הריחוק.

ÔÈÚ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ë¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
'B‚ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓc¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
ÔÓc ˜eÁÈ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡e‰ ,'B‚ ˆÈn‰ ביותר מודגש «≈«
Ï‡NÈ Èa eÈÁ‡ Ïˆ‡ ˙BÈa¿≈≈∆«≈¿≈ƒ¿»≈

‰ÈLae ‰ˆa ÌÈe˙p‰81, הם «¿ƒ«»»«ƒ¿»
הרבי  שנים (שבאותן רוסיה יהודי

רחמים  ולעורר אודותם לדבר הרבה

˙BÈaעליהם) Lb ÌÏˆ‡L∆∆¿»ƒ¿»¿≈
,È˙‡˜ ˆÈn‰ ÔÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«≈«»»ƒ
הרבה  היא שלהם ההתעוררות כן ואם

עמוקה  ˙kMיותר ‰Ó CcŒÏÚÂ¿«∆∆«∆»«
ÈÚˆÓ‡‰ "eÓ„‡82˙B„B‡ «¿»∆¿»ƒ

CÈˆ BÈ‡L ,ÔBÈ‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿∆¿∆≈»ƒ
ÏÏk ˙eBa˙‰,ומצבו במעמדו ƒ¿¿¿»

B ÏÚ kÊ L‡k ‡l‡∆»«¬∆ƒ¿»«
Èa ÔÈeqÈÂ ÈBÚa B˜ÁBc¬¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

,ÈBÊÓe ÈiÁ ופרנסה בריאות ÛÎÈzילדים, BLÙ Óa ‰kÈ ÈÊ‡ «≈¿≈¬«ƒ¿∆¿««¿≈∆
BvÓe B„ÓÚÓ ÏÚ ‰iÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,'eÎ¿«∆∆∆¿≈«ƒ¿ƒ»««¬»«»

˙eiÁea במצבו להתבוננות זקוק לא למצבו, המודע ברוחניות שהעני ¿»ƒ
בכך. שנזכר מיד "ממעמקים" מצטער ÈÚÏ,אלא ‰lÙz ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ

"eÓ„‡ ‡nL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈«¿
L"‰Ó83ÈÚ‰ ˙ÚË שמכוחה «¬»«¬«∆»ƒ

מתפלל, vnL„הוא ˙Ó‡ Ô‰L∆≈¡∆∆ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ „Ò ירידת של ≈∆«ƒ¿«¿¿

שנקבע  לדרגה מדרגה האלוקי השפע

Ïa˜Óe,להיות  ÚÈtLÓc ÔÙB‡a¿∆¿«¿ƒ«¿«≈
,ÈÚÂ ÈLÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ והעני »ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
מהעשיר  פרנסתו את לקבל «¬‡Ïצריך
BÏ LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ לעני ««ƒ≈≈

ÚÈb‰ ÚecÓ 'eÎ ˙ÓBÚz«¿∆««ƒƒ«
‰È‰iL B˜ÏÁÏ דווקא‡e‰ ¿∆¿∆ƒ¿∆

ÈÚ‰84,ÛÈÒBÓe מהר"ש , הרבי ∆»ƒƒ
‰e‡,ומבאר  Ôk ˙Ó‡‰L ואכן ∆»¡∆≈

העני  עם BlLהצדק ˙eiÚ‰Â¿»¬ƒ∆
„ÒaL ˙ÓÁÓ ‡È‰ƒ≈¬«∆¿≈∆
,Ôk ˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿»ƒƒ¿≈

,ÌÓ‡ .'eÎ B‡ËÁa ‡ÏÂ למרות ¿…¿∆¿»¿»
הרי  העני של שבמצבו הגדול החיסרון

‰ˆÈnלמעשה È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«≈«
ÈÚ ‰NÚ ,'eÎ ˜Ác‰Â¿«…««¬»»»ƒ

‰È Ána61ÁÓ ˙ÈÁa , «∆¿»»¿ƒ«∆¿»
ÈÓˆÚ‰.יחסי רק ולא מוחלט מרחב »«¿ƒ

e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ85‰lÙz ¿∆««∆»¿ƒ»
'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ∆»ƒƒ«¬¿ƒ¿≈¬»»
ÈÚ‰ ˙lÙzL ,BÁÈN CBtLÈƒ¿ƒ∆¿ƒ«∆»ƒ

ÏÎeiL ‡È‰ B˙Lwe להתקרב «»»ƒ∆«
ממצבו  להתעלות - ובנמשל המלך, אל

לאלוקות  ולהתקרב בדעת כעני

,BÓˆÚ CÏn‰ ÈÙÏ „BÓÚÏ«¬ƒ¿≈«∆∆«¿
ÏkÓ ÏÚt˙‰Ï ÈÏaÓƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
CÏn‰ ÏÎÈ‰aL ˙eÈLÚ‰»¬ƒ∆¿≈««∆∆

,CÎa ˜tzÒ‰Ïe מי שנוהג כפי ¿ƒ¿«≈¿»
את  ומפנה נמוכה בדרגה שנמצא
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e‰ÊÂ לבכל קראתי מּמעמּקים ּבין ההפרׁש ּגם ¿∆ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

דרׁשּתי דרׁשּתי,79לּבי לּבי ּדבכל , ְְְְְִִִִִִִַַָ

ב), סעיף (כנ"ל הּלב ּפנימּיּות ּגם נכלל ְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּבזה

לבב ּדבכל ּבעבֹודה עדין נכלל זה והּוא 80הרי , ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָ

ּדמּמעמּקים  הענין אבל ּומֹוסיפין, ּגֹורעין ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָענין

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ,מאד ּדבכל העבֹודה ענין ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֹהּוא

(ׁשּלאחרי  ודֹורׁשין ענין והּוא ה'ּיחידה', ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָּדבחינת

ימי  ּדעׂשרת  העילּוי וזהּו ּומֹוסיפין). ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָּגֹורעין

ׁשּגם  היֹות ּדעם ּכּולּה, הּׁשנה ּכל לגּבי ְְְֱִֵֶַַַָָָָָּתׁשּובה

ראׁשֹונה  ּבפרׁשה אֹומרים ּכּולּה הּׁשנה ְְְִִַָָָָָָָָּבכל

ימי  ּבעׂשרת וגם ,מאד ּבכל  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹּדקריאתֿׁשמע

הּנפׁש ּכחֹות ּבעׂשר העבֹודה יׁשנּה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֹּתׁשּובה

העבֹודה  עיקר ּכּולּה הּׁשנה ּבכל הרי ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָהּפנימּיים,

 ֿ טעם ׁשעלּֿפי עבֹודה הּפנימּיים, ּבּכחֹות ְֲִִִִִֶַַַַַָֹהיא

העבֹודה  עיקר ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ואילּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָודעת,

ׁשּזהּו ה'ּיחידה', ּבחינת הּנׁשמה, ּבעצמּות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהיא

מהענין  ּגם ׁשּלמעלה ,קראתי ּדמּמעמּקים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָענין

מאד ּדבכל העיּלּוי ּכמֹו ,דרׁשּתי לּבי ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹּדבכל

ּדדֹורׁשין  והעילּוי ,נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְְְִִֵַַָָָָלגּבי

ׁשיר  נאמר זה ועל ּומֹוסיפין. ּגֹורעין ְְְֱִִִִֵֶֶַַַלגּבי

ּבּזהר  ׁשּכתּוב ּכמֹו סתם, ּפריׁש24הּמעלֹות ּדלא ְְְֲֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבני  ּכל ּדזמינין הּמעלֹות ׁשיר אּלא אמרֹו, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמאן

עצם  ׁשּמּצד העבֹודה ּכי כּו', למימר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָעלמא

ּבכּולם  והיא לזה, לבא ּכּולם יכֹולים ְְְְְִִֶַָָָָָֹהּנׁשמה

זה  הרי ולב, ּדמֹוח  ׁשּבעבֹודה והינּו ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.

חילּוקים  יׁש ּומּמילא ,ּכ מּׂשיג וזה ּכ ְִִִִִֵֵֶַַָָָמּׂשיג

ּפנימּיּות  ּבחינת ׁשּמּצד ּבעבֹודה אבל ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָּבעבֹודה,

ׁשוים. ּכּולם הּנפׁש, ְִֶֶֶַָָועֹומק

ÈtŒÏÚÂ ׁשהענין ז) סעיף (סוף לעיל האמּור ¿«ƒְְְִִֵֶָָָָ

ּדמּמעמּקים  הענין ּגם ׁשּזהּו ּומֹוסיפין, מּגֹורעין ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָּדדֹורׁשין

מן  כּו', הריחּוק ׁשּמּצד הּצעקה עלֿידי נעׂשה לּבי, ּדבכל מהענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה
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זה 79) סד"ה גם וראה ואילך). תד ס"ע ח"א תער"ב (המשך תרד"ע ממעמקים המעלות שיר סד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). טו ס"ע תרס"ח (סה"מ קב.80)תרס"ח ע' תרט"ו הצ"צ מאמרי וראה ה. ו, ואתחנן

    
ÈaÏ ÏÎÏ EÈ˙‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ÔÈa LÙ‰‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿≈≈ƒ«¬«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒƒ

EÈzL„79, די אם שואל: שהזוהר המאמר בתחילת לעיל שהובא כפי ¿«¿ƒ
כוונה  הוא ש"מעמקים" ועונה ב"ממעמקים", צורך יש מדוע ליבי" ב"בכל

"בכל  שגם כיון השאלה, ונשאלה ליבי". "בכל מאשר יותר הלב רצון מעומק

בעצם  מה הלב, פנימיות הוא ליבי"

פי  ועל הענינים, שני בין ההבדל

מובן לעיל ÈaÏהמבואר ÏÎcƒ¿»ƒƒ
Ìb ÏÏÎ ‰ÊaL ,EÈzL„¿«¿ƒ∆»∆ƒ¿»«
ÛÈÚÒ Ï"Î) l‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«≈¿ƒ

,( ובכל ביותר נעלה ענין אמנם הוא

ÔÈ„Úזאת  ÏÏÎ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»¬«ƒ
EÏ ÏÎc ‰„BÚa80‡e‰Â , »¬»ƒ¿»¿»¿¿

,ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚBb ÔÈÚ גורעין ƒ¿«¿ƒƒƒ
הבהמית  הנפש בהשפעת ומפחיתים

של  ופעולתה בהשפעתה ומוסיפין

לעיל  כמבואר האלקית, הנפש

‰ÔÈÚבאריכות, Ï‡¬»»ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈwÓÚnÓc¿ƒ«¬«ƒƒ¿«

,E„‡Ó ÏÎc ‰„BÚ‰ שלמעלה »¬»ƒ¿»¿…∆
נפשך" ‰BÚ„‰מ"בכל È‰BfL∆ƒ»¬»

ÔÈÚ ‡e‰Â ,'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁcƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈÚBb ÈÁ‡lL) ÔÈLB„Â¿¿ƒ∆¿«¬≈¿ƒ

.(ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ
ÈeÏÈÚ‰ e‰ÊÂ והיתרון המעלה ¿∆»ƒ

Ïk Èa‚Ï ‰eLz ÈÓÈ ˙NÚc«¬∆∆¿≈¿»¿«≈»
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,dÏek ‰M‰«»»»¿ƒ¡∆«
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dLÈ ‰eLz ÈÓÈ ˙NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆¿»
LÙp‰ ˙BÁk NÚa ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆…«∆∆

,ÌÈiÓÈt‰ ומותאמים שמצומצמים «¿ƒƒƒ
ולא  האדם של וליכולות הגוף לאברי

מהם  הנעלית ה"יחידה" באמצעות רק

שלמעלה  "מקיף" כוח והיא

בפנימיות  ÏÎaמהתלבשות È‰¬≈¿»
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כ    

עם הּמ יחד להיֹות אם ּכי ,ּבכ ּולהסּתּפק ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

ּבלחֹודֹוהי  ּומלּכא יׂשראל ּבבחינת ,86הּמל. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  ּבני לאחינּו ּבנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועלּֿדרֿזה

כּו', הּמיצר ׁשּמּצד ּובּׁשביה, ּבּצרה ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנמצאים

ּתכלה  ּבעׁשן הרׁשעה מלכּות אׁשר ּופֹועלים כּו', יתּבר ּבעצמּותֹו ּתפּלתם ּובכן 87מּגעת הּבּקׁשה ּותקּוים , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

קרן  צמיחת עד כּו', ל למיחלים ּפה ּופתחֹון ,לדֹורׁשי טֹובה ותקוה ליראי ּתהּלה ,לעּמ הוי' ּכבֹוד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתן

עבּד מּמׁש.87לדוד ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
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א.86) לב, זח"ג ויוהכ"פ.87)ראה ר"ה תפלת

    
עצמו  למלך ביחס חיצוניים דברים הם מעלתם כל שעם לדברים ליבו תשומת

Ì‡ Èk הוא רצונו כל ‰CÏnאלא ÌÚ „ÁÈ ˙BÈ‰Ï,בעצמו˙ÈÁa ƒƒƒ¿««ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«
È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe Ï‡NÈ86 הקדושֿברוךֿהוא והמלך ישראל בני ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ

אחרים. לענינים לב ותשומת מקום נתינת מבלי לבדם,

eÈÁ‡Ï Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«≈
‰va ÌÈ‡ˆÓp‰ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ«»»

,‰ÈMe לעיל vnL„כנזכר «ƒ¿»∆ƒ«
,'eÎ ˆÈn‰ הריחוק בגלל דווקא «≈«

והמיצר מהדוחק »»»ÚbÓ˙שנובע

˙eÎÏÓ L‡ ÌÈÏÚBÙe ,'eÎ Ca˙È B˙eÓˆÚa Ì˙lÙz¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈¬ƒ¬∆«¿
‰ÚL‰ להם ומציקה אותם ÏÎz‰שרודפת ÔLÚa87ÌÈe˜˙e , »ƒ¿»∆»»ƒ¿∆¿«
‰Lwa‰ הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות Bk„שמבקשים Ôz ÔÎe ««»»¿≈≈»

ÔBÁ˙Ùe ,EÈLB„Ï ‰BË ‰Â˜˙Â EÈ‡ÈÏ ‰l‰z ,EnÚÏ 'ÈÂ‰¬»»¿«∆¿ƒ»ƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿
„Ú ,'eÎ CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ ‰t∆«¿«¬ƒ»«

EcÚ „Â„Ï Ô˜ ˙ÁÈÓˆ87, ¿ƒ«∆∆¿»ƒ«¿∆
B˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

LnÓ העצמי ה"מרחב" יהיה שאז «»
המוחלט.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc migqt(oey`x meil)

`ziixaa `pzd xn`ãiî óøOé,eteba eleqte lqtpy oaxw oick ¦¨¥¦¨
éøeèôáe,z`hgn xEhR iabl la` ±dì øáñi`peg oa sqei xaeq ± ¦§¥§¨©¨

,òLBäé éaøkoicd dpyp ef drc itle .xeht devn xaca drehdy §©¦§ª©
,devn xaca drhy oeik xeht zaya hgeydy epzpyna
jk rxi` m`y xn`e `pzd siqed dpynd lr diepyd `ziixaae
,'gqt myl' hgypd gqt epi`y oaxwy oeik ,'cin sxyi' lega

.eteba leqt
:`ziixaa `pzd oial ax oia dxizql xg` uexiz d`ian `xnbd

áø ,øîà éMà áø,mzq hgype dirxl wzipy my` oaxw xiykdy ©©¦¨©©
,epzpyna `pzd s` xaeq ef drcke ,dxiwr jixv oi`y xaeq ok`

epzpyn ly df `pz okyøîàcxaeq ±éaø ìL Bða ìàòîLé éaøk §¨©§©¦¦§¨¥§¤©¦
Béä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc .ä÷Bøa ïa ïðç̈¨¤§¨§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

,øîBàezn e` epnn mdici milra ekyny rcepe [gqtd z`] ehgy ¥
,e`nhp e`íàe zaya lgíBia úeäL Léeay dhigyd zry cr ¦¥¨©

hgeyd did lekiBà ,eúnL Bà ,íäéãé úà íéìòa eëLî íà òãéì¥©¦¨§§¨¦¤§¥¤¤¥
,eàîèpLe bbey `l` devn xaca dreh aygp hgeyd oi`áéiç ¤¦§§©¨

,z`hgelega lgykBúøeö øaeòúoaxwd ly.äôøOä úéáì àöBéå §©¨§¥§¥©§¥¨
:iy` ax xxan,àîòè éàîoa opgei iax ly epa l`rnyi iax ly ©©£¨

,dxev xeair oerh oaxwdy xaeqy dwexaíeMî åàìxaeqyàìc ¨¦§Ÿ
,äøé÷ò éòa,e`nhp e` ezn ,mdici ekyn eilray gqt oaxwe ¨¥£¦¨

'xg` xac' meyn `l` eteba eleqt oi`e minly eil`n dyrp
zial `vi `l jkitle ,miaxrd oia ly cinz xg` edeaixwdy

.ezxev xaerzy cr dtixyd
iaxk mixaeq dpyna `pzde ax :iy` ax ly uexizd mekiq
itl .`ziixaa `pzd lr wlegd dwexa opgei iax ly epa l`rnyi
ezhigye ,eil`n minly dyrp eilra ezny gqt oaxw mzrc
.ezxev xaerze 'xg` xac' meyn wx ezlqet gqtd zaxwd onfa
'gqt' my eilra ezny gqt oaxw `ziixaa `pzd zrcl eli`e
ezlqet gqtd zaxwd onfa ezhigye ,epnn eny xwriy cr eilr

.cin sxyie eteba
:`xnbd dgecéànîjixv oi`y xaeq l`rnyi iaxy jl oipn ± ¦©

,dxiwràîìéccin mitxey oi`y enrhy okzi ±dì øáñc íeMî ¦§¨¦§¨©¨
ìebét eléôà ,øîàc ,deáà øa äaø éác àpúkzg`y oaxw ± §©¨§¥©¨©£©§¨©£¦¦

[enc zwixf ,enc zkled ,enc zlaw ,ezhigy] eizecear rax`n
,eteba eleqte lebit zaygna dzyrp.äøeö øeaéò éòa énðenrhe ©¦¨¥¦¨

éìécó,dey dxifb cnely ±,øúBpî ïBò ïBòlebita xn`pyf `xwie) §¨¦¨¨¦¨
(gixzepa xn`pe '`VY DpFr EPOn zlk`d WtPde'(g hi my)eilk`e' §©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨§Ÿ§¨

xzepdy myk ,dey dxifb cnll e`a 'eper' 'dper' ,'`Vi FpFr£¦¨
okle .dxev xeair oerh lebit mb ,dxev xeair oerh oaxwd xyan
,ezn e` e`nhp e` ,mdici eilra ekyny rcepe hgypy gqt
.dtixyd zial `vi ok ixg` wxe ezxev xaerzy cr mipiznn

,`xnbd dgikeneéëä àîéz àì éàcly enrhy xn`z `l m`y ± §¦Ÿ¥¨¨¦
`l` ,dxev xeair oerh eteba eleqty oaxw mby l`rnyi iax
ilray ote`ay oaen ok` ,dxiwr jixv oi`y `ed enrhy xn`z
eleqte eil`n minly dyrp mpaxw ,ezn e` mdici ekyn oaxwd

ly ote`d iabl mle` ,cin sxyi `l okle xg` xac meyneàîèð¦§§
,íéìòamznda oi`e gqt oaxw zaeg mdilr zlhen oiicry §¨¦

,'gqt' my zxiwr ila minly ziyrpøîéîì àkéà éàîji` ± ©¦¨§¥©
,dxev xeair oerh oaxwdy l`rnyi iax ixac z` eiabl x`apàä̈

äøé÷ò éòa éàcå,'minly' eaiygdl ick oaxwdn 'gqt' my ly ©©¨¥£¦¨
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום ראשון עמ' ב



כי     

עם הּמ יחד להיֹות אם ּכי ,ּבכ ּולהסּתּפק ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

ּבלחֹודֹוהי  ּומלּכא יׂשראל ּבבחינת ,86הּמל. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  ּבני לאחינּו ּבנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועלּֿדרֿזה

כּו', הּמיצר ׁשּמּצד ּובּׁשביה, ּבּצרה ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנמצאים

ּתכלה  ּבעׁשן הרׁשעה מלכּות אׁשר ּופֹועלים כּו', יתּבר ּבעצמּותֹו ּתפּלתם ּובכן 87מּגעת הּבּקׁשה ּותקּוים , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

קרן  צמיחת עד כּו', ל למיחלים ּפה ּופתחֹון ,לדֹורׁשי טֹובה ותקוה ליראי ּתהּלה ,לעּמ הוי' ּכבֹוד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתן

עבּד מּמׁש.87לדוד ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
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א.86) לב, זח"ג ויוהכ"פ.87)ראה ר"ה תפלת

    
עצמו  למלך ביחס חיצוניים דברים הם מעלתם כל שעם לדברים ליבו תשומת

Ì‡ Èk הוא רצונו כל ‰CÏnאלא ÌÚ „ÁÈ ˙BÈ‰Ï,בעצמו˙ÈÁa ƒƒƒ¿««ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«
È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe Ï‡NÈ86 הקדושֿברוךֿהוא והמלך ישראל בני ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ

אחרים. לענינים לב ותשומת מקום נתינת מבלי לבדם,

eÈÁ‡Ï Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«≈
‰va ÌÈ‡ˆÓp‰ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ«»»

,‰ÈMe לעיל vnL„כנזכר «ƒ¿»∆ƒ«
,'eÎ ˆÈn‰ הריחוק בגלל דווקא «≈«

והמיצר מהדוחק »»»ÚbÓ˙שנובע

˙eÎÏÓ L‡ ÌÈÏÚBÙe ,'eÎ Ca˙È B˙eÓˆÚa Ì˙lÙz¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈¬ƒ¬∆«¿
‰ÚL‰ להם ומציקה אותם ÏÎz‰שרודפת ÔLÚa87ÌÈe˜˙e , »ƒ¿»∆»»ƒ¿∆¿«
‰Lwa‰ הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות Bk„שמבקשים Ôz ÔÎe ««»»¿≈≈»

ÔBÁ˙Ùe ,EÈLB„Ï ‰BË ‰Â˜˙Â EÈ‡ÈÏ ‰l‰z ,EnÚÏ 'ÈÂ‰¬»»¿«∆¿ƒ»ƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿
„Ú ,'eÎ CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ ‰t∆«¿«¬ƒ»«

EcÚ „Â„Ï Ô˜ ˙ÁÈÓˆ87, ¿ƒ«∆∆¿»ƒ«¿∆
B˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

LnÓ העצמי ה"מרחב" יהיה שאז «»
המוחלט.
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מכתב כללי

 ב"ה,  מוצאי שבת-קודש  כ"ה אלול,

 יום ראשון לפרשת האזינו,

ה'תשמ"ג. ברוקלין, נ.י.

 אל כל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

עם כניסתנו לשבוע של ראש השנה, אשר לפי הקביעות של השנה הרי הוא השבוע של פרשת 

האזינו,

לימים  דובר על קביעות ראש-השנה באשר  ובהמשך למכתב מיום ערב ש"ק ח"י אלול שבו 

בשבוע )השנה: יום חמישי ויום ששי(,

ועל  נתעכב כאן על הפרשה השבועית בתורה, שיש לה השנה שייכות מיוחדת לראש-השנה, 

מספר הוראות מכך באשר למעשה בפועל, שהרי "המעשה הוא העיקר".

* * *

פרשת האזינו פותחת במלים: "האזינו השמים גו' ותשמע הארץ גו'".

שמים וארץ נבראו ביום הראשון למעשה בראשית )כ"ה אלול(, וידועה השאלה מדוע ראש-

למעשה  הששי  ביום  נקבע  ראשון",  ליום  זכרון  מעשיך  תחלת  היום  "זה  כי  אותו  שמציינים  השנה, 

הושלמה  אז  ורק  הראשון,  אדם  נברא  הששי  ביום  כי  לכך,  ההסבר  וידוע  בתשרי(,  )אחד  בראשית 

והסתיימה כל הבריאה, וכל הברואים למן היום הראשון, ו"הכל הולך אחר החיתום", אחר הסיום.

מוצאי שבת-קודש: התחלת ימי הסליחות. ולהעיר, אשר שבת שייך במיוחד לתשובה )שלימות הסליחה( 
– ע"פ ב"ר ספכ"ב: כך היא כוחה של תשובה כו' מזמור שיר ליום השבת. ושבת אותיות תשב )אגה"ת ספ"י. ד"ה 
לך הוי' הצדקה לרבנו הזקן. וראה כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סי' קיח: תשובה איז שבת ו"ה כו'. ובלק"א 
ולהעיר מד"ה מזמור שיר  גם לתשרי.  נת' השייכות  )הנ"ל(  )הוצאת קה"ת( סקכ"ו ד"ה איתא במדרש  להה"מ 

ליוה"ש – לאדהאמ"צ )ברוקלין, ה'תשט"ז(.
- ולהעיר, מספר לקט יושר – והוא ספר הנהגות דהמחבר תרומת הדשן – חאו"ח ע' קיז: וי"ל לעולם 
עומדין ]התחלת אמירת סליחות[ ביום ראשון משום שהוא סמוך לשבת . . כי העם שמחים מחמת מצוות התורה 

וגם מחמת עונג שבת . . ולכן טוב להתחיל להתפלל מתוך שמחה של מצוה. וגם הפייט התחיל במוצאי מנוחה.
לשבוע של ראש-השנה: דבהתחלתה אומרים: במוצאי מנוחה . . זוחלים ורועדים מיום בואך )ר"ה(. 
וביותר עפמש"כ בעטז"ק )לשו"ע או"ח רסתקפ"א( שהם ימי ביקור עצמי )דוגמת קרבן( דר"ה )וכדי שיהי' לעולם 

יום קבוע – מקדימים ליום א'. לבוש שם(.
ס'   .56 ס"ע  תש"א  סה"ש  )ראה  כו'  כאו"א  ע"י  האזינו  לימוד  בענין  מהידוע  ולהעיר  האזינו:  פרשת 

התולדות מהר"ש ע' 74. ס' זכרונות פכ"ט מהמהר"ל מפראג בזה(.
הפרשה השבועית . . שייכות . . לראש-השנה: ראה של"ה תושב"כ ר"פ וישב. ולהעיר מתורת אדה"ז: 

מן בעדַארף לעבן מיט דער צייט . . מיט פרשת השבוע כו' )"היום יום" ב' חשון. סה"ש תש"ג ע' 29 ואילך(.
"המעשה הוא העיקר": אבות פ"א מי"ז.

שמים וארץ נבראו . . )כ"ה אלול(: ויק"ר רפכ"ט. יל"ש עה"פ פנחס כט, א )רמז תשפב(. וראה פדר"א 
רפ"ח ובהגהות הרד"ל שם. – ולא רק שמים וארץ נבראו ביום ראשון אלא כל תולדות שמים וארץ נבראו ביום 

ראשון )פרש"י עה"פ בראשית א, יד(.
ראש-השנה . . ביום הששי למעשה בראשית . . ההסבר לכך: ראה ר"ן לר"ה טז, א. חדא"ג מהרש"א 
שם. בחיי עה"פ בראשית א, ג. פסיקתא דר"כ פיסקא כג )בחודש השביעי(. לקו"ת נצבים מז, כ. המשך תרס"ו ע' 
כ. המשך ר"ה תרצ"ה בתחלתו )סה"מ קונטרסים ח"ב שיח, ב(. ד"ה זה היום תש"ד. תש"ט. ועוד. וראה לקו"ש 

ח"ט ס"ע 410 ואילך. שם ע' 438 ואילך. וראה סי' האריז"ל תפלת מוסף לר"ה ד"ה היום הרת עולם.
"זה היום . . ליום ראשון": תפלת מוסף דר"ה – ר"ה כז, א. וראה ד"ה זה באוה"ת דרושים לר"ה.

ו"הכל הולך אחר החיתום": ראה גם ברכות יב, א.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc migqt(oey`x meil)

`ziixaa `pzd xn`ãiî óøOé,eteba eleqte lqtpy oaxw oick ¦¨¥¦¨
éøeèôáe,z`hgn xEhR iabl la` ±dì øáñi`peg oa sqei xaeq ± ¦§¥§¨©¨

,òLBäé éaøkoicd dpyp ef drc itle .xeht devn xaca drehdy §©¦§ª©
,devn xaca drhy oeik xeht zaya hgeydy epzpyna
jk rxi` m`y xn`e `pzd siqed dpynd lr diepyd `ziixaae
,'gqt myl' hgypd gqt epi`y oaxwy oeik ,'cin sxyi' lega

.eteba leqt
:`ziixaa `pzd oial ax oia dxizql xg` uexiz d`ian `xnbd

áø ,øîà éMà áø,mzq hgype dirxl wzipy my` oaxw xiykdy ©©¦¨©©
,epzpyna `pzd s` xaeq ef drcke ,dxiwr jixv oi`y xaeq ok`

epzpyn ly df `pz okyøîàcxaeq ±éaø ìL Bða ìàòîLé éaøk §¨©§©¦¦§¨¥§¤©¦
Béä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc .ä÷Bøa ïa ïðç̈¨¤§¨§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

,øîBàezn e` epnn mdici milra ekyny rcepe [gqtd z`] ehgy ¥
,e`nhp e`íàe zaya lgíBia úeäL Léeay dhigyd zry cr ¦¥¨©

hgeyd did lekiBà ,eúnL Bà ,íäéãé úà íéìòa eëLî íà òãéì¥©¦¨§§¨¦¤§¥¤¤¥
,eàîèpLe bbey `l` devn xaca dreh aygp hgeyd oi`áéiç ¤¦§§©¨

,z`hgelega lgykBúøeö øaeòúoaxwd ly.äôøOä úéáì àöBéå §©¨§¥§¥©§¥¨
:iy` ax xxan,àîòè éàîoa opgei iax ly epa l`rnyi iax ly ©©£¨

,dxev xeair oerh oaxwdy xaeqy dwexaíeMî åàìxaeqyàìc ¨¦§Ÿ
,äøé÷ò éòa,e`nhp e` ezn ,mdici ekyn eilray gqt oaxwe ¨¥£¦¨

'xg` xac' meyn `l` eteba eleqt oi`e minly eil`n dyrp
zial `vi `l jkitle ,miaxrd oia ly cinz xg` edeaixwdy

.ezxev xaerzy cr dtixyd
iaxk mixaeq dpyna `pzde ax :iy` ax ly uexizd mekiq
itl .`ziixaa `pzd lr wlegd dwexa opgei iax ly epa l`rnyi
ezhigye ,eil`n minly dyrp eilra ezny gqt oaxw mzrc
.ezxev xaerze 'xg` xac' meyn wx ezlqet gqtd zaxwd onfa
'gqt' my eilra ezny gqt oaxw `ziixaa `pzd zrcl eli`e
ezlqet gqtd zaxwd onfa ezhigye ,epnn eny xwriy cr eilr

.cin sxyie eteba
:`xnbd dgecéànîjixv oi`y xaeq l`rnyi iaxy jl oipn ± ¦©

,dxiwràîìéccin mitxey oi`y enrhy okzi ±dì øáñc íeMî ¦§¨¦§¨©¨
ìebét eléôà ,øîàc ,deáà øa äaø éác àpúkzg`y oaxw ± §©¨§¥©¨©£©§¨©£¦¦

[enc zwixf ,enc zkled ,enc zlaw ,ezhigy] eizecear rax`n
,eteba eleqte lebit zaygna dzyrp.äøeö øeaéò éòa énðenrhe ©¦¨¥¦¨

éìécó,dey dxifb cnely ±,øúBpî ïBò ïBòlebita xn`pyf `xwie) §¨¦¨¨¦¨
(gixzepa xn`pe '`VY DpFr EPOn zlk`d WtPde'(g hi my)eilk`e' §©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨§Ÿ§¨

xzepdy myk ,dey dxifb cnll e`a 'eper' 'dper' ,'`Vi FpFr£¦¨
okle .dxev xeair oerh lebit mb ,dxev xeair oerh oaxwd xyan
,ezn e` e`nhp e` ,mdici eilra ekyny rcepe hgypy gqt
.dtixyd zial `vi ok ixg` wxe ezxev xaerzy cr mipiznn

,`xnbd dgikeneéëä àîéz àì éàcly enrhy xn`z `l m`y ± §¦Ÿ¥¨¨¦
`l` ,dxev xeair oerh eteba eleqty oaxw mby l`rnyi iax
ilray ote`ay oaen ok` ,dxiwr jixv oi`y `ed enrhy xn`z
eleqte eil`n minly dyrp mpaxw ,ezn e` mdici ekyn oaxwd

ly ote`d iabl mle` ,cin sxyi `l okle xg` xac meyneàîèð¦§§
,íéìòamznda oi`e gqt oaxw zaeg mdilr zlhen oiicry §¨¦

,'gqt' my zxiwr ila minly ziyrpøîéîì àkéà éàîji` ± ©¦¨§¥©
,dxev xeair oerh oaxwdy l`rnyi iax ixac z` eiabl x`apàä̈

äøé÷ò éòa éàcå,'minly' eaiygdl ick oaxwdn 'gqt' my ly ©©¨¥£¦¨
itkeíéìòa eéäL ïBâk äøeáç étî ä÷øæð àcîb øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©§¨¦§§¨¦¦£¨§¤¨§¨¦

.éðL çñôì eçãðå úî éàîèz` cgi llk l`rnyi iaxy xg`ne §¥¥¥§¦§§¤©¥¦
ote`d mr cgi ,dzin ly ote`de milrad ici zkiyn ly ote`d
oaxw elit`e ,ezxev xaerz mipte`d lkay rnyn ,d`neh ly
enrh oi`y `vnp .dxev xeair oerh [milra e`nhp] eteba eleqty
iac `pzk xaeqy `l` dxiwr jixv oi`y meyn l`rnyi iax ly
ly evexize ,dxev xeair oerh eteba eleqt elit`y dea` xa dax

.dgcp iy` ax
:`xnbd dwiqn .mcewd uexizl zxfeg `xnbdàzøåeçî àlà± ¤¨§©©§¨

,xacd xexaàøwéòî épLãkdixa sqei ax uxizy uexizd itk ± ¦§©¦¥¦¨¨
opgei iax ly epa l`rnyi iax ,xnelk .dligza `ciqg `lq axc
`ziixade ,dxev xeair oerh eteba leqtd oaxwy xaeq dwexa oa
ekyn e` eilra ezny rcepe hgypy gqt oaxwy da epipyy

zrc ,'cin sxyi' mdici,àéä éàðBç ïa óñBéoaxwdy iptn enrhe ¥¤©¦
df ixd 'gqt myl' ehgyyke ,dxiwr ila eil`n minly dyrp
oaxwy `id ezrce ,eteba eleqte gqt myl hgypy xg` oaxw

.dxev xeair oerh epi` eteba leqtd
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בפירוט יתר: האדם, שנברא אחרון לכל הנבראים, הוא המטרה הסופית של כל הבריאה והוא 

חלקי  בכל  שלימות  מביא  הוא  הבורא(  רצון  )לפי  התנהגותו  ידי  על  דוקא   – וכן  הנבראים",  "בחיר 

הבריאה,

כפי שהתורה מספרת שמיד לאחר שאדם הראשון נברא, הוא דרש והשפיע שכל הבריאה תכיר 

ותקבל על עצמה את עול מלכותו של בורא העולם, על ידי דרישתו )בליווי היותו דוגמא חיה(: "בואו 

נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו" – הביא שלימות הן באשר ל"השמים וכל צבאם" והן באשר 

ל"הארץ וכל צבאיה".

מכאן נובעות שורה של הוראות אשר כל ראש-השנה, יום הזכרון, מזכיר אותן, ואשר השנה 

הן מודגשות יותר.

* * *

אחת ההוראות היא:

גדלו  "מה  למסקנא:  מגיע  הוא  צבאם"  וכל  וארץ  "שמים  של  בבריאה  מתבונן  אדם  כאשר 

מעשיך ה'" ו"מה רבו מעשיך ה'", ועלול הוא לחשוב: מה חשוב כל-כך אופן התנהגותו בכלל, ופרטי 

ההתנהגות בפרט, שהתורה – תורת חיים ותורת אמת – הזהירה כל-כך על כל פרט ואפילו פרט שבפרט? 

"האזינו  הרי  "מדבר",  יהודי  כאשר  כי  ומדגיש  האזינו  בפ'  הראשון  הפסוק  איפוא,  בא,   -

השמים ותשמע הארץ" – הדברים נשמעים ועושים רושם ומשפיעים הן בשמים והן בארץ.

ולמרות שבפרשתנו מדובר על משה רבנו, רועה ישראל, הרי הוא אבל "רועה ישראל", וידוע 

כי "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא לששים ריבוא נשמות" )התפשטותו של משה רבנו היא בכל 

דור ודור – מחדש – לשש מאות אלף נשמות(, שכל אחת מהן כוללת נשמות פרטיות רבות. לכל יהודי, 

בכל דור, יש ניצוץ של משה רבנו בנשמתו, ובמיוחד כשיהודי מדבר, וכל-שכן כשהוא מתנהג, לפי תורת 

משה, "תורה צוה לנו משה". 

ומצוותיה קשורה  לפי התורה  כי התנהגות  אותה,  מי שטוען  יש  בטילה הטענה, אם  גם  כך 

בקשיים, ולא פעם גם בנסיונות. שכן, מאחר שדיבור, ועל אחת כמה וכמה – מעשה, משפיע בשמים 

ובארץ – איזה ערך יש לכל הקשיים והנסיונות בהשוואה לעומת זאת? 

* * *

האדם . . המטרה הסופית של כל הבריאה: ראה חדא"ג מהרש"א לר"ה כז, א: האדם הי' תכלית של כל 
הבריאה וכאילו לא נברא שום דבר קודם בריאת אדם. ב"ר רפי"ד: שהי' גמר חלתו של עולם. ירושלמי שבת פ"ב 
ה"ו: דמו של עולם, חלה טהורה לעולם הי', נרו של עולם. ולהעיר ממארז"ל: כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות 
לזה )ברכות ו, סע"ב. שבת ל, ב. וראה פיה"מ להרמב"ם בהקדמתו ד"ה אח"כ ראה(. וראה סה"מ תרכ"ז ע' שט 

ואילך. – ולהעיר מחזקוני ורמב"ן בראשית )א, לא( שדוקא בקשר לבריאת האדם נאמר טוב מאד.
אזדעזעו  אדם  למברי  קוב"ה  בעא  דכד  ב(:  )לד,  ובזח"א  א(.  )מח,  זח"ג  ראה  הנבראים":  "בחיר 

כל עילאין ותתאין. וראה לקוטי לוי"צ לזח"א ע' ח. עבודת הקודש ח"ג פ"ג-ד.
כפי שהתורה מספרת: פדר"א פי"א. זח"א רכא, ב. ח"ג ס"פ אמור. וראה גם תקו"ז תנ"ו )צ, ב(.

"בואו . . עושנו": תהלים צה, ו.
"מה גדלו . . "מה רבו: תהלים צב, ו. שם קד, כד.

הזהירה כל-כך על כל פרט: ראה קו"א לתניא רד"ה דוד זמרות קרית להו.
ולמרות שבפרשתנו מדובר על משה רבנו: וראה תניא פמ"ד )ס"ג, א(: ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר 

ערב לבו לגשת להשיג אפי' חלק אחד מני אלף ממדרגת אהבת רעיא מהימנא.
משה רבנו, רועה ישראל: ראה שמו"ר פ"ב, ב.

"אתפשטותא . . לששים ריבוא נשמות": ת"ז תי' סט )קיב, א. קיא, א(. אגה"ק בסוף הביאור לסי' ז"ך.
שכל אחת מהן כוללת נשמות פרטיות: תניא פל"ז )מח, א(.

לכל יהודי . . ניצוץ של משה רבנו: תניא רפמ"ב.
"תורה צוה לנו משה": ברכה לג, ד.

מכתב כללי



כג

כפי שדובר פעמים רבות בקשר ליהדות, הרי הסדר הוא שעל האדם תחלה לפעול עם עצמו, ולא 

פחות מאשר עם סביבתו, ורק לאחר מכן עם סביבתו. ואכן אנו רואים כי גם באשר לאדם עצמו הוא 

מתחיל את יומו בהצהרה: "מודה אני לפניך מלך" כו', בהכרה ובתודה להקב"ה כ"מלך", והחלטה 

לשרת את המלך, בקבלת עול מלכותו, כל היום.

ודבר זה מודגש במיוחד בימי ראש-השנה, ימי ה"הכתרה" השנתית של הבורא יחד עם חידוש 

קבלת עול מצוותיו, כמוזכר במכתב הקודם, וביתר הרחבה בהזדמנויות אחרות.

כאשר קביעות ראש-השנה היא, כמו השנה, בשבוע של פ' האזינו מודגשת בכך נקודה נוספת: 

 – מכן  ולאחר  תחלה,   – השמים"  "האזינו  הסדר:  להיות  צריך  האדם  של  ההתנהגות  עניני  שבכל 

"ותשמע הארץ", שכן הסדר של התורה אף הוא תורה )הוראה(. 

פירוש הדבר – נוסף על המשמעות הפשוטה המובנת מאליה כנ"ל – שכל המצוות, גם אלה 

צריך  שהוא  חש,  או  מבין,  שהוא  משום  לא  לעשותם  האדם  על  מחייב,  ה"ארצי"  האנושי  שהשכל 

לעשותן, אלא במצוות מלך, משום שהקב"ה ציווה עליהן. מובן גם כי כאשר הוא עושה על פי שכל 

או רגש אנושי הרי הוא מוציא את המצוה ממסגרותיה האלקיות, האין-סופיות, והוא מכניס אותה 

למסגרות מוגבלות של שכל או רגל אנושי, ולפיכך אין המצוה יכולה להיעשות בשלימות. 

לדוגמא: כשיהודי נותן צדקה הוא צריך לעשות זאת לא משום שיש לו לב אנושי רך, שאז הוא 

נותן צדקה רק לפי מדת רוך לבו, למרות שהנזקק זקוק ליותר. אך כאשר הוא עושה זאת כדי לקיים 

מצות המלך, הוא עושה המצוה כדרוש, ואפילו אם יש לו לב האבן, רחמנא ליצלן, והדבר הוא היפוכו 

של טבעו.

* * *

לשתיהן  ו"תשמע":  "האזינו"  המלים  שבמשמעויות  ההבדל  מן  נובעים  ולקח  הוראה  עוד 

המשמעות של ציות, הקשבה ושמיעה, אך "האזינו" הוא ביטוי המתייחס לדברים הנשמעים מקרוב 

)כביטוי "דבר באזני", במובן של לחישה באוזן, "האזינו" מלשון "אזנים"(, ו"תשמע" מתייחס לדברים 

הנשמעים מרחוק.

לפי משמעות זו של שתי מלים אלה היה מתאים יותר להשתמש בסדר הפוך: ביחס לשמים 

הרחוקים – "שמעו", וביחס לארץ שהיא קרובה – "האזיני", כפי שאנו מוצאים זאת במקום אחר.

תחלה לפעול עם עצמו . . לאחר מכן עם סביבתו: להעיר, מב"מ קז, סע"ב )וש"נ(: קשוט עצמך ואח"כ 
קשוט אחרים.

מתחיל את יומו: ובלשון אדה"ז: מיד שניעור משנתו )שו"ע אדה"ז או"ח ס"א ס"ה. מהדו"ב שם ס"ו. 
סידור אדה"ז במקומו(.

הסדר של התורה . . תורה: ראה פסחים ו, ב. של"ה חלק תושבע"פ, כלל לשונות בתחלתו. לקו"ד כרך 
א ח, א. כרך ד תשמו, א. ועד להלכה בפועל שכו"כ הלכות נלמדות מהסדר שבמשנה "מחלוקת ואח"כ סתם" או 
להיפך )יבמות מב, ב. ב"ק קב, א וראה תוד"ה אין סדר למשנה )ב"ק שם((. וראה אנציקלופדיא תלמודית ערך 

הלכה כסתם משנה )כרך ט' ע' שנו ואילך(.
תורה )הוראה(: זח"ג נג, ב.

שכל המצוות . . צריך לעשותן . . במצוות מלך: ראה גם סה"מ ה'ש"ת ע' 91. ובכ"מ. – ולהעיר מהל' 
יסוה"ת להרמב"ם פ"ח ה"ג: אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה. ואפילו בנוגע לבני נח בז' מצוות שלהם )הל' 

מלכים פ"ח הי"א(.
)ירושלמי סוף  ויין  לו בשר  )רגילות שלו( צריך להוסיף שיהי'  נפשי' מרתי  ואם  ליותר:  זקוק  שהנזקק 

פאה(. וראה כתובות סז, ב: אפילו סוס כו'. טושו"ע יו"ד ר"ס ר"נ.
"האזינו" . . מקרוב . . ו"תשמע" . . מרחוק: ספרי עה"פ.

האזינו" מלשון "אזנים"(: ראב"ע עה"פ. ועוד.

מכתב כללי
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מוגה  בלתי

 רז"ל לשון "1נתבאר לעשי"ת הוא ימיםבנוגע (שלכאורה ליוםֿהכפורים" השנה ראש
" שהרי ובי', מיני' רק2סתירה ישנם ליוהכ"פ" ענינים:3ימים)ר"ה ב' ישנם ויוהכ"פ שבר"ה -

" מהימים למעלה הם זה שמצד ענינם, נכללים עיקר זה שמצד שבהם, התשובה וענין ליוהכ"פ", ר"ה
ב" הם (ולכן גם שמחה מתוך - יותר נעלה באופן הוא שבהם התשובה ענין וגם תשובה"; ימי

וידויים 4בר"ה  אומרים ונדפס 5אין שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - ואילך.6כו') 203 ע' חכ"ט בלקו"ש

:יותר ובפרטיות
הרי  בתשובה, יותר נעלית דרגא גם מאירה שאז כיון אבל עשי"ת, שבכל התשובה דרגת גם יש בר"ה

אהני" מאי בטיהרא ד"שרגא באופן היא עשי"ת שבכל התשובה ואינה 7דרגת מקום תופסת אינה שלכן ,
וידוי. אמירת כמו זו, דרגא מצד שבאים הענינים לכל מקום אין ובמילא כלל, נרגשת

- דתשובה התחתונה הדרגא רק ישנה שאז ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים כשמתחילים ר"ה, לאחר ורק
לא  שבר"ה אלא ר"ה), (ימי הקודמים הימים בשני כבר הי' זה שענין זיך") ("מ'כאּפט "תופסים" ַאזי

שבתשובה. הנעלית הדרגא לגבי מקום תפיסת העדר מצד זאת, ידעו

:מובן אינו עדיין אך
גם  בהם שתהי' הצורך מהו א"כ, תשובה, של ביותר נעלית מדריגה מאירה ויוהכ"פ שבר"ה כיון

" שנקראים מזה (כדמוכח דעשי"ת התשובה שאינה מדריגת באופן שתהי' אלא תשובה"), ימי
שיהיו מספיק הי' לכאורה - מקום ש"תופסת (הימים תשובה ר"ה ימי ללא בלבד, ליוהכ"פ") ר"ה

התשובה מדריגת ישנה שבהם עשי"ת?ויוהכ"פ , בכל המאירה התשובה ממדריגת

בזה: והביאור

בר"ה  לאתהפכא: אתכפיא בין החילוק בדוגמת הוא התשובה ימי לשאר ויוהכ"פ ר"ה בין החילוק
ימי  שאר עבודת משא"כ אתהפכא, בבחי' היא העבודה - החול ימות ואינם טובים ימים שהם ויוהכ"פ,

אתכפיא. בבחי' היא התשובה

שלפנ"ז  בשבת המדובר דעשי"ת 8וע"פ העבודה שבחי' הטעם יובן אתהפכא, על באתכפיא מעלה שיש
) יותר נעלית היא מצ"ע ר"ה של שהעבודה אף בר"ה, גם ישנה המעלה (אתכפיא) מצד כי - אתהפכא)

העבודה  לגבי מעלתה (עם בשלימותה דאתכפיא העבודה גם בר"ה צ"ל אתהפכא, לגבי שבאתכפיא
דאתהפכא).

ועוד: זאת

הנה  אתכפיא, שבבחי' העבודה גם אלא) אתהפכא, שבבחי' העבודה רק (לא ישנה שבר"ה לאחרי
אתכפיא  שבבחי' העבודה ענין וניעור" "חוזר שאז ר"ה), (שלאחרי התשובה ימי של הראשון היום בבוא
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ולשתות  לאכול ש"מצוה ועד הזה", קודש מקרא טוב "יום המזון
תקצז),ולשמוח ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע השנה" ולא בראש

שמותר  דעות שיש [אף תשובה של וסיגופים תעניות לערוך
דינים  חילוקי יש שלכן ס"ה), (שם ביום עכ"פ בר"ה, להתענות
שם  (ראה המזון בברכת ויבוא יעלה ח"ו ששכח למי בנוגע

ס"י)]. סקפ"ח
ש"אין5) בסידורו הזקן רבנו אבינו *לומר וכמ"ש בר"ה

חטא הזכרת בו שיש כו'"מלכנו חטאנו מלכנו אבינו כגון עון או
להיות  שצריכה העבר, על חרטה הוא התשובה שענין למרות ―

"וידוי בדיבור, ―גם תשובה) הל' (ריש הרמב"ם כמ"ש ,"
יותר. נעלית בדרגא היא דר"ה שהתשובה כיון

זו.6) שנה תשרי ו' שיחת בשילוב
ב.7) ס, חולין
(8.(349 ע' חמ"ז (תו"מ 100 הערה תשכ"ו נצו"י ש"פ שיחת

  צריך 

- יש כאן, איפוא, ההוראה וההדגשה שכאשר אצל יהודי מאירים דבריו של משה והוא אומר 

וחוזר עליהם – הסדר הוא הפוך: למרות שבענינים גשמיים, אברים וחושים גופניים וכיוצא באלה, 

אין היהודים – ממבט ראשון – שונים מן הלא-יהודים, הרי משום העובדה שיש ליהודי נשמה, שהיא 

חלק אלקה ממעל ממש, הרי הענינים השמימיים – קרובים, והענינים הארציים – רחוקים: האזינו – 

השמים, ותשמע – הארץ.

ורק לאחר מכן ומאוחר יותר הוא יורד אל ה"ארץ", לעסוק בענינים הארציים מקרוב, כדי 

לפעול בהם, שהכסף יהיה לכסף של צדקה, עור הבהמה יהיה לקלף שעליו נכתבות פרשיות התפילין, 

וכך הלאה. 

וגם זה קשור ובא לידי ביטוי בהכתרת – "שתמליכוני עליכם" – מלך ישראל, והוא נהי' ל"מלך 

יתברך",  לו  ל"דירה  נעשה  לאלקות,  כל-כך  קרוב  אינו  שעדיין  מסביב,  העולם  שכל  הארץ".  כל  על 

כדוגמת הכתרת הבורא שנעשתה על-ידי אדם הראשון בראש השנה הראשון של בריאת העולם.

* * *

ויהי רצון שכל הכתוב לעיל יתקבל למעלה וגם למטה, החל בכך שכל הברכות מטל השמים 

ומשמני הארץ, הן ברוחניות והן בגשמיות, יבואו למטה באופן של קירוב, והם באים עוד לפני המצופה, 

ובאופן של "מלכתחלה אריבער" )- מלכתחילה – מעל ומעבר(.

ושכל זה יקרב עוד יותר את הגשמת היעוד "כי אתה תנחל בכל הגוים", שנראה עין בעין כי 

הקב"ה הוא שופט כל הארץ ושולט על כל העמים,

ִיָּכֵלל ויהווה חלק של כתיבה וחתימה טובה, בטוב הנראה והנגלה, לכל אחד ואחת,  וכל זה 

בתוך כלל ישראל. 

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

במקום אחר: ישעי' א, ב. וראה ספרי ר"פ האזינו. ולהעיר אשר משה הוא נשמה דאצילות ולא פסיק 
טעמא )זח"א קכ, ב. ח"ג קלח, ב. קפז, ב. תו"א ד"ה ואלה המשפטים וביאורו. תו"ח ד"ה זה הא'. ובכ"מ( וישעי' 
ד"ה  סע"ד.  לט,  בשלח  לאדהאמ"צ  ביאוה"ז  א.  עט,  )סידור  היש  ראשית התהוות  דבריאה,  )והמרכבה שראה( 
מגילה נקראת – אוה"ת מג"א )הוספות( ע' מג ואילך. סה"מ תרכ"ט ע' עה ואילך. וראה לקו"ש ח"ט ע' 204 הע' 
1-4(. – וכאו"א מבנ"י יש לו נשמה שנתת בי )אצילות – אלא שאח"כ( אתה בראת )תו"א משפטים עז, א. לקו"ת 

דברים א, א. המשך תרס"ו ע' קכ. תע"ב-ג. תפט ואילך. ובכ"מ(. וראה גם לקו"ש ח"ב ע' 415 סעי' ב ואילך.
חלק אלקה ממעל ממש: תניא רפ"ב.

שהכסף . . צדקה . . עור . . התפילין: ראה תניא פל"ז.
"מלכתחילה אריבער": פתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש – אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"ץ ח"א ע' תריז.

"כי אתה תנחל בכל הגויים": פב, ח.

מכתב כללי



כה

      
מוגה  בלתי

 רז"ל לשון "1נתבאר לעשי"ת הוא ימיםבנוגע (שלכאורה ליוםֿהכפורים" השנה ראש
" שהרי ובי', מיני' רק2סתירה ישנם ליוהכ"פ" ענינים:3ימים)ר"ה ב' ישנם ויוהכ"פ שבר"ה -

" מהימים למעלה הם זה שמצד ענינם, נכללים עיקר זה שמצד שבהם, התשובה וענין ליוהכ"פ", ר"ה
ב" הם (ולכן גם שמחה מתוך - יותר נעלה באופן הוא שבהם התשובה ענין וגם תשובה"; ימי

וידויים 4בר"ה  אומרים ונדפס 5אין שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - ואילך.6כו') 203 ע' חכ"ט בלקו"ש

:יותר ובפרטיות
הרי  בתשובה, יותר נעלית דרגא גם מאירה שאז כיון אבל עשי"ת, שבכל התשובה דרגת גם יש בר"ה

אהני" מאי בטיהרא ד"שרגא באופן היא עשי"ת שבכל התשובה ואינה 7דרגת מקום תופסת אינה שלכן ,
וידוי. אמירת כמו זו, דרגא מצד שבאים הענינים לכל מקום אין ובמילא כלל, נרגשת

- דתשובה התחתונה הדרגא רק ישנה שאז ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים כשמתחילים ר"ה, לאחר ורק
לא  שבר"ה אלא ר"ה), (ימי הקודמים הימים בשני כבר הי' זה שענין זיך") ("מ'כאּפט "תופסים" ַאזי

שבתשובה. הנעלית הדרגא לגבי מקום תפיסת העדר מצד זאת, ידעו

:מובן אינו עדיין אך
גם  בהם שתהי' הצורך מהו א"כ, תשובה, של ביותר נעלית מדריגה מאירה ויוהכ"פ שבר"ה כיון

" שנקראים מזה (כדמוכח דעשי"ת התשובה שאינה מדריגת באופן שתהי' אלא תשובה"), ימי
שיהיו מספיק הי' לכאורה - מקום ש"תופסת (הימים תשובה ר"ה ימי ללא בלבד, ליוהכ"פ") ר"ה

התשובה מדריגת ישנה שבהם עשי"ת?ויוהכ"פ , בכל המאירה התשובה ממדריגת

בזה: והביאור

בר"ה  לאתהפכא: אתכפיא בין החילוק בדוגמת הוא התשובה ימי לשאר ויוהכ"פ ר"ה בין החילוק
ימי  שאר עבודת משא"כ אתהפכא, בבחי' היא העבודה - החול ימות ואינם טובים ימים שהם ויוהכ"פ,

אתכפיא. בבחי' היא התשובה

שלפנ"ז  בשבת המדובר דעשי"ת 8וע"פ העבודה שבחי' הטעם יובן אתהפכא, על באתכפיא מעלה שיש
) יותר נעלית היא מצ"ע ר"ה של שהעבודה אף בר"ה, גם ישנה המעלה (אתכפיא) מצד כי - אתהפכא)

העבודה  לגבי מעלתה (עם בשלימותה דאתכפיא העבודה גם בר"ה צ"ל אתהפכא, לגבי שבאתכפיא
דאתהפכא).

ועוד: זאת

הנה  אתכפיא, שבבחי' העבודה גם אלא) אתהפכא, שבבחי' העבודה רק (לא ישנה שבר"ה לאחרי
אתכפיא  שבבחי' העבודה ענין וניעור" "חוזר שאז ר"ה), (שלאחרי התשובה ימי של הראשון היום בבוא
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וש"נ.1) א. יח, ר"ה
שאינו 2) ― בש"ס המקומות ברוב "בין" תיבת כפירוש

הקצוות. ב' את כולל
וש"נ.3) ואילך. 245 ס"ע חל"ז תו"מ גם ראה
וברכת 4) קידוש התפלה, בנוסח כמ"ש יו"ט, היותו על נוסף

ולשתות  לאכול ש"מצוה ועד הזה", קודש מקרא טוב "יום המזון
תקצז),ולשמוח ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע השנה" ולא בראש

שמותר  דעות שיש [אף תשובה של וסיגופים תעניות לערוך
דינים  חילוקי יש שלכן ס"ה), (שם ביום עכ"פ בר"ה, להתענות
שם  (ראה המזון בברכת ויבוא יעלה ח"ו ששכח למי בנוגע

ס"י)]. סקפ"ח
ש"אין5) בסידורו הזקן רבנו אבינו *לומר וכמ"ש בר"ה

חטא הזכרת בו שיש כו'"מלכנו חטאנו מלכנו אבינו כגון עון או
להיות  שצריכה העבר, על חרטה הוא התשובה שענין למרות ―

"וידוי בדיבור, ―גם תשובה) הל' (ריש הרמב"ם כמ"ש ,"
יותר. נעלית בדרגא היא דר"ה שהתשובה כיון

זו.6) שנה תשרי ו' שיחת בשילוב
ב.7) ס, חולין
(8.(349 ע' חמ"ז (תו"מ 100 הערה תשכ"ו נצו"י ש"פ שיחת

  צריך 



כו     

נתכפר  כבר שאז כיון ברצון), שלא היו האמצעיים (משא"כ ברצון" האחרונים אף ברצון הראשונים "מה
כדברך" "סלחתי העגל, חטא "26להם התורה בענין ניתוסף שעי"ז אלא עוד ולא ,"'27לתושי,

כמ"פ - ועד28וכמדובר ככה, כמ"פ אלא ככה, ב"פ רק לא הוא ד"כפליים" שהפירוש ,
בגמרא  בלבד",29כדאיתא יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו "אלמלא

ומכילתא וספרי ספרא - התושבע"פ וכל תנ"ך, ספרי כ"ד ישנם האחרונות לוחות ע"י ועד 30וכו'ואילו ,
ל"עלמות "ההלכות אלו הזקן 31, רבנו כדברי - שבאיןֿערוך שזהו"ע לו 32, יש במספר ש"אחד ,

גבול  בלי בבחי' שהוא דבר לגבי אבל אלפים, אלף מני אחד חלק שהוא אלפים, אלף מספר לגבי ערך
מספר  כערך אפי' אינן רבבות וריבוא אלפים אלפי אלף שאפי' במספרים, ערך שום כנגדו אין כלל ומספר

רבבות" ורבוא אלפים אלפי אלף לגבי -אחד

דוקא? תשובה ימי עשרת של המיוחדת מעלתם מהי וא"כ,

הצ"צ  ע"ב,33ומבאר דשם יודין ד' שהם יודין", ד' הם ס"ת לי ודודי לדודי ש"אני ,

אלפי"ן - במילוי הוי' דשם הגימטריא הוא מ"ה ששם וע"ב, ס"ג ב"ן, מ"ה, השמות: בענין כידוע
יש  שאז ה"י), וי"ו ה"י (יו"ד יודי"ן במילוי הוי' דשם הגימטריא הוא ע"ב ושם ה"א), וא"ו ה"א (יו"ד 

יודי"ן  ד' -בו

בין  חילוק יש כמו"כ בהמילוי, שהם היודי"ן לג' היו"ד עצם בין היודי"ן בד' חילוק שיש וכשם
הקודמים", היודין מג' יותר הרבה גבוהים הם דעשי"ת ימים ש"היו"ד - אלול חודש ימי לשלושים עשי"ת

בהמילוי. שהם היודי"ן לגבי היו"ד עצם מעלת בדוגמת

:בזה והענין
תמיד, נמצאים אינם המילוי של היודי"ן שג' - הוא המילוי של היודי"ן לג' היו"ד עצם בין החילוק
במילוי  הוא הוי' שם כאשר משא"כ יודי"ן, במילוי הוא הוי' שם כאשר רק הם אלו יודי"ן ג' שהרי

המילוי. יהי' אופן באיזה חילוק ללא לעולם, קיים נשאר היו"ד עצם ואילו וא"וין. במילוי או אלפי"ן

החסידות  לימוד בקונטרס כמבואר - "איתן" בחי' ענין הא 34וזהו לאיתן "משכיל ,35זרחי"בענין
מחודש), שאינו ע"ב, שם שזהו"ע היושן, מפני הוא והחוזק שהקושי (והיינו, וישן חזק קשה שפירושו
ואינה  בתוקפה תמיד שהיא מישראל, בכאו"א שיש היהדות נקודת שזוהי שבנפש, היחידה בחי' על וקאי

ועז"נ  לעולם, שנאמר 36משתנית הבא, לעולם חלק להם יש ישראל להתפאר".37"כל ידי מעשה גו' ועמך

בדוגמת - אלול חודש ימי לגבי עשי"ת של המיוחדת המעלה בחי'וזוהי הוי', דשם היו"ד עצם מעלת
היינו, שבנפש, היחידה בחי' ענין איתן, כללות ע"ד יושן, לשון איתן, מבחי' היא דעשי"ת שהתשובה

לעולם התשובה קטן"38שקדמה ל"עולם בנוגע ועד"ז גדול", ל"עולם בנוגע -39.

 הנ"ל במאמר הצ"צ מבאר יום:33ועוד המ"ם בענין
בו שהיו תודה בקרבן חמץ מצינו של חלות ועשרה מצה חלות שלושים - ידוע,40חלות והרי .

שממנו  הרע, היצר של ענינו שזהו ומציאות, ישות על רומז חמץ ואילו ביטול, על רומז המצה שענין
שבעיסה" "שאור שנקרא הקדושה, היפך שהם הענינים כל שבקרבן 41באים המיוחדת המעלה וזוהי .

ולהתעלות". להתברר יכול החמץ "גם שעי"ז - חמץ של חלות עשרה  בה שהיו תודה
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וש"נ.26) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ. יד, שלח
רפמ"ו.27) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
וש"נ.28) .84 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
ב.29) כב, נדרים
שם.30) שמו"ר ראה
עה"פ.31) ובשהש"ר ח ו, שה"ש
ב).32) (סז, פמ"ח תניא
א'תסב.33) ע' שם
גם 34) וראה שלה). ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק פ"ג

.135 ע' תש"ג סה"ש ואילך. 72 ס"ע תש"ג קכא. ע' תרפ"ח סה"מ
א.35) פט, תהלים
חלק.36) ר"פ סנהדרין
כא.37) ס, ישעי'
ועוד.38) א. נד, פסחים ראה
ועוד.39) ג. פקודי תנחומא
יב.40) ז, צו עה"ת בפרש"י הובא ב. עז, מנחות
א.41) יז, ברכות,

     

שכבר  כיון יותר, הרבה קלה היא העבודה אזי - כנ"ל) מקום, תפיסת והעדר ביטול בבחי' היתה (שבר"ה
קשות" התחלות ד"כל הענין בר"ה העבודה 9נפעל מעלת שלאחרי גם ומה דאתכפיא. העבודה לגבי גם

יותר. קלה היא (בעשי"ת) דאתכפיא העבודה אזי אתהפכא, בבחי' דר"ה

:לפועל ובנוגע
על  נוסף שהרי יותר, הרבה בנקל היא דאתכפיא העבודה - תשובה ימי בעשרת - שעתה לדעת, יש
והן  בר"ה, כבר שהתחילה אתכפיא בבחי' העבודה מצד הן בזה ניתוסף עצמם, מצד שבעשי"ת המעלה

אתהפכא. בבחי' עצמו דר"ה העבודה מעלת מצד

כמ"פ  יש10וכמדובר ליוהכ"פ ר"ה שבין שכיון , ימות שבעת כל להיות מוכרחים שבהם ימים,
ימי  בשאר ועד"ז שעברה, השנה של ראשון ימי כל את מתקן דעשי"ת בשבוע ראשון יום הרי - השבוע
לאופן  עד תשובה, של באופן יהיו הם שגם הבאה, השנה ימי על לסלילתֿדרך בנוגע וכן השבוע;

דר"ה. התשובה

התשובה, לענין ששייך השבת, יום חל לר"ה ובסמיכות שמיד - זו שנה בקביעות יתירה ומעלה
עילאה 11כידוע  תשובה היא דשבת שהתשובה עד "תשב", אותיות שהיא 12ש"שבת" המעלה גם בה שיש ,

כולה.13מחה בש  השנה כל על בשמחה) (שהיא עילאה דתשובה העבודה את ממשיכים זה השבת ומיום ,

התורה  הו"ע עילאה שתשובה המבואר לאופן 14וע"פ ועד התורה, בלימוד להתבטא צריך זה הרי -
הזקן  לרבנו ת"ת בהלכות (כמבואר החסידות בלימוד והן הנגלה בלימוד הן יגיעה, חייב 15של אדם שכל

המצוות. וקיום התורה בלימוד מבורכת שנה שתהי' ועד התורה), פרד"ס כל את ללמוד

בתורה" עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי בעתם 16וכאשר גשמיכם "ונתתי דקרא, סיפי' יקויים אזי -
בתורה  - אריכות וביתר שבכתב, בתורה בפרשה, המנויות הברכות שאר וכל פריו", יתן השדה ועץ וגו'

כו'" ככליות "חטים קוממיות"17שבעלֿפה, אתכם "ואולך - הברכות כל של ועילוי ותכלית לסיום ועד ,18,
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת

***

 שאמרו בהמצאו, הוי' דרשו ד"ה הצ"צ מאדמו"ר מאמר ביאור בתוספת יובן לעיל, האמור ע"פ
תשובה  .19בשבת

שהפסוק  - קרוב"20ובהקדמה בהיותו קראוהו בהמצאו הוי' דעה "דרשו יש שהרי תשובה, לשבת שייך
תשובה שבשבת - הפסיקתא ע"פ בהמצאו"- הוי' "דרשו שמפטירין 21מפטירין מנהגנו, לפי ואפילו .

ישראל" "שובה זו "שבת22בשבת בשם השבת נקראת זה שם ועל ,"23,לעשי"ת זה פסוק שייך מ"מ, ,
בגמרא  .1כדאיתא בהמצאו ה' "דרשו ליוםֿהכפורים".: ראשֿהשנה שבין ימים עשרה אלו .

השל"ה  מדברי הצ"צ מביא הנ"ל רצון,24במאמר ימי הם יוהכ"פ עד אלול מר"ח יום ארבעים "אשר ,
גו'". בהמצאו ה' "דרשו נאמר עליהם  שהרי יותר", רצויים הם לבסוף שהם עשי"ת ומ"מ,

כמארז"ל  רצון, ימי הם יוהכ"פ עד אלול מר"ח יום הארבעים כל הרי דלכאורה, - בזה 25וההסברה
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ה.9) יט, יתרו ופרש"י מכילתא
סי"ג 10) תשכ"ג תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(41 ע' חל"ה (תו"מ
ספכ"ב.11) לב"ר יפ"ת בסופו. (למהרנ"ש) נתן תורת
ספ"י.12) אגה"ת תניא
ספי"א.13) שם
ואילך.14) ספ"ח שם
ה"ד.15) פ"א
עה"פ.16) ופרש"י ובתו"כ בחוקותי ר"פ
וש"נ.17) רע"א. כג, תענית

יג.18) שם,
א'תסא 19) ע' שובה שבת דרושי באוה"ת נדפס ― תרי"ח
ואילך.
ו.20) נה, ישעי'
בסדר 21) אבודרהם ע"ב. ריש לא, מגילה תוס' ראה

תכח. סו"ס או"ח טור וההפטרות. הפרשיות
ב.22) יד, הושע
וש"נ.23) .144 ע' חי"ד לקו"ש ראה
ר"ה.24) מסכת סוף
ועוד.25) יח. ט, עקב יא. לג, תשא פרש"י



כז      

נתכפר  כבר שאז כיון ברצון), שלא היו האמצעיים (משא"כ ברצון" האחרונים אף ברצון הראשונים "מה
כדברך" "סלחתי העגל, חטא "26להם התורה בענין ניתוסף שעי"ז אלא עוד ולא ,"'27לתושי,

כמ"פ - ועד28וכמדובר ככה, כמ"פ אלא ככה, ב"פ רק לא הוא ד"כפליים" שהפירוש ,
בגמרא  בלבד",29כדאיתא יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ישראל חטאו "אלמלא

ומכילתא וספרי ספרא - התושבע"פ וכל תנ"ך, ספרי כ"ד ישנם האחרונות לוחות ע"י ועד 30וכו'ואילו ,
ל"עלמות "ההלכות אלו הזקן 31, רבנו כדברי - שבאיןֿערוך שזהו"ע לו 32, יש במספר ש"אחד ,

גבול  בלי בבחי' שהוא דבר לגבי אבל אלפים, אלף מני אחד חלק שהוא אלפים, אלף מספר לגבי ערך
מספר  כערך אפי' אינן רבבות וריבוא אלפים אלפי אלף שאפי' במספרים, ערך שום כנגדו אין כלל ומספר

רבבות" ורבוא אלפים אלפי אלף לגבי -אחד

דוקא? תשובה ימי עשרת של המיוחדת מעלתם מהי וא"כ,

הצ"צ  ע"ב,33ומבאר דשם יודין ד' שהם יודין", ד' הם ס"ת לי ודודי לדודי ש"אני ,

אלפי"ן - במילוי הוי' דשם הגימטריא הוא מ"ה ששם וע"ב, ס"ג ב"ן, מ"ה, השמות: בענין כידוע
יש  שאז ה"י), וי"ו ה"י (יו"ד יודי"ן במילוי הוי' דשם הגימטריא הוא ע"ב ושם ה"א), וא"ו ה"א (יו"ד 

יודי"ן  ד' -בו

בין  חילוק יש כמו"כ בהמילוי, שהם היודי"ן לג' היו"ד עצם בין היודי"ן בד' חילוק שיש וכשם
הקודמים", היודין מג' יותר הרבה גבוהים הם דעשי"ת ימים ש"היו"ד - אלול חודש ימי לשלושים עשי"ת

בהמילוי. שהם היודי"ן לגבי היו"ד עצם מעלת בדוגמת

:בזה והענין
תמיד, נמצאים אינם המילוי של היודי"ן שג' - הוא המילוי של היודי"ן לג' היו"ד עצם בין החילוק
במילוי  הוא הוי' שם כאשר משא"כ יודי"ן, במילוי הוא הוי' שם כאשר רק הם אלו יודי"ן ג' שהרי

המילוי. יהי' אופן באיזה חילוק ללא לעולם, קיים נשאר היו"ד עצם ואילו וא"וין. במילוי או אלפי"ן

החסידות  לימוד בקונטרס כמבואר - "איתן" בחי' ענין הא 34וזהו לאיתן "משכיל ,35זרחי"בענין
מחודש), שאינו ע"ב, שם שזהו"ע היושן, מפני הוא והחוזק שהקושי (והיינו, וישן חזק קשה שפירושו
ואינה  בתוקפה תמיד שהיא מישראל, בכאו"א שיש היהדות נקודת שזוהי שבנפש, היחידה בחי' על וקאי

ועז"נ  לעולם, שנאמר 36משתנית הבא, לעולם חלק להם יש ישראל להתפאר".37"כל ידי מעשה גו' ועמך

בדוגמת - אלול חודש ימי לגבי עשי"ת של המיוחדת המעלה בחי'וזוהי הוי', דשם היו"ד עצם מעלת
היינו, שבנפש, היחידה בחי' ענין איתן, כללות ע"ד יושן, לשון איתן, מבחי' היא דעשי"ת שהתשובה

לעולם התשובה קטן"38שקדמה ל"עולם בנוגע ועד"ז גדול", ל"עולם בנוגע -39.

 הנ"ל במאמר הצ"צ מבאר יום:33ועוד המ"ם בענין
בו שהיו תודה בקרבן חמץ מצינו של חלות ועשרה מצה חלות שלושים - ידוע,40חלות והרי .

שממנו  הרע, היצר של ענינו שזהו ומציאות, ישות על רומז חמץ ואילו ביטול, על רומז המצה שענין
שבעיסה" "שאור שנקרא הקדושה, היפך שהם הענינים כל שבקרבן 41באים המיוחדת המעלה וזוהי .

ולהתעלות". להתברר יכול החמץ "גם שעי"ז - חמץ של חלות עשרה  בה שהיו תודה
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וש"נ.26) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ. יד, שלח
רפמ"ו.27) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
וש"נ.28) .84 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
ב.29) כב, נדרים
שם.30) שמו"ר ראה
עה"פ.31) ובשהש"ר ח ו, שה"ש
ב).32) (סז, פמ"ח תניא
א'תסב.33) ע' שם
גם 34) וראה שלה). ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק פ"ג

.135 ע' תש"ג סה"ש ואילך. 72 ס"ע תש"ג קכא. ע' תרפ"ח סה"מ
א.35) פט, תהלים
חלק.36) ר"פ סנהדרין
כא.37) ס, ישעי'
ועוד.38) א. נד, פסחים ראה
ועוד.39) ג. פקודי תנחומא
יב.40) ז, צו עה"ת בפרש"י הובא ב. עז, מנחות
א.41) יז, ברכות,

     

שכבר  כיון יותר, הרבה קלה היא העבודה אזי - כנ"ל) מקום, תפיסת והעדר ביטול בבחי' היתה (שבר"ה
קשות" התחלות ד"כל הענין בר"ה העבודה 9נפעל מעלת שלאחרי גם ומה דאתכפיא. העבודה לגבי גם

יותר. קלה היא (בעשי"ת) דאתכפיא העבודה אזי אתהפכא, בבחי' דר"ה

:לפועל ובנוגע
על  נוסף שהרי יותר, הרבה בנקל היא דאתכפיא העבודה - תשובה ימי בעשרת - שעתה לדעת, יש
והן  בר"ה, כבר שהתחילה אתכפיא בבחי' העבודה מצד הן בזה ניתוסף עצמם, מצד שבעשי"ת המעלה

אתהפכא. בבחי' עצמו דר"ה העבודה מעלת מצד

כמ"פ  יש10וכמדובר ליוהכ"פ ר"ה שבין שכיון , ימות שבעת כל להיות מוכרחים שבהם ימים,
ימי  בשאר ועד"ז שעברה, השנה של ראשון ימי כל את מתקן דעשי"ת בשבוע ראשון יום הרי - השבוע
לאופן  עד תשובה, של באופן יהיו הם שגם הבאה, השנה ימי על לסלילתֿדרך בנוגע וכן השבוע;

דר"ה. התשובה

התשובה, לענין ששייך השבת, יום חל לר"ה ובסמיכות שמיד - זו שנה בקביעות יתירה ומעלה
עילאה 11כידוע  תשובה היא דשבת שהתשובה עד "תשב", אותיות שהיא 12ש"שבת" המעלה גם בה שיש ,

כולה.13מחה בש  השנה כל על בשמחה) (שהיא עילאה דתשובה העבודה את ממשיכים זה השבת ומיום ,

התורה  הו"ע עילאה שתשובה המבואר לאופן 14וע"פ ועד התורה, בלימוד להתבטא צריך זה הרי -
הזקן  לרבנו ת"ת בהלכות (כמבואר החסידות בלימוד והן הנגלה בלימוד הן יגיעה, חייב 15של אדם שכל

המצוות. וקיום התורה בלימוד מבורכת שנה שתהי' ועד התורה), פרד"ס כל את ללמוד

בתורה" עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי בעתם 16וכאשר גשמיכם "ונתתי דקרא, סיפי' יקויים אזי -
בתורה  - אריכות וביתר שבכתב, בתורה בפרשה, המנויות הברכות שאר וכל פריו", יתן השדה ועץ וגו'

כו'" ככליות "חטים קוממיות"17שבעלֿפה, אתכם "ואולך - הברכות כל של ועילוי ותכלית לסיום ועד ,18,
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת

***

 שאמרו בהמצאו, הוי' דרשו ד"ה הצ"צ מאדמו"ר מאמר ביאור בתוספת יובן לעיל, האמור ע"פ
תשובה  .19בשבת

שהפסוק  - קרוב"20ובהקדמה בהיותו קראוהו בהמצאו הוי' דעה "דרשו יש שהרי תשובה, לשבת שייך
תשובה שבשבת - הפסיקתא ע"פ בהמצאו"- הוי' "דרשו שמפטירין 21מפטירין מנהגנו, לפי ואפילו .

ישראל" "שובה זו "שבת22בשבת בשם השבת נקראת זה שם ועל ,"23,לעשי"ת זה פסוק שייך מ"מ, ,
בגמרא  .1כדאיתא בהמצאו ה' "דרשו ליוםֿהכפורים".: ראשֿהשנה שבין ימים עשרה אלו .

השל"ה  מדברי הצ"צ מביא הנ"ל רצון,24במאמר ימי הם יוהכ"פ עד אלול מר"ח יום ארבעים "אשר ,
גו'". בהמצאו ה' "דרשו נאמר עליהם  שהרי יותר", רצויים הם לבסוף שהם עשי"ת ומ"מ,

כמארז"ל  רצון, ימי הם יוהכ"פ עד אלול מר"ח יום הארבעים כל הרי דלכאורה, - בזה 25וההסברה
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ה.9) יט, יתרו ופרש"י מכילתא
סי"ג 10) תשכ"ג תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(41 ע' חל"ה (תו"מ
ספכ"ב.11) לב"ר יפ"ת בסופו. (למהרנ"ש) נתן תורת
ספ"י.12) אגה"ת תניא
ספי"א.13) שם
ואילך.14) ספ"ח שם
ה"ד.15) פ"א
עה"פ.16) ופרש"י ובתו"כ בחוקותי ר"פ
וש"נ.17) רע"א. כג, תענית

יג.18) שם,
א'תסא 19) ע' שובה שבת דרושי באוה"ת נדפס ― תרי"ח
ואילך.
ו.20) נה, ישעי'
בסדר 21) אבודרהם ע"ב. ריש לא, מגילה תוס' ראה

תכח. סו"ס או"ח טור וההפטרות. הפרשיות
ב.22) יד, הושע
וש"נ.23) .144 ע' חי"ד לקו"ש ראה
ר"ה.24) מסכת סוף
ועוד.25) יח. ט, עקב יא. לג, תשא פרש"י



כח     

***

.ממעמקים המעלות שיר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

 השל"ה מ"ש  החסידות 54ידוע בתורת כמ"פ שתורת55(כמובא אף מקור), גם היא עצמה החסידות
שצריכים  הזקן רבנו פתגם את חסידים שפירשו וכפי השבוע. לעניני ושייכת קשורה השבוע שפרשת

השבוע  מפרשת הוראה ללמוד שיש היא שהכוונה - הזמן" עם .56"לחיות
(כפי  שבפרשה הראשונה התיבה ע"ש שנקראת (שאף האזינו פרשת - השבוע פרשת התחלת ובכן:

במשנה  התחלתן 58ובגמרא 57שמצינו ע"ש לפרשיות -59שקורין כולה) הפרשה את כוללת היא הרי ,(
פי". אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו היא:

הספרי  בפירוש הביאור - השיחה השמים,60המשך האזינו אמר לפיכך לשמים קרוב משה שהי' "לפי
רוחניים  שענינים מישראל, לכאו"א בשייכות הארץ", ותשמע אמר לפיכך הארץ מן רחוק שהי' ולפי

קירוב  של באופן אצלו להיות צריכים בנוגע 61("שמים") וכן ריחוק, של באופן ("ארץ") גשמיים וענינים ,
גופא  השם בעבודת ו"ארץ" ותענוג,62ל"שמים" השגה קירוב, בבחי' צ"ל ("שמים") התורה שלימוד -

שמים  מלכות עול קבלת ריחוק, בבחי' צ"ל ("ארץ") המצוות והאזיני 63וקיום שמים "שמעו ישעי' (ומ"ש
.64ארץ" השמים מן "רחוק גדול", "מעשה יהי' שלעת"ל לפי זה הרי לארץ", קרוב והשייכות 65. ;(

עילאה  תשובה שענינם תשובה, ימי ונדפס 67("שמים"66לעשרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (
ואילך  204 ע' ח"ט ואילך 68בלקו"ש 143 ע' חי"ד ואילך 69, 200 ע' .70וחל"ד

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר הענין [בסיום
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א).54) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק
תו"מ 55) שב. ע' חכ"ז אג"ק גם וראה א. רסח, וישב אוה"ת

.3 הערה 241 ע' חכ"ז
חשון).56) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ועוד.57) ספ"ג. מגילה
ועוד.58) ואילך. א לא, שם
(59.16 הערה 264 ע' חמ"א תו"מ גם ראה
פרשתנו.60) ריש
(ד "ה61) שלפנ"ז  דשבת במאמר  הזאת וכמשנ "ת המצוה כי

קרוב  "כי שמ"ש ,((330 ע' חמ"ז (תו"מ בתחלתו נצו"י דש"פ
והיינו, התשובה, מצות על קאי יד) ל, (נצבים מאד" הדבר אליך
בכחה  יש ולכן מתומ"צ, למעלה שהיא התשובה מצות שאפילו
היא", רחוקה ולא גו' היא נפלאת "לא בתומ"צ, חסרון על לכפר
התומ"צ. לשאר בנוגע הוא שכן ועאכו"כ מאד", גו' "קרוב אלא

של62) וארץ שמים אודות הוא כאן המדובר שהרי
נעלית  הכי דרגא ― משה של הרוחניים הענינים שאפילו (והיינו,

ואפילו ― מישראל , לכאו "א בקירוב  להיות הענינים צריכים 
בבחי' מישראל כאו"א אצל להיות צריכים משה של הגשמיים
שברוחניות  אלא ורוחניות, קדושה בבחי' הם עניניו שכל ריחוק),

שמים בחי' ישנם גופא ארץ.וקדושה ובחי'
אף  ו), ג, (משלי דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה ולדוגמא:
בעניני  התעסקות של באופן להיותה מ"מ, כו', מעלתה שגדלה
עצמך  ד"קדש העבודה לגבי "ארץ" בבחי' היא הרי העולם,

בבחי' שהיא א), כ, (יבמות לך" למעלה במותר "שמים",
העולם. עניני עם מהתעסקות

מדברי  אלא אינו דעהו" דרכיך ד"בכל שהענין ולהעיר,
מדאורייתא  הוא לך" במותר עצמך ד"קדש הענין ואילו סופרים,

פ"ל). ספכ"ז. תניא ― הזקן רבנו (כמ"ש
א.63) לא, (עירובין ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות ולהעיר,

וש"נ).
(ראה  ויו"ט בשבת ישן ויין שמן בשר באכילת מצוה שיש ואף
ס"ב), סרמ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ל שבת הל' רמב"ם
מצד  יהי' זה שענין אסור הרי ― תענוג של ענין לכאורה שזהו

רק אדרבה, אלא שבדבר, הסיפור התענוג (וכידוע הקדושה מצד
הבעש"ט, כו'אודות בשר ואוכל "שטריימל" חבוש "שור" שראה

וש"נ)). רז. ע' תרח"ץ (סה"מ
ב.64) א, ישעי'
רוח 65) "את היעוד יקויים לעת"ל כי ― הדבר וטעם

הדברים  שמצד ההעלם יהי' ולא הארץ", מן אעביר הטומאה
מצד  המעשה, שבענין ההעלם ג"כ יהי' לא ובמילא הגשמיים,

הגשמיים. לענינים שייכותו
ורק 66) תתאה תשובה תחלה צ"ל כלל שבדרך שאף והיינו,

(פ"ח  אגה"ת בתניא (כמבואר עילאה לתשובה באים לאח"ז
מ"ש  [וע"ד בקירוב עילאה תשובה צ"ל בעשי"ת מ"מ, ואילך)),
והוראת  מקרה "דרך שלפעמים, (ספמ"ג), בתניא הזקן רבנו
עילאה), תשובה (שהו"ע מאהבה תשובה מלכתחילה צ"ל שעה",
יו"ד, (ע"ז אחת" בשעה עולמו קונה יש ואמר רבי "בכה זה ועל
לאח"ז  ורק תתאה], תשובה הקדמת ללא דהיינו, וש"נ), סע"ב.

(וכמבואר תתאה תשובה גם מכ"ק צ"ל החיים עץ בקונטרס
(מהורש"ב) המדריגות).אדמו"ר ב' שצ"ל ואילך) (פ"ז נ"ע

ללימוד67) שייכת עילאה תשובה ("שמים"),שהרי התורה
שייכת תתאה תשובה  ובסגנון משא"כ  ("ארץ"). המצוות לקיום

מרע  "סור הו"ע תתאה שתשובה ― ואילך) ב עג, (בלק הלקו"ת
(והו"ע  יותר נעלית בדרגא היא עילאה ותשובה טוב", ועשה

גו'"). שלום "בקש
תשכ"ח.68) תשרי ו' תשובה; שבת שיחות בשילוב
תשכ"ב.69) תשובה שבת שיחת בשילוב
תש 70) ו' שיחת תשמ"ז.בשילוב רי

     

גם  יכול אלו שבעשי"ת תשובה, ימי ועשרת אלול של יום למ"ד ענין י"ל "ועד"ז הצ"צ: וממשיך
כו'". באלקות וליכלל להתעלות שבעיסה, שאור היצה"ר, שהוא החמץ

לברר  בכחם יש - לעולם משתנה שאינו איתן, בחי' הוא תשובה ימי עשרת של שענינם שכיון והיינו,
אשה, "באותה שצ"ל התשובה בענין החידוש כללות שזהו לקדושה, שיתהפך עד החמץ ענין את גם

מקום" באותו פרק, כזכיות"42באותו לו נעשו ש"זדונות עד הבירור, ענין פועלים ששם ,42.

:מובן אינו עדיין לכאורה אבל
שבו  יוםֿהכפורים, לקראת ומתקרבים והולכים אלול, דחודש העבודה כל לאחרי כבר שנמצאים כיון

למלאכים" ישות 43"דומים על הרומז חמץ, של ענין ישראל איש אצל יהי' שבעשי"ת יתכן איך -
עתה?! לבררו שיצטרך ומציאות,

האתהפכא: על האתכפיא במעלת (ס"ג) לעיל המבואר ע"פ יובן הענין אך

תורה  בלקוטי הזקן רבנו כדברי - שאז אלול, חודש עבודת לאחרי כבר שעומדים אמת המלך 44הן -
מוסיף  אדמו"ר מו"ח (וכ"ק "רשאין ואז בשדה, פניו,45נמצא להקביל לצאת שרוצה מי כל ויכולין) :

מציאות  עדיין נשארה אעפ"כ, אבל כבר, נתברר עצמו שהוא כך, יפות", פנים בסבר כולם את מקבל והוא
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ד"את המעלה תהי' לבוא לעתיד דוקא שהרי בעולם, וישות חמץ ,46של

מתגנב  - ומהעולם בעולם; וישות חמץ ישנם עדיין - אלול חודש עבודת לאחרי אפילו - עתה אבל
ה  אריין") זיך אליו.("כאּפט גם חמץ ַַ

הבחירה. ענין את ישראל מאיש נוטלים לא בודאי שהרי - הענינים פשטות מצד גם כן לומר ובהכרח
לברר  צורך עדיין יש ולפועל, בלבד. ש"דומים" באופן רק זה הרי - למלאכים" ש"דומים ביוהכ"פ וגם
ממנו  ולעשות העולם, את גם לברר אלא עצמו, את לברר רק לא - הכוונה תכלית שזוהי העולם, את

יתברך  לו .47דירה

לברר  בכחו יש ולכן משתנה, שאינו איתן בחי' הוא שענינם דוקא, תשובה ימי בעשרת הוא זה ובירור
כזכיות". לו נעשו "זדונות מקום", באותו פרק, "באותו - הקדושה היפך את גם

ולהפכו  הקדושה היפך את לברר התשובה, ענין - חמץ) הוא (שחלקו תודה קרבן ענין ג"כ וזהו
הגאולה  במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וכפי ש"חיים"48לקדושה, סלה", יודוך החיים "וכל בענין

" תודה : בקרבן החייבים אלו כל של ר "ת שהרע סורים,ם,ולה,הוא - התשובה הו"ע  שתוכנם  דבר",
לטוב. נהפך

:מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
שאין  לחשוב עלול וא"כ, השנה, ימות בשאר מאשר פחות העולם בעניני הוא עוסק שבעשי"ת אף
של  העבודה עיקר שאדרבה, לו, אומרים כך על הנה - כו' אחר יהודי ולקרב בעולם כ"כ לפעול ביכלתו

קדושה. של לענין אותו ולהפוך העולם את לברר - היא עשי"ת

כרחו" בעל אמן ש"עונה בלבד זו שלא באופן הבהמית, הנפש את גם מבררים זו עבודה אלא 49וע"י ,
 לבבך "בכל לקדושה, אותו שמהפכים כיון יצריך"50, בשני -51.

נגאלין" תשובה עושין ישראל "אם - הגאולה באה התשובה שע"י נגאלין"52ועד הן "מיד בביאת 53, ,
ויגאלנו. יבוא צדקנו, משיח
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ב.42) פו, יומא
וש"נ.43) ס"ט. סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע ראה
לב,44) ראה ב.פ'
(45.167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת לבי אמר לך סד"ה

.(285 ע' ה'תש"י
ב.46) יג, זכרי'
במדב"ר 47) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ע'48) תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז פנחס דש"פ הגומל ברוך ד"ה
ואילך). ריא

ב.49) קיט, שבת
ה.50) ו, ואתחנן
א.51) נד, ברכות משנה עה"פ. ופרש"י ספרי
ב.52) צז, סנהדרין
ה"ה.53) פ"ז תשובה הל' רמב"ם



כט      

***

.ממעמקים המעלות שיר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

 השל"ה מ"ש  החסידות 54ידוע בתורת כמ"פ שתורת55(כמובא אף מקור), גם היא עצמה החסידות
שצריכים  הזקן רבנו פתגם את חסידים שפירשו וכפי השבוע. לעניני ושייכת קשורה השבוע שפרשת

השבוע  מפרשת הוראה ללמוד שיש היא שהכוונה - הזמן" עם .56"לחיות
(כפי  שבפרשה הראשונה התיבה ע"ש שנקראת (שאף האזינו פרשת - השבוע פרשת התחלת ובכן:

במשנה  התחלתן 58ובגמרא 57שמצינו ע"ש לפרשיות -59שקורין כולה) הפרשה את כוללת היא הרי ,(
פי". אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו היא:

הספרי  בפירוש הביאור - השיחה השמים,60המשך האזינו אמר לפיכך לשמים קרוב משה שהי' "לפי
רוחניים  שענינים מישראל, לכאו"א בשייכות הארץ", ותשמע אמר לפיכך הארץ מן רחוק שהי' ולפי

קירוב  של באופן אצלו להיות צריכים בנוגע 61("שמים") וכן ריחוק, של באופן ("ארץ") גשמיים וענינים ,
גופא  השם בעבודת ו"ארץ" ותענוג,62ל"שמים" השגה קירוב, בבחי' צ"ל ("שמים") התורה שלימוד -

שמים  מלכות עול קבלת ריחוק, בבחי' צ"ל ("ארץ") המצוות והאזיני 63וקיום שמים "שמעו ישעי' (ומ"ש
.64ארץ" השמים מן "רחוק גדול", "מעשה יהי' שלעת"ל לפי זה הרי לארץ", קרוב והשייכות 65. ;(

עילאה  תשובה שענינם תשובה, ימי ונדפס 67("שמים"66לעשרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (
ואילך  204 ע' ח"ט ואילך 68בלקו"ש 143 ע' חי"ד ואילך 69, 200 ע' .70וחל"ד

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר הענין [בסיום
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א).54) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק
תו"מ 55) שב. ע' חכ"ז אג"ק גם וראה א. רסח, וישב אוה"ת

.3 הערה 241 ע' חכ"ז
חשון).56) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ועוד.57) ספ"ג. מגילה
ועוד.58) ואילך. א לא, שם
(59.16 הערה 264 ע' חמ"א תו"מ גם ראה
פרשתנו.60) ריש
(ד "ה61) שלפנ"ז  דשבת במאמר  הזאת וכמשנ "ת המצוה כי

קרוב  "כי שמ"ש ,((330 ע' חמ"ז (תו"מ בתחלתו נצו"י דש"פ
והיינו, התשובה, מצות על קאי יד) ל, (נצבים מאד" הדבר אליך
בכחה  יש ולכן מתומ"צ, למעלה שהיא התשובה מצות שאפילו
היא", רחוקה ולא גו' היא נפלאת "לא בתומ"צ, חסרון על לכפר
התומ"צ. לשאר בנוגע הוא שכן ועאכו"כ מאד", גו' "קרוב אלא

של62) וארץ שמים אודות הוא כאן המדובר שהרי
נעלית  הכי דרגא ― משה של הרוחניים הענינים שאפילו (והיינו,

ואפילו ― מישראל , לכאו "א בקירוב  להיות הענינים צריכים 
בבחי' מישראל כאו"א אצל להיות צריכים משה של הגשמיים
שברוחניות  אלא ורוחניות, קדושה בבחי' הם עניניו שכל ריחוק),

שמים בחי' ישנם גופא ארץ.וקדושה ובחי'
אף  ו), ג, (משלי דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה ולדוגמא:
בעניני  התעסקות של באופן להיותה מ"מ, כו', מעלתה שגדלה
עצמך  ד"קדש העבודה לגבי "ארץ" בבחי' היא הרי העולם,

בבחי' שהיא א), כ, (יבמות לך" למעלה במותר "שמים",
העולם. עניני עם מהתעסקות

מדברי  אלא אינו דעהו" דרכיך ד"בכל שהענין ולהעיר,
מדאורייתא  הוא לך" במותר עצמך ד"קדש הענין ואילו סופרים,

פ"ל). ספכ"ז. תניא ― הזקן רבנו (כמ"ש
א.63) לא, (עירובין ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות ולהעיר,

וש"נ).
(ראה  ויו"ט בשבת ישן ויין שמן בשר באכילת מצוה שיש ואף
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גם  יכול אלו שבעשי"ת תשובה, ימי ועשרת אלול של יום למ"ד ענין י"ל "ועד"ז הצ"צ: וממשיך
כו'". באלקות וליכלל להתעלות שבעיסה, שאור היצה"ר, שהוא החמץ

לברר  בכחם יש - לעולם משתנה שאינו איתן, בחי' הוא תשובה ימי עשרת של שענינם שכיון והיינו,
אשה, "באותה שצ"ל התשובה בענין החידוש כללות שזהו לקדושה, שיתהפך עד החמץ ענין את גם

מקום" באותו פרק, כזכיות"42באותו לו נעשו ש"זדונות עד הבירור, ענין פועלים ששם ,42.

:מובן אינו עדיין לכאורה אבל
שבו  יוםֿהכפורים, לקראת ומתקרבים והולכים אלול, דחודש העבודה כל לאחרי כבר שנמצאים כיון

למלאכים" ישות 43"דומים על הרומז חמץ, של ענין ישראל איש אצל יהי' שבעשי"ת יתכן איך -
עתה?! לבררו שיצטרך ומציאות,

האתהפכא: על האתכפיא במעלת (ס"ג) לעיל המבואר ע"פ יובן הענין אך

תורה  בלקוטי הזקן רבנו כדברי - שאז אלול, חודש עבודת לאחרי כבר שעומדים אמת המלך 44הן -
מוסיף  אדמו"ר מו"ח (וכ"ק "רשאין ואז בשדה, פניו,45נמצא להקביל לצאת שרוצה מי כל ויכולין) :

מציאות  עדיין נשארה אעפ"כ, אבל כבר, נתברר עצמו שהוא כך, יפות", פנים בסבר כולם את מקבל והוא
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ד"את המעלה תהי' לבוא לעתיד דוקא שהרי בעולם, וישות חמץ ,46של

מתגנב  - ומהעולם בעולם; וישות חמץ ישנם עדיין - אלול חודש עבודת לאחרי אפילו - עתה אבל
ה  אריין") זיך אליו.("כאּפט גם חמץ ַַ

הבחירה. ענין את ישראל מאיש נוטלים לא בודאי שהרי - הענינים פשטות מצד גם כן לומר ובהכרח
לברר  צורך עדיין יש ולפועל, בלבד. ש"דומים" באופן רק זה הרי - למלאכים" ש"דומים ביוהכ"פ וגם
ממנו  ולעשות העולם, את גם לברר אלא עצמו, את לברר רק לא - הכוונה תכלית שזוהי העולם, את

יתברך  לו .47דירה

לברר  בכחו יש ולכן משתנה, שאינו איתן בחי' הוא שענינם דוקא, תשובה ימי בעשרת הוא זה ובירור
כזכיות". לו נעשו "זדונות מקום", באותו פרק, "באותו - הקדושה היפך את גם

ולהפכו  הקדושה היפך את לברר התשובה, ענין - חמץ) הוא (שחלקו תודה קרבן ענין ג"כ וזהו
הגאולה  במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וכפי ש"חיים"48לקדושה, סלה", יודוך החיים "וכל בענין

" תודה : בקרבן החייבים אלו כל של ר "ת שהרע סורים,ם,ולה,הוא - התשובה הו"ע  שתוכנם  דבר",
לטוב. נהפך

:מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
שאין  לחשוב עלול וא"כ, השנה, ימות בשאר מאשר פחות העולם בעניני הוא עוסק שבעשי"ת אף
של  העבודה עיקר שאדרבה, לו, אומרים כך על הנה - כו' אחר יהודי ולקרב בעולם כ"כ לפעול ביכלתו

קדושה. של לענין אותו ולהפוך העולם את לברר - היא עשי"ת

כרחו" בעל אמן ש"עונה בלבד זו שלא באופן הבהמית, הנפש את גם מבררים זו עבודה אלא 49וע"י ,
 לבבך "בכל לקדושה, אותו שמהפכים כיון יצריך"50, בשני -51.

נגאלין" תשובה עושין ישראל "אם - הגאולה באה התשובה שע"י נגאלין"52ועד הן "מיד בביאת 53, ,
ויגאלנו. יבוא צדקנו, משיח
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ב.42) פו, יומא
וש"נ.43) ס"ט. סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע ראה
לב,44) ראה ב.פ'
(45.167 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת לבי אמר לך סד"ה

.(285 ע' ה'תש"י
ב.46) יג, זכרי'
במדב"ר 47) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ע'48) תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז פנחס דש"פ הגומל ברוך ד"ה
ואילך). ריא

ב.49) קיט, שבת
ה.50) ו, ואתחנן
א.51) נד, ברכות משנה עה"פ. ופרש"י ספרי
ב.52) צז, סנהדרין
ה"ה.53) פ"ז תשובה הל' רמב"ם



ל     

ממ  התיבה והיציאה את לשבור צריכים היו זאת, למנוע כדי הנה הקב"ה, שאמר המדוייק בזמן תהי' צרים
בנ"י  את כפויי 81ולהרוג להיות שלא חיוב שיש דכיון - לישראל משה שעשה הטובות מפרט ורש"י .(

נהנים  שמהם הטובות רק נזכרו (ולכן משה פטירת למנוע כדי שביכלתם מה כל לעשות עליהם טובה,
להר). משה עליית ביום גם בנ "י

הענינים  היא82ובפנימיות האמת כי כו'", למחות כח בו שיש מי "כל מסיים אינו רש"י : בכחם
שנחתם" "אע"ג דין גזר לבטל יכול התשובה שכח כיון הגזירה, ולבטל למחות בנ"י שלא 1של והטעם .

" - בנ"י של הקיום בעצם נוגע שזה לפי הוא זאת שסיבת ביטלו בעבודה, וההוראה הזה". היום
ה"עצם" את יגלה ועי"ז והסתר, ההעלם על להתגבר שיתייגע כדי היא שבכאו"א משה דבחי' ההעלם

ואילך. 339 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - שבו

***

 כוס" עתה יחלקו - לר"ה בהמשך היא זו והתוועדות ר"ה, לאחרי מיד בא הזה הש"ק שיום כיון
ר"ה, מהתוועדות ברכה" של

משה", ברך אשר הברכה "וזאת בפרשת ויקראו מנחה, תפלת יתפללו ואח"כ

ארצו" ה' מבורכת אמר "וליוסף להברכה עד משה, של ברכותיו כל שיקויימו הוא 83ויה"ר שיוסף ,
הארץ" עם לכל המשביר ש"הוא דורנו, נשיא אדמו"ר כ"ק עד עליון, צדיק ומזוני,84בחי' חיי בבני ,

"רויחי". של באופן - וכולם

היכ  "בני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ברכה של כוס חלוקת לא"].[לאחר
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(81― נח של לדורו בנוגע אחרת: עצה להם היתה ולא
עי"ז המבול את ובנוגע למנוע רצו... לא  ― בתשובה  שיחזרו

יוכלולמצריים לא כבר כו', המכות עשר לאחרי לשעבדם,―
ולפרנסם במצרים להשאירם  להם...ולאידך, כדאי הי' לא ―

"יינה82) גם מרומז רש"י שבפירוש שהוא כידוע תורה", של
התורה. פנימיות

יג.83) לג, ברכה
ו.84) מב, מקץ
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חיותו, היא שהתורה אצלו שנרגש התורה לימוד צ"ל מישראל כאו"א שאצל - האמור מכל וההוראה
דוקא  במים בהיותם היא שחיותם שבים הדגים וכמארז"ל 71כמשל תענוג, מתוך הוא הלימוד ולכן ,72

שאפילו  ועד דוקא, תענוג מתוך צ"ל התורה שלימוד כיון חפץ", שלבו במקום תורה אדם ילמוד "לעולם
הן  - התורה פרד"ס לכללות בנוגע זה וכל יגיעה, של ובאופן התורה, בלימוד מתענגת השכלית הנפש

החסידות. בלימוד והן הנגלה בלימוד

דורך  ("ברעכט העולם הגבלות את פורצת ה"ה - שמחה ומתוך תענוג מתוך היא העבודה וכאשר
ית' לו עושים נועם שבדרכי - תורה של כדרכה אלא ("ברעכן"), שבירה של באופן לא אבל וועלט"), די

בתחתונים. דירה

"ונתתי  אזי תענוג), (מתוך בתורה" עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי שכאשר - (ס"ד) לעיל וכאמור
גו'", יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם

דיבר - שמשה גם הוא בזה הפירוש שהרי הארץ", ותשמע גו' השמים ב"האזינו נכלל זה ענין וגם
גשמיות שימשיכו ול"ארץ" מלמעלה 74(כמארז"ל 73לבנ"י ל"שמים" מזל לו שאין מלמטה עשב לך "אין

-כו'")

קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת קוממיות", אתכם "ואולך היעוד לקיום עד
לארצנו.

***

 הראשונה השבת שהיא זו, בשבת ובפרט פרש"י. עם חומש פסוק ללמוד התוועדות בכל כנהוג
כן. להיות צריך בודאי הרי - כולה השנה כל על ההתחלה שזוהי בשנה,

הראשון  מהפסוק החל ממפטיר, ועאכו"כ משביעי, הוא השבת ליום יותר השייך הפרשה חלק ובכן:
בל  "התחלה" רק לא "וידבר (שהוא - ממנו) הנמשכים הענינים שאר כל את שכולל "ראש", גם אלא בד,

לאמר" הזה היום בעצם משה אל .75ה'

 מקומות "בג' בפרש"י, .76הביאור הזה היום בעצם .נאמר בנח .. במצרים במיתתו . כאן אף .
. משה .של אומרים ישראל שהיו לפי .. הים את לנו וקרע ממצרים שהוציאנו אדם אותו אנו . אין .

שבפרשתנו, הפסוק רק לפרש לו הי' (דלכאורה כו'" היום בחצי מכניסו הריני הקב"ה אמר אותו, מניחין
נח  בפ' נח 77כמו בפ' פירושו על שסומך בא בפ' כמו מאומה, לפרש לא - מזו ויתרה שבשלמא 78, - (

לא  בודאי לארץ, שנכנסו הדור אבל ה', רצון היפך לעשות מוכנים היו רשעים, להיותם ובמצרים, בנח
ש"בג' מזה ורק וימחה"), יבוא למחות כח בו שיש מי "כל רש"י מסיים לא (ולכן ה' רצון נגד יעמדו

ש" מוכח, הזה", היום בעצם נאמר מקומות .. אומרים ישראל היו והיינו,. כו'", מניחין אנו אין .
גו'" בהר ("ומת להר לעלות ממשה שימנעו תתבטל )79שעי"ז ממילא בדרך אזי למות, עליו שנגזר

לתיבה 80הגזירה  שהכניסה בטוחים היו לא רשעים, שלהיותם ובמצרים, בנח (משא"כ משה דפטירת
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ב.71) סא, ברכות ראה
א.72) יט, ע"ז
פרשתנו.73) ריש ופרש"י ספרי ראה
קעא,74) ח"ב (בהשמטות). א רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר ראה

ב.
מח.75) לב,
ע'76) ריש חכ"ד (אג"ק זו שנה חנוכה ימי מכתב גם ראה

רסג).
הכתוב 77) ב"חדר" התלמיד למד לא עדיין נח שבפ' ואף

מקום  יש ולכן משה, ופטירת ביצי"מ שנאמר הזה" היום "בעצם
מקומות  "בג' רש"י לשון מסגנון הרי ― בפרשתנו רק לפרשם

. הזה היום בעצם .נאמר בנח .. במצרים משמע,. כו'", כאן אף .

בשאר  הפירוש הוא שכן בגלל הוא כאן לפירושו ההכרח שכל
מהאי. האי אולמי' מאי ― בעי וטעמא המקומות,

גם 78) הרי ― נח מפ' ביותר רחוקה האזינו שפ' משום ואם
בספר היא בא בראשית).פ' בספר (ולא

נ.79) שם,
עצמה 80) הפטירה את למנוע בדעתם עלה לא בודאי אבל

כניסתו  את למנוע יכולים היו הטבע שבדרך נח, של דורו בני (כמו
יכולים היו הטבע שבדרך המצריים וכן בנ"י לתיבה, יציאת למנוע

מהם  שהתייראו בנ"י את משעבדים היו עתה שעד כשם ממצרים,
ובלשוןכו') ודם, בשר בידי שאינו דבר זה שהרי מו"ח ― כ"ק

היודע  הוא "מי :(118 ע' תש"י (סה"מ ההילולא במאמר אדמו"ר
וזמנו". עתו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc migqt(iying meil)

ådaiyid ipa exaq okàîìò éleëãinn ueg] mi`pzd lk zrcy - §§¥¨§¨
y ,epzpyn ly `pzd zrc oke ,[oldlck ,ok `l yexita xn`yïéà¥

úBìéëà ìò ävøî õéväwd on lk`py wlgd lr -wx `l` ,oax ©¦§©¤©£¦
lr miaxwd zegpn ly mivnw lre ,gafnd lr wxfpd mcd lr

meyn `ed ,ok exaqy mrhde .gafnddéì úòîLc àpz àkéìc§¥¨©¨§¨§©¥
øîàcy xaeq `edy eixacn epcnly `pz oi`y -ìò ävøî õévä §¨©©¦§©¤©

øæòéìà éaø àlà ,úBìéëà,calaõévä ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc £¦¤¨©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦
.úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà éñBé éaø ,úBìéëà ìò ävøî§©¤©£¦©¦¥¥¥©¦§©¤©£¦

diegc d`nehy zxaeq epzpyny daiyid ipa exaqy meyne
dxaqe ,uivd ievix meyn wx d`neha aixwdl xyt` i`e xeaiva

,el`y ,milke`d lr dvxn uivd oi`y mbïéúéðúî àîéðm`d ± ¥¨©§¦¦
`id epzpyny xn`p,òLBäé éaøk àìcoaxwd xya m`y xaeqy §Ÿ§©¦§ª©

iax ixac z` `xnbd d`iane .enc z` miwxef oi` ,ca` e` `nhp
:ryedi,àéðúcxn`p(fk ai mixac)éúBìBò úéNòå'ícäå øNaä Elr §©§¨§¨¦¨¤©¨¨§©¨©

xUAde Lidl` 'd gAfn lr KtXi Ligaf mce Lidl` 'd gAfn¦§©¡Ÿ¤§©§¨¤¦¨¥©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨
,weqtd yxca mi`pz ewlgpe ,'lk`Y,øîBà òLBäé éaøyiy Ÿ¥©¦§ª©¥

xyad zaxwde mcd zwixfy ,'mcde xyad' xn`py dnn cenll
y ,dfa df miielzíc ïéà íà,ca`py oebk dwixfl ie`x oaxwdïéà ¦¥¨¥

øNaoke ,axw oaxwdïéà íàdøNadlik`l e` daxwdl ie`xïéà ¨¨¦¥¨¨¥

d z` miwxef,øîBà øæòéìà éaø .ícd z` wexfl xzenìò óà ,íc ¨©¦¡¦¤¤¥¨©©
ïéàL étdøNa,ie`xøîàpL(my)éçáæ íãå'CôMé E,''d gAfn lr ¦¤¥¨¨¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥©¦§©

ie`x xyad oi`yk s`e ,xyaa dielz dpi` mcd zwixfy rnyne
,mcd z` miwxefíéi÷î éðà äîezligz z` yxec ip` cvike ± ¨£¦§©¥

xn`py weqtdéúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E,jk eyxecl yi §¨¦¨¤©¨¨§©¨
,mcl xya weqtd yiwdyíc äî ,Eì øîBìezpizp mcdy myky ± ©§©¨

`id gafnd lrøNa óà ,ä÷éøæagafnd lr epzil jixv,ä÷éøæa ¦§¦¨©¨¨¦§¦¨
øîBà éåäy ,jkn epcnle ±ìeì[geix ,llg-]ïéa Lé ïè÷dLák ¡¥¥¨¨¥¥¤¤

,çaænìr ,gafnd lr mixa`d z` xcqnd odkdeyakd lr cne ©¦§¥©
.dwixf zevn miiwl ,mivrd zkxrn lr mwxefe

zl`ey .xfril` iaxe ryedi iax ly mdixac z` zx`an `xnbd
:`xnbdénð òLBäé éaøå,le`yl yi ryedi iax lr s`e ±áéúëä §©¦§ª©©¦¨§¦

mb weqta xn`p ixd ±éçáæ íãå','CôMé Emb wxfp mcdy rnyne §©§¨¤¦¨¥
.elld weqtd ixac z` ryedi iax yxti ji`e ,ie`x xyad oi`yk

:`xnbd daiynCì øîà,ryedi iaxdéab áéúk àäxn`p ixd - ¨©¨¨§¦©¥
jkl jenqa,'ìëàz øNaäå'jigaf mce' xn`py dny ,rnyne §©¨¨Ÿ¥

zpeek dfa s`e ,dlik`l ie`xe miiw xyadyk `l` epi` ,'jtyi
eprinydle ,xyad zlik`a mcd zwixf z` zelzl `id weqtd

.mcd z` miwxef oi` ,dlik`l ie`x xyad oi` m`y
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לי      

ממ  התיבה והיציאה את לשבור צריכים היו זאת, למנוע כדי הנה הקב"ה, שאמר המדוייק בזמן תהי' צרים
בנ"י  את כפויי 81ולהרוג להיות שלא חיוב שיש דכיון - לישראל משה שעשה הטובות מפרט ורש"י .(

נהנים  שמהם הטובות רק נזכרו (ולכן משה פטירת למנוע כדי שביכלתם מה כל לעשות עליהם טובה,
להר). משה עליית ביום גם בנ "י

הענינים  היא82ובפנימיות האמת כי כו'", למחות כח בו שיש מי "כל מסיים אינו רש"י : בכחם
שנחתם" "אע"ג דין גזר לבטל יכול התשובה שכח כיון הגזירה, ולבטל למחות בנ"י שלא 1של והטעם .

" - בנ"י של הקיום בעצם נוגע שזה לפי הוא זאת שסיבת ביטלו בעבודה, וההוראה הזה". היום
ה"עצם" את יגלה ועי"ז והסתר, ההעלם על להתגבר שיתייגע כדי היא שבכאו"א משה דבחי' ההעלם

ואילך. 339 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - שבו

***

 כוס" עתה יחלקו - לר"ה בהמשך היא זו והתוועדות ר"ה, לאחרי מיד בא הזה הש"ק שיום כיון
ר"ה, מהתוועדות ברכה" של

משה", ברך אשר הברכה "וזאת בפרשת ויקראו מנחה, תפלת יתפללו ואח"כ

ארצו" ה' מבורכת אמר "וליוסף להברכה עד משה, של ברכותיו כל שיקויימו הוא 83ויה"ר שיוסף ,
הארץ" עם לכל המשביר ש"הוא דורנו, נשיא אדמו"ר כ"ק עד עליון, צדיק ומזוני,84בחי' חיי בבני ,

"רויחי". של באופן - וכולם

היכ  "בני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ברכה של כוס חלוקת לא"].[לאחר
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(81― נח של לדורו בנוגע אחרת: עצה להם היתה ולא
עי"ז המבול את ובנוגע למנוע רצו... לא  ― בתשובה  שיחזרו

יוכלולמצריים לא כבר כו', המכות עשר לאחרי לשעבדם,―
ולפרנסם במצרים להשאירם  להם...ולאידך, כדאי הי' לא ―

"יינה82) גם מרומז רש"י שבפירוש שהוא כידוע תורה", של
התורה. פנימיות

יג.83) לג, ברכה
ו.84) מב, מקץ

     

ממ  התיבה והיציאה את לשבור צריכים היו זאת, למנוע כדי הנה הקב"ה, שאמר המדוייק בזמן תהי' צרים
בנ"י  את כפויי 81ולהרוג להיות שלא חיוב שיש דכיון - לישראל משה שעשה הטובות מפרט ורש"י .(

נהנים  שמהם הטובות רק נזכרו (ולכן משה פטירת למנוע כדי שביכלתם מה כל לעשות עליהם טובה,
להר). משה עליית ביום גם בנ "י

הענינים  היא82ובפנימיות האמת כי כו'", למחות כח בו שיש מי "כל מסיים אינו רש"י : בכחם
שנחתם" "אע"ג דין גזר לבטל יכול התשובה שכח כיון הגזירה, ולבטל למחות בנ"י שלא 1של והטעם .

" - בנ"י של הקיום בעצם נוגע שזה לפי הוא זאת שסיבת ביטלו בעבודה, וההוראה הזה". היום
ה"עצם" את יגלה ועי"ז והסתר, ההעלם על להתגבר שיתייגע כדי היא שבכאו"א משה דבחי' ההעלם

ואילך. 339 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - שבו

***

 כוס" עתה יחלקו - לר"ה בהמשך היא זו והתוועדות ר"ה, לאחרי מיד בא הזה הש"ק שיום כיון
ר"ה, מהתוועדות ברכה" של

משה", ברך אשר הברכה "וזאת בפרשת ויקראו מנחה, תפלת יתפללו ואח"כ

ארצו" ה' מבורכת אמר "וליוסף להברכה עד משה, של ברכותיו כל שיקויימו הוא 83ויה"ר שיוסף ,
הארץ" עם לכל המשביר ש"הוא דורנו, נשיא אדמו"ר כ"ק עד עליון, צדיק ומזוני,84בחי' חיי בבני ,

"רויחי". של באופן - וכולם

היכ  "בני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ברכה של כוס חלוקת לא"].[לאחר
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(81― נח של לדורו בנוגע אחרת: עצה להם היתה ולא
עי"ז המבול את ובנוגע למנוע רצו... לא  ― בתשובה  שיחזרו

יוכלולמצריים לא כבר כו', המכות עשר לאחרי לשעבדם,―
ולפרנסם במצרים להשאירם  להם...ולאידך, כדאי הי' לא ―

"יינה82) גם מרומז רש"י שבפירוש שהוא כידוע תורה", של
התורה. פנימיות

יג.83) לג, ברכה
ו.84) מב, מקץ

     

חיותו, היא שהתורה אצלו שנרגש התורה לימוד צ"ל מישראל כאו"א שאצל - האמור מכל וההוראה
דוקא  במים בהיותם היא שחיותם שבים הדגים וכמארז"ל 71כמשל תענוג, מתוך הוא הלימוד ולכן ,72

שאפילו  ועד דוקא, תענוג מתוך צ"ל התורה שלימוד כיון חפץ", שלבו במקום תורה אדם ילמוד "לעולם
הן  - התורה פרד"ס לכללות בנוגע זה וכל יגיעה, של ובאופן התורה, בלימוד מתענגת השכלית הנפש

החסידות. בלימוד והן הנגלה בלימוד

דורך  ("ברעכט העולם הגבלות את פורצת ה"ה - שמחה ומתוך תענוג מתוך היא העבודה וכאשר
ית' לו עושים נועם שבדרכי - תורה של כדרכה אלא ("ברעכן"), שבירה של באופן לא אבל וועלט"), די

בתחתונים. דירה

"ונתתי  אזי תענוג), (מתוך בתורה" עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי שכאשר - (ס"ד) לעיל וכאמור
גו'", יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם

דיבר - שמשה גם הוא בזה הפירוש שהרי הארץ", ותשמע גו' השמים ב"האזינו נכלל זה ענין וגם
גשמיות שימשיכו ול"ארץ" מלמעלה 74(כמארז"ל 73לבנ"י ל"שמים" מזל לו שאין מלמטה עשב לך "אין

-כו'")

קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת קוממיות", אתכם "ואולך היעוד לקיום עד
לארצנו.

***

 הראשונה השבת שהיא זו, בשבת ובפרט פרש"י. עם חומש פסוק ללמוד התוועדות בכל כנהוג
כן. להיות צריך בודאי הרי - כולה השנה כל על ההתחלה שזוהי בשנה,

הראשון  מהפסוק החל ממפטיר, ועאכו"כ משביעי, הוא השבת ליום יותר השייך הפרשה חלק ובכן:
בל  "התחלה" רק לא "וידבר (שהוא - ממנו) הנמשכים הענינים שאר כל את שכולל "ראש", גם אלא בד,

לאמר" הזה היום בעצם משה אל .75ה'

 מקומות "בג' בפרש"י, .76הביאור הזה היום בעצם .נאמר בנח .. במצרים במיתתו . כאן אף .
. משה .של אומרים ישראל שהיו לפי .. הים את לנו וקרע ממצרים שהוציאנו אדם אותו אנו . אין .

שבפרשתנו, הפסוק רק לפרש לו הי' (דלכאורה כו'" היום בחצי מכניסו הריני הקב"ה אמר אותו, מניחין
נח  בפ' נח 77כמו בפ' פירושו על שסומך בא בפ' כמו מאומה, לפרש לא - מזו ויתרה שבשלמא 78, - (

לא  בודאי לארץ, שנכנסו הדור אבל ה', רצון היפך לעשות מוכנים היו רשעים, להיותם ובמצרים, בנח
ש"בג' מזה ורק וימחה"), יבוא למחות כח בו שיש מי "כל רש"י מסיים לא (ולכן ה' רצון נגד יעמדו

ש" מוכח, הזה", היום בעצם נאמר מקומות .. אומרים ישראל היו והיינו,. כו'", מניחין אנו אין .
גו'" בהר ("ומת להר לעלות ממשה שימנעו תתבטל )79שעי"ז ממילא בדרך אזי למות, עליו שנגזר

לתיבה 80הגזירה  שהכניסה בטוחים היו לא רשעים, שלהיותם ובמצרים, בנח (משא"כ משה דפטירת
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ב.71) סא, ברכות ראה
א.72) יט, ע"ז
פרשתנו.73) ריש ופרש"י ספרי ראה
קעא,74) ח"ב (בהשמטות). א רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר ראה

ב.
מח.75) לב,
ע'76) ריש חכ"ד (אג"ק זו שנה חנוכה ימי מכתב גם ראה

רסג).
הכתוב 77) ב"חדר" התלמיד למד לא עדיין נח שבפ' ואף

מקום  יש ולכן משה, ופטירת ביצי"מ שנאמר הזה" היום "בעצם
מקומות  "בג' רש"י לשון מסגנון הרי ― בפרשתנו רק לפרשם

. הזה היום בעצם .נאמר בנח .. במצרים משמע,. כו'", כאן אף .

בשאר  הפירוש הוא שכן בגלל הוא כאן לפירושו ההכרח שכל
מהאי. האי אולמי' מאי ― בעי וטעמא המקומות,

גם 78) הרי ― נח מפ' ביותר רחוקה האזינו שפ' משום ואם
בספר היא בא בראשית).פ' בספר (ולא

נ.79) שם,
עצמה 80) הפטירה את למנוע בדעתם עלה לא בודאי אבל

כניסתו  את למנוע יכולים היו הטבע שבדרך נח, של דורו בני (כמו
יכולים היו הטבע שבדרך המצריים וכן בנ"י לתיבה, יציאת למנוע

מהם  שהתייראו בנ"י את משעבדים היו עתה שעד כשם ממצרים,
ובלשוןכו') ודם, בשר בידי שאינו דבר זה שהרי מו"ח ― כ"ק

היודע  הוא "מי :(118 ע' תש"י (סה"מ ההילולא במאמר אדמו"ר
וזמנו". עתו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc migqt(iying meil)

ådaiyid ipa exaq okàîìò éleëãinn ueg] mi`pzd lk zrcy - §§¥¨§¨
y ,epzpyn ly `pzd zrc oke ,[oldlck ,ok `l yexita xn`yïéà¥

úBìéëà ìò ävøî õéväwd on lk`py wlgd lr -wx `l` ,oax ©¦§©¤©£¦
lr miaxwd zegpn ly mivnw lre ,gafnd lr wxfpd mcd lr

meyn `ed ,ok exaqy mrhde .gafnddéì úòîLc àpz àkéìc§¥¨©¨§¨§©¥
øîàcy xaeq `edy eixacn epcnly `pz oi`y -ìò ävøî õévä §¨©©¦§©¤©

øæòéìà éaø àlà ,úBìéëà,calaõévä ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc £¦¤¨©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦
.úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà éñBé éaø ,úBìéëà ìò ävøî§©¤©£¦©¦¥¥¥©¦§©¤©£¦

diegc d`nehy zxaeq epzpyny daiyid ipa exaqy meyne
dxaqe ,uivd ievix meyn wx d`neha aixwdl xyt` i`e xeaiva

,el`y ,milke`d lr dvxn uivd oi`y mbïéúéðúî àîéðm`d ± ¥¨©§¦¦
`id epzpyny xn`p,òLBäé éaøk àìcoaxwd xya m`y xaeqy §Ÿ§©¦§ª©

iax ixac z` `xnbd d`iane .enc z` miwxef oi` ,ca` e` `nhp
:ryedi,àéðúcxn`p(fk ai mixac)éúBìBò úéNòå'ícäå øNaä Elr §©§¨§¨¦¨¤©¨¨§©¨©

xUAde Lidl` 'd gAfn lr KtXi Ligaf mce Lidl` 'd gAfn¦§©¡Ÿ¤§©§¨¤¦¨¥©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨
,weqtd yxca mi`pz ewlgpe ,'lk`Y,øîBà òLBäé éaøyiy Ÿ¥©¦§ª©¥

xyad zaxwde mcd zwixfy ,'mcde xyad' xn`py dnn cenll
y ,dfa df miielzíc ïéà íà,ca`py oebk dwixfl ie`x oaxwdïéà ¦¥¨¥

øNaoke ,axw oaxwdïéà íàdøNadlik`l e` daxwdl ie`xïéà ¨¨¦¥¨¨¥

d z` miwxef,øîBà øæòéìà éaø .ícd z` wexfl xzenìò óà ,íc ¨©¦¡¦¤¤¥¨©©
ïéàL étdøNa,ie`xøîàpL(my)éçáæ íãå'CôMé E,''d gAfn lr ¦¤¥¨¨¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥©¦§©

ie`x xyad oi`yk s`e ,xyaa dielz dpi` mcd zwixfy rnyne
,mcd z` miwxefíéi÷î éðà äîezligz z` yxec ip` cvike ± ¨£¦§©¥

xn`py weqtdéúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E,jk eyxecl yi §¨¦¨¤©¨¨§©¨
,mcl xya weqtd yiwdyíc äî ,Eì øîBìezpizp mcdy myky ± ©§©¨

`id gafnd lrøNa óà ,ä÷éøæagafnd lr epzil jixv,ä÷éøæa ¦§¦¨©¨¨¦§¦¨
øîBà éåäy ,jkn epcnle ±ìeì[geix ,llg-]ïéa Lé ïè÷dLák ¡¥¥¨¨¥¥¤¤

,çaænìr ,gafnd lr mixa`d z` xcqnd odkdeyakd lr cne ©¦§¥©
.dwixf zevn miiwl ,mivrd zkxrn lr mwxefe

zl`ey .xfril` iaxe ryedi iax ly mdixac z` zx`an `xnbd
:`xnbdénð òLBäé éaøå,le`yl yi ryedi iax lr s`e ±áéúëä §©¦§ª©©¦¨§¦

mb weqta xn`p ixd ±éçáæ íãå','CôMé Emb wxfp mcdy rnyne §©§¨¤¦¨¥
.elld weqtd ixac z` ryedi iax yxti ji`e ,ie`x xyad oi`yk

:`xnbd daiynCì øîà,ryedi iaxdéab áéúk àäxn`p ixd - ¨©¨¨§¦©¥
jkl jenqa,'ìëàz øNaäå'jigaf mce' xn`py dny ,rnyne §©¨¨Ÿ¥

zpeek dfa s`e ,dlik`l ie`xe miiw xyadyk `l` epi` ,'jtyi
eprinydle ,xyad zlik`a mcd zwixf z` zelzl `id weqtd

.mcd z` miwxef oi` ,dlik`l ie`x xyad oi` m`y
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום למישי עמ' א



epif`dלב zyxt - zegiy ihewl

התשובה  ענין ההפטרה 14(שלימות) שיאמר -
ישראל" .15ד"שובה

שוב  "שבת נקרא שהשבת י"ל, רק ועפ"ז לא ה"
(גם, אלא ההפטרה, תחלת מצדxwiraeע"ש (epkez

) התשובה שהו"ע השבת קוראין dzaiqayשל
זו). הפטרה

שובה" "שבת השם הרי זו לדיעה דגם ונמצא,
לענין  זה שבת של המיוחדת שייכותו על מורה

התשובה.

זה  שבת בין המיוחדת השייכות מהי וצ"ל:
ענין התשובה?zayd(מצד לענין שבו)

בכ"ז:‚. והביאור
אדמוה"ז  פירוש רז"ל 16ידוע מאמר 17על

להתשובה  השנה דכל התשובה שבין (בהחילוק
השנה) (כל הא ביחיד, (בעשי"ת) "הא דעשי"ת)
בחי' מצד היא דעשי"ת שהתשובה – בציבור"
דכל  והתשובה שבנפש, יחידה – שבאדם "יחיד"
עשרה  – שבאדם "ציבור" בחי' מצד היא השנה

הפנימיים. כחות

עשרה מצד [א) בתשובה אלו בחי' zegkוב'
לב' מתאימות שבנפש] יחידה מצד ב) הנפש,

שענינה  – תתאה תשובה א) שבתשובה: המדריגות
– עילאה תשובה ב) האדם, של עוונותיו לתקן

אשר 18שענינה  האלקים אל תשוב "והרוח בכללות
ומקורה 19נתנה" בשרשה הנשמה דביקות ,20.

בזה: והביאור

האדם  התקשרות היא דתומ"צ העבודה כללות
שלו  הפנימיים כחות מצד ר"ל 21לאלקות וכשעובר .

ופגם  חסרון עי"ז נעשה התורה, ממצות א' על
שמצד  ומכיון להקב"ה. שלו הכחות בהתקשרות

נעשה שלו הפנימיים לכן cxtpהכחות מאלקות,
לעורר צריך לאלקות, ולקשרם לחזור mvrבכדי

החטאים  כי הפנימיים; מהכחות שלמעלה נפשו
נפשו  עצם בהתקשרות חלישות פועלים אינם

את 22לאלקות  גם ולקשר לחזור ביכולתו ולכן ,
להקב"ה  שלו .23הכחות

מכיון למלאות dpipryאמנם, הוא זו תשובה של
בהכרח  הרי פנימיים, הכחות של והחסרון הפגם
שייכות  לה שיש בנפש ממדריגה שהיא לומר
"תופס  – עוונות ידי על – בהם והחסרון להכחות,
באה  היא שגם אף זו, דתשובה ז.א. אצלה"; מקום

אבל mvrמצד פנימיים, מהכחות שלמעלה נפשו
שרש  בחי' להיות נמשכה שכבר בנפש ממדרי' היא

ממש  הנפש עצם ולא הכחות, אל .24ומקור

שלמעלה  הנפש עצם – יחידה בחי' אבל
למעלה  היא – הכחות אל ומקור שרש מלהיות
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נקרא  דהקטן שיוכל) עד ד"ה א מח, (ברכות התוס' לדעת וגם
החיוב  שבו לומר שאין מובן – מדרבנן" בדבר "מחוייב

בשלמותו.
שם.14) אדה"ז שו"ע שמג. סו"ס או"ח רמ"א

לתשובה  דבר איזה ע"ע שיקבל לו טוב ש"מ"מ ומה
ענין  שלימות שאי"ז מובן – שם) ואדמוה"ז (רמ"א ולכפרה"
של  ענינה דאין שי"ל ובפרט דבר") "איזה די (שלכן התשובה
הרי  קטנותו, בעת העבירה שעשה (דכיון עונש למנוע זו תשובה
החטא  דמעשה והפגם הלכלוך להסיר אלא הוא); עונשין בר לאו
בלקוטי  (נדפס תש"ל בלק דש"פ בהתוועדות בארוכה (נתבאר

ואילך)). רסה ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י לתניא ָביאורים
כבוד 15) נוהגין "ויש ס"ח): סרפ"ד (או"ח אדה"ז בשו"ע

גם  כן נוהגין ויש גדול אלא יפטיר שלא כו' במרכבה וסלסול
אפרים  מטה (ראה חשיבות מטעם שהוא ומשמע תשובה". בשבת

חשוב). איש זו להפטורה לקרות ויש מ: סעי' סתר"ב
שאר  על התשובה חשיבות (ע"ד החשיבות זוהי הרי אבל -

הזאת). המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר המצוה.
ב):16) (מד, האזינו אריאל ובחנה סע"ד. מג, תבא לקו"ת

דיחידה  תשובה בחי' הוא ליחיד כאן בליאדי שמענו בזה"ל
ולהעיר  – עכ"ל. דמדות קווין הג' לבחי' לצבור כאן ש"ע ליחידו
ג' היינו ג' רבים כי ורבים צבור נק' "והמדות שם דמפרש דאף

דמדות" קווין
ומש"כ  (מישראל). לעשרה (כפשוטה) הכוונה הרי בנדו"ד
במדות  הנמשכים דגדלות מוחין שהכוונה עיי"ש – "דמדות"

עליונות.
א.17) קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

האזינו.18) ר"פ לקו"ת ואילך. פ"ח אגה"ת
ז.19) יב, קהלת
ותשו"ע 20) תשו"ת בחי' דב' סע"ד) (מו, נצבים לקו"ת ראה

ושה"ש  א) (כז, ראה ובלקו"ת שבנפש. וסובב ממלא בחי' ב' הם
יחידה. בחי' גילוי הוא עילאה דתשובה א) נא, סע"ב. (מט,

רזא 21) "לאתקנא הוא המצות קיום שע"י ההמשכה ועד"ז
אורות המשכת – אינון milkaדשמי'" פיקודין "רמ"ח כי דע"ס

ב.`oixaiרמ"ח מה, נצבים לקו"ת ד. סז, תו"א (ראה דמלכא"
n"kae.(

(22.1151 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שפגם 23) ד"מאחר ,(21 הערה לעיל (ראה למעלה ועד"ז

לתקן  באה היא והתשובה כו' מצוה שחיסר ע"י הוי' בשם
לבחי' מעלה למעלה מגעת התשובה צ"ל לכך הוי', ולהמשיך

הוא הפגם ezenvrאנכי למלאות משם הוי' בחי' להמשיך ית'
ג. כו, אחרי לקו"ת וראה גֿד. שם, נצבים (לקו"ת והחסרון"

ובכ"מ). ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ
מכיון 24) דתשובה שם) (ובהנסמן 1145 ע' ח"ד לקו"ש ראה

דהיפך הענינים לתקן הוא שייכת oevxשענינה היא גם הרי העליון
הרצון, בעומק מגעת היא גופא שבזה (אלא רצון lraaלבחי'

ממש. בעצמותו ולא הרצון)

daeyz zay epif`d zyxt zegiy ihewl יד כרך

הארץ"‡. ותשמע גו' השמים "האזינו עה"פ
לפיכך  לשמים קרוב משה שהי' "לפי בספרי: אי'
הארץ  מן רחוק שהי' ולפי השמים, האזינו אמר

הארץ". ותשמע אמר לפיכך
(מלשון  התורה עניני שבכל דכמו מובן, והנה

גם 1הוראה  כן מישראל, או"א לכל הוראה ישנה (
בזה  הוראה – לשמים" קרוב משה "שהי' זה, בדבר

בעבודתו  שב"כל 2לכאו"א כיון כי והיינו נפש 3,
הוא  כי משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש
יכול  כאו"א לכן כולם" כללות כו' רועים משבעה

מנהו" ושמץ קצהו "לאפס עכ"פ מדרגות 4להגיע
– ובנדו"ד לנו, אודותם הודיעה שהתורה משה
מובן  – להגיע שיכול וכיון לשמים". "קרוב להיות
צ"ל  האדם עבודת שהרי בזה להשתדל שמחוייב

למעבד" דבעי .5"כמאן

להיות  להגיע כאו"א ביכולת הוא איך וצלה"ב:
להגיע  שמחוייב אלא עוד ולא לשמים"? "קרוב

לזה?!

כמ"פ  דובר צלה"ב: כל 6גם של תוכנה אשר ,
הוא שייך בתורה, שקוראים שקוראים onfdlסדרה

– האמורה הוראה כי בנדו"ד, מובן שמזה אותה.
שייכת  – לשמים" "קרוב להיות האדם שעל
שבכו"כ  – האזינו פ' שקוראים להזמן במיוחד
(שבת  בעשי"ת אותה קוראים זו) (כבשנה שנים

.7תשובה)

להזמן  – זו דהוראה השייכות מהי וצ"ל,
בפרט? תשובה ושבת בכלל, דעשי"ת

ליוהכ"פ ·. ר"ה שבין שהשבת בהקדים ויובן

ו  תשובה" "שבת בשם הידוע נקרא דהשם 8עפ"י
מובן  הדבר, של וחיותו תוכנו על מורה דבר כל של

התשובה. הו"ע זה שבת של שתוכנו
ימי  מעשרת א' להיותו כן נקרא שבפשטות ואף
בדיוק, הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, תשובה;

" – היום של שמו שקבעו מזה תשובה",zayהנה
בזה  רק לא היא התשובה לענין שייכותו כי מובן

`'שהוא mei מצד גם אלא תשובה, ימי מעשרת
להיותוzaydענין בו zaydשבו: יש העשי"ת, של

שאר  על יתירה התשובה, בענין מיוחדת מעלה
מעשי"ת. הימים

להדיעה  "שבת9וגם הוא (ולא daeyשהשם "
–daeyz"שבת ("dxe`kly ההפטרה ע"ש כן נקרא

ישראל" "שובה ,10המתחלת

ישראל" "שובה ההפטרה שקבעו גופא מזה הרי
ששבת  מובן זה, לשבת – התשובה ענין שתוכנה –

התשובה. לענין במיוחד שייך זה

בפוסקים  מהמובא גם ד"נוהגין 11וכדמוכח
אף  – ישראל" שובה ההפטרה אומר נער שאין

ההפטרה. קטן גם אומר השנה ימות שכל

בשבת  ישראל" ד"שובה ההפטרה קביעות כי
שקוראים  להפרשה ההפטרה שייכות מצד אינה זה
של  התוכן מצד אלא ההפטרות), (כברוב בתורה

onfd התשובה ענין .12שהוא

– לקטן מקום שאין מובן הרי שכן, ומכיון
המצות  מכל אצלו 13שפטור שייך אין וממילא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

הרד"ק.1) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
כו'2) כאו"א ע"י האזינו לימוד בענין הידוע עפ"י ובפרט

ס' .74 ע' מהר"ש התולדות ס' ,56 ס"ע תש"א סה"ש (ראה
בזה). מפראג ממהר"ל פכ"ט זכרונות

רפמ"ב.3) תניא
פמ"ד.4) תניא
א.5) סז, כתובות ראה
נצבים.6) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

cere.
לסוכות.7) יוהכ"פ שבין ימים בהד' חל השנים ובשאר

אדמו"ר  כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפעם הידוע מסיפור ולהעיר
"איצטער נ"ע (הובא hyxr(מהורש"ב) טאן" תשובה ַָדארפן 

.(400 ע' ולקמן תש"ט בסה"מ נדפס – צז לקונ' בהקדמה ונתבאר
.31 הערה לקמן וראה

ואילך.8) ב ד, בראשית ס"פ נ"ע) (להה"מ או"ת ראה
פ"א. שעהיוה"א

עשי"ת).9) מנהגי – טירנא אייזיק יצחק (לר' המנהגים ס'
סעי' (סתר"ב אפרים מטה תתלג). אות עשי"ת (עניני משה מטה
ס"ב. סתכ"ט ס"ח. סרפ"ד אדמוה"ז בשו"ע השם הובא וכן מ).

"שבת בשם הובא ס"ד בסתקפ"ב האגור daeyzאבל בס' וכ"ה ."
(לטור  כנה"ג שיירי עשי"ת), (הל' מהרי"ל תתכב). אות ר"ה (הל'
דשבת  הדרושים על נשיאינו רבותינו בכי"ק נרשם וכן תר"ב). סי'

שראיתי. זה
תשובה). שבת (עניני יוסף כצאן נהג בס' הובאו הדיעות ב'

הקודמת.10) שבהערה ומט"מ המנהגים בס' ראה
במג"א 11) (הובא שם מט"מ שם. כנה"ג שיירי שם. מהרי"ל

"ויש  בשם ס"ח סרפ"ד אדמוה"ז שו"ע סקי"ב). סרפ"ב או"ח
נוהגין".
שם.12) וברמ"א ס"ח תכח סי' או"ח שו"ע ראה
סע"ב.13) ב, חגיגה

מצותי' זה הרי – לחנוך שהגיע בקטן בנו,a`cואף לחנך
בתחלתו). לאדמוה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן אבל



לג epif`d zyxt - zegiy ihewl

התשובה  ענין ההפטרה 14(שלימות) שיאמר -
ישראל" .15ד"שובה

שוב  "שבת נקרא שהשבת י"ל, רק ועפ"ז לא ה"
(גם, אלא ההפטרה, תחלת מצדxwiraeע"ש (epkez

) התשובה שהו"ע השבת קוראין dzaiqayשל
זו). הפטרה

שובה" "שבת השם הרי זו לדיעה דגם ונמצא,
לענין  זה שבת של המיוחדת שייכותו על מורה

התשובה.

זה  שבת בין המיוחדת השייכות מהי וצ"ל:
ענין התשובה?zayd(מצד לענין שבו)

בכ"ז:‚. והביאור
אדמוה"ז  פירוש רז"ל 16ידוע מאמר 17על

להתשובה  השנה דכל התשובה שבין (בהחילוק
השנה) (כל הא ביחיד, (בעשי"ת) "הא דעשי"ת)
בחי' מצד היא דעשי"ת שהתשובה – בציבור"
דכל  והתשובה שבנפש, יחידה – שבאדם "יחיד"
עשרה  – שבאדם "ציבור" בחי' מצד היא השנה

הפנימיים. כחות

עשרה מצד [א) בתשובה אלו בחי' zegkוב'
לב' מתאימות שבנפש] יחידה מצד ב) הנפש,

שענינה  – תתאה תשובה א) שבתשובה: המדריגות
– עילאה תשובה ב) האדם, של עוונותיו לתקן

אשר 18שענינה  האלקים אל תשוב "והרוח בכללות
ומקורה 19נתנה" בשרשה הנשמה דביקות ,20.

בזה: והביאור

האדם  התקשרות היא דתומ"צ העבודה כללות
שלו  הפנימיים כחות מצד ר"ל 21לאלקות וכשעובר .

ופגם  חסרון עי"ז נעשה התורה, ממצות א' על
שמצד  ומכיון להקב"ה. שלו הכחות בהתקשרות

נעשה שלו הפנימיים לכן cxtpהכחות מאלקות,
לעורר צריך לאלקות, ולקשרם לחזור mvrבכדי

החטאים  כי הפנימיים; מהכחות שלמעלה נפשו
נפשו  עצם בהתקשרות חלישות פועלים אינם

את 22לאלקות  גם ולקשר לחזור ביכולתו ולכן ,
להקב"ה  שלו .23הכחות

מכיון למלאות dpipryאמנם, הוא זו תשובה של
בהכרח  הרי פנימיים, הכחות של והחסרון הפגם
שייכות  לה שיש בנפש ממדריגה שהיא לומר
"תופס  – עוונות ידי על – בהם והחסרון להכחות,
באה  היא שגם אף זו, דתשובה ז.א. אצלה"; מקום

אבל mvrמצד פנימיים, מהכחות שלמעלה נפשו
שרש  בחי' להיות נמשכה שכבר בנפש ממדרי' היא

ממש  הנפש עצם ולא הכחות, אל .24ומקור

שלמעלה  הנפש עצם – יחידה בחי' אבל
למעלה  היא – הכחות אל ומקור שרש מלהיות
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נקרא  דהקטן שיוכל) עד ד"ה א מח, (ברכות התוס' לדעת וגם
החיוב  שבו לומר שאין מובן – מדרבנן" בדבר "מחוייב

בשלמותו.
שם.14) אדה"ז שו"ע שמג. סו"ס או"ח רמ"א

לתשובה  דבר איזה ע"ע שיקבל לו טוב ש"מ"מ ומה
ענין  שלימות שאי"ז מובן – שם) ואדמוה"ז (רמ"א ולכפרה"
של  ענינה דאין שי"ל ובפרט דבר") "איזה די (שלכן התשובה
הרי  קטנותו, בעת העבירה שעשה (דכיון עונש למנוע זו תשובה
החטא  דמעשה והפגם הלכלוך להסיר אלא הוא); עונשין בר לאו
בלקוטי  (נדפס תש"ל בלק דש"פ בהתוועדות בארוכה (נתבאר

ואילך)). רסה ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י לתניא ָביאורים
כבוד 15) נוהגין "ויש ס"ח): סרפ"ד (או"ח אדה"ז בשו"ע

גם  כן נוהגין ויש גדול אלא יפטיר שלא כו' במרכבה וסלסול
אפרים  מטה (ראה חשיבות מטעם שהוא ומשמע תשובה". בשבת

חשוב). איש זו להפטורה לקרות ויש מ: סעי' סתר"ב
שאר  על התשובה חשיבות (ע"ד החשיבות זוהי הרי אבל -

הזאת). המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר המצוה.
ב):16) (מד, האזינו אריאל ובחנה סע"ד. מג, תבא לקו"ת

דיחידה  תשובה בחי' הוא ליחיד כאן בליאדי שמענו בזה"ל
ולהעיר  – עכ"ל. דמדות קווין הג' לבחי' לצבור כאן ש"ע ליחידו
ג' היינו ג' רבים כי ורבים צבור נק' "והמדות שם דמפרש דאף

דמדות" קווין
ומש"כ  (מישראל). לעשרה (כפשוטה) הכוונה הרי בנדו"ד
במדות  הנמשכים דגדלות מוחין שהכוונה עיי"ש – "דמדות"

עליונות.
א.17) קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

האזינו.18) ר"פ לקו"ת ואילך. פ"ח אגה"ת
ז.19) יב, קהלת
ותשו"ע 20) תשו"ת בחי' דב' סע"ד) (מו, נצבים לקו"ת ראה

ושה"ש  א) (כז, ראה ובלקו"ת שבנפש. וסובב ממלא בחי' ב' הם
יחידה. בחי' גילוי הוא עילאה דתשובה א) נא, סע"ב. (מט,

רזא 21) "לאתקנא הוא המצות קיום שע"י ההמשכה ועד"ז
אורות המשכת – אינון milkaדשמי'" פיקודין "רמ"ח כי דע"ס

ב.`oixaiרמ"ח מה, נצבים לקו"ת ד. סז, תו"א (ראה דמלכא"
n"kae.(

(22.1151 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שפגם 23) ד"מאחר ,(21 הערה לעיל (ראה למעלה ועד"ז

לתקן  באה היא והתשובה כו' מצוה שחיסר ע"י הוי' בשם
לבחי' מעלה למעלה מגעת התשובה צ"ל לכך הוי', ולהמשיך

הוא הפגם ezenvrאנכי למלאות משם הוי' בחי' להמשיך ית'
ג. כו, אחרי לקו"ת וראה גֿד. שם, נצבים (לקו"ת והחסרון"

ובכ"מ). ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ
מכיון 24) דתשובה שם) (ובהנסמן 1145 ע' ח"ד לקו"ש ראה

דהיפך הענינים לתקן הוא שייכת oevxשענינה היא גם הרי העליון
הרצון, בעומק מגעת היא גופא שבזה (אלא רצון lraaלבחי'

ממש. בעצמותו ולא הרצון)

daeyz zay epif`d zyxt zegiy ihewl יד כרך

הארץ"‡. ותשמע גו' השמים "האזינו עה"פ
לפיכך  לשמים קרוב משה שהי' "לפי בספרי: אי'
הארץ  מן רחוק שהי' ולפי השמים, האזינו אמר

הארץ". ותשמע אמר לפיכך
(מלשון  התורה עניני שבכל דכמו מובן, והנה

גם 1הוראה  כן מישראל, או"א לכל הוראה ישנה (
בזה  הוראה – לשמים" קרוב משה "שהי' זה, בדבר

בעבודתו  שב"כל 2לכאו"א כיון כי והיינו נפש 3,
הוא  כי משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש
יכול  כאו"א לכן כולם" כללות כו' רועים משבעה

מנהו" ושמץ קצהו "לאפס עכ"פ מדרגות 4להגיע
– ובנדו"ד לנו, אודותם הודיעה שהתורה משה
מובן  – להגיע שיכול וכיון לשמים". "קרוב להיות
צ"ל  האדם עבודת שהרי בזה להשתדל שמחוייב

למעבד" דבעי .5"כמאן

להיות  להגיע כאו"א ביכולת הוא איך וצלה"ב:
להגיע  שמחוייב אלא עוד ולא לשמים"? "קרוב

לזה?!

כמ"פ  דובר צלה"ב: כל 6גם של תוכנה אשר ,
הוא שייך בתורה, שקוראים שקוראים onfdlסדרה

– האמורה הוראה כי בנדו"ד, מובן שמזה אותה.
שייכת  – לשמים" "קרוב להיות האדם שעל
שבכו"כ  – האזינו פ' שקוראים להזמן במיוחד
(שבת  בעשי"ת אותה קוראים זו) (כבשנה שנים

.7תשובה)

להזמן  – זו דהוראה השייכות מהי וצ"ל,
בפרט? תשובה ושבת בכלל, דעשי"ת

ליוהכ"פ ·. ר"ה שבין שהשבת בהקדים ויובן

ו  תשובה" "שבת בשם הידוע נקרא דהשם 8עפ"י
מובן  הדבר, של וחיותו תוכנו על מורה דבר כל של

התשובה. הו"ע זה שבת של שתוכנו
ימי  מעשרת א' להיותו כן נקרא שבפשטות ואף
בדיוק, הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, תשובה;

" – היום של שמו שקבעו מזה תשובה",zayהנה
בזה  רק לא היא התשובה לענין שייכותו כי מובן

`'שהוא mei מצד גם אלא תשובה, ימי מעשרת
להיותוzaydענין בו zaydשבו: יש העשי"ת, של

שאר  על יתירה התשובה, בענין מיוחדת מעלה
מעשי"ת. הימים

להדיעה  "שבת9וגם הוא (ולא daeyשהשם "
–daeyz"שבת ("dxe`kly ההפטרה ע"ש כן נקרא

ישראל" "שובה ,10המתחלת

ישראל" "שובה ההפטרה שקבעו גופא מזה הרי
ששבת  מובן זה, לשבת – התשובה ענין שתוכנה –

התשובה. לענין במיוחד שייך זה

בפוסקים  מהמובא גם ד"נוהגין 11וכדמוכח
אף  – ישראל" שובה ההפטרה אומר נער שאין

ההפטרה. קטן גם אומר השנה ימות שכל

בשבת  ישראל" ד"שובה ההפטרה קביעות כי
שקוראים  להפרשה ההפטרה שייכות מצד אינה זה
של  התוכן מצד אלא ההפטרות), (כברוב בתורה

onfd התשובה ענין .12שהוא

– לקטן מקום שאין מובן הרי שכן, ומכיון
המצות  מכל אצלו 13שפטור שייך אין וממילא
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הרד"ק.1) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
כו'2) כאו"א ע"י האזינו לימוד בענין הידוע עפ"י ובפרט

ס' .74 ע' מהר"ש התולדות ס' ,56 ס"ע תש"א סה"ש (ראה
בזה). מפראג ממהר"ל פכ"ט זכרונות

רפמ"ב.3) תניא
פמ"ד.4) תניא
א.5) סז, כתובות ראה
נצבים.6) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

cere.
לסוכות.7) יוהכ"פ שבין ימים בהד' חל השנים ובשאר

אדמו"ר  כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפעם הידוע מסיפור ולהעיר
"איצטער נ"ע (הובא hyxr(מהורש"ב) טאן" תשובה ַָדארפן 

.(400 ע' ולקמן תש"ט בסה"מ נדפס – צז לקונ' בהקדמה ונתבאר
.31 הערה לקמן וראה

ואילך.8) ב ד, בראשית ס"פ נ"ע) (להה"מ או"ת ראה
פ"א. שעהיוה"א

עשי"ת).9) מנהגי – טירנא אייזיק יצחק (לר' המנהגים ס'
סעי' (סתר"ב אפרים מטה תתלג). אות עשי"ת (עניני משה מטה
ס"ב. סתכ"ט ס"ח. סרפ"ד אדמוה"ז בשו"ע השם הובא וכן מ).

"שבת בשם הובא ס"ד בסתקפ"ב האגור daeyzאבל בס' וכ"ה ."
(לטור  כנה"ג שיירי עשי"ת), (הל' מהרי"ל תתכב). אות ר"ה (הל'
דשבת  הדרושים על נשיאינו רבותינו בכי"ק נרשם וכן תר"ב). סי'

שראיתי. זה
תשובה). שבת (עניני יוסף כצאן נהג בס' הובאו הדיעות ב'

הקודמת.10) שבהערה ומט"מ המנהגים בס' ראה
במג"א 11) (הובא שם מט"מ שם. כנה"ג שיירי שם. מהרי"ל

"ויש  בשם ס"ח סרפ"ד אדמוה"ז שו"ע סקי"ב). סרפ"ב או"ח
נוהגין".
שם.12) וברמ"א ס"ח תכח סי' או"ח שו"ע ראה
סע"ב.13) ב, חגיגה

מצותי' זה הרי – לחנוך שהגיע בקטן בנו,a`cואף לחנך
בתחלתו). לאדמוה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן אבל
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הניצוץ" אל המאור על 33"קירוב פועל שזה ,
– למקורו ציען) זיך (זאל שיימשך ָה"ניצוץ"

המאור.

בסדר  העבודה צ"ל השנה ימות שבכל אף ולכן
תשו"ת, מקודם – `k"gוהדרגה wxe להגיע

כח נתינת יש בעשי"ת הרי dlrnlnלתשו"ע,
– לשמים" "קרוב להיות להגיע שיוכל לכאו"א

תשו"ע.

בא  תשובה שבת אשר בקביעות מיוחדת ומעלה
ליוהכ"פ  ר"ה בין הימים ושבוע ר"ה, אחרי תיכף
מתברכין  "מיני' דשבת דכיון – השבת ביום מתחיל

יומין" העבודה 34כולא שגם מיוחד כח נתינת ה"ז ,
דיום  תשו"ע במדריגת תהי' העשי"ת שאר דכל

zayd.

(f"kyz ,a"kyz daeyz zay zegiyn)
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ספ"ה.33) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, א.34)ד"ח פח, ב. סג, זח"ב

epif`d zyxt - zegiy ihewl

החטאים  מענין זו 25לגמרי בחי' מצד והתשובה .
מחיל  העלי' ענינה אלא ועוונות, חטאים על אינה

ומקורה. בשרשה הנשמה בדביקות חיל אל

על  דעשי"ת התשובה של מעלתה וזוהי
דתשובה העבודה – השנה כל של ,d`lirהתשובה

שבנפש. יחידה בחי' מצד

הם „. בתשובה, אלו בחי' ב' דוגמת והנה,
zellka ודיום החול דימות העבודה אופני ב'
השבת:

היא  האדם עבודת עיקר הרי החול בימות
ועובדין  מלאכות הל"ט ע"י הבירורים, עבודת
ולהעלותם  רשות עניני לברר שענינם דחול,

.26לקדושה 

– תשו"ת בחי' היא התשובה בעבודת ודוגמתה
שהיו שלו, הפנימיים הכחות עם micxtpהעבודה

לקדושה. ולקשרם לחזור מאלקות,

מצד  כי אסורה, המלאכה השבת ביום אבל
ביום  העולמות הוא עליית האדם הרי השבת,

הבירורים); (ועבודת העולם מעניני למעלה
בקדושה  לדרגא מדרגא העלי' היא אז ועבודתו

.26גופא 

היא  השבת יום עבודת התשובה, ובדרגות
r"eyz27.ומקורה לשרשה הנשמה ועליית דביקות -

של  התשובה בעבודת העילוי לבאר יש ובזה
הימים  דשאר התשובה עבודת על תשובה שבת

מעשי"ת:

ר"ה  שבין ימים הז' הנה כמ"פ, כמדובר
השנה, כל של השבוע ימי ז' כנגד הם ויוהכ"פ
על  והתיקון התשובה בו אלו ימים מז' יום דבכל
(דהיינו  השנה שבועות כל של בשבוע היום אותו
דכל  א' יום כל על והתיקון התשובה הוא א' ביום

וכו') השנה דכל ב' יום כל על ב' ביום .28השנה,

הרי שבכללות דאף מובן, עשי"ת lkועפ"ז
שימי מאחר בכ"ז, כנ"ל, תשו"ע, legdענינם

דימות העבודה על התיקון ענינם של legdדעשי"ת
העבודה  ושלימות אמיתית זו אין השנה, כל

דתשו"ע.

שבו  אלו, ימים דז' השבת ביום משא"כ
דיום העבודה על הוא והתיקון כל zaydהתשובה של

בהעבודה  השלימות היא זה יום עבודת הרי השנה,
דתשו"ע.

דרשת ‰. של השייכות לבאר יש כהנ"ל עפ"י 
– ס"א) (כנ"ל לשמים" "קרוב הי' משה – הספרי

תשובה: לשבת
האדם, בנפש ו"שמים" "ארץ" – הבחינות ב'
הכחות  הנשמה: ועצם פנימיים הכחות – בכלל הם
בחי' הם הגוף, באברי בהתלבשות שבאים פנימיים
יחידה, בחי' הנשמה, ועצם שבאדם; "ארץ"

"שמים"siwnשבבחי' בחי' היא הגוף, על
.29שבאדם 

שבתש  הבחינות ב' מצד ולכן – תשו"ת [א) ובה
יחידה] בחי' מצד – תשו"ע ב) פנימיים, הכחות
ו"שמים" (תשו"ת) "ארץ" הבחינות לב' מתאימות

.30(תשו"ע)

התשובה  אשר (ס"ג) לעיל המבואר ועפ"י
העבודה  היא בפרט תשובה ושבת בכלל דעשי"ת

r"eyzc להיות האדם על אלו בימים כי מובן הנה ,
העבודה – לשמים" .r"eyzc31"קרוב

שביכולת איך יובן להגיע lkובזה אדם
לשמים". ד"קרוב זו למדריגה

היא עשי"ת שעבודת זה אינו r"eyzוהביאור: ,
שנותנים  כח מצד אלא העובד, האדם מצד בא

dlrnln חז"ל וכדרשת הוי'32עה"פ 17. "דרשו
e`vnda'גוaexw ezeida שבין ימים עשרה "אלו – "

– "קרוב" הקב"ה הרי אלו דבימים ליוהכ"פ", ר"ה
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בסופו.25) 2090 ע' ו כרך בראשית אוה"ת ראה
ואילך.26) א עב, בלק לקו"ת א. קיג, בֿג. סה, א. יג, תו"א

ועוד.
ועוד.27) ג. סו, שובה שבת לקו"ת פ"י. אגה"ת
הא').28) דרוש (לפני ר"ה דרושי הכוונות ש' ראה

ג).29) (מט, החדשים השמים כאשר כי ד"ה שה"ש לקו"ת
ואילך).30) ג (נ, וביאורו בֿג) (שם, שם לקו"ת
סע"בֿג).31) (נ, שם לקו"ת ראה

הרי  ,(7 הערה לעיל (ראה לסוכות יוהכ"פ שבין ימים בד' ועד"ז
מעלין  (שהרי יותר עוד נעלה באופן היא שהתשובה מובן
מהתשובה  למע' שהיא לומר הוא גדול חידוש ולכאו' בקודש).

"איצטער הנ"ל): הערה (ראה וכהלשון ויוהכ"פ, hyxrדעשי"ת
בכ"ז. וצ"ע טאן". תשובה ַָדארפן

בש"ס  בפירוש אלו ימים דד' זו* מעלה נתבארה שלא [מה
נזכרו  שלא להקפות בנוגע המבואר ע"ד שהוא י"ל – ופוסקים
רסט, אדה"ז סידור ג. פ, סוכות (לקו"ת כו' בש"ס ולא בתושב"כ

ב)].
ו.32) נה, ישעי'

.(cere .f ,l"t x"wie) zevna micexh ik zepeer oi` f`y wx `"k *

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migqt(iriax meil)

,eppvn oezgzdàúøet òìa àìc øLôà éàrla `ly okzi `l ± ¦¤§¨§Ÿ¨©§¨
,ok m`e ,algd on hrnéòáéð àäéî äôéì÷didi zegtd lkl - §¦¨¦¨¦§¥

daiyn .dgcda icy `ziixad dxn` recne ,dtilw jixv
:`xnbdàîéà ,àlàltp m` ,jk `ziixad ixaca qexbze xn`z - ¤¨¥¨

xyaCBúì íçalgóìB÷ ,ïðBöm`e ,xyadn dtilw ick xiqn - ©§¥¥
,çéãî ,ïðBö CBúì ïðBö`l` ,gicn `ziixad dxn` `l zn`ae ¥§¥¥¦©

.dtilw jixv ok` ,opev jezl mg la` ,opev jezl opeva
md mirlea opev jezl opev ltpyk s` eay ote` zx`an `xnbd

:dfn dføî øîày ,zeziixaa lirl `aed ±öïðBltpy,ïðBö CBúì ¨©©¥§¥
çéãîxzene ,alga ltpy xyad z` e` xzend lk`nd z` ¥¦©

df mirlea mpi` ,mippev mdipy oezgzde oeilrdy oeiky ,elke`l
.dfneðL àì ,àðeä áø øîà,dgcda ic opev jezl ltpy opevy ¨©©¨Ÿ¨
àlàkBçìî àlL,lk`nlìáàm`,Bçìîxzidde xeqi`d eltpe ¤¨¤Ÿ§¨£¨§¨

,df jezl df algde xyad e`øeñàxyad e` xzidd xq`p ± ¨
,algdeçúBøk àeä éøä çéìî ,ìàeîL øîàcs` ,geln lk`n ± §¨©§¥¨¦©£¥§¥©

rbpy lk`nk epic ea rbepd lk`ny ,gzexk epic opev `edyk
y :l`eny xn` dkld cere .gzex lk`naLeákdxypy lk`n ± ¨

,unega,ìMeáîk àeä éøäm`e ,leyiak `id unega diixydy £¥¦§¨
,uneg jeza xeqi` ly dkizg mr cgi xzid ly dkizg dxyd
,unega alge xya ozpy e` ,uneg jeza xeqi` xac dxydy e`

.xzidd xq`pe ,df mr df elyazpy enk df ixd
:'giln' aygp dn x`an `axàä ,àáø øîàef dkld ±øîàc ¨©¨¨¨§¨©

,ìàeîLyïøîà àì ,('åëå) çúBøk àeä éøä çéìîdxn`p `l -àlà §¥¨¦©£¥§¥©Ÿ£¨¨¤¨
xacaàlLepi`y -úîçî ìëàðaex,Bçìîcr jk lk eglny ¤Ÿ¤¡¨¥£©¦§

,mina epgiciy xg`l `l` elke`l ie`x oi`e ,enrh zvw mbtpy
ìáà`ede ,jk lk egln `l m`,Bçìî úîçî ìëàðoi`y ,xnelk £¨¤¡¨¥£©¦§

,ezlik` z` zakrn ezegilnàì.gzexk epicy l`eny xn` Ÿ

:l`eny ixack dkld ea exedy dyrn d`ian `xnbdøa àeää©©
àëîëc àcëì ìôðc àìæBbck jezl lfeb xya ltpe ,rxi` dyrn ± ¨¨§¨©§©¨§©§¨

,opev xyad dide ,alg ea axerny geln lk`n `edy ,gzek ly
algd mrhn xyad rlay yeygl yi m`d dl`yd dl`ype
.jkl yeygl oi`y e` ,exqe`le ,geln gzekdy iptn gzekay

àééøLexizd -î àáøc déøa àððéç áø`xwpd mewnàéðBøLt ©§¨©¦§¨§¥§¨¨¦§¨§¨
.gzexk epic oi` ,`ed geln gzekdy s`y xaqy ,dlik`aøîà̈©

jk lrî ,àáøàä ék àúléî àøLéîì íékç ïàxizdl mkg in - ¨¨©©¦§¦§¨¦§¨¦¨
,dfk xacåàì éà`l m` -àøáâc ,àéðBøLtî àáøc déøa àððéç áø ¦¨©¦§¨§¥§¨¨¦§¨§¨§©§¨
àeä äaøc ,`ed xizdl enrhe ,`ed lecb mc`y -ék ,Cì øîà ©¨¨©¨¦

øîà[xn`yk-],çúBøk àeä éøä çéìî ìàeîL`l` ok xn` `l ¨©§¥¨¦©£¥§¥©
gilna,Bçìî úîçî ìëàð ïéàLla`éàä,df gzek ±úîçî ìëàð ¤¥¤¡¨¥£©¦§©¤¡¨¥£©

Bçìî.gzexk aygp epi` okle ,elke`l jxcd `id jk ixdy ,`ed ¦§
:yxtl `xnbd dtiqenéléî éðäåltpy xyay ,el` mixace ± §¨¥¦¥

xyadyk `l` mixen` mpi` ,xzen ,gzekl,éçe` lyean epi`y ©
,ielvìáàxyad did m`äôéì÷ éòa ,éìöaiaq etlewl jixv - £¨¨¦¨¥§¦¨

.dtilw ick cr xyaa algd mrhn rlapy iptn ,aiaqïøîà àìå§Ÿ£¨¨
,dtilwa ic gzekl ltpy ilvy df oic exn` `le ±déa úéìc àlà¤¨§¥¥

éìét,mirwa ea oi`yk -éìét déa úéà ìáàea yi m` la` - ¦¥£¨¦¥¦¥
elek mirwa,øeñà.eleka algd hytzn mirwad ici lryéàå ¨§¦

`edyk dlvp gzekl ltpy xyadéìáúa ìaeúî[mipilaza±] §¨§¦§¥
øeñà,eze` mikkxn enr milyaznd mipilazdy iptn ,elek ¨

mirilane ,gzekd z` mia`ey mipilazd ,gzekl ltep `edyke
.xyad lka eze`

,xg` lk`na wacpd dlik`a xeq`d xac gix m` dpc `xnbd
:dlik`a lk`nd eze` z` xqe`,áø øîà̈©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migqt(ipy meil)

df dilv ote`y xaeq ,`piaxúéîö úéîöîmicixed z` ueekn - ¦§¥¨¦
,mda rlap mcdeéøLc ïàîemilgbd y`y xaeq ,`g` ax - ©§¨¥

áéàL áàLéî.dvegd mcd z` a`ey -àúëìäåy`y ,`g` axk ¦§¨¨¦§¦§§¨
milgbdáéàL áàLéî.dvegd mcd z` ¦§¨¨¦

`vne` oipra `piaxl `g` ax oia zwelgn d`ian `xnbd
,`g` ax xn` :winq`c÷éîñàc àöîeà éàäxya zkizg - ©§¨§©§¦

,dze` dlve ,zeninc` da yie mcd da xxvpydééìçldend - ©§¥
,dkzegyk dpnn `veidøéñàdze` m` la` .mc meyn xeq` - £¦

`vne`÷éîñà àì,dze` dlve ,mec` di`xn oi` -éøL dééìç- Ÿ©§¦©§¥¨¦
.xzene oney mzq `l` mc epi` dpnn `veid ldend,øîà àðéáø©¦¨¨©

eléôày `vne`adééìç énð ,÷éîñà àì`veid ldend `id mb - £¦Ÿ©§¦©¦©§¥
dpnn,øéñày meynäa úéìc øLôà éàdidi `ly xyt` i`y - £¦¦¤§¨§¥¨

,daàîc é÷ééøeLzxzen dnvr `id jkle ,mc ly micib - ©§¦§¨
.xeq` dpnn `veid ldend la` dlik`a

:winq`c `vne` ly df oecipa mi`xen`d bdpn d`ian `xnbd
àaà ,éMà áøì øîénà øa øî déì øîà,xnin` -éòenb déì ònâî ¨©¥©©©¥©§©©¦©¨§©©¥©¥

did `le ,dnc`zd `ly `vne`n `veid ldend z` rneb did -
.mc icib meyn xeq`l yyegéøîàc àkéàjk ,mixne` eidy yie - ¦¨§¨§¦

,dyrn diddéôeb éMà áø,envr -éòenb déì ònâîrneb did - ©©¦¥§©©¥©¥
.ldend z`

:xya zhilga mi`xen`d bdpn d`ian `xnbdøa øî déì øîà̈©¥©©
àaà ,éMà áøì øîénà,xnin` -àlç éàä[uneg-]déa èéìçc ©¥©§©©¦©¨©©¨§¨¦¥

àðîéæ àãçick eziilv xg` xyad z` zg` mrt ea hleg didy - £¨¦§¨
,enc z` `ivedldéa èéìç éðàz àì ezdpey did `l aey - Ÿ¨¥¨¦¥

.egek yz zg` dhilg xg`y meyn ,zipy mrt ea hlege
:`xnbd zl`eyàäîúî àlçî àðL éàîunegl df oia dne - ©§¨¥©¨©§§¨

,exwirn ylg `edydéa ïðéèìçcdaiyn .ea helgl xzeny - §¨§¦©¥
:`xnbdíúä,exwirn ylg `edy unega my -déúéà ¨¨¦¥
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הניצוץ" אל המאור על 33"קירוב פועל שזה ,
– למקורו ציען) זיך (זאל שיימשך ָה"ניצוץ"

המאור.

בסדר  העבודה צ"ל השנה ימות שבכל אף ולכן
תשו"ת, מקודם – `k"gוהדרגה wxe להגיע

כח נתינת יש בעשי"ת הרי dlrnlnלתשו"ע,
– לשמים" "קרוב להיות להגיע שיוכל לכאו"א

תשו"ע.

בא  תשובה שבת אשר בקביעות מיוחדת ומעלה
ליוהכ"פ  ר"ה בין הימים ושבוע ר"ה, אחרי תיכף
מתברכין  "מיני' דשבת דכיון – השבת ביום מתחיל

יומין" העבודה 34כולא שגם מיוחד כח נתינת ה"ז ,
דיום  תשו"ע במדריגת תהי' העשי"ת שאר דכל

zayd.

(f"kyz ,a"kyz daeyz zay zegiyn)
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ספ"ה.33) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, א.34)ד"ח פח, ב. סג, זח"ב

epif`d zyxt - zegiy ihewl

החטאים  מענין זו 25לגמרי בחי' מצד והתשובה .
מחיל  העלי' ענינה אלא ועוונות, חטאים על אינה

ומקורה. בשרשה הנשמה בדביקות חיל אל

על  דעשי"ת התשובה של מעלתה וזוהי
דתשובה העבודה – השנה כל של ,d`lirהתשובה

שבנפש. יחידה בחי' מצד

הם „. בתשובה, אלו בחי' ב' דוגמת והנה,
zellka ודיום החול דימות העבודה אופני ב'
השבת:

היא  האדם עבודת עיקר הרי החול בימות
ועובדין  מלאכות הל"ט ע"י הבירורים, עבודת
ולהעלותם  רשות עניני לברר שענינם דחול,

.26לקדושה 

– תשו"ת בחי' היא התשובה בעבודת ודוגמתה
שהיו שלו, הפנימיים הכחות עם micxtpהעבודה

לקדושה. ולקשרם לחזור מאלקות,

מצד  כי אסורה, המלאכה השבת ביום אבל
ביום  העולמות הוא עליית האדם הרי השבת,

הבירורים); (ועבודת העולם מעניני למעלה
בקדושה  לדרגא מדרגא העלי' היא אז ועבודתו

.26גופא 

היא  השבת יום עבודת התשובה, ובדרגות
r"eyz27.ומקורה לשרשה הנשמה ועליית דביקות -

של  התשובה בעבודת העילוי לבאר יש ובזה
הימים  דשאר התשובה עבודת על תשובה שבת

מעשי"ת:

ר"ה  שבין ימים הז' הנה כמ"פ, כמדובר
השנה, כל של השבוע ימי ז' כנגד הם ויוהכ"פ
על  והתיקון התשובה בו אלו ימים מז' יום דבכל
(דהיינו  השנה שבועות כל של בשבוע היום אותו
דכל  א' יום כל על והתיקון התשובה הוא א' ביום

וכו') השנה דכל ב' יום כל על ב' ביום .28השנה,

הרי שבכללות דאף מובן, עשי"ת lkועפ"ז
שימי מאחר בכ"ז, כנ"ל, תשו"ע, legdענינם

דימות העבודה על התיקון ענינם של legdדעשי"ת
העבודה  ושלימות אמיתית זו אין השנה, כל

דתשו"ע.

שבו  אלו, ימים דז' השבת ביום משא"כ
דיום העבודה על הוא והתיקון כל zaydהתשובה של

בהעבודה  השלימות היא זה יום עבודת הרי השנה,
דתשו"ע.

דרשת ‰. של השייכות לבאר יש כהנ"ל עפ"י 
– ס"א) (כנ"ל לשמים" "קרוב הי' משה – הספרי

תשובה: לשבת
האדם, בנפש ו"שמים" "ארץ" – הבחינות ב'
הכחות  הנשמה: ועצם פנימיים הכחות – בכלל הם
בחי' הם הגוף, באברי בהתלבשות שבאים פנימיים
יחידה, בחי' הנשמה, ועצם שבאדם; "ארץ"

"שמים"siwnשבבחי' בחי' היא הגוף, על
.29שבאדם 

שבתש  הבחינות ב' מצד ולכן – תשו"ת [א) ובה
יחידה] בחי' מצד – תשו"ע ב) פנימיים, הכחות
ו"שמים" (תשו"ת) "ארץ" הבחינות לב' מתאימות

.30(תשו"ע)

התשובה  אשר (ס"ג) לעיל המבואר ועפ"י
העבודה  היא בפרט תשובה ושבת בכלל דעשי"ת

r"eyzc להיות האדם על אלו בימים כי מובן הנה ,
העבודה – לשמים" .r"eyzc31"קרוב

שביכולת איך יובן להגיע lkובזה אדם
לשמים". ד"קרוב זו למדריגה

היא עשי"ת שעבודת זה אינו r"eyzוהביאור: ,
שנותנים  כח מצד אלא העובד, האדם מצד בא

dlrnln חז"ל וכדרשת הוי'32עה"פ 17. "דרשו
e`vnda'גוaexw ezeida שבין ימים עשרה "אלו – "

– "קרוב" הקב"ה הרי אלו דבימים ליוהכ"פ", ר"ה
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בסופו.25) 2090 ע' ו כרך בראשית אוה"ת ראה
ואילך.26) א עב, בלק לקו"ת א. קיג, בֿג. סה, א. יג, תו"א

ועוד.
ועוד.27) ג. סו, שובה שבת לקו"ת פ"י. אגה"ת
הא').28) דרוש (לפני ר"ה דרושי הכוונות ש' ראה

ג).29) (מט, החדשים השמים כאשר כי ד"ה שה"ש לקו"ת
ואילך).30) ג (נ, וביאורו בֿג) (שם, שם לקו"ת
סע"בֿג).31) (נ, שם לקו"ת ראה

הרי  ,(7 הערה לעיל (ראה לסוכות יוהכ"פ שבין ימים בד' ועד"ז
מעלין  (שהרי יותר עוד נעלה באופן היא שהתשובה מובן
מהתשובה  למע' שהיא לומר הוא גדול חידוש ולכאו' בקודש).

"איצטער הנ"ל): הערה (ראה וכהלשון ויוהכ"פ, hyxrדעשי"ת
בכ"ז. וצ"ע טאן". תשובה ַָדארפן

בש"ס  בפירוש אלו ימים דד' זו* מעלה נתבארה שלא [מה
נזכרו  שלא להקפות בנוגע המבואר ע"ד שהוא י"ל – ופוסקים
רסט, אדה"ז סידור ג. פ, סוכות (לקו"ת כו' בש"ס ולא בתושב"כ

ב)].
ו.32) נה, ישעי'

.(cere .f ,l"t x"wie) zevna micexh ik zepeer oi` f`y wx `"k *

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migqt(iriax meil)

,eppvn oezgzdàúøet òìa àìc øLôà éàrla `ly okzi `l ± ¦¤§¨§Ÿ¨©§¨
,ok m`e ,algd on hrnéòáéð àäéî äôéì÷didi zegtd lkl - §¦¨¦¨¦§¥

daiyn .dgcda icy `ziixad dxn` recne ,dtilw jixv
:`xnbdàîéà ,àlàltp m` ,jk `ziixad ixaca qexbze xn`z - ¤¨¥¨

xyaCBúì íçalgóìB÷ ,ïðBöm`e ,xyadn dtilw ick xiqn - ©§¥¥
,çéãî ,ïðBö CBúì ïðBö`l` ,gicn `ziixad dxn` `l zn`ae ¥§¥¥¦©

.dtilw jixv ok` ,opev jezl mg la` ,opev jezl opeva
md mirlea opev jezl opev ltpyk s` eay ote` zx`an `xnbd

:dfn dføî øîày ,zeziixaa lirl `aed ±öïðBltpy,ïðBö CBúì ¨©©¥§¥
çéãîxzene ,alga ltpy xyad z` e` xzend lk`nd z` ¥¦©

df mirlea mpi` ,mippev mdipy oezgzde oeilrdy oeiky ,elke`l
.dfneðL àì ,àðeä áø øîà,dgcda ic opev jezl ltpy opevy ¨©©¨Ÿ¨
àlàkBçìî àlL,lk`nlìáàm`,Bçìîxzidde xeqi`d eltpe ¤¨¤Ÿ§¨£¨§¨

,df jezl df algde xyad e`øeñàxyad e` xzidd xq`p ± ¨
,algdeçúBøk àeä éøä çéìî ,ìàeîL øîàcs` ,geln lk`n ± §¨©§¥¨¦©£¥§¥©

rbpy lk`nk epic ea rbepd lk`ny ,gzexk epic opev `edyk
y :l`eny xn` dkld cere .gzex lk`naLeákdxypy lk`n ± ¨

,unega,ìMeáîk àeä éøäm`e ,leyiak `id unega diixydy £¥¦§¨
,uneg jeza xeqi` ly dkizg mr cgi xzid ly dkizg dxyd
,unega alge xya ozpy e` ,uneg jeza xeqi` xac dxydy e`

.xzidd xq`pe ,df mr df elyazpy enk df ixd
:'giln' aygp dn x`an `axàä ,àáø øîàef dkld ±øîàc ¨©¨¨¨§¨©

,ìàeîLyïøîà àì ,('åëå) çúBøk àeä éøä çéìîdxn`p `l -àlà §¥¨¦©£¥§¥©Ÿ£¨¨¤¨
xacaàlLepi`y -úîçî ìëàðaex,Bçìîcr jk lk eglny ¤Ÿ¤¡¨¥£©¦§

,mina epgiciy xg`l `l` elke`l ie`x oi`e ,enrh zvw mbtpy
ìáà`ede ,jk lk egln `l m`,Bçìî úîçî ìëàðoi`y ,xnelk £¨¤¡¨¥£©¦§

,ezlik` z` zakrn ezegilnàì.gzexk epicy l`eny xn` Ÿ

:l`eny ixack dkld ea exedy dyrn d`ian `xnbdøa àeää©©
àëîëc àcëì ìôðc àìæBbck jezl lfeb xya ltpe ,rxi` dyrn ± ¨¨§¨©§©¨§©§¨

,opev xyad dide ,alg ea axerny geln lk`n `edy ,gzek ly
algd mrhn xyad rlay yeygl yi m`d dl`yd dl`ype
.jkl yeygl oi`y e` ,exqe`le ,geln gzekdy iptn gzekay

àééøLexizd -î àáøc déøa àððéç áø`xwpd mewnàéðBøLt ©§¨©¦§¨§¥§¨¨¦§¨§¨
.gzexk epic oi` ,`ed geln gzekdy s`y xaqy ,dlik`aøîà̈©

jk lrî ,àáøàä ék àúléî àøLéîì íékç ïàxizdl mkg in - ¨¨©©¦§¦§¨¦§¨¦¨
,dfk xacåàì éà`l m` -àøáâc ,àéðBøLtî àáøc déøa àððéç áø ¦¨©¦§¨§¥§¨¨¦§¨§¨§©§¨
àeä äaøc ,`ed xizdl enrhe ,`ed lecb mc`y -ék ,Cì øîà ©¨¨©¨¦

øîà[xn`yk-],çúBøk àeä éøä çéìî ìàeîL`l` ok xn` `l ¨©§¥¨¦©£¥§¥©
gilna,Bçìî úîçî ìëàð ïéàLla`éàä,df gzek ±úîçî ìëàð ¤¥¤¡¨¥£©¦§©¤¡¨¥£©

Bçìî.gzexk aygp epi` okle ,elke`l jxcd `id jk ixdy ,`ed ¦§
:yxtl `xnbd dtiqenéléî éðäåltpy xyay ,el` mixace ± §¨¥¦¥

xyadyk `l` mixen` mpi` ,xzen ,gzekl,éçe` lyean epi`y ©
,ielvìáàxyad did m`äôéì÷ éòa ,éìöaiaq etlewl jixv - £¨¨¦¨¥§¦¨

.dtilw ick cr xyaa algd mrhn rlapy iptn ,aiaqïøîà àìå§Ÿ£¨¨
,dtilwa ic gzekl ltpy ilvy df oic exn` `le ±déa úéìc àlà¤¨§¥¥

éìét,mirwa ea oi`yk -éìét déa úéà ìáàea yi m` la` - ¦¥£¨¦¥¦¥
elek mirwa,øeñà.eleka algd hytzn mirwad ici lryéàå ¨§¦

`edyk dlvp gzekl ltpy xyadéìáúa ìaeúî[mipilaza±] §¨§¦§¥
øeñà,eze` mikkxn enr milyaznd mipilazdy iptn ,elek ¨

mirilane ,gzekd z` mia`ey mipilazd ,gzekl ltep `edyke
.xyad lka eze`

,xg` lk`na wacpd dlik`a xeq`d xac gix m` dpc `xnbd
:dlik`a lk`nd eze` z` xqe`,áø øîà̈©©
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migqt(ipy meil)

df dilv ote`y xaeq ,`piaxúéîö úéîöîmicixed z` ueekn - ¦§¥¨¦
,mda rlap mcdeéøLc ïàîemilgbd y`y xaeq ,`g` ax - ©§¨¥

áéàL áàLéî.dvegd mcd z` a`ey -àúëìäåy`y ,`g` axk ¦§¨¨¦§¦§§¨
milgbdáéàL áàLéî.dvegd mcd z` ¦§¨¨¦

`vne` oipra `piaxl `g` ax oia zwelgn d`ian `xnbd
,`g` ax xn` :winq`c÷éîñàc àöîeà éàäxya zkizg - ©§¨§©§¦

,dze` dlve ,zeninc` da yie mcd da xxvpydééìçldend - ©§¥
,dkzegyk dpnn `veidøéñàdze` m` la` .mc meyn xeq` - £¦

`vne`÷éîñà àì,dze` dlve ,mec` di`xn oi` -éøL dééìç- Ÿ©§¦©§¥¨¦
.xzene oney mzq `l` mc epi` dpnn `veid ldend,øîà àðéáø©¦¨¨©

eléôày `vne`adééìç énð ,÷éîñà àì`veid ldend `id mb - £¦Ÿ©§¦©¦©§¥
dpnn,øéñày meynäa úéìc øLôà éàdidi `ly xyt` i`y - £¦¦¤§¨§¥¨

,daàîc é÷ééøeLzxzen dnvr `id jkle ,mc ly micib - ©§¦§¨
.xeq` dpnn `veid ldend la` dlik`a

:winq`c `vne` ly df oecipa mi`xen`d bdpn d`ian `xnbd
àaà ,éMà áøì øîénà øa øî déì øîà,xnin` -éòenb déì ònâî ¨©¥©©©¥©§©©¦©¨§©©¥©¥

did `le ,dnc`zd `ly `vne`n `veid ldend z` rneb did -
.mc icib meyn xeq`l yyegéøîàc àkéàjk ,mixne` eidy yie - ¦¨§¨§¦

,dyrn diddéôeb éMà áø,envr -éòenb déì ònâîrneb did - ©©¦¥§©©¥©¥
.ldend z`

:xya zhilga mi`xen`d bdpn d`ian `xnbdøa øî déì øîà̈©¥©©
àaà ,éMà áøì øîénà,xnin` -àlç éàä[uneg-]déa èéìçc ©¥©§©©¦©¨©©¨§¨¦¥

àðîéæ àãçick eziilv xg` xyad z` zg` mrt ea hleg didy - £¨¦§¨
,enc z` `ivedldéa èéìç éðàz àì ezdpey did `l aey - Ÿ¨¥¨¦¥

.egek yz zg` dhilg xg`y meyn ,zipy mrt ea hlege
:`xnbd zl`eyàäîúî àlçî àðL éàîunegl df oia dne - ©§¨¥©¨©§§¨

,exwirn ylg `edydéa ïðéèìçcdaiyn .ea helgl xzeny - §¨§¦©¥
:`xnbdíúä,exwirn ylg `edy unega my -déúéà ¨¨¦¥
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום שני עמ' ב



לו

לה  חוברת

[‚"È˘˙ Ë·˘· Â"Ë È¯Á‡]

חופש  שלילת של אופנים שני
במחשבה. גם לחטוא שאסור אומרים העבר. מן מחשבות בראשי חולפות בכך, שארצה מבלי

שבט ז  ט"ו היה עתה אפשר 292ה – וה"אבידה" כלל, נשכחים אינם המאורעות הרבה. לי הזכיר זה יום .

יותר. עוד מורגשת שהיא

הבאים: הדברים את ז"ל בעלי לי  סיפר כיצד זוכרת אני

ב1940ֿ, זה (היה במאסר חודשים אחדֿעשר לאחר השמירה , את מעליו שהסירו הראשונה בפעם

– קזחסטאן מדינת מתחום יצא שלא ובלבד שירצה, לאן ללכת שבאפשרותו לו ואמרו באלמאֿאטא),

אחריו  עוקב אינו איש שבו מצב לעצמו לתאר היה יכול לא הוא כדוגמתו. שאין חופש בעיניו זה היה

מעשיו. את בוחן אינו ואיש

לשיחה  רבים רעיונות במוחו עולים היו ובוודאי מישהו, עם זו שמחה לחלוק כלֿכך חשקה נפשו

על  היה ושוב דברֿתורה, לו לומר היה שניתן אחד יהודי אפילו שם היה לא אבל זה, בעניין תורנית

אחר  באופן אםֿכי בתוכו, הרצון את לחנוק .293בעלי

רבה. בעוצמה מחדש זאת חווה אז וגם לאחרֿמכן, חדשיים זאת לי סיפר הוא

הכתבים  אובדן של הטרגדיה
הוא. אף טראגי – הסתלקותו שלאחר והמצב טרגדיה, היו בעלי של  חייו

שבביתנו, עבודתו בחדר נשארו כתובים נייר גליונות אלפי – ובכן חייו; בימי הרבה כלֿכך כתב הוא

שבועיים  עד דהיינו נדודיו, שנות משש והקבלה החסידות כתבי שאר את ואילו היטלר, עלֿידי שנחרב

הסתלקותו  במוסקבה 294לפני השארתי מסתור 295– במקומות והונחו הכתבים ממני נלקחו שם יודע 296, מי .

עתה? הם היכן

שם.292) 56 ובהערה 000 ע' לעיל ראה
העדר 293) בגלל אלא אז), עד (כמו מבחוץ כפייה בגלל לא אבל רצונו, את למלא האפשרות ממנו נשללה שוב כלומר:

זה. במצב רצונו את למלא היכולת
(294.000 ע' לעיל גם ראה
שבט].295) [ג' 000 ע' .24 ובהערה 000 ע' לעיל גם ראה
ואילך).296) קיז ע' חי"ט קכח; ע' חט"ז (אג"ק תש"כ טבת ג' תשח"י; כסלו ו' מכתב גם ראה

לה  חוברת

[‚"È˘˙ Ë·˘· Â"Ë È¯Á‡]

חופש  שלילת של אופנים שני
במחשבה. גם לחטוא שאסור אומרים העבר. מן מחשבות בראשי חולפות בכך, שארצה מבלי

שבט ז  ט"ו היה עתה אפשר 292ה – וה"אבידה" כלל, נשכחים אינם המאורעות הרבה. לי הזכיר זה יום .

יותר. עוד מורגשת שהיא

הבאים: הדברים את ז"ל בעלי לי  סיפר כיצד זוכרת אני

ב1940ֿ, זה (היה במאסר חודשים אחדֿעשר לאחר השמירה , את מעליו שהסירו הראשונה בפעם

– קזחסטאן מדינת מתחום יצא שלא ובלבד שירצה, לאן ללכת שבאפשרותו לו ואמרו באלמאֿאטא),

אחריו  עוקב אינו איש שבו מצב לעצמו לתאר היה יכול לא הוא כדוגמתו. שאין חופש בעיניו זה היה

מעשיו. את בוחן אינו ואיש

לשיחה  רבים רעיונות במוחו עולים היו ובוודאי מישהו, עם זו שמחה לחלוק כלֿכך חשקה נפשו

על  היה ושוב דברֿתורה, לו לומר היה שניתן אחד יהודי אפילו שם היה לא אבל זה, בעניין תורנית

אחר  באופן אםֿכי בתוכו, הרצון את לחנוק .293בעלי

רבה. בעוצמה מחדש זאת חווה אז וגם לאחרֿמכן, חדשיים זאת לי סיפר הוא

הכתבים  אובדן של הטרגדיה
הוא. אף טראגי – הסתלקותו שלאחר והמצב טרגדיה, היו בעלי של  חייו

שבביתנו, עבודתו בחדר נשארו כתובים נייר גליונות אלפי – ובכן חייו; בימי הרבה כלֿכך כתב הוא

שבועיים  עד דהיינו נדודיו, שנות משש והקבלה החסידות כתבי שאר את ואילו היטלר, עלֿידי שנחרב

הסתלקותו  במוסקבה 294לפני השארתי מסתור 295– במקומות והונחו הכתבים ממני נלקחו שם יודע 296, מי .

עתה? הם היכן

שם.292) 56 ובהערה 000 ע' לעיל ראה
העדר 293) בגלל אלא אז), עד (כמו מבחוץ כפייה בגלל לא אבל רצונו, את למלא האפשרות ממנו נשללה שוב כלומר:

זה. במצב רצונו את למלא היכולת
(294.000 ע' לעיל גם ראה
שבט].295) [ג' 000 ע' .24 ובהערה 000 ע' לעיל גם ראה
ואילך).296) קיז ע' חי"ט קכח; ע' חט"ז (אג"ק תש"כ טבת ג' תשח"י; כסלו ו' מכתב גם ראה

לה

כשיוצא  ועבד  "ענק",  ר"ת   – קדם"  נהר,  "עדן, 
לחפשי צריך ליתן לו הענקה

הוא  ו"קדם"  הגן,  את  להשקות  מעדן  יצא  ונהר 
המקום שבו נטוע הגן כמ"ש1 ויטע כו' גן עדן מקדם.

עדן, נהר, קדם, ר"ת ענ"ק.
עדן, הוא חכמה2.

נהר, בינה3.
קדם, דעת, ועיין במאורי אור מע' קדם.

והיינו, עדן נהר, הוא מוחי חכמה ובינה.
וגבורה  דחסד  עטרין4  מוחין  הב'  הוא  קדם, 

שבדעת5, קד"ם מספרו ב' פעמים ע"ב.
ע"ב א', הוא הוי' במילוי יודין6, מספר חס"ד.

וע"ב ב', הוא הוי' באחוריים7, שמספרו ע"ב, והוא 
בחי' גבורה, כי גבורה הוא בחי' אחוריים8 לגבי חסד.

ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל באיוב בפסוק9 עבים 
סתר10 לו ולא יראה, ובמאורי אור מע'11 עבים, תראה 

שם שע"ב הוא גבורה.

1( בראשית ב, ז.
2( ראה תורה אור פרשת וארא נז, א. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ד' עמוד קפה. ה'תשי"א עמוד צה.
3( ראה הביאור לעיל סימן לד הערה 2.

מבאר  קסה  עמוד  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק  לוי  בלקוטי   )4
הטעם דנקראים "עטרין )כתרים( דחסד וגבורה שבדעת וז"ל: "חסד 
עצמן,  וגבורה  חסד  המדות  על  מקיף  בבחי'  הם  שבדעת,  וגבורה 
וזהו מה שחסד וגבורה נקראים עטרין, עטרא דחסד, עטרא דגבורה, 
דחסד  המדות  על  מקיף  בבחי'  הם  כי  מקיף,  בבחי'  הוא  שעטרה 

וגבורה עצמן".
5( כידוע שמבחי' "דעת" מתחלק לחסד מימין, וגבורה משמאל. ראה 

דרך מצותיך – מצות תפילין – עמוד יז, ב.
6( והוא: יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י = 72, ע"ב מספר חס"ד.

7( פירוש: יהו"ה באחוריים: י' )10( , + י"ה )15(, + יה"ו )21( , + 
יהו"ה )26( = 72.

8( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל דניאל )ד( וז"ל: הנה כל סוד אחוריים 
סוד דינים ע"ש. עץ חיים שער אנ"ך פ"ג. )ראה לעיל סימן יב הערה 

3 בסופו(.
9( איוב כב, יד.

10( וז"ל: הנה עננים הם החסדים, לכן ענני כבוד היו בשביל אהרן 
הכהן איש החסד, אבל עבים הם הגבורות... וזהו עבים ע"ב י"ם שהוא 
 – ים  נק'  )מלכות  לבנינה.  לוקחת הגבורות  ים שהיא  הנק'  הנוקבא 

ראה לקוטי תורה פרשת צו יד, ב(.
השייכים  הגבורות  הם  י"ם,  ע"ב  הגבורות  מצד  עבים  וז"ל:   )11

למלכות הנק' ים.

דיודי"ן,  הוי'  דחסד  ע"ב12,  מע'  יעקב  ובקהלת 
ואחוריים דהוי' ע"ב הוא גבורה.

הרי שענק רומז על מוחין.
והנה עבד כשיוצא לחפשי צריך ליתן לו הענקה, 
עדי  לשון  בחומש  ופרש"י  לו,  תעניק  הענק  כמ"ש13 

בגובה ובמראית העין דבר שיהא ניכר שהטיבות לו.
והר' אבן עזרא14 פירש עשה לו תפארת.

הנקראים  דקדושה,  ענקים  בחי'  הוא  תפילין  הנה 
פאר15.

חסד  בינה,  חכמה,  מוחין,  הד'  המשכת16  וזהו 
וגבורה.

תפילין18  על  וכמ"ש17  העין  ובמראית  בגובה  והם 
וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך ויראו ממך.

וזהו דביציאת מצרים הי' הענקה דכתוב בו19 וזכרת 
כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלקיך וגו'.

דצריך להעניק את העבד היוצא לחפשי.
לחפשי20 הוא מספר חכמ"ה בינ"ה חס"ד גבור"ה 

במכוון.
ראש  של  תפילין  דתפילין.  מוחין21  הד'  והוא 

ותפילין של יד.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קיח 
ואילך

12( וז"ל: במערכת עבים כתב וז"ל: עבים דא מיכאל וגבריאל סבא 
משפטים צ"ח ע"ב, והטעם כי מיכאל בחינת ע"ב דחסד הוי' דיודי"ן, 

וגבריאל הוא אחוריים דהוי' גימטריא ע"ב, והוא בחינת גבורה וכו'.
13( דברים טו, יד. )ראה שם פניני לוי יצחק עה"ת. ופרשת בא )יג, 

ט((.
14( וז"ל שם: העניק תעניק לו: הטעם עשה לו תפארת, מגזרת )משלי 

א, ט( וענקים לגרגרותיך.
15( ראה ברכות יא. ָאֵבל חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מן 
חבוש  פארך  יז(  כד,  )יחזקאל  שנא'  פאר  בהן  נאמר  שהרי  התפילין 
עליך. רש"י: וכיון דבעו פאר, ואבל מתגולל בצערו בעפר אין זה פאר. 
לקמן  גם  ראה  ט.  הלכה  כ"ה  סימן  או"ח  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  ועיין 

סימן רכג.
16( ראה ברכות ו, א "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 

ממך ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש".
17( והיו לטטפת בין עיניך, וגם על של ראש כתיב וראו וגו'.

18( דברים כח, י.
19( שם טו, טו.

חס"ד   +  ,)67( בינ"ה   +  ,)73( חכמ"ה  וכן   ,428 בגי'  לחפש"י   )20
)72(, + גבור"ה )218( = 428.

21( וזהו שמיד אחר יציאת מצרים בא מצות תפילין בפרשת בא )יג, 
ט(.
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לה  חוברת

[‚"È˘˙ Ë·˘· Â"Ë È¯Á‡]

חופש  שלילת של אופנים שני
במחשבה. גם לחטוא שאסור אומרים העבר. מן מחשבות בראשי חולפות בכך, שארצה מבלי

שבט ז  ט"ו היה עתה אפשר 292ה – וה"אבידה" כלל, נשכחים אינם המאורעות הרבה. לי הזכיר זה יום .

יותר. עוד מורגשת שהיא

הבאים: הדברים את ז"ל בעלי לי  סיפר כיצד זוכרת אני

ב1940ֿ, זה (היה במאסר חודשים אחדֿעשר לאחר השמירה , את מעליו שהסירו הראשונה בפעם

– קזחסטאן מדינת מתחום יצא שלא ובלבד שירצה, לאן ללכת שבאפשרותו לו ואמרו באלמאֿאטא),

אחריו  עוקב אינו איש שבו מצב לעצמו לתאר היה יכול לא הוא כדוגמתו. שאין חופש בעיניו זה היה

מעשיו. את בוחן אינו ואיש

לשיחה  רבים רעיונות במוחו עולים היו ובוודאי מישהו, עם זו שמחה לחלוק כלֿכך חשקה נפשו

על  היה ושוב דברֿתורה, לו לומר היה שניתן אחד יהודי אפילו שם היה לא אבל זה, בעניין תורנית

אחר  באופן אםֿכי בתוכו, הרצון את לחנוק .293בעלי

רבה. בעוצמה מחדש זאת חווה אז וגם לאחרֿמכן, חדשיים זאת לי סיפר הוא

הכתבים  אובדן של הטרגדיה
הוא. אף טראגי – הסתלקותו שלאחר והמצב טרגדיה, היו בעלי של  חייו

שבביתנו, עבודתו בחדר נשארו כתובים נייר גליונות אלפי – ובכן חייו; בימי הרבה כלֿכך כתב הוא

שבועיים  עד דהיינו נדודיו, שנות משש והקבלה החסידות כתבי שאר את ואילו היטלר, עלֿידי שנחרב

הסתלקותו  במוסקבה 294לפני השארתי מסתור 295– במקומות והונחו הכתבים ממני נלקחו שם יודע 296, מי .

עתה? הם היכן

שם.292) 56 ובהערה 000 ע' לעיל ראה
העדר 293) בגלל אלא אז), עד (כמו מבחוץ כפייה בגלל לא אבל רצונו, את למלא האפשרות ממנו נשללה שוב כלומר:

זה. במצב רצונו את למלא היכולת
(294.000 ע' לעיל גם ראה
שבט].295) [ג' 000 ע' .24 ובהערה 000 ע' לעיל גם ראה
ואילך).296) קיז ע' חי"ט קכח; ע' חט"ז (אג"ק תש"כ טבת ג' תשח"י; כסלו ו' מכתב גם ראה

לה  חוברת

[‚"È˘˙ Ë·˘· Â"Ë È¯Á‡]

חופש  שלילת של אופנים שני
במחשבה. גם לחטוא שאסור אומרים העבר. מן מחשבות בראשי חולפות בכך, שארצה מבלי

שבט ז  ט"ו היה עתה אפשר 292ה – וה"אבידה" כלל, נשכחים אינם המאורעות הרבה. לי הזכיר זה יום .

יותר. עוד מורגשת שהיא

הבאים: הדברים את ז"ל בעלי לי  סיפר כיצד זוכרת אני

ב1940ֿ, זה (היה במאסר חודשים אחדֿעשר לאחר השמירה , את מעליו שהסירו הראשונה בפעם

– קזחסטאן מדינת מתחום יצא שלא ובלבד שירצה, לאן ללכת שבאפשרותו לו ואמרו באלמאֿאטא),

אחריו  עוקב אינו איש שבו מצב לעצמו לתאר היה יכול לא הוא כדוגמתו. שאין חופש בעיניו זה היה

מעשיו. את בוחן אינו ואיש

לשיחה  רבים רעיונות במוחו עולים היו ובוודאי מישהו, עם זו שמחה לחלוק כלֿכך חשקה נפשו

על  היה ושוב דברֿתורה, לו לומר היה שניתן אחד יהודי אפילו שם היה לא אבל זה, בעניין תורנית

אחר  באופן אםֿכי בתוכו, הרצון את לחנוק .293בעלי

רבה. בעוצמה מחדש זאת חווה אז וגם לאחרֿמכן, חדשיים זאת לי סיפר הוא

הכתבים  אובדן של הטרגדיה
הוא. אף טראגי – הסתלקותו שלאחר והמצב טרגדיה, היו בעלי של  חייו

שבביתנו, עבודתו בחדר נשארו כתובים נייר גליונות אלפי – ובכן חייו; בימי הרבה כלֿכך כתב הוא

שבועיים  עד דהיינו נדודיו, שנות משש והקבלה החסידות כתבי שאר את ואילו היטלר, עלֿידי שנחרב

הסתלקותו  במוסקבה 294לפני השארתי מסתור 295– במקומות והונחו הכתבים ממני נלקחו שם יודע 296, מי .

עתה? הם היכן

שם.292) 56 ובהערה 000 ע' לעיל ראה
העדר 293) בגלל אלא אז), עד (כמו מבחוץ כפייה בגלל לא אבל רצונו, את למלא האפשרות ממנו נשללה שוב כלומר:

זה. במצב רצונו את למלא היכולת
(294.000 ע' לעיל גם ראה
שבט].295) [ג' 000 ע' .24 ובהערה 000 ע' לעיל גם ראה
ואילך).296) קיז ע' חי"ט קכח; ע' חט"ז (אג"ק תש"כ טבת ג' תשח"י; כסלו ו' מכתב גם ראה
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ּתהיּוׁשאני ׁשאּתם «¬ƒ«»«ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מת, אני למחר ודם, ּבׂשר 'אני מׁשה: אמר וארץ? ׁשמים ּבהם העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע וכן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹעדים,
ׁשהם  עדים וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאם
והּׁשמים  יבּולּה, ּתּתן והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָקּימים

ּתחּלה: העדים יד ּבהם ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יא)יּתנּו והאדמה (לעיל מטר יהיה ולא הּׁשמים את "ועצר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּכֹוכבים  העֹובדי ידי על מהרה", "ואבדּתם :ּכ ואחר יבּולּה", את תּתן .לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd daeyz zay ,epif`d t"y zgiyn)

היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ּוצריכה עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשמים

ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה אפּלּו ּתֹורה אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיֹוׁשבי
מעׂשה. לידי מביא ׁשהּתלמּוד ּגדֹול ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות מנת על להיֹות צרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלּמּוד

על-ּכל-ּפנים  יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ׁשּמכרחת לידע צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּובעלי
ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפרק

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועעעעּקּקּקּקר ר ר ר החּלּוק הקוין.זה זה זה זה ענינם, ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל יֹותר, להדר צרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי כן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו

ועֹובדי  למּטה; המׁשכה - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים הּנׁשמה, מּצד היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעֹובדי
למעלה. העלאה - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ּוקליטת ּבׁשמיעה ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהוי'

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ּכּונת עם המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ואּלּו וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום על ּכׁשּמדּבר נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהּסּבה
וׁשלֹום, חס ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום לגּבי היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּפרׁשתנּו,
ּכ לׁשם ּדי ולכן, ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ׁשּנכנסה יּתכן רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיכחיׁש,

ּכלֹומר,ותזותזותזותזּכּכּכּכרת רת רת רת ּבסימן זאת". ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים יהיּו הרעה אתכם ּתקרה "ּכאׁשר צּורֹות: ּבׁשּתי היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְְְִִִִִָֹֹ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מאלקּות. ּכ על־ידי מתנּתק ׁשהּוא הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ּבאה ׁשהרעה מזּכירים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהעדים

מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה והמצֹות.לקלקלקלקּיּיּיּים ם ם ם והּדר הּתֹורה את ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת הּתֹורה ּבּבּבּברית רית רית רית לעּמת ּבקּיּום התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה קּיּום על רק ׁשאינּנה , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש אּלא ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהמצֹות
יׂשראל. אצל הּקּים הּנפׁש מסירֹות ּכח ּגּלּוי על־ידי מתּבצעת והמצֹות הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹוהּסּבה
ּדבר  על ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ׁשמבאר ּכפי העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגּלּוי
ּבעדים, צר יׁש לחלּוטין נסּתר ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין להתּגלֹות ׁשעׂשּוי ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּגלּוי 

מתּגּלה. הּוא על־ידם ְִֶֶַַַָָׁשרק
צר יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ה"ּיחידה" מּדרּגת הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹּולפיכ

מּמׁש. ְֵַָּבעדּות
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הארץ הארץ הארץ הארץ  ותותותותׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽהאזינהאזינהאזינהאזינּוּוּוּו
ותׁשמע  וכן עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזינּו

רש"י)הארץ" ובפירוש א. .(לב, ֶָָ

‡È¯Óא  ‡Ú¯‡ ÚÓL˙Â ÏÏÓ‡Â ‡ÈÓL e˙Èˆ‡«ƒ¿«»∆¡«≈¿ƒ¿««¿»ƒ¿≈
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו 

אכן ע"י חסד וצדקה בארץ – פזר נתן לאביונים, שמשפיע ומחי' למאן דלית לי' מגרמי', 
עי"ז גורם שיומשך וישרה אוא"ס למטה ממש, ויהי' חסד דרועא ימינא בעולם עשי' ממש. כי 
להיות תחיית המתים שיקום הגוף מהקבר ויחי', צריך להיות התגלות למטה ממש, לכן נאמר 
יבוא  ואז  צדקתו עומדת לעד– כי הצדקה שעושים ישראל עומדת בפ"ע עד לעתיד,  זה  על 

בהתגלות".
עוד ענין מבואר בלקו"ת1 מעלת נתינת הצדקה: שעל ידה זוכים ל"קרנו תרום בכבוד" 
קרן  נקראת  דאצילות  מלכות  וכמו"כ  כתלים,  ב'  שמחברת  זווית  קרן  בדוגמת  היא  דקרן   –
והפירוש  מהצמצום(.  למעלה  ועד  והכללים,  )הפרטיים  בריאה  עם  אצילות  שמחברת  ע"ש 
"תרום בכבוד" – שהמלכות תתרומם ותקבל מהכתר. היינו, מאוא"ס שלמעלה מהשתלשלות. 
כי אם מצד הכתר דוקא שלמעלה  כי מצד סדר השתלשלות אי אפשר שיומשך עד למטה, 

מהשתלשלות, דכל הגבוה ביותר יורד למטה יותר.

1( אמור לד, ד.

המשך מעמוד ג

פני מהם אראה  ויאמר אסתירה  כ –  לב, 
מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא 

אמון בם

המה,  תהפוכות  דור  כי  חז"ל,  אמרו  האזינו  בילקוט  א. 
הכנסתי אתכם לארץ ישראל, אמרתי לא תהו גולין ממנו 
ישראל  אמרתי  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  לעולם, 

גלו יגלו מעל אדמתו.
צריך ביאור למה ע"י שאמרו אין לנו חלק בדוד גלו.

לאשתי  זה  גט  תן  האומר  )יא:(  דגיטין  פ"ק  דבמשנה 
ושחרור זה לעבדי, עד שלא בא לידם יכול לחזור בשתיהן 
משום דחוב הוא לעבד ואשה לצאת מיד בעלה ורבו דברי 
בעבד,  ולא  אשה  בגט  חוזר  אומרים  וחכמים  מאיר,  רבי 
רצה  ואם  בפניו  אלא  חבין  ואין  בפניו  שלא  לאדם  שזכין 
והוה  רשאי  אינו  אשתו  לזון  ושלא  רשאי  עבדו  לזון  שלא 
חוב לאשה לצאת מיד בעלה ויכול לחזור, אבל לעבד זכות 

ואינו יכול לחזור.
עמי  עשי  לעבד  לומר  הרב  יכול  ש"מ  יב.(  )שם  ופריך 
ואינו זנך, ומשני הכא במאי עסקינן דא"ל צאי מעשה ידיך 
במזונתיך, דכוותה גבי אשה דא"ל צאי מעשה ידיך במזונתך 
אמאי לא, אשה בדלא ספקא עבדא נמי בלא ספקי עבדא 
דנהום כרסי' לא שוי למרא למאי מבעי וכו' ואם מספקא 
מספקת  רשאי,  במזונתך  ידיך  מעשה  צאי  וא"ל  באשה 
מאי למימרא מהו דתימא כל כבודה בת מלך פנימה קמ"ל, 
פירש"י צנועה ואין דרכה לצאת ולסבב בעיר אחרת אחר 

מלאכה להשתכר, כגון אשה שגלה לעיר מקלט, ושם אין 
אדם מכירה להביא לה מלאכה לביתה בעלה חייב לפרנסה 

קמ"ל דאם ספקי יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך.
ובפרק הערל )יבמות עז.( שדנו לפסול דוד שבא מרות 
אשר  ע"ד  בקהל  יבא  לא  מואבית  אפילו  וסברו  המואבי' 
לא קדמו בלחם ומים והתירוהו לבא לקהל שאין דרכו של 

אשה לקדם בלחם ומים משום כל כבודה בת מלך פנימה.
ישראל  מארץ  להגלנו  כביכול  ית'  בידו  אין  זו  ולסברה 
לארץ  וחוץ  ישראל  לארץ  יורד  שהשפע  לפרנסתינו  שלא 
ניזון מתמצית, ותו בחוץ לארץ שאין לנו נחלה שדה וכרם 
אין בידינו להשיג פרנסתינו כי אם ע"י יגיעה וטירחא יתירא 
להקב"ה  אשה  בגדר  שאנחנו  אחרים  במקומות  לשוטט 

כביכול וכל כבודה בת מלך פנימה.
וזה ביאר המדרש הכנסתי אתכם לארץ ישראל אמרתי 
מלך  בת  וכ"כ  אשה,  בגדר  שאתם  לעולם  ממנו  יגלו  לא 
אחר  אחרים  למקומות  לשוטט  יצטרכו  יגלו  ואם  פנימה, 
וגליתם  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  אבל  פנסתם, 
לפסלו,  ורציתם  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל  דאין  דעתכם 
מעשה  צאו  לומר  שאוכל  אדמתו,  מעל  יגלו  גלו  אמרתי 
המחי'  אחר  לשוטט  שתצטרכו  אף  במזונותיכם  ידיכם 
דן  לית דחש לכל כבודה בת מלך פנימה, הקב"ה  וכלכלה 

מדה במדה לפי סברתו ודעתו.
אבי שלום
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ּתהיּוׁשאני ׁשאּתם «¬ƒ«»«ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מת, אני למחר ודם, ּבׂשר 'אני מׁשה: אמר וארץ? ׁשמים ּבהם העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע וכן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹעדים,
ׁשהם  עדים וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ּבא מי הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאם
והּׁשמים  יבּולּה, ּתּתן והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו העדים יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָקּימים

ּתחּלה: העדים יד ּבהם ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יא)יּתנּו והאדמה (לעיל מטר יהיה ולא הּׁשמים את "ועצר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּכֹוכבים  העֹובדי ידי על מהרה", "ואבדּתם :ּכ ואחר יבּולּה", את תּתן .לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
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היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ּוצריכה עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשמים

ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה אפּלּו ּתֹורה אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיֹוׁשבי
מעׂשה. לידי מביא ׁשהּתלמּוד ּגדֹול ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות מנת על להיֹות צרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּלּמּוד

על-ּכל-ּפנים  יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ׁשּמכרחת לידע צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּובעלי
ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפרק

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועעעעּקּקּקּקר ר ר ר החּלּוק הקוין.זה זה זה זה ענינם, ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל יֹותר, להדר צרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי כן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו

ועֹובדי  למּטה; המׁשכה - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים הּנׁשמה, מּצד היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעֹובדי
למעלה. העלאה - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ּוקליטת ּבׁשמיעה ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהוי'

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ּכּונת עם המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכמֹו
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ואּלּו וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום על ּכׁשּמדּבר נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻהּסּבה
וׁשלֹום, חס ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום לגּבי היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּפרׁשתנּו,
ּכ לׁשם ּדי ולכן, ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ׁשּנכנסה יּתכן רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיכחיׁש,

ּכלֹומר,ותזותזותזותזּכּכּכּכרת רת רת רת ּבסימן זאת". ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים יהיּו הרעה אתכם ּתקרה "ּכאׁשר צּורֹות: ּבׁשּתי היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְְְִִִִִָֹֹ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
מאלקּות. ּכ על־ידי מתנּתק ׁשהּוא הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ּבאה ׁשהרעה מזּכירים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהעדים

מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה והמצֹות.לקלקלקלקּיּיּיּים ם ם ם והּדר הּתֹורה את ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת הּתֹורה ּבּבּבּברית רית רית רית לעּמת ּבקּיּום התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה קּיּום על רק ׁשאינּנה , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש אּלא ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהמצֹות
יׂשראל. אצל הּקּים הּנפׁש מסירֹות ּכח ּגּלּוי על־ידי מתּבצעת והמצֹות הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹוהּסּבה
ּדבר  על ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ׁשמבאר ּכפי העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגּלּוי
ּבעדים, צר יׁש לחלּוטין נסּתר ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין להתּגלֹות ׁשעׂשּוי ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּגלּוי 

מתּגּלה. הּוא על־ידם ְִֶֶַַַָָׁשרק
צר יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ה"ּיחידה" מּדרּגת הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹּולפיכ

מּמׁש. ְֵַָּבעדּות
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הארץ הארץ הארץ הארץ  ותותותותׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽהאזינהאזינהאזינהאזינּוּוּוּו
ותׁשמע  וכן עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, עדים אּתם וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזינּו

רש"י)הארץ" ובפירוש א. .(לב, ֶָָ

‡È¯Óא  ‡Ú¯‡ ÚÓL˙Â ÏÏÓ‡Â ‡ÈÓL e˙Èˆ‡«ƒ¿«»∆¡«≈¿ƒ¿««¿»ƒ¿≈
:ÈÓÙÀƒ

אכן ע"י חסד וצדקה בארץ – פזר נתן לאביונים, שמשפיע ומחי' למאן דלית לי' מגרמי', 
עי"ז גורם שיומשך וישרה אוא"ס למטה ממש, ויהי' חסד דרועא ימינא בעולם עשי' ממש. כי 
להיות תחיית המתים שיקום הגוף מהקבר ויחי', צריך להיות התגלות למטה ממש, לכן נאמר 
יבוא  ואז  צדקתו עומדת לעד– כי הצדקה שעושים ישראל עומדת בפ"ע עד לעתיד,  זה  על 

בהתגלות".
עוד ענין מבואר בלקו"ת1 מעלת נתינת הצדקה: שעל ידה זוכים ל"קרנו תרום בכבוד" 
קרן  נקראת  דאצילות  מלכות  וכמו"כ  כתלים,  ב'  שמחברת  זווית  קרן  בדוגמת  היא  דקרן   –
והפירוש  מהצמצום(.  למעלה  ועד  והכללים,  )הפרטיים  בריאה  עם  אצילות  שמחברת  ע"ש 
"תרום בכבוד" – שהמלכות תתרומם ותקבל מהכתר. היינו, מאוא"ס שלמעלה מהשתלשלות. 
כי אם מצד הכתר דוקא שלמעלה  כי מצד סדר השתלשלות אי אפשר שיומשך עד למטה, 

מהשתלשלות, דכל הגבוה ביותר יורד למטה יותר.

1( אמור לד, ד.
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ּדקאי  הּספרי ּכפרּוׁש ולא ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם ּברּו אמירת על קאי לאלקינּו ּגדל ׁשהבּו ּדפרׁש - מקרא ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּפׁשּוטֹו

ּבּמקּדׁש? מיחדת ּברכה אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ּבפׁשטּות יֹותר לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻעל
האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אֹודֹות המדּבר זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגם

ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם יׂשראל לבני הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
הזּכרת  על מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו להיֹות ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻחּכה

ׁשם. ּברּו עֹונים זה ּדעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה הּמפרׁש ּבּׁשם ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻה'
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי קּיּום ּכי לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן
במשכן  ולא דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש שם להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

עזרא עזרא עזרא עזרא וכו'.) אבןאבןאבןאבן

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא מביא אףֿעלּֿפי הּוא ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ּכׁשּמביא «»ƒ»√ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, אם ‡eÓ‰.ּכי Ï‡∑,הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים את לׁשּלם ׁשּמאחר ואףֿעלּֿפי ְֳִִִִִָָ≈¡»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ÏÂÚ.ּתגמּולם, ÔÈ‡Â∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים LÈÂ¯.אף ˜Ècˆ ְְְֵֶַַָָָ¿≈»∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»
‡e‰∑,ּדינֹו את עליהם מצּדיקים וראּוי הּכל הּוא ויׁשר הּברּיֹות, מּפי צּדיק להם. ויׁשר ראּוי וכ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .להצּדיקֹו אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ליּהּכתרּגּומֹו: ÌÓeÓ.ולא ÂÈa∑ היא ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ּבניו ƒ≈¿ְְְְִֵַַָ»»»ְְְִִִֶַָָָָָ
ÌÓeÓ.מּומם  ÂÈa∑מּומֹו ולא היה ּבניו ׁשל LwÚ.מּומם ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום היׁשרה (מיכה ּכל "ואת ָ»»»ְֶָָָָָֹƒ≈ְְְְֶַָָָָָֻ

ועקּוׁשֹות' עקּומֹות ׁשּׁשּניה 'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון פערוויקקעלט)אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.יעּקׁשּו", ,(פערדרעהט, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֻ¿«¿…
סביבֹות ּכ אֹותֹו ּומּקיפין אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ירקרק,∑ÏzÏ˙t.הּגדיל ּפתיל ּכמֹו: הּכפּולֹות, הּתבֹות מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַ¿«¿…ְְְְִֵַַַַ

סגלּגל  סחרחר, עזרא עזרא עזרא עזרא .אדמּדם, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲַַַַַָ

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

bÏ„Bb e·‰ּכמֹו והארץ, הּׁשמים אל ׁשב . »∆ְְִֶֶַַָָָָ
ּכאׁשר  אל, ּכבֹוד מסּפרים הּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשאמר

וארץ: ׁשמים יהללּוהּו וכן, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּפירׁשּתיו.
cוהחלBÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰ ּכי להֹודיע . ְֵֵ«»ƒ»√ְִִַ

מעׂשיהם  ּבעבּור ליׂשראל, ּׁשאירע מה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכל
וטעם היה: עֹומד ‰ev¯הרעים ׁשהּוא . ְִַַָָָָ«ֵֶ

הּכתּוב, יאמר כן ּכי ּתתמּה, ואל ּכצּור. ְְְִִִֵַַַַָָֹּתמיד
לדּמֹות  המדּבר יּוכל לא ּכי יׁשאג. ְְְְְִִֵֵַַַַַַֹּכאריה
ּכי  מעׂשיו, אל אם ּכי ,יתּבר הּׁשם ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמעׂשי
מׁשען  ּכמֹו לבבי, צּור וכן, מעׂשיו. ְְְְֲִִֵַַָָָֹהּכל
צּורה. מּלׁשֹון אֹומר, ויׁש ועמידה. ְְְֲִִֵֵֶַָָותֹוקף
לֹו ׁשאין ועיקר, ׁשאֹול. לבּלֹות וצּורם ְְְְְִֵֵֶַָָוכן,
והראׁשֹון  קדמֹון. צּור הּוא רק מקּבל, ְְְִֵֶֶַַַָעצם

ּבעיני: BÏÚtנכֹון ÌÈÓz,מפעל ּכל ּכי . ְֵַָ»ƒ»√ְִֵַָ
הּוא  לאׁשר הצטרכֹו ּבעבּור חסר. ְְֲֲִֵֶַַַָָּפֹועל
הּנכּבד. הּׁשם מּפעל לבד מּמּנּו, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלמעלה
חּוץ  שונים) גרס מ''ח (בס' (ׁשנים) ְְִַַֹוהּכל

הּכל: ËtLÓמּיֹוצר ÂÈÎ¯c ÏÎ Èk ׁשּלא . ִֵַֹƒ»¿»»ƒ¿»ֶֹ

היא  וזֹו אחד. מׁשּפט על הם רק ְְְִִִֵֶַַַָָיׁשּתּנּו,
יׁשּתּנּו הּנבראים, וכל (התחלה). ְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּתהּלה
הּׁשם  ּומעׂשי צרכיהם. ּכפי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָמעׂשיהם
ּבגבּורה, לבדו) גרס הנ''ל (בס' ְְִִָ(לכבֹודֹו)
הּׁשמׁש, מעמידת לטעֹון ואין החכמה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּכפי
אּילֹון, ּבעמק וירח ּבמּלת ּברּור סֹודֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָּכי

ּבמקֹומֹו: ּפרׁשּתי ÔÈ‡Âּכאׁשר ‰eÓ‡ Ï‡ ְְֲִִֵֶַַ≈¡»¿≈
ÏÂÚ ּכי אמת. ּגבּורת לֹו יׁש לבּדֹו, הּוא . »∆ְְֱִֵֶַַ

אחר. מּיד מקרה הּוא ּבּגּבֹורים, ּגבּורה ְְִִִִֵֶַַַָָּכל
יּתכן  לא אמּונה, אל ׁשהּוא אחר ְֱִֵֵֶַַַַַָָֹוהּטעם,
עול  ואין להיֹות, ויּתכן עול. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיעׂשה
ואחרת  עצמּה מֹוׁשכת אל, מּלת אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבדרכיו.

‰e‡עּמּה: ¯LÈÂ ˜Ècˆ ׁשאמר ּבעבּור . ִָ«ƒ¿»»ֲֶַַָ
נפּתל. עם ׁשחתֹו צדקתֹו ּכי אמר לֹו, ְְֲִִִִִִֵַָָָׁשחת
לתּקן  הּיׁשר ויֹוׁשר יׁשר, לבּדֹו הּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָוהּנה
לֹו ׁשהיּו ּבעבּור לֹו, טעם ּכן על ְֲֵֶַַַַַָָֻהּמעּות.

ְִִָּבתחּלה:
dÂÈa ‡Ï,וכן ּבניו. ׁשאינם ׁשאמרּו אּלה . …»»ְְֵֵֵֶֶֶָָָָ

יֹודּו ׁשּלא והּטעם, ּבם. אמּון לא ְִֵֶַַַָָֹֹּבנים
ּבּלב. יֹודּו לא ּבּפה, יֹודּו ואם ּבראם. ְְִֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
מׁשרת  לֹו, ולמ''ד מהּׁשם. יראּו ׁשּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוהעד,
והּטעם, למּומם. והּוא עּמֹו. ואחר ְְְְְִֵַַַַַָעצמֹו
ּופתלּתל. עּקׁש ּדֹור ׁשהּוא מּומם, ְְֲִֵֶַַָֹּבעבּור

ÏzÏ˙Ùe וכן ּבעקׁשּותֹו. ּומתנּצח מתחּזק . ¿«¿…ְְְְְִִִֵֵֵַַַ
ׁשחת  טעם ּכי אֹומר, יׁש אלהים. ְֱִִִֵֵֵֵַַַֹנפּתּולי
ואל  לנפׁשם. והּטעם, להם. ׁשחתּו ּכמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָלֹו,
ּכן  ּכי יחיד, לׁשֹון ׁשהּמּלה ּבעבּור ְְֲִִִִֵֶַַַָָּתתמּה
ימֹות  זכֹור ּתראה, הלא הלׁשֹון. ְְְְֲִִֶַַָֹמׁשּפט
ּבעיני, והּנכֹון ודֹור. ּדֹור ׁשנֹות ּבינּו ְְְִֵַַָָָעֹולם,
הׁשחתת  והּטעם, לּׁשם. ׁשחת ּכן, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשהּוא
ּכאילּו ׁשּצּוה. והחּקים הּנטּועים, הּׁשם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻּדרכי
ּבניו, לא ׁשהם עּקׁש, ּדֹור לֹו ׁשחת ִִֵֵֵֶַָָָֹאמר,
הּבא  ּפירּוׁשֹו, ּכן ּכי והעד, מּומם. ְְִֵֵֵֶַָָָוזהּו
ּוכבר  זאת. ּתגמלּו הּלה' והּוא ְְְְֲִַַַָָֹאחריו,

מאזנים: ּבספר הה''א טעם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹּפירׁשּתי
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יכלּו והארץ הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות העדּות צריכה ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁש

ותׁשמע? ּבלׁשֹון ולארץ האזינּו, ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהיֹות
ּבארץ  וגם ׁשמיעה לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" והאזיני ׁשמים "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ[ּבספרי

האזנה]. ְֲַָָלׁשֹון
ּדמׁשמע  – ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" "האזינּו הּתבֹות את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוהּנה

רּבּוי יׁשנֹו עצמם ּדבּׁשמים ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ועוד)ׁשהּׁשמים רקיעים, שבעה לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו והם (כמו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומּלב  לבּדם. ּגמּורה עדּות  מהרּבה יּתנּו הּכלּולה  הארץ וגם הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", "ותׁשמע ּגם זאת ד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלׁשֹון  אחרת וכת "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן יׁשנם ואם־ּכן ּגמּורה. עדּות יּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָארצֹות,
עזרא עזרא עזרא עזרא "ׁשמיעה". אבןאבןאבןאבן ְִָ

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
íéáéáøëå àLã-éìò:áNò-éìò £¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤

i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ ליׂשראל ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, אֹומר ׁשאני ׁשּתעידּו, העדּות היא חּיים זֹו ׁשהיא «¬…«»»ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּומטר ,(ספרי)ּכּמטר טל הּׁשמים יערפּו וכן ∑Û¯ÚÈ.ּכאׁשר יּטיף, לׁשֹון ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ«¬…ְְִֵַ
סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïhk."יערפּו Ïfz∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ְְֲִֶַַָָƒ«««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי ּכגֹון ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ∑Ì¯ÈÚNk.עצבים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָƒ¿ƒƒ
סערה, רּוח אף לׁשֹון אֹותם, ּומגּדלין העׂשבים את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה מטרא', 'ּכרּוחי ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לֹומדיהן  את מגּדלין ּתֹורה ּכמה ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.ּדברי רביב, נקרא ּכחץ ׁשּיֹורה ׁשם על לי ונראה מטר. טּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
אמר: כא)ּדאּת קּׁשת"(בראשית ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה הארץ, ּבירק טיפת קלח ∑NÚ·.מכּסה ְְֶַַַָָ∆∆ְְֲִֶֶֶַָָָֻ≈∆ֶַ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין וכל  עׂשב, קרּוי עזרא עזרא עזרא עזרא .אחד אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ּכמֹו 'ּכאׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' כג)הרי ּכׁשאקרא :(ויקרא הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ƒ≈∆¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  מלכּותֹו", ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ּוברכּו לאלהינּו ּגדל הבּו אּתם ה', ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹואזּכר

ׁשּבּמקּדׁש טז)ּברכה .(תענית ְְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` wlg a"nyz zeiecreezd)
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לאלהינלאלהינלאלהינלאלהינּוּוּוּו:::: גדלגדלגדלגדל הבהבהבהבּוּוּוּו אקראאקראאקראאקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר רש"י)ּכׁשאקרא ובפירוש ג. .(לב, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

המפרׁש - רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו לֹומר ּתלמּוד ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו: ּבספרי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּנה

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

dxezd lr `xfr oa`

`eÈÊ‡‰ מּלת ּכי ּבספרי, ּפירׁשּתי ּכבר . «¬ƒְְְְִִִִִֵַַָ
הּטּו אמר, ּכאילּו אזן. מּגזרת ְְֲִִִִֶַַַַָֹהאזינּו
ּכי  אמר ׁשהּגאֹון ,הֹודעּתי ּוכבר ְְִִֶֶַַַָָָֹאזן.

וטעם‰ÌÈÓMטעם הּמלאכים: .ı¯‡‰. ַַ«»«ƒְְִַַַַָ»»∆
מן  הּיֹורד הּגׁשם עדּות אֹו הארץ. ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָאנׁשי
ּבעיני, והּנכֹון יבּולּה. ּתּתן והארץ ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשמים,
לעֹולם. עֹומדים היֹותם ּבעבּור העיקר ְְֱֲִִִַָָָָּכי
וׁשם  יהֹוׁשע. אבן ּגם הרים. ׁשמעּו ְְְְִִֵֶֶַַָָֻוכן
ל רמזּתי ּוכבר ׁשמעה. היא ּכי ְְְְִִִַָָָָָּכתּוב,
ּבין  אמצעּות ׁשהיא האדם נׁשמת ְְִִֵֶֶַַָָָָעל

על  הּכל ּתדּמה והיא לּׁשפלים, ְְְְִִִֵֶַַַַַֹהּגבֹוהים
הּיֹוׁשבת  ּגם להבין ּכי ואף היכלּה. ְְִִֵֶֶַַַַָָָצּורת
ותׁשּפיל  הּׁשפלים, ּתגּביּה ּכן על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָּבהיכל.

ְִַהּגבֹוהים:
aÛ¯ÚÈ ּכטעם מזּבחֹותם. יערף מּגזרת . «¬…ְְְְֲִִִַַַַָֹ

ּכטעם ÈÁ˜Ïירד: מּמּנּו אחד ּׁשּיּקח מה . ֵֵƒ¿ƒְִִֶֶֶַַַַָ
טֹוב: לקח ּכי וכן, הּנכֹון Ì¯ÈÚNkלּמּוד. . ְִִֵֶַƒ¿ƒƒַָ

ּדּקים: ׁשהם רב,ÌÈ·È·¯ÎÂּבעיני, מּגזרת . ְִֵֵֶַַ¿ƒ¿ƒƒְִִַַ
חזק  עׂשב ּכי והעד, הּתאר. ׁשמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשניהם
מּגזרת  ׂשעירים ּכי אֹומר, ויׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַמּדׁשא.

ה'. סערת מּגזרת אמרּו, ואחרים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָׂשער.
ּכמֹו עליו, וּיׂשּתער וכן ּבׂשי''ן, הּוא ְְְְְִִִֵֵַַָָואם
אח  לֹו ׁשאין יּתכן ּגם עליו. ְִִֵֵֵֶַַַָָָָוּיסּתער
ּכל  ּכדר ּכפּול, הּטעם והּנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבּמקרא.
ׁשהתּפּלל  הּטעם ועיקר לחּזּוק. ְְְְִִִֵֶַַַַַַהּנבּואֹות
ׁשּלא  ּוכמטר ּכטל ּדבריו ׁשּיהיּו ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹמׁשה
ּכי  הארץ, את הרוּו אם ּכי ריקם, ְִִִִֵֶֶָָָָיׁשּובּו
ּבלּבֹות  ּדבריו ׁשּיּכנסּו והּטעם, ּכתּוב. ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכן
הארץ  על הּגׁשם ּכמעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹומעים,

ּולהצמיחּה: ְְְִִַָָלהֹולידּה
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ּדקאי  הּספרי ּכפרּוׁש ולא ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם ּברּו אמירת על קאי לאלקינּו ּגדל ׁשהבּו ּדפרׁש - מקרא ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּפׁשּוטֹו

ּבּמקּדׁש? מיחדת ּברכה אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ּבפׁשטּות יֹותר לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻעל
האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אֹודֹות המדּבר זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגם

ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם יׂשראל לבני הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
הזּכרת  על מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו להיֹות ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻחּכה

ׁשם. ּברּו עֹונים זה ּדעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה הּמפרׁש ּבּׁשם ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻה'
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי קּיּום ּכי לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן
במשכן  ולא דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש שם להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

עזרא עזרא עזרא עזרא וכו'.) אבןאבןאבןאבן

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא מביא אףֿעלּֿפי הּוא ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ּכׁשּמביא «»ƒ»√ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, אם ‡eÓ‰.ּכי Ï‡∑,הּבא לעֹולם צדקתם לּצּדיקים את לׁשּלם ׁשּמאחר ואףֿעלּֿפי ְֳִִִִִָָ≈¡»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ÏÂÚ.ּתגמּולם, ÔÈ‡Â∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים LÈÂ¯.אף ˜Ècˆ ְְְֵֶַַָָָ¿≈»∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ«ƒ¿»»
‡e‰∑,ּדינֹו את עליהם מצּדיקים וראּוי הּכל הּוא ויׁשר הּברּיֹות, מּפי צּדיק להם. ויׁשר ראּוי וכ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .להצּדיקֹו אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ליּהּכתרּגּומֹו: ÌÓeÓ.ולא ÂÈa∑ היא ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ּבניו ƒ≈¿ְְְְִֵַַָ»»»ְְְִִִֶַָָָָָ
ÌÓeÓ.מּומם  ÂÈa∑מּומֹו ולא היה ּבניו ׁשל LwÚ.מּומם ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום היׁשרה (מיכה ּכל "ואת ָ»»»ְֶָָָָָֹƒ≈ְְְְֶַָָָָָֻ

ועקּוׁשֹות' עקּומֹות ׁשּׁשּניה 'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון פערוויקקעלט)אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.יעּקׁשּו", ,(פערדרעהט, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֻ¿«¿…
סביבֹות ּכ אֹותֹו ּומּקיפין אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ירקרק,∑ÏzÏ˙t.הּגדיל ּפתיל ּכמֹו: הּכפּולֹות, הּתבֹות מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַַ¿«¿…ְְְְִֵַַַַ

סגלּגל  סחרחר, עזרא עזרא עזרא עזרא .אדמּדם, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲַַַַַָ

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

bÏ„Bb e·‰ּכמֹו והארץ, הּׁשמים אל ׁשב . »∆ְְִֶֶַַָָָָ
ּכאׁשר  אל, ּכבֹוד מסּפרים הּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשאמר

וארץ: ׁשמים יהללּוהּו וכן, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּפירׁשּתיו.
cוהחלBÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰ ּכי להֹודיע . ְֵֵ«»ƒ»√ְִִַ

מעׂשיהם  ּבעבּור ליׂשראל, ּׁשאירע מה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכל
וטעם היה: עֹומד ‰ev¯הרעים ׁשהּוא . ְִַַָָָָ«ֵֶ

הּכתּוב, יאמר כן ּכי ּתתמּה, ואל ּכצּור. ְְְִִִֵַַַַָָֹּתמיד
לדּמֹות  המדּבר יּוכל לא ּכי יׁשאג. ְְְְְִִֵֵַַַַַַֹּכאריה
ּכי  מעׂשיו, אל אם ּכי ,יתּבר הּׁשם ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמעׂשי
מׁשען  ּכמֹו לבבי, צּור וכן, מעׂשיו. ְְְְֲִִֵַַָָָֹהּכל
צּורה. מּלׁשֹון אֹומר, ויׁש ועמידה. ְְְֲִִֵֵֶַָָותֹוקף
לֹו ׁשאין ועיקר, ׁשאֹול. לבּלֹות וצּורם ְְְְְִֵֵֶַָָוכן,
והראׁשֹון  קדמֹון. צּור הּוא רק מקּבל, ְְְִֵֶֶַַַָעצם

ּבעיני: BÏÚtנכֹון ÌÈÓz,מפעל ּכל ּכי . ְֵַָ»ƒ»√ְִֵַָ
הּוא  לאׁשר הצטרכֹו ּבעבּור חסר. ְְֲֲִֵֶַַַָָּפֹועל
הּנכּבד. הּׁשם מּפעל לבד מּמּנּו, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלמעלה
חּוץ  שונים) גרס מ''ח (בס' (ׁשנים) ְְִַַֹוהּכל

הּכל: ËtLÓמּיֹוצר ÂÈÎ¯c ÏÎ Èk ׁשּלא . ִֵַֹƒ»¿»»ƒ¿»ֶֹ

היא  וזֹו אחד. מׁשּפט על הם רק ְְְִִִֵֶַַַָָיׁשּתּנּו,
יׁשּתּנּו הּנבראים, וכל (התחלה). ְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּתהּלה
הּׁשם  ּומעׂשי צרכיהם. ּכפי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָמעׂשיהם
ּבגבּורה, לבדו) גרס הנ''ל (בס' ְְִִָ(לכבֹודֹו)
הּׁשמׁש, מעמידת לטעֹון ואין החכמה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּכפי
אּילֹון, ּבעמק וירח ּבמּלת ּברּור סֹודֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָּכי

ּבמקֹומֹו: ּפרׁשּתי ÔÈ‡Âּכאׁשר ‰eÓ‡ Ï‡ ְְֲִִֵֶַַ≈¡»¿≈
ÏÂÚ ּכי אמת. ּגבּורת לֹו יׁש לבּדֹו, הּוא . »∆ְְֱִֵֶַַ

אחר. מּיד מקרה הּוא ּבּגּבֹורים, ּגבּורה ְְִִִִֵֶַַַָָּכל
יּתכן  לא אמּונה, אל ׁשהּוא אחר ְֱִֵֵֶַַַַַָָֹוהּטעם,
עול  ואין להיֹות, ויּתכן עול. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיעׂשה
ואחרת  עצמּה מֹוׁשכת אל, מּלת אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבדרכיו.

‰e‡עּמּה: ¯LÈÂ ˜Ècˆ ׁשאמר ּבעבּור . ִָ«ƒ¿»»ֲֶַַָ
נפּתל. עם ׁשחתֹו צדקתֹו ּכי אמר לֹו, ְְֲִִִִִִֵַָָָׁשחת
לתּקן  הּיׁשר ויֹוׁשר יׁשר, לבּדֹו הּוא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָוהּנה
לֹו ׁשהיּו ּבעבּור לֹו, טעם ּכן על ְֲֵֶַַַַַָָֻהּמעּות.

ְִִָּבתחּלה:
dÂÈa ‡Ï,וכן ּבניו. ׁשאינם ׁשאמרּו אּלה . …»»ְְֵֵֵֶֶֶָָָָ

יֹודּו ׁשּלא והּטעם, ּבם. אמּון לא ְִֵֶַַַָָֹֹּבנים
ּבּלב. יֹודּו לא ּבּפה, יֹודּו ואם ּבראם. ְְִֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
מׁשרת  לֹו, ולמ''ד מהּׁשם. יראּו ׁשּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוהעד,
והּטעם, למּומם. והּוא עּמֹו. ואחר ְְְְְִֵַַַַַָעצמֹו
ּופתלּתל. עּקׁש ּדֹור ׁשהּוא מּומם, ְְֲִֵֶַַָֹּבעבּור

ÏzÏ˙Ùe וכן ּבעקׁשּותֹו. ּומתנּצח מתחּזק . ¿«¿…ְְְְְִִִֵֵֵַַַ
ׁשחת  טעם ּכי אֹומר, יׁש אלהים. ְֱִִִֵֵֵֵַַַֹנפּתּולי
ואל  לנפׁשם. והּטעם, להם. ׁשחתּו ּכמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָלֹו,
ּכן  ּכי יחיד, לׁשֹון ׁשהּמּלה ּבעבּור ְְֲִִִִֵֶַַַָָּתתמּה
ימֹות  זכֹור ּתראה, הלא הלׁשֹון. ְְְְֲִִֶַַָֹמׁשּפט
ּבעיני, והּנכֹון ודֹור. ּדֹור ׁשנֹות ּבינּו ְְְִֵַַָָָעֹולם,
הׁשחתת  והּטעם, לּׁשם. ׁשחת ּכן, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשהּוא
ּכאילּו ׁשּצּוה. והחּקים הּנטּועים, הּׁשם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻּדרכי
ּבניו, לא ׁשהם עּקׁש, ּדֹור לֹו ׁשחת ִִֵֵֵֶַָָָֹאמר,
הּבא  ּפירּוׁשֹו, ּכן ּכי והעד, מּומם. ְְִֵֵֵֶַָָָוזהּו
ּוכבר  זאת. ּתגמלּו הּלה' והּוא ְְְְֲִַַַָָֹאחריו,

מאזנים: ּבספר הה''א טעם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹּפירׁשּתי

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy
יכלּו והארץ הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות העדּות צריכה ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיׁש

ותׁשמע? ּבלׁשֹון ולארץ האזינּו, ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהיֹות
ּבארץ  וגם ׁשמיעה לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" והאזיני ׁשמים "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ[ּבספרי

האזנה]. ְֲַָָלׁשֹון
ּדמׁשמע  – ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" "האזינּו הּתבֹות את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוהּנה

רּבּוי יׁשנֹו עצמם ּדבּׁשמים ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ועוד)ׁשהּׁשמים רקיעים, שבעה לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו והם (כמו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּומּלב  לבּדם. ּגמּורה עדּות  מהרּבה יּתנּו הּכלּולה  הארץ וגם הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", "ותׁשמע ּגם זאת ד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלׁשֹון  אחרת וכת "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן יׁשנם ואם־ּכן ּגמּורה. עדּות יּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָארצֹות,
עזרא עזרא עזרא עזרא "ׁשמיעה". אבןאבןאבןאבן ְִָ

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
íéáéáøëå àLã-éìò:áNò-éìò £¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤

i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ ליׂשראל ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, אֹומר ׁשאני ׁשּתעידּו, העדּות היא חּיים זֹו ׁשהיא «¬…«»»ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּומטר ,(ספרי)ּכּמטר טל הּׁשמים יערפּו וכן ∑Û¯ÚÈ.ּכאׁשר יּטיף, לׁשֹון ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ«¬…ְְִֵַ
סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïhk."יערפּו Ïfz∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ְְֲִֶַַָָƒ«««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי ּכגֹון ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ∑Ì¯ÈÚNk.עצבים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָƒ¿ƒƒ
סערה, רּוח אף לׁשֹון אֹותם, ּומגּדלין העׂשבים את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה מטרא', 'ּכרּוחי ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לֹומדיהן  את מגּדלין ּתֹורה ּכמה ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.ּדברי רביב, נקרא ּכחץ ׁשּיֹורה ׁשם על לי ונראה מטר. טּפי ְְְְִִֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
אמר: כא)ּדאּת קּׁשת"(בראשית ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה הארץ, ּבירק טיפת קלח ∑NÚ·.מכּסה ְְֶַַַָָ∆∆ְְֲִֶֶֶַָָָֻ≈∆ֶַ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין וכל  עׂשב, קרּוי עזרא עזרא עזרא עזרא .אחד אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ּכמֹו 'ּכאׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' כג)הרי ּכׁשאקרא :(ויקרא הארץ", אל תבֹואּו "ּכי ƒ≈∆¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אחר  מלכּותֹו", ּכבֹוד ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ּוברכּו לאלהינּו ּגדל הבּו אּתם ה', ׁשם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹואזּכר

ׁשּבּמקּדׁש טז)ּברכה .(תענית ְְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` wlg a"nyz zeiecreezd)
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לאלהינלאלהינלאלהינלאלהינּוּוּוּו:::: גדלגדלגדלגדל הבהבהבהבּוּוּוּו אקראאקראאקראאקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר רש"י)ּכׁשאקרא ובפירוש ג. .(לב, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

המפרׁש - רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו לֹומר ּתלמּוד ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו: ּבספרי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּנה

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

dxezd lr `xfr oa`

`eÈÊ‡‰ מּלת ּכי ּבספרי, ּפירׁשּתי ּכבר . «¬ƒְְְְִִִִִֵַַָ
הּטּו אמר, ּכאילּו אזן. מּגזרת ְְֲִִִִֶַַַַָֹהאזינּו
ּכי  אמר ׁשהּגאֹון ,הֹודעּתי ּוכבר ְְִִֶֶַַַָָָֹאזן.

וטעם‰ÌÈÓMטעם הּמלאכים: .ı¯‡‰. ַַ«»«ƒְְִַַַַָ»»∆
מן  הּיֹורד הּגׁשם עדּות אֹו הארץ. ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָאנׁשי
ּבעיני, והּנכֹון יבּולּה. ּתּתן והארץ ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשמים,
לעֹולם. עֹומדים היֹותם ּבעבּור העיקר ְְֱֲִִִַָָָָּכי
וׁשם  יהֹוׁשע. אבן ּגם הרים. ׁשמעּו ְְְְִִֵֶֶַַָָֻוכן
ל רמזּתי ּוכבר ׁשמעה. היא ּכי ְְְְִִִַָָָָָּכתּוב,
ּבין  אמצעּות ׁשהיא האדם נׁשמת ְְִִֵֶֶַַָָָָעל

על  הּכל ּתדּמה והיא לּׁשפלים, ְְְְִִִֵֶַַַַַֹהּגבֹוהים
הּיֹוׁשבת  ּגם להבין ּכי ואף היכלּה. ְְִִֵֶֶַַַַָָָצּורת
ותׁשּפיל  הּׁשפלים, ּתגּביּה ּכן על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָּבהיכל.

ְִַהּגבֹוהים:
aÛ¯ÚÈ ּכטעם מזּבחֹותם. יערף מּגזרת . «¬…ְְְְֲִִִַַַַָֹ

ּכטעם ÈÁ˜Ïירד: מּמּנּו אחד ּׁשּיּקח מה . ֵֵƒ¿ƒְִִֶֶֶַַַַָ
טֹוב: לקח ּכי וכן, הּנכֹון Ì¯ÈÚNkלּמּוד. . ְִִֵֶַƒ¿ƒƒַָ

ּדּקים: ׁשהם רב,ÌÈ·È·¯ÎÂּבעיני, מּגזרת . ְִֵֵֶַַ¿ƒ¿ƒƒְִִַַ
חזק  עׂשב ּכי והעד, הּתאר. ׁשמֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשניהם
מּגזרת  ׂשעירים ּכי אֹומר, ויׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַמּדׁשא.

ה'. סערת מּגזרת אמרּו, ואחרים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָׂשער.
ּכמֹו עליו, וּיׂשּתער וכן ּבׂשי''ן, הּוא ְְְְְִִִֵֵַַָָואם
אח  לֹו ׁשאין יּתכן ּגם עליו. ְִִֵֵֵֶַַַָָָָוּיסּתער
ּכל  ּכדר ּכפּול, הּטעם והּנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבּמקרא.
ׁשהתּפּלל  הּטעם ועיקר לחּזּוק. ְְְְִִִֵֶַַַַַַהּנבּואֹות
ׁשּלא  ּוכמטר ּכטל ּדבריו ׁשּיהיּו ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹמׁשה
ּכי  הארץ, את הרוּו אם ּכי ריקם, ְִִִִֵֶֶָָָָיׁשּובּו
ּבלּבֹות  ּדבריו ׁשּיּכנסּו והּטעם, ּכתּוב. ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכן
הארץ  על הּגׁשם ּכמעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹומעים,

ּולהצמיחּה: ְְְִִַָָלהֹולידּה
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צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמקֹום

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות עזרא עזרא עזרא עזרא ואפילּו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑?חלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש חלקֹו ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• ּבׁשל הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, הּׁשליׁשי אביו,והּוא אבי זכּות זכּיֹות: ׁש ִַַ«¬…∆∆«¬»ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻֻ
ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, לנחלה,ּוזכּות לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבג' עׂשּוי ׁשהּוא הּזה ּכחבל ולא ׁש, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

יצחק  ׁשל ּבנֹו עׂשו ולא אברהם, ּבן עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁשמעאל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑ ּבארץ נאמנים לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ְֱִֶֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו לג)מדּבר, מּׂשעיר (לקמן "וזרח ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּפארן" מהר הֹופיע ÔÓLÈ.למֹו, ÏÏÈ e‰˙·e∑ ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת מקֹום ּוׁשממה, צּיה ארץ ִֵַַָָָ¿…¿≈¿ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה מקֹום לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא האמּונה, אחר (ירמיה נמׁשכּו ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּמדּבר"ב) אחרי לכּת".e‰··ÒÈ∑ וסּבבם רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ּבעננים והּקיפם סּבבם ׁשם ְְֲִֵֶַַַָ¿…¿∆¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָָ
ּכגיגית  עליהם ׁשּכפהּו ההר, ּובינה ∑e‰B·È.ּבתחּתית ּבתֹורה ּומן ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ועקרב ׂשרף, מּנחׁש, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈ְִָָָƒ¿∆¿ְְִִַָָָָָ

ּכֹוכבים  BÈÚ.העֹובדי ÔBLÈ‡k∑ ׁשּבעין הּׁשחר "ימצאהּו",הּוא ּתרּגם: ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְִֵָָ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל יא)'יס ּפיקהּו להם",(במדבר יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא 'אׁשרנּון ∑e‰··ÒÈ."לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ¿…¿∆¿ְִַ

לׁשכנּתּה סחֹור רּוחֹות סחֹור לד' ּדגלים וארּבעה ּבאמצע מֹועד אהל ,'. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין זה זה ׁשּפסּוק הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה על וקאי עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מׁשל  ּדר על זה ויּובן עינֹו. איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקאי
ּכמֹו הוי', עיני ּבחינת יׁש למעלה כן ּוכמֹו ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, איׁשֹון ידי על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהאדם
הּמלאכים  על ּדקאי הארץ, ּבכל מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל מׁשֹוטטים הּמה הוי' עיני אּלה ׁשבעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָׁשּכתּוב
ּׁשּלמּטה  ּדכיון  למּטה, ההׁשּפעה ׁשלּוחי והם ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ּובחינת (מׁשֹוטטים) ּדכּורא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבחינת
על  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם הּמלאכים ידי על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור ׁשּיתקּבל אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאי
ּבלי  הּוא  הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ׁשהרי הראּיה, אֹור את מצמצמים הם ׁשהעינים למּטה, ּבאדם מׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּדר
מהּלׁשֹון  ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את מצמצמים הם והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּיי ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּגבּול,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ּובכדי יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו נהֹור, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָסּגי
ּוקרּומים  מהּלבּוׁשים נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ּומצמצמים מלּביׁשים ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהעינים,
אין  ׁשּלכן נהֹור, סּגי וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור עצם נתּגּלה אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ענין  ידֹו על להיֹות אפׁשר אי ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן זה ּדר ועל ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּביכלּתֹו
ׁשהם  ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ּבמציאּותם יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי הּוא ׁשהאֹור לפי למּטה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹההׁשּגחה

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙··k Ôe¯Ë¿»ƒ¿»«≈≈

dxezd lr `xfr oa`

gÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a,הּמפרׁשים אמרּו . ¿«¿≈∆¿ƒְְְִַָָ
אז  ּכי הארץ. ּכל ׁשּנפצה הּפּלגה ּדֹור ְִֶֶַַַָָָָָָָָעל
ליׂשראל. ּגֹוים ׁשבעה ארץ להיֹות הּׁשם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּגזר
למסּפר  ּכן, על למסּפרם. ׁשּתסּפיק ְְְְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

יׂשראל: ׁשם vÈ·ּבני ׁשהּוא אֹומר, יׁש . ְְִֵֵָ«≈ֵֵֵֶ
ויׁש ּדּבר. ידעּתי לא הּנה ּכמֹו, ְְְִִֵֵֵַַַַָֹהּפֹועל.
עבר. ּפֹועל ּתחת עתיד, ּפֹועל ׁשהּוא ִֵֶַַַַָָָאֹומר,

ּכי  ּבעיני, והּנכֹון ּבחֹורב. עגל יעׂשּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָּכמֹו,
.זקני וכן למבינים. רמז ,אבי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשאל
לכל  ּכי .אלהי ה' חלק אׁשר ּכמֹו ְְְֱֲִֶֶַַַַָָֹוהּטעם,

וטעם למעלה: חלק למּטה, tÒÓÏ¯חלק ְְְְֵֵֶֶַַַַָָ¿ƒ¿«
Ï‡¯NÈ Èa ּכי ז''ל, חכמינּו אמרּו ּכאׁשר . ¿≈ƒ¿»≈ְֲֲִֵֶַַָָ

הּכבֹוד, ּבכּסא חקּוקה אבינּו יעקב ְֲֲִִֵַַַָָָֹצּורת
וזֹו עּמֹו. ה' חלק ּכי והעד, ּגדֹול. סֹוד ְְְִֵֵֶַָָוהּוא

לכל  כן עׂשה ׁשּלא הּגדֹולה, הּמעלה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹהיא
נבל  עם זאת, ּתגמלּו הּלה' אמר, ּכן על ְְִֵַַַַַָָָֹּגֹוי.
וזה  ּבאּולּתֹו. מּמעלתֹו ׁשּנפל חכם, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹולא
וילּמדהּו. לכבֹודֹו, קנהּו ּכי .ּקנ אבי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָטעם,

הּבן: עם האב ּכּמעׂשה יפרׁש, ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכאׁשר
hÏ·Á ּבחבל ּכי חבלים. ּכמֹו ּגֹורל. ּכמֹו . ∆∆ְְֲִִֶֶַָָ

הארץ: ֶָָָימֹודּו

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לכם וׁשהטיב מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש מעציבין, אּתם לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטֹובֹות? Ï·.ּבכל ÌÚ∑ להם העׂשּוי את ÌÎÁ.ׁשּׁשכחּו ‡ÏÂ∑ להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש הּנֹולדֹות, את להבין ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

Ew.ּולהרע  EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰∑ׁשּקּננ ,ּתּקנה ׁשּקנא מיני ּבכל ׁשּתּקנ חזקה, ּובארץ הּסלעים .ּבקן ְַָ¬»ƒ»∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ENÚ ‡e‰∑ ּבאּמֹות מלכים,∑EÎÈÂ.אּמה ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, מּכם וכן, ּבסיס מיני ּבכל כן אחרי »¿ָָֻֻ«¿…¿∆ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹו ּתלּוי ׁשהּכל ּכר. ְֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

זאתזאתזאתזאת ּתּתּתּתגמלגמלגמלגמלּוּוּוּו ו)הלההלההלההלה'''' מֹופיעה (לב, זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ּתבה ׁשהיא הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות לפעל היא הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבהקׁשר
ּתחּתֹונים  ׁשל ּבמּצב ׁשהם ּכפי  ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּכּונה

.יתּבר לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי עזרא עזרא עזרא עזרא (לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

ß lel` f"k ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ לפניו ׁשהכעיסּו ּבראׁשֹונים עׂשה ÂŒ¯c„¯.מה ˙BL eÈa∑ ׁשהציף אנֹוׁש, ּדֹור ¿…¿»ְְִִִִֶֶָָָָָƒ¿…»…ֱִֵֶ
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: ּדבר ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי cÂŒ¯c¯.עליהם ˙BL eÈa∑ ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿…»…

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל לכם להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש להּבא, ‡·EÈ.להּכיר Ï‡L∑אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿«»ƒֵ
ּבאלּיהּו: ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו ב)הּנביאים יׂשראל"(מלכים רכב אבי לב)∑EÈ˜Ê."אבי אּלּו(קידושין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ¿≈∆ֵ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הראׁשֹונֹות ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.החכמים  אבןאבןאבןאבן ֲִַָ¿…¿»ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑,נחלתם חלק את למכעיסיו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּוׁשטפם ּכׁשהנחיל .הציפם ¿«¿≈∆¿ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ ּגבּולֹות "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן להעבירם ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑,ׁשם מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים לׁשֹון ּולמסּפר ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות .הּציב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני למסלמסלמסלמסּפּפּפּפרררר עעעעּמּמּמּמיםיםיםים ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת ח)ייייּצּצּצּצבבבב את (לב, לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּגליתם  ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על - זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹארצֹות 
לכל  יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכּלכם".

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

eÏ·:ּבמעׂשיו .ÌÎÁ ‡ÏÂּכּלֹו והּנה ּבּלב. . »»ְֲַָ¿…»»ְִֵֵַֻ
ּובמעׂשה: ּבמחׁשבה ּבעבּור ‡·EÈחסר, . ְְְֲֵֶַַָָָ»ƒֲַ

ּבניו: ׁשאינם קנני:Ewׁשאמר ה' ּכטעם . ֵֶֶַָָָָ»∆ְִַַָָ
ENÚ ‡e‰:ּתּקנ .EBÎÈÂ:הּתיקּון לקּבל . »¿ְִֶ«¿¿∆ְִֵַַ

f˙BÓÈ,ׁשנֹות וכן לׁשֹונֹות. ׁשּתי ימי, עם . ¿ְְְְְִֵֵֵ
ׁשני: ׁשעבר:ÌÏBÚעם ‡·EÈ.זמן Ï‡L. ְִֵ»ְֶַַָ¿«»ƒ

ּׁשּסּפרּו מה ׁשכחּת אם זכֹור, ׁשאמר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבעבּור
אֹותם: ׁשאל ,אבֹותי לE„bÈÂּכמֹו . ְְֲֶַָ¿«≈¿ְ

ּבני  נתּתני. הּנגב ארץ ּכי וכן, .ל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָויּגד
ּדרEÈ˜Êיצאּוני: כן ּכי ּכפל, הּטעם . ְִָ¿≈∆ִֵֶֶַַַַָ

ַצחּות:



מג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
צּדיק, נׁשמת ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמקֹום

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות עזרא עזרא עזרא עזרא ואפילּו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑?חלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש חלקֹו ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• ּבׁשל הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, הּׁשליׁשי אביו,והּוא אבי זכּות זכּיֹות: ׁש ִַַ«¬…∆∆«¬»ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻֻ
ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, לנחלה,ּוזכּות לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבג' עׂשּוי ׁשהּוא הּזה ּכחבל ולא ׁש, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

יצחק  ׁשל ּבנֹו עׂשו ולא אברהם, ּבן עזרא עזרא עזרא עזרא .יׁשמעאל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑ ּבארץ נאמנים לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ְֱִֶֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו לג)מדּבר, מּׂשעיר (לקמן "וזרח ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ּפארן" מהר הֹופיע ÔÓLÈ.למֹו, ÏÏÈ e‰˙·e∑ ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת מקֹום ּוׁשממה, צּיה ארץ ִֵַַָָָ¿…¿≈¿ƒ…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה מקֹום לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא האמּונה, אחר (ירמיה נמׁשכּו ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבּמדּבר"ב) אחרי לכּת".e‰··ÒÈ∑ וסּבבם רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ּבעננים והּקיפם סּבבם ׁשם ְְֲִֵֶַַַָ¿…¿∆¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָָָָָ
ּכגיגית  עליהם ׁשּכפהּו ההר, ּובינה ∑e‰B·È.ּבתחּתית ּבתֹורה ּומן ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ועקרב ׂשרף, מּנחׁש, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈ְִָָָƒ¿∆¿ְְִִַָָָָָ

ּכֹוכבים  BÈÚ.העֹובדי ÔBLÈ‡k∑ ׁשּבעין הּׁשחר "ימצאהּו",הּוא ּתרּגם: ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְִֵָָ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל יא)'יס ּפיקהּו להם",(במדבר יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא 'אׁשרנּון ∑e‰··ÒÈ."לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ¿…¿∆¿ְִַ

לׁשכנּתּה סחֹור רּוחֹות סחֹור לד' ּדגלים וארּבעה ּבאמצע מֹועד אהל ,'. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין זה זה ׁשּפסּוק הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה על וקאי עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
מׁשל  ּדר על זה ויּובן עינֹו. איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקאי
ּכמֹו הוי', עיני ּבחינת יׁש למעלה כן ּוכמֹו ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, איׁשֹון ידי על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהאדם
הּמלאכים  על ּדקאי הארץ, ּבכל מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל מׁשֹוטטים הּמה הוי' עיני אּלה ׁשבעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָׁשּכתּוב
ּׁשּלמּטה  ּדכיון  למּטה, ההׁשּפעה ׁשלּוחי והם ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ּובחינת (מׁשֹוטטים) ּדכּורא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבחינת
על  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם הּמלאכים ידי על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור ׁשּיתקּבל אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאי
ּבלי  הּוא  הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ׁשהרי הראּיה, אֹור את מצמצמים הם ׁשהעינים למּטה, ּבאדם מׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּדר
מהּלׁשֹון  ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את מצמצמים הם והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּיי ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּגבּול,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ּובכדי יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו נהֹור, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָסּגי
ּוקרּומים  מהּלבּוׁשים נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ּומצמצמים מלּביׁשים ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהעינים,
אין  ׁשּלכן נהֹור, סּגי וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור עצם נתּגּלה אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ענין  ידֹו על להיֹות אפׁשר אי ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן זה ּדר ועל ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּביכלּתֹו
ׁשהם  ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ּבמציאּותם יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי הּוא ׁשהאֹור לפי למּטה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹההׁשּגחה

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙··k Ôe¯Ë¿»ƒ¿»«≈≈

dxezd lr `xfr oa`

gÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a,הּמפרׁשים אמרּו . ¿«¿≈∆¿ƒְְְִַָָ
אז  ּכי הארץ. ּכל ׁשּנפצה הּפּלגה ּדֹור ְִֶֶַַַָָָָָָָָעל
ליׂשראל. ּגֹוים ׁשבעה ארץ להיֹות הּׁשם, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּגזר
למסּפר  ּכן, על למסּפרם. ׁשּתסּפיק ְְְְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

יׂשראל: ׁשם vÈ·ּבני ׁשהּוא אֹומר, יׁש . ְְִֵֵָ«≈ֵֵֵֶ
ויׁש ּדּבר. ידעּתי לא הּנה ּכמֹו, ְְְִִֵֵֵַַַַָֹהּפֹועל.
עבר. ּפֹועל ּתחת עתיד, ּפֹועל ׁשהּוא ִֵֶַַַַָָָאֹומר,

ּכי  ּבעיני, והּנכֹון ּבחֹורב. עגל יעׂשּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָּכמֹו,
.זקני וכן למבינים. רמז ,אבי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשאל
לכל  ּכי .אלהי ה' חלק אׁשר ּכמֹו ְְְֱֲִֶֶַַַַָָֹוהּטעם,

וטעם למעלה: חלק למּטה, tÒÓÏ¯חלק ְְְְֵֵֶֶַַַַָָ¿ƒ¿«
Ï‡¯NÈ Èa ּכי ז''ל, חכמינּו אמרּו ּכאׁשר . ¿≈ƒ¿»≈ְֲֲִֵֶַַָָ

הּכבֹוד, ּבכּסא חקּוקה אבינּו יעקב ְֲֲִִֵַַַָָָֹצּורת
וזֹו עּמֹו. ה' חלק ּכי והעד, ּגדֹול. סֹוד ְְְִֵֵֶַָָוהּוא

לכל  כן עׂשה ׁשּלא הּגדֹולה, הּמעלה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹהיא
נבל  עם זאת, ּתגמלּו הּלה' אמר, ּכן על ְְִֵַַַַַָָָֹּגֹוי.
וזה  ּבאּולּתֹו. מּמעלתֹו ׁשּנפל חכם, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹולא
וילּמדהּו. לכבֹודֹו, קנהּו ּכי .ּקנ אבי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָטעם,

הּבן: עם האב ּכּמעׂשה יפרׁש, ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכאׁשר
hÏ·Á ּבחבל ּכי חבלים. ּכמֹו ּגֹורל. ּכמֹו . ∆∆ְְֲִִֶֶַָָ

הארץ: ֶָָָימֹודּו

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לכם וׁשהטיב מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש מעציבין, אּתם לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטֹובֹות? Ï·.ּבכל ÌÚ∑ להם העׂשּוי את ÌÎÁ.ׁשּׁשכחּו ‡ÏÂ∑ להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש הּנֹולדֹות, את להבין ְַָ«»»ְֶֶֶֶָָָ¿…»»ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

Ew.ּולהרע  EÈ·‡ ‡e‰Œ‡BÏ‰∑ׁשּקּננ ,ּתּקנה ׁשּקנא מיני ּבכל ׁשּתּקנ חזקה, ּובארץ הּסלעים .ּבקן ְַָ¬»ƒ»∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ENÚ ‡e‰∑ ּבאּמֹות מלכים,∑EÎÈÂ.אּמה ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, מּכם וכן, ּבסיס מיני ּבכל כן אחרי »¿ָָֻֻ«¿…¿∆ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבֹו ּתלּוי ׁשהּכל ּכר. ְֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

זאתזאתזאתזאת ּתּתּתּתגמלגמלגמלגמלּוּוּוּו ו)הלההלההלההלה'''' מֹופיעה (לב, זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ּתבה ׁשהיא הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות לפעל היא הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבהקׁשר
ּתחּתֹונים  ׁשל ּבמּצב ׁשהם ּכפי  ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּכּונה

.יתּבר לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי עזרא עזרא עזרא עזרא (לא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

ß lel` f"k ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ לפניו ׁשהכעיסּו ּבראׁשֹונים עׂשה ÂŒ¯c„¯.מה ˙BL eÈa∑ ׁשהציף אנֹוׁש, ּדֹור ¿…¿»ְְִִִִֶֶָָָָָƒ¿…»…ֱִֵֶ
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: ּדבר ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי cÂŒ¯c¯.עליהם ˙BL eÈa∑ ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿…»…

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל לכם להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש להּבא, ‡·EÈ.להּכיר Ï‡L∑אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿«»ƒֵ
ּבאלּיהּו: ׁשּנאמר ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו ב)הּנביאים יׂשראל"(מלכים רכב אבי לב)∑EÈ˜Ê."אבי אּלּו(קידושין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ¿≈∆ֵ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הראׁשֹונֹות ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.החכמים  אבןאבןאבןאבן ֲִַָ¿…¿»ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑,נחלתם חלק את למכעיסיו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּוׁשטפם ּכׁשהנחיל .הציפם ¿«¿≈∆¿ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ ּגבּולֹות "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן להעבירם ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑,ׁשם מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים לׁשֹון ּולמסּפר ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות .הּציב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני למסלמסלמסלמסּפּפּפּפרררר עעעעּמּמּמּמיםיםיםים ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת ח)ייייּצּצּצּצבבבב את (לב, לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ּבני ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּגליתם  ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על - זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹארצֹות 
לכל  יּגיעּו יׂשראל ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן יׂשראל עם הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכּלכם".

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

eÏ·:ּבמעׂשיו .ÌÎÁ ‡ÏÂּכּלֹו והּנה ּבּלב. . »»ְֲַָ¿…»»ְִֵֵַֻ
ּובמעׂשה: ּבמחׁשבה ּבעבּור ‡·EÈחסר, . ְְְֲֵֶַַָָָ»ƒֲַ

ּבניו: ׁשאינם קנני:Ewׁשאמר ה' ּכטעם . ֵֶֶַָָָָ»∆ְִַַָָ
ENÚ ‡e‰:ּתּקנ .EBÎÈÂ:הּתיקּון לקּבל . »¿ְִֶ«¿¿∆ְִֵַַ

f˙BÓÈ,ׁשנֹות וכן לׁשֹונֹות. ׁשּתי ימי, עם . ¿ְְְְְִֵֵֵ
ׁשני: ׁשעבר:ÌÏBÚעם ‡·EÈ.זמן Ï‡L. ְִֵ»ְֶַַָ¿«»ƒ

ּׁשּסּפרּו מה ׁשכחּת אם זכֹור, ׁשאמר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבעבּור
אֹותם: ׁשאל ,אבֹותי לE„bÈÂּכמֹו . ְְֲֶַָ¿«≈¿ְ

ּבני  נתּתני. הּנגב ארץ ּכי וכן, .ל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָויּגד
ּדרEÈ˜Êיצאּוני: כן ּכי ּכפל, הּטעם . ְִָ¿≈∆ִֵֶֶַַַַָ

ַצחּות:



epif`dמד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy

ß lel` g"k iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא B‚Â'.ּכתרּגּומֹוּכל e‰·k¯È∑ מּכל ּגבֹוה י ׂשראל ׁשארץ ׁשם על «¿ƒ≈«»√≈»∆ְְְִַַָָ«¿ƒ≈¿ְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
È„N.הארצֹות  ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑ הארצֹות ּפרֹות מּכל ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ּפרֹות e‰˜iÂ.אּלּו ֲָָ«…«¿…»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«≈ƒ≈

ÚÏqÓ L·„∑:ּבסיכני לבנֹו ׁשאמר ּבאחד על מעׂשה צף הּדבׁש ּומצא הל החבית'. מן קציעֹות לי 'הבא ¿«ƒ∆«ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
היא'ּפיה, ּדבׁש ׁשל 'זֹו לֹו: מּתֹוכּה'אמר קציעֹות מעלה ואּתה לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר ÔÓLÂ.(ספרי), ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¿∆∆

¯eˆ LÈÓÏÁÓ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים ‡¯ı.חלב אּלּו È˙Óa∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון ≈«¿ƒִֵֵֶָָ»√≈»∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑'חלמיׁש' נקּוד ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש', נקּוד ׁשּלאחריו לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו .ּתקּפֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ארץארץארץארץ ּבּבּבּבמתימתימתימתי עלעלעלעל יג)ירירירירּכּכּכּכיבהיבהיבהיבהּוּוּוּו הארצהארצהארצהארצֹוֹוֹוֹותתתת(לב, ממממּכּכּכּכלללל ּגּגּגּגבבבבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשםםםם מּׁשּובֹו(רש"י)עלעלעלעל . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הארצֹות, מּכל ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, הרים מארץ ׁשּבא ּפי על ואף הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשל
לּיהּודים, ּבנֹוגע ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן הּמּובנים, ּבכל עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזאת
עבֹודת  ּכל ּתכלית אׁשר החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ּבארץ הּיֹוׁשב קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹועל

הּגׁשמּיּות. על והרּוחנּיּות החמר על הּצּורה הגּברת היא עזרא עזרא עזרא עזרא האדם אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ∆¿«»»«¬≈…ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑:ׁשּנאמר הּׁשבטים, עׂשרת ּבימי היה ו)זה מּצאן"(עמוס ּכרים ."ואֹוכלים ְִֵָֹƒ≈∆»ƒְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÓÁŒ‰zLz¯."ויהי ·ÚŒÌ„Â∑ ≈∆ƒ¿ƒ»ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆

הּׁשבטים  עׂשרת ו)ּבימי יין (עמוס ּבמזרקי a˜¯.""הּׁשֹותים ˙‡ÓÁ∑ החלב ּגּבי מעל הּנקלט ׁשּומן .הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ∆¿«»»ְִֵֵֶַַַָָָָ
Ô‡ˆ ·ÏÁÂ∑ ּדבּוק ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל ּכמֹוחלב ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד אּמֹו"(שמות ∑ÌÈ¯k."ּבחלב «¬≈…ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»ƒ

היּו∑ÔL·ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים  hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ וגּסין ּכליֹות, ּכחלב ׁשמנים חּטים ְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈»»ְִֵָƒ¿ƒ»ְְְֲִִִִֵֵַַָ
חׁשּוב ∑ÚŒÌ„Â·.ּככּוליא  יין וטֹועם ענב ׁשֹותה ארּמי ∑ÓÁ¯.היה ּבלׁשֹון ּדבר,∑ÓÁ¯.יין ׁשם זה אין ְְָ¿«≈»ְִֵֵֶַָָָָ»∆ְֲִִַַָ»∆ֵֵֶָָ

ּבלע"ז ווינו"ש ּבּטעם, מׁשּבח לׁשֹון ׁשל (ווייניכט)אּלא ּתרּגּום אחר הּללּו מקראֹות ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
וגֹו''' ארעא ּתקּפי על 'אׁשרינּון עזרא עזרא עזרא עזרא .אּונקלֹוס: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִֵַַַָָ

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

biı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È,ּכנען ארץ . «¿ƒ≈«»√≈∆∆ְֶֶַַ
לׁשֹון  וּירּכיבהּו, הּיּׁשּוב. ּכל אמצעית ְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשהיא

מּגזרת È˙BÓaצחּות: יׁשּתּנה לא ּבוי''ו, . ַ»≈ְְְִִִֶַַָֹ
ואת  ּכמֹוהּו ואין .תדרֹו ּבמֹותימֹו ְְְִֵֵֶַָָעל
ּבמֹותיו: עשיר) גרס (במ''ח ְִָָָ(רׁשעים)

˙B·ez:ינּוב ּכי חיל מּגזרת ּפרי. ּכמֹו . ¿ְְְִִִִִַַָ
È„N והּיּו''ד חכם. מׁשקל על הּׁשם, ּתאר . »»ְְִֵַַַַַָָֹ

יעלֹוז  והעד, הייתי. ׁשּלּו ּכוי''ו ה''א, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָּתחת
יחיד: לׁשֹון ׁשהּוא „·Lׂשדי, e‰˜iÂ ְִֶַָָ«≈ƒ≈¿«

ÚÏqÓ.עסיס ההרים יעטפּו ּכמֹו מׁשל, ּדר . ƒ∆«ְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּכנען  מארץ ּכי והּׁשמן. הּדבׁש רֹוב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּטעם,

ּכתּוב: כן ּכי ˆe¯יּובלּו, LÈÓÏÁÓ רפה . ִֵָָ≈«¿ƒֶָ
מּצּור  הפ הּוא והּנה ּדבק. הּוא ּכי ְִִִֵֵֵֵֶַָָהלמ''ד,
חרּבֹו: צּור עם צּורים. חרבֹות וכן ְְְִִִֵַַַַָהחּלמיׁש.

ci¯˜a ˙‡ÓÁ.צאן וחלב הּבׂשר. רֹוב . ∆¿«»»ֲֵַַָָֹ
לדבר  חֹוזק הּכתּוב זה היה הּקּבלה, ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּולי
חלב  טעם אֹו ּבמקֹומֹו. ׁשהזּכרּתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהחלב
חלב  ּכל ּכמֹו, והּטֹוב. הּׁשמן החלב ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכרים,

ÔLaיצהר: Èa:הּבׁשן ּבהר ׁשּגדל .·ÏÁ ְִָ¿≈»»ְֵֶַַָָָ≈∆
‰hÁ ˙BÈÏk על החלב ּכי מׁשל. ּדר . ƒ¿ƒ»ִֵֶֶֶַַָָ

לאחת  ּדֹומה החּטה, ּגרּגיר ּגם ְְְִִֶַַַַַַָָהּכליֹות.
Ú·הּכליֹות: Ì„Â רּבת היא והּנה הּיין. . ְַָ¿«≈»ְִִִִֵַַַ

וזהּו ּפרי. וכל ויין ולחם ּובׂשר וׁשמן ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָדבׁש
ּדבׁש ּדבׁש ּכי אֹומר, ויׁש ׂשדי. ְְְְִֵֵַָָָּתנּובֹות

חמר.ÓÁ¯ּתמרים: ּכרם וכן יין. ּכמֹו . ְִָ»∆ְְִֵֶֶֶַָ
ּכמדּבר  והּטעם, לנכח. ּתׁשּתה, ְְְְְִִֵֶַַַַַַֹותי''ו
ּבכל  חמר ׁשּתׁשּתה רב, הּוא ּכ ּכל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָלחברֹו,
ואינּנּו נקבה. לׁשֹון ענב ּכי אֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָעת.
ּפּתח, הּתי''ו להיֹות ראּוי היה ּכי ְְִִַַַָָָָּכלּום,
לׁשֹון  על אֹומר, ויׁש לאחרים. ׁשּיצא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַעד
נקבה. ּולׁשֹון זכר לׁשֹון יׂשראל, ּכי ְְְְְִִִֵֵָָָָָקהּלה.

מעט: קרֹוב ְְֶַָוזה

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על הּוא והּצמצּום יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, האֹור ּבהם ימׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבמציאּותם
האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ּבהאֹור ׁשּנּוי הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ּדקאי מׁשֹוטטֹות, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעיניו
אּלה  ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא הּמלאכים על קאי הוי' ּדעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור נמׁש זה ידי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם ׁשערים הּׁשבעה ּבענין יצירה ּבספר ּכדאיתא עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה הוי' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעיני
הּמלאכים, על ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ׁשאֹומר ּומאחר ׁשּתים, רק הם ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָב'
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות הּוא זה ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשעל־ידם
מּבחינת  אּלא לבּוׁשים, אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר נעלית הׁשּגחה יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעינֹו,

עצמֹו. הראּיה עזרא עזרא עזרא עזרא ּכח אבןאבןאבןאבן ְְִַַָָֹ

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים עד נהגם ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ּכּנׁשר ¿∆∆»ƒƒְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׂשּוכה  ּבין לאילן, אילן ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ּבהן ׁשהּוא ויהא ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

לקּבלֹו ˜Bp.ּכח ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÛÁ¯È.יעֹורר ÂÈÏÊBbŒÏÚ∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ְְַַֹ»ƒƒְֵָָ«»»¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו עליהם (איוב נגלה לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא מצאנּוהּו לא ׁשּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת לג)מרּוח  ּבא (להלן מּסיני ואתה "ה' ּפארן, מהר הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
קדׁש", ג)מרבבֹות רביעית (חבקוק רּוח זֹו יבא", מּתימן e‰ÁwÈ."אלּה ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ מּמקֹום ליּטלן ּכׁשּבא ְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְִִֶָָָ

ּופֹורח  לעּוף מגּביּה ׁשהּוא הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי עֹופֹות, ּכׁשאר ּברגליו נֹוטלן אינֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמקֹום,
ּכנפיו, על נֹוׂשאן לפיכ החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, מּפני ּברגליו נֹוׂשאן לפיכ ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעליהם,

יּכנס  ולא ּבי החץ ׁשּיּכנס 'מּוטב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:אֹומר: אף יט)ּבבני', ּכנפי (שמות על אתכם "ואּׂשא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
והּׂשיגּום אחריהם מצרים ּכׁשּנסעּו מּיד:(חֹונים)נׁשרים", ּבליסטראֹות, ואבני חּצים ּבהם זֹורקים היּו הּים, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

יד) וגֹו'(שמות מצרים מחנה ּבין וּיבא וג ֹו', האלהים מלא עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיּסע אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«
i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – ּבּמדּבר ה' ‡Ï.נהגם BnÚ ÔÈ‡Â »»ְְִֶַַָָָָָָ¿≈ƒ≈
¯Î∑ ּבאחד ּכח היה על לא ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו עּמהם. ּולהּלחם ּכחֹו להראֹות ּכֹוכבים העֹובדי אלהי מּכל ≈»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הם  ּתֹוכחה ּדברי אֹומר ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן לעד,העתיד, להם הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ליּׁשב  צרי לפיכ להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות  יזּכרּו ולא לבּגד  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּסֹופן

עתיד הּדבר  וכן להם, עׂשה ּכן ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב הענין וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לזּכר  להם היה זה ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .לעׂשֹות, אבןאבןאבןאבן ְֲִֶֶַָָָָֹ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B· ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

dxezd lr `xfr oa`

i¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈאבי ּפירּוׁש, . ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ִֵָ
וטעם :ּקנe‰‡ˆÓÈ נכנס ּבּמדּבר ּכי . ְֶַַָƒ¿»≈ְְִִִַַָ

ּכאיׁש ּבּמדּבר היּו ּכי ועֹוד, עּמם. ְְְִִִִַַָָָָהּכבֹוד
ּכן  ּכי איׁש. ּבֹו עבר לא ּבּמדּבר, ְִִִֵֶַַָָֹּתֹועה

ּתהּו: ּובמדּבר יללת ÏÏÈּכתּוב, מקֹום . ְְִַָֹ¿≈ְְִַ
הּׁשֹומע  ׁשּיׂשֹום יענה. ּובנֹות ּכתּנים, ְְֲִֵֶַַַַַָָחּיֹות

העננים:e‰··BÒÈמּקֹולם: על .e‰B·È. ִָ¿¿∆¿ֲִַָָ¿¿≈
האֹויבים:e‰¯vÈהּתֹורה: מן .ÔBLÈ‡k ַָƒ¿∆¿ְִִָ¿ƒ

BÈÚוטעם איׁשֹון: ּפירׁשּתי, ּכבר .BÈÚ. ≈ְְְִִֵַַַָ≈

מּכל  ׁשּיׁשמרם והּטעם, אדם. ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכלׁשֹון
ואֹורב: ְֵֵאֹויב

`iBp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk,והּטעם יֹוצא. ּפֹועל . ¿∆∆»ƒƒְֵַַַַ
מקֹום: אל מּמקֹום הם ÂÈÏÊBb.ׁשּיֹוליכם ִִֵֶֶָָ»»ֵ

ׁשם  ּגֹוזל, ּומּלת וגֹוזל. ותֹור וכן, ְְְְִִֵֵַַַָָהּקטּנים.
צּפֹור: ּכמֹו האפרֹוחים, ּכּנּוי ׁשם עם ְְְִִִִֵֶָָּכלל,

ÛÁ¯È הענן וכן, מרחפת. מּגזרת ּבנסעם, . ¿«≈ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבנסעם: e‰ÁwÈעליהם ÂÈÙk N¯ÙÈ יּקח . ְְֲֵֶָָƒ¿…¿»»ƒ»≈ִַ

אברתֹו, על ׁשּיּׂשאהּו עד וגֹוזל, ּגֹוזל ְְִֵֶֶַַָָָָָּכל

ּפירּוׁש רק ּפירּוׁשֹו. וזה לעּוף. ּכח ּבֹו אין ְִֵֵֵֶַַָֹּכי
אתכם  ואביא עם ּדבק נׁשרים, ּכנפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל
ּבמהרה  ּובאּו רמה, ּביד ׁשּיצאּו והּטעם, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָאלי.
ּתעּופינה: ּכעב אּלה מי ּכטעם, סיני. הר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאל

aiepÁÈ „„a ּפי על ּכטעם, לבּדֹו. הּׁשם . »»«¿∆ְְִֵַַַַַ
ויּתכן  ׁשּתף. הּׁשם עם ואין ויּסעּו. יחנּו ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻה'
לבדד  עם הן ּכמֹו, יׂשראל. על ּבדד ְְְְִִֵֵַַָָָָָלהיֹות

Î¯יׁשּכֹון: Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â.יׂשראל עם . ְִ¿≈ƒ≈≈»ְִִֵָ
ּבזרים: יקניאהּו הּפירּוׁש, זה על ְְְִִֵֵֶַַַָָֻוהעד



מה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy

ß lel` g"k iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא B‚Â'.ּכתרּגּומֹוּכל e‰·k¯È∑ מּכל ּגבֹוה י ׂשראל ׁשארץ ׁשם על «¿ƒ≈«»√≈»∆ְְְִַַָָ«¿ƒ≈¿ְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
È„N.הארצֹות  ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑ הארצֹות ּפרֹות מּכל ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ּפרֹות e‰˜iÂ.אּלּו ֲָָ«…«¿…»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ«≈ƒ≈

ÚÏqÓ L·„∑:ּבסיכני לבנֹו ׁשאמר ּבאחד על מעׂשה צף הּדבׁש ּומצא הל החבית'. מן קציעֹות לי 'הבא ¿«ƒ∆«ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
היא'ּפיה, ּדבׁש ׁשל 'זֹו לֹו: מּתֹוכּה'אמר קציעֹות מעלה ואּתה לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר ÔÓLÂ.(ספרי), ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ¿∆∆

¯eˆ LÈÓÏÁÓ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים ‡¯ı.חלב אּלּו È˙Óa∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון ≈«¿ƒִֵֵֶָָ»√≈»∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑'חלמיׁש' נקּוד ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש', נקּוד ׁשּלאחריו לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו .ּתקּפֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ארץארץארץארץ ּבּבּבּבמתימתימתימתי עלעלעלעל יג)ירירירירּכּכּכּכיבהיבהיבהיבהּוּוּוּו הארצהארצהארצהארצֹוֹוֹוֹותתתת(לב, ממממּכּכּכּכלללל ּגּגּגּגבבבבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשםםםם מּׁשּובֹו(רש"י)עלעלעלעל . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הארצֹות, מּכל ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, הרים מארץ ׁשּבא ּפי על ואף הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשל
לּיהּודים, ּבנֹוגע ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן הּמּובנים, ּבכל עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזאת
עבֹודת  ּכל ּתכלית אׁשר החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ּבארץ הּיֹוׁשב קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹועל

הּגׁשמּיּות. על והרּוחנּיּות החמר על הּצּורה הגּברת היא עזרא עזרא עזרא עזרא האדם אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ∆¿«»»«¬≈…ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑:ׁשּנאמר הּׁשבטים, עׂשרת ּבימי היה ו)זה מּצאן"(עמוס ּכרים ."ואֹוכלים ְִֵָֹƒ≈∆»ƒְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁ∑:ׁשּנאמר ׁשלמה, ּבימי היה ד)זה א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÓÁŒ‰zLz¯."ויהי ·ÚŒÌ„Â∑ ≈∆ƒ¿ƒ»ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ¿«≈»ƒ¿∆»∆

הּׁשבטים  עׂשרת ו)ּבימי יין (עמוס ּבמזרקי a˜¯.""הּׁשֹותים ˙‡ÓÁ∑ החלב ּגּבי מעל הּנקלט ׁשּומן .הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ∆¿«»»ְִֵֵֶַַַָָָָ
Ô‡ˆ ·ÏÁÂ∑ ּדבּוק ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל ּכמֹוחלב ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד אּמֹו"(שמות ∑ÌÈ¯k."ּבחלב «¬≈…ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»ƒ

היּו∑ÔL·ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים  hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ וגּסין ּכליֹות, ּכחלב ׁשמנים חּטים ְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈»»ְִֵָƒ¿ƒ»ְְְֲִִִִֵֵַַָ
חׁשּוב ∑ÚŒÌ„Â·.ּככּוליא  יין וטֹועם ענב ׁשֹותה ארּמי ∑ÓÁ¯.היה ּבלׁשֹון ּדבר,∑ÓÁ¯.יין ׁשם זה אין ְְָ¿«≈»ְִֵֵֶַָָָָ»∆ְֲִִַַָ»∆ֵֵֶָָ

ּבלע"ז ווינו"ש ּבּטעם, מׁשּבח לׁשֹון ׁשל (ווייניכט)אּלא ּתרּגּום אחר הּללּו מקראֹות ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
וגֹו''' ארעא ּתקּפי על 'אׁשרינּון עזרא עזרא עזרא עזרא .אּונקלֹוס: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִֵַַַָָ

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

biı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È,ּכנען ארץ . «¿ƒ≈«»√≈∆∆ְֶֶַַ
לׁשֹון  וּירּכיבהּו, הּיּׁשּוב. ּכל אמצעית ְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשהיא

מּגזרת È˙BÓaצחּות: יׁשּתּנה לא ּבוי''ו, . ַ»≈ְְְִִִֶַַָֹ
ואת  ּכמֹוהּו ואין .תדרֹו ּבמֹותימֹו ְְְִֵֵֶַָָעל
ּבמֹותיו: עשיר) גרס (במ''ח ְִָָָ(רׁשעים)

˙B·ez:ינּוב ּכי חיל מּגזרת ּפרי. ּכמֹו . ¿ְְְִִִִִַַָ
È„N והּיּו''ד חכם. מׁשקל על הּׁשם, ּתאר . »»ְְִֵַַַַַָָֹ

יעלֹוז  והעד, הייתי. ׁשּלּו ּכוי''ו ה''א, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָּתחת
יחיד: לׁשֹון ׁשהּוא „·Lׂשדי, e‰˜iÂ ְִֶַָָ«≈ƒ≈¿«

ÚÏqÓ.עסיס ההרים יעטפּו ּכמֹו מׁשל, ּדר . ƒ∆«ְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּכנען  מארץ ּכי והּׁשמן. הּדבׁש רֹוב ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּטעם,

ּכתּוב: כן ּכי ˆe¯יּובלּו, LÈÓÏÁÓ רפה . ִֵָָ≈«¿ƒֶָ
מּצּור  הפ הּוא והּנה ּדבק. הּוא ּכי ְִִִֵֵֵֵֶַָָהלמ''ד,
חרּבֹו: צּור עם צּורים. חרבֹות וכן ְְְִִִֵַַַַָהחּלמיׁש.

ci¯˜a ˙‡ÓÁ.צאן וחלב הּבׂשר. רֹוב . ∆¿«»»ֲֵַַָָֹ
לדבר  חֹוזק הּכתּוב זה היה הּקּבלה, ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּולי
חלב  טעם אֹו ּבמקֹומֹו. ׁשהזּכרּתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהחלב
חלב  ּכל ּכמֹו, והּטֹוב. הּׁשמן החלב ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכרים,

ÔLaיצהר: Èa:הּבׁשן ּבהר ׁשּגדל .·ÏÁ ְִָ¿≈»»ְֵֶַַָָָ≈∆
‰hÁ ˙BÈÏk על החלב ּכי מׁשל. ּדר . ƒ¿ƒ»ִֵֶֶֶַַָָ

לאחת  ּדֹומה החּטה, ּגרּגיר ּגם ְְְִִֶַַַַַַָָהּכליֹות.
Ú·הּכליֹות: Ì„Â רּבת היא והּנה הּיין. . ְַָ¿«≈»ְִִִִֵַַַ

וזהּו ּפרי. וכל ויין ולחם ּובׂשר וׁשמן ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָדבׁש
ּדבׁש ּדבׁש ּכי אֹומר, ויׁש ׂשדי. ְְְְִֵֵַָָָּתנּובֹות

חמר.ÓÁ¯ּתמרים: ּכרם וכן יין. ּכמֹו . ְִָ»∆ְְִֵֶֶֶַָ
ּכמדּבר  והּטעם, לנכח. ּתׁשּתה, ְְְְְִִֵֶַַַַַַֹותי''ו
ּבכל  חמר ׁשּתׁשּתה רב, הּוא ּכ ּכל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָלחברֹו,
ואינּנּו נקבה. לׁשֹון ענב ּכי אֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָעת.
ּפּתח, הּתי''ו להיֹות ראּוי היה ּכי ְְִִַַַָָָָּכלּום,
לׁשֹון  על אֹומר, ויׁש לאחרים. ׁשּיצא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַעד
נקבה. ּולׁשֹון זכר לׁשֹון יׂשראל, ּכי ְְְְְִִִֵֵָָָָָקהּלה.

מעט: קרֹוב ְְֶַָוזה

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על הּוא והּצמצּום יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, האֹור ּבהם ימׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבמציאּותם
האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ּבהאֹור ׁשּנּוי הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ּדקאי מׁשֹוטטֹות, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעיניו
אּלה  ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא הּמלאכים על קאי הוי' ּדעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור נמׁש זה ידי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם ׁשערים הּׁשבעה ּבענין יצירה ּבספר ּכדאיתא עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה הוי' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעיני
הּמלאכים, על ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ׁשאֹומר ּומאחר ׁשּתים, רק הם ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָב'
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות הּוא זה ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשעל־ידם
מּבחינת  אּלא לבּוׁשים, אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר נעלית הׁשּגחה יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעינֹו,

עצמֹו. הראּיה עזרא עזרא עזרא עזרא ּכח אבןאבןאבןאבן ְְִַַָָֹ

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים עד נהגם ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ּכּנׁשר ¿∆∆»ƒƒְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ׂשּוכה  ּבין לאילן, אילן ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ּבהן ׁשהּוא ויהא ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

לקּבלֹו ˜Bp.ּכח ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÛÁ¯È.יעֹורר ÂÈÏÊBbŒÏÚ∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ְְַַֹ»ƒƒְֵָָ«»»¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו עליהם (איוב נגלה לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא מצאנּוהּו לא ׁשּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת לג)מרּוח  ּבא (להלן מּסיני ואתה "ה' ּפארן, מהר הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
קדׁש", ג)מרבבֹות רביעית (חבקוק רּוח זֹו יבא", מּתימן e‰ÁwÈ."אלּה ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ מּמקֹום ליּטלן ּכׁשּבא ְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְְִִֶָָָ

ּופֹורח  לעּוף מגּביּה ׁשהּוא הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי עֹופֹות, ּכׁשאר ּברגליו נֹוטלן אינֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלמקֹום,
ּכנפיו, על נֹוׂשאן לפיכ החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, מּפני ּברגליו נֹוׂשאן לפיכ ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעליהם,

יּכנס  ולא ּבי החץ ׁשּיּכנס 'מּוטב הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:אֹומר: אף יט)ּבבני', ּכנפי (שמות על אתכם "ואּׂשא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
והּׂשיגּום אחריהם מצרים ּכׁשּנסעּו מּיד:(חֹונים)נׁשרים", ּבליסטראֹות, ואבני חּצים ּבהם זֹורקים היּו הּים, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

יד) וגֹו'(שמות מצרים מחנה ּבין וּיבא וג ֹו', האלהים מלא עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיּסע אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«
i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – ּבּמדּבר ה' ‡Ï.נהגם BnÚ ÔÈ‡Â »»ְְִֶַַָָָָָָ¿≈ƒ≈
¯Î∑ ּבאחד ּכח היה על לא ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו עּמהם. ּולהּלחם ּכחֹו להראֹות ּכֹוכבים העֹובדי אלהי מּכל ≈»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

הם  ּתֹוכחה ּדברי אֹומר ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן לעד,העתיד, להם הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ליּׁשב  צרי לפיכ להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא להם, ׁשעׂשה הראׁשֹונֹות  יזּכרּו ולא לבּגד  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּסֹופן

עתיד הּדבר  וכן להם, עׂשה ּכן ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על מּוסב הענין וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לזּכר  להם היה זה ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .לעׂשֹות, אבןאבןאבןאבן ְֲִֶֶַָָָָֹ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B· ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

dxezd lr `xfr oa`

i¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈאבי ּפירּוׁש, . ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ִֵָ
וטעם :ּקנe‰‡ˆÓÈ נכנס ּבּמדּבר ּכי . ְֶַַָƒ¿»≈ְְִִִַַָ

ּכאיׁש ּבּמדּבר היּו ּכי ועֹוד, עּמם. ְְְִִִִַַָָָָהּכבֹוד
ּכן  ּכי איׁש. ּבֹו עבר לא ּבּמדּבר, ְִִִֵֶַַָָֹּתֹועה

ּתהּו: ּובמדּבר יללת ÏÏÈּכתּוב, מקֹום . ְְִַָֹ¿≈ְְִַ
הּׁשֹומע  ׁשּיׂשֹום יענה. ּובנֹות ּכתּנים, ְְֲִֵֶַַַַַָָחּיֹות

העננים:e‰··BÒÈמּקֹולם: על .e‰B·È. ִָ¿¿∆¿ֲִַָָ¿¿≈
האֹויבים:e‰¯vÈהּתֹורה: מן .ÔBLÈ‡k ַָƒ¿∆¿ְִִָ¿ƒ

BÈÚוטעם איׁשֹון: ּפירׁשּתי, ּכבר .BÈÚ. ≈ְְְִִֵַַַָ≈

מּכל  ׁשּיׁשמרם והּטעם, אדם. ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכלׁשֹון
ואֹורב: ְֵֵאֹויב

`iBp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk,והּטעם יֹוצא. ּפֹועל . ¿∆∆»ƒƒְֵַַַַ
מקֹום: אל מּמקֹום הם ÂÈÏÊBb.ׁשּיֹוליכם ִִֵֶֶָָ»»ֵ

ׁשם  ּגֹוזל, ּומּלת וגֹוזל. ותֹור וכן, ְְְְִִֵֵַַַָָהּקטּנים.
צּפֹור: ּכמֹו האפרֹוחים, ּכּנּוי ׁשם עם ְְְִִִִֵֶָָּכלל,

ÛÁ¯È הענן וכן, מרחפת. מּגזרת ּבנסעם, . ¿«≈ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבנסעם: e‰ÁwÈעליהם ÂÈÙk N¯ÙÈ יּקח . ְְֲֵֶָָƒ¿…¿»»ƒ»≈ִַ

אברתֹו, על ׁשּיּׂשאהּו עד וגֹוזל, ּגֹוזל ְְִֵֶֶַַָָָָָּכל

ּפירּוׁש רק ּפירּוׁשֹו. וזה לעּוף. ּכח ּבֹו אין ְִֵֵֵֶַַָֹּכי
אתכם  ואביא עם ּדבק נׁשרים, ּכנפי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל
ּבמהרה  ּובאּו רמה, ּביד ׁשּיצאּו והּטעם, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָאלי.
ּתעּופינה: ּכעב אּלה מי ּכטעם, סיני. הר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאל

aiepÁÈ „„a ּפי על ּכטעם, לבּדֹו. הּׁשם . »»«¿∆ְְִֵַַַַַ
ויּתכן  ׁשּתף. הּׁשם עם ואין ויּסעּו. יחנּו ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻה'
לבדד  עם הן ּכמֹו, יׂשראל. על ּבדד ְְְְִִֵֵַַָָָָָלהיֹות

Î¯יׁשּכֹון: Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â.יׂשראל עם . ְִ¿≈ƒ≈≈»ְִִֵָ
ּבזרים: יקניאהּו הּפירּוׁש, זה על ְְְִִֵֵֶַַַָָֻוהעד
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ß lel` h"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה ‰n‰.מה ˙Ît‰z ¯B„ Èk∑רצֹונֹו ÔÓ‡Œ‡Ï.לכעס מהּפכין »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ«¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À
Ìa∑ נּכרים אין מּמּנה ּגּדּולי וסרּו טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.ּבהם, אֹומן",(אסתר "ויהי »ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ≈Àְְִֵַ

ּבלע"ז ּולׁשעה .(ערציהען)נודריטור"ה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ּכתרּגּומֹו, אמּונה לׁשֹון "אמן", אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העגל  ועׂשּו הבטחתם ּבּטלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .קּלה אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַָָָָָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי אלּה∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ׁשאינֹו ׁשם,∑ÌÚŒ‡Ïa.ּבדבר להם ׁשאין ּכֹוכבים ּבעֹובדי ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ¿…»ְְִֵֵֵֶֶָָ
ׁשּנאמר: כג)ּכמֹו אֹומר:(ישעיה הּוא ּובעׂשו היה", לא העם זה ּכׂשּדים ארץ א)"הן מאד"(עובדיה אּתה ÈB‚a."ּבזּוי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿

ÌÒÈÚÎ‡ Ï·∑:אֹומר הּוא וכן הּכֹופרים, יד)אּלּו אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל עזרא עזרא עזרא עזרא .""אמר אבןאבןאבןאבן »»«¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד עד dÏ·ÈÂ.ּבכם ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ«…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈
ׁשּנאמר: ההרים, על הּמיּסדת קכה)ירּוׁשלים לּה(שם סביב הרים עזרא עזרא עזרא עזרא .""ירּוׁשלים אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑ לׁשֹון רעה, על רעה כט)אחּבר ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו הרוה",(לעיל "ספֹות «¿∆»≈»ְְְֲֵַַַָָָָָָָָָָָ

ז) אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו ּכמֹו"עֹולֹותיכם אכּלה, יט)"אסּפה", ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ ּכלים אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה הּפרענּות לפי זֹו ּוקללה ּבהם, אׁשלים חּצי .ּכל ¬«∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ«¿»«¡≈≈¿

dxezd lr `xfr oa`

מׁשּפט, על והּוא נֹוסף. הּיּו''ד ּכי ְְְִִֵַַַָָּבעיני,
ּפי: מאמרי ּתט ילדEÏÏBÁÓ.אל ּכמֹו . ְִִֵֵַַ¿¿∆ְְְָ

צּור. ּכמֹו ותּקיף, ּגּבֹור ׁשהּוא אל ְְְִִִֵֵֶַוהּנה
ּכמֹו, מחיל. ,מחֹולל ּגזרת היֹות ְְְְְֱִִִִֵֶַָויּתכן
ּכתּוב, ּכן ּגם ּתחיל. ללדת ּתקריב ְִִֵֶֶַַָָָָָהרה

עֹומד: ּפֹועל הּוא אֹו הּׁשקד. ְִֵֵַַַָָוּינאץ
hiÂÈ˙B·e ÂÈa ּגם ּכי ונׁשים, אנׁשים . »»¿»ְֲִִִַָָ

גילּולים: לעבֹודת קּטרּו הם) ְֲִִִַַ(במ''ח
k¯Ó‡iÂ:הּמלאכים אל אֹו לּבֹו. אל הּׁשם . «…∆ְִִֵֶֶַַַָ

‰¯ÈzÒ‡ אעלים וכן אדם. ּבני לׁשֹון ּכדר . «¿ƒ»ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
ימצאּו לא יבּקׁשּוני ּכאׁשר והּטעם, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַֹעיני.

‡Ì˙È¯Áעזר: ‰Ó ּכי ‡¯‡‰ אֹומר, יׁש . ֵֶ∆¿∆»«¬ƒ»ִֵֵ
ּבע  מהם, ּפני אסּתיר רֹואה אני ׁשאני בּור ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָ

ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא והּנכֹון ּבאחרֹונה. ּיעׂשּו ְְְֲֲֶַַַַַָָָָמה
להם: ּבּצר ּיעׂשּו מה ׁשאראה Bc¯עד Èk ְֲֶֶֶֶַַַַַָƒ

˙Ît‰z:ּפני אסּתירה עם ּדבק .˙Ît‰z. «¿À…ְִִֵַַָָָ«¿À…
היּו והם זּולתי. אלהים לעבֹוד ְְְֱֲִִֵֶֶַָָֹׁשּנהּפכּו
אמּונה  אין והּנה ילידּתים. אני ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵַָָּבני,
איׁש ּבהם אין ּכי ּתאר, אֹו ׁשם והּוא ְִִֵֵֶֶַָָֹּבהם.
ּכנגד  אמּונים. פּסּו ּכי מצאנּו, ּכי ְֱֱִִִִֶֶַָָאמּונים.

אמּונים: ׁשֹומר ּגם ֱִִֵַָחסיד.
`kÈe‡˜:הּלׁשֹון על להקל העי''ן, קל . ƒ¿ƒְִֵַַַַָָָ

Ï‡ ‡Ïa:להּציל ּכח לֹו ׁשאין הּטעם, . ¿…≈ְִֵֶַַַַַֹ
Ì‰ÈÏ·‰a:אמת ּבדבר ולא .Ì‡È˜‡. ¿«¿≈∆ְְֱִֶַֹ«¿ƒ≈

לׁשני  יצא והּוא הּנֹוסף. הּכבד ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָמהּבנין
ÌÚּפעּולים: ‡Ïa והּנה עּמי. הם ׁשּלא . ְִ¿…»ְִִֵֵֶַֹ

לבּדם  עליהם ׁשּיביא יכניסם אי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפירּוׁשֹו,
נבל, ּגֹוי מהּכל ויֹותר מׁשּונֹות, ְְֵֵַָָָֹצרֹות
יהרֹוג  ּכן ועל יֹודע. אינּנּו והּנבל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּכסיל

יחמֹול: ְְַֹולא
ak‰Á„˜ ּכי ׁשּיעׂשּו. זאת אֹו הּקנאה. . »¿»ְֲִִֶַַָֹ

אׁש ּכי ּכמֹו יֹוצאת, הּמּלה זאת ְִִֵֵַָָָֹמצאנּו
ּכמֹו קדחה, להיֹות ויּתכן ּבאּפי. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָקדחּתם
זה  ּכל נחּברּו. חברּו אּלה ּכל ּכמֹו, ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָנקּדחה.

האף: לחרֹון ÈzÁz˙ּכּנּוי ÏB‡L „Ú ּכטעם . ֲִַַָ«¿«¿ƒְַַ
ארצּה: כל ׂשרפה ומלח ÏÎ‡zÂּגפרית ְְְִֵֶַַָָָָָ«…«

ı¯‡:יׂשראל .Ë‰ÏzÂ:החרב להט מּגזרת . ∆∆ְִֵָ«¿«≈ְִִֶֶַַַַ
ÌÈ¯‰:יׂשראל הרי . »ƒְִֵֵָָ

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", טז)ּכמֹו מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה "ּכי »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים כסל"(שם)ּוכסליו עלי  ּפימה קל ∑ÈNk˙."וּיע ׂש ל ׁשֹון 'ּכּסּוי',יׁש ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב)ּכמֹו: ּכמֹו:(משלי אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה ּדגּוׁש, 'ּכׂשית' ּכתב ואם ערּום", קלֹון טו)"וכסה "ּכי (איוב ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ׁשּנ ּכמֹו ּובּזהּו, ח)אמר:ּגּנהּו נּבּול "אחֹוריהם (יחזקאל אין וגֹו'", ה' היכל אל ִָָָ«¿«≈¿À»ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּזה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגדֹול אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«
i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּתֹועבה  אבןאבןאבןאבן ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑ עכׁשו ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם היה אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית .ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי) זה' אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, רגילים היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

יהּודי' ‡·˙ÌÎÈ.צלם Ìe¯ÚN ‡Ï∑ ל האדם ׂשערֹות ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא מהם, יראּו עמד לא ְִֶֶ…¿»¬…≈∆ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד לפרׁש ויׁש ּבּספרי. נדר ׁש ּכ יראה, יג)מחמת ׂשעירים (ישעיה ׁשם", ירּקדּו "ּוׂשעירים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הּללּוהם  ׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשדים, אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«
i"yx£ÈLz∑ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם לכם, להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לכם ּתׁשּכח. .מּלהטיב ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

EÏÏÁÓ Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא אּילֹות",(תהלים מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם עזרא עזרא עזרא עזרא .""חיל אבןאבןאבןאבן ≈¿…¿∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ehÔe¯eLÈ ÔÓLiÂ להיֹות ויּתכן יׂשראל. . «ƒ¿«¿ְְְִִִֵֵָָ
יׁשר. ׁשהיה זה ׁשמן והּטעם יׁשר. ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּגזרת

א  מּגזרת ׁשהּוא אֹומר, והראׁשֹון ויׁש ׁשּורּנּו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ
יחיד: לׁשֹון ׁשהּוא והעד, ּבעיני. הּיׁשר ְְְִֵֵֶַַָָָָהּוא

ËÚ·iÂ טעם לפי ּתבעטּו. לּמה ּכמֹו . «ƒ¿»ְְְֲִִַַָָ
לנפׁשֹו:zÓLהּמקֹום: לאמר חׁשבּו ולא . ַָ»«¿»ְְְְֵַָֹֹ

˙È·Ú:עבה קטני ּכמֹו, .˙ÈNk,אֹומר יׁש . »ƒ»ְְִָָָ»ƒ»ֵֵ
יּמצא  ּכי ּבחלּבֹו. ּפניו ּכּסה ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשהּוא
ּכמֹו ׁשהּוא אמרּו ואחרים הּקל. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמהּבנין
יּמצא  לא) (ס''א וזה אֹובד. ּכׂשה ְְִִִֵֵֶֶָָֹתעיתי
לּמּלה  ׁשאין ּבעיני, והּנכֹון מהּפעלים. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאחד

ּבעטּת: ּכמֹו וטעמּה, אח. .LBhiÂהּזאת ְְְְַַַָָָָֹ«ƒ
אלהיו: ּובּפה.ÏaÈÂמצֹות ּבמחׁשבה . ְֱִָֹ«¿«≈ְְֶַַָָ

הּוא  הֹוׁשיעֹו, ׁשּלא הּׁשם ׁשחּלל ְִִֵֵֶֶַַָֹוהּנכֹון,
זה  ּגם יׁשּועתֹו. צּור ּכתּוב ּכן על ְִֵֵֶַַָָסּבב.

ּפעלֹו: ּתמים הּצּור ּפירּוׁש על ֳִֵַַַָָָהּפסּוק,

fhe‰‡˜È יּבצר לא ּכמֹו, ּבמחׁשבּתם. . «¿ƒÀְְְְִֵַַָָֹ
זרים:ÌÈ¯Êaמהם: ּבאלהים .˙B·ÚB˙a. ֵֶ¿»ƒִִֵָֹ¿≈

אלילים: ֱִִֵהם
fiÌÈ„MÏ.זֹונים הם אׁשר לּׂשעירים ּכמֹו . «≈ƒְְֲִִִֵֶַ

 ֿ נׁשמתֹו ׁשאּול ּבן יצחק רּבי ּפירׁש ּכן ְְִִִֵֵֵֶַַָָָעל
לּׂשעירים. מּגזרת אבֹותיכם, ׂשערּום לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹעדן,
עּמּה. ואחרת עצמּה מֹוׁשכת לּׁשדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלמ''ד
ּדעּתי, ּולפי אלֹוּה. ּוללא לּׁשדים הּוא, ְְְְֱִִִֵֵַַַֹוכן
ׁשאינם  לּׁשדים ּפירּוׁשֹו, רק .צֹור ִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
אמים  טעם על ׁשדים, ונקראּו ְְְֱִִִִֵֵַַַֹאלהים.

הּדעת: ÌeÚ„Èמּׁשֹוד ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ואי . ִַַַ¡…ƒ…¿»ְֵ
ּבראיה. זה ידעּו ולא אלהים, ׁשהם ְְְְֱִִֵֶֶָָָָֹֹחׁשבּו
לא  וזהּו, ּבהעּתקה. ולא ידעּום, מּלת ְְְְְְִֶַַָָָֹֹֹוזאת

אבֹותיכם: e‡aׂשערּום ·B¯wÓ ÌÈL„Á. ְֲֵֶָ¬»ƒƒ»»
אפילּו קדמֹונים. אינם מעּטים, ְְֲִִִִִֵַַָָמּימים

ידעּום: ולא לא Ìe¯ÚNאבֹותיכם ּפירּוׁש . ְְֲֵֶָֹ¿»ֵֹ

ּכטעם, עליו. ויׂשּתער מּגזרת, מהם. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָׂשערּו
מּגזרת  הּוא וקרֹוב ּבׂשרי. ׂשערת ְְְְֲִִִִַַַַָָּתסמר
ּבני  וכמֹוהּו, .''ּבסמ הּוא ואם ְְְְִֵַָָָָָסערה.
חזקּת וּתּוכל, חזקּתני מּמּני. יצאּו ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָיצאּוני,

מהם: ּפחדּו ולא טעמֹו, והּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹמּמּני.
giÈLz E„ÏÈ ¯eˆ,ותמּה הּנביא ּדּבר . ¿»¿∆ƒְִִֵַַָָ

ּגם  חדׁשים. ועבדּת ,ילד אׁשר ׁשכחּת ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָאי
חּוצבּתם. צּור אל הּביטּו ּכמֹו ,ילד צּור ְְְְִֶֶֶַַָזה
הּׁשם. ּבגבּורת הּכל ּכי היה, מּמּנּו ְְִִִִֵֶַַַָָֹּכאילּו
מּתֹועי  והּתימּה מאּתי. הארץ רֹוקע ְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו,
זה  וׁשכחּו .ילדּתי הּיֹום אני ּבעבּור ְְְְֲֲִִִֵֶַַָלב,
הּנעלם  והּנח ּתּנׁשה. לא ּכמֹו ּתׁשי, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב.
הּבלּוע, אלף ׁשהּוא הּדגׁש ּתחת הּתי''ו, ֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
ּובאּו ּתּמחי. אל וכן ה''א. ּתחת ְְִִֵֵַַַַָָוהּיּו''ד
לנקבה  זכר ּבין להפריׁש מלעיל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשניהם
והּנכֹון  נח. ה''א האחרֹון ׁשהאֹות ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּפעלים,
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ß lel` h"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה ‰n‰.מה ˙Ît‰z ¯B„ Èk∑רצֹונֹו ÔÓ‡Œ‡Ï.לכעס מהּפכין »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ«¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À
Ìa∑ נּכרים אין מּמּנה ּגּדּולי וסרּו טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.ּבהם, אֹומן",(אסתר "ויהי »ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ≈Àְְִֵַ

ּבלע"ז ּולׁשעה .(ערציהען)נודריטור"ה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ּכתרּגּומֹו, אמּונה לׁשֹון "אמן", אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
העגל  ועׂשּו הבטחתם ּבּטלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .קּלה אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַָָָָָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי אלּה∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ׁשאינֹו ׁשם,∑ÌÚŒ‡Ïa.ּבדבר להם ׁשאין ּכֹוכבים ּבעֹובדי ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְֱֵֶַָָֹ¿…»ְְִֵֵֵֶֶָָ
ׁשּנאמר: כג)ּכמֹו אֹומר:(ישעיה הּוא ּובעׂשו היה", לא העם זה ּכׂשּדים ארץ א)"הן מאד"(עובדיה אּתה ÈB‚a."ּבזּוי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿

ÌÒÈÚÎ‡ Ï·∑:אֹומר הּוא וכן הּכֹופרים, יד)אּלּו אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל עזרא עזרא עזרא עזרא .""אמר אבןאבןאבןאבן »»«¿ƒ≈ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד עד dÏ·ÈÂ.ּבכם ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ«…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈
ׁשּנאמר: ההרים, על הּמיּסדת קכה)ירּוׁשלים לּה(שם סביב הרים עזרא עזרא עזרא עזרא .""ירּוׁשלים אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑ לׁשֹון רעה, על רעה כט)אחּבר ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו הרוה",(לעיל "ספֹות «¿∆»≈»ְְְֲֵַַַָָָָָָָָָָָ

ז) אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו ּכמֹו"עֹולֹותיכם אכּלה, יט)"אסּפה", ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ ּכלים אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה הּפרענּות לפי זֹו ּוקללה ּבהם, אׁשלים חּצי .ּכל ¬«∆»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ«¿»«¡≈≈¿

dxezd lr `xfr oa`

מׁשּפט, על והּוא נֹוסף. הּיּו''ד ּכי ְְְִִֵַַַָָּבעיני,
ּפי: מאמרי ּתט ילדEÏÏBÁÓ.אל ּכמֹו . ְִִֵֵַַ¿¿∆ְְְָ

צּור. ּכמֹו ותּקיף, ּגּבֹור ׁשהּוא אל ְְְִִִֵֵֶַוהּנה
ּכמֹו, מחיל. ,מחֹולל ּגזרת היֹות ְְְְְֱִִִִֵֶַָויּתכן
ּכתּוב, ּכן ּגם ּתחיל. ללדת ּתקריב ְִִֵֶֶַַָָָָָהרה

עֹומד: ּפֹועל הּוא אֹו הּׁשקד. ְִֵֵַַַָָוּינאץ
hiÂÈ˙B·e ÂÈa ּגם ּכי ונׁשים, אנׁשים . »»¿»ְֲִִִַָָ

גילּולים: לעבֹודת קּטרּו הם) ְֲִִִַַ(במ''ח
k¯Ó‡iÂ:הּמלאכים אל אֹו לּבֹו. אל הּׁשם . «…∆ְִִֵֶֶַַַָ

‰¯ÈzÒ‡ אעלים וכן אדם. ּבני לׁשֹון ּכדר . «¿ƒ»ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
ימצאּו לא יבּקׁשּוני ּכאׁשר והּטעם, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַֹעיני.

‡Ì˙È¯Áעזר: ‰Ó ּכי ‡¯‡‰ אֹומר, יׁש . ֵֶ∆¿∆»«¬ƒ»ִֵֵ
ּבע  מהם, ּפני אסּתיר רֹואה אני ׁשאני בּור ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָ

ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא והּנכֹון ּבאחרֹונה. ּיעׂשּו ְְְֲֲֶַַַַַָָָָמה
להם: ּבּצר ּיעׂשּו מה ׁשאראה Bc¯עד Èk ְֲֶֶֶֶַַַַַָƒ

˙Ît‰z:ּפני אסּתירה עם ּדבק .˙Ît‰z. «¿À…ְִִֵַַָָָ«¿À…
היּו והם זּולתי. אלהים לעבֹוד ְְְֱֲִִֵֶֶַָָֹׁשּנהּפכּו
אמּונה  אין והּנה ילידּתים. אני ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵַָָּבני,
איׁש ּבהם אין ּכי ּתאר, אֹו ׁשם והּוא ְִִֵֵֶֶַָָֹּבהם.
ּכנגד  אמּונים. פּסּו ּכי מצאנּו, ּכי ְֱֱִִִִֶֶַָָאמּונים.

אמּונים: ׁשֹומר ּגם ֱִִֵַָחסיד.
`kÈe‡˜:הּלׁשֹון על להקל העי''ן, קל . ƒ¿ƒְִֵַַַַָָָ

Ï‡ ‡Ïa:להּציל ּכח לֹו ׁשאין הּטעם, . ¿…≈ְִֵֶַַַַַֹ
Ì‰ÈÏ·‰a:אמת ּבדבר ולא .Ì‡È˜‡. ¿«¿≈∆ְְֱִֶַֹ«¿ƒ≈

לׁשני  יצא והּוא הּנֹוסף. הּכבד ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָמהּבנין
ÌÚּפעּולים: ‡Ïa והּנה עּמי. הם ׁשּלא . ְִ¿…»ְִִֵֵֶַֹ

לבּדם  עליהם ׁשּיביא יכניסם אי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפירּוׁשֹו,
נבל, ּגֹוי מהּכל ויֹותר מׁשּונֹות, ְְֵֵַָָָֹצרֹות
יהרֹוג  ּכן ועל יֹודע. אינּנּו והּנבל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּכסיל

יחמֹול: ְְַֹולא
ak‰Á„˜ ּכי ׁשּיעׂשּו. זאת אֹו הּקנאה. . »¿»ְֲִִֶַַָֹ

אׁש ּכי ּכמֹו יֹוצאת, הּמּלה זאת ְִִֵֵַָָָֹמצאנּו
ּכמֹו קדחה, להיֹות ויּתכן ּבאּפי. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָקדחּתם
זה  ּכל נחּברּו. חברּו אּלה ּכל ּכמֹו, ְְְְְְִֵֶֶֶָָָָנקּדחה.

האף: לחרֹון ÈzÁz˙ּכּנּוי ÏB‡L „Ú ּכטעם . ֲִַַָ«¿«¿ƒְַַ
ארצּה: כל ׂשרפה ומלח ÏÎ‡zÂּגפרית ְְְִֵֶַַָָָָָ«…«

ı¯‡:יׂשראל .Ë‰ÏzÂ:החרב להט מּגזרת . ∆∆ְִֵָ«¿«≈ְִִֶֶַַַַ
ÌÈ¯‰:יׂשראל הרי . »ƒְִֵֵָָ
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(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", טז)ּכמֹו מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה "ּכי »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים כסל"(שם)ּוכסליו עלי  ּפימה קל ∑ÈNk˙."וּיע ׂש ל ׁשֹון 'ּכּסּוי',יׁש ּבלׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב)ּכמֹו: ּכמֹו:(משלי אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה ּדגּוׁש, 'ּכׂשית' ּכתב ואם ערּום", קלֹון טו)"וכסה "ּכי (איוב ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ׁשּנ ּכמֹו ּובּזהּו, ח)אמר:ּגּנהּו נּבּול "אחֹוריהם (יחזקאל אין וגֹו'", ה' היכל אל ִָָָ«¿«≈¿À»ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּזה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגדֹול אבןאבןאבןאבן ִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«
i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּתֹועבה  אבןאבןאבןאבן ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑ עכׁשו ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם היה אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית .ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי) זה' אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, רגילים היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

יהּודי' ‡·˙ÌÎÈ.צלם Ìe¯ÚN ‡Ï∑ ל האדם ׂשערֹות ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא מהם, יראּו עמד לא ְִֶֶ…¿»¬…≈∆ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד לפרׁש ויׁש ּבּספרי. נדר ׁש ּכ יראה, יג)מחמת ׂשעירים (ישעיה ׁשם", ירּקדּו "ּוׂשעירים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הּללּוהם  ׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשדים, אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«
i"yx£ÈLz∑ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם לכם, להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לכם ּתׁשּכח. .מּלהטיב ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

EÏÏÁÓ Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא אּילֹות",(תהלים מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם עזרא עזרא עזרא עזרא .""חיל אבןאבןאבןאבן ≈¿…¿∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ehÔe¯eLÈ ÔÓLiÂ להיֹות ויּתכן יׂשראל. . «ƒ¿«¿ְְְִִִֵֵָָ
יׁשר. ׁשהיה זה ׁשמן והּטעם יׁשר. ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּגזרת

א  מּגזרת ׁשהּוא אֹומר, והראׁשֹון ויׁש ׁשּורּנּו. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ
יחיד: לׁשֹון ׁשהּוא והעד, ּבעיני. הּיׁשר ְְְִֵֵֶַַָָָָהּוא

ËÚ·iÂ טעם לפי ּתבעטּו. לּמה ּכמֹו . «ƒ¿»ְְְֲִִַַָָ
לנפׁשֹו:zÓLהּמקֹום: לאמר חׁשבּו ולא . ַָ»«¿»ְְְְֵַָֹֹ

˙È·Ú:עבה קטני ּכמֹו, .˙ÈNk,אֹומר יׁש . »ƒ»ְְִָָָ»ƒ»ֵֵ
יּמצא  ּכי ּבחלּבֹו. ּפניו ּכּסה ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשהּוא
ּכמֹו ׁשהּוא אמרּו ואחרים הּקל. ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמהּבנין
יּמצא  לא) (ס''א וזה אֹובד. ּכׂשה ְְִִִֵֵֶֶָָֹתעיתי
לּמּלה  ׁשאין ּבעיני, והּנכֹון מהּפעלים. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאחד

ּבעטּת: ּכמֹו וטעמּה, אח. .LBhiÂהּזאת ְְְְַַַָָָָֹ«ƒ
אלהיו: ּובּפה.ÏaÈÂמצֹות ּבמחׁשבה . ְֱִָֹ«¿«≈ְְֶַַָָ

הּוא  הֹוׁשיעֹו, ׁשּלא הּׁשם ׁשחּלל ְִִֵֵֶֶַַָֹוהּנכֹון,
זה  ּגם יׁשּועתֹו. צּור ּכתּוב ּכן על ְִֵֵֶַַָָסּבב.

ּפעלֹו: ּתמים הּצּור ּפירּוׁש על ֳִֵַַַָָָהּפסּוק,

fhe‰‡˜È יּבצר לא ּכמֹו, ּבמחׁשבּתם. . «¿ƒÀְְְְִֵַַָָֹ
זרים:ÌÈ¯Êaמהם: ּבאלהים .˙B·ÚB˙a. ֵֶ¿»ƒִִֵָֹ¿≈

אלילים: ֱִִֵהם
fiÌÈ„MÏ.זֹונים הם אׁשר לּׂשעירים ּכמֹו . «≈ƒְְֲִִִֵֶַ

 ֿ נׁשמתֹו ׁשאּול ּבן יצחק רּבי ּפירׁש ּכן ְְִִִֵֵֵֶַַָָָעל
לּׂשעירים. מּגזרת אבֹותיכם, ׂשערּום לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹעדן,
עּמּה. ואחרת עצמּה מֹוׁשכת לּׁשדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלמ''ד
ּדעּתי, ּולפי אלֹוּה. ּוללא לּׁשדים הּוא, ְְְְֱִִִֵֵַַַֹוכן
ׁשאינם  לּׁשדים ּפירּוׁשֹו, רק .צֹור ִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
אמים  טעם על ׁשדים, ונקראּו ְְְֱִִִִֵֵַַַֹאלהים.

הּדעת: ÌeÚ„Èמּׁשֹוד ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ואי . ִַַַ¡…ƒ…¿»ְֵ
ּבראיה. זה ידעּו ולא אלהים, ׁשהם ְְְְֱִִֵֶֶָָָָֹֹחׁשבּו
לא  וזהּו, ּבהעּתקה. ולא ידעּום, מּלת ְְְְְְִֶַַָָָֹֹֹוזאת

אבֹותיכם: e‡aׂשערּום ·B¯wÓ ÌÈL„Á. ְֲֵֶָ¬»ƒƒ»»
אפילּו קדמֹונים. אינם מעּטים, ְְֲִִִִִֵַַָָמּימים

ידעּום: ולא לא Ìe¯ÚNאבֹותיכם ּפירּוׁש . ְְֲֵֶָֹ¿»ֵֹ

ּכטעם, עליו. ויׂשּתער מּגזרת, מהם. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָׂשערּו
מּגזרת  הּוא וקרֹוב ּבׂשרי. ׂשערת ְְְְֲִִִִַַַַָָּתסמר
ּבני  וכמֹוהּו, .''ּבסמ הּוא ואם ְְְְִֵַָָָָָסערה.
חזקּת וּתּוכל, חזקּתני מּמּני. יצאּו ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָיצאּוני,

מהם: ּפחדּו ולא טעמֹו, והּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹמּמּני.
giÈLz E„ÏÈ ¯eˆ,ותמּה הּנביא ּדּבר . ¿»¿∆ƒְִִֵַַָָ

ּגם  חדׁשים. ועבדּת ,ילד אׁשר ׁשכחּת ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָאי
חּוצבּתם. צּור אל הּביטּו ּכמֹו ,ילד צּור ְְְְִֶֶֶַַָזה
הּׁשם. ּבגבּורת הּכל ּכי היה, מּמּנּו ְְִִִִֵֶַַַָָֹּכאילּו
מּתֹועי  והּתימּה מאּתי. הארץ רֹוקע ְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכמֹו,
זה  וׁשכחּו .ילדּתי הּיֹום אני ּבעבּור ְְְְֲֲִִִֵֶַַָלב,
הּנעלם  והּנח ּתּנׁשה. לא ּכמֹו ּתׁשי, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹהּכתּוב.
הּבלּוע, אלף ׁשהּוא הּדגׁש ּתחת הּתי''ו, ֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
ּובאּו ּתּמחי. אל וכן ה''א. ּתחת ְְִִֵֵַַַַָָוהּיּו''ד
לנקבה  זכר ּבין להפריׁש מלעיל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשניהם
והּנכֹון  נח. ה''א האחרֹון ׁשהאֹות ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּפעלים,



epif`dמח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy
לׁשל  זֹו ּתבה החֹולקת ּבּספרי, הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון אחר ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ּתבֹות:ראּויה ׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הם'? אּיה עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו 'אּתנם ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף עזרא עזרא עזרא עזרא .אמרּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ עליהם ּכנּוס האֹויב ׁשּכעס לא להם אם יּוכל ואם להׁשחיתם, ≈««≈»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּדבר  ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, הּגדּלה יתלה ולא ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה יתלה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻויׁשחיתם,
ּכֹוכ  ּבעבֹודת ּגבּורתם ׁשּלֹולתלֹות הּגדּלה ׁשאין B‚Â',.בים, ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ּגֹוי ‡·„.אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ…«

‰e·z Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ∑ חכמים היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: עזרא עזרא עזרא עזרא ."יׂשּכילּו אבןאבןאבןאבן ≈≈»¿≈»∆¿»ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz '` iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב עזרא עזרא עזרא עזרא .יּתנּו אבןאבןאבןאבן »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑ מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסהסהסהסּגּגּגּגירםירםירםירם והוהוהוה'''' מכרםמכרםמכרםמכרם צצצצּוּוּוּורםרםרםרם ל)ּכּכּכּכיייי לגֹוי (לב, אין ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ּבדֹורנּו ׁשהיּו ל"ע הּׁשמדֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשלט  לא ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע מּמׁש. מּמעל אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשליטה
אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין וחמר וקל ׁשּכן ּכל - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹהאֹויב,

אּלא ּפעם,צצצצּוּוּוּורם רם רם רם ואחד). אמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע מּטעם - הסּגירם וה' מכרם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ה"אנפּת". על לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰ÙÈwz È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ekÌ‰È‡Ù‡.מּלֹות ׁשלׁש ׁשהם אֹומרים יׁש . «¿≈∆ְִִֵֵֶָֹ
אׁשחיתם. ּכמֹו וטעמֹו, ריע. לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָוהּנכֹון,
זכרם. מאנֹוׁש אׁשּביתה אחריו, ׁשּיׁש ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָּבעבּור
ּכדעת  היה ואילּו ימּותּו. ּכּולם ְְְִִֵַַָָָָוהּנה
לא  ּפאה, ּבכל אפיצם ׁשהּטעם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהמדקּדקים,
ּבאּפי. אחריבם אֹומרים, ויׁש הּטעם. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַידּבק

ויבא והּנ אׁשּביתם. ּכמֹו אכריתם טעמֹו, ה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
אּפיהם, אל''ף לּולי נכֹון, וזה ּכפּול. ְֵֵֶֶֶַַַַָָָהּטעם
אאנף  והּטעם, אנּפיהם. להיֹות ראּוי ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיה

וטעם נכֹון: והראׁשֹון ּכלׁשֹון ‡Èz¯Óּבם. . ְְִַַָָָ»«¿ƒְִ
ּבלּבי: אמרּתי אדם, ְְְִִִֵַָָָּבני

fk¯e‚‡.מֹואב וּיגר מּגזרת אפחד, . »ְְִִֶַַַָָָ
ּבּקציר. אגרה מּגזרת אמר, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּמתרּגם

ּדּבר  והּכתּוב ּתגרה. מּלׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָוהּנכֹון,
הּׁשֹומעים: להבין אדם, ּבני ּכדרe¯kÈ. ְְְְִִֵֶֶַָָָ¿«¿

אליהם: וּיתנּכר ּכמֹו, יּכירּו. הפÏk ÏÚt ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ»«»
˙‡Ê:הּׁשבטים על . …ְִַַָ

gk˙BˆÚ „·B‡ ÈBb Èk הּגֹוי ׁשּזה הּנכֹון, . ƒ«≈ֶֶַַָ
הּתאר. ׁשם אבד, ּומּלת יׂשראל. צרי ְִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹהם
וידּוע, הּבי''ת. נפּתח ּכן על סמּוכה, ְְְְִִֵֵַַַַָָוהיא
רק  העֹומדים. מהּפעלים אבד מּלת ְְִִִִֵַַַַָָָּכי
נֹובלת  ּכמֹו, אבד. אל ׁשב עצֹות, ְֵֵֶֶֶַָָּפירּוׁש
אל  סמּו ׁשהּוא ,ּדר ותאבדּו וכן, ְְְֵֶֶֶֶֶָָָֹעליה.
מאּבדי  ׁשאמר הּמתרּגם, הׂשּכיל והּנה .ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּדר

ֵָעצה:
hkeÓÎÁ eÏׁשּיׂשּכילּו חכמים, היּו איּלּו . »¿ְֲִִִֶַָָ

ּבעבּור  ליׂשראל, זאת ּכל ּפעל הּׁשם ְְֲִִֵֵַַַָָָֹּכי
יעׂשה  ּכן ּכי לאחריתם. יבינּו אז ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָעֹונם,

עֹונם: ּבעבּור ֲֲֵַַָהּׁשם
lÛBc¯È ‰ÎÈ‡ יׂשראל חכמּו לּו הּטעם, . ≈»ƒ¿ְְִֵַַַָָ

אלף  מהּצרים אחד ירּדֹוף אי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכילּו
ׁשעזבם  ּבעבּור אם ּכי זה אין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּיׂשראל,
ּבתחּלה  יׂשראל היּו אי אֹומרים, ויׁש ְְְְִִִִֵֵֵָָָָצּורם.

נחלׁשּו: ועּתה אלף, מהם אחד Èkרֹודף ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָƒ
Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ'ה ימּכר וכן, נתנם. ּכמֹו, . »¿»»ְְְְִֵָָֹ

ּבׂשכר  נתנם, ּכאילּו והּטעם סיסרא. ְְְְְִִִֶַַַַָָָאת
מּמׁש: מכירה היא והּנה .‰Ì¯ÈbÒמעׂשיהם. ְְֲִִִֵֵֶַַָָƒ¿ƒ»

ולנּו ּכמֹו, אֹו איׁש. על יסּגֹור ְְְְִִַַַָּכטעם,
ְִִהסּגירֹו:

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבּבּבּבםםםם אכאכאכאכּלּלּלּלהההה כג)חחחחּצּצּצּציייי ּכּכּכּכליםליםליםלים(לב, אינםאינםאינםאינם והםוהםוהםוהם ּכּכּכּכליםליםליםלים ויראה.חחחחּצּצּצּצי י י י (רש"י)חחחחּצּצּצּציייי אהבה הינּו - ּכּכּכּכלים לים לים לים (למּוטב) אינםאינםאינםאינם ּבכלֹות והםוהםוהםוהם - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהּנפׁש
מה' חסד ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ּדר ועל הּנפׁש? לכלֹות מּגיע ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא הוי' ּבאני יהּודי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן
ואדרּבה, ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא הּנפׁש ּכלֹות העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשאדם

ּבגּוף. ּבּנׁשמה חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' עזרא עזרא עזרא עזרא אהבת אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִַַַַַָָ

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד לי ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׂשרֹו על ׂשער מגּדל ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: א ∑ÈÊÓ.מּטּולֹוׁש"א ּדהוה לׁשֹון מזיא, ׂשער, רּמי: ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ¿≈ְְֲֲִֵֶַַָָָ

ּבמזיא  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑:ׁשּנאמר ּבהם, נלחמּו ה)הּׁשדים ׁשדים (איוב והם עּוף", יגּביהּו רׁשף ."ּובני ְְְֵֶַָ¿À≈∆∆ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
È¯È¯Ó ·Ë˜Â∑.מרירי ׁשּׁשמֹו ׁשד –ּוכריתּות ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, ׁשאֹול"(הושע קטב ∑Ó‰aŒÔLÂ˙."אהי ¿∆∆¿ƒƒְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָ¿∆¿≈…

ּוממיתין (ספרי) נֹוׁשכין הרחלים והיּו היה ÙÚ¯.מעׂשה ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ארס ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ¬«…¬≈»»ְְְְִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשפׁשף  ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על הּמים מרּוצת לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ּכּמים העפר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

והֹול העפר עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְֵֶַָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּגיסֹות חרב ּתׁשּכלם לעיר ‡ÓÈ‰.מחּוץ ÌÈ¯„ÁÓe∑,החרב מן ונמלט ּכׁשּבֹורח ƒ¿«∆∆∆ְְְִִֵֶֶַָָ≈¬»ƒ≈»ְְְִִֵֶֶֶַַָ
לּבֹו ּדב חדרי ּבּה. והֹול מת והּוא אימה, מחמת עליו ּתהיה נֹוקפים ׁשּבּבית אימה", "ּומחדרים אחר: ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר: ּכמֹו ּדבר, ט)אימת אּונקלֹוס.(ירמיה ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות עלה "מחּוץ (ספרי)"ּכי אחר: ּדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחּוצֹות, ּׁשעׂשּו מה על יא)ּתׁשּכלֿחרב", לּבׁשת"(ירמיה מזּבחֹות ׂשמּתם ירּוׁשלים חּוצֹות ."ּומסּפר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe∑:ׁשּנאמר חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו מה ח)על ּבחׁש(יחזקאל עֹוׂשים יׂשראל ּבית זקני "אׁשר ≈¬»ƒ≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מׂשּכיתֹו ּבחדרי עזרא עזרא עזרא עזרא ."איׁש אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵַַ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑ מעלי להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ויׁש אֹותם. אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו ט)הפקר, חּברֹו(נחמיה וכן להפקר, לפאה", ּותחּלקם ועממים ממלכֹות להם "וּתּתן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

'אאפאיהם', לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', רגזי 'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמנחם.
ּכמֹו: ליס ֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת מה)א' טז)"אאּזר",(ישעיה אינּה(איוב ה ּתיכֹונה והא' פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

bk‰tÒ‡,והּנכֹון אֹוסיף. ּכמֹו אֹומר, יׁש . «¿∆ְְִֵֵַָ
הּוא  ואם ּתסּפה. האף מּגזרת אכּלה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַּכמֹו
ׁשּלא  רעה ּתּׁשאר ׁשּלא והּטעם, אחר. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּבנין
ּתבאנה  לחּצים. הּדעֹות, ודּמה ְְְִִִִֵֵַָָָֹּתביאם.

מהם: להּׁשמר יכֹולת ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶָּפתאֹום,
ck·Ú¯ ÈÊÓ מּגזרת רעב. ׂשרּופי ּכמֹו . ¿≈»»ְְְִִֵַָָ

לאּתּונא: ¯ÛLלמזא ÈÓeÁÏe.עּוף אכּולי . ְְֵֵַָ¿≈∆∆ֲֵ
ּבעיני, והּנכֹון עּוף. יגּביהּו רׁשף ּובני ְְְְְִֵֵֶֶַַַָּכמֹו
והם  הרעים, הּׁשפטים הארּבעה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשהזּכיר

וקטב  רׁשף ּולחּומי רעב. מזי וזהּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָרעב.
ּבם, אׁשּלח ּבהמֹות וׁשן הּדבר. זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָמרירי
יהיה  והּנה חרב. ּתׁשּכל מחּוץ וחרב, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָחּיה.
אׁש. רׁשפי רׁשפיה ּכמֹו רׁשף, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָּפירּוׁש
ּכמֹו וקטב, האויר. ׁשּיתחּמם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָוהּטעם,

ּכמרירי È¯È¯Óהכרתה: ּכמֹו ּבאויר, מרירּות . ְַָָ¿ƒƒְְְֲִִִִֵָ
ּכמֹו צהרים. יׁשּוד מּקטב ּכתּוב, וכן ְְֳִִֵֶֶָָָָיֹום.
רּבים: וכן אכּולי. ּכמֹו רׁשף ּולחּומי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַהּדבר.

¯ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÚ,והחּמה .לנׁשֹו . ƒ¬«¬≈»»ְְִֵַָ

הּׂשרפים. ּכמֹו עפר, וטעם לנׁשיכה. ְְְְִִִִַַַָָָָּכּנּוי

ייראם. רֹואם, ּכל ּכי מּיראה. זֹוחלי, ְֲִִִִִֵֵַָָָָּומּלת
וחברֹו, הּׁשם. ּתֹואר יׁש ּכי האימים. ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּכטעם

ּברכאל: ּבן ְֱִֵֶֶַַּבאליהּוא
dk¯eÁa Ìb וטעם חרב: ּתׁשּכל עם ּדבק . ««ְְִֵֶֶֶַַַָ
Ìb והּנה ּפירׁשּתי. ּכאׁשר הּלׁשֹון, ּכמׁשּפט . «ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

עם  זקנים ּבתּולֹות, וגם ּבחּורים הּכל, ְְְִִִִֵֵַַַֹחּבר
ְִָנערים:



מט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy
לׁשל  זֹו ּתבה החֹולקת ּבּספרי, הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון אחר ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ּתבֹות:ראּויה ׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הם'? אּיה עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו 'אּתנם ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף עזרא עזרא עזרא עזרא .אמרּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ עליהם ּכנּוס האֹויב ׁשּכעס לא להם אם יּוכל ואם להׁשחיתם, ≈««≈»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּדבר  ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, הּגדּלה יתלה ולא ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה יתלה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻויׁשחיתם,
ּכֹוכ  ּבעבֹודת ּגבּורתם ׁשּלֹולתלֹות הּגדּלה ׁשאין B‚Â',.בים, ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ּגֹוי ‡·„.אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ…«

‰e·z Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ∑ חכמים היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: עזרא עזרא עזרא עזרא ."יׂשּכילּו אבןאבןאבןאבן ≈≈»¿≈»∆¿»ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz '` iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב עזרא עזרא עזרא עזרא .יּתנּו אבןאבןאבןאבן »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑ מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסהסהסהסּגּגּגּגירםירםירםירם והוהוהוה'''' מכרםמכרםמכרםמכרם צצצצּוּוּוּורםרםרםרם ל)ּכּכּכּכיייי לגֹוי (לב, אין ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ּבדֹורנּו ׁשהיּו ל"ע הּׁשמדֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשלט  לא ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע מּמׁש. מּמעל אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשליטה
אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין וחמר וקל ׁשּכן ּכל - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹהאֹויב,

אּלא ּפעם,צצצצּוּוּוּורם רם רם רם ואחד). אמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע מּטעם - הסּגירם וה' מכרם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ה"אנפּת". על לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰ÙÈwz È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ekÌ‰È‡Ù‡.מּלֹות ׁשלׁש ׁשהם אֹומרים יׁש . «¿≈∆ְִִֵֵֶָֹ
אׁשחיתם. ּכמֹו וטעמֹו, ריע. לֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָוהּנכֹון,
זכרם. מאנֹוׁש אׁשּביתה אחריו, ׁשּיׁש ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָּבעבּור
ּכדעת  היה ואילּו ימּותּו. ּכּולם ְְְִִֵַַָָָָוהּנה
לא  ּפאה, ּבכל אפיצם ׁשהּטעם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהמדקּדקים,
ּבאּפי. אחריבם אֹומרים, ויׁש הּטעם. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַידּבק

ויבא והּנ אׁשּביתם. ּכמֹו אכריתם טעמֹו, ה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
אּפיהם, אל''ף לּולי נכֹון, וזה ּכפּול. ְֵֵֶֶֶַַַַָָָהּטעם
אאנף  והּטעם, אנּפיהם. להיֹות ראּוי ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיה

וטעם נכֹון: והראׁשֹון ּכלׁשֹון ‡Èz¯Óּבם. . ְְִַַָָָ»«¿ƒְִ
ּבלּבי: אמרּתי אדם, ְְְִִִֵַָָָּבני

fk¯e‚‡.מֹואב וּיגר מּגזרת אפחד, . »ְְִִֶַַַָָָ
ּבּקציר. אגרה מּגזרת אמר, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּמתרּגם

ּדּבר  והּכתּוב ּתגרה. מּלׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָוהּנכֹון,
הּׁשֹומעים: להבין אדם, ּבני ּכדרe¯kÈ. ְְְְִִֵֶֶַָָָ¿«¿

אליהם: וּיתנּכר ּכמֹו, יּכירּו. הפÏk ÏÚt ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ»«»
˙‡Ê:הּׁשבטים על . …ְִַַָ

gk˙BˆÚ „·B‡ ÈBb Èk הּגֹוי ׁשּזה הּנכֹון, . ƒ«≈ֶֶַַָ
הּתאר. ׁשם אבד, ּומּלת יׂשראל. צרי ְִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹהם
וידּוע, הּבי''ת. נפּתח ּכן על סמּוכה, ְְְְִִֵֵַַַַָָוהיא
רק  העֹומדים. מהּפעלים אבד מּלת ְְִִִִֵַַַַָָָּכי
נֹובלת  ּכמֹו, אבד. אל ׁשב עצֹות, ְֵֵֶֶֶַָָּפירּוׁש
אל  סמּו ׁשהּוא ,ּדר ותאבדּו וכן, ְְְֵֶֶֶֶֶָָָֹעליה.
מאּבדי  ׁשאמר הּמתרּגם, הׂשּכיל והּנה .ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּדר

ֵָעצה:
hkeÓÎÁ eÏׁשּיׂשּכילּו חכמים, היּו איּלּו . »¿ְֲִִִֶַָָ

ּבעבּור  ליׂשראל, זאת ּכל ּפעל הּׁשם ְְֲִִֵֵַַַָָָֹּכי
יעׂשה  ּכן ּכי לאחריתם. יבינּו אז ְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָעֹונם,

עֹונם: ּבעבּור ֲֲֵַַָהּׁשם
lÛBc¯È ‰ÎÈ‡ יׂשראל חכמּו לּו הּטעם, . ≈»ƒ¿ְְִֵַַַָָ

אלף  מהּצרים אחד ירּדֹוף אי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׂשּכילּו
ׁשעזבם  ּבעבּור אם ּכי זה אין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּיׂשראל,
ּבתחּלה  יׂשראל היּו אי אֹומרים, ויׁש ְְְְִִִִֵֵֵָָָָצּורם.

נחלׁשּו: ועּתה אלף, מהם אחד Èkרֹודף ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָƒ
Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ'ה ימּכר וכן, נתנם. ּכמֹו, . »¿»»ְְְְִֵָָֹ

ּבׂשכר  נתנם, ּכאילּו והּטעם סיסרא. ְְְְְִִִֶַַַַָָָאת
מּמׁש: מכירה היא והּנה .‰Ì¯ÈbÒמעׂשיהם. ְְֲִִִֵֵֶַַָָƒ¿ƒ»

ולנּו ּכמֹו, אֹו איׁש. על יסּגֹור ְְְְִִַַַָּכטעם,
ְִִהסּגירֹו:

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבּבּבּבםםםם אכאכאכאכּלּלּלּלהההה כג)חחחחּצּצּצּציייי ּכּכּכּכליםליםליםלים(לב, אינםאינםאינםאינם והםוהםוהםוהם ּכּכּכּכליםליםליםלים ויראה.חחחחּצּצּצּצי י י י (רש"י)חחחחּצּצּצּציייי אהבה הינּו - ּכּכּכּכלים לים לים לים (למּוטב) אינםאינםאינםאינם ּבכלֹות והםוהםוהםוהם - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹהּנפׁש
מה' חסד ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ּדר ועל הּנפׁש? לכלֹות מּגיע ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא הוי' ּבאני יהּודי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן
ואדרּבה, ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא הּנפׁש ּכלֹות העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשאדם

ּבגּוף. ּבּנׁשמה חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' עזרא עזרא עזרא עזרא אהבת אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִַַַַַָָ

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד לי ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבׂשרֹו על ׂשער מגּדל ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: א ∑ÈÊÓ.מּטּולֹוׁש"א ּדהוה לׁשֹון מזיא, ׂשער, רּמי: ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ¿≈ְְֲֲִֵֶַַָָָ

ּבמזיא  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑:ׁשּנאמר ּבהם, נלחמּו ה)הּׁשדים ׁשדים (איוב והם עּוף", יגּביהּו רׁשף ."ּובני ְְְֵֶַָ¿À≈∆∆ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
È¯È¯Ó ·Ë˜Â∑.מרירי ׁשּׁשמֹו ׁשד –ּוכריתּות ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, ׁשאֹול"(הושע קטב ∑Ó‰aŒÔLÂ˙."אהי ¿∆∆¿ƒƒְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָ¿∆¿≈…

ּוממיתין (ספרי) נֹוׁשכין הרחלים והיּו היה ÙÚ¯.מעׂשה ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ארס ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ¬«…¬≈»»ְְְְִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשפׁשף  ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על הּמים מרּוצת לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ּכּמים העפר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

והֹול העפר עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְֵֶַָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּגיסֹות חרב ּתׁשּכלם לעיר ‡ÓÈ‰.מחּוץ ÌÈ¯„ÁÓe∑,החרב מן ונמלט ּכׁשּבֹורח ƒ¿«∆∆∆ְְְִִֵֶֶַָָ≈¬»ƒ≈»ְְְִִֵֶֶֶַַָ
לּבֹו ּדב חדרי ּבּה. והֹול מת והּוא אימה, מחמת עליו ּתהיה נֹוקפים ׁשּבּבית אימה", "ּומחדרים אחר: ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר: ּכמֹו ּדבר, ט)אימת אּונקלֹוס.(ירמיה ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות עלה "מחּוץ (ספרי)"ּכי אחר: ּדבר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחּוצֹות, ּׁשעׂשּו מה על יא)ּתׁשּכלֿחרב", לּבׁשת"(ירמיה מזּבחֹות ׂשמּתם ירּוׁשלים חּוצֹות ."ּומסּפר ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

‰ÓÈ‡ ÌÈ¯„ÁÓe∑:ׁשּנאמר חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו מה ח)על ּבחׁש(יחזקאל עֹוׂשים יׂשראל ּבית זקני "אׁשר ≈¬»ƒ≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מׂשּכיתֹו ּבחדרי עזרא עזרא עזרא עזרא ."איׁש אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵַַ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑ מעלי להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ויׁש אֹותם. אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו ט)הפקר, חּברֹו(נחמיה וכן להפקר, לפאה", ּותחּלקם ועממים ממלכֹות להם "וּתּתן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

'אאפאיהם', לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', רגזי 'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמנחם.
ּכמֹו: ליס ֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת מה)א' טז)"אאּזר",(ישעיה אינּה(איוב ה ּתיכֹונה והא' פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

bk‰tÒ‡,והּנכֹון אֹוסיף. ּכמֹו אֹומר, יׁש . «¿∆ְְִֵֵַָ
הּוא  ואם ּתסּפה. האף מּגזרת אכּלה. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַּכמֹו
ׁשּלא  רעה ּתּׁשאר ׁשּלא והּטעם, אחר. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּבנין
ּתבאנה  לחּצים. הּדעֹות, ודּמה ְְְִִִִֵֵַָָָֹּתביאם.

מהם: להּׁשמר יכֹולת ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶָּפתאֹום,
ck·Ú¯ ÈÊÓ מּגזרת רעב. ׂשרּופי ּכמֹו . ¿≈»»ְְְִִֵַָָ

לאּתּונא: ¯ÛLלמזא ÈÓeÁÏe.עּוף אכּולי . ְְֵֵַָ¿≈∆∆ֲֵ
ּבעיני, והּנכֹון עּוף. יגּביהּו רׁשף ּובני ְְְְְִֵֵֶֶַַַָּכמֹו
והם  הרעים, הּׁשפטים הארּבעה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשהזּכיר

וקטב  רׁשף ּולחּומי רעב. מזי וזהּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָרעב.
ּבם, אׁשּלח ּבהמֹות וׁשן הּדבר. זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָמרירי
יהיה  והּנה חרב. ּתׁשּכל מחּוץ וחרב, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָחּיה.
אׁש. רׁשפי רׁשפיה ּכמֹו רׁשף, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָּפירּוׁש
ּכמֹו וקטב, האויר. ׁשּיתחּמם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָוהּטעם,

ּכמרירי È¯È¯Óהכרתה: ּכמֹו ּבאויר, מרירּות . ְַָָ¿ƒƒְְְֲִִִִֵָ
ּכמֹו צהרים. יׁשּוד מּקטב ּכתּוב, וכן ְְֳִִֵֶֶָָָָיֹום.
רּבים: וכן אכּולי. ּכמֹו רׁשף ּולחּומי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַהּדבר.

¯ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÚ,והחּמה .לנׁשֹו . ƒ¬«¬≈»»ְְִֵַָ

הּׂשרפים. ּכמֹו עפר, וטעם לנׁשיכה. ְְְְִִִִַַַָָָָּכּנּוי

ייראם. רֹואם, ּכל ּכי מּיראה. זֹוחלי, ְֲִִִִִֵֵַָָָָּומּלת
וחברֹו, הּׁשם. ּתֹואר יׁש ּכי האימים. ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּכטעם

ּברכאל: ּבן ְֱִֵֶֶַַּבאליהּוא
dk¯eÁa Ìb וטעם חרב: ּתׁשּכל עם ּדבק . ««ְְִֵֶֶֶַַַָ
Ìb והּנה ּפירׁשּתי. ּכאׁשר הּלׁשֹון, ּכמׁשּפט . «ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

עם  זקנים ּבתּולֹות, וגם ּבחּורים הּכל, ְְְִִִִֵֵַַַֹחּבר
ְִָנערים:



epif`dנ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑הּללּו ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶַָָֹ
ּכמֹו עליהם, לו)האמּורים לתת (איוב 'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר עּמים", ידין ּבם "ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו ּדּבּור, ּתחּלת לׁשֹון אּלא מעלה, ׁשל לּדברים כה)טעם עליהם (ויקרא ּכׁשּיבאּו הארץ", אל תבאּו "ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עבדיו  על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ויתנחם הּללּו עליהם מׁשּפטים ּולרחם מחׁשבה ∑ÌÁ˙È.לׁשּוב הפ לׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָƒ¿∆»ְֲֵֶַָָ

להרע  אֹו È„.להטיב ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È Èk∑ יד ּכי ּבהם ּכׁשּיראה ואפס עליהם מאד וחֹוזקת הֹולכת האֹויב ְְִֵַָƒƒ¿∆ƒ»¿«»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ועזּוב  ּבהם ∑eˆÚ¯.עצּור ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר ידי על הּמֹוׁשל ∑eÊÚ·.נֹוׁשע הּוא ועֹוצר עֹוזב. ידי על ְָָ»ְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ»ְְֵֵֵֵַַ

מיינטינדו"ר  לע"ז ּבלׁשֹון האֹויב, על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ּבעם הּנֹוׁשע ∑eˆÚ¯.העֹוצר הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ»ַָ
הּמֹוׁשל  ּכמֹו∑eÊÚ·.ּבמעצֹור ג)מחּזק, החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את מט)"וּיעזבּו עּזבה (ירמיה לא אי" ְֲֵַַ»ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻ

ּתהּלה  עזרא עזרא עזרא עזרא ."עיר אבןאבןאבןאבן ְִִָ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«
i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡BÓÈ‰Ï.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא È‡∑ׁשעבדּו ּכֹוכבים ·B.עבֹודת eÈÒÁ ¯eˆ∑ הּסלע ¿»«ֲֵֶַָָ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»ֶַַ

הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין ׁשהיּו ּכלֹומר והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ נסיכם יין וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו אֹוכלים, אלהּות אֹותן È‰È.היּו ¬∆≈∆¿»≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ¿ƒ
‰¯˙Ò ÌÎÈÏÚ∑ ּומסּתֹור מחסה לכם יהיה הּצּור עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹותֹו אבןאבןאבןאבן ¬≈∆ƒ¿»ְְֲִִֶֶֶַַָ

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ואין ׁשאֹוׁשיעכם הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין עליכם ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבידי  ‰e‡.מֹוחה È‡ È‡∑ להׁשּפיל להרים אני È„nÚ.ואני ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִֶָ¬ƒ¬ƒְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ּבי עזרא עזרא עזרא עזרא .הּפֹוׁשעים אבןאבןאבןאבן ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַ

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

˙ÚÏ סֹוד והּוא רעה. ליֹום רׁשע וגם ּכמֹו . ¿≈ְְְְַָָָָ
˜¯B·ּגדֹול: Èk הּנקמה ּכי יחׁשבּו ואל . ָƒ»ְְְְִַַַָָ

ּבזרעם: BÓÏּתהיה ˙B„È˙Ú LÁÂוחׁש . ְְְִֶַָ¿»¬ƒ»ְָ
צעדה. ּבנֹות ּכמֹו מהעתידֹות, מהם אחד ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָּכל
ּומּלת  נכֹון. והראׁשֹון עתידֹות. יֹום חׁש ְֲִִִַָָָאֹו

וטעם מהּׁשנּיים: הרעֹות B„È˙Ú˙חׁש, . ְְִִֵַַַָ¬ƒָָ
עליהם: לבא ֲֲִֵֶָָֹהעתידֹות

elBnÚ '‰ ÔÈ„È Èk.מהם עּמֹו ּדין יּקח . ƒ»ƒ«ִִֵֶַַ
ריבי: וריבה אלהים ׁשפטני .ÌÁ˙Èּכמֹו, ְְְֱִִִִִֵָָֹƒ¿∆»

È„ּפירׁשּתיו: ˙ÏÊ‡.יׂשראל יד אזלת . ְִֵַ»¿«»ְְִֵַַָָ
ּגם  ּכי ה''א, ּתחת והּתי''ו הּכח. ְְִֵַַַַַַַַַָֹוהּטעם,

לּנׂשיא: וׁשּבת וכן, הּנקבה. סימני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּתיהן
·eÊÚÂ ¯eˆÚ ÒÙ‡Â הּנׁשּבים יהיּו ּכאׁשר . ¿∆∆»¿»ְְֲִִִֶַַ

ועּתה  מהם. ויעזֹובּו מהם יּלקחּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָרּבים,
הּכל: יאבד ְִַַַֹֹּכמעט

fl¯Ó‡Â:האֹויב .B· eÈÒÁ ¯eˆ ּכאׁשר . ¿»«ֵָ»»ֲֶַ
ְִֵַּפירׁשּתי:

gleÏÎ‡È ּכי ׁשחׁשבּו האֹויבים, ּכדברי . …≈ְְְְִִִֵֶָָ
רּבים  ּבלׁשֹון וכן לּׁשם. מאכל ְְֲִִֵֵַַַָָהעֹולֹות
לבּדי  הּוא אני אני ּכתּוב, ּכן על ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָּכדבריהם.

עּמדי: אלהים ואין ÌÎÈÒאחד, ÔÈÈ,ּכמֹו . ְֱִִִֵֶָָֹ≈¿ƒ»ְ
יין  אֹומר, יׁש ׁשמֹות. ׁשני ויהיּו יין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַונסּכֹו

היה  הּמלא ּכי מדין. נסיכי ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָמלּכם,
אלי: קרֹוב והראׁשֹון העֹולה. יין ְִֵֵֵַָָָָנֹותן

ÌÎe¯ÊÚÈÂּתאמרּו ואם ּברכנּוכם. ּכמֹו . ¿«¿¿∆ְְְְִֵֶַֹ
הּבאֹות: מהּצרֹות יסּתירכם אחד, ְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

hlÈ‡ È‡אֹו אנכי. אנכי ּכמֹו ּפעמים, . ¬ƒ¬ƒְֲִִִַַָָֹֹ
ּכי  הּנכֹון, והּוא אׁשּנה. ולא הּוא אני ְְֲֲִִִֶַַָֹּכי
יׂשרא  את ׁשהמּתי הּוא אני ּפֹועל. עּמֹו ל אין ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ואין  נּצֹולּו, לא הם והּנה אֹותם. אחּיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹואני
עׂשֹותי  עד מּידי אּתם ּגם מּידי. אתכם ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּציל
מּזה  ּכי אֹומרים, ורּבים ּבכם. הּמׁשּפט ְְְִִִִִֶֶֶַַָָאת
והעד, הּבא. העֹולם חּיי נלמֹוד ְְִֵֵַַַָָָָָהּכתּוב

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«
i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑,הּנּצחֹון ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם להבין לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

סלע  לׁשֹון ׁשּבּמקרא צּור ּכל סלעם, ּכסלענּו לא ּכי צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד .ׁשהרי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ÌÈÏÈÏt eÈ·ÈB‡Â∑להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי אֹותנּו, ׁשֹופטים אֹויבינּו להם)ועכׁשו מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרים אבןאבןאבןאבן ¿¿≈¿ƒƒְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ מעׂשה ׁשּמעׂשיהם לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ּבלּבי אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ועמֹורה  ּכמֹו:∑Ó„L˙.סדם ּתבּואה, ג)ׂשדה אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"וׁשדמֹות ב קדרֹון"(מלכים ."ּבׁשדמֹות ְֲַָֹ«¿…ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹ
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מר BÓÏ.עׂשב ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ ּתרּגם וכן ּפרענּותם, מעׂשיהם לפי להם, ראּוי מר מׁשקה ƒ¿≈ֵֶַ«¿¿…¿……»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמררּותהֹון' עֹובדיהֹון 'ותׁשלמת .אּונקלֹוס: ְְְְְְִֵַָָָֻ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ מׁשּתה ּכֹוס נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ּתּנינּיא כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
ÌÈ˙t.ּפרענּותם  L‡¯Â∑ אכזרי אֹויב .לּנׁשּו אכזר ׁשהּוא מהם ּכֹוסם, ויּפרע עזרא עזרא עזרא עזרא .יבא אבןאבןאבןאבן ְָָֻ¿…¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«
i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,לפני ּכתרּגּומֹו ּוׁשמּורים ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי הם .ּכסבּורים ¬…»Àƒ»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

‡e‰Œ‡Ï‰∑ עּמדי ּכמּוס ׁשדמֹותם ּותבּואת ּגפנם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרי  אבןאבןאבןאבן ¬…ְְְְִִִַַַָָָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ויׁש ּגמּולם. להם י ׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
מּגזרת והּוא 'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", ה)מפרׁשים ואימתי (ירמיה והּדּבּור. ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

– להם? ¯‚ÌÏאׁשּלם ËeÓz ˙ÚÏ∑ עליו סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות ‡Ì„È.ּכׁשּתּתֹום ÌBÈ ·B¯˜ Èk∑ ֲֵֶַָ¿≈»«¿»ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ»≈»
הרּבה  ׁשלּוחים ידי על להביא לפני ּומזּמן קרֹוב אידם, יֹום עליהם להביא BÓÏ.ּכׁשארצה ˙„˙Ú LÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿»¬ƒ…»

להם  העתידֹות יבאּו ה)ּכמֹו∑LÁÂ.ּומהר ּתֹוכחה (ישעיה ּדברי מׁשה עליהם העיד ּכאן עד יחיׁשה". "ימהר ֲִֵֶַָָָֹ¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עליהם  העיד ואיל מּכאן מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, הּזאת הּׁשירה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻלהיֹות

למעלה: אמר אׁשר ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ּתנחּומין ל)ּדברי ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה עזרא עזרא עזרא עזרא ."הדברים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

`lÌ¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk.מׁשה ּדברי . ƒ…¿≈»ְִֵֶֹ
ּכי  והּטעם, עצֹות. אֹובד ּגֹוי ּכי ְִִֵֵַַַַּפירּוׁש,
ולא  ּכצּורנּו, צּור להם ואין מכרנּו, ְְְְֵֵֵֶָָָֹצּורנּו
ולא  אֹומר, הּוא וכן מּמּנּו. טֹובים ְְִִֵֵֵֶֹהם
למדּתי  ולא ּכמֹו, וגֹו'. ּפלילים ְְְְְְִִִֵַָֹאֹויבינּו
ואֹויבינּו ּכן ׁשהּוא אֹומר, ויׁש וגֹו'. ְְְְְֵֵֵֵֶָָחכמה
סדֹום: מּגפן עם ּדבק אינּנּו לכן ּכן. ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָיֹודּו

˙Ó„MÓe:מרֹורֹות אׁשּכלֹות וכן ּכפּול. . ƒ«¿…ְְְְֵַָ

bl˙ÓÁ הּתּנינים חמת ּכסם הּיין, והּנה . ¬«ְְֲִִִִֵַַַַַַ
ÌÈ˙tּבחּמה: L‡¯Â.ּפתן חּור על ּכמֹו, . ְֵָ¿…¿»ƒְֶַָ

ּבוי''ו: ּכחבריו הּוא ּבאל''ף, הּוא ְְְֲִֵֶַָָָואם
¯ÊÎ‡ אצּבע ּכאל''ף נֹוסף, והאל''ף ּתקיף. . «¿»ְְְִֶֶֶַַַָָָ

ְְֶַואזרֹוע:
clÈ„nÚ ÒeÓk ‡e‰ ‡Ï‰.הּׁשם ּדברי . ¬…»ƒ»ƒְִֵֵַ

ׁשהּוא  אלי, והּקרֹוב הּגזרֹות. על אֹומר, ְְֵֵֵֵֶַַַַָיׁש
עד  ׁשמּור הּוא ּפתנים, ראׁש ׁשהּוא ְִֵֶַָָָֹיינם,

הּמקֹום  מּטעם ּכמּוס, ּומּלת ְִִִֶַַַַָָׁשּיׁשּתּוהּו.
מׁשּפחה: לּה אין ּכי Ìe˙Áידּועה, ְְִִֵָָָָ»

È˙B¯ˆB‡a ׁשמּור הּוא רק יד, ּבֹו ּתּגע ׁשּלא . ¿¿»ִֶַַָָֹ
מהם: להּנקם ְִֵֵֶֶָָלהם

dlÌlLÂ Ì˜ ÈÏ את הלא ּכמֹו ׁשם, . ƒ»»¿ƒ≈ְֲֵֶֹ
לׁשּלם  הּׁשּלם, ולי הּנקם לי והּטעם, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהקטר.

ּכמעׂשיהם: ¯‚ÌÏלהם ËeÓz ˙ÚÏ. ְֲֵֶֶַָ¿≈»«¿»
וטעם  לעמֹוד: יּוכלּו ולא ׁשּיּפלּו ְְְְְֲִֶַַַַַַֹוהּטעם,
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(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑הּללּו ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶַָָֹ
ּכמֹו עליהם, לו)האמּורים לתת (איוב 'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר עּמים", ידין ּבם "ּכי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו ּדּבּור, ּתחּלת לׁשֹון אּלא מעלה, ׁשל לּדברים כה)טעם עליהם (ויקרא ּכׁשּיבאּו הארץ", אל תבאּו "ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עבדיו  על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ויתנחם הּללּו עליהם מׁשּפטים ּולרחם מחׁשבה ∑ÌÁ˙È.לׁשּוב הפ לׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָƒ¿∆»ְֲֵֶַָָ

להרע  אֹו È„.להטיב ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È Èk∑ יד ּכי ּבהם ּכׁשּיראה ואפס עליהם מאד וחֹוזקת הֹולכת האֹויב ְְִֵַָƒƒ¿∆ƒ»¿«»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ועזּוב  ּבהם ∑eˆÚ¯.עצּור ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר ידי על הּמֹוׁשל ∑eÊÚ·.נֹוׁשע הּוא ועֹוצר עֹוזב. ידי על ְָָ»ְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ»ְְֵֵֵֵַַ

מיינטינדו"ר  לע"ז ּבלׁשֹון האֹויב, על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ּבעם הּנֹוׁשע ∑eˆÚ¯.העֹוצר הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻ»ַָ
הּמֹוׁשל  ּכמֹו∑eÊÚ·.ּבמעצֹור ג)מחּזק, החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את מט)"וּיעזבּו עּזבה (ירמיה לא אי" ְֲֵַַ»ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻ

ּתהּלה  עזרא עזרא עזרא עזרא ."עיר אבןאבןאבןאבן ְִִָ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«
i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡BÓÈ‰Ï.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא È‡∑ׁשעבדּו ּכֹוכבים ·B.עבֹודת eÈÒÁ ¯eˆ∑ הּסלע ¿»«ֲֵֶַָָ≈¡…≈ְֲִֶַָָ»»ֶַַ

הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין ׁשהיּו ּכלֹומר והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ נסיכם יין וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו אֹוכלים, אלהּות אֹותן È‰È.היּו ¬∆≈∆¿»≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ¿ƒ
‰¯˙Ò ÌÎÈÏÚ∑ ּומסּתֹור מחסה לכם יהיה הּצּור עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹותֹו אבןאבןאבןאבן ¬≈∆ƒ¿»ְְֲִִֶֶֶַַָ

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ואין ׁשאֹוׁשיעכם הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין עליכם ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבידי  ‰e‡.מֹוחה È‡ È‡∑ להׁשּפיל להרים אני È„nÚ.ואני ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִֶָ¬ƒ¬ƒְְְֲֲִִִִַַָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ּבי עזרא עזרא עזרא עזרא .הּפֹוׁשעים אבןאבןאבןאבן ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒְִִַ

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

˙ÚÏ סֹוד והּוא רעה. ליֹום רׁשע וגם ּכמֹו . ¿≈ְְְְַָָָָ
˜¯B·ּגדֹול: Èk הּנקמה ּכי יחׁשבּו ואל . ָƒ»ְְְְִַַַָָ

ּבזרעם: BÓÏּתהיה ˙B„È˙Ú LÁÂוחׁש . ְְְִֶַָ¿»¬ƒ»ְָ
צעדה. ּבנֹות ּכמֹו מהעתידֹות, מהם אחד ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָּכל
ּומּלת  נכֹון. והראׁשֹון עתידֹות. יֹום חׁש ְֲִִִַָָָאֹו

וטעם מהּׁשנּיים: הרעֹות B„È˙Ú˙חׁש, . ְְִִֵַַַָ¬ƒָָ
עליהם: לבא ֲֲִֵֶָָֹהעתידֹות

elBnÚ '‰ ÔÈ„È Èk.מהם עּמֹו ּדין יּקח . ƒ»ƒ«ִִֵֶַַ
ריבי: וריבה אלהים ׁשפטני .ÌÁ˙Èּכמֹו, ְְְֱִִִִִֵָָֹƒ¿∆»

È„ּפירׁשּתיו: ˙ÏÊ‡.יׂשראל יד אזלת . ְִֵַ»¿«»ְְִֵַַָָ
ּגם  ּכי ה''א, ּתחת והּתי''ו הּכח. ְְִֵַַַַַַַַַָֹוהּטעם,

לּנׂשיא: וׁשּבת וכן, הּנקבה. סימני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּתיהן
·eÊÚÂ ¯eˆÚ ÒÙ‡Â הּנׁשּבים יהיּו ּכאׁשר . ¿∆∆»¿»ְְֲִִִֶַַ

ועּתה  מהם. ויעזֹובּו מהם יּלקחּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָרּבים,
הּכל: יאבד ְִַַַֹֹּכמעט

fl¯Ó‡Â:האֹויב .B· eÈÒÁ ¯eˆ ּכאׁשר . ¿»«ֵָ»»ֲֶַ
ְִֵַּפירׁשּתי:

gleÏÎ‡È ּכי ׁשחׁשבּו האֹויבים, ּכדברי . …≈ְְְְִִִֵֶָָ
רּבים  ּבלׁשֹון וכן לּׁשם. מאכל ְְֲִִֵֵַַַָָהעֹולֹות
לבּדי  הּוא אני אני ּכתּוב, ּכן על ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָּכדבריהם.

עּמדי: אלהים ואין ÌÎÈÒאחד, ÔÈÈ,ּכמֹו . ְֱִִִֵֶָָֹ≈¿ƒ»ְ
יין  אֹומר, יׁש ׁשמֹות. ׁשני ויהיּו יין. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַונסּכֹו

היה  הּמלא ּכי מדין. נסיכי ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָמלּכם,
אלי: קרֹוב והראׁשֹון העֹולה. יין ְִֵֵֵַָָָָנֹותן

ÌÎe¯ÊÚÈÂּתאמרּו ואם ּברכנּוכם. ּכמֹו . ¿«¿¿∆ְְְְִֵֶַֹ
הּבאֹות: מהּצרֹות יסּתירכם אחד, ְְִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

hlÈ‡ È‡אֹו אנכי. אנכי ּכמֹו ּפעמים, . ¬ƒ¬ƒְֲִִִַַָָֹֹ
ּכי  הּנכֹון, והּוא אׁשּנה. ולא הּוא אני ְְֲֲִִִֶַַָֹּכי
יׂשרא  את ׁשהמּתי הּוא אני ּפֹועל. עּמֹו ל אין ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ואין  נּצֹולּו, לא הם והּנה אֹותם. אחּיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹואני
עׂשֹותי  עד מּידי אּתם ּגם מּידי. אתכם ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּציל
מּזה  ּכי אֹומרים, ורּבים ּבכם. הּמׁשּפט ְְְִִִִִֶֶֶַַָָאת
והעד, הּבא. העֹולם חּיי נלמֹוד ְְִֵֵַַַָָָָָהּכתּוב

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«
i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑,הּנּצחֹון ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם להבין לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

סלע  לׁשֹון ׁשּבּמקרא צּור ּכל סלעם, ּכסלענּו לא ּכי צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד .ׁשהרי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ÌÈÏÈÏt eÈ·ÈB‡Â∑להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי אֹותנּו, ׁשֹופטים אֹויבינּו להם)ועכׁשו מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: עזרא עזרא עזרא עזרא .(ספרים אבןאבןאבןאבן ¿¿≈¿ƒƒְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ מעׂשה ׁשּמעׂשיהם לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ּבלּבי אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ועמֹורה  ּכמֹו:∑Ó„L˙.סדם ּתבּואה, ג)ׂשדה אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"וׁשדמֹות ב קדרֹון"(מלכים ."ּבׁשדמֹות ְֲַָֹ«¿…ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹ
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מר BÓÏ.עׂשב ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ ּתרּגם וכן ּפרענּותם, מעׂשיהם לפי להם, ראּוי מר מׁשקה ƒ¿≈ֵֶַ«¿¿…¿……»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמררּותהֹון' עֹובדיהֹון 'ותׁשלמת .אּונקלֹוס: ְְְְְְִֵַָָָֻ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ מׁשּתה ּכֹוס נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ּתּנינּיא כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
ÌÈ˙t.ּפרענּותם  L‡¯Â∑ אכזרי אֹויב .לּנׁשּו אכזר ׁשהּוא מהם ּכֹוסם, ויּפרע עזרא עזרא עזרא עזרא .יבא אבןאבןאבןאבן ְָָֻ¿…¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«
i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,לפני ּכתרּגּומֹו ּוׁשמּורים ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי הם .ּכסבּורים ¬…»Àƒ»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

‡e‰Œ‡Ï‰∑ עּמדי ּכמּוס ׁשדמֹותם ּותבּואת ּגפנם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרי  אבןאבןאבןאבן ¬…ְְְְִִִַַַָָָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ויׁש ּגמּולם. להם י ׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם וׁשּלם נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
מּגזרת והּוא 'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", ה)מפרׁשים ואימתי (ירמיה והּדּבּור. ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

– להם? ¯‚ÌÏאׁשּלם ËeÓz ˙ÚÏ∑ עליו סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות ‡Ì„È.ּכׁשּתּתֹום ÌBÈ ·B¯˜ Èk∑ ֲֵֶַָ¿≈»«¿»ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ»≈»
הרּבה  ׁשלּוחים ידי על להביא לפני ּומזּמן קרֹוב אידם, יֹום עליהם להביא BÓÏ.ּכׁשארצה ˙„˙Ú LÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿»¬ƒ…»

להם  העתידֹות יבאּו ה)ּכמֹו∑LÁÂ.ּומהר ּתֹוכחה (ישעיה ּדברי מׁשה עליהם העיד ּכאן עד יחיׁשה". "ימהר ֲִֵֶַָָָֹ¿»ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עליהם  העיד ואיל מּכאן מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, הּזאת הּׁשירה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻלהיֹות

למעלה: אמר אׁשר ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ּתנחּומין ל)ּדברי ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה עזרא עזרא עזרא עזרא ."הדברים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

`lÌ¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk.מׁשה ּדברי . ƒ…¿≈»ְִֵֶֹ
ּכי  והּטעם, עצֹות. אֹובד ּגֹוי ּכי ְִִֵֵַַַַּפירּוׁש,
ולא  ּכצּורנּו, צּור להם ואין מכרנּו, ְְְְֵֵֵֶָָָֹצּורנּו
ולא  אֹומר, הּוא וכן מּמּנּו. טֹובים ְְִִֵֵֵֶֹהם
למדּתי  ולא ּכמֹו, וגֹו'. ּפלילים ְְְְְְִִִֵַָֹאֹויבינּו
ואֹויבינּו ּכן ׁשהּוא אֹומר, ויׁש וגֹו'. ְְְְְֵֵֵֵֶָָחכמה
סדֹום: מּגפן עם ּדבק אינּנּו לכן ּכן. ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָיֹודּו

˙Ó„MÓe:מרֹורֹות אׁשּכלֹות וכן ּכפּול. . ƒ«¿…ְְְְֵַָ

bl˙ÓÁ הּתּנינים חמת ּכסם הּיין, והּנה . ¬«ְְֲִִִִֵַַַַַַ
ÌÈ˙tּבחּמה: L‡¯Â.ּפתן חּור על ּכמֹו, . ְֵָ¿…¿»ƒְֶַָ

ּבוי''ו: ּכחבריו הּוא ּבאל''ף, הּוא ְְְֲִֵֶַָָָואם
¯ÊÎ‡ אצּבע ּכאל''ף נֹוסף, והאל''ף ּתקיף. . «¿»ְְְִֶֶֶַַַָָָ

ְְֶַואזרֹוע:
clÈ„nÚ ÒeÓk ‡e‰ ‡Ï‰.הּׁשם ּדברי . ¬…»ƒ»ƒְִֵֵַ

ׁשהּוא  אלי, והּקרֹוב הּגזרֹות. על אֹומר, ְְֵֵֵֵֶַַַַָיׁש
עד  ׁשמּור הּוא ּפתנים, ראׁש ׁשהּוא ְִֵֶַָָָֹיינם,

הּמקֹום  מּטעם ּכמּוס, ּומּלת ְִִִֶַַַַָָׁשּיׁשּתּוהּו.
מׁשּפחה: לּה אין ּכי Ìe˙Áידּועה, ְְִִֵָָָָ»

È˙B¯ˆB‡a ׁשמּור הּוא רק יד, ּבֹו ּתּגע ׁשּלא . ¿¿»ִֶַַָָֹ
מהם: להּנקם ְִֵֵֶֶָָלהם

dlÌlLÂ Ì˜ ÈÏ את הלא ּכמֹו ׁשם, . ƒ»»¿ƒ≈ְֲֵֶֹ
לׁשּלם  הּׁשּלם, ולי הּנקם לי והּטעם, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהקטר.

ּכמעׂשיהם: ¯‚ÌÏלהם ËeÓz ˙ÚÏ. ְֲֵֶֶַָ¿≈»«¿»
וטעם  לעמֹוד: יּוכלּו ולא ׁשּיּפלּו ְְְְְֲִֶַַַַַַֹוהּטעם,
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ß ixyz 'a iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«
i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ אל ידי אּׂשא אּפי ּבחרֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִִֶֶַַָָ

‡ÈÎ.ּבׁשבּועה עצמי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ באזני דּברּתם ּכאׁשר לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, ׁשבּועה לׁשֹון ְְִִַָ¿»«¿ƒ«»…ƒְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻ
יח) יד אנכי (במדבר "חי נׁשּבע אני ּכאן] עזרא עזרא עזרא עזרא ."אף אבןאבןאבןאבן ְֲִִִַַַָָֹ

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈

:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzåèéíúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈

:ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøäëïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîL BîL-úà àø÷zåàëýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå ©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²

:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úàáëäàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçå ¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«§©−̈´Ÿ¨®̈¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸
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nÈ„È ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk להבין אדם, ּבן ּכדר אּׂשא, ּומּלת הּׁשמים. אל ּוׂשמאלֹו ימינֹו וּירם ּכמֹו ואּׂשא, קּיים. ּבדבר ׁשבּועה . ƒ∆»∆»«ƒ»ƒְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
הּׁשֹומעים: ‡ÈÎאת ÈÁ:זה אעׂשה ּכן חי, אני ּכאׁשר . ְִֶַ«»…ƒֱֲֲִֵֶֶֶֶַַ
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וכן, אחּיה. ּכ ואחר אמית, ּבתחּלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר
ׁשאֹול  מֹוריד ה' והעד, ּומחּיה. ממית ְְְִִֵֵֶַָה'
ּדמכם  את וא מּפסּוק אמרּו, ואחרים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוּיעל.
היא  ּכי לנּו. ּתהיה ּוצדקה ּגם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָלנפׁשֹותיכם.
הּזה. ּבעֹולם ימי ואֹור הּבא, ּבעֹולם ְֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיי
ּכי  אמר, ז''ל האי ורּבינּו .ל ייטב ְְִִֵַַַַַַַָָלמען
הּבא, העֹולם ּדבר לפרׁש הּכתּוב הּוצר ְְְֵַַַַָָָָָֹלא
ׁשהּתֹורה  ּדעּתי, ּולפי ּבהעּתקה. ידּוע היה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכי

העֹולם  ּודבר לבּדֹו. לאחד לא לּכל, ְְְְִֶַַַָָָָֹֹנּתנה
עמֹוק  ּכי אלף, מּני אחד יבינֹו לא ִִִִֶֶֶַָָָָֹהּבא,
ּבדבר  ּתלּוי הּבא, העֹולם ּוׂשכר ְְִַַַָָָָהּוא.
הּלב  עבֹודת חלף הּוא והּנה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָהּנׁשמה.
הם  ּכי הּׁשם. מעׂשה להתּבֹונן ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָועבֹודתֹו,
הּׁשם  ּדעת מעלת אל ּבֹו לעלֹות ֲֲֵֶַַַַַַַָהּסּולם
ּביארה  הּתֹורה ּגם והּנה העיקר. ְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
ּכח  יׁש והּנה החּיים. עץ ּדבר ְְְִִִֵֵֵַַַַַַֹלּמׂשּכיל,

וחי  החּיים מעץ והאֹוכל הּכרּובים. ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָלנּצח
לבני  ּבמזמֹור וכן הּׁשרת. ּכמלאכי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָלעֹולם
א והּסֹוד, העּמים. ּכל זאת ׁשמעּו ְְִִַַַַָָֹֹקרח,
יּקחני  ּכי ׁשאֹול מּיד נפׁשי יפּדה ְְְֱִִִִִִִֵֶַַָֹאלהים
עם  והּנה ּתּקחני. ּכבֹוד אחר וכן, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָסלה.
ואלּיהּו. חנֹו ּדבר עם ּכאׁשר לקיחה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשניהם
אמר  אי נפׁשם, ּפדיֹון ויקר ׁשאמר ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָואחר

יבין: והּמׂשּכיל נפׁשי. ְְְְִִִִֶַַַָיפּדה
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äë:éìr-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiååëäMàä éðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ©¦§£−¤©®̈©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈

:ýåýé-ìà ìltúäì äæa äënr úávpäæëéúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà ©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½

:Bnrî ézìàL øLàçëýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà íâå £¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®

:ýåýéì íL eçzLiåáàét áçø ýåýéa éðø÷ äîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå ©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½¨¬¨©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìrá:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéàâeaøz-ìà ©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãúãíézç íéøab úL÷ §©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®

:ìéç eøæà íéìLëðåäíéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøe eøkNð íçla íéráN §¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−

:äììîàå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýé ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«

çé÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥

:ìáz íäéìr úLiå õøàè:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñç éìâø ¤½¤©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«

é:BçéLî ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî ezçé ýåýé§Ÿ̈º¥©´§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥¨®¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤§¦«

dxezd lr `xfr oa`

nÈ„È ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk להבין אדם, ּבן ּכדר אּׂשא, ּומּלת הּׁשמים. אל ּוׂשמאלֹו ימינֹו וּירם ּכמֹו ואּׂשא, קּיים. ּבדבר ׁשבּועה . ƒ∆»∆»«ƒ»ƒְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
הּׁשֹומעים: ‡ÈÎאת ÈÁ:זה אעׂשה ּכן חי, אני ּכאׁשר . ְִֶַ«»…ƒֱֲֲִֵֶֶֶֶַַ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôäá-à ÷øô à ìàåîù

ààeçz-ïa àeäéìà-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî íéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−¥©´¤§®̈¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤¡¦²¤¬Ÿ

:éúøôà óeö-ïááäpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL Bìå ¤−¤§¨¦«§¸§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈

:íéãìé ïéàâäìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå ¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLåãBzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå §º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©«Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º¦§¦¨´¦§À

:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìeä:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe §¨¨¤²¨§¤−¨¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«

å:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íb dúøö äzñrëåæäðLá äðL äNré ïëå §¦£©³¨¨¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈

:ìëàú àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écîçäîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå ¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤

:íéða äøNrî Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáúèéøçà äpç í÷zå ¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²

å äúL éøçàå äìLá äìëà:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä éìréLôð úøî àéäå ¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤

:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzåàéEúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå øãð øczå ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À

äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈

:BLàø-ìr äìré-àìáé:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì äúaøä ék äéäåâéàéä äpçå Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦ µ

ì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî:äøkLãééìr äéìà øîàiå §©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½

ðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãréìrî C:Cåèéëðà çeø-úL÷ äMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééåæèìriìa-úa éðôì Eúîà-úà ïzz-ìà §©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−©§¦¨®©

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ékæéì éëì øîàiå éìr ïriåïzé ìûøNé éýìûå íBìL ¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©¯©¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸

:Bnrî zìàL øLà CúìL-úàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzådkøãì äMàä Cìzå E ¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸

dxezd lr `xfr oa`

וכן, אחּיה. ּכ ואחר אמית, ּבתחּלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר
ׁשאֹול  מֹוריד ה' והעד, ּומחּיה. ממית ְְְִִֵֵֶַָה'
ּדמכם  את וא מּפסּוק אמרּו, ואחרים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָוּיעל.
היא  ּכי לנּו. ּתהיה ּוצדקה ּגם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָלנפׁשֹותיכם.
הּזה. ּבעֹולם ימי ואֹור הּבא, ּבעֹולם ְֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיי
ּכי  אמר, ז''ל האי ורּבינּו .ל ייטב ְְִִֵַַַַַַַָָלמען
הּבא, העֹולם ּדבר לפרׁש הּכתּוב הּוצר ְְְֵַַַַָָָָָֹלא
ׁשהּתֹורה  ּדעּתי, ּולפי ּבהעּתקה. ידּוע היה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכי

העֹולם  ּודבר לבּדֹו. לאחד לא לּכל, ְְְְִֶַַַָָָָֹֹנּתנה
עמֹוק  ּכי אלף, מּני אחד יבינֹו לא ִִִִֶֶֶַָָָָֹהּבא,
ּבדבר  ּתלּוי הּבא, העֹולם ּוׂשכר ְְִַַַָָָָהּוא.
הּלב  עבֹודת חלף הּוא והּנה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָהּנׁשמה.
הם  ּכי הּׁשם. מעׂשה להתּבֹונן ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָועבֹודתֹו,
הּׁשם  ּדעת מעלת אל ּבֹו לעלֹות ֲֲֵֶַַַַַַַָהּסּולם
ּביארה  הּתֹורה ּגם והּנה העיקר. ְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
ּכח  יׁש והּנה החּיים. עץ ּדבר ְְְִִִֵֵֵַַַַַַֹלּמׂשּכיל,

וחי  החּיים מעץ והאֹוכל הּכרּובים. ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָלנּצח
לבני  ּבמזמֹור וכן הּׁשרת. ּכמלאכי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָלעֹולם
א והּסֹוד, העּמים. ּכל זאת ׁשמעּו ְְִִַַַַָָֹֹקרח,
יּקחני  ּכי ׁשאֹול מּיד נפׁשי יפּדה ְְְֱִִִִִִִֵֶַַָֹאלהים
עם  והּנה ּתּקחני. ּכבֹוד אחר וכן, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָסלה.
ואלּיהּו. חנֹו ּדבר עם ּכאׁשר לקיחה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָׁשניהם
אמר  אי נפׁשם, ּפדיֹון ויקר ׁשאמר ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָואחר

יבין: והּמׂשּכיל נפׁשי. ְְְְִִִִֶַַַָיפּדה



epif`dנד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּכענין הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ׁשאמר ּכמֹו יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי ז)יאמר: (מיכה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלהי ה' אּיֹו אלי האֹומרה ּבּוׁשה, ּותכּסה אֹויבּתי B‚Â'":"ותרא È‡ Èk ‰zÚ e‡¯∑ יגּלה אז ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ¿ְֶַָ
ּתבא  ּומאּתי  הרעה , עליהם ּבאת מאּתי הּוא", אני אני  ּכי עּתה "ראּו ויאמר: יׁשּועתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ÏÈvÓ.הּטֹובה עליהם  È„iÓ ÔÈ‡Â∑:עליכם אביא אׁשר הרעה מן אתכם  ׁשּיּציל ÌÈÓLמי Ï‡ ‡O‡ Èk ֲֵֶַָ¿≈ƒ»ƒ«ƒְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָƒ∆»∆»«ƒ
È„È∑,למּטה וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ּתמיד נׂשאתי', 'ּכי ּכמֹו »ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור ׁשּכן וכל הּתחּתֹון, על העליֹון ּכמֹו∑È„È.אימת ׁשכינתי, ב)מקֹום (במדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ»ƒְְְִִָ
לי  ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, אנכי ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ"איׁש
ּומן  הּמתים מן ליּפרע ּבידי והיכלת מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ּכי ּבּדבר, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּות
ונמצא  אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ּבחּייו, ליּפרע נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ּבׂשרֿודם מל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהחּיים.

נקמת  ראה ּבמֹותם:ׁשּלא אּפרע ּבחּייהם, נפרע ואיני הם ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, È˙BpLֹו Ì‡ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹƒ«ƒ
Èa¯Á ˜¯a∑ ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה ¿««¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .למעלה  אבןאבןאבןאבן ְְַָ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN ír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáäàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´

ézáäà íìBò úáäàå éìézëLî ïk-ìr C:ãñç Câðáà ãBòécrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå C ¦®§©£©³¨¸£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´

étú:íé÷çNî ìBçîa úàöéå Cã:eìlçå íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz ãBòäíBé-Lé ék ª©½¦§¨−̈¦§¬§©£¦«µ¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−§¦¥«¦´¤½

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäa íéøöð eàø÷åá÷réì epø ýåýé øîà äë-ék ¨§¬«Ÿ§¦−§©´¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa eìäöå äçîN:ìàøNé úé ¦§½̈§©£−§´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬¦§¨¥«

æìä÷ åcçé úãìéå äøä çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å ïBôö õøàî íúBà àéáî éððä¦§¦Á¥¦̧¹̈¥¤´¤¨À§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©¨¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬

:äpä eáeLé ìBãbçeìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà íëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé éëáa −̈¨¬¥¨¦§¦´¨ÀŸ§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−

:àeä éøëa íéøôàå áàì ìàøNéì éúééä-ék daè÷çønî íéiàá eãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL ®̈¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈§¤§©−¦§¬Ÿ¦«¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®

:Bøãr ärøk BøîLe epöa÷é ìàøNé äøæî eøîàåé:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýé äãô-ék §¦§À§¨¥³¦§¨¥¸§©§¤½§¨−§Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬§Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«

dxezd lr `xfr oa`

bnBnÚ ÌÈBb eÈ¯‰ ּכאׁשר יׁשּבחּוהּו, אז . «¿ƒƒ«ְְֲֶַַָ
וּתעבֹור  מּגזרת אֹומר, ויׁש ּדמם. הּׁשם ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָיּקֹום
ּבכל  עליהם והכריזּו הּכרֹוז. והּטעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהרּנה.

ׁשּיהיּו: BnÚמקֹום B˙Ó„‡ ¯tÎÂיׁש . ְִֶָ¿ƒ∆«¿»«ֵ
וכּפר  והּטעם, וי''ו. חסר ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַַַָָאֹומר
ּתּכפר  הארץ ּכי ּובדרׁש, ועּמֹו. ְְְִִִֵֶַַָָָָָאדמתֹו
אינֹו רק ּבּטעם, נכֹון הּוא ּגם עמֹו. ְֵַַַַַַַָּבעד

לׁשֹון  האדמה ּכי ועֹוד, הּמקֹום. ְְֲִִַַַָָָָמּטעם
הּתי''ו. ותחּתיו הּנאמן, העד והה''א ְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָנקבה,
ׁשּפירּוׁשֹו ּדעּתי, ּולפי וכּפרה. אינּנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּנה
מצאנּו, כן ּכי האדמה. על יכּפר ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהעם
ּבלא  ּכּפּור נמצא ּגם מים. ׁשחקּו ְְֲֲִִִִַַָָָֹאבנים
וכּפרּתהּו. אֹותֹו וחּטאת ּכמֹו על, ְְְְִִִֵַַַָָמּלת
ּבּגֹוים, נקמה יעׂשּו יׂשראל ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַָָָוהּטעם,

הּדם  ּבעבּור יׂשראל ארץ על יכּפרּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָוהם
והּוא  יכּפר. לא ולארץ ּכמֹו ּבּה. ְְְְֶֶַַָָָֹֻׁשׁשּוּפ
ּכמֹו וכּפר, ּפירּוׁש אֹו הּמקֹום. ּבטעם ְְְִִֵֵֵַַַָּדּבר
יחזקאל  אמר וכן וכּפרּתהּו. ּוכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוטהר.
הארץ. את וטהרּו הּמלחמֹות, סֹוף ְְֲִִֶֶַַָָָעל

יטהרּוה: יׂשראל ְְְֲִִֵֵַָָוהּנה

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן ּכמֹואם חרּבי, להב כא)את פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ƒ«ƒ¿««¿ƒְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָ
È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ ּבאֹויבי רחמים מּדת עזרּולהּניח והּמה מעט קצפּתי אני אׁשר לכם, ׁשהרעּו ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדבר  נקם לרעה. ולנקם ּבּה להחזיק הּמׁשּפט מּדת את ידי", "ותאחז B‚Â'.אחר: Ì˜ ·ÈL‡∑למדּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ»ƒ»»¿ְָ
מּדת  ּבׂשרֿודם ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ׁשאמר הּמקרא, לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹותינּו
ּבידֹו ויׁש חּציו זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, יכל ואינֹו חץ זֹורק  ּבׂשרֿודם מּדת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
והּמׁשּפט  ידי", ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, הּוא ּברק ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלהׁשיבן 

ּפרענּות  לׁשֹון יושטיצא"ה הּזה ּבלע"ז עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא, אבןאבןאבןאבן ְְְֶַַַָֻ

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ להם ּתהיה זאת «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֶָֹ
חללי ּדם ּדם)מעון חללי אחרים: וׁשביה (ספרים מהם יׂשראל ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּפרצת ּתחּלת מּפׁשע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ≈…«¿≈ְְִִִֶַַַ

מראׁשית  אבֹותיהם ועונֹות עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ּכֹוכבים, מהעֹובדי נפרע ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאֹויב,
ּביׂשראל  ׁשּפרצּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרצה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑זֹו אּמה ׁשל ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ּכֹוכבים העֹובדי יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּובׁשבחֹו' ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ׁשעברּו הּתלאֹות ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא Èk.ׁשּדבקּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ

ÌBwÈ ÂÈ„·ÚŒÌ„∑ּכמׁשמעֹו ּדמיהם, ÂÈ¯ˆÏ.ׁשפיכּות ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ׁשּנאמר:על ּכענין החמס, ועל «¬»»ƒְְְְִֵֶַָ¿»»»ƒ¿»»ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ד) ואֹומר (יואל יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ואדֹום ּתהיה, לׁשּמה א)"מצרים אחי(עובדיה "מחמס ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

וגֹו'" BnÚ.יעקב B˙Ó„‡ ¯tÎÂ∑ועּמֹו אדמתֹו האֹויב ויפּיס  להם וׁשע ׂשה עליהם, ׁשעברּו הּצרֹות .על ְֲַֹ¿ƒ∆«¿»«ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
¯tÎÂ∑ּכמֹו ּופּיּוס, רּצּוי לב)לׁשֹון לרגזּה'(בראשית 'אנחינּה פניו", ‡„B˙Ó."אכּפרה ¯tÎÂ∑ היא ּומה ¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ¿ƒ∆«¿»ִַ

אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ּכׁשעּמֹו ע ּמֹו. פה)אדמתֹו? רצית (תהלים ּבמה ,"ארצ ה' "רצית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יעקב" ׁשבּות "ׁשבּת ?נ .ארצ היא אחרים רּבי ּבפנים נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ונחלקּו ּבּספרי, דרׁשת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי ּכֹוכבים. העֹובדי ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻיהּודה
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ה' "ולא עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׂשראל:
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן – ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻּתֹורתי,
ּדֹורׁשּה נחמיה ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל צּורם", ּכצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא אם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהם,

ּפלילים  "ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", עצֹות אבד גֹוי "ּכי ּכֹוכבים: העֹובדי ÔÙbÓ":ּכלּפי Èk ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒƒ∆∆
ÌÙb Ì„Ò∑ ּכֹוכבים העֹובדי B‚Â'.ׁשל ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ ּבי הּגדּלה לתלֹות לּבם יׂשימּו BÓ·Ú.ולא ¿…«¿»ְִֵֶָָƒ«¿¬»¿ְְְִִִִַָָָֹֻ¬»≈
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. להרעילם יׂשראל על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ׁשאמר: הּוא ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם להלעיט ÌÈÈלמֹו", ÌÈpz ˙ÓÁ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ְְְִֶַַַַָָָָ¬««ƒƒ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו וגֹו'(תהלים ה' ּביד כֹוס ¯‚ÌÏ":"ּכי ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר כו)ּכענין (ישעיה ƒ»ƒְְֱִֶֶַַַ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ

רגל  BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑,יּסּורין לׁשֹון ידין ואין 'ּדהא', ּבלׁשֹון ידין", "ּכי מׁשּמׁש זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה  ּכי עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: ‡BÓÈ‰Ïאּלא È‡ ¯Ó‡Â∑ האֹויב ו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿»«≈¡…≈ְֵָ

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈
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`nL Ì‡È˙Bp וחּנתי ּכמֹו, הּכפל. מּפעלי . ƒ«ƒְְֳִִֵֶֶַַָֹ
ׁשנּון: חץ מּגזרת ּבטני. ÊÁ‡˙Âלבני ְְְִִִִִֵֵַָ¿…≈

È„È ËtLÓa:מלחמה ּגּבֹור מׁשּפט החרב . ¿ƒ¿»»ƒְְִִִֶֶַַָָ

Ì˜ ·ÈL‡עׂשּו ּכאׁשר אׁשיב, טעם . »ƒ»»ֲִֶַַַָָ
אׁשּלם: וכן ְְְֲִֵֵֵַָליׂשראל.

anÏÏÁÌcÓוטעם אׁשּכיר: ּפירּוׁש .‰È·LÂ. ƒ«»»ְְִֵַַַ¿ƒ¿»

וטעם L‡¯Óהּפצּועים: ּבׂשר: ּתאכל ּפירּוׁש . ְִַ≈…ְֵַַַָָֹ
L‡¯Ó:הראׁש להּתיז .˙BÚ¯t ּבפרֹוע ּכמֹו . ≈…ְִַָֹ«¿ְְִַ

הּנפרע: אמרּו, קדמֹונינּו ּגם ְְְְִֵַַַָָָּפרעֹות.
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ׁשּנאמר: ּכענין הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ׁשאמר ּכמֹו יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי ז)יאמר: (מיכה ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלהי ה' אּיֹו אלי האֹומרה ּבּוׁשה, ּותכּסה אֹויבּתי B‚Â'":"ותרא È‡ Èk ‰zÚ e‡¯∑ יגּלה אז ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ¿ְֶַָ
ּתבא  ּומאּתי  הרעה , עליהם ּבאת מאּתי הּוא", אני אני  ּכי עּתה "ראּו ויאמר: יׁשּועתֹו ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ÏÈvÓ.הּטֹובה עליהם  È„iÓ ÔÈ‡Â∑:עליכם אביא אׁשר הרעה מן אתכם  ׁשּיּציל ÌÈÓLמי Ï‡ ‡O‡ Èk ֲֵֶַָ¿≈ƒ»ƒ«ƒְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָƒ∆»∆»«ƒ
È„È∑,למּטה וגּבֹור למעלה חּלׁש אפּלּו ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ּתמיד נׂשאתי', 'ּכי ּכמֹו »ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור ׁשּכן וכל הּתחּתֹון, על העליֹון ּכמֹו∑È„È.אימת ׁשכינתי, ב)מקֹום (במדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ»ƒְְְִִָ
לי  ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני לעֹולם, אנכי ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי והיה ידֹו", על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ"איׁש
ּומן  הּמתים מן ליּפרע ּבידי והיכלת מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ּכי ּבּדבר, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשהּות
ונמצא  אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ּבחּייו, ליּפרע נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ּבׂשרֿודם מל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהחּיים.

נקמת  ראה ּבמֹותם:ׁשּלא אּפרע ּבחּייהם, נפרע ואיני הם ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, È˙BpLֹו Ì‡ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹƒ«ƒ
Èa¯Á ˜¯a∑ ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה ¿««¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .למעלה  אבןאבןאבןאבן ְְַָ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôäàì ÷øô äéîøé

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN ír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáäàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´

ézáäà íìBò úáäàå éìézëLî ïk-ìr C:ãñç Câðáà ãBòécrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå C ¦®§©£©³¨¸£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´

étú:íé÷çNî ìBçîa úàöéå Cã:eìlçå íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz ãBòäíBé-Lé ék ª©½¦§¨−̈¦§¬§©£¦«µ¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−§¦¥«¦´¤½

:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäa íéøöð eàø÷åá÷réì epø ýåýé øîà äë-ék ¨§¬«Ÿ§¦−§©´¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸

øàL úà Enr-úà ýåýé òLBä eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa eìäöå äçîN:ìàøNé úé ¦§½̈§©£−§´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬¦§¨¥«

æìä÷ åcçé úãìéå äøä çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å ïBôö õøàî íúBà àéáî éððä¦§¦Á¥¦̧¹̈¥¤´¤¨À§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©¨¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬

:äpä eáeLé ìBãbçeìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà íëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé éëáa −̈¨¬¥¨¦§¦´¨ÀŸ§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−

:àeä éøëa íéøôàå áàì ìàøNéì éúééä-ék daè÷çønî íéiàá eãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL ®̈¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈§¤§©−¦§¬Ÿ¦«¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®

:Bøãr ärøk BøîLe epöa÷é ìàøNé äøæî eøîàåé:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýé äãô-ék §¦§À§¨¥³¦§¨¥¸§©§¤½§¨−§Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬§Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«
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bnBnÚ ÌÈBb eÈ¯‰ ּכאׁשר יׁשּבחּוהּו, אז . «¿ƒƒ«ְְֲֶַַָ
וּתעבֹור  מּגזרת אֹומר, ויׁש ּדמם. הּׁשם ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָיּקֹום
ּבכל  עליהם והכריזּו הּכרֹוז. והּטעם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהרּנה.

ׁשּיהיּו: BnÚמקֹום B˙Ó„‡ ¯tÎÂיׁש . ְִֶָ¿ƒ∆«¿»«ֵ
וכּפר  והּטעם, וי''ו. חסר ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַַַָָאֹומר
ּתּכפר  הארץ ּכי ּובדרׁש, ועּמֹו. ְְְִִִֵֶַַָָָָָאדמתֹו
אינֹו רק ּבּטעם, נכֹון הּוא ּגם עמֹו. ְֵַַַַַַַָּבעד

לׁשֹון  האדמה ּכי ועֹוד, הּמקֹום. ְְֲִִַַַָָָָמּטעם
הּתי''ו. ותחּתיו הּנאמן, העד והה''א ְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָנקבה,
ׁשּפירּוׁשֹו ּדעּתי, ּולפי וכּפרה. אינּנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוהּנה
מצאנּו, כן ּכי האדמה. על יכּפר ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָׁשהעם
ּבלא  ּכּפּור נמצא ּגם מים. ׁשחקּו ְְֲֲִִִִַַָָָֹאבנים
וכּפרּתהּו. אֹותֹו וחּטאת ּכמֹו על, ְְְְִִִֵַַַָָמּלת
ּבּגֹוים, נקמה יעׂשּו יׂשראל ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַָָָוהּטעם,

הּדם  ּבעבּור יׂשראל ארץ על יכּפרּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָוהם
והּוא  יכּפר. לא ולארץ ּכמֹו ּבּה. ְְְְֶֶַַָָָֹֻׁשׁשּוּפ
ּכמֹו וכּפר, ּפירּוׁש אֹו הּמקֹום. ּבטעם ְְְִִֵֵֵַַַָּדּבר
יחזקאל  אמר וכן וכּפרּתהּו. ּוכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוטהר.
הארץ. את וטהרּו הּמלחמֹות, סֹוף ְְֲִִֶֶַַָָָעל

יטהרּוה: יׂשראל ְְְֲִִֵֵַָָוהּנה
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i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן ּכמֹואם חרּבי, להב כא)את פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ƒ«ƒ¿««¿ƒְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָָ
È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ ּבאֹויבי רחמים מּדת עזרּולהּניח והּמה מעט קצפּתי אני אׁשר לכם, ׁשהרעּו ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדבר  נקם לרעה. ולנקם ּבּה להחזיק הּמׁשּפט מּדת את ידי", "ותאחז B‚Â'.אחר: Ì˜ ·ÈL‡∑למדּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ»ƒ»»¿ְָ
מּדת  ּבׂשרֿודם ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ׁשאמר הּמקרא, לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹותינּו
ּבידֹו ויׁש חּציו זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, יכל ואינֹו חץ זֹורק  ּבׂשרֿודם מּדת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
והּמׁשּפט  ידי", ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, הּוא ּברק ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלהׁשיבן 

ּפרענּות  לׁשֹון יושטיצא"ה הּזה ּבלע"ז עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא, אבןאבןאבןאבן ְְְֶַַַָֻ

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.¯Na ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ להם ּתהיה זאת «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«»»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֶָֹ
חללי ּדם ּדם)מעון חללי אחרים: וׁשביה (ספרים מהם יׂשראל ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּפרצת ּתחּלת מּפׁשע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ≈…«¿≈ְְִִִֶַַַ

מראׁשית  אבֹותיהם ועונֹות עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ּכֹוכבים, מהעֹובדי נפרע ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאֹויב,
ּביׂשראל  ׁשּפרצּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרצה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑זֹו אּמה ׁשל ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ּכֹוכבים העֹובדי יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּובׁשבחֹו' ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ׁשעברּו הּתלאֹות ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא Èk.ׁשּדבקּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ

ÌBwÈ ÂÈ„·ÚŒÌ„∑ּכמׁשמעֹו ּדמיהם, ÂÈ¯ˆÏ.ׁשפיכּות ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ׁשּנאמר:על ּכענין החמס, ועל «¬»»ƒְְְְִֵֶַָ¿»»»ƒ¿»»ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ד) ואֹומר (יואל יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ואדֹום ּתהיה, לׁשּמה א)"מצרים אחי(עובדיה "מחמס ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

וגֹו'" BnÚ.יעקב B˙Ó„‡ ¯tÎÂ∑ועּמֹו אדמתֹו האֹויב ויפּיס  להם וׁשע ׂשה עליהם, ׁשעברּו הּצרֹות .על ְֲַֹ¿ƒ∆«¿»«ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
¯tÎÂ∑ּכמֹו ּופּיּוס, רּצּוי לב)לׁשֹון לרגזּה'(בראשית 'אנחינּה פניו", ‡„B˙Ó."אכּפרה ¯tÎÂ∑ היא ּומה ¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ¿ƒ∆«¿»ִַ

אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ּכׁשעּמֹו ע ּמֹו. פה)אדמתֹו? רצית (תהלים ּבמה ,"ארצ ה' "רצית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יעקב" ׁשבּות "ׁשבּת ?נ .ארצ היא אחרים רּבי ּבפנים נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ונחלקּו ּבּספרי, דרׁשת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי ּכֹוכבים. העֹובדי ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ּדֹורׁש ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻיהּודה
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ה' "ולא עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׂשראל:
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן – ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻּתֹורתי,
ּדֹורׁשּה נחמיה ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל צּורם", ּכצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא אם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹמהם,

ּפלילים  "ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּמה", עצֹות אבד גֹוי "ּכי ּכֹוכבים: העֹובדי ÔÙbÓ":ּכלּפי Èk ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒƒ∆∆
ÌÙb Ì„Ò∑ ּכֹוכבים העֹובדי B‚Â'.ׁשל ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ ּבי הּגדּלה לתלֹות לּבם יׂשימּו BÓ·Ú.ולא ¿…«¿»ְִֵֶָָƒ«¿¬»¿ְְְִִִִַָָָֹֻ¬»≈
LB¯ŒÈ·pÚ∑ מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. להרעילם יׂשראל על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ׁשאמר: הּוא ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם להלעיט ÌÈÈלמֹו", ÌÈpz ˙ÓÁ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ְְְִֶַַַַָָָָ¬««ƒƒ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו וגֹו'(תהלים ה' ּביד כֹוס ¯‚ÌÏ":"ּכי ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר כו)ּכענין (ישעיה ƒ»ƒְְֱִֶֶַַַ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ

רגל  BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑,יּסּורין לׁשֹון ידין ואין 'ּדהא', ּבלׁשֹון ידין", "ּכי מׁשּמׁש זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה  ּכי עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: ‡BÓÈ‰Ïאּלא È‡ ¯Ó‡Â∑ האֹויב ו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿»«≈¡…≈ְֵָ

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈

dxezd lr `xfr oa`

`nL Ì‡È˙Bp וחּנתי ּכמֹו, הּכפל. מּפעלי . ƒ«ƒְְֳִִֵֶֶַַָֹ
ׁשנּון: חץ מּגזרת ּבטני. ÊÁ‡˙Âלבני ְְְִִִִִֵֵַָ¿…≈

È„È ËtLÓa:מלחמה ּגּבֹור מׁשּפט החרב . ¿ƒ¿»»ƒְְִִִֶֶַַָָ

Ì˜ ·ÈL‡עׂשּו ּכאׁשר אׁשיב, טעם . »ƒ»»ֲִֶַַַָָ
אׁשּלם: וכן ְְְֲִֵֵֵַָליׂשראל.

anÏÏÁÌcÓוטעם אׁשּכיר: ּפירּוׁש .‰È·LÂ. ƒ«»»ְְִֵַַַ¿ƒ¿»

וטעם L‡¯Óהּפצּועים: ּבׂשר: ּתאכל ּפירּוׁש . ְִַ≈…ְֵַַַָָֹ
L‡¯Ó:הראׁש להּתיז .˙BÚ¯t ּבפרֹוע ּכמֹו . ≈…ְִַָֹ«¿ְְִַ

הּנפרע: אמרּו, קדמֹונינּו ּגם ְְְְִֵַַַָָָּפרעֹות.



epif`dנו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑:אֹומר הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ואזניו עיניו, ׁשּיהיּו אדם מ)צרי (יחזקאל ƒ¿«¿∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻ

ׁשהּוא  הּבית, ּתבנית ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", לּב וׂשים ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ּבן
ּכהררין  ׁשהן ּתֹורה, ּדברי – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָנראה

ּבׂשערה, וכּמה הּתלּוין ּכּמה אחת .על ְְְִִַַַַַַָָָָ

(æî)øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´
íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz äfä©¤À©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk∑,ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, יגעים אּתם לחּנם חּייכם".לא הּוא "ּכי ƒ…»»≈ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

חז"ל: אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ּתדרׁשּנּו ׁשאם ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: (בראשית ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּתמנע,לו) לֹוטן הלואי "ואחֹות לאּׁשה, לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ּפילגׁש היתה ותמנע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבזרעֹו ליּדבק מתאּוים ּומלכים ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע לּמה? ּכ וכל ּפילגׁשֹו', .ואהיה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה מז)ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר ּוּוּוּובאבאבאבא,,,,(לב, קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא היההיההיההיה אםאםאםאם .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע קריאתקריאתקריאתקריאת יקראיקראיקראיקרא לאלאלאלא ההההּמּמּמּמטטטטּנּנּנּנפפפפֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבּמּמּמּמבבבבֹוֹוֹוֹואאאאֹוֹוֹוֹותתתת מהמהמהמהּלּלּלּל היההיההיההיה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו .... .... ב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק כד, ויׁש(ברכות ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לכל  לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלֹומר,
ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין  ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדברים",

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן עזרא עזרא עזרא עזרא הּדּבּור. אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ הּזה ּבׁשל הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות ּבנח ":ׁשה ז)נאמר (שם «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

אנּו"ּבעצם אם ,וכ ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל אֹורֹו ּבמראית וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
את  ּומבּקעין וקרדּמֹות ּכּׁשילין נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ליּכנס אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻמרּגיׁשין
וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּתבה'.

נאמר: יב)ּבמצרים אנּו(שמות אם וכ ּבכ' אֹומרים: מצרּיים ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום "ּבעצם ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אמר  להם'. והֹורגין זין ּוכלי סיפֹות נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם מּניחין אנּו אין ּבהם, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמרּגיׁשין
ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם נאמר: מׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמּניחין
מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. מּניחין אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהעלה

וכּו'' הּיֹום .ּבחצי ְֲִַַ

„Èמו  ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈa¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

‰e‡מז  È¯‡ ÔBÎÓ ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
ÔÓz ‡„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

fnÌÎÈiÁ ‡e‰ Èk:ּבגלּות ולא טֹובה ּבארץ ׁשּתהיּו ועֹוד, ימים. ּתֹוסיף ה' יראת ּכטעם, . ƒ«≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'b ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל מׁשה ׁשּבת לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה היתה, ¿≈«ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ולּמה  ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻמתרּגמן

עליו, ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן ּכאׁשר קֹוראהּו עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
.(ספרי)מּתחּלתֹו ְִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

ננננּוּוּוּוןןןן ּבּבּבּבןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע מד)ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר (לב, עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ההההׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפיליליליל ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלהההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשאףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי .... .... ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ּכּכּכּכאןאןאןאן קקקקֹוֹוֹוֹוראהראהראהראהּוּוּוּו ולולולולּמּמּמּמהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
-(רש"י)ממממּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה  אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הרחבת  ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּוא
וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻהּדעת

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ הּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא ּגם אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

àéø÷áe ïàö-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr ýåýé áeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´§Ÿ̈À©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥−Ÿ¨®̈

:ãBr äáàãì eôéñBé-àìå äåø ïâk íLôð äúéäåáéíéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà §¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½§«Ÿ¦¬§©£−̈«¨´¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−

:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäå åcçéâéénrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøå ©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨§¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−®̈¤§©¦²

:ýåýé-íàð eòaNé éáeè-úàãéäkáî ìçø íéøeøîú éëa éäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk ¤¦¬¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸§¦´©§¦½¨¥−§©¨´

:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàî äéða-ìråèéðérå éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà äkärîcî C ©¨¤®¨¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦¦§®̈

:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôì øëN Lé ékæèíéðá eáLå ýåýé-íàð Cúéøçàì äå÷z-Léå ¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−

:íìeáâìæéék äáeLàå éðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL ¦§¨¨´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦§¨½¨¦¬

:éäìà ýåýé äzàçéék ézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék ©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬

:éøeòð útøç éúàNðèéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáäepøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íé ¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä ïk-ìr ãBò®©¥À¨³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

dxezd lr `xfr oa`

cn‰LÓ ‡·iÂ אל ׁשהל אחר ּכי להֹורֹות . «»……∆ְִֶֶַַַָ
מֹועד, אהל אל ּבבֹואֹו וציום וׁשבט ׁשבט ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּכל
ּדּבר  אז יׂשראל, ּבני ּכל אליו נקהלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָוׁשם

הּזאת: Ôeהּׁשירה Ôa ÚLB‰Â ‡e‰ּכמֹו . ִַַָֹ¿≈«ƒְ
להגּדיל  זאת ּגם יׂשראל. ּובני מׁשה יׁשיר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאז
הּכתּוב  ּוקראֹו הּכל. לעיני יהֹוׁשע, ְְְֲֵֵַַַַַָָֹֻמעלת

אֹותֹו. יֹודעין יׂשראל ּכל ׁשהיּו ּבּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָהֹוׁשע,
אם  ּכי יהֹוׁשע, מׁשה ׁשמֹו ׁשּכּנה ידע מי ְְִִִִִֶֶַַָָֹֻּכי
ידּועה: הּדרׁש ודר לבּדם. מֹועד ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָקריאי



נז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑:אֹומר הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ואזניו עיניו, ׁשּיהיּו אדם מ)צרי (יחזקאל ƒ¿«¿∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻ

ׁשהּוא  הּבית, ּתבנית ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", לּב וׂשים ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"ּבן
ּכהררין  ׁשהן ּתֹורה, ּדברי – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָנראה

ּבׂשערה, וכּמה הּתלּוין ּכּמה אחת .על ְְְִִַַַַַַָָָָ

(æî)øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´
íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz äfä©¤À©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

ô :dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk∑,ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, יגעים אּתם לחּנם חּייכם".לא הּוא "ּכי ƒ…»»≈ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

חז"ל: אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ּתדרׁשּנּו ׁשאם ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: (בראשית ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּתמנע,לו) לֹוטן הלואי "ואחֹות לאּׁשה, לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ּפילגׁש היתה ותמנע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבזרעֹו ליּדבק מתאּוים ּומלכים ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע לּמה? ּכ וכל ּפילגׁשֹו', .ואהיה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה מז)ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר ּוּוּוּובאבאבאבא,,,,(לב, קקקקֹוֹוֹוֹורארארארא היההיההיההיה אםאםאםאם .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע קריאתקריאתקריאתקריאת יקראיקראיקראיקרא לאלאלאלא ההההּמּמּמּמטטטטּנּנּנּנפפפפֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבּמּמּמּמבבבבֹוֹוֹוֹואאאאֹוֹוֹוֹותתתת מהמהמהמהּלּלּלּל היההיההיההיה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו .... .... ב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק כד, ויׁש(ברכות ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לכל  לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלֹומר,
ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין  ׁשאז מחלטת, ׁשלילה לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּדברים",

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן עזרא עזרא עזרא עזרא הּדּבּור. אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ הּזה ּבׁשל הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות ּבנח ":ׁשה ז)נאמר (שם «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

אנּו"ּבעצם אם ,וכ ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל אֹורֹו ּבמראית וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
את  ּומבּקעין וקרדּמֹות ּכּׁשילין נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ליּכנס אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻמרּגיׁשין
וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּתבה'.

נאמר: יב)ּבמצרים אנּו(שמות אם וכ ּבכ' אֹומרים: מצרּיים ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום "ּבעצם ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אמר  להם'. והֹורגין זין ּוכלי סיפֹות נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם מּניחין אנּו אין ּבהם, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמרּגיׁשין
ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ּכח ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם נאמר: מׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמּניחין
מכניסֹו 'הריני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. מּניחין אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהעלה

וכּו'' הּיֹום .ּבחצי ְֲִַַ

„Èמו  ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈa¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

‰e‡מז  È¯‡ ÔBÎÓ ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
ÔÓz ‡„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

fnÌÎÈiÁ ‡e‰ Èk:ּבגלּות ולא טֹובה ּבארץ ׁשּתהיּו ועֹוד, ימים. ּתֹוסיף ה' יראת ּכטעם, . ƒ«≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'b ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל מׁשה ׁשּבת לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה היתה, ¿≈«ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ולּמה  ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻמתרּגמן

עליו, ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן ּכאׁשר קֹוראהּו עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
.(ספרי)מּתחּלתֹו ְִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

ננננּוּוּוּוןןןן ּבּבּבּבןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע מד)ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר (לב, עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ההההׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפיליליליל ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלהההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשאףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי .... .... ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ּכּכּכּכאןאןאןאן קקקקֹוֹוֹוֹוראהראהראהראהּוּוּוּו ולולולולּמּמּמּמהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
-(רש"י)ממממּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה  אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הרחבת  ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּוא
וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻהּדעת

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ הּכלי עזרא עזרא עזרא עזרא ּגם אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻ

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

àéø÷áe ïàö-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr ýåýé áeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´§Ÿ̈À©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥−Ÿ¨®̈

:ãBr äáàãì eôéñBé-àìå äåø ïâk íLôð äúéäåáéíéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà §¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½§«Ÿ¦¬§©£−̈«¨´¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−

:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNì íìáà ézëôäå åcçéâéénrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøå ©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³§¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨§¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−®̈¤§©¦²

:ýåýé-íàð eòaNé éáeè-úàãéäkáî ìçø íéøeøîú éëa éäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk ¤¦¬¦§−̈§ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸§¦´©§¦½¨¥−§©¨´

:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàî äéða-ìråèéðérå éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà äkärîcî C ©¨¤®¨¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦¦§®̈

:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôì øëN Lé ékæèíéðá eáLå ýåýé-íàð Cúéøçàì äå÷z-Léå ¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−

:íìeáâìæéék äáeLàå éðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL ¦§¨¨´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦§¨½¨¦¬

:éäìà ýåýé äzàçéék ézîìëð-íâå ézLa Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL éøçà-ék ©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®µŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬

:éøeòð útøç éúàNðèéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáäepøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íé ¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä ïk-ìr ãBò®©¥À¨³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

dxezd lr `xfr oa`

cn‰LÓ ‡·iÂ אל ׁשהל אחר ּכי להֹורֹות . «»……∆ְִֶֶַַַָ
מֹועד, אהל אל ּבבֹואֹו וציום וׁשבט ׁשבט ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּכל
ּדּבר  אז יׂשראל, ּבני ּכל אליו נקהלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָוׁשם

הּזאת: Ôeהּׁשירה Ôa ÚLB‰Â ‡e‰ּכמֹו . ִַַָֹ¿≈«ƒְ
להגּדיל  זאת ּגם יׂשראל. ּובני מׁשה יׁשיר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאז
הּכתּוב  ּוקראֹו הּכל. לעיני יהֹוׁשע, ְְְֲֵֵַַַַַָָֹֻמעלת

אֹותֹו. יֹודעין יׂשראל ּכל ׁשהיּו ּבּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָהֹוׁשע,
אם  ּכי יהֹוׁשע, מׁשה ׁשמֹו ׁשּכּנה ידע מי ְְִִִִִֶֶַַָָֹֻּכי
ידּועה: הּדרׁש ודר לבּדם. מֹועד ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָקריאי



epif`dנח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ‡È˙B.ּגרמּתם ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡ ÏÚ∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ

לכם: כ)אמרּתי מימיו (במדבר ונתן עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו הּכּוהּו, והם הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
אם  לפרענּות, ולא לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּבלא

ׁשּכן'? ּכל לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ לֹוקה, אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין עזרא עזרא עזרא עזרא .זכה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, ּתראּנה לא אם ˙·B‡.ּכי ‡Ï ‰nLÂ∑ ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»…»
ּוראה': 'עלה :ל אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי עזרא עזרא עזרא עזרא ּכי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָ

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì åðéæàä úùøôì äøèôä

áë ÷øô á ìàåîùá

àìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧

:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýéáérìñ ýåýé øîàiå §Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬

:éì-éèìôîe éúãöîeâérLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû §ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À

:éðrLz ñîçî érLî éñeðîe éabNîãýåýé àø÷à ìläî ¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈«Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®

:rLeà éáéàîeäìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ék ¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©

:éðúráéå:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáçæéì-øva §©«£ª«¦¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª−¦¬Ÿ§¥¨«¤©©¦¸

éúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§®̈©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−

:åéðæàaçeæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lrøzå Lrbúéå §¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬©¨©−¦¦§®̈

:Bì äøç-ék eLrbúiåèìëàz åétî Làå Btàa ïLr äìr ©¦§¨£−¦¨¬¨«¨¨³¨¨¸§©½§¥¬¦¦−Ÿ¥®

:epnî eøra íéìçbé:åéìâø úçz ìôørå ãøiå íéîL èiå ¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©«£¨¤−©¬©©§¨«

àé:çeø-éôðk-ìr àøiå óòiå áeøk-ìr ákøiåáéCLç úLiå ©¦§©¬©§−©¨®Ÿ©¥−̈©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaúòì §¦¦¦©¨§¨§¥

,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò eøáòL øçàì Búð÷æ¦§¨§©©¤¨§¨¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥

.úàfä äøéMä øL äéä äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨¨¨¨©¦¨©Ÿ

,ìeàL ókîeBøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì ¦©¨§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç,éúãöîe.éøöáî §©§¦¨§¦§¤©¨¨§ª¨¦¦§¨¦

,éì éèìôîeíâå .äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà èlôî §©§¦¦§©¥¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨§©

.écáì éúBéäa(â,éøeö.òìñå øeö Bîk ,é÷æçïø÷å ¦§¦§©¦¦¨§¦§§¤©§¤¤
,éòLé.íéðøwä ìòáì ïø÷ Bîk øæòì éì àeä,éabNîCîBñ ¦§¦¦§¥¤§¤¤§©©©©§©¦¦§©¦¥

.éúBà,éñeðîe.äøæòì åéìà ñð éúééäL,ñîçîéLðàî ¦§¦¤¨¦¦¨¥¨§¤§¨¥¨¨¥©§¥

.ñîç(ã,'åâå 'ä àø÷à ìläîìà àøB÷ éðà øLàk ¨¨§ª¨¤§¨©£¤£¦¥¤

.òLBð éðà æà ,ìläa 'ä(ä,éðôôà.éðeááñéøaLî §©¥¨£¦¨£¨ª¦§¨¦¦§§¥
,úåî.úåî élb ,øçà Leøt .úåî ìà úBìéáBî úBøáBL úBøö ¨¤¨§¦¤¨¤¥©¥©¥¨¤

,ìòiìá éìçð.ìòiìa éLðàî ,ìçðk úBôèBL úBñéb ©£¥§¦©©§¨§§©©¥©§¥§¦©©

,éðúòáé.éúBà eãéøçéå eúéòáé(å,ìBàL éìáç §©£ª¦©§¦§©£¦¦¤§¥§
"äãìBé éìáç" Bîk ,"éìáç" .úåî éáBàëî.(bi,bi ryed) ©§¥¨¤¤§¥§¤§¥¥¨

,éðîc÷.éðôì eàa(ç,õøàä Lòøzå LòbúiåLòb ¦§ª¦¨§¨©©¦§¨©©¦§©¨¨¤©©

.õøàä éáLBé éáéBà úà eô÷z Lòøå ãòøåúBãñBî §©©§©©¨§¤§©§¥¨¨¤§
,eæbøé íéîMäíéîMä àáö úà íb ä"á÷ä LéòøäL ©¨©¦¦§¨¤¦§¦©¤§¨©¨©¦

.éìéáLa,Bì äøç ékí÷ðå íäéNòî ìò Bì äøç øLàk ¦§¦¦¦¨¨©£¤¨¨©©£¥¤§¨©

.éúî÷ð íäî(è,Btàa ïLò äìò"'ä óà ïLòé æà" Bîk .ñòk ïéðò àeä.(hi,hk mixac),ìëàz.éìò íéîwä úà óøNz(é,ãøiå íéîL èiåäèð ¥¤¦§¨¦¨¨¨¨§©¦§©©©§¨¤§©©Ÿ¥¦§Ÿ¤©¨¦¨©©¥¨©¦©¥©¨¨

.íäî òøtäì øäîî äéäL øîBìk .íäa úBkäì éàðBN ìà áø÷úäì íäéìò ãøéå õøàì ähîì íéîMä úà,åéìâø úçz ìôøòåïëeî úBéäì ïðòä áòa ãøiL ¤©¨©¦§©¨¨¨¤§¨©£¥¤§¦§¨¥¤§©§©¨¤§©¤¨¨§©¥§¦¨©¥¤©£¨¤©©©§¨¤¨©§©¤¨¨¦§¨

.éàðBOî òøtäì(àé,'åâå óòiå áeøk ìò ákøiå.äøæòì àBáì Búeøéäî ìò ìLî àeä(áé,úBkñ åéúBáéáñ Cùç úLiååéúBáéáñ Cùçä úà íN §¦¨©¦§©©¦§©©§©¨Ÿ¨¨©§¦¨§¤§¨©¨¤Ÿ¤§¦¨ª¨¤©Ÿ¤§¦¨

dxezd lr `xfr oa`

`pÌzLc˜ ‡Ï ¯L‡:ּפירׁשּתיו .apı¯‡‰ Ï‡:וׁשּמה ּפירּוׁשֹו . ¬∆…ƒ«¿∆ְִֵַ∆»»∆ְֵָָ

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
לטעֹון: הּיהּודי אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ׁשמסּביר ּכפי רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבנפׁשֹו
ּכדי  עד ּבהעלם, ּתהיה ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע מצֹות, ואקּים ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹאם

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי חס־וׁשלֹום, ּכלל קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכ
" ׁשל הענין מתהּוה ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ּכאן ּבּבּבּבעצם עצם עצם עצם הּתׁשּובה מׁשקעת ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשל עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודה דה דה דה  עצמּיּותֹו ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו הּקּימת ההסּתרה את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ּבחינת על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות הכנה רק הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּיהּודי,

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא מׁשה ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻּומּגאּלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWn lW Fzzin aEMr¦¦¨¤Ÿ¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ּבמצרים . . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות  רש"י)ּבׁשלׁשה ובפירוש מח. .(לב, ְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

לצאת  יׂשראל מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, מּלהּכנס נח את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוצרי
ּבכחם? ׁשאינֹו ּדבר מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹמארצם,

יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום הּזה, העברים הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
ּבעל  ּתלּויה ּתתּבּטל ׁשּמיתתֹו ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ּוׁשנֹותיו, ימיו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

הנדר)הּגזרה. שהותר משה חשב ועוג, סיחון ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה .(ועל־דרך ְֵַָ
"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' מח)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (לב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ׁשּמיתת  מּׁשּום הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר אף אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל יכֹולה הּצּבּור ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא א)מׁשה יח, השנה .(ראש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
מׁשה  ּפטירת הּזה" ּד"הּיֹום הּזה, הּיֹום ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק מרּמז הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוהּטעם

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹוגע
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות ּגלּות (מגלה להיֹות יכֹולה היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה אּלּו , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

חס־וׁשלֹום, יׂשראל ּבני על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ" ׁשל ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹאחר־ּכ
העברים". הר אל "עלה להיֹות צרי היה זה עזרא עזרא עזרא עזרא ּומּטעם אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ ראׁשֹון ּבגד אהרן את מׁשה ׁשהפׁשיט אֹותּה, וחמדּת ׁשראית מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

לאלעז  ועלה,והלּביׁשֹו לּמּטה'! עלה אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו וראה ׁשליׁשי, וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
מׁשה  אמר לֹו. והל וקמץ, !'ּפי 'קמץ ועצם, !'עיני 'עצם ּופׁשט, !'רגלי 'ּפׁשט ּופׁשט, !'ידי ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'ּפׁשט

זֹו ּבמיתה ׁשּמת מי עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשרי אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַָ

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

gn‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa:הּׁשירה ׁשאמר הּיֹום .p˙eÓe ּׁשאמר מה רמזּתי ּוכבר אפרׁש. ּכאׁשר עצמֹו, את יקּבֹור הּוא ּכי עצמֹו, לתּקן . ¿∆∆««∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
וּיאסף: ּבמּלת הּדֹור, מחכמי ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָאחד



נט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ‡È˙B.ּגרמּתם ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡ ÏÚ∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ

לכם: כ)אמרּתי מימיו (במדבר ונתן עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו הּכּוהּו, והם הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
אם  לפרענּות, ולא לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: יׂשראל ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻּבלא

ׁשּכן'? ּכל לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ לֹוקה, אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין עזרא עזרא עזרא עזרא .זכה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, ּתראּנה לא אם ˙·B‡.ּכי ‡Ï ‰nLÂ∑ ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»…»
ּוראה': 'עלה :ל אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי עזרא עזרא עזרא עזרא ּכי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָ

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì åðéæàä úùøôì äøèôä

áë ÷øô á ìàåîùá

àìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧

:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýéáérìñ ýåýé øîàiå §Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬

:éì-éèìôîe éúãöîeâérLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû §ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À

:éðrLz ñîçî érLî éñeðîe éabNîãýåýé àø÷à ìläî ¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨−̈«Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®

:rLeà éáéàîeäìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ék ¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©

:éðúráéå:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáçæéì-øva §©«£ª«¦¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª−¦¬Ÿ§¥¨«¤©©¦¸

éúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§®̈©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−

:åéðæàaçeæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lrøzå Lrbúéå §¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬©¨©−¦¦§®̈

:Bì äøç-ék eLrbúiåèìëàz åétî Làå Btàa ïLr äìr ©¦§¨£−¦¨¬¨«¨¨³¨¨¸§©½§¥¬¦¦−Ÿ¥®

:epnî eøra íéìçbé:åéìâø úçz ìôørå ãøiå íéîL èiå ¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©«£¨¤−©¬©©§¨«

àé:çeø-éôðk-ìr àøiå óòiå áeøk-ìr ákøiåáéCLç úLiå ©¦§©¬©§−©¨®Ÿ©¥−̈©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaúòì §¦¦¦©¨§¨§¥

,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò eøáòL øçàì Búð÷æ¦§¨§©©¤¨§¨¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥

.úàfä äøéMä øL äéä äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨¨¨¨©¦¨©Ÿ

,ìeàL ókîeBøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì ¦©¨§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç,éúãöîe.éøöáî §©§¦¨§¦§¤©¨¨§ª¨¦¦§¨¦

,éì éèìôîeíâå .äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà èlôî §©§¦¦§©¥¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨§©

.écáì éúBéäa(â,éøeö.òìñå øeö Bîk ,é÷æçïø÷å ¦§¦§©¦¦¨§¦§§¤©§¤¤
,éòLé.íéðøwä ìòáì ïø÷ Bîk øæòì éì àeä,éabNîCîBñ ¦§¦¦§¥¤§¤¤§©©©©§©¦¦§©¦¥

.éúBà,éñeðîe.äøæòì åéìà ñð éúééäL,ñîçîéLðàî ¦§¦¤¨¦¦¨¥¨§¤§¨¥¨¨¥©§¥

.ñîç(ã,'åâå 'ä àø÷à ìläîìà àøB÷ éðà øLàk ¨¨§ª¨¤§¨©£¤£¦¥¤

.òLBð éðà æà ,ìläa 'ä(ä,éðôôà.éðeááñéøaLî §©¥¨£¦¨£¨ª¦§¨¦¦§§¥
,úåî.úåî élb ,øçà Leøt .úåî ìà úBìéáBî úBøáBL úBøö ¨¤¨§¦¤¨¤¥©¥©¥¨¤

,ìòiìá éìçð.ìòiìa éLðàî ,ìçðk úBôèBL úBñéb ©£¥§¦©©§¨§§©©¥©§¥§¦©©

,éðúòáé.éúBà eãéøçéå eúéòáé(å,ìBàL éìáç §©£ª¦©§¦§©£¦¦¤§¥§
"äãìBé éìáç" Bîk ,"éìáç" .úåî éáBàëî.(bi,bi ryed) ©§¥¨¤¤§¥§¤§¥¥¨

,éðîc÷.éðôì eàa(ç,õøàä Lòøzå LòbúiåLòb ¦§ª¦¨§¨©©¦§¨©©¦§©¨¨¤©©

.õøàä éáLBé éáéBà úà eô÷z Lòøå ãòøåúBãñBî §©©§©©¨§¤§©§¥¨¨¤§
,eæbøé íéîMäíéîMä àáö úà íb ä"á÷ä LéòøäL ©¨©¦¦§¨¤¦§¦©¤§¨©¨©¦

.éìéáLa,Bì äøç ékí÷ðå íäéNòî ìò Bì äøç øLàk ¦§¦¦¦¨¨©£¤¨¨©©£¥¤§¨©

.éúî÷ð íäî(è,Btàa ïLò äìò"'ä óà ïLòé æà" Bîk .ñòk ïéðò àeä.(hi,hk mixac),ìëàz.éìò íéîwä úà óøNz(é,ãøiå íéîL èiåäèð ¥¤¦§¨¦¨¨¨¨§©¦§©©©§¨¤§©©Ÿ¥¦§Ÿ¤©¨¦¨©©¥¨©¦©¥©¨¨

.íäî òøtäì øäîî äéäL øîBìk .íäa úBkäì éàðBN ìà áø÷úäì íäéìò ãøéå õøàì ähîì íéîMä úà,åéìâø úçz ìôøòåïëeî úBéäì ïðòä áòa ãøiL ¤©¨©¦§©¨¨¨¤§¨©£¥¤§¦§¨¥¤§©§©¨¤§©¤¨¨§©¥§¦¨©¥¤©£¨¤©©©§¨¤¨©§©¤¨¨¦§¨

.éàðBOî òøtäì(àé,'åâå óòiå áeøk ìò ákøiå.äøæòì àBáì Búeøéäî ìò ìLî àeä(áé,úBkñ åéúBáéáñ Cùç úLiååéúBáéáñ Cùçä úà íN §¦¨©¦§©©¦§©©§©¨Ÿ¨¨©§¦¨§¤§¨©¨¤Ÿ¤§¦¨ª¨¤©Ÿ¤§¦¨
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`pÌzLc˜ ‡Ï ¯L‡:ּפירׁשּתיו .apı¯‡‰ Ï‡:וׁשּמה ּפירּוׁשֹו . ¬∆…ƒ«¿∆ְִֵַ∆»»∆ְֵָָ

epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
לטעֹון: הּיהּודי אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ׁשמסּביר ּכפי רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבנפׁשֹו
ּכדי  עד ּבהעלם, ּתהיה ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע מצֹות, ואקּים ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹאם

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי חס־וׁשלֹום, ּכלל קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכ
" ׁשל הענין מתהּוה ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ּכאן ּבּבּבּבעצם עצם עצם עצם הּתׁשּובה מׁשקעת ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשל עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודה דה דה דה  עצמּיּותֹו ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו הּקּימת ההסּתרה את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ּבחינת על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות הכנה רק הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּיהּודי,

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא מׁשה ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻּומּגאּלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dWn lW Fzzin aEMr¦¦¨¤Ÿ¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ּבמצרים . . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות  רש"י)ּבׁשלׁשה ובפירוש מח. .(לב, ְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

לצאת  יׂשראל מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, מּלהּכנס נח את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוצרי
ּבכחם? ׁשאינֹו ּדבר מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹמארצם,

יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום הּזה, העברים הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
ּבעל  ּתלּויה ּתתּבּטל ׁשּמיתתֹו ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ּוׁשנֹותיו, ימיו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

הנדר)הּגזרה. שהותר משה חשב ועוג, סיחון ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה .(ועל־דרך ְֵַָ
"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' מח)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (לב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ׁשּמיתת  מּׁשּום הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר אף אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹויׁש

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל יכֹולה הּצּבּור ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא א)מׁשה יח, השנה .(ראש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
מׁשה  ּפטירת הּזה" ּד"הּיֹום הּזה, הּיֹום ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק מרּמז הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוהּטעם

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹוגע
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות ּגלּות (מגלה להיֹות יכֹולה היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה אּלּו , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

חס־וׁשלֹום, יׂשראל ּבני על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ" ׁשל ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹאחר־ּכ
העברים". הר אל "עלה להיֹות צרי היה זה עזרא עזרא עזרא עזרא ּומּטעם אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ ראׁשֹון ּבגד אהרן את מׁשה ׁשהפׁשיט אֹותּה, וחמדּת ׁשראית מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

לאלעז  ועלה,והלּביׁשֹו לּמּטה'! עלה אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו וראה ׁשליׁשי, וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
מׁשה  אמר לֹו. והל וקמץ, !'ּפי 'קמץ ועצם, !'עיני 'עצם ּופׁשט, !'רגלי 'ּפׁשט ּופׁשט, !'ידי ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'ּפׁשט

זֹו ּבמיתה ׁשּמת מי עזרא עזרא עזרא עזרא .אׁשרי אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶַָ

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

dxezd lr `xfr oa`

gn‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa:הּׁשירה ׁשאמר הּיֹום .p˙eÓe ּׁשאמר מה רמזּתי ּוכבר אפרׁש. ּכאׁשר עצמֹו, את יקּבֹור הּוא ּכי עצמֹו, לתּקן . ¿∆∆««∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
וּיאסף: ּבמּלת הּדֹור, מחכמי ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָאחד



ס

:éðãáréäîì éì-eLçkúé øëð éða:éì eòîMé ïæà rîL ©£§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©«£¦®¦§¬Ÿ©−Ÿ¤¦¨¬§¦«

åî:íúBøbñnî eøbçéå eìaé øëð éðaæîéøeö Ceøáe ýåýé-éç §¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−¦¦§§¨«©§Ÿ̈−¨´¦®

:érLé øeö éýìû íøéåçîíénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìûä §¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−

:éðzçzèîíéñîç Léàî éðîîBøz éîwîe éáéàî éàéöBîe ©§¥«¦«¦¦−¥«Ÿ§¨®¦¨©¸§´§¥½¦¥¦¬£¨¦−

:éðìévzðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìr:ønæà EîLðìBcâî ©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−

:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå Bkìî úBòeLé§´©§®§«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

âñ÷ 'îò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì åðéæàä úùøôì äøèôä

(äîì,éì eòîMé ïæà òBîLíäéðæà òîLî éðtî ¦§©Ÿ¤¦¨§¦¦§¥¦§©¨§¥¤

.éì íéòîLð eéäé ,éðôa àlL elôà ,ãáìa(åîøëð éða ¦§©£¦¤Ÿ§¨©¦§¦§¨¦¦§¥¥¨
,eìaé.eLîkéå eìaé íéBbä éáéBà,íúBøbñnî eøbçéå ¦Ÿ§©©¦¦§§¦¨§§©§§¦¦§§¨

.ìæøa éìáëa éãéa íéøeâñ eéäiM änî íäéìâøa íéøbç eéäéå§¦§¦§¦§©§¥¤¦©¤¦§§¦§¨¦§©§¥©§¤

(æî,éòLé øeö éäìà íøéåó÷z àeäL íéäìàäå §¨ª¡Ÿ¥¦§¦§¨¡Ÿ¦¤Ÿ¤

.éáéàî àøéà àì ïëìå ,íéîø ìk ìò íø àeä éòLé¦§¦¨©¨¨¦§¨¥Ÿ¦¨¥Ÿ§©

(çî,éì úBî÷ð ïúBpä.éúî÷ð í÷Bpä ©¥§¨¦©¥¦§¨¦

(èî,éáéBàî éàéöBîe.éáéBàî éðìévîeéîwîe ¦¦¥§¨©¦¥¦¥§©¦¨©
,éðîîBøz.éðäéaâz éìò íéîwä ïîe(ðìBcâî §§¥¦¦©¨¦¨©©§¦¥¦¦§

,Bkìî úBòeLéíLkL ,Bkìîì àeä úBòeLé ìcâî §©§¦§©§§©§¤§¥

.éáéBàî ézòLBðå åéìà ézñð ïë Bîk ,åéáéBàî ìBvð àeäå æò-ìcâîa ñð íãàL,BçéLîì ãñç äNBòåBcñça íà ék ,ìeîb íeìLz øeáòa àì ,øîBìk ¤¨¨¨§¦§©Ÿ§¦¥§¨§¥©§¦¥¨§©§¦¥§©§¤¤¤¦§¦§©Ÿ©£©§§¦¦§©§

.Cìnä ãåc àeäL BçéLîì äNBò àeäL ìBãbä,íìBò ãò Bòøæìe.íìBò ãò Bòøæì äNòé ïk ,ãåãì äNòL Bîk ©¨¤¤¦§¦¤¨¦©¤¤§©§©¨§¤¨¨§¨¦¥©£¤§©§©¨

:íé÷çL éár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñâéeøra Bcâð dâpî §¦«Ÿ−̈ª®©§©©−¦¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−

:Là-éìçbãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøé ©«£¥¥«©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«

åè:íäiå ÷øa íöéôéå íévç çìLiåæèeìbé íé é÷ôà eàøiå ©¦§©¬¦¦−©§¦¥®¨−̈©¨«Ÿ©¥«̈¸£¦´¥½̈¦¨−

:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz úBãñîæéçìLé «Ÿ§´¥¥®§©«£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«¦§©¬

:íéaø íénî éðLîé éðçwé íBønîçééàðOî ær éáéàî éðìévé ¦¨−¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦©¦«©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−®̈¦´§©½

:épnî eöîà ékèé:éì ïrLî ýåýé éäéå éãéà íBéa éðîc÷é ¦¬¨«§−¦¤«¦§©§ª−¦§´¥¦®©§¦¯§Ÿ̈²¦§−̈¦«

ë:éa õôç-ék éðölçé éúà áçønì àöiåàëýåýé éðìîâé ©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®§©§¥−¦¦«¨¥¬¦«¦§§¥¬¦§Ÿ̈−

:éì áéLé éãé øák éú÷ãökáëàìå ýåýé éëøc ézøîL ék §¦§¨¦®§¬Ÿ¨©−¨¦¬¦«¦¬¨©−§¦©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ

:éäìàî ézrLøâëøeñà-àì åéúwçå écâðì åéètLî-ìë ék ¨©−§¦¥«¡Ÿ¨«¦¬¨¦§¨−̈§¤§¦®§ªŸ−̈«Ÿ¨¬

:äpnîãë:éðBrî äønzLàå Bì íéîú äéäàåäëýåýé áLiå ¦¤«¨¨¤«§¤¬¨¦−®¨«¤§©§−̈¥«£¦«©¨¯¤§Ÿ̈²

:åéðér ãâðì éøák éú÷ãök éìåëøBab-ír ãqçúz ãéñç-ír ¦−§¦§¨¦®§Ÿ¦−§¤¬¤¥¨«¦¨¦−¦§©®̈¦¦¬

:ínzz íéîzæë:ìtzz Lwr-írå øázz øáð-írçë-úàå ¨¦−¦©¨«¦¨−̈¦¨®̈§¦¦¥−¦©¨«§¤

éðérå réLBz éðr ír:ìétLz íéîø-ìr Eèëéøéð äzà-ék ©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦«¦«©¨¬¥¦−

:ékLç débé ýåýéå ýåýéìéäìàa ãeãb õeøà äëá ék §Ÿ̈®©«Ÿ̈−©¦¬©¨§¦«¦¬§−̈¨´§®¥«Ÿ©−

:øeL-âlãààìïâî äôeøö ýåýé úøîà Bkøc íéîz ìàä £©¤«¨¥−¨¦´©§®¦§©³§Ÿ̈¸§½̈¨¥´

:Ba íéñçä ìëì àeäáìøeö éîe ýåýé éãrìaî ìà-éî ék ½§−Ÿ©Ÿ¦¬«¦¬¦¥−¦©§£¥´§Ÿ̈®¦¬−

:eðéýìû éãrìaîâìiå ìéç éfeòî ìûä:ékøc íéîz øz ¦©§£¥¬¡Ÿ¥«¨¥¬¨«¦−®̈¦©©¥¬¨¦−©§¦«

ãì:éðãéîré éúîa-ìrå úBìiàk éìâø äeLîäìéãé ãnìî §©¤¬©§©−¨«©¨®§©¨«Ÿ©−©«£¦¥«¦§©¥¬¨©−

:éúòøæ äLeçð-úL÷ úçðå äîçìnìåìErLé ïâî éì-ïzzå ©¦§¨¨®§¦©¬¤«¤§−̈§«ŸŸ¨«©¦¤¦−¨¥´¦§¤®

:éðaøz Eúðråæì:élñø÷ eãrî àìå éðzçz éãrö áéçøz ©«£«Ÿ§−©§¥«¦©§¦¬©«£¦−©§¥®¦§¬Ÿ¨«£−©§ª¨«

çì:íúBlk-ãr áeLà àìå íãéîLàå éáéà äôcøà¤§§¨¬«Ÿ§©−¨«©§¦¥®§¬Ÿ¨−©©¨«

èì:éìâø úçz eìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàåîéðøæzå ¨«£©¥¬¨«¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦

:éðzçz éî÷ réøëz äîçìnì ìéçàîóøò él äzz éáéàå ©−¦©¦§¨®̈©§¦¬©¨©−©§¥«¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−®Ÿ¤

:íúéîöàå éàðNîáî:íðr àìå ýåýé-ìà réLî ïéàå eòLé §©§©−¨«©§¦¥«¦§−§¥´Ÿ¦®©¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨«

âî:ír÷øà íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrk í÷çLàå§¤§¨¥−©«£©´¨®¤§¦«¬£¦¥−¤§¨¥«

ãîézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz énr éáéøî éðèlôzå©§©§¥¾¦¥«¦¥−©¦®¦§§¥¸¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦

"Cùçäå ïðòä éäéå" øîàpL ïéðòk .åéìò ïâäì äkñìzeny) §ª¨§¨¥¨¨¨¦§¨¤¤¡©©§¦¤¨¨§©Ÿ¤

(k,ci.ìàøNéì íéøönä ïéa ÷éñôî äéäLíéî úøLç ¤¨¨©§¦¥©¦§¦§¦§¨¥©§©©¦
,íé÷çL éáò.Cùçä àa íäî ,íéîMä éððòa íénä øeM÷ ¨¥§¨¦¦©©¦§©§¥©¨©¦¥¤¨©Ÿ¤

(âé,'åâå Bcâð dâpîBöôç øLà åéðôlL øBàä CBzî ¦Ÿ©¤§¦¨¤§¨¨£¤¤§

.éáéBàa Là éìçb eøòa Bîöò äfî ,éì òéLBäìe øéàäì§¨¦§¦©¦¦¤©§¨£©£¥¥§§©

(ãé,íòøé.íéîòø íäa ïzé(åè,íäiåíäa äNò ©§¥¦¥¨¤§¨¦©¨Ÿ¨¨¨¤

.äîeäî(æè,íé é÷ôà eàøiå.íiä éwîòî eàøðå §¨©¥¨£¦¥¨§¦§©£©¥©¨

.íéàìôðå íéîeúñ íéøác elbúð ,øîBìkúBãñBî eìbé §©¦§©§¨¦§¦§¦§¨¦¦¨§
,ìáz.íìBòä áeMé ìL íéwîòä úBãBñéä elbúð ¥¥¦§©©§¨£ª¦¤¦¨¨

(æé,íéaø íénî éðLîéúBøvî eäìéväL ,øîBìk ©§¥¦¦©¦©¦§©¤¦¦¨¦¨

.úBaø(çé,æò éáéBàî.÷æç äéäL éáéBàîeöîà ék ©¥§¦¨¥§¦¤¨¨¨¨¦¨§
,épnî.épnî e÷fçúä øLàk(èé,éãéà íBéa éðîc÷é ¦¤¦©£¤¦§©§¦¤¦§©§ª¦§¥¦

.éìò àBáì íéîéc÷î éáéBà eéä òø äø÷î éì äøB÷ äéäL íBéa§¤¨¨¤¦¦§¤¨¨§©©§¦¦¨¨©

(àë,éãé øák.ìåòî úBi÷ðe úBøeøa éãiL éôk(âëék §Ÿ¨©§¦¤¨©§§¦¥¨¤¦
,écâðì åéètLî ìëéðéò ãâðì BúøBz éètLî ìk ék ¨¦§¨¨§¤§¦¦¨¦§§¥¨§¤¤¥©

.íäéôì âäðúäì ãéîz(äë,åéðéò ãâðì éøák ¨¦§¦§©¥§¦¤§Ÿ¦§¤¤¥¨
.åéðéò ãâðì àéä øLà éúeøéøák(åë,íéîz øBabBîk ¦§¦¦£¤¦§¤¤¥¨¦¨¦§

."íéîz øáb",ínzz.úeîéîúa Bnò âäBð äzà(æëíò ¤¤¨¦¦©¨©¨¥¦¦§¦¦
,øázz øáð.úeøéøáa âäðúz ,é÷ðå øeøa Léà íòíòå ¨¨¦¨¨¦¦¨§¨¦¦§©¥¦§¦§¦

,ìtzz Lwòåéìò àBáz ,úeîéî÷òa âäðúnä Léà íòå ¦¥¦©¨§¦¦©¦§©¥§©§¦¨¨¨

.úîwòîäå úìzôpä Bkøãk(çë,éðò íò.éðòk òðëî §©§©¦§¤¤§©§ª¤¤©¨¦ª§¨§¨¦

éðéòå,ìétLz íéîø ìò Eéðéò ïzúåíéàbúnä ìò E §¥¤©¨¦©§¦§¦¥¥¤©©¦§¨¦

.íìétLäì(èë,éøéð äzà ék.øðk éì øéàz äzà ék §©§¦¨¦©¨¥¦¦©¨¨¦¦§¥

,ékLç débé.äøvä ïî éðàéöBé ,øîBìk ,Cùçä úà éì øéàé ©¦©¨§¦¨¦¦¤©Ÿ¤§©¦¥¦¦©¨¨

(ì,ãeãb õeøà äëá ékéãeãb ìà õeøà Eúøæòa ék ¦§¨¨§¦§¤§¨§¨¤§¥

.íéBbä,øeL âlãàéáéBà éøò ìL úBîBçä ìò õt÷à ©¦£©¤¤§Ÿ©©¤¨¥§©

.íLáëì(àì,Bkøc íéîzàì ìîâì.Bìòôîk Lé §¨§¨¨¦©§¦§Ÿ§¦§¦§¨

,äôeøö.óeøö óñëk ,úìñtî äi÷ð(âì,ìéç éfeòî §¨§¦¨¦§Ÿ¤§¤¤¨¨¦¨¦
.çëa éúBà ÷fçî,ékøc íéîz øziåékøc çúôe øézäå §©¥¦§Ÿ©©©¥¨¦©§¦§¦¦¨©©§¦

éLðàî ãçà øñçð àlL ,íìLå íéîz ïôàa äîçìna©¦§¨¨§Ÿ¤¨¦§¨¥¤Ÿ¤§©¤¨¥£¨©

.äîçìna(ãì,úBìiàk éìâø äeLîéìâø íéNî ©¦§¨¨§©¤©§©¨©¨¥¦©§©

.øäî äöøL Bæ äìiàk ,áéBàä øçà õeøì úBl÷éúîa ìòå ©¨©©¨¥§©¨¨¤¨¨©¥§©¨Ÿ©
,éðãéîòé.éúlãâe éäáb ìò éúBà ãéîòäå(äìúçðå ©£¦¥¦§¤¡¦¦©¨§¦§ª¨¦§¦©

,éúòøæ äLeçð úL÷éãé ìò äLeçð úL÷ äëøãðå ¤¤§¨§ŸŸ¨§¦§§¨¤¤§¨©§¥

ä÷æç úëznî äéeNò úL÷ì éepk àeä "äLeçð úL÷" .éúBòBøæ§©¤¤§¨¦§¤¤£¨¦©¤¤£¨¨

.äLéîâe(åì,EòLé ïâî.ïâîì éì äéä EòLéEúðòå §¦¨¨¥¦§¤¦§£¨¨¦§¨¥©£Ÿ§
,éðaøzéúééä elàk éúBà äúNò ,éa çébLäì EaL äåðòä ©§¥¦¨£¨¨¤§§©§¦©¦¨§¨¦§¦¨¦¦

.áø íò(æì,'åâå éãòö áéçøzéãk ,éúBòéñt záçøä ©©©§¦©£¦¦§©§¨§¦©§¥

.éàðBN éãéa ézìôð àlL ,øîBìk .éìâø eãòîé àlL¤Ÿ¦§£©§©§©¤Ÿ¨©§¦¦¥§©

(î,äîçìnì ìéç éðøæzå.íçläì çëa éúBà zøæà ©©§¥¦©¦©¦§¨¨¨©§¨¦§Ÿ©§¦¨¥

,éðzçz éî÷ òéøëz.ézçz òøëì ìétz éàðBN úàå ©§¦©¨©©§¥¦§¤§©©¦¦§Ÿ©©§©

(àî,óøò él äzzéì eëôäéå eñeðiL íúBà zúð ©¨¦Ÿ¤¨©¨¨¤¨§©©§¦

.ítøò,íúéîöàå éàðNî.íúéøëàå íâéOà äæ ìk íòå ,eñeðé éàpNî íâå(áî,'åâå òéLBî ïéàå eòLéék ,"òéLBî ïéàå íðò àìå 'ä ìà eòLé" Bîk ¨§¨§©§©¨©§¦¥§©§©§©¨§¦¨¤©¦¥§©§¦¥¦§§¥¦©§¦§¤§Ÿ¨¨§¥¦©¦

.Bnò ïBëð àì íaìå 'ä ìà íéàøB÷å íéòLø íä,íò÷øà íwãà.äîãàä éðt ìò íúBà ãcøàå ÷c ÷c íúBà äNòà(ãî,énò éáéøîézîçìî éLðàî ¥§¨¦§§¦¤§¦¨Ÿ¨¦£¦¥¤§¨¥¤¡¤¨©©©£©¥¨©§¥¨£¨¨¥¦¥©¦¥©§¥¦§©§¦

.écâð íéîçBlä énò éðáa øLà,íéBb Làøì éðøîLz.íéBb Làøì úBéäì éðúàáäL ãò ílk ãiî éðzøîL,ézòãé àì íò.ä÷Bçø õøàî íä øLà íénò £¤¦§¥©¦©£¦¤§¦¦§§¥¦§Ÿ¦§©§©¦¦©ª¨©¤£¥©¦¦§§Ÿ¦©Ÿ¨©§¦©¦£¤¥¥¤¤§¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc migqt(iriax meil)

éìö íò dàôàL[ielv xya-],øepza,dfa df erbpy ilaøeñà ¤£¨¨¦¨¦©©¨
àçzeëa dìëàìgixy meyn ,[alg ea axerny lk`n ,gzek±] §¨§¨§§¨

xyad ly enrh rlapy enk df ixde ,zta rlap xyad.zta
:`xnbd zxtqnàøNéa éãäa àååhéàc àúéðéa àéäädyrn rxi` ± ©¦¦¦¨§¦§¨©£¥¦§¨

.dfa df erbpy ila ,cg` xepza xya mr cgi bc dlvpeàáø døñà©§¨¨¨
î`xwpd mewnàçzeëa déìëéîì ,àé÷éæøtbcd z` lek`l - ¦§¨¦§¨§¥§¥§§¨

mrh rlapy enk df ixde ,bca rlap xyad gixy meyn ,gzeka
.bca xyad,øîà éMà áø øa øî,xya mr cgi dlvpy df bceléôà ©©©©¦¨©£¦

ezlik`àçìéîa,gzek ila ,glna -énðok mb ±íeMî ,äøeñà §¦§¨©¦£¨¦
cezlik` ,xya ea rlapy bcàéL÷mexbl dlelr ±àçéøìgixl - §©§¨§¥¨

,dtdøçà øáãìe.zrxvle - §¨¨©¥
ipy gqt zyxta dxeza xn`p(`i-i h xacna)didi iM Wi` Wi`'¦¦¦¦§¤

'mFi xUr drAx`A ipXd WcgA ,'dl gqt dUre 'ebe Wtpl `nḧ¥¨¤¤§¨¨¤©©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨
.ipy gqtl dgcp `l` ,gqtd z` aixwn epi` `nhdy epcnle ,'ebe

`xnba eyxc mle`(:eq lirl)xeaiv oi`e dgcp yi`' ,'yi`' zaizn
oicd oke .d`neha gqtd axw mi`nh ldwd aex m`y ,'migcp
epzpyna .d`nehd z` migecy ,onf mdl reawy zepaxw x`ya
,zepaxw x`yn gqt oic welg d`neha mi`ad zepaxway x`eai
lk`p s` gqt la` ,d`neha milk`p mpi` zepaxwd x`yy

.d`neha
íéøác äMîç,xeaiv zepaxw dyng ±äàîeèa ïéàamiaxw - £¦¨§¨¦¨¦§§¨

,ozaeg ici xeaivd mi`veie ,d`nehaåmle`.äàîeèa ïéìëàð ïðéà §¥¨¤¡¨¦§§¨
,od el`eøîBòäxizdl oqipa xyr dyya d`ad xnerd zgpn - ¨¤

.dycgd d`eazdn dlik`íçlä ézLed`ad mgld izy zgpn - §¥©¤¤
.dycgd d`eazdn ycwnl zegpn z`ad xizdl zereayd bga

íéðtä íçìåogleyd lr mixcqn eidy zelg dxyr mizy - §¤¤©¨¦
.ycwnaøeaö éîìL éçáæåmiaxwd minly oaxw iyak ipy - §¦§¥©§¥¦

mgld izy mr cgi zereaya.íéLãç éLàø éøéòNemifr xiry - §¦¥¨¥¢¨¦
mpi` j` ,d`neha miaxwd zepaxwd md el` .yceg y`xa axwd

oaxw la` ,d`neha milk`p,äàîeèa àaL çñtäaex eidy oebk ©¤©¤¨§§¨
,mi`nh ldwd,äàîeèa ìëàð,zepaxwd x`yn welgy mrhde ¤¡¨§§¨

meynàa àlLgqtd oaxw lr dxezd ieeivàlà ,Búléçzî ¤Ÿ¨¦§¦¨¤¨

äìéëàìea xn`p oky ,edelk`iy ick `l` -(c ai zeny)itl Wi`' ©£¦¨¦§¦
eaixwdl dxezd dxizdyk ok m`e ,'dVd lr EQkY Flk`̈§¨Ÿ©©¤

.d`neha ezlik` z` s` dxizd i`ce d`neha

àøîâ
dfi` dpc `xnbd ,d`neha oi`a mixac dyng ,epzpyna epipy

:`xnbd zxxan .'dyng' oipna dpynd zhrnn oaxwäMîç± £¦¨
,`pzd hwpy zepaxwd oipn ,xnelkéàî éèeòîìoaxwd edn ± §©¥©

daiyn .df oipna ehrnl `pzd oiekzdy d`neha `a epi`y
:`xnbdîìøNò äMîç úâéâç éèeòdynga axwd dbibg oaxw - §©¥£¦©£¦¨¨¨

,d`neha axw epi`y ,oqipa xyràðéîà Czòc à÷ìñcdidy - §¨§¨©§¨£¦¨
ny ,xnel jzrca dlerc ïåékdbibg oaxw,àeä øeaéö ïaø÷ ¥¨§¨§©¦

ãòBî déì àòéá÷e,bgd inia ezaxwdl onf el reawe -éçãz §¦¨¥¥¦§¥
äàîeè,d`neha s` axwie eiptn d`neh dgcz -ïì òîLî à÷± §¨¨©§©¨

.d`nehd z` dgec epi` `l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn
ixdy ,`ed mrhdeäòáL ìk ïéîeìLz déì úéàc ïåék`l m`y - ¥¨§¦¥©§¦¨¦§¨

,gqtd zeni lk e`iadle milydl leki oey`xd aeh meia e`iad
jklúaL àéçc àìmiaixwn `l` ,zaya oey`xd aeh mei lgyk Ÿ¨§¨©¨

,bgd zeni x`ya eze`àéçc àì úaLcîedgec dpi`y myke - ¦§©¨Ÿ¨§¨
jk ,zayd z`.äàîeè àéçc àìŸ¨§¨§¨

:`xnbd zl`eyénð éðúéðåz` mb dpyna `pzd dpyie -éøéòN §¦§¥©¦§¦¥
íéìâøämi`ay ,milbxd zyelya miaxwd z`hg ixiry - ¨§¨¦

zepaxw x`yk ,d`neha milk`p mpi`e d`neha.onf mdl reawy
:`xnbd daiyndéì àðz àäoic dpy xak `pzd ±éîìL éçáæ ¨¨¨¥¦§¥©§¥
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ברכות.42. תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' ˘ËÈÏ"‡:2.לעם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' תש"ה (סה"ש הענינים

לשבוע פרשת האזינו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז 

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

יום רביעי - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

יום שני - כ"ז אלול 
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

יום חמישי - א' תשרי
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט
ופרקים פח-צ

יום שלישי -  כ"ח אלול
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט
ופרקים פב-פד

יום שישי - ב' תשרי
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

שבת קודש - ג' תשרי
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב
ופרקים צד-צו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -
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ùã÷ä úøâà
àéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò
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ברכות.42. תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' ˘ËÈÏ"‡:2.לעם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' תש"ה (סה"ש הענינים
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אלול  כ"ח שלישי יום
,252 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã

,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéa zòâé" :äéìò̈¤¨¨©§¨§¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨
,"d`xi"l ribdl -'äîëç úéLàø'a áeúkL Bîk16áéúëe , §¤¨§¥¦¨§¨§¦

:äàøéaaezk "d`xi" iabl -17:,"'Bâå óñkë äpL÷áz íà" §¦§¨¦§©§¤¨©¨¤§
,'"d z`xi oiaz f` dpytgz mipenhnke -äëéøvL ãnìî§©¥¤§¦¨

,"d`xi"d -äaø äòéâé§¦¨©¨
øçà Ntçîk äîeöòå©£¨¦§©¥©©

.úBøöBàwxta xkfpk - ¨
ly oey`xd wlga a"n
in enky ,"`ipz"d xtq
i`ceay xve` ytgny
oi` f`y ,rwxwa oenh
zceara siirzn `ed
ze`ceea ercia ,dxitgd
iwnrna `vnp xve`dy
icedi lr jk - dnc`d
ribiy cr ,xetgl ,ytgl

lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly xve`l
elit`y ,"d`xi" ly oiprl qgia `ed xen`d lk ,mxa .icedi
"d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd iabl
,oky .dil` ribdl lczydle rbiizdl jiiy ok mb ,(dpeilr)

.dil` ribi i`ceea `ed dribi ici lrBæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨
éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà]©£¨©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦

,dì ïeëéå ïéëiLd`a `id ,j` -òbéúpL øçà ÷øå Cà ¤¨¦¦©¥¨©§©©©¤¦§©©
,"úeîîBøä úàøé"a`edy ,"d`xi"ay dpeilrd dbixcna - §¦§©¨§

,`ed jexa yecwd ly ezennex iptn `xiå- y ixg` - §
äpnî âéOäì ìëeiM äî úéìëúì òébäz`xin - ¦¦©§©§¦©¤©§©¦¦¤¨

,zennexdúðéça éôì§¦§¦©
BúîLðm`zda cg`y - ¦§¨

leki eznyp yxeyl
ef dbixcnl ribdl
dbixcnl - ipye ,d`xia
m` ,ixd ,xzei dpeilr
dbixcnl ribd xak `ed

ay xzeia dpeilrdegek
- ribdlàìénî éæà£©¦¥¨

äáäà"ä äàä¨¨©£¨
,äìòîlî "íéâeðòza©©£¦¦§©§¨

ìíò ãçéúäìe ïkL ¦§Ÿ§¦§©¥¦
,"'eë øfçì Léà ìL Bkøc" ék ,äàøiädy` lr -18Bîk ©¦§¨¦©§¤¦§©¥§

.íéøîà éèewìa øàaúpL"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a -,b ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
z`xi dy`" z`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`" z`xwp dad`y

"'d19xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax xn`n zpeek -
xfgl `id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara "dy` lr

."d`xi" dpyiy okid ribdle

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
oevx jtid mdy mipiprn
xacd rx ixd ,oeilrd

zeidl dvex `edy dad`a ,xnelk .melyeÎqg jk didiy c`na
wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk ,`ed jexa yecwdl aexw
iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .zewl`n melyeÎqg
zepeyld z` xiaqn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi
ly zepey zebixcna "dwacl"e "dvitg" ,"zade`" ,"de`zn"

,diyra - "de`zn" :zenlerd zrax`a ody itk dnypd
.'eke ,dxivia - "zade`"ììk áìa úøzñeî àéä Bæ äáäàå§©£¨¦§¤¤§¥§©

,ìàøNé,l`xyin cg` lk ly -,íéòLøa elôàitk - ¦§¨¥£¦¨§¨¦
xtq ly oey`xd wlga h"ie g"i wxta hexhexta xaqeny
dad`y ,"`ipz"d
mb dpyi ef zxzeqn

,miryxaäpnîe- ¦¤¨
,zxzeqnd dad`dn

íäì äàa,miryxl - ¨¨¨¤
.äèøçädhxgd - ©£¨¨

ixg` miryxa dpyiy
xn`nk) dxiar ziiyr
miryx" :l"f epinkg
d`a - ("dhxg mi`ln
,`l` .ef zxzeqn dad`n
,recn - `ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy ,xacd jk m`

:oldl owfd epax jk lr xne` ?miryx md ,`eti`éðtî Cà©¦§¥
ätìwä éøä ¯ óeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©£¥©§¦¨

ì äìBëéíãàì àéèçnä úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL20.- §¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©§©©£¦¨¨¨
lry yegi `ly ,ef dad` lr dxizqne dqkn "zehy gex"d
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
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מקומו.16. ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, א.20.משלי ג, סוטה

lel` f"k ipy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn da yi ef dad` ,xnelk

lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l dweyze oe`nv ly dad` -

.ezeppeazde ezcear ici

efd ycewd zxb` zekiiy

,(fi oniq) zncewd zxb`l

dtiqen `id dn `linae

iable llka lreta dceara

leki - cgeina dwcvd oipr

zxb`a ixd :`idy zeidl

iehia cil `a zncewd ycewd

zcear ly zilrpd dlrnd

zevn ziiyray ,dwcvd

mc`l zn`a yi ,dwcv

mb ,dyrn zrya ,dyerd

"zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn

dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala

"gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d

zednd z` oian `edy zednd zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze`

mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba wx didi df ixd - devnay zewl`d ly

ici lr xagzn `edy) devnd z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd

,`ed jexa "seq oi`" zenvr mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk

mlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" okly .(devnd deevn

dfdlkn"`ad mler iig3lry) miaeh miyrne daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd icimixi`ne miaeh - md zeev4(

xy`n xzei aeh dfd mleralk.`ad mler ly zebixcnde zepigad

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprzaok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad` ,"

dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn

weac zeidl dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy ,dipyd

sqek ,"dlkz" miiw my ,ocr obay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a

weqtd z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze6

,jk ,(leabe uw yi ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly

ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l` ;mlrdzelbzdzelbzddn mb - eytpa jkn

ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy

.miznd ziigza `eal cizrl ly

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra

zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a" sqei

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e) mipepialk("mc`8`ed "sqkd riab"e ,

"mibeprza dad`" zbixcn

seqkp" oeyln "sqk")

"ztqkp9ixd ,sqeil jiiyd (

oinipal mb minrtl cxei df

ly ote`a `l` ,(mipepial)

epi` envr `edy ,"oinhd"

owfd epaxy itke ;jkn rcei

ewlga c"i wxta xne`

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

egny" ly dceard lr mby

"'da miwicv10zeidl dkixv ,

zeidl leki ,oky .zelczyd

dad`d mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy

onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza dad`" ly

ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl leki - diigzd

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12. §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn -
ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr

ade`dy ote`a `ly ,dad`dytgnzeidl dvexe ad`pd z`
zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edy `l` ,ea weac

.dad`dneéðéî 'á äpäibeqe -,ïä úBáäàopyi dad`a - ¦¥¦¥©£¥
:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn zebixcn'àä̈

,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨
ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤§¨§¨£¨¦

,àéìôäì ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBèzenirp `l - §¨¦§¦£¥©§©§¦
dlrnly ,"`lt" ly ote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre

,dbydnL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera -miwicv ixd `ad ¥¥¨©¨©¨¤
Îe mdiy`xa mdizexhre miayei,'eë ïéðäpmibprzne - ¤¡¦

,zewl`näæ ìòå,zewl`n dgnye beprza dad`d ote` lr - §©¤
:áéúkaezk -53:;"'äa íé÷écö eçîN"epyi miwicvay - §¦¦§©¦¦©

,zewl`a dgnye beprzd ote`Bæå ,äæì äëBæ íãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¤§
àðäk" úðéça àéäzpigaa `id mzceary mipdk -àúeòøa ¦§¦©©£¨¦§¨

LBãwä øäfaL "àaìc13,ly ote`a dzid mipdka dceard - §¦¨¤©Ÿ©©¨
dfy itk oeilke dweyze sqek ly `evxe xiya `ly ,"i`yg"
oevx `ed "`alc `zerx"e i`yg ly ote`d ,miield lv` did

ly invrzeinipt,aldøîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" : §©¤¤¡©£©©¨¨§
`id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay - mkzpdk z` oz` -

,dlrnln dpzn ly ote`a"'Bâå áøwä øfäå15.ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky .miigd jtid eiabl df ,dcearïéà ék¦¥

ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé-ìò dâéOäì Cøc¤¤§©¦¨©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
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מי"ז.3. פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, אות 7.תהלים המסעות ענין לבאר ד"ה מסעי לקו"ת
י"ד.8.ב'. ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- רבים "ל'

לאדה"ז)". תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות ב.13.תו"א קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, שם.15.קרח



סה lel` g"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח שלישי יום
,252 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã

,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéa zòâé" :äéìò̈¤¨¨©§¨§¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨
,"d`xi"l ribdl -'äîëç úéLàø'a áeúkL Bîk16áéúëe , §¤¨§¥¦¨§¨§¦

:äàøéaaezk "d`xi" iabl -17:,"'Bâå óñkë äpL÷áz íà" §¦§¨¦§©§¤¨©¨¤§
,'"d z`xi oiaz f` dpytgz mipenhnke -äëéøvL ãnìî§©¥¤§¦¨

,"d`xi"d -äaø äòéâé§¦¨©¨
øçà Ntçîk äîeöòå©£¨¦§©¥©©

.úBøöBàwxta xkfpk - ¨
ly oey`xd wlga a"n
in enky ,"`ipz"d xtq
i`ceay xve` ytgny
oi` f`y ,rwxwa oenh
zceara siirzn `ed
ze`ceea ercia ,dxitgd
iwnrna `vnp xve`dy
icedi lr jk - dnc`d
ribiy cr ,xetgl ,ytgl

lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly xve`l
elit`y ,"d`xi" ly oiprl qgia `ed xen`d lk ,mxa .icedi
"d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd iabl
,oky .dil` ribdl lczydle rbiizdl jiiy ok mb ,(dpeilr)

.dil` ribi i`ceea `ed dribi ici lrBæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨
éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà]©£¨©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦

,dì ïeëéå ïéëiLd`a `id ,j` -òbéúpL øçà ÷øå Cà ¤¨¦¦©¥¨©§©©©¤¦§©©
,"úeîîBøä úàøé"a`edy ,"d`xi"ay dpeilrd dbixcna - §¦§©¨§

,`ed jexa yecwd ly ezennex iptn `xiå- y ixg` - §
äpnî âéOäì ìëeiM äî úéìëúì òébäz`xin - ¦¦©§©§¦©¤©§©¦¦¤¨

,zennexdúðéça éôì§¦§¦©
BúîLðm`zda cg`y - ¦§¨

leki eznyp yxeyl
ef dbixcnl ribdl
dbixcnl - ipye ,d`xia
m` ,ixd ,xzei dpeilr
dbixcnl ribd xak `ed

ay xzeia dpeilrdegek
- ribdlàìénî éæà£©¦¥¨

äáäà"ä äàä¨¨©£¨
,äìòîlî "íéâeðòza©©£¦¦§©§¨

ìíò ãçéúäìe ïkL ¦§Ÿ§¦§©¥¦
,"'eë øfçì Léà ìL Bkøc" ék ,äàøiädy` lr -18Bîk ©¦§¨¦©§¤¦§©¥§

.íéøîà éèewìa øàaúpL"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a -,b ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
z`xi dy`" z`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`" z`xwp dad`y

"'d19xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax xn`n zpeek -
xfgl `id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara "dy` lr

."d`xi" dpyiy okid ribdle

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
oevx jtid mdy mipiprn
xacd rx ixd ,oeilrd

zeidl dvex `edy dad`a ,xnelk .melyeÎqg jk didiy c`na
wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk ,`ed jexa yecwdl aexw
iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .zewl`n melyeÎqg
zepeyld z` xiaqn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi
ly zepey zebixcna "dwacl"e "dvitg" ,"zade`" ,"de`zn"

,diyra - "de`zn" :zenlerd zrax`a ody itk dnypd
.'eke ,dxivia - "zade`"ììk áìa úøzñeî àéä Bæ äáäàå§©£¨¦§¤¤§¥§©

,ìàøNé,l`xyin cg` lk ly -,íéòLøa elôàitk - ¦§¨¥£¦¨§¨¦
xtq ly oey`xd wlga h"ie g"i wxta hexhexta xaqeny
dad`y ,"`ipz"d
mb dpyi ef zxzeqn

,miryxaäpnîe- ¦¤¨
,zxzeqnd dad`dn

íäì äàa,miryxl - ¨¨¨¤
.äèøçädhxgd - ©£¨¨

ixg` miryxa dpyiy
xn`nk) dxiar ziiyr
miryx" :l"f epinkg
d`a - ("dhxg mi`ln
,`l` .ef zxzeqn dad`n
,recn - `ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy ,xacd jk m`

:oldl owfd epax jk lr xne` ?miryx md ,`eti`éðtî Cà©¦§¥
ätìwä éøä ¯ óeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©£¥©§¦¨

ì äìBëéíãàì àéèçnä úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL20.- §¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©§©©£¦¨¨¨
lry yegi `ly ,ef dad` lr dxizqne dqkn "zehy gex"d
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
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מקומו.16. ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, א.20.משלי ג, סוטה

lel` f"k ipy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn da yi ef dad` ,xnelk

lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l dweyze oe`nv ly dad` -

.ezeppeazde ezcear ici

efd ycewd zxb` zekiiy

,(fi oniq) zncewd zxb`l

dtiqen `id dn `linae

iable llka lreta dceara

leki - cgeina dwcvd oipr

zxb`a ixd :`idy zeidl

iehia cil `a zncewd ycewd

zcear ly zilrpd dlrnd

zevn ziiyray ,dwcvd

mc`l zn`a yi ,dwcv

mb ,dyrn zrya ,dyerd

"zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn

dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala

"gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d

zednd z` oian `edy zednd zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze`

mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba wx didi df ixd - devnay zewl`d ly

ici lr xagzn `edy) devnd z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd

,`ed jexa "seq oi`" zenvr mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk

mlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" okly .(devnd deevn

dfdlkn"`ad mler iig3lry) miaeh miyrne daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd icimixi`ne miaeh - md zeev4(

xy`n xzei aeh dfd mleralk.`ad mler ly zebixcnde zepigad

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprzaok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad` ,"

dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn

weac zeidl dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy ,dipyd

sqek ,"dlkz" miiw my ,ocr obay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a

weqtd z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze6

,jk ,(leabe uw yi ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly

ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l` ;mlrdzelbzdzelbzddn mb - eytpa jkn

ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy

.miznd ziigza `eal cizrl ly

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra

zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a" sqei

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e) mipepialk("mc`8`ed "sqkd riab"e ,

"mibeprza dad`" zbixcn

seqkp" oeyln "sqk")

"ztqkp9ixd ,sqeil jiiyd (

oinipal mb minrtl cxei df

ly ote`a `l` ,(mipepial)

epi` envr `edy ,"oinhd"

owfd epaxy itke ;jkn rcei

ewlga c"i wxta xne`

,"`ipz"d xtq ly oey`xd

egny" ly dceard lr mby

"'da miwicv10zeidl dkixv ,

zeidl leki ,oky .zelczyd

dad`d mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy

onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza dad`" ly

ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl leki - diigzd

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12. §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn -
ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr

ade`dy ote`a `ly ,dad`dytgnzeidl dvexe ad`pd z`
zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edy `l` ,ea weac

.dad`dneéðéî 'á äpäibeqe -,ïä úBáäàopyi dad`a - ¦¥¦¥©£¥
:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn zebixcn'àä̈

,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨
ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤§¨§¨£¨¦

,àéìôäì ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBèzenirp `l - §¨¦§¦£¥©§©§¦
dlrnly ,"`lt" ly ote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre

,dbydnL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera -miwicv ixd `ad ¥¥¨©¨©¨¤
Îe mdiy`xa mdizexhre miayei,'eë ïéðäpmibprzne - ¤¡¦

,zewl`näæ ìòå,zewl`n dgnye beprza dad`d ote` lr - §©¤
:áéúkaezk -53:;"'äa íé÷écö eçîN"epyi miwicvay - §¦¦§©¦¦©

,zewl`a dgnye beprzd ote`Bæå ,äæì äëBæ íãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¤§
àðäk" úðéça àéäzpigaa `id mzceary mipdk -àúeòøa ¦§¦©©£¨¦§¨

LBãwä øäfaL "àaìc13,ly ote`a dzid mipdka dceard - §¦¨¤©Ÿ©©¨
dfy itk oeilke dweyze sqek ly `evxe xiya `ly ,"i`yg"
oevx `ed "`alc `zerx"e i`yg ly ote`d ,miield lv` did

ly invrzeinipt,aldøîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" : §©¤¤¡©£©©¨¨§
`id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay - mkzpdk z` oz` -

,dlrnln dpzn ly ote`a"'Bâå áøwä øfäå15.ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky .miigd jtid eiabl df ,dcearïéà ék¦¥

ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé-ìò dâéOäì Cøc¤¤§©¦¨©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
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מי"ז.3. פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, אות 7.תהלים המסעות ענין לבאר ד"ה מסעי לקו"ת
י"ד.8.ב'. ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- רבים "ל'

לאדה"ז)". תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות ב.13.תו"א קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, שם.15.קרח



`lelסו h"k iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט רביעי יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà äèåò èé,254 'nr cr.úåìéöàã

,zindad ytpd ly de`zd ala zniiw mda ,"mipepia"a ixd
itk) dyrne xeaic daygna dlrzy ozep `l `edy `l`
xtq ly oey`xd wlga a"i wxta dlrnl xaqedy

,("`ipz"dúðéçáa úøzñî àéä äéäz íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤¦ª§¤¤¦§¦©
úø÷òì úeãáòå úeìb̈§©§©£¤¤

,dzøáb úéaä`id - ©©¦§¦§¨
,zewl`l dad`d
dad`dy mewnay

" didz zewl`ldad`
zxzeqnzelb zpigaae "

,zelb zpigaae zxzeqn zindad ytpd ly de`zd didz -
da LnzLäì,de`za -,ãáì dì íéçøëä íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦¤§¥¦¨§©

,äiúLe äìéëàkseba miiwzz ziwl`d ytpdy icky - ©£¦¨§¦¨

dzyie lk`i mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze
,miinyb mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd -
,'d zceare dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval

:áéúëãkaezky enk -24:éëøc ìëa":"eäòc Elka - §¦§¦§¨§¨¤¨¥
mikxcdjlyz` rcz

(l` xeyw didze)
,`ed jexa yecwd
zece` ,xaecn ,xnelk
mikxcd ,"jikxc"
ly miinybd mipiprde
zexywzdde zrcd ,"edrc" dfa didiy ,j` .mc`d
ytpd ly oevxa ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a

"edrc" didiy ick zindad25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2"seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenler oialseq oi`,(leab ila) "

zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md zenlere

drtydde zenlerd

mdipia rvennd .zenlera

.dxez - `edreci ok3lky ,

dpiidzy gxkdd on rvenn

`edy zebixcnd izyn ea

izy dxeza yi okl ,oxagn

:"dnly"e "xe`" zepigad

zeinipt `ed dxez ly "xe`"

oi` ly oipr `idy ,dxezd

dkex`" ,(leab ila) seq

"dcn ux`n4`idy "dnly"e ;yealdxezc `ilb ly oiprd `id -

.zenlerl zekiiy dl yi ,xeriye leab da yiy ,(zilbpd dxezd)

dlrpd oiprd z` mlrda yi dxezc dlbpay owfd epax xiaqn ef zxb`a

ly dbyd oia lcadd z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei

.d`eap ly dbyd oial dxez

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzne shrznìL äøBz éèewìa ,äpä¦¥§¦¥¨¤
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt ì"æ é"øàä5úâOä ék , ¨£¦©¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©

úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦
,äàlò äîëçc,dpeilrd dnkgd zeinipt -àaà" àø÷pä §¨§¨¦¨¨©¦§¨©¨

,"úeìéöàcody zebixcn opyi "d`lir dnkg"a ,oky - ©£¦

mc`c dnkge xzkay dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl
dyn zbydy xne` `edy dny ,yxtn `ede - dnecke oencw
wx dpeekd oi` ,dpeilrd dnkgd zeinipta dzid `l epax
zeinipta mb `l` ,"zeliv`"n dlrnly dnkgd zebixcnl
dpeilrd dnkgd
itk) "zeliv`"ay
z`xwp "d`lir dnkg"y

,("zeliv`c `a`"-ìëå§¨
øúkä úøéôña ïkL¤¥¦§¦©©¤¤

,äpnî äìòîlL- ¤§©§¨¦¤¨
,"dnkg"néøà" àø÷päC ©¦§¨£¦

,"ïétðài`cea ixd - ©§¦
,dfa dbyd el dzid `ly
`ed "oitp` jix`" oky
zyaelnd dnype ;leab ila zekix` ,"jix`" ly dpiga ixd
,leab ila ly oipr biydl dgeka oi` - leab lra `edy seba

íà ék,biyd dyn -íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçc ¦¦¦§¦©£©¦§¨§¨
zeipevigd m` ik ,"dnkg"d zbixcn mvre zeiniptd ef oi` -
,"dnkg"n dhnly zebixcna dcixil zekiiy xak dl yiy

úLaìîä6úLaìúnä ,äðéáazyalzn "dpia" -'æa ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤§
,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pL úBðBzçz úBøéôñly oipr - §¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

ze`xwpd zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,"xirf"
" myazecnxe`"y itk xak df ,oky .xeriye "dcn" oeyln ,"

xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn "seq oi`
,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨

oipr ly ceqd df - zecnd raya ("dpia" ici lr) zcxei
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà
àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
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ו.24. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סרל "א או "ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס "ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מהי "עצ "ע
ובאופןÂ˙Î‰Ï·השייכות והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית מובן „‰ÏÙ‡‰מה - גו') ומה גו' (מה 

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק כמבואר היא ב.1.שאהב"ת קד, אור 2.תהלים יהל ראה
עה"פ. הצ"צ) וש"נ.3.(רשימות ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ט יא, ‡„ÂÓ"¯5."איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב ובויקרא".·ˆÛÂ¯È"עיי"ש בכ"ת שלפנינו:6.הנא' בתניא
כבפנים. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת",

lel` g"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`ed jexa yecwdn wzipe wgxzn `ed `hgd ici,ïk ìòå- §©¥
,okleìò øabúäìe ÷fçúäì ,àéä BðB÷ì íãàä úãBáò£©¨¨¨§¦§¦§©¥§¦§©¥©

.ìk ìkî ìka ätìwä,mipiprd lka -älçzî ,eðéäc ©§¦¨©Ÿ¦ŸŸ§©§¦§¦¨
dLøâì,dtilwd z` yxbl xac ziy`x -,éøîâì óebäî- §¨§¨¥©§©§¥

mey dl didz `ly
,sebd ixa` lr dhily

äáLçnîaeygi `ly - ¦©£¨¨
mipipr meyjtid mdy

ly oipr dfy ,'d oevx
,dtilwøeac`ly - ¦

mdy mixeaic mey xaci
,'d oevx jtidäNòîe- ©£¤

miyrn mey dyri `ly
,'d oevx jtid mdyL- ¤

md dl` mipipr dyly
ìå çîaç"îøe ïBL §Ÿ©§¨§¨

,íéøáà`l gendy - ¥¨¦
xacz `l oeyld ,aeygi
mey eyri `l mixa`de

.dtilw ly mipiprøçàå§©©
àéöBäì ïk íb ìëeé Ck̈©©¥§¦
,ãé ÷æça øéqà øbñnî¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨
dyxi `ly ixg` -
,eteba yalzdl dtilwl
xeq ly mipipra xnyidl
`le aeygl `ly ,rxn
mipipr zeyrl `le xacl
mdy mipipr) dtilw ly

x jtidmb lkei ,('d oev
dad`"d z` zelbl

ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqndaeh dyrgendy ,
,'dl dad` ielba yegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi
,dyrnae xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae
äáäàä úBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦¦§¨©£¨
.óebaL Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤¤©

,eðéäc,xnelk -,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòä,oky - §©§¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©
- zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl ixd xfer lkyd

,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdl xacd `ianìëOäL¤©¥¤
,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥

éàììëa íéiçä éiç àeäL C,mlera -,èøôa BúîLð éiçå ¥¤©¥©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨
ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixd `id dnypd -

,dnypdïk ìòå,okle -Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé §©¥¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨
óñBkä ïák ,éòáè óñk ,åéìà áBø÷åwwezynd -úBéäì §¨¥¨Ÿ¤¦§¦§¥©¥¦§

dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëe ,åéáà ìöà ãéîz̈¦¥¤¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨
.døB÷îìxtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy itk - ¦§¨

dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`d rahy ,"`ipz"d
,dyxyläæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiM äî ìëå- §¨©¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤

zewwezydef,ìëáe åéôa íb äæ óñk èMtúéå øabúé äëk̈¨¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤©§¦§¨
íäa ä÷áãì ,úBöîe äøBúa ÷ñòì åéøáà,oci lr -'äa ¥¨¨©£Ÿ§¨¦§§¨§¨¨¤©

àúéøBàc ,Lnî©¨§©§¨
àLã÷åéøa-àlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

ãç21.yecwde dxez ,ik - ©
,cg` xac md `ed jexa
ef dad` rityz okle
x`yae eitae egena
dxez cenll ,mixa`
.ef dad`a zeevn miiwle

äæ óñk ìòådad` lr - §©Ÿ¤¤
,ef:áéúk áø éelâaL- ¤§¦©§¦

aezk22:éLôð äàîö"¨§¨©§¦
,"'Bâå,miwl`l -íãàk §§¨¨

Bì ïéàå íéîì àîvä©¨¥§©¦§¥
.ììk ïéãò âeðòz- ©££©¦§¨

z` deexn `edyk
,j` ;beprz el yi ,epe`nv
mey el oi` ,`nv ezeida
- wfg oe`nv `l` ,beprz
ly oipr `id ef dad` jk
`l ,zewl`l oe`nv
jez beprz da yiy dad`
zewiac zbyd ick
xacdy itk ,zewl`a
ly dpey`xd dbixcna
`l` ,"mibeprza dad`"
oe`nva xaecn o`k

.zewl`líâå23eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæ óñk ìò §©©Ÿ¤¤§©£¨©§¤¤¨¨
íéøézòîmilltzn ep` -dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì ©§¦¦©¦§§¤§¥§¦¨
,øbñnîmc`d lry oipr dppi` ef dad`y zexnl ,xnelk - ¦©§¥

epyi ef dad` mvr oky ,dlrnln dze` el ewipriy zekfl
ezceara ixd ielz ef dad` ielibe ,l`xyin cg` lka
yecwd l` milltzn ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae
l` mlrddn dze` `ivedle dzelbzdl xefriy `ed jexa

,ielibddúøö ñðkz àìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥¨¨¨
dúéáacbp ody de`ze zxg` dad` mey ala xexyz `ly - §¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`dàéäL`id "dxv"d -úåàz ¤¦©£©
,äfä íìBò,'d zad`l cebip `id de`zdy -äéäzL ÷ø ¨©¤©¤¦§¤

àéä,cala -úéaä úø÷òdcigid dhilyd ,ziad zlra - ¦£¤¤©©¦
,ald lyøeac äáLçnî äöeçä dLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨©¨¦©£¨¨¦

ì ìëeé àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîeéøîâì dçlL ©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ©§©§¨§©§¥
,Balî`id ef dad` ,oky ,ala de`z mey el didz `ly - ¦¦
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ùã÷ä úøâà
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
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א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה



סז lel` h"k iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט רביעי יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà äèåò èé,254 'nr cr.úåìéöàã

,zindad ytpd ly de`zd ala zniiw mda ,"mipepia"a ixd
itk) dyrne xeaic daygna dlrzy ozep `l `edy `l`
xtq ly oey`xd wlga a"i wxta dlrnl xaqedy

,("`ipz"dúðéçáa úøzñî àéä äéäz íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤¦ª§¤¤¦§¦©
úø÷òì úeãáòå úeìb̈§©§©£¤¤

,dzøáb úéaä`id - ©©¦§¦§¨
,zewl`l dad`d
dad`dy mewnay

" didz zewl`ldad`
zxzeqnzelb zpigaae "

,zelb zpigaae zxzeqn zindad ytpd ly de`zd didz -
da LnzLäì,de`za -,ãáì dì íéçøëä íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦¤§¥¦¨§©

,äiúLe äìéëàkseba miiwzz ziwl`d ytpdy icky - ©£¦¨§¦¨

dzyie lk`i mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze
,miinyb mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd -
,'d zceare dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval

:áéúëãkaezky enk -24:éëøc ìëa":"eäòc Elka - §¦§¦§¨§¨¤¨¥
mikxcdjlyz` rcz

(l` xeyw didze)
,`ed jexa yecwd
zece` ,xaecn ,xnelk
mikxcd ,"jikxc"
ly miinybd mipiprde
zexywzdde zrcd ,"edrc" dfa didiy ,j` .mc`d
ytpd ly oevxa ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a

"edrc" didiy ick zindad25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2"seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenler oialseq oi`,(leab ila) "

zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md zenlere

drtydde zenlerd

mdipia rvennd .zenlera

.dxez - `edreci ok3lky ,

dpiidzy gxkdd on rvenn

`edy zebixcnd izyn ea

izy dxeza yi okl ,oxagn

:"dnly"e "xe`" zepigad

zeinipt `ed dxez ly "xe`"

oi` ly oipr `idy ,dxezd

dkex`" ,(leab ila) seq

"dcn ux`n4`idy "dnly"e ;yealdxezc `ilb ly oiprd `id -

.zenlerl zekiiy dl yi ,xeriye leab da yiy ,(zilbpd dxezd)

dlrpd oiprd z` mlrda yi dxezc dlbpay owfd epax xiaqn ef zxb`a

ly dbyd oia lcadd z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei

.d`eap ly dbyd oial dxez

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzne shrznìL äøBz éèewìa ,äpä¦¥§¦¥¨¤
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt ì"æ é"øàä5úâOä ék , ¨£¦©¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©

úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦
,äàlò äîëçc,dpeilrd dnkgd zeinipt -àaà" àø÷pä §¨§¨¦¨¨©¦§¨©¨

,"úeìéöàcody zebixcn opyi "d`lir dnkg"a ,oky - ©£¦

mc`c dnkge xzkay dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl
dyn zbydy xne` `edy dny ,yxtn `ede - dnecke oencw
wx dpeekd oi` ,dpeilrd dnkgd zeinipta dzid `l epax
zeinipta mb `l` ,"zeliv`"n dlrnly dnkgd zebixcnl
dpeilrd dnkgd
itk) "zeliv`"ay
z`xwp "d`lir dnkg"y

,("zeliv`c `a`"-ìëå§¨
øúkä úøéôña ïkL¤¥¦§¦©©¤¤

,äpnî äìòîlL- ¤§©§¨¦¤¨
,"dnkg"néøà" àø÷päC ©¦§¨£¦

,"ïétðài`cea ixd - ©§¦
,dfa dbyd el dzid `ly
`ed "oitp` jix`" oky
zyaelnd dnype ;leab ila zekix` ,"jix`" ly dpiga ixd
,leab ila ly oipr biydl dgeka oi` - leab lra `edy seba

íà ék,biyd dyn -íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçc ¦¦¦§¦©£©¦§¨§¨
zeipevigd m` ik ,"dnkg"d zbixcn mvre zeiniptd ef oi` -
,"dnkg"n dhnly zebixcna dcixil zekiiy xak dl yiy

úLaìîä6úLaìúnä ,äðéáazyalzn "dpia" -'æa ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤§
,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pL úBðBzçz úBøéôñly oipr - §¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

ze`xwpd zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,"xirf"
" myazecnxe`"y itk xak df ,oky .xeriye "dcn" oeyln ,"

xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn "seq oi`
,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨

oipr ly ceqd df - zecnd raya ("dpia" ici lr) zcxei
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà
àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ו.24. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סרל "א או "ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס "ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מהי "עצ "ע
ובאופןÂ˙Î‰Ï·השייכות והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית מובן „‰ÏÙ‡‰מה - גו') ומה גו' (מה 

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק כמבואר היא ב.1.שאהב"ת קד, אור 2.תהלים יהל ראה
עה"פ. הצ"צ) וש"נ.3.(רשימות ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ט יא, ‡„ÂÓ"¯5."איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב ובויקרא".·ˆÛÂ¯È"עיי"ש בכ"ת שלפנינו:6.הנא' בתניא
כבפנים. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת",

lel` g"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`ed jexa yecwdn wzipe wgxzn `ed `hgd ici,ïk ìòå- §©¥
,okleìò øabúäìe ÷fçúäì ,àéä BðB÷ì íãàä úãBáò£©¨¨¨§¦§¦§©¥§¦§©¥©

.ìk ìkî ìka ätìwä,mipiprd lka -älçzî ,eðéäc ©§¦¨©Ÿ¦ŸŸ§©§¦§¦¨
dLøâì,dtilwd z` yxbl xac ziy`x -,éøîâì óebäî- §¨§¨¥©§©§¥

mey dl didz `ly
,sebd ixa` lr dhily

äáLçnîaeygi `ly - ¦©£¨¨
mipipr meyjtid mdy

ly oipr dfy ,'d oevx
,dtilwøeac`ly - ¦

mdy mixeaic mey xaci
,'d oevx jtidäNòîe- ©£¤

miyrn mey dyri `ly
,'d oevx jtid mdyL- ¤

md dl` mipipr dyly
ìå çîaç"îøe ïBL §Ÿ©§¨§¨

,íéøáà`l gendy - ¥¨¦
xacz `l oeyld ,aeygi
mey eyri `l mixa`de

.dtilw ly mipiprøçàå§©©
àéöBäì ïk íb ìëeé Ck̈©©¥§¦
,ãé ÷æça øéqà øbñnî¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨
dyxi `ly ixg` -
,eteba yalzdl dtilwl
xeq ly mipipra xnyidl
`le aeygl `ly ,rxn
mipipr zeyrl `le xacl
mdy mipipr) dtilw ly

x jtidmb lkei ,('d oev
dad`"d z` zelbl

ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqndaeh dyrgendy ,
,'dl dad` ielba yegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi
,dyrnae xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae
äáäàä úBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦¦§¨©£¨
.óebaL Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤¤©

,eðéäc,xnelk -,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòä,oky - §©§¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©
- zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl ixd xfer lkyd

,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdl xacd `ianìëOäL¤©¥¤
,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥

éàììëa íéiçä éiç àeäL C,mlera -,èøôa BúîLð éiçå ¥¤©¥©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨
ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixd `id dnypd -

,dnypdïk ìòå,okle -Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé §©¥¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨
óñBkä ïák ,éòáè óñk ,åéìà áBø÷åwwezynd -úBéäì §¨¥¨Ÿ¤¦§¦§¥©¥¦§

dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëe ,åéáà ìöà ãéîz̈¦¥¤¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨
.døB÷îìxtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy itk - ¦§¨

dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`d rahy ,"`ipz"d
,dyxyläæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiM äî ìëå- §¨©¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤

zewwezydef,ìëáe åéôa íb äæ óñk èMtúéå øabúé äëk̈¨¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤©§¦§¨
íäa ä÷áãì ,úBöîe äøBúa ÷ñòì åéøáà,oci lr -'äa ¥¨¨©£Ÿ§¨¦§§¨§¨¨¤©

àúéøBàc ,Lnî©¨§©§¨
àLã÷åéøa-àlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

ãç21.yecwde dxez ,ik - ©
,cg` xac md `ed jexa
ef dad` rityz okle
x`yae eitae egena
dxez cenll ,mixa`
.ef dad`a zeevn miiwle

äæ óñk ìòådad` lr - §©Ÿ¤¤
,ef:áéúk áø éelâaL- ¤§¦©§¦

aezk22:éLôð äàîö"¨§¨©§¦
,"'Bâå,miwl`l -íãàk §§¨¨

Bì ïéàå íéîì àîvä©¨¥§©¦§¥
.ììk ïéãò âeðòz- ©££©¦§¨

z` deexn `edyk
,j` ;beprz el yi ,epe`nv
mey el oi` ,`nv ezeida
- wfg oe`nv `l` ,beprz
ly oipr `id ef dad` jk
`l ,zewl`l oe`nv
jez beprz da yiy dad`
zewiac zbyd ick
xacdy itk ,zewl`a
ly dpey`xd dbixcna
`l` ,"mibeprza dad`"
oe`nva xaecn o`k

.zewl`líâå23eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæ óñk ìò §©©Ÿ¤¤§©£¨©§¤¤¨¨
íéøézòîmilltzn ep` -dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì ©§¦¦©¦§§¤§¥§¦¨
,øbñnîmc`d lry oipr dppi` ef dad`y zexnl ,xnelk - ¦©§¥

epyi ef dad` mvr oky ,dlrnln dze` el ewipriy zekfl
ezceara ixd ielz ef dad` ielibe ,l`xyin cg` lka
yecwd l` milltzn ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae
l` mlrddn dze` `ivedle dzelbzdl xefriy `ed jexa

,ielibddúøö ñðkz àìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥¨¨¨
dúéáacbp ody de`ze zxg` dad` mey ala xexyz `ly - §¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`dàéäL`id "dxv"d -úåàz ¤¦©£©
,äfä íìBò,'d zad`l cebip `id de`zdy -äéäzL ÷ø ¨©¤©¤¦§¤

àéä,cala -úéaä úø÷òdcigid dhilyd ,ziad zlra - ¦£¤¤©©¦
,ald lyøeac äáLçnî äöeçä dLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨©¨¦©£¨¨¦

ì ìëeé àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîeéøîâì dçlL ©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ©§©§¨§©§¥
,Balî`id ef dad` ,oky ,ala de`z mey el didz `ly - ¦¦
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ùã÷ä úøâà
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
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א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה



ixyzסח '` iying mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xacd "ze`ivn" z` wx mipian zrce dnkg ly dbyda eli`e
owfd epax `ian ,"di`x" z`xwp d`eapy ,jk lr .(ezedn `le)

:epax dyna aezky dnn zei`x,"éøçà úà úéàøå"`le - §¨¦¨¤£Ÿ̈
(xzeia ddeabd dzid ely d`eapd zbixcny) epax dyna wx

`l` ,"di`x" oeyld aezk
aezk `iapd diryia mb13:
,"'ä úà äàøàå"- ¨¤§¤¤

,dxez ozn iptl elit`e
xak ,epia` mdxa`a
"di`x" oeyld ok mb aezk

:ez`eapaåéìà àøiå"©¥¨¥¨
"'ä14.oeyl ixd aezk -

zii`x `idy ,"di`x"
.ynn zedndL óàå- §©¤

oipra "di`x" oeyld
d`eapd,ìLî Cøc eäf- ¤¤¤¨¨

df "di`x"lynlr
,d`eapïéò úiàø dðéàå§¥¨§¦©¥

-ìkî ,Lnî éîLb øNä¨©§¦©¨¦¨
éøö ìLîpä ,íB÷îC ¨©¦§¨¨¦
,ìLnì äîBc úBéäì- ¦§¤©¨¨

dpeekd lynay oeeike
,xacd zedn zii`x `id
oira mi`exy itk
lynpa mb jk ,zinybd
dkixv (d`eapd zii`x)
dfk beq ,dpeekd zeidl
zipgex di`x ly

,d`eapa mi`exy ziwl`d dbixcnd ly zednd z` "zgwel"d
àeäL ,"'eëå déì àéìbúàå" ¯ "'ä åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨§¦§©§¨¥§¤

åéìà äìâpL ,úelbúä úðéça15àeä-Ceøa íìòpämlrp - §¦©¦§©¤¦§¨¥¨©¤§¨¨
,zelbzdn dlrnl ,xzqpe.úelbúä úðéçáa"zelbzd" - ¦§¦©¦§©

enk jxc lr ,xzei dkenpd dbxca mb hlwp dfy ,dzernyn
,ipgex xac wx zhlewd drinya enk `ly ,zinyb di`xa
,di`x ly xzei dpezgzd dbixcna hlwidl leki epi` ipgexdy
df oi`y xacd zernyne ,cala zipgex dricia x`yp `ed
"zelbzd" eli`e .xzei dpezgzd dbxcd iabl zelbzda
xacd ,oky ,xzei dpezgzd dbxca mb hlwp dfy - dyexit

,zelbzda `ed,úîàä éîëç úâOäa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§©¨©©§¥¨¡¤
,milaewndíäéìà äìâð àlL16àeä-Ceøa íìòpä ä"éåä17 ¤Ÿ¦§¨£¥¤£¨¨©¤§¨¨

äîëç úBîeìòz íéâéOî íäL ÷ø ,úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©©¤¥©¦¦©£¨§¨
] íìòpä:xg` gQp[íìòpaxac zhlewd "driny" jxc lr - ©¤§¨ª¨©¥©¤§¨

dbydde drinyde ezeipgexa f` x`yp "ipgex"dy ,ipgex
oiprd z` mzbyda mihlew md jk ,ezeipgexa eze` "zgwel"

mdil` dlbzn mlrpd oiprdy `l j` ,`ltpe mlrp `edy
.mzbixcnl dcixi ly zelbzda:eøîà ïëìå .íäî àìôîe- ª§¨¥¤§¨¥¨§

l"f epinkg18:éãò íëç"ìBëiL ,"àéápî ó,mkgd -âéOäì ¨¨¨¦¦¨¦¤¨§©¦
ähîì ãøéì eìëeiL úBâøãnî äìòî äìòîì Búîëça§¨§¨§©§¨©§¨¦©§¥¤§¥¥§©¨
úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©
äàøîa íéàéáðì¦§¦¦§©§¥

íúàeáð19,oeeik ,oky - §¨¨
jixv ,mi`iapd l`y
ote`a dhnl zcxl xacd
zebixcnd ixd ,di`x ly
jxc lr - xzeia zedeabd
zeiniptd ,lirl xkfpy
"d`lir dnkg" ly
odl xyt` i` - (dpeilr)
,zelbzda dhnl zcxl
ãøéì eìëeé àì ék¦Ÿ§¥¥

,íäéìà úBlbúäìe- §¦§©£¥¤
d`xn"a mi`iapl

,"d`eapdúBâøãî ÷ø©©§¥
:ïäL ,úBðBzçzä- ©©§¤¥

zexitq-ãBñé-ãBä-çöð¥©§
ïä ïäL ,úeëìî©§¤¥¥
úBlbúîe ãéîz úBãøBiä©§¨¦¦§©
ìa÷îäì òétLnäî¥©©§¦©§©§©¥
,úeiçå ïéçî úðéçáa¦§¦©Ÿ¦§©

,ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥
zxez icnell recik

,dlawd-ãBä-çöpäL¤©¥©
ïBéìòä ìL úeëìî-ãBñéefy ,xzei dpeilrd dbixcnd ly - §©§¤¨¤§

,dpeilrd dbixcnd ly xzeia dpezgzd dbixcndíéLaìúî¦§©§¦
ïBzçza,xzei dpezgzd dbixcna -éìk ïä ïäL ,BúBéçäì ©©§§©£¤¥¥§¥

ïBzçzì ïBéìòäî úeiçä úãøBäå äòtLäädbixcndn - ©©§¨¨§¨©©©¥¨¤§©©§
,xzei dpezgzd dbixcnl xzei dpeilrdúBîìBòä ìëa§¨¨¨

úðéçáa íéàéápì úBlbúnä ïä ïä ïk íb ïëìå ,úBâøãnäå§©©§¥§¨¥©¥¥¥©¦§©©§¦¦¦§¦©
,Lnî úelbúädfy ,lirl xkfpk ,d`eapd oipra xacdy itk - ¦§©©¨

.zelbzd ly ote`a mdil` cxeiïëBúáeÎcedÎgvp zexitqa - §¨
,zeklnÎceqiøBà Laìîzxitq -úðéça àéäL ,äðéaä §ª¨©¦¨¤¦§¦©

] øBàî úeäìàä úðáä:xg` gQp,àeä-Ceøa óBñ-ïéà [øBàå £¨©¨¡Ÿ¥ª¨©¥§¥¨
oi` xe`e zewl`d zpad - reaix i`vga ,ipyd gqepd itl e` -
,ef dpada cxei `ed jexa "seq oi` xe`" mby ,`ed jexa seq

dëBúáe,"dpia"a -àéäL ,äîëçc íéøBçà íéLaìî- §¨§ª¨¦£©¦§¨§¨¤¦
,`id "dnkg"úeäìàa äðáääå ìëOäî äìòîlL äâøãî©§¥¨¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨¨¡Ÿ

L ék ,àeä-CeøaìëOä øB÷î ìò äøBî "äîëç" í ¨¦¥¨§¨¤©§©¥¤
.äðáääå,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga g"i wxta xkfpk - §©£¨¨
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éøö ìLîpä ,íB÷îC ¨©¦§¨¨¦
,ìLnì äîBc úBéäì- ¦§¤©¨¨

dpeekd lynay oeeike
,xacd zedn zii`x `id
oira mi`exy itk
lynpa mb jk ,zinybd
dkixv (d`eapd zii`x)
dfk beq ,dpeekd zeidl
zipgex di`x ly

,d`eapa mi`exy ziwl`d dbixcnd ly zednd z` "zgwel"d
àeäL ,"'eëå déì àéìbúàå" ¯ "'ä åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨§¦§©§¨¥§¤

åéìà äìâpL ,úelbúä úðéça15àeä-Ceøa íìòpämlrp - §¦©¦§©¤¦§¨¥¨©¤§¨¨
,zelbzdn dlrnl ,xzqpe.úelbúä úðéçáa"zelbzd" - ¦§¦©¦§©

enk jxc lr ,xzei dkenpd dbxca mb hlwp dfy ,dzernyn
,ipgex xac wx zhlewd drinya enk `ly ,zinyb di`xa
,di`x ly xzei dpezgzd dbixcna hlwidl leki epi` ipgexdy
df oi`y xacd zernyne ,cala zipgex dricia x`yp `ed
"zelbzd" eli`e .xzei dpezgzd dbxcd iabl zelbzda
xacd ,oky ,xzei dpezgzd dbxca mb hlwp dfy - dyexit

,zelbzda `ed,úîàä éîëç úâOäa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§©¨©©§¥¨¡¤
,milaewndíäéìà äìâð àlL16àeä-Ceøa íìòpä ä"éåä17 ¤Ÿ¦§¨£¥¤£¨¨©¤§¨¨

äîëç úBîeìòz íéâéOî íäL ÷ø ,úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©©¤¥©¦¦©£¨§¨
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ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä
íéàéáðì úåìâúîä ïä ïä ë"â ïëìå úåâøãîäå úåîìåòä
àéäù äðéáä øåà ùáåìî ïëåúáå ùîî úåìâúä 'éçáá

] øåàî úåäìàä úðáä 'éçáà"ðäëåúáå ä"á ñ"à [øåàå
äìòîìù äâøãî àéäù äîëçã íééøåçà íéùáåìî
äøåî äîëç íù éë ä"á úåäìàá äðáääå ìëùäî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

וכו'". בכתר השיגו ודעת" חכ' ב"השגת  יא.13.השגתם ו, א.14.ישעי' יח, שליט"א 15.וירא אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות
הנעלם". הוי' שליט"א 16."אליו אדמו"ר כ"ק ע"ז ומעיר עליהם, שצ"ל: כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות

וצ"ל: טעה ואולי אינו). הצ"צ כתי"ק (גוף המעתיק בכת"י הוא כן וז"ל: שם לפנ"ז:‡Ì‰ÈÏ.בהערות באגה"ק ÂÈÏ‡.17.וכמו"ש

שצ"ל: כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"ה").ב"הערות "הנעלם תיבות (בלי בבחי' א.18.הוי' יב, ‰Ú¯˙19.ב"ב

ixyz '` iying mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' חמישי יום
,254 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly mipicde zeklddy ,dxezd
.cqgd zcnn - xedhe i`kf ,xyk :zecndn mi`a ,xedhe `nh

,'eke ,dxeabd zcnn - `nhe aiig ,leqtóBñ ãò úèMtúîe¦§©¤¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð :ïäL ,úBðBzçzä úBøéôñ 'ã- §¦©©§¤¥¤©§©§

zexitq ,onvr zecnay
,zecnd zeinvr opi` el`
zecn ly mitprd m` ik
,zx`tz ,dxeab ,cqg
z` ynnle cixedl
,"dxeab" ,"cqg" zecnd

,"zx`tz"äúéä íLå§¨¨§¨
Búàeáð úâOäly - ©¨©§¨

,epax dynúðéçáa¦§¦©
úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt§¦¦§©§¦§¦©
-ãBä-çöðc úeiîéðt§¦¦§¤©

,úeëìî-ãBñé`wec - §©§
opipry ,el` zexitqa
drtydd z` cixedl

i zepeilrd zexitqdnxze
zeidl dleki dzid `wec my - "zeliv`"n dhnly zenlera
zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapd zbyd dzid ok`e

zexitqel`,àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì ìáà£¨§©§¨¦¤©§©§Ÿ
íéøBçà úðéçáa íà ék ,úeiîéðta äâOä íeL Bì äúéä- ¨§¨©¨¨©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦

,zeipevigdúLaìîä äîëçc74úLaìîä ,äðéaa §¨§¨©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðt CBz úèMtúîemy wx - ¦§©¤¤§¦¦§¤©§©§

"mipewize zexrd"a oiivn iaxd .zeinipta dbyd el dzid
ly oiprd lr mrtd cer exfga owfd epax ycgn dn :dl`yd
ixd ;m"idpa zyalznd ,dpiaa yalznd dnkgc miixeg`
xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl yie ?df iptl xak z`f xn`
zeyalzdd `l` ,lirl xkfpk zecnd x`ya zeyalzdd z`

.cala m"idpae dpiaayãBñayxcna xne`y -7:úBìáBð" §§
,"äøBz ¯ äìòîlL äîëçzcxei `idy itk "dnkg" - ¨§¨¤§©§¨¨

zbixcnl `nbece oirnk wx `idy cr ,xzeia dpezgz dbixcna
ixd .dxezd oipr edf - ("zelaep" ly oipr dfy) "dnkg"d
dnkg" ly zeinvrd dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn
dnkg" ly zeipevigde "zelaep"d m` ik ,(dpeilr) "d`lir
dxez zpigaa ,dxenb zelbzda zcxl leki df wx oky ;"d`lir

,dxezc dlbp zpiga ,zelbzd ly oipr `idyàéäLdxez - ¤¦
`id,"ïétðà øéòæ" úðéçáazephw ly oipr ,lirl xkfpk - ¦§¦©§¥©§¦

,leabe mevnve:áéúëãëeaezky enke -8:,éøçà úà úéàøå" §¦§¦§¨¦¨¤£Ÿ̈
éðôe,zeiniptd -,"eàøé àì,epax dyn lr xn`p df weqt - ¨©Ÿ¥¨

leki epax dyn mb ,oky
zpiga wx ze`xl did
zeiniptd `le "miixeg`"
"dnkg"d ly zeinvrde

,dlrnlyíL ïiò- ©¥¨
ly "dxez ihewl"a

,l"fix`døòLáe§©©
.à ÷øt äàeápä©§¨¤¤
;àéìôäì Lé äøBàëìå§¦§¨¥§©§¦

øîàð éøä9í÷ àìå" : £¥¤¡©§Ÿ¨
ìàøNéa ãBò àéáð̈¦§¦§¨¥

,"äLîkepax dyny - §Ÿ¤
zedeabd zebixcna biyd

,d`eapa xzeiaéàåC §¥
øúBé ì"æ é"øàä âéOä¦¦¨£¦©¥
elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc änk Løãå epnî¦¤§¨©©¨§¦¦§¦©§¦¦£¦
øúëå äîëçäî äìòîlL úBaø úBâøãîe úBøéôña¦§¦©§¥©¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤

?úeìéöàcwx `l l"fix`d zlawa miaexn "miyexc" mpyiy - ©£¦
zebixcnd zeinipta mb `l` ,zeliv`c "dnkg" zeinipta
,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e ,zeliv`c "dnkg"n dlrnly
ez`eapa biyd `ly epax dyn lr xne` l"fix`dy oeeik
,"dnkg" ly miixeg`a wx `l` ,zeliv`c "dnkg" zeinipta
biyd l"fix`dy ,ixd - 'eke zeyalzda zcxei "dnkg"y itk

"`ipz"l "zedbd ihewl"a !?epax dyn xy`n xzei10o`k `aen
"`"ahixd iyecig" oeyl11dyecwd dpeilrd dakxn dyrn" :

- "zn`d ilral dreci dceqe mlern mi`iap da elkzqp `ly
,"zeliv`"n dlrnly "dakxn") dpeilrd dakxnd dyrn
mlera "dakxn"e ,"d`ixa"d mlera "dakxn"d oipr yi ,oky
ixd ,("zeliv`"n dlrnl "dakxn"d oipr epyie ,"zeliv`"d

dakxn dyrndpeilrd,("zeliv`"d mlern dlrnly)
dze` ebiyd `l) ,da elkzqd `l mlern mi`iapdy
milaewnd dl` ,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa

."zn`d znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid

éðòä CàèeLt àeä ï ©¨¦§¨¨
Løôä LiL ,ìkì ïáeîe¨©Ÿ¤¥¤§¥
éîëç úâOä ïéa ìBãb̈¥©¨©©§¥
é"øàäå é"aLøk úîàä̈¡¤§©§¦§¨£¦
äîëç úâOä àéäL ,ì"æ©¤¦©¨©¨§¨
äLî úâOä ïéáe ,úòãå̈©©¥©¨©Ÿ¤

øàLe íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨§¨
íéàéápä,ebiydy - ©§¦¦
äàeáða12äpëîä , ¦§¨©§ª¨

"äiàø" íLa áeúka©¨§¥§¦¨
:Lnî"di`x" ici lry - ©¨

,xacd "zedn" z` mi`ex

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã
úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá
øòùáå ù"ò åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúëãëå
àìå øîàð éøä àéìôäì ùé äøåàëìå .à"ô äàåáðä
ì"æéøàä âéùä êéàå äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷

éîéðô 'éçáá íéùåøã äîë ùøãå åðîî øúåéåìéôà úå
øúëå äîëçäî äìòîìù úåáø úåâøãîå úåøéôñá

.úåìéöàã

ùøôä ùéù ìëì ïáåîå èåùô àåä ïéðòä êà
àéäù ì"æéøàäå é"áùøë úîàä éîëç úâùä ïéá ìåãâ
íéàéáðä øàùå ä"òøî úâùä ïéáå úòãå äîëç úâùä
úà úéàøå ùîî äéàø íùá áåúëá äðåëîä äàåáðá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ז.7. פי"ז, כג.8.ב"ר לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, ˘ËÈÏ"‡:12.לסוכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ"



ixyzע 'a iyiy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שישי יום
,gkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr:ì"æéøàäî

dpeekdy (e"`ea) "ele"
ixwd ixd - "eil`e" `id
yeal el yi (eil`e) "ele"
,oiprd zehyt itl
`ed ik" :o`k xaecny
,"epgp` ele" - "epyr

aizkd eli`e ;"ezirxn o`ve enr" xeza micgein ep` eil`e
jkl yi dwenrd ezernyna ixd ,"oi`e" (s"l`a) "`le" `ed

xaqd28yeala la` ,
jkl oi` - heytd yexitd

dpad mey29.ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
úBìBãb úBiúBàa§¦§
àîìòî ïäL ,C"ðzaL¤©§©¤¥¥©§¨

,äàlòoeilr mlern - ¦¨¨
,"dpia"d zxitqa ,xzeiLeáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§

.úBiúBàä øàLk¦§¨¨¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613 -íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦

,"äîëçcdny ,owfd epax xn` lirl ."dnkg"d zeipevig - §¨§¨
wx `ed ,"dnkg"d zpigae zxitqa ,d`eapa epax dyn biydy

,"dnkgc miixeg`"
dn mby ,xn` okn xg`le
"zwtp dnkgn" dxezy
df ("dnkg" zpigan d`a)
"miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg ly
oipr `ed "dnkgc
dpadne lkyn dlrnly
dxezy okl mixne` -
`ed oke ,dnkgn d`a
zewl` znkgy xne`
zeevn b"ixza zyaelnd
zpiga ok mb `id -

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦
úBðBöéçä úBâøãî ïä¥©§¥©¦
äìòîa úBðBzçzäå§©©§§©£¨
äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©

íéàeøaa Laìúäì ähîì èMtúäìe ãøéì eìëeiM¤§¥¥§¦§©¥§©¨§¦§©¥©§¦
,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì,dxitqd ly ziniptd dpigad - §©£¨§¦©©¨¦

-Ceøa óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤§©£¦¨¥¨
äîëç úøéôñ ,ìLî Cøc ïBâk .ãeçiä úéìëúa àeä- §©§¦©¦§¤¤¨¨§¦©¨§¨

,o`k xaecn dzece`óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéî àéäL¤¦§ª¤¤§©£¦¨¥
Búîëçå àeä-Ceøa-LBãwä ék ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦¦©¨¨§¨§¨
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dlbzpy d`eap ly 'd xaca l`xyi ipa z` egiked mi`iapy
m` ik ,l`xyi ipa z` giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil`

,`iapd ici lr l`xyi ipa z` giken `edÎjexaÎyecwdïäå§¥
úBiNòî éøetñe` mi`iapa e` dxeza riten xetiqd m` - ¦¥©£¦

oeeik j` ,rxi` jky ,eheytk dfy xacd zn` ixd ,miaezka
,mipnfd lkl igvp oipr `ed ezernyn ,dxeza rawp dfy

íëBúa íéLaìî,zeiyrnd ixetiqae dgkezd ixaca -úðéça §ª¨¦§¨§¦©
Leça äàøpk ,äðáääå ìëOäî äìòîlL úeäìà úîëç̈§©¡Ÿ¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤§

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòîji` oia lcad yiy j"pza milin - ¥¦§©©§¦§©§¦
,oze` mi`xewy ji` oial oze` miazeky"éøw"ä ékji` - ¦©§¦

,dlnd z` mi`xewy,eðì úéìâpä äðáää éôì àeä§¦©£¨¨©¦§¥¨
"áéúk"äå,dlnd z` miazeky ji` -ìëOäî äìòîì àeä §©§¦§©§¨¥©¥¤

dúáéúëk Bæ äázL ,äðáääå,dazkpy itk -Leáì dì ïéà §©£¨¨¤¥¨¦§¦¨¨¥¨§
.Leáì dì Lé ¯ äta dúàéø÷áe ,äðáää úðéçáaly - ¦§¦©©£¨¨¦§¦¨¨©¤¥¨§

enk .oiprd ly heytd epkez itl dlnd z` mipiany ,dpad
"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le epyr `ed" ,lynl27,

`ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a) "`le" `ed aizkdy
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ùã÷ä úøâà
àúééøåàã øäæá åøîà ïëìå äðáääå ìëùä øå÷î ìò
äìòîì íäå åìâúð àì úåöî éîòè éë ú÷ôð äîëçî
äìâúðù ïîå÷î åäæéàá íâå .äðáääå ìëùäî
íòèä äæ ïéà äøåàëì åðì ïáåîä íòè äæéà ùøôúðå
åëåúá àìà åìåáâå íòèä úéìëú åãáì åðì ïáåîä
ìëùäî äìòîìù äîëç úåîåìòúå úåéîéðô ùáåìî
ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."כנ"ל בהשגתם, א.20."משא"כ כח, ה'תשכ"ד.21.זח"ג וישב ב.22.ש"פ נתבאר 23.ד, צו. קיט, תהלים
יז. סימן ˘ËÈÏ"‡:24.לעיל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצוה טעם פי' פמ"ח ח"ג במו"נ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר

טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו הרמב"ם כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח ח.25.דשה"ק ו, יד,26.ואתחנן מגילה ראה
רפ"ק.27.א. ב"ר וראה ג. ק, תהלים



ixyzעב 'b ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' קודש שבת יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ,oky ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic) ef

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
,"dyrn"d zeize`
,dyrnae azka ze`ad
úBiúBàä úðeîz ïä¥§©¨¦
øôñaL éøeLà áúëaL¤¦§¨£¦¤§¥¤

.äøBzxaqedy itk - ¨
ly a"i wxta d"dbda

`id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd ,"dpen`de cegid xry"
,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige geke dkynd
xeiv (dxez xtq ly ixey` azka) dzaizka ze` lkl yi okle
,xe`d zelbzd ote` lre dkyndd xeiv lr dxend cgein
ixd dxez xtq azkae ,ze` dze`a mikynpd gekde zeigd
lr mipic ihxt dnka zexeywe ixwir oipr od onvr zeize`d

,ozaizk zxev,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨§¤¤§
àéäL ,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤§¨¨¤¦

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáäïBL47Løôä ïéà ék , £¨©¦§¨©¦§¨¨¦¥¤§¥
ì ïéaì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL,iehia - ¥§©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.lcad miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty oia

.zepeyld lkaì ìëa ïk íb ïä ,äáLçnä úBiúBàåïBL §¦©©£¨¨¥©¥§¨¨

úBáz áMçî íãàL,oeyld -lä úBiúBàåá"ë ïäL ,ïBL ¤¨¨§©¥¥§¦©¨¤¥
éøäL ,úBiúBà úBðéça éðéî 'â da Lé ,äáLçîaL ÷ø .ãáì§©©¤§©£¨¨¥¨¦¥§¦¦¤£¥
úBøièöî ïä ¯ úBiúBàä úðeîz äøBz øôña äàBøLk§¤¤§¥¤¨§©¨¦¥¦§©§

,BzáLçîa,dxezd xtqa oze` d`ex `edy itkl m`zda - §©£©§
äiNò" úðéça àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn "daygn"y
ly zeize` ,dyrn ly
ly diyr-e ,azke dyrn
Îd`ixa zelylzyd

,diyrÎdxiviøLàk ïëå§¥©£¤
¯ øeacä úBiúBà òîBL¥©¦©¦
BzáLçîa úBîLøð ïä¥¦§¨§©£©§
àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe§©§¥¨¤§¤¦§¨
øeac" úðéça§¦©¦

"äáLçnaLji` - ¤©©£¨¨
xdxdn `ed daygnay

,xeaic ly zeize`ae-
idef;"äøéöé" úðéçá- §¦©§¦¨

`id dnvr daygn ,oky
"d`ixa" ly dpiga
s` eizxvi eiz`xa"y

"eiziyr49cbpk `ed
,"dyrne xeaic daygn"
- `id daygn ,ixd
zpiga - dyrne ,"dxivi" zpiga - xeaic ,"d`ixa" zpiga
eli`e ,"d`ixa" zpiga - ixd `id "daygn" ok m`e ."diyr"

df ixd ,xeaic ly zeize` daygna xdxdn `edykxeaic
.(d`ixaay "dxivi" zpiga - daygnayäáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨

äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà øeäøä éìa dcáì§©¨§¦¦§¦©¦¦§¨©£¨¨
,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäå ."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL¤©©£¨¨§¦©§¦¨§¦¥¦©¦©¨

,ynn xeaic m` ik ,daygnay xeaic `l -úBeäúî ïä¥¦§©
óàå .äáLçnaL ïîöò elà úBiúBàî ïúeiç úBìa÷îe§©§©¨¥¦¥©§¨¤©©£¨¨§©

øäøäîe íãà øaãî íéîòôlL,dyrn zrya -øçà øáãa ¤¦§¨¦§©¥¨¨§©§¥§¨¨©¥
zeize`n zeig f` zelawn xeaicd zeize` oi` dxe`kle -

,xacn `edy oipra xdxdn epi` ixd `ed ,oky ,daygndéøä£¥
øaãì ìBëé Bðéà,xacn `edy dna xdxdn `ed oi`yk -ék ¥¨§©¥¦

íéôeøöå íéøeac ïúBà íà,miln ly -eéäå íøac øákL ¦¨¦¦§¥¦¤§¨¦§¨§¨
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ùã÷ä úøâà
úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.44:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ובכ"מ .170 ע' תש"ח (סה"מ זמן לאחר באגה"ק הוסיף בעצמו שאדה"ז שמצינו 45."ולהעיר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפמש"נ - במחדו"מ".È¯˘·ÓÂ"דוגמא - באדם שזהו איך אלוקה ‡„ÂÓ"¯46.אחזה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."וי"ל קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב יל"ע ˘ËÈÏ"‡:47."בכהנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ האותיות "מעלת

אחרות)". בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא"כ ומח' ˘ËÈÏ"‡:48.דדיבור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צירופן שייך מה "צ"ע
הרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? דהוצרך בצירופן".ˆ"Ïלהברתן שזהו ומבאר - בשינוי) - (עאכו"כ מלשה"ק ישעי'49.בירידה

ז. מג,

ixyz 'a iyiy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dlbznçëa Laìîe äîLpäî èMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©
Laìîe äpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk àeä ,äNònä©©£¤§©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨§ª¨

àeäL ,øeacä çëa`ed ,xeaicd gek -úeiçä éaâì ïéàk §Ÿ©©¦¤§©¦§©¥©©
äpnî èMtúnä,dnypdn -úBcîe äáLçîa Laìîe ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§©£¨¨¦

ìëNådl` lk - §¥¤
,oky .ytpd mr micge`n
`idy daygn elit`
,la` ,`id ,ytpl "yeal"
,ytpd mr cge`nd yeal
myk cinz zniiw `ide
zniiw dnvr ytpdy
xeaic eli`e ,cinz
miyeal" md dyrne
okly) ,ytpdn ,"micxtp
zr" ixd xeaica elit`
zeygl zre xacl

"xacln31,`teb mdae ,(
xzei daxd cxtp "dyrn"

,xeaic xy`n ytpdnïk¥
Lnî äæ-Cøc-ìòenk - ©¤¤¤©¨

,ytpd ly lyna xacdy
Búîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
ìëeiM äî ,Cøaúé¦§¨¥©¤©
äpnî èMtúäì§¦§©¥¦¤¨
[Laìúäì] (òétLäì)§©§¦©§¦§©¥

,ílk íéðBzçza,oky - ©©§¦ª¨
dnkga mlek" ixd

"ziyr32"dnkg"y ixd ,"dnkg" ici lr deedzp lkd ,
dleki "dnkg" ly dpiga efi`e ,mi`xapd lka zyalzn

mi`xapd lka yalzdlíä33íéðt úðéça éaâì ïéàk- ¥§©¦§©¥§¦©¨¦
,"dnkg"d zeiniptdén÷ àlëc ,àeä-Ceøa ìéöàna ãçéîä©§ª¨©©£¦¨§ª¨©¥

,áéLç àìkmelkl aygp `ed jexa yecwd iabl lkd ,oky - §¨¨¦
" `idy dpigady ixd -'inw`lk eiabl `id - (ez` zcge`n) "

.melkìeáb éìòa íäL ílk íéàøápä ìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨©¦§¨¦ª¨¤¥©£¥§
ìéöànä éaâì ìBëéák íeöîöå äãéøé úáLçð ¯ úéìëúå§©§¦¤§¤¤§¦¨§¦§¦§¨§©¥©©£¦
äãéøé úáLçpL Bîk ,ìLî Cøc ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©¤¤¨¨§¤¤§¤¤§¦¨
äiNò äæéàa íöîöîä ìékNnä íãàä ìëNì íeöîöå§¦§§¥¤¨¨¨©©§¦©§ª§¨§¥¤£¦¨
,íBìMä-åéìò eðaø äLî ïëìå .Lnî úéøîçå úeiîLb©§¦§¨§¦©¨§¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨

,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL,lirl xkfpk -ìò ïúpzL äëæ ¤¦¦©£©¦§¨§¨¨¨¤¦¨¥©
àéäL ,äøBzä Bãé`id ,dxezd -äîëç úBìáBð" ¨©¨¤¦§¨§¨

ähîì ãøBéå äpnî ìáBpM äî Leøt ,"äìòîlLLaìúîe ¤§©§¨¥©¤¥¦¤¨§¥§©¨¦§©¥
dúéìëúå døwòL ,eðlL úeiîLb äøBúa,dxez ly -àeä §¨©§¦¤¨¤¦¨¨§©§¦¨

,Lnî äNòîe ìòôa äNòå äNòú-àì úBönä íei÷¦©¦§Ÿ©£¤©£¥§Ÿ©©£¤©¨
øîàîk34,"íúBNòì íBiä" :zxne` `xnbdy itke - §©£©©©£¨

oiaexira35meid" :jk lr
xgnl `le mzeyrl
meiw onfy ,"mzeyrl
,meid `weec `ed zeevnd

.dfd mleraìBãâ"å§¨
éãéì àéánL ãeîìz©§¤¥¦¦¥

"äNòî36,ixd - ©£¤
cenlz ly zelcbdy
dfy iptn `id (cenil)

`ian,zeevnd ziiyrl
- `id zilkzdy ixd

,zeevnd meiwãîBlä"å§©¥
Bì çð ¯ úBNòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©

"'eëå BúéìL äëtäpL37, ¤¤§§¨¦§¨§
,`xap did `le -ìëå§¨

ìbìbúäì çøëî íãà̈¨ª§¨§¦§©§¥
â"éøzä ìk íi÷iL ãò- ©¤§©¥¨©©§©

,613,Lnî ìòôa úBöî¦§§Ÿ©©¨
ì"æ é"øàäî òãBpk38:- ©©¥¨£¦©

iaxdl "xe` ldi"a
,mildz lr ,"wcv gnv"d
lr `ian ,369 cenr
owfd epax :ef ycew zxb`
xqg zxb`ae ,"dnlyk xe` dher" weqta zxb`d z` ligzn
miixeg`"y xazqn dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad
"dnly"d df ,"dxez dlrnly dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc
(dnkgd zeinipt) `a` zeinipt zpigae ,dxezc dlbpe (yeald)
itk ,giynd z`iaa dlbzi df exwiray) ,dxez inrh `id

weqtd lr xne` i"yxy39giyny ,"edit zewiypn ipwyi" ,
dpkd `idy zeciqgd zelbzd `id df oirne ,dxez inrh dlbi

(zay axra - zayd ilk`nn minrehy jxc lr ,giynl40.
yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d jiynn) `ede
,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d df ,oky ."dnly"a

dxeza - efpb okide41f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda zyxta xne`42xeciqdn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl eyre" xn`na43.
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ùã÷ä úøâà
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä
àéä ùîî æ"ãò ïë ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî
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ז.31. ג, קהלת כד.32.ראה קד, הוא.33.תהלים שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" יא.34.ב"הערות ז, כב,35.ואתחנן
ב.36.א. מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת ומ"מ.38.ירושלמי בציונים שם ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' א,39.ראה שה"ש
שם.40.ב. בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, דא"ח 43.ח"ג עם סידור

תשכ"ה). (קה"ת,



עג ixyz 'b ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' קודש שבת יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligznd xeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ,oky ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligznd xeaic) ef

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45miixeg`d wxy ,

- i"dp zepiga ly zeipevigde

,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp

.oezgza zekynp

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
,"dyrn"d zeize`
,dyrnae azka ze`ad
úBiúBàä úðeîz ïä¥§©¨¦
øôñaL éøeLà áúëaL¤¦§¨£¦¤§¥¤

.äøBzxaqedy itk - ¨
ly a"i wxta d"dbda

`id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd ,"dpen`de cegid xry"
,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige geke dkynd
xeiv (dxez xtq ly ixey` azka) dzaizka ze` lkl yi okle
,xe`d zelbzd ote` lre dkyndd xeiv lr dxend cgein
ixd dxez xtq azkae ,ze` dze`a mikynpd gekde zeigd
lr mipic ihxt dnka zexeywe ixwir oipr od onvr zeize`d

,ozaizk zxev,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð øeacä úBiúBàå§¦©¦¤§¨§¤¤§
àéäL ,ïúøeöa äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤§¨¨¤¦

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáäïBL47Løôä ïéà ék , £¨©¦§¨©¦§¨¨¦¥¤§¥
ì ïéaì øàL ïéáe Lãwä ïBLúøáä úeäîa úBðBL,iehia - ¥§©Ÿ¤¥§¨§§¨£¨©

ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.lcad miiw zeize`d sexiva - ¨¦¦¦§¥¨
deey xacd zeize`d iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty oia

.zepeyld lkaì ìëa ïk íb ïä ,äáLçnä úBiúBàåïBL §¦©©£¨¨¥©¥§¨¨

úBáz áMçî íãàL,oeyld -lä úBiúBàåá"ë ïäL ,ïBL ¤¨¨§©¥¥§¦©¨¤¥
éøäL ,úBiúBà úBðéça éðéî 'â da Lé ,äáLçîaL ÷ø .ãáì§©©¤§©£¨¨¥¨¦¥§¦¦¤£¥
úBøièöî ïä ¯ úBiúBàä úðeîz äøBz øôña äàBøLk§¤¤§¥¤¨§©¨¦¥¦§©§

,BzáLçîa,dxezd xtqa oze` d`ex `edy itkl m`zda - §©£©§
äiNò" úðéça àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn "daygn"y
ly zeize` ,dyrn ly
ly diyr-e ,azke dyrn
Îd`ixa zelylzyd

,diyrÎdxiviøLàk ïëå§¥©£¤
¯ øeacä úBiúBà òîBL¥©¦©¦
BzáLçîa úBîLøð ïä¥¦§¨§©£©§
àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe§©§¥¨¤§¤¦§¨
øeac" úðéça§¦©¦

"äáLçnaLji` - ¤©©£¨¨
xdxdn `ed daygnay

,xeaic ly zeize`ae-
idef;"äøéöé" úðéçá- §¦©§¦¨

`id dnvr daygn ,oky
"d`ixa" ly dpiga
s` eizxvi eiz`xa"y

"eiziyr49cbpk `ed
,"dyrne xeaic daygn"
- `id daygn ,ixd
zpiga - dyrne ,"dxivi" zpiga - xeaic ,"d`ixa" zpiga
eli`e ,"d`ixa" zpiga - ixd `id "daygn" ok m`e ."diyr"

df ixd ,xeaic ly zeize` daygna xdxdn `edykxeaic
.(d`ixaay "dxivi" zpiga - daygnayäáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨

äáLçî" àø÷ð ¯ øeacä úBiúBà øeäøä éìa dcáì§©¨§¦¦§¦©¦¦§¨©£¨¨
,Lnî øeacä úBiúBà ,äpäå ."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL¤©©£¨¨§¦©§¦¨§¦¥¦©¦©¨

,ynn xeaic m` ik ,daygnay xeaic `l -úBeäúî ïä¥¦§©
óàå .äáLçnaL ïîöò elà úBiúBàî ïúeiç úBìa÷îe§©§©¨¥¦¥©§¨¤©©£¨¨§©

øäøäîe íãà øaãî íéîòôlL,dyrn zrya -øçà øáãa ¤¦§¨¦§©¥¨¨§©§¥§¨¨©¥
zeize`n zeig f` zelawn xeaicd zeize` oi` dxe`kle -

,xacn `edy oipra xdxdn epi` ixd `ed ,oky ,daygndéøä£¥
øaãì ìBëé Bðéà,xacn `edy dna xdxdn `ed oi`yk -ék ¥¨§©¥¦

íéôeøöå íéøeac ïúBà íà,miln ly -eéäå íøac øákL ¦¨¦¦§¥¦¤§¨¦§¨§¨
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ùã÷ä úøâà
úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä

áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
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אחרות)". בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא"כ ומח' ˘ËÈÏ"‡:48.דדיבור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צירופן שייך מה "צ"ע
הרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? דהוצרך בצירופן".ˆ"Ïלהברתן שזהו ומבאר - בשינוי) - (עאכו"כ מלשה"ק ישעי'49.בירידה

ז. מג,

ixyz 'a iyiy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dlbznçëa Laìîe äîLpäî èMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©
Laìîe äpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk àeä ,äNònä©©£¤§©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨§ª¨

àeäL ,øeacä çëa`ed ,xeaicd gek -úeiçä éaâì ïéàk §Ÿ©©¦¤§©¦§©¥©©
äpnî èMtúnä,dnypdn -úBcîe äáLçîa Laìîe ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§©£¨¨¦

ìëNådl` lk - §¥¤
,oky .ytpd mr micge`n
`idy daygn elit`
,la` ,`id ,ytpl "yeal"
,ytpd mr cge`nd yeal
myk cinz zniiw `ide
zniiw dnvr ytpdy
xeaic eli`e ,cinz
miyeal" md dyrne
okly) ,ytpdn ,"micxtp
zr" ixd xeaica elit`
zeygl zre xacl

"xacln31,`teb mdae ,(
xzei daxd cxtp "dyrn"

,xeaic xy`n ytpdnïk¥
Lnî äæ-Cøc-ìòenk - ©¤¤¤©¨

,ytpd ly lyna xacdy
Búîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
ìëeiM äî ,Cøaúé¦§¨¥©¤©
äpnî èMtúäì§¦§©¥¦¤¨
[Laìúäì] (òétLäì)§©§¦©§¦§©¥

,ílk íéðBzçza,oky - ©©§¦ª¨
dnkga mlek" ixd

"ziyr32"dnkg"y ixd ,"dnkg" ici lr deedzp lkd ,
dleki "dnkg" ly dpiga efi`e ,mi`xapd lka zyalzn

mi`xapd lka yalzdlíä33íéðt úðéça éaâì ïéàk- ¥§©¦§©¥§¦©¨¦
,"dnkg"d zeiniptdén÷ àlëc ,àeä-Ceøa ìéöàna ãçéîä©§ª¨©©£¦¨§ª¨©¥

,áéLç àìkmelkl aygp `ed jexa yecwd iabl lkd ,oky - §¨¨¦
" `idy dpigady ixd -'inw`lk eiabl `id - (ez` zcge`n) "

.melkìeáb éìòa íäL ílk íéàøápä ìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨©¦§¨¦ª¨¤¥©£¥§
ìéöànä éaâì ìBëéák íeöîöå äãéøé úáLçð ¯ úéìëúå§©§¦¤§¤¤§¦¨§¦§¦§¨§©¥©©£¦
äãéøé úáLçpL Bîk ,ìLî Cøc ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©¤¤¨¨§¤¤§¤¤§¦¨
äiNò äæéàa íöîöîä ìékNnä íãàä ìëNì íeöîöå§¦§§¥¤¨¨¨©©§¦©§ª§¨§¥¤£¦¨
,íBìMä-åéìò eðaø äLî ïëìå .Lnî úéøîçå úeiîLb©§¦§¨§¦©¨§¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨

,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL,lirl xkfpk -ìò ïúpzL äëæ ¤¦¦©£©¦§¨§¨¨¨¤¦¨¥©
àéäL ,äøBzä Bãé`id ,dxezd -äîëç úBìáBð" ¨©¨¤¦§¨§¨

ähîì ãøBéå äpnî ìáBpM äî Leøt ,"äìòîlLLaìúîe ¤§©§¨¥©¤¥¦¤¨§¥§©¨¦§©¥
dúéìëúå døwòL ,eðlL úeiîLb äøBúa,dxez ly -àeä §¨©§¦¤¨¤¦¨¨§©§¦¨

,Lnî äNòîe ìòôa äNòå äNòú-àì úBönä íei÷¦©¦§Ÿ©£¤©£¥§Ÿ©©£¤©¨
øîàîk34,"íúBNòì íBiä" :zxne` `xnbdy itke - §©£©©©£¨

oiaexira35meid" :jk lr
xgnl `le mzeyrl
meiw onfy ,"mzeyrl
,meid `weec `ed zeevnd

.dfd mleraìBãâ"å§¨
éãéì àéánL ãeîìz©§¤¥¦¦¥

"äNòî36,ixd - ©£¤
cenlz ly zelcbdy
dfy iptn `id (cenil)

`ian,zeevnd ziiyrl
- `id zilkzdy ixd

,zeevnd meiwãîBlä"å§©¥
Bì çð ¯ úBNòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©

"'eëå BúéìL äëtäpL37, ¤¤§§¨¦§¨§
,`xap did `le -ìëå§¨

ìbìbúäì çøëî íãà̈¨ª§¨§¦§©§¥
â"éøzä ìk íi÷iL ãò- ©¤§©¥¨©©§©

,613,Lnî ìòôa úBöî¦§§Ÿ©©¨
ì"æ é"øàäî òãBpk38:- ©©¥¨£¦©

iaxdl "xe` ldi"a
,mildz lr ,"wcv gnv"d
lr `ian ,369 cenr
owfd epax :ef ycew zxb`
xqg zxb`ae ,"dnlyk xe` dher" weqta zxb`d z` ligzn
miixeg`"y xazqn dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad
"dnly"d df ,"dxez dlrnly dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc
(dnkgd zeinipt) `a` zeinipt zpigae ,dxezc dlbpe (yeald)
itk ,giynd z`iaa dlbzi df exwiray) ,dxez inrh `id

weqtd lr xne` i"yxy39giyny ,"edit zewiypn ipwyi" ,
dpkd `idy zeciqgd zelbzd `id df oirne ,dxez inrh dlbi

(zay axra - zayd ilk`nn minrehy jxc lr ,giynl40.
yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d jiynn) `ede
,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d df ,oky ."dnly"a

dxeza - efpb okide41f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda zyxta xne`42xeciqdn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl eyre" xn`na43.
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ùã÷ä úøâà
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä
àéä ùîî æ"ãò ïë ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî
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שם.40.ב. בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, דא"ח 43.ח"ג עם סידור

תשכ"ה). (קה"ת,
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עה היום יום . . . 

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ָקׁשּור  ָהעֹוָלם,  ַאְרִצּיּות  ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָאֶרץ".  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר 

יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי .

ִעְנְיֵני ְצָדָקה  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ טֹוב  ָדָבר  ל  ּכָ ֲעבּור  חֹוב.  ַעל  ּבַ ַאר  ִנׁשְ לֹא  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ עֹוׂשֶ

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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gqtd z` mlek miyer mi`nh zxyd ilk m`y `ziixaa epipy
miyer md mb mi`nh ldwdn zvwn m` s`y rnyne ,d`neha
lka epi` df oicy `xnbd zx`an ,ipy gqtl migcp `le d`neha

:`xnbd zxne` .zxyd ilk e`nhpy d`nehd ipte`áø øîà̈©©
eðL àì ,àcñçgqtd z` mi`nhd s` miyery df oic dpyp `l ± ¦§¨Ÿ¨

,d`nehaïékqä àîèpL àlà[dhigyd lyailk e` mc`àîè ¤¨¤¦§¨©©¦§§¥
úîoikqd mb dyrp df ote`ay ,d`nehd a` dyrpe zna rbpy ± ¥

meyn ,d`nehd a`øîà àðîçøczyxta dxn` dxezdy ± §©£¨¨¨©
znd rbn z`neh oica ,zn z`neh(fh hi xacna)lr rBi xW` lke'§Ÿ£¤¦©©

dcVd ipRáøç ììçaaxg yiwd ,'mini zraW `nhi 'ebe zna F` §¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦
y cnll ,[zn-] llgl,ììçk àeä éøä áøçzkzn ilk ,xnelk ¤¤£¥¤¨¨

,ea rbpy in z`nehk `nh dyrp zna `nhpde`ed oikqdy oeikn
d`nehd a`àøáâì ànèî à÷mc`d z` `nhn `ed ixd ± ¨§©¥§©§¨

`vnpe ,ea hgeydãéáòúéî ék àøwéòîczryn-] dligzny ± §¥¦¨¨¦¦§£¦
,oaxwd dyrpyk [dhigyãéáòúéî à÷ úøëc óebä úàîeèa- §§©©§¨¥¨¦§£¦

dxfrl ezqipk lr zxk yper yiy `nh mc` ici lr dyrp
dgcp ,df gqta xengd d`neh xeqi` dgcpy oeike ,d`neha

.[mi`nhd oiae mixedhd oia gqtd z` eyrie ixnblàîèð ìáà£¨¦§¨
,õøL úàîeèa ïékqä,d`nehl oey`x `l` epi`eNácàeä ø ©©¦§§©¤¤§¨¨

déì àénèîc,oikqdn `nhpy df `ed xyady -àénèî àì àøáâì ¦§©§¨¥§©§¨Ÿ§©§¨
déìepi` d`nehl oey`x ik ,epnn `nhp `l hgeyd mc`d la` - ¥

,oiwyne oilke` `l` milke mc` `nhnãéáò ïéøBäèmixedhd - §¦¨¦
,`nhpy gqtd xya z` elk`ie ,gqtd z` eyriãéáò àì ïéàîè§¥¦Ÿ¨¦

ik ,ipy gqtl egcie gqtd z` eyri `l mi`nhd la` -áèeî¨
yìëàégqtd xyaøNa úàîeèamc`d la` `nh xyadyk ± ¥¨¥§§©¨¨

dxeq` ef dlik`y ,xedh elke`dìëàé ìàå ,åàìadúàîeèa øNa §¨§©¥¨¥¨¨§§©
óebäelke`d mc`d lyLxeqi`d.[úøëa àeä ©¤§¨¥

:`cqg ax ixacn `xnbd dgikenøáñ÷ àîìàxaeqy gken ±áø ©§¨¨¨©©
øeaéöa àéä äéeçc äàîeè ,àcñçdxezd dxizdy s` ,xnelk ± ¦§¨§¨§¨¦§¦

xenb xzid epi`e ,dxizd iyewa d`neha oaxw `iadl xeavl
xyt`y dnk xfgl yie ,dxdha e`iadl zexyt` oi` xy`k `l`
jkle ,dlw xzei d`neha dyriy e` dxdha gqtd ziiyr xg`
.dxengd sebd z`neha e`iadl oi` xya z`neha `a gqtdy s`

:`xnbd dtiqenéeçc äàîeè ,÷çöé éaø øîà ïëå,øeaéöa àéä ä §¥¨©©¦¦§¨§¨§¨¦§¦
sebd z`neha mi`nhd mze` ,uxy z`neha oikqd `nhpyke
ax ixack ,ipy gqtl migcp `l` d`neha gqtd z` miyer mpi`

.`cqg
zxaeqe wgvi iaxe `cqg ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .uxy z`neha s` xaecny,øîà àáøå`nhpa mb §¨¨¨©
,xyad `l` `nhp `ly uxy z`neha oikqdénð ïéàîè eléôà£¦§¥¦©¦

éãáò:`xnbd zxxan .mixedhd mr gqtd z` miyer mb -éàî ¨§¦©
àîòèda yiy d`neh df gqta dxzed `l `ld ,mrhd edn ± ©£¨

:`xnbd daiyn .zxkáéúëc(hi f `xwie),miycw xya z`neh oica ¦§¦
øBäè ìk øNaäå ,óøOé Làa ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥§©¨¨¨¨

,'øNa ìëàécnll ,xya z`nehl sebd z`neh oic aezkd yiwd Ÿ©¨¨
yàëéä ìkmewn lk -déa ïðéø÷ àìcxyaa miiwzn `ly ± ¨¥¨§Ÿ¨¦©¥

weqtd zligz miycw,'ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥
`nhp gqtd xyay o`k oebk ,xyad z`neha elke`l xzeny

,xyad z`neha xeava d`nehd zigcpedéa ïðéø÷ àì`l ± Ÿ¨¦©¥
znweqtd seq mb ea miiw'øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå',`nh `le ± §©¨¨¨¨Ÿ©¨¨

e .[sebd z`neha s` lk`i `l`déa ïðéø÷c àëéä ìëlke ± ¨¥¨§¨¦©¥
weqtd zligz miycw xyaa miiwzny mewnòbé øLà øNaäå'§©¨¨£¤¦©

,'ìëàé àì àîè ìëa,xyad z`neha elk`l xeq`ydéa ïðéø÷s` §¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¦©¥
weqtd seq z`,'øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå'df xya lek`l yie §©¨¨¨¨Ÿ©¨¨

.sebd zxdha
,d`neha gqtd z` miyer ldwd aex `nhpay dpyna epipy

:ldwd zivgn e`nhpyk oicd dn `xnbd zxxanøîzéàxn`p ± ¦§©
,yxcnd ziaaeéäL éøäldwäöçî ìàøNémdnäöçîe ïéøBäè £¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨

mdnäöçî ìò äöçî ,øîà áø ,ïéàîè`ed ixdàðäk áøå ,áBøk §¥¦©¨©¤¡¨©¤¡¨§§©©£¨
.áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî ,øîà:`xnbd zx`anäöçî øîà áø ¨©¤¡¨©¤¡¨¥§©¨©¤¡¨

áBøk äöçî ìòjkle ,aexk aeyg mdn dvgn lk ±eìlä- ©¤¡¨§©¨
mixedhdïîöòì ïéNBòoi` mixedh ldwd aexyk ixdy ,dxdha ¦§©§¨

,d`neha gqtd z` zeyrl mixedhd mi`yxeìläåmi`nhd - §©¨
ïîöòì ïéNBòaexk miaygpy oeik ,ipy gqtl migcp oi`e d`neha ¦§©§¨

.[d`neha gqtd z` miyer mi`nh ldwd aexyke,øîà àðäk áøå§©©£¨¨©
,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçîjkldïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ¤¡¨©¤¡¨¥§§¦¦¤¨¦

,dxdhaïéàîèee ,oey`x gqtn migcpe herink oipecipúà ïéNBò §¥¦¦¤
gqtd.éðMä©¥¦

éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -,àðäk áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©£¨
áBøk Bðéà äöçî ìò äöçîokle ,herink `l s`eúà ïéNBò ïéøBäè ¤¡¨©¤¡¨¥§§¦¦¤

ïBLàøä,dxdha ¨¦
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v"ndqeהיום יום . . . עו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  אלול כ"ו ראשון יום נסתרים  נגעים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBîB÷î elà¥§
:øîàpL ...ïæàä CBúå ,ïéòä CBz :úøäáa ïéànèúî ïéàL íãàä¨¨¤¥¦§©§¦§©¤¤¨©¦§¨Ÿ¤¤¤¡©
ïäîe øBò BðéàL ïäî àlà ,éeìb øBò Bðéà elà ìëå ,BøOa øBòa§§¨§¨¥¥¨¤¨¥¤¤¥¥¤

.éeìâ Bðéàå äqëî àeäå øBò àeäL¤§§ª¤§¥¨
הי"ב)להלן לבקש (פ"ט זקוק הכהן "אין הרמב"ם: כתב

מראה  לכל שנאמר נגוע... של השחי) (בית ידיו אצילי תחת
הרמב"ם  לומד כאן מדוע השאלה: ונשאלת הכהן". עיני
מהכתוב  המכוסים המקומות את לראות צריך אינו שהכהן
עיני  מראה מ'לכל זאת למד להלן ואילו בשרו', 'בעור

הכהן'?
ללמוד  הרמב"ם כוונת אין שכאן שכתבו יש ואמנם
את  רק אלא הנסתרים מקומות דין את בשרו' 'בעור מהכתוב
לא  הנסתרים המקומות ולגבי עור, בכלל שאינם המקומות

להלן דבריו על וסמך לימוד, ח)הביא ו, נגעים שם אנשי .(תוספות
'בעור  מהכתוב למעט שכוונתו נראה הרמב"ם מלשון אך

בגמרא שמצינו כפי הנסתרים, מקומות גם כה,בשרו' (קדושין

שנאמר א) ללשונו, להגיע צריכים המים שאין טבילה לגבי
– (מבחוץ) מאיבראי בשרו "מה – במים' בשרו את 'ורחץ
נקראים  החיצוניים הגוף חלקי שרק היינו מאיבראי", כל אף

'בעור הכתוב וגם מלמד exya'בשר', בטומאה האמור '

וחוזרת  הפנימיים. ולא נטמאים החיצוניים שהמקומות
אחרת? דרשה הביא להלן מדוע השאלה:

לבאר: ויש
העין  כתוך לגמרי נסתרים מקומות על מדובר זו בהלכה
ואינם  מאחר בשרו' מ'בעור מתמעטים ואלו והאוזן,
שאינו  השחי בית על מדובר להלן אך 'בשר', נחשבים
וכאשר  אותו, מכסות האדם ידי אלא עצמו מצד מכוסה
הרגילה  ההילוך בדרך ורק נראה, הוא ידיו את מרים האדם
מצד  נסתר כמקום נחשב שאינו וכיון אותו, מסתירות הידיים
מ'לכל  לומדים אלא בשרו', מ'בעור מתמעט אינו עצמו
אינו  רגיל במבט נראה ואינו שמאחר הכהן' עיני מראה

ב)מטמא הלכה בירורי הדעת, .(משנת
כתב  ידיו אצילי לגבי - המקומות שני בין הבדל ויש
נגוע", של ידיו אצילי תחת לבקש זקוק הכהן "אין הרמב"ם
הרי  נגע שם נראה אם אך שם, לבדוק צריך שאין ומשמע
הכהן  של הבדיקה אופן לגבי אמור זה הדין כי טמא, הוא
כתב  והעין, האוזן תוך לגבי כאן, אך הנגע. עצם לגבי ולא

"zxdaa oi`nhzn oi`y'בשרו 'בעור הפסוק כי כלל, "
נגעים טומאת מעצם הנסתרים המקומות את ארץ ממעט (ראה

ה) סי' נגעים .חיים

ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום המצורע? את משלחים עיר מאיזו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òøönä ïéc¦©§Ÿ̈
.BáLBî äðçnì õeçî :øîàpL ,øéòì õeç Bcáì áLBî Bì äéäiL¤¦§¤¨§©¨¦¤¤¡©¦©©£¤¨

.ìàøOé õøàa äîBç úBôwnä úBøéòa äæ øáãå§¨¨¤¨£¨©ª¨¨§¤¤¦§¨¥
הרע"ב מ"ז)כתב פ"א בעיירות (כלים היא שהמצוה

נון  בן יהושע מימות חומה ערכין המוקפות להרמב"ם פיה"מ (וראה

מ"ו) והכוונה פ"ט מושבו", למחנה "מחוץ נאמר במצורע כי
את  קידש הארץ את יהושע וכשכבש ישראל, למחנה חוץ
ישראל. כמחנה שיהיו בימיו חומה מוקפות שהיו העיירות

מלכים בספר ג)והנה, ז, אנשים (ב. ארבעה אודות מסופר
מהעיר  שולחו כי העיר, שער בפתח שישבו מצורעים
מושבו'" למחנה 'מחוץ שנאמר כמו המצורע, "כדין שומרון

ומ  שם)(רש"י .צוד"ד
רעק"א מ"ז)ובתוספות פ"א אחד:(כלים חכם קושית הביא

נון, בן יהושע מימות חומה מוקפת היתה לא שומרון העיר
כנאמר עמרי, בידי נבנתה כד)שהרי א.טז, ההר (מלכים את "ויקן

ואם  שומרון". בנה... אשר העיר שם את ויקרא שומרון...

לעיר? מחוץ המצורעים נשלחו מדוע כן,
כרכא  ית "וזבין נאמר זה פסוק על יונתן בתרגום ותירץ:
אלא  קיימת שהיתה העיר את קנה שעמרי היינו דשומרון",
ואפשר  'שומרון', שמה את לה ונתן אותה וביסס שחיזק

נון. בו יהושע מימות חומה מוקפת היתה שכן לומר
עטלינגר הגר"י ס)אך סי' החדשות ציון זה:(בנין על הקשה

בגמרא ב)הרי קב, עמרי (סנהדרין זכה מה "מפני נאמר
ומזה  ישראל", בארץ אחד כרך שהוסיף מפני למלכות?

קיימת! היתה לא לכן וקודם העיר את שבנה מובן
התורה  מדין היתה לא המצורעים הוצאת לדעתו ולכן
את  להשוות רצה שעמרי משום אלא המצורע את לשלח

אליהו' דבי ב'תנא כנאמר לירושלים, שומרון ט)העיר ,(פרק
למלכי  שירושלים "כשם אמר: העיר את בנה שכאשר
את  שלחו זה ומטעם ישראל" למלכי שומרון כך יהודה,

חומה. מוקפת שהיתה משום ולא העיר מן המצורעים

ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום שנשחטה  מצורע ציפור ביטול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øBtvä©¦
.dúèéçL úòMî ?øñàz éúîéàîe .äàðäa äøeñà äèeçMä©§¨£¨©£¨¨¥¥¨©¥¨¥¦§©§¦¨¨

רש"י שחיטה)לדעת משעת ד"ה א נז, הציפור (קדושין רק
המשולחת  הציפור אבל שחיטה, משעת נאסרת השחוטה

התוספות לדעת ואילו משעת)מותרת, ד"ה שחיטת (שם, משעת

שילוחה  עד נאסרת המשולחת הציפור גם השניה, הציפור
מלשון  זאת ומוכיחים האשה), את בה לקדש אפשר (ואי

מקודשת",ixetiva"המקדש...(שם)המשנה אינה מצורע...
בהנאה אסורות הציפורים ששתי ה"א)היינו לעיל למלך .(משנה

אסורות מאכלות בהלכות ה"ז)והנה, הרמב"ם (פט"ז כתב

מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 
דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוך-הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש-ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו' ָהָאֶרץ  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ א" ּבַ ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ִליְך:  ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו". ְלַתׁשְ י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית ָקָטן. ּלִ ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ּקֶֹדם  ְתִחיל "ְלָהִבין ַהֶהְפֵרׁש" )ע"ד ַעּמּוד א(, ׁשֶ ּבּור ַהּמַ ַמע ּדִ ִריַאת ׁשְ ַער ַהּקְ ּדּור ׁשַ ּסִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ
ֶהם  ּלָ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ָראׁשֵ סּוִקים ׁשֶ נֹות ֵמַהּפְ ּוָ ָלל ֵהם ַהּכַ ֶדֶרְך ּכְ רּוׁשֹו: ּבְ ֹכַח", ּפֵ א ּבְ ִקיַעת ׁשֹוָפר אֹוְמִרים "ָאּנָ ּתְ
אֹוְמִרים  ֵאין  ֲאָבל  ָבה,  ַמֲחׁשָ ּבְ כּו'"  ֹכַח  ּבְ א  "ָאּנָ בֹות  ַהּתֵ ִנים  ַכּוְ ּמְ ׁשֶ ֵיׁש  ָאְמָנם  מ"ב,  ם  ֵ ִמּשׁ ִני  ׁשֵ ם  ׁשֵ
ָנתֹו ְרצּוָיה. ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.

ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  אלול כ"ו ראשון יום נסתרים  נגעים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBîB÷î elà¥§
:øîàpL ...ïæàä CBúå ,ïéòä CBz :úøäáa ïéànèúî ïéàL íãàä¨¨¤¥¦§©§¦§©¤¤¨©¦§¨Ÿ¤¤¤¡©
ïäîe øBò BðéàL ïäî àlà ,éeìb øBò Bðéà elà ìëå ,BøOa øBòa§§¨§¨¥¥¨¤¨¥¤¤¥¥¤

.éeìâ Bðéàå äqëî àeäå øBò àeäL¤§§ª¤§¥¨
הי"ב)להלן לבקש (פ"ט זקוק הכהן "אין הרמב"ם: כתב

מראה  לכל שנאמר נגוע... של השחי) (בית ידיו אצילי תחת
הרמב"ם  לומד כאן מדוע השאלה: ונשאלת הכהן". עיני
מהכתוב  המכוסים המקומות את לראות צריך אינו שהכהן
עיני  מראה מ'לכל זאת למד להלן ואילו בשרו', 'בעור

הכהן'?
ללמוד  הרמב"ם כוונת אין שכאן שכתבו יש ואמנם
את  רק אלא הנסתרים מקומות דין את בשרו' 'בעור מהכתוב
לא  הנסתרים המקומות ולגבי עור, בכלל שאינם המקומות

להלן דבריו על וסמך לימוד, ח)הביא ו, נגעים שם אנשי .(תוספות
'בעור  מהכתוב למעט שכוונתו נראה הרמב"ם מלשון אך

בגמרא שמצינו כפי הנסתרים, מקומות גם כה,בשרו' (קדושין

שנאמר א) ללשונו, להגיע צריכים המים שאין טבילה לגבי
– (מבחוץ) מאיבראי בשרו "מה – במים' בשרו את 'ורחץ
נקראים  החיצוניים הגוף חלקי שרק היינו מאיבראי", כל אף

'בעור הכתוב וגם מלמד exya'בשר', בטומאה האמור '

וחוזרת  הפנימיים. ולא נטמאים החיצוניים שהמקומות
אחרת? דרשה הביא להלן מדוע השאלה:

לבאר: ויש
העין  כתוך לגמרי נסתרים מקומות על מדובר זו בהלכה
ואינם  מאחר בשרו' מ'בעור מתמעטים ואלו והאוזן,
שאינו  השחי בית על מדובר להלן אך 'בשר', נחשבים
וכאשר  אותו, מכסות האדם ידי אלא עצמו מצד מכוסה
הרגילה  ההילוך בדרך ורק נראה, הוא ידיו את מרים האדם
מצד  נסתר כמקום נחשב שאינו וכיון אותו, מסתירות הידיים
מ'לכל  לומדים אלא בשרו', מ'בעור מתמעט אינו עצמו
אינו  רגיל במבט נראה ואינו שמאחר הכהן' עיני מראה

ב)מטמא הלכה בירורי הדעת, .(משנת
כתב  ידיו אצילי לגבי - המקומות שני בין הבדל ויש
נגוע", של ידיו אצילי תחת לבקש זקוק הכהן "אין הרמב"ם
הרי  נגע שם נראה אם אך שם, לבדוק צריך שאין ומשמע
הכהן  של הבדיקה אופן לגבי אמור זה הדין כי טמא, הוא
כתב  והעין, האוזן תוך לגבי כאן, אך הנגע. עצם לגבי ולא

"zxdaa oi`nhzn oi`y'בשרו 'בעור הפסוק כי כלל, "
נגעים טומאת מעצם הנסתרים המקומות את ארץ ממעט (ראה

ה) סי' נגעים .חיים

ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום המצורע? את משלחים עיר מאיזו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òøönä ïéc¦©§Ÿ̈
.BáLBî äðçnì õeçî :øîàpL ,øéòì õeç Bcáì áLBî Bì äéäiL¤¦§¤¨§©¨¦¤¤¡©¦©©£¤¨

.ìàøOé õøàa äîBç úBôwnä úBøéòa äæ øáãå§¨¨¤¨£¨©ª¨¨§¤¤¦§¨¥
הרע"ב מ"ז)כתב פ"א בעיירות (כלים היא שהמצוה

נון  בן יהושע מימות חומה ערכין המוקפות להרמב"ם פיה"מ (וראה

מ"ו) והכוונה פ"ט מושבו", למחנה "מחוץ נאמר במצורע כי
את  קידש הארץ את יהושע וכשכבש ישראל, למחנה חוץ
ישראל. כמחנה שיהיו בימיו חומה מוקפות שהיו העיירות

מלכים בספר ג)והנה, ז, אנשים (ב. ארבעה אודות מסופר
מהעיר  שולחו כי העיר, שער בפתח שישבו מצורעים
מושבו'" למחנה 'מחוץ שנאמר כמו המצורע, "כדין שומרון

ומ  שם)(רש"י .צוד"ד
רעק"א מ"ז)ובתוספות פ"א אחד:(כלים חכם קושית הביא

נון, בן יהושע מימות חומה מוקפת היתה לא שומרון העיר
כנאמר עמרי, בידי נבנתה כד)שהרי א.טז, ההר (מלכים את "ויקן

ואם  שומרון". בנה... אשר העיר שם את ויקרא שומרון...

לעיר? מחוץ המצורעים נשלחו מדוע כן,
כרכא  ית "וזבין נאמר זה פסוק על יונתן בתרגום ותירץ:
אלא  קיימת שהיתה העיר את קנה שעמרי היינו דשומרון",
ואפשר  'שומרון', שמה את לה ונתן אותה וביסס שחיזק

נון. בו יהושע מימות חומה מוקפת היתה שכן לומר
עטלינגר הגר"י ס)אך סי' החדשות ציון זה:(בנין על הקשה

בגמרא ב)הרי קב, עמרי (סנהדרין זכה מה "מפני נאמר
ומזה  ישראל", בארץ אחד כרך שהוסיף מפני למלכות?

קיימת! היתה לא לכן וקודם העיר את שבנה מובן
התורה  מדין היתה לא המצורעים הוצאת לדעתו ולכן
את  להשוות רצה שעמרי משום אלא המצורע את לשלח

אליהו' דבי ב'תנא כנאמר לירושלים, שומרון ט)העיר ,(פרק
למלכי  שירושלים "כשם אמר: העיר את בנה שכאשר
את  שלחו זה ומטעם ישראל" למלכי שומרון כך יהודה,

חומה. מוקפת שהיתה משום ולא העיר מן המצורעים

ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום שנשחטה  מצורע ציפור ביטול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øBtvä©¦
.dúèéçL úòMî ?øñàz éúîéàîe .äàðäa äøeñà äèeçMä©§¨£¨©£¨¨¥¥¨©¥¨¥¦§©§¦¨¨

רש"י שחיטה)לדעת משעת ד"ה א נז, הציפור (קדושין רק
המשולחת  הציפור אבל שחיטה, משעת נאסרת השחוטה

התוספות לדעת ואילו משעת)מותרת, ד"ה שחיטת (שם, משעת

שילוחה  עד נאסרת המשולחת הציפור גם השניה, הציפור
מלשון  זאת ומוכיחים האשה), את בה לקדש אפשר (ואי

מקודשת",ixetiva"המקדש...(שם)המשנה אינה מצורע...
בהנאה אסורות הציפורים ששתי ה"א)היינו לעיל למלך .(משנה

אסורות מאכלות בהלכות ה"ז)והנה, הרמב"ם (פט"ז כתב
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ה'תשע"ד  השנה דראש ב' שישי יום יום' ל'טבולת יום' 'טבול בין

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰úãìBé¤¤
ìáà ...íéîiä ïúBà ìëa íBé úìeáè àéä éøä ...äìáhL¤¨§¨£¥¦§©§¨¨©¨¦£¨
àîèa Bà äcða òâpL éîk ...äàîèì ïBLàøk àéä éøä íéLã÷ì§¨¨¦£¥¦§¦§ª§¨§¦¤¨©§¦¨¦§¥

.úî¥
וארבעה  לזכר ימים שבעה – טומאתה ימי שעברו יולדת
ימי  מלאות עד אך טהורה. היא הרי וטבלה, – לנקבה עשר
כ'טבול  דינה – לנקבה ושמונים לזכר יום ארבעים – טהרה
כ'שני  הנחשב שמשו), העריב לא ועדיין שטבל (טמא יום'

החולין. את מטמא ואינו לטומאה'
כ'ראשון  דינה שיהא חכמים החמירו קדשים לענין אך
תיגע  ואם מת", בטמא או בנדה שנגע "כמי לטומאה',

לטומאה' 'שני אותם תעשה וברע"ב בקדשים ו, משנה פ"י .שם)(נדה
טוב' יום ה'תוספות :(שם)ומקשה

הטומאות אבות ה"ג)בהלכות "נגע (פ"י הרמב"ם: כותב
הן והרי טימאן קודש, של במשקין יום iriaxטבול

שהיא  שיולדת כאן לדבריו סתירה זו והרי לטומאה".
ארוך' יום ד)'טבולת יב, ויקרא עה"ת כ'ראשון (רש"י דינה

אותו תעשה קודש במאכל ונגיעתה !'ipy'לטומאה',
'טבולי  לשאר הטוהר בימי יולדת בין לחלק יש אלא

יום':
ביולדת, רק לטומאה' 'ראשון דין ונתנו החמירו חכמים
מחשש  להתרחק וכדי רב זמן נמשכים שלה הטוהר ימי כי
תיגע  אם לטומאה' 'ראשון דין לה נתנו קדשים, טומאת
חששו  לא אחד ליום יום' ב'טבול כן שאין מה בקדשים.
רק  הקדשים את תטמא שנגיעתו וגזרו כך, כל חכמים

לטומאה' שם)כ'רביעי נדה מהרי"ח .(חדושי

ה'תשע"ג  תשרי ג' האזינו קודש שבת הזב  מדרס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨
óà ...ãçà íãàa èéîäì äìBëéä äpè÷ äðéôña eáLiL øBähäå§©¨¤¨§¦§¦¨§©¨©§¨§¨¦§¨¨¤¨©
íéàîè øBähä éãâa éøä ¯ äæa äæ ïéòâBð ïäéãâa ïéàL ét ìò©¦¤¥¦§¥¤§¦¤¨¤£¥¦§¥©¨§¥¦

.ïäéìò áfä ñøã ànL ,÷ôña ïúàîèå ,ñøãî¦§¨§ª§¨¨§¨¥¤¨¨©©¨£¥¤
במשנה זו הלכה מ"א)מקור פ"ג הר"ש (זבים ופירשו

הטהור  יכול כך, כל יציבה שאינה קטנה שבספינה והרע"ב
שוכב  הזב וכאשר מעלה, כלפי הזב את ולהעלות להכריע

מדרס. טומאת הבגדים נטמאים הטהור, בגדי על ונשען
למשכב  הראויים הטהור בבגדי אלא אינה זו [וטומאה
עצמו  האדם אבל הטומאה), (אב מדרס טמאים ולכן הזב,
הטהור  על נישא שהזב זמן כל אלא לזב, מדרס נעשה אינו
שפירש  לאחר אבל בגדים, ומטמא הטומאה אב הוא הרי

לטומאה] ראשון אלא אינו הזב מן
רק  מדרס" טמאין הטהור ש"בגדי מפרש הרמב"ם אבל
יש  קטנה בספינה כי עליהם", הזב דרס "שמא מספק

זה. על זה שידרכו לחשוש
משום  היא הבגדים שטומאת הרמב"ם פירש לא ומדוע

והזב  הזב, את מכריע על שהטהור כשוכב נחשב שמעליו
הבגדים?

והביאור:
נישא  גופו רוב כאשר רק ומושב משכב מטמא הזב

ה"ג)עליהם פ"ז ארבע (לעיל ותחת בהמה על הרוכב זב ולכן, .
מקבלים  הבגדים אין בגדים, ארבעה מונחים רגליה כפות
בלבד  רגלים שלש על לעמוד יכולה שהבהמה כיון טומאה,

ממש" בו אין ומסייע מסייעת, הרביעית ה"ו)"ונמצאת ,(שם
ואינה  רביעית כרגל נידונית הבהמה מרגלי אחת וכל

מטמאת.
הטהור  שבגדי הרמב"ם פירש לא מדוע מובן זה לפי
היות  כי הזב, את להכריע יכול שהטהור משום טמאים
נמצא  בגדיו, בלא להיות יכולה הזב את הטהור והכרעת
אלא  אינם ובגדיו הזב, של רובו את הנושא הוא שהאדם

מדרס. טומאת מקבלים ואינם ממש, בו שאין כמסייע
(`"n b"t miaf ,dpexg` dpyn)

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

מצורע  צפור לפיכך... בטלין, ואינן הן חשובין חיים "בעלי
בהנאה". אסורין כולן צפרים... באלף [שנתערבה] השחוטה
אינה  מצורע ציפור כאן, הרמב"ם לדברי הרי להבין: וצריך
ומדוע  חי בעל איננה כבר ואז שחיטתה, משעת אלא אסורה

בטלה? אינה
נתנזון הגרי"ש מד)ומבאר סי' ב, תליתאה, :(שו"מ
והיתר' ה'איסור ס"ב)כתב קי סי' יו"ד הרמ"א שבעלי (הביאו

לאחר  אף בטלים אינם להתכבד הראויה במידה שהם חיים
מצורע  ציפור הרמב"ם שלדעת לומר יש זה ולפי שחיטתם,
זה  ולענין להתכבד', הראויה 'חתיכה היא כי בטילה אינה

כדברי  (ולא שחיטה לאחר או בחיים היא אם הבדל אין
סק"ב)הט"ז ואף (שם חיותם, מצד היא חיים בעלי שחשיבות

בטלים). אינם להתכבד' 'ראויים ואינם קטנים שהם
ציפורי  חשיבות הרמב"ם שלשיטת נקט וה'אחיעזר'

היותם מצד היא miigהמצורע ilra.(הנ"ל הט"ז (כדברי
באלף  שנתערבה מצורע שציפור הרמב"ם שכתב ומה
נתערבה  שהציפור מדובר בהנאה, אסורות כולן ציפורים
אינה  (במזיד), שחטוה כך שאחר ואף בחיים. כשהיתה

בחיים. היתה כשנתערבה בתחילה כי בטילה,

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום ומטרתו  הפינוי

:„ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïäkä äeöå§¦¨©Ÿ¥
àBáé Ck øçàå ,íéð÷ éìéáçå íéöò éìéáç elôà ,úéaä úà epôe¦¤©©¦£¦£¦¥¥¦©£¦¥¨¦§©©¨¨

.òâpä äàøéå ñðkéå ïäkä©Ÿ¥§¦¨¥§¦§¤©¤©
יהודה רבי מ"ה)לדעת פי"ב גם (נגעים מהבית לפנות יש

ואפילו  עצים חבילי "אפילו טומאה מקבלים שאינם דברים
לפנות  אין ולדעתם תנאים, עליו ונחלקו קנים" חבילי
כדעת  הרמב"ם ופסק טומאה. המקבלים דברים אלא מהבית
צריך  באמת מדוע לעיין יש דבר של לגופו אך יהודה. רבי

טומאה? מקבלים שאינם דברים לפנות
בגמרא ואילך)והנה, ב ז, ללמוד (מו"ק אפשר האם גם נחלקו

ומבואר  אחרים, למקרים הבית" את "ופנו של זה מדין
דהא  הוא, "דחידוש מכך ללמוד אין יהודה רבי שלדעת
ומפרשים  מטמאו". והכא מטמאו לא בעלמא ואבנים עצים

דהא)התוספות תנן (ד"ה דהא דוקא, לאו ואבנים "עצים :
תבן"; וחבילי קש חבילי אפילו יהודה לרבי נגעים במסכת

מקבלין  שאין דברים משם יהודה לרבי הפינוי אין זה "ולפי
התורה  חידשה חידוש יהודה לרבי דס"ל אלא טומאה,
- טומאות בשאר טומאה מקבל שאינו מה דאפילו בנגעים,

המנוגע" בבית הוא שם)מיטמא נגעים אחרונה .(משנה
למלך' ה'משנה קש (כאן)אבל "חבילי מדין זה על הקשה

גזירה מצד רק בהן" מסככין שאין עצים... opaxcnוחבילי
א) יב, קש (סוכה חבילי שגם תורה חידשה המנוגע בבית ואם

בהן לסכך אסור היה טומאה, dxezdמקבלים on אין כי ,
טומאה! המקבל בדבר מסככין

משום  הפינוי אין יהודה רבי לדעת שגם מפרש ולכן
עצים חבילי (כי שאמר `mpiטומאה "ומה טומאה) מקבלים

הכהן  שכשיבוא שגזר מלך גזרת היא הבית את ופנו הכתוב
עצים.. חבילי לפנות תכלית שום אין שהרי פנויה, תהיה

החוקים". מכלל זה והרי

ה'תשע"ד  השנה דראש א' חמישי יום בטומאה  וקדשים תרומה אכילת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äàø̈¨
,íéLãwä úàå äîeøzä úà ïäéìò ïéôøBO Z ãçàk íãàå ïáìŸ¤§Ÿ¤§¤¨§¦£¥¤¤©§¨§¤©¢¨¦
øëfî :øîàpL ;åéLã÷å Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáiç ïéà ìáà£¨¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨§¨¨¨¤¤¡©¦¨¨
Bà éàcå øëæ úàîè äàîhä äéäiL ãò Z eçlLz äá÷ð ãò©§¥¨§©¥©¤¦§¤©ª§¨ª§©¨¨©©

.úéàcå äá÷ð úàîèª§©§¥¨©¨¦
מראה  כשראה ולכן אשה וספק איש ספק הוא אנדרוגינוס
אשה, ולא לבן במראה נטמא איש כי בוודאי, טמא אינו לבן
שנגע  וקדשים תרומה שורפים אין מספק שטומאתו ומאחר
(כי  בוודאי טמא כאחד, ואדום לבן מראה ראה אם אך בהם.
באודם) נטמא אשה הוא ואם בלובן נטמא איש הוא אם
אם  מקום ומכל בהם, שנגע והקדשים התרומה את ושורפים
'מזכר  מהכתוב כי חייב, אינו קדשים אכל או למקדש נכנס
אלא  שטמא הידיעה בעצם די שלא לומדים תשלחו' נקבה עד

נקבה. טומאת או זכר טומאת זו האם בוודאות לדעת צריך
הרמב"ם  אך למקדש, טמא ביאת על מדבר שהפסוק ואף

בקדשים. טמא אכילת איסור גם מכך לומד
אכילת  איסור שלגבי משמע אם dnexzאמנם, גם חייב

מתייחס  תחילה שכן נקבה, או זכר טומאת זו אם ידוע לא

את  עליהם ("שורפין כאחד וקדשים לתרומה הרמב"ם
ולא  לקדשים רק התייחס וכאן הקדשים") ואת התרומה
ביאה  מאיסור זאת גם נלמד לא מדוע להבין, ויש לתרומה.

בטומאה? למקדש
לחלק: ויש

מטמא  שבאכילתו מכך נובע בתרומה טמא אכילת איסור
קודם  נטמאה שכבר תרומה האוכל טמא ולכן התרומה, את

באכ  אותה טימא לא שהרי חייב אכילת אינו איסור אך ילתו.
בטומאה, במקדש לעבוד מהאיסור נובע בטומאה קדשים
קדשים  כשאכל גם וחייב כעבודה, נחשבת קדשים ואכילת

קודם. נטמאו שכבר
למקדש  ביאה מאיסור נלמד קדשים אכילת איסור ולכן,
כך  ועל האדם, על הוא האיסור יסוד בשניהם כי בטומאה,
אך  בוודאות, ידועה טומאתו כאשר רק שחייב הכתוב חידש
אותה  שמטמא משום הוא בטומאה תרומה אכילת איסור
או  ידועה האדם טומאת אם חילוק אין זה ולענין באכילתו,

בוודאי. נטמאה התרומה אופן בכל שהרי לא,
(dp 'iq wgvi xkf)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zl`ey .axl zriiqnd `ziixad,àðäk áøìeoeyll oia §©©£¨
mpi` mi`nhy ipyd oeyll oiae ipya miyer mi`nhy oey`xd

,llk miyeràéðúc àä,ax ixacl zriiqnd `ziixaaeéäL éøä ¨§©§¨£¥¤¨
eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨

dì õéøúî éëéä ,ïîöòì ïéNBò.ef `ziixa `pdk ax ayii j`id ± ¦§©§¨¥¦§¨¥¨
:`xnbd daiynøîà[aiyi-]àéä éàpz ,àðäk áø Cìdf oic - ¨©¨©©£¨©¨¥¦

,`ed mi`pz zwelgnaøîàc ïàîì àkéày xaeqd `pz yi ±äöçî ¦¨§©§¨©¤¡¨
äöçî ìòoecp,áBøkoiyer okle ef `ziixa ly `pzd xaeq jke ©¤¡¨§

,onvrløîàc ïàîì àkéàåy xaeqd `pz yie ±äöçî ìò äöçî §¦¨§©§¨©¤¡¨©¤¡¨
Bðéàoecp,áBøk`pzd xaeq jke ,oey`xd z` miyer mi`nhd oi`e ¥§

ax xaeq ezrcke oey`xa miyer mi`nhd oi`y lirl xn`y
.`pdk

lr dvgnay ax zrck zxaeqd `ziixa lirl d`iad `xnbd

`l` d`iad `le ,onvrl oiyer ellde onvrl oiyer elld dvgn
da ,`ziixad lk z` `xnbd d`ian dzre ,dixac zligz z`
oica zetqep zehiy oke ,aexe dvgn lr dvgn xcb edn x`ean

:d`neha `ad gqtàôebx`ape `ziixad ixac mvrl aeyp ± ¨
.mze`ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦

,ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòìlr dvgn eidyk mixen` mixac dna §©§¨§©¨¦§©§¨
m` la` ,mevnva dvgneléôà ïéøBähä ìò ïéôãBò ïéàîè eéä̈§¥¦§¦©©§¦£¦

,ãçàe mi`nh aex df ixdeNòémlek,äàîeèa,mixedhd s`éôì ¤¨©£§§¨§¦
øeaéö ïaø÷ ïéàLd`neha `ad÷eìç,miaixwnd oia edyrna ¤¥¨§©¦¨

.`nw `pz zhiy `id jk ,d`neha cg`k edeyri mlek `l`éaø©¦
à ,øîBà àéúî ïa øæòìàïé`nhdøeaévä úà òéøëî ãéçiä ¤§¨¨¤©§¨¥¥©¨¦©§¦©¤©¦

øîàpL ,äàîeèìgqtd zevna(d fh mixac), §§¨¤¤¡©
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ה'תשע"ד  השנה דראש ב' שישי יום יום' ל'טבולת יום' 'טבול בין

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰úãìBé¤¤
ìáà ...íéîiä ïúBà ìëa íBé úìeáè àéä éøä ...äìáhL¤¨§¨£¥¦§©§¨¨©¨¦£¨
àîèa Bà äcða òâpL éîk ...äàîèì ïBLàøk àéä éøä íéLã÷ì§¨¨¦£¥¦§¦§ª§¨§¦¤¨©§¦¨¦§¥

.úî¥
וארבעה  לזכר ימים שבעה – טומאתה ימי שעברו יולדת
ימי  מלאות עד אך טהורה. היא הרי וטבלה, – לנקבה עשר
כ'טבול  דינה – לנקבה ושמונים לזכר יום ארבעים – טהרה
כ'שני  הנחשב שמשו), העריב לא ועדיין שטבל (טמא יום'

החולין. את מטמא ואינו לטומאה'
כ'ראשון  דינה שיהא חכמים החמירו קדשים לענין אך
תיגע  ואם מת", בטמא או בנדה שנגע "כמי לטומאה',

לטומאה' 'שני אותם תעשה וברע"ב בקדשים ו, משנה פ"י .שם)(נדה
טוב' יום ה'תוספות :(שם)ומקשה

הטומאות אבות ה"ג)בהלכות "נגע (פ"י הרמב"ם: כותב
הן והרי טימאן קודש, של במשקין יום iriaxטבול

שהיא  שיולדת כאן לדבריו סתירה זו והרי לטומאה".
ארוך' יום ד)'טבולת יב, ויקרא עה"ת כ'ראשון (רש"י דינה

אותו תעשה קודש במאכל ונגיעתה !'ipy'לטומאה',
'טבולי  לשאר הטוהר בימי יולדת בין לחלק יש אלא

יום':
ביולדת, רק לטומאה' 'ראשון דין ונתנו החמירו חכמים
מחשש  להתרחק וכדי רב זמן נמשכים שלה הטוהר ימי כי
תיגע  אם לטומאה' 'ראשון דין לה נתנו קדשים, טומאת
חששו  לא אחד ליום יום' ב'טבול כן שאין מה בקדשים.
רק  הקדשים את תטמא שנגיעתו וגזרו כך, כל חכמים

לטומאה' שם)כ'רביעי נדה מהרי"ח .(חדושי

ה'תשע"ג  תשרי ג' האזינו קודש שבת הזב  מדרס

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰áfä©¨
óà ...ãçà íãàa èéîäì äìBëéä äpè÷ äðéôña eáLiL øBähäå§©¨¤¨§¦§¦¨§©¨©§¨§¨¦§¨¨¤¨©
íéàîè øBähä éãâa éøä ¯ äæa äæ ïéòâBð ïäéãâa ïéàL ét ìò©¦¤¥¦§¥¤§¦¤¨¤£¥¦§¥©¨§¥¦

.ïäéìò áfä ñøã ànL ,÷ôña ïúàîèå ,ñøãî¦§¨§ª§¨¨§¨¥¤¨¨©©¨£¥¤
במשנה זו הלכה מ"א)מקור פ"ג הר"ש (זבים ופירשו

הטהור  יכול כך, כל יציבה שאינה קטנה שבספינה והרע"ב
שוכב  הזב וכאשר מעלה, כלפי הזב את ולהעלות להכריע

מדרס. טומאת הבגדים נטמאים הטהור, בגדי על ונשען
למשכב  הראויים הטהור בבגדי אלא אינה זו [וטומאה
עצמו  האדם אבל הטומאה), (אב מדרס טמאים ולכן הזב,
הטהור  על נישא שהזב זמן כל אלא לזב, מדרס נעשה אינו
שפירש  לאחר אבל בגדים, ומטמא הטומאה אב הוא הרי

לטומאה] ראשון אלא אינו הזב מן
רק  מדרס" טמאין הטהור ש"בגדי מפרש הרמב"ם אבל
יש  קטנה בספינה כי עליהם", הזב דרס "שמא מספק

זה. על זה שידרכו לחשוש
משום  היא הבגדים שטומאת הרמב"ם פירש לא ומדוע

והזב  הזב, את מכריע על שהטהור כשוכב נחשב שמעליו
הבגדים?

והביאור:
נישא  גופו רוב כאשר רק ומושב משכב מטמא הזב

ה"ג)עליהם פ"ז ארבע (לעיל ותחת בהמה על הרוכב זב ולכן, .
מקבלים  הבגדים אין בגדים, ארבעה מונחים רגליה כפות
בלבד  רגלים שלש על לעמוד יכולה שהבהמה כיון טומאה,

ממש" בו אין ומסייע מסייעת, הרביעית ה"ו)"ונמצאת ,(שם
ואינה  רביעית כרגל נידונית הבהמה מרגלי אחת וכל

מטמאת.
הטהור  שבגדי הרמב"ם פירש לא מדוע מובן זה לפי
היות  כי הזב, את להכריע יכול שהטהור משום טמאים
נמצא  בגדיו, בלא להיות יכולה הזב את הטהור והכרעת
אלא  אינם ובגדיו הזב, של רובו את הנושא הוא שהאדם

מדרס. טומאת מקבלים ואינם ממש, בו שאין כמסייע
(`"n b"t miaf ,dpexg` dpyn)

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

מצורע  צפור לפיכך... בטלין, ואינן הן חשובין חיים "בעלי
בהנאה". אסורין כולן צפרים... באלף [שנתערבה] השחוטה
אינה  מצורע ציפור כאן, הרמב"ם לדברי הרי להבין: וצריך
ומדוע  חי בעל איננה כבר ואז שחיטתה, משעת אלא אסורה

בטלה? אינה
נתנזון הגרי"ש מד)ומבאר סי' ב, תליתאה, :(שו"מ
והיתר' ה'איסור ס"ב)כתב קי סי' יו"ד הרמ"א שבעלי (הביאו

לאחר  אף בטלים אינם להתכבד הראויה במידה שהם חיים
מצורע  ציפור הרמב"ם שלדעת לומר יש זה ולפי שחיטתם,
זה  ולענין להתכבד', הראויה 'חתיכה היא כי בטילה אינה

כדברי  (ולא שחיטה לאחר או בחיים היא אם הבדל אין
סק"ב)הט"ז ואף (שם חיותם, מצד היא חיים בעלי שחשיבות

בטלים). אינם להתכבד' 'ראויים ואינם קטנים שהם
ציפורי  חשיבות הרמב"ם שלשיטת נקט וה'אחיעזר'

היותם מצד היא miigהמצורע ilra.(הנ"ל הט"ז (כדברי
באלף  שנתערבה מצורע שציפור הרמב"ם שכתב ומה
נתערבה  שהציפור מדובר בהנאה, אסורות כולן ציפורים
אינה  (במזיד), שחטוה כך שאחר ואף בחיים. כשהיתה

בחיים. היתה כשנתערבה בתחילה כי בטילה,

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום ומטרתו  הפינוי

:„ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïäkä äeöå§¦¨©Ÿ¥
àBáé Ck øçàå ,íéð÷ éìéáçå íéöò éìéáç elôà ,úéaä úà epôe¦¤©©¦£¦£¦¥¥¦©£¦¥¨¦§©©¨¨

.òâpä äàøéå ñðkéå ïäkä©Ÿ¥§¦¨¥§¦§¤©¤©
יהודה רבי מ"ה)לדעת פי"ב גם (נגעים מהבית לפנות יש

ואפילו  עצים חבילי "אפילו טומאה מקבלים שאינם דברים
לפנות  אין ולדעתם תנאים, עליו ונחלקו קנים" חבילי
כדעת  הרמב"ם ופסק טומאה. המקבלים דברים אלא מהבית
צריך  באמת מדוע לעיין יש דבר של לגופו אך יהודה. רבי

טומאה? מקבלים שאינם דברים לפנות
בגמרא ואילך)והנה, ב ז, ללמוד (מו"ק אפשר האם גם נחלקו

ומבואר  אחרים, למקרים הבית" את "ופנו של זה מדין
דהא  הוא, "דחידוש מכך ללמוד אין יהודה רבי שלדעת
ומפרשים  מטמאו". והכא מטמאו לא בעלמא ואבנים עצים

דהא)התוספות תנן (ד"ה דהא דוקא, לאו ואבנים "עצים :
תבן"; וחבילי קש חבילי אפילו יהודה לרבי נגעים במסכת

מקבלין  שאין דברים משם יהודה לרבי הפינוי אין זה "ולפי
התורה  חידשה חידוש יהודה לרבי דס"ל אלא טומאה,
- טומאות בשאר טומאה מקבל שאינו מה דאפילו בנגעים,

המנוגע" בבית הוא שם)מיטמא נגעים אחרונה .(משנה
למלך' ה'משנה קש (כאן)אבל "חבילי מדין זה על הקשה

גזירה מצד רק בהן" מסככין שאין עצים... opaxcnוחבילי
א) יב, קש (סוכה חבילי שגם תורה חידשה המנוגע בבית ואם

בהן לסכך אסור היה טומאה, dxezdמקבלים on אין כי ,
טומאה! המקבל בדבר מסככין

משום  הפינוי אין יהודה רבי לדעת שגם מפרש ולכן
עצים חבילי (כי שאמר `mpiטומאה "ומה טומאה) מקבלים

הכהן  שכשיבוא שגזר מלך גזרת היא הבית את ופנו הכתוב
עצים.. חבילי לפנות תכלית שום אין שהרי פנויה, תהיה

החוקים". מכלל זה והרי

ה'תשע"ד  השנה דראש א' חמישי יום בטומאה  וקדשים תרומה אכילת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äàø̈¨
,íéLãwä úàå äîeøzä úà ïäéìò ïéôøBO Z ãçàk íãàå ïáìŸ¤§Ÿ¤§¤¨§¦£¥¤¤©§¨§¤©¢¨¦
øëfî :øîàpL ;åéLã÷å Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáiç ïéà ìáà£¨¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨§¨¨¨¤¤¡©¦¨¨
Bà éàcå øëæ úàîè äàîhä äéäiL ãò Z eçlLz äá÷ð ãò©§¥¨§©¥©¤¦§¤©ª§¨ª§©¨¨©©

.úéàcå äá÷ð úàîèª§©§¥¨©¨¦
מראה  כשראה ולכן אשה וספק איש ספק הוא אנדרוגינוס
אשה, ולא לבן במראה נטמא איש כי בוודאי, טמא אינו לבן
שנגע  וקדשים תרומה שורפים אין מספק שטומאתו ומאחר
(כי  בוודאי טמא כאחד, ואדום לבן מראה ראה אם אך בהם.
באודם) נטמא אשה הוא ואם בלובן נטמא איש הוא אם
אם  מקום ומכל בהם, שנגע והקדשים התרומה את ושורפים
'מזכר  מהכתוב כי חייב, אינו קדשים אכל או למקדש נכנס
אלא  שטמא הידיעה בעצם די שלא לומדים תשלחו' נקבה עד

נקבה. טומאת או זכר טומאת זו האם בוודאות לדעת צריך
הרמב"ם  אך למקדש, טמא ביאת על מדבר שהפסוק ואף

בקדשים. טמא אכילת איסור גם מכך לומד
אכילת  איסור שלגבי משמע אם dnexzאמנם, גם חייב

מתייחס  תחילה שכן נקבה, או זכר טומאת זו אם ידוע לא

את  עליהם ("שורפין כאחד וקדשים לתרומה הרמב"ם
ולא  לקדשים רק התייחס וכאן הקדשים") ואת התרומה
ביאה  מאיסור זאת גם נלמד לא מדוע להבין, ויש לתרומה.

בטומאה? למקדש
לחלק: ויש

מטמא  שבאכילתו מכך נובע בתרומה טמא אכילת איסור
קודם  נטמאה שכבר תרומה האוכל טמא ולכן התרומה, את

באכ  אותה טימא לא שהרי חייב אכילת אינו איסור אך ילתו.
בטומאה, במקדש לעבוד מהאיסור נובע בטומאה קדשים
קדשים  כשאכל גם וחייב כעבודה, נחשבת קדשים ואכילת

קודם. נטמאו שכבר
למקדש  ביאה מאיסור נלמד קדשים אכילת איסור ולכן,
כך  ועל האדם, על הוא האיסור יסוד בשניהם כי בטומאה,
אך  בוודאות, ידועה טומאתו כאשר רק שחייב הכתוב חידש
אותה  שמטמא משום הוא בטומאה תרומה אכילת איסור
או  ידועה האדם טומאת אם חילוק אין זה ולענין באכילתו,

בוודאי. נטמאה התרומה אופן בכל שהרי לא,
(dp 'iq wgvi xkf)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zl`ey .axl zriiqnd `ziixad,àðäk áøìeoeyll oia §©©£¨
mpi` mi`nhy ipyd oeyll oiae ipya miyer mi`nhy oey`xd

,llk miyeràéðúc àä,ax ixacl zriiqnd `ziixaaeéäL éøä ¨§©§¨£¥¤¨
eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨

dì õéøúî éëéä ,ïîöòì ïéNBò.ef `ziixa `pdk ax ayii j`id ± ¦§©§¨¥¦§¨¥¨
:`xnbd daiynøîà[aiyi-]àéä éàpz ,àðäk áø Cìdf oic - ¨©¨©©£¨©¨¥¦

,`ed mi`pz zwelgnaøîàc ïàîì àkéày xaeqd `pz yi ±äöçî ¦¨§©§¨©¤¡¨
äöçî ìòoecp,áBøkoiyer okle ef `ziixa ly `pzd xaeq jke ©¤¡¨§

,onvrløîàc ïàîì àkéàåy xaeqd `pz yie ±äöçî ìò äöçî §¦¨§©§¨©¤¡¨©¤¡¨
Bðéàoecp,áBøk`pzd xaeq jke ,oey`xd z` miyer mi`nhd oi`e ¥§

ax xaeq ezrcke oey`xa miyer mi`nhd oi`y lirl xn`y
.`pdk

lr dvgnay ax zrck zxaeqd `ziixa lirl d`iad `xnbd

`l` d`iad `le ,onvrl oiyer ellde onvrl oiyer elld dvgn
da ,`ziixad lk z` `xnbd d`ian dzre ,dixac zligz z`
oica zetqep zehiy oke ,aexe dvgn lr dvgn xcb edn x`ean

:d`neha `ad gqtàôebx`ape `ziixad ixac mvrl aeyp ± ¨
.mze`ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦

,ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòìlr dvgn eidyk mixen` mixac dna §©§¨§©¨¦§©§¨
m` la` ,mevnva dvgneléôà ïéøBähä ìò ïéôãBò ïéàîè eéä̈§¥¦§¦©©§¦£¦

,ãçàe mi`nh aex df ixdeNòémlek,äàîeèa,mixedhd s`éôì ¤¨©£§§¨§¦
øeaéö ïaø÷ ïéàLd`neha `ad÷eìç,miaixwnd oia edyrna ¤¥¨§©¦¨

.`nw `pz zhiy `id jk ,d`neha cg`k edeyri mlek `l`éaø©¦
à ,øîBà àéúî ïa øæòìàïé`nhdøeaévä úà òéøëî ãéçiä ¤§¨¨¤©§¨¥¥©¨¦©§¦©¤©¦

øîàpL ,äàîeèìgqtd zevna(d fh mixac), §§¨¤¤¡©
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום שבת קודש עמ' ב



zrxvפ z`neh zekld - dxdh xtq - lel` e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבנתקים  ׁשּמתטּמא - האיׁש ּכזקן הן הרי ׂשער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעלּו
ּבבהרת.[קרחת] מּטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

והּקמטין  הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעין,
וכף  הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, והּקמטין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשּבּבטן,
והּׁשחין  ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש והּצּפרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

הּמֹורדיןוה  הטריים]ּמכוה אין [- - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפין ואין ּבנגעים, ולא [לשיעור]מתטּמאין ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינן  מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנגע
לבן ּכּלֹו ההֹופ את "ּבעֹור [מליטהר]מעּכבין ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ

עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבׂשרֹו",
הּׂשפתים  ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

הּסתרים ּכבית פנימיים]נּדֹון מּטּמא [אברים ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַָ
ְִִָּבנגעים.

ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
ואינן [קרום]צרבת ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה עם זה נגע]מצטרפין הּבׂשר [לשיעור עֹור נגע ואין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
את  מעּכבין אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוׂשה

לבן ּכּלֹו [מליטהר]ההֹופ. ֵַָָֻ
הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא [- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכהן  "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור  לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון  וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ
ונתּגּיר,„. ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו

ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּבעּבר, ּובּזקן [נפשט]היתה ּבראׁש , ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונתּגּלתה  הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשהיה

מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין היתה ,[טריים]הּבהרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּבהרת  היתה אם וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי - צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעלּו
ׂשער  והעלּו מעֹולם, ׂשער ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבראׁש
מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל
ּפי  על אף - הּבׂשר ּבעֹור היא והרי וחיּו מכוה אֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחין
הרי  ּבינתים, טהֹורה והיתה הֹואיל - טמא וסֹופּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּתחּלתּה

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. האמורים]זֹו השינויים ּבין [אחר - ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]ׁשהעּזּו ּכּתחּלה[הלבינו יראּו ׁשּכהּו, [כבהרת ּבין ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּולאחר חדשה] ּביצה, ּכקרּום ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּיר  ּולאחר ּכּׁשלג, ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנתּגּיר
ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשת
ּובמכוה  ּובׁשחין ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹּובקמט
ואם  ּכּתחּלה; יראּו הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיּו

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, ְְֲִֵֵַֹלא
.‰- ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל

ׁשּלטהֹור  עד לטמאה, נזקק בוודאות]א נטמא לא אבל [- ; ְְְֲִֶַַָָָֹֻ
אצל  ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
הּׁשבּוע  ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
ּפׂשתה  מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ּכסלע ּבזה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי

ׁשאף  טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין אנׁשים, ּבׁשני ּבין -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ּפׂשה ׁשּוּדאי ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּבאיזה  ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ׁשּפׂשתה הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

טּמאֹו. ְִֶַנגע
.Â אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

ּובסֹוף  והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם  - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון  הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם  - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא  וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק ׁשהיתה ׁשאמרּו: מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן  וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ּבהרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבֹו

]ׁשהפכּתּו - ע"י ׁשּקדם [שנעשה זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ׂשער  ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן  ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ואינֹו מהן, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה,
.Ê ׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני  לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
סימני  ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

להם טמ  הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו וקדם אה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - טמאה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֻסימני
יפטר  הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיסּגיר;

.אֹותֹו

ז  ¤¤ּפרק
ּבין מי ‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר [כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהסּגר
ּפרחה  הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן לֹו נֹולד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻולא

מחלט. טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֵֵֶַַַָָָֻֻהּצרעת
מחיה הּבא ·. בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ

בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע  אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד  לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי  - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחת החליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את [מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה  הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת  ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין  עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר  ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
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ה  ¤¤ּפרק
מחמת ‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת  ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

היתה  ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן  וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ  אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון  הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן , ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת [- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה  הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. נקרא
zrxvz̀nehzFkld-dxdhxtq

ְְִִָ
¦§ª§©̈©© מברזלּבן ·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ,[מעוגל]ׁשּפּוד ְְִִִֵַָָָָֹֹ

היא  אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו [פסולת מכוה ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשחין.זיתים] זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְֲִֵֵֶֶַָ
הן הּׁשחין ‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל  הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין ופשיון]ּדבר, מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת התחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת [- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן  ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת  ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי  אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף  ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם  יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער
חּלקן ‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין

זה  ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה,
ּובהרת  הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? לתֹוכן. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּפֹוׂשה

ּבׁשּתיהן מהן,[יחד]ּכגריס ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
היתה  טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו לּׁשנּיה, ְְְִֶַַָָָָָָָָָָּופׂשת
היה  ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּכּפֹו ידו]ּבתֹו כף ּכגריס [- ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין צרבת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ולא  לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלפׂשיֹון

.Â ּומכוה ׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
אם  ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשחין
ׁשאינן  לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא אחת; ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.מצטרפין  ְְִִָ
.Êעֹור הסּגירֹו נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף [- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ
ּכּתחּלה יראה - ׁשחין  נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á מחמת מי ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין  ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי  על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד  מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע [חוליה]ּולמּטה ְֲִֵַַַַָָָ
ּולמּטה  הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - צּואר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו, 'ּגּבח'.[מצחו]ׁשֹופע נקרא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ë ּבמחיה הּקרחת סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן  ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש :ּובפׂשיֹון, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אין  ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני  מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו
מחיה  בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È ׁשּנאמר הּקרחת זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן :והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּפֹוׂשֹות  ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו

לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה
.‡È ּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין
ּדבר  לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו אּלא ׁשהראׁש , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהן  ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין  וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער

הּבׂשר,[גידולים] ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש
האּׁשה  זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּומתטּמאין
ואם  הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, העלּו ׁשּלא עד - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּסריס
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ּבנתקים  ׁשּמתטּמא - האיׁש ּכזקן הן הרי ׂשער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעלּו
ּבבהרת.[קרחת] מּטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

והּקמטין  הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעין,
וכף  הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, והּקמטין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשּבּבטן,
והּׁשחין  ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש והּצּפרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

הּמֹורדיןוה  הטריים]ּמכוה אין [- - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפין ואין ּבנגעים, ולא [לשיעור]מתטּמאין ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינן  מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנגע
לבן ּכּלֹו ההֹופ את "ּבעֹור [מליטהר]מעּכבין ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ

עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבׂשרֹו",
הּׂשפתים  ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

הּסתרים ּכבית פנימיים]נּדֹון מּטּמא [אברים ואינֹו , ְְְִִִֵֵֵַַָ
ְִִָּבנגעים.

ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
ואינן [קרום]צרבת ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה עם זה נגע]מצטרפין הּבׂשר [לשיעור עֹור נגע ואין , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
את  מעּכבין אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוׂשה

לבן ּכּלֹו [מליטהר]ההֹופ. ֵַָָֻ
הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא [- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכהן  "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור  לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון  וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ
ונתּגּיר,„. ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו

ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּבעּבר, ּובּזקן [נפשט]היתה ּבראׁש , ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ונתּגּלתה  הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשהיה

מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין היתה ,[טריים]הּבהרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּבהרת  היתה אם וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי - צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעלּו
ׂשער  והעלּו מעֹולם, ׂשער ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבראׁש
מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל
ּפי  על אף - הּבׂשר ּבעֹור היא והרי וחיּו מכוה אֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחין
הרי  ּבינתים, טהֹורה והיתה הֹואיל - טמא וסֹופּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּתחּלתּה

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. האמורים]זֹו השינויים ּבין [אחר - ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]ׁשהעּזּו ּכּתחּלה[הלבינו יראּו ׁשּכהּו, [כבהרת ּבין ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּולאחר חדשה] ּביצה, ּכקרּום ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּיר  ּולאחר ּכּׁשלג, ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנתּגּיר
ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשת
ּובמכוה  ּובׁשחין ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹּובקמט
ואם  ּכּתחּלה; יראּו הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיּו

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, ְְֲִֵֵַֹלא
.‰- ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל

ׁשּלטהֹור  עד לטמאה, נזקק בוודאות]א נטמא לא אבל [- ; ְְְֲִֶַַָָָֹֻ
אצל  ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
הּׁשבּוע  ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן,
ּפׂשתה  מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ּכסלע ּבזה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי

ׁשאף  טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין אנׁשים, ּבׁשני ּבין -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ּפׂשה ׁשּוּדאי ּפי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
ּבאיזה  ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ׁשּפׂשתה הּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

טּמאֹו. ְִֶַנגע
.Â אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

ּובסֹוף  והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם  - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון  הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם  - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא  וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,

טמא' ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק ׁשהיתה ׁשאמרּו: מי וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לבן  וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ּבהרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבֹו

]ׁשהפכּתּו - ע"י ׁשּקדם [שנעשה זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ׂשער  ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן  ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ואינֹו מהן, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה,
.Ê ׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי

סימני  לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
סימני  ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאה

להם טמ  הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו וקדם אה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - טמאה ְְְִִִִֵַַָָָָָָֻסימני
יפטר  הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיסּגיר;

.אֹותֹו

ז  ¤¤ּפרק
ּבין מי ‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

הכהן]ּבּתחּלה ואחר [כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ
מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּכ
הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהסּגר
ּפרחה  הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן לֹו נֹולד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻולא

מחלט. טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֵֵֶַַַָָָֻֻהּצרעת
מחיה הּבא ·. בֹו היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻ

בריא] מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי [מטמאין]אֹו ְְְְִִֵַָָ
ׁשבּוע  אֹותֹו מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאֹותֹו.
נֹולד  לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ְְִִִֵַַַָָָָֹראׁשֹון:
הרי  - טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּבֹו
קטּנה. ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּת והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער אחת החליטֹו אֹו יהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
-]מהן, נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן [נצמד]והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

את [מכה]הּׁשחין הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו [קרום]ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

והּמכוה והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה -[פריחה]ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ
זה  הרי - מחיה אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
הּצרעת  ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻטמא,
ׁשהלּבין  עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבכּלֹו
אחר  ואם טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכּלֹו
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ה  ¤¤ּפרק
מחמת ‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבגחלת  ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה
ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

היתה  ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן  וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ  אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון  הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן , ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת [- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה  הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. נקרא
zrxvz̀nehzFkld-dxdhxtq

ְְִִָ
¦§ª§©̈©© מברזלּבן ·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ,[מעוגל]ׁשּפּוד ְְִִִֵַָָָָֹֹ

היא  אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי
ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו [פסולת מכוה ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשחין.זיתים] זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְֲִֵֵֶֶַָ
הן הּׁשחין ‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום  ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל  הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין ופשיון]ּדבר, מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת התחילּו„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
קלּפה קרום]עליהן "צרבת [- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן  ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת  ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר

ּבמחי  אֹו יחליט.הּׁשחין לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבסֹוף  ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם  יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער
חּלקן ‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין

זה  ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזה,
ּובהרת  הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? לתֹוכן. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּפֹוׂשה

ּבׁשּתיהן מהן,[יחד]ּכגריס ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
היתה  טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו לּׁשנּיה, ְְְִֶַַָָָָָָָָָָּופׂשת
היה  ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּכּפֹו ידו]ּבתֹו כף ּכגריס [- ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין צרבת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
ולא  לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ׁשאף יסּגיר; -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו יּולד ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלפׂשיֹון

.Â ּומכוה ׁשחין הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
אם  ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשחין
ׁשאינן  לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא אחת; ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.מצטרפין  ְְִִָ
.Êעֹור הסּגירֹו נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף [- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ
ּכּתחּלה יראה - ׁשחין  נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á מחמת מי ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
הּמּׁשירין  ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי  על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד  מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע [חוליה]ּולמּטה ְֲִֵַַַַָָָ
ּולמּטה  הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - צּואר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשל

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו, 'ּגּבח'.[מצחו]ׁשֹופע נקרא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ë ּבמחיה הּקרחת סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן  ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש :ּובפׂשיֹון, ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אין  ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני  מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו
מחיה  בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È ׁשּנאמר הּקרחת זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן :והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּפֹוׂשֹות  ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
הּבׂשר  עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו

לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה
.‡È ּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין
ּדבר  לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו אּלא ׁשהראׁש , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהן  ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין  וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער

הּבׂשר,[גידולים] ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש
האּׁשה  זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּומתטּמאין
ואם  הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, העלּו ׁשּלא עד - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּסריס

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



zrxvפב z`neh zekld - dxdh xtq - lel` f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבכל  ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ּבכל ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשרה
ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, היה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
ּבּתֹורה „. האמּור צהב" ּכתבנית"ׂשער ׁשּיהיה הּוא ,-] ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

קצר כדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזהב.
השערות] ׁשהּוא [משאר ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ּכתבנית ְְְִִֵַַַָָָָֹֻצהב
ּבין ‰. טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵַַַַָָֻֻׁשּתי

ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
הּנתק  ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין הּנתק, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבאמצע

הּנתק  את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין הּצהב, הּׂשער -את ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבזּוג  נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, טמאה; סימן הן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻהרי

הּלבן.[מספריים] ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְֵֵֶַַַָָָ
.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות [- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לכף  ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לע ּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין  ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
ּכדי  לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשער
ׂשערֹות  הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָצמיחת

ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד בקצהו]הּׁשחרֹות מּצילֹות.[- אינן - ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ׂשערֹות  ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
אֹו ּדק צהב ׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשחרֹות
ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּפׂשה,
ּומּצילֹות  הּנתק. טהר - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוצמח
ּבאמצע  ׁשּצמחּו ּבין - הּצהב הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּיד

ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין החלט]הּנתק, מּציל [אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
והּנׁשאר מקֹום, נשר]ּבכל שלא ׁשּיהיה [- עד מּציל אינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקמה מן הבריא]רחֹוק שער ׂשערֹות.[- ׁשּתי ְְִֵַָָָָ
.Êאֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי

מּצילֹות  אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת .צהּבה, ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻ
.Áׁשהחלט ונֹולד [נטמא]נתק ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

וט  ׁשחר ׂשער -ּבֹו הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - הר ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיּולד עד טהֹור, זה יפׂשה הרי אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"נרּפא  ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפׂשיֹון
-הּנתק  הּוא" טהֹור על - אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

טמאה ׁשּסימני נטמא]ּפי ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִִִֵֶָָָֻ
.Ëּבין החליטֹו ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהחליטֹו
מחלט  זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, צהב ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׂשער
ׁשבּוע  ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהיה.
והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון,
הרי  - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ּפׂשיֹון וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּפׂשיֹון,
עד  אֹו טמאה, סימן יּׁשאר ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻזה

ׁשחרֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו .ׁשּיצמח ְְְְִֵֶַָֹ
.È וׁשּטהׁשני זה, ּבצד זה ׁשחר [שורה]נתקים ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת

הרי  ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי
ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
צמיחת  מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
הרי  - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ׂשערֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתי

ׁשהּפ טמא; ׁשחר זה ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה רצה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ונתק  מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּדֹו,
ׁשּביניהם  הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את מּקיף ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
ׁשהרי  - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
מּׁשני  הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׂשער
הּנתק  ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
- ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק נעׂשּו והחיצֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפנימי
יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא,

.‡È חּוטנתק נגוע]ׁשהיה דק ׁשני [קטע וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָ
החּוט  ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנתקין

בנתק]הּנתּוק זֹוקקן [הנגוע - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִֵֵַַָָָ
ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ,[אם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבֹו ּבּצֹומח שחור]ּומּצילן הּנׁשאר [שער ׁשחר ׂשער אבל ; ְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו החּוט ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹּבאֹותֹו

.·È ראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי  - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר  הּפטּור, אם אחר וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, הּנתק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ׁשאין [ממשה ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי רבינו] טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשאם עֹור , תטּמא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ּבנגעי ׁשּנקרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּזקן
.‚È הּבא- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹ

נֹולד  לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיסּגיר
צהב  ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ׂשער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלֹו
ׂשער  הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּדק,
טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻצהב,
טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו ְְֵַַָָָָָָֹֹֻהּבא

ּפׂשיֹון  מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל ׁשּבארנּו; .ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
.„Èמצטרפין הראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם הראׁשזה "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", הּזקן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל הּפרק ּגרּגרת [חוליה]מן ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
החּוט [גרון] ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את מֹותח .ְִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

מּכלל  ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּולמעלה,
ַָָהּזקן.

ט  ¤¤ּפרק
והעבדים ‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל [גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות אדם [לבדוק]ּכׁשרין הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי חּוץ ְְִִֵֶַרֹואה,
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מראה  ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,
ׁשּבּלבן  מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחד,

ׁשּבּפתּו באדמומיות]ּובארּבעה הּכל [מעורבין - ְְֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,

והחלט היתה ‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ּבכּלֹו,[- הּצרעת ּופרחה , ְְְִַַַַָָָָֻ

ואחר  ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָואחר
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכ
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה  יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיע בֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר  אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משום הסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] -התפשטות ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ואם ְְְִִִֵֵָָָטהֹור;
ׁשּבתֹואף „. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר  מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן  וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם  - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא  הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
ּבהק  ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד  טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי  ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבטהרתֹו.ּומקצ  הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק תּה ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
מּמּנּוּכל ‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

חזר  טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
ּפעמים  מאה אפּלּו נטמא; החי ונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,
מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Â את [מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל [מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה  ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי [טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה  הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין  חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח [קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּתי  בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצרעת

ּופרחה  טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻבהרֹות,
טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּטהֹורה
היא  ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּפני
העליֹונה  ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּפרחה.

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו שפתיו]ואחת בשתי ּבׁשּתי [- אֹו , ְְְְִִֵַַַַָָ
לזה  זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו,
ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻנראין

.טהֹור  ָ
.Êלהראֹותֹויׁש ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד  לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק  ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

טהֹור  היה - הסּגר מּתֹו ׁשּבארנּו.ונהּפ ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום

ח  ¤¤ּפרק
מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי

ואין  'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
מּכגריס ּפחֹות פול]נתק ׁשהיה [=חצי ּבין - המרּבע ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

"עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ּבין עמק, ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹמראהּו
עמק ּמראה מה :ל לֹומר אּלא ּבידי [הוא]ּבנתקין, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ּבידי הּמּטּמא נתק אף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשמים,
ׂשער, זקנם ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאדם,

ּבנתקים. מּטּמא זה ְֲִִִֵֵֶַָהרי
ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים

הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשני [- הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
נתק  לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועֹות.
ּדּקין  צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו אֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבראׁשֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יתר, [יטמאהו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
יסּגיר הכהן] - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה לא .ְְִֵַָָָָָֹֹֹֹֹ

ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי אחד, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבּוע
ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ׁשּפׂשה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ׂשער  ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, לא אֹותֹו. ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, סביבֹות יגּלח - רצועה צהב -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הנתק] ּבסֹוף סביב ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָ

ּדק  צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ּפׂשה אם ׁשני: ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשבּוע
הסּגר  ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ּבֹו נֹולד לא יחליט; -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׂשער  ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיתר

יחליט  - ּפׂשה אֹו .צהב, ְִַָָָֹ
ׁשּתי ‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

הּפׂשיֹון  נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ותגלחּתֹוׂשערֹות . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
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ּבכל  ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ּבכל ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשרה
ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, היה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
ּבּתֹורה „. האמּור צהב" ּכתבנית"ׂשער ׁשּיהיה הּוא ,-] ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

קצר כדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזהב.
השערות] ׁשהּוא [משאר ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ּכתבנית ְְְִִֵַַַָָָָֹֻצהב
ּבין ‰. טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵַַַַָָֻֻׁשּתי

ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
הּנתק  ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין הּנתק, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבאמצע

הּנתק  את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין הּצהב, הּׂשער -את ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבזּוג  נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, טמאה; סימן הן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻהרי

הּלבן.[מספריים] ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְֵֵֶַַַָָָ
.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות [- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

לכף  ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לע ּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין  ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
ּכדי  לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשער
ׂשערֹות  הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָצמיחת

ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד בקצהו]הּׁשחרֹות מּצילֹות.[- אינן - ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ׂשערֹות  ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
אֹו ּדק צהב ׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשחרֹות
ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער החליטֹו טהֹור. זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּפׂשה,
ּומּצילֹות  הּנתק. טהר - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוצמח
ּבאמצע  ׁשּצמחּו ּבין - הּצהב הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּיד

ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין החלט]הּנתק, מּציל [אחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
והּנׁשאר מקֹום, נשר]ּבכל שלא ׁשּיהיה [- עד מּציל אינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

הּקמה מן הבריא]רחֹוק שער ׂשערֹות.[- ׁשּתי ְְִֵַָָָָ
.Êאֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי

מּצילֹות  אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת .צהּבה, ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻ
.Áׁשהחלט ונֹולד [נטמא]נתק ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

וט  ׁשחר ׂשער -ּבֹו הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - הר ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּיּולד עד טהֹור, זה יפׂשה הרי אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

"נרּפא  ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפׂשיֹון
-הּנתק  הּוא" טהֹור על - אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

טמאה ׁשּסימני נטמא]ּפי ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִִִֵֶָָָֻ
.Ëּבין החליטֹו ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהחליטֹו
מחלט  זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, צהב ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׂשער
ׁשבּוע  ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהיה.
והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון,
הרי  - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ּפׂשיֹון וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּפׂשיֹון,
עד  אֹו טמאה, סימן יּׁשאר ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻזה

ׁשחרֹות  ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו .ׁשּיצמח ְְְְִֵֶַָֹ
.È וׁשּטהׁשני זה, ּבצד זה ׁשחר [שורה]נתקים ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת

הרי  ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי
ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
צמיחת  מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
הרי  - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ׂשערֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתי

ׁשהּפ טמא; ׁשחר זה ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה רצה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ונתק  מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּדֹו,
ׁשּביניהם  הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את מּקיף ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
ׁשהרי  - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
מּׁשני  הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׂשער
הּנתק  ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
- ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק נעׂשּו והחיצֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפנימי
יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא,

.‡È חּוטנתק נגוע]ׁשהיה דק ׁשני [קטע וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָ
החּוט  ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנתקין

בנתק]הּנתּוק זֹוקקן [הנגוע - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי ְְְְְִֵֵַַָָָ
ּובפׂשיֹון ּדק צהב ּבׂשער נטמא]לּטּמא בו נהיה ,[אם ְְְִִֵֵַַָָֹ

ּבֹו ּבּצֹומח שחור]ּומּצילן הּנׁשאר [שער ׁשחר ׂשער אבל ; ְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו החּוט ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹּבאֹותֹו

.·È ראׁשֹו,מי ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרי  - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה

ׁשּנאמר  הּפטּור, אם אחר וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח : ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, הּנתק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ׁשאין [ממשה ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי רבינו] טהֹור, - הּזקן ׂשער ּכל הל ׁשאם עֹור , תטּמא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ּבנגעי ׁשּנקרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּזקן
.‚È הּבא- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹ

נֹולד  לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיסּגיר
צהב  ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ׂשער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלֹו
ׂשער  הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּדק,
טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻצהב,
טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו ְְֵַַָָָָָָֹֹֻהּבא

ּפׂשיֹון  מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל ׁשּבארנּו; .ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
.„Èמצטרפין הראׁש ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנאמר  לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם הראׁשזה "צרעת : ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", הּזקן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל הּפרק ּגרּגרת [חוליה]מן ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
החּוט [גרון] ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את מֹותח .ְִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

מּכלל  ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּולמעלה,
ַָָהּזקן.

ט  ¤¤ּפרק
והעבדים ‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ;הּכל ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל [גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ
לראֹות אדם [לבדוק]ּכׁשרין הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עצמֹו. מּנגעי חּוץ ְְִִֵֶַרֹואה,
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מראה  ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהפטר,
ׁשּבּלבן  מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאחד,

ׁשּבּפתּו באדמומיות]ּובארּבעה הּכל [מעורבין - ְְֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,

והחלט היתה ‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ּבכּלֹו,[- הּצרעת ּופרחה , ְְְִַַַַָָָָֻ

ואחר  ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָואחר
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכ
ּבׂשר  ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה  יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיע בֹו משום ,ר][- ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר  אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משום הסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] -התפשטות ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ואם ְְְִִִֵֵָָָטהֹור;
ׁשּבתֹואף „. מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר  מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן  וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם  - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא  הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, טמא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהרי
ּבהק  ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד  טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי  ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר

ּבטהרתֹו.ּומקצ  הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק תּה ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
מּמּנּוּכל ‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

חזר  טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
ּפעמים  מאה אפּלּו נטמא; החי ונתּגּלה, הּבׂשר התחיל . ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,
מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Â את [מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל [מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה  ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי [טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה  הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין  חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח [קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּתי  בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצרעת

ּופרחה  טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻבהרֹות,
טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּטהֹורה
היא  ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻמּפני
העליֹונה  ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּפרחה.

הּתחּתֹונה ּבׂשפתֹו שפתיו]ואחת בשתי ּבׁשּתי [- אֹו , ְְְְִִֵַַַַָָ
לזה  זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו,
ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת הּבהרֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻנראין

.טהֹור  ָ
.Êלהראֹותֹויׁש ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד  לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק  ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

טהֹור  היה - הסּגר מּתֹו ׁשּבארנּו.ונהּפ ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום

ח  ¤¤ּפרק
מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי

ואין  'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָויּׁשאר
מּכגריס ּפחֹות פול]נתק ׁשהיה [=חצי ּבין - המרּבע ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

"עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ּבין עמק, ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹמראהּו
עמק ּמראה מה :ל לֹומר אּלא ּבידי [הוא]ּבנתקין, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ּבידי הּמּטּמא נתק אף ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשמים,
ׂשער, זקנם ׁשהעלה והּסריס והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָאדם,

ּבנתקים. מּטּמא זה ְֲִִִֵֵֶַָהרי
ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים

הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשני [- הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָ
נתק  לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועֹות.
ּדּקין  צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו אֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבראׁשֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם ואין יתר, [יטמאהו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
יסּגיר הכהן] - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה לא .ְְִֵַָָָָָֹֹֹֹֹ

ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי אחד, ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשבּוע
ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ׁשּפׂשה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
ׂשער  ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, לא אֹותֹו. ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, סביבֹות יגּלח - רצועה צהב -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הנתק] ּבסֹוף סביב ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ויסּגיר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָ

ּדק  צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ּפׂשה אם ׁשני: ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשבּוע
הסּגר  ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ּבֹו נֹולד לא יחליט; -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׂשער  ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיתר

יחליט  - ּפׂשה אֹו .צהב, ְִַָָָֹ
ׁשּתי ‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

הּפׂשיֹון  נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ותגלחּתֹוׂשערֹות . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
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ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק [מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד  חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על  ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני
ׁשּלא הּתֹולׁש·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט  אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי

וא  ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ׁשּתפרח ּבהן, עד טהרה לֹו ין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּכגריס  ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, .הּצרעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

קצצּהמי ‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה
ּבצמצּום  קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - הּׂשערה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָּכחּוט

אותה] רק ׁשּתפרח [בדיוק עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְֳִִֵֶַַָָָ
ְֻּבכּלֹו.

זה הּתֹולׁש„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה  הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּה[בשר ּכוה - ּכעדׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה  - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל
והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר

טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,
יּמֹול ‰. - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ׁשהיא מי ּפי על ואף , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה את [של ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
סימן  הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל תעׂשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלא

מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו מחלט ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה
.Â ימי מצות ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ
ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת  ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים  ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
מּתר  הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻהאּלּו
וזֹוקף  הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּברחיצה

העם ּכׁשאר מּטתֹו הופכה]את .[ולא ְִִֶָָָָ
.Ê ּדין- לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבעירֹות ׁשּנאמר  - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה "מחּוץ : ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד.הּמ יׂשראל ּבארץ חֹומה ּקפֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

.Á על עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
לאחרים  ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָׂשפם;

טמאה  את ׁשהיא המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאדם

ׁשהּוא  מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ׁשּנאמר: -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ֵָטמא.

.Ë נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסוטמטּום או זכר ספקי ּפֹורע [- ְְְְְִֵַַֻ
ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ועֹוטה ְְִֵֵֵֶֶַָָָּופֹורם

.È מחלטאחד מצרע ואחד מסּגר הם]מצרע לענין [שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ
ּפריעה  אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
ּפטּור  הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
חּיב  החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן הּתגלחת ְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָמן

ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל וצּפרים. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבתגלחת
.‡È וכלים הּמצרע אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּומטּמא  ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,
ּומֹוׁשב  -]אפּלּומׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליה ּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ

דורך] ׁשּנאמר הוא - ּוכזבה וטהר";ּכזב ּבגדיו "וכּבס : ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי מׁשּכב [ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחמרה

לבית לבית  נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ּבימי ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּפי  על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
"מחּוץ  ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ּבהם, נגע ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
היה  טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - מֹוׁשבֹו" ֲֵֵֶַַַַָָָָָָלּמחנה
נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר האילן, ּתחת ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעֹומד
לא  - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהיה
ספק  מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - עמד ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָטּמאהּו;
ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - עמד לא ספק ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻעמד,
עֹוׂשין  - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ׁשּיׁש ּכל נטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלבית,
על  אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלֹו
ׁשּיהיה  ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַארּבע
אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם עם יעמד ולא לבּדֹו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמֹוׁשבֹו

ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מצות טהרת ‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל [ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש -[ממשה חדׁש ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

מי  אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָונֹותן
צּפרים  ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, וׁשעּור ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַָחּטאת;
"ולקח  ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם טהֹורֹות, ְְְְֱֳֵֶֶַַַַַָָָּדרֹור

הּברּורה את וׁשֹוחט על [הבריאה]לּמּטהר". ׁשּבׁשּתיהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרׂש, ׁשּבכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמים
קּבלה  זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, הּצּפֹור וקֹובר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוחֹופר
אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפי

ּכרע ּכרביע לֹו[רגל]ועביֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; מּכרעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לוי נוסף]ׁשם ּוׁשני [- מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
צבוע]תֹולעת טעמֹו[צמר ואם - ׁשקל מׁשקלֹו צמר , [טבל ְְְִִֶֶַַָָ

בצבע] הּתכלתאחר ּכצביעת ּפסלֹו, ציצית], וכל [של . ְְְְִִֵֶַַָָ
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הּטמאה ·. נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻאף
לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. ּתלּויה [-והּטהרה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

בקי] והּכהן אינו טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, החכם -ְְֱֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', 'אמר 'טמא'; ְֱֵֵֵֵַָָָֹֹאֹומר:
ריב  ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: - מסּגירֹו והּוא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָ'הסּגירֹו',
אֹומר  החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה אפּלּו נגע". ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּדברים  ּבּמה ּפֹוטר. אֹו מסּגיר אֹו מחליט והּוא ְְְְִִִֵֶַַַָלֹו,
אם  אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּבׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאמּורים?
נגע  לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיה
הּנגעים  ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמן
בּתים. ּובנגעי בגדים ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן,

עׂשה ‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשּנאמר  הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
עד  ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: לֹו אּתה'.ׁשּיאמר ֵֶַַַָָֹֹ
עיניו „. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

עד  לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו וכהן ׁשּיהיּו . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן  רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם  יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה  'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את  קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',
פסול]חלל‰. כהן "אחד [- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ

לראּית  ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו
סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת [עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו יראה [נחלש]מעיניו. לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת

.Â ּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא "ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּבתֹו

ּבּצהרים רֹואין?ולא ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבין  ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבנגעי
.Ê טֹוב ּבכל ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין חל יֹום . ְְְִִִֶַַָָָָ

מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי [דוחים]יֹום ְְְְֲִִִִִַַָ
ּביֹום  ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחריו;
ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; סימני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻלהם
לאחר  ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ואין טמאה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסימני

ַַָהּׁשּבת.
.Á הּמׁשּתה;חתן ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחר  עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

ׁשּנאמר:הּמׁשּתה  - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
לדברי  ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה

מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,
.Ë מחליטיןאין ולא אּלא [מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ
ׁשני  ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון  ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי  ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים
.È ימי אין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ

הּמחלט  את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני  בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר  ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף  ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

ׁשני  אנׁשים ׁשבּוע ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È וׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּיד  לֹו נזקק הראׁשֹון,אּלא את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו . ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו
.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ

נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו אֹו[אשכיו], , ְֵֶַַָָָָ
מראה  "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא הּקמטים, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן". ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאם

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה -]ואם [או ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגה ּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

ּבית בעמידה] ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשחי.
אין  ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם טמא; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרי
נראה  הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָנזקקין

ּבׂשרֹו[כשיטהר]לתגלחּתֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

י  ¤¤ּפרק
הּכֹווה הּתֹולׁש‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ

מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין  לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר  זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר  הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה  אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
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ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק [מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד  חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על  ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני
ׁשּלא הּתֹולׁש·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט  אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי

וא  ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ׁשּתפרח ּבהן, עד טהרה לֹו ין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
מּכגריס  ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, .הּצרעת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

קצצּהמי ‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה
ּבצמצּום  קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - הּׂשערה ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָּכחּוט

אותה] רק ׁשּתפרח [בדיוק עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְֳִִֵֶַַָָָ
ְֻּבכּלֹו.

זה הּתֹולׁש„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זה  הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּה[בשר ּכוה - ּכעדׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה  - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל
והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר

טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,
יּמֹול ‰. - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ׁשהיא מי ּפי על ואף , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה את [של ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
סימן  הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל תעׂשה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹלא

מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו מחלט ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה
.Â ימי מצות ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻ

ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ
ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת  ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים  ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
מּתר  הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻהאּלּו
וזֹוקף  הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּברחיצה

העם ּכׁשאר מּטתֹו הופכה]את .[ולא ְִִֶָָָָ
.Ê ּדין- לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע, ְְְִִִֶֶַַָָָֹ

ּבעירֹות ׁשּנאמר  - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה "מחּוץ : ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד.הּמ יׂשראל ּבארץ חֹומה ּקפֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

.Á על עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
לאחרים  ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָׂשפם;

טמאה  את ׁשהיא המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מהן  ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאדם

ׁשהּוא  מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ׁשּנאמר: -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ֵָטמא.

.Ë נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסוטמטּום או זכר ספקי ּפֹורע [- ְְְְְִֵַַֻ
ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ועֹוטה ְְִֵֵֵֶֶַָָָּופֹורם

.È מחלטאחד מצרע ואחד מסּגר הם]מצרע לענין [שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ
ּפריעה  אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
ּפטּור  הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
חּיב  החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן הּתגלחת ְְְֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָמן

ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל וצּפרים. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבתגלחת
.‡È וכלים הּמצרע אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

ּומטּמא  ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,
ּומֹוׁשב  -]אפּלּומׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליה ּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ

דורך] ׁשּנאמר הוא - ּוכזבה וטהר";ּכזב ּבגדיו "וכּבס : ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי מׁשּכב [ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחמרה

לבית לבית  נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ּבימי ּבין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּפי  על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
"מחּוץ  ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ּבהם, נגע ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
היה  טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - מֹוׁשבֹו" ֲֵֵֶַַַַָָָָָָלּמחנה
נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר האילן, ּתחת ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעֹומד
לא  - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהיה
ספק  מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - עמד ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָטּמאהּו;
ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - עמד לא ספק ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻעמד,
עֹוׂשין  - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ׁשּיׁש ּכל נטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלבית,
על  אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלֹו
ׁשּיהיה  ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַארּבע
אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם עם יעמד ולא לבּדֹו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמֹוׁשבֹו

ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מצות טהרת ‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ

מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל [ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש -[ממשה חדׁש ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ

מי  אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָונֹותן
צּפרים  ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, וׁשעּור ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַָחּטאת;
"ולקח  ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם טהֹורֹות, ְְְְֱֳֵֶֶַַַַַָָָּדרֹור

הּברּורה את וׁשֹוחט על [הבריאה]לּמּטהר". ׁשּבׁשּתיהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרׂש, ׁשּבכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמים
קּבלה  זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, הּצּפֹור וקֹובר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָוחֹופר
אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפי

ּכרע ּכרביע לֹו[רגל]ועביֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; מּכרעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לוי נוסף]ׁשם ּוׁשני [- מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
צבוע]תֹולעת טעמֹו[צמר ואם - ׁשקל מׁשקלֹו צמר , [טבל ְְְִִֶֶַַָָ

בצבע] הּתכלתאחר ּכצביעת ּפסלֹו, ציצית], וכל [של . ְְְְִִֵֶַַָָ
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הּטמאה ·. נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻאף
לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. ּתלּויה [-והּטהרה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

בקי] והּכהן אינו טמא', 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, החכם -ְְֱֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
'טהֹור'; אֹומר והּכהן טהֹור', 'אמר 'טמא'; ְֱֵֵֵֵַָָָֹֹאֹומר:
ריב  ּכל יהיה ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: - מסּגירֹו והּוא ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָ'הסּגירֹו',
אֹומר  החכם - ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה אפּלּו נגע". ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּדברים  ּבּמה ּפֹוטר. אֹו מסּגיר אֹו מחליט והּוא ְְְְִִִֵֶַַַָלֹו,
אם  אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּבׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאמּורים?
נגע  לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהיה
הּנגעים  ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמן
בּתים. ּובנגעי בגדים ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן,

עׂשה ‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
ׁשּנאמר  הּוא,ּכלּום, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא : ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹ

מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
עד  ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,

'טהֹור הּכהן: לֹו אּתה'.ׁשּיאמר ֵֶַַַָָֹֹ
עיניו „. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

עד  לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
לֹו ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו וכהן ׁשּיהיּו . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשבּוע  ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן  רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם  יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה  'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את  קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',
פסול]חלל‰. כהן "אחד [- ׁשּנאמר: - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ

לראּית  ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמּבניו
סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - ּבאחת [עיור]נגעים ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו יראה [נחלש]מעיניו. לא עיניו, מאֹור ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאת

.Â ּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
"ּבּיֹום", אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט,

ולא "ּובּיֹום" הערּבים, ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ
עּזה; נראית ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּבתֹו

ּבּצהרים רֹואין?ולא ואימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבין  ּובּתׁשיעית, ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבנגעי
.Ê טֹוב ּבכל ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין חל יֹום . ְְְִִִֶַַָָָָ

מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי [דוחים]יֹום ְְְְֲִִִִִַַָ
ּביֹום  ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחריו;
ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; סימני ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻלהם
לאחר  ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ואין טמאה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻסימני

ַַָהּׁשּבת.
.Á הּמׁשּתה;חתן ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחר  עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן

ׁשּנאמר:הּמׁשּתה  - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
לדברי  ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה

מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,
.Ë מחליטיןאין ולא אּלא [מטמאין]מסּגירין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ
ׁשני  ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון  ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי  ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים
.È ימי אין ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹ

הּמחלט  את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני  בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר  ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף  ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

ׁשני  אנׁשים ׁשבּוע ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È וׁשּוב',נגּוע ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
מּיד  לֹו נזקק הראׁשֹון,אּלא את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו . ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו
.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ

נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו אֹו[אשכיו], , ְֵֶַַָָָָ
מראה  "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא הּקמטים, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן". ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאם

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא אּׁשה -]ואם [או ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגה ּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

ּבית בעמידה] ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשחי.
אין  ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם טמא; זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרי
נראה  הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָנזקקין

ּבׂשרֹו[כשיטהר]לתגלחּתֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ּכעֹודר ערם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכׁשּיעמד
לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ּתגלחת זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח ְְְִִֵֵֶַַַָָֹצרי

י  ¤¤ּפרק
הּכֹווה הּתֹולׁש‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻ

מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין  לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר  זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר  הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה  אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
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אֹו אדמּדם, ונעׂשה ירקרק ׁשהיה ּכגֹון - ּׁשהיה מּמה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּנגע
מה  וׂשֹורף הּנגע, מקֹום קֹורע - ירקרק ונעׂשה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָאדמּדם
הּבגד; ׁשאר ּופֹוטר ׁשּקרע, ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּקרע,
ּבּמראה  עמד ואם וטהר. ּומטּבילֹו ׁשני, ּכּבּוס ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומכּבסֹו

ּכּלֹו. את ויׂשרף יחליטֹו, - ּבּתחּלה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֻֻׁשהסּגר
ּופׂשה ·. אדמּדם, אֹו אדמּדם, ּופׂשה ירקרק, ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָָָנגע

ּפׂשיֹון  זה הרי - .ירקרק ְְְֲִֵֶַַ
הּנגע ‚. לֹו ּופׂשה נגע, ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפׂשּית ׁשאין לחּוץ; ׁשּיפׂשה עד ּפׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
ּב ּובּתים ּפׂשיֹון, ּבבגדים ּבין ּבאדם .ין ְְְִִִִֵֵָָָָ

.„הּסמּו ׁשהּוא[לנגע]הּפׂשיֹון ּכל בגדים, [הוי ּבנגעי ְְְְִִִֵֶַַָָָ
טומאה] ּבגד סימן ּכיצד? ּכגריס. החֹוזר, אֹו והרחֹוק ;ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהסּגר  הּנגע מן רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻׁשהסּגר,
אין  מּכגריס, ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפׂשיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבֹו
ׁשני  ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּגיחין
ׁשּפׂשה  ּבגד וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

יּׂשרף. ׁשּנפטר, אחר הּנגע ְִִֵֶֶַַַַַָּבֹו
ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע מקֹום את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּמכּבס

ׁשּנאמר  לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס צרי "את - : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
אֹותן, ּכׁשּמכּבסין בגדים, נגעי וכל הּנגע"; ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

סממנין ׁשבעת עליהן כביסה]מעבירין ׁשּמעבירין [חומרי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּכתם נידה]על נּדה.[של ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

.Âּכמֹו מטלית ותפר הּנגע, מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּבגד
הּמטלית  את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע וחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּבארנּו,
ׂשֹורף  הּמטלית, על הּנגע חזר הּבגד; ׁשאר וׂשֹורף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומּצילּה,

הּכל  .את ֶַֹ
.Êהּמסּגר מן מוסגר]הּטֹולה מבגד טלאי על [עושה ְִֶַַַָֻ

טהור]הּטהֹור על[בבגד נגע וחזר -[הראשון]הּבגד, ְֶֶֶַַַַַָָ
הּמטלית את הטלאי]ׂשֹורף הּבגד [- - הּמטלית על חזר . ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ׁשהיא  הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית יּׂשרף, הּמסּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהראׁשֹון
ּבסימנין ּבֹו המטלית]ּתפּורה בסימני עמד [יטמא אם ; ְְִִִַָָָ

הּכל. ׂשֹורפין - ּפׂשה אֹו ׁשבּועֹות, ׁשני ְְְִֵֵַָָָֹּבעינֹו
.Á מסּגירֹוּבגד אדמּדם, אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻ

יּׂשרף  ׁשבּועֹות, ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע; אחר אבל ׁשבּוע . ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ואדמּדם, ירקרק ונעׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופׂשה ׁשהסּגירֹו, ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי  - ואדמּדם ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו, ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. ּופׂשה, ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ë מֹוכיןּבגד האריג,[חוטין]ׁשהיּו מן ּפניו על יֹוצאין ְִִִִֶֶֶַָָָָָ

עד  מּטּמא אינֹו - נגע ּבֹו ונראה צמר, ׁשל סגֹוס ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכגֹון
עצמֹו ּובאריג ּבּמֹוכין הּנגע ׁשּנאמר [בשניהם]ׁשּיראה וזה . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּׁשחקים  אּלּו קרחּתֹו, - בגּבחּתֹו" אֹו "ּבקרחּתֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבבגדים:
ישנים] החדׁשים.[- אּלּו ּגּבחּתֹו, ;ְֲִֵַַַָ

.È ׁשהיּוהּבגדים ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועין, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לבנים  ׁשּיהיּו עד - ׁשמים ּבידי ּבין אדם, ּבידי .צבּועין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּׁשתיֹו שתי]ּבגד וערּבֹו[- ערב]צבּוע צבּוע [- ערּבֹו לבן, ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּנראה אחר הֹול הּכל - לבן לעין]וׁשתיֹו הבולט -]. ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אינֹו האריג, מן אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפחֹות
ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא

.‡È ונראה ּבגד ׁשלׁש, על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
טהֹור  - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ואחר נגע, .ּבֹו ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ

.·È על הּתֹופר ׁשלׁש מהן ואחת אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁשהּתפּור  ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהם ועׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש,

הּוא  אחד ּבגד וכּלֹו .ּכארּוג, ְְֶֶֶָָֻ
.‚È לבנים,ּבגד ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשני  עמד אם אֹותֹו: מסּגירין - ׁשּלֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּפׂשה אם וכן ּכּלֹו; וׂשֹורף ּכּלֹו, נטמא - [התפשט]ׁשבּועֹות ְְְִִֵֵָָָָֻֻ

ּפי  על אף ּפׂשיֹון, זה הרי - אחרת לבנה ּבמטלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּנגע
אפּלּו לבן אחד ּפס ּובֹו צבּוע, ּכּלֹו היה צבּוע. ּביניהם ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיׁש

ול  ּבעיניו, עמד ׁשאם יסּגיר; - נגע ּבֹו ונראה א ּכגריס, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּכהה ולא יּׂשרף.[נחלש]הֹוסיף - ׁשבּועֹות ׁשני ְְִִֵֵָָָָֹ

יג  ¤¤ּפרק
ּופׁשּתיםאין ‡. צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים [פשתן]מּטּמאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכלי  וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו הּׁשתי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשמים  ּבידי הּצבּוע העֹור אף קׁשה; ּבין ר ּבין ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹור,

והּלבדים[בטבעו] ּבנגעים. שנתחבר מּטּמא צמר [בגד ְְְִִִִֵַַָָ
מּטּמאין בכתישה] והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָֹּכבגדים,

עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים, צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים
חּוץ ּכל ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

הּגֹוים מן ּבגדים הּלֹוקח גֹוים; נגע]מּבגדי בהם יראּו[ויש , ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
והּפׁשּתים,[לכהן] הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבּתחּלה.

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן צמר ‚. רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מּטּמא  הרחלים, מן רב ואם ּבנגעים; מּטּמא אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּגמּלים,
הּדין  והּוא ּבנגעים. מּטּמא למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבנגעים;

וקּנּבס לפשתן]ּבפׁשּתן דומה ורחל [צמח ּבזה. זה ׁשּטרפן ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ׁשּלּה צמר אין עז, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבת
אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבס ׁשתיֹו אֹו קּנּבס, וערּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻֻּפׁשּתן
אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו היה אם וכן ּבנגעים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּטּמא
מּטּמא  אינֹו - ּבּה וכּיֹוצא עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצמר,

ְִִָּבנגעים.
העֹור העֹור „. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו מעּבד, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

מּטּמא  אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשּיעׂשה קדם ּגלם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹּכׁשהּוא
ׁשּנאמר  ּבין ּבנגעים, העֹור, ּכלי וכל העֹור"; "ּכלי : ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ

קיבול]ּפׁשּוטיהן בית ללא מקּבליהן[- בית ּבין עם -] ְְְֵֵֵֶֶַ
ּבנגעים.קיבול] מּטּמאין - ׁשהן ּכל ,ְְִִִִֵֶַָָ

מן עֹורֹות ‰. להם חּבר ּבנגעים; מּטּמאין אין ׁשּבּים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּיה
מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, אֹו[רצועה]הּגדל צמר ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ועׂשה  ׁשהן, ּכל מעּבדין חּיה אֹו ּבהמה עֹור אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּפׁשּתים,
ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא, ּבנגעים; מּטּמאין - ּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמהן

לטמאה בגדים תפירות]חּבּורי .[שתי ְְְִִֵָָֻ
.Â ּפי ּכל על אף - הּטמאֹות ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻ
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החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח הלכה. ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשעּורין,
ואזֹוב  ארז ועץ זה. את זה מעּכבין אּלּו, מינין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַוארּבעת
ׁשל  ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתקּלפּו,

ּומּקיף מצמיד]זהֹורית, הּזנב [- וראׁש אגּפים ראׁשי להן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּובּדם  ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעליהן,
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא  לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ
ׁשּלחּה הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּמדּבר
ּכ ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוחזרה
על  ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹמגּלח
ּוׁשאר  הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּבׂשר "את [קרח]ּכל ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ׂשערֹו". ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לפי  החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
ויטהר  וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבביאה לבית]מּלטּמא ּומֹוׁשב.[בכניסה מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
החֹומה מן לפנים העיר]ויּכנס ימים.[של ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת אסּור ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָוהּוא
הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד לאהלֹו", ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָ"מחּוץ

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻוהּמצרעת,
מטּמא ּכל ·. הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

אֹומר  הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מלּמד  וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה
ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה
אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם מטּמא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכ
ּכתגלחת  ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָאֹוכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עׂשה  לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ׂשערֹות ּכלּום  ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּלא  לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר  הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת
את „. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות

מעּכבים  מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ
ּכל ‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר

ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר
.Â ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת

הּבית  ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
את  לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר  מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע

עֹוׂשין  ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.
חבילֹותמצוֹו חבילֹות אחת]ת בבת -]. ְֲֲִִִ

.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ
אחרים  מצרעים ּבהן מּתר מטהר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

ּומּתרת  ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
ּומאימתי  ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ  ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה  ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור  ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר [ממשה ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
"טהֹורה  ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, הא - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכלּו"

ֲֵעׂשה.
.Á ולא אין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את  ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה הּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן [- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל  ּכׁשרֹות אּׁשה, ּבית לׁשם ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית  ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,
.Ë לּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

טרפה  ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה
ּבהנאה  מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח -. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתה נׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות  ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

יב  ¤¤ּפרק
ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבהן  יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. מּכגריס, ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻאבל
והּפׂשיֹון ואדמּדם, ירקרק, הצרעת]- ;[התפשטות ְְְְְֲִַַַַַַ

ׁשּבּירּקין, הּירק הּוא - ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻּוׁשלׁשּתם
ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הרּבה ירק ואדמּדם [ענפי]ׁשהּוא ּדקל; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁש ׁשּבאדּמים, האדם הּוא ּכזהֹורית- הרּבה אדם [צמר הּוא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
זה אדום] עם זה מצטרפין אּלּו, מראֹות ּוׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָיפה.

הּבגד.[לשיעור] את מסּגירין אדמּדם, אֹו ירקרק ּבמראה .ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַ
וכן  וׂשֹורפין; מחליטין ׁשבּועֹות, ׁשני זה ּבמראה עמד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
נגע  בֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? וׂשֹורפין. מחליטין ּפׂשה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאם
רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת מסּגירֹו - אדמּדם אֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָירקרק
ּפׂשה  לא ואם הּבגד. ּכל את וׂשֹורף מחליטֹו, - ּפׂשה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

וכהה ׁשּפׂשה אֹו ּבמראהּו, הּמראֹות [נחלש]ועמד מּׁשני ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולא  ּולהֹוריק להאּדים הּמראה ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהסּגר
ּובסֹוף  ׁשנית. ימים ׁשבעת ויסּגיר הּנגע, מקֹום יכּבס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפׂשה
ּכהה  אם רֹואה: עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ׁשני, ְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשבּוע
נׁשּתּנה  ואם וטהֹור. ּכּבּוס, טעּון זה הרי - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָלמראה
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אֹו אדמּדם, ונעׂשה ירקרק ׁשהיה ּכגֹון - ּׁשהיה מּמה ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּנגע
מה  וׂשֹורף הּנגע, מקֹום קֹורע - ירקרק ונעׂשה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָאדמּדם
הּבגד; ׁשאר ּופֹוטר ׁשּקרע, ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּקרע,
ּבּמראה  עמד ואם וטהר. ּומטּבילֹו ׁשני, ּכּבּוס ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומכּבסֹו

ּכּלֹו. את ויׂשרף יחליטֹו, - ּבּתחּלה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֻֻׁשהסּגר
ּופׂשה ·. אדמּדם, אֹו אדמּדם, ּופׂשה ירקרק, ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָָָנגע

ּפׂשיֹון  זה הרי - .ירקרק ְְְֲִֵֶַַ
הּנגע ‚. לֹו ּופׂשה נגע, ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפׂשּית ׁשאין לחּוץ; ׁשּיפׂשה עד ּפׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
ּב ּובּתים ּפׂשיֹון, ּבבגדים ּבין ּבאדם .ין ְְְִִִִֵֵָָָָ

.„הּסמּו ׁשהּוא[לנגע]הּפׂשיֹון ּכל בגדים, [הוי ּבנגעי ְְְְִִִֵֶַַָָָ
טומאה] ּבגד סימן ּכיצד? ּכגריס. החֹוזר, אֹו והרחֹוק ;ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהסּגר  הּנגע מן רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻׁשהסּגר,
אין  מּכגריס, ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפׂשיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבֹו
ׁשני  ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּגיחין
ׁשּפׂשה  ּבגד וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

יּׂשרף. ׁשּנפטר, אחר הּנגע ְִִֵֶֶַַַַַָּבֹו
ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע מקֹום את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּמכּבס

ׁשּנאמר  לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס צרי "את - : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
אֹותן, ּכׁשּמכּבסין בגדים, נגעי וכל הּנגע"; ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

סממנין ׁשבעת עליהן כביסה]מעבירין ׁשּמעבירין [חומרי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּכתם נידה]על נּדה.[של ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

.Âּכמֹו מטלית ותפר הּנגע, מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָּבגד
הּמטלית  את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע וחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשּבארנּו,
ׂשֹורף  הּמטלית, על הּנגע חזר הּבגד; ׁשאר וׂשֹורף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומּצילּה,

הּכל  .את ֶַֹ
.Êהּמסּגר מן מוסגר]הּטֹולה מבגד טלאי על [עושה ְִֶַַַָֻ

טהור]הּטהֹור על[בבגד נגע וחזר -[הראשון]הּבגד, ְֶֶֶַַַַַָָ
הּמטלית את הטלאי]ׂשֹורף הּבגד [- - הּמטלית על חזר . ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ׁשהיא  הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית יּׂשרף, הּמסּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהראׁשֹון
ּבסימנין ּבֹו המטלית]ּתפּורה בסימני עמד [יטמא אם ; ְְִִִַָָָ

הּכל. ׂשֹורפין - ּפׂשה אֹו ׁשבּועֹות, ׁשני ְְְִֵֵַָָָֹּבעינֹו
.Á מסּגירֹוּבגד אדמּדם, אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻ

יּׂשרף  ׁשבּועֹות, ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע; אחר אבל ׁשבּוע . ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ואדמּדם, ירקרק ונעׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופׂשה ׁשהסּגירֹו, ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי  - ואדמּדם ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו, ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. ּופׂשה, ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ë מֹוכיןּבגד האריג,[חוטין]ׁשהיּו מן ּפניו על יֹוצאין ְִִִִֶֶֶַָָָָָ

עד  מּטּמא אינֹו - נגע ּבֹו ונראה צמר, ׁשל סגֹוס ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכגֹון
עצמֹו ּובאריג ּבּמֹוכין הּנגע ׁשּנאמר [בשניהם]ׁשּיראה וזה . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּׁשחקים  אּלּו קרחּתֹו, - בגּבחּתֹו" אֹו "ּבקרחּתֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבבגדים:
ישנים] החדׁשים.[- אּלּו ּגּבחּתֹו, ;ְֲִֵַַַָ

.È ׁשהיּוהּבגדים ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועין, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לבנים  ׁשּיהיּו עד - ׁשמים ּבידי ּבין אדם, ּבידי .צבּועין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּׁשתיֹו שתי]ּבגד וערּבֹו[- ערב]צבּוע צבּוע [- ערּבֹו לבן, ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּנראה אחר הֹול הּכל - לבן לעין]וׁשתיֹו הבולט -]. ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אינֹו האריג, מן אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּפחֹות
ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא

.‡È ונראה ּבגד ׁשלׁש, על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
טהֹור  - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ואחר נגע, .ּבֹו ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ

.·È על הּתֹופר ׁשלׁש מהן ואחת אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁשהּתפּור  ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהם ועׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש,

הּוא  אחד ּבגד וכּלֹו .ּכארּוג, ְְֶֶֶָָֻ
.‚È לבנים,ּבגד ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשני  עמד אם אֹותֹו: מסּגירין - ׁשּלֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּפׂשה אם וכן ּכּלֹו; וׂשֹורף ּכּלֹו, נטמא - [התפשט]ׁשבּועֹות ְְְִִֵֵָָָָֻֻ

ּפי  על אף ּפׂשיֹון, זה הרי - אחרת לבנה ּבמטלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּנגע
אפּלּו לבן אחד ּפס ּובֹו צבּוע, ּכּלֹו היה צבּוע. ּביניהם ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיׁש

ול  ּבעיניו, עמד ׁשאם יסּגיר; - נגע ּבֹו ונראה א ּכגריס, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּכהה ולא יּׂשרף.[נחלש]הֹוסיף - ׁשבּועֹות ׁשני ְְִִֵֵָָָָֹ

יג  ¤¤ּפרק
ּופׁשּתיםאין ‡. צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים [פשתן]מּטּמאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכלי  וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו הּׁשתי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשמים  ּבידי הּצבּוע העֹור אף קׁשה; ּבין ר ּבין ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹור,

והּלבדים[בטבעו] ּבנגעים. שנתחבר מּטּמא צמר [בגד ְְְִִִִֵַַָָ
מּטּמאין בכתישה] והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָֹּכבגדים,

עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים, צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים
חּוץ ּכל ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ

הּגֹוים מן ּבגדים הּלֹוקח גֹוים; נגע]מּבגדי בהם יראּו[ויש , ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
והּפׁשּתים,[לכהן] הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבּתחּלה.

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן צמר ‚. רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

מּטּמא  הרחלים, מן רב ואם ּבנגעים; מּטּמא אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּגמּלים,
הּדין  והּוא ּבנגעים. מּטּמא למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבנגעים;

וקּנּבס לפשתן]ּבפׁשּתן דומה ורחל [צמח ּבזה. זה ׁשּטרפן ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ׁשּלּה צמר אין עז, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבת
אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבס ׁשתיֹו אֹו קּנּבס, וערּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻֻּפׁשּתן
אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו היה אם וכן ּבנגעים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּטּמא
מּטּמא  אינֹו - ּבּה וכּיֹוצא עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצמר,

ְִִָּבנגעים.
העֹור העֹור „. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו מעּבד, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

מּטּמא  אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשּיעׂשה קדם ּגלם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹּכׁשהּוא
ׁשּנאמר  ּבין ּבנגעים, העֹור, ּכלי וכל העֹור"; "ּכלי : ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ

קיבול]ּפׁשּוטיהן בית ללא מקּבליהן[- בית ּבין עם -] ְְְֵֵֵֶֶַ
ּבנגעים.קיבול] מּטּמאין - ׁשהן ּכל ,ְְִִִִֵֶַָָ

מן עֹורֹות ‰. להם חּבר ּבנגעים; מּטּמאין אין ׁשּבּים, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּיה
מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, אֹו[רצועה]הּגדל צמר ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ועׂשה  ׁשהן, ּכל מעּבדין חּיה אֹו ּבהמה עֹור אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּפׁשּתים,
ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא, ּבנגעים; מּטּמאין - ּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמהן

לטמאה בגדים תפירות]חּבּורי .[שתי ְְְִִֵָָֻ
.Â ּפי ּכל על אף - הּטמאֹות ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻ
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החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח הלכה. ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּׁשעּורין,
ואזֹוב  ארז ועץ זה. את זה מעּכבין אּלּו, מינין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַוארּבעת
ׁשל  ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור ּפסּולין. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתקּלפּו,

ּומּקיף מצמיד]זהֹורית, הּזנב [- וראׁש אגּפים ראׁשי להן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּובּדם  ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעליהן,
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא  לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ
ׁשּלחּה הּׂשדה"; ּפני אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּמדּבר
ּכ ואחר ּפעמים. מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוחזרה
על  ּתער מעביר מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹמגּלח
ּוׁשאר  הערוה, ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּבׂשר "את [קרח]ּכל ׁשּנאמר: ּכדלעת, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
עיניו"? וגּבֹות ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ׂשערֹו". ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לפי  החטם ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלרּבֹות
ויטהר  וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבביאה לבית]מּלטּמא ּומֹוׁשב.[בכניסה מׁשּכב ּומּלטּמא , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
החֹומה מן לפנים העיר]ויּכנס ימים.[של ׁשבעת ּומֹונה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר: - הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת אסּור ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָוהּוא
הּמּטה; ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד לאהלֹו", ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָ"מחּוץ

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻוהּמצרעת,
מטּמא ּכל ·. הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ

אֹומר  הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים :אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מלּמד  וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס . . הּׁשביעי בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ"והיה
ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה
אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם מטּמא ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכ
ּכתגלחת  ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְֳִִִֵֵֵַַָָָָאֹוכל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבתער;‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עׂשה  לא - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ׂשערֹות ּכלּום  ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ

אּלא  לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבתגלחת
ּכׁשר  הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָּתגלחת

הּמצרע. ְְֳַַָָֹלטהרת
את „. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתגלחֹות

מעּכבים  מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר .זֹו; ְְְֲִַַָָָ
ּכל ‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר

ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר
.Â ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת

הּבית  ּבפני וׁשּלא -הּבית לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן ; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
את  לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר  מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע

עֹוׂשין  ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.
חבילֹותמצוֹו חבילֹות אחת]ת בבת -]. ְֲֲִִִ

.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ
אחרים  מצרעים ּבהן מּתר מטהר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

ּומּתרת  ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
ּומאימתי  ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ  ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה  ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור  ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר [ממשה ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
"טהֹורה  ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, הא - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּתאכלּו"

ֲֵעׂשה.
.Á ולא אין הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹ

את  ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה הּנפׁש ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן [- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל  ּכׁשרֹות אּׁשה, ּבית לׁשם ּבהן לטהר לקחן איׁש; ּבהן טהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית  ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,
.Ë לּׁשנּיה,ׁשחט זּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

טרפה  ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻוהראׁשֹונה
ּבהנאה  מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח -. ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

.Èמתה נׁשּפ ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אחרֹות  ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - .הּמׁשּתּלחת ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

יב  ¤¤ּפרק
ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ

ּבהן  יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. מּכגריס, ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻאבל
והּפׂשיֹון ואדמּדם, ירקרק, הצרעת]- ;[התפשטות ְְְְְֲִַַַַַַ

ׁשּבּירּקין, הּירק הּוא - ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻּוׁשלׁשּתם
ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הרּבה ירק ואדמּדם [ענפי]ׁשהּוא ּדקל; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁש ׁשּבאדּמים, האדם הּוא ּכזהֹורית- הרּבה אדם [צמר הּוא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
זה אדום] עם זה מצטרפין אּלּו, מראֹות ּוׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָיפה.

הּבגד.[לשיעור] את מסּגירין אדמּדם, אֹו ירקרק ּבמראה .ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַ
וכן  וׂשֹורפין; מחליטין ׁשבּועֹות, ׁשני זה ּבמראה עמד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
נגע  בֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? וׂשֹורפין. מחליטין ּפׂשה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאם
רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת מסּגירֹו - אדמּדם אֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָירקרק
ּפׂשה  לא ואם הּבגד. ּכל את וׂשֹורף מחליטֹו, - ּפׂשה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

וכהה ׁשּפׂשה אֹו ּבמראהּו, הּמראֹות [נחלש]ועמד מּׁשני ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולא  ּולהֹוריק להאּדים הּמראה ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהסּגר
ּובסֹוף  ׁשנית. ימים ׁשבעת ויסּגיר הּנגע, מקֹום יכּבס - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפׂשה
ּכהה  אם רֹואה: עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ׁשני, ְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשבּוע
נׁשּתּנה  ואם וטהֹור. ּכּבּוס, טעּון זה הרי - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָלמראה
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אבניו  "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
מארּבע  ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת עציו, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָואת
ׁשלׁשה  ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע על ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּתלּוי  אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל אֹו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָּכתלים,

קֹורֹות ארּבע היה [שבתקרה]על ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ארּבעה על ְְִִִִֵַַַַָָָָּבנּוי

.Ê ׁשּתי ּכּמה - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשאין  לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאבנים

מּטּמ על הּבית גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, א ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר  - אבנים הּנגע".ׁשּתי ּבהן אׁשר האבנים "את : ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? יהיּו עצים [לעכב וכּמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
לחברֹוהדלת] ּפּצים ּבין לתת ּכדי - ועפר שורות ; [בין ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
אינֹואבנים] אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו היה אם אבל .ֲִִִִֵֵָָָָ

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
.Á ׁשאחד הּלבנים ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחד  ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - .ּבעפר ְְִִִֵֵַָָָ

.Ë ונראה ּבית ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
הרי  - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר נגע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבֹו

טהֹור  .זה ֶָ
.È ּבּטלןּבית ּבזרעים, אוכל]ׁשּסּככֹו הֹואיל [מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ

הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È ירּוׁשלים- ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
נתחּלקה ׁשּנאמר  לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ "ּבבית : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

מּט אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ּובּתי ּמאין לׁשבטים; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִִָּבנגעים.

.·È הּגֹויםהּלֹוקח מן נגע]ּבּתים בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚È אחד ּבית צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו .ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבין  ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר
ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין אדם, ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועין

.„È ּבית ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מּטּמאין  - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש

.ּבנגעים  ְִִָ
.ÂË קירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות [-האבּוס ְְִִִֵַָָ

לבהמה] ּבנגעים.סככה מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

טו  ¤¤ּפרק
ׁשהן נגעי ‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ע  ויֹום ּתׁשעה ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָ
ׁשאם  למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום [צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה  ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,

הן קּבלה רבינו]ּדברי .[ממשה ְִֵֵַָָ

ּכוכל ·. קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:

ׁשּבארנּו ּכּלֹוּכמֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ
אם  רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה

-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעמד  מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָקֹולף

ּפׂשה ולא התפשט]ּבעיניו, ּוביֹום [- ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
קֹולף  - לֹו הל אֹו הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: עׂשר, ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
הּנגע  מצא ואם ּבצּפרים. הּבית את ּומטהר הּנגע, ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמקֹום
את  חֹולץ - ּבעיניו עמד אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּפׂשה

ּומקצה הּנגע, ּבהן אׁשר אל [מקלף]האבנים העפר את ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָמחּוץ
גריסין  ּכׁשני נגע ּבֹו חזר אם רֹואהּו: עׂשר, ּתׁשעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוביֹום
ואם  הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ׁשּיחזר זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו הּנגע, ּבֹו חזר ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַַָָֹֹלא
נראה  ואם יּנתץ; זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנגע

ּכּתחּלה  יראה ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ּפׂשה ּבֹו אם וכן . ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבהן  אׁשר האבנים את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנגע
ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, חּוץ העפר וקֹוצה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,
הרי  - גריסין ּכׁשני נגע בֹו מצא אם ורֹואהּו: ׁשני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשבּוע
חזר  לא ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזה
קדם  נגע ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו נגע, ְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
ׁשּטהרֹו אחר נגע בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָטהרה

ּכּתחּלה. יראה ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים,
חֹולץ ּכׁשהּוא ‚. אינֹו הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים, מּׁשּתי [של ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אחרֹות";הבית] אבנים "ולקחּו ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא ,ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא זה, מּצד עפר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - ּבעפר אּלא ּבסיד, טח ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּקח".
ׁשּתים  ּתחת אחת אבן מביא ואינֹו הּבית". את וטח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָיּקח,
מביא  אּלא חלּוצה, אחת אבן ּתחת ׁשּתים ולא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשחלץ,

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים להביא לֹו ויׁש ׁשּתים; ּתחת ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹׁשּתים
ּוׁשניהן „. חֹולצין, ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל  אבל אחרֹות; אבנים מביאין ּוׁשניהן העפר, את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצין
הנגע]הּבית העפר[שבו את מביא ׁשּנאמר:[לטוח]לבּדֹו - ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

עּמֹו"ועפר מּטּפל חברֹו אין הּבית", את וטח יּקח, אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ְִָּבטיחה.

אחר]ׁשּבזויתאבן ‰. בבית וחלקה המנוגע בבית [חלקה ְִֶֶֶָ
נֹותץ, ׁשהּוא ּובזמן ּכּלּה; את חֹולץ חֹולץ, ׁשהּוא ּבזמן -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אם  ספק, ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹותץ

יד ּכמ ֹו חברֹו, ׁשל זֹו ביתֿיד]ּתהיה ׁשּלֹו.[- לאבן ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָ
.Â נֹותן ּבית - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּקֹורֹות[מחשיב] התקרה]את ;[וטהורות]לעלּיה[של ֲִֶַָָ
על  עלּיה היתה לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן ּבעלּיה, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה
את  ּומּציל עּמֹו; נּתצין ּכּלן ועפרֹו, ועציו אבניו - ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּגּביו

סריגי ואת -]הּמלּבנין על שמניחים החּלֹונֹות.[שבכות ְְְְִִֵֶַַַַ
.Ê הּלֹוקח- טהֹור ּבבית אֹותן ּובנה מסּגר, מּבית אבנים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ
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מתטּמ אֹוׁשאינֹו למׁשּכב נעׂשה ׁשּלא מּפני הּזב, ּבמדרס א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
קלע ּכגֹון ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ׁשל [מפרש]למֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּוׁשביס והּפרכת, ׂשבכה[צעיף]ספינה, ראש]ׁשל ,[כיסוי ְְְִִֶֶַָָָָָֹ
ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ּורצּועֹות והאבנט, ספרים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומטּפחֹות
ּבנגעים; מּטּמאין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו הרי - ּכגריס רחב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבהן
החמת  ּוכסתֹות. ּכרים ּכגֹון הּכלים, ׁשאר לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואין

מּתֹוכן [ילקוט]והּתרמל[נוד] הּנגע ּופֹוׂשה ּכדרּכן; נראין , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ
מּכלי  ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהן,

הּכפּולין. ְִַָהעֹור
.Êנגעֹו את ורֹואין הּקמט, את מפׁשיטין - המקּמט .סדין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ
.Áוהערב וערב]הּׁשתי לשתי המיוחדים ׁשל [חוטים ּבין , ְְִֵֵֶֶַָ

מּׁשּיּטוּו מּיד ּבנגעים מּטּמאין - ּפׁשּתן ׁשל ּבין [הוכנו צמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשלקלתפירה] ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף [השרה], ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּבפקעת יהיה וכּמה חוטים]הּצמר. כדור טוי,[- ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
ׁשתי  ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה לארג ּכדי ּבנגעים? ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹותּטּמא
היתה  ערב; ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ׁשתי, ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻוערב,

ּפסּוקין מחּוטים מקּבצת מּטּמאה [חתוכים]הּפקעת אינּה , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ְִִָּבנגעים.

.Ë מערֹותׁשּתי ׁשהן וכן [מחוברות]ּפקעּיֹות ּבחּוט, ּבזֹו זֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
הּכבדהּׁשת  על לפּוף ׁשּמקצתֹו האריגה]י העליֹונה [קרש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדּפי ׁשני וכן הּתחּתֹונה, הּכבד על לפּוף [חלקי]ּומקצתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
- מהן ּבאחד הּנגע ונראה אחד, ּבחּוט מערֹות ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחלּוק
נראה  ּביניהן; מחּבר אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשני

הּמּסכת ּבנפׁש הערב]הּנגע העֹומד[חוט ּובּׁשתי [לאריגה], ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
זה  הרי ּבּׁשתי, ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על אף -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נראה  טהֹור; האריג לבּדֹו, העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
את  ׂשֹורף ּבּסדין, נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי לבּדֹו, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאריג

היוצאים]הּנימין טהֹור;[חוטים הּסדין ּבּנימין, נראה ; ְִִִִִִַַַָָָ
טמא.[התפשט]ּפׂשה הּסדין לּסדין, הּנימין מן ִִִִִֵַַַָָָָָ

.È האמרּיֹותחלּוק את מּציל נגע, ּבֹו שבשפת ׁשּנראה [בד ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
-הבגד] ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה היתה אפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָׁשּבֹו;

נׂשרפת. ואינּה ְְִִֵֶֶַָָמּצילּה,
.‡È טהֹור ּבגד - לגֹוי מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו, אם מסּגר וכן ; ְְְְְִֵֶֶֶָָָָֻ

מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו טהֹורין. ּכּלן ּבאחרים, [-נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻ
דקות] ּומּתר חתיכות טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ִַָָָָָֹֹֻּפחֹות

נגע  ּבּה ונראה ׁשלׁש, על ׁשלׁש אחת ּבהן היתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהניתֹו;
טמאה. לבּדּה היא -ְְִֵַָָ

.·È ויּׂשרפּו;ּבגד טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן  ואסּור טמאין, הם .הרי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָ
.‚È אֹואחד הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הּטמאֹות  מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֻֻֻהּמחלט
ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל מצרע, [-ּכאדם ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹ

לבית] האבן.בכניסה מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב מׁשּכב ועֹוׂשה ,ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכיצד?
אׁשר  ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו מהן ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהכניס
וכן  לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּבּבית,

מהן  ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה מֹוׁשב אֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמׁשּכב
הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן מן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמעלה

.„È ׁשלׁשמטלית על ׁשלׁש ּבּה על [אצבעות]ׁשּיׁש אף - ְִֵֶַַַַָָָֹֹ
טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּפי
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
- מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד  ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרי

והׁשוה ולּבי  ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ת", ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָ
הּמת  מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו אף ְְִִֵַַַַַּבכּזית,
.ÂË ּבין ּבגדים לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

ּבבגדים  חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
מוקפת]מּבאדם  מעיר רק .[שמשתלח ִָָָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
גריסין[שיעורה]ּבּתים,צרעת ‡. פולין]ּכׁשני זה [חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות  ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
והּפחֹות  ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, זה [למשה מּׁשעּור ְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.מסיני]

ירקרק,ׁשלׁשה ·. מראה - ּבבּתים יׁש טמאה סימני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
ּבּתֹורה  מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; אדמּדם, ּוׁשני ּומראה . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֻ
הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה מצטרפין [צמוד הּמראֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

אחרי לנגע] החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, ׁשהּוא; ּכל ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ
כדלקמן]הּטֹוח גריסין.[בעפר ּכׁשני , ְְִִִִֵַ

ׁשפל אין ‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשֹוקעֹות [עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי [מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,
ׁשּזה ּכׁשּיראה „. יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא  ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא וּדאי, ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹנגע
לי" נראה "ּכנגע לּכהן: את אֹומר ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יבֹוא  ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי אפּלּו - ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּבית"
הּנגע. את ויראה ויּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּכהן,

נגעֹו;ּובית ‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ
טהֹור  זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראה אּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבצד הּכה  הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹ
"ויצא  ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ויסּגיר ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֹהּמׁשקֹוף,
ׁשּיסּגיר  לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח אל הּבית מן ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹהּכהן

ּביתֹו ּבתֹו ּתחת [שלו]והּוא אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו , ְְְְִֵַַַַָֻ
אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ּפתחֹו. ּבצד אּלא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָהּמׁשקֹוף,

מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻׁשהל
.Â אּמֹות אין ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכתלים  ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע והּוא על ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



פט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - lel` h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אבניו  "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
מארּבע  ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת עציו, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָואת
ׁשלׁשה  ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע על ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּתלּוי  אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל אֹו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָּכתלים,

קֹורֹות ארּבע היה [שבתקרה]על ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵַַַַָָָ
ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ארּבעה על ְְִִִִֵַַַַָָָָּבנּוי

.Ê ׁשּתי ּכּמה - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ׁשאין  לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאבנים

מּטּמ על הּבית גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, א ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר  - אבנים הּנגע".ׁשּתי ּבהן אׁשר האבנים "את : ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? יהיּו עצים [לעכב וכּמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
לחברֹוהדלת] ּפּצים ּבין לתת ּכדי - ועפר שורות ; [בין ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
אינֹואבנים] אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו היה אם אבל .ֲִִִִֵֵָָָָ

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
.Á ׁשאחד הּלבנים ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחד  ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - .ּבעפר ְְִִִֵֵַָָָ

.Ë ונראה ּבית ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
הרי  - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר נגע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבֹו

טהֹור  .זה ֶָ
.È ּבּטלןּבית ּבזרעים, אוכל]ׁשּסּככֹו הֹואיל [מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ

הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È ירּוׁשלים- ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
נתחּלקה ׁשּנאמר  לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ "ּבבית : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

מּט אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ּובּתי ּמאין לׁשבטים; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִִָּבנגעים.

.·È הּגֹויםהּלֹוקח מן נגע]ּבּתים בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚È אחד ּבית צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו .ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּבין  ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר
ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין אדם, ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועין

.„È ּבית ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מּטּמאין  - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש

.ּבנגעים  ְִִָ
.ÂË קירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות [-האבּוס ְְִִִֵַָָ

לבהמה] ּבנגעים.סככה מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

טו  ¤¤ּפרק
ׁשהן נגעי ‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ע  ויֹום ּתׁשעה ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָ
ׁשאם  למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום [צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה  ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,

הן קּבלה רבינו]ּדברי .[ממשה ְִֵֵַָָ

ּכוכל ·. קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:

ׁשּבארנּו ּכּלֹוּכמֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ
אם  רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה

-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעמד  מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָקֹולף

ּפׂשה ולא התפשט]ּבעיניו, ּוביֹום [- ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
קֹולף  - לֹו הל אֹו הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: עׂשר, ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
הּנגע  מצא ואם ּבצּפרים. הּבית את ּומטהר הּנגע, ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמקֹום
את  חֹולץ - ּבעיניו עמד אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּפׂשה

ּומקצה הּנגע, ּבהן אׁשר אל [מקלף]האבנים העפר את ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָמחּוץ
גריסין  ּכׁשני נגע ּבֹו חזר אם רֹואהּו: עׂשר, ּתׁשעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוביֹום
ואם  הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ׁשּיחזר זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו הּנגע, ּבֹו חזר ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַַָָֹֹלא
נראה  ואם יּנתץ; זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנגע

ּכּתחּלה  יראה ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ּפׂשה ּבֹו אם וכן . ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבהן  אׁשר האבנים את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנגע
ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, חּוץ העפר וקֹוצה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,
הרי  - גריסין ּכׁשני נגע בֹו מצא אם ורֹואהּו: ׁשני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשבּוע
חזר  לא ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזה
קדם  נגע ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו נגע, ְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
ׁשּטהרֹו אחר נגע בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָטהרה

ּכּתחּלה. יראה ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים,
חֹולץ ּכׁשהּוא ‚. אינֹו הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים, מּׁשּתי [של ּפחֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
אחרֹות";הבית] אבנים "ולקחּו ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא ,ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא זה, מּצד עפר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולא
אחר  "ועפר ׁשּנאמר: - ּבעפר אּלא ּבסיד, טח ואינֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּקח".
ׁשּתים  ּתחת אחת אבן מביא ואינֹו הּבית". את וטח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָיּקח,
מביא  אּלא חלּוצה, אחת אבן ּתחת ׁשּתים ולא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשחלץ,

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים להביא לֹו ויׁש ׁשּתים; ּתחת ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹׁשּתים
ּוׁשניהן „. חֹולצין, ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל  אבל אחרֹות; אבנים מביאין ּוׁשניהן העפר, את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצין
הנגע]הּבית העפר[שבו את מביא ׁשּנאמר:[לטוח]לבּדֹו - ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

עּמֹו"ועפר מּטּפל חברֹו אין הּבית", את וטח יּקח, אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ְִָּבטיחה.

אחר]ׁשּבזויתאבן ‰. בבית וחלקה המנוגע בבית [חלקה ְִֶֶֶָ
נֹותץ, ׁשהּוא ּובזמן ּכּלּה; את חֹולץ חֹולץ, ׁשהּוא ּבזמן -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אם  ספק, ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹותץ

יד ּכמ ֹו חברֹו, ׁשל זֹו ביתֿיד]ּתהיה ׁשּלֹו.[- לאבן ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָ
.Â נֹותן ּבית - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּקֹורֹות[מחשיב] התקרה]את ;[וטהורות]לעלּיה[של ֲִֶַָָ
על  עלּיה היתה לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן ּבעלּיה, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹנראה
את  ּומּציל עּמֹו; נּתצין ּכּלן ועפרֹו, ועציו אבניו - ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּגּביו

סריגי ואת -]הּמלּבנין על שמניחים החּלֹונֹות.[שבכות ְְְְִִֵֶַַַַ
.Ê הּלֹוקח- טהֹור ּבבית אֹותן ּובנה מסּגר, מּבית אבנים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ
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מתטּמ אֹוׁשאינֹו למׁשּכב נעׂשה ׁשּלא מּפני הּזב, ּבמדרס א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
קלע ּכגֹון ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ׁשל [מפרש]למֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּוׁשביס והּפרכת, ׂשבכה[צעיף]ספינה, ראש]ׁשל ,[כיסוי ְְְִִֶֶַָָָָָֹ
ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ּורצּועֹות והאבנט, ספרים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומטּפחֹות
ּבנגעים; מּטּמאין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו הרי - ּכגריס רחב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבהן
החמת  ּוכסתֹות. ּכרים ּכגֹון הּכלים, ׁשאר לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואין

מּתֹוכן [ילקוט]והּתרמל[נוד] הּנגע ּופֹוׂשה ּכדרּכן; נראין , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ
מּכלי  ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהן,

הּכפּולין. ְִַָהעֹור
.Êנגעֹו את ורֹואין הּקמט, את מפׁשיטין - המקּמט .סדין ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ
.Áוהערב וערב]הּׁשתי לשתי המיוחדים ׁשל [חוטים ּבין , ְְִֵֵֶֶַָ

מּׁשּיּטוּו מּיד ּבנגעים מּטּמאין - ּפׁשּתן ׁשל ּבין [הוכנו צמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשלקלתפירה] ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף [השרה], ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּבפקעת יהיה וכּמה חוטים]הּצמר. כדור טוי,[- ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
ׁשתי  ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה לארג ּכדי ּבנגעים? ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹותּטּמא
היתה  ערב; ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ׁשתי, ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻוערב,

ּפסּוקין מחּוטים מקּבצת מּטּמאה [חתוכים]הּפקעת אינּה , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ
ְִִָּבנגעים.

.Ë מערֹותׁשּתי ׁשהן וכן [מחוברות]ּפקעּיֹות ּבחּוט, ּבזֹו זֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
הּכבדהּׁשת  על לפּוף ׁשּמקצתֹו האריגה]י העליֹונה [קרש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדּפי ׁשני וכן הּתחּתֹונה, הּכבד על לפּוף [חלקי]ּומקצתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
- מהן ּבאחד הּנגע ונראה אחד, ּבחּוט מערֹות ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחלּוק
נראה  ּביניהן; מחּבר אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשני

הּמּסכת ּבנפׁש הערב]הּנגע העֹומד[חוט ּובּׁשתי [לאריגה], ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
זה  הרי ּבּׁשתי, ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על אף -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נראה  טהֹור; האריג לבּדֹו, העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
את  ׂשֹורף ּבּסדין, נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי לבּדֹו, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאריג

היוצאים]הּנימין טהֹור;[חוטים הּסדין ּבּנימין, נראה ; ְִִִִִִַַַָָָ
טמא.[התפשט]ּפׂשה הּסדין לּסדין, הּנימין מן ִִִִִֵַַַָָָָָ

.È האמרּיֹותחלּוק את מּציל נגע, ּבֹו שבשפת ׁשּנראה [בד ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
-הבגד] ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה היתה אפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָׁשּבֹו;

נׂשרפת. ואינּה ְְִִֵֶֶַָָמּצילּה,
.‡È טהֹור ּבגד - לגֹוי מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו, אם מסּגר וכן ; ְְְְְִֵֶֶֶָָָָֻ

מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו טהֹורין. ּכּלן ּבאחרים, [-נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻ
דקות] ּומּתר חתיכות טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ִַָָָָָֹֹֻּפחֹות

נגע  ּבּה ונראה ׁשלׁש, על ׁשלׁש אחת ּבהן היתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהניתֹו;
טמאה. לבּדּה היא -ְְִֵַָָ

.·È ויּׂשרפּו;ּבגד טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן  ואסּור טמאין, הם .הרי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָ
.‚È אֹואחד הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻ

הּטמאֹות  מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֻֻֻהּמחלט
ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל מצרע, [-ּכאדם ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹ

לבית] האבן.בכניסה מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב מׁשּכב ועֹוׂשה ,ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכיצד?
אׁשר  ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו מהן ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהכניס
וכן  לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּבּבית,

מהן  ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה מֹוׁשב אֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמׁשּכב
הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן מן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמעלה

.„È ׁשלׁשמטלית על ׁשלׁש ּבּה על [אצבעות]ׁשּיׁש אף - ְִֵֶַַַַָָָֹֹ
טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּפי
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
- מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד  ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרי

והׁשוה ולּבי  ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ת", ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָ
הּמת  מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו אף ְְִִֵַַַַַּבכּזית,
.ÂË ּבין ּבגדים לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

ּבבגדים  חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
מוקפת]מּבאדם  מעיר רק .[שמשתלח ִָָָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
גריסין[שיעורה]ּבּתים,צרעת ‡. פולין]ּכׁשני זה [חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות  ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
והּפחֹות  ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, זה [למשה מּׁשעּור ְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.מסיני]

ירקרק,ׁשלׁשה ·. מראה - ּבבּתים יׁש טמאה סימני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
ּבּתֹורה  מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; אדמּדם, ּוׁשני ּומראה . ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֻ
הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה מצטרפין [צמוד הּמראֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

אחרי לנגע] החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, ׁשהּוא; ּכל ,ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ
כדלקמן]הּטֹוח גריסין.[בעפר ּכׁשני , ְְִִִִֵַ

ׁשפל אין ‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשֹוקעֹות [עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי [מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,
ׁשּזה ּכׁשּיראה „. יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא  ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא וּדאי, ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹנגע
לי" נראה "ּכנגע לּכהן: את אֹומר ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יבֹוא  ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי אפּלּו - ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּבית"
הּנגע. את ויראה ויּכנס ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּכהן,

נגעֹו;ּובית ‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ
טהֹור  זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראה אּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבצד הּכה  הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹ
"ויצא  ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ויסּגיר ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָֹהּמׁשקֹוף,
ׁשּיסּגיר  לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח אל הּבית מן ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹהּכהן

ּביתֹו ּבתֹו ּתחת [שלו]והּוא אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו , ְְְְִֵַַַַָֻ
אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ּפתחֹו. ּבצד אּלא ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָהּמׁשקֹוף,

מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻׁשהל
.Â אּמֹות אין ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכתלים  ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע והּוא על ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



ayeneצ akyn i`nhn zekld - dxdh xtq - ixyz '` 'd mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגדֹולה  ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, למרים ארע ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמה
להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על וגּדלּתּו ּבׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה לא והיא הּים; ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹמן
הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד לא והּוא נביאים. ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹלׁשאר
מּיד  כן, ּפי על ואף מאד". ענו מׁשה "והאיׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
הּטּפׁשים, הרׁשעים אדם לבני וחמר קל ּבצרעת. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנענׁשה
ׁשרצה  למי ראּוי ,לפיכ ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמרּבים
ּכדי  עּמהם, ּומּלדּבר מיׁשיבתם להתרחק ארחֹותיו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכּון
ּדר הּוא וזה וסכלּותם. רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
הבאי, ּבדברי מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָיׁשיבת
ּבאין  ּכ ּומּתֹו ּדברים"; ּברב ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָֹּכענין
ׂשפתי  "ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
הרּגל  להם יהיה ּכ ּומּתֹו עתק"; צּדיק על הּדברֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשקר,
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלדּבר
ּומּתעּתעים  ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָָֹמלעבים
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו";
כן  לא אׁשר ּדברים יׂשראל ּבני "ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכענין
בּׁשמים  "ׁשּתּו ּבהם: אֹומר הּוא והרי אלהיהם". ה' ֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ּבּׁשמים  לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ". ּתהל ּולׁשֹונם ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפיהם,
ׂשיחת  היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ׁשהּלכה לׁשֹונם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּפיהם?
ׁשל  ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות, יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרׁשעים
אבל  ׁשכר. ׁשֹותי עם מׁשּתאֹות ּבּתי ויׁשיבת הארץ, ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעּמי
תֹורה  ּבדברי אּלא אינּה וצּדיקיהם יׂשראל ּכׁשרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׂשיחת
ידם, על עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולפיכ חכמה; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָודברי
א  איׁש ה' יראי נדּברּו "אז ׁשּנאמר: - ּבּה אֹותם ל ּומזּכה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ליראי  לפניו, זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה', וּיקׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָרעהּו,
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ְְְֵה'
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי א' ה' יום

-dxdhxtq
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) נּדה; ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור זב. טמאת ּדין ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ(ד)

א  ¤¤ּפרק
אב ‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב

הּטמאֹות  אדם מאבֹות ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין ; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּגע

מּדף ּומטּמא טמאה, אב אֹותן -]ועֹוׂשה שמעליו דבר -] ְְְֵֶַַַָָָֻ
ּגּביו. ַַָעל

קטּנה·. זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם [שראתה ְֶַָָָָ
גדֹולה זבה ימים]ואחד שלושה זבה [שראתה ואחד , ְְְֶֶָָָָָָָ

מ  אֹו עצמּה ראּיֹות מחמת ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, חמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ׁשלׁש ּבעל ְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֻֻאֹו

ימים ‚. עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה

ּבזיבה  ׁשלׁש- ּבת ּבֹועלּה,; את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ּבזיבה „. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ועבדים קטן ּגרים ואחד . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד

חּמה[בידי]סריס ‰. סריס מלידה]אדם מּטּמאין [- , ְְְִִִִַַָָָ
הּבריאין. ּכׁשאר ְְְִִִִַָָּבזיבה

.Â אּלא אין ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּבלבן  והאיׁש ּבאדם, .האּׁשה ְְְִִֶֶָָָֹֹ

.Ê נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ספקי נֹותנין [- , ְְְְְִִַֻ
ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש חמרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהם

ׂשֹור  אין ,לפיכ ּבספק; וטמאתן ּכאּׁשה. עליהן ּובאדם פין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ
טמאת על עליהן חּיבין ואין וקדׁשים, [כניסת]ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

וקדׁשיו קדשים]מקּדׁש אכילת ּכאחד,[- ואדם לבן ראה . ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
על  עליהן חּיבין אין אבל וקדׁשים; ּתרּומה עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשֹורפין
עד  ּתׁשּלחּו", נקבה עד "מּזכר ׁשּנאמר: - וקדׁשיו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקּדׁש
וּדאית. נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר טמאת הּטמאה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻׁשּתהיה

ׁשּלֹו ואדם ּבלבן הּנֹוגע הספק]וכן חּיב [של אינֹו ּכאחת, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּוא נגע וקדׁשיו; מקּדׁש טמאת ּבלבן [הספק]על עצמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה הרי ׁשראה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואדם
.Á ּבכל ּדם מטּמא - הּיֹולדת ּדם אֹו הּזבה, ּדם אֹו הּנּדה, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והּזב"; ּבנּדתּה, "והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא,
ּבענין  ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּפי
ראתה  אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה נּדה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָאּסּור
מׁשקין  ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - ירק ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻּדם
ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא, מתעּגל ׁשהרק מּמּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹוצאין

.Ë מּדפנּהאּׁשה הּולד קיסרי]ׁשּיצא ניתוח ילדה ויֹוצא [- , ְְִִֵֶַָָָָָָָ
הּטמאֹות, מאבֹות אב הּדם אֹותֹו הרי - הּדפן מן ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמֹו
טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, והּזיבה; והּלדה הּנּדה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכדם

הרחם. ּדר ּדם מּמּנה ׁשּיצא עד טהֹורה, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוהאּׁשה
.È טמאת מקֹור טמאה האּׁשה לארץ, ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשהזיע מקֹור וכן מרּגלּיֹות,[הוציא]ערב; טּפי ּכׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּתראה  עד נּדה, אינּה אבל ערב. טמאת טמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאּׁשה

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡È אּלא הזיעה ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לּמקֹור  .מחּוץ ִַָ
.·Èׁשּנאמר:זֹובֹו ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא"; טמא ְְְְֵֵֶַַַָָָָ"זֹובֹו,
היא  והרי ּבמּׂשא, מטּמאה אינּה - זב ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָראּיה
הּמׁשּכבֹות  וכן מּקטן. ּבין ּגדֹול, מאיׁש ּבין זרע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשכבת
ׁשראה  עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהן ׁשּיׁשב ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמֹוׁשבֹות
ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו טהֹורין; - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה
מרּבה  אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכמֹו

הּמ אּלא טמא  אין מזיז]סיטּכׁשּתים, אחרֹונה.[- טּפה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.‚È ׁשּנאמר ראּיה - ּבמּׂשא מטּמאה מצרע, ׁשל :ראׁשֹונה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגמּור, ּזב מה ּגמּור; ּכזב הּצרּוע הרי זב", וכל צרּוע ְְֲֵַַַַָָָָָָָָָ"ּכל
מטּמאה  הראׁשֹונה ראּיתֹו מצרע, אף - ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹזֹובֹו

ְַָּבמּׂשא.
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נראה [אם] ׁשּבּטהֹור. האבנים את חֹולץ לּמסּגר, הּנגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחזר
- הּׁשני והּבית יּנתץ; הּמסּגר ׁשּבנה, האבנים על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻנגע
נגע  ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ּבנגע אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמסּגירין

ְִַָּכּתחּלה.
.Á החליצה ּכיצד אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֻ

ועץ  צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים מביא ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּטיחה?
ּכטהרת תֹולעת, ּוׁשני ואזֹוב ׁשּבארנּוארז ּדבר,אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע מּזה ׁשּבאדם ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ּפעמים ׁשבע מּזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּובבית

ׁשוין. מעׂשיהן ּכל ְֲִֵֶַָָָּוׁשאר

טז  ¤¤ּפרק
ּבֹו,ּבית ‡. הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב המנּגע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻ

אבנים יטמא  אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים וכן . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אבֹות  ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ועפר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻועצים
ּבמּגע  וכלים אדם מטּמא מהן, ּכּזית וכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאֹות;
טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ּכיצד? ּובביאה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא
מטּמאין  ׁשּכּלן - וכלים מאדם ּבּבית אׁשר ּכל  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻנטמא
ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ְְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָֹֻּבביאה,
"צרעת  ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור זה הרי - סיד מהם ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָועׂשה

מארה ּבֹו ּתן - קללה]ממארת" -]- וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל , ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

בדיקה]מסּגרּבית ·. לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד  יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
. . ממארת "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְִִִֵֶַַָָָָָּבּבית,
וכן  מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻֻטמאה

מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאבנים
ּבביאה אחד ‚. לטּמא והּמחלט, ּבית הּמסּגר ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ

מס ּבין [מכסה]ׁשהיה מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ
האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא אילן אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמסּגר,
הּטמא  והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - החיצֹון לּבית הּנכנס ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאֹו
והּנחה  לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן וכן אחד. אהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻֻּתחת
האילן, ּתחת מּנחת היתה ּבאהל. אׁשר ּכל נטמא - ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשם
האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא; - עֹובר ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהּטהֹור
ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; לא - מנּגעת ּבאבן אדם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻועבר
ּבין  ּכלים, ּבין אדם ּבין ּכמֹוהּו, - המנּגע ׁשּמֹוׁשב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו ְֲֲִֵַָָָאבנים
-הּמאהיל „. עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּיּגע  עד .טהֹור, ִֶַַָ
ּכּלֹוטהֹור ‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ

ׁשּנאמר  טהֹור, - מחטמֹו ּדרחּוץ הּבית"; אל "והּבא : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה

.Â נטמא טהֹור טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו טּלית ׁשהכניס וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
נטמאת. טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹטהֹורה
ׁשאר  אבל נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

נטמא  הּכלי, רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכלים,
ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּנכנסּו[בגדים]מּיד. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

אדם]חלּוצין על לבושים אינם מּיׂשראל [- אדם אבל . ְֲֲִִִֵָָָָ
ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא מנּגע, לבית ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנכנס
טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי - ּבידיו ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָוטּבעֹותיו
ּפת  ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעד
ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּטים
,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את יכ ּבס ּבּבית, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהאכל
ׁשעּור  לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין, ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם  - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב

נטמ  האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ּבגדיו.ׁשהה אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם  לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Á לּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט  ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ׁשם  ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֻידֹו
ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, אכילת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹּכדי

.טהֹורֹות  ְ
.Ë ּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל [- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ
הרי  המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
אדמה  ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? טהֹור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ּבהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
צמיד  מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ּבבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻמכּסין

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה וכל הם בור ּפתיל, -] ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הקרקע] ע"ג מגּלין,בנוי ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ׁשּבתֹוכם ְְִִֵֶָּכלים
.È הרּבה הּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי  'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור  הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי  ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות  הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָקירֹות
ׁשהּוא  ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ׁשהּתץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻעד
ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. וׁשֹוכב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָיֹוׁשב
יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיּׂשרפּו, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ּבׂשיחת  יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מבּדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻויהיה
מזהיר  הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשעים,
אׁשר  את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ואֹומר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, אלהי ה' ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשה
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ּגדֹולה  ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, למרים ארע ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמה
להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על וגּדלּתּו ּבׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו
ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה לא והיא הּים; ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹמן
הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד לא והּוא נביאים. ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹלׁשאר
מּיד  כן, ּפי על ואף מאד". ענו מׁשה "והאיׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
הּטּפׁשים, הרׁשעים אדם לבני וחמר קל ּבצרעת. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנענׁשה
ׁשרצה  למי ראּוי ,לפיכ ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמרּבים
ּכדי  עּמהם, ּומּלדּבר מיׁשיבתם להתרחק ארחֹותיו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכּון
ּדר הּוא וזה וסכלּותם. רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
הבאי, ּבדברי מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָיׁשיבת
ּבאין  ּכ ּומּתֹו ּדברים"; ּברב ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָֹּכענין
ׂשפתי  "ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
הרּגל  להם יהיה ּכ ּומּתֹו עתק"; צּדיק על הּדברֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשקר,
"וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלדּבר
ּומּתעּתעים  ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי ְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָָָֹמלעבים
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו";
כן  לא אׁשר ּדברים יׂשראל ּבני "ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכענין
בּׁשמים  "ׁשּתּו ּבהם: אֹומר הּוא והרי אלהיהם". ה' ֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
ּבּׁשמים  לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ". ּתהל ּולׁשֹונם ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּפיהם,
ׂשיחת  היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ׁשהּלכה לׁשֹונם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּפיהם?
ׁשל  ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות, יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרׁשעים
אבל  ׁשכר. ׁשֹותי עם מׁשּתאֹות ּבּתי ויׁשיבת הארץ, ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעּמי
תֹורה  ּבדברי אּלא אינּה וצּדיקיהם יׂשראל ּכׁשרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׂשיחת
ידם, על עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולפיכ חכמה; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָודברי
א  איׁש ה' יראי נדּברּו "אז ׁשּנאמר: - ּבּה אֹותם ל ּומזּכה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ליראי  לפניו, זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה', וּיקׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָרעהּו,
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ְְְֵה'
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תשרי א' ה' יום

-dxdhxtq
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) נּדה; ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור זב. טמאת ּדין ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ(ד)

א  ¤¤ּפרק
אב ‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב

הּטמאֹות  אדם מאבֹות ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין ; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ
מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבמּגע

מּדף ּומטּמא טמאה, אב אֹותן -]ועֹוׂשה שמעליו דבר -] ְְְֵֶַַַָָָֻ
ּגּביו. ַַָעל

קטּנה·. זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם [שראתה ְֶַָָָָ
גדֹולה זבה ימים]ואחד שלושה זבה [שראתה ואחד , ְְְֶֶָָָָָָָ

מ  אֹו עצמּה ראּיֹות מחמת ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, חמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ׁשלׁש ּבעל ְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֻֻאֹו

ימים ‚. עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה

ּבזיבה  ׁשלׁש- ּבת ּבֹועלּה,; את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ּבזיבה „. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ועבדים קטן ּגרים ואחד . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד

חּמה[בידי]סריס ‰. סריס מלידה]אדם מּטּמאין [- , ְְְִִִִַַָָָ
הּבריאין. ּכׁשאר ְְְִִִִַָָּבזיבה

.Â אּלא אין ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּבלבן  והאיׁש ּבאדם, .האּׁשה ְְְִִֶֶָָָֹֹ

.Ê נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ספקי נֹותנין [- , ְְְְְִִַֻ
ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש חמרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהם

ׂשֹור  אין ,לפיכ ּבספק; וטמאתן ּכאּׁשה. עליהן ּובאדם פין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ
טמאת על עליהן חּיבין ואין וקדׁשים, [כניסת]ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

וקדׁשיו קדשים]מקּדׁש אכילת ּכאחד,[- ואדם לבן ראה . ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
על  עליהן חּיבין אין אבל וקדׁשים; ּתרּומה עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשֹורפין
עד  ּתׁשּלחּו", נקבה עד "מּזכר ׁשּנאמר: - וקדׁשיו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקּדׁש
וּדאית. נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר טמאת הּטמאה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻׁשּתהיה

ׁשּלֹו ואדם ּבלבן הּנֹוגע הספק]וכן חּיב [של אינֹו ּכאחת, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּוא נגע וקדׁשיו; מקּדׁש טמאת ּבלבן [הספק]על עצמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה הרי ׁשראה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואדם
.Á ּבכל ּדם מטּמא - הּיֹולדת ּדם אֹו הּזבה, ּדם אֹו הּנּדה, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והּזב"; ּבנּדתּה, "והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא,
ּבענין  ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּפי
ראתה  אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה נּדה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָאּסּור
מׁשקין  ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - ירק ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻּדם
ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא, מתעּגל ׁשהרק מּמּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹוצאין

.Ë מּדפנּהאּׁשה הּולד קיסרי]ׁשּיצא ניתוח ילדה ויֹוצא [- , ְְִִֵֶַָָָָָָָ
הּטמאֹות, מאבֹות אב הּדם אֹותֹו הרי - הּדפן מן ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמֹו
טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, והּזיבה; והּלדה הּנּדה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכדם

הרחם. ּדר ּדם מּמּנה ׁשּיצא עד טהֹורה, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוהאּׁשה
.È טמאת מקֹור טמאה האּׁשה לארץ, ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשהזיע מקֹור וכן מרּגלּיֹות,[הוציא]ערב; טּפי ּכׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּתראה  עד נּדה, אינּה אבל ערב. טמאת טמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאּׁשה

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡È אּלא הזיעה ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לּמקֹור  .מחּוץ ִַָ
.·Èׁשּנאמר:זֹובֹו ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא"; טמא ְְְְֵֵֶַַַָָָָ"זֹובֹו,
היא  והרי ּבמּׂשא, מטּמאה אינּה - זב ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָראּיה
הּמׁשּכבֹות  וכן מּקטן. ּבין ּגדֹול, מאיׁש ּבין זרע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשכבת
ׁשראה  עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהן ׁשּיׁשב ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמֹוׁשבֹות
ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו טהֹורין; - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה
מרּבה  אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכמֹו

הּמ אּלא טמא  אין מזיז]סיטּכׁשּתים, אחרֹונה.[- טּפה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.‚È ׁשּנאמר ראּיה - ּבמּׂשא מטּמאה מצרע, ׁשל :ראׁשֹונה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגמּור, ּזב מה ּגמּור; ּכזב הּצרּוע הרי זב", וכל צרּוע ְְֲֵַַַַָָָָָָָָָ"ּכל
מטּמאה  הראׁשֹונה ראּיתֹו מצרע, אף - ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹזֹובֹו

ְַָּבמּׂשא.
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נראה [אם] ׁשּבּטהֹור. האבנים את חֹולץ לּמסּגר, הּנגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחזר
- הּׁשני והּבית יּנתץ; הּמסּגר ׁשּבנה, האבנים על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻנגע
נגע  ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ּבנגע אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמסּגירין

ְִַָּכּתחּלה.
.Á החליצה ּכיצד אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֻ

ועץ  צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים מביא ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּטיחה?
ּכטהרת תֹולעת, ּוׁשני ואזֹוב ׁשּבארנּוארז ּדבר,אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע מּזה ׁשּבאדם ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ּפעמים ׁשבע מּזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּובבית

ׁשוין. מעׂשיהן ּכל ְֲִֵֶַָָָּוׁשאר

טז  ¤¤ּפרק
ּבֹו,ּבית ‡. הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב המנּגע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻ

אבנים יטמא  אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים וכן . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אבֹות  ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ועפר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻועצים
ּבמּגע  וכלים אדם מטּמא מהן, ּכּזית וכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאֹות;
טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ּכיצד? ּובביאה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא
מטּמאין  ׁשּכּלן - וכלים מאדם ּבּבית אׁשר ּכל  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻנטמא
ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ְְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָֹֻּבביאה,
"צרעת  ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור זה הרי - סיד מהם ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָועׂשה

מארה ּבֹו ּתן - קללה]ממארת" -]- וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל , ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

בדיקה]מסּגרּבית ·. לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד  יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
. . ממארת "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְִִִֵֶַַָָָָָּבּבית,
וכן  מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻֻטמאה

מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאבנים
ּבביאה אחד ‚. לטּמא והּמחלט, ּבית הּמסּגר ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻ

מס ּבין [מכסה]ׁשהיה מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ
האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא אילן אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמסּגר,
הּטמא  והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - החיצֹון לּבית הּנכנס ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאֹו
והּנחה  לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן וכן אחד. אהל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻֻּתחת
האילן, ּתחת מּנחת היתה ּבאהל. אׁשר ּכל נטמא - ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשם
האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא; - עֹובר ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהּטהֹור
ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; לא - מנּגעת ּבאבן אדם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻועבר
ּבין  ּכלים, ּבין אדם ּבין ּכמֹוהּו, - המנּגע ׁשּמֹוׁשב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו ְֲֲִֵַָָָאבנים
-הּמאהיל „. עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּיּגע  עד .טהֹור, ִֶַַָ
ּכּלֹוטהֹור ‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ

ׁשּנאמר  טהֹור, - מחטמֹו ּדרחּוץ הּבית"; אל "והּבא : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה

.Â נטמא טהֹור טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו טּלית ׁשהכניס וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
נטמאת. טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹטהֹורה
ׁשאר  אבל נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן

נטמא  הּכלי, רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכלים,
ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּנכנסּו[בגדים]מּיד. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

אדם]חלּוצין על לבושים אינם מּיׂשראל [- אדם אבל . ְֲֲִִִֵָָָָ
ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא מנּגע, לבית ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנכנס
טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי - ּבידיו ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָוטּבעֹותיו
ּפת  ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעד
ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּטים
,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את יכ ּבס ּבּבית, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהאכל
ׁשעּור  לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין, ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם  - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב

נטמ  האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ּבגדיו.ׁשהה אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם  לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Á לּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט  ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ׁשם  ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֻידֹו
ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, אכילת ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹּכדי

.טהֹורֹות  ְ
.Ë ּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל [- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ
הרי  המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
אדמה  ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? טהֹור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ּבהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
צמיד  מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ּבבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻמכּסין

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה וכל הם בור ּפתיל, -] ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הקרקע] ע"ג מגּלין,בנוי ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ׁשּבתֹוכם ְְִִֵֶָּכלים
.È הרּבה הּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי  'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור  הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי  ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות  הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָקירֹות
ׁשהּוא  ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ׁשהּתץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻעד
ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. וׁשֹוכב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָיֹוׁשב
יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיּׂשרפּו, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָואם
ּבׂשיחת  יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מבּדל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻויהיה
מזהיר  הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָרׁשעים,
אׁשר  את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ואֹומר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, אלהי ה' ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹעׂשה
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-וכּלן  ּבמּׂשא אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻ
ּכמֹו מּדבריהם ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
לח, מטּמא - רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבארנּו.

יבׁש. מטּמא ְְֵֵֵַָואינֹו

ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככלים הּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
איני  עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו,
הּמׁשּכב  "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹודע

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו יׁשּכב רבינו]אׁשר [ממשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אדם  מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא  ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,
ולדֹות  ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיטּמא

ְַֻהּטמאֹות.
יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ
הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות  אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה  נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,

א  ואינֹו ולד ׁשהּוא ּכנֹוגע ּבלבד, הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּומצאה  הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹטהֹור,
עׂשרים  עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי

ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות הבדיקה]וארּבע בד ׁשּלאחר [- ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָ
אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּתׁשמיׁש,

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ׁשאינּה מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכפקידה,
וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ּדּיּהׁשּיׁש - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ואילך]ׁשעתּה מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה הּגיע , . ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ּומצאה  ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא וסּתּה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹׁשעת
מּׁשעת  נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואם  מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֻוסּתּה;
זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה עצמּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצאה

ְָטהֹורה.
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו מעיה,[כואבת]מתעּטׁשת, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹוחזּתּה עליה,[צמרמורת]אֹו ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לראֹות  ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, אבריה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
אּׁשה  ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעת
הּדם  ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ּבמקרה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתמּתין

למּודה היתה הּוסת. הּוסת,[רגילה]ּבסֹוף ּבתחּלת לראֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
למּודה  היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף רֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהיֹות
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;

ּדם. ׁשּמצאה ְֵֶָָָעת
.Ê דם]ּכתםהרֹואה הּפקידה [של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האחרונה] טמא [הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
'ּבדקּתי  ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ולא למפרע; הּזה, החלּוק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

טמא  - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹהיה
נמצא  ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, הּכּבּוס ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּקדם
הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי - לח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּכתם
ונעׂשה  מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה מּימים אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשאני

ַלח.
.Á ׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -] ְְִֶַַָָָָָ

אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מֹוצאה  ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע הּמּטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנׁשים
ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכתם,
חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוכן

ּפתיל צמיד מהודק]הּמּקף למפרע;[כיסוי אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְִִֵַַַַָָָֻ
נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ׁשּנמצא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחר
.Ë טמאה מעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת  מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידה לדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת  וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

אין ּכתמים  ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין  וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל  ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין  וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלא הּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהן הופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן  הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר  ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן
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.„Èאחד רּקֹו ּכל - זרעֹו וׁשכבת רגליו ּומימי זב ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהּוא  ּבכל ּומטּמא ּתֹורה; ּדין טמאה, אב ּבמּגע מּׁשלׁשּתן , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ּבּטהֹור"; הּזב ירק "וכי ּברק: אֹומר הּוא הרי ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹּובמּׂשא;
ּבהן  יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו, וׁשכבת רגליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומימי

טיפות]צחצּוחי ׁשהּוא.[- ּכל זיבה ְִִֵֶָָ
.ÂË מהן,ואחד אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנאמר  מקֹום ּכל וכן ּכזב; טמאה אב רגליו ּומימי ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻרּקֹו
הארּבעה  ׁשאר ואחד הּזב, אחד - 'הּזב' אּלּו .ּבהלכֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.ÊË ּתׁשעה- והן טמאה, אב מהן ׁשלׁשה ּבזב: מׁשקין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
מטּמא  מאּלּו אחד וכל זרעֹו. וׁשכבת רגליו, ּומימי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻרּקֹו,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל וכלים ּכולד אדם מהן ּוׁשלׁשה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּגפתֹו ודם עינֹו, ּדמעת - הן ואּלּו מכתו]הּטמאה, -], ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻ

ׁשאין  טמאין ּכמׁשקין מאּלּו אחד ּכל האּׁשה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחלב
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ּכלים מטּמאין אבל אדם, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָמטּמאין
ולחה  זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, מהן ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר.

והראי מּמּנּו, הּיֹוצאת צואה]סרּוחה הּׁשלׁשה [- אּלּו הרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מּׁשאר ּכמֹותן וחבריו, הּזב ליחות מן -] ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ּדבר,מהגרון] לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻורירֹו
אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הם הרק אבר ּובכלל -] ְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ

מּגפתֹו;המילה] ּדם ּבכלל הם הרי - מּפיו הּׁשֹותת ודם ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּימצץ  ׁשהּדם ּכרק, טמא זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהיה

רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר ְְְִִֵֶָֹֹאי

ב  ¤¤ּפרק
ׁשל ‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

ׁשהּוא  זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם  ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
- ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
אף  ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

ּבסֹופן  ּפֹוׁשרין ׁשאינן ּפי ּדברי על האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
רבינו]קּבלה .[ממשה ַָָ

הרי ·. - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה , ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה  רק מּפני מטּמא, .זה ְְִִֵֵֶַָֹ

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
את -הּמסיט ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס ִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזב  ּפי מׁשקה מּפני טמא, .הּמסיטֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ
את „. נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי  מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּקיׁשּות
ּבהן  הּמתערב .הּזב ְִֵֶַַָָָ

ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף הּגֹוי [- ְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכמֹו ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הרב.ׁשּיתּבאר. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Â מראיוּדם ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב הדם]טמא ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; [את הּכל ְְְִִִֵַַָָָָֹ
והיין] הטהור ׁשּנתערב הדם טמא רק וכן מים. הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכאּלּו

קׁשּור היה אם - סמיך]ּבמים הר [- טמא;ּכברּיתֹו, זה י ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
נתערב  טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ּבּמים נמחה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואם

טמא  רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹּברק
טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאּלּו
- טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו טמא. לאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָואם
ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ּכאּלּו אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָרֹואין
יׂשראל  ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? הרב. אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכין
טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוגֹוים
טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; הּכל יׂשראל, רב ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹואם
- זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי רגלי מי נתערב אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרב. אחר ְִַַָֹהֹולכין
.Ê ׁשֹואלין[- של ואין [כלים מקֹום, מּכל רגלים מי ְְֲִִִֵֵַַָָ

יׂשראל  ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין
נּדֹות. ּכׁשהן רגליהן מי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַלכּנס

.Áרגליהן,חרׂש מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
שטפו]וכּבסֹו הּמׁשקין [- הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם טמאין; ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכּבסֹו
ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ׁשּכּבסֹו ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּבמים

הראׁשֹונים. רגלים מּמימי ְְִִִִִֵֵַַַָלחלּוחית
.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ּבסֹוף [ולא רגליה מימי ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ

אחר  מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבעת
וזבה  הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּטבילה
ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא יציאה, אחר אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיתה,

ו  וטבלה, ונתּגּירה רגליה, ׁשּטבלה מימי אחר מים הטילה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
רגלי  ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר אם ספק זה הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יׂשראל  רגלי ּכמימי הן והרי יציאה, אחר א ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּנכרי,

ְִַהּטהֹורין.
.È ּובלדה העבדים ּובנּדה ּבזיבה אבל מּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
ואמרּתם  יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
מּטּמאין  יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, איׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאליהם:

וחכמים  הּגֹוים. לא ׁשּיהיּוּבזיבה, הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹ
- והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, לכל ּכזבים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָטמאים
ּבת  והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּזכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
מּזמן  למּטה הּקטּנים אבל ומעלה; אחד ויֹום ׁשנים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
יהיה  ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - טמאה עליהם ּגזרּו לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻזה,
מּזמן  ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי אצל רגיל יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּתינֹוק
על  ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ּבעת ּביאה. ּביאתן אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה,
ּכדין  טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ׁשכבת אּלא ׁשּלהן; זרע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשכבת
להֹודיע  ּכדי טמאה? עליה ּגזרּו לא מה ּומּפני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּתֹורה.
היּו ׁשאּלּו יֹודעין הּכל ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתן
זרע  ּכׁשכבת טמאה אב זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻזבין
יבֹואּו לא סֹופרים, מּדברי ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּזב;

נמצאת  וקדׁשים. ּתרּומה עליהן ׁשל לׂשרף ׁשּזֹובֹו למד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
והּגֹויה  והּגֹוי ּגֹויה, ׁשל ולדה זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּגֹוי,
ּומימי  הּגֹוים, ורק וזֹוב, מּדם נקּיים ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹעצמן,
מאּלּו אחד ּכל - ּגֹויה ּובֹועל ּומרּכבן, ּומׁשּכבן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָרגליהם,
על  עליהן חּיבין אין ,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת
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-וכּלן  ּבמּׂשא אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻ
ּכמֹו מּדבריהם ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכמֹו
לח, מטּמא - רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבארנּו.

יבׁש. מטּמא ְְֵֵֵַָואינֹו

ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככלים הּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
איני  עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו,
הּמׁשּכב  "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיֹודע

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו יׁשּכב רבינו]אׁשר [ממשה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
אדם  מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא  ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,
ולדֹות  ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיטּמא

ְַֻהּטמאֹות.
יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ
הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות  אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה  נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,

א  ואינֹו ולד ׁשהּוא ּכנֹוגע ּבלבד, הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ּומצאה  הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹטהֹור,
עׂשרים  עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי

ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות הבדיקה]וארּבע בד ׁשּלאחר [- ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָ
אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּתׁשמיׁש,

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ׁשאינּה מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכפקידה,
וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ּדּיּהׁשּיׁש - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ואילך]ׁשעתּה מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה הּגיע , . ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
ּומצאה  ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא וסּתּה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹׁשעת
מּׁשעת  נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואם  מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֻוסּתּה;
זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה עצמּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָמצאה

ְָטהֹורה.
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו מעיה,[כואבת]מתעּטׁשת, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹוחזּתּה עליה,[צמרמורת]אֹו ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לראֹות  ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, אבריה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
אּׁשה  ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעת
הּדם  ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ּבמקרה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתמּתין

למּודה היתה הּוסת. הּוסת,[רגילה]ּבסֹוף ּבתחּלת לראֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
למּודה  היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף רֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהיֹות
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;

ּדם. ׁשּמצאה ְֵֶָָָעת
.Ê דם]ּכתםהרֹואה הּפקידה [של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האחרונה] טמא [הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
'ּבדקּתי  ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ולא למפרע; הּזה, החלּוק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

טמא  - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹהיה
נמצא  ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, הּכּבּוס ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּקדם
הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי - לח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּכתם
ונעׂשה  מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה מּימים אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשאני

ַלח.
.Á ׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -] ְְִֶַַָָָָָ

אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מֹוצאה  ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע הּמּטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנׁשים
ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכתם,
חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוכן

ּפתיל צמיד מהודק]הּמּקף למפרע;[כיסוי אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְִִֵַַַַָָָֻ
נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ׁשּנמצא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחר
.Ë טמאה מעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת  מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידה לדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת  וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

אין ּכתמים  ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין  וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל  ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין  וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלא הּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהן הופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן  הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר  ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן
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.„Èאחד רּקֹו ּכל - זרעֹו וׁשכבת רגליו ּומימי זב ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהּוא  ּבכל ּומטּמא ּתֹורה; ּדין טמאה, אב ּבמּגע מּׁשלׁשּתן , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ּבּטהֹור"; הּזב ירק "וכי ּברק: אֹומר הּוא הרי ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹּובמּׂשא;
ּבהן  יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו, וׁשכבת רגליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומימי

טיפות]צחצּוחי ׁשהּוא.[- ּכל זיבה ְִִֵֶָָ
.ÂË מהן,ואחד אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנאמר  מקֹום ּכל וכן ּכזב; טמאה אב רגליו ּומימי ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻרּקֹו
הארּבעה  ׁשאר ואחד הּזב, אחד - 'הּזב' אּלּו .ּבהלכֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.ÊË ּתׁשעה- והן טמאה, אב מהן ׁשלׁשה ּבזב: מׁשקין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
מטּמא  מאּלּו אחד וכל זרעֹו. וׁשכבת רגליו, ּומימי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻרּקֹו,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל וכלים ּכולד אדם מהן ּוׁשלׁשה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּגפתֹו ודם עינֹו, ּדמעת - הן ואּלּו מכתו]הּטמאה, -], ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻ

ׁשאין  טמאין ּכמׁשקין מאּלּו אחד ּכל האּׁשה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחלב
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ּכלים מטּמאין אבל אדם, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָמטּמאין
ולחה  זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, מהן ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר.

והראי מּמּנּו, הּיֹוצאת צואה]סרּוחה הּׁשלׁשה [- אּלּו הרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מּׁשאר ּכמֹותן וחבריו, הּזב ליחות מן -] ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ּדבר,מהגרון] לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻורירֹו
אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הם הרק אבר ּובכלל -] ְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ

מּגפתֹו;המילה] ּדם ּבכלל הם הרי - מּפיו הּׁשֹותת ודם ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּימצץ  ׁשהּדם ּכרק, טמא זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהיה

רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר ְְְִִֵֶָֹֹאי

ב  ¤¤ּפרק
ׁשל ‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

ׁשהּוא  זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם  ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
- ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
אף  ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרי

ּבסֹופן  ּפֹוׁשרין ׁשאינן ּפי ּדברי על האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
רבינו]קּבלה .[ממשה ַָָ

הרי ·. - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה , ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה  רק מּפני מטּמא, .זה ְְִִֵֵֶַָֹ

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
את -הּמסיט ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס ִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזב  ּפי מׁשקה מּפני טמא, .הּמסיטֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ
את „. נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי  מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּקיׁשּות
ּבהן  הּמתערב .הּזב ְִֵֶַַָָָ

ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף הּגֹוי [- ְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכמֹו ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הרב.ׁשּיתּבאר. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Â מראיוּדם ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב הדם]טמא ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; [את הּכל ְְְִִִֵַַָָָָֹ
והיין] הטהור ׁשּנתערב הדם טמא רק וכן מים. הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכאּלּו

קׁשּור היה אם - סמיך]ּבמים הר [- טמא;ּכברּיתֹו, זה י ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
נתערב  טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ּבּמים נמחה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואם

טמא  רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹּברק
טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאּלּו
- טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו טמא. לאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָואם
ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ּכאּלּו אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָרֹואין
יׂשראל  ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? הרב. אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכין
טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוגֹוים
טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; הּכל יׂשראל, רב ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹואם
- זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי רגלי מי נתערב אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרב. אחר ְִַַָֹהֹולכין
.Ê ׁשֹואלין[- של ואין [כלים מקֹום, מּכל רגלים מי ְְֲִִִֵֵַַָָ

יׂשראל  ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין
נּדֹות. ּכׁשהן רגליהן מי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַלכּנס

.Áרגליהן,חרׂש מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
שטפו]וכּבסֹו הּמׁשקין [- הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם טמאין; ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכּבסֹו
ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ׁשּכּבסֹו ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּבמים

הראׁשֹונים. רגלים מּמימי ְְִִִִִֵֵַַַָלחלּוחית
.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ּבסֹוף [ולא רגליה מימי ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ

אחר  מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבעת
וזבה  הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּטבילה
ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא יציאה, אחר אֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיתה,

ו  וטבלה, ונתּגּירה רגליה, ׁשּטבלה מימי אחר מים הטילה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
רגלי  ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר אם ספק זה הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יׂשראל  רגלי ּכמימי הן והרי יציאה, אחר א ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּנכרי,

ְִַהּטהֹורין.
.È ּובלדה העבדים ּובנּדה ּבזיבה אבל מּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

- ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
ואמרּתם  יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
מּטּמאין  יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, איׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאליהם:

וחכמים  הּגֹוים. לא ׁשּיהיּוּבזיבה, הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹ
- והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, לכל ּכזבים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָטמאים
ּבת  והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּזכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
מּזמן  למּטה הּקטּנים אבל ומעלה; אחד ויֹום ׁשנים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
יהיה  ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - טמאה עליהם ּגזרּו לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻזה,
מּזמן  ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי אצל רגיל יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּתינֹוק
על  ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ּבעת ּביאה. ּביאתן אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה,
ּכדין  טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ׁשכבת אּלא ׁשּלהן; זרע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשכבת
להֹודיע  ּכדי טמאה? עליה ּגזרּו לא מה ּומּפני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּתֹורה.
היּו ׁשאּלּו יֹודעין הּכל ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּטמאתן
זרע  ּכׁשכבת טמאה אב זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻזבין
יבֹואּו לא סֹופרים, מּדברי ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּזב;

נמצאת  וקדׁשים. ּתרּומה עליהן ׁשל לׂשרף ׁשּזֹובֹו למד, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
והּגֹויה  והּגֹוי ּגֹויה, ׁשל ולדה זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּגֹוי,
ּומימי  הּגֹוים, ורק וזֹוב, מּדם נקּיים ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹעצמן,
מאּלּו אחד ּכל - ּגֹויה ּובֹועל ּומרּכבן, ּומׁשּכבן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָרגליהם,
על  עליהן חּיבין אין ,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת
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ועבר  ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
ראׁשֹונה  ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל טהֹורֹות; ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָלׁשנּיה,
מקּפיד  ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל טמאֹות; ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּתכּבסת
ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו להֹוציא ורֹוצה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליו,
ׁשבעה  ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָויטּבילֹו.
מעבירין  והיא הם, מה הּכתם על ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּסממנין

ָאֹותם.
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא  - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום ּומטּמא .ּבאהל, ְְִֵֶֶֶַֹ

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי  - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה
לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ

אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא
ּוטבילה. ְְִִָָּבימים

ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -] ְְִִִִֵַַָָָָ

על  ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מן  ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ׁשעדין ְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפי

והּטבילה הּמקו  טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טה ֹורה, זֹו הרי - ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדם  אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם לכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמֹועלת

ַֹטהר.
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
אֹותן  ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹלא
אּלא  טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים.

הּימים הטוהר]ּבמׁשלם ימי כשימלאו ּכטבּול [- היא הרי - ְְְֲִִִִֵַַָ
ּכטבּול  ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָיֹום
היא  הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָיֹום?
ּבנּדה  ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכראׁשֹון
ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא מת ּבטמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכטבּול  הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת - טהר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹימי
ּכּכר  על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻיֹום,
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ּתרּומה ְְְְֲֳֵֶֶֶַָָָָׁשל
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא

טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר
הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת

אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה

טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, הּטמאין,ּוכמימי ׁשּכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
מן  חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא אבֹות הּזב מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,

.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ
ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי החּמה,[יום הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ

ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו
בספק]ּתלּויין ּכל [עומדים - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם : ְְְִִִַַָָָֹ

אחר  ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשּנגעה
ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּכל - [מטמאה]ׁשּטבלה ְְְְֵֶֶָָָָָָָ

הּׁשּמּור  ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ּובֹועלּה ּומֹוׁשב, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָמׁשּכב
ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקדם

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְִָָָעֹוׂשה
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה [של , ְְְַַָָָָָָָ

אף  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעל

נּדה. אּסּור ְְִִִַָּבענין
.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה

לׁשּמׁש טהֹור;}עד {ׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּביֹום  ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה

ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר עׂשר מֹוׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת  אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום  טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
אחר  ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת עׂשר, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
אף  ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל נטמאּו - ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָטבילה

ּגדֹולה  זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ׁשם על ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ְִָּבנּדה.

.Ëּגדֹולה וזבה שראתה זב וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
לא שלושה] - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּטבלּו

ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻיתעּסקּו
טמאֹות  הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָׁשבעת
- למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלמפרע.
ּפי  על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרׂש ּכלי מטּמאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; וסתרּו טמאה וראּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשחזרּו

טהֹור. ראּו, ׁשּלא ֶַָָֹעד

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה  נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על  ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב
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ה'תשע"ד  תשרי ב' ו' יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו ּוזקנה. ג'ּובתּולה, -] ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻ

הּפילה חודשים] ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת ּבחזקת היתה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ריקה]רּוח שלפוחית זֹו[- הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר אֹו ֲֵֵֶַָָָָ

- עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, ראת ׁשעתּה; ודּיּה הרי ּבחזקתּה, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
למפרע מּטּמאה לעת]זֹו מעת היא [- איזֹו הּנׁשים. ּככל , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

מת  אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש וארּבעה עׂשרים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמניקה?
ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ׁשּגמלּתּו, אֹו זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבנּה
ׁשהיא  ּפי על אף חדׁש, וארּבעה עׂשרים אחר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעתּה.
איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, מּטּמאה זֹו הרי - והֹולכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמניקה
אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ראת ׁשּלא ּכל ּבתּולה? ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹהיא

ּבתּולים ּבתּולת נבעלה]לא נּׂשאת [שלא אפּלּו ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַָֹ
נּׂשּואין מחמת ּדם בעילה]וראת ּדם [- וראת ילדה אֹו , ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹאיזֹו
ּכל  לזקנּותּה? סמּו הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלזקנּותּה,
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות  ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָֹֹעליה
הּנׁשים, ּככל היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות

למפרע. ְְְִֵַַַָּומּטּמאה
ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה [שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ

ּדֹולפת טיפין]אֹו ּדם [טיפין ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַָָָ
פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה וחזרה ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָּופסק,

לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם [לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים
לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם [מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

עליה  עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה  עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות  - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל הראׁשֹונה למפרע ראּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף - ְְְִֶַַַָָָָֹּבאנס

.Â ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה  ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע  מּטּמאֹות - טהרראׁשֹונה ּדם אחר ּדם הרֹואה .-] ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשרים דם ְְִֶּבתֹו

ׁשעתּה ּדּיּה ׁשעֹות, ּפי וארּבע על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָ
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה  מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת
.Ê עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהן ּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
אֹוכלת אתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹודקת  אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,
ׁשעֹוברת הולכת]ּבׁשעה הּטהרֹות;[- מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבדיקה  צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכל - טהרה הּנׁשים לבעלּה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְֲֳִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלבעליהן,
.Á לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, זמן ּבנֹות -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אבל ראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ
אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ë,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות אותן קחֹות ומכינות [הבודקות ְְְִֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ
.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
טהֹורין  מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן חּוץ מקום - -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - ו ּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È ּגּביו ּבגד על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ולא  הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהטּבילֹו

מראהו] ׁשהרי [נחלש טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
אחרת  ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; הּכתם על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהקּפיד

ְֲַלטהרֹו.
.„È ואחר ּכתם עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות [- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ
מעביר  ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת  זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו  העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,
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ועבר  ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
ראׁשֹונה  ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל טהֹורֹות; ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָלׁשנּיה,
מקּפיד  ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל טמאֹות; ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹּתכּבסת
ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו להֹוציא ורֹוצה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעליו,
ׁשבעה  ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָויטּבילֹו.
מעבירין  והיא הם, מה הּכתם על ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּסממנין

ָאֹותם.
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא  - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום ּומטּמא .ּבאהל, ְְִֵֶֶֶַֹ

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי  - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה
לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ

אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא
ּוטבילה. ְְִִָָּבימים

ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -] ְְִִִִֵַַָָָָ

על  ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מן  ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ׁשעדין ְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּפי

והּטבילה הּמקו  טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טה ֹורה, זֹו הרי - ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדם  אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם לכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמֹועלת

ַֹטהר.
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
אֹותן  ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹלא
אּלא  טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים.

הּימים הטוהר]ּבמׁשלם ימי כשימלאו ּכטבּול [- היא הרי - ְְְֲִִִִֵַַָ
ּכטבּול  ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָיֹום
היא  הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָיֹום?
ּבנּדה  ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכראׁשֹון
ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא מת ּבטמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכטבּול  הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת - טהר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹימי
ּכּכר  על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻיֹום,
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ּתרּומה ְְְְֲֳֵֶֶֶַָָָָׁשל
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא

טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר
הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת

אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה

טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, הּטמאין,ּוכמימי ׁשּכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
מן  חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא אבֹות הּזב מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,

.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ
ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי החּמה,[יום הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ

ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו
בספק]ּתלּויין ּכל [עומדים - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם : ְְְִִִַַָָָֹ

אחר  ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשּנגעה
ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּכל - [מטמאה]ׁשּטבלה ְְְְֵֶֶָָָָָָָ

הּׁשּמּור  ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ּובֹועלּה ּומֹוׁשב, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָמׁשּכב
ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקדם

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְִָָָעֹוׂשה
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה [של , ְְְַַָָָָָָָ

אף  ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעל

נּדה. אּסּור ְְִִִַָּבענין
.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה

לׁשּמׁש טהֹור;}עד {ׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּביֹום  ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה

ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר עׂשר מֹוׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת  אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום  טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
אחר  ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת עׂשר, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
אף  ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל נטמאּו - ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָטבילה

ּגדֹולה  זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ׁשם על ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ְִָּבנּדה.

.Ëּגדֹולה וזבה שראתה זב וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
לא שלושה] - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּטבלּו

ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻיתעּסקּו
טמאֹות  הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָׁשבעת
- למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלמפרע.
ּפי  על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרׂש ּכלי מטּמאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; וסתרּו טמאה וראּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשחזרּו

טהֹור. ראּו, ׁשּלא ֶַָָֹעד

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה  נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על  ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב
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ה'תשע"ד  תשרי ב' ו' יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו ּוזקנה. ג'ּובתּולה, -] ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻ

הּפילה חודשים] ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת ּבחזקת היתה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ריקה]רּוח שלפוחית זֹו[- הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר אֹו ֲֵֵֶַָָָָ

- עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, ראת ׁשעתּה; ודּיּה הרי ּבחזקתּה, ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
למפרע מּטּמאה לעת]זֹו מעת היא [- איזֹו הּנׁשים. ּככל , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

מת  אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש וארּבעה עׂשרים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמניקה?
ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ׁשּגמלּתּו, אֹו זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּבנּה
ׁשהיא  ּפי על אף חדׁש, וארּבעה עׂשרים אחר אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעתּה.
איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, מּטּמאה זֹו הרי - והֹולכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמניקה
אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ראת ׁשּלא ּכל ּבתּולה? ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹהיא

ּבתּולים ּבתּולת נבעלה]לא נּׂשאת [שלא אפּלּו ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַָֹ
נּׂשּואין מחמת ּדם בעילה]וראת ּדם [- וראת ילדה אֹו , ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ

ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹאיזֹו
ּכל  לזקנּותּה? סמּו הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹלזקנּותּה,
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות  ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָֹֹעליה
הּנׁשים, ּככל היא הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות

למפרע. ְְְִֵַַַָּומּטּמאה
ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה [שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ

ּדֹולפת טיפין]אֹו ּדם [טיפין ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַָָָ
פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה וחזרה ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָּופסק,

לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם [לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים
לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם [מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

עליה  עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה  עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות  - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל הראׁשֹונה למפרע ראּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף - ְְְִֶַַַָָָָֹּבאנס

.Â ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה  ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע  מּטּמאֹות - טהרראׁשֹונה ּדם אחר ּדם הרֹואה .-] ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשרים דם ְְִֶּבתֹו

ׁשעתּה ּדּיּה ׁשעֹות, ּפי וארּבע על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָ
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה  מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת
.Ê עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהן ּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
אֹוכלת אתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

ּבֹודקת  אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,
ׁשעֹוברת הולכת]ּבׁשעה הּטהרֹות;[- מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבדיקה  צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכל - טהרה הּנׁשים לבעלּה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְֲֳִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלבעליהן,
.Á לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, זמן ּבנֹות -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

אבל ראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ
אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ë,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות אותן קחֹות ומכינות [הבודקות ְְְִֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ
.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
טהֹורין  מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן חּוץ מקום - -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - ו ּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È ּגּביו ּבגד על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ולא  הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהטּבילֹו

מראהו] ׁשהרי [נחלש טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָ
אחרת  ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; הּכתם על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהקּפיד

ְֲַלטהרֹו.
.„È ואחר ּכתם עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות [- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ
מעביר  ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת  זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו  העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



ayeneצו akyn i`nhn zekld - dxdh xtq - ixyz 'b w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יטמא".ׁשּנאמר  - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב [ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מטּמא  הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,
מן  מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין  ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס  מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע - עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על אין ‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
על הּמׁשּכב  ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה  הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.

הּמׁשּכ על הּטמא מקצת ּכיצד? הּטהֹור טהֹור. ּומקצת ב, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור  וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא  ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא
לארּכן זב „. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מּנחין  היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים  ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על  רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים
מּׁשּום  טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, על וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים,
עמד  עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על  ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין  ׁשניהם - .הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַ
ּתחת היה ‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יכֹולה  ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע
ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי  על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּפני  טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻרגליה
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען  היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
טהֹורֹו ּכּלן מּנח לפיכ אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻ

ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב  על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [של ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

להכניס מכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,

.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב

ּבֹו נגע ולא אֹומרים [בידיו]הֹואיל ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ
עליו:]לֹו ליושב ּבכלי [כביכול, מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶַַֹ

לישיבה]זה' מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. ויׁשב [- ְְֵֶַַָָָָ
על  אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעליה,

מפרש]קלע וכ [- ספינה, טהֹורים,ׁשל אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לא  ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב "אׁשר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
לא  זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה 'עמד לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשאֹומרים

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. בנוסף נעׂשה -] ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכגֹון ל] ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - לּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו

גדול]הרדיד והּתרמל[צעיף והּטּלית, והחלּוק, ,[ילקוט], ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ׁשּכל ּפי על ׁשאף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהחמת

הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי עם [לשכיבה]למׁשּכב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ל] ּכלים [בנוסף ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמלאכּתֹו;

מּטּמאין  ׁשאין וכלים ּבמדרס, הּמּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבאר
לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ליׁשיבה, ראּוי ּכלי ואיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ְְִִֵֶָָואיזה

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו

ואדם טּמאן  הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
את  הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי  זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין  ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום  נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה
ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע
הּמּקף חמר ‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ
נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה [חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו מחוברות'., ['מחבתות ְִִִִֶָָ
הייצור] בתהליך החרס נראה טּמאן;כך הּזב, הסיטן אם -ְֱִִִַָָָ

ּככלי  הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹואף
סתּום  ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד מּקף ׁשהיתה חרׂש מחט וכן . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

והסיט  הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת העץ, ּבתֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָּבלּועה
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ו  למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוי לבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות ·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם  ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
אם  - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמּׂשא.
ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע אדם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה

ומרכב]מּמטּמאיו במשכב נוגע עדיין טּמאן,[- זה הרי - ְְְֲִִֵֶַָָ
מטּמא  אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻועׂשה
את  הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו כלים, ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבגדים
ּוׁשאר  ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
ּומּנין  מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכלים
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו, מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
- ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר "ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
אׁשר  הּמרּכב "וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָיכּבס
תחּתיו  יהיה אׁשר ּבכל הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹירּכב
מלּמד, ּבגדיו'; 'יכּבס ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא -ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותם  "והּנֹוׂשא ונאמר: מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
הּנֹוׂשא  אֹו הּמרּכב את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס -ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּזב  למד, נמצאת נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּכב,
ודם  רגליהן, ּומימי ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזבה
ואדם  אב. מאּלּו אחד ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדה

נׂשא  אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ּוׁשאר ׁשּנגע ּבגדים מטּמא - ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לא  מטּמא ואינֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכלים
חרׂש; ּכלי מטּמא אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם
למדּת, הּנה חרׂש. ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
מטּמא  זה הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ועֹוׂשה  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבגדים
ּכבגדים, הּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻאֹותן
חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ
"יכּבס  ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאף
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ּכאחר ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבגדיו"
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב, הּנֹוגע ,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא  הּמרּכב, את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן [אע"פ למעלה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

בו] נוגעין ּככלים שאינן ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ
לא  מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ּבהן נֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
ּכׁשאר  ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל כלים; ולא ְְְְְֲֳִִִִִֵַַָָָָָֹאדם

מּדבריהם מּדף, וטמאת הּטמאה. .[מדרבנן]ולדֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻ
הן „. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמטּמאין
ׁשּיּמֹוק ּגזרה [ירקב]עד - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד יתעּלף ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּדברי  ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן מׁשּכבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשהרי  מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו חי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהּוא

אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

למׁשּכב  העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא  - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למר ּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב  אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד  ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

- האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב הּכל.מּמטּמאי נטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו נגע אם באבן]- אב [- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ואבן  למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה  האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל  - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן  חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו.ׁשאר ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָ
.Â למׁשּכב האכלין לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

למרּכב  עליהן ולא ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
האדם  היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה  הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה  ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב  העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין  אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי  ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב  - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

ה'תשע"ד  תשרי ג' ש"ק יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד  אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשבעה וכן ·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה  ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן
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יטמא".ׁשּנאמר  - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב [ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מטּמא  הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,
מן  מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין  ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס  מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע - עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על אין ‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
על הּמׁשּכב  ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה  הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.

הּמׁשּכ על הּטמא מקצת ּכיצד? הּטהֹור טהֹור. ּומקצת ב, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור  וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא  ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא
לארּכן זב „. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

מּנחין  היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים  ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על  רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים
מּׁשּום  טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, על וראׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים,
עמד  עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על  ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין  ׁשניהם - .הּׁשני ְְִִֵֵֵֶַ
ּתחת היה ‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

יכֹולה  ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע
ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי  על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּפני  טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻרגליה
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען  היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
טהֹורֹו ּכּלן מּנח לפיכ אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻ

ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב  על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [של ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

להכניס מכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,

.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב

ּבֹו נגע ולא אֹומרים [בידיו]הֹואיל ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ
עליו:]לֹו ליושב ּבכלי [כביכול, מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶַַֹ

לישיבה]זה' מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. ויׁשב [- ְְֵֶַַָָָָ
על  אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעליה,

מפרש]קלע וכ [- ספינה, טהֹורים,ׁשל אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לא  ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב "אׁשר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
לא  זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה 'עמד לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשאֹומרים

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. בנוסף נעׂשה -] ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכגֹון ל] ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - לּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו

גדול]הרדיד והּתרמל[צעיף והּטּלית, והחלּוק, ,[ילקוט], ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ׁשּכל ּפי על ׁשאף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהחמת

הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי עם [לשכיבה]למׁשּכב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ל] ּכלים [בנוסף ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמלאכּתֹו;

מּטּמאין  ׁשאין וכלים ּבמדרס, הּמּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבאר
לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ליׁשיבה, ראּוי ּכלי ואיזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ְְִִֵֶָָואיזה

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו

ואדם טּמאן  הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
את  הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי  זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין  ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום  נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה
ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע
הּמּקף חמר ‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ
נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה [חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו מחוברות'., ['מחבתות ְִִִִֶָָ
הייצור] בתהליך החרס נראה טּמאן;כך הּזב, הסיטן אם -ְֱִִִַָָָ

ּככלי  הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹואף
סתּום  ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד מּקף ׁשהיתה חרׂש מחט וכן . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

והסיט  הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת העץ, ּבתֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָּבלּועה
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ו  למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוי לבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות ·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם  ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
אם  - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמּׂשא.
ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע אדם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה

ומרכב]מּמטּמאיו במשכב נוגע עדיין טּמאן,[- זה הרי - ְְְֲִִֵֶַָָ
מטּמא  אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻועׂשה
את  הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו כלים, ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבגדים
ּוׁשאר  ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
ּומּנין  מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכלים
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו, מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
- ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר "ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
אׁשר  הּמרּכב "וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָיכּבס
תחּתיו  יהיה אׁשר ּבכל הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹירּכב
מלּמד, ּבגדיו'; 'יכּבס ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא -ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותם  "והּנֹוׂשא ונאמר: מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
הּנֹוׂשא  אֹו הּמרּכב את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס -ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּזב  למד, נמצאת נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמׁשּכב,
ודם  רגליהן, ּומימי ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזבה
ואדם  אב. מאּלּו אחד ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדה

נׂשא  אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ּוׁשאר ׁשּנגע ּבגדים מטּמא - ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לא  מטּמא ואינֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכלים
חרׂש; ּכלי מטּמא אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם
למדּת, הּנה חרׂש. ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
מטּמא  זה הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ועֹוׂשה  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבגדים
ּכבגדים, הּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻאֹותן
חרׂש, ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹחּוץ
"יכּבס  ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאף
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ּכאחר ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבגדיו"
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב, הּנֹוגע ,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא  הּמרּכב, את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן [אע"פ למעלה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

בו] נוגעין ּככלים שאינן ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵַַָָָֻ
לא  מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ּבהן נֹוגע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
ּכׁשאר  ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל כלים; ולא ְְְְְֲֳִִִִִֵַַָָָָָֹאדם

מּדבריהם מּדף, וטמאת הּטמאה. .[מדרבנן]ולדֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻֻ
הן „. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמטּמאין
ׁשּיּמֹוק ּגזרה [ירקב]עד - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד יתעּלף ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּדברי  ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן מׁשּכבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשהרי  מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו חי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהּוא

אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

למׁשּכב  העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא  - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למר ּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב  אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד  ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

- האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב הּכל.מּמטּמאי נטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו נגע אם באבן]- אב [- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ואבן  למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה  האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל  - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן  חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא  מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו.ׁשאר ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָ
.Â למׁשּכב האכלין לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

למרּכב  עליהן ולא ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
האדם  היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה  הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה  ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב  העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין  אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי  ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב  - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

ה'תשע"ד  תשרי ג' ש"ק יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד  אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשבעה וכן ·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה  ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן
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לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם ׁשרכבּו[- אֹו , ְְְְֶֶַָָָָָ
ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ּגּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל

הּטה  ּבגדי ׁשּמא הרי ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ
- ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. הּזב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדרס

מּכפח חּוץ מדרס, טמאין כיפה]ּבגדיה וכן [- ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּנס ׁשּבראׁש תורן]הּבגדים טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
העֹומד  את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק
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ה'תשע"ג  אלול כ"ו ראשון יום

ג  ¤¤ּפרק
להקהיל ‡. עׂשה ונׁשים מצות אנׁשים יׂשראל, ּכל את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבאזניהם  ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
הּתֹורה  ּומחּזקֹות מן ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמעד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידיהם
וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - הּׁשמּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻׁשנת
אׁשר  ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהקהל

.". . ְִֶָּבׁשערי
הקהל ·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מן ּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה  ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו ׁשהרי [יש חּיבין, ְְְֲִִֵֶַַַָָ

חּיבֹות. ִַַָָהּנׁשים
חג ‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין  היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,והּמל. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף  עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד  הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם  ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי „. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם  את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב  עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהן ונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ
-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ

עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא  ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא  עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּבבּתי  ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָֹּכנסּיֹות.
מּכל  בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים יׂשראל', ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבעּמ
ׁשּמברכין  ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעּמים'

ּכמטּבען ּברכֹות ׁשלׁש הרי הרגיל]ּבּתפּלה; .[כלשונם ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹ
'הּׁשֹוכן  ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על מתּפּלל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹרביעית
מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל - חמיׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבצּיֹון';
על  מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹותם
'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא  מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכהנים';
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי ְְְְִֵֶַַַָָיכֹול
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

ְִָּתפּלה'.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות את הּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹות הּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â) ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם

אפּלּוּבסיני  ּכּלּה,. הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻ
לׁשמע  יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה ל ׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין

לחּזק  אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון ּדת - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּגבּורה האמת  ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹומעּה
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

ּדֹוחין הּׁשּבת  ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. ֶַַָאת
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הּבלּועין  הּכלים נטמאּו - הּלבנה את אֹו העץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזב
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָָֹׁשּבתֹוכן;

ולא „. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
הּנּדה  ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאברים  מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ
קמטֹוזב ‰. ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט [- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ

ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבקצה
מּפי  ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע אׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ"וכל
והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה נגיעה; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, אצל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגלּוי

הּסתרים ּבבית ׁשּיסיט בגוף]לא מוסתרים מקומות היה [- . ְְִִֵֶַָָָָֹ
נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ּבקמטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּקנה
ּבבית  ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּמסיט
הּמסיט  ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסתרים

טמא. הּסתרים ְְִֵֵַָָּבבית
.Â אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הם ריע][הכ למרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
אכלין  אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכאּלּו
ּכּלן  הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין,

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
.Ê הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן ׁשּכחֹו[- ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
חלש]רע עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק [גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֹ

[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ
בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק [כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ
הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו -] ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּדלת ועל הּקֹורה מוטין]ועל מחּברין [כשהן ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבטיט
ּבספינה  יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהסיט

להמיט יכֹולה ׁשאינּה לנוד]ּגדֹולה הּנס [- על אֹו ר ּבאדם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבאילן  ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ּבזמן הּספסל על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובסֹוכה
מּצד  עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ׁשהן ּובדלת ּובקֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכבׁש

טהֹור. זה הרי ֲֵֶֶָָאחד,
.Á מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את [- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ

וזה  מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּדלת,
הּטמא  אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפֹותח
הּטהֹור  ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - הּטהֹור את ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - הּטמא את ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלה
.Ë מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור אם [- - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מן  ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ּבעֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵּבין

טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - טֹוענין אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמֹור,
טהֹור. קל, מּׂשאֹוי היה ְִַַָָָואם

.È ׁשהּכה טהֹור וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּטמא  הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; הּטהֹור, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת

עליו  נׁשען ּכאּלּו ונמצא הּטהֹור נֹופל, ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ְִֵטמאין.

.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
למעלה  ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף  - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א  אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי זה על הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים ׁשּנּׂשאּו[דברים ְְִִֵֵֵֶַָָ

זה  הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
הם  ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ּוכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא,
לי  ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ

ט  ¤¤ּפרק
אם ּדבר ‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה  אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן  ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח [הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן  על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן -] ְִִֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע והם ׁשאינֹו גשר, -] ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מחּבר משופעים] הּנגר ׁשאינן על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט[יתד] ועל הּמנעּול ספינה]ועל ּובׁשעה [של , ְְְְַַַַַָָָ

ולא  הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָֹׁשהּקיׁש
על  אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָנפלּו
קֹורה  אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן ְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻסֹוכה

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת עבה]אֹו אֹו[קורה , ְְִִִֶֶַַַָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעל

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹ
ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
זה  הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק הּתּנּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמן

.טמא  ֵָ
ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד ; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט „. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91



צט dbibg zekld - zepaxwd xtq - lel` e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם ׁשרכבּו[- אֹו , ְְְְֶֶַָָָָָ
ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ּגּבי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעל

הּטה  ּבגדי ׁשּמא הרי ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ
- ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. הּזב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדרס

מּכפח חּוץ מדרס, טמאין כיפה]ּבגדיה וכן [- ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּנס ׁשּבראׁש תורן]הּבגדים טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
העֹומד  את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק
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ג  ¤¤ּפרק
להקהיל ‡. עׂשה ונׁשים מצות אנׁשים יׂשראל, ּכל את ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבאזניהם  ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
הּתֹורה  ּומחּזקֹות מן ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמעד  ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידיהם
וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - הּׁשמּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻׁשנת
אׁשר  ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהקהל

.". . ְִֶָּבׁשערי
הקהל ·. מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מן ּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
לביאה  ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ׁשהּטמטּום[למקדש] ּברּור, והּדבר מינו]. בו ניכר [לא ְְֶַַָָָֻ
ונקבה]והאנּדרֹוגינס זכר סימני בו ׁשהרי [יש חּיבין, ְְְֲִִֵֶַַַָָ

חּיבֹות. ִַַָָהּנׁשים
חג ‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי

ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין  היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,והּמל. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף  עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד  הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם  ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי „. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם  את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב  עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהן ונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ
-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ

עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא  ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא  עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּבבּתי  ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ּומֹוסיף ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָֹּכנסּיֹות.
מּכל  בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים יׂשראל', ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבעּמ
ׁשּמברכין  ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעּמים'

ּכמטּבען ּברכֹות ׁשלׁש הרי הרגיל]ּבּתפּלה; .[כלשונם ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹ
'הּׁשֹוכן  ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש על מתּפּלל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹרביעית
מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל - חמיׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבצּיֹון';
על  מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; 'הּבֹוחר ּבּה: ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָוחֹותם
'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, האל ׁשּירצה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכהנים
ּׁשהּוא  מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל מתחּנן - ׁשביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכהנים';
עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: וחֹותם לׁשֹונֹו, צחּות לפי ְְְְִֵֶַַַָָיכֹול
ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו להּוׁשע, צריכין ׁשעּמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

ְִָּתפּלה'.
הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות את הּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹות הּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â) ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם

אפּלּוּבסיני  ּכּלּה,. הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻ
לׁשמע  יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה ל ׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין

לחּזק  אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון ּדת - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּגבּורה האמת  ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹומעּה
.Ê לאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום

ּדֹוחין הּׁשּבת  ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
הּׁשּבת. ֶַַָאת
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הּבלּועין  הּכלים נטמאּו - הּלבנה את אֹו העץ את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּזב
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָָֹׁשּבתֹוכן;

ולא „. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
הּנּדה  ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאברים  מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ
קמטֹוזב ‰. ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט [- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ

ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבקצה
מּפי  ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע אׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ"וכל
והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה נגיעה; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, אצל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגלּוי

הּסתרים ּבבית ׁשּיסיט בגוף]לא מוסתרים מקומות היה [- . ְְִִֵֶַָָָָֹ
נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ּבקמטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּקנה
ּבבית  ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּמסיט
הּמסיט  ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסתרים

טמא. הּסתרים ְְִֵֵַָָּבבית
.Â אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הם ריע][הכ למרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
אכלין  אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכאּלּו
ּכּלן  הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין,

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון
.Ê הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן ׁשּכחֹו[- ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
חלש]רע עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק [גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֹ

[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ
בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק [כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ
הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו -] ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּדלת ועל הּקֹורה מוטין]ועל מחּברין [כשהן ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבטיט
ּבספינה  יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהסיט

להמיט יכֹולה ׁשאינּה לנוד]ּגדֹולה הּנס [- על אֹו ר ּבאדם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבאילן  ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ּבזמן הּספסל על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובסֹוכה
מּצד  עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ׁשהן ּובדלת ּובקֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכבׁש

טהֹור. זה הרי ֲֵֶֶָָאחד,
.Á מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את [- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ

וזה  מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּדלת,
הּטמא  אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. - ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפֹותח
הּטהֹור  ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - הּטהֹור את ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעלה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - הּטמא את ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעלה
.Ë מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור אם [- - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָ

אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מן  ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ּבעֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵּבין

טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - טֹוענין אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמֹור,
טהֹור. קל, מּׂשאֹוי היה ְִַַָָָואם

.È ׁשהּכה טהֹור וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּטמא  הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; הּטהֹור, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת

עליו  נׁשען ּכאּלּו ונמצא הּטהֹור נֹופל, ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ְִֵטמאין.

.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
למעלה  ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף  - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

א  אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי זה על הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים ׁשּנּׂשאּו[דברים ְְִִֵֵֵֶַָָ

זה  הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
הם  ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ּוכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא,
לי  ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ

ט  ¤¤ּפרק
אם ּדבר ‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה  אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן  ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח [הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן  על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן -] ְִִֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע והם ׁשאינֹו גשר, -] ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מחּבר משופעים] הּנגר ׁשאינן על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט[יתד] ועל הּמנעּול ספינה]ועל ּובׁשעה [של , ְְְְַַַַַָָָ

ולא  הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ְְֱֲֳִִִִִִִִִֵֶַָָֹׁשהּקיׁש
על  אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָנפלּו
קֹורה  אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן ְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻסֹוכה

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת עבה]אֹו אֹו[קורה , ְְִִִֶֶַַַָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָעל

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹ
ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
זה  הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק הּתּנּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻמן

.טמא  ֵָ
ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד ; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט „. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב
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להן  נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית
ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי

לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, לי,זמן ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË לֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמן
ׁשאכל  זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּדגנ

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, הדם]ּכזית לאחר [זריקת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - רבינו]זריקה ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִֶַָָָ

ּבין  זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
זריקה. ְְִַַָלאחר

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּכדי ּביתזכּות ׁשאין הּזה ּובּזמן הֹואיל [מקדש]; , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי  על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא
.ÁÈ ּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
אבל  ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא

ּבּׁשּוק בקדשים]לא זלזול ּבהלכֹות [שזה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַֹ
מּפני  נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָאּסּורי

ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; ּבׂשר -]ׁשהּוא הּבכֹור,[ששותפים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹֹ
מנה ּכנגד מנה לׁשקל מול מּתרין חלק משקל ע"פ [חולקים ְְִִֶֶָָָָָֹֻ

.חלק]
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את [שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ

עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד [-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות  מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר
ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין [שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ

ולא  ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן
קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנפּדין
נֹולד  אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ולא  מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹּבּבכֹור

ויּׁשחט  קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקרב,
ָָעליו.

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה [כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן [נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור  אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין [יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לא ועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּבין ניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Â ּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה  הּוא מן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי  - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי  ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה  אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה  הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל  ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליו ואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מ ּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום  על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה [גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא  זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה  לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

.ּבדעּתֹו ְְַ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי  - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום  ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג ׂשפתֹו[נחתכה]ּדחּוק ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה אפּלּו חכם]- עליו;[תלמיד יׁשחט לא זה הרי , ְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
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zexeka zekld - zepaxwd xtq - lel` f"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום

-zepaxwdxtqzFxFkA zFkld¦§§
וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֶַָָָֹּבכֹורֹות;
ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ(ג)
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור

ּתזרק"עּמֹו ּדמם "ואת ׁשּנאמר: למדּו,, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַׁשּזה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
ּבאדם ‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ׁשלמים  ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות ׁשהיּו למות]ּבין כל [נוטות לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וכּלן  ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ּפטר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכֹור,
ֲִַֹלּכהנים.

נפּדין ·. - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹור ּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ
זֹורקין  קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה

ּבמע  ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
את  תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם  לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
למי  מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה  "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה „. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין
,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' לפני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

"וצאנ ּבקר ׁשּובכרת מּמקֹום ּדגן,- מעׂשר מביא אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
מביא  אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור מביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתה

אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּדגן, יאכל {מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
כחוליןכחוליןכחוליןכחולין))))}ּבמּומֹו היאהיאהיאהיא מקּבלין ((((הריהריהריהרי אין - הביא ואם . ְְְְִִִֵֵַ

ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּמּנּו,
(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה

ּבקדּׁשתן  ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.
ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשר מקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין [מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
בׁשנה  ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל

מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה . ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום [שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ

מֹונה  - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום בהריון לֹו [שהיה ְֳִֶֶָָָָ

נראהמלא] ׁשהרי אם [ראוי], אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע ְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלא

.Ë עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד
יֹום  ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר  מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפני ׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.È ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי [בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ
.·È ּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשר ׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד  טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר  חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום  ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד  וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל  אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; .ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָֹ

.‚È ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר 
תעׂשה  ּבלא אּלא עֹובר נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף  לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור
.„È ּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים
רּׁשאי  אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּבתרּומֹות  ּבארנּו הּגרנֹות ּוכבר ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
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להן  נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית
ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי

לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, לי,זמן ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË לֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן
מעׂשר  ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמן
ׁשאכל  זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּדגנ

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, הדם]ּכזית לאחר [זריקת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - רבינו]זריקה ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִֶַָָָ

ּבין  זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
זריקה. ְְִַַָלאחר

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּכדי ּביתזכּות ׁשאין הּזה ּובּזמן הֹואיל [מקדש]; , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי  על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא
.ÁÈ ּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
אבל  ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָּוכׁשהּוא

ּבּׁשּוק בקדשים]לא זלזול ּבהלכֹות [שזה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַֹ
מּפני  נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָאּסּורי

ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; ּבׂשר -]ׁשהּוא הּבכֹור,[ששותפים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַֹֹ
מנה ּכנגד מנה לׁשקל מול מּתרין חלק משקל ע"פ [חולקים ְְִִֶֶָָָָָֹֻ

.חלק]
.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט

להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ְִַמפׁשיט.

ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את [שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ

עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד [-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות  מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר
ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין [שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ

ולא  ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן
קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹנפּדין
נֹולד  אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ולא  מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר מּום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹּבּבכֹור

ויּׁשחט  קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה יהיה אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹקרב,
ָָעליו.

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה [כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן [נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור  אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין [יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לא ועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּבין ניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Â ּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה  הּוא מן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי  - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי  ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה  אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה  הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל  ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליו ואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מ ּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום  על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה [גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא  זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ë וׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה  לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

.ּבדעּתֹו ְְַ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי  - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום  ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג ׂשפתֹו[נחתכה]ּדחּוק ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה אפּלּו חכם]- עליו;[תלמיד יׁשחט לא זה הרי , ְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
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ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום

-zepaxwdxtqzFxFkA zFkld¦§§
וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ׁשּלא (ב) ְְִִִֵֵֶַָָָֹּבכֹורֹות;
ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ(ג)
עם הּמעׂשר וכללּתי ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ה)
ּכללֹו והּכתּוב אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבכֹור

ּתזרק"עּמֹו ּדמם "ואת ׁשּנאמר: למדּו,, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
- אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַׁשּזה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק
ּבאדם ‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ׁשלמים  ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות ׁשהיּו למות]ּבין כל [נוטות לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וכּלן  ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ּפטר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכֹור,
ֲִַֹלּכהנים.

נפּדין ·. - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹור ּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ
זֹורקין  קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה

ּבמע  ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
את  תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם  לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
למי  מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה  "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה „. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין
,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' לפני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת

"וצאנ ּבקר ׁשּובכרת מּמקֹום ּדגן,- מעׂשר מביא אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
מביא  אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור מביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתה

אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּדגן, יאכל {מעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
כחוליןכחוליןכחוליןכחולין))))}ּבמּומֹו היאהיאהיאהיא מקּבלין ((((הריהריהריהרי אין - הביא ואם . ְְְְִִִֵֵַ

ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּמּנּו,
(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה

ּבקדּׁשתן  ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Ê לוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.
ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשר מקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין [מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
בׁשנה  ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל

מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה . ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום [שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ

מֹונה  - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום בהריון לֹו [שהיה ְֳִֶֶָָָָ

נראהמלא] ׁשהרי אם [ראוי], אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע ְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלא

.Ë עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד
יֹום  ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
לאחר  מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּיֹום

לפני ׁשנתֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָּגמר
יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר ְְְְִֵֶַַַַַַָָֹמּום

ְֵֵָויאכל.
.È ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי [בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר  ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ
.·È ּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשר ׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד  טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר  חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום  ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד  וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל  אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; .ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָֹ

.‚È ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר 
תעׂשה  ּבלא אּלא עֹובר נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף  לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור
.„È ּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין

לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים
רּׁשאי  אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּבתרּומֹות  ּבארנּו הּגרנֹות ּוכבר ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
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צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ
אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד

רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא
.Ë לּממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּׁשּלא  ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
את  ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר.הּטרפה  מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Èהּואּב ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדש כֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ

ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ואם  יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו

ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט הּכהנים [יהנו]ּבמּומֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא, ְְְְִִֶֶַַֻּבעֹורֹו;

.‡È מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם אבל [צמרו]- ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

הּוא  הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכל
ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּור
אֹותֹו הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
ּבמעׂשר  וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצמר
זֹו ּגזרה ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבהמה.
לכּפרה  ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשּינׁשר  הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  ּתמים ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן.

מּום. ַַּבעל
.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ

הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיה ּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ
הּצמר תלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר  הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש הּסיטחׁשּוב, מלא האֹורג שיעור . -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר

ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

ה'תשע"ד  תשרי א' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבּבכֹורה ‡. חּיבת הּׁשּתפין, "ּבקרּבהמת נאמר לא . ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּפרה  ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי  - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום  ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל  ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ
ּפרתֹו.· עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - מן לנכרי ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני  רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הישראל המקּבל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] לאחר ּופסקהכסף הּׂשכר [סיכם], ׁשּיהיה עּמֹו ְִִֶֶַַָָָ

ברווח]ּביניהן יתחלקו הבהמות יתייקרו אם ּפחתּו[- ואם , ְֲִִֵֵֶ
הן,[יוזלו] יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ּפחתּו ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון  אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי
נעׂשה  - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן יגּבה מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּבֹות
הּגֹוי  יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכמי
ולד  אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ּופטּורין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאמצע,
עליהן  לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי - חּיבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולדֹות

ְרׁשּות.
מּגֹוי ‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל

בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא [בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל  הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה  קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק  ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל  ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא [כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי  - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה  מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹות חלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעד הּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹותק  הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם  .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקח הּבכֹורה  ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי [שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה  זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן  הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
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מ  ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו  יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.·È הּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי  עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו  יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ
.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא [דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ

הרי  זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון
עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם  ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן [מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂË לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה  מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו  ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ
.ÊË הרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

ויּׁשחט  ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
הרֹוע  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביד של]והּבכֹור ּכהן,[- הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא עדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּבכֹור
ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, וחֹוׁשדין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָנאמן;

לֹו.
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

זה  את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ
כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודין בכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ

נאמנין  אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא  אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על  לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;
.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור

זה  מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן  ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים [שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ זה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן 
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא  והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ׁשּנתנּוהּוׁשּמא ּבעת היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
.לֹו'

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות  'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא ּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו.חּוץ  ְְִַמּבכֹור

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה  אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמים רגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום
.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין

עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ

לּכ ּגלּוי הּמּום היה לֹו. רגלֹורֹואין אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון ל, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
מדקּדק  ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; .על ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אף „. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּכגֹון  ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה ׁשּמת.הרי ּכבכֹור ויּקבר ; ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא [סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ
ונמצאת  ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת

ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל [מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
ּפי  על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;

יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,
.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה לדּקה,הרי רביע מׁשּלם? וכּמה ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּומחצה

הּבהמה ּבעל אֹותּה[הגסה]את יׁשהה ׁשּלא ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
מום] בה יפול טרם יותר ,[מלהקריבה עוד נקנס - [ובדקה

הוראת  על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל

יׂשר חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל אל.ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ׁשאין  חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא  ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין  זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,
.Á אין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד

לבׂשר  ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין
עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לא העגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ
מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור

צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ
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צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ
אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד

רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא
.Ë לּממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּׁשּלא  ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
את  ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר.הּטרפה  מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Èהּואּב ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדש כֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ

ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ואם  יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו

ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט הּכהנים [יהנו]ּבמּומֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט והּוא, ְְְְִִֶֶַַֻּבעֹורֹו;

.‡È מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם אבל [צמרו]- ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

הּוא  הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכל
ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָאסּור
אֹותֹו הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָאחר
ּבמעׂשר  וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצמר
זֹו ּגזרה ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבהמה.
לכּפרה  ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
ׁשּינׁשר  הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבין  ּתמים ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן.

מּום. ַַּבעל
.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ

הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיה ּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ
הּצמר תלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ
מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר  הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשהּוא  ּבכל ּומקּדׁש הּסיטחׁשּוב, מלא האֹורג שיעור . -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר

ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

ה'תשע"ד  תשרי א' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבּבכֹורה ‡. חּיבת הּׁשּתפין, "ּבקרּבהמת נאמר לא . ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּפרה  ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי  - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום  ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל  ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ
ּפרתֹו.· עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח

רּׁשאי  ׁשאינֹו ּפי על אף - מן לנכרי ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני  רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הישראל המקּבל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] לאחר ּופסקהכסף הּׂשכר [סיכם], ׁשּיהיה עּמֹו ְִִֶֶַַָָָ

ברווח]ּביניהן יתחלקו הבהמות יתייקרו אם ּפחתּו[- ואם , ְֲִִֵֵֶ
הן,[יוזלו] יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ּפחתּו ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון  אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי
נעׂשה  - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן יגּבה מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּבֹות
הּגֹוי  יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכמי
ולד  אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ּופטּורין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאמצע,
עליהן  לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי - חּיבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולדֹות

ְרׁשּות.
מּגֹוי ‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל

בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא [בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל  הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה  קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק  ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל  ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא [כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי  - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה  מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹות חלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעד הּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹותק  הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם  .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן  ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקח הּבכֹורה  ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות  הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי [שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה  זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן  הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
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מ  ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו  יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.·È הּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי  עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו  יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ
.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא [דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ

הרי  זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון
עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם  ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן [מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂË לדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה  מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו  ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ
.ÊË הרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

ויּׁשחט  ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
הרֹוע  ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּביד של]והּבכֹור ּכהן,[- הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא עדין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּבכֹור
ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, וחֹוׁשדין ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָנאמן;

לֹו.
.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

זה  את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ
כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודין בכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ

נאמנין  אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא  אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על  לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;
.ÁÈ עד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור

זה  מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן  ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים [שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ זה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן 
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא  והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ׁשּנתנּוהּוׁשּמא ּבעת היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ
.לֹו'

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות  'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא ּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו.חּוץ  ְְִַמּבכֹור

הּגלּויין ·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה  אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמים רגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום
.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין

עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ

לּכ ּגלּוי הּמּום היה לֹו. רגלֹורֹואין אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון ל, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
מדקּדק  ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכהן  עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; .על ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אף „. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּכגֹון  ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור  זה ׁשּמת.הרי ּכבכֹור ויּקבר ; ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא [סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ
ונמצאת  ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת

ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל [מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
ּפי  על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;

יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,
.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי

מּביתֹו ויׁשּלם יּקבר, זה לדּקה,הרי רביע מׁשּלם? וכּמה ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּומחצה

הּבהמה ּבעל אֹותּה[הגסה]את יׁשהה ׁשּלא ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
מום] בה יפול טרם יותר ,[מלהקריבה עוד נקנס - [ובדקה

הוראת  על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל

יׂשר חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל אל.ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
.Ê על ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל

ׁשאין  חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא  ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ּתמים  ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין  זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,
.Á אין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד

לבׂשר  ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין
עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לא העגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ
מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור

צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



zexekaקד zekld - zepaxwd xtq - ixyz 'b ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,
ׁשהרי  - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין

הּבית  ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל .מּדעת ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָ
.Ê נאמן ,לפיכ הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא

מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי
ּבמּומֹו אֹותֹו .ואֹוכל ְְֵ

.Á חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;

מן ּתמימי  ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ן ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ּדבר  לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ׁשהן הּבכֹורה; מּפני - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין
.Ë חּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח

ׁשביעיתּבּבכֹורה  מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
לעׂשֹות  רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; מן ּפטּורה זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָהרי
ׁשּבת  "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסחֹורה
חּיבת  ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא לאכלה", לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
ּפרֹות  מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, מׂשּתּכר זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּבכֹורה
ׁשאסּור  אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשביעית.
ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ּבדברים סחֹורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלעׂשֹות
אסּור  וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָָָּבתרּומֹות,
על  למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ּבּבכֹורֹות, סחֹורה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֻלעׂשֹות

ׁשּבארנּו. ְֵֶֶֶַּדר
.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ

למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא
.‡È להן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין

ּבּזמן  לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין  ּבעלי להן .ׁשּׁשמין ֲִִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ד  תשרי ג' קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבהמֹות ‡. מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ׁשּיּולדּו ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָטהֹורֹות
ּבקר  מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹו'". ְָֹוצאן
ונֹוהג ·. ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר

הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא [בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא  ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת  ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל
ּכהני ‚. ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ויׂשראלּיים.הּכל לוּיים ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּדמֹו„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה  - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָודין

היסֹוד ּכנגד אחת המזבח]זריקה אמּוריו [בסיס ּומקטירין , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכׁשאר [אבריו] ּבירּוׁשלים, לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ;ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָ

לּבעלים, ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻקדׁשים
ּבין  מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכפסח.

מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָׁשהפריׁשֹו
לפי ‰. ּתמים, ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשה ׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ
מכירה רבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

ׁשהּמֹוכר  לי, ויראה ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכללֹו,
לֹוקה  אינֹו ּולפיכ לֹוקח; קנה ולא ּכלּום, עׂשה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמעׂשר
ּתאר, יפת ּוכמֹוכר לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.Âסֹופרים חכמים]מּדברי ּבעל [- אֹותֹו למּכר ׁשאסּור , ְְְִִִִֵֶַַָֹ

אין  ,לפיכ חי; ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ׁשחּוט ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּום,
ּבּמעׂשר מנה ּכנגד מנה במשקל]ׁשֹוקלין חולקים לא -], ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני - ּבּבכֹור ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַּכדר
.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מומו]ּומעׂשר ,[מפני ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ּגזרּו לא ליתֹומים, אבדה הׁשב מּפני ּכדרּכֹו; למכרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻמּתר
ָָעליו.

.Áועֹורֹו וגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻמעׂשר
הבליע ועצמֹותיו  ואם ּבלבד. ּבׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּכל [כלל] ּומכר והּגידין, והחלב העֹור ּבדמי הּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמי
והבליע  יקרים, העצמֹות ּדמי היּו ואם מּתר; - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי הּבׂשר ְְֲִֵֵַָָָָָֻּדמי
.Ë מאליו זה 'מּום לֹומר: מעׂשר, מּומי על נאמנין ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל

לדעת' נעׂשה ולא נאמנין [בכוונה]ּבא, ׁשאינן אּלּו אפּלּו ; ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מעׂשר  מּומי אדם ורֹואה הּמעׂשר. על נאמנין הּבכֹור, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
מּום  יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה; היה אם - ּומּתירֹו ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֻׁשּלֹו,
מּום  ּבעל הּמעׂשר ונמצא יעּׂשר, ּכ ואחר עדרֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָּבכל

ְִִָמּתחּלתֹו.
.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה  זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן  טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן  הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר  ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין  - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות  ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי  - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן  ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר  והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין  הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי [כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף  אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים  ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן  ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,
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ּבהמת  אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּבכֹורה  מן עליו נפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכל  נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין  ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.·Èּבארנּו לארּבעים ּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה  ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד  מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת ריקנית [מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר

ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו ה]ׁשל['כדור' [חוט ערב[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ
.טוויה]

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה  מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו . [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחת לכלב] ּכל , הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא  ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻרּבֹו,

ְְֵַַלמפרע.
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא

ּדפן  ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
ׁשהרב [הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילה הראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק  זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא  ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע [סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו  ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה  הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈ- לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אֹו רחם, ּפטר ׁשהרי רחמּההּבכֹור, ׁשּיפטר עד נפטרה, לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.ולדּה ְָָ
.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי [ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה
.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק [ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד

ה'תשע"ד  תשרי ב' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה זכרים [לא ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

קדם  ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו אפּלּו -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין הֹואיל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד;

אי  מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק והּׁשני ּכלּום;הּכחּוׁש, לּכהן ן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
וכן  הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק - החי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזה
יצאת  הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה זכר ילדה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָאם
עליו  מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין לפיכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתחּלה;

ְָָָהראיה.
וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר [ולא ; ְֵֵֶַָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני ל ּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן  אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי  זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא  אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
ּכאן  אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, נֹולדה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנקבה
ּבּכרה  אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּכהן
לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואחת
מת  הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק מהם אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל
וכן  הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין מהן, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

הּוא. ּבכֹור ְְֵספק
מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל

לבעליו  מּידֹו;ויאכל אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ
מקריב  ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם
וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ואין מי ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואת  נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל  ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי  אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, .הּדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
ּבכֹור ‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים

ּביניהן  הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו את מּכיר מהן אחד .ׁשאין ִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Â עם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

הּמֹוציא  - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה  ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל  ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
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הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,
ׁשהרי  - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין

הּבית  ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל .מּדעת ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָ
.Ê נאמן ,לפיכ הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא

מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי
ּבמּומֹו אֹותֹו .ואֹוכל ְְֵ

.Á חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;

מן ּתמימי  ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ן ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ּדבר  לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ׁשהן הּבכֹורה; מּפני - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין
.Ë חּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח

ׁשביעיתּבּבכֹורה  מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
לעׂשֹות  רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; מן ּפטּורה זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָהרי
ׁשּבת  "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָסחֹורה
חּיבת  ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא לאכלה", לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
ּפרֹות  מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, מׂשּתּכר זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּבכֹורה
ׁשאסּור  אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשביעית.
ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ּבדברים סחֹורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלעׂשֹות
אסּור  וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָָָּבתרּומֹות,
על  למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ּבּבכֹורֹות, סחֹורה ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֻלעׂשֹות

ׁשּבארנּו. ְֵֶֶֶַּדר
.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ

למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא
.‡È להן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין

ּבּזמן  לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין  ּבעלי להן .ׁשּׁשמין ֲִִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ד  תשרי ג' קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבהמֹות ‡. מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ׁשּיּולדּו ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָטהֹורֹות
ּבקר  מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹו'". ְָֹוצאן
ונֹוהג ·. ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר

הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא [בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא  ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת  ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל
ּכהני ‚. ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ויׂשראלּיים.הּכל לוּיים ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּדמֹו„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה  - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָודין

היסֹוד ּכנגד אחת המזבח]זריקה אמּוריו [בסיס ּומקטירין , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכׁשאר [אבריו] ּבירּוׁשלים, לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ;ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָ

לּבעלים, ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻקדׁשים
ּבין  מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכפסח.

מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָׁשהפריׁשֹו
לפי ‰. ּתמים, ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשה ׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ
מכירה רבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

ׁשהּמֹוכר  לי, ויראה ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכללֹו,
לֹוקה  אינֹו ּולפיכ לֹוקח; קנה ולא ּכלּום, עׂשה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמעׂשר
ּתאר, יפת ּוכמֹוכר לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.Âסֹופרים חכמים]מּדברי ּבעל [- אֹותֹו למּכר ׁשאסּור , ְְְִִִִֵֶַַָֹ

אין  ,לפיכ חי; ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ׁשחּוט ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּום,
ּבּמעׂשר מנה ּכנגד מנה במשקל]ׁשֹוקלין חולקים לא -], ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני - ּבּבכֹור ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַּכדר
.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מומו]ּומעׂשר ,[מפני ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ּגזרּו לא ליתֹומים, אבדה הׁשב מּפני ּכדרּכֹו; למכרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻמּתר
ָָעליו.

.Áועֹורֹו וגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻמעׂשר
הבליע ועצמֹותיו  ואם ּבלבד. ּבׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּכל [כלל] ּומכר והּגידין, והחלב העֹור ּבדמי הּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמי
והבליע  יקרים, העצמֹות ּדמי היּו ואם מּתר; - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי הּבׂשר ְְֲִֵֵַָָָָָֻּדמי
.Ë מאליו זה 'מּום לֹומר: מעׂשר, מּומי על נאמנין ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל

לדעת' נעׂשה ולא נאמנין [בכוונה]ּבא, ׁשאינן אּלּו אפּלּו ; ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מעׂשר  מּומי אדם ורֹואה הּמעׂשר. על נאמנין הּבכֹור, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
מּום  יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה; היה אם - ּומּתירֹו ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֻׁשּלֹו,
מּום  ּבעל הּמעׂשר ונמצא יעּׂשר, ּכ ואחר עדרֹו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָּבכל

ְִִָמּתחּלתֹו.
.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה  זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן  טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן  הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר  ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין  - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות  ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי  - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן  ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר  והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין  הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי [כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף  אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים  ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן  ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,
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ּבהמת  אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּבכֹורה  מן עליו נפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכל  נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין  ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.·Èּבארנּו לארּבעים ּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה  ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד  מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת ריקנית [מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
עד  רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּפֹוטר

ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו ה]ׁשל['כדור' [חוט ערב[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ
.טוויה]

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה  מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו . [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחת לכלב] ּכל , הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא  ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻרּבֹו,

ְְֵַַלמפרע.
.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא

ּדפן  ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש
ׁשהרב [הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילה הראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊË עּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק  זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא  ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע [סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו  ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה  הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈ- לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אֹו רחם, ּפטר ׁשהרי רחמּההּבכֹור, ׁשּיפטר עד נפטרה, לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.ולדּה ְָָ
.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי [ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ

אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה
.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק [ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד

ה'תשע"ד  תשרי ב' שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה זכרים [לא ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

קדם  ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו אפּלּו -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין הֹואיל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד;

אי  מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק והּׁשני ּכלּום;הּכחּוׁש, לּכהן ן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
וכן  הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק - החי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזה
יצאת  הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה זכר ילדה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָאם
עליו  מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין לפיכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתחּלה;

ְָָָהראיה.
וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ

לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר [ולא ; ְֵֵֶַָָֹ
את  נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני ל ּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן  אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי  זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא  אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
ּכאן  אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, נֹולדה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנקבה
ּבּכרה  אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּכהן
לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואחת
מת  הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק מהם אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל
וכן  הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין מהן, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

הּוא. ּבכֹור ְְֵספק
מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל

לבעליו  מּידֹו;ויאכל אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ
מקריב  ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם
וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ואין מי ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואת  נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל  ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי  אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, .הּדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
ּבכֹור ‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים

ּביניהן  הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו את מּכיר מהן אחד .ׁשאין ִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Â עם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד

הּמֹוציא  - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה  ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל  ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
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ixyzקו 'bÎlel` g"k w"yÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום

.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ ש "ק כ "ח אלול ֿ ג 'תשרי 
― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה לֹו x`eanyוהיא dn ixg` .ipy aly) ְְֳִִַַָָָ
(fhw xeriy Ð iw devnaנגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,wxt) ְְְְִִֵֶָָ

(ci"יגּלח הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
(h ,ci `xwie)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר .(bv dyr zevn)ֿאת ְְְִִֶֶַָֹ

h)ּדבריהם ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה:
ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמצרע

fr)עצמּה dyr zevn)קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת bv)ּתגלחּתֹו dyr zevn) ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת הּמּׂשגתוהּתכלית ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻ

ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת
miycw)ּבתגלחּתֹו lek`l Ð dpey dxhnl eizepaxw z`ade). ְְְִַ

מּנזירּות ו' למצרע?(cn:)ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה exfp)אּלא inia),הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא

ויֹולדת lek`lוזבה ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְְֶֶָָ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaקדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ

dr)לכן dyr zevn)מחּסרי "ארּבעה ֿ ּדבריהם: את ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",

ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחת(cgia)אֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ
מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבח(en.)נזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ְְְְְְִִַָָָָָָֹונמצא
והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר eh.)מּתנאיה. xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
(eniizqdy)ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ֿ אֹותם ּכל ׁשּיעׂשה עד (zepaxwd,לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
(mi`xwp,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ הּקרּבנֹות, את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאת(l"fgy)ּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. (xifpהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

(:`i Ð d dpyn a wxt(oeyla `hazny in)נזיר ֲִִֵָ"הריני
נזיר לגּלח נזיר(`xg)ועלי קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבעדֹו xg`d)ויקריבם xifpd)ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ֿ ידי ועל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, bv)מהלכֹות dyr zevn). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום

.‚˜ .·˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ב מנּגעהּמצוה ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגדים: צרעת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי מּטּמאים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאי
מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹקריעה

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה ּבּכתּוב ֿ ּׁשּנאמר wxtמה mirbp zkqn) ֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
(`i.

― הק"ג מנּגעהּמצוה ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻ
מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמא
ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻצרי

מטּמא. ואי ְְִֵֵֵַַמּטּמא

ה'תשע"ד  תשרי א' חמישי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ד  תשרי ב' שישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ד  תשרי ג' קודש שבת יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי
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lel` f"kÎe"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‡È ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין
אבל  לקּוחין; הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין -ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם

ּפטּורין  אּלּו .הרי ְֲִֵֵ
.·È לּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

נֹולדּו ּברׁשּותֹו ׁשהרי .להתעּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַ
.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ
מן  ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּתנֹות

ֲֵַַהּמעׂשר.
.„È ּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל

הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ואמו מּומין, [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ
אחד] ממין ּדפןלא ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ,[נולד ְְְֵֵֶַָֹ

זמן מלידתו]ּומחּסר ימים ז' תוך מן [- ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְְִִֵֶַַָֻ
- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.

הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשה אינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ
ֵהן.רבינו]

.ÂË ׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.

ׁשּכיון  לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת
ׁשּלקח  ּכמי זה הרי - להתעּׂשר ראּוי זמן  מחּסר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאין

ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,
.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

הּמעׂשר  מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר טלאים ּבת ,לפיכ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן [קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd ixyz 'b - b"ryz'd lel` e"k -

ה'תשע"ג  אלול כ"ו ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ו ֿ כ "ז אלול 

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ב ּבּמצרעהּמצוה הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

אׁשרֿ "והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדי
ֿ ׂשפם ועל פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבֹו

יקרא" טמא וטמא dn)יעטה ,bi `xwie)ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה ׁשּנאמר(rixfz)מצות "לפי : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(lecb odka)"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא k`,"ראׁשֹו my) ְְְִִָָָֹֹֹ
(iּבגדיו" מקּים: אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יכֹול ,ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ

מּכהן חּוץ ֿ אדם ּבכל פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹיהיּו
ּגדֹול ּכהן אף ― הּנגע" ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ְֲֵֶֶַַַַַָָֹּגדֹול,
יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹיהיּו

xt`)ּפרע lcbd xry `xwp jk)ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, . ְִִֵֶֶַָָ
אצלנּו: הּוא והּכלל ֿ תעׂשה, ּבלא ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו
יכֹול אּתה אם ֿ תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה ֿ מקֹום ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם מּוטב; ֿ ׁשניהם את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים
ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ׁשּמצאנּו וכיון ֿ תעׂשה". ֿ לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאת
עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ּפֹורע נצטרע אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּגדֹול
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו נמסר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר
ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעׂשֹות

אתֿ(my)ספרא ֿ המטּמאין וכל נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ענינֹו: יקרא". טמא וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהאדם

ֿ טמא mxet)ּכל epi`y)ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צרי ְְְִִֵֶַַַָָָ
והּוא: ln`,טמא, dta fixkiy e` ,xnelk xkid oikixvy) ְֵָ

"fixki"y rxevnak e` ,zrxevnae mi`nh x`ya epiide
fixkdl jxev `l` oi` f`y dnixte drixt ipniq zervn`a

(dta ynnטמא ׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׂשים

נתּבאר ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשהּנֹוגע
ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה zexkidd)ׁשהּכר ipniq lk)חֹובה ְֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

אמרם והּוא bk.)לנׁשים, dheq)ואין ּופֹורם ּפֹורע "האיׁש : ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
עֹוטה אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת dicbaa)האּׁשה dqkn)על ֲִֶֶַַַָָָָ

עצמּה על ּומֹודיעה dta)ׂשפם ynn dfxkda)ּכׁשאר ְְִִַַָָָָָ
dpi`cהּטמאים wqt d dkld e wxt zrxv z`neh 'ldae) ְִֵַ

(dher.

ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

המפרׁש הּמעׂשה ידי על ֿ הּצרעת מן הּטהרה ְְְֲֳִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּתהא
ci)ּבּמקרא `xwie)ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

mixibxbn `veid Ð mec` uina dreav xnv zqit)
(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd
ֿ ּׁשּנזּכר. מה ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ֿ הּטמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמן

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים ―ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֿ טמא ׁשּכל ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר d`fdאחר in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt` mrוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּׁשליׁשי
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּיים.
ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹמצוה

ci)נגעים wxt). ְִָ
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ה'תשע"ג  אלול כ"ח שלישי יום

.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ ש "ק כ "ח אלול ֿ ג 'תשרי 
― הקי"א להתּגּלח,הּמצוה הּמצרע ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׁשנּיה הּטהרה לֹו x`eanyוהיא dn ixg` .ipy aly) ְְֳִִַַָָָ
(fhw xeriy Ð iw devnaנגעים ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,wxt) ְְְְִִֵֶָָ

(ci"יגּלח הּׁשביעי בּיֹום "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
(h ,ci `xwie)מּקדם הזּכרנּו ּוכבר .(bv dyr zevn)ֿאת ְְְִִֶֶַָֹ

h)ּדבריהם ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹמצוה:
ּתגלחת מנינּו טעם מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ּבפני מצוה קרּבנֹותיו והבאת עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹמצרע

fr)עצמּה dyr zevn)קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו והבאת bv)ּתגלחּתֹו dyr zevn) ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָ

קרּבנֹותיו, להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ׁשהּמצרע, ―ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּתכלית אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת הּמּׂשגתוהּתכלית ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻ

ּתלּויה טהרתֹו ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו ְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָֹמהבאת
miycw)ּבתגלחּתֹו lek`l Ð dpey dxhnl eizepaxw z`ade). ְְְִַ

מּנזירּות ו' למצרע?(cn:)ּובפרק נזיר ּבין "מה אמרּו: ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבימיו ּתלּויה טהרתֹו ׁשּזה exfp)אּלא inia),הּנזיר ּכלֹומר: , ְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה טהרתֹו ְְְְְְֳִִִַַַָָָָָֹֹּומצרע
ּכמֹו ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ׁשּיביא עד ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּנתּבאר
לכן, ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻקרּבנֹותיו
ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכלית
קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו הביא; ׁשּלא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹותיו
זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ּכּפרתֹו להׁשלים ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻהיא

ויֹולדת lek`lוזבה ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְְֶֶָָ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaקדם הזּכרנּו ּוכבר .ְְְִֶַָֹ

dr)לכן dyr zevn)מחּסרי "ארּבעה ֿ ּדבריהם: את ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אּלא ּכּפרה, מחּסר הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה",

ּבכללּותם הּמעׂשים הּתגלחת(cgia)אֹותם ּכלֹומר: , ְְְֲִִִַַַַַַָָָ
מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו מּתירים ― קרּבן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהבאת
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ּבלעדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמסּפיק
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
ּבימי עליו אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק הּזבח(en.)נזירּותֹו. על "ּגּלח אמרּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
לֹו". עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ְְְְְְִִַָָָָָָֹונמצא
והּזבח הּזבח מּתנאי היא ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּנה

ּבּתֹוספּתא עֹוד ונתּבאר eh.)מּתנאיה. xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
(eniizqdy)ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִֵֵַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ֿ אֹותם ּכל ׁשּיעׂשה עד (zepaxwd,לּמתים" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
(mi`xwp,מּנזירּות ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח הּדּודוהּוא ּתחת ׂשערֹו ויזרֹוק מֹועד אהל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ואּתה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ֿ הּקרּבנֹות, את ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויקריב

להבאת(l"fgy)ּתמצאם קֹוראים הּמקֹומֹות ּברב ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו ּובפרּוׁש 'ּתגלחת'. (xifpהּקרּבנֹות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

(:`i Ð d dpyn a wxt(oeyla `hazny in)נזיר ֲִִֵָ"הריני
נזיר לגּלח נזיר(`xg)ועלי קרּבנֹות ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבעדֹו xg`d)ויקריבם xifpd)ׁשהּתגלחת ל נתּבאר הּנה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

חלק ׁשהם ,ּבכ והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיא
ּדין יסּתּלק יחד הּכל ֿ ידי ועל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמּמּנה,
היא הרי טמאה ּתגלחת אבל יין. הּנזיר ויׁשּתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּנזירּות

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמצוה, bv)מהלכֹות dyr zevn). ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ה'תשע"ג  אלול כ"ט רביעי יום

.‚˜ .·˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ב מנּגעהּמצוה ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגדים: צרעת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי מּטּמאים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאי
מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹקריעה

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה ּבּכתּוב ֿ ּׁשּנאמר wxtמה mirbp zkqn) ֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
(`i.

― הק"ג מנּגעהּמצוה ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻ
מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמא
ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֻצרי

מטּמא. ואי ְְִֵֵֵַַמּטּמא

ה'תשע"ד  תשרי א' חמישי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ד  תשרי ב' שישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ד  תשרי ג' קודש שבת יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי
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lel` f"kÎe"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‡È ּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין
אבל  לקּוחין; הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין -ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם

ּפטּורין  אּלּו .הרי ְֲִֵֵ
.·È לּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח

נֹולדּו ּברׁשּותֹו ׁשהרי .להתעּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַ
.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ
מן  ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּתנֹות

ֲֵַַהּמעׂשר.
.„È ּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל

הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ואמו מּומין, [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ
אחד] ממין ּדפןלא ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ,[נולד ְְְֵֵֶַָֹ

זמן מלידתו]ּומחּסר ימים ז' תוך מן [- ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְְִִֵֶַַָֻ
- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.

הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשה אינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ
ֵהן.רבינו]

.ÂË ׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.

ׁשּכיון  לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת
ׁשּלקח  ּכמי זה הרי - להתעּׂשר ראּוי זמן  מחּסר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאין

ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,
.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

הּמעׂשר  מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר טלאים ּבת ,לפיכ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן [קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,
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ה'תשע"ג  אלול כ"ו ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ו ֿ כ "ז אלול 

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ב ּבּמצרעהּמצוה הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

אׁשרֿ "והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדי
ֿ ׂשפם ועל פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבֹו

יקרא" טמא וטמא dn)יעטה ,bi `xwie)ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבספרא אמרם היא עׂשה ׁשּנאמר(rixfz)מצות "לפי : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(lecb odka)"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא k`,"ראׁשֹו my) ְְְִִָָָֹֹֹ
(iּבגדיו" מקּים: אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יכֹול ,ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ

מּכהן חּוץ ֿ אדם ּבכל פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹיהיּו
ּגדֹול ּכהן אף ― הּנגע" ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ְֲֵֶֶַַַַַָָֹּגדֹול,
יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹיהיּו

xt`)ּפרע lcbd xry `xwp jk)ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, . ְִִֵֶֶַָָ
אצלנּו: הּוא והּכלל ֿ תעׂשה, ּבלא ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו
יכֹול אּתה אם ֿ תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה ֿ מקֹום ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם מּוטב; ֿ ׁשניהם את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים
ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ׁשּמצאנּו וכיון ֿ תעׂשה". ֿ לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאת
עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ּפֹורע נצטרע אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּגדֹול
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו נמסר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר
ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעׂשֹות

אתֿ(my)ספרא ֿ המטּמאין וכל נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ענינֹו: יקרא". טמא וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָהאדם

ֿ טמא mxet)ּכל epi`y)ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צרי ְְְִִֵֶַַַָָָ
והּוא: ln`,טמא, dta fixkiy e` ,xnelk xkid oikixvy) ְֵָ

"fixki"y rxevnak e` ,zrxevnae mi`nh x`ya epiide
fixkdl jxev `l` oi` f`y dnixte drixt ipniq zervn`a

(dta ynnטמא ׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיׂשים

נתּבאר ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשהּנֹוגע
ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה zexkidd)ׁשהּכר ipniq lk)חֹובה ְֵֵֶֶֶֶָָֹֻ

אמרם והּוא bk.)לנׁשים, dheq)ואין ּופֹורם ּפֹורע "האיׁש : ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
עֹוטה אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת dicbaa)האּׁשה dqkn)על ֲִֶֶַַַָָָָ

עצמּה על ּומֹודיעה dta)ׂשפם ynn dfxkda)ּכׁשאר ְְִִַַָָָָָ
dpi`cהּטמאים wqt d dkld e wxt zrxv z`neh 'ldae) ְִֵַ

(dher.

ה'תשע"ג  אלול כ"ז שני יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

המפרׁש הּמעׂשה ידי על ֿ הּצרעת מן הּטהרה ְְְֲֳִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּתהא
ci)ּבּמקרא `xwie)ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ והּוא: , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

mixibxbn `veid Ð mec` uina dreav xnv zqit)
(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezy drteza mipiit`znd
ֿ ּׁשּנזּכר. מה ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ּומים צּפרים ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוׁשּתי
ׁשּבאר ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
המטהרים הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב.
ּכללי אחד מינים: ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי ֿ הּטמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻמן

הּטמאֹו מּמיני מינים לׁשני המיחדים ―ּוׁשנים הּכללי ת. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָֻֻ
אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֿ טמא ׁשּכל ּבּמים, הּטהרה ֳֳִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהּוא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין ּבּמים; ׁשּיּטהר d`fdאחר in) ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
(dxtd xt` mrוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

ּומים צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּׁשליׁשי
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻחּיים.
ּבמּסכת ― הראׁשֹונה מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְֳִִֶֶַַַָָָָָֹמצוה

ci)נגעים wxt). ְִָ
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i"yx
(‡).¯È˘ ¯ÂÓÊÓלוים ‰˘·˙.:(נביאים)של ÌÂÈÏ

העולם  בענין מדבר והוא בשבתות אותו שאומרי'
שבת: שכולו Í„ÒÁ.(‚)הבא ¯˜·· „È‚‰Ï בעת

·ÂÏÈÏ˙.הגאולה: Í˙ÂÓ‡Â הגלות צרת ובעוד
וטוב: נאה זה כל הבטחתך שתשמור בך להאמין

(„).Ï· ÈÏÚÂ ¯Â˘Ú ÈÏÚ:נימין עשרה של כנור
(Ê).Ú„È ‡Ï ¯Ú· ˘È‡:למטה האמור את
(Á).·˘Ú ÂÓÎ ÌÈÚ˘¯ Á¯Ù·'שהפרחת יודעי' אינם

על  לשונאיו שמשלם עד עדי להשמידם אלא אינה
להאבידם: ÌÂ¯Ó.(Ë)פניהם ‰˙‡Â משפטיך בכל

דינך: את עליהם מצדיקים שהכל העליונה על ידך
(‡È).ÔÚ¯ ÔÓ˘· È˙ÂÏ·.שררה של בשמן לבלותי

כמו טו)בלותי בשמן:(במדבר ·˘È¯Â.(È·)בלול
בשוררי: כמו ÌÈÚ¯Ó.בעוייני ÈÏÚ ÌÈÓ˜· על

שלא  הפרגוד מאחורי אזני שמעו עלי הקמים הרשעים
שמעתי: כך אותנו, לכלות Ó˙Î¯(È‚)יועילו ˜È„ˆ

.'Â‚Â Á¯ÙÈ בלבנון וכארז פירות לעשות כתמר
גזעו: בבית ˘˙ÌÈÏÂ.(È„)להחליף הצדיקים יהיו

ורעננים „˘ÌÈ.יצמחון:ÔÂ·ÂÈ.(ÂË)ה': שמנים
ה': ישר כי יגידו ואז יהיו

cec zcevn
(‡).˙·˘‰ ÌÂÈÏהדוכן על  לזמר הוקבע הזה  המזמור

Ï‰'.(·)בשבת: ˙Â„Â‰Ï ·ÂË'לה להודות  לנו וישר טוב 
כל: על  העליון לשמך בוקר:··Â˜¯.(‚)ולזמר בכל 

.Í˙ÂÓ‡Â: הלילות בכל  נגיד הבטחתך  Â˘Ú¯.(„)קיום ÈÏÚ
נימין : עשרה  בעל נגון כלי על  ·ÂÎ¯.נזמר  ÔÂÈ‚‰ ÈÏÚ על

המנגנים: כדרך  הקול  לבסם  בכנור מנגן  הפה  שבדבור  השיר
(‰).ÍÈÏÚÙ·:לי שעשית  הנסים Â‚Â'.במעשה È˘ÚÓ· כפל

במ"ש : להבינם:Â˜ÓÚ.(Â)הדבר  ואין עמוקים דברים  הם
(Ê).'Â‚Â ¯Ú· ˘È‡והיא זאת את  יבין לא  וכסיל ומפרש וחוזר

למטה: מפריחים:·ÁÂ¯Ù.(Á)האמורה  שהרשעים  Â‚Â'.במה ·˘Ú ÂÓÎכי עולם עד להשמידם  היא הכוונה אשר יבין לא
מעוה "ב : לטרדם  צדקתם שכר  מעט להם תפרעÂ‡˙‰.(Ë)משלם לא ואם העליונה על  ידך  עת ובכל  לעולם מרום  אתה  כי 

מותם: אחרי מהם  תפרע בחייהם Â‚Â'.(È)מהם ‰‰ ÈÎוימק בידם נכון האבדון ר"ל יאבדו אויביך הנה  כי ומפרש וחוזר
עצמותם : ויתפרדו הראם :Ì¯˙Â.(È‡)בשרם  כקרני תרומם קרני משל ·È˙ÂÏ.אבל  והוא  ודשן, לח  בשמן בראשי נבלל  אהיה

התענוג: רבוי  ÈÈÚ.(È·)על  Ë·˙Â: רעה בעין בי המביט  בהאויב  חפצה  תראה  תשמענה·˜ÌÈÓ.עיני מרעים עלי יקומו  בעת 
המרעים : אבדן והוא לשמוע שחפצה מה Á¯ÙÈ.(È‚)אזני ¯Ó˙Î:פירות להוציא הפורח הזה כתמר ובבנות בבנים  פרי יעשה

.‰‚˘È: בלבנון אשר הארז כקומת מעלה מעלה  ויעלה  התורה˘˙ÌÈÏÂ.(È„)יתגדל  לומדי ה ' בבית  וקבועים  נטועים יהיו
במ"ש:·Â¯ˆÁ˙.והחכמה: הדבר ÔÂ·ÂÈ.(ÂË)כפל „ÂÚ:ורטובים דשנים ויהיו והצמחה  תנובה  עוד  ירבו  זקנתם  בימי

(ÊË).„È‚‰Ï:מעשיו גמול  אחד  כל  שמקבל  הדבר סוף  כי בראותם עולה בו ואין ה' ישר  כי לכל  יודע  למען 

oeiv zcevn
(„).ÔÂÈ‚‰:דבור אנחנו·Ú¯.(Ê)ענין מל' כבהמה שוטה

כ)ובעירנו  חיהÌÈ‡¯Î.(È‡)יפריחו:ÂˆÈˆÈÂ.(Á):(במדבר שם 
וערבוב :·È˙ÂÏ.ראם : בלילה  כמו¯ÔÚ.מל ' ודשן לחות ענין 

רענן עלהו  יז)והיה כמו·˘È¯Â.(È·):(ירמיה הבטה ענין
קרוב  ולא לב)אשורנו כמוÈ˘‚‰.(È‚):(במדבר גדלו יתרבה

אחו  ח)ישגה  מל 'ÔÂ·ÂÈ.(ÂË)נטועים:˘˙ÌÈÏÂ.(È„):(איוב
והצמחה : לחותעÌÈÚ¯Â.שמנים :„˘ÌÈ.תנובה נין 

רענן עלהו והיה כמו  ז)ורטיבות  :(ירמיה

xe` ldi
להגיד א'.ג י"ב פ "ק ברכות בלילות . ואמונתך חסדך  בבקר

הוא הפסוק  וזה  ד'. ע "ה ח"ב א '. רס"ו ג' ס"ט ח "א  ילקוט
רננא בענין עמ "ש שירה  בפרק  כן האומרת  לילה של שיר

ענין להבין סד "ה בת "א לילה ומדת  יום מדת  ובענין ברמשא.
לילה: עליהם ויחלק ע"פ  ומ"ש  בראשית בפ ' הברכות

k wxt `Îmikln - mi`iap

k `ÎmiklnehÎf

æéðáìe éLðì éìà çìL-ék Lwáî äæ äòø ék eàøe àð-eòc øîàiå õøàä éð÷æ-ìëì ìàøNé-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§¨¥Æ§¨¦§¥´¨½̈¤©ŸÆ¤Æ§«¨´§½¦¬¨−̈¤´§©¥®¦«¨©̧¥©¹§¨©³§¨©Æ
:epnî ézòðî àìå éáäæìå étñëìeç:äáàú àBìå òîLz-ìà íòä-ìëå íéð÷fä-ìk åéìà eøîàiå §©§¦´§¦§¨¦½§¬Ÿ¨©−§¦¦¤«©Ÿ§¬¥¨²¨©§¥¦−§¨¨¨®©¦§©−§¬Ÿ¤«

èøácäå äNòà äðLàøá Ecáò-ìà zçìL-øLà ìk Cìnä éðãàì eøîà ããä-ïá éëàìîì øîàiå©¹Ÿ¤§©§£¥´¤£©À¦§º©«Ÿ¦³©¤Æ¤ÆŸÁ£¤¨©̧§¨¤©§§³¨¦«Ÿ¨Æ¤¡¤½§©¨¨´
:øác eäáLéå íéëàìnä eëìiå úBNòì ìëeà àì äfäééì ïeNòé-äk øîàiå ããä-ïa åéìà çìLiå ©¤½¬Ÿ©−©£®©¥«§Æ©©§¨¦½©§¦ª−¨¨«©¦§©³¥¨Æ¤£©½©¾Ÿ¤«Ÿ©£¬¦²

ì ïBøîL øôò ÷tNé-íà eôñBé äëå íéäìà:éìâøa øLà íòä-ìëì íéìòLàéøîàiå ìàøNé-Cìî ïòiå ¡Ÿ¦−§´Ÿ¦®¦¦§ŸÆ£©´Ÿ§½¦§¨¦¾§¨¨−̈£¤¬§©§¨«©©³©¤«¤¦§¨¥Æ©´Ÿ¤
:çzôîk øâç ìläúé-ìà eøacáéäéåúBkqa íéëìnäå àeä äúL àeäå äfä øácä-úà òîLk é ©§½©¦§©¥¬Ÿ¥−¦§©¥«©©§¦À¦§Ÿ Æ©Æ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¤²¬§©§¨¦−©ª®

:øéòä-ìò eîéNiå eîéN åéãáò-ìà øîàiåâéøîàiå ìàøNé-Cìî áàçà-ìà Lbð ãçà àéáð | äpäå ©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦½©¨¦−©¨¦«§¦¥´¨¦´¤À̈¦©»¤©§¨´¤«¤¦§¨¥¼©ÀŸ¤
:ýåýé éðà-ék zòãéå íBiä Eãéá Bðúð éððä äfä ìBãbä ïBîää-ìk úà úéàøä ýåýé øîà äkãéøîàiå µŸ¨©´§½̈£¨¦½¨¥²¨¤¨¬©¨−©¤®¦§¦̧Ÿ§³§¨«§Æ©½§¨©§−̈¦«£¦¬§¨«©³Ÿ¤

:äzà øîàiå äîçìnä øñàé-éî øîàiå úBðéãnä éøN éøòða ýåýé øîà-äk øîàiå éîa áàçà©§¨Æ§¦½©ŸÆ¤Æ«Ÿ¨©´§½̈§©£¥−¨¥´©§¦®©²Ÿ¤¦«¤§¬Ÿ©¦§¨−̈©¬Ÿ¤¨«¨
åèìLe íéðL íéúàî eéäiå úBðéãnä éøN éøòð-úà ã÷ôiåéða-ìk íòä-ìk-úà ã÷t íäéøçàå íéL ©¦§ÀŸ¤«©£¥Æ¨¥´©§¦½©¦§¾¨©−¦§©´¦§Ÿ¦®§©£¥¤À¨©¯¤¨¨¨²¨§¥¬

:íéôìà úòáL ìàøNé¦§¨¥−¦§©¬£¨¦«

i"yx
(È).'Â‚Â ÌÈÏÚ˘Ï ÔÂ¯ÓÂ˘ ¯ÙÚ ˜ÂÙ˘È Ì‡(:תרגום)

שנדבק  עפר דעמי, עמא רגלי פרסת בשעולי למיסב
רגלים: וכן ÌÈÏÚ˘Ï.בפרסת רגל, כף מדרך לשון

כד) כב וכן(במדבר ; הכרמים במשעול יב): מ מי (ישעיהו :
שנאמר סוף, בים שדרך מים, בשעלו טו)מדד ג :(חבקוק

סוסיך: בים ÂÙ˘È˜.דרכת Ì‡:די יש „·¯Â(È‡)אם
.Á˙ÙÓÎ ¯‚ÂÁ ÏÏ‰˙È Ï‡:לא )(תרגום ליה, אמרו

וסליק  דנצח כגבר בקרבא, ונחית דמיזדרז ישתבח
שאינו  למלחמה, לרדת חרבו החוגר יתהלל אל מינה.

לאו: אם ינצח אם שעלה Á˙ÙÓÎ.יודע חרבו, חגורת

להתהלל  לאדוניכם אין כך ונצח, המלחמה מן כבר
העתיד: העיר:˘ÂÓÈ.(È·)בדבר על המצור כלי

(‚È).„Á‡ ‡È·:(עולם (סדר ימלה בן מיכיהו הוא
(„È).˙ÂÈ„Ó‰ È¯˘ È¯Ú· שהיו התערובות, בני הם

ידו  תחת בניהם נותנים האומות שאר של השרים כל
בו: ימרדו שלא ‰ÓÁÏÓ‰.ערבים ¯ÂÒ‡È ÈÓ יערוך

אותה: תמיתנו‡˙‰.לצוות וכה תחלה אתה (ועתה צא

אינו) אחרים ספרים ‡ÌÈÙÏ.(ÂË):תריעו ˙Ú·˘,אני אומר
עליהם שאמר יח)הם יט לא (לעיל אשר הברכים כל :

אלפים: שבעת לבעל כרעו

cec zcevn
(Ê).˘˜·Ó ‰Ê ‰Ú¯ ÈÎ,במלחמה אם  כי השלום על  דעתו אין

למלאותם : אפשר  שאי דברים  שואל ÈÓÓ.כי  È˙ÚÓ ‡ÏÂ
בתמיה: ממנו  אמנע לא וכי  לומר : ÂÎÂ'(Ë)רצה ¯˘‡ ÏÎ

.‰Â˘‡¯·שנהיה הראשונה, בשאלה  המובן דבר לומר: רצה 
ממשלתך : ‰Ê‰.תחת  ¯·„‰Â לך לתת  עתה, שואל  שאתה  מה

ÂÎÂ'.(È)הכל : ÔÂ˘ÚÈ ‰Î,אמר ולא וגזם שבועה, ענין הוא
במקרא : כמוהו ÂÙ˘È˜.ורבים  Ì‡:אגרופו מלא  ממנו אחד  כל  יקח  אם אתי , אשר העם לכל  די  יהיה בשומרון  אשר  העפר אם 

(‡È).Â¯·„: הדד בן אל  ÂÎÂ'.אמרו ÏÏ‰˙È Ï‡ הפותח יתהלל כאשר  להתהלל  לו  אין למלחמה , לרדת חרבו החוגר לומר: רצה
במלחמה: ינצח  מי יודע  מי כי להתהלל , לו אין עדיין וכאומר בנצחון, המלחמה  מן בשובו חרבו, חגורת ·ÂÎÒ˙.(È·)ומתיר

סוכות : להם  עשו החמה  העיר :˘ÂÓÈ.מפני על  מלחמה  ‡Á„.(È‚)הזמינו ‡È· ז''ל רבותינו  ב אמרו פט סנהדרין ראה עולם, (סדר

דמיכה) חבריה ד''ה שם ימלה:וברש''י בן מיכיהו הנני‰¯‡È˙.שהוא  זאת כל ועם  העם , רבוי  לגודל  לב נותן אתה האם לומר : רצה
בידך: בידם :·ÈÓ.(È„)נותנו לשימסרו למלחמה, בראש יצאו אשר הם ‰ÂÈ„Ó˙.מי È¯˘ È¯Ú·שבארץ המדינות שרי  משרתי

להפליא : גדול  יותר  עוד  הנס  שיהיה בכדי וזהו  מלחמה, מלומדי  ואינם מספר, מתי והמה ‰ÓÁÏÓ‰.ישראל  ¯ÂÒ‡È ÈÓראש
וכן  המלחמה , בעניני באזהרות אותם  וקושר המלחמה , אנשי  את הוא  מעמיד כי על אוסר, נקרא  ג)המלחמה יג ב הימים :(דברי

המלחמה: את  אביה  ה ':Ì‰È¯Á‡Â.(ÂË)ויאסור כדבר בראש  הלכו המדינות  שרי נערי כי אחריהם , ללכת  לומר : ·Èרצה ÏÎ
.Ï‡¯˘Èלמעלה שנאמר  וכמו  ישראל, בני  בכל  הכשרים היו שהמה או מלחמה , אנשי  ביניהם  עוד היה לא  לומר: יח)רצה  :(יט

וכו': לבעל  כרעו לא אשר  הברכים כל  אלפים  שבעת בישראל  והשארתי

oeiv zcevn
(Á).‰·‡˙ ‡ÏÂ:תרצה בסמ''ך ,ÂÙ˘È˜.(È)ולא יספוק  כמו

ודי: ספוק  מלשון וכן ÌÈÏÚ˘Ï.והוא  אגרוף , ענין (ישעיהו הוא

יב) מים:מ בשעלו מדד ·¯‚ÈÏ.מי ואחרי,‡˘¯ עמי  ההולכים
י)וכן ד ברגליו:(שופטים Á˙ÙÓÎ.יתפאר:ÏÏ‰˙È.(È‡)ויעל 

התרה: רבוי:‰‰ÔÂÓ.(È‚)ענין  ענין



קט av wxt mildz - miaezk

av mildzfhÎ`.

à:úaMä íBéì øéL øBîæîáì ønæìe ýåýéì úBãäì áBè:ïBéìò EîLâEúðeîàå Ecñç ø÷aa ãébäì ¦§¬¦¹À§´©©¨«À§Ÿ¬©«Ÿ̈®§©¥−§¦§´¤§«§©¦´©´Ÿ¤©§¤®¤«¹¡¨«§À
:úBìélaã:øBpëa ïBébä éìò ìáð-éìòå øBNò-éìòäéãé éNòîa Eìòôa ýåýé éðzçnN ék:ïpøà E ©¥«£¥−¨©«£¥¨®¤£¥−¦¨´§¦«¦³¦©§©´¦§Ÿ̈´§¨«¢¤®§©«£¥−¨¤´£©¥«

åéNòî eìãb-äîéúáLçî e÷îò ãàî ýåýé E:Eæ:úàæ-úà ïéáé-àì ìéñëe òãé àì øòa-Léàççøôa ©¨«§´©«£¤´§Ÿ̈®§¹ÀŸ¨«§¬©§§Ÿ¤«¦−©©´Ÿ¥¨®¹§¦ÀŸ¨¦¬¤«Ÿ¦§³Ÿ©
:ãò-éãò íãîMäì ïåà éìòt-ìk eöéöiå áNò Bîk | íéòLøè:ýåýé íìòì íBøî äzàåéäpä ék §¨¦̧§¬¥À¤−©¨¦¨´Ÿ£¥¨®¤§¦¨«§¨¬£¥©«§©¨¬¹̈À§Ÿ¨¬§Ÿ̈«¦³¦¥¶

éáéàéáéà äpä-ék ýåýé | E:ïåà éìòt-ìk eãøtúé eãáàé Eàé:ïðòø ïîLa éúla éðø÷ íéàøk íøzå «Ÿ§¤¿§Ÿ̈À¦¦¥´«Ÿ§¤´Ÿ¥®¦¹§¨«§À¨¬Ÿ£¥¨«¤©¨´¤¦§¥´©§¦®©¹Ÿ¦À§¤´¤©«£¨«
áé:éðæà äðòîLz íéòøî éìò íéîwa éøeLa éðéò èazåâé:äbNé ïBðála æøàk çøôé øîzk ÷écö ©©¥¬¥¦À§Å¨¬©¨¦−¨©¬§¹¥¦À¦§©¬§¨¨§¨«−©¦©¨¨´¦§¨®§¤−¤©§¨´¦§¤«
ãé:eçéøôé eðéäìà úBøöça ýåýé úéáa íéìeúLåè:eéäé íépðòøå íéðLc äáéNa ïeáeðé ãBòæèãébäì −§¦§¥´§Ÿ̈®§©§−¡Ÿ¥´©§¦«−§´§¥¨®§¥¦−§©«£©¦´¦«§«−§©¦

-àìå éøeö ýåýé øLé-ékáéúë)äúìò(:Ba äúìåò ¦¨¨´§Ÿ̈®¹¦À§Ÿ©§¨¬¨«

i"yx
(‡).¯È˘ ¯ÂÓÊÓלוים ‰˘·˙.:(נביאים)של ÌÂÈÏ

העולם  בענין מדבר והוא בשבתות אותו שאומרי'
שבת: שכולו Í„ÒÁ.(‚)הבא ¯˜·· „È‚‰Ï בעת

·ÂÏÈÏ˙.הגאולה: Í˙ÂÓ‡Â הגלות צרת ובעוד
וטוב: נאה זה כל הבטחתך שתשמור בך להאמין

(„).Ï· ÈÏÚÂ ¯Â˘Ú ÈÏÚ:נימין עשרה של כנור
(Ê).Ú„È ‡Ï ¯Ú· ˘È‡:למטה האמור את
(Á).·˘Ú ÂÓÎ ÌÈÚ˘¯ Á¯Ù·'שהפרחת יודעי' אינם

על  לשונאיו שמשלם עד עדי להשמידם אלא אינה
להאבידם: ÌÂ¯Ó.(Ë)פניהם ‰˙‡Â משפטיך בכל

דינך: את עליהם מצדיקים שהכל העליונה על ידך
(‡È).ÔÚ¯ ÔÓ˘· È˙ÂÏ·.שררה של בשמן לבלותי

כמו טו)בלותי בשמן:(במדבר ·˘È¯Â.(È·)בלול
בשוררי: כמו ÌÈÚ¯Ó.בעוייני ÈÏÚ ÌÈÓ˜· על

שלא  הפרגוד מאחורי אזני שמעו עלי הקמים הרשעים
שמעתי: כך אותנו, לכלות Ó˙Î¯(È‚)יועילו ˜È„ˆ

.'Â‚Â Á¯ÙÈ בלבנון וכארז פירות לעשות כתמר
גזעו: בבית ˘˙ÌÈÏÂ.(È„)להחליף הצדיקים יהיו

ורעננים „˘ÌÈ.יצמחון:ÔÂ·ÂÈ.(ÂË)ה': שמנים
ה': ישר כי יגידו ואז יהיו

cec zcevn
(‡).˙·˘‰ ÌÂÈÏהדוכן על  לזמר הוקבע הזה  המזמור

Ï‰'.(·)בשבת: ˙Â„Â‰Ï ·ÂË'לה להודות  לנו וישר טוב 
כל: על  העליון לשמך בוקר:··Â˜¯.(‚)ולזמר בכל 

.Í˙ÂÓ‡Â: הלילות בכל  נגיד הבטחתך  Â˘Ú¯.(„)קיום ÈÏÚ
נימין : עשרה  בעל נגון כלי על  ·ÂÎ¯.נזמר  ÔÂÈ‚‰ ÈÏÚ על

המנגנים: כדרך  הקול  לבסם  בכנור מנגן  הפה  שבדבור  השיר
(‰).ÍÈÏÚÙ·:לי שעשית  הנסים Â‚Â'.במעשה È˘ÚÓ· כפל

במ"ש : להבינם:Â˜ÓÚ.(Â)הדבר  ואין עמוקים דברים  הם
(Ê).'Â‚Â ¯Ú· ˘È‡והיא זאת את  יבין לא  וכסיל ומפרש וחוזר

למטה: מפריחים:·ÁÂ¯Ù.(Á)האמורה  שהרשעים  Â‚Â'.במה ·˘Ú ÂÓÎכי עולם עד להשמידם  היא הכוונה אשר יבין לא
מעוה "ב : לטרדם  צדקתם שכר  מעט להם תפרעÂ‡˙‰.(Ë)משלם לא ואם העליונה על  ידך  עת ובכל  לעולם מרום  אתה  כי 

מותם: אחרי מהם  תפרע בחייהם Â‚Â'.(È)מהם ‰‰ ÈÎוימק בידם נכון האבדון ר"ל יאבדו אויביך הנה  כי ומפרש וחוזר
עצמותם : ויתפרדו הראם :Ì¯˙Â.(È‡)בשרם  כקרני תרומם קרני משל ·È˙ÂÏ.אבל  והוא  ודשן, לח  בשמן בראשי נבלל  אהיה

התענוג: רבוי  ÈÈÚ.(È·)על  Ë·˙Â: רעה בעין בי המביט  בהאויב  חפצה  תראה  תשמענה·˜ÌÈÓ.עיני מרעים עלי יקומו  בעת 
המרעים : אבדן והוא לשמוע שחפצה מה Á¯ÙÈ.(È‚)אזני ¯Ó˙Î:פירות להוציא הפורח הזה כתמר ובבנות בבנים  פרי יעשה

.‰‚˘È: בלבנון אשר הארז כקומת מעלה מעלה  ויעלה  התורה˘˙ÌÈÏÂ.(È„)יתגדל  לומדי ה ' בבית  וקבועים  נטועים יהיו
במ"ש:·Â¯ˆÁ˙.והחכמה: הדבר ÔÂ·ÂÈ.(ÂË)כפל „ÂÚ:ורטובים דשנים ויהיו והצמחה  תנובה  עוד  ירבו  זקנתם  בימי

(ÊË).„È‚‰Ï:מעשיו גמול  אחד  כל  שמקבל  הדבר סוף  כי בראותם עולה בו ואין ה' ישר  כי לכל  יודע  למען 

oeiv zcevn
(„).ÔÂÈ‚‰:דבור אנחנו·Ú¯.(Ê)ענין מל' כבהמה שוטה

כ)ובעירנו  חיהÌÈ‡¯Î.(È‡)יפריחו:ÂˆÈˆÈÂ.(Á):(במדבר שם 
וערבוב :·È˙ÂÏ.ראם : בלילה  כמו¯ÔÚ.מל ' ודשן לחות ענין 

רענן עלהו  יז)והיה כמו·˘È¯Â.(È·):(ירמיה הבטה ענין
קרוב  ולא לב)אשורנו כמוÈ˘‚‰.(È‚):(במדבר גדלו יתרבה

אחו  ח)ישגה  מל 'ÔÂ·ÂÈ.(ÂË)נטועים:˘˙ÌÈÏÂ.(È„):(איוב
והצמחה : לחותעÌÈÚ¯Â.שמנים :„˘ÌÈ.תנובה נין 

רענן עלהו והיה כמו  ז)ורטיבות  :(ירמיה

xe` ldi
להגיד א'.ג י"ב פ "ק ברכות בלילות . ואמונתך חסדך  בבקר

הוא הפסוק  וזה  ד'. ע "ה ח"ב א '. רס"ו ג' ס"ט ח "א  ילקוט
רננא בענין עמ "ש שירה  בפרק  כן האומרת  לילה של שיר

ענין להבין סד "ה בת "א לילה ומדת  יום מדת  ובענין ברמשא.
לילה: עליהם ויחלק ע"פ  ומ"ש  בראשית בפ ' הברכות

k wxt `Îmikln - mi`iap

k `ÎmiklnehÎf

æéðáìe éLðì éìà çìL-ék Lwáî äæ äòø ék eàøe àð-eòc øîàiå õøàä éð÷æ-ìëì ìàøNé-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§¨¥Æ§¨¦§¥´¨½̈¤©ŸÆ¤Æ§«¨´§½¦¬¨−̈¤´§©¥®¦«¨©̧¥©¹§¨©³§¨©Æ
:epnî ézòðî àìå éáäæìå étñëìeç:äáàú àBìå òîLz-ìà íòä-ìëå íéð÷fä-ìk åéìà eøîàiå §©§¦´§¦§¨¦½§¬Ÿ¨©−§¦¦¤«©Ÿ§¬¥¨²¨©§¥¦−§¨¨¨®©¦§©−§¬Ÿ¤«

èøácäå äNòà äðLàøá Ecáò-ìà zçìL-øLà ìk Cìnä éðãàì eøîà ããä-ïá éëàìîì øîàiå©¹Ÿ¤§©§£¥´¤£©À¦§º©«Ÿ¦³©¤Æ¤ÆŸÁ£¤¨©̧§¨¤©§§³¨¦«Ÿ¨Æ¤¡¤½§©¨¨´
:øác eäáLéå íéëàìnä eëìiå úBNòì ìëeà àì äfäééì ïeNòé-äk øîàiå ããä-ïa åéìà çìLiå ©¤½¬Ÿ©−©£®©¥«§Æ©©§¨¦½©§¦ª−¨¨«©¦§©³¥¨Æ¤£©½©¾Ÿ¤«Ÿ©£¬¦²

ì ïBøîL øôò ÷tNé-íà eôñBé äëå íéäìà:éìâøa øLà íòä-ìëì íéìòLàéøîàiå ìàøNé-Cìî ïòiå ¡Ÿ¦−§´Ÿ¦®¦¦§ŸÆ£©´Ÿ§½¦§¨¦¾§¨¨−̈£¤¬§©§¨«©©³©¤«¤¦§¨¥Æ©´Ÿ¤
:çzôîk øâç ìläúé-ìà eøacáéäéåúBkqa íéëìnäå àeä äúL àeäå äfä øácä-úà òîLk é ©§½©¦§©¥¬Ÿ¥−¦§©¥«©©§¦À¦§Ÿ Æ©Æ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¤²¬§©§¨¦−©ª®

:øéòä-ìò eîéNiå eîéN åéãáò-ìà øîàiåâéøîàiå ìàøNé-Cìî áàçà-ìà Lbð ãçà àéáð | äpäå ©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦½©¨¦−©¨¦«§¦¥´¨¦´¤À̈¦©»¤©§¨´¤«¤¦§¨¥¼©ÀŸ¤
:ýåýé éðà-ék zòãéå íBiä Eãéá Bðúð éððä äfä ìBãbä ïBîää-ìk úà úéàøä ýåýé øîà äkãéøîàiå µŸ¨©´§½̈£¨¦½¨¥²¨¤¨¬©¨−©¤®¦§¦̧Ÿ§³§¨«§Æ©½§¨©§−̈¦«£¦¬§¨«©³Ÿ¤

:äzà øîàiå äîçìnä øñàé-éî øîàiå úBðéãnä éøN éøòða ýåýé øîà-äk øîàiå éîa áàçà©§¨Æ§¦½©ŸÆ¤Æ«Ÿ¨©´§½̈§©£¥−¨¥´©§¦®©²Ÿ¤¦«¤§¬Ÿ©¦§¨−̈©¬Ÿ¤¨«¨
åèìLe íéðL íéúàî eéäiå úBðéãnä éøN éøòð-úà ã÷ôiåéða-ìk íòä-ìk-úà ã÷t íäéøçàå íéL ©¦§ÀŸ¤«©£¥Æ¨¥´©§¦½©¦§¾¨©−¦§©´¦§Ÿ¦®§©£¥¤À¨©¯¤¨¨¨²¨§¥¬

:íéôìà úòáL ìàøNé¦§¨¥−¦§©¬£¨¦«

i"yx
(È).'Â‚Â ÌÈÏÚ˘Ï ÔÂ¯ÓÂ˘ ¯ÙÚ ˜ÂÙ˘È Ì‡(:תרגום)

שנדבק  עפר דעמי, עמא רגלי פרסת בשעולי למיסב
רגלים: וכן ÌÈÏÚ˘Ï.בפרסת רגל, כף מדרך לשון

כד) כב וכן(במדבר ; הכרמים במשעול יב): מ מי (ישעיהו :
שנאמר סוף, בים שדרך מים, בשעלו טו)מדד ג :(חבקוק

סוסיך: בים ÂÙ˘È˜.דרכת Ì‡:די יש „·¯Â(È‡)אם
.Á˙ÙÓÎ ¯‚ÂÁ ÏÏ‰˙È Ï‡:לא )(תרגום ליה, אמרו

וסליק  דנצח כגבר בקרבא, ונחית דמיזדרז ישתבח
שאינו  למלחמה, לרדת חרבו החוגר יתהלל אל מינה.

לאו: אם ינצח אם שעלה Á˙ÙÓÎ.יודע חרבו, חגורת

להתהלל  לאדוניכם אין כך ונצח, המלחמה מן כבר
העתיד: העיר:˘ÂÓÈ.(È·)בדבר על המצור כלי

(‚È).„Á‡ ‡È·:(עולם (סדר ימלה בן מיכיהו הוא
(„È).˙ÂÈ„Ó‰ È¯˘ È¯Ú· שהיו התערובות, בני הם

ידו  תחת בניהם נותנים האומות שאר של השרים כל
בו: ימרדו שלא ‰ÓÁÏÓ‰.ערבים ¯ÂÒ‡È ÈÓ יערוך

אותה: תמיתנו‡˙‰.לצוות וכה תחלה אתה (ועתה צא

אינו) אחרים ספרים ‡ÌÈÙÏ.(ÂË):תריעו ˙Ú·˘,אני אומר
עליהם שאמר יח)הם יט לא (לעיל אשר הברכים כל :

אלפים: שבעת לבעל כרעו

cec zcevn
(Ê).˘˜·Ó ‰Ê ‰Ú¯ ÈÎ,במלחמה אם  כי השלום על  דעתו אין

למלאותם : אפשר  שאי דברים  שואל ÈÓÓ.כי  È˙ÚÓ ‡ÏÂ
בתמיה: ממנו  אמנע לא וכי  לומר : ÂÎÂ'(Ë)רצה ¯˘‡ ÏÎ

.‰Â˘‡¯·שנהיה הראשונה, בשאלה  המובן דבר לומר: רצה 
ממשלתך : ‰Ê‰.תחת  ¯·„‰Â לך לתת  עתה, שואל  שאתה  מה

ÂÎÂ'.(È)הכל : ÔÂ˘ÚÈ ‰Î,אמר ולא וגזם שבועה, ענין הוא
במקרא : כמוהו ÂÙ˘È˜.ורבים  Ì‡:אגרופו מלא  ממנו אחד  כל  יקח  אם אתי , אשר העם לכל  די  יהיה בשומרון  אשר  העפר אם 

(‡È).Â¯·„: הדד בן אל  ÂÎÂ'.אמרו ÏÏ‰˙È Ï‡ הפותח יתהלל כאשר  להתהלל  לו  אין למלחמה , לרדת חרבו החוגר לומר: רצה
במלחמה: ינצח  מי יודע  מי כי להתהלל , לו אין עדיין וכאומר בנצחון, המלחמה  מן בשובו חרבו, חגורת ·ÂÎÒ˙.(È·)ומתיר

סוכות : להם  עשו החמה  העיר :˘ÂÓÈ.מפני על  מלחמה  ‡Á„.(È‚)הזמינו ‡È· ז''ל רבותינו  ב אמרו פט סנהדרין ראה עולם, (סדר

דמיכה) חבריה ד''ה שם ימלה:וברש''י בן מיכיהו הנני‰¯‡È˙.שהוא  זאת כל ועם  העם , רבוי  לגודל  לב נותן אתה האם לומר : רצה
בידך: בידם :·ÈÓ.(È„)נותנו לשימסרו למלחמה, בראש יצאו אשר הם ‰ÂÈ„Ó˙.מי È¯˘ È¯Ú·שבארץ המדינות שרי  משרתי

להפליא : גדול  יותר  עוד  הנס  שיהיה בכדי וזהו  מלחמה, מלומדי  ואינם מספר, מתי והמה ‰ÓÁÏÓ‰.ישראל  ¯ÂÒ‡È ÈÓראש
וכן  המלחמה , בעניני באזהרות אותם  וקושר המלחמה , אנשי  את הוא  מעמיד כי על אוסר, נקרא  ג)המלחמה יג ב הימים :(דברי

המלחמה: את  אביה  ה ':Ì‰È¯Á‡Â.(ÂË)ויאסור כדבר בראש  הלכו המדינות  שרי נערי כי אחריהם , ללכת  לומר : ·Èרצה ÏÎ
.Ï‡¯˘Èלמעלה שנאמר  וכמו  ישראל, בני  בכל  הכשרים היו שהמה או מלחמה , אנשי  ביניהם  עוד היה לא  לומר: יח)רצה  :(יט

וכו': לבעל  כרעו לא אשר  הברכים כל  אלפים  שבעת בישראל  והשארתי

oeiv zcevn
(Á).‰·‡˙ ‡ÏÂ:תרצה בסמ''ך ,ÂÙ˘È˜.(È)ולא יספוק  כמו

ודי: ספוק  מלשון וכן ÌÈÏÚ˘Ï.והוא  אגרוף , ענין (ישעיהו הוא

יב) מים:מ בשעלו מדד ·¯‚ÈÏ.מי ואחרי,‡˘¯ עמי  ההולכים
י)וכן ד ברגליו:(שופטים Á˙ÙÓÎ.יתפאר:ÏÏ‰˙È.(È‡)ויעל 

התרה: רבוי:‰‰ÔÂÓ.(È‚)ענין  ענין



קי     

                
              

              
              

            
               

             
   

             

              
     

                   
                    

          
                    

 

       

          

            

            

            

      

        
        

        
      

          
         

         
         
          

         
        
           

        
         

         
        

          

         
      

             
                  

           
          

           
         

          
            

           
         

 

        

            
            
          
           
            

          
               
             

   

        
          

           
        

       
          

           
         

          

          
          

          
          

          
         

        
         

         
          

          
          

        

            
           

          
           

   

     

           
            

            
           
            
           

    

                     
                     

                     
                        
                         

                      
   

                   
                   

                      
                         

   

 

        

          

  

        
        

         
        
         

        

       
         

          
          

         

          
        

           
        

          

        
          

        
        

         
          

         
          

         
          

          
          

          
        

       

           

     

         
        

           
        

           

         
        

          
        

         
          

          
        

         
      

           
          
        

         
        

         
           

          
         

          
      

          
           
           

        

   



קיי      

                
              

              
              

            
               

             
   

             

              
     

                   
                    

          
                    

 

       

          

            

            

            

      

        
        

        
      

          
         

         
         
          

         
        
           

        
         

         
        

          

         
      

             
                  

           
          

           
         

          
            

           
         

 

        

            
            
          
           
            

          
               
             

   

        
          

           
        

       
          

           
         

          

          
          

          
          

          
         

        
         

         
          

          
          

        

            
           

          
           

   

     

           
            

            
           
            
           

    

                     
                     

                     
                        
                         

                      
   

                   
                   

                      
                         

   

 

        

          

  

        
        

         
        
         

        

       
         

          
          

         

          
        

           
        

          

        
          

        
        

         
          

         
          

         
          

          
          

          
        

       

           

     

         
        

           
        

           

         
        

          
        

         
          

          
        

         
      

           
          
        

         
        

         
           

          
         

          
      

          
           
           

        

   



קיב     

    
             

                 
  

              
      
           

               
                      

 
                  

 

      

        
         

           
          

       
       

           

          
         

         
         

         
          

           
        

           
          

      

         

            

           

           
              

           



        
         

         
            

          
         

        
         

         

        
        

        
         

          
         

         

           
            
            
            
            

         
        

        
        
         

         
             

         
           

         
         

          
         

          
         

           
        

      
           

       

         

           
         

            
           

         
            

           
           

          
          



   

     

             
           

                 
       
           
            

                          
                       

                      
                   

                    
                           

                   
                    
            

 

   

        
         

       
           

        

       
          

          

         
         

         
         

          
          

         
            

        
          

          
           

         
           

          
        

          
          

         

           
          

        
        

       

           
   

        
           

         
       

       
        

        

        
          

          
           

           
            

         
        

         

           
      

       
           

         

       

            
           

      

       
        

        

           
        

         
         

           


        

            
          

              
           

   



קיג      

    
             

                 
  

              
      
           

               
                      

 
                  

 

      

        
         

           
          

       
       

           

          
         

         
         

         
          

           
        

           
          

      

         

            

           

           
              

           



        
         

         
            

          
         

        
         

         

        
        

        
         

          
         

         

           
            
            
            
            

         
        

        
        
         

         
             

         
           

         
         

          
         

          
         

           
        

      
           

       

         

           
         

            
           

         
            

           
           

          
          



   

     

             
           

                 
       
           
            

                          
                       

                      
                   

                    
                           

                   
                    
            

 

   

        
         

       
           

        

       
          

          

         
         

         
         

          
          

         
            

        
          

          
           

         
           

          
        

          
          

         

           
          

        
        

       

           
   

        
           

         
       

       
        

        

        
          

          
           

           
            

         
        

         

           
      

       
           

         

       

            
           

      

       
        

        

           
        

         
         

           


        

            
          

              
           

   



קיד     

              
          

               
            

            
               

              
             

                       
                  
                   

      
          
                     

 

         
           

         
         

         
       

          
          
       

          
          

          
        

           
          

          
           

          
           

         
         

          
          

        
         

        
         

        

         
         

          
          

       

        

          
  

        

        

        
          

         
           

       
          

       
           

          
       

         
          
          

   

        

          

           

           

         
        

         
         

           
           

         
         

           

        
         

          
       

          
        

   

     

       
       

         
      

       
            

            

                 
                  

                    
                       

                        
                          

               
                

                      

 

        
       

        
     

          

          
         

         

         
         

        
          

         
      

         
          

         
         

       
          

        

        
      

         

        
        

          
        

       
        

         
       

        
       

          

       

          
        

          
          

         
        

       
        

        
            
            

         
         

       

       

           
             
            
             

           
         
            

          
        

        

        
        

        
       

        
           

          
          

          
          

   



קטו      

              
          

               
            

            
               

              
             

                       
                  
                   

      
          
                     

 

         
           

         
         

         
       

          
          
       

          
          

          
        

           
          

          
           

          
           

         
         

          
          

        
         

        
         

        

         
         

          
          

       

        

          
  

        

        

        
          

         
           

       
          

       
           

          
       

         
          
          

   

        

          

           

           

         
        

         
         

           
           

         
         

           

        
         

          
       

          
        

   

     

       
       

         
      

       
            

            

                 
                  

                    
                       

                        
                          

               
                

                      

 

        
       

        
     

          

          
         

         

         
         

        
          

         
      

         
          

         
         

       
          

        

        
      

         

        
        

          
        

       
        

         
       

        
       

          

       

          
        

          
          

         
        

       
        

        
            
            

         
         

       

       

           
             
            
             

           
         
            

          
        

        

        
        

        
       

        
           

          
          

          
          

   



nei`קטז zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לפשוט: הגמרא רוצה א. עמוד äîBcנה éîì äàøð,ללמוד ראוי דרך באיזה -ïéðc ¦§¤§¦¤¨¦

ähî שעיר הזאות,ähnîשל שבע שהיו פר ähîשל ïéðc ïéàå שעיר של ©¨¦©¨§¥¨¦©¨
äìòîlî:הגמרא דוחה אחת. הזאה שהיתה שעיר Bôebîשל Bôeb ïéðc ,äaøcà ¦§©§¨©§©¨¨¦¦

מלמעלה, מטה של הזאות ונלמד משעיר שעיר -àîìòî Bôeb ïéðc ïéàå שעיר - §¥¨¦¥¨§¨
אלא ãeîìzמפר. ïéàL 'øtä íãì äNò øLàk Bîc úà äNòå' ,øîBì ãeîìz©§©§¨¨¤¨©£¤¨¨§©©¨¤¥©§

,'äNò øLàk' øîBì,בשעיר מפורש כתובים בפר הכתובים הדברים כל äîeשהרי ©©£¤¨¨©
,'äNò øLàk' øîBì ãeîìz ללמדנוåéúBiNò ìk eéäiLופר שעיר úBåL,של ©§©©£¤¨¨¤¦§¨£¦¨¨

òáL.ו  øéòNa ähîì Ck òáL øta ähîlL íLk§¥¤§©¨©¨¤©¨§©¨©¨¦¤©
änk eðãîì הזאות.òáL øéòNáe øta ähîì ההזאות éðéàאבל ,øta äìòîì ¨©§©¨§©¨©¨©¨¦¤©§©§¨©¨¥¦
,änk òãBé,מנין כתבה ולא הּכּפֹורת' ּפני על באצּבעֹו 'והזה תורה כתבה éðéøäåשהרי ¥©©¨ְְְְִֵֶֶַַַָָ©£¥¦

øéòNa äìòîì íéîc eøîàð ,ïc,'הכפורת על אותו äìòîì'והזה íéîc eøîàðå ¨¤¤§¨¦§©§¨©¨¦§¤¤§¨¦§©§¨
øta,'קדמה הכפורת פני úçà,'על øéòNa äìòîl äî,'אותו' תיבת משמעות שכן ©¨©§©§¨©¨¦©©

Bæ Cøãì Cìk Bà .úçà øta äìòîì óà,אחר באופן ההיקש eøîàðלפרש ©§©§¨©¨©©§¨§¤¤¤¤§
øta ähîì íéîc,'פעמים שבע יזה הכפורת øta,'ולפני äìòîì íéîc eøîàðå ¨¦§©¨©¨§¤¤§¨¦§©§¨©¨

.òáL øta äìòîì óà òáL øta ähîl äî©§©¨©¨¤©©§©§¨©¨¤©
לפשוט: הגמרא äìòîרוצה ïéðc ,äîBc éîì äàøðפר שעיר äìònîשל של ¦§¤§¦¤¨¦©§¨¦©§¨

אחת, הזאה äìòîשהיתה ïéðc ïéàåפר דוחה ähnîשל הזאות. שבע שהיו פר של §¥¨¦©§¨¦©¨
Bôebîהגמרא: Bôeb ïéðc ,äaøcàמפר פר -àîìòî Bôeb ïéðc ïéàå.משעיר פר - ©§©¨¨¦¦§¥¨¦¥¨§¨

'øLàkאלא øîBì ãeîìz ïéàL 'äNò øLàk Bîc úà äNòå' ,øîBì ãeîìz©§©§¨¨¤¨©£¤¨¨¤¥©§©©£¤
íLk ,úBåL åéúBiNò ìk eéäiL 'äNò øLàk' øîBì ãeîìz äîe ,'äNò̈¨©©§©©£¤¨¨¤¦§¨£¦¨¨§¥
úçà øéòNa äìòîlL íLëe ,òáL øéòNa ähîì Ck òáL øta ähîlL¤§©¨©¨¤©¨§©¨©¨¦¤©§¥¤§©§¨©¨¦©©

.úçà øta äìòîì Ck̈§©§¨©¨©©
מונה  היה וכך במשנה: úçà,שנינו ,ïðaø eðz .íézLe úçà ,úçàå úçà ,úçà©©©©§©©©©§©¦¨©¨¨©©

ìLå úçà ,íézLe úçà ,úçàå úçàúçà ,Lîçå úçà ,òaøàå úçà ,L ©©§©©©©§©¦©©§¨Ÿ©©§©§©©©§¨¥©©
,øéàî éaø éøác ,òáLå úçà ,LLå את כך ואחר הכלל את קודם מונה שהיה ¨¥©©¨¤©¦§¥©¦¥¦

ìLהפרט. ,úçàå íézL ,úçàå úçà ,úçà ,øîBà äãeäé éaø,úçàå LL ,úçàå Lîç ,úçàå òaøà ,úçàå L ©¦§¨¥©©©©§©©§©¦§©©¨Ÿ§©©©§©§©©¨¥§©©¥§©©
.úçàå òáL:הגמרא מבארת הכלל. את כך ואחר והולך, שמפרט המנין את כלומר הפרט, את קודם מונה éâéìt,שהיה àìå ¤©§©©§Ÿ§¦¥

déøúà ék øî וכמו ושתים, עשרים ואחת, עשרים כגון הפרט את כך ואחר הכלל את קודם  מונים היו מאיר רבי של במקומו  - ©¦©§¥
שמונה  הפרט את כך ואחר  שלמעלה, ההזאה והוא 'אחת' שהוא ופורט, הולך שאינו הכלל את מונה שהיה הוא סובר בהזאות כן

וכו', ושלש שתים, déøúàומפרט ék øîe.ועשרים שנים כגון תחילה הפרט את מונין היו יהודה רבי של ובמקומו - ©¦©§¥
הגמרא: àîìòמדייקת éleëc,יהודה רבי ובין מאיר רבי בין -äðBLàø äàfä úäéî שלמעלהïéðî äëéøöלהימנות -íò §¥¨§¨¦©©¨¨¦¨§¦¨¦§¨¦

úçàå úçà ìk:הגמרא מבארת שלמטה. éàîúBàfäaשבהזאות äòèé àlL ,øîà øæòìà éaø ,àîòè לכך שלמטה, ¨©©§©©©©£¨©¦¤§¨¨¨©¤Ÿ¦§¤©©¨
ההזאות. למנין לבו לתת בינתיים זמן לו ויהיה שלמעלה ההזאה את גם שלמטה בהזאות שימנה øîà,אמרו ïðçBé éaø משום ©¦¨¨¨©

'äfé',ד  øîBì ãeîìz ïéàL ,'äfé úøtkä éðôìå' àø÷ øîà,'באצבעו 'והזה לכן קודם כתוב øîBìשהרי ãeîìz äîe ¨©§¨§¦§¥©©Ÿ¤©¤¤¥©§©©¤©©§©
.úçàå úçà ìk íò ïéðî äëéøvL äðBLàø äàfä ìò ãnéì ,'äfé'©¤¦¥©©¨¨¦¨¤§¦¨¦§¨¦¨©©§©©

הגמרא: eäééðéaמבארת éàî,הטעמים בין יש הבדל מה -,äòè àìå äðî àìc ,eäééðéa àkéà בהזאות יטעה שלא לטעם ©¥©§¦¨¥©§§Ÿ¨¨§Ÿ¨¨
לעכב. הוא 'חוקה', בפסוק שנאמר מכיון יצא, לא מנה לא אם מהפסוק, כן נלמד אם אך כשירה, הזאתו טעה שלא כיון שלמטה,

במשנה: ìëéäaL,שנינו áäfä ïk ìò Bçépäå àöé.בלבד אחד כן אלא שם היה לא אומר יהודה äãeäéרבי  éaø ,íúä ïðz ¨¨§¦¦©©©¨¨¤©¥¨§©¨¨©¦§¨
úBøôBL eéä àì ,øîBà מעות בהם לשים כשופר, שעשויות תיבות -äáBç épé÷ì בני או [תורים קן להביא שמחויב לאדם - ¥Ÿ¨¨§¦¥¨

קונים  הכהנים והיו המעות, נותן היה שבו שופר היה נדבה לקיני מעות למתנדב אך וכדו'. ויולדת זבה או זב כגון  למקדש, יונה]

כן, היה שלא והטעם אותם. ומקריבין הקינין úBáBøòzä.בהם éðtî:הגמרא óñBé,מבארת áø øîà ,úBáBøòzä éðtî éàî ¦§¥©©£©¦§¥©©£¨©©¥
úáBøòz éðtî ה שופר יתחלף שמא -äáãða äáBç, חובה קרבן יקנה או לנדבה, בהם ויקנה החובה שופר ממעות הכהן ויקח ¦§¥©£¤¨¦§¨¨

עולה. שניהם נדבה ואילו עולה, ואחת חטאת אחת בה יש שחובה לנדבה, חובה בין יש חילוק שכן הקרבן, ויפסל נדבה, ממעות
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לפשוט: הגמרא רוצה א. עמוד äîBcנה éîì äàøð,ללמוד ראוי דרך באיזה -ïéðc ¦§¤§¦¤¨¦

ähî שעיר הזאות,ähnîשל שבע שהיו פר ähîשל ïéðc ïéàå שעיר של ©¨¦©¨§¥¨¦©¨
äìòîlî:הגמרא דוחה אחת. הזאה שהיתה שעיר Bôebîשל Bôeb ïéðc ,äaøcà ¦§©§¨©§©¨¨¦¦

מלמעלה, מטה של הזאות ונלמד משעיר שעיר -àîìòî Bôeb ïéðc ïéàå שעיר - §¥¨¦¥¨§¨
אלא ãeîìzמפר. ïéàL 'øtä íãì äNò øLàk Bîc úà äNòå' ,øîBì ãeîìz©§©§¨¨¤¨©£¤¨¨§©©¨¤¥©§

,'äNò øLàk' øîBì,בשעיר מפורש כתובים בפר הכתובים הדברים כל äîeשהרי ©©£¤¨¨©
,'äNò øLàk' øîBì ãeîìz ללמדנוåéúBiNò ìk eéäiLופר שעיר úBåL,של ©§©©£¤¨¨¤¦§¨£¦¨¨

òáL.ו  øéòNa ähîì Ck òáL øta ähîlL íLk§¥¤§©¨©¨¤©¨§©¨©¨¦¤©
änk eðãîì הזאות.òáL øéòNáe øta ähîì ההזאות éðéàאבל ,øta äìòîì ¨©§©¨§©¨©¨©¨¦¤©§©§¨©¨¥¦
,änk òãBé,מנין כתבה ולא הּכּפֹורת' ּפני על באצּבעֹו 'והזה תורה כתבה éðéøäåשהרי ¥©©¨ְְְְִֵֶֶַַַָָ©£¥¦

øéòNa äìòîì íéîc eøîàð ,ïc,'הכפורת על אותו äìòîì'והזה íéîc eøîàðå ¨¤¤§¨¦§©§¨©¨¦§¤¤§¨¦§©§¨
øta,'קדמה הכפורת פני úçà,'על øéòNa äìòîl äî,'אותו' תיבת משמעות שכן ©¨©§©§¨©¨¦©©

Bæ Cøãì Cìk Bà .úçà øta äìòîì óà,אחר באופן ההיקש eøîàðלפרש ©§©§¨©¨©©§¨§¤¤¤¤§
øta ähîì íéîc,'פעמים שבע יזה הכפורת øta,'ולפני äìòîì íéîc eøîàðå ¨¦§©¨©¨§¤¤§¨¦§©§¨©¨

.òáL øta äìòîì óà òáL øta ähîl äî©§©¨©¨¤©©§©§¨©¨¤©
לפשוט: הגמרא äìòîרוצה ïéðc ,äîBc éîì äàøðפר שעיר äìònîשל של ¦§¤§¦¤¨¦©§¨¦©§¨

אחת, הזאה äìòîשהיתה ïéðc ïéàåפר דוחה ähnîשל הזאות. שבע שהיו פר של §¥¨¦©§¨¦©¨
Bôebîהגמרא: Bôeb ïéðc ,äaøcàמפר פר -àîìòî Bôeb ïéðc ïéàå.משעיר פר - ©§©¨¨¦¦§¥¨¦¥¨§¨

'øLàkאלא øîBì ãeîìz ïéàL 'äNò øLàk Bîc úà äNòå' ,øîBì ãeîìz©§©§¨¨¤¨©£¤¨¨¤¥©§©©£¤
íLk ,úBåL åéúBiNò ìk eéäiL 'äNò øLàk' øîBì ãeîìz äîe ,'äNò̈¨©©§©©£¤¨¨¤¦§¨£¦¨¨§¥
úçà øéòNa äìòîlL íLëe ,òáL øéòNa ähîì Ck òáL øta ähîlL¤§©¨©¨¤©¨§©¨©¨¦¤©§¥¤§©§¨©¨¦©©

.úçà øta äìòîì Ck̈§©§¨©¨©©
מונה  היה וכך במשנה: úçà,שנינו ,ïðaø eðz .íézLe úçà ,úçàå úçà ,úçà©©©©§©©©©§©¦¨©¨¨©©

ìLå úçà ,íézLe úçà ,úçàå úçàúçà ,Lîçå úçà ,òaøàå úçà ,L ©©§©©©©§©¦©©§¨Ÿ©©§©§©©©§¨¥©©
,øéàî éaø éøác ,òáLå úçà ,LLå את כך ואחר הכלל את קודם מונה שהיה ¨¥©©¨¤©¦§¥©¦¥¦

ìLהפרט. ,úçàå íézL ,úçàå úçà ,úçà ,øîBà äãeäé éaø,úçàå LL ,úçàå Lîç ,úçàå òaøà ,úçàå L ©¦§¨¥©©©©§©©§©¦§©©¨Ÿ§©©©§©§©©¨¥§©©¥§©©
.úçàå òáL:הגמרא מבארת הכלל. את כך ואחר והולך, שמפרט המנין את כלומר הפרט, את קודם מונה éâéìt,שהיה àìå ¤©§©©§Ÿ§¦¥

déøúà ék øî וכמו ושתים, עשרים ואחת, עשרים כגון הפרט את כך ואחר הכלל את קודם  מונים היו מאיר רבי של במקומו  - ©¦©§¥
שמונה  הפרט את כך ואחר  שלמעלה, ההזאה והוא 'אחת' שהוא ופורט, הולך שאינו הכלל את מונה שהיה הוא סובר בהזאות כן

וכו', ושלש שתים, déøúàומפרט ék øîe.ועשרים שנים כגון תחילה הפרט את מונין היו יהודה רבי של ובמקומו - ©¦©§¥
הגמרא: àîìòמדייקת éleëc,יהודה רבי ובין מאיר רבי בין -äðBLàø äàfä úäéî שלמעלהïéðî äëéøöלהימנות -íò §¥¨§¨¦©©¨¨¦¨§¦¨¦§¨¦

úçàå úçà ìk:הגמרא מבארת שלמטה. éàîúBàfäaשבהזאות äòèé àlL ,øîà øæòìà éaø ,àîòè לכך שלמטה, ¨©©§©©©©£¨©¦¤§¨¨¨©¤Ÿ¦§¤©©¨
ההזאות. למנין לבו לתת בינתיים זמן לו ויהיה שלמעלה ההזאה את גם שלמטה בהזאות שימנה øîà,אמרו ïðçBé éaø משום ©¦¨¨¨©

'äfé',ד  øîBì ãeîìz ïéàL ,'äfé úøtkä éðôìå' àø÷ øîà,'באצבעו 'והזה לכן קודם כתוב øîBìשהרי ãeîìz äîe ¨©§¨§¦§¥©©Ÿ¤©¤¤¥©§©©¤©©§©
.úçàå úçà ìk íò ïéðî äëéøvL äðBLàø äàfä ìò ãnéì ,'äfé'©¤¦¥©©¨¨¦¨¤§¦¨¦§¨¦¨©©§©©

הגמרא: eäééðéaמבארת éàî,הטעמים בין יש הבדל מה -,äòè àìå äðî àìc ,eäééðéa àkéà בהזאות יטעה שלא לטעם ©¥©§¦¨¥©§§Ÿ¨¨§Ÿ¨¨
לעכב. הוא 'חוקה', בפסוק שנאמר מכיון יצא, לא מנה לא אם מהפסוק, כן נלמד אם אך כשירה, הזאתו טעה שלא כיון שלמטה,

במשנה: ìëéäaL,שנינו áäfä ïk ìò Bçépäå àöé.בלבד אחד כן אלא שם היה לא אומר יהודה äãeäéרבי  éaø ,íúä ïðz ¨¨§¦¦©©©¨¨¤©¥¨§©¨¨©¦§¨
úBøôBL eéä àì ,øîBà מעות בהם לשים כשופר, שעשויות תיבות -äáBç épé÷ì בני או [תורים קן להביא שמחויב לאדם - ¥Ÿ¨¨§¦¥¨

קונים  הכהנים והיו המעות, נותן היה שבו שופר היה נדבה לקיני מעות למתנדב אך וכדו'. ויולדת זבה או זב כגון  למקדש, יונה]

כן, היה שלא והטעם אותם. ומקריבין הקינין úBáBøòzä.בהם éðtî:הגמרא óñBé,מבארת áø øîà ,úBáBøòzä éðtî éàî ¦§¥©©£©¦§¥©©£¨©©¥
úáBøòz éðtî ה שופר יתחלף שמא -äáãða äáBç, חובה קרבן יקנה או לנדבה, בהם ויקנה החובה שופר ממעות הכהן ויקח ¦§¥©£¤¨¦§¨¨

עולה. שניהם נדבה ואילו עולה, ואחת חטאת אחת בה יש שחובה לנדבה, חובה בין יש חילוק שכן הקרבן, ויפסל נדבה, ממעות
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jixvn `l i`n` ,dxiwr irac dpyd zeni x`ya gqt ok m` :dyw ,dxiwr `la hegyl iz`

dirxl wzipy my` :ax xn` `ped 'x xn` ,(`,c) zegpnc `nw wxt xn`c :miywn .dirx

mzq ehgyeÐwzip `l ,oi` wzip ,dlerl xykÐ"`ed" `xw xn` ?`nrh i`n .`lÐepiax xne`e !dxtk mcew eh` opixfbe ,opaxcn `edy rnyn `kde `ed `ziixe`c wezip `nl` .`di eziieda

dxtk mcew eziieda ied `ziixe`cnc oeike ,dxtk mcew `di eziieda `ed `xw xn` mzd :eyexit ikdc wgviÐwzip :zegpna xn`w ikdc yxit mz epiaxe .dxtk mcew eh` dxtk xg` opixfbÐ

wzip `l ,oi`Ðdrex my`a dzn z`hgay lkc `ed ipiqn dynl dkld `ld ,xyk `nrh i`n :xnelk ,`ed `xw xn` `nrh i`n :wiqne .dxtk iptl eh` opixfbc ,`kd yxtnck `nrhe .`l

Ðopixnb ik :inp i` .dler axw my`a dzn z`hgay lkc opixnb ikdc ,dkld lr cenll `xw `z`e ,dler `iede dacpl mincdy xknie a`zqiyk seqaly eziieda rnyn ,`ed `xw xn`

drex my`acÐ.dler axwi `le ,`di `xwirnc eziieda `ed `pin` ded dkld e`l i`e .envr `edc `xw ilbe ,einc e` envr `ed i` opirci `le ,xeaiv zacpl lif` my`ac :inp i` .devnl

mzq ehgye dirxl wzipy my` `ped 'x xn` :mixtqd lka opiqxb (`,gi) "miycw el`" wxt dxenzac :df yexitl di`xeÐ"`ed" `xw xn` ?`nrh i`n ,xykÐmzd opiqxb `le .`di eziieda

wzip" :xtq meyaÐwzip `l ,oi`Ð."`l
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àððéç øa àðeä áø déì øîà .òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨©¥©¨©¦¨¨
éøáãì :dépéî éòa à÷éøæ éaøc dén÷ì zìæà ék :déøáì¦§¥¦¨§©§§©¥§©¦§¦¨§¥¦¥§¦§¥
åéìëBàì àlL BèçL ,øeèt äøeaça ì÷ì÷î øîBàä̈¥§©§¥§©¨¨§¨¤Ÿ§§¨

eìò íà ,ïwéz ?ïwéz äî .áéiç¯àöîðå BèçL .eãøé àì ©¨©¦¥¦¥¦¨Ÿ¥§§¨§¦§¨
íeî ìòa¯àaélàå ,ïéòaL ïéweãa ïwéz ?ïwéz äî .áéiç ©©©¨©¦¥¦¥§¦¤¨©¦§©¦¨

eìò íà :øîàc ,àáé÷ò éaøc¯àöîðå BèçL .eãøé àì §©¦£¦¨§¨©¦¨Ÿ¥§§¨§¦§¨
øúña äôéøè¯éeìâa àä ,øeèt¯ïwéz ?ïwéz äî .áéiç §¥¨§¥¤¨¨§¨©¨©¦¥¦¥

.äìéáð éãéî àéöBäìé÷úî:àéðúc àä ,àðéáø dì ó §¦¦¥§¥¨©§¦¨¨¦¨¨§©§¨
äøæ äãBáòì õeça úaMa úàhç èçBMä¯äéìò áéiç ©¥©¨©©¨©©£¨¨¨©¨¨¤¨

ìLBàéöBnL :àøéåò áø øîà ?ïwéz äî ,úBàhç L ¨©¨©¦¥¨©©£¦¨¤¦
'åëå òãBðå BèçL" .éçä ïî øáà éãéîàðeä éaø øîà ." ¦¥¥¤¦©©§¨§©¨©©¦¨

íúñ BèçLe äiòøì ÷zépL íLà :áø øîà¯øLk ¨©©¨¨¤¦©¦§¦¨§¨§¨¨¥
àì ék ,éëä éà .äøé÷ò éòa àì :øáñ÷ àîìà .äìBòì§¨©§¨¨¨©¨¨¥£¦¨¦¨¦¦Ÿ
àðîe .äøtk éðôì ehà äøtk øçàì äøéæb !éîð ÷zéð¦©©¦§¥¨§©©©¨¨©¦§¥©¨¨§¨

àøîéz¯åéìòa eøtkúpL Bà åéìòa eúnL íLà :ïðúc ¥§¨¦§©¨¨¤¥§¨¨¤¦§©§§¨¨
¯éaø .äáãðì åéîc eìtéå øënéå ,áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨©¦

àéáéå ,øëné :øîBà òLBäé éaø .úeîé :øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¨©¦§ª©¥¦¨¥§¨¦
åéîãa .äìBò åéîãa¯Bôeb ìáà ,ïéà¯øçàì øæâc ,àì §¨¨¨§¨¨¦£¨¨§¨©§©©

àcñç áø déáéúéà .dpéî òîL ,äøtk éðôì ehà äøtk©¨¨©¦§¥©¨¨§©¦¨¥¦¥©¦§¨
'åëå íãé úà íéìòa eëLnL òãBðå BèçL :àðeä áøì§©¨§¨§©¤¨§§¨¦¤¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc migqt(oey`x meil)

odkd oxd`l 'd xn`yáøwä øfäå íëúpäk úà ïzà äðzî úãáò'£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§©¨©¨¥
,'úîeéjexa yecwdy yexcl yi 'dpzn zcear' weqtd oeylne ¨

ixd ,'dceark md ixd ,mkl izzpy dpedkd zepzn' oxd`l xn`
yäîeøz úìéëà eNòit lr s` dnexz zlik` aezkd aiygd - ¨£¦©§¨

ziyrpyïéìeába,ycwnl uegn ±,Lc÷nä úéa úãBáòk`id oky ©§¦©£©¥©¦§¨
,'izcar dcear' ixne`a izpeek dziid efe .dpedkd zepznn zg`

.dnexz zlik`a izwqry oeik yxcnd zial yn` iz`a `ly
:dpyna epipyåéìëBàì àlL BèçLoqip c"ia gqtd z` hgy ± §¨¤Ÿ§§¨

,zifk epnn lek`l mileki mpi`y dleg e` owf myl ,zaya lgy
zegcidl zay dpzip `le jka lqtp gqtdy oeik ,z`hg aiig
x`yae ,ef dklda yecig yi m` dpc `xnbd .ezhigy iptn

:dpynay zekld
n:`xnbd dywàèéLt,df oic `ed heyt `ld -ìeñt íúäc ïåék §¦¨¥¨§¨¨¨

hgyp cinz wxta myy oeik -(.`q lirl)ehgyy gqty epipy
y eili`n oaen ,leqt eilke`l `lyàëäehgyy ote`a o`k - ¨¨

,bbeya zayaáéiç,devn mewna `ly zay llgn oick ,z`hg ©¨
mpn` :`xnbd zvxzn .z`f eprinydl dpynd dkxved recne

j` ,yecig lk jka oi`àôéñ àðúc íeMî`pzd dpye xg`n - ¦§¨¨¥¨
df ote`ay oeik ,'eilke`l `lye eilke`l' ehgyy ote`ay `tiqa

`ed ixd ,xyk gqtdáéiç àLéø àðz ,øeètdpye micwd - ¨¨¨¥¨©¨
.aiig `ed ixd cegl eilke`l `ly hgeydy

:dywne `xnbd dayàèéLt énð àäå`tiqay oicd mb ixde - §¨©¦§¦¨
,daiq dze`n `ed heytøLk íúäc íeMîwxta myy oeik - ¦§¨¨¨¥

,xyk eilke`l `lye eilke`l ehgyy gqtdy epipy hgyp cinz
y eili`n oaenàëä,zaya ehgyy ote`a o`k -,øeètoicke ¨¨¨

xzne `xnbd day .zayd z` dgecy xyk gqt oaxwote`a zv
,llk yecig oi` el` mipic ipyay `ed oekp mlerl :xg`,àlà¤¨

àðúc éãééàdpynd zligza `pzd dpye xg`n -àlL BèçL' ©§¥§¨¨§¨¤Ÿ
ìúaMa BîL,'aiigénð àðzhgeyd ly epic z` ok mb dpy - ¦§©©¨¨¨©¦

.'åéìëBàì àlL':`xnbd zl`eyàôeb àéäåehgy'] envr df oic - ¤Ÿ§§¨§¦¨
['enyl `lyéì änìlirl epipy xak ixde ,eprinydl(:hp) ¨¨¦

aiig zaya ok dyr m`y oaen `linne ,leqt gqtd df ote`ay
:`xnbd daiyn .z`hgéâeìôéàì éòa÷c íeMî`pzd dvxy oeik ± ¦§¨¨¥§¦§¥

ly mzwelgn `iadlòLBäé éaøå øæòéìà éaømigaf x`y hgeya ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
ehgyy gqtd ly df oic dligz `iade micwd jkitl ,gqt myl
xaca xhety ryedi iax s`y eprinydl ick ,xg` gaf myl

.xeq`d xacl edpiyy meyn ,aiigy o`k dcen devn
meyn z`hg aiig ,leqt oaxwdy mipte`ay ,epipy epzpyna
:df oipr zxxan `xnbd .'hgey' zk`ln meyn epiide ,zay lelig

déì øîà[el-]déøáì àððéç øa àðeä áø,[epal-]dén÷ì úìæà ék ¨©¥©¨©¦§¨¦§¥¦¨§©§©¥
à÷éøæ éaøc,`wixf iax iptl jlz xy`k ±dépéî éòaeze` l`y ± §©¦§¦¨§¦¦¥

,oldlckøîBàä éøáãìzay zkqna(.ew)øeèt äøeaça ì÷ì÷î± §¦§¥¨¥§©§¥§©¨¨
h"l x`yay itke ,xeht lwlwl zpn lr zaya dxeag dyerd
,mixeht mzk`ln ici lr milwlwnd lky `id dkldd zek`ln
oebke] eiyrn ici lr owzn ok m` `l` aiig zaya laegd oi`e
iptn ezndaa laegd e` ,dlik`a dxizny ,dndad z` hgeyd

,[ealkl elik`dl ick dnc z` jixvyåéìëBàì àlL BèçL'§¨¤Ÿ§§¨
y epzpyna epipyyïwéz äî ,'áéiç,jka elqt `lde ,ef dhigya ©¨©¦¥

exhtl yie ezhigya melk owiz `ly `vnpe ,dlik`a exq`e
iax z` z`f l`y `ppig xa `ped ax ly epa `ayk ok`e .z`hgn

,`wixf iax el aiyde ,`wixf,'eãøé àì eìò íà' ïwézs` ,xnelk ¦¥¦¨Ÿ¥§
migafa epipy ixdy ,znieqn dpwz ea yi ,leqt oaxwdy(.ct)lky

ick gafnl mdixeni` z` elrd m` ,dxfra elqtpy zepaxwd
zelrdl xeq` dligzkly s`e ,exhwei `l` ecxi `l ,mxihwdl
eaiygdl ick ef zexyt`a ic ,mxihwdle leqtd oaxwd ixeni`

.aiig okle ,mieqn ote`a xyked oaxwd ixdy ,owznk
dpynd jynda epipyy dne :`wixf iax l`yp cerBèçL'hgy-] §¨

[gqtd oaxw z` zayaïwéz äî ,áéiç íeî ìòa àöîðådhigya §¦§¨©©©¨©¦¥
migafa epipy ,hgypy men lra oaxw iabl ixde ,ef(my)m` s`y

,ycewa eleqt did `ly oeik ,mcixedl jixv gafnl eixeni` elr
`l elr m`' oicd mda xn`p dxfra did mleqty el`a wx oky

:`wixf iax aiyd .'ecxiïéòaL ïé÷eãa ïwézyi ef dhigya s` - ¦¥§¦¤¨©¦
`ed dndaa yiy mendy ote`a zwqer epzpyny oeik ,oewiz

,dndad ly dpir z` dqknd wc mexw epiidc ,'wc'éaøc àaélàå§©¦¨§©¦
àáé÷ò`aiwr iax zrck diepy `ide -øîàcdpyna(my)s`y , £¦¨§¨©

oinen ilra zepaxw,eãøé àì eìò íà`xnba x`eane(:dt my) ¦¨Ÿ¥§
.df menl ezpeeky

epzpyna epipyy dne :ztqep dl`yBèçL'z` zaya hgy-] §¨
[gqtd oaxw,'øeèt øúqa äôéøè àöîðå,jkn wiicl yieéeìâa àä §¦§¨§¥¨©¥¤¨¨§¨

,ielb mewna dtixhd dzid m` la` -,áéiçikeïwéz äîdhigya ©¨©¦¥
s` lkd ixacl dtixhae ,gafnd iab lr aixwdln dlqt `ld ,ef
iax aiyd .llk maixwdl oi`e ecxi gafnl dixeni` elr m`

ef dhigya s` :`wixfàéöBäì ïwézdndad z`éãéîz`neh ¦¥§¦¦¥
,äìéáð,ef d`neha `nhn dxya did dnvrn dzn dzid m` oky §¥¨

.dhgypy dzr ok oi`y dn
:zaya dleqt dhigy iabl ztqep `iyew d`ian `xnbdé÷úîó ©§¦

àðéáø dì,`piax dywd -àéðúc àä,`ziixaa epipyy dn - ¨©¦¨¨§©§¨
èçBMäoaxw bbeyaõeça ,úaMa úàhç,dxfrl uegn ±ìmy ©¥©¨©©¨©§

ìL äéìò áéiç ,äøæ äãBáò,úBàhç Ldyly lr xar ixdy £¨¨¨©¨¨¤¨¨Ÿ©¨
myl dhigye ,dxfrl uegn miycw zhigy ,zay lelig ,mixeqi`
,zeywdl yi 'xeht dxeaga lwlwn' xne`d ixacle .dxf dcear

ïwéz äîxya ixde ,zay lelig cvn dilr aiigziy ezhigya ©¦¥
z` xdhny jka owizy uxzl oi` dfae .dlik`a xeq` ef dnda
z`neha elit` `id d`nhn dzr s` oky ,dliap icin dndad

:`xnbd zvxzn .dxf dcear zaexwz oick ,ld`,àøéeò áø øîà̈©©©¦¨
jka ezhigya owiz df mc`éãéî BàéöBnLxeqi`,'éçä ïî øáà' ¤¦¦¥¥¤¦©©

zaexwz meyne leqt ycew meyn dlik`a xeq` jk oiay s`e
xyad oi`y gp oal la` ,l`xyi ipal `weec edf ,dxf dcear
,hgypy mcew elke` did m` ,el` mixeqi` zngn eilr xq`p
epwiz df mc`e ,igd on xa` xeqi` meyn dzin aiig did

.dzin aiig epi` epnn lke`d gp oay ezhigya
:dpyna epipy'åëå òãBðå BèçLezny e` mci z` milrad ekyny §¨§©

.zeyxa hgyy iptn xeht e`nhpy e`
`ziixa lr eixacn dywn jyndae ax ixac z` d`ian `xnbd

:epzpyn lr epipyyäiòøì ÷zépL íLà ,áø øîà àðeä áø øîà± ¨©©¨¨©©¨¨¤¦©¦§¦¨
ie`x epi` ,xg` my`a extkzp e` ezn eilray my` oaxw
yecw eteb oaxwdy oeike ,dlerl `le my`l `l ,llk daxwdl
mi`ivene menn edexnyy dxinydne daxwd oicn eze` miwzpn
elkeiy ick ,mneie a`zqiy cr ,xwtd dcya diirxl eze`
rxi` m`e .gafnd uiwl dacp zler einca zepwle ezectl
`l` men ea letiy oiznd `l oaxwd lrae diirxl edexqny

dxfrl e`iad,íúñ BèçLedf ixdäìBòì øLkly dacp zler ± §¨§¨¨¥§¨
oaxw myl micner dndad inc seq seqe li`ed ,gafnd uiw

:`xnbd dgiken .dlerøáñ÷ àîìàdnda xiykdy ax ixacn ± ©§¨¨¨©
y gken ,dpnn 'my`' my xwrp `ly s` dler oaxwl eféòa àìŸ¨¥

äøé÷òoaxw myl zcner dzre mieqn oaxwl deyicwdy dnda ± £¦¨
.mcewd oaxwd my zxiwr `ll s` dxiyk dzhigy ,xg`

:`xnbd zl`ey,éëä éàxaic dn iptn ,zakrn dxiwr oi` m` ¦¨¦
elit` ixd ,diirxl wzipy my` ly ote`a `wec ax÷zéð àì ék¦Ÿ¦©

xg` my`a eilra extkzpy dryn `l` diirxlénðdidi ok mb ± ©¦
.dler myl micner eince li`ed ,dlerl xyk mzq ehgyy epic

:`xnbd zvxznäøéæbwezip iptl my`y minkg exfby `id §¥¨
xak eilray it lr s` dlerl xyk epi` diirxleèà ,äøtk øçàì§©©©¨¨¨

mb ok dyri `ny ,yygd llba ±.äøtk éðôìmc` ,xnelk ¦§¥©¨¨
aiigzd ea xtkzpy mcewe ezxtkl oaxw yicwde my` aiigzdy
znda aixwdl xzeny aeygle zerhl lelr ,dler oaxwa mb
myl cner enzqe li`ed leqt epaxw `vnpe ,dler myl my`
exfb jkitl .xg` myl cg` myn oaxw znda zepyl xeq`e my`
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קיט
ezny in` cenr br sc ± iyily wxtmigqt

äðúî úãåáòizzpy dpedk zepzn Ðmkl.dceark od ixd Ðíúäã ïåéë àèéùôÐ

) "hgyp cinz"a.leqt eilke`l `ly gqtc opz (`,`qàëä`linn ,i`w zayac Ð

.aiigc opirnyíåùî`yix `pz ,xeht eilke`l `lye eilke`l `tiq `pzinl irac Ð

.aiig eilke`l `lyøîåàä éøáãì) zay zkqna Ð.(`,ewäøåáçá ì÷ì÷îdyerd Ð

owzn epi`y ,dlwlwl zaya dxeag.xeht Ð

,owzny hgey `l` zay meyn aiig laeg oi`e

.ealkl elik`dl mcl jixve dndaa laeg e`

áééç åéìëåàì àìù.aiig oizipzn ipzwc Ðäî
ï÷éú.dilqt `d Ðï÷éúzepaxwd lkc Ð

) migaf zkqna opz ,dxfra elqtpym` :(`,ct

xihwdl odixeni` ,gafnl elr.ecxi `l Ðéìòá
ïéîåîelr m` :mzd opz Ðdid `ly ,ecxi Ð

.ycewa oleqtïéòáù ïé÷åãáoebk ,`"iilh Ð

dhepd") "miny weckmen oaxw iabe .(n diryi

) aizkck ,`ed`xwie`klelaz e` wc e`" :(

."epiraàáé÷ò éáøã àáéìàåmigaf zkqna Ð

.elr m` oinen ilraa xiykn `aiwr iax :opz

`l :`xnba exn`eoiweca `l` `aiwr iax xn`

oixiyke li`ed ,oiray.zetera dlgzkläôéøè
dzlr m` :mzd xn` Ð.cxz Ðäìéáð éãéîÐ

.`nhlnúàèç èçåùäzhigy"ae .opiqxb Ð

.z`hg hwp i`n` yxtn ipy wxta "oilegùìù
úåàèç,dxf dcear meyne ,zay meyn Ð

.dxfrl ueg ihegy meyneï÷éú äî`kd Ð

zaexwzc ,`kil dliap icin exdhl elit`

.ld`a elit` d`nhn dxf dcearïî øáà éãéî
éçäelk` m`y ,gp ipal Ð.bxdp epi` Ðíùà

÷úéðùäéòøìextkzp e` eilra ezny Ð

,dacp oi`a opi` my`e z`hge .xg`a

extkzpynez`hg iabe .dfl dpwz oi` xg`a

) dl ixinb `zklid.dznc (a,`k dxenz

my`ae) `zklid ixinbmyz`hgay lk :(`,gi

dznm`e .drex my`a Ðewzipeilrn

ekilyde,men ea letie a`zqiy ,zerxl xt`l

e`ivedle ezectl lkeiymirexd lke .oilegl

dacp `id dne .dacpl miltep mdinc?dyy

mye ,dacp odilr aezke ,ycwna eid zextey

oi`iane .my`e z`hg inc xzen lk oipzep eid

zexere ,myl xya .zeler ,gafnd uiw myn

zkqna odkd rciedi ly eyxcn edfy .mipdkl

) dxenz,mneiy cr oiznd `l dfe .(a,bkewzipynediirxlmzq ehgyxyk Ðzlerl

.micner eid jkl einc seq seqe li`ed .gafnd uiwäøé÷ò éòá àìcner `edy xg`n Ð

.epnn my` my xewrl jixv oi` ,jkléîð ÷úéð àì éë éëä éàxtkzpy dryn Ðxg`a

.i`w gafnd uiwl dinzqøôëúðù íãå÷ åèà äøôë øçàì äøéæâ,my`l dinzqc Ð

la`wzipyn.slgin `làøîéú àðîå.ikd opixfbc jl xn`c ,`zlin `dl Ðäáãðì
Ð.zexteylúåîé øîåà øæòéìà éáømy` dyer did xfril` iax ly eiccv lk Ð

) xn`py ,xac lkl z`hgk`xwief."my`k z`hgk" :(z`hg iab oke ,enyl `ly iab oke

) migaf zkqna ,miptl dnc qpkpy.(a,ceiøëîé øîåà òùåäé éáø.a`zqpy xg`l Ð

äìåò åéîãá àéáéås` `lde :`zlin `dl wiqn dxenz zkqnae .envrl dacp Ðdacpd

minkg ixacl ryedi iax ixac oia dn ,`id dler?onfay ,`l`d`a `idyezaegl`ed

d`a `idyke .elyn oiaixw dikqpe ,dhgeye dilr jneqzacplxeaivjneq epi` Ð

.'ek dilrïéà åéîãáeaixwny it lr s`e ,dler axwic xn` `l diteb edi` la` Ð

dil zixy i`c .dxtk iptl eh` ,xg`a xtkzpy dxtk xg`l dxifb :`nl` .envrl

i`e ,irh `zydjixhvindxtk mcew inp dler diliziin xcde ,i`dl dil aixwn Ð

.enyl cnery onf lk xg` gafl gaf zepyl xyt` i`e .my`l xg`
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éøáãì,dxeaga lwlwn xhtc `ed dcedi 'x `lde :xn`z m`e Ð 'ek dxeaga lwlwn xne`d

`l xg` `edy xeaqe df gaf hgeyy ,wqrzn epiidc oiie`x opi`ya aiignc oizipzne

gpd :xn`wc .(a,hi zezixk) "lk` wtq" wxta gkenck ,xeht wqrzn diciclc ,dcedi 'xk iz`

aiig dxeaga lwlwny jezn ,zewepizlÐlwlwn xhtc o`n :rnyn `nl` .aiig inp wqrzn

dxeagaÐ`l oizipzn ok m`e .wqrzn inp xht

:xnel yie !dxeaga lwlwn xhtc o`nk `nwezn

xeht dxeaga lwlwn xne`d ixaclcÐiax epiid

lwlwnc `kid xhtc oerny iaxc `ail` opgei

,eda` 'xcn iwet`le .llk oewiz `kilc ,ixnbl

'xc dinw eda` 'x ipz (`,ew zay) "bxe`d" wxtac

.xirane laegn ueg ,oixeht oilwlwnd lk :opgei

.dpyn dpi` xirane laeg ,`xal ipz wet :dil xn`

dpyn xnel cenlz`eÐ,ealkl jixve laega

,oerny 'xc `ail` epiide .ext`l jixve xirane

la` .oilwlwn x`yl xirane laeg oia biltncn

xenb lwlwnÐizk` ,edin .oerny 'xl elit` ,`l

oewiz `kilc jzrc `wlqc oeik :wgvi epiaxl dyw

aiig ikid `nlr ilekl iywz ok m` ,oizipzna llk

dpi`y dk`ln `d ?dxeaga lwlwn oerny 'xl

gkenck .dxeaga elit` xehte ,`id dtebl dkixv

mzd oerny 'x xhtc (a,`kw zay) "iazk lk" seqa

dkixv dpi`y dk`ln meyn miaxwre miygp bxed

:wiqn inp (a,ct oixcdpq) "oiwpgpd" yixae .dtebl

aiig dxeaga lwlwn xn`c dil zrny o`nÐ'x

xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln xn`d ,oerny

:dilrï÷éúrnyn .igd on xa` icin e`ivedl

`lcn ,`ziixe`cn d`nhn dxf dcear zaexwzc

jd` aiigin `le .dliap icin e`ivedl owiz xn`w

'x" wxt dxf dcearae .ycwnl qpkp m` d`neh

iax irac ,opaxcn `idy rnyn (`,ap) "l`rnyi

e` ,'ek edn oilke` ly dxf dcear zaexwz :opgei

`ziixe`c `xeqi` `nlicÐ,d`neh dlha `l

iiepyl `kd jixhvi`c :xnel yie .dlha opaxc

heytip `lc ikid ik igd on xa`n e`ivedl owiz

oke .`ziixe`c e`l zaexwz z`nehc `ziixa jdn

:iia` xn`c ,(`,hkw oileg) "ahexde xerd" seqa

,`nhn oilke` ly dxf dcear zaexwz exn` ixd

`ziixe`c i`c .`ziixe`c e`l dz`nehÐepivn

yniyyk :ipyne ,dxeng d`neh `nhny oilke`l

Ðlra diegic inp mzd .yniy ur dyrn.`ed `n

åèçù,devn dyr `l `lde ?xeht i`n` :wgvi epiaxl dniz Ð xeht xzqa dtixh `vnpe

xninl `kile .devn dyr `lc `kid ryedi 'xl elit` aiignc oerny 'xk `pniwe` oizipzne

qep`k dil opiaygc meyn xeht `kdcÐmeyn `l` ,dil xht qep` mrhn e`l jgxk lrc

xfril` 'x i` :jixtc ,`xnba gkenck .devn xaca drhcÐdil zil `dc ,aiign inp z`hg

.xi`n 'x ixacn df lkc :wgvi epiax uxize .xeht devn xaca drhíùàdirxl wzipy

:xn`w ikdle .llk dirx jixv `l `ziixe`cnc ,opaxcn dirx xwir lk Ð xyk mzq ehgye

dxiwr ira `nlya zxn` i` .inp wzip `l ik ikd i` ,dxiwr ira `l `nl`Ð,xity iz`

wzip `l la` .exwerl xekfi wzip ici lrc ,wzip opiracÐ.exwer `l eh` exwer opixfbc ,`l

dxiwr ira `lc ,`zyd la`Ðmcewc :ipyne !icinl yginl `kilc ,xykil inp wezip mcew

`din dlgzkl la` ,xyk caric inp wezip xg`e ,dxtk iptl eh` dxtk xg` opixfb wezip

`xniz `pne .dxtk iptl eh` opixfbÐeinca 'ek my` :opzcÐditeb `ed la` ,oi`Ð,`l

eh` xfbinl `kilc ,dlgzkl ehgeyl leki did wezipe dxiwr xg`lc ecen `nlr ilek `dc

mcew eh` wezipe dxtk xg`l opixfbc meyn e`l i` .wezipc `xikid `ki`e li`ed ,dxiwr mcew

`nlic wzip `lya exfbc ,xity iz` dxiwr irac zxn` i`c wgvi epiax yxity dne .dxtk

jixvn `l i`n` ,dxiwr irac dpyd zeni x`ya gqt ok m` :dyw ,dxiwr `la hegyl iz`

dirxl wzipy my` :ax xn` `ped 'x xn` ,(`,c) zegpnc `nw wxt xn`c :miywn .dirx

mzq ehgyeÐwzip `l ,oi` wzip ,dlerl xykÐ"`ed" `xw xn` ?`nrh i`n .`lÐepiax xne`e !dxtk mcew eh` opixfbe ,opaxcn `edy rnyn `kde `ed `ziixe`c wezip `nl` .`di eziieda

dxtk mcew eziieda ied `ziixe`cnc oeike ,dxtk mcew `di eziieda `ed `xw xn` mzd :eyexit ikdc wgviÐwzip :zegpna xn`w ikdc yxit mz epiaxe .dxtk mcew eh` dxtk xg` opixfbÐ

wzip `l ,oi`Ðdrex my`a dzn z`hgay lkc `ed ipiqn dynl dkld `ld ,xyk `nrh i`n :xnelk ,`ed `xw xn` `nrh i`n :wiqne .dxtk iptl eh` opixfbc ,`kd yxtnck `nrhe .`l

Ðopixnb ik :inp i` .dler axw my`a dzn z`hgay lkc opixnb ikdc ,dkld lr cenll `xw `z`e ,dler `iede dacpl mincdy xknie a`zqiyk seqaly eziieda rnyn ,`ed `xw xn`

drex my`acÐ.dler axwi `le ,`di `xwirnc eziieda `ed `pin` ded dkld e`l i`e .envr `edc `xw ilbe ,einc e` envr `ed i` opirci `le ,xeaiv zacpl lif` my`ac :inp i` .devnl

mzq ehgye dirxl wzipy my` `ped 'x xn` :mixtqd lka opiqxb (`,gi) "miycw el`" wxt dxenzac :df yexitl di`xeÐ"`ed" `xw xn` ?`nrh i`n ,xykÐmzd opiqxb `le .`di eziieda

wzip" :xtq meyaÐwzip `l ,oi`Ð."`l
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פסחים. פרק ששי - אלו דברים דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc migqt(oey`x meil)

odkd oxd`l 'd xn`yáøwä øfäå íëúpäk úà ïzà äðzî úãáò'£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤§©¨©¨¥
,'úîeéjexa yecwdy yexcl yi 'dpzn zcear' weqtd oeylne ¨

ixd ,'dceark md ixd ,mkl izzpy dpedkd zepzn' oxd`l xn`
yäîeøz úìéëà eNòit lr s` dnexz zlik` aezkd aiygd - ¨£¦©§¨

ziyrpyïéìeába,ycwnl uegn ±,Lc÷nä úéa úãBáòk`id oky ©§¦©£©¥©¦§¨
,'izcar dcear' ixne`a izpeek dziid efe .dpedkd zepznn zg`

.dnexz zlik`a izwqry oeik yxcnd zial yn` iz`a `ly
:dpyna epipyåéìëBàì àlL BèçLoqip c"ia gqtd z` hgy ± §¨¤Ÿ§§¨

,zifk epnn lek`l mileki mpi`y dleg e` owf myl ,zaya lgy
zegcidl zay dpzip `le jka lqtp gqtdy oeik ,z`hg aiig
x`yae ,ef dklda yecig yi m` dpc `xnbd .ezhigy iptn

:dpynay zekld
n:`xnbd dywàèéLt,df oic `ed heyt `ld -ìeñt íúäc ïåék §¦¨¥¨§¨¨¨

hgyp cinz wxta myy oeik -(.`q lirl)ehgyy gqty epipy
y eili`n oaen ,leqt eilke`l `lyàëäehgyy ote`a o`k - ¨¨

,bbeya zayaáéiç,devn mewna `ly zay llgn oick ,z`hg ©¨
mpn` :`xnbd zvxzn .z`f eprinydl dpynd dkxved recne

j` ,yecig lk jka oi`àôéñ àðúc íeMî`pzd dpye xg`n - ¦§¨¨¥¨
df ote`ay oeik ,'eilke`l `lye eilke`l' ehgyy ote`ay `tiqa

`ed ixd ,xyk gqtdáéiç àLéø àðz ,øeètdpye micwd - ¨¨¨¥¨©¨
.aiig `ed ixd cegl eilke`l `ly hgeydy

:dywne `xnbd dayàèéLt énð àäå`tiqay oicd mb ixde - §¨©¦§¦¨
,daiq dze`n `ed heytøLk íúäc íeMîwxta myy oeik - ¦§¨¨¨¥

,xyk eilke`l `lye eilke`l ehgyy gqtdy epipy hgyp cinz
y eili`n oaenàëä,zaya ehgyy ote`a o`k -,øeètoicke ¨¨¨

xzne `xnbd day .zayd z` dgecy xyk gqt oaxwote`a zv
,llk yecig oi` el` mipic ipyay `ed oekp mlerl :xg`,àlà¤¨

àðúc éãééàdpynd zligza `pzd dpye xg`n -àlL BèçL' ©§¥§¨¨§¨¤Ÿ
ìúaMa BîL,'aiigénð àðzhgeyd ly epic z` ok mb dpy - ¦§©©¨¨¨©¦

.'åéìëBàì àlL':`xnbd zl`eyàôeb àéäåehgy'] envr df oic - ¤Ÿ§§¨§¦¨
['enyl `lyéì änìlirl epipy xak ixde ,eprinydl(:hp) ¨¨¦

aiig zaya ok dyr m`y oaen `linne ,leqt gqtd df ote`ay
:`xnbd daiyn .z`hgéâeìôéàì éòa÷c íeMî`pzd dvxy oeik ± ¦§¨¨¥§¦§¥

ly mzwelgn `iadlòLBäé éaøå øæòéìà éaømigaf x`y hgeya ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
ehgyy gqtd ly df oic dligz `iade micwd jkitl ,gqt myl
xaca xhety ryedi iax s`y eprinydl ick ,xg` gaf myl

.xeq`d xacl edpiyy meyn ,aiigy o`k dcen devn
meyn z`hg aiig ,leqt oaxwdy mipte`ay ,epipy epzpyna
:df oipr zxxan `xnbd .'hgey' zk`ln meyn epiide ,zay lelig

déì øîà[el-]déøáì àððéç øa àðeä áø,[epal-]dén÷ì úìæà ék ¨©¥©¨©¦§¨¦§¥¦¨§©§©¥
à÷éøæ éaøc,`wixf iax iptl jlz xy`k ±dépéî éòaeze` l`y ± §©¦§¦¨§¦¦¥

,oldlckøîBàä éøáãìzay zkqna(.ew)øeèt äøeaça ì÷ì÷î± §¦§¥¨¥§©§¥§©¨¨
h"l x`yay itke ,xeht lwlwl zpn lr zaya dxeag dyerd
,mixeht mzk`ln ici lr milwlwnd lky `id dkldd zek`ln
oebke] eiyrn ici lr owzn ok m` `l` aiig zaya laegd oi`e
iptn ezndaa laegd e` ,dlik`a dxizny ,dndad z` hgeyd

,[ealkl elik`dl ick dnc z` jixvyåéìëBàì àlL BèçL'§¨¤Ÿ§§¨
y epzpyna epipyyïwéz äî ,'áéiç,jka elqt `lde ,ef dhigya ©¨©¦¥

exhtl yie ezhigya melk owiz `ly `vnpe ,dlik`a exq`e
iax z` z`f l`y `ppig xa `ped ax ly epa `ayk ok`e .z`hgn

,`wixf iax el aiyde ,`wixf,'eãøé àì eìò íà' ïwézs` ,xnelk ¦¥¦¨Ÿ¥§
migafa epipy ixdy ,znieqn dpwz ea yi ,leqt oaxwdy(.ct)lky

ick gafnl mdixeni` z` elrd m` ,dxfra elqtpy zepaxwd
zelrdl xeq` dligzkly s`e ,exhwei `l` ecxi `l ,mxihwdl
eaiygdl ick ef zexyt`a ic ,mxihwdle leqtd oaxwd ixeni`

.aiig okle ,mieqn ote`a xyked oaxwd ixdy ,owznk
dpynd jynda epipyy dne :`wixf iax l`yp cerBèçL'hgy-] §¨

[gqtd oaxw z` zayaïwéz äî ,áéiç íeî ìòa àöîðådhigya §¦§¨©©©¨©¦¥
migafa epipy ,hgypy men lra oaxw iabl ixde ,ef(my)m` s`y

,ycewa eleqt did `ly oeik ,mcixedl jixv gafnl eixeni` elr
`l elr m`' oicd mda xn`p dxfra did mleqty el`a wx oky

:`wixf iax aiyd .'ecxiïéòaL ïé÷eãa ïwézyi ef dhigya s` - ¦¥§¦¤¨©¦
`ed dndaa yiy mendy ote`a zwqer epzpyny oeik ,oewiz

,dndad ly dpir z` dqknd wc mexw epiidc ,'wc'éaøc àaélàå§©¦¨§©¦
àáé÷ò`aiwr iax zrck diepy `ide -øîàcdpyna(my)s`y , £¦¨§¨©

oinen ilra zepaxw,eãøé àì eìò íà`xnba x`eane(:dt my) ¦¨Ÿ¥§
.df menl ezpeeky

epzpyna epipyy dne :ztqep dl`yBèçL'z` zaya hgy-] §¨
[gqtd oaxw,'øeèt øúqa äôéøè àöîðå,jkn wiicl yieéeìâa àä §¦§¨§¥¨©¥¤¨¨§¨

,ielb mewna dtixhd dzid m` la` -,áéiçikeïwéz äîdhigya ©¨©¦¥
s` lkd ixacl dtixhae ,gafnd iab lr aixwdln dlqt `ld ,ef
iax aiyd .llk maixwdl oi`e ecxi gafnl dixeni` elr m`

ef dhigya s` :`wixfàéöBäì ïwézdndad z`éãéîz`neh ¦¥§¦¦¥
,äìéáð,ef d`neha `nhn dxya did dnvrn dzn dzid m` oky §¥¨

.dhgypy dzr ok oi`y dn
:zaya dleqt dhigy iabl ztqep `iyew d`ian `xnbdé÷úîó ©§¦

àðéáø dì,`piax dywd -àéðúc àä,`ziixaa epipyy dn - ¨©¦¨¨§©§¨
èçBMäoaxw bbeyaõeça ,úaMa úàhç,dxfrl uegn ±ìmy ©¥©¨©©¨©§

ìL äéìò áéiç ,äøæ äãBáò,úBàhç Ldyly lr xar ixdy £¨¨¨©¨¨¤¨¨Ÿ©¨
myl dhigye ,dxfrl uegn miycw zhigy ,zay lelig ,mixeqi`
,zeywdl yi 'xeht dxeaga lwlwn' xne`d ixacle .dxf dcear

ïwéz äîxya ixde ,zay lelig cvn dilr aiigziy ezhigya ©¦¥
z` xdhny jka owizy uxzl oi` dfae .dlik`a xeq` ef dnda
z`neha elit` `id d`nhn dzr s` oky ,dliap icin dndad

:`xnbd zvxzn .dxf dcear zaexwz oick ,ld`,àøéeò áø øîà̈©©©¦¨
jka ezhigya owiz df mc`éãéî BàéöBnLxeqi`,'éçä ïî øáà' ¤¦¦¥¥¤¦©©

zaexwz meyne leqt ycew meyn dlik`a xeq` jk oiay s`e
xyad oi`y gp oal la` ,l`xyi ipal `weec edf ,dxf dcear
,hgypy mcew elke` did m` ,el` mixeqi` zngn eilr xq`p
epwiz df mc`e ,igd on xa` xeqi` meyn dzin aiig did

.dzin aiig epi` epnn lke`d gp oay ezhigya
:dpyna epipy'åëå òãBðå BèçLezny e` mci z` milrad ekyny §¨§©

.zeyxa hgyy iptn xeht e`nhpy e`
`ziixa lr eixacn dywn jyndae ax ixac z` d`ian `xnbd

:epzpyn lr epipyyäiòøì ÷zépL íLà ,áø øîà àðeä áø øîà± ¨©©¨¨©©¨¨¤¦©¦§¦¨
ie`x epi` ,xg` my`a extkzp e` ezn eilray my` oaxw
yecw eteb oaxwdy oeike ,dlerl `le my`l `l ,llk daxwdl
mi`ivene menn edexnyy dxinydne daxwd oicn eze` miwzpn
elkeiy ick ,mneie a`zqiy cr ,xwtd dcya diirxl eze`
rxi` m`e .gafnd uiwl dacp zler einca zepwle ezectl
`l` men ea letiy oiznd `l oaxwd lrae diirxl edexqny

dxfrl e`iad,íúñ BèçLedf ixdäìBòì øLkly dacp zler ± §¨§¨¨¥§¨
oaxw myl micner dndad inc seq seqe li`ed ,gafnd uiw

:`xnbd dgiken .dlerøáñ÷ àîìàdnda xiykdy ax ixacn ± ©§¨¨¨©
y gken ,dpnn 'my`' my xwrp `ly s` dler oaxwl eféòa àìŸ¨¥

äøé÷òoaxw myl zcner dzre mieqn oaxwl deyicwdy dnda ± £¦¨
.mcewd oaxwd my zxiwr `ll s` dxiyk dzhigy ,xg`

:`xnbd zl`ey,éëä éàxaic dn iptn ,zakrn dxiwr oi` m` ¦¨¦
elit` ixd ,diirxl wzipy my` ly ote`a `wec ax÷zéð àì ék¦Ÿ¦©

xg` my`a eilra extkzpy dryn `l` diirxlénðdidi ok mb ± ©¦
.dler myl micner eince li`ed ,dlerl xyk mzq ehgyy epic

:`xnbd zvxznäøéæbwezip iptl my`y minkg exfby `id §¥¨
xak eilray it lr s` dlerl xyk epi` diirxleèà ,äøtk øçàì§©©©¨¨¨

mb ok dyri `ny ,yygd llba ±.äøtk éðôìmc` ,xnelk ¦§¥©¨¨
aiigzd ea xtkzpy mcewe ezxtkl oaxw yicwde my` aiigzdy
znda aixwdl xzeny aeygle zerhl lelr ,dler oaxwa mb
myl cner enzqe li`ed leqt epaxw `vnpe ,dler myl my`
exfb jkitl .xg` myl cg` myn oaxw znda zepyl xeq`e my`
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc migqt(oey`x meil)

dìò éðúå,epzpyn lr diepyy `ziixaa epipye ±àðeb éàä ék ìBça §¨¥£¨©¦©©§¨
lekie li`ed ,df xac oebk ea rxi`e lega lgy gqt axra ±

,etxeylãiî óøOéoi`e ,eiiepnl `ly hgypy gqt `edy iptn ¦¨¥¦¨
.ezxev xarzzy cr oizndl jxevàîìLa úøîà éàoaxwy ¦¨§©¦§¨¨

ezaxwd zaiq epnn dlhazpyäøé÷ò éòamcewd oaxwd my ly ¨¥£¦¨
ik oaen ,xg` oaxwl ezaxwd xizdl zpn lréàägqt oaxw ± ©

oiicr ,e`nhp e` ezn ,mdici ekyn eilray,àeä çñt`l ixdy ¤©
,eny epnn xwrpdéì úéìc ïåéëå[el oi`y-],íéìòa`ly hgype §¥¨§¥¥§¨¦

,eiiepnldéì äåä[el yi-]éëäì eèîà ,Bôeâa Bìeñt,jk iptne ± £¨¥§§©§§¨¦
`ziixaa `pzd xn`úøîà éà àlà .ãiî óøOédlhazpy oaxwy ¦¨¥¦¨¤¨¦¨§©
ezaxwd zaiq epnnäøé÷ò éòa àìoaxw myl xyked eil`ne Ÿ¨¥£¦¨

xak ,milra el oi`y gqt `ld zeywdl yi ,xg`,àLéøîiptl ¥¥¨
,dhigydéì äåämy eilr did ±,íéîìLe,éàî íeMî Bìeñti`ce £¨¥§¨¦§¦©

`l` eteba `ly,øçà øác íeMî,`edecdfy aygy hgeyd ¦¨¨©¥§
gqt oaxwdéì èéçL à÷[ehgy-]íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçàonfa ¨¨¦¥©©¨¦¤¥¨©§©¦

m` ,'dnlyd' zevn lr xare ,migqtd x`y lk mr gqtd zhigy
`l` cin sxyidl epic oi` okéòa äøeö øeaéòcr oizndl jixv ± ¦¨¨¥

.xyad zxev xearzyìk ,ììkä äæ ,àéðúcoaxw,Bôeâa BìeñtL §©§¨¤©§¨Ÿ¤§§
e` `nhp ,'xzep' dyrp exya ,lebit zaygna edeaixwdy oebk

,ezvignl uegn `vi.ãiî óøOéeleqt m` mle`,ícajtyp oebk ¦¨¥¦¨©¨
e zxy ilk jezl odkd etq`e dtvxd lr dx`eevn dndad mc`l

,ilka 'mcd zlaw' dzyrp,íéìòaáeenc wxfpe hgypy gqt oebk ©§¨¦
sxyi `le eteba leqt df oi` ,ezn e` eilra e`nhp okn xg`le

y xweal mipiznn `l` ,miycw oeifa iptn xzl`lBúøeö øaeòz§©¨
,eteba eleqt `di jkae dpila lqtie 'xzep' aygieåxweaaàöé §¥¥

.äôéøOä úéáìwxy ef `ziixaa epipyy dn itl :dl`yd mekiq §¥©§¥¨
lirlc `ziixaa `pzdy gken ,cin sxyi eteba eleqty oaxw
lk okle] dxiwr jixvy xaeq 'cin sxyi' gqt oaxw iabl xn`y
eleqte eiiepnl `ly dhigy ef ixd 'gqt' my epnn xwrp `ly
wzipy my` oaxwy xn`y ax ixac z` zxzeq ezrce ,[eteba

.dxiwr `la mb dlerl xyk mzq ehgye diirxl
:`xnbd zvxzn,àlàe ,dxiwr jixvy ax zrc mlerlàîéz àì ¤¨Ÿ¥¨

e dirxl wzipy my` ,ax ixaca xn`z l` ±íúñ BèçL`ly ± §¨§¨
,mieqn oaxw mylì øLkàîéà àlà ,äìBò íeLjk xen` `l` ± ¨¥§¨¤¨¥¨

,eixac zqxibaì BèçL,äìBò íeLgyaemy epnn xwrp ef dhi §¨§¨
,'my`'.øLk:`xnbd znkqnàîìà,ax itly ,gken ±éòa ¨¥©§¨¨¥
,äøé÷ò.dlerl eaixwdl zpn lr my` my zxiwr jixve £¦¨

lirl dpyna epipy(.bq)ung yie crend jeza gqt hgeyd ,
`l' lr xar `l 'gqt' myl eaixwd m` ,oerny iax itl ,ezeyxa

'igaf mc ung lr hgyz(dk cl zeny)onf epi` crendy iptn
eilr dwele xar 'minly' myl ehgy m`e ,gqt zgiafl ie`xd
`xnbd dwiic .die`x dhigy ezhigye xyk gaf epaxwe li`ed

(.cq)minly e` gqt myl `l crena ehgy m`y ,dpynd oeyln
gikedl `xnbd dzvx df weic it lr .dwel epi` 'mzq' ehgy `l`
oaxwd ixd ok `l m`y ,dxiwr jixvy dpyna `pzd zrcy
x`ya gqt oaxwy `ed enrh i`ce `l` ,eil`n minly dyrp
okle ,epnn 'gqt' my xwriy cr minly aygp epi` dpyd zeni

.die`x dhigy dpi` 'mzq' crena ezhigy
:`xnbd dywnäøeáç étî ä÷øæð ,øîàc àcîb øa àéiç éaøìe§©¦¦¨©©§¨§¨©¦§§¨¦¦£¨

éøîàågikedl oi`y ,exn`e dlek minkgd zxeag eced ± §¨§¦
dpynay okzi ixdy ,dxiwr jixvy lirl z`aend dpyndn

,eilr 'gqt' myy oaxwa xaecneéäL ïBâkdíéìòaoaxwd ly §¤¨§¨¦
å íéúî éàîèmdy mpicïéçãðoqipa c"i ly gqtd zhigynçñôì §¥¥¥¦§¦§¦§¤©

,éðLoi`e gqt oaxw zaeg mdilr zlhen oiicr crend iniae ¥¦
ehgy m` okle ,'gqt' my zxiwr ila minly ziyrp mznda
onfa `ly hgypy gqt df ixdy 'hgyz `l' lr xaer epi` 'mzq'

:minkgd ixacn `xnbd zwiicn .ezgiafl ie`xdéàägqt oaxw ± ©
,gqta miaiig oiicry mizn i`nh ly ,dfàä ,äøé÷ò éòác àeä§¨¥£¦¨¨

àîìòazepaxwd lk x`ya ,llk jxca la` ±,äøé÷ò éòa àìm` §¨§¨Ÿ¨¥£¦¨

dyw ok,øîéîì àkéà éàî`ziixaa `pzd zrc z` x`ap ji` ©¦¨§¥©
sxyi' epnn mdici eilra ekyny rcepe hgypy gqty xn`y
eleqt oi`e minly eil`n dyrpe dxiwr jixv epi` `ld ,'cin

.eteba
:`xnbd zvxzn,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà`qxibd ¤¨¨©©¨§¥§©§ª©

wzipy my`a xaecny dligza epqxby itk `id ax ixaca
oi`e ,dlerl cnery oeik 'dlerl xyk' `ede 'mzq' ehgyy dirxl
ehgyy gqtd xzen ok enke ,epnn 'my`' my ly dxiwr jixv

e ,minly myl cner `edy oeik xyk 'mzq',àëä`ziixaa ¨¨
,'cin sxyi' e`nhp e` ezn e` mdici ekyn eilray gqty epipyy

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ±BLéøôäL ïBâkoaxw myl yakd z` §©¨§¦©§¤¦§¦
gqtúBöç íãB÷,gqt axra meideúîedíéìòaeilr miiepnd ¤£¥§¨¦

úBöç øçà`vnpe ,meiddéì äåäcoic oaxwl el yiy ±äàøð ©©£©£¨¥¦§¤
,äçãðådid gqtd zhigyl ie`xd onf `edy meid zevga ,xnelk §¦§¤

mle` ,'gqt' myl zevg ezrawe [daxwdl ie`x] 'd`xp' oaxwd
,'dgcp'e eilra ezn xak lreta dhigyd onfaåy `ed llkìk §¨

oaxwäàøpä,gafnl ie`x didy ±åe xfgäçãð'iegc' dyrp ± ©¦§¤§¦§¤
,gafndn,äàøðå øæBç Bðéà áeL,ixnbl gafnd on `ed 'iegc' `l` ¥¥§¦§¤

`ziixaa `pzd xn` okle ,minly myl elit` ie`x epi` df oaxwe
drcd itl mb zx`ean `ziixady `vnp .'cin sxyi' oaxwdy
eixaca `qxibde ,ax zrcl dxizq dpnn oi`e ,dxiwr jixv `ly

.'dlerl xyk mzq ehgy'
:`xnbd dgec,àîòè àeä éãéî,'iegic' ly mrhd `aed `l melk ¦¦©£¨

àlàzayein didz 'cin sxyi' xn`y `ziixad `pzd zrcy ick ¤¨
mbìzrc itáødf oi` ok` .dxiwr jixv `l oaxwy xaeqy §©

,ayiiníéçãð íðéà íéiç éìòa áø øîà àägafndn dgcpy oaxw ± ¨¨©©©£¥©¦¥¨¦§¦
ie`x dyrp aey ezexykl xfg m`e ixnbl 'iegc' epi` ig ezeida
xg` eilra ezny gqt oaxwa xaecn m` elit`y `vnp .gafnl
on dgcp `l mle` 'gqt' oaxw oic epnn lhay `id zn` ,zevg
eil`n 'minly' dyrp dxiwr jixv `ly ax itle ,ixnbl gafnd
`ziixaa `pzd xn` recn `iyewd zxfege ,dxiyk ezaxwde

.'cin sxyi'
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlàjixv oi`y ax xaeq mlerl ¤¨¨©©¨¨

,cin sxyi oaxwdy `ziixaa epipyy dne ,dxiwrépî àäzrck ± ¨©¦
zrck ,`id inàéä øæòéìà éaø,diepyøîàc(:aq lirl),èçBMä ïëå ©¦¡¦¤¤¦§¨©§¥©¥

zepaxw myl eyxtedy fr e` yak,íéøçàoiekzdeì,çñt íL £¥¦§¥¤©
df ixd,ìeñtmeyn,Bôeâa Bìeñt déì äåäczx`ean ezhiy itle ¨©£¨¥§§

ezhigye minly eil`n dyrp df gqty `ziixaa `pzd zrc
.cin sxyi jkitle eteba ezlqet gqt myl

:`xnbd zl`eyéàåzrc `ziixad m` ±,àéä øæòéìà éaø`ld §¦©¦¡¦¤¤¦
,zaya hgeyd z` [z`hgn] dxhty epzpyn lr `id diepy

,[dpynd zligza diepyd] xfril` iax zrcl eli`eénð úàhç©¨©¦
áéiçîmb yi ,lega lgy gqt axra oaxwd ztixy oicl sqepa ± §©¥

,zaya lgyk hgeyl z`hg aeigøæòéìà éaøì déì úéì àäc± §¨¥¥§©¦¡¦¤¤
dy ryedi iaxk xaeq xfril` iax oi` ixdyäåöî øáãa äòBè¤¦§©¦§¨

,øeètmyl minly zhigye ,z`hg aiig drehdy xaeq `ed `l` ¨
eyd okle ,zaya dxeq` dleqt dhigy `idy gqtzaya hg

`pzd ,mixacd zpwqn .z`hg aiig 'minly' dyrpy df oaxw
devn xaca drehdy ryedi iaxk xaeq z`hgn xhety epzpyna
`ziixad `pzd mby gxken df itle ,xfril` iax lr wlege xeht
xaeq epi`e ,xfril` iax lr wleg epzpyn lr eixac dpyy
xn` recn dl`yd dxfge ,leqt gqt myl mixg` hgeydy

.eteba eleqt oi` `ld 'cin sxyi' gqtdy
:`xnbd zvxznàîbøz ,àlà[x`iae cinrd-]áøc déøa óñBé áø ¤¨©§§¨©¥§¥§©

dén÷ àãéñç àlñ[ipta-]épî àä ,àtt áøcin zrck `ziixad ± ©¨£¦¨©¥§©¨¨¨©¦
zrck ,`idïðúc ,àéä éàðBç ïa óñBé(.a migaf),øîBà éàðBç ïa óñBé ¥¤©¦¦§©¥¤©¥

íéèçLpägqt axra mhgyy zepaxwd lk ±ìå ,çñt íLm` ok ©¦§¨¦§¥¤©§
dpyd zenia mhgyìàîìà .íéìeñt ,úàhç íLeixacn gken ± §¥©¨§¦©§¨

,gqt myl ehgyy minlyy xaeqyéëä íeMîe ,àéä Bôeâa Bìeñt§§¦¦¨¦
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ezny ina cenr br sc ± iyily wxtmigqt
äìò éðúå.oizipznc Ðàðååâ éàä éë ìåçá.etxeyl lekie li`ed Ðãéî óøùéoi`e Ð

did m`e ,minly axw gqtd xzenc ab lr s`e .ezxev xearzy cr oizndl jixv

epnn gqt my xwr `ly eiykr ,xyk did minly myl eilra ezny dfl ehgeyÐ

.eiepnl `ly hgypy gqt dil dedc ,cin sxyiàîìùá úøîà éàab lr s` Ð

lke ,dxiwr ira i`w minly myl dinzqc

eilr gqt my ied xwr `lc dnkikd meyn Ð

dil dedc ,dxev xeair ira `le ,cin sxyi

.eiepnl `ly hgypy eteba eleqtéà àìà
äøé÷ò éòá àì úøîà`ed minly dinzqe Ð

`ed minlye li`ed ,ied i`n zngn eleqt Ð

.miaxrd oia cinz xg` hgypc meyn Ð

xn`ck ,`id cinzd xg` gqt zhigyc

) "hgyp cinz"adyr lr xare ,(a,hp

.dnlydcåôåâá åìåñôù ìëlebit oebk Ð

`veie `nh xzepjixv oi`e ,cin sxyi Ð

.oizndlíéìòááå íãá,mcd jtyp oebk Ð

.dwixf xg` e`nhp e` milra ezny gqt oebke

.oilke` el oi`y `l` ,`ed xyk gqt eiykrc

åúøåö øáåòúepnn xaerzy cr el epizni Ð

opitxy `l xeng eleqt oi`c oeikc .xya zxev

xeaire .oeifaa miycw,dpil leqt `ed dxev

.eteba eleqt dil dedcàãîâ øá àééç éáøìå
) "hgyp cinz"a xn`c Ð`zipzn iab (`,cq

,dxiwr ira gqtc mzd ipzwcdnwe`eoebk

.'ek mizn i`nh milra eidyàäe`lc xg` Ð

.dxiwr ira `l gqtl i`w `nzqàëéà éàî
øîéîì,dizaeiz `kdc oizipzn ,xnelk Ð

meyn `l` `nwezin `le ,"cin sxyi" ipzwc

.dxiwròùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà àìà
,dlerl xyk mzq ehgy xn`wck mlerl Ð

lr s`e ,`ed dler dinzq dlerl i`wc oeikc

oeik ,gqtd xzen oke .my` ezlgzy it

i`w minlylcminly dil higy ik `nzq Ð

cin sxyi ipzwc `kde .`edmeyn e`l Ð

eyixtdy oebk `l` ,dxiwrike ,zevg mcew

zevg `hndizraw,ezhigy onf `edy zevg

.gqtl d`xpeúåöç øçà íéìòá åúîåÐ

d`xpe xfeg epi` aeyc ,gqtn dgcpe.minlyl

axw gqtd xg` gqtd xzen ol `niiwc `de

minlyxg` `vnpe zevg mcew ca`y oebk Ð

dilr zevg `z` `lc ,gqtd zhigy

gqt zhigyl d`xp `le ,drawinl.mlern

áøì àìà àîòè àåä éãéîax `vexiz i`d Ð

.dxiwr ira `l xn`c ,dil uixznáø øîàäå
."ixiry ipy" wxta Ðïéçãð ïðéà íééç éìòáÐ

xiry oebk .milraa e` mca `l` iegic oi`e

zn enc zwixf mcewe ,hgypy my ly

glzyndoaxwdy onf lk la` .mcd jtyi Ð

ig.iegic meyn lqtp epi` Ðáø øîà àìà
àôôminly dinzqe ,dxiwr ira `l mlerl Ð"cin sxyi lega" oizipznc dlr ipzwc `de Ðiaxe .gqt myl `icda dihgyc oebke ,`ed minlyc meyne ,`ed xfril` iax Ð

) "hgyp cinz" wxta xn`c ,dinrhl xfril`gqt myl ohgyy minly :(a,aq.leqt Ðøæòéìà éáø éàåxeht oizipzn opz i`n` Ð?dil zil `dc ,zay meyn aiigl.'ekéøåèôáå
.devn xaca drehc Ðäì øáñoa sqei iax Ði`peg.ryedi iaxkøîàã áø øîà éùà áødxiwr ira `l lirl Ðax xaqw `l` ,cin sxyi lega xn`c `pz i`dc dil zil Ð

.dxev xeair ira xn`c ,dl xaq `pz i`d ik dxev oiprl oizipzncíåéá úåäù ùé íàl`y `le 'ek milra ezn m` wecal ,zaya df gqt hgyy dfl Ðxaca dreh `l Ð

aexwd z` ixw bbey .aiige ,bbey `l` `ed devn.ryetløáåòúååúøåösixy `l zaya `dc ,dil jixhv` `l zaya eli`c .leg `ed m` Ð`l inp aeh meia xgnle ,dil

.dil sixyàîòè éàî.dxev xeair ira Ðäøé÷ò éòá àì øáñ÷ã íåùî åàì.`ed xg` xac zngn leqte ,cinzd xg` ehgypy `l` ,oixyk minly `ed ixde ,hgyp mzq dfe Ð

àîìéã éàîîåeleqte ,dxiwr ira mlerl Ðdxev xeair irac i`de .etebaoerh ,eteba eleqty ,lebit elit` :xn`c ,dea` xa dax iac `pzk dl xaq l`rnyi iaxc meyn Ð

`le .dxev xeairyixtzi`e .xnz` `kid dea` xa daxc `pzc dizlin xwir ildnka.`xnba dl iziin zenewnéëä àîéú àì éàãoerh sebd leqt xaqwc meyn `nrhc Ð

dxiwr ira `lc `ki` in e`nhp la` ,extkzp e` ezn gpiz `d ,dxiwr ira `lc meyn `l` ,dxev xeair?.ipzw inp e`nhpy e` l`rnyi iaxe ,i`w ipy gqtl dinzq `dàìà
àúøååçîleqtc :zvxz ikd ,axl iywiz `lc zira ivexzl i`e .dxev xeair ira `l xaq cin sxyic `pze .dxev xeair oerh sebd leqt xaqwc meyn l`rnyi iaxc `nrhc Ð

sqeik ,`ed sebd leqte .gqt myl minly edl eede ,axk dxiwr `la i`w minlyl edi`e ,`icda gqt myl dihgyc meyn mci ekyn e` ezn iab dcic sebdoa.i`peg

íéøáã åìà êìò ïøãä
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åìåñô?lirlc `iddl dxiwr jd incnw i`n :xn`z m`e Ð 'ek ehgyy ied i`n zngn

xg`a eilra extky my`cÐe` eilra e`nhpy gqt la` ,my`l ifg `l ez

mdici ekynÐoikyene oipnip :(`,ht) onwl opzck ,eilr mixg` epni m` gqtl ifg izk`

ilin ipdc :xnel yie !hgyiy cr mdiciÐx`yp m`y .eilr dxeag ipan cg` x`ypyk

milra `la ixnblÐ`ipzck ,gqtl ifg `l ez

yixtnd :(`,gv onwl) "`nh didy in" seqa

eilr dpnp epa m` ,zne gqtÐ,gqt myl ep`iai

eilr dpnp epa oi`Ð.minly myl ep`iai

íãáikid ok m` :dniz Ð xaerz milraae

e` mci z` milra ekyny rcepe ehgy ipzw

opira milraae mca `de ,cin sxyi lega `nhpy

jdc qxhpewd yexitk xninl `kile !dxev xeair

,dwixf xg` `nhpy oebk ixiin milrae mcac

oilke` el oi`y `l` xyk gqt eiykrcÐ

dl opinwen (a,at onwl) "oilev cvik" wxtac

'x uxize .mcc `inec milra ipzwc ,dwixf mcew

mcew ixiin lirlc `iddc :dnly 'xa l`eny

aiygc eilke`l `ly ehgy enk iedc ,dhigy

.eteba eleqt

øîàä`d :`niz Ð oigcp mpi` miig ilra ax

,(a,cq `nei) "ixiry ipy" wxta opiwqn

m`e .`pin`w `l dcedi 'xc `ail` :ax jl xn`

dnke .oigcp xaqc ,dcedi iax oizipznc `nil ok

in" wxta ,oigcp miig ilrac ixaqc epivn zeipyn

,(`,ak) dxenzae (`,gv onwl) "`nh didy

rny :ediilr wiicc (`,gk) zezixk idliyae

iaxk dinwe`l axl jixve .oigcp miig ilra dpin

?dizeek iwen `l i`n` ,inp oizipzne ,dcedi
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íéìòaáe íca¯.äôéøOä úéáì àöéå ,Búøeö øaeòz ©¨©§¨¦§©¨§¥¥§¥©§¥¨
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éëä àîéz¯øa àéiç éaø øîàc !äøé÷ò éòa éàcå àä ?øîéîì àkéà éàî íéìòa eàîèð ¥¨¨¦¦§§§¨¦©¦¨§¥©¨©©¨¥£¦¨§¨©©¦¦¨©
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc migqt(oey`x meil)

dìò éðúå,epzpyn lr diepyy `ziixaa epipye ±àðeb éàä ék ìBça §¨¥£¨©¦©©§¨
lekie li`ed ,df xac oebk ea rxi`e lega lgy gqt axra ±

,etxeylãiî óøOéoi`e ,eiiepnl `ly hgypy gqt `edy iptn ¦¨¥¦¨
.ezxev xarzzy cr oizndl jxevàîìLa úøîà éàoaxwy ¦¨§©¦§¨¨

ezaxwd zaiq epnn dlhazpyäøé÷ò éòamcewd oaxwd my ly ¨¥£¦¨
ik oaen ,xg` oaxwl ezaxwd xizdl zpn lréàägqt oaxw ± ©

oiicr ,e`nhp e` ezn ,mdici ekyn eilray,àeä çñt`l ixdy ¤©
,eny epnn xwrpdéì úéìc ïåéëå[el oi`y-],íéìòa`ly hgype §¥¨§¥¥§¨¦

,eiiepnldéì äåä[el yi-]éëäì eèîà ,Bôeâa Bìeñt,jk iptne ± £¨¥§§©§§¨¦
`ziixaa `pzd xn`úøîà éà àlà .ãiî óøOédlhazpy oaxwy ¦¨¥¦¨¤¨¦¨§©
ezaxwd zaiq epnnäøé÷ò éòa àìoaxw myl xyked eil`ne Ÿ¨¥£¦¨

xak ,milra el oi`y gqt `ld zeywdl yi ,xg`,àLéøîiptl ¥¥¨
,dhigydéì äåämy eilr did ±,íéîìLe,éàî íeMî Bìeñti`ce £¨¥§¨¦§¦©

`l` eteba `ly,øçà øác íeMî,`edecdfy aygy hgeyd ¦¨¨©¥§
gqt oaxwdéì èéçL à÷[ehgy-]íéaøòä ïéa ìL ãéîz øçàonfa ¨¨¦¥©©¨¦¤¥¨©§©¦

m` ,'dnlyd' zevn lr xare ,migqtd x`y lk mr gqtd zhigy
`l` cin sxyidl epic oi` okéòa äøeö øeaéòcr oizndl jixv ± ¦¨¨¥

.xyad zxev xearzyìk ,ììkä äæ ,àéðúcoaxw,Bôeâa BìeñtL §©§¨¤©§¨Ÿ¤§§
e` `nhp ,'xzep' dyrp exya ,lebit zaygna edeaixwdy oebk

,ezvignl uegn `vi.ãiî óøOéeleqt m` mle`,ícajtyp oebk ¦¨¥¦¨©¨
e zxy ilk jezl odkd etq`e dtvxd lr dx`eevn dndad mc`l

,ilka 'mcd zlaw' dzyrp,íéìòaáeenc wxfpe hgypy gqt oebk ©§¨¦
sxyi `le eteba leqt df oi` ,ezn e` eilra e`nhp okn xg`le

y xweal mipiznn `l` ,miycw oeifa iptn xzl`lBúøeö øaeòz§©¨
,eteba eleqt `di jkae dpila lqtie 'xzep' aygieåxweaaàöé §¥¥

.äôéøOä úéáìwxy ef `ziixaa epipyy dn itl :dl`yd mekiq §¥©§¥¨
lirlc `ziixaa `pzdy gken ,cin sxyi eteba eleqty oaxw
lk okle] dxiwr jixvy xaeq 'cin sxyi' gqt oaxw iabl xn`y
eleqte eiiepnl `ly dhigy ef ixd 'gqt' my epnn xwrp `ly
wzipy my` oaxwy xn`y ax ixac z` zxzeq ezrce ,[eteba

.dxiwr `la mb dlerl xyk mzq ehgye diirxl
:`xnbd zvxzn,àlàe ,dxiwr jixvy ax zrc mlerlàîéz àì ¤¨Ÿ¥¨

e dirxl wzipy my` ,ax ixaca xn`z l` ±íúñ BèçL`ly ± §¨§¨
,mieqn oaxw mylì øLkàîéà àlà ,äìBò íeLjk xen` `l` ± ¨¥§¨¤¨¥¨

,eixac zqxibaì BèçL,äìBò íeLgyaemy epnn xwrp ef dhi §¨§¨
,'my`'.øLk:`xnbd znkqnàîìà,ax itly ,gken ±éòa ¨¥©§¨¨¥
,äøé÷ò.dlerl eaixwdl zpn lr my` my zxiwr jixve £¦¨

lirl dpyna epipy(.bq)ung yie crend jeza gqt hgeyd ,
`l' lr xar `l 'gqt' myl eaixwd m` ,oerny iax itl ,ezeyxa

'igaf mc ung lr hgyz(dk cl zeny)onf epi` crendy iptn
eilr dwele xar 'minly' myl ehgy m`e ,gqt zgiafl ie`xd
`xnbd dwiic .die`x dhigy ezhigye xyk gaf epaxwe li`ed

(.cq)minly e` gqt myl `l crena ehgy m`y ,dpynd oeyln
gikedl `xnbd dzvx df weic it lr .dwel epi` 'mzq' ehgy `l`
oaxwd ixd ok `l m`y ,dxiwr jixvy dpyna `pzd zrcy
x`ya gqt oaxwy `ed enrh i`ce `l` ,eil`n minly dyrp
okle ,epnn 'gqt' my xwriy cr minly aygp epi` dpyd zeni

.die`x dhigy dpi` 'mzq' crena ezhigy
:`xnbd dywnäøeáç étî ä÷øæð ,øîàc àcîb øa àéiç éaøìe§©¦¦¨©©§¨§¨©¦§§¨¦¦£¨

éøîàågikedl oi`y ,exn`e dlek minkgd zxeag eced ± §¨§¦
dpynay okzi ixdy ,dxiwr jixvy lirl z`aend dpyndn

,eilr 'gqt' myy oaxwa xaecneéäL ïBâkdíéìòaoaxwd ly §¤¨§¨¦
å íéúî éàîèmdy mpicïéçãðoqipa c"i ly gqtd zhigynçñôì §¥¥¥¦§¦§¦§¤©

,éðLoi`e gqt oaxw zaeg mdilr zlhen oiicr crend iniae ¥¦
ehgy m` okle ,'gqt' my zxiwr ila minly ziyrp mznda
onfa `ly hgypy gqt df ixdy 'hgyz `l' lr xaer epi` 'mzq'

:minkgd ixacn `xnbd zwiicn .ezgiafl ie`xdéàägqt oaxw ± ©
,gqta miaiig oiicry mizn i`nh ly ,dfàä ,äøé÷ò éòác àeä§¨¥£¦¨¨

àîìòazepaxwd lk x`ya ,llk jxca la` ±,äøé÷ò éòa àìm` §¨§¨Ÿ¨¥£¦¨

dyw ok,øîéîì àkéà éàî`ziixaa `pzd zrc z` x`ap ji` ©¦¨§¥©
sxyi' epnn mdici eilra ekyny rcepe hgypy gqty xn`y
eleqt oi`e minly eil`n dyrpe dxiwr jixv epi` `ld ,'cin

.eteba
:`xnbd zvxzn,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà`qxibd ¤¨¨©©¨§¥§©§ª©

wzipy my`a xaecny dligza epqxby itk `id ax ixaca
oi`e ,dlerl cnery oeik 'dlerl xyk' `ede 'mzq' ehgyy dirxl
ehgyy gqtd xzen ok enke ,epnn 'my`' my ly dxiwr jixv

e ,minly myl cner `edy oeik xyk 'mzq',àëä`ziixaa ¨¨
,'cin sxyi' e`nhp e` ezn e` mdici ekyn eilray gqty epipyy

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna ±BLéøôäL ïBâkoaxw myl yakd z` §©¨§¦©§¤¦§¦
gqtúBöç íãB÷,gqt axra meideúîedíéìòaeilr miiepnd ¤£¥§¨¦

úBöç øçà`vnpe ,meiddéì äåäcoic oaxwl el yiy ±äàøð ©©£©£¨¥¦§¤
,äçãðådid gqtd zhigyl ie`xd onf `edy meid zevga ,xnelk §¦§¤

mle` ,'gqt' myl zevg ezrawe [daxwdl ie`x] 'd`xp' oaxwd
,'dgcp'e eilra ezn xak lreta dhigyd onfaåy `ed llkìk §¨

oaxwäàøpä,gafnl ie`x didy ±åe xfgäçãð'iegc' dyrp ± ©¦§¤§¦§¤
,gafndn,äàøðå øæBç Bðéà áeL,ixnbl gafnd on `ed 'iegc' `l` ¥¥§¦§¤

`ziixaa `pzd xn` okle ,minly myl elit` ie`x epi` df oaxwe
drcd itl mb zx`ean `ziixady `vnp .'cin sxyi' oaxwdy
eixaca `qxibde ,ax zrcl dxizq dpnn oi`e ,dxiwr jixv `ly

.'dlerl xyk mzq ehgy'
:`xnbd dgec,àîòè àeä éãéî,'iegic' ly mrhd `aed `l melk ¦¦©£¨

àlàzayein didz 'cin sxyi' xn`y `ziixad `pzd zrcy ick ¤¨
mbìzrc itáødf oi` ok` .dxiwr jixv `l oaxwy xaeqy §©

,ayiiníéçãð íðéà íéiç éìòa áø øîà àägafndn dgcpy oaxw ± ¨¨©©©£¥©¦¥¨¦§¦
ie`x dyrp aey ezexykl xfg m`e ixnbl 'iegc' epi` ig ezeida
xg` eilra ezny gqt oaxwa xaecn m` elit`y `vnp .gafnl
on dgcp `l mle` 'gqt' oaxw oic epnn lhay `id zn` ,zevg
eil`n 'minly' dyrp dxiwr jixv `ly ax itle ,ixnbl gafnd
`ziixaa `pzd xn` recn `iyewd zxfege ,dxiyk ezaxwde

.'cin sxyi'
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlàjixv oi`y ax xaeq mlerl ¤¨¨©©¨¨

,cin sxyi oaxwdy `ziixaa epipyy dne ,dxiwrépî àäzrck ± ¨©¦
zrck ,`id inàéä øæòéìà éaø,diepyøîàc(:aq lirl),èçBMä ïëå ©¦¡¦¤¤¦§¨©§¥©¥

zepaxw myl eyxtedy fr e` yak,íéøçàoiekzdeì,çñt íL £¥¦§¥¤©
df ixd,ìeñtmeyn,Bôeâa Bìeñt déì äåäczx`ean ezhiy itle ¨©£¨¥§§

ezhigye minly eil`n dyrp df gqty `ziixaa `pzd zrc
.cin sxyi jkitle eteba ezlqet gqt myl

:`xnbd zl`eyéàåzrc `ziixad m` ±,àéä øæòéìà éaø`ld §¦©¦¡¦¤¤¦
,zaya hgeyd z` [z`hgn] dxhty epzpyn lr `id diepy

,[dpynd zligza diepyd] xfril` iax zrcl eli`eénð úàhç©¨©¦
áéiçîmb yi ,lega lgy gqt axra oaxwd ztixy oicl sqepa ± §©¥

,zaya lgyk hgeyl z`hg aeigøæòéìà éaøì déì úéì àäc± §¨¥¥§©¦¡¦¤¤
dy ryedi iaxk xaeq xfril` iax oi` ixdyäåöî øáãa äòBè¤¦§©¦§¨

,øeètmyl minly zhigye ,z`hg aiig drehdy xaeq `ed `l` ¨
eyd okle ,zaya dxeq` dleqt dhigy `idy gqtzaya hg

`pzd ,mixacd zpwqn .z`hg aiig 'minly' dyrpy df oaxw
devn xaca drehdy ryedi iaxk xaeq z`hgn xhety epzpyna
`ziixad `pzd mby gxken df itle ,xfril` iax lr wlege xeht
xaeq epi`e ,xfril` iax lr wleg epzpyn lr eixac dpyy
xn` recn dl`yd dxfge ,leqt gqt myl mixg` hgeydy

.eteba eleqt oi` `ld 'cin sxyi' gqtdy
:`xnbd zvxznàîbøz ,àlà[x`iae cinrd-]áøc déøa óñBé áø ¤¨©§§¨©¥§¥§©

dén÷ àãéñç àlñ[ipta-]épî àä ,àtt áøcin zrck `ziixad ± ©¨£¦¨©¥§©¨¨¨©¦
zrck ,`idïðúc ,àéä éàðBç ïa óñBé(.a migaf),øîBà éàðBç ïa óñBé ¥¤©¦¦§©¥¤©¥

íéèçLpägqt axra mhgyy zepaxwd lk ±ìå ,çñt íLm` ok ©¦§¨¦§¥¤©§
dpyd zenia mhgyìàîìà .íéìeñt ,úàhç íLeixacn gken ± §¥©¨§¦©§¨

,gqt myl ehgyy minlyy xaeqyéëä íeMîe ,àéä Bôeâa Bìeñt§§¦¦¨¦
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המשך בעמוד כ

ezny ina cenr br sc ± iyily wxtmigqt
äìò éðúå.oizipznc Ðàðååâ éàä éë ìåçá.etxeyl lekie li`ed Ðãéî óøùéoi`e Ð

did m`e ,minly axw gqtd xzenc ab lr s`e .ezxev xearzy cr oizndl jixv

epnn gqt my xwr `ly eiykr ,xyk did minly myl eilra ezny dfl ehgeyÐ

.eiepnl `ly hgypy gqt dil dedc ,cin sxyiàîìùá úøîà éàab lr s` Ð

lke ,dxiwr ira i`w minly myl dinzqc

eilr gqt my ied xwr `lc dnkikd meyn Ð

dil dedc ,dxev xeair ira `le ,cin sxyi

.eiepnl `ly hgypy eteba eleqtéà àìà
äøé÷ò éòá àì úøîà`ed minly dinzqe Ð

`ed minlye li`ed ,ied i`n zngn eleqt Ð

.miaxrd oia cinz xg` hgypc meyn Ð

xn`ck ,`id cinzd xg` gqt zhigyc

) "hgyp cinz"adyr lr xare ,(a,hp

.dnlydcåôåâá åìåñôù ìëlebit oebk Ð

`veie `nh xzepjixv oi`e ,cin sxyi Ð

.oizndlíéìòááå íãá,mcd jtyp oebk Ð

.dwixf xg` e`nhp e` milra ezny gqt oebke

.oilke` el oi`y `l` ,`ed xyk gqt eiykrc

åúøåö øáåòúepnn xaerzy cr el epizni Ð

opitxy `l xeng eleqt oi`c oeikc .xya zxev

xeaire .oeifaa miycw,dpil leqt `ed dxev

.eteba eleqt dil dedcàãîâ øá àééç éáøìå
) "hgyp cinz"a xn`c Ð`zipzn iab (`,cq

,dxiwr ira gqtc mzd ipzwcdnwe`eoebk

.'ek mizn i`nh milra eidyàäe`lc xg` Ð

.dxiwr ira `l gqtl i`w `nzqàëéà éàî
øîéîì,dizaeiz `kdc oizipzn ,xnelk Ð

meyn `l` `nwezin `le ,"cin sxyi" ipzwc

.dxiwròùåäé áøã äéøá àðåä áø øîà àìà
,dlerl xyk mzq ehgy xn`wck mlerl Ð

lr s`e ,`ed dler dinzq dlerl i`wc oeikc

oeik ,gqtd xzen oke .my` ezlgzy it

i`w minlylcminly dil higy ik `nzq Ð

cin sxyi ipzwc `kde .`edmeyn e`l Ð

eyixtdy oebk `l` ,dxiwrike ,zevg mcew

zevg `hndizraw,ezhigy onf `edy zevg

.gqtl d`xpeúåöç øçà íéìòá åúîåÐ

d`xpe xfeg epi` aeyc ,gqtn dgcpe.minlyl

axw gqtd xg` gqtd xzen ol `niiwc `de

minlyxg` `vnpe zevg mcew ca`y oebk Ð

dilr zevg `z` `lc ,gqtd zhigy

gqt zhigyl d`xp `le ,drawinl.mlern

áøì àìà àîòè àåä éãéîax `vexiz i`d Ð

.dxiwr ira `l xn`c ,dil uixznáø øîàäå
."ixiry ipy" wxta Ðïéçãð ïðéà íééç éìòáÐ

xiry oebk .milraa e` mca `l` iegic oi`e

zn enc zwixf mcewe ,hgypy my ly

glzyndoaxwdy onf lk la` .mcd jtyi Ð

ig.iegic meyn lqtp epi` Ðáø øîà àìà
àôôminly dinzqe ,dxiwr ira `l mlerl Ð"cin sxyi lega" oizipznc dlr ipzwc `de Ðiaxe .gqt myl `icda dihgyc oebke ,`ed minlyc meyne ,`ed xfril` iax Ð

) "hgyp cinz" wxta xn`c ,dinrhl xfril`gqt myl ohgyy minly :(a,aq.leqt Ðøæòéìà éáø éàåxeht oizipzn opz i`n` Ð?dil zil `dc ,zay meyn aiigl.'ekéøåèôáå
.devn xaca drehc Ðäì øáñoa sqei iax Ði`peg.ryedi iaxkøîàã áø øîà éùà áødxiwr ira `l lirl Ðax xaqw `l` ,cin sxyi lega xn`c `pz i`dc dil zil Ð

.dxev xeair ira xn`c ,dl xaq `pz i`d ik dxev oiprl oizipzncíåéá úåäù ùé íàl`y `le 'ek milra ezn m` wecal ,zaya df gqt hgyy dfl Ðxaca dreh `l Ð

aexwd z` ixw bbey .aiige ,bbey `l` `ed devn.ryetløáåòúååúøåösixy `l zaya `dc ,dil jixhv` `l zaya eli`c .leg `ed m` Ð`l inp aeh meia xgnle ,dil

.dil sixyàîòè éàî.dxev xeair ira Ðäøé÷ò éòá àì øáñ÷ã íåùî åàì.`ed xg` xac zngn leqte ,cinzd xg` ehgypy `l` ,oixyk minly `ed ixde ,hgyp mzq dfe Ð

àîìéã éàîîåeleqte ,dxiwr ira mlerl Ðdxev xeair irac i`de .etebaoerh ,eteba eleqty ,lebit elit` :xn`c ,dea` xa dax iac `pzk dl xaq l`rnyi iaxc meyn Ð

`le .dxev xeairyixtzi`e .xnz` `kid dea` xa daxc `pzc dizlin xwir ildnka.`xnba dl iziin zenewnéëä àîéú àì éàãoerh sebd leqt xaqwc meyn `nrhc Ð

dxiwr ira `lc `ki` in e`nhp la` ,extkzp e` ezn gpiz `d ,dxiwr ira `lc meyn `l` ,dxev xeair?.ipzw inp e`nhpy e` l`rnyi iaxe ,i`w ipy gqtl dinzq `dàìà
àúøååçîleqtc :zvxz ikd ,axl iywiz `lc zira ivexzl i`e .dxev xeair ira `l xaq cin sxyic `pze .dxev xeair oerh sebd leqt xaqwc meyn l`rnyi iaxc `nrhc Ð

sqeik ,`ed sebd leqte .gqt myl minly edl eede ,axk dxiwr `la i`w minlyl edi`e ,`icda gqt myl dihgyc meyn mci ekyn e` ezn iab dcic sebdoa.i`peg
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åìåñô?lirlc `iddl dxiwr jd incnw i`n :xn`z m`e Ð 'ek ehgyy ied i`n zngn

xg`a eilra extky my`cÐe` eilra e`nhpy gqt la` ,my`l ifg `l ez

mdici ekynÐoikyene oipnip :(`,ht) onwl opzck ,eilr mixg` epni m` gqtl ifg izk`

ilin ipdc :xnel yie !hgyiy cr mdiciÐx`yp m`y .eilr dxeag ipan cg` x`ypyk

milra `la ixnblÐ`ipzck ,gqtl ifg `l ez

yixtnd :(`,gv onwl) "`nh didy in" seqa

eilr dpnp epa m` ,zne gqtÐ,gqt myl ep`iai

eilr dpnp epa oi`Ð.minly myl ep`iai

íãáikid ok m` :dniz Ð xaerz milraae

e` mci z` milra ekyny rcepe ehgy ipzw

opira milraae mca `de ,cin sxyi lega `nhpy

jdc qxhpewd yexitk xninl `kile !dxev xeair

,dwixf xg` `nhpy oebk ixiin milrae mcac

oilke` el oi`y `l` xyk gqt eiykrcÐ

dl opinwen (a,at onwl) "oilev cvik" wxtac

'x uxize .mcc `inec milra ipzwc ,dwixf mcew

mcew ixiin lirlc `iddc :dnly 'xa l`eny

aiygc eilke`l `ly ehgy enk iedc ,dhigy

.eteba eleqt

øîàä`d :`niz Ð oigcp mpi` miig ilra ax

,(a,cq `nei) "ixiry ipy" wxta opiwqn

m`e .`pin`w `l dcedi 'xc `ail` :ax jl xn`

dnke .oigcp xaqc ,dcedi iax oizipznc `nil ok

in" wxta ,oigcp miig ilrac ixaqc epivn zeipyn

,(`,ak) dxenzae (`,gv onwl) "`nh didy

rny :ediilr wiicc (`,gk) zezixk idliyae

iaxk dinwe`l axl jixve .oigcp miig ilra dpin

?dizeek iwen `l i`n` ,inp oizipzne ,dcedi
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eznyקכב in` cenr cr sc ± iyily wxtmigqt
äðùîïéìåö ãöéëÐïåîø ìù ãåôù.`xnba yxtn `nrh Ð'åë åéòøë úà ïúåðåÐ

'ebe "eirxk lr ey`x ,y` ilv" :aizkck.rnyn cg`k elek Ðìåùéá ïéîë
äæ àåä.dxicwd jeza enk ekeza eirn ipa lyany Ðåì äöåç ïéìåúcetya oagez Ð

.dlh ly eitn dlrnlìò àìãåôùäzkzndy ,`xnba yxtnck .lfxa ly Ð

mngznyk,elek mngzn ezvwndlvpegqtd

iniptdy .ekezay cetyd megnici lr mngzn

xac zngn ilv gqt dil dede ,oevigd ezvw

."y` ilv" xn` `pngxe ,xg`àìëñàÐ

.`nrh cg dleke ,frla y"li`xbàøîâéáéù
.zexey zexey ieyry ,x"ilpw ÐìçìçîÐ

gen odl yiy ,feb` lye daxr ly urk

.miptanïåìà.dyw `edy ,`"pyei Ðéãééà
éøèé÷ åäá úéàãirae Ðedpiryinl,`pikqa

gqt dil dede ,oikqd jzg mewn jxc `in witn

.lyeanéòéùäéøèé÷xiardl jixv oi`e Ð

.mdilr oikqàâáðáàúù øáza drihp Ð

.dzpyàëéà àäåé÷ñéô éácetyd y`x Ð

.min `ivene ,jzg mewn `edyéáì ÷éôîã
øáì é÷ñéô`in iwtn i`c ,gqtd itl ueg ÐÐ

.gqtl iliir `lãåôùäù íùëõò ìùÐ

oilezykdn oi` dlha dqekne xepza eze`

dlhdy ,sxyp dlhd jezayeilr oibnjk Ð

gizxn dlhd jezay dn oi` zkzn ly cety

ezvwn meg zngn.dlhl ueg `veidåì åøîà
la` ,sxyp ur ly inipt oi`y it lr s` Ð

mg ,ur ly dfy .gizxn zkzn ly inipt

ly dfe .y` ilv dil dede ,elek mg `l ezvwn

zkzndn elit`e ,elek mg ezvwn mg Ð

.cety ilv dil ded jkld ,epnn dqeknyéáø
ìàòîùéåäéøå÷êåú êåúozepc Ðekezl

oigizxnyke ,dil `xiaqoilyazneekeza

`pyil .xiqd lewk jez jez ozgizx lew rnyp

jez oeyl ,"xakz" mipyi mixtqa azk :`pixg`

,xae.uegan d`xpe miptan `lenn ,xnelk

oi`lnny oirk.eply oilebpxze oiicb`nbece

libia` iab)` l`enydk,"zeieyr o`v yng" :(

yng opinbxzneo`r,oipxakziax myn

.qenipelwñìå÷î,zygp raek oeyl Ð

opinbxznc) `ygpc `qlewmy`xiaqc .(fi

,ey`xa dlrnl oilez dilmi`xperaekkzygp

.xeab y`x lrñìå÷î éãâ äæéàwxta opzc Ð

) "ebdpy mewn"ilv lek`l xeq`y (`,bp

.ebdp `ly mewna dfd onfa migqt (iaxra)

ãçàëmiycw lke`k d`xpe ,gqtl incc Ð

.ux`l dvegaàéòáéî ÷ìùð`wlq `w Ð

jzgpc jzrcxcde,wlypekzgy dryne

.qlewn ied `l ez eziilv mcewàúééìåî éàä
oi`lnn ep`y enk ,frla `"xecltpi` Ðoi`lhdoilebpxzdexya oia.zenvrlàéøù

zgilnk egln elit`e ,xzen ekezl mipzepy xyad z` elyia `l elit`e Ði`c .ilv

dgilnajxev lkdxicwl.`hiyt Ðòìá à÷ àäåxyad on `veid mc dlhd Ðqepkd

.ekezaåèìåô,uegl Ðea`eye.xe`d meg
áãéî
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ãöéëozepy itl eit jxc eagez ikd meyn :wgvi epiax xne` .eit jezl eageze Ð oilev

aiicwe ,dhnl dhigyd zia ied f`e ,gqtd leti `ly ick dhnl cetyay qbd

.my jxc `ncêúçð,eqlwl devnc :xy` oa wgvi epiaxl d`xp .qlewn df oi` xa` epnn

zexer eaxrzpy dyng iab (a,gt) "dy`d" wxta onwl xn`cn ,liqtin `l ikd meyn la`

:ipyne !witp `lc cg `ki` `de :jixte .odigqt

cg lk iziip ?ciarp ikidc .xyt` `lc meyn

i`e gqt i`d iedl ded men lra icic i` ,epzipe

minly iedl `lÐ:jixte .weye dfg `ki` `d

?ok eyri ji` `zyde .dicda odk cg lk izipe

ozelvl xyt` i` mixfl mixeq`c weye dfg `de

`l` !qlewn ied `le ,okzegl jixve ,gqtd mr

ekzg :(`,dr) onwl `pz oke ,lqtp oi` ikd meyn

dfy ip` xne` :xne` iax ,milgb iab lr epzpe

yxit i"yx ,edin .ixnbl ekzg rnyn ,y` ilv

mipya enxiv `l` elicad `ly ekzg onwl

.zenewn dylye

éàälr s` :qxhpewa yxit Ð `ixy `ziilen

mz epiaxle .ilvl `l` egln `ly it

`irain `lc .llk dgiln ira `l ilvlc :d`xp

ixyc mcd lk hltpe dti dti xyad dlvpyk

.glnd ici lrn y`d ici lr hiltn xzeic

,eziilv xg` cak milyany mei lka miyrnc

`l` .ezgiln xg` elyal mixingny it lr s`

mcd lk hltp `lc ,ekxev lk dlvp `l elit`Ð

zezixkc `nw wxta opixn`c ab lr s` .xzen

mixa`d mca e`l `ki`c (`,ak .a,c)Ðilin ipd

`vi `le yxit `ly onf lk la` ,yxityk `wec

ueglÐzay) "oiptn" wxta gkenck ,ixy

ifgc meyn ,elhlhl xzen lth xyac (`,gkw

:cere .dgiln `la elke`l leki :`nl` .`vne`l

cakc (`,`iw oileg) "xyad lk" wxta xn`c

,elyal xzen `lga e` oigzexa edehlgy xg`

eze` oigipn oi`e ekeza mcd oizinvny itl

,`lga dil ihlg `ped ax :mzd xn`wc .heltl

dinw `tt ax xaq .oigzexa dil ihlg ongp axe

diilg i` :dil xn` ,xeq` diilg xninl `axc

xeq`Ðxcd hiltc ikid ikc ,xeq` inp edi`

mcd zinvnc ,ixy inp diilg i`ce `l` .rla

oi`e .dlik`a ixy ikd elit`e ,heltl egipn oi`e

ekxev lk dlvp `le glnp `ly ilv xeq`lÐ

df cvn miptan yxtp mcd y`d zngny meyn

uegl `veiy dnc ,df cvlÐdne .wixy wxyn

df cvl df cvn yxity it lr s` ,mipta x`ypy

Ðo`n `ki` `dc .yxity mixa`d mck ied `l

jzgy xkk lek`l (`,aiw) oileg zkqna xq`c

lit`e ,ekezl qpkpy xyad mc iptn xya dilre

`ly it lr s` ,xzen envr xyac rnyn ikd

`vei xyad oi`c ?ilvl zhren dgiln zlren dn :i"yxl `ed dniz xace .enc lk `vi

epiaxn wgvi epiax law oke .llk dgiln ira `l i`ce `l` ,dti dti epglniy cr enc icin

dyer cvik :xn`wc ,miycw zgiln iab (`,`k zegpn) "dax unewd"ae .mzÐz` `ian

:iia` xn` ,ikd xza qxbc yie .edlrne ,gln eilr ozepe ektede xfege ,gln eilr ozepe xa`d

`nw wxta xn`c `de ,mixtq aexa aezk oke .dxicwl oke `l` ,ilvl qxb `l .ilvl oke

ilvl xya eilr oigleny oieye :(`,`i) dviacÐ`l `nrh i`n ixz .`nxb `nxb gln zyy ax :(`,biw oileg) "xyad lk"a xn`c `de .eglenl bdpny `l` ,dgiln irac meyn e`lÐ

xn`wc `qib i`dn yixtc .`qib i`d rlae `qib i`dn yixt inp cg ,i`d rlae i`dn yixtc meynÐmiptan la` ,uegl ixnbl yxity epiidÐ.ziyixtck ,ixyåòìåáëehlet jk

epi`e wixye uegan my ltep mcdy ,ehlet jk erleak ly mrh llk xikfdl jiiy `l mzd .wixy wxyin mcc meyn ,carica `xyia dielir `cak ixy (`,`iw oileg) "xyad lk" wxta Ð

cak inp `ki`e ,ekeza eirn ipac ab lr s` ,dlgzkl gqt iab `kd ixyinl `ac ab lr s`e .carica `l` cak iab mzd `ixy `ied `l inp ehlet jk erleak mrhne .rlapÐgqt iab

`xyia `ielir `caka xq`c o`n elit`e ."eaxw lre eirxk lr ey`x" :(ai zeny) aizkc meyn xingdl evx `lÐ:inp i` .exingd `l gqtae .xq` opaxcnc ,gqtc oizipzn dil dyw `l

dgiln mey ici lr cak milyan oi`y mlerd bdpn itl elit`e .dxenb dgiln ici lr mz epiax exizn dxicwl elit`c ,dxenb dgiln mirn ipa glny oebk cinri `edÐoeik mewn lkn

ddye oevigd xya glnp elit` ,`ziilena xzid cenll yie .`nlr ilekl dlgzkl ixy `xya iab lr `xyac .glnp `ly xya x`yn ith xq` `le ,enc hrnzp dxicw zgilnk glnpc

glnp `l iniptde ,dgiln ickÐelit` xzen oi`e ,hltpy glne xiva ltpy xya mixqe`y mei lka miyrny it lr s` .ehlet jk erleak mrhn ixyc `lfeb xa zlithn di`x iziincn

iy my dzdy `ly it lr s` ,dxrwa dglnpy zlebpxz mz epiax xqe` did dpin `ticre .ilvailv dlke`l dxq`e ,dnc ivg elit` dhlt `le diilv xerÐiab `ax biltn `lc meyn

.hrn ddyl daxd ddy oia ,awepn ilka `l` xya oigipn oi`
ip`y
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ãöékïBnø ìL ãetL ïéàéáî ?çñtä úà ïéìBö ¥©¦¤©¤©§¦¦©¤¦
úà ïúBðå ,Búáe÷ð úéa ãò åét CBúì BáçBúå§£§¦©¥§¨§¥¤
.éìéìbä éñBé éaø éøác ,BëBúì åéòî éða úàå åéòøk§¨¨§¤§¥¥¨§¦§¥©¦¥©§¦¦
ïéìBz àlà ,äæ àeä ìeMéa ïéîk :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¦¦¤¤¨¦
ìò àìå ãetMä ìò àì çñtä úà ïéìBö ïéà .Bì äöeç¨¥¦¤©¤©Ÿ©©©§Ÿ©
øîàL ìàéìîb ïaøa äNòî :÷Bãö éaø øîà .àìkñàä̈©§§¨¨©©¦¨©£¤§©¨©§¦¥¤¨©
."àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö" :Bcáò éáèì§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨

àøîâíç Búö÷î íçc éãéià !úëzî ìL éúéðå§¥¥¤©¤¤©§¥§©¦§¨©
"Là éìö" øîà àðîçøå .ãetMä úîçî éåhî÷å ,Blek§¨¦§¥¥£©©©§©£¨¨¨©§¦¥
éãéià !ì÷c ìL éúéðå .øçà øác úîçî éìö àìå§Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥§¥¥¤¤¤©§¥
ìL éúéðå .ìMeáîk éåäå ,àiî ÷étî éaéL déì úéàc§¦¥¦¥©¦©¨§¨¥¦§¨§¥¥¤
.ìMeáîk déì äåäå ,àiî ÷étî ìçìçîc éãéià !äðàz§¥¨©§¥¦§©§¥©¦©¨©£¨¥¦§¨
úéàc éãéià !äî÷L ìLå áeøç ìL ïBlà ìL éúéðå§¥¥¤©¤¨§¤¦§¨©§¥§¦
!éøèé÷ déa úéà éîð ïBnø ìL .àiî ÷étî éøèé÷ déa¥¦§¥©¦©¨¤¦©¦¦¥¦§¥
úéìc ,àzL øa àbáða :àîéà úéòaéàå .éøèé÷ éòéL¦¥¦§¥§¦¨¥¥¨§¦§¨©©¨§¥
dé÷ñt éáì ÷étîc !dé÷ñt éa àkéà àäå .éøèé÷ déa¥¦§¥§¨¦¨¥§©¥§©¦§¥§©¥
äãeäé éaø ,àéðúc .äãeäé éaøk àìc ïéúéðúî .øáì§©©§¦¦§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨
ãetL Ck ,óøNð Bðéà õò ìL ãetML íLk :øîBà¥§¥¤©¤¥¥¦§¨¨©

äæ :Bì eøîà .çézøî Bðéà úëzî ìL¯Búö÷î íç ¤©¤¤¥©§¦©¨§¤©¦§¨
äæå ,Blek íç¯úà ïúBðå" .Blek íç Bðéà Búö÷î íç ©§¤©¦§¨¥©§¥¤

'åëå åéòøk"CBz CBz" eäéøB÷ ìàòîLé éaø :àéðz ." §¨¨©§¨©¦¦§¨¥¥
éãb eäæéà :ïðaø eðz ."ñle÷î éãb" eäéøB÷ ïBôøè éaø©¦©§¥§¦§¨¨©¨©¥¤§¦

äfä ïîfa çñô éìéìa ìBëàì øeñàc ñle÷î¯ìk §¨§¨¤¡§¥¥¤©©§©©¤Ÿ
epnî ÷ìLð ,øáà epnî Czçð .ãçàk Blek BàìvL¤§¨§¤¨¤§©¦¤¥¤¦§©¦¤

øáà¯Czçð øîBì Lé àzLä .ñle÷î éãb äæ ïéà ¥¤¥¤§¦§¨¨§¨¥©¤§©
zøîà déãäa déì éåhî à÷c áb ìò óàc ,øáà epnî¦¤¥¤§©©©§¨¦§¥¥©£¥¨§©§
.øaeçîa B÷ìML :úLL áø øîà !?àéòaéî ÷ìLð ,àì̈¦§©¦¨£¨¨©©¥¤¤§¨¦§¨
àäå :ééaà déì øîà .àéøL àúééìeî éàä :äaø øîà̈©©¨©§§¨¨§¨¨©¥©©¥§¨
àîéð .dèìBt Ck dòìBák :déì øîà !àîc òìa à÷̈¨©§¨¨©¥§§¨¨§¨¥¨
éàî .BëBúì åéòî éða úàå åéòøk úà ïúBð :déì òéiñî§©©¥¥¤§¨¨§¤§¥¥¨§©
?"BèìBt Ck BòìBák" ïðéøîàc íeMî åàì ?àîòè©§¨¨¦§¨§¦©§§¨§
ìçìçîc äèéçMä úéa àkéàc ïåék ,íúä éðàL :éøîà̈§¦¨¥¨¨¥¨§¦¨¥©§¦¨¦§©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc migqt(ipy meil)

ïéìåö ãöéë ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
gqtd oaxw zevna dxeza xn`ph ai zeny)(`p EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨

.'FAxw lre eirxM lr FW`x W` ilv m` iM miOA lXan lWaE¨¥§ª¨©¨¦¦¦§¦¥Ÿ©§¨¨§©¦§
epzpyne ,y`a ezelvl `l` gqtd z` lyal oi`y ,xnelk

:dpynd zxxan .eziilv ote` zx`anúà ïéìBö ãöékoaxw.çñtä ¥©¦¤©¤©
:dpynd zx`anìL ãetL ïéàéáîuråét CBúì BáçBúå ,ïBnøly §¦¦©¤¦§£§¦

dydãòn cetyd `viyBúáe÷ð úéaz` cinrne ,[zrahd it-] ©¥§¨
,dhnl dyd ly eity ote`a cetydåéòøk úà ïúBðåon eilbx-] §¥¤§¨¨

[dhnle jxadåéòî éða úàå[miiniptd eixa`-]BëBúìseb jezl - §¤§¥¥¨§
,ernyn ,'eaxw lre eirxk lr ey`x y` ilv' xn`py meyn ,dyd

,cg`k elek edlviy,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøácepi` ¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥
ixdy ekezl eirn ipae eirxk z` qipkn,äæ àeä ìeMéa ïéîk§¦¦¤

l`' dxn` dxezde ,dxicw jeza enk dyd jeza milyazny
,'lyean lyae `p epnn elk`zïéìBz àlàeirn ipae eirxk z` ¤¨¦

cetyaBì äöeç.eit lrn ¨
:sqep oic dpynd zxne`ãetMä ìò àì ,çñtä úà ïéìBö ïéàly ¥¦¤©¤©Ÿ©©©

,y`d on mngzn gqtl uegny zkznd wlgy iptn .lfxa
,ekezay cetyd megn gqtd dlvpe ,iniptd ewlg z` s` mngne

.'y` ilv' dxn` dxezde ,dnvr y`d on `leàìkñàä ìò àìå- §Ÿ©¨©§§¨
,lfxa ly mleq lr cetyd gipi `l ur cetya aegz dydyk s`e

.lfxad megn dlvp gqtdy iptnïaøa äNòî ,÷Bãö éaø øîà̈©©¦¨©£¤§©¨
.äìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö ,Bcáò éáèì øîàL ìàéìîb©§¦¥¤¨©§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨

àøîâ
`xnbd .oenix ly cety migwel gqtd ziilvly epzpyna epipy

:`xnbd zl`ey .jkl mrhd dn zxxanéúéðåcety `iape -ìL §©§¥¤
,úëzî:`xnbd daiyn .oenix ly `weec zgwl mikixv recne ©¤¤

,zkzn ly cetyéãééàoeik -Búö÷î íçc,y`l dlebndBlek íç ©§¥§©¦§¨©
,cetyd lk mngzn -éåhî÷ågqtd dlvpe -ãetMä úîçî`le §¨¦§¥¥£©©©

,y`d zngnøîà àðîçøågqt oaxwa dxn` dxezde -,'Là éìö' §©£¨¨¨©§¦¥
rnyne,øçà øác úîçî éìö àìå,cetyd zngn gqtd dlvp m`e §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥

.xg` xac zngn ilv df ixd
:`xnbd zl`eyéúéðåcety `iape -.ì÷c ìL:`xnbd daiyn §©§¥¤¤¤

éaéL déì úéàc éãééà,mivixg ly zexey zexey el yiy oeik - ©§¥§¦¥¦¥
àiî ÷étî,diilvd zrya min `iven `ed -éåäågqtd dyrpe - ©¦©¨§¨¥
,ìMeáîk,mind mze`n ea yiy mewn eze`a hrn lyazny iptn ¦§¨

.'lyean lyae `p epnn elk`z l`' dxn` dxezde
:`xnbd zl`eyéúéðåcety.äðàz ìL:`xnbd daiynéãééà §©§¥¤§¥¨©§¥

ìçìçîc,gen ekeza yiy jx `edy oeik -déì äåäå ,àiî ÷étî ¦§©§¥©¦©¨©£¨¥
.ìMeáîk¦§¨

:`xnbd zl`eyïBlà ìL éúéðåe`ìLå áeøç ìLly e` -,äî÷L §©§¥¤©¤¨§¤¦§¨
:`xnbd daiyn .miyw mdyéøèé÷ déa úéàc éãééàyiy oeik - ©§¥§¦¥¦§¥

z` wilgdl oikqa mze` jzege ,urd on mihleay mixyw mda
,xyaa qpkdl ecra eakri `ly ick cetydàiî ÷étîmewn jxc ©¦©¨

.lyean gqtd `vnpe ,oikqd jzg
a ixd :`xnbd dywnéøèé÷ déa úéà énð ïBnø ìLea yi mb - ¤¦©¦¦¥¦§¥

:`xnbd zvxzn .ea milevy epzpyna epipy ok it lr s`e ,mixyw
oenix ly cetyéøèé÷ éòéLcra miakrn md oi`e ,miwlg eixyw - ¦¥¦§¥

,mkzegl oikq mdilr xiardl jixv epi`e ,xyaa qpkdl cetyd
:sqep uexiz `xnbd zvxzn .min `iveiy jzg mewn oi` `linne

àîéà úéòaàåzwqer epzpyny ,jk ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
àzL øa àbáða,dzpy za drihpa -éøèé÷ déa úéìcda oi`y - §©§¨©©¨§¥¥¦§¥

.mixyw
:`xnbd dywndé÷ñt éa àkéà àäåoenix ly cetya mb ixde - §¨¦¨¥¦§¥

zrya min e`vi myne ,cetyd y`xay jzgd mewn z` yi
:`xnbd zvxzn .gqtd z` elyaie diilvddé÷ñt éáì ÷étîc§©¦§¥¦§¥

øáìz` `iven `ed ,gqtd oaxw xyaa cetyd z` agezyk - §©

md min `ivei urdyk s`e ,gqtd oaxw ly eitl ueg jzgd mewn
.gqtl eqpki `l

:`xnbd zxne` .epzpyn diepy in zhiyk zx`an `xnbd
ïéúéðúî,zkzn ly cetya dxq`y epzpyn -,äãeäé éaøk àìc ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨

àéðzc,`ziixaa epipyy -õò ìL ãetML íLk ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥§¥¤©¤¥
dlhd jezay cetyd ,xepza ielze dlha dqekne aegzyBðéà¥

óøNð,eilr obn dlhd xyay iptnCkmbúëzî ìL ãetLaegzy ¦§¨¨©¤©¤¤
dlhd jezay cetyd ,xepza ielze dlha dqekneçézøî Bðéà¥©§¦©

zelvl xzen okle ,dlhl ueg `veid cetyd zvwn meg zngn
.lfxa ly cetya gqtd z`Bì eøîàmpn` ,dcedi iaxl minkg ¨§

zkzn ly cetyd la` ,sxyp epi` dlhd miptay ur ly cetyd
y ,gizxn dlhd miptayäæxy`k ,zkzn ly cetyd -íç ¤©

,Búö÷îdyrp,Blek íçdqekn `edy dlhd jezay dn elit`e ¦§¨©
`le 'cety ilv' dyd dyrpe ,ielbd ewlg zngn mngzn y`dn

,'y` ilv'åeli`äæxy`k ,ur ly cetyd -Bðéà Búö÷î íç §¤©¦§¨¥
dyrp,Blek íçepi` iniptd ewlg ,mngzn ipevigd ewlgy s`e ©

dlvpd gqtde ,mngzn.'y` ilv' `ed ea
:epzpyna epipy'åëå åéòøk úà ïúBðåixac ,ekezl eirn ipa z`e §¥¤§¨¨

`l` ,df `ed leyia oink ,xne` `aiwr iax .ililbd iqei iax
.el dveg oilez

ziilvl minkgd iiepik miiepy day `ziixa d`ian `xnbd
:gqtdeäéøB÷ ìàòîLé éaø ,àéðz,eziilva gqtd oaxwlCBz' ©§¨©¦¦§¨¥¥

,'CBzipae eirxk z` ozepy ililbd iqei iaxk xaeq `edy iptn
,ekeza milyazne migzex eirn ipae eirxkyke ,ekezl eirn

.gzex xiq lewk 'jez jez' ozgizx lew rnypeäéøB÷ ïBôøè éaø©¦©§¥
,eziilva gqtd oaxwl'ñle÷î éãb'raek ey`x lry gqt' - §¦§¨

eirxk z` gipn epi`y `aiwr iaxk xaeq `edy meyn ,'zyegp
mi`xpe ,ey`xa dlrnl el dveg mlez `l` ,ekeza eirn ipae

.xeaib y`x lr zyegp raekk
:dfd onfa gqt ilila lek`l xeq`y qlewn icba dpc `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaïîfa çñt éìéìa ìBëàì øeñàc ñle÷î éãb eäæéà ©¨¨¥¤§¦§¨§¨¤¡§¥¥¤©©§©
,ãçàk Blek BàìvL ìk ,äfäelke`de ,gqt oaxwl `ed dnecy ©¤Ÿ¤§¨§¤¨

mcew m` la` .milyexil uegn miycw lke` eli`k d`xp
e`lvyøáà epnî Czçðe`÷ìLð[lyazp-]äæ ïéà ,øáà epnî ¤§©¦¤¥¤¦§©¦¤¥¤¥¤

aygpî éãb,ñle÷.cg`k lkd dlv okn xg`ly s` §¦§¨
dzpeek ,'xa` epnn wlyp' `ziixad dxn`y dny dxaq `xnbd
`xnbd dywn jkitle ,wlyp mb `ed okn xg`le jzgp xa`dy

:`ziixad lrøîBì Lé àzLäly `yixa epipyy dzrn - ©§¨¥©
m`y `ziixaddéãäa déì éåhî à÷c áb ìò óàc ,øáà epnî Czçð¤§©¦¤¥¤§©©©§¨¦§¥¥©£¥

,icbd xya x`y mr cgi jzgpy xa`d z` dlev `edy s`y -
àì úøîà,qlewn icb aygp epi`y `ziixad zxne` -÷ìLð ¨§©Ÿ¦§©

àéòaéîm` wtzqdl jl yi dfa ,jzgpy xg` wlyp m` ike - ¦©§¨
dn myle qlewn epi` xak ekzgy xg` ixde ,qlewn icb aygp

.'wlyp' oic `ziixad epl drinyd
:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàepnn wlyp' `ziixad dxn`y dn ¨©©¥¤

`l` ,jzgpy xa`l dpeekd oi` 'xa`B÷ìMLxa` eze`laecer ¤§¨§
,øaeçîxaegn `edy oeik mixeaq epiide ,ezwily mcew ekzg `le §¨

epl drinyn ,qlewn icbl aygp lyean `edy s` ,icbd x`yl
.qlewn icb df oi`y `ziixad

eglnpy iptl xg` xyaa `lenn xya ziilva dpc `xnbd
:mcd z` mdn e`ivedeàúééìeî éàä ,äaø øîàglnp `ly xya - ¨©©¨©§§¨

ed mby xg` xya ekeza `liny,m`lve ,glnp `l oiicr `àéøL ¥©§¨
.mlke`l xzen -

:`xnbd dywnééaà déì øîà,daxlàîc òìa à÷ àäåixde - ¨©¥©©¥§¨¨¨©§¨
qepkd xyad hlety mcd on dilvd zra rlea oevigd xyad

:`xnbd zvxzn .ekezadéì øîà,iia`l daxdèìBt Ck dòìBák ¨©¥§§¨¨§¨
megy oeik ,uegl ehlet `ed jk mcd z` rlea xyady myk -

.uegl mcd z` epnn a`ey y`d
.'ehlet jk erleak' oicl epzpynn di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zl`eydéì òéiñî àîéðixacl di`x yiy xn`p m`d - ¥¨§©©¥
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קכג ezny in` cenr cr sc ± iyily wxtmigqt
äðùîïéìåö ãöéëÐïåîø ìù ãåôù.`xnba yxtn `nrh Ð'åë åéòøë úà ïúåðåÐ

'ebe "eirxk lr ey`x ,y` ilv" :aizkck.rnyn cg`k elek Ðìåùéá ïéîë
äæ àåä.dxicwd jeza enk ekeza eirn ipa lyany Ðåì äöåç ïéìåúcetya oagez Ð

.dlh ly eitn dlrnlìò àìãåôùäzkzndy ,`xnba yxtnck .lfxa ly Ð

mngznyk,elek mngzn ezvwndlvpegqtd

iniptdy .ekezay cetyd megnici lr mngzn

xac zngn ilv gqt dil dede ,oevigd ezvw

."y` ilv" xn` `pngxe ,xg`àìëñàÐ

.`nrh cg dleke ,frla y"li`xbàøîâéáéù
.zexey zexey ieyry ,x"ilpw ÐìçìçîÐ

gen odl yiy ,feb` lye daxr ly urk

.miptanïåìà.dyw `edy ,`"pyei Ðéãééà
éøèé÷ åäá úéàãirae Ðedpiryinl,`pikqa

gqt dil dede ,oikqd jzg mewn jxc `in witn

.lyeanéòéùäéøèé÷xiardl jixv oi`e Ð

.mdilr oikqàâáðáàúù øáza drihp Ð

.dzpyàëéà àäåé÷ñéô éácetyd y`x Ð

.min `ivene ,jzg mewn `edyéáì ÷éôîã
øáì é÷ñéô`in iwtn i`c ,gqtd itl ueg ÐÐ

.gqtl iliir `lãåôùäù íùëõò ìùÐ

oilezykdn oi` dlha dqekne xepza eze`

dlhdy ,sxyp dlhd jezayeilr oibnjk Ð

gizxn dlhd jezay dn oi` zkzn ly cety

ezvwn meg zngn.dlhl ueg `veidåì åøîà
la` ,sxyp ur ly inipt oi`y it lr s` Ð

mg ,ur ly dfy .gizxn zkzn ly inipt

ly dfe .y` ilv dil dede ,elek mg `l ezvwn

zkzndn elit`e ,elek mg ezvwn mg Ð

.cety ilv dil ded jkld ,epnn dqeknyéáø
ìàòîùéåäéøå÷êåú êåúozepc Ðekezl

oigizxnyke ,dil `xiaqoilyazneekeza

`pyil .xiqd lewk jez jez ozgizx lew rnyp

jez oeyl ,"xakz" mipyi mixtqa azk :`pixg`

,xae.uegan d`xpe miptan `lenn ,xnelk

oi`lnny oirk.eply oilebpxze oiicb`nbece

libia` iab)` l`enydk,"zeieyr o`v yng" :(

yng opinbxzneo`r,oipxakziax myn

.qenipelwñìå÷î,zygp raek oeyl Ð

opinbxznc) `ygpc `qlewmy`xiaqc .(fi

,ey`xa dlrnl oilez dilmi`xperaekkzygp

.xeab y`x lrñìå÷î éãâ äæéàwxta opzc Ð

) "ebdpy mewn"ilv lek`l xeq`y (`,bp

.ebdp `ly mewna dfd onfa migqt (iaxra)

ãçàëmiycw lke`k d`xpe ,gqtl incc Ð

.ux`l dvegaàéòáéî ÷ìùð`wlq `w Ð

jzgpc jzrcxcde,wlypekzgy dryne

.qlewn ied `l ez eziilv mcewàúééìåî éàä
oi`lnn ep`y enk ,frla `"xecltpi` Ðoi`lhdoilebpxzdexya oia.zenvrlàéøù

zgilnk egln elit`e ,xzen ekezl mipzepy xyad z` elyia `l elit`e Ði`c .ilv

dgilnajxev lkdxicwl.`hiyt Ðòìá à÷ àäåxyad on `veid mc dlhd Ðqepkd

.ekezaåèìåô,uegl Ðea`eye.xe`d meg
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ãöéëozepy itl eit jxc eagez ikd meyn :wgvi epiax xne` .eit jezl eageze Ð oilev

aiicwe ,dhnl dhigyd zia ied f`e ,gqtd leti `ly ick dhnl cetyay qbd

.my jxc `ncêúçð,eqlwl devnc :xy` oa wgvi epiaxl d`xp .qlewn df oi` xa` epnn

zexer eaxrzpy dyng iab (a,gt) "dy`d" wxta onwl xn`cn ,liqtin `l ikd meyn la`

:ipyne !witp `lc cg `ki` `de :jixte .odigqt

cg lk iziip ?ciarp ikidc .xyt` `lc meyn

i`e gqt i`d iedl ded men lra icic i` ,epzipe

minly iedl `lÐ:jixte .weye dfg `ki` `d

?ok eyri ji` `zyde .dicda odk cg lk izipe

ozelvl xyt` i` mixfl mixeq`c weye dfg `de

`l` !qlewn ied `le ,okzegl jixve ,gqtd mr

ekzg :(`,dr) onwl `pz oke ,lqtp oi` ikd meyn

dfy ip` xne` :xne` iax ,milgb iab lr epzpe

yxit i"yx ,edin .ixnbl ekzg rnyn ,y` ilv

mipya enxiv `l` elicad `ly ekzg onwl

.zenewn dylye

éàälr s` :qxhpewa yxit Ð `ixy `ziilen

mz epiaxle .ilvl `l` egln `ly it

`irain `lc .llk dgiln ira `l ilvlc :d`xp

ixyc mcd lk hltpe dti dti xyad dlvpyk

.glnd ici lrn y`d ici lr hiltn xzeic

,eziilv xg` cak milyany mei lka miyrnc

`l` .ezgiln xg` elyal mixingny it lr s`

mcd lk hltp `lc ,ekxev lk dlvp `l elit`Ð

zezixkc `nw wxta opixn`c ab lr s` .xzen

mixa`d mca e`l `ki`c (`,ak .a,c)Ðilin ipd

`vi `le yxit `ly onf lk la` ,yxityk `wec

ueglÐzay) "oiptn" wxta gkenck ,ixy

ifgc meyn ,elhlhl xzen lth xyac (`,gkw

:cere .dgiln `la elke`l leki :`nl` .`vne`l

cakc (`,`iw oileg) "xyad lk" wxta xn`c

,elyal xzen `lga e` oigzexa edehlgy xg`

eze` oigipn oi`e ekeza mcd oizinvny itl

,`lga dil ihlg `ped ax :mzd xn`wc .heltl

dinw `tt ax xaq .oigzexa dil ihlg ongp axe

diilg i` :dil xn` ,xeq` diilg xninl `axc

xeq`Ðxcd hiltc ikid ikc ,xeq` inp edi`

mcd zinvnc ,ixy inp diilg i`ce `l` .rla

oi`e .dlik`a ixy ikd elit`e ,heltl egipn oi`e

ekxev lk dlvp `le glnp `ly ilv xeq`lÐ

df cvn miptan yxtp mcd y`d zngny meyn

uegl `veiy dnc ,df cvlÐdne .wixy wxyn

df cvl df cvn yxity it lr s` ,mipta x`ypy

Ðo`n `ki` `dc .yxity mixa`d mck ied `l

jzgy xkk lek`l (`,aiw) oileg zkqna xq`c

lit`e ,ekezl qpkpy xyad mc iptn xya dilre

`ly it lr s` ,xzen envr xyac rnyn ikd

`vei xyad oi`c ?ilvl zhren dgiln zlren dn :i"yxl `ed dniz xace .enc lk `vi

epiaxn wgvi epiax law oke .llk dgiln ira `l i`ce `l` ,dti dti epglniy cr enc icin

dyer cvik :xn`wc ,miycw zgiln iab (`,`k zegpn) "dax unewd"ae .mzÐz` `ian

:iia` xn` ,ikd xza qxbc yie .edlrne ,gln eilr ozepe ektede xfege ,gln eilr ozepe xa`d

`nw wxta xn`c `de ,mixtq aexa aezk oke .dxicwl oke `l` ,ilvl qxb `l .ilvl oke

ilvl xya eilr oigleny oieye :(`,`i) dviacÐ`l `nrh i`n ixz .`nxb `nxb gln zyy ax :(`,biw oileg) "xyad lk"a xn`c `de .eglenl bdpny `l` ,dgiln irac meyn e`lÐ

xn`wc `qib i`dn yixtc .`qib i`d rlae `qib i`dn yixt inp cg ,i`d rlae i`dn yixtc meynÐmiptan la` ,uegl ixnbl yxity epiidÐ.ziyixtck ,ixyåòìåáëehlet jk

epi`e wixye uegan my ltep mcdy ,ehlet jk erleak ly mrh llk xikfdl jiiy `l mzd .wixy wxyin mcc meyn ,carica `xyia dielir `cak ixy (`,`iw oileg) "xyad lk" wxta Ð

cak inp `ki`e ,ekeza eirn ipac ab lr s` ,dlgzkl gqt iab `kd ixyinl `ac ab lr s`e .carica `l` cak iab mzd `ixy `ied `l inp ehlet jk erleak mrhne .rlapÐgqt iab

`xyia `ielir `caka xq`c o`n elit`e ."eaxw lre eirxk lr ey`x" :(ai zeny) aizkc meyn xingdl evx `lÐ:inp i` .exingd `l gqtae .xq` opaxcnc ,gqtc oizipzn dil dyw `l

dgiln mey ici lr cak milyan oi`y mlerd bdpn itl elit`e .dxenb dgiln ici lr mz epiax exizn dxicwl elit`c ,dxenb dgiln mirn ipa glny oebk cinri `edÐoeik mewn lkn

ddye oevigd xya glnp elit` ,`ziilena xzid cenll yie .`nlr ilekl dlgzkl ixy `xya iab lr `xyac .glnp `ly xya x`yn ith xq` `le ,enc hrnzp dxicw zgilnk glnpc

glnp `l iniptde ,dgiln ickÐelit` xzen oi`e ,hltpy glne xiva ltpy xya mixqe`y mei lka miyrny it lr s` .ehlet jk erleak mrhn ixyc `lfeb xa zlithn di`x iziincn

iy my dzdy `ly it lr s` ,dxrwa dglnpy zlebpxz mz epiax xqe` did dpin `ticre .ilvailv dlke`l dxq`e ,dnc ivg elit` dhlt `le diilv xerÐiab `ax biltn `lc meyn

.hrn ddyl daxd ddy oia ,awepn ilka `l` xya oigipn oi`
ip`y
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ãöékïBnø ìL ãetL ïéàéáî ?çñtä úà ïéìBö ¥©¦¤©¤©§¦¦©¤¦
úà ïúBðå ,Búáe÷ð úéa ãò åét CBúì BáçBúå§£§¦©¥§¨§¥¤
.éìéìbä éñBé éaø éøác ,BëBúì åéòî éða úàå åéòøk§¨¨§¤§¥¥¨§¦§¥©¦¥©§¦¦
ïéìBz àlà ,äæ àeä ìeMéa ïéîk :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¦¦¤¤¨¦
ìò àìå ãetMä ìò àì çñtä úà ïéìBö ïéà .Bì äöeç¨¥¦¤©¤©Ÿ©©©§Ÿ©
øîàL ìàéìîb ïaøa äNòî :÷Bãö éaø øîà .àìkñàä̈©§§¨¨©©¦¨©£¤§©¨©§¦¥¤¨©
."àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö" :Bcáò éáèì§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨

àøîâíç Búö÷î íçc éãéià !úëzî ìL éúéðå§¥¥¤©¤¤©§¥§©¦§¨©
"Là éìö" øîà àðîçøå .ãetMä úîçî éåhî÷å ,Blek§¨¦§¥¥£©©©§©£¨¨¨©§¦¥
éãéià !ì÷c ìL éúéðå .øçà øác úîçî éìö àìå§Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥§¥¥¤¤¤©§¥
ìL éúéðå .ìMeáîk éåäå ,àiî ÷étî éaéL déì úéàc§¦¥¦¥©¦©¨§¨¥¦§¨§¥¥¤
.ìMeáîk déì äåäå ,àiî ÷étî ìçìçîc éãéià !äðàz§¥¨©§¥¦§©§¥©¦©¨©£¨¥¦§¨
úéàc éãéià !äî÷L ìLå áeøç ìL ïBlà ìL éúéðå§¥¥¤©¤¨§¤¦§¨©§¥§¦
!éøèé÷ déa úéà éîð ïBnø ìL .àiî ÷étî éøèé÷ déa¥¦§¥©¦©¨¤¦©¦¦¥¦§¥
úéìc ,àzL øa àbáða :àîéà úéòaéàå .éøèé÷ éòéL¦¥¦§¥§¦¨¥¥¨§¦§¨©©¨§¥
dé÷ñt éáì ÷étîc !dé÷ñt éa àkéà àäå .éøèé÷ déa¥¦§¥§¨¦¨¥§©¥§©¦§¥§©¥
äãeäé éaø ,àéðúc .äãeäé éaøk àìc ïéúéðúî .øáì§©©§¦¦§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨
ãetL Ck ,óøNð Bðéà õò ìL ãetML íLk :øîBà¥§¥¤©¤¥¥¦§¨¨©

äæ :Bì eøîà .çézøî Bðéà úëzî ìL¯Búö÷î íç ¤©¤¤¥©§¦©¨§¤©¦§¨
äæå ,Blek íç¯úà ïúBðå" .Blek íç Bðéà Búö÷î íç ©§¤©¦§¨¥©§¥¤

'åëå åéòøk"CBz CBz" eäéøB÷ ìàòîLé éaø :àéðz ." §¨¨©§¨©¦¦§¨¥¥
éãb eäæéà :ïðaø eðz ."ñle÷î éãb" eäéøB÷ ïBôøè éaø©¦©§¥§¦§¨¨©¨©¥¤§¦

äfä ïîfa çñô éìéìa ìBëàì øeñàc ñle÷î¯ìk §¨§¨¤¡§¥¥¤©©§©©¤Ÿ
epnî ÷ìLð ,øáà epnî Czçð .ãçàk Blek BàìvL¤§¨§¤¨¤§©¦¤¥¤¦§©¦¤

øáà¯Czçð øîBì Lé àzLä .ñle÷î éãb äæ ïéà ¥¤¥¤§¦§¨¨§¨¥©¤§©
zøîà déãäa déì éåhî à÷c áb ìò óàc ,øáà epnî¦¤¥¤§©©©§¨¦§¥¥©£¥¨§©§
.øaeçîa B÷ìML :úLL áø øîà !?àéòaéî ÷ìLð ,àì̈¦§©¦¨£¨¨©©¥¤¤§¨¦§¨
àäå :ééaà déì øîà .àéøL àúééìeî éàä :äaø øîà̈©©¨©§§¨¨§¨¨©¥©©¥§¨
àîéð .dèìBt Ck dòìBák :déì øîà !àîc òìa à÷̈¨©§¨¨©¥§§¨¨§¨¥¨
éàî .BëBúì åéòî éða úàå åéòøk úà ïúBð :déì òéiñî§©©¥¥¤§¨¨§¤§¥¥¨§©
?"BèìBt Ck BòìBák" ïðéøîàc íeMî åàì ?àîòè©§¨¨¦§¨§¦©§§¨§
ìçìçîc äèéçMä úéa àkéàc ïåék ,íúä éðàL :éøîà̈§¦¨¥¨¨¥¨§¦¨¥©§¦¨¦§©§¥
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף עד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc migqt(ipy meil)

ïéìåö ãöéë ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
gqtd oaxw zevna dxeza xn`ph ai zeny)(`p EPOn Elk`Y l`'©Ÿ§¦¤¨

.'FAxw lre eirxM lr FW`x W` ilv m` iM miOA lXan lWaE¨¥§ª¨©¨¦¦¦§¦¥Ÿ©§¨¨§©¦§
epzpyne ,y`a ezelvl `l` gqtd z` lyal oi`y ,xnelk

:dpynd zxxan .eziilv ote` zx`anúà ïéìBö ãöékoaxw.çñtä ¥©¦¤©¤©
:dpynd zx`anìL ãetL ïéàéáîuråét CBúì BáçBúå ,ïBnøly §¦¦©¤¦§£§¦

dydãòn cetyd `viyBúáe÷ð úéaz` cinrne ,[zrahd it-] ©¥§¨
,dhnl dyd ly eity ote`a cetydåéòøk úà ïúBðåon eilbx-] §¥¤§¨¨

[dhnle jxadåéòî éða úàå[miiniptd eixa`-]BëBúìseb jezl - §¤§¥¥¨§
,ernyn ,'eaxw lre eirxk lr ey`x y` ilv' xn`py meyn ,dyd

,cg`k elek edlviy,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøácepi` ¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥
ixdy ekezl eirn ipae eirxk z` qipkn,äæ àeä ìeMéa ïéîk§¦¦¤

l`' dxn` dxezde ,dxicw jeza enk dyd jeza milyazny
,'lyean lyae `p epnn elk`zïéìBz àlàeirn ipae eirxk z` ¤¨¦

cetyaBì äöeç.eit lrn ¨
:sqep oic dpynd zxne`ãetMä ìò àì ,çñtä úà ïéìBö ïéàly ¥¦¤©¤©Ÿ©©©

,y`d on mngzn gqtl uegny zkznd wlgy iptn .lfxa
,ekezay cetyd megn gqtd dlvpe ,iniptd ewlg z` s` mngne

.'y` ilv' dxn` dxezde ,dnvr y`d on `leàìkñàä ìò àìå- §Ÿ©¨©§§¨
,lfxa ly mleq lr cetyd gipi `l ur cetya aegz dydyk s`e

.lfxad megn dlvp gqtdy iptnïaøa äNòî ,÷Bãö éaø øîà̈©©¦¨©£¤§©¨
.äìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö ,Bcáò éáèì øîàL ìàéìîb©§¦¥¤¨©§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨

àøîâ
`xnbd .oenix ly cety migwel gqtd ziilvly epzpyna epipy

:`xnbd zl`ey .jkl mrhd dn zxxanéúéðåcety `iape -ìL §©§¥¤
,úëzî:`xnbd daiyn .oenix ly `weec zgwl mikixv recne ©¤¤

,zkzn ly cetyéãééàoeik -Búö÷î íçc,y`l dlebndBlek íç ©§¥§©¦§¨©
,cetyd lk mngzn -éåhî÷ågqtd dlvpe -ãetMä úîçî`le §¨¦§¥¥£©©©

,y`d zngnøîà àðîçøågqt oaxwa dxn` dxezde -,'Là éìö' §©£¨¨¨©§¦¥
rnyne,øçà øác úîçî éìö àìå,cetyd zngn gqtd dlvp m`e §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥

.xg` xac zngn ilv df ixd
:`xnbd zl`eyéúéðåcety `iape -.ì÷c ìL:`xnbd daiyn §©§¥¤¤¤

éaéL déì úéàc éãééà,mivixg ly zexey zexey el yiy oeik - ©§¥§¦¥¦¥
àiî ÷étî,diilvd zrya min `iven `ed -éåäågqtd dyrpe - ©¦©¨§¨¥
,ìMeáîk,mind mze`n ea yiy mewn eze`a hrn lyazny iptn ¦§¨

.'lyean lyae `p epnn elk`z l`' dxn` dxezde
:`xnbd zl`eyéúéðåcety.äðàz ìL:`xnbd daiynéãééà §©§¥¤§¥¨©§¥

ìçìçîc,gen ekeza yiy jx `edy oeik -déì äåäå ,àiî ÷étî ¦§©§¥©¦©¨©£¨¥
.ìMeáîk¦§¨

:`xnbd zl`eyïBlà ìL éúéðåe`ìLå áeøç ìLly e` -,äî÷L §©§¥¤©¤¨§¤¦§¨
:`xnbd daiyn .miyw mdyéøèé÷ déa úéàc éãééàyiy oeik - ©§¥§¦¥¦§¥

z` wilgdl oikqa mze` jzege ,urd on mihleay mixyw mda
,xyaa qpkdl ecra eakri `ly ick cetydàiî ÷étîmewn jxc ©¦©¨

.lyean gqtd `vnpe ,oikqd jzg
a ixd :`xnbd dywnéøèé÷ déa úéà énð ïBnø ìLea yi mb - ¤¦©¦¦¥¦§¥

:`xnbd zvxzn .ea milevy epzpyna epipy ok it lr s`e ,mixyw
oenix ly cetyéøèé÷ éòéLcra miakrn md oi`e ,miwlg eixyw - ¦¥¦§¥

,mkzegl oikq mdilr xiardl jixv epi`e ,xyaa qpkdl cetyd
:sqep uexiz `xnbd zvxzn .min `iveiy jzg mewn oi` `linne

àîéà úéòaàåzwqer epzpyny ,jk ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
àzL øa àbáða,dzpy za drihpa -éøèé÷ déa úéìcda oi`y - §©§¨©©¨§¥¥¦§¥

.mixyw
:`xnbd dywndé÷ñt éa àkéà àäåoenix ly cetya mb ixde - §¨¦¨¥¦§¥

zrya min e`vi myne ,cetyd y`xay jzgd mewn z` yi
:`xnbd zvxzn .gqtd z` elyaie diilvddé÷ñt éáì ÷étîc§©¦§¥¦§¥

øáìz` `iven `ed ,gqtd oaxw xyaa cetyd z` agezyk - §©

md min `ivei urdyk s`e ,gqtd oaxw ly eitl ueg jzgd mewn
.gqtl eqpki `l

:`xnbd zxne` .epzpyn diepy in zhiyk zx`an `xnbd
ïéúéðúî,zkzn ly cetya dxq`y epzpyn -,äãeäé éaøk àìc ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨

àéðzc,`ziixaa epipyy -õò ìL ãetML íLk ,øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥§¥¤©¤¥
dlhd jezay cetyd ,xepza ielze dlha dqekne aegzyBðéà¥

óøNð,eilr obn dlhd xyay iptnCkmbúëzî ìL ãetLaegzy ¦§¨¨©¤©¤¤
dlhd jezay cetyd ,xepza ielze dlha dqekneçézøî Bðéà¥©§¦©

zelvl xzen okle ,dlhl ueg `veid cetyd zvwn meg zngn
.lfxa ly cetya gqtd z`Bì eøîàmpn` ,dcedi iaxl minkg ¨§

zkzn ly cetyd la` ,sxyp epi` dlhd miptay ur ly cetyd
y ,gizxn dlhd miptayäæxy`k ,zkzn ly cetyd -íç ¤©

,Búö÷îdyrp,Blek íçdqekn `edy dlhd jezay dn elit`e ¦§¨©
`le 'cety ilv' dyd dyrpe ,ielbd ewlg zngn mngzn y`dn

,'y` ilv'åeli`äæxy`k ,ur ly cetyd -Bðéà Búö÷î íç §¤©¦§¨¥
dyrp,Blek íçepi` iniptd ewlg ,mngzn ipevigd ewlgy s`e ©

dlvpd gqtde ,mngzn.'y` ilv' `ed ea
:epzpyna epipy'åëå åéòøk úà ïúBðåixac ,ekezl eirn ipa z`e §¥¤§¨¨

`l` ,df `ed leyia oink ,xne` `aiwr iax .ililbd iqei iax
.el dveg oilez

ziilvl minkgd iiepik miiepy day `ziixa d`ian `xnbd
:gqtdeäéøB÷ ìàòîLé éaø ,àéðz,eziilva gqtd oaxwlCBz' ©§¨©¦¦§¨¥¥

,'CBzipae eirxk z` ozepy ililbd iqei iaxk xaeq `edy iptn
,ekeza milyazne migzex eirn ipae eirxkyke ,ekezl eirn

.gzex xiq lewk 'jez jez' ozgizx lew rnypeäéøB÷ ïBôøè éaø©¦©§¥
,eziilva gqtd oaxwl'ñle÷î éãb'raek ey`x lry gqt' - §¦§¨

eirxk z` gipn epi`y `aiwr iaxk xaeq `edy meyn ,'zyegp
mi`xpe ,ey`xa dlrnl el dveg mlez `l` ,ekeza eirn ipae

.xeaib y`x lr zyegp raekk
:dfd onfa gqt ilila lek`l xeq`y qlewn icba dpc `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaïîfa çñt éìéìa ìBëàì øeñàc ñle÷î éãb eäæéà ©¨¨¥¤§¦§¨§¨¤¡§¥¥¤©©§©
,ãçàk Blek BàìvL ìk ,äfäelke`de ,gqt oaxwl `ed dnecy ©¤Ÿ¤§¨§¤¨

mcew m` la` .milyexil uegn miycw lke` eli`k d`xp
e`lvyøáà epnî Czçðe`÷ìLð[lyazp-]äæ ïéà ,øáà epnî ¤§©¦¤¥¤¦§©¦¤¥¤¥¤

aygpî éãb,ñle÷.cg`k lkd dlv okn xg`ly s` §¦§¨
dzpeek ,'xa` epnn wlyp' `ziixad dxn`y dny dxaq `xnbd
`xnbd dywn jkitle ,wlyp mb `ed okn xg`le jzgp xa`dy

:`ziixad lrøîBì Lé àzLäly `yixa epipyy dzrn - ©§¨¥©
m`y `ziixaddéãäa déì éåhî à÷c áb ìò óàc ,øáà epnî Czçð¤§©¦¤¥¤§©©©§¨¦§¥¥©£¥

,icbd xya x`y mr cgi jzgpy xa`d z` dlev `edy s`y -
àì úøîà,qlewn icb aygp epi`y `ziixad zxne` -÷ìLð ¨§©Ÿ¦§©

àéòaéîm` wtzqdl jl yi dfa ,jzgpy xg` wlyp m` ike - ¦©§¨
dn myle qlewn epi` xak ekzgy xg` ixde ,qlewn icb aygp

.'wlyp' oic `ziixad epl drinyd
:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàepnn wlyp' `ziixad dxn`y dn ¨©©¥¤

`l` ,jzgpy xa`l dpeekd oi` 'xa`B÷ìMLxa` eze`laecer ¤§¨§
,øaeçîxaegn `edy oeik mixeaq epiide ,ezwily mcew ekzg `le §¨

epl drinyn ,qlewn icbl aygp lyean `edy s` ,icbd x`yl
.qlewn icb df oi`y `ziixad

eglnpy iptl xg` xyaa `lenn xya ziilva dpc `xnbd
:mcd z` mdn e`ivedeàúééìeî éàä ,äaø øîàglnp `ly xya - ¨©©¨©§§¨

ed mby xg` xya ekeza `liny,m`lve ,glnp `l oiicr `àéøL ¥©§¨
.mlke`l xzen -

:`xnbd dywnééaà déì øîà,daxlàîc òìa à÷ àäåixde - ¨©¥©©¥§¨¨¨©§¨
qepkd xyad hlety mcd on dilvd zra rlea oevigd xyad

:`xnbd zvxzn .ekezadéì øîà,iia`l daxdèìBt Ck dòìBák ¨©¥§§¨¨§¨
megy oeik ,uegl ehlet `ed jk mcd z` rlea xyady myk -

.uegl mcd z` epnn a`ey y`d
.'ehlet jk erleak' oicl epzpynn di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zl`eydéì òéiñî àîéðixacl di`x yiy xn`p m`d - ¥¨§©©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migqt(ipy meil)

éáééc áãéî,dhigyd zia jxc jtype `vei ekezay mcd lk - ¥©¨§¦
mewnl o`kn gikedl oi` la` ,oevigd xyaa llk rlap epi`e

.`l e` epnn hltp `ed m` oevigd xyaa mcd rlapy
jk erleak' oicl zxg` dpynn di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ehletdéì òéiñî àîéðdi`x yiy xn`p m`d - ¥¨§©©¥
dpyna epipyy .'ehlet jk erleak' mixne`y dax ixacloileg)

(.hw,áläeze` dlevy mcewBòøB÷,axre izy ekzeg -úà àéöBîe ©¥§¦¤
Bîc`ivedl edlev okn xg`le ,dhigyd zrya ekezl uawzpy ¨

m`e .exyaay enc x`yBòø÷ àì,edlvy mcewøçàì BòøB÷ Ÿ§¨§§©©
BìeMéa,eziilv -øzeîe,le`yl yie .dlik`aàîòè éàîdn - ¦¨©©£¨

ixde ,eziilv mcew enc z` `ivede erxw `lyk exzidl mrhd
oiicr dzr erxew m` s`e ,ea qepkd mcdn exyaa rlap e`lvyk

,ea relad mcd meyn xq`iíeMî åàìmeyn `l m`d -ïðéøîàc ¨¦§¨§¦©
,'BèìBt Ck BòìBák'`ed jk dilvd zrya mcd ea rlapy myke §§¨§

erleak' mixne`y daxk o`kn gkene .diilvd ici lr epnn `vei
.'ehlet jk

:`xnbd dgecòéLc áì éðàLwlg `edy ,ala oicd dpey -epi`e ¨¦¥§¦©
m` s` `l` e`lv m` wx `l okle ,ea qepkd mcd on llk rlea
mcd oi` ,okl mcew enc `ivedle erxwl `la dxicwa elyia
erleak' mixne` oi` m` s` xq`p epi`e ,leyiad zrya ea rlap

.'ehlet jk
.'ehlet jk erleak' mixne` ax zrcly gikedl dvex `xnbd

:`xnbd zl`eyàäå (éðéà)[ixde-]øa àeää déìôè ,àáñ ïéáø ¥¦§¨¨¦¨¨©§¥©©
áøì àìæBbdqekn ,glnp `ly [ohw ser-] dpei oa ,axl oikd - ¨¨§©

,gnwn dqiradéì øîàå,`aq oiaxl axdéìôè éìòî éàm` - §¨©¥¦©£¥¦§¥
,aeh dt`pd wvad ly enrhìeëéàå éì áä.lke`e epnn il oz - ©¦§¥

meyn xeq` wvad ,'ehlet jk erleak' mixne` oi` m` ixde
,dax zrck xaeq `edy gken `l` ,serd mcn ea rlapy

:`xnbd dgec .rlapy mcd lk hltp dilvayàãéîña àéää©¦¦§¦¨
øéøôîc`l` dti zwacp dpi`y zleqn ieyr did wva eze` - §¦§¦

zrya dpnn `vei mcd did jkle ,dil`n zkxtpe zxxetzn
dilv lka mixne`y myn gikedl oi`e ,da x`yp `le dilvd

.'ehlet jk erleak'
jk erleak' mixne` oi` `ax zrcly gikedl dvex `xnbd

:`xnbd zl`ey .'ehletàúeìb Léø éáì òì÷éà ,àáø àäåoncfd - §¨¨¨¦§©§¥¥¨¨
,dlebd y`x ly ezialàæåeà øa déì eìôèåfee` oa el epikde - §¨§¥©©¨¨

e ,dilvd mcew xyad glnp `le ,dqira dqeknøîàxg` `ax ¨©
,elk`yäéúéæçc àì éàrlapy xyad ahex izi`xy `l m` - ¦Ÿ©£¦¥

,wvaaàøeéç àæeæk âéæcxnelk ,dtexv dpal zikekfk ed`xny - §¦§¨¦§¨
,mc zeninc` `ll lelvdépéî éìëà àì.epnn lke` iziid `l - Ÿ©§¦¦¥

Czòc à÷ìñ éàåmixne`y ,xnel jzrca dler did m`e -BòìBák' §¦¨§¨©§¨§§
àéøéà éàî ,'BèìBt Cked`xy meyn elk`y `ax xn` recn -ék ¨§©¦§¨¦

âéæixd ,lelv ed`xny -âéæ àì ék eléôà,lelv epi` ed`xnyk - ¦£¦¦Ÿ¦
énð`vi i`cee ,ehlet jk erleaky meyn ,elk`l el did mb - ©¦

.mcd epnn
:`xnbd dgecíúäxaecn ,`ax mr dyrna my -àzøeéça- ¨¨§¦©§¨

,zleq epi`y iwp gnwn ieyrd wvaaøéøLcepi`e ,dyw `edy - §¨¦
m` elke` did `l `ax jkle ,xyad on ea qpkpy mcd z` hlet

.lelv ed`xny ahexd z` d`xy `l
ldl drixkn `xnbd:xya ly dlithd ipic z` dkàúëìéäå- §¦§§¨

xyad aiaqy wvad xy`k .` :mipic iwelig dyly yi ,dkldle
`edàãéîñc,zxxetzn `id lirl xen`ky ,zleq ly -ïéam` ¦§¦¨¥

wvad jezay ahexd÷éîñà,zinenc` d`xn ea yi -ïéam`àì ©§¦¥Ÿ
÷éîñà,zinenc` d`xn ea oi` -àéøLz` lek`l xzen - ©§¦©§¨

`l` ynn mc dpi` ef zeninc`e ,`vi i`ce mcdy oeik ,dlithd
wvad xy`k .a .cala mc d`xnàzøeéçc,iwp gnw ly -âéæ éà §¦©§¨¦¦

àøeéç àæeæk,zeninc` `ll lelv ahexd m` -àéøLxzen - §¨¦§¨©§¨
e ,wvad z` lek`làì éà,lelv epi` m`e -øéñà.xeq` wvad - ¦Ÿ£¦

wvad xy`k .bøàLcx`y ly -,íéçî÷`l ,wfgen `ed oi`y ¦§¨§¨¦
,ekeza eze` akriy `le mcd z` heltiy÷éîñàd`xn m` - ©§¦

,mec` eay ahexdøeñàm`e ,wvad lek`l÷éîñà àìoi` - ¨Ÿ©§¦
mec` ed`xnéøL.elke`l xzen - ¨¦

lirl(`"r),zxzen e` dxeq` `ziilen m`d zwelgn d`aed
zxfeg `xnbd:dkldd cvike ewlgp ote` dfi`a x`aléàä©

àúééìeîmdn e`ived `l oiicre ,xg` xya ekeza `liny xya - §§¨
,mze` dlve ,mcd z`øñàc ïàîxq`y iia` -(my)meyn , ©§¨©

ok oicd ezrcl ,iniptd xyad mcn rlea oevigd xyadyeléôà£¦
úçúì àîetitlk egzty ote`a xepza ielz `edyk elit` - ¨§©©

.dhnéøLc ïàîexizdy daxe -(my),ehlet jk erleaky meyn , ©§¨¥
ok oicd ezrclìéòì àîet eléôàote`a xepza ielz `edyk - £¦¨§¥

,gztd on af mcd oi` df ote`ay elit`e ,dlrn itlk egzty
mcd z` a`ey y`d mege ,ehlet jk erleaky meyn ,xzen

.dvegdéøL àúééìeî àúëìéäå,xzen xyady `id dklde - §¦§§¨§§¨¨¦
ìéòì àîet eléôà.dlrn itlk egzt elit` - £¦¨§¥

`piaxe `g` ax mda ewlgpy mixac dyly d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .dilvd ote`aàöîeàda xxvpy xya zkizg - §¨

e ,mcéòéa,xkf dnda ivia -é÷øæéîemda yiy x`evay micixe - ¥¥¦§§¥
,mcda éâéìtmziilv ote`a ewlgp -.àðéáøå àçà áø`ed llke §¦¦¨©£¨§©¦¨

dlek äøBzä ìëa`piaxe `g` ax ixac e`aedy mewn lka - §¨©¨¨
cg`y mzq xn`pe ,`piaxe `g` ax oia zwelgn yi m`y ,`xnba

,lwind ine xingnd in yxtl `la xingn cg`e lwinàçà áø©£¨
ezrcy df `edàðéáøå ,àøîeçìezrcy df `edàúëìéäå ,àìe÷ì §§¨§©¦¨§¨§¦§§¨

mdipiay zewelgnd lka dkldde -éðäî øáì ,àìe÷ì àðéáøk§©¦¨§¨§©¥¨¥
úìziria `vne` oipra el`d zewelgnd zyelyn ueg - §¨

,iwxfineàçà áøcoda ezrcy df `edàðéáøå ,àìe÷ìdf `ed §©£¨§¨§©¦¨
oda ezrcyàúëìäå ,àøîeçìoda dkldde -.àìe÷ì àçà áøk §§¨§¦§§¨§©£¨§¨

:`piaxl `g` ax oiay dpey`xd zwelgnd z` zx`an `xnbd
÷éîñàc àöîeà éàäda xxvpy zngn dnic`dy xya zkizg - ©§¨§©§¦

m` ,mcdéçìîe déëúçdgiln dglne zenewn daxda da jzg - ©§¥©§¥
,dxenbéøL äøã÷ì eléôàjixv oi`e dlyal elit` xzen - £¦¦§¥¨¨¦

m` oke ,dzelvlàãetLa déãôLzenk cetyd lr dgipd - ©§¥§©¨
,d`lve xepza d`lze ,`idyéøLmcdy oeik ,dlke`l xzen - ¨¦

áééc áãéîm` la` .dkizgd on zzey -éøîebà déúçàdgipd - ¥©¨¦©§¥©§¥
,milgbd lrda éâéìtxaca ewlgp -ãçå øñà ãç ,àðéáøå àçà áø §¦¦¨©£¨§©¦¨©¨©§©

éøL.xizn mdn cg`e xqe` mdn cg` -øñàc ïàî`piax - ¨¥©§¨©
,xie`a d`lz `le milgbd lr ynn dgipdy oeiky ,xaeq ,xqe`d

úéîö úéîöî,`vei epi`e dkizga rlap mcde xyad z` ueekn - ¦§¦¨¦
ïàîe`g` axe -,éøLcy`d megy xaeq `edy meyn `ed mrhd ©§¨¥

áéàL áàLéî.dvegd xyad on mcd z` a`ey -àúëìéäåaxk ¦§¨¨¦§¦§§¨
y`dy meyn xzen xyady ,`g`áéàL áàLéî.dvegd mcd z` ¦§¨¨¦

:`piaxl `g` ax oiay dipyd zwelgnd z` zx`an `xnbdïëå§¥
éòéam` ,enic`dy xkf znda ivia -eäðéçìîe eäðéëúçmkzg - ¥¥©§¦§©§¦§

,dxenb dgiln mglneïééøL äøã÷ì eléôàmlyal elit` xzen - £¦¦§¥¨¨§¨
m` oke .mzelvl jixv oi`e dxicwaàãetLa eäðéìzm`lz - §¦§§©¨

,mda jzg `l elit` ,m`lve xepzd xie`a cetyaïééøL- ¨§¨
mcdy meyn dlik`a mixzenáééc áãéîla` .odn `veie zzey - ¥©¨¦

m`éøîeâà eäðéúçà,milgb lr mgipd -déa éâéìtdfa ewlgp - ©§¦§©§¥§¦¦¥
ãç ,àðéáøå àçà áømdn cg` -ãçå ,øñàmdnéøL.xizn -ïàî ©£¨§©¦¨©¨©§©¨¥©

øñàc`le milgbd lr ynn mgipdy oeiky xaeq xq`y `piax - §¨©
,xie`a m`lzúéîö úéîöî,oda rlap mcde miviad z` ueekn - ¦§¥¨¦

éøLc ïàîemilgbd y`y xaeq ,xizdy `g` ax -áéàL áàLéî ©§¨¥¦§¨¨¦
.mlke`l el xzen okle dvegd mcd z`

:`piaxl `g` ax oiay ziyilyd zwelgnd z` zx`an `xnbd
é÷øæéî ïëåm` ,dndad x`evay micixe -déçìîe déëúçmkzg - §¥¦§§¥©§¥©§¥

,dxenb dgiln mglneéøL äøã÷ì eléôàmlyal elit` xzen - £¦¦§¥¨¨¦
m` oke .mzelvl jixv oi`e dxicwaàãetLa dééìzm`lz - ©§¥§©¨

mewne ,mkzg `l elit` ,cetyaéàzúì äèéçMä úéaitlk - ¥©§¦¨§©©
,dhnéøLmcdy oeik ,mlke`l xzen -áéàc áãéî.mdn zzey - ¨¦¥©¨¦

m` la`éøîebà déúçàdfa ,milgb lr mgipd -éâéìtewlgp -áø ©§¥©§¥§¦¦©
ãç ,àðéáøå àçàmdnãçå ,øñàmdnéøL.xizn -øñàc ïàî- £¨§©¦¨©¨©§©¨¥©§¨©
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.ehlet jkäéìôèoixewy ,dqira Ð.`"cihyt
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.oitxhvn oi` dekne oigyc .sexiv

äåëðoia dn :dniz Ð 'ek miqtba zlgba

lirl opixn`c ,xepz ly eqxgl ciqe gzex miqtb

minrt ipy y` ilv `pngx azkc `nrhÐ`d

ciq jixhvi` `kde .dia `pixw y` ilv ikd e`l

.`prci ded `l y`n la` ,`iieaix gzex miqtbe

àäd`xp Ð y` ixwi` `l zlgb ikd e`l

ilb xninl ivn dedc mdxa` oa oeyny epiaxl

jixhvi` `le .dipin opixnbe dekna `pngx

.lirlc oexg` oeyl meyn `l` xg` oipra iiepyl

milgba ixii` iaxc ipyn `l i`n` :dniz ,edin

zenner `l` iieaxl jixhvi` `l `kde ,zeygel

idp :xnel yie !jenqa gkenck ,y` ixwi` `lc

dpync zlgb mzq ,zenner epiid `xwc zlgbc

.zeygel ied `ziixace

ùàá"sxyz"c Ð zetixy lk zeaxl sxyz

y`a azkinl ivn dedc ,`ed `ieaix

.zenz

éèåòîì:sqei 'x axd dywd Ð exwirn xa`

y`a `nipÐsxyz ,hxtÐ,llk

elit`e ,ilin lk iaxe hxtd lr sqen llk dyrpe

llkc :xnel yie !hxtl inc `lc ,exwirn xa`

sxyz dna :xnelk .hxt` i`w sxyzcÐ.y`a

i`wc y`c `inec `l` sxyzn opiaxn `l jkld

ieqik"a opixn`c ,hxtl jixvd llk iede .dielir

,hxte llka eze` oipc oi`c (a,gt oileg) "mcd

awri epiax dywde .xy` oa wgvi epiax

xa` ihernl `xw jixhvi` i`n` :y"pilxe`c

exraz `l jixhvi`cn dil opirny `d ?exwirn

zay dgec odk za ztixy oi`y ihernlÐllkn

leki i`c ,exwirn xa`a dtxeyl leki oi`c

ea dtxeylÐ,zay `igc `lc `hiyt ok m`

e`e !zay ziigc `la zeyrl lekic oeikepiax xn

`xw jixhvi`c ,llk `id `kxit `lc :wgvi

ikd `niz `l i`c .exwirn xa` `kilc `kidÐ

oeik ?zay igc `lc `xw jixhvi` i`n` ,iywiz

:zay axrn xa` ly dlizt gizxdl lekiy

.["`nrh" ligznd ceaic a,e zenai zetqez oiire]
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc migqt(iyily meil)

déðéòa àøéôc àäei÷ìepnn] ixtd mrh zeving unega z`vnp - §¦¨§¥¨§¥¥
ylgpy it lr s`e ,melk unegd on e`ived `l ixdy ,[dyrp `ed

la` ,mc `ivedl eaxwa egk oiicr ,enrh lwlwzpe eil`nàëä- ¨¨
,ielv xya ea ehlg xaky unega o`kdéðéòa àøéôc àäei÷ì àúéì¥¨§¦¨§¥¨§¥¥

ilvd erla xaky ,unega cer miiw epi` ixtd zevinge mrh -
.ea dhilgd dliren oi` ok meyne ,oey`xd

:dpyna epipy,'åëå çñtä úà ïéìBö ïéàepiidc ,`lkq`d lr `le ¥¦¤©¤©
l`ilnb oaxa dyrn ,wecv iax xn` .eizgz y`de lfxa ly qh
dywn .`lkq`d lr gqtd z` epl dlve `v ecar iahl xn`y

:`xnbdøBzñì äNòîmdixac xg` `iadl mixacnd jxc ike ± ©£¤¦§
z` oilev oi`y dpynd dxn`y ,mdixac z` xzeqd dyrn
xn` l`ilnb oaxy dyrn d`iad jk xg`e ,`lkq` lr gqtd

:`xnbd zvxzn .`lkq` lr gqtd z` zelvlàøqçéî éøeqç©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke dxiqg `id eli`k dpynd z` zepyl yi - §¨¦¨¨¥

,`lkq`d lr gqtd z` oilev oi` ,da zepylíàåd dzidàìkñà §¦©§§¨
úáweðîcvl cvn mipezpy lfxa zehene zxbqn `l` da oi`y ± §¤¤

gqta aegzy cetyd z` mipzepe ,mdipia lecb geex yie ,dagxl
,lfxaa rbep epi`e ,zehend ipy oiay xiee`a ielz gqtde ,dagexl

îå .øzedf lr÷Bãö éaø øîàdid okyøîàL ,ìàéìîb ïaøa äNòî ¨§¨©©¦¨©£¤§©¨©§¦¥¤¨©
.úáweðî àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö Bcáò éáèì§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨§¤¤

lirl(:ek)xepza dzt`py zta oicd dn minkge iax ewlgp
mixeq`y ,dlxr ly mipenixe mifeb` ly zetilwa wqedy
,dxeq` ztdy xaq iax ,zetilwa zwlec y`dy cera ,d`pda
oicd dn `xnbd zwtzqn dzre .zxzen ztdy mixaeq minkge
z` ewliqy xg` ,df xepz mega dzt`py zta iax zrcl

.gqtd ziilv oicn df wtq heytl dvexe ,zetilwd
dépéî àòal`y -øepz ,äáäà øa àãà áøî éãéà øa àðpéç áø §¨¦¥©¦§¨©¦¦¥©£¨©©£¨©

äìøò étéì÷a B÷éqäL,dlxr ly mipenixe mifeb` zetilw -åxg` ¤¦¦¦§¦¥¨§¨§
wqedyBôøâ,zetilwd onútä úà Ba äôàåxzepy megd ici lr §¨§¨¨¤©©

,eaøñBàä éøáãìxn`y iax zrcl -(:ek lirl)dzt`py zty §¦§¥¨¥
,zetilwa zwlec y`dy onfa ,dlxr zetilwa wqedy xepza

,dxeq`eäîz` sxby xg` ztd z` dt`yk ,ef dl`ya oicd ©
.dxeq` e` zxzen ztd m`d ,xepzdn zetilwddéì øîàaiyd ± ¨©¥

,dad` xa `c` ax el.úøzeî útä©©¤¤
:`xnbd dywndéì øîàxa `c` axl ici` xa `ppig ax ,dywd ± ¨©¥

ixg`e ,xeq` xaca wqedy xepza dte`dy xnel ozip ji` ,dad`
dte`k aygp epi` ,ztd z` ea dt` xeqi`d z` epnn wliqy

,zxzen ztde ,xeq`d xacaéqà éaø øîà àáñ àððéç áø øîàäå§¨¨©©¦§¨¨¨¨©©¦©¦
B÷éqäL øepz ,ïðçBé éaø øîà,mivraewqedy xg`läìöå ,Bôøâ ¨©©¦¨¨©¤¦¦§¨§¨¨

úà Baoaxwäæ ïéà ,çñtäl aygp,'Là éìö',dlik`a gqtd xeq`e ¤©¤©¥¤§¦¥
,ynn y` ici lr dlvp gqtd didiy dcitwd dxezdyøîàpL¤¤¡©

gqtd oaxwa(h-g ai zeny)dGd dliNA xUAd z` Elk`e'Là éìö §¨§¤©¨¨©©§¨©¤§¦¥
m` iM 'ebe `p EPOn Elk`Y l` ,'ebe,'Là éìöz` aezkd azky ©Ÿ§¦¤¨¦¦§¦¥

'y` ilv' milind,íéîòt ézLz` zelvl jixvy epcnll ick §¥§¨¦
,opgei iax ixaca x`eane .ecbpk zwlec y`dyk gqtd oaxw

càîòè`ed ,sxbpy xepza gqtd z` zelvl xeq`y mrhdy ± ©£¨
meyn wxàðîçø élâcdazky dna dxezd dzliby ±'Là éìö' §©¦©£¨¨§¦¥

,íéîòt ézL 'Là éìö'y`dyk `weec gqtd z` zelvl jixvy §¦¥§¥§¨¦
,ecbpk zwlecàðîçø élb àì àädxezd dzid `l m` la` - ¨Ÿ©¦©£¨¨

hytn df oic cnl iziid `l ,miaezkd xeziia df oic drinyn
c ,weqtdàðéîà éåädlve xepzd z` sxbyk s`y ,xne` iziidy ± £¥¨¦¨

gqtd z` eaàeä Là éìörelad y`d megn dlvpy lky ,`xwp §¦¥
m`e ,y`d zngn dlvpy aygp ,y`d dwlzqpy xg` s` ,xepza
dzt`p m` s` ,dlxr itilwa wqedy xepza dzt`py zt s` ,ok
itilw ly y`a dzt`py ink daiygdl yi ,y`d dwlzqpy xg`
weliq xg` dyrpdy dlxra dxezd epl dzlib `l ixdy ,dlxr
xn`y dad` xa `c` ax lr dywe ,xeqi`d llka epi` ,y`d

.zxzen ef zty
:`xnbd zvxzndéì øîà,dad` xa `c` axíúä àðîçø élb ¨©¥©¦©£¨¨¨¨

dpéî ïðéôìéå'y` ilv' `xwp epi`y gqt iabl dzlib dxezd - §¨§¦©¦¨
x`yl cenll yi myne ,ecbpk zxrea y`dyk dlvpyk `l`
aygp epi` ,y`d cbpk dt` e` dlv `ly lky ,dxezay zekldd
sexb xepza zt dt` m` ,okle .y`d gkn dt`p e` dlvpy
y`d gkn ztd dzt`p `ly oeik ,xeqi` ly zetilwa wqedy
,y`d ici lr dzt`py aygp df oi` ,dcbpk dxra y`dy drya

.`id zxzene
:`xnbd d`ian sqep uexizàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,jk ayiilíúäok` ,gqtd oaxwa ,my ±àîòèoi`y mrhd - ¨¨©£¨
meyn wx `ed ,sexb xepza gqtd z` milevàðîçø áúëc± §¨©©£¨¨

dxezd dazky,íéîòt ézL 'Là éìö'jixvy z`fa dzlibe §¦¥§¥§¨¦
,ecbpk zwlec y`dy cera gqtd z` zelvlàðîçø áúk àì àä̈Ÿ¨©©£¨¨

dxezd zazek dzid `l m` la` ±,íéîòt ézL 'Là éìö'iziid §¦¥§¥§¨¦
la` ,gqtd z` ea zelvl leki xepzd z` sxb m` s`y xne`

d ,ok xnel xeaq iziidy mrhddlvpy dn s`y meyn `l `e
`l` ,'y` ilv' aygp ,y`d dwlzqpy xg` xepzaàðéîà äåä£¨¨¦¨

àðîçø ãéô÷ Lààdidiy `l` dxezd dcitwd `ly xeaq iziid - ©¥¨¦©£¨¨
,y`d meg zngn dlvpå,mivra xepzd z` xirad m` okleléôà §£¦

y xg` gqtd z` ea dlv m`àeä Là éìö énð ,Bôøbok mb ± §¨©¦§¦¥
meg `ed ,xepza relad megdy ,y`d meg zngn `id eziilv
ilv minrt izy aezkl dxezd dkxved jk meyne ,y`n xvepy
.ecbpk zxrea y`dy drya gqtd z` zelvl jixvy ,xnel ,y`

àëä ìáàitilwa wqedy sexb xepza dzt`py zt iabl ,o`k ± £¨¨¨
,dlxràðîçø ãéô÷ à÷ àøeqéàc íéöòàdxezd dcitwd `l ± ©¥¦§¦¨¨¨¦©£¨¨

,dlxr zetilwd mdy ,xeqi`d ivrn zxvepy d`pdd lr `l`
,mda dxraedy y`dn d`ay d`pdd lr `leåsxbpy xg` §

,xepzdeäðúéì àä`l` ez`pd oi`e ,xepza zetilwd oi` ixd - ¨¥©§
oi`e .zxzen ztd okle ,odn dpdp `edy aygp df oi`e ,mzclezn

.zetilwa zwlec y`dy drya zit`p `idyk wx ,zxq`p ztd
:milgb iab lr gqtd z` zelvl xzen m` dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y gqt oaxw,Bëúçick zenewn dnka mikzg ea dyry ,xnelk £¨
,miwlg dnkl ecixtd `l la` ,eziilv xdnlíéìçb éab ìò Bðúðe§¨©©¥¤¨¦

,y` mda oi`yäfL ,éðà øîBà ,øîBà éaøwp`x,Là éìö`ly s`e ©¦¥¥£¦¤¤§¦¥
.y`k mpic milgby ,milgb iab lr `l` ynn y` lr dlvp

:`xnbd dywndéì éîøel dywd -,àcñç áøì énà øa éBácçà áø ¨¦¥©©§§©©¦§©¦§¨
éaø øîà éîy xaeq iax ike -eäðéð Là íéìçb,mdl y` oic - ¦¨©©¦¤¨¦¥¦§

eäðéîøeiabl `ziixaa epipyy dnn jk lr zeywdl yi ixde ± §¦§
mirbp zyxta dxeza xn`py ,mirbp(ck bi `xwie)didi iM xUa F`' ,¨¨¦¦§¤

d`txpy ,xnelk ,'ebe 'zxdA dekOd zign dzide ,W` zekn Fxra§Ÿ¦§©¥§¨§¨¦§©©¦§¨©¤¤
xn`py dnn :`ziixad zyxece ,oal rbp d`xnl dktdpe ,diekd

weqtaéì ïéà ,'Là úåëî',cenllàlàinyLàa äåëpLdnvr ¦§©¥¥¦¤¨¤¦§¨¨¥
m` la` ,deknd zrxv ly df oic llka `edúìçâa äåëðe` ¦§¨§©¤¤

õîøae` ,gzex xt` -,çúBø ãéñae`ñéñôâa[ciq oin-],çúBø §¤¤§¦¥©§¦§¦¥©
åa dekp m` okøeàä ïî àaä øác ìëzx`ane ,y` ci lr mgedy ± §¨¨¨©¨¦¨

`a ,'xe`d on `ad xac lke' `ziixad dazky dny :`xnbd
ééeúéàìn deekpd z` zeaxl ±øeàä énç,y`a engedy min ± §¦¥©¥¨

:`ziixad ixacl `xnbd zxfegïéépîmilelk md s`yly oica ¦©¦
,y` zeeknäaéø äåëî äåëî ,øîBì ãeîìzweqta xn`p jkl ± ©§©¦§¨¦§¨¦¨

zeekn llka md el` s`y cnll ick ,'dekn' oeyl minrt izy
,`ziixad ixacn wiicl yie :`iyewd z` `xnbd zx`ane .y`

àîòèwx `ed ,'y` zeekn'l zaygp zlgba dieky mrhdy ± ©£¨
meynäåëî äåëî àðîçø éaøcz` dltkyk dxezd dzaixy ± §©¦©£¨¨¦§¨¦§¨

,y` zeeknk epic zlgba dekpd s`y ,'dekn' oeyléaø àì àä̈Ÿ©¦
äåëî äåëî àðîçødiek daxn dxezd dzid `l m` la` ± ©£¨¨¦§¨¦§¨

dpi` zlgb zieky ,xnel epl did ,'dekn' oeyl zlitka zlgba
y oeik ,'y` zeekn' llkaeäðéð Là åàì íéìçb,y`k mpic oi` ± ¤¨¦¨¥¦§

.gqt oaxw ziilv oiprl y`k miaygp milgby iax xn` ji`e
:`xnbd zvxzndéì øîà,in` xa ieacg` axl `cqg axúìçb ¨©¥©¤¤

õò ìL,[mgt dyrpe sxypy cr y` ea dxray ur-]éøèöéà àìC ¤¥Ÿ¦§§¦
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המשך בעמוד קמל



קכז ezny in` cenr dr sc ± iyily wxtmigqt
àäåé÷ìàøéôãit lr s`e .melk epnn e`ived `ly ,ea cner ixtd mrh .x"ecbi` Ð

ylgedyenrh lwlwzpe eil`n.eaxwa egky ,mc `iven Ðàøéôã àäåé÷ì àúéì àëä
äéðéòáerlay Ð.oey`xd ilvúá÷åðîmigixak dieyr Ðlecb llg yie ,eply oirk

gixa oia,gixalcetyd ozepe,eagexloi`y ,migixa ipy oiay xie`a dlvp dlhd lke

.lfxaa rbep exyaøñåàä éøáãìlk" wxta Ð

q` ztd :xne` iax ,[a,ek] "dry.dxeåäîÐ

.zta mivr gay oi` `kdùà éìö`pixw Ð

`l mzdc ,xqzip `din `xeqi` ivr iabe .dia

.`herin aizkùàààðîçø ãéô÷Ðmege

cba ea ozz m`e ,`ed y` zclez xepzdÐ

.y`e mgt dyrpe sxypåëúç`le ,gqtl Ð

zenewn dylye mipya ekzg `l` ,licad

.frla x"ipxwpi` ,eziilv xdnlõîøáxt` Ð

.gzexñéñôâ.`ed ciq oin Ðïééðîoecipy Ð

?oigy meyn `le dekn meynit lr s`eäåëîù
ïéçùåïúàîåèá ïéåùqixb ivgc ,dpin `wtp Ð

,oigy zkn qixb ivge ,xe` zngn dekn zkn

`edyzewlxe`d zngn did `ly ,xg` meg

) "oihgey lkd"a .oitxhvn oi` Ðoileg(`,g

.yxtnìù äìéúôøáàÐekiznjezl ewxefe

.ditóøùú`lcn ,rnyn dtixy ipin lk Ð

"y`a" aizk.wezypeùà ïëù ìëåoeyl Ð

.`ed `iyewíéé÷ óåâå äîùð úôéøù ïøäà éðá
àåä) oixcdpqa Ðy` ly oiheg ipy oink :(`,ap

.odinhega odl eqpkpøåàä éîçiedc ,oigzex Ð

.miiw sebe dnyp ztixy inpäåù äøéæâipan Ð

il dnl oxd`?`lc `kdn wetizopitwniliag

.opira dti dzin dil xexa `dc ,zexenfåàì éà
àðéîà äåä äåù äøéæâ,ynn y` jgxk lr Ð

ztixy eli`c .opira zexenf iliag siwdl oebk

dtixy `xwe ,`id dtixy e`l miiw sebe dnyp

dti dzin opirac ongp axc meyn i`e .dkxv`

dl yitp :`pin` ded Ðmiliagdl eaxi ,`aeh

.xdn zenzy lecb wqidïì òîùî à÷dxifb Ð

ztixyc dey,`id dtixy inp miiw sebe dnyp

iwet`l ongp axc ipd` `id dtixyc oeike

zexenf.oigzexeéì äîì ùàá àìàoeik Ð

ipiteqc.zetixy lk zeaxlåø÷éòî øáàÐ

n eze` oi`iveny`la ,`ed gzex rwxwd o

.y` zclezùà áéúëã àëéä ìëåazke Ðinp

`z` zetixy lk iieaxl ,dicda dtixy?!

.dinzaàëä,`yixa dtixy aizkc oeik Ð

y` azk xcde ,zetixy lk rnynernyn Ð

.xn`w y` `wec
ìò
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åôøâå`tiq ipzw `d ?iraw i`n :xy` oa wgvi epiaxl dniz Ð edn ztd z` ea dt`e

milgb iab lr dlyiaÐmilgba mzd iwenc o`nl elit`e .zxzen lkd ixac

zennerÐoi`y milgb ip`y :wgvi epiax uxize !etxby xepzd qxg megn eneg rxb `l

etxby xepzd meg la` .od `nlra `xtre ,onvr zngn `l` zadlyd zngn `a onegÐ

xeqi` `edy ,`a dwea`d zadly meg zngn

oeik :wgvi epiaxl dnize .dil irain jklid ,xenb

,xeq` dwea` mege ,ecbpk dwea`yk xeq` ztdc

xeq` `di inp ztd z` ea dt`e etxbyk ok m`

ecbpk dwea`yk elit`c :wgvi epiax yxite !ztd

,oizrnya ok rnyn `le .opaxcn `l` xeq` `l

zta mivr gay yi i` ibeltl jiiy ded `l mbe

xepza dlvp gqtdyk wiic inlyexiae .`l i`

,elyan ok enk xepzd meg `ld eizgz milgbde

y` `ki` ik :yxtne !xg` xac zngn ilv iede

Ðmeg sxvn xepzde ,xepzd gk gvep y`d

.xftzi `ly milgbdïéày`a dekpy `l` il

lkl oiey dekne oigyc ab lr s` Ð 'ek oiipn

xriya cg` reaya mi`nhn dekne oigyc ,xac

oeiytae oalÐoiprl dpin `wtp mewn lkn

.oitxhvn oi` dekne oigyc .sexiv

äåëðoia dn :dniz Ð 'ek miqtba zlgba

lirl opixn`c ,xepz ly eqxgl ciqe gzex miqtb

minrt ipy y` ilv `pngx azkc `nrhÐ`d

ciq jixhvi` `kde .dia `pixw y` ilv ikd e`l

.`prci ded `l y`n la` ,`iieaix gzex miqtbe

àäd`xp Ð y` ixwi` `l zlgb ikd e`l

ilb xninl ivn dedc mdxa` oa oeyny epiaxl

jixhvi` `le .dipin opixnbe dekna `pngx

.lirlc oexg` oeyl meyn `l` xg` oipra iiepyl

milgba ixii` iaxc ipyn `l i`n` :dniz ,edin

zenner `l` iieaxl jixhvi` `l `kde ,zeygel

idp :xnel yie !jenqa gkenck ,y` ixwi` `lc

dpync zlgb mzq ,zenner epiid `xwc zlgbc

.zeygel ied `ziixace

ùàá"sxyz"c Ð zetixy lk zeaxl sxyz

y`a azkinl ivn dedc ,`ed `ieaix

.zenz

éèåòîì:sqei 'x axd dywd Ð exwirn xa`

y`a `nipÐsxyz ,hxtÐ,llk

elit`e ,ilin lk iaxe hxtd lr sqen llk dyrpe

llkc :xnel yie !hxtl inc `lc ,exwirn xa`

sxyz dna :xnelk .hxt` i`w sxyzcÐ.y`a

i`wc y`c `inec `l` sxyzn opiaxn `l jkld

ieqik"a opixn`c ,hxtl jixvd llk iede .dielir

,hxte llka eze` oipc oi`c (a,gt oileg) "mcd

awri epiax dywde .xy` oa wgvi epiax

xa` ihernl `xw jixhvi` i`n` :y"pilxe`c

exraz `l jixhvi`cn dil opirny `d ?exwirn

zay dgec odk za ztixy oi`y ihernlÐllkn

leki i`c ,exwirn xa`a dtxeyl leki oi`c

ea dtxeylÐ,zay `igc `lc `hiyt ok m`

e`e !zay ziigc `la zeyrl lekic oeikepiax xn

`xw jixhvi`c ,llk `id `kxit `lc :wgvi

ikd `niz `l i`c .exwirn xa` `kilc `kidÐ

oeik ?zay igc `lc `xw jixhvi` i`n` ,iywiz

:zay axrn xa` ly dlizt gizxdl lekiy

.["`nrh" ligznd ceaic a,e zenai zetqez oiire]
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àëä ,déðéòa àøéôc àäei÷ì¯àäei÷ì àúéì §¦¨§¥¨§¥¥¨¨¥¨§¦¨
'åëå çñtä úà ïéìBö ïéà" .déðéòa àøéôcäNòî ." §¥¨§¥¥¥¦¤©¤©©£¤

àìkñà íàå :éðú÷ éëäå àøqçéî éøBqç ?øBzñì¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥§¦©§§¨
úáweðî¯ïaøa äNòî :÷Bãö éaø øîàå .øzeî §¤¤¨§¨©©¦¨©£¤§©¨

úà eðì äìöe àö Bcáò éáèì øîàL ìàéìîb©§¦¥¤¨©§¨¦©§¥§¥¨¤
àððéç áø dépéî àòa .úáweðî àìkñàä ìò çñtä©¤©©¨©§§¨§¤¤§¨¦¥©¦¨¨
B÷éqäL øepz :äáäà øa àcà áøî éãéà øa©¦¦¥©©¨©©£¨©¤¦¦
éøáãì ,útä úà Ba äôàå Bôøâe ,äìøò étéì÷a¦§¦¥¨§¨§¨§¨¨¤©©§¦§¥
,déì øîà .úøzeî útä :déì øîà ?eäî øñBàä̈¥©¨©¥©©¤¤¨©¥
éaø øîà éñà éaø øîà àáñ àððéç áø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¨¨¨©©¦©¦¨©©¦
çñtä úà Ba äìöå Bôøâe ,B÷éqäL øepz :ïðçBé¨¨©¤¦¦§¨§¨¨¤©¤©

¯"Là éìö" "Là éìö" :øîàpL ,Là éìö äæ ïéà¥¤§¦¥¤¤¡©§¦¥§¦¥
àîòè .íéîòô ézL¯"Là éìö" àðîçø élâc §¥§¨¦©§¨§©¥©£¨¨§¦¥

àðîçø élb àì àä .íéîòô ézL "Là éìö"¯ §¦¥§¥§¨¦¨¨©¥©£¨¨
àðîçø élb :déì øîà !àeä Là éìö àðéîà éåä̈¥¨¦¨§¦¥¨©¥©¥©£¨¨
àîòè íúä :àîéà úéòa éàå .dpéî ïðéôìéå ,íúä̈¨§¨§¦©¦¨§¦¨¥¥¨¨¨©§¨

¯àä ,íéîòô ézL "Là éìö" àðîçø áúëc§¨©©£¨¨§¦¥§¥§¨¦¨
íéîòô ézL "Là éìö" àðîçø áúk àì¯äåä Ÿ¨©©£¨¨§¦¥§¥§¨¦£¨

éìö éîð Bôøb eléôàå ,àðîçø ãéô÷ Làà :àðéîà̈¦¨©¥¨¥©£¨¨©£¦§¨©¦§¦
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"äåëî" "äåëî" àðîçø éaø àì àä ,"äåëî"¯ ¦§¨¨¨©¥©£¨¨¦§¨¦§¨

õò ìL úìçb déì øîà !eäðéð Là åàì íéìçb¤¨¦¨¥¦§¨©¥©¤¤¤¥
éøèöéà àìéøèöéà ék .ééBaøì àø÷ Càø÷ C¯ ¨¦§§¦§¨§©¥¦¦§§¦§¨

Là åàì úëzî ìL íéìçâå .úëzî ìL úìçâì§©¤¤¤©¤¤§¤¨¦¤©¤¤¨¥
eéä øáà ìL äìéút :äðzî áø øîàå "óøOz Làa" :áéúëc ,ïäk úa éab àäå !?àeä§¨©¥©Ÿ¥¦§¦¨¥¦¨¥§¨©©©¨¨§¦¨¤£¨¨
úBàaä úBôéøN ìk úBaøì "óøOz" "óøOz Làa" :àø÷ øîàc ,íúä éðàL !dì ïéNBò¦¨¨¥¨¨§¨©§¨¨¥¦¨¥¦¨¥§©¨§¥©¨

éwðå .dîöò Là ïkL ìkå ,Làä ïîäôéøN äôéøN àéúà !dì÷ðå úBøBîæ éìéáç dì ó ¦¨¥§¨¤¥¥©§¨§©¦¨£¦¥§§¦§¨¨§¨§¥¨§¥¨
ïläl äî ,ïøäà éðaî¯ïàk óà ,íéi÷ óeâå äîLð úôéøN¯óeâå äîLð úôéøN ¦§¥©£Ÿ©§©¨§¥©§¨¨§©¨©¨§¥©§¨¨§

záäàå" :àø÷ øîà ,ïîçð áø øîàc .ïîçð áøc íeMî !øeàä énç dì ãéáòðå .íéi÷©¨§©£¦¨©¥¨¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©§¨§¨©§¨
"EBîk Eòøì¯?éì änì äåL äøéæb ,ïîçð áø àkéàc øçàî éëå .äôé äúéî Bì øBøa §¥£¨§¦¨¨¨§¦¥©©§¦¨©©§¨§¥¨¨¨¨¨¦

äåL äøéæb åàì éà :éøîà¯íéi÷ óeâå äîLð úôéøN :àðéîà äåä¯.àéä äôéøN åàì ¨§¦¦¨§¥¨¨¨£¨¨¦¨§¥©§¨¨§©¨¨§¥¨¦
ïîçð áøc íeMî éàå¯à÷ ,àìâòa úeîúc éëéä ék ,àáeè úBøBîæ éìéáç dì Letéð §¦¦§©©§¨¥¨£¦¥§¨¦¥¦§¨©£¨¨¨

éaøì äéîøé éaø déì øîà .Bøwéòî øáà é÷Btàì ?éì änì "Làa" àlàå .ïì òîLî©§©¨§¤¨¨¥¨¨¦§©¥£¨¥¦¨¨©¥©¦¦§§¨§©¦
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף עה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc migqt(iyily meil)

déðéòa àøéôc àäei÷ìepnn] ixtd mrh zeving unega z`vnp - §¦¨§¥¨§¥¥
ylgpy it lr s`e ,melk unegd on e`ived `l ixdy ,[dyrp `ed

la` ,mc `ivedl eaxwa egk oiicr ,enrh lwlwzpe eil`nàëä- ¨¨
,ielv xya ea ehlg xaky unega o`kdéðéòa àøéôc àäei÷ì àúéì¥¨§¦¨§¥¨§¥¥

ilvd erla xaky ,unega cer miiw epi` ixtd zevinge mrh -
.ea dhilgd dliren oi` ok meyne ,oey`xd

:dpyna epipy,'åëå çñtä úà ïéìBö ïéàepiidc ,`lkq`d lr `le ¥¦¤©¤©
l`ilnb oaxa dyrn ,wecv iax xn` .eizgz y`de lfxa ly qh
dywn .`lkq`d lr gqtd z` epl dlve `v ecar iahl xn`y

:`xnbdøBzñì äNòîmdixac xg` `iadl mixacnd jxc ike ± ©£¤¦§
z` oilev oi`y dpynd dxn`y ,mdixac z` xzeqd dyrn
xn` l`ilnb oaxy dyrn d`iad jk xg`e ,`lkq` lr gqtd

:`xnbd zvxzn .`lkq` lr gqtd z` zelvlàøqçéî éøeqç©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke dxiqg `id eli`k dpynd z` zepyl yi - §¨¦¨¨¥

,`lkq`d lr gqtd z` oilev oi` ,da zepylíàåd dzidàìkñà §¦©§§¨
úáweðîcvl cvn mipezpy lfxa zehene zxbqn `l` da oi`y ± §¤¤

gqta aegzy cetyd z` mipzepe ,mdipia lecb geex yie ,dagxl
,lfxaa rbep epi`e ,zehend ipy oiay xiee`a ielz gqtde ,dagexl

îå .øzedf lr÷Bãö éaø øîàdid okyøîàL ,ìàéìîb ïaøa äNòî ¨§¨©©¦¨©£¤§©¨©§¦¥¤¨©
.úáweðî àìkñàä ìò çñtä úà eðì äìöe àö Bcáò éáèì§¨¦©§¥§¥¨¤©¤©©¨©§§¨§¤¤

lirl(:ek)xepza dzt`py zta oicd dn minkge iax ewlgp
mixeq`y ,dlxr ly mipenixe mifeb` ly zetilwa wqedy
,dxeq` ztdy xaq iax ,zetilwa zwlec y`dy cera ,d`pda
oicd dn `xnbd zwtzqn dzre .zxzen ztdy mixaeq minkge
z` ewliqy xg` ,df xepz mega dzt`py zta iax zrcl

.gqtd ziilv oicn df wtq heytl dvexe ,zetilwd
dépéî àòal`y -øepz ,äáäà øa àãà áøî éãéà øa àðpéç áø §¨¦¥©¦§¨©¦¦¥©£¨©©£¨©

äìøò étéì÷a B÷éqäL,dlxr ly mipenixe mifeb` zetilw -åxg` ¤¦¦¦§¦¥¨§¨§
wqedyBôøâ,zetilwd onútä úà Ba äôàåxzepy megd ici lr §¨§¨¨¤©©

,eaøñBàä éøáãìxn`y iax zrcl -(:ek lirl)dzt`py zty §¦§¥¨¥
,zetilwa zwlec y`dy onfa ,dlxr zetilwa wqedy xepza

,dxeq`eäîz` sxby xg` ztd z` dt`yk ,ef dl`ya oicd ©
.dxeq` e` zxzen ztd m`d ,xepzdn zetilwddéì øîàaiyd ± ¨©¥

,dad` xa `c` ax el.úøzeî útä©©¤¤
:`xnbd dywndéì øîàxa `c` axl ici` xa `ppig ax ,dywd ± ¨©¥

ixg`e ,xeq` xaca wqedy xepza dte`dy xnel ozip ji` ,dad`
dte`k aygp epi` ,ztd z` ea dt` xeqi`d z` epnn wliqy

,zxzen ztde ,xeq`d xacaéqà éaø øîà àáñ àððéç áø øîàäå§¨¨©©¦§¨¨¨¨©©¦©¦
B÷éqäL øepz ,ïðçBé éaø øîà,mivraewqedy xg`läìöå ,Bôøâ ¨©©¦¨¨©¤¦¦§¨§¨¨

úà Baoaxwäæ ïéà ,çñtäl aygp,'Là éìö',dlik`a gqtd xeq`e ¤©¤©¥¤§¦¥
,ynn y` ici lr dlvp gqtd didiy dcitwd dxezdyøîàpL¤¤¡©

gqtd oaxwa(h-g ai zeny)dGd dliNA xUAd z` Elk`e'Là éìö §¨§¤©¨¨©©§¨©¤§¦¥
m` iM 'ebe `p EPOn Elk`Y l` ,'ebe,'Là éìöz` aezkd azky ©Ÿ§¦¤¨¦¦§¦¥

'y` ilv' milind,íéîòt ézLz` zelvl jixvy epcnll ick §¥§¨¦
,opgei iax ixaca x`eane .ecbpk zwlec y`dyk gqtd oaxw

càîòè`ed ,sxbpy xepza gqtd z` zelvl xeq`y mrhdy ± ©£¨
meyn wxàðîçø élâcdazky dna dxezd dzliby ±'Là éìö' §©¦©£¨¨§¦¥

,íéîòt ézL 'Là éìö'y`dyk `weec gqtd z` zelvl jixvy §¦¥§¥§¨¦
,ecbpk zwlecàðîçø élb àì àädxezd dzid `l m` la` - ¨Ÿ©¦©£¨¨

hytn df oic cnl iziid `l ,miaezkd xeziia df oic drinyn
c ,weqtdàðéîà éåädlve xepzd z` sxbyk s`y ,xne` iziidy ± £¥¨¦¨

gqtd z` eaàeä Là éìörelad y`d megn dlvpy lky ,`xwp §¦¥
m`e ,y`d zngn dlvpy aygp ,y`d dwlzqpy xg` s` ,xepza
dzt`p m` s` ,dlxr itilwa wqedy xepza dzt`py zt s` ,ok
itilw ly y`a dzt`py ink daiygdl yi ,y`d dwlzqpy xg`
weliq xg` dyrpdy dlxra dxezd epl dzlib `l ixdy ,dlxr
xn`y dad` xa `c` ax lr dywe ,xeqi`d llka epi` ,y`d

.zxzen ef zty
:`xnbd zvxzndéì øîà,dad` xa `c` axíúä àðîçø élb ¨©¥©¦©£¨¨¨¨

dpéî ïðéôìéå'y` ilv' `xwp epi`y gqt iabl dzlib dxezd - §¨§¦©¦¨
x`yl cenll yi myne ,ecbpk zxrea y`dyk dlvpyk `l`
aygp epi` ,y`d cbpk dt` e` dlv `ly lky ,dxezay zekldd
sexb xepza zt dt` m` ,okle .y`d gkn dt`p e` dlvpy
y`d gkn ztd dzt`p `ly oeik ,xeqi` ly zetilwa wqedy
,y`d ici lr dzt`py aygp df oi` ,dcbpk dxra y`dy drya

.`id zxzene
:`xnbd d`ian sqep uexizàîéà úéòa éàålkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

,jk ayiilíúäok` ,gqtd oaxwa ,my ±àîòèoi`y mrhd - ¨¨©£¨
meyn wx `ed ,sexb xepza gqtd z` milevàðîçø áúëc± §¨©©£¨¨

dxezd dazky,íéîòt ézL 'Là éìö'jixvy z`fa dzlibe §¦¥§¥§¨¦
,ecbpk zwlec y`dy cera gqtd z` zelvlàðîçø áúk àì àä̈Ÿ¨©©£¨¨

dxezd zazek dzid `l m` la` ±,íéîòt ézL 'Là éìö'iziid §¦¥§¥§¨¦
la` ,gqtd z` ea zelvl leki xepzd z` sxb m` s`y xne`

d ,ok xnel xeaq iziidy mrhddlvpy dn s`y meyn `l `e
`l` ,'y` ilv' aygp ,y`d dwlzqpy xg` xepzaàðéîà äåä£¨¨¦¨

àðîçø ãéô÷ Lààdidiy `l` dxezd dcitwd `ly xeaq iziid - ©¥¨¦©£¨¨
,y`d meg zngn dlvpå,mivra xepzd z` xirad m` okleléôà §£¦

y xg` gqtd z` ea dlv m`àeä Là éìö énð ,Bôøbok mb ± §¨©¦§¦¥
meg `ed ,xepza relad megdy ,y`d meg zngn `id eziilv
ilv minrt izy aezkl dxezd dkxved jk meyne ,y`n xvepy
.ecbpk zxrea y`dy drya gqtd z` zelvl jixvy ,xnel ,y`

àëä ìáàitilwa wqedy sexb xepza dzt`py zt iabl ,o`k ± £¨¨¨
,dlxràðîçø ãéô÷ à÷ àøeqéàc íéöòàdxezd dcitwd `l ± ©¥¦§¦¨¨¨¦©£¨¨

,dlxr zetilwd mdy ,xeqi`d ivrn zxvepy d`pdd lr `l`
,mda dxraedy y`dn d`ay d`pdd lr `leåsxbpy xg` §

,xepzdeäðúéì àä`l` ez`pd oi`e ,xepza zetilwd oi` ixd - ¨¥©§
oi`e .zxzen ztd okle ,odn dpdp `edy aygp df oi`e ,mzclezn

.zetilwa zwlec y`dy drya zit`p `idyk wx ,zxq`p ztd
:milgb iab lr gqtd z` zelvl xzen m` dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

y gqt oaxw,Bëúçick zenewn dnka mikzg ea dyry ,xnelk £¨
,miwlg dnkl ecixtd `l la` ,eziilv xdnlíéìçb éab ìò Bðúðe§¨©©¥¤¨¦

,y` mda oi`yäfL ,éðà øîBà ,øîBà éaøwp`x,Là éìö`ly s`e ©¦¥¥£¦¤¤§¦¥
.y`k mpic milgby ,milgb iab lr `l` ynn y` lr dlvp

:`xnbd dywndéì éîøel dywd -,àcñç áøì énà øa éBácçà áø ¨¦¥©©§§©©¦§©¦§¨
éaø øîà éîy xaeq iax ike -eäðéð Là íéìçb,mdl y` oic - ¦¨©©¦¤¨¦¥¦§

eäðéîøeiabl `ziixaa epipyy dnn jk lr zeywdl yi ixde ± §¦§
mirbp zyxta dxeza xn`py ,mirbp(ck bi `xwie)didi iM xUa F`' ,¨¨¦¦§¤

d`txpy ,xnelk ,'ebe 'zxdA dekOd zign dzide ,W` zekn Fxra§Ÿ¦§©¥§¨§¨¦§©©¦§¨©¤¤
xn`py dnn :`ziixad zyxece ,oal rbp d`xnl dktdpe ,diekd

weqtaéì ïéà ,'Là úåëî',cenllàlàinyLàa äåëpLdnvr ¦§©¥¥¦¤¨¤¦§¨¨¥
m` la` ,deknd zrxv ly df oic llka `edúìçâa äåëðe` ¦§¨§©¤¤

õîøae` ,gzex xt` -,çúBø ãéñae`ñéñôâa[ciq oin-],çúBø §¤¤§¦¥©§¦§¦¥©
åa dekp m` okøeàä ïî àaä øác ìëzx`ane ,y` ci lr mgedy ± §¨¨¨©¨¦¨

`a ,'xe`d on `ad xac lke' `ziixad dazky dny :`xnbd
ééeúéàìn deekpd z` zeaxl ±øeàä énç,y`a engedy min ± §¦¥©¥¨

:`ziixad ixacl `xnbd zxfegïéépîmilelk md s`yly oica ¦©¦
,y` zeeknäaéø äåëî äåëî ,øîBì ãeîìzweqta xn`p jkl ± ©§©¦§¨¦§¨¦¨

zeekn llka md el` s`y cnll ick ,'dekn' oeyl minrt izy
,`ziixad ixacn wiicl yie :`iyewd z` `xnbd zx`ane .y`

àîòèwx `ed ,'y` zeekn'l zaygp zlgba dieky mrhdy ± ©£¨
meynäåëî äåëî àðîçø éaøcz` dltkyk dxezd dzaixy ± §©¦©£¨¨¦§¨¦§¨

,y` zeeknk epic zlgba dekpd s`y ,'dekn' oeyléaø àì àä̈Ÿ©¦
äåëî äåëî àðîçødiek daxn dxezd dzid `l m` la` ± ©£¨¨¦§¨¦§¨

dpi` zlgb zieky ,xnel epl did ,'dekn' oeyl zlitka zlgba
y oeik ,'y` zeekn' llkaeäðéð Là åàì íéìçb,y`k mpic oi` ± ¤¨¦¨¥¦§

.gqt oaxw ziilv oiprl y`k miaygp milgby iax xn` ji`e
:`xnbd zvxzndéì øîà,in` xa ieacg` axl `cqg axúìçb ¨©¥©¤¤

õò ìL,[mgt dyrpe sxypy cr y` ea dxray ur-]éøèöéà àìC ¤¥Ÿ¦§§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc migqt(iyily meil)

é ïLcä CôL ìò','óøOipin lk zeaxl 'sxyi' zaizn cenll yie ©¤¤©¤¤¦¨¥
:`xnbd zvxzn .zetixyéøîà,daiyid ipa exn` ±'óøOé' àeää ¨§¦©¦¨¥

,ef 'sxyi' zaiz ±àéðúãëì déì éòaéîdpnn yexcl zkxvp ± ¦¨¥¥§¦§©§¨
dxezd dxn`y dnny ,`ziixaa epipyy enk ,zxg` dyxc
eidiy dxezd dcitwdy rnyn 'oycd jty lr ,'ebe eze` sxye'
gpeny drya gafnd ly oycd z`ved mewna mitxyp mixtd
aezkd xfg jkl ,mtxyi `l ,oycd myn lhip m` la` ,oyc my

xn`e'óøOé'y cnllïLc íL ïéàL ét ìò óàcere .my mtxyi ¦¨¥©©¦¤¥¨¤¤
zaizn yxcp,'óøOé'yúéväL ét ìò óàz`øeàä[y`d-]Baeøa ¦¨¥©©¦¤¦¦¨§

zaizy oeike .elek sxyiy cr eztixya wqrzdl jiyni ,xtd ly
ipin lk zeaxl dpnn yexcl ozip `l ,el` zeyxcl zkxvp 'sxyi'

.zetixy
lirl(`"r)xzeny ,iax ixac lr in` xa ieacg` ax dywd

milgby xaeq iaxy jkn gkeny ,milgb lr gqtd z` zelvl
`weecy ,x`ean deknd zrxv iabl `ziixaa eli`e ,y` miaygp
milgby miaxn ,'dekn' minrt izy da xn`py deknd zrxva
mpic oi` ,ieaix ea oi`y gqtd oaxw iably ,rnyne ,y`k mpic
ur ly zlgba xaic iaxy `cqg ax uxize .y`k milgb ly
dpic oi`y zkzn ly zlgba dxaic `ziixade ,y`k dpicy

.xg` ote`a ef `iyew uxiz `piaxy `xnbd d`ian dzr .y`k
,øîà àðéáøz` dzpye ,deknd zrxv oica dxacy `ziixad ©¦¨¨©

e ,`id zyaeyn ,'qiqtbe ciq' mr cgi 'zlgb'déðúe CBøkjl yie ± §§¦
,y` oic mr cgi ezepyle ,`ziixaa xkfend zlgb oic z` xagl
jke ,weqtd zernynn `l` ,dyxcn zcnlp dpi` zlgb s`y

zrxva aezkd zernynn ,`ziixad ixac z` zepyl jilr`xwie)

(ck biéì ïéà ,'Là úåëî'df oica llkpy cenllàlàinLàa äåëpL ¦§©¥¥¦¤¨¤¦§¨¨¥
,úìçâáey in la` ,y`k zaygp zlgb mbyõîøa äåëðxt`-] §©¤¤¦§¨§¤¤

e` [gzexñéñôâáe ,çúBø ãéña[ciq oin-]å ,çúBødekpy in okìëa §¦¥©§¦§¦¥©§§¨
øeàä úîçî àaä øác,y`d ici lr mgedy ±ééeúéàìin zeaxl ± ¨¨©¨¥£©¨§¦¥

a dekpyøeàä énç,y`a engedy min ±ïépîzrxv oica llkpy ©¥¨¦©¦
,dekndäaéø 'äåëî' 'äåëî' øîBì ãeîìzminrt izy xn`p jkl ± ©§©¦§¨¦§¨¦¨

`ly ,`vnpe ,y` zekn llka el` s`y ,zeaxl ick ,'dekn' oeyl
.ef `ziixan iax lr dyw

lirl xn`y iax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd(`"r),
:'y` ilv'l aygp milgb iab lr gqtd oaxw z` ozp m`yàáø̈¨

éîø,dywd -éaø øîà éîy xaeq iax ike ±eøwéà íéìçbmi`xwp - ¨¥¦¨©©¦¤¨¦¦§
éäðéîøe ,Làwdl yi `lde ±`ziixaa epipyy dnn jk lr zey ¥§¦§¦

z` mixetkd meia lecbd odkd xihwn did mdilry milgbd iabl
weqta xn`py ,miycwd ycewa zxehwd(ai fh `xwie)`ln gwle'§¨©§Ÿ

did eli` ,`ziixad zxne`e ,'gAfOd lrn W` ilgB dYgOd©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©
wx weqta xn`p,'éìçb'iziid ,'y`' ilaìBëélehil jixvy cenll ©£¥¨

milgb `weecúBîîBò,[zexrea-] zeygel milgb `le ,zeieak - §
opi` zeygely ,zeygel `le zenner milgb md mzq milgby

,y` `l` milgb ze`xwpøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©
,'Là'e ,zeygel dpiidzyéàwx xn`p did m`e -,'Là','ilgb' ila ¥¦¥
iziidìBëé`iadl eilry xnel,úáäìLy`dy mivr xnelk ¨©§¤¤

y` ze`xwp opi` zeygel milgb s`y ,milgb `le ,mda zxrea
,mzqøîBì ãeîìzmb azky dna aezkd epcnln ±,'éìçb'oi`y ©§©©£¥

:`ziixad dwiqne .zadly `iadlãöék àäoic miiwzn cvike ± ¨¥©
,dfàéáîlecbd odkdïîmilgbd,úBLçBläoeyl zernyny ¥¦¦©£

.y` mda yiy milgb `id ,'y` ilgb'Là éøwéà àì íéìçb àîìà)©§¨¤¨¦Ÿ¦§¦¥
.(éøîà̈§¦

ixac z` `ed x`an ,`ziixadn eziiyew z` `ax x`any mcewe
:dywne ,`ziixadàéL÷ àôeb àäådyw dnvr cvn ef `ziixa ± §¨¨©§¨

,`idúøîàwx xn`p did m`y ,`ziixad dxn` dligza ixdy - ¨§©
,'éìçb'iziid ,'y`' ilaìBëémilgb `weec `iaiy cenll,úBîîBò ©£¥¨§

,mzq milgb ze`xwp opi` zeygel milgbyàîìà,dfn gkene ± ©§¨
milgbyeäðéð Là ,úBLçBìze`xwp opi`y oeiky ,'y`' ze`xwp ± £¥¦§

e .'y`' ze`xwp jgxk lr milgbàôéñ àîéàseq z` x`ae xen`e ± ¥¨¥¨

,`ziixadéàwx xn`p did m` -,'Là','ilgb' ilaìBëéiziid ¦¥¨
`iaiy cenll,úáäìLopi` zeygel milgby ,zeygel milgb `le ©§¤¤
,y` ze`xwpøîBì ãeîìzmb xn`y dna aezkd epcnln ±,'éìçb' ©§©©£¥

.zadly `iadl oi`yàîìày gkene -eléôàmilgbåàì úBLçBì ©§¨£¦£¨
eäðéð Là,`ziixaa dxizq yiy ,`vnpe .mzq 'y`' ze`xwp opi` - ¥¦§

x`ean dteqae ,y` ze`xwp zeygel milgby x`ean dzligzay
.y` ze`xwp opi`y

îàåúLL áø ø,`ziixad ixac xe`iaaéðz÷ éëäzpeek `id jk - §¨©©¥¤¨¦¨¨¥
wx xn`p did m` ,`ziixad'éìçb'iziidìBëémilgb `iaiy xnel ©£¥¨

ïéaod m`úBîîBòeïéáod m`,úBLçBì,dfa dxezd dcitwd `le ¥§¥£
,milgb ze`xwp odizyyøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©

,'Là'e ,'y` ilgb' ze`xwp opi`y ,zenner milgb `iadl oi`yéà ¥¦
wx xn`p did m`e -,'Là'iziidìBëé`iadl jixvy cenll ¥¨
øîBì ãeîìz ,úáäìLmb azky dna aezkd epcnln ±,'éìçb' ©§¤¤©§©©£¥
,zadly `ian epi`yãöék àä,df oic miiwzn cvike ±ïî àéáî ¨¥©¥¦¦

milgbd.úBLçBlä©£
:eziiyew z` `ax miiqníB÷î ìkî`ziixad dxn`y dnn ¦¨¨

,'y`' wx xn`p did eli`y meyn 'ilgb' aezkl dxezd dkxvedy
y gken ,zeygel milgb `iadl lekiy rcei iziid `làì íéìçb¤¨¦Ÿ

éøwéàmzq mi`xwp mpi` ±,Làeéaøì àéL÷milgby xn`y ¦§¦¥©§¨§©¦
mdilr zelvl xyt`e ,y` mi`xwp.gqtd z`

:`xnbd zvxznéëä õéøz ,ééaà øîàixaca yxtz jk - ¨©©©¥¨¥¨¦
aezkd xn`y dnn ,iaxl dywi `le ,`ziixad'éìçb'iziidìBëé ©£¥¨

milgb `iaiy xnel,úBLçBì àìå úBîîBòzeygel milgby §§Ÿ£
,milgb `le y` ze`xwpøîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ± ©§©

,'Là'e ,zeygel milgb `iaiyéàwx xn`p did m`e -,'Là'iziid ¥¦¥
ìBëém`y xneläöø`iadlúáäìL,milgb `la cal,àéáém`e ¨¨¨©§¤¤¨¦
äöø`iadlúìçbzygel,àéáé,y` ze`xwp odizyyãeîìz ¨¨©¤¤¨¦©§

øîBìmb xn`y dna aezkd epcnln ±,'éìçb'`iadl oi`y ©©£¥
,milgba dfeg` dpi`y zadlyãöék àämb miniiwzn cvike ± ¨¥©

,cgia 'y`' mbe 'ilgb'àéáîmilgb.úBLçBlä ïîdyw `ly `vnpe ¥¦¦©£
iixadn iax lrzeygel milgby zxaeq `id s` ixdy ,`z

.y` ze`xwp
:`ziixaa iia` xe`ia lr dywn `xnbd,äaø øîàiia` xn` ji` ¨©©¨

epiid ,'y`' wx weqta xn`p did m`y ,`ziixad ixac yexita
m`y mixne`äöø`iadl,àéáé ,úìçbm`eäöø`iadl,úáäìL ¨¨©¤¤¨¦¨¨©§¤¤

,àéáé,`ldedì úçkLî éëéä úìçb àìa úáäìLote` dfi`a ± ¨¦©§¤¤§Ÿ©¤¤¥¦©§©©¨
,xg` mewnl dxiardl xyt`y `ven dz`àðîì dééôLc ïBâk§§©§¥§¨¨

àçLî,onya dzgnd z` gyny ±àøeð déa éìzàådqtzpe ± ¦§¨§¦§¥¥¨
,dywe ,onya y`déèeòîì àø÷ éì änì àeääjxved dnl ± ©¨¨¦§¨§©¥

,df ote` hrnl aezkdàzLäelit` ,dzrn ixde -øNa Cìî éðôì ©§¨¦§¥¤¤¨¨
,ïk ïéNBò ïéà íãå,ceak jxc df oi`yíéëìnä éëìî Cìî éðôì ¨¨¥¦¥¦§¥¤¤©§¥©§¨¦

ïkL ìk àì ,àeä Ceøa LBãwädid `l m` s`e ,jk zeyrl oi`y ©¨¨Ÿ¨¤¥
.zadly `iadl oi`y mircei epiid ,'ilgb' weqta xn`p

éëä õéøz ,àáø øîà àlà.iaxl dywi `le ,`ziixaa yxtz jk - ¤¨¨©¨¨¨¥¨¦
aezkd zernynnìBëé 'éìçb'milgb `iaiy xnel iziidúBîîBò ©£¥¨§

àìåmilgb,úBLçBì`l` milgb ze`xwp opi` zeygel milgby §Ÿ£
,y`øîBì ãeîìzoeyla aezkd epcnln ±,'Là',zeygel `iaiy ©§©¥

eéà`l` xn`p did `l m`e -'Là'iziidìBëéy xnelàéáéon ¦¥¨¨¦
`edy ,eaexa y`d dzvedy ur oevigd gafndúìçb äöçî¤¡¨©¤¤

,úáäìL äöçîeeúìçb délek éåä éàeâì ìéiòcàqpkiy cre - ¤¡¨©§¤¤©§©¥§©©¨¥¥©¤¤
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.íéìLeøéa éðL øNòî ïéãBt ïéàL ,äøeáçàøîâíç CBúì íç :øîzéà¯ìkä éøác £¨¤¥¦©£¥¥¦¦¨©¦¦§©©§©¦§¥©Ÿ
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eznyקל in` cenr er sc ± iyily wxtmigqt
øåñà.xeqi`n xzid rlac Ðøáâ äàìéòoeilrd Ð.gvepopev jezl mg :jkld,xeq` Ð

xzen mg jezl opeve .iccdn irlae oing odipy ixde ,oezgzl enngn oeilrdyÐ

,oezgzl eppvn oeilrdy.irla `leøáâ äàúú øîà ìàåîùåopev jezl mg jkld Ð

mg jezl opeve ,xzenìò óàå .øåñàéøåñéàá áøë àúëìéäã áâ`zklid `da Ð

dizeek oizipzn izxz `ipz `dc ,l`enyk

.onwlckäéì íîçîå ñøç øãäåáèåøìiedc Ð

.xg` xac zngn ilvéøå÷àø÷éîäéìÐ

?enewn z` lehi i`n`eslewa opiqxb `lez`

.`ibq enewnúìåñìøãäãäéðøãåäÐzleql

.eizeaiaq xy`äéðøãåä øãäxegq oeyl Ð

.dil xegqõåî÷é éàîàåqxb `l inp `kde Ð

.`ibq enewn z` lehia[àåä ïðåöixew`c Ð`w

xwindtilwe .dilopev elit`c .`ira `din

dlvpy xg`n ,gqtd `ed xenbi`y ,yaie

.`zxet onyd zkiq dia liir `lc xyt`ïðåöå
øåñà íç êåúì.xab d`zz `nl` Ðø÷éîã ãò

äéìophviy mcew Ð.edc lk rlaùåáëÐ

.unegaìùåáîë àåä éøäm`e Ðeyakpxeqi`

cgi xzde.oixeq` olek Ðúîçî ìëàð ïéàù
åçìîegilndy Ðenrh gicwny cr daxd

m` `l` elke`l ie`x epi`e ,zvw egln zngn

lk`p oi` i`de .egicn did okixnbl e`l Ð

oeik `l` .elke`l leki mc` mey oi`y ,xn`w

enrh lwlwzpyixw egln zngn lk`p epi` Ð

.xeq`e ,dilàëîëiaeiqp dia zi`e ,gzek Ð

.`algcàéðåøùôî.mewn Ðïøîà àìåilvc Ð

dtilwa= ilit .ilit dil zilc `l` ,dil ibq

.y"paxwéàåìáúéî`lfeb xa ÐilazaÐ

ilazc .xeq`ikkxniviine ,dilirlae

.yxtnck ,ded opev `lfeb xae .`gzekl
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ïðúxga rbp ipzwc `yixnÐ 'ek qxgd lr eahexn shp`kil enewn z` selwi xepz ly eq

opev qxga jzrc `wlqc i`nl elit` ,iieyw`lÐrla d`zzc ecen `nlr ilekc

rbp ipzwc oeik :inp i` ,dtilw ick gqta lyan hrn mgedy xg`l oicd `ede .dtilw ick

Ðshp ipzwc ,`kd la` .dhnln e` dlrnln rbp m` gikedl oi`Ð:inp i` .dhnl rnyn

ipzwc `tiq la` .`ed mg i`ce xepz ly eqxg

`le .opev qxga jzrc `wlq `w qxgd lr

qxg hwpcnc ,`xidpÐxepz qxgac rnyn

.ixiin

àîìùálehi ikdl xab d`lir xn`c o`nl

o`nl :xn`z m`e Ð enewn z`

zngn xq`p epi` gqtd dnl xab d`lir xn`c

aiaq enewn z` lehil jixv didie ,cetyd

ur ly cety oi`c :wgvi epiax xne`e ?cetyd

miptan :inp i` ,zleqe qxg enk jk lk meg hlew

epiax yexitae mixtq aexa .uegak gzex epi`

gqt iehin gqt` ahex xcd ike :qxb l`ppg

dil wetizc :dywe .'ek qxgd zening zngn

xn`wc `dc d`xpe !gqta rlap xeqi` ahexy

gqt iehineÐzngn" xn`wcn ,i`w ahex`

i`w gqt` i`c ."qxgÐzngn xninl dil ded

.ahex

àìàxwin ixewe` `ab d`zz xn`c o`nl

yexitae mixtqd lka opiqxb ikd Ð dil

,ewgn i"yxe .ibq enewn z` lehia :l`ppg epiax

xwin ixewe`c oeik :dil `iywc meynÐdn

ly zleqdy oebk xnel wgece ?ahexa yi `xeqi`

epi`y itl ahexd odl xeq`e ,zxg` dxeag

lrc .xity dil qxbc d`xp mz epiaxle .eiepn

ekxev lk dlvp `l ahexdy oebk ixiin jgxk

ekxev lk dlvpac .mipxa` dil dedeÐded `l

e`lve .xg` xac zngn ilv meyn liqtn ez

xeq`c elyia jk xg`eÐ,mina `wec epiid

,mewn lkn "lyean lyae"c `iieaix meyn

xaca la` .(`,`n lirl) "dry lk" seqa xn`ck

xg`Ðdid xg` oiprac ,`ed ikdc rcze .`l

mngnc ,mg `edy cera gqt oikqa jezgl xeq`

xac zngn ilv dil dede dicicl mngne oikql

meyn liqtin `l ekxev lk dlvpa `l` .xg`

zleqd xeq`p dnl mewn lkn :xn`z m`e .ikd

yie !ahexd inp dlvie ,eze` et`i ?df meyn

ici lr ixdy ,xg` xac zngn ilv ied f`c :xnel

ded `l df itl ,edine .dlvp `ed zleqd zening

dil gzxne zleq xcde ,iweq`l lirl jixv

xeqi` iweq`l jixv dnc ahexlmeyn ahexa

!`p xeqi` dia zi`c oeik ?xg` xac zngn ilv

xeqi` lk iweq`l dil `gipc :mz epiax xne`e

lr eahexn shp iab lirl la` ,xnel lekiy

enewn z` selwia qxb `l qxgdÐixdy ibq

l`ppg epiax yexitae .ahexd mr ezelvl leki

.dizilíåùîoebke Ð dtilwa dil ibq ikd

dkiq xg` xepza `dzyp `le e`lvy xg` ekqy

ok `l m`y ,llkÐdid xepzd zgizx ici lr

.xab d`lir xn`c o`nl elit` ,rlap

àéðúez `d :dniz Ð 'ek gzex xya jci`

rnyn `wc :mz epiax xne`e ?d`iadl il dnl

opev jezl mgc ab lr s`c ,ixy alg elit`c ol

dtilw iraÐalga enk dtilw jiiy `lc xaca .dtilw zeyrl lekiy xacaÐi` ipzw `lcn ,xzenjixvne dfa wleg xy` oa wgvi epiaxe .xya iab dtilw ipzwck alg iab `xeq
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ïðBö CBúì ïðBö .øeñà¯CBúì íç .øzeî ìkä éøác ¨¥§¥¦§¥©Ÿ¨©§
ìàeîLe ,øáb äàléò :øîà áø ;íç CBúì ïðBöå ,ïðBö¥§¥§©©¨©¦¨¨¨©§¥
øæçå ñøçä ìò BaèBøî óèð :ïðz .øáb äàzz :øîà̈©©¨¨¨©§©¨©¥§©©¤¤§¨©

åéìà¯.úððBö ñøça Cúòc à÷ìñ à÷ .BîB÷î úà ìBhé ¥¨¦¤§¨¨§¨©£¨§¤¤¤¤
éaøáb äàléò' øîàc áøì àîìLa¯ìBhé éëä íeMî ¦§¨¨§©§¨©¦¨¨¨©©¦¦¨¦¦

ñøç øãäå ,ñøçì déì çzøî áèBø ìæàc ,BîB÷î úà¤§©£©¤§©©¥©¤¤©£©¤¤
çñtà áèBø øãä éëå .áèBøì déì çzøî¯éehî à÷ §©©¥¨¤§¦£©¤©¤©¨¦©¥

"Là éìö" øîà àðîçøå ,ñøçc àúeîéîç úîçî çñt¤©¥£©£¦¨§¤¤§©£¨¨¨©§¦¥
¯ì àlà .øçà øác úîçî éìö àìåøîàc ìàeîL §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥¤¨¦§¥§¨©

àeä ïðBöc ïåék ñøç ,"øáb äàzz"¯déì ø÷éî éøBwà ©¨¨¨©¤¤¥¨§¥©¥¥©¥
äéîøé éaø øîàãk ?BîB÷î úà ìBhé éànà ,áèBøì̈¤©©¦¤§¦§¨©©¦¦§§¨
.çúBø ñøça :éîð àëä ,úçúBø úìBña :ìàeîL øîà̈©§¥§¤©©¨¨©¦§¤¤¥©

úìBqä ìò BaèBøî óèð :ïðz¯.BîB÷î úà õBî÷é §©¨©¥§©©¤¦§¤§
øîàc ,áøì àîìLa .úððBö úìBña Cúòc à÷ìñ à÷̈¨§¨©£¨§¤¤¤¦§¨¨§©§¨©

"øáb äàléò"¯çzøîc ,BîB÷î úà õBî÷é éëä íeMî ¦¨¨¨©¦¨¦¦§¤§¦§©©
àçzøîe úìBñ àøãäå ,dépøãeä øãäc úìBqì dì̈©¤©£©§©¥§¨§¨¤§©§¨
,úìBñc àúeîéîç úîçî áèBø éehî à÷å ,déãéãì déì¥§¦¥§¨¦©¥¤¥£©£¦¨§¤

"Là éìö" øîà àðîçøå¯.øçà øác úîçî éìö àìå §©£¨¨¨©§¦¥§Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥
ì àlàúððBöc ïåék úìBñ "øáb äàzz" øîàc ,ìàeîL ¤¨¦§¥§¨©©¨¨¨©¤¥¨§¤¤

àéä¯?BîB÷î úà õBî÷é éì änì déì ø÷éî à÷ éøBwà ¦©¥¨¥©¥¨¨¦¦§¤§
øîà äéîøé éaø øîà !"BîB÷î úà ìBhé"a déì éâñz¦§¥¥§¦¤§¨©©¦¦§§¨¨©

.úçúBø úìBña :ìàeîLíéðäk úøeáç íà ,äîeøz ìL ïîLa Bëñ ,ïðz¯ìL íà .eìëàé §¥§¤©©§©¨§¤¤¤§¨¦£©Ÿ£¦Ÿ§¦¤
àeä éç íà ,ìàøNé¯àeä éìö íà ,epçéãé¯àîìLa .ïBöéçä úà óBì÷éäàléò øîàc áøì ¦§¨¥¦©§¦¤¦¨¦¦§¤©¦¦§¨¨§©§¨©¦¨¨

øáb¯ì àlà .àeä ïðBö äàléòc íeMî ,äôéì÷a déì éâñ éëäì eèîàäàzz øîàc ,ìàeîL ¨©©§§¨¦©¦¥¦§¦¨¦§¦¨¨¥¤¨¦§¥§¨©©¨¨
àeä íçc ïåék øáb¯eäMîc ,äëéñ éðàL !éøîâì øñúéð ?äôéì÷a déì ébñ éànà ,òìa òìáî ¨©¥¨§©¦§©¨©©©©¦¥¦§¦¨¦§©§©§¥¨¥¦¨§©¤

íç CBúì íç :ìàeîLc déúååk àéðz .àãéáòc àeä àîìòa¯íç CBúì ïúpL ïðBö ïëå .øeñà §¨§¨©£¦¨©§¨§¨¥¦§¥©§©¨§¥¥¤¨©§©
ïðBö CBúì ïðBöå ïðBö CBúì íç øeñà¯ø÷éîcà ,àeä íçc ïåék ."çéãî ïðBö CBúì íç" .çéãî ¨©§¥§¥§¥¥¦©©§¥¥¦©¥¨§©©§¥©

ïðBö CBúì íç :àîéà àlà !éòaéð àäéî äôéì÷ ,àzøet òìa àìc øLôà éà déì¯ïðBö ,óìB÷ ¥¦¤§¨§¨¨©§¨§¦¨¦¨¦¨¥¤¨¥¨©§¥¥¥
ïðBö CBúì¯íç CBúì ìôpL ïðBö ïëå ,çúBø áìç CBúì ìôpL çúBø øNa :Cãéà àéðz .çéãî¯ §¥¥¦©©§¨¦¨¨¨¥©¤¨©§¨¨¥©§¥¥¤¨©§©

ïðBö CBúì ïðBöå ,ïðBö CBúì íç .øeñà¯ø÷éîcà ,àeä íçc ïåék ?çéãî ïðBö CBúì íç .çéãî ¨©§¥§¥§¥¥¦©©§¥¥¦©¥¨§©©§¥©
ïðBö CBúì íç :àîéà àlà !éòaéð àäéî äôéì÷ ,àzøet òìa àìc øLôà éà déì¯ïðBö ,óìB÷ ¥¦¤§¨§¨¨©§¨§¦¨¦¨¦¨¥¤¨¥¨©§¥¥¥

ïðBö CBúì¯,Bçìî àlL àlà eðL àì :àðeä áø øîà .çéãî ïðBö CBúì ïðBö :øî øîà .çéãî §¥¥¦©¨©¨¥§¥¥¦©¨©©¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ§¨
Bçìî ìáà¯øîà .ìMeáîk àeä éøä Leák ,çúBøk àeä éøä çéìî :ìàeîL øîàc .øeñà £¨§¨¨§¨©§¥¨¦©£¥§¥©¨£¥¦§¨¨©

'åëå çúBøk àeä éøä çéìî ìàeîL øîàc àä :àáø¯,Bçìî úîçî ìëàð àlL àlà ïøîà àì ¨¨¨§¨©§¥¨¦©£¥§¥©¨£©©¤¨¤Ÿ¤¡¨¥£©¦§
Bçìî úîçî ìëàð ìáà¯îëc àcëì ìôðc àìæBb øa àeää .àìdéøa àððéç áø àééøL ,àk £¨¤¡¨¥£©¦§Ÿ©©¨¨§¨©§©¨§©§¨¨§¨©¦¨¨§¥

àä ék àúléî àøLéîì íékç ïàî :àáø øîà .àéðBøLtî àáøc¯déøa àððéç áø åàì éà §¨¨¦©§§¨¨©¨¨©©¦§¦§¨¦§¨¦¨¦¨©¦¨¨§¥
çúBøk àeä éøä çéìî ìàeîL øîà ék :Cì øîà .àeä äaø àøáâc ,àéðBøLtî àáøc¯ïéàL §¨¨¦©§§¨§©§¨©¨¨©¨¦¨©§¥¨¦©£¥§¥©¤¥

éléî éðäå .Bçìî úîçî ìëàð éàä ,Bçìî úîçî ìëàð¯éìö ìáà ,éç¯àìå .äôéì÷ éòa ¤¡¨¥£©¦§©¤¡¨¥£©¦§§¨¥¦¥©£¨¨¦¨¥§¦¨§¨
éìét déa úéà ìáà ,éìét déa úéìc àlà ïøîà¯éìáúa ìaeúî éàå .øeñà¯:áø øîà .øeñà £©©¤¨§¥¥¦¥£¨¦¥¦¥¨§¦§¨§©§¥¨¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migqt(iriax meil)

,øeñàltp .dfn df erla ming mdipy eidy oeiky,ïðBö CBúì ïðBö ¨¥§¥
l ,mippev milk`nd ipy eidy,øzeî ìkä éøácmippev mdipyyky ¦§¥©Ÿ¨

ltp .dfn df mirlea mpi`å ,ïðBö CBúì íçltp,íç CBúì ïðBödfa ©§¥§¥§©
.l`enye ax ewlgpøáb äàléò ,øîà áø,df lr df mzlitpa cin ± ©¨©¦¨¨¨©

`ed ,xw oezgzde mg oeilrd did m`e ,oezgzd lr xaeb oeilrd
.xeq`e ,dfn df mirleae ming mdipy dzrne ,oezgzd z` mngn
,oezgzd z` opvn oeilrd ,mg oezgzde opev oeilrd did m`e

.xzene ,dfn df mirlea mpi`e mippev mdipy dzrne,øîà ìàeîLe§¥¨©
øáb äàzzoezgzde mg oeilrdyke ,oeilrd lr xaeb oezgzd - ©¨¨¨©

,xzene ,dfn df mirlea mpi`e ,oeilrd z` xxwn oezgzd ,xw
mirleae ,oeilrd z` mngn oezgzd ,xw oeilrde mg oezgzdyke

.xeq`e ,dfn df md
:epzpynn l`eny lr dywn `xnbdBaèBøî óèð ,ïðzgqtd ly §©¨©¥§

øæçå ,ñøçä ìòahexdåéìà,gqtd l` -BîB÷î úà ìBhéz` ± ©©¤¤§¨©¥¨¦¤§
.gqtd l` ahexd xfg eay mewndCzòc à÷ìñ à÷exaq ± ¨¨§¨©§¨

zwqer epzpyny ,daiyid ipa dligza,úððBö ñøçajk meyne §¤¤¤¤
,el`yàîìLazpaen dpynd ±ìixac itøîàc ,áøopeve mgay ¦§¨¨§©§¨©

,df lr df eltpy,øáb äàléòyéëä íeMîy `ed oicd [jk±]ìBhé ¦¨¨¨©¦¨¦¦
,BîB÷î úàoeikc,qxgd lr gzexd ahexd shpykìæà[jld-] ¤§¦¨©

dáèBøeñøçì déì çzøîshepyk ixdy ,qxgd z` mnige - ¤©§©¥©¤¤
,xaeb oeilrde ,oeilrd `ed ahexd ,qxgd lr ahexdøãäåxfge - §¨©

dñøçeáèBøì déì çzøî,ahexd z` mnige -çñtà áèBø øãä éëå ¤¤©§©¥¨¤§¦¨©¤©¤©
ixdy ,gqtd z` xq` ,gqta rlape ahexd xfgyke -éåhî à÷̈¦§¥

ñøçc àúeîéîç úîçî çñtoaxwn wlg `edy ahexd dlvp ± ¤©¥£©£¦¨§¤¤
,qxgd zeningn gqtdøîà àðîçøådxn` dxezde -(g ai zeny) §©£¨¨¨©

`edyk lk`p gqtd didiy,'Là éìö'gqtdy jixvy ,rnyne §¦¥
,y` ici lr `weec dlvi,øçà øác úîçî éìö àìåhexdy oeikea §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥

xqe` ,gqta rlap ,xepzd qxg ici lr dlvpy meyn xeq` `edy
.gqtd z` `edì àlà,øáb äàzz øîàc ìàeîLd ixdñøç`edy ¤¨¦§¥§¨©©¨¨¨©¤¤

,oezgzdáèBøì déì ø÷éî éøewà ,àeä ïðBöc ïåékz` `ed opvn ± ¥¨§¥©¥¥¥¥¨¤
qxgd x`ypy oeike ,[eze` mngn ahexd oi`e ,eilr shpy ahexd
xqe` epi`e ,dlik`a xzen ahexde ,ahexd z` dlev epi` ,opev

e ,eil` xfegyk gqtd z`éànày dpynd dxn` recne ±úà ìBhé ©©¦¤
,BîB÷î.l`enyl dywe ,xaeb oeilrdy ,ax ixack gken `l` §

shp' z` yxtl yiy ,epzpynn l`eny lr dyw `l :`xnbd dgec
,'qxgd lr eahexnìàeîL øîà äéîøé éaø øîàãkshp' iabl ¦§¨©©¦¦§§¨¨©§¥

xaecny ,'enewn z` uenwi zleqd lr eahexn,úçúBø úìBña§¤©©
énð àëäxaecny yxtl yi ,'qxgd lr eahexn shp'a ,o`k s` ± ¨¨©¦

,çúBø ñøçaici lr ahexd dlvp ,xab d`zz mixne` m` s` f`y §¤¤¥©
.exqe` `ed ,gqta rlape xfeg `edyke ,dlik`a xq`pe ,qxgd

:l`eny lr epzpynn zxg` `iyew d`ian `xnbd,ïðzm`óèð §©¨©
BaèBøîgqtd lyBîB÷î úà õBî÷é ,úìBqä ìòz` ecia lehi ± ¥§©©¤¦§¤§

.ahexd my shpy mewnd on zleqdCzòc à÷ìñ à÷ipa exaq - ¨¨§¨©§¨
zwqer epzpyny ,dligza daiyid,úððBö úìBñajk meyne §¤¤¤

,el`yàîìLazpaen dpynd ±ìixac itøîàc ,áøopeve mgay ¦§¨¨§©§¨©
,df lr df eltpy,øáb äàléòyéëä íeMîy `ed oicd [jk-]õBî÷é ¦¨¨¨©¦¨¦¦§

,BîB÷î úàoeikc,oeilrd `edy ,zleqd lr shepd ahexdçzøî ¤§§©§©
dì[mngn±]déðøãeä øãäc úìBñì,eizeaiaq xy` -àøãäå ¨§¤§¨©§¨¥§¨§¨

d [zxfege-]déãéãì déì àçzøîe úìBñ,ahexd z` znngne ±à÷å ¤©§§¨¥§¦¥§¨
éåhîd dlvpe -úìBñc àúeîéîç úîçî áèBøxq`pe ,zleqd meg ± ¦§¥¤¥£©£¦¨§¤

,gqtd oaxwn wlg `ed ixdy ,dlik`aøîà àðîçøådxezde - §©£¨¨¨©
gqt oaxw iabl dxn`(g ai zeny),'Là éìö'lirl eyxce(.dr) §¦¥

,y` ici lr `weec ielv gqtd didiy jixvyøác úîçî éìö àìå§Ÿ¨¦¥£©¨¨
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çúBøk àeä éøä çéìî ìàeîL øîà ék :Cì øîà .àeä äaø àøáâc ,àéðBøLtî àáøc¯ïéàL §¨¨¦©§§¨§©§¨©¨¨©¨¦¨©§¥¨¦©£¥§¥©¤¥

éléî éðäå .Bçìî úîçî ìëàð éàä ,Bçìî úîçî ìëàð¯éìö ìáà ,éç¯àìå .äôéì÷ éòa ¤¡¨¥£©¦§©¤¡¨¥£©¦§§¨¥¦¥©£¨¨¦¨¥§¦¨§¨
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף עו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migqt(iriax meil)

,øeñàltp .dfn df erla ming mdipy eidy oeiky,ïðBö CBúì ïðBö ¨¥§¥
l ,mippev milk`nd ipy eidy,øzeî ìkä éøácmippev mdipyyky ¦§¥©Ÿ¨

ltp .dfn df mirlea mpi`å ,ïðBö CBúì íçltp,íç CBúì ïðBödfa ©§¥§¥§©
.l`enye ax ewlgpøáb äàléò ,øîà áø,df lr df mzlitpa cin ± ©¨©¦¨¨¨©

`ed ,xw oezgzde mg oeilrd did m`e ,oezgzd lr xaeb oeilrd
.xeq`e ,dfn df mirleae ming mdipy dzrne ,oezgzd z` mngn
,oezgzd z` opvn oeilrd ,mg oezgzde opev oeilrd did m`e

.xzene ,dfn df mirlea mpi`e mippev mdipy dzrne,øîà ìàeîLe§¥¨©
øáb äàzzoezgzde mg oeilrdyke ,oeilrd lr xaeb oezgzd - ©¨¨¨©

,xzene ,dfn df mirlea mpi`e ,oeilrd z` xxwn oezgzd ,xw
mirleae ,oeilrd z` mngn oezgzd ,xw oeilrde mg oezgzdyke

.xeq`e ,dfn df md
:epzpynn l`eny lr dywn `xnbdBaèBøî óèð ,ïðzgqtd ly §©¨©¥§

øæçå ,ñøçä ìòahexdåéìà,gqtd l` -BîB÷î úà ìBhéz` ± ©©¤¤§¨©¥¨¦¤§
.gqtd l` ahexd xfg eay mewndCzòc à÷ìñ à÷exaq ± ¨¨§¨©§¨

zwqer epzpyny ,daiyid ipa dligza,úððBö ñøçajk meyne §¤¤¤¤
,el`yàîìLazpaen dpynd ±ìixac itøîàc ,áøopeve mgay ¦§¨¨§©§¨©

,df lr df eltpy,øáb äàléòyéëä íeMîy `ed oicd [jk±]ìBhé ¦¨¨¨©¦¨¦¦
,BîB÷î úàoeikc,qxgd lr gzexd ahexd shpykìæà[jld-] ¤§¦¨©

dáèBøeñøçì déì çzøîshepyk ixdy ,qxgd z` mnige - ¤©§©¥©¤¤
,xaeb oeilrde ,oeilrd `ed ahexd ,qxgd lr ahexdøãäåxfge - §¨©

dñøçeáèBøì déì çzøî,ahexd z` mnige -çñtà áèBø øãä éëå ¤¤©§©¥¨¤§¦¨©¤©¤©
ixdy ,gqtd z` xq` ,gqta rlape ahexd xfgyke -éåhî à÷̈¦§¥

ñøçc àúeîéîç úîçî çñtoaxwn wlg `edy ahexd dlvp ± ¤©¥£©£¦¨§¤¤
,qxgd zeningn gqtdøîà àðîçøådxn` dxezde -(g ai zeny) §©£¨¨¨©

`edyk lk`p gqtd didiy,'Là éìö'gqtdy jixvy ,rnyne §¦¥
,y` ici lr `weec dlvi,øçà øác úîçî éìö àìåhexdy oeikea §Ÿ¨¦¥£©¨¨©¥

xqe` ,gqta rlap ,xepzd qxg ici lr dlvpy meyn xeq` `edy
.gqtd z` `edì àlà,øáb äàzz øîàc ìàeîLd ixdñøç`edy ¤¨¦§¥§¨©©¨¨¨©¤¤

,oezgzdáèBøì déì ø÷éî éøewà ,àeä ïðBöc ïåékz` `ed opvn ± ¥¨§¥©¥¥¥¥¨¤
qxgd x`ypy oeike ,[eze` mngn ahexd oi`e ,eilr shpy ahexd
xqe` epi`e ,dlik`a xzen ahexde ,ahexd z` dlev epi` ,opev

e ,eil` xfegyk gqtd z`éànày dpynd dxn` recne ±úà ìBhé ©©¦¤
,BîB÷î.l`enyl dywe ,xaeb oeilrdy ,ax ixack gken `l` §

shp' z` yxtl yiy ,epzpynn l`eny lr dyw `l :`xnbd dgec
,'qxgd lr eahexnìàeîL øîà äéîøé éaø øîàãkshp' iabl ¦§¨©©¦¦§§¨¨©§¥

xaecny ,'enewn z` uenwi zleqd lr eahexn,úçúBø úìBña§¤©©
énð àëäxaecny yxtl yi ,'qxgd lr eahexn shp'a ,o`k s` ± ¨¨©¦

,çúBø ñøçaici lr ahexd dlvp ,xab d`zz mixne` m` s` f`y §¤¤¥©
.exqe` `ed ,gqta rlape xfeg `edyke ,dlik`a xq`pe ,qxgd

:l`eny lr epzpynn zxg` `iyew d`ian `xnbd,ïðzm`óèð §©¨©
BaèBøîgqtd lyBîB÷î úà õBî÷é ,úìBqä ìòz` ecia lehi ± ¥§©©¤¦§¤§

.ahexd my shpy mewnd on zleqdCzòc à÷ìñ à÷ipa exaq - ¨¨§¨©§¨
zwqer epzpyny ,dligza daiyid,úððBö úìBñajk meyne §¤¤¤

,el`yàîìLazpaen dpynd ±ìixac itøîàc ,áøopeve mgay ¦§¨¨§©§¨©
,df lr df eltpy,øáb äàléòyéëä íeMîy `ed oicd [jk-]õBî÷é ¦¨¨¨©¦¨¦¦§

,BîB÷î úàoeikc,oeilrd `edy ,zleqd lr shepd ahexdçzøî ¤§§©§©
dì[mngn±]déðøãeä øãäc úìBñì,eizeaiaq xy` -àøãäå ¨§¤§¨©§¨¥§¨§¨

d [zxfege-]déãéãì déì àçzøîe úìBñ,ahexd z` znngne ±à÷å ¤©§§¨¥§¦¥§¨
éåhîd dlvpe -úìBñc àúeîéîç úîçî áèBøxq`pe ,zleqd meg ± ¦§¥¤¥£©£¦¨§¤

,gqtd oaxwn wlg `ed ixdy ,dlik`aøîà àðîçøådxezde - §©£¨¨¨©
gqt oaxw iabl dxn`(g ai zeny),'Là éìö'lirl eyxce(.dr) §¦¥

,y` ici lr `weec ielv gqtd didiy jixvyøác úîçî éìö àìå§Ÿ¨¦¥£©¨¨
,øçà,dlik`a ahexd xq`py oeike .zleqd megn dlvp ahexde ©¥

ahexdn da rlapy zleqd z` xiqdl jixv.ì àlàøîàc ìàeîL ¤¨¦§¥§¨©
øáb äàzzd ixdy ,dyw oeilrd lr xaeb oezgzdy -úìBñ`id ©¨¨¨©¤

e ,dpezgzd,àéä úððBöc ïåéëshpy ahexd meg lr `id zxaeb ¥¨§¤¤¦
e ,dilrdéì ø÷éî à÷ éøewàok m`e ,eze` zppvne -õBî÷é éì änì ©¥¨¥¥¥¨¨¦¦§

BîB÷î úà,ahexd dilr shpy zleqd z` xiqdl jixv recn ± ¤§
ziilv z` milydl lekie ,zleqd ici lr dlvp ahexd oi` ixd

gqtd zlik` onfa dze` lek`le ,y`a zleqa axernd ahexd
.(BîB÷î úà ìBhéa déì ébñz)jixvy dpyna epipyy xg`ne ¦§¥¥§¦¤§

xfge zleqd z` mnig ahexdy jgxk lr ,enewn z` uenwl
:`xnbd dgec .xab d`liry ,ax zhiyk gkene ,dpnn dlvpeøîà̈©

,ìàeîL øîà äéîøé éaøzwqer epzpyn,úçúBø úìBña,ok m`e ©¦¦§§¨¨©§¥§¤©©
xq`pe ,zleqd meg ici lr dlvp ahexd xab d`zz m` s`

.dlik`a
:l`eny lr epzpynn zxg` `iyew d`ian `xnbdBëñ ,ïðz§©¨

gqtd oaxwlíà ,äîeøz ìL ïîLamd gqtd lr miiepndúøeáç §¤¤¤§¨¦£©
,íéðäk,dnexz zlik`a mixzeny,eìëàéeíàdxeag md miiepnd Ÿ£¦Ÿ¥¦

,ìàøNé ìL,dnexz zlik`a mixeq`yíàgqtd xya,àeä éç ¤¦§¨¥¦©
,dlvp `l oiicryepçéãéipa edelk`ie ,eilry onydn mina §¦¤

la` ,dxeagdàeä éìö íà,dlvp xak -úà óBì÷éexyaïBöéçä ¦¨¦¦§¤©¦
:`xnbd zl`ey .lk`i x`yde ,onya ekqyàîìLadpynd ± ¦§¨¨

zpaenìixac itäôéì÷a déì ébñ éëäì eèîà ,øáb äàléò øîàc áø §©§¨©¦¨¨¨©©§§¨¦©¦¥¦§¦¨
xzen didie ,gqtd ly oevigd exya z` selwiy ic jk meyny ±

,elke`läàléòc íeMîoeilrd `edy onydy -,àeä ïðBöopvne ¦§¦¨¨¥
.hrn `l` onyd on rlea xyad oi`e ,xyad z`ì àlàìàeîL ¤¨¦§¥

c ïåék ,øáb äàzz øîàcgqtd xya,àeä íçonyd z` mngn `ed §¨©©¨¨¨©¥¨§©
e ,eilryòìa òìáîok m`e ,onydn gqtd rleae ±déì ébñ éànà ¦§©¨©©©©¦¥
äôéì÷a,oevigd xyad ztilwa icy dpynd dxn` recn ±øñzéð ¦§¦¨¦§©

xyad z` xeq`l yi `ld ±.éøîâì,xab d`liry ,axk gkene §©§¥
w `l :`xnbd dgec .l`enyl dywe,epzpynn l`enyl dy

càãéáòc àeä àîìòa eäMîc äëéñ éðàLxyaa oicd dpeyy - ¨¦¦¨§©¤§¨§¨©£¦¨
dfae ,`ed hren eilry onydy oeik ,eilr ekqy onydn rlay

.dtilw ickn xzei xqe` epi`y l`eny dcen
:`ziixan l`enyl di`x d`ian `xnbdìàeîLc déúååk àéðz©§¨§¨¥¦§¥

(a"d g"t oileg `ztqez)lk`n ozp ,CBúì íçlk`níçmdn cg` dide ©§©
,xzid ly mdn cg`e ,xeqi` lyøeñà,xzidd lk`n xq`p ±ïëå ¨§¥

lk`na oicdïúpL ïðBöeze`CBúìlk`níçly mdn cg` dide ¥¤¨©§©
,xeqi`øeñàz` mngn mgd oezgzdy ,xzidd lk`n xq`p ± ¨

lk`n ozp m` la` .dfn df mirleae ,oeilrdå ,ïðBö CBúì íçok ©§¥§
ozp m`ïðBö CBúì ïðBö,xeqi` ly mdn cg` dideçéãîlk`n z` ¥§¥¥¦©

,elke`l lekie ,ea wacpy xeqi`d z` xiqdl ick mina xzidd
dxn`y dnne .xzend lk`na xeq`d lk`ndn rlap `ly iptn
`l ,opev oezgzdyke ,lk`nd xq`p ,mg oezgzdyky ,`ziixad
oezgzdy ,l`eny zhiyk `id zxaeqy gken ,lk`nd xq`p

.oeilrd lr xaeb
.`ziixaa xen`d lr zl`ey `xnbdlk`n ozp :`ziixaa epipy

çéãî ,ïðBö CBúì íç.elke`l xzene ,mina xzidd lk`n z` ©§¥¥¦©
:`xnbd zl`eyc ïåékoeilrd lk`nddéì ø÷éîcà ,àeä íçcr - ¥¨§©©§¥¥¥

,eppvn oezgzdyàúøet òìa àìc øLôà éàlk`ny okzi `l ± ¦¤§¨§Ÿ¨©§¨
,ok m`e ,xeqi`d lk`nn hrn rlea epi` xziddàäéî äôéì÷§¦¨¦¨

éòáéðicy `ziixad dxn` recne ,dtilw jixv didi zegtd lkl ± ¦§¥
:`xnbd daiyn .dgcdaàîéà ,àlàixaca qexbze xn`z - ¤¨¥¨

ltp m` ,jk `ziixadóìB÷ ,ïðBö CBúì íçdtilw ick xiqn - ©§¥¥
ltp m`e ,xzidd lk`nn.çéãî ,ïðBö CBúì ïðBödxn` `l zn`ae ¥§¥¥¦©

ok` opev jezl mga la` ,opev jezl opeva `l` ,'gicn' `ziixad
.dtilw dkixvd

:l`eny zhiyk dzpypy ztqep `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
Cãéà,zxg` `ziixa epipy ±,çúBø áìç CBúì ìôpL çúBø øNa ¦¨¨¨¥©¤¨©§¨¨¥©

ïëåxyaCBúì ìôpL ïðBöalgøeñà ,íçxya .mdipy exq`p ±íç §¥¥¤¨©§©¨©
ltpyCBúìalgå ,ïðBöxya okïðBöltpyCBúìalgçéãî ,ïðBö §¥§¥§¥¥¦©

ad z`opev xyay ,`ziixad dxn`y dnne .elke`l xzene xy
oi` ,opev alg jezl ltpy mg xyae ,xeq` ,mg alg jezl ltpy
lr xaeb oezgzdy ,l`eny zhiyk gken ,dgcd `l` jixv

.oeilrd
xya :`ziixaa epipy .`ziixaa xen`d lr zl`ey `xnbdíç©

ltpyCBúìalgçéãî ,ïðBö:`xnbd zl`ey .xzene xyad z` §¥¥¦©
oeilrd xyad ixdedéì ø÷éîcà ,àeä íçc ïåékalgdy cr - ¥¨§©©§¥¥¥
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc migqt(iriax meil)

øNadndaäèeçL[dlik`a zxzene dliap dpi`y ,xnelk],ïîL §©§¨¨¥
,eze` milevyk scep egixyBàìvLcg` xepzaäìéáð øNa íò ¤§¨¦§©§¥¨

,Leçkmicety ipya elvp `l` ,dfa df erbp `le ,scep egix oi`y ¨
,dfn df miwegx eidyøeñàzx`an .dhegyd xya xq`p ± ¨

:`xnbdàîòè éàîmilvpd mixyady meyn ,xeqi`d mrh edn - ©©£¨
,xepza cgiéããäî éîhôîgixde ,df ly egixn df minyazn ± §©§¦¥£¨¥

lre ,enyane dliapd xyaa rlap dhegyd xya oneyn scepd
xya z` myane xfege scep egix yegkd dliapd xya mb jk ici
rlap eay xzid ly lk`nd z` xqe` ,xeq` xac gixe ,[dhegyd.

,ïîL äìéáð øNa íò BàìvL Leçk äèeçL øNa eléôà ,øîà éåìå§¥¦¨©£¦§©§¨¨¤§¨¦§©§¥¨¨¥
dhegyd xya,øzeîxyae ony dhegyd xyayk oky lke ¨

:`xnbd zx`an .xq`p dhegyd xya oi`y ,yegk dliapdéàî©
,àîòè,dliapd xyan dhegyd xyaa rlapy dny meynàçéø ©£¨¥¨

àeä àîìòa,`ed cala gix -àéä àúléî åàì àçéøåoi` gixe - §¨§¨§¥¨¨¦§¨¦
.xeq`l ick zeynn ea
:dyrn `xnbd d`ianàãáeò éåì ãéáòdyrnl dkld iel dxed - ¨¦¥¦§¨

,xeq`l ick ea oi` gixy ,ezhiykàúeìb Léø éayix ly eziaa - ¥¥¨¨
oicd dn edel`yyk ,dlebdøçà øáãå éãâaxepza elvpy ,[xifg-] ¦§¦§¨¨©¥

.dlik`a icbd z` iel xizde ,cg`
:`ziixan iel lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

`ziixaa epipy ,iel ixac(i"d d"t `ztqez),íéçñt éðL ïéìBö ïéà¥¦§¥§¨¦
[gqt zepaxw-]ãçàkcg` xepza -,.úáBøòzä éðtîzxxane §¤¨¦§¥©©£¤

:`xnbdéàî,`ziixad zpeek `id dn ±åàìl `l m`d -úáBøòz ©¨©£¤
,íéîòèdf minyazn cg` xepza milvpd migqt ipyy ,xnelk §¨¦

lk`iyke ,df ly enrhn df erlay enk df ixde ,df ly egixn
,eiiepnl `ly lk`p ea relad gixdy `vnp gqtdå`ziixa ok m` §

ef,éåìì àéL÷oi` eixacly ,xeq`l zeynn ea oi` gixy xn`y ©§¨§¥¦
milk`py aygp oi`y ,cg` xepza elvpy migqtd ipy z` xeq`l

.mdiiepnl `ly
:`xnbd zvxznàìmigqt ipy zelvl `ziixad dxq`y dn ± Ÿ

`l` ,df ly egixn df minyazny meyn df oi` ,cgiéðtî¦§¥
ïéôeb úáBøòz,jka epigai `le ,dfa df zepaxwd eaxrzi `ny - ©£¤¦

elk`iy `vnpe ,dzxag ly oaxwd z` dxeag lk lehize
.mdiiepnl `ly migqtd

:zxne`e dvexiz z` zwfgn `xnbdàøazñî énð éëäs` jk ± ¨¦©¦¦§©§¨
,mitebd zaexrz yyg meyn `ed `ziixaa xeqi`dy ,xazqn

éðz÷cîaàôéñoi`y df oicy ,`ziixa dze` seqa epyy dnn ± ¦§¨¨¥¥¨
`ed ,cgi migqt ipy oileveléôà`ed cg` gqt m`å éãbxg`d £¦§¦§

.äìè:di`xd z` `xnbd zx`aneàîìLa úøîà éà`ziixad ± ¨¤¦¨§©¦§¨¨
`ed yygdy xn`z m` zpaenéðtîzaexrz,ïéôebcéðz÷c eðééä ¦§¥¦©§§¨¨¥

y ycgl `ziixad dkxved jk meyny ±äìèå éãb eléôàoilev oi` £¦§¦§¨¤
mzrc epzi `ly yyg yi ,dfn df md mipeyy s`y ,cg`k

.dzxag oaxw z` dxeag lk lehize ,mdipia oigadléà àlà¤¨¦
úøîà`ed xeqi`d mrhy,íéîòè úáBøòz éðtî,dywéãb él äî ¨§©¦§¥©£¤§¨¦©¦§¦

éãâe éãb él äî äìèåicb ziilv oia df oiprl wlgl yi mrh dfi` ± §¨¤©¦§¦§¦
icb elit`'y `ziixad yecig edne ,icb mr icb ziilvl ,dlh mr

.xeq` 'dlhe
`id dywn ,iel ixack `ziixadn gkeny `xnbd dx`iay ixg`

:`xnbd dywn .ax lr `ziixadnéàî àlàseqn micnel dn ± ¤¨©
,cgi mzelvl xeq` dlh xyae icb xya s`y dxn`y `ziixad

yéçøk ìòCwxy `ed `ziixad xe`iaàeä ïéôeb úáBøòz éðtî ©¨§¨¦§¥©£¤¦
øeñàc,cgi migqt ipy zelvléøL íéîòè úáBøòz ìáàla` - §¨£¨©£¤§¨¦¨¦

ok m` ,xeq`l oi` ,minrh zaexrz iptnáøc déúáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¥§©
ea yi gixy xaeqy ,axl `kxit `id ef `ziixay xn`p m`d ±

.xeq`l yi minrh zaexrz iptn s` ezrcl ixdy ,xeq`l ick
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,äéîøé éaø øîà,o`k - ¨©©¦¦§§¨¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,`ziixaaBàìvL ïBâkmigqtd ipy z` dlvy - §¤§¨
úBøéã÷ ézLadf minyazn mpi` df ote`ay ,xepz eze`a zecxtp ¦§¥§¥

`ziixad xe`ia z` `xnbd dnilydy mcewe .df ly egixn

:`id dywn ,df uexizlCzòc à÷ìñ úBøéã÷ ézLalr dler ike ± ¦§¥§¥¨§¨©§¨
izya migqtd ipy z` dlvy `ziixad z` cinrdl jzrc
:`xnbd zvxzn .dxicwa gqtd z` zelvl xeq` `lde ,zexicw

àîéà àlà,`ziixad z` cinrdl yiy ,df uexiz xnel yi jk ± ¤¨¥¨
migqtd ipy z` elvy,úBøéã÷ ézL ïéòkmigqtdn cg` lky §¥§¥§¥

cixtn xt` ly e` milgb ly lecb lze ,xg` cetya dlvp
.mdipiaøîà÷ éëäå,`ziixad zpeek `id jke ±éðL ïéìBö ïéà §¨¦¨¨©¥¦§¥

,úáBøòz éðtî ãçàk íéçñt:`xnbd zx`aneéàîdpeekd dn ± §¨¦§¤¨¦§¥©£¤©
d iptn' oeylaíéîòè úáBøòz ,'úáBøòzly mgix rlaiy - ©£¤©£¤§¨¦

.eiiepnl `ly gqtd lk`iy `vnpe ,exag lya cg` lk ,migqtd
:`ziixaa x`ean sqep oiceeléôàåmigqtd z` zelvlézL ïéòk ©£¦§¥§¥

àkéìc ,úBøéã÷` df ote`ay ±oi,íéîòè úáBøòzok mbøeñà §¥§¥¨©£¤§¨¦¨
íeMîyygeléôàå ,ïéôeb úáBøòz`ed mdn cg` m`å éãbxg`d ¦©£¤¦©£¦§¦§

äìè.df yyg yi ¨¤
ick ea yi xeqi` ly gix m` mi`pz ewlgp m`d zxxan `xnbd

:xeq`léàpúk ,éøî áø øîàm` ,iele ax da ewlgpy ef zwelgn ± ¨©©¨¦§©¨¥
epipy jky ,mi`pz zwelgn `id ,xeq`l ick ea yi xeqi` ly gix

dpyna(b"n i"t zenexz),äãBøäxepzd onét ìò dðúðe ,änç út ¨¤©©¨§¨¨©¦
[gzt-]øñBà øéàî éaø ,äîeøz ìL ïéé úéáçdlik`a ztd z` ¨¦©¦¤§¨©¦¥¦¥

,dnexz ly gix da rlapy iptn ,dnexz oick ,l`xyiléaøå§©¦
a øézî éñBé éaøå ,øézî äãeäézta øñBàå ïéhéç ìLzt,íéøBòN ìL §¨©¦§©¦¥©¦§¤¦¦§¥§¤§¦

úBáàBL íéøBòOäL éðtîopi` mihig ly la` ,oiid gix z` ¦§¥¤©§¦£
:ixn ax miiqne .oiid gix z` zea`eyåàì éàîcenll oi` m`d ± ©¨

iele ax zwelgny o`knàéä éàpz,`id mi`pz zwelgn -øîc ©¨¥¦§©
øáñ,xaeq ztd z` xizny dcedi iaxy -àéä àúléî åàì àçéø ¨©¥¨¨¦§¨¦

,xeq`l ick xeqi` ly gixa oi`y ±øáñ øîexqe`y xi`n iaxe - ©¨©
,xaeq ztd z`àéä àúléî àçéøick xeqi` ly gixa yiy ± ¥¨¦§¨¦

,mihigl mixery oia wlgn `edy `l` ,iqei iax xaeq oke ,xeq`l
ly ztae ,zta oiid gix rlap `l mihig ly ztay ,xaeqe

.zta oiid gix rlap mixery
mpn` :ixn ax ixac z` `xnbd dgecìzrcéåìly gixy xn`y §¥¦

,xeq`l ick ea oi` xeqi`éàcåef dkldy xnel jixvàéä éàpz± ©©©¨¥¦
iqei iaxe ,ztd z` xqe`y xi`n iax ixdy ,`id mi`pz zwelgn
,xeq`l ick ea yi gixy mixaeq i`ce ,mixery ly zt xqe`y
zrcl `l` ok xn` `l i`ce ,xeq`l ick ea oi` gixy xn`y iele

la` .dcedi iaxáøì,xeq`l ick ea yi gixy xaeqdéàpz àîéð §©¥¨©¨¥
àéäiaxk xaeq axe ,`id mi`pz zwelgny yxtl mikixv m`d - ¦

`ld ,dcedi iax lr wlege iqei iaxke xi`náø Cì øîàax leki ± ¨©¨©
,xnelàîìò éleëciqei iax oiae dcedi iax oiae xi`n iax oiay ± §¥¨§¨

y ,edenk mixaeq mleke ,df oica miwleg mpi`,àéä àúléî àçéø¥¨¦§¨¦
xaeq `edy meyn df oi` ,zxzen ztdy dcedi iax xn`y dne
it lr zgpend dng ztay xaeqy iptn `l` ,xqe` epi` gixy

.llk zta oiid gix rlap `l ,oii ziagàéääc dìò øîzéà åàì± ¨¦§©£¨§©¦
ef dpyn lr xn`p `l ike,,Lé÷ì Léø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©¥¨¦

úéáçå änç úôadnexz ly oii,äçeútit lr ztd z` gipde §©©¨§¨¦§¨
l ,ziagdøeñà ìkä éøácoiid gix df ote`ay ,ztd dxq`p ± ¦§¥©Ÿ¨

.xeq`l ick ea yi gixy micen mleke ,zta rlapúððBö úôa§©¤¤
äôeâî úéáçål ,[dnezq-]øzeî ìkä éøácote`ay ,zxzen ztd ± §¨¦§¨¦§¥©Ÿ¨

e ,zta rlap oiid gix oi` dfe÷ìçð àìiaxe dcedi iax xi`n iax Ÿ¤§§
,iqei,äîeúç úéáçå änç úôa àlàa e`,äçeút úéáçå úððBö út ¤¨§©©¨§¨¦£¨©¤¤§¨¦§¨

iaxe ,zta oiid gix rlap el` mipte`a mby ,xaeq xi`n iaxy
oiid gixy xaeq iqei iaxe ,zta oiid gix rlap oi`y xaeq dcedi

.mihig zta `l j` mixery zta rlapénð àäåly ef dkld s`e ± §¨©¦
,da xq` axy ,dliap xya mr e`lvy dhegy xyaänç úôk§©©¨

àéîc äçeút úéáçåxya gix rlap zehiyd lkle ,`id dnec ± §¨¦§¨¨§¨
xya xq`py dcen dcedi iax s`e ,dhegyd xyaa dliapd

.dhegyd
rlapy cg` lk`n gix oipra zetqep zekld d`ian `xnbd

:xg` lk`naéðzdpy -út ,àáñ àððéç áøc déøa àðäk áø ¨¥©©£¨§¥§©¦§¨¨¨©
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ezny ina cenr er sc ± iyily wxtmigqt
åàìöù ïîù äèåçù øùá,micety ipya xepza Ðdfn wegx dfon gixdy ,xeq` Ð

,enhtne yegkl qpkp onyddyegk dhegy oky lke .`ed mb gix `ivene df xfege

scep dgix oi`e li`ed dyegk dliap `nip `lc ,ax opirny` `zeaxe .dpiny dliape

dl dxq` `l,`gixa dliapl mhtn dhegy oneyc opirny`e .dhegyl`wtn xcde

.`gix edi`àãáåò ãáòelvpy Ð`ae ,xepza

.xizde eiptl dyrnøçà øáã.xifg Ðïéà
éðôî ãçàë íéçñô éðù ïéìåöúáåøòúäÐ

icb elit`e ,eiiepnl `ly lk`p gqt `vnpe

oi`y dlhe.dfa df oitlgznúáåøòú åàì éàî
íéîòèlk`p gqt `vnpe ,iccdn inhtc Ð

.eiiepnl `lyíéôåâ úáåøòú éðôî àì`ly Ð

eaxrzie`lc oipnif ,dlhe icb elit`e .dfa df

ediizrc`.itlgi`e Ðêéçøë ìò éàî àìàÐ

dpin opirny ,dlhe icb elit`e dia ipzwc

la` ,xn`w miteb zaexrz iptnczaexrzl

.axc `zaeiz iediz `nip ,yiig `l minrhàëä
ïðé÷ñò éàîáyiig `lc dlhe icb ipzwc Ð

minrh zaexrzlo`lvy Ð.zexicw izyaéúù
êúòã à÷ìñ úåøéã÷?dxicwa gqt oilev ike Ð

úåøéã÷ éúù ïéòëo`kn cety Ðcetye,o`kn

lze.rvn`a xt` e` milgb ly lecbäãåøäÐ

.xepzd onøñåàgix dl qpkpy iptn ,mixfl Ð

.dnexzdúåáàåù.gixd z` Ðéåìì:xn`c Ð

`id `zlin e`l `gixi`pzk dizlin i`ce Ð

`gix dil zi` xi`n iax jigxk lrc ,dxn`

i`wc `ki` i`e .iqei iax oke ,`id `zlin

dizeek.dizeek i`wc `ed dcedi iax Ðàìà
àéä éàðú àîéì éî áøinewe`l jixv melk Ð

iaxk ixn`c `p` :xninle ,i`pzk dizlinl

e` .dil zil dcedi iaxc la` ,iqei iaxe xi`n

`nrhe .dizeek i`w inp dcedi iax :`nlic

ixyc.`gix da liir `l xaq `wc meyn Ð

àúìéî àçéø àîìò éìåëã áø êì øîàÐ

ziage) zppev ztc meyn dcedi iaxc `nrhe(

e`l inc .`gix da liir `le ,`id dtebn

dizeek i`pz iniiwc ab lr s`e .'ek dlr xnzi`

axc`dc .ielc dizeek `zklid Ðebilti`da

dxf dcear zkqna `diz za iab `axe iia`

)`gix :xn`e ielc dizhiya `ax dil mwe ,(a,eq

.`axk `zklid `axe iia`e ,`id `zlin e`l

iax ly enyn s`e .mipe`bd zaeyza `ed oke

.dl yiig `lc il xn`p wgvi oa xfril`àúéðéá
.bc Ðéåèéàãàøùéá éãäá.cg` xepza Ð

àáø äøñàà÷éæøôîàçúåëá äìëéîìyiy Ð

.`id `zlin `gix xaqwc meyn ,alg eaøáãì
øçà.zrxv Ðäðùîïéàá íéøáã äùîç

'åëå äàîåèáel` `l` lk`p oaxw jl oi` Ð

opirny`e .d`nehd z` dgec xeaiv oaxwe

axwc ab lr s`c ,oizipzniwet`l d`neha

ozaeg ici xeaivmilbxd ixiry inp ipzil :jixt dinwle .d`neha oilk`p oi` Ð!øåáéö éîìù éçáæ.xeaivl mixg` minly oi`y .zxvr iyak Ðäàîåèá àáù çñôäaex oebk Ð

.oi`nh xeaivåúìéçúîùäìéëàì àìà àá àìdehvpyk Ðgqt xwiroigcp xeav oi`e dgcp yi`n (d`neha izinl `pngx diixy ike ,"elk` itl" :aizkc ,dehvp dlik`l ÐÐ

.diixy dilkinl `zrc`àøîâéàî éèåòîì äùîç?il dnl `piipn Ð.d`neha oilk`p oi`e d`neha oi`a xeaiv zepaxw ipziløùò äùîç úâéâçzxvrl oicd `ede Ð,zekeqe

.hwp ediipin `cg `l`àåä øåáéö ïáø÷ã ïåéëaiigin cigie cigi lkc ab lr s` Ðwxta `nei zkqna ,lbxa mixag ztiq`a = `itepika `iz`c meyn ,xeaiv oaxw dil ixw Ð

) "el e`ived".(`,`päòáù ìë ïéîåìùú`wtpck Ð) dbibg zkqnc `nw wxta ol(`,h."mini zray 'dl bg eze` mzebge"nøåáéö éîìù éçáæ äéì éðú àä,minc ipin ody Ð

.minc ipin x`yl oicd `ede ,d`neha oilk`p oi`c opirny`e
àä
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éàî`iyw ,carica `l` ixy `l ielc qxhpewa yxity dn itl Ð minrh zaexrz e`l

.ielk ,ixy ded carica la` ,ipzw dlgzkl `kdc ?jixt dnàîéð`zaeiz iedz

miteb zaexrz meyn xq`c `d ?`iyew i`n :dniz Ð axcÐ,miyegk mdipyc `kid epiid

.minrh zaexrz `kilc

äøñàepiax wqet o`kn Ð 'ek `iwifxtn `ax

`diz zaa ixyc inp `axe ,axk mz

.yxetn mye ,dizeek xaq ivn (a,eq dxf dcear)

zet`l xzenc d`xp eply [milecb] mixepzae

ahid zeqekne li`ed ,`"cihyt eze` mr mgl

yiy y"peclt elit`e .zexcw izy oirk ied

wigxdlÐyiy ,xeq` `diy iaxl d`xp oi`

.hytzn ladde xepza daexn xie`

ikd:opiqxbà÷zay `igc `lc oeik ol rnyn

dl zi`c oeik" :qxb `le Ð d`neh `igc `l

"oinelyzÐwxta ,lirlc .jka ielz mrhd oi`y

zay `igc `lc opitli (a,r) "mixac el`"

oinelyz dil zi` inp gqt :cere .'ebe "mzebge"n

xyr dyng zbibg :cere .d`neh igce ,ipya

oinelyz dl zilc oiwxita xn`c o`nl `ki`

dyng meia milra e`nhp m`y milra d`neha

`peeb i`dk dizaeg zriaw meia efg `le xyrÐ

.oinelyz dl zil
ixiry
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc migqt(iriax meil)

øNadndaäèeçL[dlik`a zxzene dliap dpi`y ,xnelk],ïîL §©§¨¨¥
,eze` milevyk scep egixyBàìvLcg` xepzaäìéáð øNa íò ¤§¨¦§©§¥¨

,Leçkmicety ipya elvp `l` ,dfa df erbp `le ,scep egix oi`y ¨
,dfn df miwegx eidyøeñàzx`an .dhegyd xya xq`p ± ¨

:`xnbdàîòè éàîmilvpd mixyady meyn ,xeqi`d mrh edn - ©©£¨
,xepza cgiéããäî éîhôîgixde ,df ly egixn df minyazn ± §©§¦¥£¨¥

lre ,enyane dliapd xyaa rlap dhegyd xya oneyn scepd
xya z` myane xfege scep egix yegkd dliapd xya mb jk ici
rlap eay xzid ly lk`nd z` xqe` ,xeq` xac gixe ,[dhegyd.

,ïîL äìéáð øNa íò BàìvL Leçk äèeçL øNa eléôà ,øîà éåìå§¥¦¨©£¦§©§¨¨¤§¨¦§©§¥¨¨¥
dhegyd xya,øzeîxyae ony dhegyd xyayk oky lke ¨

:`xnbd zx`an .xq`p dhegyd xya oi`y ,yegk dliapdéàî©
,àîòè,dliapd xyan dhegyd xyaa rlapy dny meynàçéø ©£¨¥¨

àeä àîìòa,`ed cala gix -àéä àúléî åàì àçéøåoi` gixe - §¨§¨§¥¨¨¦§¨¦
.xeq`l ick zeynn ea
:dyrn `xnbd d`ianàãáeò éåì ãéáòdyrnl dkld iel dxed - ¨¦¥¦§¨

,xeq`l ick ea oi` gixy ,ezhiykàúeìb Léø éayix ly eziaa - ¥¥¨¨
oicd dn edel`yyk ,dlebdøçà øáãå éãâaxepza elvpy ,[xifg-] ¦§¦§¨¨©¥

.dlik`a icbd z` iel xizde ,cg`
:`ziixan iel lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

`ziixaa epipy ,iel ixac(i"d d"t `ztqez),íéçñt éðL ïéìBö ïéà¥¦§¥§¨¦
[gqt zepaxw-]ãçàkcg` xepza -,.úáBøòzä éðtîzxxane §¤¨¦§¥©©£¤

:`xnbdéàî,`ziixad zpeek `id dn ±åàìl `l m`d -úáBøòz ©¨©£¤
,íéîòèdf minyazn cg` xepza milvpd migqt ipyy ,xnelk §¨¦

lk`iyke ,df ly enrhn df erlay enk df ixde ,df ly egixn
,eiiepnl `ly lk`p ea relad gixdy `vnp gqtdå`ziixa ok m` §

ef,éåìì àéL÷oi` eixacly ,xeq`l zeynn ea oi` gixy xn`y ©§¨§¥¦
milk`py aygp oi`y ,cg` xepza elvpy migqtd ipy z` xeq`l

.mdiiepnl `ly
:`xnbd zvxznàìmigqt ipy zelvl `ziixad dxq`y dn ± Ÿ

`l` ,df ly egixn df minyazny meyn df oi` ,cgiéðtî¦§¥
ïéôeb úáBøòz,jka epigai `le ,dfa df zepaxwd eaxrzi `ny - ©£¤¦

elk`iy `vnpe ,dzxag ly oaxwd z` dxeag lk lehize
.mdiiepnl `ly migqtd

:zxne`e dvexiz z` zwfgn `xnbdàøazñî énð éëäs` jk ± ¨¦©¦¦§©§¨
,mitebd zaexrz yyg meyn `ed `ziixaa xeqi`dy ,xazqn

éðz÷cîaàôéñoi`y df oicy ,`ziixa dze` seqa epyy dnn ± ¦§¨¨¥¥¨
`ed ,cgi migqt ipy oileveléôà`ed cg` gqt m`å éãbxg`d £¦§¦§

.äìè:di`xd z` `xnbd zx`aneàîìLa úøîà éà`ziixad ± ¨¤¦¨§©¦§¨¨
`ed yygdy xn`z m` zpaenéðtîzaexrz,ïéôebcéðz÷c eðééä ¦§¥¦©§§¨¨¥

y ycgl `ziixad dkxved jk meyny ±äìèå éãb eléôàoilev oi` £¦§¦§¨¤
mzrc epzi `ly yyg yi ,dfn df md mipeyy s`y ,cg`k

.dzxag oaxw z` dxeag lk lehize ,mdipia oigadléà àlà¤¨¦
úøîà`ed xeqi`d mrhy,íéîòè úáBøòz éðtî,dywéãb él äî ¨§©¦§¥©£¤§¨¦©¦§¦

éãâe éãb él äî äìèåicb ziilv oia df oiprl wlgl yi mrh dfi` ± §¨¤©¦§¦§¦
icb elit`'y `ziixad yecig edne ,icb mr icb ziilvl ,dlh mr

.xeq` 'dlhe
`id dywn ,iel ixack `ziixadn gkeny `xnbd dx`iay ixg`

:`xnbd dywn .ax lr `ziixadnéàî àlàseqn micnel dn ± ¤¨©
,cgi mzelvl xeq` dlh xyae icb xya s`y dxn`y `ziixad

yéçøk ìòCwxy `ed `ziixad xe`iaàeä ïéôeb úáBøòz éðtî ©¨§¨¦§¥©£¤¦
øeñàc,cgi migqt ipy zelvléøL íéîòè úáBøòz ìáàla` - §¨£¨©£¤§¨¦¨¦

ok m` ,xeq`l oi` ,minrh zaexrz iptnáøc déúáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¥§©
ea yi gixy xaeqy ,axl `kxit `id ef `ziixay xn`p m`d ±

.xeq`l yi minrh zaexrz iptn s` ezrcl ixdy ,xeq`l ick
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,äéîøé éaø øîà,o`k - ¨©©¦¦§§¨¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna ,`ziixaaBàìvL ïBâkmigqtd ipy z` dlvy - §¤§¨
úBøéã÷ ézLadf minyazn mpi` df ote`ay ,xepz eze`a zecxtp ¦§¥§¥

`ziixad xe`ia z` `xnbd dnilydy mcewe .df ly egixn

:`id dywn ,df uexizlCzòc à÷ìñ úBøéã÷ ézLalr dler ike ± ¦§¥§¥¨§¨©§¨
izya migqtd ipy z` dlvy `ziixad z` cinrdl jzrc
:`xnbd zvxzn .dxicwa gqtd z` zelvl xeq` `lde ,zexicw

àîéà àlà,`ziixad z` cinrdl yiy ,df uexiz xnel yi jk ± ¤¨¥¨
migqtd ipy z` elvy,úBøéã÷ ézL ïéòkmigqtdn cg` lky §¥§¥§¥

cixtn xt` ly e` milgb ly lecb lze ,xg` cetya dlvp
.mdipiaøîà÷ éëäå,`ziixad zpeek `id jke ±éðL ïéìBö ïéà §¨¦¨¨©¥¦§¥

,úáBøòz éðtî ãçàk íéçñt:`xnbd zx`aneéàîdpeekd dn ± §¨¦§¤¨¦§¥©£¤©
d iptn' oeylaíéîòè úáBøòz ,'úáBøòzly mgix rlaiy - ©£¤©£¤§¨¦

.eiiepnl `ly gqtd lk`iy `vnpe ,exag lya cg` lk ,migqtd
:`ziixaa x`ean sqep oiceeléôàåmigqtd z` zelvlézL ïéòk ©£¦§¥§¥

àkéìc ,úBøéã÷` df ote`ay ±oi,íéîòè úáBøòzok mbøeñà §¥§¥¨©£¤§¨¦¨
íeMîyygeléôàå ,ïéôeb úáBøòz`ed mdn cg` m`å éãbxg`d ¦©£¤¦©£¦§¦§

äìè.df yyg yi ¨¤
ick ea yi xeqi` ly gix m` mi`pz ewlgp m`d zxxan `xnbd

:xeq`léàpúk ,éøî áø øîàm` ,iele ax da ewlgpy ef zwelgn ± ¨©©¨¦§©¨¥
epipy jky ,mi`pz zwelgn `id ,xeq`l ick ea yi xeqi` ly gix

dpyna(b"n i"t zenexz),äãBøäxepzd onét ìò dðúðe ,änç út ¨¤©©¨§¨¨©¦
[gzt-]øñBà øéàî éaø ,äîeøz ìL ïéé úéáçdlik`a ztd z` ¨¦©¦¤§¨©¦¥¦¥

,dnexz ly gix da rlapy iptn ,dnexz oick ,l`xyiléaøå§©¦
a øézî éñBé éaøå ,øézî äãeäézta øñBàå ïéhéç ìLzt,íéøBòN ìL §¨©¦§©¦¥©¦§¤¦¦§¥§¤§¦

úBáàBL íéøBòOäL éðtîopi` mihig ly la` ,oiid gix z` ¦§¥¤©§¦£
:ixn ax miiqne .oiid gix z` zea`eyåàì éàîcenll oi` m`d ± ©¨

iele ax zwelgny o`knàéä éàpz,`id mi`pz zwelgn -øîc ©¨¥¦§©
øáñ,xaeq ztd z` xizny dcedi iaxy -àéä àúléî åàì àçéø ¨©¥¨¨¦§¨¦

,xeq`l ick xeqi` ly gixa oi`y ±øáñ øîexqe`y xi`n iaxe - ©¨©
,xaeq ztd z`àéä àúléî àçéøick xeqi` ly gixa yiy ± ¥¨¦§¨¦

,mihigl mixery oia wlgn `edy `l` ,iqei iax xaeq oke ,xeq`l
ly ztae ,zta oiid gix rlap `l mihig ly ztay ,xaeqe

.zta oiid gix rlap mixery
mpn` :ixn ax ixac z` `xnbd dgecìzrcéåìly gixy xn`y §¥¦

,xeq`l ick ea oi` xeqi`éàcåef dkldy xnel jixvàéä éàpz± ©©©¨¥¦
iqei iaxe ,ztd z` xqe`y xi`n iax ixdy ,`id mi`pz zwelgn
,xeq`l ick ea yi gixy mixaeq i`ce ,mixery ly zt xqe`y
zrcl `l` ok xn` `l i`ce ,xeq`l ick ea oi` gixy xn`y iele

la` .dcedi iaxáøì,xeq`l ick ea yi gixy xaeqdéàpz àîéð §©¥¨©¨¥
àéäiaxk xaeq axe ,`id mi`pz zwelgny yxtl mikixv m`d - ¦

`ld ,dcedi iax lr wlege iqei iaxke xi`náø Cì øîàax leki ± ¨©¨©
,xnelàîìò éleëciqei iax oiae dcedi iax oiae xi`n iax oiay ± §¥¨§¨

y ,edenk mixaeq mleke ,df oica miwleg mpi`,àéä àúléî àçéø¥¨¦§¨¦
xaeq `edy meyn df oi` ,zxzen ztdy dcedi iax xn`y dne
it lr zgpend dng ztay xaeqy iptn `l` ,xqe` epi` gixy

.llk zta oiid gix rlap `l ,oii ziagàéääc dìò øîzéà åàì± ¨¦§©£¨§©¦
ef dpyn lr xn`p `l ike,,Lé÷ì Léø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©¥¨¦

úéáçå änç úôadnexz ly oii,äçeútit lr ztd z` gipde §©©¨§¨¦§¨
l ,ziagdøeñà ìkä éøácoiid gix df ote`ay ,ztd dxq`p ± ¦§¥©Ÿ¨

.xeq`l ick ea yi gixy micen mleke ,zta rlapúððBö úôa§©¤¤
äôeâî úéáçål ,[dnezq-]øzeî ìkä éøácote`ay ,zxzen ztd ± §¨¦§¨¦§¥©Ÿ¨

e ,zta rlap oiid gix oi` dfe÷ìçð àìiaxe dcedi iax xi`n iax Ÿ¤§§
,iqei,äîeúç úéáçå änç úôa àlàa e`,äçeút úéáçå úððBö út ¤¨§©©¨§¨¦£¨©¤¤§¨¦§¨

iaxe ,zta oiid gix rlap el` mipte`a mby ,xaeq xi`n iaxy
oiid gixy xaeq iqei iaxe ,zta oiid gix rlap oi`y xaeq dcedi

.mihig zta `l j` mixery zta rlapénð àäåly ef dkld s`e ± §¨©¦
,da xq` axy ,dliap xya mr e`lvy dhegy xyaänç úôk§©©¨

àéîc äçeút úéáçåxya gix rlap zehiyd lkle ,`id dnec ± §¨¦§¨¨§¨
xya xq`py dcen dcedi iax s`e ,dhegyd xyaa dliapd

.dhegyd
rlapy cg` lk`n gix oipra zetqep zekld d`ian `xnbd

:xg` lk`naéðzdpy -út ,àáñ àððéç áøc déøa àðäk áø ¨¥©©£¨§¥§©¦§¨¨¨©
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המשך בעמוד סא

ezny ina cenr er sc ± iyily wxtmigqt
åàìöù ïîù äèåçù øùá,micety ipya xepza Ðdfn wegx dfon gixdy ,xeq` Ð

,enhtne yegkl qpkp onyddyegk dhegy oky lke .`ed mb gix `ivene df xfege

scep dgix oi`e li`ed dyegk dliap `nip `lc ,ax opirny` `zeaxe .dpiny dliape

dl dxq` `l,`gixa dliapl mhtn dhegy oneyc opirny`e .dhegyl`wtn xcde

.`gix edi`àãáåò ãáòelvpy Ð`ae ,xepza

.xizde eiptl dyrnøçà øáã.xifg Ðïéà
éðôî ãçàë íéçñô éðù ïéìåöúáåøòúäÐ

icb elit`e ,eiiepnl `ly lk`p gqt `vnpe

oi`y dlhe.dfa df oitlgznúáåøòú åàì éàî
íéîòèlk`p gqt `vnpe ,iccdn inhtc Ð

.eiiepnl `lyíéôåâ úáåøòú éðôî àì`ly Ð

eaxrzie`lc oipnif ,dlhe icb elit`e .dfa df

ediizrc`.itlgi`e Ðêéçøë ìò éàî àìàÐ

dpin opirny ,dlhe icb elit`e dia ipzwc

la` ,xn`w miteb zaexrz iptnczaexrzl

.axc `zaeiz iediz `nip ,yiig `l minrhàëä
ïðé÷ñò éàîáyiig `lc dlhe icb ipzwc Ð

minrh zaexrzlo`lvy Ð.zexicw izyaéúù
êúòã à÷ìñ úåøéã÷?dxicwa gqt oilev ike Ð

úåøéã÷ éúù ïéòëo`kn cety Ðcetye,o`kn

lze.rvn`a xt` e` milgb ly lecbäãåøäÐ

.xepzd onøñåàgix dl qpkpy iptn ,mixfl Ð

.dnexzdúåáàåù.gixd z` Ðéåìì:xn`c Ð

`id `zlin e`l `gixi`pzk dizlin i`ce Ð

`gix dil zi` xi`n iax jigxk lrc ,dxn`

i`wc `ki` i`e .iqei iax oke ,`id `zlin

dizeek.dizeek i`wc `ed dcedi iax Ðàìà
àéä éàðú àîéì éî áøinewe`l jixv melk Ð

iaxk ixn`c `p` :xninle ,i`pzk dizlinl

e` .dil zil dcedi iaxc la` ,iqei iaxe xi`n

`nrhe .dizeek i`w inp dcedi iax :`nlic

ixyc.`gix da liir `l xaq `wc meyn Ð

àúìéî àçéø àîìò éìåëã áø êì øîàÐ

ziage) zppev ztc meyn dcedi iaxc `nrhe(

e`l inc .`gix da liir `le ,`id dtebn

dizeek i`pz iniiwc ab lr s`e .'ek dlr xnzi`

axc`dc .ielc dizeek `zklid Ðebilti`da

dxf dcear zkqna `diz za iab `axe iia`

)`gix :xn`e ielc dizhiya `ax dil mwe ,(a,eq

.`axk `zklid `axe iia`e ,`id `zlin e`l

iax ly enyn s`e .mipe`bd zaeyza `ed oke

.dl yiig `lc il xn`p wgvi oa xfril`àúéðéá
.bc Ðéåèéàãàøùéá éãäá.cg` xepza Ð

àáø äøñàà÷éæøôîàçúåëá äìëéîìyiy Ð

.`id `zlin `gix xaqwc meyn ,alg eaøáãì
øçà.zrxv Ðäðùîïéàá íéøáã äùîç

'åëå äàîåèáel` `l` lk`p oaxw jl oi` Ð

opirny`e .d`nehd z` dgec xeaiv oaxwe

axwc ab lr s`c ,oizipzniwet`l d`neha

ozaeg ici xeaivmilbxd ixiry inp ipzil :jixt dinwle .d`neha oilk`p oi` Ð!øåáéö éîìù éçáæ.xeaivl mixg` minly oi`y .zxvr iyak Ðäàîåèá àáù çñôäaex oebk Ð

.oi`nh xeaivåúìéçúîùäìéëàì àìà àá àìdehvpyk Ðgqt xwiroigcp xeav oi`e dgcp yi`n (d`neha izinl `pngx diixy ike ,"elk` itl" :aizkc ,dehvp dlik`l ÐÐ

.diixy dilkinl `zrc`àøîâéàî éèåòîì äùîç?il dnl `piipn Ð.d`neha oilk`p oi`e d`neha oi`a xeaiv zepaxw ipziløùò äùîç úâéâçzxvrl oicd `ede Ð,zekeqe

.hwp ediipin `cg `l`àåä øåáéö ïáø÷ã ïåéëaiigin cigie cigi lkc ab lr s` Ðwxta `nei zkqna ,lbxa mixag ztiq`a = `itepika `iz`c meyn ,xeaiv oaxw dil ixw Ð

) "el e`ived".(`,`päòáù ìë ïéîåìùú`wtpck Ð) dbibg zkqnc `nw wxta ol(`,h."mini zray 'dl bg eze` mzebge"nøåáéö éîìù éçáæ äéì éðú àä,minc ipin ody Ð

.minc ipin x`yl oicd `ede ,d`neha oilk`p oi`c opirny`e
àä
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éàî`iyw ,carica `l` ixy `l ielc qxhpewa yxity dn itl Ð minrh zaexrz e`l

.ielk ,ixy ded carica la` ,ipzw dlgzkl `kdc ?jixt dnàîéð`zaeiz iedz

miteb zaexrz meyn xq`c `d ?`iyew i`n :dniz Ð axcÐ,miyegk mdipyc `kid epiid

.minrh zaexrz `kilc

äøñàepiax wqet o`kn Ð 'ek `iwifxtn `ax

`diz zaa ixyc inp `axe ,axk mz

.yxetn mye ,dizeek xaq ivn (a,eq dxf dcear)

zet`l xzenc d`xp eply [milecb] mixepzae

ahid zeqekne li`ed ,`"cihyt eze` mr mgl

yiy y"peclt elit`e .zexcw izy oirk ied

wigxdlÐyiy ,xeq` `diy iaxl d`xp oi`

.hytzn ladde xepza daexn xie`

ikd:opiqxbà÷zay `igc `lc oeik ol rnyn

dl zi`c oeik" :qxb `le Ð d`neh `igc `l

"oinelyzÐwxta ,lirlc .jka ielz mrhd oi`y

zay `igc `lc opitli (a,r) "mixac el`"

oinelyz dil zi` inp gqt :cere .'ebe "mzebge"n

xyr dyng zbibg :cere .d`neh igce ,ipya

oinelyz dl zilc oiwxita xn`c o`nl `ki`

dyng meia milra e`nhp m`y milra d`neha

`peeb i`dk dizaeg zriaw meia efg `le xyrÐ

.oinelyz dl zil
ixiry
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Leçk äìéáð øNa íò BàìvL ïîL äèeçL øNa¯ §©§¨¨¥¤§¨¦§©§¥¨¨
àîòè éàî .øeñà¯eléôà :øîà éåìå .éããäî éîhtî ¨©©§¨¦©§¦¥£¨¥§¥¦¨©£¦

ïîL äìéáð øNa íò BàìvL Leçk äèeçL øNa¯ §©§¨¨¤§¨¦§©§¥¨¨¥
àîòè éàî .øzeî¯åàì àçéøå ,àeä àîìòa àçéø ¨©©§¨¥¨§¨§¨§¥¨¨

éãâa àúeìb Léø éa àcáeò éåì ãéáò .àéä àúléî¦§¨¦¨¥¥¦§¨¥¥¨¨¦§¦
éðtî ãçàk íéçñô éðL ïéìBö ïéà :éáéúéî .øçà øáãå§¨¨©¥¥¦¦¥¦§¥§¨¦§¤¨¦§¥
!éåìì àéL÷å ,íéîòè úáBøòz åàì éàî .úáBøòzä©©£¤©¨©£¤§¨¦§©§¨§¥¦
éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .ïéôeb úáBøòz éðtî ,àìŸ¦§¥©£¤¦¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc migqt(iying meil)

déì àëéøèöéà íéLãç éLàø éøéòNmi`a md mby xnel epzpynl §¦¥¨¥¢¨¦¦§§¦¨¥
epzpyna df oic dpyp did `l m`y ,d`nehaàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

xeaiv zepaxw lka mrhdy oeiky ,xnel jzrca dler did -
ixiryae ,'cren' mda xn`py meyn `ed ,d`nehd z` migecy

miycg iy`x,'ãòBî' eäa áéúk àì àä.d`neha e`eai `l okle ¨Ÿ§¦§¥
ïì òîLî à÷epzpyncmbéø÷éà Lãç Làø[`xwp-],'ãòBî's`e ¨©§©¨§ŸŸ¤¦§¥¥

,[d`neha mi`a mdééaàãk.xg` oipra iia` yxcy enke - ¦§©©¥
y`xy eprny dpnny iia` ly ezyxc z` `xnbd zyxtne

:'cren' `xwp ycegééaà øîàc(.hk ziprz)yceg ,àzL éàäc æenz §¨©©©¥©§©©¨
,milbxnd z` dyn glyy dpy dze` ly -deélî ééelî- ©¥©§©
,mei miyely ly `ln ezeyrl oic zia edexairáéúëc(eh ` dki`) ¦§¦

oaxegd lr edinxi zpiwaì ãòBî éìò àø÷''éøeça øBaL'd onif - ¨¨¨©¥¦§©¨
zxfg mei didiy ick ,fenz eze`l xeaird mei sqepy ,cren ilr
ixac lr l`xyi ipa ekay dlilde ,a`a dpenya milbxnd
zexecl dika mei meid eze` didie ,a`a dryz lil `ed milbxnd
oey`xd ycwnd zia oaxega 'ixega xeayl' zeprxetl okene
weqta `xwp xeaird mei `edy yceg y`xy `vnpe .ipyde

.'cren'
:`xnbd zxxanàøîéîìmrhdy cnll xacd `a m`d -eäleëc §¥§¨§§

`ed d`neha mi`a xeaivd zepaxwîmda xn`py jkeúà 'ãòBn' ¦¥¨
xxal yi ,ok m` .d`neha elit`e mpnfa mi`ay [eaxzd-]éðäðî§¨¨¥

éléî.'cren'n cenll yi jky el` mixac okidn - ¦¥
:ef dyxc zx`and `ziixa `xnbd d`ian,ïðaø eðúcxn`p §¨©¨¨

micrend zepaxw zyxt meiqa(cn bk `xwie)éãòBî úà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤£¥
'ä,'l`xUi ipA l`,øîBì ãeîìz äî`l`eðãîì àlL éôìoic ¤§¥¦§¨¥©©§©§¦¤Ÿ¨©§

,zepaxwa d`nehe zayd ziigcì àlàzepaxwçñôå ãéîú ¤¨§¨¦§¤©
eäa øîàpL[mda-]'BãòBîa',mzaxwd zegcl oi`y epcnlny ¤¤¡©§§£

maixwi `l` ,xg` onfleléôàå 'BãòBîa'cren eze` lg m`,úaMa §£©£¦©©¨
n cenll yi oke'BãòBîa'mpnfa miaixwy,äàîeèa eléôàåla` §£§£¦§§¨

ïéépî ,øeaéö úBðaø÷ øàLmeyn `l` .d`nehe zay migecy §¨¨§§¦¦©¦
øîàpLmicrend itqen zyxt seqa(hl hk xacna)'äì eNòz älà' ¤¤¡©¥¤©£©

,'íëéãòBîaxeaivd zepaxw lk iabl xen` 'mkicrena'y §£¥¤
.d`nehe zay migec md mby o`kne ,ef dyxtay

:`ziixad dkiynnúBaøì ïéépîd zgpnå øîBòyakd,Bnò áøwä ¦©¦§©¤§©¨¥¦
okeå íçlä ézLlk,ínò áøwäs` ,d`nehe zay migec md mby §¥©¤¤§©¨¥¦¨

xn`p myy qgpt zyxtay micrend itqen zyxta exkfp `ly
.'mkicrena'øîBì ãeîìzxen` zyxtay micrend zyxt seqa ©§©

(my `xwie),,'ìàøNé éða ìà 'ä éãòBî úà äLî øaãéå'epcnll ©§©¥Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥
yïleëì ãçà ãòBî Bòá÷ áeúkälkl 'cren' aezkd `xwy - ©¨§¨¥¤¨§¨

mlekly ,mgld izye xnerd zgpn s`e my mixkfpd zepaxwd
.zayde d`nehd iptn dgcp epi`e ,cren reaw

:`xnbd zl`eyéì änì éðä ìëåeprinydl aezkd jxved recn - §¨¨¥¨¨¦
cnlp epnne cg`a ic ixde ,xeaivd zepaxw lka 'cren' oeyl

:`xnbd daiyn .zepaxwd x`yl a` oipaaéëéøöeprinydl §¦¦
,mlekaàðîçø áúk éàca wx zazek dxezd dzid m`y ±,ãéîz §¦¨©©£¨¨¨¦

meyn ,zayde d`nehd z` dgecy gqtl epnn micnl epiid `l
càðéîà äåäwxyãéîz,dgecïkLaxwy dlrn ea yiøéãzlka £¨¨¦¨¨¦¤¥¨¦

,meiå`edy dxeng ezyecwy dlrn cerìéìëmilke` oi`e 'dl §¨¦
,llk epnnìáàoaxwçñtaxw epi` ixdy ,el` zelrn ea oi`y £¨¤©

lk`p x`yde ,mixhwp eixeni` wxe ,dpya zg` mrt `l`
y xeaq iziid okle ,milralàìjkl ,zaye d`neh dgcià÷ Ÿ¨

ïì òîLî.dgec `ed s`yàðîçø áúk éàåa 'cren'çñt`l ,cala ©§©¨§¦¨©©£¨¨¤©
iziidy meyn ,zaye d`neh dgecy cinzl epnn micnl epiid

`weecy xeaqçñtiptn ,dgecLxengàeäelhandy jkaLeðò ¤©¤¨
úøk Leðò ïéàc ãéîz ìáà ,úøk,elehia lràîéàxnel epl yi ± ¨¥£¨¨¦§¥¨¨¥¥¨

yàìjkl ,dgciïì òîLî à÷.dgec `ed s`y Ÿ¨©§©¨
àðîçø áúk éàåa wxézøz éðäoiicr ,gqte cinz ,mipyd el`a - §¦¨©©£¨¨¨¥©§¥

d`neh migecy xeaiv zepaxw x`yl mdn micnl epiid `l
c meyn ,zayeàðéîà äåäcàeä éðä,migec cala mipyd el`y - £¨¨¦¨¨¥

y meynïäa Lécg` lka,øeîç ãödyãéîzy jka xengøéãz ¥¨¤©¨¨¦¨¦
,zepaxwd x`yn `edå`edìéìëde ,gafnd lrçñtjka xeng §¨¦¤©

Lelhand,úøk Leðò àeäd mixengy meyne,zegcl mgeka yi m ¤¨¨¥
øeaéö úBðaø÷ øàL ìáà,xeng cv mda oi`yàîéày xn`p -àì £¨§¨¨§§¦¥¨Ÿ

jkitl ,egciàðîçø áúkmicrend itqen zyxta(my xacna)älà' ¨©©£¨¨¥¤
,'íëéãòBîa 'äì eNòzxeaivd zepaxw x`y lk lr 'cren' xikfdy ©£©§£¥¤

.migec md s`y epcnll ,dyxta mixkfpdàðîçø áúk éàåwx §¦¨©©£¨¨
'íëéãòBîa 'äì eNòz älà'epiid `l ,micrend itqen zyxta ¥¤©£©§£¥¤

c ,mgld izye xnerl micnlàðéîà äåä`weecúBðaø÷ øàL £¨¨¦¨§¨¨§§
,øtëì ïéàaä øeaéözevn lr xtkne ,dler axw sqen oaxw ixdy ¦©¨¦§©¥

md mixeng jk meyne ,dyrl wzipd dyrz `l zevn lre dyr
,zayde d`neh egcieøtëì ïéàa ïéàc íçlä ézLe øîBò ìáàlr £¨¤§¥©¤¤§¥¨¦§©¥

,oereäðéð àîìòa øézäì àlàdlik` xeqi` xizdl `l` mpi` ± ¤¨§©¦§¨§¨¦§
y xnel epl yi ,cala dycgd d`eazd lyàìd`neh egci Ÿ

,zayeïì òîLî à÷.migec md s`y ''d icren' weqtaáúk éàå ¨©§©¨§¦¨©
àðîçøiabl 'cren'eäééãeçì íçlä ézLe øîBòepiid `l ,mcal - ©£¨¨¤§¥©¤¤§©§

c ,migec xeaivd zepaxw x`y s`y mdn micnlàðéîà äåä£¨¨¦¨
,äaøcà`weecy ,jtidl xnel mb ozipyîBòéîélàc íçlä ézLe ø ©§©¨¤§¥©¤¤§©¦¦

,mgek dtiy -øézäì ïéàácd`neh egci okle ,dycgd d`eazd §¨¦§©¦
,zayeðä ìáàC`l` xizdl mi`a mpi`y xeaivd zepaxw x`y £¨¨¨

,dxtklàì,egciïì òîLî à÷.zaye d`neh migec md s`y Ÿ¨©§©¨
zepaxwy dpyna x`eand oicl xewnd z` `xnbd dx`iay xg`
edn `xnbd zx`an ,d`neha maixwdl xzen onf mdl reawy
ly `pzd zrca mi`xen`d exaqy dn d`iane .df xzid xcb
`id epzpyn m` el`y mzxaq it lrye .zekld dnka dpynd

.oldl zx`eand ryedi iax zrck s`
:`xnbd zxne`äeøáñ,daiyid ipa mi`xen`d exaq -éleëìc ¨§¨¦§¥

àîìò,ok `l yexita xn`y inn ueg] mi`pzd lk zrcly ± ¨§¨
y ,epzpyn ly `pzd zrc oke [oldlck,øeaéöa àéä äéeçc äàîeè§¨§¨¦§¦

df oi` ,d`neha miaxw xeaiv zepaxwy dkldd xcby ,xnelk
d`neha zepaxw aixwdl xeqi`d xzed xeaiv zepaxway meyn
zepaxwd zaxwde ,miiw d`neha aixwdl xeqi`d `l` ,ixnbl

,xeqi`d z` dgeced`neha miaixwnyk jklúBvøì õéö àéòa± ¨£¨¦§©
d`neha oaxwd z`ad lr ,lecb odkd yaely uivd xtkiy jixv

oevxl dlriy ickxyt`y dxezd dxn`y dny ,xnelk .
z` xiykn uivdy meyn `ed ,d`neha xeaiv zepaxw aixwdl

meyn `ed ,ok xnel exaqy mrhde .`nhpy oaxwdàpz àkéìc§¥¨©¨
øîàc déì úòîLcxaeq `edy eixacn epcnly `pz oi`y - §¨§©¥§¨©

yäãeäé éaø àlà ,øeaéöa äøzeä äàîeè,cala,àéðúcdïéa ,õéö §¨§¨§¦¤¨©¦§¨§©§¨¦¥
onfaBçöî ìò BðLiL,lecb odkd lyïéáeonfa,Bçöî ìò BðéàL ¤¤§©¦§¥¤¥©¦§
`edävøî,oevxl dlriy ick d`neha oaxwd zaxwd lr xtkn ± §©¤

lr gpen uivd did `ly onfa oaxwd `nhp m` s` ,jk meyne
,exiykn uivd ,lecb odkd ly egvnäãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨

,øîBà`weeceäéãBògpen `edy cera ±Bçöî ìòlecb odk ly ¥¥©¦§
`ed,ävøîm` la`eäéãBò ïéàgpen epi` ±.ävøî Bðéà ,Bçöî ìò §©¤¥¥©¦§¥§©¤

ïBòîL éaø Bì øîà,dcedi iaxlçéëBé íéøetkä íBéa ìBãb ïäks`y ¨©©¦¦§Ÿ¥¨§©¦¦¦©
,dvxn `ed lecb odk gvn lr uivd oi`ykL`edy drya ixd ¤
uivd ,miycwd ycewa dcear cearl qpkpBðéàgpen,Bçöî ìò ¥©¦§

e`ed mewn lknävøî.dry dze`a e`nhpy zepaxwd lrøîà §©¤¨©
Bì,dcedi iaxíéøetkä íBéì çpäs` dvxn uivy epnn gikez l`e ©©§©¦¦

yael lecb odkd oi`y onfay iptn ,lecb odkd gvn lr epi`yk
mpi` xeaiv zepaxwe ,xeaiv zepaxw `l` aixwn epi` ,uivd z`

iptn ,dvxiy uivl mikixv,øeaéöa äøzeä äàîehLzepaxw la` ¤§¨§¨§¦
`l` mdilr dvxn uivd oi` ,uiv ievix mikixve e`nhpy cigi

:`xnbd zwiicne .lecb odk ly egvn lr `edy dryaììkî± ¦§¨
,jkn rnynïBòîL éaøcmeia lecb odkn cenll ozipy xn`y §©¦¦§

,lecb odkd gvn lr gpen epi`y onfa mb dvxn uivdy mixetikd
,xeaiv zepaxw wx miaxw onf eze`ay s`øáñyäéeçc äàîeè ¨©§¨§¨

,øeaéöa àéä.uivd mdilr dvxiy mikixv xeaiv zepaxw s`e ¦§¦
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קלה ezny in` cenr fr sc ± iyily wxtmigqt
ãòåî åäá áéúë àì àäxeaiv zepaxw lk `dc ,d`neh egcil `le Ðol iwtp crenn

.onwlckãòåî éìò àø÷,deiln iieln milbxn geliyc fenz Ðelkeedcic mirax`

,ziprzc `xza wxta ,a`a dryzadrawedeycgd xeair meie .zexecl dika ea mdl

:cren ixw'åâå "äùî øáãéå".mgld izye xner iab `ed mipdk zxeza Ðåðãîì àìù
ãòåî ïäá øîàðù 'åë.d`nehe zay zegcl Ð

åãòåîáod elit`e ,opnf xeari `l :rnyn Ð

.zay `ed elit`e oi`nh'åâå åùòú äìàÐ

iab ,aizk qgpit zyxta.mitqenúåáøì ïééðî
øîåòáø÷äååîò" Ðmeia mziyre"mktipd'ebe

)`xwie.(bkíçìä éúùåmiyakde Ðoiaxwd

mixen` mpi`e mipdk zxeza xen`d odnr

.qgpit zyxtaøîåì ãåîìú`idd idliya Ð

"dyn xacie" :"fr e` ayk e` xey"c `zyxt

.'ebeéì äîì éðä ìëjpd izile cg aezkl Ð

.dipinøåáéö úåðáø÷ øàùdlerc .oitqen Ð

) `neia `ipzck ,dyr` zxtkndler oi` :(`,el

.dyrl wzipy dyrz `le dyr lr `l` d`a

øéúäì àìà ïéàá ïðéà íçìä éúùå øîåòz` Ð

.ycwna dfe dpicna df ,ycgdäåøáñÐ

oi`xen`djkitl ,ok oixeaq eid daiyi ipa

`nil :dinwl irac `d l`yil mdl jxved

.ryedi iaxk `lc oizipznäéåçãab lr s` Ð

dxyk`cd`neha izinl `pngxxzid e`l Ð

`lc `kid `l` ,`ed xenbigkzyin.oixedh

`ed xenb xzid e`lc oeike.iievxl uiv opira Ð

åçöî ìò åðùéù ïéád`neh drxi`y drya Ð

.zepaxwaçéëåé íéøåôëä íåéá ìåãâ ïäëÐ

.mipt zcear zryaåçöî ìò åðéàùoi` `dc Ð

[dpyd y`xa] opixn`ck ,adf icbaa my qpkp

)`,ek.xebipq dyrp xebihw oi`c (äöøîåm` Ð

lk :ol `niiw `dc ,d`neha e`azepaxw

iaxe .d`nehd z` oigec onf odl reawd xeaivd

i`e .xeaiva `id diegc d`neh dil zi` oerny

uivc meyn e`ld`neh` dvxneed `l Ð

.ixykzinøåáéöá äøúåä äàîåèùoaxw oi`e Ð

.cigi oaxw `l` ,uivd ievix jixv xeaivéìåëãå
àîìòixaq oizipzn mzqc opax jpd ,xnelk Ð

rbpy d`neh lr ,zelik` lr dvxn uivd oi`

ixiyae xyaaz`neh lr `l` ,milk`pd dgpn

.(oixeni`e) mivnwe mcdïéúéðúî àîéìÐ

lr s`e ,d`neha oi`a mgld izye xner :xn`c

uive ,uiv ievix opirac ab`l zelik``ivxn

miixiy o`k oi`y `vnpe Ðoivxpdunewd `l`

uivdy ecallired `l minc ipina oke .liren

uivmcdc ipzwe ,mcl `l` xyal.wxfpàìã
òùåäé éáøëie`x xya oi` m` :xn`c Ðoi` Ð

.ie`x mcøùá ïéà íàe` `nhpy oebk ,ie`x Ð

ca`py.wxfp mcd oi` Ðìåìoia yi xie` Ð

xaegn yakd y`x did `l .gafnl yak

nl,mizpia hrn xie` yiy ,gafz` xcqnde

yakd lr cner mixa`dzkxrn lr owxefe

.dwixf zevn miiwl mivrdäéáâ áéúë àä
ìëàú øùáäå.opira miiw xya :`nl` Ð
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éøéòù.jci` ipzil `le miycg iy`x ixiry ipzile :dniz Ð dil jixhvi` miycg iy`x

à÷ìñqgpit zyxtac ab lr s`e Ð cren eda aizk `l `d `pin` jzrc

ycg y`x inp aizkÐ`l qgpit zyxt seqa aizkc "mkicrena eyrz dl`"c `pin` ded

i`w `l inp ikdc .lbx ixwi`c ,dixza iaizkc miaeh mini x`y` `l` ycg y`x` i`w

.jenqa `xw edl opikxvne ,cinze zay`

ïëùoky :mz epiax yxit Ð xeng cv oda yi

dbibg) xn`c o`nke ,xeaicd iptl opyi

cinz zler xacna l`xyi eaixwdy dler :(`,e

:xy` oa wgvi epiax xne` ,miptd mgle .i`ed

elit` rnync ,dil opitli "cinz" aizkcn

cinzc yixcc o`n `ki` mipdk zxezae .zaya

ixzn ,edine ."cinz" dia azkcn zay igc

:wgvi epiax xne`e !edlek slinl ivn ded ediipin

ikd e`l i`c ,`kxit mey yi `nycÐi`n`

zenaic `nw wxtac :dywe .x`ya `xw jixv

ea yiy dyrz `l dgec dyr xninl ira (a,d)

cinze gqtl dn :jixte ,cinze gqtn zxkÐoky

zepaxw x`yn sili `l i`n`e ,xeaicd iptl opyi

.?`kd opiwqnck zay igcc xeaiv

àìãdxzed d`neh dil zi`c `pz ogky`

'xc `nle` i`n :xn`z m`e Ð dcedi 'x `l`

in"a ogky` ,daxc` ?dcedi iaxcn ith oerny

oerny 'xe dcedi 'xc (a,en oiaexir) "ede`ivedy

onwl ogky`c :xnel yie !dcedi iaxk dkld

diegc d`neh xaqc ,enr ewenpc iqei 'x (`,gr)

rnyn oizrnyac :wgvi epiaxl dniz .`id

diegc d`neh xn`c o`nlcÐ`l` diegc dpi`

,`xabc d`neh `d ?i`n`e ,uiv ievix ici lr

lr dvxn uivd oi`y it lr s` xeaiva diegcc

.(a,t) oiwxita opzck ,sebd z`neh

éáøiax Ð 'ek dvxn uivd xne` xfril`

onwlc .xfrl` 'x `le ,opiqxb xfril`

s` mc yi xfril` 'x xn`c oeik ,jinrhile :jixt

i`nl ,zelik` lr dvxn uivd xya oi`y it lr

.`zklid

àîéðmeyn rnynÐ ryedi 'xk `lc oizipzn

:dnize .xyae mc opirac dil `xiaqc

oi`y it lr s` mc yi inp dil `xiaq elit`c

oi`e diegc d`nehc jzrc `wlqc oeik ,xya

zelik` lr dvxn uivdÐoizipzn `iz` `l

.!mgld izy meyn dizeek

àîéð:wgvi epiaxl dniz Ð ryedi 'xk `lc

ipzwc `iz` ryedi iaxk jgxk lr `de

alge xya `nhpy it lr s` ,oiycwenae :`tiq

miiwÐmdipy e`nhp `d ,rnyn .mcd z` wxef

Ð!onwl xn`ck ,ryedi iaxk epiide ,wxef epi`
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epzpyna df oic dpyp did `l m`y ,d`nehaàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨

xeaiv zepaxw lka mrhdy oeiky ,xnel jzrca dler did -
ixiryae ,'cren' mda xn`py meyn `ed ,d`nehd z` migecy

miycg iy`x,'ãòBî' eäa áéúk àì àä.d`neha e`eai `l okle ¨Ÿ§¦§¥
ïì òîLî à÷epzpyncmbéø÷éà Lãç Làø[`xwp-],'ãòBî's`e ¨©§©¨§ŸŸ¤¦§¥¥

,[d`neha mi`a mdééaàãk.xg` oipra iia` yxcy enke - ¦§©©¥
y`xy eprny dpnny iia` ly ezyxc z` `xnbd zyxtne

:'cren' `xwp ycegééaà øîàc(.hk ziprz)yceg ,àzL éàäc æenz §¨©©©¥©§©©¨
,milbxnd z` dyn glyy dpy dze` ly -deélî ééelî- ©¥©§©
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oaxegd lr edinxi zpiwaì ãòBî éìò àø÷''éøeça øBaL'd onif - ¨¨¨©¥¦§©¨
zxfg mei didiy ick ,fenz eze`l xeaird mei sqepy ,cren ilr
ixac lr l`xyi ipa ekay dlilde ,a`a dpenya milbxnd
zexecl dika mei meid eze` didie ,a`a dryz lil `ed milbxnd
oey`xd ycwnd zia oaxega 'ixega xeayl' zeprxetl okene
weqta `xwp xeaird mei `edy yceg y`xy `vnpe .ipyde

.'cren'
:`xnbd zxxanàøîéîìmrhdy cnll xacd `a m`d -eäleëc §¥§¨§§

`ed d`neha mi`a xeaivd zepaxwîmda xn`py jkeúà 'ãòBn' ¦¥¨
xxal yi ,ok m` .d`neha elit`e mpnfa mi`ay [eaxzd-]éðäðî§¨¨¥

éléî.'cren'n cenll yi jky el` mixac okidn - ¦¥
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lk`p x`yde ,mixhwp eixeni` wxe ,dpya zg` mrt `l`
y xeaq iziid okle ,milralàìjkl ,zaye d`neh dgcià÷ Ÿ¨
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y meynïäa Lécg` lka,øeîç ãödyãéîzy jka xengøéãz ¥¨¤©¨¨¦¨¦
,zepaxwd x`yn `edå`edìéìëde ,gafnd lrçñtjka xeng §¨¦¤©
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øeaéö úBðaø÷ øàL ìáà,xeng cv mda oi`yàîéày xn`p -àì £¨§¨¨§§¦¥¨Ÿ
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,'íëéãòBîa 'äì eNòzxeaivd zepaxw x`y lk lr 'cren' xikfdy ©£©§£¥¤
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'íëéãòBîa 'äì eNòz älà'epiid `l ,micrend itqen zyxta ¥¤©£©§£¥¤
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,øtëì ïéàaä øeaéözevn lr xtkne ,dler axw sqen oaxw ixdy ¦©¨¦§©¥

md mixeng jk meyne ,dyrl wzipd dyrz `l zevn lre dyr
,zayde d`neh egcieøtëì ïéàa ïéàc íçlä ézLe øîBò ìáàlr £¨¤§¥©¤¤§¥¨¦§©¥

,oereäðéð àîìòa øézäì àlàdlik` xeqi` xizdl `l` mpi` ± ¤¨§©¦§¨§¨¦§
y xnel epl yi ,cala dycgd d`eazd lyàìd`neh egci Ÿ

,zayeïì òîLî à÷.migec md s`y ''d icren' weqtaáúk éàå ¨©§©¨§¦¨©
àðîçøiabl 'cren'eäééãeçì íçlä ézLe øîBòepiid `l ,mcal - ©£¨¨¤§¥©¤¤§©§

c ,migec xeaivd zepaxw x`y s`y mdn micnlàðéîà äåä£¨¨¦¨
,äaøcà`weecy ,jtidl xnel mb ozipyîBòéîélàc íçlä ézLe ø ©§©¨¤§¥©¤¤§©¦¦

,mgek dtiy -øézäì ïéàácd`neh egci okle ,dycgd d`eazd §¨¦§©¦
,zayeðä ìáàC`l` xizdl mi`a mpi`y xeaivd zepaxw x`y £¨¨¨

,dxtklàì,egciïì òîLî à÷.zaye d`neh migec md s`y Ÿ¨©§©¨
zepaxwy dpyna x`eand oicl xewnd z` `xnbd dx`iay xg`
edn `xnbd zx`an ,d`neha maixwdl xzen onf mdl reawy
ly `pzd zrca mi`xen`d exaqy dn d`iane .df xzid xcb
`id epzpyn m` el`y mzxaq it lrye .zekld dnka dpynd

.oldl zx`eand ryedi iax zrck s`
:`xnbd zxne`äeøáñ,daiyid ipa mi`xen`d exaq -éleëìc ¨§¨¦§¥

àîìò,ok `l yexita xn`y inn ueg] mi`pzd lk zrcly ± ¨§¨
y ,epzpyn ly `pzd zrc oke [oldlck,øeaéöa àéä äéeçc äàîeè§¨§¨¦§¦

df oi` ,d`neha miaxw xeaiv zepaxwy dkldd xcby ,xnelk
d`neha zepaxw aixwdl xeqi`d xzed xeaiv zepaxway meyn
zepaxwd zaxwde ,miiw d`neha aixwdl xeqi`d `l` ,ixnbl

,xeqi`d z` dgeced`neha miaixwnyk jklúBvøì õéö àéòa± ¨£¨¦§©
d`neha oaxwd z`ad lr ,lecb odkd yaely uivd xtkiy jixv

oevxl dlriy ickxyt`y dxezd dxn`y dny ,xnelk .
z` xiykn uivdy meyn `ed ,d`neha xeaiv zepaxw aixwdl

meyn `ed ,ok xnel exaqy mrhde .`nhpy oaxwdàpz àkéìc§¥¨©¨
øîàc déì úòîLcxaeq `edy eixacn epcnly `pz oi`y - §¨§©¥§¨©

yäãeäé éaø àlà ,øeaéöa äøzeä äàîeè,cala,àéðúcdïéa ,õéö §¨§¨§¦¤¨©¦§¨§©§¨¦¥
onfaBçöî ìò BðLiL,lecb odkd lyïéáeonfa,Bçöî ìò BðéàL ¤¤§©¦§¥¤¥©¦§
`edävøî,oevxl dlriy ick d`neha oaxwd zaxwd lr xtkn ± §©¤

lr gpen uivd did `ly onfa oaxwd `nhp m` s` ,jk meyne
,exiykn uivd ,lecb odkd ly egvnäãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨

,øîBà`weeceäéãBògpen `edy cera ±Bçöî ìòlecb odk ly ¥¥©¦§
`ed,ävøîm` la`eäéãBò ïéàgpen epi` ±.ävøî Bðéà ,Bçöî ìò §©¤¥¥©¦§¥§©¤

ïBòîL éaø Bì øîà,dcedi iaxlçéëBé íéøetkä íBéa ìBãb ïäks`y ¨©©¦¦§Ÿ¥¨§©¦¦¦©
,dvxn `ed lecb odk gvn lr uivd oi`ykL`edy drya ixd ¤
uivd ,miycwd ycewa dcear cearl qpkpBðéàgpen,Bçöî ìò ¥©¦§

e`ed mewn lknävøî.dry dze`a e`nhpy zepaxwd lrøîà §©¤¨©
Bì,dcedi iaxíéøetkä íBéì çpäs` dvxn uivy epnn gikez l`e ©©§©¦¦

yael lecb odkd oi`y onfay iptn ,lecb odkd gvn lr epi`yk
mpi` xeaiv zepaxwe ,xeaiv zepaxw `l` aixwn epi` ,uivd z`

iptn ,dvxiy uivl mikixv,øeaéöa äøzeä äàîehLzepaxw la` ¤§¨§¨§¦
`l` mdilr dvxn uivd oi` ,uiv ievix mikixve e`nhpy cigi

:`xnbd zwiicne .lecb odk ly egvn lr `edy dryaììkî± ¦§¨
,jkn rnynïBòîL éaøcmeia lecb odkn cenll ozipy xn`y §©¦¦§

,lecb odkd gvn lr gpen epi`y onfa mb dvxn uivdy mixetikd
,xeaiv zepaxw wx miaxw onf eze`ay s`øáñyäéeçc äàîeè ¨©§¨§¨

,øeaéöa àéä.uivd mdilr dvxiy mikixv xeaiv zepaxw s`e ¦§¦
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc migqt(iying meil)

:ryedi iax ixac lr `xnbd dywnéì änì éàø÷ éøz éðäårecne ± §¨¥§¥§¨¥¨¨¦
`l` mcd z` miwxef oi`y cenll ick zeyxc izy ep` mikixv
'ebe jtyi jigaf mce'n mbe 'mcde xyad'n mb ,ie`x xyadyk

:`xnbd daiyn .'lk`z xyadeãçziyre'] zg` dyxc ± ©
dxn`p ['mcde xyad jizelerãçå ,äìBòadxn`p zg` dyxce ± §¨§©

,íéîìLamd ,'jigaf'y 'lk`z xyade 'ebe jtyi jigaf mce' epiide ¦§¨¦
minly igaf.àëéøöeef dkld epcnll dxezd dkxvede ± §¦¨

meyn ,mdipyaàðîçø áúk éàcoic zazek dxezd dzid m`y ± §¦¨©©£¨¨
wx dfàðéîà äåä ,äìBòay ,xnel leki iziid -àøéîçc àéä äìBò §¨£¨¨¦¨¨¦©£¦¨

meyn ,dlera `l` mc oi` xya oi` m`y dxezd dxingd `ly ±
,`id daeyg dleryìéìk ïkL,jk meyne ,'dl dlek daxw `id ± ¤¥¨¦

,ie`x xyad oi` m` mcd z` aixwdl oi`y da mixingnìáà£¨
éøéîç àìc íéîìLlk`p mxya ixdy ,dlerk mixeng mpi`y ± §¨¦§Ÿ£¦¦

,milralàîéày ,xnel il yi ±àì`la mc oi`y oicd mda xn`p ¥¨Ÿ
.[xyaàðîçø áúk éàåwx df oic zazek dxezd dzid m`e ± §¦¨©©£¨¨

aäaøcà àðéîà äåä ,íéîìL,dketd `xaq xnel leki iziid ± §¨¦£¨¨¦¨©§©¨
`xneg mda yiy minly wxyeäa úéàcmda yiy ±,úBìéëà ézL §¦§§¥£¦

,milral lk`pd wlge ,gafnl axwd wlg mda yiy ,xnelk
,mc oi` xya oi` m`y dxezd dxn`úéìc äìBò ìáà[oi`y-]da £¨¨§¥¨

,úBìéëà ézL,gafnd iab lr daxw dlek `l`àîéàil yi ± §¥£¦¥¨
y ,xnelàìxya `la mc oi`y oicd da xn`p,ïì òîLî à÷jkl ± Ÿ¨©§©¨

oi` xya oi` m`y minlya mbe dlera mb dxezd epl drinyd
.mc

:`xnbd dywn,'ìëàz øNaäå' áéúëä ,énð øæòéìà éaøårnyne §©¦¡¦¤¤©¦¨§¦§©¨¨Ÿ¥
,'jtyi jigaf mce' okl mcew xn`py dn z` liabdl weqtd `ay
:`xnbd zvxzn .xyad z` lek`l xyt`y ote`a `l` df oi`y

Cì øîà,xfril` iaxàeäämce' xg` 'lk`z xyade' xn`py dn ± ¨©¨©
,'jtyi jigafdéì éòaéî,minlya xg` oic epcnll ick jxvp - ¦¨¥¥

.ícä ÷øfiL ãò ,äìéëàa øzeî øNaä ïéàL¤¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥©¨
:`xnbd dywn,éëä éàep` 'lk`z xyade'n ,xfril` iax zrcly ¦¨¦

,mcd wxfpy mcew minlyd xyan lek`l xeq`y miyxecàîéà¥¨
àúàc àeä éëäì délek,ef dyxcl `a weqtd lky xnel jl yi ± ¥§¨¦©£¨

jigaf mce' xg` 'lk`z xyade' xn`py dnn `id dyxcd ixdy
ok m`e ,xzein epi` 'jtyi jigaf mce' xn`py dny `vnpe ,'jtyi

dy xfril` iax xn`y oicd ,dywícaxwøNa íL ïéàL ét ìò óà ¨©©¦¤¥¨¨¨
,ie`xïìðî:`xnbd zvxzn .eyxcl epl oipn ±Cì øîàiax §¨¨¨©¨

xeq`y cnll ick wx `a weqtd lky xnel ozip `l ,xfril`
y iptn ,dwixf mcew minlyd xyan lek`làðîçø áBzëð ,ïk íà¦¥¦§©£¨¨

dligz aezkl dxezl did ±øãäå ,'ìëàz øNaä'ok xg`e -íãå' ©¨¨Ÿ¥©£©§©
éçáæàLéøa áéúëãk ,'CôMé Edler iabl weqtd zligzay myke ± §¨¤¦¨¥§¦§¦§¥¨

xn`péúBìBò úéNòå''ícäå øNaä Elkne ,mcl xyad mcwede §¨¦¨¤©¨¨§©¨
ixdy ,mcd zwixf xg`l cr lk`p xyad oi`y micnl epiid mewn
xg` jetyiy dfn rnyn didiy 'jetyz jigaf mce' xn`p `l
zlik` mcew mcd wxfiy ernyny ,'jtyi' `l` ,xyad zlik`

,xyaddéîc÷àc àðL éàîdxezd dnicwd recne ±éçáæ íã'ì'E ©§¨§©§§¥§©§¨¤
,mipic ipy cnll weqtd `a i`ce `l` ,'lk`z xyade'l mcew

edpéî òîLd z` miwxefy weqtd on cenll yie ±ét ìò óà íc §©¦¨¨©©¦
øNa ïéàL,ie`xdpéî òîLe,weqtd cnln cere ±øzeî øNaä ïéàL ¤¥¨¨§©¦¨¤¥©¨¨¨

.ícä ÷øfiL ãò äìéëàa©£¦¨©¤¦¨¥©¨
:`xnbd zxne`òLBäé éaøåepcnll ick jxvp weqtd lky xaeqy §©¦§ª©

y oicd ,xya `la mc oi`y÷øfiL ãò äìéëàa øzeî øNaä ïéà¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥
,ícäa ezhiyløîBçå ì÷mixeni`nàeä,cnlpéëc ïéøeîéà äîe ©¨©¨¤¨¥¦§¦

eäðúéì,eca` e` e`nhpy oebk ,daxwdl miie`x mpi`yky -àì ¥©§Ÿ
éákòîmewn lkne ,lk`idln xyad z` miakrn mpi` ±ék §©§¦¦

eäðúéà,daxwdl miie`x mdyk ±éákòîxyad z` md miakrn ± ¦©§§©§¦
,mzxhwd xg`l cr lk`idlndéúéì éëc ícepi`yk elit`y - ¨§¦¥¥

`ed dwixfl ie`x,ákòîlek`l xeq` ,ca`p e` mcd `nhp m`y §©¥
,xyad z`déúéà ék,dwixfl ie`xe miiw `edyk -ïkL ìk àì ¦¦¥Ÿ¨¤¥

ákòîc.ezwixf xg` cr xyad zlik` z` `ed ¦§©¥

:`xnbd zxne`,øæòéìà éaøåcr lk`p xyad oi`y oicdy xn`y §©¦¡¦¤¤
s`y ,xaeq ,'lk`z xyade' xn`py dnn cnlp ,mcd zwixf xg`

y minrt ,xnege lwa df oic cenll ozipyàéúàc àúléîxacy - ¦§¨§¨§¨
cnlpdàø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷aezazke dxezd dgxh - §©¨¤¨©§¨©¨§¨

.xexiaa
:`xnbd zxne`òLBäé éaøåy xaeq `edy meyn ,ok xaeq epi`ìk §©¦§ª©¨

ïðéLøc Løãîì àkéàc àëéä,dxeza xezii xn`py mewn lk - ¥¨§¦¨§¦§¨¨§¦©
yi ,xg` xacl e` ,xnege lwa cnlpd xacl e` eyxecl xyt`e
mc oi`y cnll ,weqtd xezii z` yxc okle ,xg` xacl eyxcl

.xya `la
dni`zn dpi` epzpyny le`yl dligzdy dnl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .ryedi iax ixac mràzLäxg` zrk - ©§¨
,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn dx`azpyïéúéðúî àîéìm`d ± ¥¨©§¦¦

`id epzpyny xn`pøîàc ïåéëc ,òLBäé éaøk àìcryedi iax §Ÿ§©¦§ª©§¥¨§¨©
mcd z` wexfl ickyézøz ïðéòaxyade mcd eidiy jixv - ¨¦©©§¥

jxev yi d`neha xeaiv oaxw aixwdl icky oeike ,miie`x mdipy
,dxzed `le xeaiva `id diegc d`neh ixdy ,uivd ievixaõéöå§¦

úBìéëààlk`pd xac lr -,ävøî àìlre mcd lr wx `l` ©£¦Ÿ§©¤
ok m` ,zegpn ly mivnwdéúà éëéäzepaxwd mi`a ji` - ¥¦¨¥

dpyna mix`eand,äàîeèauivd oi`e ,mxya `nhpy oeik ixde §§¨
xyt` i` ,ryedi iax zrcle ,ie`x xya o`k oi` ixd ,eilr dvxn
zepaxw miaixwny dxn`y epzpyn ok m`e ,mnc z` wexfl

.ryedi iax zrck `ly `id ,d`neha
:`xnbd zvxznàîéz eléôàzrck s` `id epzpyny xnel yi ± £¦¥¨
àlà ,òLBäé éaøxnel jixvøáñ÷xaeqy -,òLBäé éaøyõévä ©¦§ª©¤¨¨¨©©¦§ª©©¦

ävøî`l` ,mivnwde mcd lr wx `lìòlkìBòäïélr dxhwdl §©¤©¨¦
df ixd ,mdilr dvxn uivdy oeike ,mixeni`d lr s`e ,gafnd
wexfl xyt` okle ,ie`x xya o`k yiy `vnpe ,e`nhp `ly enk

.mnc z`
:`xnbd dywnçpéz àäz` aixwdl xyt` ji` ayiil ozip ok` ± ¨¦©

díéçáæmeyn ,d`neha dpyna miiepndàkéàcmda yiy ± §¨¦§¦¨
d mixeni`ïéìBòmda yiy aygp ,uivd ievix zngne ,gafnd lr ¦
,ie`x xyaíçlä ézLe øîBò àlà,dpyna md s` miiepndàkéìc ¤¨¤§¥©¤¤§¥¨

d miwlg mda oi`y ±ïéìBòzgpn ly unewd caln ,gafnd lr ¦
,zendaa mcd zwixf cbpk cner `edy xnerdøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

oi`y ryedi iax zrcl d`neha maixwdl ozip cvik x`ap ji` ±
aixwdl oi` ok enke ,ie`x xya yi ok m` `l` mcd z` miaixwn
.dlik`l ie`xd wlg miixiydn yi ok m` `l` ,zegpn ly unew

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` ±énð òLBäé éaø øîà ék ¨§¦¦¨©©¦§ª©©¦
ryedi iax xn`yk s` ±ézøz ïðéòác,mcd z` wexfl icky ± §¨¦©©§¥

`l` ok xn` `l ,miie`x mdipy mcde xyad eidiy jixvíéçáæa¦§¨¦
la` ,oaxwl zehgypd zendaa ±øîà àì úBçðîaegpnay ,okz ¦§¨Ÿ¨©

jkle ,miixiyd eca`p m` s` axw unewdy ryedi iax dcen
.eaixwdl ick unewd lr dvxn uivdy dna ic xnerd zgpna

:`xnbd dywnåikøîà àì úBçðîaz` xihwdl icky ryedi iax §§§¨Ÿ¨©
,dlik`l miie`x miixiyd eidiy jixv unewdïðúäå(.ek zegpn) §¨§©

y dgpnäéøéL eàîèðy e`äéøéL eãáà,unewd axwedy mcew ¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨
úcîkly ezhiyl ±øæòéìà éaøzepaxwd mc z` miwxefy xaeqd §¦©©¦¡¦¤¤

,ie`x xyad oi`y s`äøéLk,dvnew z` xihwdl dgpndúcîk §¥¨§¦©
ly ezhiyle ±òLBäé éaø,xya oi` mc oi` m`y xaeqdäìeñt ©¦§ª©§¨

iax xaeq zegpna mby ixd .unewd z` xihwn oi`e ,dgpnd
dn :`xnbd zvxzn .miie`x miixiydyk wx axw unewdy ryedi
eca` e` dixiiy e`nhpy dgpny zegpna dpynd dxn`y

epiid ,'dleqt ryedi iax zcnk',úcîk àìå úcîk,xnelk §¦©§Ÿ§¦©
:`xnbd zx`ane .jk xaeq `edy `le ,ekxc it lr `id ef dkldy

`id dpyndúcîk±ly ezhiykézøz ïðéòác òLBäé éaøicky ± §¦©©¦§ª©§¨¦©©§¥
,miie`x mdipy eidi xyade mcdy jixv mcd z` wexflàìå§Ÿ

úcîkly ezrck dpi` la` ±òLBäé éaø eléàc ,òLBäé éaøenvr §¦©©¦§ª©§¦©¦§ª©
wxøîà íéçáæala` ,miie`x mdipy mcde xyad eidiy jixvy ¦§¨¦¨©
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ezny ina cenr fr sc ± iyily wxtmigqt
éàø÷ éøú éðäå.il dnl ryedi iaxl Ðíéîìùá ãçå.minly = jigaf Ðìéìë ïëùÐ

opixngne ,`aiyg jklid.daïë íà,dlik`a xya xizn mcc xninl `z` ilekc Ð

.xya oi`y it lr s` mc xninl e`leøãäå ìëàú êéçáæ øùáå áåúëìíãäåêôùéÐ

inp rnyn iedemcde`py i`n .jetyz mcde aizk `l `dc ,dlik`l mcew dlgz jtyi

?`yixa jtyi jigaf mcl dincw`cäðéî òîù
.mewn lkn "jtyi jigaf mce" yxcnl Ð

éáëòî àì åäðúéì éëã íéøåîéàe`nhp oebke Ð

eca` e`oxn`ck ,xya zlik` iakrn `l Ð

) "hgyp cinz"a.(a,hp lirléáëòî åäðúéà éë
.mzd oxn`ck ,xya zlik` Ðäéúéì éëã íã

áëòîoi` mc oi` m` ecen ediieexz `dc Ð

zlgznc ,xya,oixq`p od oycwddxtkedpi`

,mca `l` d`amipdke.ekf `w deab ogleyn

dizil dxtkc oeike?lf` `kidl `xeqi` Ð

òùåäé éáøë àìã àîéì,xcdn `w dizlin` Ð

.ryedi iaxk `lc oizipzn lirl oxn`cïðéòá
éúøú.xyae mc Ðõéöåàì úåìéëààéöøîÐ

ivxnc dicegl mc `l` `kil xya `zydeuiv

.d`neha ez` `lc inp ikd ,dlräöøî õéöä
ïéìåòä ìòz`neh lr Ðoixhwpdlrmiy`d

oixeni` epiidc`ki` i`c ryedi iax icen Ð

xn`ck ,mcd z` wxef gafn zlik`l alg zifk

) oiwxita `ziixaa onwlryedi iax ,(`,hr

zifk odn xiizypy dxezay migafd lk :xne`

alg zifk e` xya.mcd wxef Ðéúùå øîåò
ïéìåò àëéìã íçìä`edy unewd cal Ð

miixiya la` ,migafa mc zwixfk dgpna`kil

izxz ryedi iax irac oeike .dxhwdjixv Ð

unew zeidlmiixiyemiixiy `kde ,oiniiw

zelik` dilekc mgld izye .`kilelit` Ð

`nlya .`kil inp `cgdil zi`c xfril` iaxl

zelik` lr dvxn uivd`lc o`nk edlek Ð

.edpip enhi`òùåäé éáø øîà éëopirac Ð

.izxzäéøéù åàîèðxg`l dgpn ly Ð

,dvnwpy`l oiicre.dvnew xhwpéáø úãîë
øæòéìà) migafa xne` didy Ðs` mc :(`,cw

xya oi`y it lr,dvnew xihwdl dxiyk Ð

.milrad exhtpe'åë àðú éàä ïàîå`kid Ð

ikd xn`c `pz ogky`?iqei iaxc dizlin

.oizrnya onwl `yxtinòùåäé éáø øáñ÷ àìà
úåìéëà ìò äöøî õéöäoizipzn `nwezine Ð

,inp mgld izy iabe ,izxz `ki` `dc ,diail`

zelik` lr dvxn uivc oeikdil ded Ð

.ycwna oixizne ,`xwirnkåàîèð éëä éà
äéøéùoeik Ðe`nhpci`n` ,ryedi iaxl

oileqt?dleqt ipzw ik :ipyneÐeca``dixiy

etxype.dixiyäéøéù åàîèð àìàiaxc oeik Ð

.bilt dlr `l ryediéáøì äì éðú÷ ïàîì
'åëå øæòéìà,d`py in ixac epl ricedl Ð

ezcnlc xfril` iax ixac da epricedl

dxiyk?.'ek xnel yi `zyd `hiyt .dinza !

,dlr bilt ryedi iax jigxk lr :`hiyt `l`

`zeaxe .`ipz da liqt ryedi iaxc opirny`le

`pira `zi`c ab lr s`c :opirny`.leqt Ð

ïéìåòä ìò àìåi`c .alg epiidc Ðivxncg`

ediipinleqt i`n` Ð?àéù÷ àì àìàÐ

oizipzn .ryedi iaxce oizipzniaxce ,caric Ð

ryedidezii` i`e ,ira izxz dlgzkl Ðxykzn Ð.caricìñôð.mei leaha Ð'åë òîùî ãáòéã äìåñôã àãç.`id `ztwz` Ðãåòådvnew xihwdl dleqt rnyn inp i` Ð

.ipzw dlgzkl oi`a oizipzn ,dlgzkl
ãéçéá
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ïéàùixz dia zi`c minly `wec `ni` :dniz Ð mcd wxfiy cr dlik`a xzip xya

opzck ,mcd wxfpy xg` dlirn da zilc `kid ik `ni`c ?olpn dler la` ,zelik`

minlya `xw i`dc ,dwixf mcew dlirn inp da zil ,(`,h) "serd z`hg" wxta dlirna

'xc :uxzn mdxa` oa oeyny epiaxe .`xneg jd aiyg `l xfril` 'xc :xnel yie !aizk

,ryedi 'xc xnege lwn dler sili xfril`

.jenqa xn`ck `xw dl azke gxh minlyae

øîåò`ki` i`n oiler `kilc mgld izye

dn mgld izyae :xn`z m`e Ð xninl

dtepz meyn :xnel yie ?d`neha oi`a jiiy

.eda zi`c

øáñ÷Ð oilerd lr dvxn uivd ryedi 'x

dlera `xw witn dn oiprl :xn`z m`e

:xnel yie !dvxn uivd `ld ?mc oi` xya oi` m`

.uiv dvxn `lc ,sexye cea` oiprl

éëÐ xn` `l zegpna migafa ryedi 'x xn`

e`lae ,melk uxiz `l mgld izyn `zyd

.xity jixt ikdàìàipzw ryedi 'x `hiyt

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð dl

`le ,izxz irac ryedi 'x zcnk lirlck ipyn

dvxn uivd dil `xiaq edi`c ryedi 'x zcnk

lr.dvxn `lc ol `xiaq op`e ,zelik`
`d
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.íéîìLa ãçå äìBòa ãç ?éì änì éàø÷ éøz éðäå§¨¥§¥§¨¥¨¨¦©§¨§©¦§¨¦
äìBòa àðîçø áúk éàc ,àëéøöe¯äìBò :àðéîà äåä §¦¨§¦¨©©£¨¨§¨£¨¨¦¨¨

éøéîç àìc íéîìL ìáà .ìéìk ïkL ,àøéîçc àéä¯ ¦©£¦¨¤¥¨¦£¨§¨¦§¨£¦¦
íéîìL àðîçø áúk éàå .àì àîéà¯:àðéîà äåä ¥¨¨§¦¨©©£¨¨§¨¦£¨¨¦¨

da úéìc äìBò ìáà .úBìéëà ézL eäa úéàc ,äaøcà©§©¨§¦§§¥£¦£¨¨§¥¨
úBìéëà ézL¯øæòéìà éaøå .ïì òîLî à÷ ,àì àîéà §¥£¦¥¨¨¨©§©¨§©¦¡¦¤¤

éòaéî àeää :Cì øîà !"ìëàz øNaäå" áéúëä ,éîð©¦¨§¦§©¨¨Ÿ©¨©¨©¦¨¥
éà .ícä ÷øfiL ãò äìéëàa øzeî øNaä ïéàL déì¥¤¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥©¨¦
ét ìò óà íc ,àúàc àeä éëäì déìek :àîéà ,éëä̈¦¥¨¥§¨¦©£¨¨©©¦
àðîçø áBzëð ïk íà :Cì øîà ?ïìðî øNa íL ïéàL¤¥¨¨¨§¨©¨©¨¦¥¦§©£¨¨

éçáæ íãå" øãäå "ìëàz øNaä"áéúëãk ,"CôMé E ©¨¨Ÿ©©£©§©§¨¤¦¨¥§¦§¦
éúìò úéNòå" àLéøaàðL éàî ."ícäå øNaä E §¥¨§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨©§¨

éçáæ íã"ì déîc÷àc"E¯íc :dpéî òîL¯ìò óà §©§§¥§©§¨¤§©¦¨¨©©
äìéëàa øzeî øNaä ïéàL :dpéî òîLe ,øNa ïéàL ét¦¤¥¨¨§©¦¨¤¥©¨¨¨©£¦¨

ícä ÷øfiL ãò äìéëàa øzeî øNaä ïéà ,òLBäé éaøå .ícä ÷øfiL ãò¯:àeä øîBçå ì÷ ©¤¦¨¥©¨§©¦§ª©¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥©¨©¨¤
eäðúéà ék ,éákòî àì eäðúéì éëc ïéøeîéà äîe¯íc ,éákòî¯ákòî déúéì éëc¯déúéà ék ¨¥¦§¦¥©§¨§©§¦¦¦©§§©§¦¨§¦¥¥§©¥¦¦¥

øîBçå ì÷a àéúàc àúléî :øæòéìà éaøå !ákòîc ïkL ìk àì¯éaøå .àø÷ dì áúëå çøè Ÿ¨¤¥¦§©¥§©¦¡¦¤¤¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨§©¦
Løãîì àkéàc àëéä ìk :òLBäé¯ïåéëc ,òLBäé éaøk àìc ïéúéðúî àîéì àzLä .ïðéLøc §ª©¨¥¨§¦¨§¦§¨¨§¦©¨§¨¥¨©§¦¦§¨§©¦§ª©§¥¨

ävøî àì úBìéëàà õéöå ,ézøz ïðéòa øîàc¯.òLBäé éaø àîéz eléôà ?äàîeèa éúà éëéä §¨©¨¥©©§¥§¦©£¦Ÿ§©¤¥¦¨¥§§¨£¦¥¨©¦§ª©
øîBò àlà .ïéìBò àkéàc ,íéçáæ çðéz àä .ïéìBòä ìò ävøî õévä :òLBäé éaø øáñ÷ àlà¤¨¨¨©©¦§ª©©¦§©¤©¨¦¨¥©§¨¦§¦¨¦¤¨¤
ézøz ïðéòác éîð òLBäé éaø øîà ék :éøîà ?øîéîì àkéà éàî ,ïéìBò àkéìc ,íçlä ézLe§¥©¤¤§¥¨¦©¦¨§¥©¨§¦¦¨©©¦§ª©©¦§¨¥©©§¥

¯,äéøéL eàîèð :ïðúäå !?øîà àì úBçðnáe .øîà àì úBçðna ,íéçáfaäéøéL eãáà¯úcîk ©§¨¦©§¨Ÿ¨©©§¨Ÿ¨©§¨§©¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨§¦©
òLBäé éaø úcîk .úcîk àìå úcîk .dìeñt òLBäé éaø úcîk ,äøéLk øæòéìà éaø¯ïðéòác ©¦¡¦¤¤§¥¨§¦©©¦§ª©§¨§¦©§Ÿ§¦©§¦©©¦§ª©§¨¥©

øîà àì úBçðna ,øîà íéçáfa òLBäé éaø eléàc ,òLBäé éaø úcîk àìå ,ézøz¯éàä eléàå ©§¥§Ÿ§¦©©¦§ª©§¦©¦§ª©©§¨¦¨©©§¨Ÿ¨©§¦©
øîà ,àéðz ,ãBòå ?dépéî éôè øéîçîe déúååk éà÷c àpz éàä epîe .úBçðna eléôà øáñ àpz©¨¨©£¦©§¨©©©¨§¨¥§¨¥©§¦§¥¦¥§©§¨¨©
íéçáfa òLBäé éaø éøáãå ,íéçáfáe úBçðna øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø :éñBé éaø©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨©§¨¦§¦§¥©¦§ª©©§¨¦

íéçáfa øæòéìà éaø éøác .úBçðnáe¯éaø éøáãå ,øNa íL ïéàL ét ìò óà íc :øîBà äéäL ©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨¦¤¨¨¥¨©©¦¤¥¨¨¨§¦§¥©¦
øæòéìà éaø éøác .íc ïéà øNa ïéà íà ,øNa ïéà íc ïéà íà :øîBà äéäL ,íéçáfa òLBäé§ª©©§¨¦¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤

úBçðna¯úBçðna òLBäé éaø éøác ,íéøéL ïéàL ét ìò óà õîB÷ :øîBà äéäL¯äéäL ©§¨¤¨¨¥¤©©¦¤¥§¨¦¦§¥©¦§ª©©§¨¤¨¨
õévä :òLBäé éaø øáñ÷ ,àlà .õîB÷ ïéà íéøéL ïéà íà ,íéøéL ïéà õîB÷ ïéà íà :øîBà¥¦¥¤¥§¨¦¦¥§¨¦¥¤¤¨¨¨©©¦§ª©©¦

[ìòå ïéìBòä] ìò ävøî.óeøNå ãeáàà ?äìeñt òLBäé éaø úcîk éànà ,éëä éà .úBìéëàä §©¤©¨¦§©¨£¦¦¨¦©©§¦©©¦§ª©§¨©¨§¨
øæòéìà éaøì éðú÷ ïàîì àîèð àlà¯øéLëî eäðúéìc óeøNå ãeáà øîBì Lé àzLä ,àèéLt ¤¨¦§¨§©¨¨¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¨§¨¥©¨§¨§¥©§©§¦

,àéðz :ãBòå !äìeñt éðú÷å ,òLBäé éaøì àèéLt àlà !?àéòaéî déúéàc àîèð ,øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¦§¨§¦¥¦¨£¨¤¨§¦¨§©¦§ª©§¨¨¥§¨§©§¨
øNáe áìç àîèpL ïéáe íéi÷ áìçå øNa àîèpL ïéa ,äøBzaL íéçáæ ìk :øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¨§¨¦¤©¨¥¤¦§¨¨¨§¥¤©¨¥¤¦§¨¥¤¨¨

íéi÷¯eäééååøz eàîèð ìáà .ícä úà ÷øBæ¯ävøî õévä ïéà :òLBäé éaø øáñ÷ àîìà .àì ©¨¥¤©¨£¨¦§§©§©§Ÿ©§¨¨¨©©¦§ª©¥©¦§©¤
ïàk :àéL÷ àìå ,ïéúéðúî àéä òLBäé éaø íìBòì ,àlà !úBìéëàä ìò àìå ïéìBòä ìò¯ ©¨¦§Ÿ©¨£¦¤¨§¨©¦§ª©¦©§¦¦§¨©§¨¨

ïàk ,älçzëì¯òLBäé éaø øîà ék .ãáòéc¯ãáòéc ,älçzëì¯déì éðLc àøîéz àðîe .àì §©§¦¨¨¦£©¦¨©©¦§ª©§©§¦¨¦£©Ÿ§¨¥§¨§¨¥¥
ãáòéãì älçzëì ïéa òLBäé éaøì¯íéòìwì õeç àöiL Bà ,ìñôpL Bà ,øNa àîèð :àéðúc §©¦§ª©¥§©§¦¨§¦£©§©§¨¦§¨¨¨¤¦§©¤¨¨©§¨¦

¯÷øæ íàL òLBäé éaø äãBîe .÷øfé àì :øîBà òLBäé éaø ,÷øfé :øîBà øæòéìà éaø¯.äöøeä ©¦¡¦¤¤¥¦¨¥©¦§ª©¥Ÿ¦¨¥¤©¦§ª©¤¦¨©§¨
àãç¯"ïéàa íéøác äMîç" :ãBòå ,òîLî ãáòéc äìeñôc¯.òîLî älçzëì £¨¦§¨¦£©©§©§£¦¨§¨¦¨¦§©§¦¨©§©
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc migqt(iying meil)

:ryedi iax ixac lr `xnbd dywnéì änì éàø÷ éøz éðäårecne ± §¨¥§¥§¨¥¨¨¦
`l` mcd z` miwxef oi`y cenll ick zeyxc izy ep` mikixv
'ebe jtyi jigaf mce'n mbe 'mcde xyad'n mb ,ie`x xyadyk

:`xnbd daiyn .'lk`z xyadeãçziyre'] zg` dyxc ± ©
dxn`p ['mcde xyad jizelerãçå ,äìBòadxn`p zg` dyxce ± §¨§©

,íéîìLamd ,'jigaf'y 'lk`z xyade 'ebe jtyi jigaf mce' epiide ¦§¨¦
minly igaf.àëéøöeef dkld epcnll dxezd dkxvede ± §¦¨

meyn ,mdipyaàðîçø áúk éàcoic zazek dxezd dzid m`y ± §¦¨©©£¨¨
wx dfàðéîà äåä ,äìBòay ,xnel leki iziid -àøéîçc àéä äìBò §¨£¨¨¦¨¨¦©£¦¨

meyn ,dlera `l` mc oi` xya oi` m`y dxezd dxingd `ly ±
,`id daeyg dleryìéìk ïkL,jk meyne ,'dl dlek daxw `id ± ¤¥¨¦

,ie`x xyad oi` m` mcd z` aixwdl oi`y da mixingnìáà£¨
éøéîç àìc íéîìLlk`p mxya ixdy ,dlerk mixeng mpi`y ± §¨¦§Ÿ£¦¦

,milralàîéày ,xnel il yi ±àì`la mc oi`y oicd mda xn`p ¥¨Ÿ
.[xyaàðîçø áúk éàåwx df oic zazek dxezd dzid m`e ± §¦¨©©£¨¨

aäaøcà àðéîà äåä ,íéîìL,dketd `xaq xnel leki iziid ± §¨¦£¨¨¦¨©§©¨
`xneg mda yiy minly wxyeäa úéàcmda yiy ±,úBìéëà ézL §¦§§¥£¦

,milral lk`pd wlge ,gafnl axwd wlg mda yiy ,xnelk
,mc oi` xya oi` m`y dxezd dxn`úéìc äìBò ìáà[oi`y-]da £¨¨§¥¨

,úBìéëà ézL,gafnd iab lr daxw dlek `l`àîéàil yi ± §¥£¦¥¨
y ,xnelàìxya `la mc oi`y oicd da xn`p,ïì òîLî à÷jkl ± Ÿ¨©§©¨

oi` xya oi` m`y minlya mbe dlera mb dxezd epl drinyd
.mc

:`xnbd dywn,'ìëàz øNaäå' áéúëä ,énð øæòéìà éaøårnyne §©¦¡¦¤¤©¦¨§¦§©¨¨Ÿ¥
,'jtyi jigaf mce' okl mcew xn`py dn z` liabdl weqtd `ay
:`xnbd zvxzn .xyad z` lek`l xyt`y ote`a `l` df oi`y

Cì øîà,xfril` iaxàeäämce' xg` 'lk`z xyade' xn`py dn ± ¨©¨©
,'jtyi jigafdéì éòaéî,minlya xg` oic epcnll ick jxvp - ¦¨¥¥

.ícä ÷øfiL ãò ,äìéëàa øzeî øNaä ïéàL¤¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥©¨
:`xnbd dywn,éëä éàep` 'lk`z xyade'n ,xfril` iax zrcly ¦¨¦

,mcd wxfpy mcew minlyd xyan lek`l xeq`y miyxecàîéà¥¨
àúàc àeä éëäì délek,ef dyxcl `a weqtd lky xnel jl yi ± ¥§¨¦©£¨

jigaf mce' xg` 'lk`z xyade' xn`py dnn `id dyxcd ixdy
ok m`e ,xzein epi` 'jtyi jigaf mce' xn`py dny `vnpe ,'jtyi

dy xfril` iax xn`y oicd ,dywícaxwøNa íL ïéàL ét ìò óà ¨©©¦¤¥¨¨¨
,ie`xïìðî:`xnbd zvxzn .eyxcl epl oipn ±Cì øîàiax §¨¨¨©¨

xeq`y cnll ick wx `a weqtd lky xnel ozip `l ,xfril`
y iptn ,dwixf mcew minlyd xyan lek`làðîçø áBzëð ,ïk íà¦¥¦§©£¨¨

dligz aezkl dxezl did ±øãäå ,'ìëàz øNaä'ok xg`e -íãå' ©¨¨Ÿ¥©£©§©
éçáæàLéøa áéúëãk ,'CôMé Edler iabl weqtd zligzay myke ± §¨¤¦¨¥§¦§¦§¥¨

xn`péúBìBò úéNòå''ícäå øNaä Elkne ,mcl xyad mcwede §¨¦¨¤©¨¨§©¨
ixdy ,mcd zwixf xg`l cr lk`p xyad oi`y micnl epiid mewn
xg` jetyiy dfn rnyn didiy 'jetyz jigaf mce' xn`p `l
zlik` mcew mcd wxfiy ernyny ,'jtyi' `l` ,xyad zlik`

,xyaddéîc÷àc àðL éàîdxezd dnicwd recne ±éçáæ íã'ì'E ©§¨§©§§¥§©§¨¤
,mipic ipy cnll weqtd `a i`ce `l` ,'lk`z xyade'l mcew

edpéî òîLd z` miwxefy weqtd on cenll yie ±ét ìò óà íc §©¦¨¨©©¦
øNa ïéàL,ie`xdpéî òîLe,weqtd cnln cere ±øzeî øNaä ïéàL ¤¥¨¨§©¦¨¤¥©¨¨¨

.ícä ÷øfiL ãò äìéëàa©£¦¨©¤¦¨¥©¨
:`xnbd zxne`òLBäé éaøåepcnll ick jxvp weqtd lky xaeqy §©¦§ª©

y oicd ,xya `la mc oi`y÷øfiL ãò äìéëàa øzeî øNaä ïéà¥©¨¨¨©£¦¨©¤¦¨¥
,ícäa ezhiyløîBçå ì÷mixeni`nàeä,cnlpéëc ïéøeîéà äîe ©¨©¨¤¨¥¦§¦

eäðúéì,eca` e` e`nhpy oebk ,daxwdl miie`x mpi`yky -àì ¥©§Ÿ
éákòîmewn lkne ,lk`idln xyad z` miakrn mpi` ±ék §©§¦¦

eäðúéà,daxwdl miie`x mdyk ±éákòîxyad z` md miakrn ± ¦©§§©§¦
,mzxhwd xg`l cr lk`idlndéúéì éëc ícepi`yk elit`y - ¨§¦¥¥

`ed dwixfl ie`x,ákòîlek`l xeq` ,ca`p e` mcd `nhp m`y §©¥
,xyad z`déúéà ék,dwixfl ie`xe miiw `edyk -ïkL ìk àì ¦¦¥Ÿ¨¤¥

ákòîc.ezwixf xg` cr xyad zlik` z` `ed ¦§©¥

:`xnbd zxne`,øæòéìà éaøåcr lk`p xyad oi`y oicdy xn`y §©¦¡¦¤¤
s`y ,xaeq ,'lk`z xyade' xn`py dnn cnlp ,mcd zwixf xg`

y minrt ,xnege lwa df oic cenll ozipyàéúàc àúléîxacy - ¦§¨§¨§¨
cnlpdàø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷aezazke dxezd dgxh - §©¨¤¨©§¨©¨§¨

.xexiaa
:`xnbd zxne`òLBäé éaøåy xaeq `edy meyn ,ok xaeq epi`ìk §©¦§ª©¨

ïðéLøc Løãîì àkéàc àëéä,dxeza xezii xn`py mewn lk - ¥¨§¦¨§¦§¨¨§¦©
yi ,xg` xacl e` ,xnege lwa cnlpd xacl e` eyxecl xyt`e
mc oi`y cnll ,weqtd xezii z` yxc okle ,xg` xacl eyxcl

.xya `la
dni`zn dpi` epzpyny le`yl dligzdy dnl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .ryedi iax ixac mràzLäxg` zrk - ©§¨
,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn dx`azpyïéúéðúî àîéìm`d ± ¥¨©§¦¦

`id epzpyny xn`pøîàc ïåéëc ,òLBäé éaøk àìcryedi iax §Ÿ§©¦§ª©§¥¨§¨©
mcd z` wexfl ickyézøz ïðéòaxyade mcd eidiy jixv - ¨¦©©§¥

jxev yi d`neha xeaiv oaxw aixwdl icky oeike ,miie`x mdipy
,dxzed `le xeaiva `id diegc d`neh ixdy ,uivd ievixaõéöå§¦

úBìéëààlk`pd xac lr -,ävøî àìlre mcd lr wx `l` ©£¦Ÿ§©¤
ok m` ,zegpn ly mivnwdéúà éëéäzepaxwd mi`a ji` - ¥¦¨¥

dpyna mix`eand,äàîeèauivd oi`e ,mxya `nhpy oeik ixde §§¨
xyt` i` ,ryedi iax zrcle ,ie`x xya o`k oi` ixd ,eilr dvxn
zepaxw miaixwny dxn`y epzpyn ok m`e ,mnc z` wexfl

.ryedi iax zrck `ly `id ,d`neha
:`xnbd zvxznàîéz eléôàzrck s` `id epzpyny xnel yi ± £¦¥¨
àlà ,òLBäé éaøxnel jixvøáñ÷xaeqy -,òLBäé éaøyõévä ©¦§ª©¤¨¨¨©©¦§ª©©¦

ävøî`l` ,mivnwde mcd lr wx `lìòlkìBòäïélr dxhwdl §©¤©¨¦
df ixd ,mdilr dvxn uivdy oeike ,mixeni`d lr s`e ,gafnd
wexfl xyt` okle ,ie`x xya o`k yiy `vnpe ,e`nhp `ly enk

.mnc z`
:`xnbd dywnçpéz àäz` aixwdl xyt` ji` ayiil ozip ok` ± ¨¦©

díéçáæmeyn ,d`neha dpyna miiepndàkéàcmda yiy ± §¨¦§¦¨
d mixeni`ïéìBòmda yiy aygp ,uivd ievix zngne ,gafnd lr ¦
,ie`x xyaíçlä ézLe øîBò àlà,dpyna md s` miiepndàkéìc ¤¨¤§¥©¤¤§¥¨

d miwlg mda oi`y ±ïéìBòzgpn ly unewd caln ,gafnd lr ¦
,zendaa mcd zwixf cbpk cner `edy xnerdøîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

oi`y ryedi iax zrcl d`neha maixwdl ozip cvik x`ap ji` ±
aixwdl oi` ok enke ,ie`x xya yi ok m` `l` mcd z` miaixwn
.dlik`l ie`xd wlg miixiydn yi ok m` `l` ,zegpn ly unew

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` ±énð òLBäé éaø øîà ék ¨§¦¦¨©©¦§ª©©¦
ryedi iax xn`yk s` ±ézøz ïðéòác,mcd z` wexfl icky ± §¨¦©©§¥

`l` ok xn` `l ,miie`x mdipy mcde xyad eidiy jixvíéçáæa¦§¨¦
la` ,oaxwl zehgypd zendaa ±øîà àì úBçðîaegpnay ,okz ¦§¨Ÿ¨©

jkle ,miixiyd eca`p m` s` axw unewdy ryedi iax dcen
.eaixwdl ick unewd lr dvxn uivdy dna ic xnerd zgpna

:`xnbd dywnåikøîà àì úBçðîaz` xihwdl icky ryedi iax §§§¨Ÿ¨©
,dlik`l miie`x miixiyd eidiy jixv unewdïðúäå(.ek zegpn) §¨§©

y dgpnäéøéL eàîèðy e`äéøéL eãáà,unewd axwedy mcew ¦§§§¨¤¨¨§§¨¤¨
úcîkly ezhiyl ±øæòéìà éaøzepaxwd mc z` miwxefy xaeqd §¦©©¦¡¦¤¤

,ie`x xyad oi`y s`äøéLk,dvnew z` xihwdl dgpndúcîk §¥¨§¦©
ly ezhiyle ±òLBäé éaø,xya oi` mc oi` m`y xaeqdäìeñt ©¦§ª©§¨

iax xaeq zegpna mby ixd .unewd z` xihwn oi`e ,dgpnd
dn :`xnbd zvxzn .miie`x miixiydyk wx axw unewdy ryedi
eca` e` dixiiy e`nhpy dgpny zegpna dpynd dxn`y

epiid ,'dleqt ryedi iax zcnk',úcîk àìå úcîk,xnelk §¦©§Ÿ§¦©
:`xnbd zx`ane .jk xaeq `edy `le ,ekxc it lr `id ef dkldy

`id dpyndúcîk±ly ezhiykézøz ïðéòác òLBäé éaøicky ± §¦©©¦§ª©§¨¦©©§¥
,miie`x mdipy eidi xyade mcdy jixv mcd z` wexflàìå§Ÿ

úcîkly ezrck dpi` la` ±òLBäé éaø eléàc ,òLBäé éaøenvr §¦©©¦§ª©§¦©¦§ª©
wxøîà íéçáæala` ,miie`x mdipy mcde xyad eidiy jixvy ¦§¨¦¨©
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oi` xn`c ,iqei iaxk `lc `nip jenqa xn`w ikid :cere .zelik` lr dvxn uiv xaqwc

iaxk `pniwe`c xeaiva dxzed d`nehc diteb `nrh i`dn .zelik` lr dvxn uivd

.seqal inp xn`wck iqei 'xk inp iz` ,ryedi

d`neh dil `xiaq mlerlc :wgvi epiaxl d`xpe

lr dvxn uivdc dil `xiaqc `l` ,diegc

,opaxcn wexfi `l dlgzkl cigiae .zelik`

ipzwc dleqteÐxeaiva jkld .dlgzkl epiid

xeaiv oia `ki` i`ne :xn`z m`e .dlgzkl oi`a

wxef inp cigia `ziixe`cne li`ed ?cigil

,ediipia `ki` sebd z`neh :xnel yi !dlgzkl

xeaivacÐcigia ,`igcÐ.`igc `l

ììëîÐ dil `xiaq ryedi iaxk iqei iaxc

`pn :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

oi`e ,dil `xiaq xfril` 'xk `nlic ?`d dil

zelik` lr dvxn uivdÐizyl dpin `wtp

.mgld

àäåepiaxl dniz Ð iaizk migafa i`xw xwir

wxt zegpna xn`c ,yiwl yixl :wgvi

dxhwdl dvinw oia exqgy mixiy :(`,h) `nwÐ

zegpna i`xw ,daxc` .odilr unew xihwn oi`

xya zifk xiizypy oeik ,migafac .iaizkÐwxef

aizkc `xwn dinrhc mzd rnyne .mcd z`

mzd dilr biltc opgei iaxl ,edin !"dgpnd"Ð
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ävøî õévä ïéà :øîBà éñBé éaø ,úBìéëà ìò ävøî§©¤©£¦©¦¥¥¥©¦§©¤
ïéà éñBé éaø øîà÷cî Cúòc à÷ìñ à÷ .úBìéëà ìò©£¦¨¨§¨©£¨¦§¨¨©©¦¥¥

úBìéëà ìò ävøî õévä¯,déì àøéáñ òLBäé éaøk ©¦§©¤©£¦§©¦§ª©§¦¨¥
éaøk àìc ïéúéðúî àzLä àîéð .ézøz ïðéòa øîàc§¨©¨¥©©§¥¥¨¨§¨©§¦¦§¨§©¦
øîàc ,déì àøéáñ øæòéìà éaøk éñBé éaø ,àì !éñBé¥Ÿ©¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨©
àúëìä éàîì ,éëä éà .øNa ïéàL ét ìò óà íc̈©©¦¤¥¨¨¦¨¦§©¦§§¨

éîòèéìå ?úBìéëà ìò ävøî õévä ïéàøæòéìà éaø ,C ¥©¦§©¤©£¦§¦©§¦©¦¡¦¤¤
ïéàL ét ìò óà íc' øîàc ïåék ,ävøî õévä øîàc§¨©©¦§©¤¥¨§¨©¨©©¦¤¥
:àlà ?àúëìä éàîì úBìéëà ìò ävøî õévä 'øNä¨©¦§©¤©£¦§©¦§§¨¤¨
éaø .éâìtéî÷ äìéòî éãéî é÷Btàìe ,ìebéôa déòa÷éîì§¦§§¥§¦§©¥¦¥§¦¨¨¦©§¦©¦
,øBäèk déì éeLîe ,déåléò õéö ävøî :øáñ øæòéìà¡¦¤¤¨©§©¤¦¦¨¥©§¥¥§¨
éñBé éaøå .äìéòî éãéî déì ÷étîe ,ìebéôa déì òá÷å§¨©¥§¦©¦¥¦¥§¦¨§©¦¥
,øBäèk déì éåLî àìå ,déåléò õéö ävøî àì :øáñ̈©Ÿ§©¤¦¦¨¥§Ÿ©§¥¥§¨
.äìéòî éãéî déì ÷étî àìå ,ìebéôa déì òá÷ àìå§Ÿ¨©¥§¦§Ÿ©¦¥¦¥§¦¨
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íéçáæ àîìLa ,øæòéìà¯éîð øîBò ,íc àkéà¯àkéà ¡¦¤¤¦§¨¨§¨¦¦¨¨¤©¦¦¨
éîð íéðtä íçì ,õîB÷¯áø÷ì àîéz éëå ?øîéîì àkéà éàî íçlä ézL àlà .ïéëéæa àkéà ¤¤¤©¨¦©¦¦¨¨¦¦¤¨§¥©¤¤©¦¨§¥©§¦¥¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc migqt(iyiy meil)

:`xnbd zvxznàlàdvxn uivd oi`y ryedi iax xaeq zn`a ¤¨
e ,milke`d lr `le milerd lr `làéL÷ àì`ly `id epzpyny Ÿ©§¨

y oeik ,ryedi iaxkøeaéöa ïàk ãéçéa ïàkiax xn`y dny - ¨§¨¦¨§¦
oaxwa `weec epiid ,mcd z` miwxef oi` xya `nhp m`y ,ryedi
,'d`neha mi`a mixac dyng' dxn`y epzpyne ,`nhpy cigi
dxzed d`nehy ryedi iax xaeqe ,xeaiv zepaxwa zxacn ixd
xyt`e ,daxwdl ie`x xyad aygp uivd ievix `ll s`e ,xeaiva

exfl.[mcd z` w
oi`y xn`y iqei iax zrck s` `id epzpyn m` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zelik`d lr dvxn uivdïéúéðúî àîéðm`d ± ¥¨©§¦¦
oi`a onf mdl reawy zepaxwy dxn`y epzpyny xnel yi

zxaeq ,d`nehaõévä ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,éñBé éaøk àìc§Ÿ§©¦¥§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦
ävøîs`úBìéëà ìò,oaxwdn mc`l lk`pd wlgd ±éñBé éaø §©¤©£¦©¦¥

,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà.gafnd lr axwd lr wx `l` ¥¥©¦§©¤©£¦
:`xnbd zx`aneïézòc à÷ìñ à÷,xnel epzrca dlr dligza - ¨¨§¨©§¦

øîà÷cîxn`y dnny ±éñBé éaøy,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ¦§¨¨©©¦¥¥©¦§©¤©£¦
y cenll yikzrcdéì àøéáñ òLBäé éaø,xaeq `ed ±øîàc §©¦§ª©§¦¨¥§¨©

xyk oaxwd `diy ickayézøz ïðéòamcde xyad eidiy jixv - ¨¦©©§¥
dvxn uivd m` welig yi oipr dfi`l ok `l m`y ,miie`x mdipy

`l e` milke`d lrok m`e ,àzLä àîéðep`y zrk xn`p - ¥¨©§¨
,ryedi iaxk xaeq iqei iaxy miyxtnïéúéðúî`id epzpyny ± ©§¦¦

,éñBé éaøk àìcmi`a zepaxw dyng ,epzpyna epipy ixdy §Ÿ§©¦¥
,milke`d lr dvxn uivd oi`y oeik zepaxwd el`ae ,d`neha
z` wexfl xyt`y dpynd dxn` mewn lkne ,ie`x xyad oi`

.mcd
:`xnbd zvxzn,àìdne ,iqei iax zrck s` `id epzpyn Ÿ

`ed ,milke`d lr dvxn uivd oi`y s` mcd z` wexfl xyt`y
y meyndéì àøéáñ øæòéìà éaøk éñBé éaø,xaeq `ed ±øîàc ©¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨©

d z` wexfl xyt`yïéàL ét ìò óà ,ícdøNaxyt` jkle ,ie`x ¨©©¦¤¥¨¨
.ie`x epi` xyady s` d`neha aixwdl

:`xnbd zl`eyéëä éàxfril` iaxk xaeq iqei iax ok` m` - ¦¨¦
,miie`x mdipy jixv oi`yàúëìä éàîìyi dkld efi` iabl ± §©¦§§¨

y dna welig.úBìéëà ìò ävøî õévä ïéàdywne `xnbd zxfeg ¥©¦§©¤©£¦
:l`eyd lréîòèéìåCoi`yk s` mcd z` miwxef m`y jzhiyle ± §¦©§¨

,milke`d lr dvxn uivdy dna welig mey oi` ,ie`x xyad
ixac z` x`az cvikøæòéìà éaø,iqei iax lr wlegdõévä øîàc ©¦¡¦¤¤§¨©©¦

ävøîixd ,zelik` lrøîàc ïåékxfril` iaxz` wexfl xyt`y §©¤¥¨§¨©
dïéàL ét ìò óà ícdøNaxn`y dn ok m` ,ie`xìò ävøî õévä ¨©©¦¤¥¨¨©¦§©¤©

àúëìä éàîì ,úBìéëàm` s` ixde ,ef dkld xn` oic dfi` iabl ± £¦§©¦§§¨
,ewxefl xyt` ie`x mc yiy oeik zelik` lr dvxn uivd oi`àlà¤¨

uivd m` ewlgp `l iqei iaxe xfril` iaxy yxtl yi jgxk lr
wexfl xzen didiy exya `nhpy oaxw oiprl ,zelik`d lr dvxn

oiprl dvxn uivd m` `l` ,enc z`ìebéôa déòa÷éîìm`y ± §¦§§¥§¦
zecearn zg` zeyrl ezwixfa e` mcd zkleda odkd aeygi
onfd xg`l elke`l e` ,eizecearl reawd onfd xg` oaxwd
elke`de ,lebit oic oaxwd xyal didi m` ,elke`l xzeny

,zxk aiigzieoiprlé÷etàìxyad z` `ivedl ±éãéîxeqi` §©¥¦¥
äìéòî,mcd zwixfaéâìôéî÷lr lg lebit xeqi`y ,ewlgp - §¦¨¨¦§§¦

dlirn icin `vei xyad oi` oke ,xg` leqt ea oi`yk wx ,xyad
.xedh `edyk `l` ,mcd zwixfaõéö ävøî ,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©§©¤¦

déåléò,mc`l lk`pd oaxwd xya lr dvxn uivd -déì éeLîe ¦¨¥§©¥¥
[eaiygne-]øBäèk,,leqt ea oi`y ink aygp `ed ixdedéì òá÷å §¨§¨©¥

ìebéôalr zpzep ,epnf xg`l elk`l e` eaixwdl odkd zaygne ± §¦
,zxk aiigzi elke`de ,lebit my xyaddéì ÷étîemcd zwixfe ± ©¦¥

ez`ivenéãéîxeqi`déåléò õéö ävøî àì ,øáñ éñBé éaøå ,äìéòî ¦¥§¦¨§©¦¥¨©Ÿ§©¤¦¦¨¥
,xyad lr -déì éeLî àìåeaiygn epi`e -å ,øBäèkepi`y oeik §Ÿ§©¥¥§¨§

xedhìebéôa déì òá÷ àìmy eilr zpzep `l odkd zaygn ± Ÿ¨©¥§¦
,zxk aiigzi `l elke`de ,lebitdéì ÷étî àìåmcd zwixf oi`e - §Ÿ©¦¥

ez`ivenéãéîxeqi`.äìéòîuivd oi`y dna welig yiy oeike ¦¥§¦¨
iqei iaxy gxkd oi` ,dlirne lebit iabl zelik`d lr dvxn

xaeq `edy xnel ozipe ,mc oi` xya oi` m`y ryedi iaxk xaeq
dxn`y epzpyn ok m`e ,xya oi` m` mb mc yiy xfril` iaxk

.ezhiy mr dni`zn ,d`neha xeaiv zepaxw miaixwny
oiicr ,xfril` iaxk xaeq iqei iax m` s`y ,dywn `xnbd

:ezrc mr dni`zn dpi` epzpyné÷úîdì ó[dywn-]éäð ,éøî áø ©§¦¨©¨¦§¦
énðxnel yi ok`y s` ±éñBé éaøclr dvxn uivd oi`y xn`y ©¦§©¦¥

zelik`øæòéìà éaøk øáñxyad oi`yk s` mcd z` miwxefy ¨©§©¦¡¦¤¤
ixdy ,ezrc mr dni`zn dpi` epzpyn oiicr ,ie`xàîìLa± ¦§¨¨

y dxn`y dna dpynd zpaeníéçáæzrcl s` ,d`neha mi`a §¨¦
y meyn ,milke`d lr dvxn uivd oi`y iqei iaxíc àkéàyiy - ¦¨¨

okle ,deabl dlerd wlg mda yi oke ,eilr dvxn uivdy mc mda
dxn`y dna dpynd zpaen oke .d`neha maixwdl xyt`

d zgpnyøîBòc meyn d`neha daxwàkéà énðyi da mby - ¤©¦¦¨
d `ede ,eilr dvxn uivde gafnl dlerd wlgõîB÷lhep odkdy ¤

y dxn`y dna dpynd zpaen oke .gafna xihwne dgpnd oníçì¤¤
íéðtäc meyn ,d`neha axwàkéà énðwlg yi mda mby - ©¨¦©¦¦¨

d mde ,eilr dvxn uivde gafnl dlerdïéëéæadpeald ikifa - ¨¦¦
mixizne deabl mixhwen mdy ,mgld mr ogleyd lr mgipny

.mgld z`àlày dpynd dxn`y dníçlä ézL,d`neha mi`a ¤¨§¥©¤¤
øîéîì àkéà éàîixdy ,iqei iax zrcl z`f yxtl ozip cvik ± ©¦¨§¥©

oeike ,mipdkl mlek milk`p `l` ,gafnd lr axwd wlg mda oi`
dvxn uivd oi` ,zelik`d lr dvxn uivd oi`y iqei iax xaeqy

.d`neha maixwdl ozip cvike ,mdilr
:ayiil `xnbd dqpneàîéz éëådxn`y dny ,xnel dvxz m`e - §¦¥¨

dpyndmgld izyl dpeekd oi` ,d`neha miaxw mgld izyy
mdl eid `ly oebk] minlyl miyakd `ll mnvr ipta miaxwd

dzpeek `l` ,d`neha miaxw mpi` zn`a f`y ,[miyakáøwì©¨¥
ïänò,mgld mr miaxwd miyakd mr cgi mi`ad mgld izyl ± ¦¨¤

mc zwixfe ,mgld z` zycwn miyakd zhigyy `ed oicdy
maixwdl xyt` df ote`ae ,dlik`a mgld z` dxizn miyakd
.miyakd mc lr dvxn uivdy oeik ,iqei iax zrcl s` d`neha
mgld izy ok m` ixdy ,jk xnel leki dz` oi` :`xnbd dgec

øeaéö éîìL eðééäe ,d`neha mi`ay dpyna xak miiepydïk íà ©§©§¥¦¦¥
,dpyna miiepnd lkeäì eåämd ixd ±äòaøàxyt` i`y ,mixac ¨§©§¨¨

,cg`k `l` xeaiv inlye mgld izy z` zepnlïðz äMîç ïðàå©£©£¦¨§©
izy i`ce `l` .d`neha mi`a mixac dyng epipy epzpynae -
`vnpy dl`yd zxfege ,mnvr ipta mi`a mdyk epiid mgld
lr dvxn uivd oi`y iqei iax ixac mr dni`zn dpi` epzpyny

.milke`d
:xg` uexiz `xnbd zvxznäøzeä äàîeè éñBé éaø øáñ÷ ,àlà¤¨¨¨©©¦¥§¨§¨

,øeaéöas` okle ,d`neha aixwdl ick uivd ievix z` jixv oi`e §¦
.d`neha mi`a mgld izy ,zelik` lr dvxn uiv oi`y

dxzed d`nehy xaeq iqei iaxy xnel ozip ike :`xnbd dywn
,xeaiva,àéðz àäåodk oice ,dnec` dxtd z` sxeyd odk oica §¨©§¨

dray mdizan mze` miyixtn eidy ,mixetikd mei mcew lecb
ycwnd ziaa dzidy dkyll mini,äæ ãçàå äæ ãçàodkd oia ± ¤¨¤§¤¨¤

eid ,mixetikd meia caerd lecbd odkd oiae dxtd z` sxeydïéfî©¦
ìk åéìòmze`n meiäòáL,mzian mze` miyixtn eidy miniìkî ¨¨¨¦§¨¦¨

xt`úBàhçzenec` zext -íL eéäL,exdhl ick [ycwna-] ©¨¤¨¨
,rci `le znn `nhp `nyïéfî ïéà ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¥©¦

åéìò,dyxtdd ini zray lkaàlàd meiae éLéìLd meiaéòéáL ¨¨¤¨§¦¦§¦¦
.ãáìajixv ,iqei iax zrcl s`y ,`ziixaa x`ean mewn lkne ¦§¨

,mixetikd mei mcew lecbd odkd lr zefdlCzòc à÷ìñ éàåm`e ± §¦¨§¨©§¨
,xnel jzrca dlerøáñ÷xaeqy -éñBé éaøyäøzeä äàîeè ¨¨©©¦¥§¨§¨

,øeaéöaok m`ììk äàfä éì änìzefdl llk mikixv eid dnl - §¦¨¨¦©¨¨§¨
,md xeaiv zepaxw mixetikd mei zepaxw ixdy ,lecbd odkd lr
mifny dna yi `xneg ztqez efi` ,xeaiva dxzed d`nehy oeike

eilrdiegc d`nehy xaeq iqei iaxy `ziixadn gken ok m`e ,
,dxdha zeyrl yi ,dxdha zeyrl mileki ep`y dn lke xeaiva

:`xnbd zxne` .lecbd odkd z` mixdhn eid jkle,àlàok` ¤¨
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המשך בעמוד קמט



קלט ezny in` cenr gr sc ± iyily wxtmigqt
ãéçéáwxf m`e ,dleqt dlgzkl Ðz`nehc ,dlgzkl oi`a xeaiva oizipzne ,dvxed Ð

.xzida `ed xeaivéñåé éáøë àìã ïéúéðúî àîéì,izxz opira iqei iax xn`c oeikc Ð

zelik` lr dvxn uivd oi` iqei iax xn`wcn ,lif`e yxtnckryedi iaxk dpin rny Ð

`nhipc `kd opirny`e .izxz irac ,dil `xiaqxya ik iednl uiv dil ipdn `l xya

izxz ira `l i`c ,mcd z` wexfl miiwievix Ð

uivzelik``inp zelik` e`la `d ?il dnl

`xykzin.mc zwixfäéì àøéáñ øæòéìà éáøë
elit` ,mgld izy :jixt onwle .`ibq `cgac Ð

.!`kil `cgúåìéëà ìò äöøî õéöä ïéà éàîìÐ

lr `l` ?edcic uiv ievix ol irain i`nl

,zelik`c uivc ievix xfril` iaxl jigxke`l

,milra iwet`l ol irain dwixf ixeyk`l

inp zelik` e`laczelik`l `l` .xykzin

.ol irain ediitebåäðéòá÷éîììåâéôá`niiwc Ð

zaygn ea ayigy oaxwa xg` leqt yi m` :ol

lebitlr zxk aiigzdl lebita rawp epi` Ð

"dvxi" :xn xn`c ,ezlik`jk xyk z`vxdkÐ

) zegpn zkqna ,lebit z`vxd.(a,fhé÷åôàìå
äìéòî éãéî øùá éàäìmiycw iycwac Ð

ozwixf`l eze ,mipdkl xzid zry oxyaa ieyn

d iycw"'.dlirn icin ewtpe ,exwin "äéì éåùîå
øåäè éëd`neha elke`l xeq`c ab lr s`e Ð

dil `ipdne ,xedh ik ied ilin x`y lkl edin Ð

dwixfdirawinl.'ek lebitaøáñ éñåé éáøåÐ

ici milrad z` `ivedl `id dxiyk dwixfc idp

,oxcpizxz opira `lc`l xya i`dl edin Ð

dil `ipdn dwixf jd iednl uiv ipdndrawinl

.dlirn icin dwet`le ,lebitaíéçáæ àîìùáÐ

ivxnc ,oiler `ki` ,oizipzncediilr uiv

izxz `ki`e.õîå÷ àëéàã éîð øîåòivxnc Ð

.`ki` `din `cge ,dilr uivíéðôä íçìáå
ïéëéæá àëéàunewk mgld z` oixizny Ð

) dia aizkc ,dgpnl`xwieckmgll dzide" :(

."dxkf`líéëéæá.miptd mgl ly dpeal Ð

) unewa aizkez` odkd xihwde" :(a,my

.edpip miler `dc ,ediilr ivxn uive ,"dzxkf`

íçìä éúù àìàoi` iqei iaxe ,zelik` dlekc Ð

`ki` i`n ,xn`w zelik` lr dvxn uivd

.?xninlàîéú éëåizy oizipzn ipzwc `d Ð

d`neha oi`a mgldze`ad mgld izya e`l Ð

opixn`c ,miyak odl eid `ly oebk ,onvr ipta

) zegpnaa,dnedpdae ,onvr ipta oi`ac (`l

mr e`aa `l` .d`neha ezilc oizipzn xn`w

miyakd meyne .miyakd,odnr oiaixwd

ozhigyymnc zwixfe mgld z` zycwn

,d`neha ze`ac oizipzn xn`w ,oze` zxzn

.ediilr ivxn uivc meynøåáéöá äøúåäÐ

.uiv opira `leäæ ãçàå äæ ãçàÐodk cg`

meia lecb odk cg`e ,dxtd z` sxeyd

.mini zray dyixt oiperhy ,mixetkdìëî
úåàèçlkn Ðixt`zextd,ycwna eidy

.dzlk `l dyn ly dxt xt`yäòáù ìëÐ

oey`xa :`nrh yxtn `neic `nw wxta

ezyixtliyily meid `ny Ð,ez`nehl`ny

`nhipy mini dyly meid.zna`yyge

.dlrne ,`id `nlraipy okeiyilye ,iyily `ny Ðjpi`e .iyily `ny Ðopiwtqn.d`nehl iriaya cge cg lkéì äîì äàæädgece ,`ed xeaivc mixetkd meic oaxw `d Ð

`lc oeike .uiv ievix irae ,zepaxwa d`neh zigcp iyewa :dpin rny `l` .d`nehivxnzelik```cgac dil `xiaq elit`e ,iqei iaxk oizipznc mgld izy mwezin `l Ð,`ibq

.`kil `cg elit` `dcàåä éøú éáì éëæî àøèùdkfny xhy d`x in ,xnelk :dinza Ðz`z`e raezd?razpd.odipy ixac z` ip` d`ex :iqei iax xn`wcøîà÷ àøáúñîÐ

.xn`w ediiexza ibiltc `xazqnéàø÷ ø÷éò."jizeler ziyre" Ðéáéúë íéçáæá.zegpna ibilt ikd elit`c opirny`l jixhv`e ,iaizk `l zegpnae Ðãåòåxfril` iax ,xeaiva Ð

.dinza !?ryedi iax `le xiyknc `ed
àìà
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àä.xeaiva dxzed d`neh ol `xiaqc :qxhpewa yxit Ð xeaiva `de cigia `d `iyw `l

.lirl wiqnck .xeaiva dxzed d`neh ryedi iax xaqw `l` xninl dil dedc :dywe

oi` xn`c ,iqei iaxk `lc `nip jenqa xn`w ikid :cere .zelik` lr dvxn uiv xaqwc

iaxk `pniwe`c xeaiva dxzed d`nehc diteb `nrh i`dn .zelik` lr dvxn uivd

.seqal inp xn`wck iqei 'xk inp iz` ,ryedi

d`neh dil `xiaq mlerlc :wgvi epiaxl d`xpe

lr dvxn uivdc dil `xiaqc `l` ,diegc

,opaxcn wexfi `l dlgzkl cigiae .zelik`

ipzwc dleqteÐxeaiva jkld .dlgzkl epiid

xeaiv oia `ki` i`ne :xn`z m`e .dlgzkl oi`a

wxef inp cigia `ziixe`cne li`ed ?cigil

,ediipia `ki` sebd z`neh :xnel yi !dlgzkl

xeaivacÐcigia ,`igcÐ.`igc `l

ììëîÐ dil `xiaq ryedi iaxk iqei iaxc

`pn :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

oi`e ,dil `xiaq xfril` 'xk `nlic ?`d dil

zelik` lr dvxn uivdÐizyl dpin `wtp

.mgld

àäåepiaxl dniz Ð iaizk migafa i`xw xwir

wxt zegpna xn`c ,yiwl yixl :wgvi

dxhwdl dvinw oia exqgy mixiy :(`,h) `nwÐ

zegpna i`xw ,daxc` .odilr unew xihwn oi`

xya zifk xiizypy oeik ,migafac .iaizkÐwxef

aizkc `xwn dinrhc mzd rnyne .mcd z`

mzd dilr biltc opgei iaxl ,edin !"dgpnd"Ð

.xity iz`
`d
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ïéúéðúî àîéð .øeaéva ïàk ãéçia ïàk àéL÷ àì àlà¤¨¨©§¨¨©¨¦¨©¦¥¨©§¦¦
õévä :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc .éñBé éaøk àìc§¨§©¦¥§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦
ävøî õévä ïéà :øîBà éñBé éaø ,úBìéëà ìò ävøî§©¤©£¦©¦¥¥¥©¦§©¤
ïéà éñBé éaø øîà÷cî Cúòc à÷ìñ à÷ .úBìéëà ìò©£¦¨¨§¨©£¨¦§¨¨©©¦¥¥

úBìéëà ìò ävøî õévä¯,déì àøéáñ òLBäé éaøk ©¦§©¤©£¦§©¦§ª©§¦¨¥
éaøk àìc ïéúéðúî àzLä àîéð .ézøz ïðéòa øîàc§¨©¨¥©©§¥¥¨¨§¨©§¦¦§¨§©¦
øîàc ,déì àøéáñ øæòéìà éaøk éñBé éaø ,àì !éñBé¥Ÿ©¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨©
àúëìä éàîì ,éëä éà .øNa ïéàL ét ìò óà íc̈©©¦¤¥¨¨¦¨¦§©¦§§¨

éîòèéìå ?úBìéëà ìò ävøî õévä ïéàøæòéìà éaø ,C ¥©¦§©¤©£¦§¦©§¦©¦¡¦¤¤
ïéàL ét ìò óà íc' øîàc ïåék ,ävøî õévä øîàc§¨©©¦§©¤¥¨§¨©¨©©¦¤¥
:àlà ?àúëìä éàîì úBìéëà ìò ävøî õévä 'øNä¨©¦§©¤©£¦§©¦§§¨¤¨
éaø .éâìtéî÷ äìéòî éãéî é÷Btàìe ,ìebéôa déòa÷éîì§¦§§¥§¦§©¥¦¥§¦¨¨¦©§¦©¦
,øBäèk déì éeLîe ,déåléò õéö ävøî :øáñ øæòéìà¡¦¤¤¨©§©¤¦¦¨¥©§¥¥§¨
éñBé éaøå .äìéòî éãéî déì ÷étîe ,ìebéôa déì òá÷å§¨©¥§¦©¦¥¦¥§¦¨§©¦¥
,øBäèk déì éåLî àìå ,déåléò õéö ävøî àì :øáñ̈©Ÿ§©¤¦¦¨¥§Ÿ©§¥¥§¨
.äìéòî éãéî déì ÷étî àìå ,ìebéôa déì òá÷ àìå§Ÿ¨©¥§¦§Ÿ©¦¥¦¥§¦¨

é÷úîéaøk øáñ éñBé éaøc éîð éäð :éøî áø dì ó ©§¦¨©¨¦§¦©¦§©¦¥¨©§©¦
íéçáæ àîìLa ,øæòéìà¯éîð øîBò ,íc àkéà¯àkéà ¡¦¤¤¦§¨¨§¨¦¦¨¨¤©¦¦¨
éîð íéðtä íçì ,õîB÷¯áø÷ì àîéz éëå ?øîéîì àkéà éàî íçlä ézL àlà .ïéëéæa àkéà ¤¤¤©¨¦©¦¦¨¨¦¦¤¨§¥©¤¤©¦¨§¥©§¦¥¨¦§©

ïänò¯:éñBé éaø øáñ÷ àlà !ïðz äMîç ïðàå ,äòaøà eäì eåä ïk íà ,øeaéö éîìL eðééä ¦¨¤©§©§¥¦¦¥¨§©§¨¨©£©£¦¨§©¤¨¨¨©©¦¥
äàîeèeéäL úBàhç ìkî äòáL ìk åéìò ïéfî äæ ãçàå äæ ãçà :àéðz àäå .øeaéva äøzeä §¨§¨©¦§¨©§¨¤¨¤§¤¨¤©¦¨¨¨¦§¨¦¨©¨¤¨

à÷ìñ éàå .ãáìa éòéáLe éLéìL àlà åéìò ïéfî ïéà :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,íL̈¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¥©¦¨¨¤¨§¦¦§¦¦¦§©§¦¨§¨
ïéúéðúî :àzøåeçî àlà ?ììk äàfä éì änì "øeaéva äøzeä äàîeè" éñBé éaø øáñ÷ Cúòc©£¨¨¨©©¦¥§¨§¨©¦¨¨¦©¨¨§¨¤¨§©©§¨©§¦¦
øîà ,àéðúc !?àeä éøz éáì ékæî àøèL éñBé éaøå :ééaàì àtt áø déì øîà .éñBé éaøk àìc§¨§©¦¥£©¥©©¨§©©¥§©¦¥§¨¨§©¥§¥§¥§©§¨¨©
éaø éøáãå .íéçáfa òLBäé éaø éøáãå .íéçáfa øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø :éñBé éaø©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨¦§¦§¥©¦§ª©©§¨¦§¦§¥©¦

íéçáfa øæòéìà éaø éøác .úBçðna òLBäé éaø éøáãå ,úBçðna øæòéìà¯íc' øîBà äéäL ¡¦¤¤©§¨§¦§¥©¦§ª©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨¦¤¨¨¥¨
ïéà íà ,øNa ïéà íc ïéà íà" øîBà äéäL íéçáfa òLBäé éaø éøác ,'øNa ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¨¦§¥©¦§ª©©§¨¦¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥

úBçðna øæòéìà éaø éøác ."íc ïéà øNa¯,"íéøéL íL ïéàL ét ìò óà õîB÷" øîBà äéäL ¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤©§¨¤¨¨¥¤©©¦¤¥¨§¨¦
ïéà íéøéL íL ïéà íà" øîBà äéäL úBçðna òLBäé éaø éøáãåïéà õîB÷ ïéà íà õîB÷ §¦§¥©¦§ª©©§¨¤¨¨¥¦¥¨§¨¦¥¤¦¥¤¥

íéçáfa éâéìôc éëéä ék àøazñî :øîà ,íéçáfa éà÷ ék ;øîà÷ àøazñî :déì øîà ."íéøéL§¨¦£©¥¦§©§¨¨¨©¦¨¥©§¨¦¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦©§¨¦
.íéçáfa éîð éâéìt úBçðna éâéìôc éëéä ék àøazñî :øîà ,úBçðna éà÷ .úBçðna éîð éâéìt§¦¦©¦©§¨¨¥©§¨¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦©§¨§¦¦©¦©§¨¦
úBçðna éîð éâéìt íéçáfa éâéìôc éëéä ék àøazñî :øîà íéçáfa éà÷ ék çðéúä :déì øîà£©¥¨¦©¦¨¥©§¨¦¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦©§¨¦§¦¦©¦©§¨

¯éëéä ék àøazñî :øîàå úBçðna éà÷ ék ,àlà .éáéúk íéçáfa éáéúk ék éàø÷ øwéòc§¦©§¨¥¦§¦¦©§¨¦§¦¦¤¨¦¨¥©§¨§¨©¦§©§¨¦¥¦
:àéL÷ àì àlà !éáéúëc àeä íéçáæa éàø÷ øwéò àäå ,íéçáfa éîð éâéìt úBçðna éâéìôc¦§¦¦©§¨§¦¦©¦©§¨¦§¨¦©§¨¥¦§¨¦¦§¦¦¤¨¨©§¨

øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø¯òLBäé éaø éøáãå ,àîèða¯éàî .àîèða ,óeøNå ãeáàa ¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤§¦§¨§¦§¥©¦§ª©§¨§¨§¦§¨©
àîòè¯!úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà :øîàc éñBé éaøì déì zòîL àä ,õéö évøîc íeMî ©§¨¦¦§©¥¦¨¨§©§¥§©¦¥§¨©¥©¦§©¤©£¦

øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø :àéL÷ àì àlà¯òLBäé éaø éøác úà éðà äàBø ,øeaéva ¤¨¨©§¨¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¤£¦¤¦§¥©¦§ª©
¯àîòè éàî øeaéva .ãéçia¯éñBé éaøì déì zòîLc :àãç ,øeaéva äøzeä äàîeèc íeMî ©¨¦©¦©©§¨¦§§¨§¨©¦£¨¦§©©§¥§©¦¥

øeaéva éà :ãBòå ,øeaéva àéä äéeçc äàîeè øîàc¯!?òLBäé éaø àìå øéLëî øæòéìà éaø §¨©§¨§¨¦©¦§¦©¦©¦¡¦¤¤©§¦§Ÿ©¦§ª©
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף עח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc migqt(iyiy meil)

:`xnbd zvxznàlàdvxn uivd oi`y ryedi iax xaeq zn`a ¤¨
e ,milke`d lr `le milerd lr `làéL÷ àì`ly `id epzpyny Ÿ©§¨

y oeik ,ryedi iaxkøeaéöa ïàk ãéçéa ïàkiax xn`y dny - ¨§¨¦¨§¦
oaxwa `weec epiid ,mcd z` miwxef oi` xya `nhp m`y ,ryedi
,'d`neha mi`a mixac dyng' dxn`y epzpyne ,`nhpy cigi
dxzed d`nehy ryedi iax xaeqe ,xeaiv zepaxwa zxacn ixd
xyt`e ,daxwdl ie`x xyad aygp uivd ievix `ll s`e ,xeaiva

exfl.[mcd z` w
oi`y xn`y iqei iax zrck s` `id epzpyn m` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zelik`d lr dvxn uivdïéúéðúî àîéðm`d ± ¥¨©§¦¦
oi`a onf mdl reawy zepaxwy dxn`y epzpyny xnel yi

zxaeq ,d`nehaõévä ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,éñBé éaøk àìc§Ÿ§©¦¥§©§¨©¦¡¦¤¤¥©¦
ävøîs`úBìéëà ìò,oaxwdn mc`l lk`pd wlgd ±éñBé éaø §©¤©£¦©¦¥

,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ,øîBà.gafnd lr axwd lr wx `l` ¥¥©¦§©¤©£¦
:`xnbd zx`aneïézòc à÷ìñ à÷,xnel epzrca dlr dligza - ¨¨§¨©§¦

øîà÷cîxn`y dnny ±éñBé éaøy,úBìéëà ìò ävøî õévä ïéà ¦§¨¨©©¦¥¥©¦§©¤©£¦
y cenll yikzrcdéì àøéáñ òLBäé éaø,xaeq `ed ±øîàc §©¦§ª©§¦¨¥§¨©

xyk oaxwd `diy ickayézøz ïðéòamcde xyad eidiy jixv - ¨¦©©§¥
dvxn uivd m` welig yi oipr dfi`l ok `l m`y ,miie`x mdipy

`l e` milke`d lrok m`e ,àzLä àîéðep`y zrk xn`p - ¥¨©§¨
,ryedi iaxk xaeq iqei iaxy miyxtnïéúéðúî`id epzpyny ± ©§¦¦

,éñBé éaøk àìcmi`a zepaxw dyng ,epzpyna epipy ixdy §Ÿ§©¦¥
,milke`d lr dvxn uivd oi`y oeik zepaxwd el`ae ,d`neha
z` wexfl xyt`y dpynd dxn` mewn lkne ,ie`x xyad oi`

.mcd
:`xnbd zvxzn,àìdne ,iqei iax zrck s` `id epzpyn Ÿ

`ed ,milke`d lr dvxn uivd oi`y s` mcd z` wexfl xyt`y
y meyndéì àøéáñ øæòéìà éaøk éñBé éaø,xaeq `ed ±øîàc ©¦¥§©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨©

d z` wexfl xyt`yïéàL ét ìò óà ,ícdøNaxyt` jkle ,ie`x ¨©©¦¤¥¨¨
.ie`x epi` xyady s` d`neha aixwdl

:`xnbd zl`eyéëä éàxfril` iaxk xaeq iqei iax ok` m` - ¦¨¦
,miie`x mdipy jixv oi`yàúëìä éàîìyi dkld efi` iabl ± §©¦§§¨

y dna welig.úBìéëà ìò ävøî õévä ïéàdywne `xnbd zxfeg ¥©¦§©¤©£¦
:l`eyd lréîòèéìåCoi`yk s` mcd z` miwxef m`y jzhiyle ± §¦©§¨

,milke`d lr dvxn uivdy dna welig mey oi` ,ie`x xyad
ixac z` x`az cvikøæòéìà éaø,iqei iax lr wlegdõévä øîàc ©¦¡¦¤¤§¨©©¦

ävøîixd ,zelik` lrøîàc ïåékxfril` iaxz` wexfl xyt`y §©¤¥¨§¨©
dïéàL ét ìò óà ícdøNaxn`y dn ok m` ,ie`xìò ävøî õévä ¨©©¦¤¥¨¨©¦§©¤©

àúëìä éàîì ,úBìéëàm` s` ixde ,ef dkld xn` oic dfi` iabl ± £¦§©¦§§¨
,ewxefl xyt` ie`x mc yiy oeik zelik` lr dvxn uivd oi`àlà¤¨

uivd m` ewlgp `l iqei iaxe xfril` iaxy yxtl yi jgxk lr
wexfl xzen didiy exya `nhpy oaxw oiprl ,zelik`d lr dvxn

oiprl dvxn uivd m` `l` ,enc z`ìebéôa déòa÷éîìm`y ± §¦§§¥§¦
zecearn zg` zeyrl ezwixfa e` mcd zkleda odkd aeygi
onfd xg`l elke`l e` ,eizecearl reawd onfd xg` oaxwd
elke`de ,lebit oic oaxwd xyal didi m` ,elke`l xzeny

,zxk aiigzieoiprlé÷etàìxyad z` `ivedl ±éãéîxeqi` §©¥¦¥
äìéòî,mcd zwixfaéâìôéî÷lr lg lebit xeqi`y ,ewlgp - §¦¨¨¦§§¦

dlirn icin `vei xyad oi` oke ,xg` leqt ea oi`yk wx ,xyad
.xedh `edyk `l` ,mcd zwixfaõéö ävøî ,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©§©¤¦

déåléò,mc`l lk`pd oaxwd xya lr dvxn uivd -déì éeLîe ¦¨¥§©¥¥
[eaiygne-]øBäèk,,leqt ea oi`y ink aygp `ed ixdedéì òá÷å §¨§¨©¥

ìebéôalr zpzep ,epnf xg`l elk`l e` eaixwdl odkd zaygne ± §¦
,zxk aiigzi elke`de ,lebit my xyaddéì ÷étîemcd zwixfe ± ©¦¥

ez`ivenéãéîxeqi`déåléò õéö ävøî àì ,øáñ éñBé éaøå ,äìéòî ¦¥§¦¨§©¦¥¨©Ÿ§©¤¦¦¨¥
,xyad lr -déì éeLî àìåeaiygn epi`e -å ,øBäèkepi`y oeik §Ÿ§©¥¥§¨§

xedhìebéôa déì òá÷ àìmy eilr zpzep `l odkd zaygn ± Ÿ¨©¥§¦
,zxk aiigzi `l elke`de ,lebitdéì ÷étî àìåmcd zwixf oi`e - §Ÿ©¦¥

ez`ivenéãéîxeqi`.äìéòîuivd oi`y dna welig yiy oeike ¦¥§¦¨
iqei iaxy gxkd oi` ,dlirne lebit iabl zelik`d lr dvxn

xaeq `edy xnel ozipe ,mc oi` xya oi` m`y ryedi iaxk xaeq
dxn`y epzpyn ok m`e ,xya oi` m` mb mc yiy xfril` iaxk

.ezhiy mr dni`zn ,d`neha xeaiv zepaxw miaixwny
oiicr ,xfril` iaxk xaeq iqei iax m` s`y ,dywn `xnbd

:ezrc mr dni`zn dpi` epzpyné÷úîdì ó[dywn-]éäð ,éøî áø ©§¦¨©¨¦§¦
énðxnel yi ok`y s` ±éñBé éaøclr dvxn uivd oi`y xn`y ©¦§©¦¥

zelik`øæòéìà éaøk øáñxyad oi`yk s` mcd z` miwxefy ¨©§©¦¡¦¤¤
ixdy ,ezrc mr dni`zn dpi` epzpyn oiicr ,ie`xàîìLa± ¦§¨¨

y dxn`y dna dpynd zpaeníéçáæzrcl s` ,d`neha mi`a §¨¦
y meyn ,milke`d lr dvxn uivd oi`y iqei iaxíc àkéàyiy - ¦¨¨

okle ,deabl dlerd wlg mda yi oke ,eilr dvxn uivdy mc mda
dxn`y dna dpynd zpaen oke .d`neha maixwdl xyt`

d zgpnyøîBòc meyn d`neha daxwàkéà énðyi da mby - ¤©¦¦¨
d `ede ,eilr dvxn uivde gafnl dlerd wlgõîB÷lhep odkdy ¤

y dxn`y dna dpynd zpaen oke .gafna xihwne dgpnd oníçì¤¤
íéðtäc meyn ,d`neha axwàkéà énðwlg yi mda mby - ©¨¦©¦¦¨

d mde ,eilr dvxn uivde gafnl dlerdïéëéæadpeald ikifa - ¨¦¦
mixizne deabl mixhwen mdy ,mgld mr ogleyd lr mgipny

.mgld z`àlày dpynd dxn`y dníçlä ézL,d`neha mi`a ¤¨§¥©¤¤
øîéîì àkéà éàîixdy ,iqei iax zrcl z`f yxtl ozip cvik ± ©¦¨§¥©

oeike ,mipdkl mlek milk`p `l` ,gafnd lr axwd wlg mda oi`
dvxn uivd oi` ,zelik`d lr dvxn uivd oi`y iqei iax xaeqy

.d`neha maixwdl ozip cvike ,mdilr
:ayiil `xnbd dqpneàîéz éëådxn`y dny ,xnel dvxz m`e - §¦¥¨

dpyndmgld izyl dpeekd oi` ,d`neha miaxw mgld izyy
mdl eid `ly oebk] minlyl miyakd `ll mnvr ipta miaxwd

dzpeek `l` ,d`neha miaxw mpi` zn`a f`y ,[miyakáøwì©¨¥
ïänò,mgld mr miaxwd miyakd mr cgi mi`ad mgld izyl ± ¦¨¤

mc zwixfe ,mgld z` zycwn miyakd zhigyy `ed oicdy
maixwdl xyt` df ote`ae ,dlik`a mgld z` dxizn miyakd
.miyakd mc lr dvxn uivdy oeik ,iqei iax zrcl s` d`neha
mgld izy ok m` ixdy ,jk xnel leki dz` oi` :`xnbd dgec

øeaéö éîìL eðééäe ,d`neha mi`ay dpyna xak miiepydïk íà ©§©§¥¦¦¥
,dpyna miiepnd lkeäì eåämd ixd ±äòaøàxyt` i`y ,mixac ¨§©§¨¨

,cg`k `l` xeaiv inlye mgld izy z` zepnlïðz äMîç ïðàå©£©£¦¨§©
izy i`ce `l` .d`neha mi`a mixac dyng epipy epzpynae -
`vnpy dl`yd zxfege ,mnvr ipta mi`a mdyk epiid mgld
lr dvxn uivd oi`y iqei iax ixac mr dni`zn dpi` epzpyny

.milke`d
:xg` uexiz `xnbd zvxznäøzeä äàîeè éñBé éaø øáñ÷ ,àlà¤¨¨¨©©¦¥§¨§¨

,øeaéöas` okle ,d`neha aixwdl ick uivd ievix z` jixv oi`e §¦
.d`neha mi`a mgld izy ,zelik` lr dvxn uiv oi`y

dxzed d`nehy xaeq iqei iaxy xnel ozip ike :`xnbd dywn
,xeaiva,àéðz àäåodk oice ,dnec` dxtd z` sxeyd odk oica §¨©§¨

dray mdizan mze` miyixtn eidy ,mixetikd mei mcew lecb
ycwnd ziaa dzidy dkyll mini,äæ ãçàå äæ ãçàodkd oia ± ¤¨¤§¤¨¤

eid ,mixetikd meia caerd lecbd odkd oiae dxtd z` sxeydïéfî©¦
ìk åéìòmze`n meiäòáL,mzian mze` miyixtn eidy miniìkî ¨¨¨¦§¨¦¨

xt`úBàhçzenec` zext -íL eéäL,exdhl ick [ycwna-] ©¨¤¨¨
,rci `le znn `nhp `nyïéfî ïéà ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¥©¦

åéìò,dyxtdd ini zray lkaàlàd meiae éLéìLd meiaéòéáL ¨¨¤¨§¦¦§¦¦
.ãáìajixv ,iqei iax zrcl s`y ,`ziixaa x`ean mewn lkne ¦§¨

,mixetikd mei mcew lecbd odkd lr zefdlCzòc à÷ìñ éàåm`e ± §¦¨§¨©§¨
,xnel jzrca dlerøáñ÷xaeqy -éñBé éaøyäøzeä äàîeè ¨¨©©¦¥§¨§¨

,øeaéöaok m`ììk äàfä éì änìzefdl llk mikixv eid dnl - §¦¨¨¦©¨¨§¨
,md xeaiv zepaxw mixetikd mei zepaxw ixdy ,lecbd odkd lr
mifny dna yi `xneg ztqez efi` ,xeaiva dxzed d`nehy oeike

eilrdiegc d`nehy xaeq iqei iaxy `ziixadn gken ok m`e ,
,dxdha zeyrl yi ,dxdha zeyrl mileki ep`y dn lke xeaiva

:`xnbd zxne` .lecbd odkd z` mixdhn eid jkle,àlàok` ¤¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migqt(iyiy meil)

eúøîà àälirl ixde ±(`"r)y ,`xnbd dx`iaéaø eléôà øeaéöa ¨¨§©§¦£¦©¦
äãBî òLBäé.xyad `nhpyk mcd z` wexfl xyt`y §ª©¤

:xg` ote`a iqei iax ixac z` `xnbd zvxzn,àlà,xeaiva ok` ¤¨
,xyad `nhpyk mcd z` wexfl xyt`y dcen ryedi iax s`

,iqei iax zpeek `id jke ,cigia `l` xaic `l iqei iax s`eäàBø¤
,ãáòéãa øæòéìà éaø éøác éðàe` mcd z` wxfe xar m`y ,xnelk £¦¦§¥©¦¡¦¤¤§¦£©

,ea extkzpe oaxwd dvxed ,unewd z` xihwdåz` ip` d`exéøáã §¦§¥
,älçzëì òLBäé éaømcd z` wexfl oi` dligzkly ,xnelk ©¦§ª©§©§¦¨

miixiyd e` xyad `nhpyk unewd z` xihwdle.
mi`xpy `id iqei iax zpeeky yxtl ozip ji` :`xnbd dywn

a ixd ,carica xfril` iax ixacénð òLBäé éaø eléôà ãáòécmb±] ¦£©£¦©¦§ª©©¦
[okàeä äãBî.dvxed wxf m`yéðz÷cy `ziixaa epipyy ±äãBî ¤§¨¨¥¤

íàL òLBäé éaøe xyad `nhp÷øæmcd z`.äöøeä ©¦§ª©¤¦¨©§¨
ryedi iaxy `ziixaa epipyy dnn zeywdl oi` :`xnbd zvxzn

c meyn ,carica dcenàäexn`p ,ryedi iax ixacy ±äàîeèa- ¨§§¨
e ,miiw `ed la` xyad `nhpykàäexn`p ,iqei iax ixace ± ¨

óeøNå ãeáàazyxtne .epiptl epi`e sxyp e` xyad ca`y - §¨§¨
:`xnbdéðz÷ éky `ziixaa xn`py dn ±íàL òLBäé éaø äãBî ¦¨¨¥¤©¦§ª©¤¦

,äöøeä ÷øæwx df oi`,àîèða,`ziixad dxaic dfayãeáàa ìáà ¨©§¨§¦§¨£¨§¨
àì ,óeøNåe ,xyk oaxwd caricay ryedi iax xn`øîà÷ ék± §¨Ÿ¦¨¨©

xn`yke,ãáòéãa øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø éñBé éaøok xn` ©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤§¦£©
,óeøNå ãeáàaoi`yk mcd z` miwxef oi`y s`y xaeq iqei iaxy §¨§¨

df oic ,miniiw miixiyd oi`yk unewd mixihwn oi`e ,miiw xyad
s` xyk oaxwd carica jk meyne ,dligzkl `l` epi`

.miniiw mpi` llk miixiyd e` xyadyk

äðùî
zncewd dpyna(:er)yi d`neha `ad xeaiv oaxway x`azp

oilk`p opi` zepaxwd lky ,zepaxw x`yl gqt oaxw oia welig
exwiry meyn ,d`neha lk`p gqtd eli`e d`neha oi`a xy`k
da ztqep dkld d`ian epzpyn .dlik` liaya `l` `a `l

.df mrhn zepaxw x`yn gqt welg
zxtk dielz da xy`] gafnd iab lr enc zwixfy oaxwd ipicn
,daxwdl [eialg-] eixeni` z`e dlik`l exya z` zxzn [oaxwd
e` e`nhpy oebk jkl miie`x mpi` oixeni`de xyadyk mle`

lirl `ibeqa x`azp ,eca`(.fr).ryedi iaxe xfril` iax ewlgpy
e`vie xya oi`y it lr s` mcd z` wxef xfril` iax zrcl
j` .[mcd z` wxef epi` ryedi iax zrcle ,ozaeg ici milrad
wxef ryedi iax zrcl s` ,algd e` xyad ,odn cg` wx `nhpa

oldl x`eank ,mcd z`(.hr)cg` `nhp oicay x`eai epzpyna .
.zepaxw x`yn gqt welg ,odn

øNa àîèð,ezhigy xg` ,gqtd lyáìçådaxwdl cnerd gqtd ¦§¨¨¨§¥¤
gafnd iab lríéi÷`nhp `le ezxdha,ícä úà ÷øBæ Bðéàlr ©¨¥¥¤©¨

,ezlik` liaya `l` `a epi` gqtd oaxw xwiry itl ,gafnd
la` .gqt oaxw zeidl ie`x epi`e dlik`l ie`x epi` `nhpy oeike

áìçä àîèð,ezhigy xg` gqtd lyíéi÷ øNaäå,ezxdha÷øBæ ¦§¨©¥¤§©¨¨©¨¥
,ícä úà.xyadn lek`l ozip ixdy ¤©¨

íéLc÷enáezepaxw x`ya j` -ïk Bðéà,gqt oaxwak oicd oi` - ©§¨¦¥¥
øNaä àîèpL ét ìò óà àlà,dlik`l ie`x epi`eíéi÷ áìçäå ¤¨©©¦¤¦§¨©¨¨§©¥¤©¨

,daxwdl ie`xe ezxdhaícä úà ÷øBædlik`l oxwir oi`y iptn ¥¤©¨
.gqt oaxwk

àøîâ
wxef epi` miiw algdy s` gqtd xya `nhp m`y ,dpyna epipy
zxne` .mcd z` wxfe xar m` oicd dn `xnbd zx`an ,mcd z`

:`xnbd,áø øîà ìãéb áø øîàepzpyna epipyy it lr s` ¨©©¦©¨©©
,mcd z` wxef epi` gqtd xya `nhpykyíàe xar÷øæ,mcd z` ¦¨©

äöøeä.ipy gqt zeyrln xehte ,oevxl oaxwd dlr ± §¨

ixaca dpc `xnbdie`x exya oi`y s` xyk gqtd recn ax
gqtd zaeg ici ea `vei recn :`xnbd zl`ey .dlik`lïðéòa àäå§¨¨¦©

[jixv ixde-]äìéëàdidi dwixfd zryay epiide ,gqt oaxwa £¦¨
daiyn .ez`neh iptn lk`dl leki epi` dfe ,dlik`l ie`x gqtd

:`xnbdàákòî àì äìéëàzakrn dpi` gqtd zlik` carica - £¦¨Ÿ§©§¨
dwixfd zrya dlik`l ie`x epi`y s` jkitle ,oaxwd zxtk z`

.ezevn dniiwzp
,zakrn dpi` dlik`dy xne` dz` j`id :`xnbd zl`eyàäå§¨

[ixde-]áéúkgqt oaxwa(c ai zeny),ezhigy oicaBìëà éôì Léà' §¦¦§¦¨§
wx gqtd z` ehgyzy ,dhigy oeyl 'eqkz' ,'dVd lr EQkŸŸ©©¤
zxtk z` zakrn dlik`dy gkene ,elke`l ie`xd mc` xear
`vei epi` dwixfd zrya dlik`l ie`x epi` m` jkitle ,oaxwd
df oice ,zakrn dpi` dlik`d mlerl :`xnbd daiyn .ezaeg ici

`l` epi` elke`l ie`xd lr wx gqtd z` hegyl yiyäåöîì§¦§¨
.dligzkl

nbdakrn df oicy da gkeny `ziixan ax lr dywn `x
:`xnbd dywn .caricaàì ákòìelr hegyl `ly df oic ike - §©¥Ÿ

,akrn epi` dlik`l ie`x epi`y inàéðúäåepipy `lde ± §¨©§¨
xn`p ,`ziixaa(my zeny)ziAd hrni m`e' ,gqtd zgiwl oica§¦¦§©©©¦

FziA l` axTd FpkWE `Ed gwle dVn zidnúñëîaWi` zWtp ¦§Ÿ¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥§¦§©§¨Ÿ¦
oldl xn`pe ,oipn oeyl 'zqkna' ,'dVd lr EQkY Flk` itlai my) §¦¨§¨Ÿ©©¤

(e,'Fz` EhgWe'åéeðîì àlà èçLð çñtä ïéàL ãnìîmze` xear - §¨£Ÿ§©¥¤¥©¤©¦§¨¤¨¦§¨
xear `le oeayg itl ezhigy mcew wlg ea lehil mnvr epinfdy

:`ziixad zl`ey .eilr dpnp `ly inìBëém`ì àlL BèçLmy ¨§¨¤Ÿ§
åéeðî`l ,eilr dpnp `ly in xear `l`àäéwx `l`ìò øáBòk §¨§¥§¥©

å äåönäoaxwd.øLë:`ziixad daiynøîBì ãeîìzepcnln ± ©¦§¨§¨¥©§©
aezkd,'eqBëz Bìëà éôì Léà',oipn oeyl 'eqekz'åéìò äðL áeúkä ¦§¦¨§¨©¨¨¨¨¨

ákòìoipn oeyl xikfd xaky xg` oipn oeyl azke ay aezkd - §©¥
xnel ,['zqkna'-] dligzam`e ,zakrn eiepn myl dhigydy

.leqt oaxwd eiepnl `ly ehgy
:`ziixadn `iyewd z` `xnbd zx`an,ïééeðîì ïéìëBà L÷zéàå§¦§©§¦¦§¦

aezkd 'elk` itl yi`'n cnlpd eilke`l `ly dhigy oic -
akrn `edy cnll ,eiepnl `ly dhigy oicl ywed df weqta
.carica gqtd z` xiykdy ax lr dywe ,ezenk oaxwd zxtka

:`xnbd zvxznøîàc áø àlàwxf m`y dpynd z` cinrdl ¤¨©§¨©
,zakrn dpi` gqtd zlik`y meyn dvxedkzhiyïúð éaøxn` §©¦¨¨

,okàákòî àì íéçñt úìéëà øîàcgqtdy s` jkle ,carica §¨©£¦©§¨¦Ÿ§©§¨
wexfi `l dligzkl mewn lkne ,jka lqtp epi` dlik`l ie`x epi`

.dligzkl zakrn gqtd zlik` ozp iaxl s` oky mcd z`
zxxan .ok xaeqy ozp iax ixaca epivn okid zxxan `xnbd

:`xnbdïúð éaø éämdn cenll yi ozp iax ixacn mixac el` ± ¥©¦¨¨
.ok xaeqyïúð éaø àä àîéìéà,el` ozp iax ixacny xn`p m` - ¦¥¨¨©¦¨¨

àéðúc,`ziixaaa ïéàöBé ìàøNé ìkL ïépî ,øîBà ïúð éaøoaxw §©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤¨¦§¨¥§¦§
ãçà çñô,cg`e cg` lkl zifk ea oi`y s`eøîBì ãeîìzai zeny) ¤©¤¨©§©

(e,'íéaøòä ïéa ìàøNé úãò ìä÷ ìk BúBà eèçLå'wcwcl yie §¨£Ÿ§©£©¦§¨¥¥¨©§©¦
,aezkd oeylaìäwä ìk éëåelekïéèçBL,cg` dyàìäåcg` dy §¦¨©¨¨£¦©£Ÿ
àlà èçBL ïéàmc`àlà ,ãçàaezkdïéàöBé ìàøNé ìkL ãnìî ¥¥¤¨¤¨¤¨§©¥¤¨¦§¨¥§¦

.ãçà çñôadlik`d oi`y cenll yi el` ozp iax ixacne §¤©¤¨
cg`e cg` lkl zifk ea oi`y cg` dya `ld ik ,zakrn

.ozaeg ici mlek mi`vei l`xyin
:`xnbd dgecíúä éðàL àîìéc,`ziixaa my xacd dpey `ny - ¦§¨¨¦¨¨

mi`vei l`xyi lk z`f lka zakrn gqtd zlik`y it lr s`y
meyn ,cg` gqtaéðä éëLîî éàcezlik`n mdici ekyni m`y - §¦¦§§¦¨¥

,mkxevl zifk gqta oi`y el`éðäì éæçel`l ie`x gqtd didi - £¦§¨¥
,mkxevl zifk gqta yiy mixg`déðä éëLîî éàåekyni m`e - §¦¦§§¦¨¥

mixg`d el` mdiciéðäì éæçdidi -.mipey`xl gqtd ie`x £¦§¨¥
`le ezlik`n eici eiepnn cg` jyn `l lretay s`y `vnpe
cg` lkl ie`x gqtd mewn lkn ,l`xyi lk epnn lek`l elkei
lk`i `l `edy xn`pe llkd on `ivep mc` dfi`y ,l`xyin
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ezny ina cenr gr sc ± iyily wxtmigqt
àìà`de .cigia ediieexz Ð`de ,dlgzkl Ð,dvxed wxf m` ipzwc `de .caric Ð

cigia `pniwe`emeyne i`w dlr `dc ,`nhpyk ,carica ryedi iax dcenc ilin ipd Ð

cea`a la` .`pira dizi`csexye:xn`w dixiy eca` e` etxyp elit` ,iqei iaxe .`l Ð

dvnew xihwd m`.dxiyk Ðäðùîíãä úà ÷øåæ ïéà íéé÷ áìçå øùá àîèðÐ

mc` zlik`l gqt xwirc ,xfril` iaxl elit`

.iz`wïéùã÷åîáåïë åðéàiaxl elit` Ð

,ryedimiiw alge xya `nhp elit`ywxef Ð

xizn ,`ki` izxz `dc .mcd z`,miixiye

mcdy.gafnl oixeni` xiznàøîâäöøåäÐ

xehtezeyrln.ipy gqtàáëòî àìdxtk Ð

.caricaïéìëåà.owfe dleg Ðáødil zi`c Ð

.ozp iaxk xn`c ,`akrn `l migqt zlik`

ãçà çñôá ïéàöåézifk ea oi`y it lr s`e Ð

.`akrn `l dlik` :`nl` .cg` lkléàã
éëùîéîéðälkl zifkn xzei oda yiy dn Ð

.mix`ypd ipdl ifg cg`'åë éðä éëùîéî éàå
idc ,edlekl ifgc gkzyi` Ðzwtn ediipin?

ediipin cg jiyni` `lc ab lr s` ,jkldÐ

`nhip la` .oixeht.cgl elit` ifg `l Ðåðîéð
åéìò.cg` lkl zifk didy cr Ðäé÷çåã éàîå
áøã`lc ,ozp iaxk oizipznl `nwe`l Ð

,xn`w dlgzkl oizipznc `xninle ,`akrn

wxf m` `d.dvxed Ðäî÷åðïðáøë`nipe Ð

.leqt carica elit` oizipzncøùë åîöò çñô
xihwdle enc wexfl :jzrc `wlq `w Ð,ealg

ici ea `vei mc`e :ipzwe .`l dlik`l la`

.ezaegïéìëåà úáùçî ïéàzwixfa owfe dleg Ð

"elk` itl yi`"c ,mc.aizk dhigy iabl Ð

íéìç.`ixa Ðïðéòá äìéëàì éæçã àøáâikc Ð

"elk` itl yi`" :aizkiedilc ,aizk `xab` Ð

gqt la` .dlik` xa `xabi` ol ztki` `l Ð

.ifg `läøäèá ÷øæézxy ilke mipdka Ð

.oixedhàéä ïúð éáøå`l dlik` :xn`c Ð

.dlik`l ifgc `xab ozp iax ira `le .`akrn

.opaxk xfrl` iax iwen `ziinw `zipzneàëä
øåáéöá ïðé÷ñò éàîáoia xeaiv aex e`nhpy Ð

.e`nhpe `iypd zny oebk ,dwixfl dhigy

.edpip dlik`l efgc ixab :jklidàîù äøéæâÐ

.dwixf xg` xeaiv e`nhi zxg` dpylåøîàéå
ã÷úùà,dlik` zrya oi`nh epiid `l in Ð

`eezhigyy it lr s`e ,eplkdxdha?`zyd

ezwixfe ezhigyy it lr s` ,inpdxdhaÐ

cwzy`c irci `le .d`neha xya lekip

dil dede ,eed oi`nh mc zwixf iedc `pcira

.d`neha `ad gqt
úéòáéà
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àä`nlic ?`iyew i`n :mdxa` oa oeyny epiaxl dnizÐ xeaiva ryedi iax dcen zxn`

xeaiva xfril` iax ixac ip` d`ex :xn`w ikdÐ.cigia `l` xn` `l ryedi 'x s`y

`l `kdc :wgvi epiax xne`e !izkec dnkae (`,ai) oilegc `nw wxt opixn` `peeb i`d ikc

.cigia `le xeaiva `l `ziixaa ipzw `lc ,ikd xninl jiiyéëmeyn Ð `nhpa dcen

.edvxn uivc

áëòìdniz Ð zeytp zqkna `ipzde `l

,aizk dhigya `xw `de :wgvi epiaxl

.dhigya dlqt oilke` zaygnc `wtp mzdne

dwixfa la`Ðoilke` zaygn oi`c lirl oxn`

xne`e ?dwixf` dhigyn jixt ikide .dwixfa

,dwixfa `zil oilke` zaygn `weec :wgvi epiax

ixnbl oilke` el oi`yk la` .dhigya `l`Ð

xwir `idy ,leqtc `id `xaq dwixf zrya s`

elit` aezkd citwd dhigy zryac oeik .dcear

.daygn`

éðàùdniz Ð 'ek ipd ikynin i`c mzd

zrya `de :mdxa` oa oeyny epiaxl

ifg `l `zydc `vnpe jynil mileki mpi` dwixf

zp 'x `nlicc :xnel yie !dlik`l'xk xaq o

oipnp (`,ht) "dy`d" wxta onwl opzc oerny

e`nhp inp i` .mcd wxfiy cr mdici oikyene

.ipdl ifg ezny e` ozvwnéáøìåitl yi` ozp

m`e Ð dlik`l ifgc `xab opirac il dnl elk`

akrle jixt ik lirl :ikd ipyil inp opaxl :xn`z

akrl `xw `z` ik `nil `lÐopirac epiid

xya la` ,dlik`l ifg `xabÐ`kxit e`le .`l

lirl `ipzck ,dlik`l ifg xya era opaxc ,`id

zifk mdl oi`y mipexg`Ðoiaiige ,oilke` mpi`

`l i`n` iywiz `l inp `de .ipy gqt zeyrl

irack ,devnl elk` itl yi` ozp 'xl ipyn

lirl xninlÐ`lc `pz ogky` `lc meyn

,ediicegl mexc ipwf `l` oiiepnl oilke` yiwn

oizipzn iwenc i`nle .(`,bk) migafc ipy wxta

ozp 'xkÐcg` gqta oi`veic :xnel jixv

xn`wcÐ.caric `wec epiid

àîéì:wgvi epiaxl dniz Ð 'ek `id ozp 'x

ozp 'x `de ?ozp 'xk `nwezin ikide

`xaba la` ,xyaa `l` ibilt `l opaxeÐilekl

,ok m` :cere .dlik`l ifgc `xab opira `nlr

ehgy hwp i`n`e ,inp eilke`l `ly ehgy elit`

`zyd xninl dizrc` wqiz ikid :cere !eilke`l

dwixfa oilke` zaygn yicÐileka heyt `d

gkenck ,dwixfa oilke` zaygn oi`c `xnb

mye ,(`,gq) lirl "hgyp cinz"ae (`,c) migafa

wxfp :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe .iz`ad

eilke` myl `ly wxfpy `l eilke`l `ly enc

`zyde .mileg milrad eid dwixf zryay `l`

xn`wÐozp 'xc oeik dil rnync ,ozp 'xk o`nk

ie`x xya `diy ira `le ,i`d ilek lwin

dlik`lÐmilra oi` m` yiig `l inp ikd

erae ixngnc ,opax la` .dwixf zrya oiie`x

dlik`l ie`x xya `diyÐediy erac oicd `ed

inp ikde .dwixf zrya dlik`l miie`x milrad

ifg `xab ozp 'x ira `lc ,jenqa xfrl` 'x xaq

.`weec dhigya `l`
xifp
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migqt(iyiy meil)

eúøîà àälirl ixde ±(`"r)y ,`xnbd dx`iaéaø eléôà øeaéöa ¨¨§©§¦£¦©¦
äãBî òLBäé.xyad `nhpyk mcd z` wexfl xyt`y §ª©¤

:xg` ote`a iqei iax ixac z` `xnbd zvxzn,àlà,xeaiva ok` ¤¨
,xyad `nhpyk mcd z` wexfl xyt`y dcen ryedi iax s`

,iqei iax zpeek `id jke ,cigia `l` xaic `l iqei iax s`eäàBø¤
,ãáòéãa øæòéìà éaø éøác éðàe` mcd z` wxfe xar m`y ,xnelk £¦¦§¥©¦¡¦¤¤§¦£©

,ea extkzpe oaxwd dvxed ,unewd z` xihwdåz` ip` d`exéøáã §¦§¥
,älçzëì òLBäé éaømcd z` wexfl oi` dligzkly ,xnelk ©¦§ª©§©§¦¨

miixiyd e` xyad `nhpyk unewd z` xihwdle.
mi`xpy `id iqei iax zpeeky yxtl ozip ji` :`xnbd dywn

a ixd ,carica xfril` iax ixacénð òLBäé éaø eléôà ãáòécmb±] ¦£©£¦©¦§ª©©¦
[okàeä äãBî.dvxed wxf m`yéðz÷cy `ziixaa epipyy ±äãBî ¤§¨¨¥¤

íàL òLBäé éaøe xyad `nhp÷øæmcd z`.äöøeä ©¦§ª©¤¦¨©§¨
ryedi iaxy `ziixaa epipyy dnn zeywdl oi` :`xnbd zvxzn

c meyn ,carica dcenàäexn`p ,ryedi iax ixacy ±äàîeèa- ¨§§¨
e ,miiw `ed la` xyad `nhpykàäexn`p ,iqei iax ixace ± ¨

óeøNå ãeáàazyxtne .epiptl epi`e sxyp e` xyad ca`y - §¨§¨
:`xnbdéðz÷ éky `ziixaa xn`py dn ±íàL òLBäé éaø äãBî ¦¨¨¥¤©¦§ª©¤¦

,äöøeä ÷øæwx df oi`,àîèða,`ziixad dxaic dfayãeáàa ìáà ¨©§¨§¦§¨£¨§¨
àì ,óeøNåe ,xyk oaxwd caricay ryedi iax xn`øîà÷ ék± §¨Ÿ¦¨¨©

xn`yke,ãáòéãa øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø éñBé éaøok xn` ©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤§¦£©
,óeøNå ãeáàaoi`yk mcd z` miwxef oi`y s`y xaeq iqei iaxy §¨§¨

df oic ,miniiw miixiyd oi`yk unewd mixihwn oi`e ,miiw xyad
s` xyk oaxwd carica jk meyne ,dligzkl `l` epi`

.miniiw mpi` llk miixiyd e` xyadyk

äðùî
zncewd dpyna(:er)yi d`neha `ad xeaiv oaxway x`azp

oilk`p opi` zepaxwd lky ,zepaxw x`yl gqt oaxw oia welig
exwiry meyn ,d`neha lk`p gqtd eli`e d`neha oi`a xy`k
da ztqep dkld d`ian epzpyn .dlik` liaya `l` `a `l
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,daxwdl ie`xe ezxdhaícä úà ÷øBædlik`l oxwir oi`y iptn ¥¤©¨
.gqt oaxwk

àøîâ
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df oice ,zakrn dpi` dlik`d mlerl :`xnbd daiyn .ezaeg ici
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:`xnbd zvxznøîàc áø àlàwxf m`y dpynd z` cinrdl ¤¨©§¨©
,zakrn dpi` gqtd zlik`y meyn dvxedkzhiyïúð éaøxn` §©¦¨¨

,okàákòî àì íéçñt úìéëà øîàcgqtdy s` jkle ,carica §¨©£¦©§¨¦Ÿ§©§¨
wexfi `l dligzkl mewn lkne ,jka lqtp epi` dlik`l ie`x epi`

.dligzkl zakrn gqtd zlik` ozp iaxl s` oky mcd z`
zxxan .ok xaeqy ozp iax ixaca epivn okid zxxan `xnbd

:`xnbdïúð éaø éämdn cenll yi ozp iax ixacn mixac el` ± ¥©¦¨¨
.ok xaeqyïúð éaø àä àîéìéà,el` ozp iax ixacny xn`p m` - ¦¥¨¨©¦¨¨

àéðúc,`ziixaaa ïéàöBé ìàøNé ìkL ïépî ,øîBà ïúð éaøoaxw §©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤¨¦§¨¥§¦§
ãçà çñô,cg`e cg` lkl zifk ea oi`y s`eøîBì ãeîìzai zeny) ¤©¤¨©§©

(e,'íéaøòä ïéa ìàøNé úãò ìä÷ ìk BúBà eèçLå'wcwcl yie §¨£Ÿ§©£©¦§¨¥¥¨©§©¦
,aezkd oeylaìäwä ìk éëåelekïéèçBL,cg` dyàìäåcg` dy §¦¨©¨¨£¦©£Ÿ
àlà èçBL ïéàmc`àlà ,ãçàaezkdïéàöBé ìàøNé ìkL ãnìî ¥¥¤¨¤¨¤¨§©¥¤¨¦§¨¥§¦
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mi`vei l`xyi lk z`f lka zakrn gqtd zlik`y it lr s`y
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המשך בעמוד קנ

ezny ina cenr gr sc ± iyily wxtmigqt
àìà`de .cigia ediieexz Ð`de ,dlgzkl Ð,dvxed wxf m` ipzwc `de .caric Ð

cigia `pniwe`emeyne i`w dlr `dc ,`nhpyk ,carica ryedi iax dcenc ilin ipd Ð

cea`a la` .`pira dizi`csexye:xn`w dixiy eca` e` etxyp elit` ,iqei iaxe .`l Ð

dvnew xihwd m`.dxiyk Ðäðùîíãä úà ÷øåæ ïéà íéé÷ áìçå øùá àîèðÐ

mc` zlik`l gqt xwirc ,xfril` iaxl elit`

.iz`wïéùã÷åîáåïë åðéàiaxl elit` Ð

,ryedimiiw alge xya `nhp elit`ywxef Ð

xizn ,`ki` izxz `dc .mcd z`,miixiye

mcdy.gafnl oixeni` xiznàøîâäöøåäÐ

xehtezeyrln.ipy gqtàáëòî àìdxtk Ð

.caricaïéìëåà.owfe dleg Ðáødil zi`c Ð

.ozp iaxk xn`c ,`akrn `l migqt zlik`

ãçà çñôá ïéàöåézifk ea oi`y it lr s`e Ð

.`akrn `l dlik` :`nl` .cg` lkléàã
éëùîéîéðälkl zifkn xzei oda yiy dn Ð

.mix`ypd ipdl ifg cg`'åë éðä éëùîéî éàå
idc ,edlekl ifgc gkzyi` Ðzwtn ediipin?

ediipin cg jiyni` `lc ab lr s` ,jkldÐ

`nhip la` .oixeht.cgl elit` ifg `l Ðåðîéð
åéìò.cg` lkl zifk didy cr Ðäé÷çåã éàîå
áøã`lc ,ozp iaxk oizipznl `nwe`l Ð

,xn`w dlgzkl oizipznc `xninle ,`akrn

wxf m` `d.dvxed Ðäî÷åðïðáøë`nipe Ð

.leqt carica elit` oizipzncøùë åîöò çñô
xihwdle enc wexfl :jzrc `wlq `w Ð,ealg

ici ea `vei mc`e :ipzwe .`l dlik`l la`

.ezaegïéìëåà úáùçî ïéàzwixfa owfe dleg Ð

"elk` itl yi`"c ,mc.aizk dhigy iabl Ð

íéìç.`ixa Ðïðéòá äìéëàì éæçã àøáâikc Ð

"elk` itl yi`" :aizkiedilc ,aizk `xab` Ð

gqt la` .dlik` xa `xabi` ol ztki` `l Ð

.ifg `läøäèá ÷øæézxy ilke mipdka Ð

.oixedhàéä ïúð éáøå`l dlik` :xn`c Ð

.dlik`l ifgc `xab ozp iax ira `le .`akrn

.opaxk xfrl` iax iwen `ziinw `zipzneàëä
øåáéöá ïðé÷ñò éàîáoia xeaiv aex e`nhpy Ð

.e`nhpe `iypd zny oebk ,dwixfl dhigy

.edpip dlik`l efgc ixab :jklidàîù äøéæâÐ

.dwixf xg` xeaiv e`nhi zxg` dpylåøîàéå
ã÷úùà,dlik` zrya oi`nh epiid `l in Ð

`eezhigyy it lr s`e ,eplkdxdha?`zyd

ezwixfe ezhigyy it lr s` ,inpdxdhaÐ

cwzy`c irci `le .d`neha xya lekip

dil dede ,eed oi`nh mc zwixf iedc `pcira

.d`neha `ad gqt
úéòáéà
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àä`nlic ?`iyew i`n :mdxa` oa oeyny epiaxl dnizÐ xeaiva ryedi iax dcen zxn`

xeaiva xfril` iax ixac ip` d`ex :xn`w ikdÐ.cigia `l` xn` `l ryedi 'x s`y

`l `kdc :wgvi epiax xne`e !izkec dnkae (`,ai) oilegc `nw wxt opixn` `peeb i`d ikc

.cigia `le xeaiva `l `ziixaa ipzw `lc ,ikd xninl jiiyéëmeyn Ð `nhpa dcen

.edvxn uivc

áëòìdniz Ð zeytp zqkna `ipzde `l

,aizk dhigya `xw `de :wgvi epiaxl

.dhigya dlqt oilke` zaygnc `wtp mzdne

dwixfa la`Ðoilke` zaygn oi`c lirl oxn`

xne`e ?dwixf` dhigyn jixt ikide .dwixfa

,dwixfa `zil oilke` zaygn `weec :wgvi epiax

ixnbl oilke` el oi`yk la` .dhigya `l`Ð

xwir `idy ,leqtc `id `xaq dwixf zrya s`

elit` aezkd citwd dhigy zryac oeik .dcear

.daygn`

éðàùdniz Ð 'ek ipd ikynin i`c mzd

zrya `de :mdxa` oa oeyny epiaxl

ifg `l `zydc `vnpe jynil mileki mpi` dwixf

zp 'x `nlicc :xnel yie !dlik`l'xk xaq o

oipnp (`,ht) "dy`d" wxta onwl opzc oerny

e`nhp inp i` .mcd wxfiy cr mdici oikyene

.ipdl ifg ezny e` ozvwnéáøìåitl yi` ozp

m`e Ð dlik`l ifgc `xab opirac il dnl elk`

akrle jixt ik lirl :ikd ipyil inp opaxl :xn`z

akrl `xw `z` ik `nil `lÐopirac epiid

xya la` ,dlik`l ifg `xabÐ`kxit e`le .`l

lirl `ipzck ,dlik`l ifg xya era opaxc ,`id

zifk mdl oi`y mipexg`Ðoiaiige ,oilke` mpi`

`l i`n` iywiz `l inp `de .ipy gqt zeyrl

irack ,devnl elk` itl yi` ozp 'xl ipyn

lirl xninlÐ`lc `pz ogky` `lc meyn

,ediicegl mexc ipwf `l` oiiepnl oilke` yiwn

oizipzn iwenc i`nle .(`,bk) migafc ipy wxta

ozp 'xkÐcg` gqta oi`veic :xnel jixv

xn`wcÐ.caric `wec epiid

àîéì:wgvi epiaxl dniz Ð 'ek `id ozp 'x

ozp 'x `de ?ozp 'xk `nwezin ikide

`xaba la` ,xyaa `l` ibilt `l opaxeÐilekl

,ok m` :cere .dlik`l ifgc `xab opira `nlr

ehgy hwp i`n`e ,inp eilke`l `ly ehgy elit`

`zyd xninl dizrc` wqiz ikid :cere !eilke`l

dwixfa oilke` zaygn yicÐileka heyt `d

gkenck ,dwixfa oilke` zaygn oi`c `xnb

mye ,(`,gq) lirl "hgyp cinz"ae (`,c) migafa

wxfp :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe .iz`ad

eilke` myl `ly wxfpy `l eilke`l `ly enc

`zyde .mileg milrad eid dwixf zryay `l`

xn`wÐozp 'xc oeik dil rnync ,ozp 'xk o`nk

ie`x xya `diy ira `le ,i`d ilek lwin

dlik`lÐmilra oi` m` yiig `l inp ikd

erae ixngnc ,opax la` .dwixf zrya oiie`x

dlik`l ie`x xya `diyÐediy erac oicd `ed

inp ikde .dwixf zrya dlik`l miie`x milrad

ifg `xab ozp 'x ira `lc ,jenqa xfrl` 'x xaq

.`weec dhigya `l`
xifp
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äçðî eléôàå ,çBçéð çéøì ïéìBòä ìk :àðéîà äåä¯."áìç" àðîçø áúkäðùî £¨¨¦¨¨¨¦§¥©¦©©£¦¦§¨¨©©£¨¨¥¤

íéøBäè ìäwäå íéàîè íéðäkä eéäL Bà ,Baeø Bà ìä÷ àîèð¯èeòéî àîèð .äàîeèa eNòé ¦§¨¨¨¤¨©Ÿ£¦§¥¦§©¨¨§¦©£§§¨¦§¨¦
ìäwä¯.éðMä úà ïéNBò ïéàîhäå ,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBähäàøîâeéäL éøä :ïðaø eðz ©¨¨©§¦¦¤¨¦§©§¥¦¦¤©¥¦¨©¨©£¥¤¨

,ïéàîè úøL éìëe íéðäëå ïéøBäè ìàøNé eéäL Bà .ïéøBäè úøL éìëe íéðäëå ,ïéàîè ìàøNé¦§¨¥§¥¦§Ÿ£¦§¥¨¥§¦¤¨¦§¨¥§¦§Ÿ£¦§¥¨¥§¥¦
ïéàîè úøL éìëe ïéøBäè íéðäëå ìàøNé eléôàå¯.÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàL ,äàîeèa eNòé ©£¦¦§¨¥§Ÿ£¦§¦§¥¨¥§¥¦©£§§¨¤¥¨§©¦¨

"áøç ììça" øîà àðîçøc ,úî àîèa ïékqä àîèpL àlà eðL àì :àcñç áø øîà¯ ¨©©¦§¨Ÿ¨¤¨¤¦§¨©©¦¦§¥¥§©£¨¨¨©©£©¤¤
à÷ úøëc óebä úàîeèa ãéáòúéî ék àøwéòîc .àøáâì ànèî à÷å ,ììçk àeä éøä áøç¤¤£¥§¨¨§¨§©¥§©§¨§¥¦¨¨¦¦§£¥§§©©§¨¥¨
àénèî àì àøáâì ,déì àénèîc àeä øNác ,õøL úàîeèa ïékqä àîèð ìáà .ãéáòúéî¦§£¥£¨¦§¨©©¦§§©¤¤§¨¨¦§©§¨¥§©§¨¨§©§¨

déì¯øNa ìëàé ìàå ,åàìa øNa úàîeèa ìëàé áèeî .ãéáò àì ïéàîè ,ãéáò ïéøBäè ¥§¦¨¥§¥¦¨¨¥¨¥¨¥§§©¨¨§¨§©¥¨¥¨¨
va àéä äéeçc äàîeè :àcñç áø øáñ÷ àîìà .úøëa àeäL óebä úàîeèaøîà ïëå .øeaé §§©©¤§¨¥©§¨¨¨©©¦§¨§¨§¨¦©¦§¥¨©

àîòè éàî .éãáò éîð ïéàîè eléôà :øîà àáøå .øeaéva àéä äéeçc äàîeè :÷çöé éaø¯ ©¦¦§¨§¨§¨¦©¦§¨¨¨©£¦§¥¦©¦¨§¦©©§¨
."øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå óøOé Làa ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥§©¨¨¨¨Ÿ©¨¨

"ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" déa ïðéø÷ àìc àëéä ìk¯ïðéø÷c àëéä ìk ."øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå" déa ïðéø÷ àì ¨¥¨§¨¨¥©¥§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¨¥©¥§©¨¨¨¨Ÿ©¨¨¨¥¨§¨¥©
"ìëàé àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" déa¯ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä :øîzéà ."øNa ìëàé øBäè ìk øNaäå" déa ïðéø÷ ¥§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥©¥§©¨¨¨¨Ÿ©¨¨¦§©£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦

,áBøk äöçî ìò äöçî :øîà áø .áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî :øîà àðäk áøå ,áBøk äöçî ìò äöçî :øîà áø ,ïéàîè äöçîe¤¡¨§¥¦©¨©¤¡¨©¤¡¨§§©¨£¨¨©¤¡¨©¤¡¨¥§©¨©¤¡¨©¤¡¨§
ïéNBò eìlä,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî :øîà àðäk áøå .ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨§©¨£¨¨©¤¡¨©¤¡¨¥§§¦¦¤¨¦

,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî :àðäk áø øîà ,éøîàc àkéà .éðMä úà ïéNBò ïéàîèe§¥¦¦¤©¥¦¦¨§¨§¦¨©©¨£¨¤¡¨©¤¡¨¥§§¦¦¤¨¦
ïéàîèå
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פסחים. פרק שביעי - כיצד צולין דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc migqt(ycew zay meil)

epi`' dpyna xen`d z` cinrnd] ax z` ayiil zxfeg `xnbd
:`xnbd zxne` .xg` ote`a [dvxed wxf m`y 'mcd z` wxef

àîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e ±øîàc áødvxed wxf m` §¦¨¥¥¨©§¨©
kzhiyòLBäé éaø.[zakrn dpi` gqtd zlik`y xaeqd ,ok xn` §©¦§ª©

:ryedi iax zhiy zx`ean da `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðúc§©§¨©¦
íéi÷ áìçå ,øNa àîèpL ïéa ,äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBà òLBäé§ª©¥¨©§¨¦¤©¨¥¤¦§¨¨¨§¥¤©¨

,ezxdhaíéi÷ øNáe ,áìç àîèpL ïéa,ezxdha.ícä úà ÷øBæla` ¥¤¦§¨¥¤¨¨©¨¥¤©¨
inlyçñt äNBòå øéæðjixv mday iptn ,migaf x`yk mpic oi` ¨¦§¥¤©

zeevn miiwl ick xifp inlya .dlik`l ie`x zeidl xyad
,rexfd ztepze minlyd cec zgz exry geliy ,xifpa zexen`d

m` wx jkitle ,`a dlik`l exwir ik gqtaeíéi÷ øNáe áìç àîèð¦§¨¥¤¨¨©¨
,ícä úà ÷øBæm` la`,ícä úà ÷øBæ ïéà íéi÷ áìçå øNa àîèð ¥¤©¨¦§¨¨¨§¥¤©¨¥¥¤©¨

,dlik`l ie`x xyad oi` ikåok it lr s`íàe xar÷øæmcd z` §¦¨©
äöøeäoke ,ea zeakrn mpi` xifpd zeevn ik ,oevxl oaxwd dlr ± §¨

xyad `nhpa mixen` el` mixace .zakrn dpi` dlik`d gqta
la`÷Bøæé àì ,úîa íéìòaä eàîèðmcd z`íàåe xar÷øæz` ¦§§©§¨¦§¥Ÿ¦§§¦¨©
mcdäöøeä àìs` ik .leqt `ede ,oevxl oaxwd dlr `l ± Ÿ§¨

lkn ,dlik`l ie`x xya jixv oi`e gqta zakrn dpi` dlik`dy
miie`x milrad eidiy jixv ik zakrn milrad z`neh mewn
zlqete zakrn milrad z`neh xifpae ,dwixfd zrya dlik`l
zepnl jixve ,`nhpy ici lr ezexifp z` xzeqy meyn oaxwd z`
gqtd zlik`y x`ean el` ryedi iax ixacae .zexifp ini aey
xn` ezhiyke ,dvxed wxf m` xyad `nhpa jkle zakrn dpi`

.eixac z` ax
e :dpyna epipy'åëå ïk Bðéà ïéLc÷ená`nhpy it lr s` `l` ©§¨¦¥¥

.mcd z` wxef miiw algde xyad
dpyndn .ryedi iax zrck dxn`p dpyndy zwiicn `xnbd
mb `nhp m` la` ,mcd z` wxef miiw algd m` wx ik wiecn

:`xnbd zxne` .mcd z` wxef epi` algdépî ïéúéðúîepzpyn - ©§¦¦©¦
,mcd z` wxef epi` algde xyad mdipy e`nhp xy`ky zxaeqd

zrck ,diepy in zrckàéä òLBäé éaøwxfp mcd oi`y xaeqd ©¦§ª©¦
alg e` dlik`l xya e` ,eci lr xzipd xac yi xy`k `l`

.mcd z` wxef epi` mdipy e`nhpyk jkle ,gafnl
:ryedi iax zhiy zx`ean da `ziixa `xnbd d`ianéaø ,àéðúc§©§¨©¦

íéçáfä ìk ,øîBà òLBäéøNa úéfk ïäî øéizLpL äøBzaLzlik`l §ª©¥¨©§¨¦¤©¨¤¦§©¥¥¤©©¦¨¨
mc`áìç úéfk Bà,gafn zlik`l.ícä úà ÷øBæxn`pyai mixac) ©©¦¥¤¥¤©¨

(fk,'mcde xyad' miiwziy jixv ,'mCde xUAd Lizlr ziUre'§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§©¨
aeyg df ixd zifk xiizypae ,mc zwixf oi` xya oi` m` jkle

`l` xiizyp `l m` la` .xya yiyúéæ éöçëå øNa úéæ éöçk©£¦©¦¨¨§©£¦©¦
,ícä úà ÷øBæ ïéà ,áìçaeyg epi` dlik` xeriy ickn zegt ik ¥¤¥¥¤©¨

itl ,mly xeriyl df mr df mitxhvn mpi` alge xyae ,xeiy¥¤
,zepaxwd lka oicd ok .gafn zlik`l dfe mc` zlik`l dfy

áeoaxwäìBò`l` ,ok oicd oi`eléôàxiizypéöçëå øNa úéæ éöçk §¨£¦©£¦©¦¨¨§©£¦
ìéìk dlekL éðtî ,ícä úà ÷øBæ áìç úéæiab lr dlek xihwny - ©¦¥¤¥¤©¨¦§¥¤¨¨¦

mitxhvn ,md gafn zlik` ,algde xyad ,mdipyy oeike ,gafnd
xiizyp `l m`y ezhiy zx`ean el` ryedi iax ixacae .zifkl

.mcd z` wxef epi` algd `le xyad `l
:dgpn xeiy oic x`ane ryedi iax siqendlekL ét ìò óà äçðnáe©¦§¨©©¦¤¨

úîéi÷algde xyad on melk x`yp `le÷Bøæé àìik ,mcd z` ©¤¤Ÿ¦§
.xeiy aeyg epi` dgpnd xeiy

zl`ey .`ziixad seqa x`eand dgpn xeiy oic zxxan `xnbd
:`xnbddzãéáò éàî äçðîiipr dn ±zwixf yi okid ,xnelk ,dp ¦§¨©£¦§¨

.gafd mr d`a zegpn yngn zg` oi` `lde ,dgpn oaxwa mc
:`xnbd daiyn,àtt áø øîàa zwqer `ziixadíéëñð úçðî ¨©©¨¨¦§©§¨¦

ik ,`ed dixaca yecigde ,zepaxwd mr dze` mi`ianyà÷ìñ̈§¨
àðéîà Czòc,xnel jzrca dler didy -àéúà à÷c ïåékoeik - ©§¨¨¦¨¥¨§¨¨§¨

d`a dgpndyçáæ çkî,[gafd zngn-]éîc çáæc déôeâkixd ± ¦Ÿ©¤©§¥§¤©¨¥
oeik xyadn xiizyp `l m` s`e ,envr gafd enk daeyg `id

,mcd zwixf z` xiykdl enewna `id ixd dgpndn xiizypyà÷̈
,ïì òîLîenk daeyg dpi` `l` ok xacd oi`y `pzd eprinyn ©§©¨

xyadn xzep `l m` dgpnd lk dxzep elit` jkle ,envr gafd
.mcd z` wexfi `l

zifk xeiy lry `ziixad zligza xen`d z` x`al day `xnbd
ly xeiy :`xnbd zl`ey .mcd z` miwxef algïì àðî ,áìç- ¥¤§¨¨

daiyn .mcd zwixf z` xiykdl xyak `edy epcnl okidn
:`xnbdda eèîe ,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàmihn yie - ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¨¨

ef dreny xnel mirixkneøîàc ,äéððç ïa òLBäé éaø íeMîàø÷ ¦©¦§ª©¤£©§¨§¨©§¨
minlyd mc zwixfa(e fi `xwie)'d gAfn lr mCd z` odMd wxfe'§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©

crFn ld` gzR,''äì çBçéð çéøì áìçä øéè÷äåz` wxefy rnyn ¤©Ÿ¤¥§¦§¦©¥¤§¥©¦©©
d liaya mcdïéàL ét ìò óà áìçmy,øNaweqta xkfp `l ik ¥¤©©¦¤¥¨¨

.algd zxhwd `l` xya
:`xnbd zl`eyïçkLày aezka ep`vn -áìçaxwd z` dqknd] ©§§¨¥¤

la` ,xyak epic [zeilkd izy lry algeézLe ãákä úøúBé¤¤©¨¥§¥
úBéìk,algd mr gafnd lr mixhwp md s`yïì àðîepl okidn ± §¨§¨¨

.xyak mpic zifk `l` mdn xiizyp `l m`y
zxzei lr s` mcd z` miwxef ok`y heyt okidn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .zeilkd izye cakdïðé÷øæc ïðéøîà àëéäokid ± ¥¨¨§¦©§¨§¦©
:`xnbd daiyn .mcd z` mdilr miwxefy epxn`éðz÷cîdnn ± ¦§¨¨¥

`ziixaa epipyy,÷Bøæé àì úîéi÷ dlekL ét ìò óà äçðnáeyie ©¦§¨©©¦¤¨©¤¤Ÿ¦§
dx`yp m` wxy ,wcwcläçðîgafd sebn dpi`yàìc àeä,wexfi ¦§¨§Ÿ

ìáàm`ex`ypúBéìkä ézLe ãákä úøúBé,gafd sebn mdyøétL £¨¤¤©¨¥§¥©§¨©¦
éîc.wexfl leki - ¨¥

day mcd z` mdilr miwxef ok`y `xnbl xxazpy xg`l dzr
:dzl`yl `xnbdïì àðîz` mdilr miwxefy epcnl okidn ± §¨¨

:`xnbd daiyn .mcddéãéc ïðçBé éaø[envr ixacn-]øîà ,øîà ©¦¨¨¦¥¨©¨©
àø÷mcd z` miwxefy lirl epcnl epnny weqtd meiqa xn`p ± §¨

algd xihwde 'ebe mCd z` odMd wxfe' ,algd lr,'çBçéð çéøìyie §¨©©Ÿ¥¤©¨§¦§¦©¥¤§¥©¦©
y ,jkn cenllçBçéð çéøì äìòî äzàL ìkdfe ,mcd eilr wxfi Ÿ¤©¨©£¤§¥©¦©

.gafnd lr mixhwpd mixeni`d lk z` llek
.'gegip gix' mbe 'alg' mb aezkl jxevd dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`éøèöéàåázëîì Caezkl dxezd dkxvede - §¦§§¦§¦§©
éøèöéàå ,'áìç'ázëîì Caezkl dkxvede ±,'çBçéð çéø'meynéàc ¥¤§¦§§¦§¦§©¥©¦©§¦

àðîçø áúkdxezd dazk m`y ±'áìç',calaàðéîà äåäiziid ± ¨©©£¨¨¥¤£¨¨¦¨
xiizyp m`y xnel lekiáìçxya `laïéà,mcd z` wexfi ok` - ¥¤¦

wx exiizyp m` la`àì úBéìkä ézLe ãákä úøúBéjkl ,wexfi ¤¤©¨¥§¥©§¨Ÿ
,'çBçéð çéøì' àðîçø áúkizye cakd zxzei lr mby cnll ¨©©£¨¨§¥©¦©

.mcd z` miwxef gegip gixl milerd zeilkdàðîçø áúk éàåwx §¦¨©©£¨¨
mixhwpd xihwdeàðéîà äåä ,'çBçéð çéøì'y xnel leki iziid ±ìk §¥©¦©£¨¨¦¨¨

çBçéð çéøì ïéìBòä,mcd mdilr wxfi mdn xiizyp m`eléôàå ¨¦§¥©¦©©£¦
äçðîxn`p da s`y(bi eh xacna)jkl ,''dl ggip gix'àðîçø áúk ¦§¨¥©¦Ÿ©©¨©©£¨¨
,'áìç'`edy algl dnecd xac wx gegip gixn zeaxl yiy cnll ¥¤

dpi`y dgpn `le ,[zeilkd izye cakd zxzei-] gafd ly etebn
.gafd ly etebn

äðùî
lirl dpyna(:er)xeav zepaxw x`ye gqta dlik` oic x`azp

mda mipte`d z` `pzd x`an epzpyna ,d`neha miaxw xy`k
gqt oaxw zyxta dxeza xn`p .d`neha axw gqt(`i-i h xacna)

ipXd WcgA ,'dl gqt dUre 'ebe Wtpl `nh didi iM Wi` Wi`'¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤§¨¨¤©©©Ÿ¤©¥¦
dfa x`azpe ,'ebe 'Fz` EUri miAxrd oiA mFi xUr drAx`A§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦©£Ÿ

ixd ,oqipa xyr drax` `edy gqtd onfa `nhdydgcp `ed
.ipy gqt `xwp df gqte ,xii`a xyr drax`a gqtd z` aixwdl

lirl `xnbde(:eq)'yi`' `weecy ,weqta xn`pd 'yi`'n zyxec
`l` ipy gqtl migcp xeav oi` la` ipy gqtl dgcp `nh `edy

.d`neha oey`xd z` miyer
xcbe ,d`neha gqtd oiyery xeav xcb edn zx`an epzpyn

:ipy gqtl migcpy micigiàîèðd lkBaeø Bà ìä÷,zn z`neha ¦§¨¨¨
eNòé ,íéøBäè ìäwäå íéàîè íéðäkä eéäL Bàgqtd z` mlek ¤¨©Ÿ£¦§¥¦§©¨¨§¦©£

.äàîeèam` la`ïéNBò ïéøBähä ,ìäwä èeòéî àîèðdxdhaúà §§¨¦§¨¦©¨¨©§¦¦¤
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migqt(ycew zay meil)

úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèegqtdúà àìå ïBLàøägqtd,éðMä §¥¦¥¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦
,mi`nhd oic mrh z` `xnbd zx`anéãáò àì ïBLàøagqt - ¨¦Ÿ¨§¦

meyn ,d`neha miyer mpi` oey`xàaeø eåä àìc,aex mpi`y ± §Ÿ¨¨
,d`neha ezeyrl mileki md oi` jkle,éãáò àì éðMameynàìc ©¥¦Ÿ¨§¦§Ÿ

àèeòéî eåä`l` ipy gqtl migcp mi`nh oi`e ,herin mpi`y - ¨¦¨
.xeaivdn herin mdyk

:ax lr epzpynn dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ìä÷ àîèð §©¦§¨¨¨
äNòé ,íéøBäè ìäwäå ïéàîè íéðäkä eéäL Bà ,Baeø Bàly gqtd ¤¨©Ÿ£¦§¥¦§©¨¨§¦¥¨¤

ldwd lk,äàîeèadnn wcwcl yie .mixedhd ly mgqt s`e §§¨
`nhpyk `weecy ,'eaex e`' xn`pyBaeøldwd lyéãáòc àeä± §¨§¦

gqtd dyrpe ,oey`x gqt mi`nhd miyer f`àbìt ìáà ,äàîeèa§§¨£¨©§¨
àbìôe,mi`nh dvgne mixedh dvgn -éãáò àìmiyer `l ± ©§¨Ÿ¨§¦

gqt mi`nhdïBLàøae ,llkáøì àéL÷lr dvgna ik xn`y ¨¦©§¨§©
.oey`xa mlek miyer dvgn

:`xnbd dgecøîà[aiyi-],áø Cìgikedle wcwcl jl oi` ¨©¨©
oey`x gqt mi`nhd eyri `l dvgn lr dvgnay dpyndn

,jk wcwcl ozip ik ,llkàaeø,mi`nh ldwd aex xy`k ±éãáò ¨¨§¦
eälekmlek miyer ±,äàîeèaxy`k la` ,mixedhd mbàbìt §§§¨©§¨

ôeàbìmixedhd mb eyri `l ,mi`nh dvgne mixedh dvgn - ©§¨
`l` ,d`nehaeìlämixedhd ±ïîöòì ïéNBò,dxdhaeìläå- ©¨¦§©§¨§©¨

mi`nhdïîöòì ïéNBò.d`neha ¦§©§¨
:`xnbd zxne` .ax ly evexizk dpyndn dgiken `xnbdéëä̈¦

àøazñî énðgqtd z` miyer mi`nhd dvgne dvgnay ©¦¦§©§¨
,ipyl migcp mpi`e d`neha oey`xdéðz÷caàôéñ,epzpyn ly §¨¨¥¥¨

úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ìäwä èeòéî àîèð¦§¨¦©¨¨§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤
.éðMä`nhp ea ote`a `weec ik dpyndn wiecneèeòéîldwdàeä ©¥¦¦
éãáòcmi`nhàbìôe àbìt ìáà ,éðMadvgne mixedh dvgn ± §¨§¦©¥¦£¨©§¨©§¨

,mi`nhàìipyl mi`nhd migcpïéNBò eìläå ,ïBLàøa éãáòå Ÿ§¨§¦¨¦§©¨¦
.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì§©§¨§©¨¦§©§¨

ax lr dpnn dywn ,ax zrck dpyndn `xnbd dgikedy xg`l
:`xnbd dywn .`pdkàlàåepzpyn ly `tiqdn gkeny ok m` - §¤¨

ey`x gqt oiyer `l` ipyl migcp oi`nhd oi` dvgne dvgnayo
,d`nehaàéL÷dpyndn,àðäk áøìdvgn lr dvgny xaeqd ©§¨§©©£¨

.oey`xa miyer mi`nhd oi`e ,aexk oecip epi`
:`xnbd zvxznøîà[aiyi-],àðäk áø Cìwcwcl jl oi` ¨©¨©©£¨

jk `l` ,oey`xa miyer mi`nhd dvgne dvgnay `tiqdn
,wcwczïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ìäwä èeòéî eàîèð¦§§¦©¨¨§¦¦¤¨¦§¥¦

,éðMä úà ïéNBò,ipyd z` mi`nhd miyer herin e`nhpa `weec ¦¤©¥¦
ïéNBò ïðéà ïéàîè ìáà ,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,àbìôe àbìt àä̈©§¨©§¨§¦¦¤¨¦£¨§¥¦¥¨¦

.éðMä úà àìå ïBLàøä úà àìŸ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦
:`xnbd dywnçpéúäoaen df uexiz -àøúa àðLéììoeyl-] ¨¦©§¦§¨©§¨

[oexg`,àðäk áøcmpi` mi`nhd dvgn lr dvgnay xaeqd §©©£¨
,ipya `le oey`xa `l miyeràðLéì Cäì àlàxg`d oeyll - ¤¨§©¦§¨

,éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò íéøBäè àðäk áø øîàc§¨©©©£¨§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦
øîéîì àkéà éàîlr dvgnay dpyndn weicd z` x`ap ji` ± ©¦¨§¥©

.ipyd z` miyer mpi` mi`nhd dvgn
:`xnbd zvxznøîà[aiyi-]àbìt eléôàc ïécä àeä ,àðäk áø Cì ¨©¨©©£¨©¦©£¦©§¨

éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè énð àbìôeoick ©§¨©¦§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦
,ldwd herin `nhpéàäåéðz÷c`nhp epzpyn ly `tiqaèeòéî §©§¨¨¥¦

,ìäwä,`ed mrhdàðúc éãééàa `pzd dpyy ab` ±Baeø àLéøik ©¨¨©§¥§¨¨¥¨
,ok oicd oi` dvgn lr dvgnaénð àðza mb dpy jkl ±àôéñ ¨¨©¦¥¨

Bèeòéî.dvgn lr dvgna mb oicd oky s` ¦
zewlegd zehiydn zg` lkl `ziixan di`x d`ian `xnbd

:dvgn lr dvgn oicaáøc déúååk àéðzixack `ziixaa epipy ± ©§¨§¨¥§©
e ,axàðäk áøc déúååk àéðz,`pdk ax ixack `ziixaa epipy oke ± ©§¨§¨¥§©©£¨

eéðLéì éøúkoeyl lkl ,`pdk ax ixaca epipyy zepeyld ipyke - ¦§¥¦§¥
.eixack dgikend `ziixa yi

áøc déúååk àéðzelld dvgn lr dvgnay xaeqd ax ixack ± ©§¨§¨¥§©
,onvrl oiyer ellde onvrl oiyerïéøBäè äöçî ìàøNé eéä̈¦§¨¥¤¡¨§¦

.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨

àðäk áøc àn÷ àðLéìk àéðzax zrca oey`xd oeyld ixack ± ©§¨§¦§¨©¨§©©£¨
,ipy gqt mi`nhe oey`x gqt miyer mixedhy xaeqd `pdkéøä£¥

ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¦¦¤¨¦
.éðMä úà ïéNBò ïéàîèe§¥¦¦¤©¥¦

àðäk áøc àøúa àðLéìk àéðúåax zrca oexg`d oeyld ixack ± §©§¨§¦§¨©§¨§©©£¨
oi` mi`nhe oey`x gqt miyer mixedhy xaeqd `pdkmiyer

,llkïéNBò ïéøBäè ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¦¦
.éðMä úà àìå ïBLàøä úà àì ïéNBò ïðéà ïéàîèe ïBLàøä úà¤¨¦§¥¦¥¨¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦

zeziixad z` ayiiz dhiy lk cvik `xnbd zxxan dzr
:`xnbd zl`ey .dcbpkyáøìmiyer dvgne dvgnay xaeqd §©

,oey`xa mi`nhdàðäk áøc àøúa àðLéììempi` mi`nhdy §¦§¨©§¨§©©£¨
,llk gqt miyeràðúc àäly oey`xd oeyll zriiqnd `ziixaa ¨§¨¨

,oi`nh dvgne oixedh dvgn l`xyi eidy ixd ,`pdk axïéøBäè§¦
dì éöøúî éëéä ,éðMä úà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBòeayii j`id - ¦¤¨¦§¥¦¤©¥¦¥¦§¨§¦¨

.`ziixad ixac z`
a zwqer `ziixady ,eyxti `pdk axe ax :`xnbd daiynïBâk§

íéàîhì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¥¦
ocal miypde ,mixedh maex mcal mixkfd ,xnelk ,dvgn eidiy
,dvgn lr dvgn l`xyi ixd miypd sexiv ici lre ,ze`nh oaex

øáñ÷åy ,ef `ziixa dpyy `pzd xaeq ±a íéLðgqtïBLàølke §¨¨©¨¦§¦
`l` zeaiig opi` ipya okyúeLøo`iadl oi` okle ,odl `ed §

,jkld ,mi`nhde mixedhd oeaygaìcd z` xqd ±î íéLðoeayg ©¨¦¦
deäì eåäå ,ïéàîhdy `vnpe ±çñôì eçcé àèeòéîe ,àèeòéî ïéàîè §¥¦§¨§§¥¦¦¨¦¨¦¨§¤©

,éðLoi` ,dvgn lr dvgn mixkfd eid m`y `pzd dcen la` ¥¦
,oey`xa mi`nhd eyri ax zrcle ,ipy gqtl oigcp mi`nhd

.llk eyri `l `pdk ax ly oexg`d oeylle
ax ly oey`xd oeylde ax ex`ai cvik zxxane dkiynn `xnbd
:`xnbd zl`ey .oexg`d oeyll zriiqnd `ziixad z` `pdk

áøì,oey`xa miyer mi`nh dvgne dvgnay xaeqdàðLéììe §©§¦§¨
àðäk áøc àn÷,ipya miyer mi`nhdyàéðúc àä`ziixaa ©¨§©©£¨¨§©§¨

dvgne oixedh dvgn l`xyi eidy ixd ,oexg`d oeyll zriiqnd
,oi`nhïBLàøä úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè§¦¦¤¨¦§¥¦¥¦Ÿ¤¨¦

dì éöøúî éëéä ,éðMä úà àìå`ziixad ixac z` eayii j`id - §Ÿ¤©¥¦¥¦§¨§¦¨
.mzhiyl

:`xnbd daiyndì õéøúî áø,`ziixalìàøNé eéäL ïBâk,mixkfd ©§¨¥¨§¤¨¦§¨¥
äöçîmdnäöçîe ïéàîèmdne ,ïéøBäèmiyp dpen dz`yk ¤¡¨§¥¦¤¡¨§¦

d ,mdnríéLðzexedhdúBôãBòzetiqen -,íéøBähä ìòe`vnpe ¨¦§©©§¦
.mi`nhd on miax mixedhdøáñ÷å`pzda íéLðgqtïBLàø §¨¨©¨¦§¦

,äáBçok lregqt aeig oiprl mixedhd oipn lr siqedl zetxhvn ¨
,oey`xaegqtéðM`l` zeaiig miypd oi`úeLøopi`e ,odl `ed §¥¦§

,jkld .df gqta oeaygl zetxhvnéãáò àì ïBLàøamiyer `l ± ¨¦Ÿ¨§¦
meyn ,mi`nhdèeòéî déì éåäc,miypd sexiv ici lr mi`nh §¨¦¥¦

éðMáe ,ïBLàøa éãáò àì àèeòéîembéãáò àìy meyn ,mi`nhdìc ¦¨Ÿ¨§¦¨¦©¥¦Ÿ¨§¦©
[xqd-]eäéépéî íéLð,ipy gqta zeaiig opi`yeäì eåäåe`vnpe ± ¨¦¦©§§¨§

mi`nhde mixedhd.éðMa éãáò àì àbìôe ,àbìôe àbìt©§¨©§¨©§¨Ÿ¨§¦©¥¦
ax ly oey`xd oeyll ef `ziixa ayiizz cvik zx`an `xnbd

:`pdkàðäk áøìeoey`xd oeyla,øîàcherin xy`k wx `ly §©©£¨§¨©
`l` ipya miyer oey`xa mi`nh eidéãáò énð àbìtm` s` ± ©§¨©¦¨§¦

miyer oey`xa mi`nh eid dvgn,éðMaleki epi` jk meyne ©¥¦
,axk ayiildì õéøúî éëä,`ziixad z` uxzn `ed jk ±ïBâk ¨¦§¨¥¨§

,ïéøBähì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¦
oaexy miypd ici lre mixedh herine mi`nh aex mixkfd eidy

,mixedh dvgn l`xyi ixd zexedhøáñ÷å,`pzdïBLàøa íéLð §¨¨©¨¦¨¦
,úeLø éðMáe äáBç,jkldéãáò àì ïBLàøaoeik ,mi`nhdeäì eåäc ¨©¥¦§¨¦Ÿ¨§¦§¨§

mixedhe mi`nhàbìôe àbìt,miypd sexiv ici lràbìôezrcl ©§¨©§¨©§¨
`pdk ax ly oey`xd oeyldéãáò àì ïBLàøa,ipyl oigcp `l` ¨¦Ÿ¨§¦

mle`éãáò àì énð éðMay meyn ,mi`nhdìc[xqd-]eäéépéî íéLð ©¥¦©¦Ÿ¨§¦©¨¦¦©§
,ïéøBähä ïîy `vnpe ,ipy gqta zeaiig opi`y oeikïéàîè eäì eåä ¦©§¦¨§§¥¦

ipy gqtaàaeø,[aex-].éðMa éãáò àì àaeøå ¨§¨Ÿ¨§¦©¥¦
z` `pdk ax ly zepeyld ipy ex`ai cvik `xnbd zxxan dzr
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ezny ina cenr hr sc ± iyily wxtmigqt
àîèåïåùàøä úà àì ïéùåò ïéà ïé`l inp ipyae ,d`neha icar `l aexk epi`c oeikc Ð

.herin epi`c Ðäàîåèá åùòé.oixedhd s` Ð'åë àåä àáåø`ed `aex inhi` ik Ð

.d`nehae oey`x oi`nh icarcéãáò àì àâìôå àâìô ìáà.llk oey`xl mi`nh Ðåäìë
.dxdh zxinya xdfdl oikixv oi` oixedhd elit` Ðàøáúñîinp `blte `bltc Ð

.egcin `le ,d`neha icar oi`nháøìÐ

.onvrl ellde onvrl elld :xn`càðùéììå
àðäë áøã àøúá`l oiyer oi` oi`nh :xn`c Ð

ikid ipyl oigcp mi`nh ipzwc `d ,df `le df

`vxzn?dlúåîéìùîïéàîèìmixkfac Ðeed

xzei ze`nh miypd on yi la` ,`aex mixedh

zenilyny cr zexedhd ondvgnl oeaygd

oey`xa miyp :`pz i`d xaqwe .dvgn lr

,`kdn miyp lc ,jklid .ipya oky lke ,zeyx

on opi`c,oiipndmi`nh eede ,mixkf xza life

`blte `blta la` .ipyl egcne ,`herini` Ð

.xnk i` ,xnkìàøùé åéäù ïåâë,mixkfd Ð

dpen dz`yke .oi`nh dvgne oixedh dvgn

odnr miypd.mi`nhd lr mixedh oiax Ð

äáåç ïåùàøámi`nh e`vnpe ,oipna od ixde Ð

.`herinéðùáåúåùø íéùð`da ibilt i`pze Ð

) "dy`d" wxta `zlin.(a,`v onwlïåùàøá
éãáò àìdedc ,oi`nh Ð.`herin edléðùáå
éãáò àìoipnd on miypd oi` ipy iablc Ð

mi`nh eed `l jklid ,`aex oixedh iedinl

dvgn lr dvgn axle ,`blt `l` `herin

.ipya icar `le ,aexkàðäë áøå:xn`c Ð

.'ek ikd uxzn ,ipya icar `bltíéùðå
úåîéìùîïéøåäèìdvgn oixedh eid `ly Ð

eed mixkf xza opilf` i`e ,miypd ici lr `l`

.`aex oi`nh.opiqxb `l odilr zetcereàâìôå
éãáò àì ïåùàøá`nw `pyill d`neha Ð

.`pdk axcàéä éàðúlirlc `pze ,`pz i`d Ð

dvgn lr dvgn xaq `pz i`d .dizeek i`wc

.aexk epi` xaq lirlc `pze ,aexk iedïéùåò
äàîåèá.oixedhd elit` Ð
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ïéàîèå`blt i` :xy` oa wgvi epiaxl dyw Ð ipyd z` `le oey`xd z` `l oiyer oi`

yi` exwinÐxeaiv `l` yi` exwin `l i`e .ipy gqtl egcilÐciaril

xeaiv e` yi` iaiyg i` dil `wtqnc xninl `kile .oey`xa d`nehaÐe`nhil ok m`c

dil `wtqn `l i` `nlyac .mixedhd on cg`Ðxedhd z` e`nhi dnlc ,xity iz`

xhtil oi`nh ly oicy oeik ,d`neha zeyrl

lkne ,yi` exwin `lc :wgvi epiax xne`e !ixnbl

mliaya d`neha mixedhd eyri `l mewnÐoeik

el`e onvrl el` inp oiyer oi`e .mi`nh aex oi`y

ab lr s` .welg xeaiv oaxw oi` :xaqwc ,onvrl

welg xeaiv oaxw oi` onwl dil zi`c dcedi 'xlc

d`neha mlek eyri xn`wÐdil zil `pdk ax

oigcip `nrh i`dnc xaqw `l` ,`xaq jd

.ixnbl

øáñ÷ax meyn Ð zeyx oey`xa miyp

oey`xa i`c ,ikd xninl jixhvi`

daegÐ.'ek onvrl oiyer elldc opixn` ded

,`pdk axl la`iz` daeg oey`xa eed elit`

icar ipyae ,icar `l oey`xa `bltc .xityÐ

.`herin mi`nh edl eed ,zeyx miyp ipyac oeik

iab (`,ai) oixcdpqc `nw wxta xn`c `de

,ipy gqt zeyrl l`xyi z` `iydy ,ediwfg

dvgn l`xyi eidy oebk :iy` ax xn` ?inc ikid

,mixedhl zenilyn miype oixedh dvgne mi`nh

oey`xa miyp :xaq `xwirn .odilr zetcere

gqtl egcine `herin mi`nh edl eede ,daeg

edl eede ,zeyx oey`xa miyp :xaq seqale .ipy

axl `zyde .icar `l ipya `aexe `aex mi`nh

hwpinl jixv ded `l `pdk axc `xza `pyille

`pyille .`cixb odilr zetcer `l` ,zenilyn

`le zenilyn hwpinl ivn ded `pdk axc `nw

`zydc zetcere zenilyn hwp `l` .zetcer

ivn dede .dxezk `ly dyr ipyil edlekl

ipyae daeg oey`xa miyp xaq seqalc iiepyl

meyn `l` ,ipy gqt car xity e`l jkle ,zeyx

dil zi`c ,opiniiw oerny iaxc `ail` mzdc

.zeyx oey`xa miyp (a,`v) "dy`d" wxta onwl

eyr `ly dn s`c igcinl dil `gip :inp i`

oey`xaÐ.oick `ly did

íéùðinl ivn ded Ð zeyx oey`xahwp

eid miyp ici lre ,mixedh aex `ziixaa

oey`xa miypc oeik ,ipy gqtl oigcp mi`nh aex

zeyxÐ.mi`nh herin edl eede

áøåded inp `zyd Ð 'ek ikd dl uxzn `pdk

aex elit`c ,`zeax `ziixaa hwpinl ivn

oixedhÐoeik ,ipyd z` oiyer oi`nhd oi`

xninl epivne ,`herin mixedh eed miyp `lay

lr dvgnc opireny`l `peeb i`d ika hwpc

.aexk epi` dvgn
oiglyn
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.éðMä úà àìå ïBLàøä úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèe§¥¦¥¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦
éãáò àì ïBLàøa¯éãáò àì éðMa ,àaeø eåä àìc¯ ¨¦¨¨§¦§¨¨¨©¥¦¨¨§¦

eéäL Bà ,Baeø Bà ìä÷ àîèð :ïðz .àèeòéî eåä àìc§¨¨¦¨§©¦§¨¨¨¤¨
íéøBäè ìäwäå ïéàîè íéðäkä¯.äàîeèa äNòé ©Ÿ£¦§¥¦§©¨¨§¦¥¨¤§§¨

àbìôe àbìt ìáà ,äàîeèa éãáòc àeä Baeø¯àì §¨§¦§§¨£¨©§¨©§¨¨
àaeø :áø Cì øîà !áøì àéL÷ ,ïBLàøa éãáò¯éãáò ¨§¦¨¦©§¨§©¨©¨©¨¨§¦

àbìôe àbìt ,äàîeèa eälek¯ïîöòì ïéNBò eìlä §§§¨©§¨©§¨©¨¦§©§¨
éîð éëä .ïîöòì ïéNBò eìläå:àôéñ éðú÷c ,àøazñî §©¨¦§©§¨¨¦©¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨

ìäwä èeòéî àîèð¯ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ¦§¨¦©¨¨§¦¦¤¨¦
,éðMa éãáòc àeä èeòéî .éðMä úà ïéNBò ïéàîèe§¥¦¦¤©¥¦¦§¨§¦©¥¦

àbìôe àbìt ìáà¯ïéNBò eìläå ,ïBLàøa éãáòå .àì £¨©§¨©§¨¨§¨§¦¨¦§©¨¦
!àðäk áøì àéL÷ àlàå .ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì§©§¨§©¨¦§©§¨§¤¨©§¨§©¨£¨

ìäwä èeòéî eàîèð :àðäk áø Cì øîà¯ïéøBäè ¨©¨©¨£¨¦§§¦©¨¨§¦
àbìt àä .éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦¨©§¨

àbìôe¯ïéàîè ìáà ,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ©§¨§¦¦¤¨¦£¨§¥¦
çðéúä .éðMä úà àìå ïBLàøä úà àì ïéNBò ïðéà¥¨¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦¨¥©
øîàc àðMéì Cäì àlà ,àðäk áøc àøúa àðMéìì§¦¨¨©§¨§©¨£¨¤¨§©¦¨¨§¨©
ïéNBò ïéàîèe ,ïBLàøä úà ïéNBò íéøBäè :àðäk áø©¨£¨§¦¦¤¨¦§¥¦¦
:àðäk áø Cì øîà ?øîéîì àkéà éàî ,éðMä úà¤©¥¦©¦¨§¥©¨©¨©¨£¨
úà ïéNBò ïéøBäè ,éîð àbìôe àbìt eléôàc ïécä àeä©¦©£¦©§¨©§¨©¦§¦¦¤
èeòéî éðú÷c éàäå .éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä̈¦§¥¦¦¤©¥¦§©§¨¨¥¦

ìäwä¯àôéñ éîð àðz 'Baeø' àLéø àðúc éãéià ©¨¨©§¦§¨¨¥¨¨¨©¦¥¨
àðäk áøc déúååk àéðz ,áøc déúååk àéðz .'Bèeòéî'¦©§¨§¨¥§©©§¨§¨¥§©¨£¨
äöçî ìàøNé eéä :áøc déúååk àéðz .éðMéì éøúk¦§¥¦¨¥©§¨§¨¥§©¨¦§¨¥¤¡¨

ïéàîè äöçîe ïéøBäè¯eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä §¦¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨
äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä :àðäk áøc àn÷ àðMéìk àéðz .ïîöòì ïéNBò¦§©§¨©§¨§¦¨¨©¨§©¨£¨£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨

ïéàîè¯áøc àøúa àðMéìk àéðúå .éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè §¥¦§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦§©§¨§¦¨¨©§¨§©
ïéàîèe ,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä :àðäk̈£¨£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¦¦¤¨¦§¥¦
àðúc àä ,àðäk áøc àøúa àðMéììe áøì .éðMä úà àìå ïBLàøä úà àì ïéNBò ïðéà¥¨¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦§©§¦¨¨©§¨§©¨£¨¨§¨¨
äöçî ìàøNé eéäL ïBâk ?dì éöøúî éëéä "éðMä úà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè"§¦¦¤¨¦§¥¦¤©¥¦¥¦§¨§¦¨§¤¨¦§¨¥¤¡¨

ïBLàøa íéLð :øáñ÷å .íéàîhì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè¯.úeLøíéLð ìc §¦¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¥¦§¨¨©¨¦¨¦§©¨¦
ïéàîhî¯áøc àn÷ àðMéììe áøì .éðL çñôì eçcé àèeòéîe ,àèeòéî ïéàîè eäì eåäå ¦§¥¦§¨§§¥¦¦¨¦¨¦¨§¤©¥¦§©§¦¨¨©¨§©

úà àìå ïBLàøä úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè" àéðúc àä ,àðäk̈£¨¨§©§¨§¦¦¤¨¦§¥¦¥¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤
,ïéøBäè äöçîe ïéàîè äöçî ìàøNé eéäL ïBâk :dì õéøúî áø ?dì éöøúî éëéä "éðMä©¥¦¥¦§¨§¦¨©§¨¥¨§¤¨¦§¨¥¤¡¨§¥¦¤¡¨§¦

éãáò àì ïBLàøa .úeLø éðMáe äáBç ïBLàøa íéLð :øáñ÷å .íéøBähä ìò úBôãBò íéLðå¯ §¨¦§©©§¦§¨¨©¨¦¨¦¨©¥¦§¨¦¨¨§¦
éãáò àì éðMáe .ïBLàøa éãáò àì àèeòéîe ,èeòéî déì éåäc¯eäì eåäå eäéépéî íéLð ìc §¨¥¥¦¦¨¨¨§¦¨¦©¥¦¨¨§¦©¨¦¦©§§¨§

ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL ïBâk :dì õéøúî éëä éðMa éãáò éîð àbìt øîàc àðäk áøìe .éðMa éãáò àì àbìôe ,àbìôe àbìt©§¨©§¨©§¨¨¨§¦©¥¦§©¨£¨§¨©©§¨©¦¨§¦©¥¦¨¦§¨¥¨§¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦
éãáò àì ïBLàøa .úeLø éðMáe äáBç ïBLàøa íéLð :øáñ÷å .ïéøBähì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe¯,àbìôe àbìt eäì eåäc ¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¦§¨¨©¨¦¨¦¨©¥¦§¨¦¨¨§¦§¨§©§¨©§¨

éãáò àì éîð éðMa .éãáò àì ïBLàøa àbìôe¯áøìe .éðMa éãáò àì àaeøå ,àaeø ïéàîè eäì eåä ïéøBähä ïî eäéépéî íéLð ìc ©§¨¨¦¨¨§¦©¥¦©¦¨¨§¦©¨¦¦©§¦©§¦¨§§¥¦¨§¨¨¨§¦©¥¦§©
øîà ?dì õéøúî éëéä "ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä" àéðúc àä ,àðäk̈£¨¨§©§¨£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨¥¦§¨¥¨¨©
:àôeb ."áBøk Bðéà äöçî ìò äöçî" øîàc ïàîì àkéàå "áBøk äöçî ìò äöçî" øîàc ïàîì àkéà ,àéä éàpz :àðäk áø Cì§©¨£¨©¨¥¦¦¨§©§¨©¤¡¨©¤¡¨§§¦¨§©§¨©¤¡¨©¤¡¨¥§¨

ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä¯eléôà ïéøBähä ìò ïéôãBò ïéàîè eéä .ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä £¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨¨§¥¦§¦©©§¦£¦
ãçà¯:øîàpL ,äàîeèì øeaévä úà òéøëî ãéçiä ïéà :øîBà àéúî ïa øæòìà éaø .÷eìç øeaéö ïaø÷ ïéàL éôì ,äàîeèa eNòé ¤¨©£§§¨§¦¤¥¨§©¦¨©¦¤§¨¨¤©§¨¥¥©¨¦©§¦©¤©¦§§¨¤¤¡©
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migqt(ycew zay meil)

úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèegqtdúà àìå ïBLàøägqtd,éðMä §¥¦¥¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦
,mi`nhd oic mrh z` `xnbd zx`anéãáò àì ïBLàøagqt - ¨¦Ÿ¨§¦

meyn ,d`neha miyer mpi` oey`xàaeø eåä àìc,aex mpi`y ± §Ÿ¨¨
,d`neha ezeyrl mileki md oi` jkle,éãáò àì éðMameynàìc ©¥¦Ÿ¨§¦§Ÿ

àèeòéî eåä`l` ipy gqtl migcp mi`nh oi`e ,herin mpi`y - ¨¦¨
.xeaivdn herin mdyk

:ax lr epzpynn dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ìä÷ àîèð §©¦§¨¨¨
äNòé ,íéøBäè ìäwäå ïéàîè íéðäkä eéäL Bà ,Baeø Bàly gqtd ¤¨©Ÿ£¦§¥¦§©¨¨§¦¥¨¤

ldwd lk,äàîeèadnn wcwcl yie .mixedhd ly mgqt s`e §§¨
`nhpyk `weecy ,'eaex e`' xn`pyBaeøldwd lyéãáòc àeä± §¨§¦

gqtd dyrpe ,oey`x gqt mi`nhd miyer f`àbìt ìáà ,äàîeèa§§¨£¨©§¨
àbìôe,mi`nh dvgne mixedh dvgn -éãáò àìmiyer `l ± ©§¨Ÿ¨§¦

gqt mi`nhdïBLàøae ,llkáøì àéL÷lr dvgna ik xn`y ¨¦©§¨§©
.oey`xa mlek miyer dvgn

:`xnbd dgecøîà[aiyi-],áø Cìgikedle wcwcl jl oi` ¨©¨©
oey`x gqt mi`nhd eyri `l dvgn lr dvgnay dpyndn

,jk wcwcl ozip ik ,llkàaeø,mi`nh ldwd aex xy`k ±éãáò ¨¨§¦
eälekmlek miyer ±,äàîeèaxy`k la` ,mixedhd mbàbìt §§§¨©§¨

ôeàbìmixedhd mb eyri `l ,mi`nh dvgne mixedh dvgn - ©§¨
`l` ,d`nehaeìlämixedhd ±ïîöòì ïéNBò,dxdhaeìläå- ©¨¦§©§¨§©¨

mi`nhdïîöòì ïéNBò.d`neha ¦§©§¨
:`xnbd zxne` .ax ly evexizk dpyndn dgiken `xnbdéëä̈¦

àøazñî énðgqtd z` miyer mi`nhd dvgne dvgnay ©¦¦§©§¨
,ipyl migcp mpi`e d`neha oey`xdéðz÷caàôéñ,epzpyn ly §¨¨¥¥¨

úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ìäwä èeòéî àîèð¦§¨¦©¨¨§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤
.éðMä`nhp ea ote`a `weec ik dpyndn wiecneèeòéîldwdàeä ©¥¦¦
éãáòcmi`nhàbìôe àbìt ìáà ,éðMadvgne mixedh dvgn ± §¨§¦©¥¦£¨©§¨©§¨

,mi`nhàìipyl mi`nhd migcpïéNBò eìläå ,ïBLàøa éãáòå Ÿ§¨§¦¨¦§©¨¦
.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì§©§¨§©¨¦§©§¨

ax lr dpnn dywn ,ax zrck dpyndn `xnbd dgikedy xg`l
:`xnbd dywn .`pdkàlàåepzpyn ly `tiqdn gkeny ok m` - §¤¨

ey`x gqt oiyer `l` ipyl migcp oi`nhd oi` dvgne dvgnayo
,d`nehaàéL÷dpyndn,àðäk áøìdvgn lr dvgny xaeqd ©§¨§©©£¨

.oey`xa miyer mi`nhd oi`e ,aexk oecip epi`
:`xnbd zvxznøîà[aiyi-],àðäk áø Cìwcwcl jl oi` ¨©¨©©£¨

jk `l` ,oey`xa miyer mi`nhd dvgne dvgnay `tiqdn
,wcwczïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ìäwä èeòéî eàîèð¦§§¦©¨¨§¦¦¤¨¦§¥¦

,éðMä úà ïéNBò,ipyd z` mi`nhd miyer herin e`nhpa `weec ¦¤©¥¦
ïéNBò ïðéà ïéàîè ìáà ,ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,àbìôe àbìt àä̈©§¨©§¨§¦¦¤¨¦£¨§¥¦¥¨¦

.éðMä úà àìå ïBLàøä úà àìŸ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦
:`xnbd dywnçpéúäoaen df uexiz -àøúa àðLéììoeyl-] ¨¦©§¦§¨©§¨

[oexg`,àðäk áøcmpi` mi`nhd dvgn lr dvgnay xaeqd §©©£¨
,ipya `le oey`xa `l miyeràðLéì Cäì àlàxg`d oeyll - ¤¨§©¦§¨

,éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò íéøBäè àðäk áø øîàc§¨©©©£¨§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦
øîéîì àkéà éàîlr dvgnay dpyndn weicd z` x`ap ji` ± ©¦¨§¥©

.ipyd z` miyer mpi` mi`nhd dvgn
:`xnbd zvxznøîà[aiyi-]àbìt eléôàc ïécä àeä ,àðäk áø Cì ¨©¨©©£¨©¦©£¦©§¨

éðMä úà ïéNBò ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè énð àbìôeoick ©§¨©¦§¦¦¤¨¦§¥¦¦¤©¥¦
,ldwd herin `nhpéàäåéðz÷c`nhp epzpyn ly `tiqaèeòéî §©§¨¨¥¦

,ìäwä,`ed mrhdàðúc éãééàa `pzd dpyy ab` ±Baeø àLéøik ©¨¨©§¥§¨¨¥¨
,ok oicd oi` dvgn lr dvgnaénð àðza mb dpy jkl ±àôéñ ¨¨©¦¥¨

Bèeòéî.dvgn lr dvgna mb oicd oky s` ¦
zewlegd zehiydn zg` lkl `ziixan di`x d`ian `xnbd

:dvgn lr dvgn oicaáøc déúååk àéðzixack `ziixaa epipy ± ©§¨§¨¥§©
e ,axàðäk áøc déúååk àéðz,`pdk ax ixack `ziixaa epipy oke ± ©§¨§¨¥§©©£¨

eéðLéì éøúkoeyl lkl ,`pdk ax ixaca epipyy zepeyld ipyke - ¦§¥¦§¥
.eixack dgikend `ziixa yi

áøc déúååk àéðzelld dvgn lr dvgnay xaeqd ax ixack ± ©§¨§¨¥§©
,onvrl oiyer ellde onvrl oiyerïéøBäè äöçî ìàøNé eéä̈¦§¨¥¤¡¨§¦

.ïîöòì ïéNBò eìläå ïîöòì ïéNBò eìlä ,ïéàîè äöçîe¤¡¨§¥¦©¨¦§©§¨§©¨¦§©§¨

àðäk áøc àn÷ àðLéìk àéðzax zrca oey`xd oeyld ixack ± ©§¨§¦§¨©¨§©©£¨
,ipy gqt mi`nhe oey`x gqt miyer mixedhy xaeqd `pdkéøä£¥

ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¦¦¤¨¦
.éðMä úà ïéNBò ïéàîèe§¥¦¦¤©¥¦

àðäk áøc àøúa àðLéìk àéðúåax zrca oexg`d oeyld ixack ± §©§¨§¦§¨©§¨§©©£¨
oi` mi`nhe oey`x gqt miyer mixedhy xaeqd `pdkmiyer

,llkïéNBò ïéøBäè ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL éøä£¥¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¦¦
.éðMä úà àìå ïBLàøä úà àì ïéNBò ïðéà ïéàîèe ïBLàøä úà¤¨¦§¥¦¥¨¦Ÿ¤¨¦§Ÿ¤©¥¦

zeziixad z` ayiiz dhiy lk cvik `xnbd zxxan dzr
:`xnbd zl`ey .dcbpkyáøìmiyer dvgne dvgnay xaeqd §©

,oey`xa mi`nhdàðäk áøc àøúa àðLéììempi` mi`nhdy §¦§¨©§¨§©©£¨
,llk gqt miyeràðúc àäly oey`xd oeyll zriiqnd `ziixaa ¨§¨¨

,oi`nh dvgne oixedh dvgn l`xyi eidy ixd ,`pdk axïéøBäè§¦
dì éöøúî éëéä ,éðMä úà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBòeayii j`id - ¦¤¨¦§¥¦¤©¥¦¥¦§¨§¦¨

.`ziixad ixac z`
a zwqer `ziixady ,eyxti `pdk axe ax :`xnbd daiynïBâk§

íéàîhì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¥¦
ocal miypde ,mixedh maex mcal mixkfd ,xnelk ,dvgn eidiy
,dvgn lr dvgn l`xyi ixd miypd sexiv ici lre ,ze`nh oaex

øáñ÷åy ,ef `ziixa dpyy `pzd xaeq ±a íéLðgqtïBLàølke §¨¨©¨¦§¦
`l` zeaiig opi` ipya okyúeLøo`iadl oi` okle ,odl `ed §

,jkld ,mi`nhde mixedhd oeaygaìcd z` xqd ±î íéLðoeayg ©¨¦¦
deäì eåäå ,ïéàîhdy `vnpe ±çñôì eçcé àèeòéîe ,àèeòéî ïéàîè §¥¦§¨§§¥¦¦¨¦¨¦¨§¤©

,éðLoi` ,dvgn lr dvgn mixkfd eid m`y `pzd dcen la` ¥¦
,oey`xa mi`nhd eyri ax zrcle ,ipy gqtl oigcp mi`nhd

.llk eyri `l `pdk ax ly oexg`d oeylle
ax ly oey`xd oeylde ax ex`ai cvik zxxane dkiynn `xnbd
:`xnbd zl`ey .oexg`d oeyll zriiqnd `ziixad z` `pdk

áøì,oey`xa miyer mi`nh dvgne dvgnay xaeqdàðLéììe §©§¦§¨
àðäk áøc àn÷,ipya miyer mi`nhdyàéðúc àä`ziixaa ©¨§©©£¨¨§©§¨

dvgne oixedh dvgn l`xyi eidy ixd ,oexg`d oeyll zriiqnd
,oi`nhïBLàøä úà àì ïéNBò ïéà ïéàîèe ïBLàøä úà ïéNBò ïéøBäè§¦¦¤¨¦§¥¦¥¦Ÿ¤¨¦

dì éöøúî éëéä ,éðMä úà àìå`ziixad ixac z` eayii j`id - §Ÿ¤©¥¦¥¦§¨§¦¨
.mzhiyl

:`xnbd daiyndì õéøúî áø,`ziixalìàøNé eéäL ïBâk,mixkfd ©§¨¥¨§¤¨¦§¨¥
äöçîmdnäöçîe ïéàîèmdne ,ïéøBäèmiyp dpen dz`yk ¤¡¨§¥¦¤¡¨§¦

d ,mdnríéLðzexedhdúBôãBòzetiqen -,íéøBähä ìòe`vnpe ¨¦§©©§¦
.mi`nhd on miax mixedhdøáñ÷å`pzda íéLðgqtïBLàø §¨¨©¨¦§¦

,äáBçok lregqt aeig oiprl mixedhd oipn lr siqedl zetxhvn ¨
,oey`xaegqtéðM`l` zeaiig miypd oi`úeLøopi`e ,odl `ed §¥¦§

,jkld .df gqta oeaygl zetxhvnéãáò àì ïBLàøamiyer `l ± ¨¦Ÿ¨§¦
meyn ,mi`nhdèeòéî déì éåäc,miypd sexiv ici lr mi`nh §¨¦¥¦

éðMáe ,ïBLàøa éãáò àì àèeòéîembéãáò àìy meyn ,mi`nhdìc ¦¨Ÿ¨§¦¨¦©¥¦Ÿ¨§¦©
[xqd-]eäéépéî íéLð,ipy gqta zeaiig opi`yeäì eåäåe`vnpe ± ¨¦¦©§§¨§

mi`nhde mixedhd.éðMa éãáò àì àbìôe ,àbìôe àbìt©§¨©§¨©§¨Ÿ¨§¦©¥¦
ax ly oey`xd oeyll ef `ziixa ayiizz cvik zx`an `xnbd

:`pdkàðäk áøìeoey`xd oeyla,øîàcherin xy`k wx `ly §©©£¨§¨©
`l` ipya miyer oey`xa mi`nh eidéãáò énð àbìtm` s` ± ©§¨©¦¨§¦

miyer oey`xa mi`nh eid dvgn,éðMaleki epi` jk meyne ©¥¦
,axk ayiildì õéøúî éëä,`ziixad z` uxzn `ed jk ±ïBâk ¨¦§¨¥¨§

,ïéøBähì úBîéìLî íéLðå ,ïéàîè äöçîe ïéøBäè äöçî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥¤¡¨§¦¤¡¨§¥¦§¨¦©§¦©§¦
oaexy miypd ici lre mixedh herine mi`nh aex mixkfd eidy

,mixedh dvgn l`xyi ixd zexedhøáñ÷å,`pzdïBLàøa íéLð §¨¨©¨¦¨¦
,úeLø éðMáe äáBç,jkldéãáò àì ïBLàøaoeik ,mi`nhdeäì eåäc ¨©¥¦§¨¦Ÿ¨§¦§¨§

mixedhe mi`nhàbìôe àbìt,miypd sexiv ici lràbìôezrcl ©§¨©§¨©§¨
`pdk ax ly oey`xd oeyldéãáò àì ïBLàøa,ipyl oigcp `l` ¨¦Ÿ¨§¦

mle`éãáò àì énð éðMay meyn ,mi`nhdìc[xqd-]eäéépéî íéLð ©¥¦©¦Ÿ¨§¦©¨¦¦©§
,ïéøBähä ïîy `vnpe ,ipy gqta zeaiig opi`y oeikïéàîè eäì eåä ¦©§¦¨§§¥¦

ipy gqtaàaeø,[aex-].éðMa éãáò àì àaeøå ¨§¨Ÿ¨§¦©¥¦
z` `pdk ax ly zepeyld ipy ex`ai cvik `xnbd zxxan dzr
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המשך בעמוד עט

ezny ina cenr hr sc ± iyily wxtmigqt
àîèåïåùàøä úà àì ïéùåò ïéà ïé`l inp ipyae ,d`neha icar `l aexk epi`c oeikc Ð

.herin epi`c Ðäàîåèá åùòé.oixedhd s` Ð'åë àåä àáåø`ed `aex inhi` ik Ð

.d`nehae oey`x oi`nh icarcéãáò àì àâìôå àâìô ìáà.llk oey`xl mi`nh Ðåäìë
.dxdh zxinya xdfdl oikixv oi` oixedhd elit` Ðàøáúñîinp `blte `bltc Ð

.egcin `le ,d`neha icar oi`nháøìÐ

.onvrl ellde onvrl elld :xn`càðùéììå
àðäë áøã àøúá`l oiyer oi` oi`nh :xn`c Ð

ikid ipyl oigcp mi`nh ipzwc `d ,df `le df

`vxzn?dlúåîéìùîïéàîèìmixkfac Ðeed

xzei ze`nh miypd on yi la` ,`aex mixedh

zenilyny cr zexedhd ondvgnl oeaygd

oey`xa miyp :`pz i`d xaqwe .dvgn lr

,`kdn miyp lc ,jklid .ipya oky lke ,zeyx

on opi`c,oiipndmi`nh eede ,mixkf xza life

`blte `blta la` .ipyl egcne ,`herini` Ð

.xnk i` ,xnkìàøùé åéäù ïåâë,mixkfd Ð

dpen dz`yke .oi`nh dvgne oixedh dvgn

odnr miypd.mi`nhd lr mixedh oiax Ð

äáåç ïåùàøámi`nh e`vnpe ,oipna od ixde Ð

.`herinéðùáåúåùø íéùð`da ibilt i`pze Ð

) "dy`d" wxta `zlin.(a,`v onwlïåùàøá
éãáò àìdedc ,oi`nh Ð.`herin edléðùáå
éãáò àìoipnd on miypd oi` ipy iablc Ð

mi`nh eed `l jklid ,`aex oixedh iedinl

dvgn lr dvgn axle ,`blt `l` `herin

.ipya icar `le ,aexkàðäë áøå:xn`c Ð

.'ek ikd uxzn ,ipya icar `bltíéùðå
úåîéìùîïéøåäèìdvgn oixedh eid `ly Ð

eed mixkf xza opilf` i`e ,miypd ici lr `l`

.`aex oi`nh.opiqxb `l odilr zetcereàâìôå
éãáò àì ïåùàøá`nw `pyill d`neha Ð

.`pdk axcàéä éàðúlirlc `pze ,`pz i`d Ð

dvgn lr dvgn xaq `pz i`d .dizeek i`wc

.aexk epi` xaq lirlc `pze ,aexk iedïéùåò
äàîåèá.oixedhd elit` Ð
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xeaiv e` yi` iaiyg i` dil `wtqnc xninl `kile .oey`xa d`nehaÐe`nhil ok m`c

dil `wtqn `l i` `nlyac .mixedhd on cg`Ðxedhd z` e`nhi dnlc ,xity iz`

xhtil oi`nh ly oicy oeik ,d`neha zeyrl

lkne ,yi` exwin `lc :wgvi epiax xne`e !ixnbl

mliaya d`neha mixedhd eyri `l mewnÐoeik

el`e onvrl el` inp oiyer oi`e .mi`nh aex oi`y

ab lr s` .welg xeaiv oaxw oi` :xaqwc ,onvrl

welg xeaiv oaxw oi` onwl dil zi`c dcedi 'xlc

d`neha mlek eyri xn`wÐdil zil `pdk ax

oigcip `nrh i`dnc xaqw `l` ,`xaq jd

.ixnbl

øáñ÷ax meyn Ð zeyx oey`xa miyp

oey`xa i`c ,ikd xninl jixhvi`

daegÐ.'ek onvrl oiyer elldc opixn` ded

,`pdk axl la`iz` daeg oey`xa eed elit`

icar ipyae ,icar `l oey`xa `bltc .xityÐ

.`herin mi`nh edl eed ,zeyx miyp ipyac oeik

iab (`,ai) oixcdpqc `nw wxta xn`c `de

,ipy gqt zeyrl l`xyi z` `iydy ,ediwfg

dvgn l`xyi eidy oebk :iy` ax xn` ?inc ikid

,mixedhl zenilyn miype oixedh dvgne mi`nh

oey`xa miyp :xaq `xwirn .odilr zetcere

gqtl egcine `herin mi`nh edl eede ,daeg

edl eede ,zeyx oey`xa miyp :xaq seqale .ipy

axl `zyde .icar `l ipya `aexe `aex mi`nh

hwpinl jixv ded `l `pdk axc `xza `pyille

`pyille .`cixb odilr zetcer `l` ,zenilyn

`le zenilyn hwpinl ivn ded `pdk axc `nw

`zydc zetcere zenilyn hwp `l` .zetcer

ivn dede .dxezk `ly dyr ipyil edlekl

ipyae daeg oey`xa miyp xaq seqalc iiepyl

meyn `l` ,ipy gqt car xity e`l jkle ,zeyx

dil zi`c ,opiniiw oerny iaxc `ail` mzdc

.zeyx oey`xa miyp (a,`v) "dy`d" wxta onwl

eyr `ly dn s`c igcinl dil `gip :inp i`

oey`xaÐ.oick `ly did

íéùðinl ivn ded Ð zeyx oey`xahwp

eid miyp ici lre ,mixedh aex `ziixaa

oey`xa miypc oeik ,ipy gqtl oigcp mi`nh aex

zeyxÐ.mi`nh herin edl eede

áøåded inp `zyd Ð 'ek ikd dl uxzn `pdk

aex elit`c ,`zeax `ziixaa hwpinl ivn

oixedhÐoeik ,ipyd z` oiyer oi`nhd oi`

xninl epivne ,`herin mixedh eed miyp `lay

lr dvgnc opireny`l `peeb i`d ika hwpc

.aexk epi` dvgn
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קמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc migqt(iyily meil)

ééeaøì àø÷mewna s`e ,y`k dpicy zeaxl aezkd jxved `l - §¨§©¥
,y`k dpic dxezd dzaix `lyéøèöéà ékàø÷ Cjixvy dne ± ¦¦§§¦§¨

ick wx `ed ,y`k dpic zlgby cnll ick weqtìzeaxìL úìçâ §©¤¤¤
úëzîxn`y iaxe ,y`k dpic ok mby [y`a dhdlzdy zkzn-] ©¤¤

xaic ,y` oick zlgb oicy meyn zlgb iab lr gqtd z` milevy
y`k dpic zlgby da x`eany `ziixad eli`e ,ur ly zlgba

.zkzn ly zlgba zxacn ,aezkd daixy mewna wx
:`xnbd dywnåikàeä Là åàì úëzî ìL íéìçâmiaygp mpi` - §¤¨¦¤©¤¤¨¥

,y`làäål ,ixde ±ïäk úa éabdzpifyáéúëcda xn`py ±`xwie) §¨©¥©Ÿ¥¦§¦
(h `käðúî áø øîàå ,'óøOz Làa'(.ap oixcdpq)xcq xe`iaa , ¨¥¦¨¥§¨©©©§¨

y ,dztixyøáà ìL äìéút[dlizt oirk dxve dkex` zxter±] §¦¨¤£¨
dì ïéNBò eéäz` mikteye ef dlizt mikizne ,dl mipikn - ¨¦¨

xa` ly dlizt ,ixde .dzn dzide ,dit jezl zkzend zxterd
,dpzn ax ixaca x`eane ,zkzn ly zlgb `id ,dkzedy
dpicy gkene ,dxezd dxn`y y`a dtixy oic da miiwzny
zxfeg ,y`k dpic zkzn ly zlgb s`y oeike ,dnvr y`k
.y`k `id zlgby zeaxl mirbp iabl dyxc jixv recn ,`iyewd

e ,y`k dpic oi` zkzn ly zlgb zn`a :`xnbd zvxznéðàL̈¦
íúämeyn ,odk za ztixya ,my oicd dpey ±àø÷ øîàc± ¨¨§¨©§¨

dpica weqta xn`py(my),,'óøOz Làa'zaizn eyxce,'óøOz' ¨¥¦¨¥¦¨¥
Làä ïî úBàaä úBôéøN ìk úBaøìsexyl mgkay mixacd lk ± §©¨§¥©¨¦¨¥

.y` ici lr xvep mnegy
ici lr `weec `id dzpify odk za ztixyy oipn zx`an `xnbd
weqtdn miyxec oi`y xg`n :`xnbd dywn .xa` ly dlizt
`l` ,xa` ly dlizt ici lr `weec `id odk za ztixyy
,y` ici lr mngzpy xac lka `id dztixyy weqtdn miyxec

ïkL ìëåa dtxeyl xyt`y,dîöò Làok m` ,weqtd zehytk §¨¤¥¥©§¨
,xa` ly dlizt ici lr `weec dze` mitxey recnåxyt` `ld §

c ,y` ici lr dtxeyléwðdì óa dze` siwpy ±úBøBîæ éìéáç- ©¦¨£¦¥§
,mitpr ly zeliagdì÷ðå.mda dze` sexype ± §©§¨

c oeik ,ynn y`a dtxeyl oi` odk za :`xnbd zvxznàéúà± ¨§¨
dey dxifba zyxcp dztixyyî 'äôéøN' 'äôéøN'acp ztixy §¥¨§¥¨¦

`edia`e,ïøäà éðadxf y` eaixwde zxehw ly zezgn e`iadyk §¥©£Ÿ
mda xn`py ,'d deiv `ly(e i `xwie)EMai l`xUi ziA lM mkig`e' ,©£¥¤¨¥¦§¨¥¦§

,''d sxU xW` dtxVd z`ïläl äîdxen`d dtixydy myk ± ¤©§¥¨£¤¨©©§©¨
dzid oxd` ipaa,íéi÷ óeâå äîLð úôéøNmznyp dlhipy ,xnelk §¥©§¨¨§©¨

,miiw x`yp mteb la` ,y` ici lrïàk óàdztixy ,odk zaa ©¨
zeidl dkixv,íéi÷ óeâå äîLð úôéøù,ynn y`a detxyi m`e §¥©§¨¨§©¨

.dteb mb sxyi
:`xnbd dywnøeàä énç dì ãéáòðåodk za zzin didze ± §©£¦¨©¥¨

zlhip dfa s`y ,y` ici lr ennegy migzex min ici lr ,dzpify
dzindl jixv recne ,miiw x`yp dtebe ,dtixy ici lr dznyp

,ok zeyrl oi` :`xnbd zvxzn .xa` ici lr `weecáøc íeMî¦§©
àø÷ øîà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçðweqta xn`p ±(gi hi `xwie)záäàå' ©§¨§¨©©©§¨¨©§¨§¨©§¨

,'EBîk Eòøì,ezinn dz`yky dfn cenll yie,äôé äúéî Bì øBøa §¥£¨§¦¨¨¨
dzin migzex ici lr dzine ,da leepzn epi`y dzin ,xnelk

.`id zleepn
:`xnbd zl`eyïîçð áø àkéàc øçàî éëåmicnl ep`e xg`n - §¦¥©©§¦¨©©§¨

dzin ,dzin aiigzpy inl xexal yiy ,ongp ax ly ezyxcn
,dtiéì änì äåL äøéæbipan dey dxifba cenll epkxved recn - §¥¨¨¨¨¨¦

ixde ,zexenf iliaga dze` mitiwn oi` dzpify odk zay oxd`

oeik ,zexenf iliaga dtxeyl oi`y ep` mircei ef dyxc `la s`
:`xnbd daiyn .dti dzin ef oi`yéøîà,daiyid ipa exn` ±éà ¨§¦¦

åàìa micnl epiid `l m` ±äåL äøéæbdtiwdl oi`y ,oxd` ipan ¨§¥¨¨¨
,dtxeyle mivr ly zeliagaàðéîà äåäjixvy ,xne` iziid ± £¨¨¦¨

y oeik ,ynn y`a dtxeyläôéøN åàì ,íéi÷ óeâå äîLð úôéøN§¥©§¨¨§©¨¨§¥¨
àéäodk zaa dtixy oic miiwzn oi`e ,dtixyl zaygp dpi` ± ¦

,zexenf iliaga dtxeyl jixv okle ,miiw dteb x`yp m` ,dzpify
ïîçð áøc íeMî éàåyiy ongp ax xn`y oicd z` miiwl icke ± §¦¦§©©§¨

,dti dzin dl xexalúeîúc éëéä ék àáeè úBøBîæ éìéáç dì Leôéð¥¨£¦¥§¨¦¥¦§¨
àìâòadlecb dxecn dl dyrpe ,zexenf iliag daxd dl siqep ± ©£¨¨

,xdn zenzy ickïì òîLî à÷dey dxifba dxezd epzrinyd ± ¨©§©¨
,dtixyl zaygp miiw sebe dnyp ztixy mby ,oxd` ipan
,dti dzin xexal yiy ongp ax xn`y oicd meyn `linne
lr `le ,xa` ly dlizt ici lr `weec sexyl yiy ep` mircei

.zexenf iliag ici
dnny ,lirl d`aedy dyxcd lr zeywdl zxfeg `xnbd
.zetixy ipin lk zeaxl micnel 'sxyz y`a' odk zaa xn`py

:`xnbd zl`ey,àlàåza ztixyy ,'sxyz'n miaxn ep`y oeik §¤¨
zaiz ,sxeyy xac lka `id odkéì änì ,'Làa'dkxved recn ± ¨¥¨¨¦

nbd daiyn .'sxyz' wx dazk `le ,dazekl dxezdzaiz :`x
ici lr mngzpy xaca wx dtxeyl xyt`y xnel d`a 'y`a'

e ,y`dBøwéòî øáà é÷etàìdze` mi`ivenyk zxter hrnle ± §©¥£¨¥¦¨
,dci lr odk za sexyl xyt` i` ,zgzex `idy s`y ,rwxwdn

.y` zngn dpi` dzgizxy oeik
miyxec ,'sxyz' odk zaa xn`py dnny `xnbd dxn` lirl
dywn dzre ,y` zngn `a enegy xac lka dtxeyl xyt`y

:ok miyxec oi`y ep`vny ,`xnbd,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
àëéä ìëåmewn lka ike -,'óøOz Làa' áéúëcxn`py ,xnelk §¨¥¨¦§¦¨¥¦¨¥

ick ,y` zaiz mr cgi dtixy oeyl weqtaúBôéøN ìk úBaøì§©¨§¥
àeä Là úîçî úBàaä,xn`pàäål ixde ±íéôøNpä íéøt éab- ©¨¥£©¥§¨©¥¨¦©¦§¨¦

jixve ,lkidd jeza mnc z` mifny z`hgl miaxwd mixt
,xeav ly xac mlrd xte `hgy giyn odk xt mdy ,mtxyl

eäa áéúëc(ai c `xwie)e ,'Làa íéöò ìò BúBà óøNå'mewn lknàéðz ¦§¦§§¨©©¥¦¨¥©§¨
zaizy ,`ziixaa epipy ±,'Làa'`weec etxeyl jixvy xnel d`a ¨¥

,y`a.çúBø ñéñôâa àìå çúBø ãéña àìåxkfedy s`y ,`vnpe §Ÿ§¦¥©§Ÿ§¦§¦¥©
zetixy lk miaxn oi` ,y` zaiz mr cgi dtixy oeyl weqta

.y`d on ze`ad
:`xnbd zvxzndéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxàzLä éëäike - ¨©¥¨¦©§¨

ixd ,ok xnel yiy ,dzr jipira d`xp jkíúä,odk zaa ,my ± ¨¨
dligzaøãäå ,'Làa' áéúkxn`p jk xg`e -,'óøOz'df ote`ae §¦¨¥©£©¦¨¥

`a dtixy oeylìk úBaøìipin,Làä úîçî úBàaä úBôéøNla` §©¨§¥©¨¥£©¨¥
àëämitxypd mixta ,o`k ±áéúkxn`p -íéöò ìò BúBà óøNå' ¨¨§¦§¨©©¥¦

,'Làa,zetixyd ipin lk zlleky ,dtixy oeyl xn`p dligzay ¨¥
wxeóBqáìzaiz xn`pàøîéîì ,'Là'weqtd `ay rnyne ± §©¥§¥§¨

,xnelïéà Làca la` ,dtixy oic miiwzn y`a `weecy ±éãéî §¥¦¦¦
àðéøçà,xg` xaca -àì.dtixyd oic miiwzn ©£¦¨Ÿ

mitxypd mixta xn`py dnn cenll oi`y s` :`xnbd dywn
ipin lk mda zeaxl yi oiicr ,dtixy ipin lk zeaxl 'sxye'

ixdy ,dtixyénð íúä,mitxypd mixta ,my mb ±äôéøN àáéúk ¨¨©¦§¦¨§¥¨
óBqáì,'y`a' zaiz ixg` dtixy oeyl xn`p ±áéúëcjynda §©¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc migqt(oey`x meil)

.extkzp xak eilra m` elit` wezip mcew my` elqte
:jkl xewn d`ian `xnbdàøîéz àðîemixfeby xn`z oiipne ± §¨¥§¨

,ef dxifbïðúc(:k dxenz),åéìòa eøtkúpL Bà åéìòa eúnL íLà ¦§©©¨¨¤¥§¨¨¤¦§©§§¨¨
áàzñiL ãò äòøé,gafnl elqetd men ea letieåéîc eìtéå øënéå ¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨

äáãðì.`nw `pz zrc ef .gafnd uiw ly dacp zler ±øæòéìà éaø ¦§¨¨©¦¡¦¤¤
,úeîé ,øîBàzeniy cr oefn `la xcga eze` milrepe z`hgk epic ¥¨

.eil`n,øîBà òLBäé éaøe men ea letie a`zqiy cr drxiøëné ©¦§ª©¥¦¨¥
äìBò åéîãa àéáéå:ryedi iax ixaca `xnbd zwiicn .cigi zler ± §¨¦§¨¨¨

åéîãamy`d oaxw lyïéà,dler mi`ian ok ±ìáàoaxwd z` §¨¨¦£¨
àì Bôebdvexe xtkzp oaxwd lray it lr s`e ,'dler' myl `iai Ÿ

aixwdl el xeq` ,envr liaya dler oaxwk eny` z` aixwdl
meyn epiid gxkdae ,zxg` dnda zepwl aiig `l` ef dnda

cryedi iax.äøtk éðôì eèà äøtk øçàì øæâ:`xnbd dwiqn §¨©§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨

dpéî òîLiptl eh` dxtk xg`l mixfeby dgked o`kn yi ok` ± §©¦¨
dligzkl ,wezip xg`l my` oaxwy ,`id mixacd zpwqn .dxtk
,'dlerl xyk mzq ehgy' m` caricae dler einca `iaie xkni
mcewe ,dxifb meyn opaxcn dlerl eaixwdl xeq` wezip mcew
znda zepyl oi`y oeik `ziixe`cn dlerl eaixwdl xeq` dxtk

.enyl cnery onf lk xg` myl df myn oaxw
,ax lr dpnn dywne epzpyn lr epipyy `ziixa d`ian `xnbd
dxiwr oi`y meyn dlerl xyk mzq ehgyy my` eixac itly
ila minlyl xyk `di gqt oaxw mb oicd `ed `linne zakrn

.`ziixadn xzqp df oice ,'gqt' my zxiwrdéáéúéàdywd ±áø ¥¦¥©
,àðeä áøì àcñç,dpyna epipyBèçLzayaíéìòa eëLnL òãBðå ¦§¨§©¨§¨§©¤¨§§¨¦
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום ראשון עמ' א

אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

וכו'  )כב, א( אמר ר"י מעשה בטובי' הרופא שראה את החודש בירושלים  במס' ראש השנה 

וקבלו הכהני' אותו ואת בנו, וכי מצינו בירושלים ב"ד של כהנים א. וגם למה הלכו לב"ד כהני' ואח"כ 

לב"ד ב.

במס' גיטין דף ל"ו ע"ב תוס' ד"ה אלא אם כן גדול וכו' באמצע וי"ל דדוקא בי"ח דבר אפי' 

גדול אין יכול לבטל כדאשכחן בירוש' ג מפני שעמדו להם בנפשותיהם כדאיתא התם דתלמידי ב"ש 

היו הורגין בתלמידי ב"ה.

בש"ע אורח חיים סי' תקנ"ט סעיף ד' פסק המחבר אין אומרים תחנון בט"ב ואין נופלין על 

פניהם משום דמקרי מועד. בגמרא פסחים ע"ז: קמ"ל דר"ח אקרי מועד כדאביי דאמר אביי קרא עלי 

מועד וכו' ופרש"י תמוז דשלוח מרגלים מלויי מלי' וכלו מ' דידהו בט"ב וכו' ויום עבור החודש קרוי 

מועד עכ"ל הרי דר"ח קרוי מועד ולא ט' באב? א

א( הוא ע"פ הכלל מקרא נדרש לפניו ולאחריו )מנחות יט, א ובכ"מ(. והיינו: א( קרא )זימן - 

שפי' ולפני זמן( עלי מועד ומזה למדים דר"ח איקרי מועד. ב( מועד )אשר הוא( לשבור חורי - ומזה 

נלמד אשר ת"ב נק' מועד. 

ב( פסחים צ, ב. וגם במקום שכתוב - כמו בר"ה כהנים סתם פרש"י ב"ד של כהנים - יומא סו, 

א.

ג( כיון שנוגע לקרבן ולשיר מיהרו להודיע להכהנים. ועיין ר"ה )ל, ב(.

ד( שבת פ"א ה"ד. ובבבלי יז, א: נעצו חרב. ולהעיר מיבמות עז, א: כל מי שאינו שומע הלכה 

זו ידקר בחרב. וראה ג"כ רות רבה רפ"ד ובפי' מהרז"ו שם.



קמז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc migqt(iyily meil)

ééeaøì àø÷mewna s`e ,y`k dpicy zeaxl aezkd jxved `l - §¨§©¥
,y`k dpic dxezd dzaix `lyéøèöéà ékàø÷ Cjixvy dne ± ¦¦§§¦§¨

ick wx `ed ,y`k dpic zlgby cnll ick weqtìzeaxìL úìçâ §©¤¤¤
úëzîxn`y iaxe ,y`k dpic ok mby [y`a dhdlzdy zkzn-] ©¤¤

xaic ,y` oick zlgb oicy meyn zlgb iab lr gqtd z` milevy
y`k dpic zlgby da x`eany `ziixad eli`e ,ur ly zlgba

.zkzn ly zlgba zxacn ,aezkd daixy mewna wx
:`xnbd dywnåikàeä Là åàì úëzî ìL íéìçâmiaygp mpi` - §¤¨¦¤©¤¤¨¥

,y`làäål ,ixde ±ïäk úa éabdzpifyáéúëcda xn`py ±`xwie) §¨©¥©Ÿ¥¦§¦
(h `käðúî áø øîàå ,'óøOz Làa'(.ap oixcdpq)xcq xe`iaa , ¨¥¦¨¥§¨©©©§¨

y ,dztixyøáà ìL äìéút[dlizt oirk dxve dkex` zxter±] §¦¨¤£¨
dì ïéNBò eéäz` mikteye ef dlizt mikizne ,dl mipikn - ¨¦¨

xa` ly dlizt ,ixde .dzn dzide ,dit jezl zkzend zxterd
,dpzn ax ixaca x`eane ,zkzn ly zlgb `id ,dkzedy
dpicy gkene ,dxezd dxn`y y`a dtixy oic da miiwzny
zxfeg ,y`k dpic zkzn ly zlgb s`y oeike ,dnvr y`k
.y`k `id zlgby zeaxl mirbp iabl dyxc jixv recn ,`iyewd

e ,y`k dpic oi` zkzn ly zlgb zn`a :`xnbd zvxznéðàL̈¦
íúämeyn ,odk za ztixya ,my oicd dpey ±àø÷ øîàc± ¨¨§¨©§¨

dpica weqta xn`py(my),,'óøOz Làa'zaizn eyxce,'óøOz' ¨¥¦¨¥¦¨¥
Làä ïî úBàaä úBôéøN ìk úBaøìsexyl mgkay mixacd lk ± §©¨§¥©¨¦¨¥

.y` ici lr xvep mnegy
ici lr `weec `id dzpify odk za ztixyy oipn zx`an `xnbd
weqtdn miyxec oi`y xg`n :`xnbd dywn .xa` ly dlizt
`l` ,xa` ly dlizt ici lr `weec `id odk za ztixyy
,y` ici lr mngzpy xac lka `id dztixyy weqtdn miyxec

ïkL ìëåa dtxeyl xyt`y,dîöò Làok m` ,weqtd zehytk §¨¤¥¥©§¨
,xa` ly dlizt ici lr `weec dze` mitxey recnåxyt` `ld §

c ,y` ici lr dtxeyléwðdì óa dze` siwpy ±úBøBîæ éìéáç- ©¦¨£¦¥§
,mitpr ly zeliagdì÷ðå.mda dze` sexype ± §©§¨

c oeik ,ynn y`a dtxeyl oi` odk za :`xnbd zvxznàéúà± ¨§¨
dey dxifba zyxcp dztixyyî 'äôéøN' 'äôéøN'acp ztixy §¥¨§¥¨¦

`edia`e,ïøäà éðadxf y` eaixwde zxehw ly zezgn e`iadyk §¥©£Ÿ
mda xn`py ,'d deiv `ly(e i `xwie)EMai l`xUi ziA lM mkig`e' ,©£¥¤¨¥¦§¨¥¦§

,''d sxU xW` dtxVd z`ïläl äîdxen`d dtixydy myk ± ¤©§¥¨£¤¨©©§©¨
dzid oxd` ipaa,íéi÷ óeâå äîLð úôéøNmznyp dlhipy ,xnelk §¥©§¨¨§©¨

,miiw x`yp mteb la` ,y` ici lrïàk óàdztixy ,odk zaa ©¨
zeidl dkixv,íéi÷ óeâå äîLð úôéøù,ynn y`a detxyi m`e §¥©§¨¨§©¨

.dteb mb sxyi
:`xnbd dywnøeàä énç dì ãéáòðåodk za zzin didze ± §©£¦¨©¥¨

zlhip dfa s`y ,y` ici lr ennegy migzex min ici lr ,dzpify
dzindl jixv recne ,miiw x`yp dtebe ,dtixy ici lr dznyp

,ok zeyrl oi` :`xnbd zvxzn .xa` ici lr `weecáøc íeMî¦§©
àø÷ øîà ,ïîçð áø øîàc ,ïîçðweqta xn`p ±(gi hi `xwie)záäàå' ©§¨§¨©©©§¨¨©§¨§¨©§¨

,'EBîk Eòøì,ezinn dz`yky dfn cenll yie,äôé äúéî Bì øBøa §¥£¨§¦¨¨¨
dzin migzex ici lr dzine ,da leepzn epi`y dzin ,xnelk

.`id zleepn
:`xnbd zl`eyïîçð áø àkéàc øçàî éëåmicnl ep`e xg`n - §¦¥©©§¦¨©©§¨

dzin ,dzin aiigzpy inl xexal yiy ,ongp ax ly ezyxcn
,dtiéì änì äåL äøéæbipan dey dxifba cenll epkxved recn - §¥¨¨¨¨¨¦

ixde ,zexenf iliaga dze` mitiwn oi` dzpify odk zay oxd`

oeik ,zexenf iliaga dtxeyl oi`y ep` mircei ef dyxc `la s`
:`xnbd daiyn .dti dzin ef oi`yéøîà,daiyid ipa exn` ±éà ¨§¦¦

åàìa micnl epiid `l m` ±äåL äøéæbdtiwdl oi`y ,oxd` ipan ¨§¥¨¨¨
,dtxeyle mivr ly zeliagaàðéîà äåäjixvy ,xne` iziid ± £¨¨¦¨

y oeik ,ynn y`a dtxeyläôéøN åàì ,íéi÷ óeâå äîLð úôéøN§¥©§¨¨§©¨¨§¥¨
àéäodk zaa dtixy oic miiwzn oi`e ,dtixyl zaygp dpi` ± ¦

,zexenf iliaga dtxeyl jixv okle ,miiw dteb x`yp m` ,dzpify
ïîçð áøc íeMî éàåyiy ongp ax xn`y oicd z` miiwl icke ± §¦¦§©©§¨

,dti dzin dl xexalúeîúc éëéä ék àáeè úBøBîæ éìéáç dì Leôéð¥¨£¦¥§¨¦¥¦§¨
àìâòadlecb dxecn dl dyrpe ,zexenf iliag daxd dl siqep ± ©£¨¨

,xdn zenzy ickïì òîLî à÷dey dxifba dxezd epzrinyd ± ¨©§©¨
,dtixyl zaygp miiw sebe dnyp ztixy mby ,oxd` ipan
,dti dzin xexal yiy ongp ax xn`y oicd meyn `linne
lr `le ,xa` ly dlizt ici lr `weec sexyl yiy ep` mircei

.zexenf iliag ici
dnny ,lirl d`aedy dyxcd lr zeywdl zxfeg `xnbd
.zetixy ipin lk zeaxl micnel 'sxyz y`a' odk zaa xn`py

:`xnbd zl`ey,àlàåza ztixyy ,'sxyz'n miaxn ep`y oeik §¤¨
zaiz ,sxeyy xac lka `id odkéì änì ,'Làa'dkxved recn ± ¨¥¨¨¦

nbd daiyn .'sxyz' wx dazk `le ,dazekl dxezdzaiz :`x
ici lr mngzpy xaca wx dtxeyl xyt`y xnel d`a 'y`a'

e ,y`dBøwéòî øáà é÷etàìdze` mi`ivenyk zxter hrnle ± §©¥£¨¥¦¨
,dci lr odk za sexyl xyt` i` ,zgzex `idy s`y ,rwxwdn

.y` zngn dpi` dzgizxy oeik
miyxec ,'sxyz' odk zaa xn`py dnny `xnbd dxn` lirl
dywn dzre ,y` zngn `a enegy xac lka dtxeyl xyt`y

:ok miyxec oi`y ep`vny ,`xnbd,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
àëéä ìëåmewn lka ike -,'óøOz Làa' áéúëcxn`py ,xnelk §¨¥¨¦§¦¨¥¦¨¥

ick ,y` zaiz mr cgi dtixy oeyl weqtaúBôéøN ìk úBaøì§©¨§¥
àeä Là úîçî úBàaä,xn`pàäål ixde ±íéôøNpä íéøt éab- ©¨¥£©¥§¨©¥¨¦©¦§¨¦

jixve ,lkidd jeza mnc z` mifny z`hgl miaxwd mixt
,xeav ly xac mlrd xte `hgy giyn odk xt mdy ,mtxyl

eäa áéúëc(ai c `xwie)e ,'Làa íéöò ìò BúBà óøNå'mewn lknàéðz ¦§¦§§¨©©¥¦¨¥©§¨
zaizy ,`ziixaa epipy ±,'Làa'`weec etxeyl jixvy xnel d`a ¨¥

,y`a.çúBø ñéñôâa àìå çúBø ãéña àìåxkfedy s`y ,`vnpe §Ÿ§¦¥©§Ÿ§¦§¦¥©
zetixy lk miaxn oi` ,y` zaiz mr cgi dtixy oeyl weqta

.y`d on ze`ad
:`xnbd zvxzndéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxàzLä éëäike - ¨©¥¨¦©§¨

ixd ,ok xnel yiy ,dzr jipira d`xp jkíúä,odk zaa ,my ± ¨¨
dligzaøãäå ,'Làa' áéúkxn`p jk xg`e -,'óøOz'df ote`ae §¦¨¥©£©¦¨¥

`a dtixy oeylìk úBaøìipin,Làä úîçî úBàaä úBôéøNla` §©¨§¥©¨¥£©¨¥
àëämitxypd mixta ,o`k ±áéúkxn`p -íéöò ìò BúBà óøNå' ¨¨§¦§¨©©¥¦

,'Làa,zetixyd ipin lk zlleky ,dtixy oeyl xn`p dligzay ¨¥
wxeóBqáìzaiz xn`pàøîéîì ,'Là'weqtd `ay rnyne ± §©¥§¥§¨

,xnelïéà Làca la` ,dtixy oic miiwzn y`a `weecy ±éãéî §¥¦¦¦
àðéøçà,xg` xaca -àì.dtixyd oic miiwzn ©£¦¨Ÿ

mitxypd mixta xn`py dnn cenll oi`y s` :`xnbd dywn
ipin lk mda zeaxl yi oiicr ,dtixy ipin lk zeaxl 'sxye'

ixdy ,dtixyénð íúä,mitxypd mixta ,my mb ±äôéøN àáéúk ¨¨©¦§¦¨§¥¨
óBqáì,'y`a' zaiz ixg` dtixy oeyl xn`p ±áéúëcjynda §©¦§¦
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום שחישי עמ' א "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc migqt(oey`x meil)

.extkzp xak eilra m` elit` wezip mcew my` elqte
:jkl xewn d`ian `xnbdàøîéz àðîemixfeby xn`z oiipne ± §¨¥§¨

,ef dxifbïðúc(:k dxenz),åéìòa eøtkúpL Bà åéìòa eúnL íLà ¦§©©¨¨¤¥§¨¨¤¦§©§§¨¨
áàzñiL ãò äòøé,gafnl elqetd men ea letieåéîc eìtéå øënéå ¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨

äáãðì.`nw `pz zrc ef .gafnd uiw ly dacp zler ±øæòéìà éaø ¦§¨¨©¦¡¦¤¤
,úeîé ,øîBàzeniy cr oefn `la xcga eze` milrepe z`hgk epic ¥¨

.eil`n,øîBà òLBäé éaøe men ea letie a`zqiy cr drxiøëné ©¦§ª©¥¦¨¥
äìBò åéîãa àéáéå:ryedi iax ixaca `xnbd zwiicn .cigi zler ± §¨¦§¨¨¨

åéîãamy`d oaxw lyïéà,dler mi`ian ok ±ìáàoaxwd z` §¨¨¦£¨
àì Bôebdvexe xtkzp oaxwd lray it lr s`e ,'dler' myl `iai Ÿ

aixwdl el xeq` ,envr liaya dler oaxwk eny` z` aixwdl
meyn epiid gxkdae ,zxg` dnda zepwl aiig `l` ef dnda

cryedi iax.äøtk éðôì eèà äøtk øçàì øæâ:`xnbd dwiqn §¨©§©©©¨¨¨¦§¥©¨¨

dpéî òîLiptl eh` dxtk xg`l mixfeby dgked o`kn yi ok` ± §©¦¨
dligzkl ,wezip xg`l my` oaxwy ,`id mixacd zpwqn .dxtk
,'dlerl xyk mzq ehgy' m` caricae dler einca `iaie xkni
mcewe ,dxifb meyn opaxcn dlerl eaixwdl xeq` wezip mcew
znda zepyl oi`y oeik `ziixe`cn dlerl eaixwdl xeq` dxtk

.enyl cnery onf lk xg` myl df myn oaxw
,ax lr dpnn dywne epzpyn lr epipyy `ziixa d`ian `xnbd
dxiwr oi`y meyn dlerl xyk mzq ehgyy my` eixac itly
ila minlyl xyk `di gqt oaxw mb oicd `ed `linne zakrn

.`ziixadn xzqp df oice ,'gqt' my zxiwrdéáéúéàdywd ±áø ¥¦¥©
,àðeä áøì àcñç,dpyna epipyBèçLzayaíéìòa eëLnL òãBðå ¦§¨§©¨§¨§©¤¨§§¨¦

'åëå íãé úà,ezny e` e`nhpy e` ¤¨¨
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קמח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc migqt(iyiy meil)

àzøåeçî`ed xexa xac ±ïéúéðúîizyy epzpyn dxn`y dny ± §©©§¨©§¦¦
`ed ,d`neha miaxw mgld,éñBé éaøk àìcoi`y oeik iqei iaxly §Ÿ§©¦¥

,gafnl axwd wlg oi` mgld izyae ,zelik`d lr dvxn uivd
.d`neha miaxw mpi`e ,mdilr dvxn uivd oi`

lirl d`aedy `ziixaa iqei iax ixac z` zxxan `xnbd(:fr)

oi`yk mcd z` miwxef m` xfril` iaxe ryedi iax zwelgn iabl
:miie`x miixiyd oi`yk unewd z` mixihwn m`e ,ie`x xyad

déì øîà[el`y-]éøz éáì ékæî àøèL éñBé éaøå ,ééaàì àtt áø ¨©¥©¨¨§©©¥§©¦¥§¨¨§©¥§¥§¥
àeärazpde raezd z` dkfnd xhyk md iqei iax ixac ike -

ef lr ef zewlegd zerc izyl `ed mikqn j`id ,xnelk ,cg`k
,zg`køæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤

å ,íéçáæaz`å ,íéçáæa òLBäé éaø éøáãokøæòéìà éaø éøáã ¦§¨¦§¦§¥©¦§ª©¦§¨¦§¦§¥©¦¡¦¤¤
,úBçðîa òLBäé éaø éøáãå ,úBçðîaixac z` `ziixad zx`ane ¦§¨§¦§¥©¦§ª©¦§¨

z` ip` d`ex ,iqei iaxøîBà äéäL ,íéçáæa øæòéìà éaø éøácwxfi ¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¦¤¨¨¥
dïéàL ét ìò óà ícdøNaie`xz` oke ,,íéçáæa òLBäé éaø éøác ¨©©¦¤¥¨¨¦§¥©¦§ª©¦§¨¦

ïéà íà øîBà äéäLdícdwixfl ie`xïéàdøNae ,axwïéà íà ¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥
døNa,ie`xïéàdícz` ip` d`ex oke .wxfpøæòéìà éaø éøác ¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤

øîBà äéäL ,úBçðîad z` xihwnõîB÷dgpnd onïéàL ét ìò óà ¦§¨¤¨¨¥¤©©¦¤¥
íéøéL íL,mipdkl dlik`l miie`x,úBçðîa òLBäé éaø éøáãå ¨¦©¦§¦§¥©¦§ª©¦§¨

íéøéL íL ïéà íà øîBà äéäLmipdkl miie`xïéàz` mixihwn ¤¨¨¥¦¥¨¦©¦¥
d,õîB÷eõîB÷ ïéà íàxhwdl ie`xdïéàdíéøéL.mipdkl milk`p ¤¦¥¤¥¦©¦

xfril` iax mr mb iqei iax mikqny okzi ji` ,`tt ax dywne
.df lr df md miwlegy ryedi iax mr mbe

déì øîà`l` ,xaeq `ed in zrck yxtl `a `l iqei iax ,iia` ¨©¥
e ,ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` yxtl `aàøazñî¦§©§¨

øîà÷oia migafa oia `id mdipy zwelgny xazqny xn`e ± ¨¨©
e ,zegpnaéà÷ ékiqei iax wqr xy`ke -,íéçáæaz` dpye ¦¨¥¦§¨¦

,ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgnéëéä ék àøazñî ,øîà̈©¦§©§¨¦¥¦
éâéìôcmd miwlegy myky xazqn -íéçáæaakrn xyad m`d ¦§¦¦¦§¨¦

,mcd z`énð éâéìtmb md miwleg jk ±úBçðîamiixiyd m`d §¦¦©¦¦§¨
xfril` iax ixac z` ip` d`ex xn`y edfe ,unewd z` miakrn
iaxe xfril` iaxy xnelk ,zegpna ryedi iax ixace zegpna

.zegpna mb df oic exn` ryediéà÷wqer did xy`ke -,úBçðîa ¨¥¦§¨
éâéìôc éëéä ék àøazñî ,øîàmd miwlegy myky xazqn ± ¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦

úBçðîa,unewd z` miakrn miixiyd m`énð éâéìtmiwleg jk ± ¦§¨§¦¦©¦
mb mdíéçáæaip` d`ex xn`y edfe ,mcd z` akrn xyad m` ¦§¨¦

,xnelk ,migafa ryedi iax ixace migafa xfril` iax ixac z`
.migafa s` df oic exn` mdy

déì øîà,iia`l sqei axçpéúädn z` jk ayiil ozip ok` ± ¨©¥¨¦©
,zegpna ryedi iaxe xfril` iax ixac mi`xpy iqei iax xn`y

c ,xnel yiyéà÷ ékiqei iax wqer did xy`ky -,øîà ,íéçáæa ¦¨¥¦§¨¦¨©
éâéìôc éëéä ék àøazñîewlgpy myky xazqn ±éâéìt ,íéçáæa ¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦¦§¨¦§¦¦

énðmb ewlgp jk ±,úBçðîameynéàø÷ øwéòcmdy miweqtdy ± ©¦¦§¨§¦¨§¨¥
,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp eay df oicl xewndéáéúk ék¦§¦¦

éáéúk íéçáæa,zegpn oipra `le migaf oipra dxeza exn`p - ¦§¨¦§¦¦
,zegpna ewlgp ok enky xnel iqei iax jxved jkleàlàdn ¤¨

,migafa ryedi iaxe xfril` iax ixac mi`xpy iqei iax xn`y
ok xn` iqei iaxy yxtl ozip ji`éà÷ ékwqer didyk ±,úBçðîa ¦¨¥¦§¨

éâéìôc éëéä ék àøazñî ,øîàåmiwleg mdy myky xazqny ± §¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦
énð éâéìt ,úBçðîamb miwleg md jk ±éàø÷ øwéò àäå ,íéçáæa ¦§¨§¦¦©¦¦§¨¦§¨¦¨§¨¥

éáéúëc àeä íéçáæaexn`p df oicl xewnd mdy miweqtd ixde ± ¦§¨¦¦§¦¦
iqei iax jxved recne ,migaf oiprl ewlgpy i`ceeae ,migaf oiprl

.df xac yxtl
:xg` ote`a iqei iax ixac z` `xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àlà¤¨Ÿ©§¨

,xfril` iax ixac el mi`xp cg` xacay ,`id iqei iax zpeeky
,eixac yexit `ed jke ,ryedi iax ixac el mi`xp xg` xacae

àîèða øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBøixiiy e` oaxwd xya ¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤§¦§¨
oi`y meyn ,xhwei unewde wxfi mcdy `ed oicd dfay ,dgpnd

.e`nhp m` miakrn miixiyde xyadåz` ip` d`exéaø éøáã §¦§¥©¦
,óeøNå ãeáàa òLBäémiixiyde xyady ryedi iaxk oicd dfay §ª©§¨§¨

.mcd z` miwxef oi`e miakrn
,sxype ca`pl `nhp oia wlgl yi m` ixd :`xnbd dgecàîèða§¦§¨

àîòè éàîedn -s` ,miakrn miixiyde xyad oi`y mrhd ©©£¨
`ed i`ce ,miakrn md sxype ca`payévøîc íeMîdõéölr ¦¦§©¥¦

okzi `l ok m`e ,miie`xk maiygne miixiyde xyad z`neh
c ,sxype ca`pl `nhp oia wlgl `id iqei iax zpeekyúòîL àä̈¨§©

déìeprny ixdy ±øîàc éñBé éaøìy ,jenqa lirl `ziixaaïéà ¥§©¦¥§¨©¥
úBìéëà ìò ävøî õévä,oaxwdn mc`l milk`pd miwlgd ± ©¦§©¤©£¦

.mc`l milk`p ixd miixiyde xyade
:xg` ote`a iqei iax ixac z` zvxzn `xnbd,àéL÷ àì ,àlà¤¨Ÿ©§¨

,iqei iax ixac yexit `ed jkeøæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤
azepaxw,øeaéös` xhwei unewde wxfi mcdy `ed oicd mday §¦

e .miie`x miixiyde xyad oi` m`,òLBäé éaø éøác úà éðà äàBø¤£¦¤¦§¥©¦§ª©
aly zepaxw,ãéçéoi` miixiyd e` xyad `nhp m`y oicd mday §¨¦

.unewd z` mixihwn oi`e ,mcd z` miwxef
ly zepaxwl xeaiv zepaxw oia wlgl yi m` ixd :`xnbd dgec

,cigiazepaxwàîòè éàî øeaéömiixiyde xyady mrhd edn ± §¦©©£¨
`ed i`ce ,cigi zepaxwa miakrn mdy s` miakrn mpi`íeMî¦

,øeaéöa äøzeä äàîeèc`id iqei iax zpeeky okzi `l ok m`e §§¨§¨§¦
,minrh ipyn cigil xeaiv oia wlglàãç,cg` ±déì úòîLc± £¨§¨§©¥

eprny ixdyøîàc éñBé éaøìjenqa lirl `ziixaay ,äàîeè §©¦¥§¨©§¨
øeaéöa àéä äéeçcdiegc d`neh xeaiva s`y oeike ,dxzed `le §¨¦§¦

.cigi zepaxwl xeaiv zepaxw oia wlgl oi` ,`idãBòåyi mrh §
meyn ,cigil xeaiv oia wlgn iqei iaxy yxtl ozip `l ezngny

céàepiid ,xfril` iax ixac mi`xp iqei iax xn`y dn m`y - ¦
,øeaéöawx xeaiva ike ,dyw,òLBäé éaø àìå øéLëî øæòéìà éaø §¦©¦¡¦¤¤©§¦§Ÿ©¦§ª©

,xfril` iaxk df dxwna weqtl iqei iax jxvedy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc migqt(iying meil)

øîà àì úBçðîa,miie`x miixiyd eidiy jixvyàpz éàä eléàå± ¦§¨Ÿ¨©§¦©©¨
zegpna dpynd ly df `pz,øáñ,zegpnl migaf oia welig oi`y ¨©

eúBçðîa eléôàzxfeg ok m`e ,miie`x miixiyd eidiy jixv £¦¦§¨
.ryedi iax zrck `ly `id epzyny `iyewd

:`xnbd dywndéúååk éà÷c àpz éàä epîe`pzd `ed ine - ©©©¨§¨¥§¨¥
mdipy mcde xyad eidiy jixvny ryedi iax zhiya cnery

,miie`xdépéî éôè øéîçîes`y xaeqe epnn xzei xingne ± ©§¦§¥¦¥
ep`vn `ly oeik ,xnelk .miie`x miixiyd eidiy jixv zegpna
,xg` `pz zrca dpynd z` cinrdl epl oi` ,ok xaeqy `pz mey
eidiy jixv zegpna ryedi iaxl ok`y xnel epl yi `l`

:`xnbd dtiqen .miie`x miixiydãBòåryedi iaxly gikedl yi §
c ,zegpnl migaf oia welig oi`úà éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¥¤£¦¤

øæòéìà éaø éøácmipekpå ,íéçáæáe úBçðîaz`òLBäé éaø éøáã ¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¦§¨¦§¦§¥©¦§ª©
mipekp.úBçðîáe íéçáæa` :`ziixad zhxtnemd eléaø éøác ¦§¨¦¦§¨¦§¥©¦

øîBà äéäL ,íéçáæa øæòéìàdyícwxfpøNa íL ïéàL ét ìò óà ¡¦¤¤¦§¨¦¤¨¨¥¨©©¦¤¥¨¨¨
,dlik`l e` dxhwdl ie`xåmd el`,íéçáæa òLBäé éaø éøáã §¦§¥©¦§ª©¦§¨¦

øîBà äéäLyïéà íàdícdwixfl ie`xïéàdøNae ,axwïéà íà ¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥
døNaie`xïéàdíc.wxfpúBçðîa øæòéìà éaø éøác,md el`äéäL ¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¤¨¨

øîBàyõîB÷axw dgpndïéàL ét ìò óàdíéøéL,dlik`l miie`x ¥¤©©¦¤¥¦©¦
md el`eïéà íà øîBà äéäL ,úBçðîa òLBäé éaø éøácdõîB÷ie`x ¦§¥©¦§ª©¦§¨¤¨¨¥¦¥¤
dxhwdlïéàdíéøéLe ,milk`pïéà íàdíéøéLmiie`xïéàdõîB÷ ¥¦©¦¦¥¦©¦¥¤

jixvy mixne` ep` zegpna mby xaeq ryedi iaxy ixd .axw
dgcpe .unewd z` aixwdl lkepy ick miie`x miixiyd eidiy
miixiyd eidiy jixv oi`y ryedi iax dcen zegpnay uexizd
iax zrck `ly `id epzpyny `iyewd zxfeg ok m`e ,miie`x

.ryedi
:xg` ote`a `xnbd zvxzn,àlàivnwy ryedi iax xaeqy s` ¤¨

zeywdl oi` ,miie`x miixiyd oi`yk miaxw mpi` dgpn
d`neha miaxw mgld izye xnerd zgpny dxn`y epzpyny

c oeik ,ryedi iax zrck `ly `idøáñ÷xaeqy -òLBäé éaøoke] ¨¨©©¦§ª©
y [epzpyn ly `pzdävøî õévämbå ïéìBòä] ìòmbúBìéëàä [ìò ©¦§©¤©¨¦§©¨£¦

ievixy ,mc`l lk`p `l` gafnl axw epi`y oaxwd wlg lr -
jkle ,ie`x `ed eli`k mipdkl lk`pd wlgd z` mb aiygn uivd
df ixdy ,d`neha mgld izye xnerd zgpn z` aixwdl xyt`

.md miie`xy enk
:`xnbd dywn,éëä éà,zelik` lr dvxn uivd ryedi iaxly ¦¨¦

éànàzegpna dpynd dxn` recn ±(my)etxyp e` e`nhp m`y , ©©
dgpnd ixiiy eca`p e`,äìeñt òLBäé éaø úcîkote`a ixde §¦©©¦§ª©§¨

uivd ievix ,mc`l lk`pd lr dvxn uivdy oeik ,e`nhpy
z` xihwdl xyt`e ,e`nhp `l eli`k dgpnd ixiiy z` aiygn
ryedi iaxly my dpyna exn`y dn :`xnbd zvxzn .unewd

wx ok exn` `l ,dleqt dgpndóeøLå ãeáààdgpnd ixiiyyk - ©¨§¨
dcen e`nhp m` la` ,uiv ievix dfa jiiy `ly etxyp e` eca`p

.dixiiy lr dvxn uivdy meyn ,dxiyk dgpndy ryedi iax
,`nhp lr ryedi iax xaic `l ok` m` :`xnbd dywnàlàoic ¤¨

àîèð,my dpyna xkfpdéðz÷ ïàîìzrc z` eprinydl ick ± ¦§¨§©¨¨¥
,dpynd eze` dazk `pz dfi`øæòéìà éaøìeprinydl ick m` ± §©¦¡¦¤¤

dxiyk dgpnd miixiyd e`nhp m`y xfril` iax zrc z`
,dyw ok m` ,axw unewdeàèéLtc ,`ed oky heyt `ld ±àzLä §¦¨©§¨

dzrn ixdy ±,øîBì Léa m`yóeøNå ãeáàetxype eca`pyky ± ¥©¨§¨
,miixiydeäðúéìc,epiptl llk mpi`y -øæòéìà éaø øéLëîmeyn §¥©§©§¦©¦¡¦¤¤

,unewd z` miakrn miixiyd oi`ydéúéàc àîèðe`nhp m` ± ¦§¨§¦¥
,mdilr zevxl uivd lekie epiptl mpyiy dgpnd ixiiyàéòaéî± ¦©§¨

,dgpnd dxiyky eprinydl dpynd dkxved ikeàèéLt àlà± ¤¨§¦¨
`l` ,e`nhpy dixiiy oic jxvp `ly `ed heytìzrc,òLBäé éaø §©¦§ª©

éðz÷ådgpnd ryedi iax zrcly dpynd dxn`e ±,äìeñtixd §¨¨¥§¨
.zelik` lr dvxn uivd oi` ryedi iax zrcly

:`xnbd dtiqeneãBòåc ,dywíéçáæ ìk ,øîBà òLBäé éaø ,àéðz §©§¨©¦§ª©¥¨§¨¦
,äøBzaLàîèpL ïéadøNa,lk`pdáìçåmixihwny algd la` - ¤©¨¥¤¦§¨¨¨§¥¤

eze`íéi÷,xedheàîèpL ïéáedøNáe ,áìçxyad la` -íéi÷ ©¨¥¤¦§¨¥¤¨¨©¨
,xedhe,ícä úà ÷øBæoaxwd lk didi mcd calny jixv oi`y ¥¤©¨

e` daxwdl ie`xd zifk epnn x`ypy dna ic `l` ,ie`x
wx e` xyad wx `nhpy ote`a wxy :`xnbd zwiicne .dlik`l

,mcd z` miwxefy `ziixad dxn` algdìáàm`eäééååøz eàîèð £¨¦§§©§©§
,mdipy -àìlr dvxn uivd did eli`e ,mcd z` miwxef oi` ± Ÿ

md eli`k mze` aiygn uivd ievix did ,algd lr e` xyad
,mdipy e`nhpyk s` mcd z` wexfl xyt` dide ,miie`xàîìà©§¨

øáñ÷xaeqy gkene ±,òLBäé éaøyävøî õévä ïéà`lïéìBòä ìò ¨¨©©¦§ª©¥©¦§©¤©¨¦
,úBìéëàä ìò àìå,lk`p xyade gafnd lr dler algd ixdy §Ÿ©¨£¦

.ryedi iax zrck `ly `id epzpyny `iyewd zxfeg ok m`e
:`xnbd zvxznïéúéðúî àéä òLBäé éaø íìBòì ,àlàepzpyn - ¤¨§¨©¦§ª©¦©§¦¦

,ryedi iax zhiyk s` zcneràéL÷ àìåryedi iax xn`y dnn §Ÿ©§¨
y meyn ,ie`x xyad oi`yk mcd z` miwxef oi`yälçzëì ïàk̈§©§¦¨

.ãáòéc ïàk:`xnbd zyxtneøîà ékxn`yky -òLBäé éaøoi`y ¨¦£©¦¨©©¦§ª©
`l` ok xn` `l ,ie`x xyad oi`yk mcd z` miwxef,älçzëì§©§¦¨

a la`àì ãáòéceid xyade algd m`y `ed dcene ,ok xn` ¦£©Ÿ
dxn`y epzpyne .xyk oaxwd ,mcd wxfp xake mi`nh mdipy
m`y ,xnelk ,carica dxaic ,d`neha mi`ad zepaxw yiy
ici mda e`vie zepaxwd extik ,d`neha el` zepaxw eaxwed

:df uexizl xewnd z` `xnbd zx`ane .daegàøîéz àðîe- §¨¥§¨
xnel epl oipnedéì épLcwelig yiy ±ìzrcïéa òLBäé éaø §©¦¥§©¦§ª©¥

,àéðúc ,ãáòéãì älçzëìy oaxwàîèðdøNaxac ea rbpy ici lr §©§¦¨§¦£©§©§¨¦§¨¨¨
,`nhìñôpL Bà,mei leah ea rbpy ici lr dlik`nàöiL Bà ¤¦§©¤¨¨

xyadíéòìwì õeç,dxfrd zvignl ueg -÷øfé øîBà øæòéìà éaø ©§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¥
,mcd akrn xyad oi`y ,mcd,÷øfé àì øîBà òLBäé éaøoi` m`y ©¦§ª©¥Ÿ¦¨¥

.mc oi` xyaøæ íàL òLBäé éaø äãBîe÷mcd z`äöøeäoaxwd ¤©¦§ª©¤¦¨©§¨
dligzkl ryedi iax zrcly o`kne .daeg ici ea e`vie ,xtkl

.dvxed oaxwd caricae ,wexfi `l
wx xaic ryedi iaxy uxzl ozip `l minrh ipyn :`xnbd dgec

,carica dxaic epzpyne ,dligzklàãç,cg` ±coeyl'äìeñô' £¨§§¨
zegpna dpyna dxen`d(my),'dleqt ryedi iax zcnk'ãáòéc¦£©

òîLîdgpnd ,unewd axwed xaky carica s`y rnyn - ©§©
carica s` ,miixiy oi` m`y xaeq ryedi iaxy ixd ,dleqt
oaxwd carica mb xya oi` m` migafa ok enke ,dleqt dgpnd

.leqt,ãBòå,dxiyk caricay ryedi iax dceny xn`p m` s`y §
dpynd oeyly meyn ,ezhiyk dpynd z` cinrdl lkep `l

ïéàa íéøác äMîç'aixwdl xyt`y ,'d`neha,òîLî älçzëì £¦¨§¨¦¨¦§©§¦¨©§©
.ryedi iax zhiyk dpi` epzpyny gxkda ok m`e
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המשך ביאור חמס' פסלים חיום למישי עמ' ב



קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc migqt(iyiy meil)

àzøåeçî`ed xexa xac ±ïéúéðúîizyy epzpyn dxn`y dny ± §©©§¨©§¦¦
`ed ,d`neha miaxw mgld,éñBé éaøk àìcoi`y oeik iqei iaxly §Ÿ§©¦¥

,gafnl axwd wlg oi` mgld izyae ,zelik`d lr dvxn uivd
.d`neha miaxw mpi`e ,mdilr dvxn uivd oi`

lirl d`aedy `ziixaa iqei iax ixac z` zxxan `xnbd(:fr)

oi`yk mcd z` miwxef m` xfril` iaxe ryedi iax zwelgn iabl
:miie`x miixiyd oi`yk unewd z` mixihwn m`e ,ie`x xyad

déì øîà[el`y-]éøz éáì ékæî àøèL éñBé éaøå ,ééaàì àtt áø ¨©¥©¨¨§©©¥§©¦¥§¨¨§©¥§¥§¥
àeärazpde raezd z` dkfnd xhyk md iqei iax ixac ike -

ef lr ef zewlegd zerc izyl `ed mikqn j`id ,xnelk ,cg`k
,zg`køæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤

å ,íéçáæaz`å ,íéçáæa òLBäé éaø éøáãokøæòéìà éaø éøáã ¦§¨¦§¦§¥©¦§ª©¦§¨¦§¦§¥©¦¡¦¤¤
,úBçðîa òLBäé éaø éøáãå ,úBçðîaixac z` `ziixad zx`ane ¦§¨§¦§¥©¦§ª©¦§¨

z` ip` d`ex ,iqei iaxøîBà äéäL ,íéçáæa øæòéìà éaø éøácwxfi ¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¦¤¨¨¥
dïéàL ét ìò óà ícdøNaie`xz` oke ,,íéçáæa òLBäé éaø éøác ¨©©¦¤¥¨¨¦§¥©¦§ª©¦§¨¦

ïéà íà øîBà äéäLdícdwixfl ie`xïéàdøNae ,axwïéà íà ¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥
døNa,ie`xïéàdícz` ip` d`ex oke .wxfpøæòéìà éaø éøác ¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤

øîBà äéäL ,úBçðîad z` xihwnõîB÷dgpnd onïéàL ét ìò óà ¦§¨¤¨¨¥¤©©¦¤¥
íéøéL íL,mipdkl dlik`l miie`x,úBçðîa òLBäé éaø éøáãå ¨¦©¦§¦§¥©¦§ª©¦§¨

íéøéL íL ïéà íà øîBà äéäLmipdkl miie`xïéàz` mixihwn ¤¨¨¥¦¥¨¦©¦¥
d,õîB÷eõîB÷ ïéà íàxhwdl ie`xdïéàdíéøéL.mipdkl milk`p ¤¦¥¤¥¦©¦

xfril` iax mr mb iqei iax mikqny okzi ji` ,`tt ax dywne
.df lr df md miwlegy ryedi iax mr mbe

déì øîà`l` ,xaeq `ed in zrck yxtl `a `l iqei iax ,iia` ¨©¥
e ,ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn z` yxtl `aàøazñî¦§©§¨

øîà÷oia migafa oia `id mdipy zwelgny xazqny xn`e ± ¨¨©
e ,zegpnaéà÷ ékiqei iax wqr xy`ke -,íéçáæaz` dpye ¦¨¥¦§¨¦

,ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgnéëéä ék àøazñî ,øîà̈©¦§©§¨¦¥¦
éâéìôcmd miwlegy myky xazqn -íéçáæaakrn xyad m`d ¦§¦¦¦§¨¦

,mcd z`énð éâéìtmb md miwleg jk ±úBçðîamiixiyd m`d §¦¦©¦¦§¨
xfril` iax ixac z` ip` d`ex xn`y edfe ,unewd z` miakrn
iaxe xfril` iaxy xnelk ,zegpna ryedi iax ixace zegpna

.zegpna mb df oic exn` ryediéà÷wqer did xy`ke -,úBçðîa ¨¥¦§¨
éâéìôc éëéä ék àøazñî ,øîàmd miwlegy myky xazqn ± ¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦

úBçðîa,unewd z` miakrn miixiyd m`énð éâéìtmiwleg jk ± ¦§¨§¦¦©¦
mb mdíéçáæaip` d`ex xn`y edfe ,mcd z` akrn xyad m` ¦§¨¦

,xnelk ,migafa ryedi iax ixace migafa xfril` iax ixac z`
.migafa s` df oic exn` mdy

déì øîà,iia`l sqei axçpéúädn z` jk ayiil ozip ok` ± ¨©¥¨¦©
,zegpna ryedi iaxe xfril` iax ixac mi`xpy iqei iax xn`y

c ,xnel yiyéà÷ ékiqei iax wqer did xy`ky -,øîà ,íéçáæa ¦¨¥¦§¨¦¨©
éâéìôc éëéä ék àøazñîewlgpy myky xazqn ±éâéìt ,íéçáæa ¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦¦§¨¦§¦¦

énðmb ewlgp jk ±,úBçðîameynéàø÷ øwéòcmdy miweqtdy ± ©¦¦§¨§¦¨§¨¥
,ryedi iaxe xfril` iax ewlgp eay df oicl xewndéáéúk ék¦§¦¦

éáéúk íéçáæa,zegpn oipra `le migaf oipra dxeza exn`p - ¦§¨¦§¦¦
,zegpna ewlgp ok enky xnel iqei iax jxved jkleàlàdn ¤¨

,migafa ryedi iaxe xfril` iax ixac mi`xpy iqei iax xn`y
ok xn` iqei iaxy yxtl ozip ji`éà÷ ékwqer didyk ±,úBçðîa ¦¨¥¦§¨

éâéìôc éëéä ék àøazñî ,øîàåmiwleg mdy myky xazqny ± §¨©¦§©§¨¦¥¦¦§¦¦
énð éâéìt ,úBçðîamb miwleg md jk ±éàø÷ øwéò àäå ,íéçáæa ¦§¨§¦¦©¦¦§¨¦§¨¦¨§¨¥

éáéúëc àeä íéçáæaexn`p df oicl xewnd mdy miweqtd ixde ± ¦§¨¦¦§¦¦
iqei iax jxved recne ,migaf oiprl ewlgpy i`ceeae ,migaf oiprl

.df xac yxtl
:xg` ote`a iqei iax ixac z` `xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àlà¤¨Ÿ©§¨

,xfril` iax ixac el mi`xp cg` xacay ,`id iqei iax zpeeky
,eixac yexit `ed jke ,ryedi iax ixac el mi`xp xg` xacae

àîèða øæòéìà éaø éøác úà éðà äàBøixiiy e` oaxwd xya ¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤§¦§¨
oi`y meyn ,xhwei unewde wxfi mcdy `ed oicd dfay ,dgpnd

.e`nhp m` miakrn miixiyde xyadåz` ip` d`exéaø éøáã §¦§¥©¦
,óeøNå ãeáàa òLBäémiixiyde xyady ryedi iaxk oicd dfay §ª©§¨§¨

.mcd z` miwxef oi`e miakrn
,sxype ca`pl `nhp oia wlgl yi m` ixd :`xnbd dgecàîèða§¦§¨

àîòè éàîedn -s` ,miakrn miixiyde xyad oi`y mrhd ©©£¨
`ed i`ce ,miakrn md sxype ca`payévøîc íeMîdõéölr ¦¦§©¥¦

okzi `l ok m`e ,miie`xk maiygne miixiyde xyad z`neh
c ,sxype ca`pl `nhp oia wlgl `id iqei iax zpeekyúòîL àä̈¨§©

déìeprny ixdy ±øîàc éñBé éaøìy ,jenqa lirl `ziixaaïéà ¥§©¦¥§¨©¥
úBìéëà ìò ävøî õévä,oaxwdn mc`l milk`pd miwlgd ± ©¦§©¤©£¦

.mc`l milk`p ixd miixiyde xyade
:xg` ote`a iqei iax ixac z` zvxzn `xnbd,àéL÷ àì ,àlà¤¨Ÿ©§¨

,iqei iax ixac yexit `ed jkeøæòéìà éaø éøác úà éðà äàBø¤£¦¤¦§¥©¦¡¦¤¤
azepaxw,øeaéös` xhwei unewde wxfi mcdy `ed oicd mday §¦

e .miie`x miixiyde xyad oi` m`,òLBäé éaø éøác úà éðà äàBø¤£¦¤¦§¥©¦§ª©
aly zepaxw,ãéçéoi` miixiyd e` xyad `nhp m`y oicd mday §¨¦

.unewd z` mixihwn oi`e ,mcd z` miwxef
ly zepaxwl xeaiv zepaxw oia wlgl yi m` ixd :`xnbd dgec

,cigiazepaxwàîòè éàî øeaéömiixiyde xyady mrhd edn ± §¦©©£¨
`ed i`ce ,cigi zepaxwa miakrn mdy s` miakrn mpi`íeMî¦

,øeaéöa äøzeä äàîeèc`id iqei iax zpeeky okzi `l ok m`e §§¨§¨§¦
,minrh ipyn cigil xeaiv oia wlglàãç,cg` ±déì úòîLc± £¨§¨§©¥

eprny ixdyøîàc éñBé éaøìjenqa lirl `ziixaay ,äàîeè §©¦¥§¨©§¨
øeaéöa àéä äéeçcdiegc d`neh xeaiva s`y oeike ,dxzed `le §¨¦§¦

.cigi zepaxwl xeaiv zepaxw oia wlgl oi` ,`idãBòåyi mrh §
meyn ,cigil xeaiv oia wlgn iqei iaxy yxtl ozip `l ezngny

céàepiid ,xfril` iax ixac mi`xp iqei iax xn`y dn m`y - ¦
,øeaéöawx xeaiva ike ,dyw,òLBäé éaø àìå øéLëî øæòéìà éaø §¦©¦¡¦¤¤©§¦§Ÿ©¦§ª©

,xfril` iaxk df dxwna weqtl iqei iax jxvedy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

המשך ביאור חמס' פסלים חיום שישי עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc migqt(iying meil)

øîà àì úBçðîa,miie`x miixiyd eidiy jixvyàpz éàä eléàå± ¦§¨Ÿ¨©§¦©©¨
zegpna dpynd ly df `pz,øáñ,zegpnl migaf oia welig oi`y ¨©

eúBçðîa eléôàzxfeg ok m`e ,miie`x miixiyd eidiy jixv £¦¦§¨
.ryedi iax zrck `ly `id epzyny `iyewd

:`xnbd dywndéúååk éà÷c àpz éàä epîe`pzd `ed ine - ©©©¨§¨¥§¨¥
mdipy mcde xyad eidiy jixvny ryedi iax zhiya cnery

,miie`xdépéî éôè øéîçîes`y xaeqe epnn xzei xingne ± ©§¦§¥¦¥
ep`vn `ly oeik ,xnelk .miie`x miixiyd eidiy jixv zegpna
,xg` `pz zrca dpynd z` cinrdl epl oi` ,ok xaeqy `pz mey
eidiy jixv zegpna ryedi iaxl ok`y xnel epl yi `l`

:`xnbd dtiqen .miie`x miixiydãBòåryedi iaxly gikedl yi §
c ,zegpnl migaf oia welig oi`úà éðà äàBø ,éñBé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¥¤£¦¤

øæòéìà éaø éøácmipekpå ,íéçáæáe úBçðîaz`òLBäé éaø éøáã ¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¦§¨¦§¦§¥©¦§ª©
mipekp.úBçðîáe íéçáæa` :`ziixad zhxtnemd eléaø éøác ¦§¨¦¦§¨¦§¥©¦

øîBà äéäL ,íéçáæa øæòéìàdyícwxfpøNa íL ïéàL ét ìò óà ¡¦¤¤¦§¨¦¤¨¨¥¨©©¦¤¥¨¨¨
,dlik`l e` dxhwdl ie`xåmd el`,íéçáæa òLBäé éaø éøáã §¦§¥©¦§ª©¦§¨¦

øîBà äéäLyïéà íàdícdwixfl ie`xïéàdøNae ,axwïéà íà ¤¨¨¥¦¥¨¥¨¨¦¥
døNaie`xïéàdíc.wxfpúBçðîa øæòéìà éaø éøác,md el`äéäL ¨¨¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¨¤¨¨

øîBàyõîB÷axw dgpndïéàL ét ìò óàdíéøéL,dlik`l miie`x ¥¤©©¦¤¥¦©¦
md el`eïéà íà øîBà äéäL ,úBçðîa òLBäé éaø éøácdõîB÷ie`x ¦§¥©¦§ª©¦§¨¤¨¨¥¦¥¤
dxhwdlïéàdíéøéLe ,milk`pïéà íàdíéøéLmiie`xïéàdõîB÷ ¥¦©¦¦¥¦©¦¥¤

jixvy mixne` ep` zegpna mby xaeq ryedi iaxy ixd .axw
dgcpe .unewd z` aixwdl lkepy ick miie`x miixiyd eidiy
miixiyd eidiy jixv oi`y ryedi iax dcen zegpnay uexizd
iax zrck `ly `id epzpyny `iyewd zxfeg ok m`e ,miie`x

.ryedi
:xg` ote`a `xnbd zvxzn,àlàivnwy ryedi iax xaeqy s` ¤¨

zeywdl oi` ,miie`x miixiyd oi`yk miaxw mpi` dgpn
d`neha miaxw mgld izye xnerd zgpny dxn`y epzpyny

c oeik ,ryedi iax zrck `ly `idøáñ÷xaeqy -òLBäé éaøoke] ¨¨©©¦§ª©
y [epzpyn ly `pzdävøî õévämbå ïéìBòä] ìòmbúBìéëàä [ìò ©¦§©¤©¨¦§©¨£¦

ievixy ,mc`l lk`p `l` gafnl axw epi`y oaxwd wlg lr -
jkle ,ie`x `ed eli`k mipdkl lk`pd wlgd z` mb aiygn uivd
df ixdy ,d`neha mgld izye xnerd zgpn z` aixwdl xyt`

.md miie`xy enk
:`xnbd dywn,éëä éà,zelik` lr dvxn uivd ryedi iaxly ¦¨¦

éànàzegpna dpynd dxn` recn ±(my)etxyp e` e`nhp m`y , ©©
dgpnd ixiiy eca`p e`,äìeñt òLBäé éaø úcîkote`a ixde §¦©©¦§ª©§¨

uivd ievix ,mc`l lk`pd lr dvxn uivdy oeik ,e`nhpy
z` xihwdl xyt`e ,e`nhp `l eli`k dgpnd ixiiy z` aiygn
ryedi iaxly my dpyna exn`y dn :`xnbd zvxzn .unewd

wx ok exn` `l ,dleqt dgpndóeøLå ãeáààdgpnd ixiiyyk - ©¨§¨
dcen e`nhp m` la` ,uiv ievix dfa jiiy `ly etxyp e` eca`p

.dixiiy lr dvxn uivdy meyn ,dxiyk dgpndy ryedi iax
,`nhp lr ryedi iax xaic `l ok` m` :`xnbd dywnàlàoic ¤¨

àîèð,my dpyna xkfpdéðz÷ ïàîìzrc z` eprinydl ick ± ¦§¨§©¨¨¥
,dpynd eze` dazk `pz dfi`øæòéìà éaøìeprinydl ick m` ± §©¦¡¦¤¤

dxiyk dgpnd miixiyd e`nhp m`y xfril` iax zrc z`
,dyw ok m` ,axw unewdeàèéLtc ,`ed oky heyt `ld ±àzLä §¦¨©§¨

dzrn ixdy ±,øîBì Léa m`yóeøNå ãeáàetxype eca`pyky ± ¥©¨§¨
,miixiydeäðúéìc,epiptl llk mpi`y -øæòéìà éaø øéLëîmeyn §¥©§©§¦©¦¡¦¤¤

,unewd z` miakrn miixiyd oi`ydéúéàc àîèðe`nhp m` ± ¦§¨§¦¥
,mdilr zevxl uivd lekie epiptl mpyiy dgpnd ixiiyàéòaéî± ¦©§¨

,dgpnd dxiyky eprinydl dpynd dkxved ikeàèéLt àlà± ¤¨§¦¨
`l` ,e`nhpy dixiiy oic jxvp `ly `ed heytìzrc,òLBäé éaø §©¦§ª©

éðz÷ådgpnd ryedi iax zrcly dpynd dxn`e ±,äìeñtixd §¨¨¥§¨
.zelik` lr dvxn uivd oi` ryedi iax zrcly

:`xnbd dtiqeneãBòåc ,dywíéçáæ ìk ,øîBà òLBäé éaø ,àéðz §©§¨©¦§ª©¥¨§¨¦
,äøBzaLàîèpL ïéadøNa,lk`pdáìçåmixihwny algd la` - ¤©¨¥¤¦§¨¨¨§¥¤

eze`íéi÷,xedheàîèpL ïéáedøNáe ,áìçxyad la` -íéi÷ ©¨¥¤¦§¨¥¤¨¨©¨
,xedhe,ícä úà ÷øBæoaxwd lk didi mcd calny jixv oi`y ¥¤©¨

e` daxwdl ie`xd zifk epnn x`ypy dna ic `l` ,ie`x
wx e` xyad wx `nhpy ote`a wxy :`xnbd zwiicne .dlik`l

,mcd z` miwxefy `ziixad dxn` algdìáàm`eäééååøz eàîèð £¨¦§§©§©§
,mdipy -àìlr dvxn uivd did eli`e ,mcd z` miwxef oi` ± Ÿ

md eli`k mze` aiygn uivd ievix did ,algd lr e` xyad
,mdipy e`nhpyk s` mcd z` wexfl xyt` dide ,miie`xàîìà©§¨

øáñ÷xaeqy gkene ±,òLBäé éaøyävøî õévä ïéà`lïéìBòä ìò ¨¨©©¦§ª©¥©¦§©¤©¨¦
,úBìéëàä ìò àìå,lk`p xyade gafnd lr dler algd ixdy §Ÿ©¨£¦

.ryedi iax zrck `ly `id epzpyny `iyewd zxfeg ok m`e
:`xnbd zvxznïéúéðúî àéä òLBäé éaø íìBòì ,àlàepzpyn - ¤¨§¨©¦§ª©¦©§¦¦

,ryedi iax zhiyk s` zcneràéL÷ àìåryedi iax xn`y dnn §Ÿ©§¨
y meyn ,ie`x xyad oi`yk mcd z` miwxef oi`yälçzëì ïàk̈§©§¦¨

.ãáòéc ïàk:`xnbd zyxtneøîà ékxn`yky -òLBäé éaøoi`y ¨¦£©¦¨©©¦§ª©
`l` ok xn` `l ,ie`x xyad oi`yk mcd z` miwxef,älçzëì§©§¦¨

a la`àì ãáòéceid xyade algd m`y `ed dcene ,ok xn` ¦£©Ÿ
dxn`y epzpyne .xyk oaxwd ,mcd wxfp xake mi`nh mdipy
m`y ,xnelk ,carica dxaic ,d`neha mi`ad zepaxw yiy
ici mda e`vie zepaxwd extik ,d`neha el` zepaxw eaxwed

:df uexizl xewnd z` `xnbd zx`ane .daegàøîéz àðîe- §¨¥§¨
xnel epl oipnedéì épLcwelig yiy ±ìzrcïéa òLBäé éaø §©¦¥§©¦§ª©¥

,àéðúc ,ãáòéãì älçzëìy oaxwàîèðdøNaxac ea rbpy ici lr §©§¦¨§¦£©§©§¨¦§¨¨¨
,`nhìñôpL Bà,mei leah ea rbpy ici lr dlik`nàöiL Bà ¤¦§©¤¨¨

xyadíéòìwì õeç,dxfrd zvignl ueg -÷øfé øîBà øæòéìà éaø ©§¨¦©¦¡¦¤¤¥¦¨¥
,mcd akrn xyad oi`y ,mcd,÷øfé àì øîBà òLBäé éaøoi` m`y ©¦§ª©¥Ÿ¦¨¥

.mc oi` xyaøæ íàL òLBäé éaø äãBîe÷mcd z`äöøeäoaxwd ¤©¦§ª©¤¦¨©§¨
dligzkl ryedi iax zrcly o`kne .daeg ici ea e`vie ,xtkl

.dvxed oaxwd caricae ,wexfi `l
wx xaic ryedi iaxy uxzl ozip `l minrh ipyn :`xnbd dgec

,carica dxaic epzpyne ,dligzklàãç,cg` ±coeyl'äìeñô' £¨§§¨
zegpna dpyna dxen`d(my),'dleqt ryedi iax zcnk'ãáòéc¦£©

òîLîdgpnd ,unewd axwed xaky carica s`y rnyn - ©§©
carica s` ,miixiy oi` m`y xaeq ryedi iaxy ixd ,dleqt
oaxwd carica mb xya oi` m` migafa ok enke ,dleqt dgpnd

.leqt,ãBòå,dxiyk caricay ryedi iax dceny xn`p m` s`y §
dpynd oeyly meyn ,ezhiyk dpynd z` cinrdl lkep `l

ïéàa íéøác äMîç'aixwdl xyt`y ,'d`neha,òîLî älçzëì £¦¨§¨¦¨¦§©§¦¨©§©
.ryedi iax zhiyk dpi` epzpyny gxkda ok m`e
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אגרות קודש
 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא 

עוד אלא שגם מעין פרצות גדר דהנהגת החוג בו נמצא, והרי הזן ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד 

עתה, ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה 

בחינוך עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא 

תהינה כל סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.



c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.àúBaëì ìëeé úìcä eçzôéLkL ïéðòa (Lnî úìcä úçéút ãâð) úìcä ìà áBø÷ çðeî àeäL ÷ìBc øð¥¥¤¨¨¤©¤¤¤¤§¦©©¤¤©¨§¦§¨¤§¤¦§§©¤¤©§©
çeøä eðaëé ànL Bcâðk úìcä çzôì øeñà õeçaî çeøä áLðé íà[`øáãå éeaëì ïekúî BðéàL óàå ¦¦§Ÿ¨©¦©¨¦§Ÿ©©¤¤§¤§¤¨§©¤¨©§©¤¥¦§©¥§¦§¨¨

úeîé àìå déLéø ÷éñôe äaëé àlL øLôà éà çeøä áLðé íàL ïåék íB÷î ìkî øzî ïéekúî BðéàL1àeä ¤¥¦§©¥ª¨¦¨¨¥¨¤¦¦§Ÿ¨©¦¤§¨¤Ÿ¦§¤§¦¥¥§Ÿ¨
dçúBôì øeñà õeça áLðî çeø ïéàL äòLa óà Cëéôì2[bÎaelôàå çzôì ìéçúiL ãiî áLðì ìéçúé ànL §¦¨©§¨¨¤¥©§©¥©¨§§¨¤¨©§¦¦§Ÿ¦¨¤©§¦¦§Ÿ©©£¦

dçúBôì øeñà ÷eìã øð úéáa çðeî äéøçàîe íéðôì úçzôpL úìc ïBâk úìcä éøBçà çðeî àeä øpä íà¦©¥¨£¥©¤¤§¤¤¤¦§©©¦§¦¥©£¤¨¨§©¦¥¨¨§§¨
äæeæîì úìcä ïéaL ììçä ãâð eðéäc Lnî úìcä úçéút ãâð ïåeëî) àeäå úìãì áBø÷ àeä øpä íà¦©¥¨©¤¤§§¨¤¤§¦©©¤¤©¨§©§¤¤¤¨¨¤¥©¤¤©§¨

.(úìcä úçéút éãé ìò äNòð äæ ììçL íéðôaî da íéòeá÷ íéøéväL¤©¦¦§¦¨¦¦§¦¤¨¨¤©£¤©§¥§¦©©¤¤
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`zax `zkld
çåøä åðáëé àîù [à,הרוח תנשוב אם הוא הספק -

לא  שאם הנר, ייכבה הרוח תנשוב שאם ספק אין אבל
כלל. רישי' פסיק אינו כן

äçúåôì øåñà [á הרוח אם שגם במקום או בזמן -
הדלת  לפתוח מותר הנרות, את מכבה אינה נושבת

בחוץ מנשבת רוח שאין לא בשעה עצמה שהדלת (בזהירות

הנרות) זמן תכבה באותו המצויה כשהרוח אף וזאת ,
בחזקה  הנר שלהבת את מנענעת .3ומקום

חשש  כשאין הנרות ליד במהירות לעבור מותר וכן
להתנענע  ללהבות שגורם אף - כך ידי על .4שיכבו

äçúåôì øåñà [â מותר ופיח, עשן המעלה נפט תנור -
שתכבהו  רוח אין שבו מקום לכל או לחצר להוציאם

zetqede mipeiv
אי 1) כן תמות, ולא הציפור ראש לפסוק אפשר שאי כשם

גם  זאת לעשות ואסור הנר. יכבה ולא חלון לפתוח אפשר
זו. למלאכה מתכוין כשאינו

Ò"‡עד"ז ÊÏ˘ ÔÓÈÒ מותר מתכוין שאינו דבר כל (ועוד):
לגררן  מותר קטנים בין גדולים בין וספסל כסא מטה כגון . .
אם  ואף חריץ לעשות יתכוין שלא ובלבד קרקע גבי על
מתכוין  שאינו דבר כי כלום בכך אין מאליו חריץ נעשה
חריץ  עושין שבודאי לגרור אסור מאד הגדולים אבל . . הוא
המרוצף  בקרקע ואפילו . הוא. ימות ולא רישיה ופסיק
לגרור  אסור חריץ בו לעשות אפשר שאי בו וכיוצא בשיש

מרוצף. שאינו משום גזירה
È"Òעד"ז2) „È˜˙ ÔÓÈÒ במקום דולק נר להעמיד אסור :

שמא  גזירה כלל מנשב רוח אין אפילו שם שולטת שהרוח
כיבוי  לידי בא ונמצא מנשב שהרוח בשעה שם יעמידנו
כיון  מקום מכל לכיבוי, כלל מתכוין אינו שהוא ואע"פ
דלת  לפתוח אסור וכן כיבוי בלא אפשר אי מנשבת שהרוח
כמו  כלל מנשבת רוח אין אפילו הדולק נר כנגד חלון או

ע"כ. שבת. לענין רע"ז בסי' שנתבאר
מכל  כעת, נושבת אינה שהרוח שאף הוא האיסור טעם
של  באופן הנר ייכבה הרוח תנשוב שאם ספק אין מקום
אם  רישי' פסיק ישנו כעת האם הוא והספק רישי', פסיק
זבובים  בתוכה אם יודע ואינו - תיבה לסוגר ודומה לאו,
ספסל  לגורר דומה אינו אבל לחומרא), דאורייתא (וספיקא
אינו  ולעולם בקרקע, חריץ ייעשה האם ספק ישנו שתמיד

רישיה. פסיק
- תיבה לסגור (שמתירים רישיה פסיק בספק למתירים וגם
לאסור  יודו מקום מכל זבובים), בתוכה אם יודעים שאין
כגון  הפעולה, באמצע יתעורר שהפס"ר הוא כשהחשש
ימשיך  והוא - הדלת פתיחת באמצע לנשוב תתחיל שהרוח

א). ס"ק אחרון (קונטרס בפתיחתה
שיש 3) המקום לפי והכל יא: ס"ק קו סימן השלחן בדי

אלי' נכנס הרוח שאין דלת ויש הרוח לצד שפתוחה דלת
ידע  החול בימות ומהנסיון הנר, את מכבה ואינו כך כל
בתר  אזלינן זה דבכל מסתבר דלכאורה להעיר ויש הדבר,

ל  צריכים ובקיץ מצויה בקיץ רוח המצויה לרוח חשוש
מצויה  לרוח לחשוש צריכים חזקות יותר שהרוחות ובחורף
מותר  הנר את מכבה אינה מצויה רוח דאם חורף, של
מיד  מצויה שאינה רוח ינשב שמא לחוש ואין הדלת לפתוח
רוח  אין לפתוח שהולך שבשעה דכיון לפתוח, שיתחיל
יהיה  אולי ספק והוי הרוח ינשב שמא הוא והחשש מנשב,
שם  בקו"א אדמו"ר כמ"ש דאורייתא ספק דהוא רישי' פסיק
אין  מצויה שאינה רוח יהיה אולי הוא שהספק וכיון באורך,
גזרינן  מדורה כנגד דלת פתיחת גבי מיהו השקול, ספק זה
אינו  מצוי' דרוח מצוי', שאינה רוח משום מצוי' ברוח
ס"ד  הנ"ל בסי' וכמ"ש אסור, ואפ"ה המדורה, את מבעיר
במקום  הנר, נגד דלת בפתיחת נמי הדין הוא י"ל וא"כ
מצוי', שאינו רוח אטו אסור שיהא מכבה אינו מצוי' שרוח
כנגד  הדלת לפתוח אסור אדמו"ר כ' מדורה שלגבי אלא
שם  אין ואפי' וכו' מבחוץ מנשבת הרוח אם וכו' המדורה
מפורש  מצויה, שאינה רוח משום גזרה כי מצוי' רוח אלא
דאז  מבחוץ מנשב כשרוח דוקא הוא מדורה לגבי דהאיסור
רוח  שאין בשעה אבל מצויה, שאינה רוח משום גזרינן
שרק  במקום הנר נגד דלת פתיחת גבי ולפ"ז מותר... מנשב
כשאין  לפתוח איסור אין לכבות, יכולה מצויה שאינה  רוח
גזרינן  דאז מצויה רוח עכ"פ כשמנשב אלא בחוץ, כלל רוח

במדורה. וכמו מצויה, שאינה רוח משום
סמוך 4) מלעבור ליזהר דיש פ' סי' שבת מנחת בס' כתב

יותר  להתגדל השלהבת דדרך ובמהירות במרוצה להנרות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migqt(iyiy meil)

dcen dfa `ny ,llk ie`x `ed oi`e oaxwd `nhpyk la` ,epnn
.xyk gqtd oi`y ozp iax

dlik`y gikedl xg` mewna ozp iax ly eixacn d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .zakrn dpi`ïúð éaø àä àlàozp iax ixacn ± ¤¨¨©¦¨¨

,ok gikedl yi el`åéìò eðîð ,àéðúc,gqtd lr -,úçà äøeáç §©§¨¦§¨¨£¨©©
,zifk cg` lkl dideeøæçåetiqede -,úøçà äøeáç åéìò eðîðåcr §¨§§¦§¨¨£¨©¤¤

,cg` lkl zifk dzr oi`yíéðBLàømeyn ie`xk oaxwd lr epnpy ¦¦
úéfk ïäì LiL,cg` lklïéìëBà,gqtdnçñt úBNòlî ïéøeèôe ¤¥¨¤©©¦§¦§¦¦©£¤©
íéðBøçà ,éðL`ly oeik ,oaxwd lr epnpy zipyd dxeagd ipa - ¥¦©£¦

ie`xk epnpLixdíäì ïéàcg` lkl ±ïéìëBà ïéà ,úéfkgqtd on ¤¥¨¤©©¦¥§¦
éðL çñt úBNòì ïéáéiçåelàå elà ,øîBà ïúð éaø .mipey`xd oia - §©¨¦©£¤©¥¦©¦¨¨¥¥¨¥

,zifk mdl oi`y mipexg`d oiae zifk mdl yiyúBNòlî ïéøeèt§¦¦©£
ícä ÷øæð øákL ,éðL çñtiax xn`y jkne .eilr miiepn eidyk ¤©¥¦¤§¨¦§©©¨

yi zifk mdl did `ly s` ipy gqt zeyrln mixehty ozp
.zakrn dpi` gqtd zlik`y cenll

:`xnbd dgecézkàxnele wlgl yi oiicr -íúä éðàL àîìéc ©©¦¦§¨¨¦¨¨
gqtd zlik`y it lr s`y ,`ziixaa my xacd dpey `ny

meyn ,ipy gqtn mixeht mipexg`d z`f lka zakrnéëLîî éàc§¦¦§§¦
éðä,gqtd lr dzpnpy dpey`xd dxeagd mdici ekyni m` -éæç ¨¥£¦
eäìozaeg ici mi`vei md okle dipyd dxeagl ie`x gqtd didi - §

lk lek`l cgia zexeagd izy elkei `l lretay s` ik ,df gqta
ie`x didi gqtdy zexyt` yiy oeik mewn lkn ,zifk cg`
ie`x epi` gqtdy xnele odn zg` zegcl oi` ef e` ef dxeagl
iax dcen dfa `ny ,llk ie`x `ed oi`e gqtd `nhpyk la` ,dl

.xyk gqtd oi`y ozp
:`xnbd zxne` .`ziixadn di`xd z` dcinrne `xnbd zxfeg

y iptn jk zegcl oi`ïk íà,ipy gqtn mixehty mrhd `edéðúéì ¦¥¦§¥
dpyi `pzdy ±éàî ,CLnéì íééeàøe ìéàBädpyy edn -øákL ¦§¦¦¨¥©¤§¨

dpéî òîL ,ícä ÷øæðozp iax zrcly o`kn gken ±àéìz íãa ¦§¨©¨§©¦¨§¨©§¨
àúléîmcd zwixfa ielz gqtd zevn meiw -àì äìéëà ìáà ¦§¨£¨£¦¨Ÿ

,àákòîoi`y s` ozaeg ici e`vi mxear mcd wxfpy mrhne §©§¨
md elkei mixg`d ekyni m`y meyn `le ,epnn lek`l miie`x
,epzpyn z` ax cinrd o`k zx`eand ozp iax zhiyke .lek`l

.xyk gqtd mcd z` wxf m` carica jkle
.ozp iaxk epzpyn z` cinrdy ax ixac z` x`al zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`eyáøc dé÷çBc éàî,ax ly wgecd edn -íé÷Bîc ©£¥§©§¦
ïéúéðúî dìxyad `nhp m` oicdy dpynd ixac z` cinrny - ¨©§¦¦

wx `ed mcd z` wxef epi`e ,älçzëìzhiykïúð éaøxaeqd §©§¦¨©¦¨¨
,zakrn dpi` dlik`yïðaøk dî÷Bðopaxk dpynd z` cinriy - §¨§©¨¨

,zakrn dlik` mixaeqdàì énð ãáòéc eléôàåcarica elit`e - ©£¦¦£©©¦Ÿ
.leqt gqtd mcd wxf m`

:`xnbd daiyndéúéL÷ ïéúéðúî ,áø,el dywed epzpyn oeyl - ©©§¦¦§¦¥
[ïðz] (éðú) éànàxyad `nhp m`y dpyna dpey `pzd recn ± ©©§©

éðúéì ,ícä úà ÷øBæ ïéàgqtd dpyiy ±dpéî òîL àlà ,ìeñt± ¥¥¤©¨¦§¥¨¤¨§©¦¨
wxy o`kn gken÷øBæ ïéàmcd z`ãáòéc ìáà ,älçzëìm` - ¥¥§©§¦¨£¨¦£©

mcd wxfp xakéîc øétLepzpyn ik ,xyk gqtde el dvxed - ©¦¨¥
.zakrn dpi` dlik`y ozp iaxk zxaeq

'elk` itl yi`' weqtd z` ozp iax yxtn cvik zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .zakrn dlik`y cenll yi epnnyïúð éaøìe§©¦¨¨

,zakrn dpi` dlik`y xaeqd'Bìëà éôì Léà'yiy epcnl epnny ¦§¦¨§
,lek`l ie`xy in xear hegyléì änìoeik `ld ,ea jxevd dn ± ¨¨¦

ie`xy in xear `weec hegyl jixv oi` s` zakrn `l dlik`dy
cnll df weqta jxev yi ozp iaxl s` :`xnbd daiyn .lek`l

ïðéòác[jixvy-]äìéëàì éæçc àøábgqtd hgypy iny jixvy ± §¨¦©©§¨§£¦©£¦¨
dpi` dlik`dy ozp iax zxaqe ,epnn lek`l ie`x didi exear
ie`x zeidl jixv epi`y envr gqtd xya iabl `id zakrn

.dlik`l
gqtd zlik` m`d opaxe ozp iax zwelgn dxxazpy ixg`
in zhiya zeziixa dnk lr `xnbd zxxan ,carica zakrn

:`xnbd zl`ey .exn`pïðaø eðúc àäì àðz ïàî`pzd edin - ©¨¨§¨§¨©¨¨

y gqtd ,ef `ziixa dpyyåéìëBàì BèçLmiie`xd miyp` myl ± §¨§§¨
,zifk epnn lek`lBîc e÷øæådzid mcd zwixf la` -ì àlLmy §¨§¨¤Ÿ§

åéìëBà,zifk epnn lek`l ie`x epi`y in myl `l`Bîöò çñtä §¨©¤©©§
øLk,BúáBç éãé Ba àöBé íãàåenvr gqtdy dzr `xnbd dxeaqe ¨¥§¨¨¥§¥¨

lkne ,elke`l xeq` la` ealg zxhwde enc zwixf epiid xyk
:`xnbd zxxan .ezaeg ici ea oi`vei mewnïàîkin zhiyk - §©

,ef `ziixa dxn`pàîéðzhiyky xn`p -àéä ïúð éaøxaeqd ¥¨©¦¨¨¦
,carica zakrn dpi` dlik`yàìåzhiyk,ïðaømzhiyl oky §Ÿ©¨¨

ote`a daeg ici mi`vei `l carica zakrn gqtd zlik`y oeik
.elke`l ozip `ly df

:`xnbd dgecàîéz eléôàzhiyk ef `ziixay xn`z m` elit` - £¦¥¨
,ïðaø`ziixaa xn`pd 'xyk envr gqtd' oky `iyew jka oi` ©¨¨

y meyn ,dlik`a s` epiidïéìëBà úáLçî ïéàzlqetä÷éøæa.llk ¥©£¤¤§¦¦§¦¨
zl`ey .dxn`p in zhiya ztqep `ziixa lr zxxan `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàî,ef `ziixa dpyy `pzd edin ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
äéäL éøä,gqtd lr oiiepndn cg`,äèéçL úòLa äìBçepi`e £¥¤¨¨¤¦§©§¦¨

,gqtdn lek`l ie`xíéìçå`ixae -ä÷éøæ úòLalek`l lekie §¨¦¦§©§¦¨
didy e` ,gqtdnä÷éøæ úòLa äìBçå äèéçL úòLa íéìçepi`y ± ¨¦¦§©§¦¨§¤¦§©§¦¨

,dwixf zrya lek`l ie`xíéìç àäiL ãò ,åéìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà¥£¦§§¦¨¨©¤§¥¨¦
ïàîk .ä÷éøæ úòL ãò äèéçL úòMî,ef `ziixa in zhiyk -àîéð ¦§©§¦¨©§©§¦¨§©¥¨

,ïúð éaø àìå àéä ïðaødlik` oi`y xaeqd ozp iaxl ixdy ©¨¨¦§Ÿ©¦¨¨
.mcd zwixf zrya mb ie`x mc`d didiy jixv oi` ,zakrn

:`xnbd daiynàîéz eléôàef `ziixay xn`z m` elit` - £¦¥¨
zhiykïúð éaøy dcen ozp iax ik ,`iyew jka oi`éæçc àøáb ©¦¨¨©§¨©£¦

ïðéòa äìéëàìoia gqtd zlik`l ie`x milrad didiy jixv - ©£¦¨¨¦©
envr gqtdy akrn oi`y s` ,dwixf zrya oiae dhigy zrya

.dlik`l ie`x didi
zl`ey .dxen` in zhiya oecl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàî,ef `ziixa dpyy `pzd edin ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
y gqtdäøäèa BèçL,mixedh eid milrade oaxwdyk ±Ck øçàå §¨§¨¢¨§©©¨

mcd zwixf mcewíéìòaä eàîèðiptn epnn lek`l mileki mpi`e ¦§§©§¨¦
ok it lr s` ,mz`nehäøäèa ícä ÷øfézxy ilke mipdk ici lr - ¦¨¥©¨§¨¢¨

,mixedhäàîeèa øNa ìëàé ìàågqta ozaeg ici milrad e`vie §©¥¨¥¨¨§§¨
.dfïàîklr s` mcd z` miwxefy ef `ziixa dxn`p in zhiyk - §©

:`xnbd daiyn ,elke`l miie`x mpi`e mi`nh milrady itøîà̈©
,[øæòìà] (øæòéìà) éaøef `ziixaäéeðL ú÷Bìçîaznkqen dpi`e ©¦¤§¨¨§©£¤§¨

,lkd lråzhiykàéä ïúð éaø,zakrn dpi` dlik`y xaeqd §©¦¨¨¦
lek`l miie`x milrad eidi mcd zwixf zryay akrn oi` jkle

.gqtdn
:`ziixad z` yxtl sqep ote` d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

àîéz eléôàzhiyk ef `ziixay xn`z m` elit` ±,àéä ïðaøoi` £¦¥¨©¨¨¦
ik `iyew jkaïðé÷ñò éàîa àëä,xaecnd dna ,`ziixaa ,o`k ± ¨¨§©¨§¦©

øeaéöa`iypd zny oebke ,dwixfl dhigy oia eaex `nhpy §¦
,ezxeawe eziiela enr ewqrzdeéãáò énð äàîeèa eléôàc± ©£¦§§¨©¦¨§¦

d`neha elit` gqtd z` miyer xeaivyit lr s` jkle ,
.elke`l md miie`x ixdy ,mcd z` miwxef e`nhpy

:`xnbd zl`eyéàxaecnøeaéöa,`nhìëàð øNaä ïéà éànà ¦§¦©©¥©¨¨¤¡¨
,äàîeèad`neha lk`p d`neha `ad gqt `ld(:er lirl ,dpyn). §§¨

`ed xyad zlik` xeqi` :`xnbd daiynäøéæbminkg exfby §¥¨
meynànLd`ad dpyaíéìòaä eàîhéxeaivd ±,ä÷éøæ øçàì ¤¨¦¨§©§¨¦§©©§¦¨

eøîàéåikeã÷zLàdxary dpy ±eðìëàå eðàîèð àìgqtd z` §Ÿ§¤§¨©Ÿ¦§¥§¨©§
,dxdha dzid dhigydy s`énð àzLämb ef dpya zrk -ìeëéð ©§¨©¦¥

,dxdha eid dwixfde dhigydy s` d`neha gqtd z`éòãé àìå§Ÿ¨§¦
,wlglíc ÷éøcæéà ék ã÷zLàcmcd wxfp xy`k -íéàîè íéìòa §¤§¨©¦¦§§¦¨§¨¦§¥¦

eåälk`py d`neha `ad gqt df ixde mi`nh eid xak - £
la` ,d`nehaàzLäef dpya dzr ±eåä ïéøBäè íéìòazrya ©§¨§¨¦§¦£

dxdha `a gqtdy oeike ,dwixfd xg` `l` e`nhp `ly ,dwixf
z` xeq`l minkg exfb df yyg meyne ,d`neha elke`l xeq`

y ote`a s` ezlik`.dwixf mcew e`nhp
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.àúBaëì ìëeé úìcä eçzôéLkL ïéðòa (Lnî úìcä úçéút ãâð) úìcä ìà áBø÷ çðeî àeäL ÷ìBc øð¥¥¤¨¨¤©¤¤¤¤§¦©©¤¤©¨§¦§¨¤§¤¦§§©¤¤©§©
çeøä eðaëé ànL Bcâðk úìcä çzôì øeñà õeçaî çeøä áLðé íà[`øáãå éeaëì ïekúî BðéàL óàå ¦¦§Ÿ¨©¦©¨¦§Ÿ©©¤¤§¤§¤¨§©¤¨©§©¤¥¦§©¥§¦§¨¨

úeîé àìå déLéø ÷éñôe äaëé àlL øLôà éà çeøä áLðé íàL ïåék íB÷î ìkî øzî ïéekúî BðéàL1àeä ¤¥¦§©¥ª¨¦¨¨¥¨¤¦¦§Ÿ¨©¦¤§¨¤Ÿ¦§¤§¦¥¥§Ÿ¨
dçúBôì øeñà õeça áLðî çeø ïéàL äòLa óà Cëéôì2[bÎaelôàå çzôì ìéçúiL ãiî áLðì ìéçúé ànL §¦¨©§¨¨¤¥©§©¥©¨§§¨¤¨©§¦¦§Ÿ¦¨¤©§¦¦§Ÿ©©£¦

dçúBôì øeñà ÷eìã øð úéáa çðeî äéøçàîe íéðôì úçzôpL úìc ïBâk úìcä éøBçà çðeî àeä øpä íà¦©¥¨£¥©¤¤§¤¤¤¦§©©¦§¦¥©£¤¨¨§©¦¥¨¨§§¨
äæeæîì úìcä ïéaL ììçä ãâð eðéäc Lnî úìcä úçéút ãâð ïåeëî) àeäå úìãì áBø÷ àeä øpä íà¦©¥¨©¤¤§§¨¤¤§¦©©¤¤©¨§©§¤¤¤¨¨¤¥©¤¤©§¨

.(úìcä úçéút éãé ìò äNòð äæ ììçL íéðôaî da íéòeá÷ íéøéväL¤©¦¦§¦¨¦¦§¦¤¨¨¤©£¤©§¥§¦©©¤¤
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`zax `zkld
çåøä åðáëé àîù [à,הרוח תנשוב אם הוא הספק -

לא  שאם הנר, ייכבה הרוח תנשוב שאם ספק אין אבל
כלל. רישי' פסיק אינו כן

äçúåôì øåñà [á הרוח אם שגם במקום או בזמן -
הדלת  לפתוח מותר הנרות, את מכבה אינה נושבת

בחוץ מנשבת רוח שאין לא בשעה עצמה שהדלת (בזהירות

הנרות) זמן תכבה באותו המצויה כשהרוח אף וזאת ,
בחזקה  הנר שלהבת את מנענעת .3ומקום

חשש  כשאין הנרות ליד במהירות לעבור מותר וכן
להתנענע  ללהבות שגורם אף - כך ידי על .4שיכבו

äçúåôì øåñà [â מותר ופיח, עשן המעלה נפט תנור -
שתכבהו  רוח אין שבו מקום לכל או לחצר להוציאם

zetqede mipeiv
אי 1) כן תמות, ולא הציפור ראש לפסוק אפשר שאי כשם

גם  זאת לעשות ואסור הנר. יכבה ולא חלון לפתוח אפשר
זו. למלאכה מתכוין כשאינו

Ò"‡עד"ז ÊÏ˘ ÔÓÈÒ מותר מתכוין שאינו דבר כל (ועוד):
לגררן  מותר קטנים בין גדולים בין וספסל כסא מטה כגון . .
אם  ואף חריץ לעשות יתכוין שלא ובלבד קרקע גבי על
מתכוין  שאינו דבר כי כלום בכך אין מאליו חריץ נעשה
חריץ  עושין שבודאי לגרור אסור מאד הגדולים אבל . . הוא
המרוצף  בקרקע ואפילו . הוא. ימות ולא רישיה ופסיק
לגרור  אסור חריץ בו לעשות אפשר שאי בו וכיוצא בשיש

מרוצף. שאינו משום גזירה
È"Òעד"ז2) „È˜˙ ÔÓÈÒ במקום דולק נר להעמיד אסור :

שמא  גזירה כלל מנשב רוח אין אפילו שם שולטת שהרוח
כיבוי  לידי בא ונמצא מנשב שהרוח בשעה שם יעמידנו
כיון  מקום מכל לכיבוי, כלל מתכוין אינו שהוא ואע"פ
דלת  לפתוח אסור וכן כיבוי בלא אפשר אי מנשבת שהרוח
כמו  כלל מנשבת רוח אין אפילו הדולק נר כנגד חלון או

ע"כ. שבת. לענין רע"ז בסי' שנתבאר
מכל  כעת, נושבת אינה שהרוח שאף הוא האיסור טעם
של  באופן הנר ייכבה הרוח תנשוב שאם ספק אין מקום
אם  רישי' פסיק ישנו כעת האם הוא והספק רישי', פסיק
זבובים  בתוכה אם יודע ואינו - תיבה לסוגר ודומה לאו,
ספסל  לגורר דומה אינו אבל לחומרא), דאורייתא (וספיקא
אינו  ולעולם בקרקע, חריץ ייעשה האם ספק ישנו שתמיד

רישיה. פסיק
- תיבה לסגור (שמתירים רישיה פסיק בספק למתירים וגם
לאסור  יודו מקום מכל זבובים), בתוכה אם יודעים שאין
כגון  הפעולה, באמצע יתעורר שהפס"ר הוא כשהחשש
ימשיך  והוא - הדלת פתיחת באמצע לנשוב תתחיל שהרוח

א). ס"ק אחרון (קונטרס בפתיחתה
שיש 3) המקום לפי והכל יא: ס"ק קו סימן השלחן בדי

אלי' נכנס הרוח שאין דלת ויש הרוח לצד שפתוחה דלת
ידע  החול בימות ומהנסיון הנר, את מכבה ואינו כך כל
בתר  אזלינן זה דבכל מסתבר דלכאורה להעיר ויש הדבר,

ל  צריכים ובקיץ מצויה בקיץ רוח המצויה לרוח חשוש
מצויה  לרוח לחשוש צריכים חזקות יותר שהרוחות ובחורף
מותר  הנר את מכבה אינה מצויה רוח דאם חורף, של
מיד  מצויה שאינה רוח ינשב שמא לחוש ואין הדלת לפתוח
רוח  אין לפתוח שהולך שבשעה דכיון לפתוח, שיתחיל
יהיה  אולי ספק והוי הרוח ינשב שמא הוא והחשש מנשב,
שם  בקו"א אדמו"ר כמ"ש דאורייתא ספק דהוא רישי' פסיק
אין  מצויה שאינה רוח יהיה אולי הוא שהספק וכיון באורך,
גזרינן  מדורה כנגד דלת פתיחת גבי מיהו השקול, ספק זה
אינו  מצוי' דרוח מצוי', שאינה רוח משום מצוי' ברוח
ס"ד  הנ"ל בסי' וכמ"ש אסור, ואפ"ה המדורה, את מבעיר
במקום  הנר, נגד דלת בפתיחת נמי הדין הוא י"ל וא"כ
מצוי', שאינו רוח אטו אסור שיהא מכבה אינו מצוי' שרוח
כנגד  הדלת לפתוח אסור אדמו"ר כ' מדורה שלגבי אלא
שם  אין ואפי' וכו' מבחוץ מנשבת הרוח אם וכו' המדורה
מפורש  מצויה, שאינה רוח משום גזרה כי מצוי' רוח אלא
דאז  מבחוץ מנשב כשרוח דוקא הוא מדורה לגבי דהאיסור
רוח  שאין בשעה אבל מצויה, שאינה רוח משום גזרינן
שרק  במקום הנר נגד דלת פתיחת גבי ולפ"ז מותר... מנשב
כשאין  לפתוח איסור אין לכבות, יכולה מצויה שאינה  רוח
גזרינן  דאז מצויה רוח עכ"פ כשמנשב אלא בחוץ, כלל רוח

במדורה. וכמו מצויה, שאינה רוח משום
סמוך 4) מלעבור ליזהר דיש פ' סי' שבת מנחת בס' כתב

יותר  להתגדל השלהבת דדרך ובמהירות במרוצה להנרות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migqt(iyiy meil)

dcen dfa `ny ,llk ie`x `ed oi`e oaxwd `nhpyk la` ,epnn
.xyk gqtd oi`y ozp iax

dlik`y gikedl xg` mewna ozp iax ly eixacn d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .zakrn dpi`ïúð éaø àä àlàozp iax ixacn ± ¤¨¨©¦¨¨

,ok gikedl yi el`åéìò eðîð ,àéðúc,gqtd lr -,úçà äøeáç §©§¨¦§¨¨£¨©©
,zifk cg` lkl dideeøæçåetiqede -,úøçà äøeáç åéìò eðîðåcr §¨§§¦§¨¨£¨©¤¤

,cg` lkl zifk dzr oi`yíéðBLàømeyn ie`xk oaxwd lr epnpy ¦¦
úéfk ïäì LiL,cg` lklïéìëBà,gqtdnçñt úBNòlî ïéøeèôe ¤¥¨¤©©¦§¦§¦¦©£¤©
íéðBøçà ,éðL`ly oeik ,oaxwd lr epnpy zipyd dxeagd ipa - ¥¦©£¦

ie`xk epnpLixdíäì ïéàcg` lkl ±ïéìëBà ïéà ,úéfkgqtd on ¤¥¨¤©©¦¥§¦
éðL çñt úBNòì ïéáéiçåelàå elà ,øîBà ïúð éaø .mipey`xd oia - §©¨¦©£¤©¥¦©¦¨¨¥¥¨¥

,zifk mdl oi`y mipexg`d oiae zifk mdl yiyúBNòlî ïéøeèt§¦¦©£
ícä ÷øæð øákL ,éðL çñtiax xn`y jkne .eilr miiepn eidyk ¤©¥¦¤§¨¦§©©¨

yi zifk mdl did `ly s` ipy gqt zeyrln mixehty ozp
.zakrn dpi` gqtd zlik`y cenll

:`xnbd dgecézkàxnele wlgl yi oiicr -íúä éðàL àîìéc ©©¦¦§¨¨¦¨¨
gqtd zlik`y it lr s`y ,`ziixaa my xacd dpey `ny

meyn ,ipy gqtn mixeht mipexg`d z`f lka zakrnéëLîî éàc§¦¦§§¦
éðä,gqtd lr dzpnpy dpey`xd dxeagd mdici ekyni m` -éæç ¨¥£¦
eäìozaeg ici mi`vei md okle dipyd dxeagl ie`x gqtd didi - §

lk lek`l cgia zexeagd izy elkei `l lretay s` ik ,df gqta
ie`x didi gqtdy zexyt` yiy oeik mewn lkn ,zifk cg`
ie`x epi` gqtdy xnele odn zg` zegcl oi` ef e` ef dxeagl
iax dcen dfa `ny ,llk ie`x `ed oi`e gqtd `nhpyk la` ,dl

.xyk gqtd oi`y ozp
:`xnbd zxne` .`ziixadn di`xd z` dcinrne `xnbd zxfeg

y iptn jk zegcl oi`ïk íà,ipy gqtn mixehty mrhd `edéðúéì ¦¥¦§¥
dpyi `pzdy ±éàî ,CLnéì íééeàøe ìéàBädpyy edn -øákL ¦§¦¦¨¥©¤§¨

dpéî òîL ,ícä ÷øæðozp iax zrcly o`kn gken ±àéìz íãa ¦§¨©¨§©¦¨§¨©§¨
àúléîmcd zwixfa ielz gqtd zevn meiw -àì äìéëà ìáà ¦§¨£¨£¦¨Ÿ

,àákòîoi`y s` ozaeg ici e`vi mxear mcd wxfpy mrhne §©§¨
md elkei mixg`d ekyni m`y meyn `le ,epnn lek`l miie`x
,epzpyn z` ax cinrd o`k zx`eand ozp iax zhiyke .lek`l

.xyk gqtd mcd z` wxf m` carica jkle
.ozp iaxk epzpyn z` cinrdy ax ixac z` x`al zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`eyáøc dé÷çBc éàî,ax ly wgecd edn -íé÷Bîc ©£¥§©§¦
ïéúéðúî dìxyad `nhp m` oicdy dpynd ixac z` cinrny - ¨©§¦¦

wx `ed mcd z` wxef epi`e ,älçzëìzhiykïúð éaøxaeqd §©§¦¨©¦¨¨
,zakrn dpi` dlik`yïðaøk dî÷Bðopaxk dpynd z` cinriy - §¨§©¨¨

,zakrn dlik` mixaeqdàì énð ãáòéc eléôàåcarica elit`e - ©£¦¦£©©¦Ÿ
.leqt gqtd mcd wxf m`

:`xnbd daiyndéúéL÷ ïéúéðúî ,áø,el dywed epzpyn oeyl - ©©§¦¦§¦¥
[ïðz] (éðú) éànàxyad `nhp m`y dpyna dpey `pzd recn ± ©©§©

éðúéì ,ícä úà ÷øBæ ïéàgqtd dpyiy ±dpéî òîL àlà ,ìeñt± ¥¥¤©¨¦§¥¨¤¨§©¦¨
wxy o`kn gken÷øBæ ïéàmcd z`ãáòéc ìáà ,älçzëìm` - ¥¥§©§¦¨£¨¦£©

mcd wxfp xakéîc øétLepzpyn ik ,xyk gqtde el dvxed - ©¦¨¥
.zakrn dpi` dlik`y ozp iaxk zxaeq

'elk` itl yi`' weqtd z` ozp iax yxtn cvik zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .zakrn dlik`y cenll yi epnnyïúð éaøìe§©¦¨¨

,zakrn dpi` dlik`y xaeqd'Bìëà éôì Léà'yiy epcnl epnny ¦§¦¨§
,lek`l ie`xy in xear hegyléì änìoeik `ld ,ea jxevd dn ± ¨¨¦

ie`xy in xear `weec hegyl jixv oi` s` zakrn `l dlik`dy
cnll df weqta jxev yi ozp iaxl s` :`xnbd daiyn .lek`l

ïðéòác[jixvy-]äìéëàì éæçc àøábgqtd hgypy iny jixvy ± §¨¦©©§¨§£¦©£¦¨
dpi` dlik`dy ozp iax zxaqe ,epnn lek`l ie`x didi exear
ie`x zeidl jixv epi`y envr gqtd xya iabl `id zakrn

.dlik`l
gqtd zlik` m`d opaxe ozp iax zwelgn dxxazpy ixg`
in zhiya zeziixa dnk lr `xnbd zxxan ,carica zakrn

:`xnbd zl`ey .exn`pïðaø eðúc àäì àðz ïàî`pzd edin - ©¨¨§¨§¨©¨¨

y gqtd ,ef `ziixa dpyyåéìëBàì BèçLmiie`xd miyp` myl ± §¨§§¨
,zifk epnn lek`lBîc e÷øæådzid mcd zwixf la` -ì àlLmy §¨§¨¤Ÿ§

åéìëBà,zifk epnn lek`l ie`x epi`y in myl `l`Bîöò çñtä §¨©¤©©§
øLk,BúáBç éãé Ba àöBé íãàåenvr gqtdy dzr `xnbd dxeaqe ¨¥§¨¨¥§¥¨

lkne ,elke`l xeq` la` ealg zxhwde enc zwixf epiid xyk
:`xnbd zxxan .ezaeg ici ea oi`vei mewnïàîkin zhiyk - §©

,ef `ziixa dxn`pàîéðzhiyky xn`p -àéä ïúð éaøxaeqd ¥¨©¦¨¨¦
,carica zakrn dpi` dlik`yàìåzhiyk,ïðaømzhiyl oky §Ÿ©¨¨

ote`a daeg ici mi`vei `l carica zakrn gqtd zlik`y oeik
.elke`l ozip `ly df

:`xnbd dgecàîéz eléôàzhiyk ef `ziixay xn`z m` elit` - £¦¥¨
,ïðaø`ziixaa xn`pd 'xyk envr gqtd' oky `iyew jka oi` ©¨¨

y meyn ,dlik`a s` epiidïéìëBà úáLçî ïéàzlqetä÷éøæa.llk ¥©£¤¤§¦¦§¦¨
zl`ey .dxn`p in zhiya ztqep `ziixa lr zxxan `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàî,ef `ziixa dpyy `pzd edin ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
äéäL éøä,gqtd lr oiiepndn cg`,äèéçL úòLa äìBçepi`e £¥¤¨¨¤¦§©§¦¨

,gqtdn lek`l ie`xíéìçå`ixae -ä÷éøæ úòLalek`l lekie §¨¦¦§©§¦¨
didy e` ,gqtdnä÷éøæ úòLa äìBçå äèéçL úòLa íéìçepi`y ± ¨¦¦§©§¦¨§¤¦§©§¦¨

,dwixf zrya lek`l ie`xíéìç àäiL ãò ,åéìò ïé÷øBæå ïéèçBL ïéà¥£¦§§¦¨¨©¤§¥¨¦
ïàîk .ä÷éøæ úòL ãò äèéçL úòMî,ef `ziixa in zhiyk -àîéð ¦§©§¦¨©§©§¦¨§©¥¨

,ïúð éaø àìå àéä ïðaødlik` oi`y xaeqd ozp iaxl ixdy ©¨¨¦§Ÿ©¦¨¨
.mcd zwixf zrya mb ie`x mc`d didiy jixv oi` ,zakrn

:`xnbd daiynàîéz eléôàef `ziixay xn`z m` elit` - £¦¥¨
zhiykïúð éaøy dcen ozp iax ik ,`iyew jka oi`éæçc àøáb ©¦¨¨©§¨©£¦

ïðéòa äìéëàìoia gqtd zlik`l ie`x milrad didiy jixv - ©£¦¨¨¦©
envr gqtdy akrn oi`y s` ,dwixf zrya oiae dhigy zrya

.dlik`l ie`x didi
zl`ey .dxen` in zhiya oecl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbdïðaø eðúc àäì àðz ïàî,ef `ziixa dpyy `pzd edin ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
y gqtdäøäèa BèçL,mixedh eid milrade oaxwdyk ±Ck øçàå §¨§¨¢¨§©©¨

mcd zwixf mcewíéìòaä eàîèðiptn epnn lek`l mileki mpi`e ¦§§©§¨¦
ok it lr s` ,mz`nehäøäèa ícä ÷øfézxy ilke mipdk ici lr - ¦¨¥©¨§¨¢¨

,mixedhäàîeèa øNa ìëàé ìàågqta ozaeg ici milrad e`vie §©¥¨¥¨¨§§¨
.dfïàîklr s` mcd z` miwxefy ef `ziixa dxn`p in zhiyk - §©

:`xnbd daiyn ,elke`l miie`x mpi`e mi`nh milrady itøîà̈©
,[øæòìà] (øæòéìà) éaøef `ziixaäéeðL ú÷Bìçîaznkqen dpi`e ©¦¤§¨¨§©£¤§¨

,lkd lråzhiykàéä ïúð éaø,zakrn dpi` dlik`y xaeqd §©¦¨¨¦
lek`l miie`x milrad eidi mcd zwixf zryay akrn oi` jkle

.gqtdn
:`ziixad z` yxtl sqep ote` d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

àîéz eléôàzhiyk ef `ziixay xn`z m` elit` ±,àéä ïðaøoi` £¦¥¨©¨¨¦
ik `iyew jkaïðé÷ñò éàîa àëä,xaecnd dna ,`ziixaa ,o`k ± ¨¨§©¨§¦©

øeaéöa`iypd zny oebke ,dwixfl dhigy oia eaex `nhpy §¦
,ezxeawe eziiela enr ewqrzdeéãáò énð äàîeèa eléôàc± ©£¦§§¨©¦¨§¦

d`neha elit` gqtd z` miyer xeaivyit lr s` jkle ,
.elke`l md miie`x ixdy ,mcd z` miwxef e`nhpy

:`xnbd zl`eyéàxaecnøeaéöa,`nhìëàð øNaä ïéà éànà ¦§¦©©¥©¨¨¤¡¨
,äàîeèad`neha lk`p d`neha `ad gqt `ld(:er lirl ,dpyn). §§¨

`ed xyad zlik` xeqi` :`xnbd daiynäøéæbminkg exfby §¥¨
meynànLd`ad dpyaíéìòaä eàîhéxeaivd ±,ä÷éøæ øçàì ¤¨¦¨§©§¨¦§©©§¦¨

eøîàéåikeã÷zLàdxary dpy ±eðìëàå eðàîèð àìgqtd z` §Ÿ§¤§¨©Ÿ¦§¥§¨©§
,dxdha dzid dhigydy s`énð àzLämb ef dpya zrk -ìeëéð ©§¨©¦¥

,dxdha eid dwixfde dhigydy s` d`neha gqtd z`éòãé àìå§Ÿ¨§¦
,wlglíc ÷éøcæéà ék ã÷zLàcmcd wxfp xy`k -íéàîè íéìòa §¤§¨©¦¦§§¦¨§¨¦§¥¦

eåälk`py d`neha `ad gqt df ixde mi`nh eid xak - £
la` ,d`nehaàzLäef dpya dzr ±eåä ïéøBäè íéìòazrya ©§¨§¨¦§¦£

dxdha `a gqtdy oeike ,dwixfd xg` `l` e`nhp `ly ,dwixf
z` xeq`l minkg exfb df yyg meyne ,d`neha elke`l xeq`

y ote`a s` ezlik`.dwixf mcew e`nhp
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

ÊË אחר לעשות לחבירו או עצמו על כשמדבר זה וכל
אם  אף אסור בשבת לעשות לנכרי לומר אבל השבת
אין  שעכשיו כיון לעשותו לישראל היתר צד להמצא יוכל
שיוכל  באמת היתר צד שם יש אם אבל היתר צד אותו שם
עושה  שהנכרי עצמו דבר אותו בהיתר לעשות הישראל
בו  מוזכר שאין בלשון סתם לנכרי לומר מתירין יש באיסור
באיסור  מעצמו עושה והנכרי באיסור שיעשה בפירוש
לעשות  לישראל היתר צד שם אין אם אבל רע"ו בסי' כמ"ש
ודרך  צד שיש אע"פ לו עושה שהנכרי עצמו דבר אותו
בלי  לו עושה שהנכרי דבר לאותו להגיע הישראל שיוכל
עד  דבר באותו לעשות צריך שהנכרי המלאכה את שיעשה
לשתות  מים לו להביא לנכרי שאומר כגון לישראל שמגיע
ולשתות  לנהר בעצמו לילך הישראל שיוכל אע"פ הנהר מן
בסי' כמ"ש לנכרי האמירה להתיר כלום מועיל זה אין שם

שכ"ה:

ÊÈ ואני שבתחומך פירותי לי שמור לחבירו לומר מותר
לו  אסור שהוא ואע"פ שבתחומי פירותיך לך אשמר
באמירתו  איסור אין חבירו שבתחום פירותיו ולשמור לילך
ידי  על היתר יש לו וגם הוא מותר שלחבירו כיון לחבירו

בורגנין:

ÁÈ אלא הלוני לו יאמר לא בשבת מחבירו דבר השואל
בפחות  לתבעו יכול אינו חבירו את שהמלוה השאילני
חוזרת  ואין ניתנה להוצאה שההלואה מפני יום משלשים
כדי  ללות דרך ואין כמותה אחר בדבר לו פורע אלא בעין
סתם  חכמים ושיערו מרובה זמן לאחר אלא לאלתר לפרוע
על  המלוה יכתוב שמא לחוש יש וא"כ יום שלשים הלואה
בסוף  לתבעו ישכח שלא כדי לפלוני הלויתי וכך כך פנקסו
מיד  לתובעו יכול חבירו את המשאיל אבל יום שלשים
ולכך  לשכחה לחוש אין וא"כ בעין חוזרת היא שהשאלה
מחבירו  שואל אם ואפילו לכתוב יבוא שמא חוששים אין

חוזרים  שאינן ככרות מחברתה האשה וכן שמן וכדי יין כדי
רשות  לו נותן הרי שאלה לשון לו שאומר כיון אעפ"כ בעין
לווין  שאין וכשם השאלה כדין לאלתר ממנו לתבוע שיוכל
חזרה. בלשון אלא פורעין אין כך שאלה בלשון אלא בשבת

יאמר  לא להשאיליני הלויני בין חילוק שאין לע"ז בלשון
ואתן  ואחזיר ג"כ לסיים ויכול לי תן יאמר אלא שאלה לשון

לך:

ËÈ לאלתר לתבעו יכול הלואה שסתם שנוהגים במקום
הלויני: לומר רשאי

Î להניח יכול מאמינו הל(ו)ה ואין בשבת מחבירו השואל
משכון  הילך לו יאמר ולא בסתם ויניחנו אצלו משכון
מאכל  מיני בשואל אמורים דברים במה חול כמעשה שזהו
כשאין  משכון להניח התירו לכן השבת צורך שהם ומשקה
משכון  להניח אסור השבת לצורך שלא אבל מאמינו הלה

ש"ו): סי' עיין בשבת קנין למקנה שדומה (מפני כלל

‡Î וממכר ומקח חובות שטרי דהיינו הדיוטות שטרי
מחפצים  בהם כיוצא וכל וחשבונות ומשכנות
ממצוא  משום בשבת לקרותם אסור בשבת לעשות האסורים
אמרו  ולא אסור קריאה בלא בהם לעיין ואפילו חפצך
שמהרהר  ניכר הדבר כשאין אלא מותר הרהור אסור שדבור
בחפצים  שמהרהר לכל שניכר כאן אבל האסורים בחפצים
חפצך  ממצוא איסור בכלל זה הרי בשטר הכתובים האסורים
שאף  צריכה היא מה לראות בשדהו המטייל זה שבכלל כמו
ההרהור  וגם עצמו מצד הוא המותר דבר בשדה שהטיול
לכל  שניכר כיון אעפ"כ הוא המותר דבר שדהו בצרכי
כמ"ש  חפצך ממצוא משום אסור כך בשביל שם שמטייל

ש"ו: בסי'

טוֿכא  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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שממשיך:] וזהו

,õøàá øùà éðçåø çîåöä çë åîë ,ìùîìå
.úåøéôå úåðìéàå íéáùò çîöé åðîîù

אינה  ופירות ואילנות עשבים צמיחת כידוע,
אין  שהרי (בלבד), בארץ והנטוע הנזרע הגרעין מכח
הגדל  הפרי אל הנטוע הגרעין בין ודמיון ערך כל
וכך  שלו; והעלים הענפים עם האילן אל וכן ממנו,
לגרעין  דמיון להם שאין וירקות, זרעונים במיני גם
דומה  הפרי שבהם תבואה במיני ואף שלהם.
בערך  שלא היא הצמיחה מקום, מכל לגרעין,
גרעינים; מאות צומחים אחד מגרעין שהרי לזריעה,

כן מן טעם וכמו אינם וכו' ומראהו הפרי

התפוח  שמתיקות מתוק, תפוח וכמו עצמו, הגרעין
זרעוני  ורוב בגרעין, כלל היתה לא לחיך הנרגשת
אלא  לחיך, ערב טעמם שאין בלבד זו (לא גינה

כלל. נאכלים אינם אף)

מן  אינה הפרי שצמיחת כרחך על כן, ואם
כעין היא אלא בלבד, מאין הגרעין יש בריאה

במאמר  בארץ הקב"ה שהטביע הצומח" מה"כח
להצמיח  כח לארץ ניתן שבכך וכו', הארץ" "תדשא
שנה  מדי תמיד ליש מאין ופירות אילנות עשבים

בשנה.

הכח  מעצמות אינו הצומח מהכח הצמיחה [ואופן

שממשיך:] וכמו בלבד, מהארה אלא הצומח
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äøòáä íøb íeMî äæa ïéàå øpä äaëé àlL ìéáMa dìòðì øzî øák äçeút úìcä íà ìáà[cïBlçä ïëå £¨¦©¤¤§¨§¨ª¨§¨£¨¦§¦¤Ÿ¦§¤©¥§¥§¤¦§©©§¨¨§¥©©
:úö÷ åéìà áBø÷ øpä íà Bçúôì øeñàå BìòBðì øzî ïçìMä ìòL øð ãâðkL¤§¤¤¥¤©©ª§¨ª¨§£§¨§¨§¦©¥¨¥¨§¨

א  סעיף הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
ויוציאם  זו, בשעה נושבת אינה הרוח אפילו וודאי,
בשעת  האש יקטין או יגדיל שלא כדי בזהירות
בוודאי  תכבהו שהרוח למקום להוציאו ואין ההוצאה,

נושבת  רוח כשאין ואפילו הדחק בשעת .5אפילו
äøòáä íøâ [ã בשבת להתיר מכאן שלמדו יש -6

מונע' 'מניעת בו שיש דבר כל סגירת לעשות דרך (על
לדלוק) מהנר המונעת הרוח נשיבת מניעת שזוהי .7החלון

מצב' ל'המשכת הגורם דבר להתיר מכאן שלמדו יש כן
הנר, מצב להמשכת הגורמת פעולה שזוהי החלון סגירת דרך (על

המצב) לשינוי הגורמת הדלת כפתיחת מכשיר 8שלא ולכך, .
מותר  שבת, שעון ע"י ליכבות ועתיד הפועל חשמלי
כך  דיגיטלי) ולא מכני, (שעון השעון פעולת את לבטל

בדבר  שפקפקו ויש לפעול, ימשיך .9שהמכשיר

zetqede mipeiv
משום  בזה ויש אצלם העובר רוח ע"י מקודם שהיה מכמות
אשר  לאמפ בליץ שקורין הגדולים בלאמפין ובפרט מבעיר
השפופרת  נקבי דרך הרוח נכנס תחתיו במרוצה הילוך ע"י
לטעם  הוצרכו מדוע קשה דלפ"ז אלא השלהבת, ומתגדל
משום  אסרו ולא הנר, יכבה שמא הדלת פתיחת איסור
מגדיל  הוא לכבות יכול שאינו דהוא כל רוח שאפילו מבעיר
כ' ע"ו סי' חכמה ישועות ובס' בחוש, כנראה השלהבת
שאוכלין  השלחן על נפט של הלאמפין יעמידו שלא להזהר
בידים  אותו דוחפין ולפעמים מתנענע שלחן דסתם עליו
אל  ומקרבו הנפט מנענע ועי"ז שם לישב שדחוק מפני
פוסקים  התירו וכן שם, השלחן (בדי מבעיר ונמצא הפתילה

אחרונים).
שהתיר 5) המשנ"ב ע"פ התיר כ אות יג פרק בשש"כ

וגם  הדחק, בשעת התיר לא בשוע"ר אמנם הדחק, בשעת
הרמ"א. דברי הביא לא ס"י תקיד בסימן

שלא 6) בפירוש כוונתו אפילו ל)התיר (חידש בשוע"ר
הנר. יכבה

הלכה,7) לעניני טכנולוגי מדעי (במכון פותח זה בסיס על

"מניעת  של עיקרון על הבנוי גרמא" "מפסק ירושלים)
מונע".

רפואה  לצורך אם כי זה במפסק השימוש להתיר ואין
בזה  החוששים שיש היות חיוניים, דברים ושאר וביטחון
וודאית  הכרחית הפעולה שתוצאת כיון חטאת, לאיסור

ויקהל). פ' אשר מנחת (ס' ומתוכננת
הבנוי 8) גרמא" "מפסק צומת) (במכון פותח זה בסיס על

לא  זה במפסק השימוש גם מצב". "המשכת של עיקרון על
חיוניים, דברים ושאר וביטחון רפואה לצורך אם כי הותר
ה'מניעת  מפסק פני על זה, מפסק שהעדיפו יש מקום ומכל

לב). מערכי (ס' דלעיל מונע'
וצוינו  הובאו בזה והדיעות הגרמא' 'מפסקי פעולת אופן

תרנט. טור חשמל לערך נספח יח כרך תלמודית באנצ'
בזה 9) והמפקפקים ח, סעיף רסה סימן על לעיל כמבואר

ולא  לכך, המיועד בדבר נעשית המצב שהמשכת משום הוא
במכשיר  הנעשית כפעולה ונחשב (כחלון), נפרד בדבר

שם. כמבואר עצמו,

•
zay zekld - jexr ogley

ÂË האסורים בחפצים אלא בשבת בחפציו לדבר אסרו לא
בעולם  היתר צד להמציא אפשר ואי בשבת לעשותם
כגון  סופרים מדברי אלא האיסור אין ואפילו בשבת לעשותם
פירות  למחר שיביא בשבת עצמו על לומר או לחבירו לומר
התחום  בתוך היום שהם פי על אף ביתו לתוך המוקצים

העיר  בתוך צד ואפילו אין מוקצה טלטול מקום מכל המעורבת
סי' עיין המוקצה לגוף (כשצריך בשבת לעשותו בעולם היתר
אותה  בשבת לעשות היתר צד להמציא יוכל אם אבל רע"ו)
בשבת  לומר מותר השבת אחר לעשות שרוצה עצמה מלאכה
שלא  שיזהר (רק השבת אחר שיעשנה לחבירו או עצמו על
עכשיו  אם אפילו ש"ו) בסי' כמ"ש שכירות לשון לו להזכיר
אני  פלוני לכרך לחבירו אדם אומר כיצד היתר צד אותו שם אין
אילו  בשבת היתר צד להמציא שיוכל מפני עמי לך למחר הולך

בורגנין. שם אין שעכשיו פי על אף בורגנין שם היה

בשבת  שמתעסק מה הוא בחפציו דיבור איסור שענין (מפני

בדברים  להתעסק אלא נאסר ולא היום האסורים בדברים
בדבר  נתלה שאיסורם דברים אבל בגופם נתלה שאיסורם
מותרים  בעצמם אלו דברים היו דבר אותו ואילולי אחר
השבת  אחר לעשותם בדבור בהם להתעסק מותר בשבת
אלא  האסור להם הגורם דבר באותו מתעסק אינו הוא שהרי
אותו  אילולי עצמם מחמת היתר להם שהיה דברים באותם
כיון  לתחום חוץ איסור גבי לפיכך האסור להם הגורם דבר
בהילוך  האיסור שאין נמצא בורגנין ע"י היתר צד שיש
בורגנין  כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי עצמו מחמת
הדרך  על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך האיסור אלא
במניעת  שילך ולא בדרך שילך אלא מדבר אינו והוא

בזה[)]. כיוצא כל וכן הדיורין

יאמר  לא אבל עמי לך הולך אני זה בלשון אלא היתר ואין
שהרי  פארי"ן) בל"א (שקורין בקרון הליכה שמשמעו בלשון

מועילים: בורגנין אין לזה
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ÊË אחר לעשות לחבירו או עצמו על כשמדבר זה וכל
אם  אף אסור בשבת לעשות לנכרי לומר אבל השבת
אין  שעכשיו כיון לעשותו לישראל היתר צד להמצא יוכל
שיוכל  באמת היתר צד שם יש אם אבל היתר צד אותו שם
עושה  שהנכרי עצמו דבר אותו בהיתר לעשות הישראל
בו  מוזכר שאין בלשון סתם לנכרי לומר מתירין יש באיסור
באיסור  מעצמו עושה והנכרי באיסור שיעשה בפירוש
לעשות  לישראל היתר צד שם אין אם אבל רע"ו בסי' כמ"ש
ודרך  צד שיש אע"פ לו עושה שהנכרי עצמו דבר אותו
בלי  לו עושה שהנכרי דבר לאותו להגיע הישראל שיוכל
עד  דבר באותו לעשות צריך שהנכרי המלאכה את שיעשה
לשתות  מים לו להביא לנכרי שאומר כגון לישראל שמגיע
ולשתות  לנהר בעצמו לילך הישראל שיוכל אע"פ הנהר מן
בסי' כמ"ש לנכרי האמירה להתיר כלום מועיל זה אין שם

שכ"ה:

ÊÈ ואני שבתחומך פירותי לי שמור לחבירו לומר מותר
לו  אסור שהוא ואע"פ שבתחומי פירותיך לך אשמר
באמירתו  איסור אין חבירו שבתחום פירותיו ולשמור לילך
ידי  על היתר יש לו וגם הוא מותר שלחבירו כיון לחבירו

בורגנין:

ÁÈ אלא הלוני לו יאמר לא בשבת מחבירו דבר השואל
בפחות  לתבעו יכול אינו חבירו את שהמלוה השאילני
חוזרת  ואין ניתנה להוצאה שההלואה מפני יום משלשים
כדי  ללות דרך ואין כמותה אחר בדבר לו פורע אלא בעין
סתם  חכמים ושיערו מרובה זמן לאחר אלא לאלתר לפרוע
על  המלוה יכתוב שמא לחוש יש וא"כ יום שלשים הלואה
בסוף  לתבעו ישכח שלא כדי לפלוני הלויתי וכך כך פנקסו
מיד  לתובעו יכול חבירו את המשאיל אבל יום שלשים
ולכך  לשכחה לחוש אין וא"כ בעין חוזרת היא שהשאלה
מחבירו  שואל אם ואפילו לכתוב יבוא שמא חוששים אין

חוזרים  שאינן ככרות מחברתה האשה וכן שמן וכדי יין כדי
רשות  לו נותן הרי שאלה לשון לו שאומר כיון אעפ"כ בעין
לווין  שאין וכשם השאלה כדין לאלתר ממנו לתבוע שיוכל
חזרה. בלשון אלא פורעין אין כך שאלה בלשון אלא בשבת

יאמר  לא להשאיליני הלויני בין חילוק שאין לע"ז בלשון
ואתן  ואחזיר ג"כ לסיים ויכול לי תן יאמר אלא שאלה לשון

לך:

ËÈ לאלתר לתבעו יכול הלואה שסתם שנוהגים במקום
הלויני: לומר רשאי

Î להניח יכול מאמינו הל(ו)ה ואין בשבת מחבירו השואל
משכון  הילך לו יאמר ולא בסתם ויניחנו אצלו משכון
מאכל  מיני בשואל אמורים דברים במה חול כמעשה שזהו
כשאין  משכון להניח התירו לכן השבת צורך שהם ומשקה
משכון  להניח אסור השבת לצורך שלא אבל מאמינו הלה

ש"ו): סי' עיין בשבת קנין למקנה שדומה (מפני כלל

‡Î וממכר ומקח חובות שטרי דהיינו הדיוטות שטרי
מחפצים  בהם כיוצא וכל וחשבונות ומשכנות
ממצוא  משום בשבת לקרותם אסור בשבת לעשות האסורים
אמרו  ולא אסור קריאה בלא בהם לעיין ואפילו חפצך
שמהרהר  ניכר הדבר כשאין אלא מותר הרהור אסור שדבור
בחפצים  שמהרהר לכל שניכר כאן אבל האסורים בחפצים
חפצך  ממצוא איסור בכלל זה הרי בשטר הכתובים האסורים
שאף  צריכה היא מה לראות בשדהו המטייל זה שבכלל כמו
ההרהור  וגם עצמו מצד הוא המותר דבר בשדה שהטיול
לכל  שניכר כיון אעפ"כ הוא המותר דבר שדהו בצרכי
כמ"ש  חפצך ממצוא משום אסור כך בשביל שם שמטייל

ש"ו: בסי'

טוֿכא  סעיפים בדבור התלויים שבת דיני שז סימן ב' חלק
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שממשיך:] וזהו

,õøàá øùà éðçåø çîåöä çë åîë ,ìùîìå
.úåøéôå úåðìéàå íéáùò çîöé åðîîù

אינה  ופירות ואילנות עשבים צמיחת כידוע,
אין  שהרי (בלבד), בארץ והנטוע הנזרע הגרעין מכח
הגדל  הפרי אל הנטוע הגרעין בין ודמיון ערך כל
וכך  שלו; והעלים הענפים עם האילן אל וכן ממנו,
לגרעין  דמיון להם שאין וירקות, זרעונים במיני גם
דומה  הפרי שבהם תבואה במיני ואף שלהם.
בערך  שלא היא הצמיחה מקום, מכל לגרעין,
גרעינים; מאות צומחים אחד מגרעין שהרי לזריעה,

כן מן טעם וכמו אינם וכו' ומראהו הפרי

התפוח  שמתיקות מתוק, תפוח וכמו עצמו, הגרעין
זרעוני  ורוב בגרעין, כלל היתה לא לחיך הנרגשת
אלא  לחיך, ערב טעמם שאין בלבד זו (לא גינה

כלל. נאכלים אינם אף)

מן  אינה הפרי שצמיחת כרחך על כן, ואם
כעין היא אלא בלבד, מאין הגרעין יש בריאה

במאמר  בארץ הקב"ה שהטביע הצומח" מה"כח
להצמיח  כח לארץ ניתן שבכך וכו', הארץ" "תדשא
שנה  מדי תמיד ליש מאין ופירות אילנות עשבים

בשנה.

הכח  מעצמות אינו הצומח מהכח הצמיחה [ואופן

שממשיך:] וכמו בלבד, מהארה אלא הצומח
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א  סעיף הנר כבוי לגרום שלא רעז, סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
ויוציאם  זו, בשעה נושבת אינה הרוח אפילו וודאי,
בשעת  האש יקטין או יגדיל שלא כדי בזהירות
בוודאי  תכבהו שהרוח למקום להוציאו ואין ההוצאה,

נושבת  רוח כשאין ואפילו הדחק בשעת .5אפילו
äøòáä íøâ [ã בשבת להתיר מכאן שלמדו יש -6

מונע' 'מניעת בו שיש דבר כל סגירת לעשות דרך (על
לדלוק) מהנר המונעת הרוח נשיבת מניעת שזוהי .7החלון

מצב' ל'המשכת הגורם דבר להתיר מכאן שלמדו יש כן
הנר, מצב להמשכת הגורמת פעולה שזוהי החלון סגירת דרך (על

המצב) לשינוי הגורמת הדלת כפתיחת מכשיר 8שלא ולכך, .
מותר  שבת, שעון ע"י ליכבות ועתיד הפועל חשמלי
כך  דיגיטלי) ולא מכני, (שעון השעון פעולת את לבטל

בדבר  שפקפקו ויש לפעול, ימשיך .9שהמכשיר

zetqede mipeiv
משום  בזה ויש אצלם העובר רוח ע"י מקודם שהיה מכמות
אשר  לאמפ בליץ שקורין הגדולים בלאמפין ובפרט מבעיר
השפופרת  נקבי דרך הרוח נכנס תחתיו במרוצה הילוך ע"י
לטעם  הוצרכו מדוע קשה דלפ"ז אלא השלהבת, ומתגדל
משום  אסרו ולא הנר, יכבה שמא הדלת פתיחת איסור
מגדיל  הוא לכבות יכול שאינו דהוא כל רוח שאפילו מבעיר
כ' ע"ו סי' חכמה ישועות ובס' בחוש, כנראה השלהבת
שאוכלין  השלחן על נפט של הלאמפין יעמידו שלא להזהר
בידים  אותו דוחפין ולפעמים מתנענע שלחן דסתם עליו
אל  ומקרבו הנפט מנענע ועי"ז שם לישב שדחוק מפני
פוסקים  התירו וכן שם, השלחן (בדי מבעיר ונמצא הפתילה

אחרונים).
שהתיר 5) המשנ"ב ע"פ התיר כ אות יג פרק בשש"כ

וגם  הדחק, בשעת התיר לא בשוע"ר אמנם הדחק, בשעת
הרמ"א. דברי הביא לא ס"י תקיד בסימן

שלא 6) בפירוש כוונתו אפילו ל)התיר (חידש בשוע"ר
הנר. יכבה

הלכה,7) לעניני טכנולוגי מדעי (במכון פותח זה בסיס על

"מניעת  של עיקרון על הבנוי גרמא" "מפסק ירושלים)
מונע".

רפואה  לצורך אם כי זה במפסק השימוש להתיר ואין
בזה  החוששים שיש היות חיוניים, דברים ושאר וביטחון
וודאית  הכרחית הפעולה שתוצאת כיון חטאת, לאיסור

ויקהל). פ' אשר מנחת (ס' ומתוכננת
הבנוי 8) גרמא" "מפסק צומת) (במכון פותח זה בסיס על

לא  זה במפסק השימוש גם מצב". "המשכת של עיקרון על
חיוניים, דברים ושאר וביטחון רפואה לצורך אם כי הותר
ה'מניעת  מפסק פני על זה, מפסק שהעדיפו יש מקום ומכל

לב). מערכי (ס' דלעיל מונע'
וצוינו  הובאו בזה והדיעות הגרמא' 'מפסקי פעולת אופן

תרנט. טור חשמל לערך נספח יח כרך תלמודית באנצ'
בזה 9) והמפקפקים ח, סעיף רסה סימן על לעיל כמבואר

ולא  לכך, המיועד בדבר נעשית המצב שהמשכת משום הוא
במכשיר  הנעשית כפעולה ונחשב (כחלון), נפרד בדבר

שם. כמבואר עצמו,

•
zay zekld - jexr ogley

ÂË האסורים בחפצים אלא בשבת בחפציו לדבר אסרו לא
בעולם  היתר צד להמציא אפשר ואי בשבת לעשותם
כגון  סופרים מדברי אלא האיסור אין ואפילו בשבת לעשותם
פירות  למחר שיביא בשבת עצמו על לומר או לחבירו לומר
התחום  בתוך היום שהם פי על אף ביתו לתוך המוקצים

העיר  בתוך צד ואפילו אין מוקצה טלטול מקום מכל המעורבת
סי' עיין המוקצה לגוף (כשצריך בשבת לעשותו בעולם היתר
אותה  בשבת לעשות היתר צד להמציא יוכל אם אבל רע"ו)
בשבת  לומר מותר השבת אחר לעשות שרוצה עצמה מלאכה
שלא  שיזהר (רק השבת אחר שיעשנה לחבירו או עצמו על
עכשיו  אם אפילו ש"ו) בסי' כמ"ש שכירות לשון לו להזכיר
אני  פלוני לכרך לחבירו אדם אומר כיצד היתר צד אותו שם אין
אילו  בשבת היתר צד להמציא שיוכל מפני עמי לך למחר הולך

בורגנין. שם אין שעכשיו פי על אף בורגנין שם היה

בשבת  שמתעסק מה הוא בחפציו דיבור איסור שענין (מפני

בדברים  להתעסק אלא נאסר ולא היום האסורים בדברים
בדבר  נתלה שאיסורם דברים אבל בגופם נתלה שאיסורם
מותרים  בעצמם אלו דברים היו דבר אותו ואילולי אחר
השבת  אחר לעשותם בדבור בהם להתעסק מותר בשבת
אלא  האסור להם הגורם דבר באותו מתעסק אינו הוא שהרי
אותו  אילולי עצמם מחמת היתר להם שהיה דברים באותם
כיון  לתחום חוץ איסור גבי לפיכך האסור להם הגורם דבר
בהילוך  האיסור שאין נמצא בורגנין ע"י היתר צד שיש
בורגנין  כשיש מותר עצמו הילוך אותו שהרי עצמו מחמת
הדרך  על הדיורין מניעת מחמת הוא בהילוך האיסור אלא
במניעת  שילך ולא בדרך שילך אלא מדבר אינו והוא

בזה[)]. כיוצא כל וכן הדיורין

יאמר  לא אבל עמי לך הולך אני זה בלשון אלא היתר ואין
שהרי  פארי"ן) בל"א (שקורין בקרון הליכה שמשמעו בלשון

מועילים: בורגנין אין לזה
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

זה  ומלובש גרוע שהעליון להפך. הוא ובפנימיים גרוע.
וזהו  כו'. מכולם משובח מכולם שהפנימי עד בזה.
בכלל. לחכמה כתר בין רואים שאנו ההפרש עצמו
ובחי' מקיפין. בחי' כל מקור כתר. הנק' גלגלתא שבחי'
הרי  פנימיים. אורות כל מקור שבכתר וחכמה ח"ס
בחי' הוא הגלגלתא עצם שהוא הכתר חצונית בחינת
אין  כי ג"כ. חיצונית שבבחי' הרצון שורה ובו גשמית
הגלגלתא  שבתוך מו"ס בחי' אבל כלל. טעם לרצון
טעם  טוב בה יש שהרי הכתר פנימית בבחי' הוא
תורה  שבין ההפרש שרש ג"כ וזהו וד"ל. כו' לטועמיה
על  ובאור פי' רק שהוא התורה שרש דהנה ומצות
פנימי' שהוא דא"א. מו"ס שנק' ח"ע. בבחי' המצות.
האור  פנימיות. בחי' שהוא לרצון. הטעם דהיינו הכתר
וע"כ  דוקא. וכך כך ירצה למה הרצון. של והחיות

מקיפה  והגלגלת הגלגלת בתוך ומכוסה כמוס המו"ס
הרצון  כן כו'. עיקר והפרי טפל שהשומר לפרי. כשומר
טעם  וחיות אור בלא חצונית בחי' רק שאינו עצמו
עצמה  מצד הגלגלת בבחי' ה"ז כך. שרוצה רק ושכל.
כנ"ל. הכתר חצונית הנק' והוא גשמי. עצם רק שאינו
הוא  לרצון הטעם פנימיות בחי' שהוא שבו מו"ס אבל
לפ"ז  וא"כ שבו. פנימיות בחינת הוא כי בגלגלת כמוס
הגלגלתא. בחי' הוא שבמצות. העליון רצון בחי' הרי

למט  הכתר. התורה חיצונית שרש מבחי' במדרגה ה
המלובש  זה שברצון פנימיות שהוא ח"ס. דבבחי'
וכמו  ממצות. עדיף דת"ת אמרו ולפיכך בגלגלתא
גדול. שהתלמוד כמו לזה. מאמרים כמה דמוכח
חפצי  אפי' בה ישוו לא חפצים וכל כולם. כנגד ושת"ת

שמים:

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â בניסן אומר ר"י ור"י, ר"א בגמ' פלוגתא יש
בניסן  [אומר] ור"א להגאל עתידין ובניסן נגאלו
פלוגתתן, ענין ולהבין ליגאל, עתידין ובתשרי נגאלו
בחי' התגלות הוא בניסן מאחר כי הוא ר"י דסברת
ובניסן  גאולה בחי' הטבע מדרכי למעלה שהיא פנימי'
לע"ל  שיהי' הגאולה א"כ בזה הראשון שהוא נגאלו
הראשון, שהוא בניסן ג"כ יהי' שלימה גאולה דהיינו
הוא  ובניסן הראשון הוא ניסן כי אמת ר"א , וסברת
על  זהו אך בניסן נגאלו שלכן פנימי' גילוי התחלת
יהי' שלימה גאולה שיהי' לע"ל אבל מצרים, גאולת
ג"כ  יש הטבע מדרכי בלמעלה כי דוקא, בתשרי
בחדש  כמ"ש תשרי שהוא לשביעי ראשון בין ההפרש
והיינו  חביבין, השביעין כל במד"ר וארז"ל השביעי
תשרי  הראשון, הוא שניסן הטבע מן בלמעלה שגם

כל  כי שלימה גאולה יהי' שבתשרי הימנו גדול
שבשבת  השבוע ימי לגבי שבת וכמו חביבין השביעין
שביעאה  הוא שבת כי כידוע כו' דאבא מוחין מאיר
שביעאה  ג"כ בזוהר וכמ"ש חביבין השביעין וכל
הוא  חביב ג"כ הטבע מן שלמעלה לזה וראי' עלייהו,
שאמר  וכמשארז"ל הטבע מן מלמעלה שהי' מאברהם
מן  שיצא שלך מאיצטגנינין צא לאברהם הקדב"ה
מלמעלה  אברהם שהי' ואף הטבע, מן ולמעלה הטבע
דור  שהי' משה ע"י הי' הגאולה אעפ"כ הטבע מן
חביבין. השביעין שכל מפני והוא לאברהם, שביעי
בענין  התחדשות, ל' חדש פי' לכם, הזה החדש וזהו
חדש  שיר לה' שירו כמ"ש נפלאות כתי' ההתחדשות
וזהו  חידוש, ל' אצל נפלאות ל' שייך הרי נפלאות, כי

וד"ל. כנ"ל כו' לכם הזה החדש ג"כ

mkl dfd ycgd
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a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂ'בחי היא ברגלים ראי' מצות הלא צ"ל זה
כך  לראות שבא כדרך כמשארז"ל מאד גבוה
מקבלים  שהיו הראי' ענין ופי' השכינה, פני ליראות בא
ולא  דוקא ביו"ט הי' מה ומפני בנפש הארה גילוי

שחל  ביו"ט שלכן יו"ט מבחי' גבוה שבת הלא בשבת,
לקדש. קדש בין המבדיל מבדילי' השבת אחר להיות
ישראל  אחרי, ר"פ במד"ר ארז"ל דהנה הוא הענין אך
נאמר  אינו בעושיו ישראל שמח בעולמי, שמחו לא

1

2

3

4

5

6

7

8

c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåäîî åðéà éîùâ àåäù çîöðä éøôä éàãåáù
.çîåöä éðçåø çëä úåîöòå

הצומח  מכח היא הפרי שצמיחת אף אמנם,
הפרי  שגוף הכוונה אין בודאי הרי - (כנ"ל) שבארץ
שהרי  הצומח, הכח ועצמות" "ממהות הוא הצומח
הנצמח  הפרי ואילו רוחני, כח הוא הצומח הכח

לחיך). (הנרגש גשמי טעם עם גשמי פרי הוא

כלומר:

הצומח" מה"כח הפרי שצמיחת ברור זה
באופן אינה ועצמותשבארץ הצומח"שמהות ה"כח

ענין  דרך על - הפרי להצמיח המתפשטת היא
מ"מהות  המשכה שהוא לעיל), (שנתבאר ה"שפע"
של  באופן בהמשכה כי - המשפיע ועצמות"
כמהות  תישאר שההשפעה בהכרח "שפע"

עצמו; המשפיע

שכלית  סברא המלמד מרב - הנ"ל במשל וכמו
ונכנסת  לתלמיד הנמסרת שהסברא לתלמידו,

אותה היא שכל במוחו עצמו מהות הרב שכל כמו
הרב); אצל שהיא כפי העמקות את בה אין אם (אף

הכח כח המתפשט ואם (שהוא הצומח מכח
התפשטותרוחני  הוא ועצמותו ) הכח,ממהותו של

צמיחה ממנו שתתהווה שייך הי' (שהרי גשמיתלא
הפכים). שני הם והרוחני הגשמי

úåîöòî úèùôúîä ãáìá äøàä úðéçá àìà
.çîåöä éðçåø çëä úåäîå

המתפשט  שהכח לומר, צריך כרחך על אלא,
בלבד" "הארה הוא הפרי להצמיח הצומח מכח
בהארה  ואין הרוחני, הצומח הכח ועצמות ממהות
היא  והרי - הצומח הכח ועצמות ממהות מאומה זו
בו  שאין השמש מן המתפשט והזיו האור כעין

עצמה. השמש ממהות מאומה

äùòðù ãò êë ìë äîùâúðå äáòúð åæ äøàäå
,'åëå úå÷éúî ,êéçì íéùâøð íéîòèá ,éîùâ éøô

.ììë éðçåøá àöîð äæ êøò ïéàù äî

רק  היא הצומח הכח ש"התפשטות" מאחר
ממהות  מאומה בה ואין ממקורו בלבד" "הארה
גשמי  פרי ממנה להתהוות יכול לכן מקורו, ועצמות
שההארה  כלל, זו הארה של וערכה ממהותה שאינו
טעמים  לו ויש גשמי הוא הפרי ואילו רוחני כח היא

לחיך. הנרגשים גשמיים

כלומר:

באופן  היא ממקורה "הארה" שהמשכת כשם
" מהות של בהארהשינוי אין (שהרי ממהות "

גם כך כלל), באופן ההתהוותהמקור היא מההארה
ההתהוות  ונתגשם ש"נתעבה מהות", "שינוי של

ועשב פרי מאין, יש בריאה שהוא עד ",גשמי ממנו,
עד  מדריגות כך כל לירד יכולה זו שהארה היינו

"מהות"שיכו  (שהוא גשמי פרי ממנה להיעשות ל
אחרת).

[לסיכום:

הם  שהנבראים לכך ביותר המכוון המשל

וזיו" הארה הפרי ית'מאורו התפשטות הוא "

זו  צמיחה כי שבארץ, הרוחני הצומח מכח המתהווה

ידי על ממהות הארה היא (ולא הצומח מכח בלבד

זו והארה הצומח) הכח ומתצמצמת יורדת ועצמות

) מדריגות ומתגשם "ריבוי שיתהוה "מתעבה כדי (

הגשמי  הפרי מציאות שכל והיות גשמי; פרי ממנה

כמו  הוא הפרי הרי זו, מהארה רק היא וטעמו

זו.התפשטות " הארה של "

כל  את המחי' האלקית החיות בנמשל: גם וכך

רק היא בעלמא הנבראים ית'הארה ממנו המתפשטת

" זו המשכה (ולא והארה ית'), ועצמותו ממהותו "

) כך כל ומתצמצמת ומתגשם "יורדת עד "מתעבה (

וכל  - גשמית מציאות ממנה להתהוות שיכולה

בה  (ותלויים זו מהארה אלא אינה הנבראים מציאות

של  וזיו התפשטות כמו רק הם כן ועל לקיומם) תמיד

זו. הארה

a wxt zcar `l xy` zgz d"c
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dxe` ixry

וכתר ÔÈ·‰ÏÂ(ל) מלכות לבוש בבחי' הדברים שרשי
שרש  בין ההפרש להבין גם הנ"ל מל'
בזה  שאין מה בזה מעלה שיש המצות ושרש התורה

אורות  בענין במ"ח מ"ש תחלה להקדים יש הנה כנ"ל.
כגלדי  הן המקיפים דבחי' הפנימיים. ואורות המקיפים
והתחתון  מכולם משובח מכולם והעליון זעג"ז הבצלים
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

זה  ומלובש גרוע שהעליון להפך. הוא ובפנימיים גרוע.
וזהו  כו'. מכולם משובח מכולם שהפנימי עד בזה.
בכלל. לחכמה כתר בין רואים שאנו ההפרש עצמו
ובחי' מקיפין. בחי' כל מקור כתר. הנק' גלגלתא שבחי'
הרי  פנימיים. אורות כל מקור שבכתר וחכמה ח"ס
בחי' הוא הגלגלתא עצם שהוא הכתר חצונית בחינת
אין  כי ג"כ. חיצונית שבבחי' הרצון שורה ובו גשמית
הגלגלתא  שבתוך מו"ס בחי' אבל כלל. טעם לרצון
טעם  טוב בה יש שהרי הכתר פנימית בבחי' הוא
תורה  שבין ההפרש שרש ג"כ וזהו וד"ל. כו' לטועמיה
על  ובאור פי' רק שהוא התורה שרש דהנה ומצות
פנימי' שהוא דא"א. מו"ס שנק' ח"ע. בבחי' המצות.
האור  פנימיות. בחי' שהוא לרצון. הטעם דהיינו הכתר
וע"כ  דוקא. וכך כך ירצה למה הרצון. של והחיות

מקיפה  והגלגלת הגלגלת בתוך ומכוסה כמוס המו"ס
הרצון  כן כו'. עיקר והפרי טפל שהשומר לפרי. כשומר
טעם  וחיות אור בלא חצונית בחי' רק שאינו עצמו
עצמה  מצד הגלגלת בבחי' ה"ז כך. שרוצה רק ושכל.
כנ"ל. הכתר חצונית הנק' והוא גשמי. עצם רק שאינו
הוא  לרצון הטעם פנימיות בחי' שהוא שבו מו"ס אבל
לפ"ז  וא"כ שבו. פנימיות בחינת הוא כי בגלגלת כמוס
הגלגלתא. בחי' הוא שבמצות. העליון רצון בחי' הרי

למט  הכתר. התורה חיצונית שרש מבחי' במדרגה ה
המלובש  זה שברצון פנימיות שהוא ח"ס. דבבחי'
וכמו  ממצות. עדיף דת"ת אמרו ולפיכך בגלגלתא
גדול. שהתלמוד כמו לזה. מאמרים כמה דמוכח
חפצי  אפי' בה ישוו לא חפצים וכל כולם. כנגד ושת"ת

שמים:
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â בניסן אומר ר"י ור"י, ר"א בגמ' פלוגתא יש
בניסן  [אומר] ור"א להגאל עתידין ובניסן נגאלו
פלוגתתן, ענין ולהבין ליגאל, עתידין ובתשרי נגאלו
בחי' התגלות הוא בניסן מאחר כי הוא ר"י דסברת
ובניסן  גאולה בחי' הטבע מדרכי למעלה שהיא פנימי'
לע"ל  שיהי' הגאולה א"כ בזה הראשון שהוא נגאלו
הראשון, שהוא בניסן ג"כ יהי' שלימה גאולה דהיינו
הוא  ובניסן הראשון הוא ניסן כי אמת ר"א , וסברת
על  זהו אך בניסן נגאלו שלכן פנימי' גילוי התחלת
יהי' שלימה גאולה שיהי' לע"ל אבל מצרים, גאולת
ג"כ  יש הטבע מדרכי בלמעלה כי דוקא, בתשרי
בחדש  כמ"ש תשרי שהוא לשביעי ראשון בין ההפרש
והיינו  חביבין, השביעין כל במד"ר וארז"ל השביעי
תשרי  הראשון, הוא שניסן הטבע מן בלמעלה שגם

כל  כי שלימה גאולה יהי' שבתשרי הימנו גדול
שבשבת  השבוע ימי לגבי שבת וכמו חביבין השביעין
שביעאה  הוא שבת כי כידוע כו' דאבא מוחין מאיר
שביעאה  ג"כ בזוהר וכמ"ש חביבין השביעין וכל
הוא  חביב ג"כ הטבע מן שלמעלה לזה וראי' עלייהו,
שאמר  וכמשארז"ל הטבע מן מלמעלה שהי' מאברהם
מן  שיצא שלך מאיצטגנינין צא לאברהם הקדב"ה
מלמעלה  אברהם שהי' ואף הטבע, מן ולמעלה הטבע
דור  שהי' משה ע"י הי' הגאולה אעפ"כ הטבע מן
חביבין. השביעין שכל מפני והוא לאברהם, שביעי
בענין  התחדשות, ל' חדש פי' לכם, הזה החדש וזהו
חדש  שיר לה' שירו כמ"ש נפלאות כתי' ההתחדשות
וזהו  חידוש, ל' אצל נפלאות ל' שייך הרי נפלאות, כי

וד"ל. כנ"ל כו' לכם הזה החדש ג"כ

mkl dfd ycgd
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂ'בחי היא ברגלים ראי' מצות הלא צ"ל זה
כך  לראות שבא כדרך כמשארז"ל מאד גבוה
מקבלים  שהיו הראי' ענין ופי' השכינה, פני ליראות בא
ולא  דוקא ביו"ט הי' מה ומפני בנפש הארה גילוי

שחל  ביו"ט שלכן יו"ט מבחי' גבוה שבת הלא בשבת,
לקדש. קדש בין המבדיל מבדילי' השבת אחר להיות
ישראל  אחרי, ר"פ במד"ר ארז"ל דהנה הוא הענין אך
נאמר  אינו בעושיו ישראל שמח בעולמי, שמחו לא

1

2

3

4

5

6

7

8

c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåäîî åðéà éîùâ àåäù çîöðä éøôä éàãåáù
.çîåöä éðçåø çëä úåîöòå

הצומח  מכח היא הפרי שצמיחת אף אמנם,
הפרי  שגוף הכוונה אין בודאי הרי - (כנ"ל) שבארץ
שהרי  הצומח, הכח ועצמות" "ממהות הוא הצומח
הנצמח  הפרי ואילו רוחני, כח הוא הצומח הכח

לחיך). (הנרגש גשמי טעם עם גשמי פרי הוא

כלומר:

הצומח" מה"כח הפרי שצמיחת ברור זה
באופן אינה ועצמותשבארץ הצומח"שמהות ה"כח

ענין  דרך על - הפרי להצמיח המתפשטת היא
מ"מהות  המשכה שהוא לעיל), (שנתבאר ה"שפע"
של  באופן בהמשכה כי - המשפיע ועצמות"
כמהות  תישאר שההשפעה בהכרח "שפע"

עצמו; המשפיע

שכלית  סברא המלמד מרב - הנ"ל במשל וכמו
ונכנסת  לתלמיד הנמסרת שהסברא לתלמידו,

אותה היא שכל במוחו עצמו מהות הרב שכל כמו
הרב); אצל שהיא כפי העמקות את בה אין אם (אף

הכח כח המתפשט ואם (שהוא הצומח מכח
התפשטותרוחני  הוא ועצמותו ) הכח,ממהותו של

צמיחה ממנו שתתהווה שייך הי' (שהרי גשמיתלא
הפכים). שני הם והרוחני הגשמי

úåîöòî úèùôúîä ãáìá äøàä úðéçá àìà
.çîåöä éðçåø çëä úåäîå

המתפשט  שהכח לומר, צריך כרחך על אלא,
בלבד" "הארה הוא הפרי להצמיח הצומח מכח
בהארה  ואין הרוחני, הצומח הכח ועצמות ממהות
היא  והרי - הצומח הכח ועצמות ממהות מאומה זו
בו  שאין השמש מן המתפשט והזיו האור כעין

עצמה. השמש ממהות מאומה

äùòðù ãò êë ìë äîùâúðå äáòúð åæ äøàäå
,'åëå úå÷éúî ,êéçì íéùâøð íéîòèá ,éîùâ éøô

.ììë éðçåøá àöîð äæ êøò ïéàù äî

רק  היא הצומח הכח ש"התפשטות" מאחר
ממהות  מאומה בה ואין ממקורו בלבד" "הארה
גשמי  פרי ממנה להתהוות יכול לכן מקורו, ועצמות
שההארה  כלל, זו הארה של וערכה ממהותה שאינו
טעמים  לו ויש גשמי הוא הפרי ואילו רוחני כח היא

לחיך. הנרגשים גשמיים

כלומר:

באופן  היא ממקורה "הארה" שהמשכת כשם
" מהות של בהארהשינוי אין (שהרי ממהות "

גם כך כלל), באופן ההתהוותהמקור היא מההארה
ההתהוות  ונתגשם ש"נתעבה מהות", "שינוי של

ועשב פרי מאין, יש בריאה שהוא עד ",גשמי ממנו,
עד  מדריגות כך כל לירד יכולה זו שהארה היינו

"מהות"שיכו  (שהוא גשמי פרי ממנה להיעשות ל
אחרת).

[לסיכום:

הם  שהנבראים לכך ביותר המכוון המשל

וזיו" הארה הפרי ית'מאורו התפשטות הוא "

זו  צמיחה כי שבארץ, הרוחני הצומח מכח המתהווה

ידי על ממהות הארה היא (ולא הצומח מכח בלבד

זו והארה הצומח) הכח ומתצמצמת יורדת ועצמות

) מדריגות ומתגשם "ריבוי שיתהוה "מתעבה כדי (

הגשמי  הפרי מציאות שכל והיות גשמי; פרי ממנה

כמו  הוא הפרי הרי זו, מהארה רק היא וטעמו

זו.התפשטות " הארה של "

כל  את המחי' האלקית החיות בנמשל: גם וכך

רק היא בעלמא הנבראים ית'הארה ממנו המתפשטת

" זו המשכה (ולא והארה ית'), ועצמותו ממהותו "

) כך כל ומתצמצמת ומתגשם "יורדת עד "מתעבה (

וכל  - גשמית מציאות ממנה להתהוות שיכולה

בה  (ותלויים זו מהארה אלא אינה הנבראים מציאות

של  וזיו התפשטות כמו רק הם כן ועל לקיומם) תמיד

זו. הארה

a wxt zcar `l xy` zgz d"c
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dxe` ixry

וכתר ÔÈ·‰ÏÂ(ל) מלכות לבוש בבחי' הדברים שרשי
שרש  בין ההפרש להבין גם הנ"ל מל'
בזה  שאין מה בזה מעלה שיש המצות ושרש התורה

אורות  בענין במ"ח מ"ש תחלה להקדים יש הנה כנ"ל.
כגלדי  הן המקיפים דבחי' הפנימיים. ואורות המקיפים
והתחתון  מכולם משובח מכולם והעליון זעג"ז הבצלים
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

ע"י  הבלי־גבול אוא"ס להמשיך הכח ניתן ובמ"ת ברוחניות, רק המצוות קיימו האבות
גשמי. וגוף רוחנית נפש לחבר כדי דליבא, דפיקו – ושוב רצוא החיות מעשיות. מצוות
בגילוי  – הממכ"ע אור בעולמות. האלקית החיות לחבר כדי ברצו"ש, האדם עבודת וכן

ובהתיישבות  בכלים

ּדעל p‰Â‰ח) זה ּדכח והינּו ּתֹורה, ּבמּתן נּתנּו הּמצות ¿ƒ≈ְְְְְְְִִֶַַַַַַָֹֹ
 ֿ אין ּבחינת ממׁשיכים מעׂשּיֹות מצוֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַידי

להבין  צרי אמנם ּתֹורה. ּבמּתן נּתן הּבליּֿגבּול ,44סֹוף ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
עד  הּתֹורה ּכל עליוֿהּׁשלֹום אבינּו אברהם קּים ְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּדהלא

נּתנה  ּוכתיב 45ׁשּלא כּו'46, יצּוה אׁשר למען ידעּתיו "ּכי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ
ההתחּדׁשּות  מהּו ּכן אם כּו', ה'" ּדר וׁשמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָאחריו
 ֿ עליו אבינּו אברהם קּים ׁשּכבר מאחר ּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּדמּתן

מצוֹות הּׁשלֹום. היּו לא ּדהאבֹות ּדמצוֹות הענין, א ְְְְְִִִַַָָָָָָֹ
מצוֹות *מעׂשּיֹות  ּכּמה וגם הּתֹורה, נּתנה לא עדין ׁשהרי , ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּתלּויֹות  מצוֹות ּדהרּבה להיֹות, אפׁשר עדין היּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
ּברּוחנּיּות. הּמצוה ׁשּקּימּו זהּו רק מצרים, ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָּביציאת

ּכתיב  ּבאברהם ּדהּנה הּוא, ונסֹוע 47והענין הלֹו" ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
וׁשֹוב  רצֹוא הּוא ונסֹוע הלֹו עבֹודת יג 48הּנגּבה", ּדהּנה , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

והחּיּות  האֹור ּכי להיֹות ּדוקא, וׁשֹוב ּברצֹוא הּוא ְְְְִִַַַָָָָָָָהאדם
וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא העֹולמֹות את המחּיה ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹהאלקי

ׁשּכתּוב  ּדקאי 49ּוכמֹו וׁשֹוב", רצֹוא על יד "והחּיֹות ּכן ּגם ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
להיֹות  אפׁשר אי ּכי וׁשֹוב, ּברצֹוא ׁשהּוא האלקי ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹהחּיּות
הּוא  הּגׁשמי ׁשהרי וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָההתחּברּות
אפׁשר  אי ּכן על האלקּות, לגּבי ּכלל ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹּבאיןֿערֹו
רק  מּמׁש, התיּׁשבּות ּבבחינת יהיה האלקי ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהחּיּות

אחזה  ּומּבׂשרי ּדוקא, וׁשֹוב רצֹוא חּיּות 50ּבדר ּוכמֹו , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּדפיקא  ׁשּזהּו וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת ׁשהּוא ּבּגּוף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש

והתּפּׁשטּות,טו ּדלּבא  ּבהסּתּלקּות ּדפיקֹות ּבׁשּתי ׁשּדֹופק , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
אי  הרי ּכן על וגׁשמי, רּוחני הּוא והּגּוף ׁשהּנפׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּפני

כן  ּכמֹו וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ׁשּלהם ההתחּברּות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא ּבעֹולמֹות האלקי ְֱִִִַַַָָָָָֹהחּיּות
צרי ּכן על וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת הּוא ׁשהחּיּות ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומאחר
את  לקּבל ׁשּיּוכלּו ּכזה ּבאפן הּנבראים עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהיֹות
והחּיּות, האֹור את ימׁשיכּו ׁשּבעבֹודתן ּובכדי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהחּיּות,
אמנם  ּדוקא. וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת להיֹות צרי ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹלזאת
ּדהרי  הּסֹובב, אֹור ּבבחינת הּוא וׁשֹוב רצֹוא ענין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָעּקר

ּד עלמין האֹור ּכל עלּֿכלּֿפנים טז ממּלא הּוא הרי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּבזה  וׁשּי ּבּכלים, ּגּלּוי ּובבחינת התיּׁשבּות ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָּבבחינת

ּוכמאמר  ּדכל 51הּׂשגה, הּגּוף", את ממּלא הּנׁשמה "מה ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּבּמח  ׁשֹורה ּדהּׂשכל לֹו, המיחד ואבר ּבכלי מתלּבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֻּכח
ּכ "הּנה כּו', ּבעין הראּיה וכח ּבּלב, והּמּדֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבראׁש,
ועֹולם  עֹולם ּבכל העֹולם", את ממּלא הּוא ּברּו ְְְֵֶַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּוכמאמר  ערּכֹו, ּדעלמא *לפי ּכגונא עּלאה "עלמא ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
ותחּתֹון,יז ּתּתאה" עליֹון יׁש הרי הּזה ׁשּבעֹולם ּכׁשם , ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עׂשּיה  יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָהּנה
הּוא, וההפרׁש עֹולם; ׁשּבכל ּבהּגןֿעדן וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרּוחנּיים,

ּתּתאה  עלמא יח ּדעלמא הּוא – הּגׁשמי הּזה עֹולם – ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
ּתחּתֹון יט ּדׁשקרא  ׁשהּוא הּפׁשּוט, ׁשהאדם ענינים ויׁש , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

נפׁש ּבהּמסירּות עליֹון הּוא וההּׂשגה, ההבנה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמדרגת
עּלאה  ועלמא כּו', האמּונה ּותמימּות הּיהדּות על כ ׁשּלֹו ְְְֱֲִִֶַַַָָָָָָ
"עֹולם  ּוכמאמר וידּוע, ּברּור ׁשהּכל האמת עֹולם *הּוא ְְֱֲֶֶַַַַָָָָָֹ

לפי  ועֹולם עֹולם ּבכל הּוא אֹור הּגּלּוי אבל ראית", ְְְֲִִִַָָָָָָָּברּור
האלקי. ּבהאֹור מּמׁש ׁשּנדּבק ּדבקּות ּבזה וׁשּי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹערּכֹו,
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(44.44 הערה 266 ע' הנ"ל המאמרים בספר בהנסמן ראה
א.45) פב, קידושין
יט.46) יח, וירא
ט.47) יב, לך
ב.48) פח, הפורים שער אורה שערי ד. עג, יתרו אור תורה

הבאה. ושבהערה ,44 שבהערה המקומות ברוב הוא וכן

בספר 49) בהנסמן ראה לקמן הבא בכל יד. א, יחזקאל
.49 הערה 267 ע' תרפ"ט המאמרים

כו.50) יט, איוב
וראה 51) ח. ד, פרשה רבה ויקרא א. קג, תהלים מדרש

א. י, ברכות

לעולם).יג. וחזרה באלקות, ולהכלל מהגוף לברוח הנשמה של תנועה - ה' (ובעבודת וחזרה דופק טו.שהכוונה.יד.ריצה
התחתון.יז.העולמות.טז.הלב. עולם כדמות העליון התחתון.יח.עולם השקר.יט.דהעולם העליון.כ.עולם והעולם
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הקב"ה  של במעשיו לשמוח הם עתידים ישמח, אלא
ה' שמח בעולמו, שמח לא הקב"ה כביכול לע"ל,
לשמוח  הקב"ה עתיד ישמח, אלא אומר אינו במעשיו
אין  עכשיו כי מפני והיינו לע"ל, צדיקי' של במעשיהם
מ"מ  מצוה של שמחה שיש ואע"פ בשלימות, השמחה
יובן  וכמ"כ כו', עצבות בחי' יש כי בשלימות אינה
אין  מ"מ במקומו וחדוה עוז שנא' הגם כביכול למעלה
נפרד, ודבר יש הוא למטה כי מפני בשלימות השמחה
עד  המצמצם מדה"ד בחי' למעלה שיש מפני והוא
השמחה  אין לכן כנ"ל, ודבר ליש נראה שיהי'

כו'. בשלימות השמחה יהי' לע"ל אבל בשלימות,

‰‰Â בחגך ושמחת וכמ"ש לשמחה מועדי' הם היו"ט
שבת  משא"כ השמחה, התגלות בחי' הוא שאז
נק' התורה בל' כ"א השמחה, יום נק' שיהי' מצינו לא
וקראת  כמ"ש ענג בחי' הוא הנביאים ובל' המנוחה יום
כי  מפני והיינו השמחה, זמן הם יו"ט אבל ענג, לשבת
הקב"ה  הטעימן והאבות אבות, ג' כנגד הם יו"ט ג'
גורם  והשמחה לשמחה. מועדי' הם לכן עוה"ב מעין
חדרים  בחדרי בתמידות יושב שהוא המלך כמשל גילוי
לפי  יובן עד"ז כך כל, לעין מתגלה הוא שמחתו ובעת
גילוי  מאיר דוקא אז לכן השמחה זמן הם שיו"ט
השכינה. פני רואים היו דוקא ביו"ט ולכן ית', אלקותו
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כד.
הן  הגנוזות שהספירות לשיטתינו אף הנ"ל המשל יישוב
פנימיות באורות שיש הביאור פי  על האורות, שרשי 

שמות. ובחינת וחיצוניות
äìëùä äæá äéä äìçúáù àåä ïë úåéúåàã ìùîá äðäå

äàìôåî" העולם והיה שאמר "ברוך ïéãéøôîùëåוכמו
úåéúåàäבלבד ב' האות øàùðåונשאר øåàä ÷ìúñî

.'åë ãáì íùåø ÷ø
לנמשל: ההשוואה  על מקשה נ"ע שהרבי  äøåàëìåאלא

÷ãöé äæלנמשל מקביל יהא זה  משל כלומר -øîàð íà
בפרד"ס הרמ"ק 53ïäכשיטת úåæåðâä úåøéôñ øùòäã

,íéìëä éùøùכלים הם  האותיות זה, משל לפי  ואז
הכלים, שרש שהם הגנוזות שבספירות כפי  להשכלה,
אם שבמשל, וכמו הצמצום, לפני  ֿ סוף  אין אור מאיר
כך מהם, מסתלקת ההשכלה הרי האותיות את מפרידים
הצמצום, לאחר הספירות  את  מפרידים כאשר בנמשל,
לפני בהם ששרה ֿ סוף אין האור  בהם מאיר לא הרי 

נשאר. רושם ורק הצמצום,
íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáù úåéä íòåהספירות

éøîâì,הגנוזות úåàéöîä øãòä úðéçáá ïäולכאורה
דביקות, של ולא מציאות של ענין הוא הכלים  ìëîענין 

íéìëä éùøù ïúåéäì íå÷îהרי ממש, כלים  êééùולא
.'åë êåøá úáéúá åîë ìéòì úøëæðä àîâåã øîåìשהרי

ההשכלה שכאשר זה , ענין  לראות אפשר במשל גם
ל'אותיות' כך כל לב שמים לא תוקפה, במלוא  מאירה
בבחינת הם שהספירות כפי ההשכלה , מתלבשת שבהם
כאשר  אך ֿ סוף. אין  אור מאיר כאשר במציאות העדר
פירוד ביניהם  ויש  הצמצום לאחר הספירות יורדים
נעשים והם מסתלק בהם שהאיר האור הרי והבדלה,

מורגשים.
ïä úåæåðâä úåøéôñ øùòäù ïàë øàåáîä éôì ìáà

úåøåàä éùøù,האר"י כשיטת -øîåì êééù äîבנמשל
ìùîäá åîëהמשל בין  יש  השוואה איזה כלומר -

אמרנו  במשל שהרי  חלקäìçúáùלנמשל, כשהיא
האות הרי  ומהמשפט , äìëùääמהתיבה àùåð

'åë èòî íà éë äìëùääî åá ïéà úåàä ãøôðùëåולמה
מסתדר? לא ìëäùזה  øçàî,עצמם הספירות גם -

האר"י åë'.לשיטת øåàä úðéçá àåä
כן, אם האורות, שרשי הם הגנוזות הספירות אם  כלומר,
בהם יש  עצמם מצד שהאותיות לומר צריך במשל גם
אחרי גם  לאור) המשל היא (שההשכלה ההשכלה את
במשל, מובן לא לכאורה וזה מהשניה. אחת  שנפרדו
המשפט מכל ב' האות את מפרידים אנו אם שהרי
השכלה שום זו באות אין העולם", והיה  שאמר "ברוך

זה? במשפט שיש  ההשכלה מתוך
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טו.53. פרק לעיל המקומות, ומראי הביאור ראה
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ע"י  הבלי־גבול אוא"ס להמשיך הכח ניתן ובמ"ת ברוחניות, רק המצוות קיימו האבות
גשמי. וגוף רוחנית נפש לחבר כדי דליבא, דפיקו – ושוב רצוא החיות מעשיות. מצוות
בגילוי  – הממכ"ע אור בעולמות. האלקית החיות לחבר כדי ברצו"ש, האדם עבודת וכן

ובהתיישבות  בכלים

ּדעל p‰Â‰ח) זה ּדכח והינּו ּתֹורה, ּבמּתן נּתנּו הּמצות ¿ƒ≈ְְְְְְְִִֶַַַַַַָֹֹ
 ֿ אין ּבחינת ממׁשיכים מעׂשּיֹות מצוֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַידי

להבין  צרי אמנם ּתֹורה. ּבמּתן נּתן הּבליּֿגבּול ,44סֹוף ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
עד  הּתֹורה ּכל עליוֿהּׁשלֹום אבינּו אברהם קּים ְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּדהלא

נּתנה  ּוכתיב 45ׁשּלא כּו'46, יצּוה אׁשר למען ידעּתיו "ּכי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ
ההתחּדׁשּות  מהּו ּכן אם כּו', ה'" ּדר וׁשמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָאחריו
 ֿ עליו אבינּו אברהם קּים ׁשּכבר מאחר ּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּדמּתן

מצוֹות הּׁשלֹום. היּו לא ּדהאבֹות ּדמצוֹות הענין, א ְְְְְִִִַַָָָָָָֹ
מצוֹות *מעׂשּיֹות  ּכּמה וגם הּתֹורה, נּתנה לא עדין ׁשהרי , ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּתלּויֹות  מצוֹות ּדהרּבה להיֹות, אפׁשר עדין היּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
ּברּוחנּיּות. הּמצוה ׁשּקּימּו זהּו רק מצרים, ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָּביציאת

ּכתיב  ּבאברהם ּדהּנה הּוא, ונסֹוע 47והענין הלֹו" ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
וׁשֹוב  רצֹוא הּוא ונסֹוע הלֹו עבֹודת יג 48הּנגּבה", ּדהּנה , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

והחּיּות  האֹור ּכי להיֹות ּדוקא, וׁשֹוב ּברצֹוא הּוא ְְְְִִַַַָָָָָָָהאדם
וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא העֹולמֹות את המחּיה ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹהאלקי

ׁשּכתּוב  ּדקאי 49ּוכמֹו וׁשֹוב", רצֹוא על יד "והחּיֹות ּכן ּגם ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
להיֹות  אפׁשר אי ּכי וׁשֹוב, ּברצֹוא ׁשהּוא האלקי ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹהחּיּות
הּוא  הּגׁשמי ׁשהרי וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָההתחּברּות
אפׁשר  אי ּכן על האלקּות, לגּבי ּכלל ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹּבאיןֿערֹו
רק  מּמׁש, התיּׁשבּות ּבבחינת יהיה האלקי ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהחּיּות

אחזה  ּומּבׂשרי ּדוקא, וׁשֹוב רצֹוא חּיּות 50ּבדר ּוכמֹו , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּדפיקא  ׁשּזהּו וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת ׁשהּוא ּבּגּוף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש

והתּפּׁשטּות,טו ּדלּבא  ּבהסּתּלקּות ּדפיקֹות ּבׁשּתי ׁשּדֹופק , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
אי  הרי ּכן על וגׁשמי, רּוחני הּוא והּגּוף ׁשהּנפׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּפני

כן  ּכמֹו וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ׁשּלהם ההתחּברּות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא ּבעֹולמֹות האלקי ְֱִִִַַַָָָָָֹהחּיּות
צרי ּכן על וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת הּוא ׁשהחּיּות ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומאחר
את  לקּבל ׁשּיּוכלּו ּכזה ּבאפן הּנבראים עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהיֹות
והחּיּות, האֹור את ימׁשיכּו ׁשּבעבֹודתן ּובכדי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהחּיּות,
אמנם  ּדוקא. וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת להיֹות צרי ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹלזאת
ּדהרי  הּסֹובב, אֹור ּבבחינת הּוא וׁשֹוב רצֹוא ענין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָעּקר

ּד עלמין האֹור ּכל עלּֿכלּֿפנים טז ממּלא הּוא הרי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּבזה  וׁשּי ּבּכלים, ּגּלּוי ּובבחינת התיּׁשבּות ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָּבבחינת

ּוכמאמר  ּדכל 51הּׂשגה, הּגּוף", את ממּלא הּנׁשמה "מה ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּבּמח  ׁשֹורה ּדהּׂשכל לֹו, המיחד ואבר ּבכלי מתלּבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֻּכח
ּכ "הּנה כּו', ּבעין הראּיה וכח ּבּלב, והּמּדֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבראׁש,
ועֹולם  עֹולם ּבכל העֹולם", את ממּלא הּוא ּברּו ְְְֵֶַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּוכמאמר  ערּכֹו, ּדעלמא *לפי ּכגונא עּלאה "עלמא ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
ותחּתֹון,יז ּתּתאה" עליֹון יׁש הרי הּזה ׁשּבעֹולם ּכׁשם , ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עׂשּיה  יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָהּנה
הּוא, וההפרׁש עֹולם; ׁשּבכל ּבהּגןֿעדן וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרּוחנּיים,

ּתּתאה  עלמא יח ּדעלמא הּוא – הּגׁשמי הּזה עֹולם – ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
ּתחּתֹון יט ּדׁשקרא  ׁשהּוא הּפׁשּוט, ׁשהאדם ענינים ויׁש , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

נפׁש ּבהּמסירּות עליֹון הּוא וההּׂשגה, ההבנה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמדרגת
עּלאה  ועלמא כּו', האמּונה ּותמימּות הּיהדּות על כ ׁשּלֹו ְְְֱֲִִֶַַַָָָָָָ
"עֹולם  ּוכמאמר וידּוע, ּברּור ׁשהּכל האמת עֹולם *הּוא ְְֱֲֶֶַַַַָָָָָֹ

לפי  ועֹולם עֹולם ּבכל הּוא אֹור הּגּלּוי אבל ראית", ְְְֲִִִַָָָָָָָּברּור
האלקי. ּבהאֹור מּמׁש ׁשּנדּבק ּדבקּות ּבזה וׁשּי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹערּכֹו,
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(44.44 הערה 266 ע' הנ"ל המאמרים בספר בהנסמן ראה
א.45) פב, קידושין
יט.46) יח, וירא
ט.47) יב, לך
ב.48) פח, הפורים שער אורה שערי ד. עג, יתרו אור תורה

הבאה. ושבהערה ,44 שבהערה המקומות ברוב הוא וכן

בספר 49) בהנסמן ראה לקמן הבא בכל יד. א, יחזקאל
.49 הערה 267 ע' תרפ"ט המאמרים

כו.50) יט, איוב
וראה 51) ח. ד, פרשה רבה ויקרא א. קג, תהלים מדרש

א. י, ברכות

לעולם).יג. וחזרה באלקות, ולהכלל מהגוף לברוח הנשמה של תנועה - ה' (ובעבודת וחזרה דופק טו.שהכוונה.יד.ריצה
התחתון.יז.העולמות.טז.הלב. עולם כדמות העליון התחתון.יח.עולם השקר.יט.דהעולם העליון.כ.עולם והעולם
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הקב"ה  של במעשיו לשמוח הם עתידים ישמח, אלא
ה' שמח בעולמו, שמח לא הקב"ה כביכול לע"ל,
לשמוח  הקב"ה עתיד ישמח, אלא אומר אינו במעשיו
אין  עכשיו כי מפני והיינו לע"ל, צדיקי' של במעשיהם
מ"מ  מצוה של שמחה שיש ואע"פ בשלימות, השמחה
יובן  וכמ"כ כו', עצבות בחי' יש כי בשלימות אינה
אין  מ"מ במקומו וחדוה עוז שנא' הגם כביכול למעלה
נפרד, ודבר יש הוא למטה כי מפני בשלימות השמחה
עד  המצמצם מדה"ד בחי' למעלה שיש מפני והוא
השמחה  אין לכן כנ"ל, ודבר ליש נראה שיהי'

כו'. בשלימות השמחה יהי' לע"ל אבל בשלימות,

‰‰Â בחגך ושמחת וכמ"ש לשמחה מועדי' הם היו"ט
שבת  משא"כ השמחה, התגלות בחי' הוא שאז
נק' התורה בל' כ"א השמחה, יום נק' שיהי' מצינו לא
וקראת  כמ"ש ענג בחי' הוא הנביאים ובל' המנוחה יום
כי  מפני והיינו השמחה, זמן הם יו"ט אבל ענג, לשבת
הקב"ה  הטעימן והאבות אבות, ג' כנגד הם יו"ט ג'
גורם  והשמחה לשמחה. מועדי' הם לכן עוה"ב מעין
חדרים  בחדרי בתמידות יושב שהוא המלך כמשל גילוי
לפי  יובן עד"ז כך כל, לעין מתגלה הוא שמחתו ובעת
גילוי  מאיר דוקא אז לכן השמחה זמן הם שיו"ט
השכינה. פני רואים היו דוקא ביו"ט ולכן ית', אלקותו
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כד.
הן  הגנוזות שהספירות לשיטתינו אף הנ"ל המשל יישוב
פנימיות באורות שיש הביאור פי  על האורות, שרשי 

שמות. ובחינת וחיצוניות
äìëùä äæá äéä äìçúáù àåä ïë úåéúåàã ìùîá äðäå

äàìôåî" העולם והיה שאמר "ברוך ïéãéøôîùëåוכמו
úåéúåàäבלבד ב' האות øàùðåונשאר øåàä ÷ìúñî

.'åë ãáì íùåø ÷ø
לנמשל: ההשוואה  על מקשה נ"ע שהרבי  äøåàëìåאלא

÷ãöé äæלנמשל מקביל יהא זה  משל כלומר -øîàð íà
בפרד"ס הרמ"ק 53ïäכשיטת úåæåðâä úåøéôñ øùòäã

,íéìëä éùøùכלים הם  האותיות זה, משל לפי  ואז
הכלים, שרש שהם הגנוזות שבספירות כפי  להשכלה,
אם שבמשל, וכמו הצמצום, לפני  ֿ סוף  אין אור מאיר
כך מהם, מסתלקת ההשכלה הרי האותיות את מפרידים
הצמצום, לאחר הספירות  את  מפרידים כאשר בנמשל,
לפני בהם ששרה ֿ סוף אין האור  בהם מאיר לא הרי 

נשאר. רושם ורק הצמצום,
íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàáù úåéä íòåהספירות

éøîâì,הגנוזות úåàéöîä øãòä úðéçáá ïäולכאורה
דביקות, של ולא מציאות של ענין הוא הכלים  ìëîענין 

íéìëä éùøù ïúåéäì íå÷îהרי ממש, כלים  êééùולא
.'åë êåøá úáéúá åîë ìéòì úøëæðä àîâåã øîåìשהרי

ההשכלה שכאשר זה , ענין  לראות אפשר במשל גם
ל'אותיות' כך כל לב שמים לא תוקפה, במלוא  מאירה
בבחינת הם שהספירות כפי ההשכלה , מתלבשת שבהם
כאשר  אך ֿ סוף. אין  אור מאיר כאשר במציאות העדר
פירוד ביניהם  ויש  הצמצום לאחר הספירות יורדים
נעשים והם מסתלק בהם שהאיר האור הרי והבדלה,

מורגשים.
ïä úåæåðâä úåøéôñ øùòäù ïàë øàåáîä éôì ìáà

úåøåàä éùøù,האר"י כשיטת -øîåì êééù äîבנמשל
ìùîäá åîëהמשל בין  יש  השוואה איזה כלומר -

אמרנו  במשל שהרי  חלקäìçúáùלנמשל, כשהיא
האות הרי  ומהמשפט , äìëùääמהתיבה àùåð

'åë èòî íà éë äìëùääî åá ïéà úåàä ãøôðùëåולמה
מסתדר? לא ìëäùזה  øçàî,עצמם הספירות גם -

האר"י åë'.לשיטת øåàä úðéçá àåä
כן, אם האורות, שרשי הם הגנוזות הספירות אם  כלומר,
בהם יש  עצמם מצד שהאותיות לומר צריך במשל גם
אחרי גם  לאור) המשל היא (שההשכלה ההשכלה את
במשל, מובן לא לכאורה וזה מהשניה. אחת  שנפרדו
המשפט מכל ב' האות את מפרידים אנו אם שהרי
השכלה שום זו באות אין העולם", והיה  שאמר "ברוך

זה? במשפט שיש  ההשכלה מתוך
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טו.53. פרק לעיל המקומות, ומראי הביאור ראה
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ר"צ  אביו למדו עשר שמונה בן  מהיותו לייב יעקב ר' וכן שו"בים, וכאשר 149במשפחת השו"ב,
אדמו"ר  לכ"ק לייב יעקב הר' את 9התקשר לעזוב בדעתו אדמו"ר עלה כ"ק אמנם השו"ב, אומנות

הראשונים  שו"בים מהעשרה היה – שו"ב הרי"ל – והוא האומנות, את לעזוב לבלי עליו פקד
כ"ק  תיקן אשר צדדיו משני הסכין והעמדת בלטישת ידיהם ולאמן להתלמד השכיל אשר

.150אדמו"ר 

1

2

3

4

5

דקיבל  בלאזני שו"ב צבי] הר' מורנו =] מוהר"ץ אבי] מאדוני
נאמנה  המודיע . . נ"ע זלמן] שניאור =] ש"ז הג' מאדמו"ר בפי'
ליובאוויטש".ובשו"ת  דק"ק שו"ב מוהר"ץ בא"א הערץ נפתלי
שמעתי  "וכן שם: תורה יגדיל שם. ובהערות סק"ז סק"ד יו"ד צ"צ
צבי] ר' =] ואביו שהוא הערץ], נפתלי ר' =] דקהלתנו מהשו"ב
נ"ע". הזקן] אדמו"ר =] כאאזמו"ר לפני לאזני בק' שו"ב שהיו*

ואילך. ג תק, תשס"ג) (קה"ת, שמות חיים תורת וראה
נפתלי). ר' =) ר"נ אוצ"ל: ר"צ: (149

שלו  אגרותֿקודש ז. סי' הזקן אדמו"ר שו"ת ראה (150
תקנת  אודות סקירה וראה ואילך. שסג ע' תשע"ב) (קה"ת,
רשימת  ראה ואילך. 63 ע' שם אגרותֿקודש – מלוטשים הסכינים

ס"ו. 7 שבהערה רבינו
__________

שם). תורה ביגדיל המו"ל (הערת "שהי'" :"32 נומר מהרי"ב מכתבי ב"בוך אבל בהנדפס, כ"ה שהיו: (*

•
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תרפ"ב] כסלו [תחילת

ב"ה 

הרבנים  וידי"נ, עליון, ידידי כבוד

ומגיני  גאוני המפורסמים, החסידים

לתהלה  שמם נודע בישראל ארץ,

עיני  הימין, עמוד חו"ב ולתפארת,

טובם  וחפצי עמם אוהבי ישראל,

יחיו  עליהם ד' שליט"א

הד"ג! אחד"ש

הארץ, בנין קרן אגודה אודות שמעתי שמוע הנה

האם  זה בענין שאלות כמה וקבלתי אדע. לא ותוכנה

האגודה  תוכן ידעתי לא כי ואם עמהם, להשתתף

לא  אשר רואה הנני ממנה הנודף לריח אמנם ומטרתה,

תורה  לומדי להחזיק לש"ש כוונתם ואין היא, חדשה

להרחיב  כ"א באה"ק, הישיבה ובני ממש) אהל (יושבי

אשר  ורכושם, כוחם הונם עצמן, בכח הארץ את ולבנות

מאיסור  הדברים, נהפכו אופן באיזה כלל, אבין לא

ראשונים, שגדרו גדר, יפרוץ אשר זה הוא ומי להיתר,

ארץ  על לדרוך החפץ לכל פתוח שער ויעש ארץ, מוסדי

עבדיו  ע"י קדש, עם לנו האמור ה' רצון נגד קדשינו,

זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה עולם וגאוני צדיקי הקדושים

הרבנים  השתתפות דבר שקר כי תנחמני, אחת

ברר  ולמען לו. והדומה זה בענין יחיו עליהם ד' והיראים

אשר  שי' הנוכחי אי"א וו"ח ידידי ידי מלאתי ותוכנו הדבר

ועל  פרטיו, בכל זה בענין לדבר שליט"א כת"ר עם יתראה

בזה. להזדרז בקשתי גודל אשר תשובתם אי"ה אדע ידו

נמצא  ע"י וגם בזה, קצת בארוכה הנ"ל לידידי וכתבתי

ולטווע, בליטא, שליט"א להרבנים שהושבתי תשובתי

זה. בענין חו"ד דרשו אשר

דו"ש  עוז וידידם כאו"נ מאדוה"ש החיוה"ש ויקבלו

ומכבדם. מוקירם
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˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„
ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙ ˙Â·È˘È‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ÌÈ˜ÒÚ ˙ˆÂ·˜Ï

˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏ
הבאים! ברוכים

אהבת  מאד. לי חשובים אורחים כולכם הנכם
הבדל  בלי יהודי ילד בכל שבתולדה דבר היא ישראל

יחוס. של מצב לבין שפל מצב בין
יודעים  וכולם "יהודי", הוא שלנו הכללי התואר
האותיות, שאר לגבי "יו"ד" האות של המעלה הפלאת

היו"ד. בנקודת מתחילות האותיות שכל
אימרה  נמסרה הזקן, רבנו כ"ק הוד גזע לנו,
כ"ק  הוד מרבו קיבל הזקן רבנו קדושת כבוד שהוד
קדושת  כבוד מהוד שקיבלה ממזריטש, המגיד רבנו

טוב. שם הבעל מורנו
שכן  יו"ד, האות היא  הוי' שם של הראשונה האות
ותמונת  העולם, בריאת של והכוונה הטעם הוא יהודי
ברא  לשמה הכוונה את ומסבירה מגלה יו"ד האות
הכוונה  על מרמז העליון הקוץ העולם, את השי"ת
הגשמי, העולם את לברוא יתברך ברצונו שעלה
וכאשר  הגשמי, היש על מורה התחתון והקוץ
העליונה  הכוונה את הגשמי העולם בחיי מבצעים
התמונה  זה הרי העולם, את השי"ת ברא שלשמה
ענינו, ולפי מצבו לפי יהודי כל היו"ד, של הנכונה
דין  בעלמא לבצע נשמתו של העבודה לפי כלומר
תורה  לומדי החזקת הוא המוסד ויסוד להצלחה

שמים. ביראת
סחורה", מכל סחרה טוב "כי כתוב תורה על
את  משבח סוחר כיצד מזומנת, סחורה היא תורה
קרובות  לעתים להסביר. צריך אינני  שלו הסחורה
בא  כשאחד מבוססים, סוחרים מתנהגים איך שמעתי

מעוניין  והוא סחורה, לו לתת ומבקש סוחר אל
דורשים, הרבה לה יש שכן מהסחורה, גדולה בכמות
הוא  עליו, אומר אתה מה הגדול, הסוחר לו עונה
שלי  הסחורה הרי סחורה, של גדולה כמות רוצה
כן  גם זה סחורה של קמצוץ לך וכשאתן לזהב דומה
טוב  כי תמכור, כן גם הזה הקמצוץ את הרבה, שווה
סחורה" מכל סחרה ה"טוב סחורה, מכל סחרה

תורה. על נאמר האמיתי
אינני  התורה, למען מעבודתכם מאושר הריני
אם  יודע אינני נותנים, שאתם הכסף לכמות מתכוון
דבר  לתת, צריכים שאתם כפי מספיק נותנים אתם
מסירותכם, על כוונתי המנהל, את לשאול צריכים זה

מהכל. למעלה שהיא
בענין  כוונתי אלא כסף, נתינת מענין מדבר אינני
יש  יהודי, עוד עם נפגשים כשאתם תורה, לרצות
ב"ה  אני תורה, בשביל עושה הוא מה אותו לשאול

עושה? אתה ומה וכך כך עשיתי
במיוחד  בכלל. לתורה באשר אמורים הדברים
יסד  אותו ותיק מוסד שהוא תמימים" ל"תומכי באשר
האבות  שבזכות השי"ת לפני בדמעות והתחנן אבי
ושהדבר  בגשמיות לתלמידים הן יצליח הקדושים
ב"תומכי  שיחזיקו לאלה והן ברוחניות, ניכר יהיה
ורוחניות. בגשמיות יצליחו ביתם ובני הם תמימים",

זמן. ובכל עת בכל מתקיימת והברכה
תורה  מחזיקי אנ"ש, את לברך לי שהוענק בכוח
השי"ת  שיתן אתכם מברך אני  בכלל ויהודים
חתימה  וגמר חתימה ומתוקה, טובה שנה לכולכם
התורה, על־פי עניניכם כל שיהיו הענינים, בכל טובה
התורה  אהבת השם, באהבת טעם לכם שיהיה

ישראל. ואהבת
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הזקן 146[ג) – לייב יעקב ר' החסיד נפתלי 147] ר' של בנו היה – הירש ר"צ אבי כלומר ,
מלפנים 148שו"ב  דורות כעשרה יוחסין מגילת הי' שו"ב נפתלי לר' שנה, כארבעים ַָביאנאוויטש
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ר"צ  אביו למדו עשר שמונה בן  מהיותו לייב יעקב ר' וכן שו"בים, וכאשר 149במשפחת השו"ב,
אדמו"ר  לכ"ק לייב יעקב הר' את 9התקשר לעזוב בדעתו אדמו"ר עלה כ"ק אמנם השו"ב, אומנות

הראשונים  שו"בים מהעשרה היה – שו"ב הרי"ל – והוא האומנות, את לעזוב לבלי עליו פקד
כ"ק  תיקן אשר צדדיו משני הסכין והעמדת בלטישת ידיהם ולאמן להתלמד השכיל אשר

.150אדמו"ר 

1

2

3

4

5

דקיבל  בלאזני שו"ב צבי] הר' מורנו =] מוהר"ץ אבי] מאדוני
נאמנה  המודיע . . נ"ע זלמן] שניאור =] ש"ז הג' מאדמו"ר בפי'
ליובאוויטש".ובשו"ת  דק"ק שו"ב מוהר"ץ בא"א הערץ נפתלי
שמעתי  "וכן שם: תורה יגדיל שם. ובהערות סק"ז סק"ד יו"ד צ"צ
צבי] ר' =] ואביו שהוא הערץ], נפתלי ר' =] דקהלתנו מהשו"ב
נ"ע". הזקן] אדמו"ר =] כאאזמו"ר לפני לאזני בק' שו"ב שהיו*

ואילך. ג תק, תשס"ג) (קה"ת, שמות חיים תורת וראה
נפתלי). ר' =) ר"נ אוצ"ל: ר"צ: (149

שלו  אגרותֿקודש ז. סי' הזקן אדמו"ר שו"ת ראה (150
תקנת  אודות סקירה וראה ואילך. שסג ע' תשע"ב) (קה"ת,
רשימת  ראה ואילך. 63 ע' שם אגרותֿקודש – מלוטשים הסכינים

ס"ו. 7 שבהערה רבינו
__________

שם). תורה ביגדיל המו"ל (הערת "שהי'" :"32 נומר מהרי"ב מכתבי ב"בוך אבל בהנדפס, כ"ה שהיו: (*

•
ycew zexb`

תרפ"ב] כסלו [תחילת

ב"ה 

הרבנים  וידי"נ, עליון, ידידי כבוד

ומגיני  גאוני המפורסמים, החסידים

לתהלה  שמם נודע בישראל ארץ,

עיני  הימין, עמוד חו"ב ולתפארת,

טובם  וחפצי עמם אוהבי ישראל,

יחיו  עליהם ד' שליט"א

הד"ג! אחד"ש

הארץ, בנין קרן אגודה אודות שמעתי שמוע הנה

האם  זה בענין שאלות כמה וקבלתי אדע. לא ותוכנה

האגודה  תוכן ידעתי לא כי ואם עמהם, להשתתף

לא  אשר רואה הנני ממנה הנודף לריח אמנם ומטרתה,

תורה  לומדי להחזיק לש"ש כוונתם ואין היא, חדשה

להרחיב  כ"א באה"ק, הישיבה ובני ממש) אהל (יושבי

אשר  ורכושם, כוחם הונם עצמן, בכח הארץ את ולבנות

מאיסור  הדברים, נהפכו אופן באיזה כלל, אבין לא

ראשונים, שגדרו גדר, יפרוץ אשר זה הוא ומי להיתר,

ארץ  על לדרוך החפץ לכל פתוח שער ויעש ארץ, מוסדי

עבדיו  ע"י קדש, עם לנו האמור ה' רצון נגד קדשינו,

זי"ע. נ"ע זצוקללה"ה עולם וגאוני צדיקי הקדושים

הרבנים  השתתפות דבר שקר כי תנחמני, אחת

ברר  ולמען לו. והדומה זה בענין יחיו עליהם ד' והיראים

אשר  שי' הנוכחי אי"א וו"ח ידידי ידי מלאתי ותוכנו הדבר

ועל  פרטיו, בכל זה בענין לדבר שליט"א כת"ר עם יתראה

בזה. להזדרז בקשתי גודל אשר תשובתם אי"ה אדע ידו

נמצא  ע"י וגם בזה, קצת בארוכה הנ"ל לידידי וכתבתי

ולטווע, בליטא, שליט"א להרבנים שהושבתי תשובתי

זה. בענין חו"ד דרשו אשר

דו"ש  עוז וידידם כאו"נ מאדוה"ש החיוה"ש ויקבלו

ומכבדם. מוקירם
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˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„
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˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏ
הבאים! ברוכים

אהבת  מאד. לי חשובים אורחים כולכם הנכם
הבדל  בלי יהודי ילד בכל שבתולדה דבר היא ישראל

יחוס. של מצב לבין שפל מצב בין
יודעים  וכולם "יהודי", הוא שלנו הכללי התואר
האותיות, שאר לגבי "יו"ד" האות של המעלה הפלאת

היו"ד. בנקודת מתחילות האותיות שכל
אימרה  נמסרה הזקן, רבנו כ"ק הוד גזע לנו,
כ"ק  הוד מרבו קיבל הזקן רבנו קדושת כבוד שהוד
קדושת  כבוד מהוד שקיבלה ממזריטש, המגיד רבנו

טוב. שם הבעל מורנו
שכן  יו"ד, האות היא  הוי' שם של הראשונה האות
ותמונת  העולם, בריאת של והכוונה הטעם הוא יהודי
ברא  לשמה הכוונה את ומסבירה מגלה יו"ד האות
הכוונה  על מרמז העליון הקוץ העולם, את השי"ת
הגשמי, העולם את לברוא יתברך ברצונו שעלה
וכאשר  הגשמי, היש על מורה התחתון והקוץ
העליונה  הכוונה את הגשמי העולם בחיי מבצעים
התמונה  זה הרי העולם, את השי"ת ברא שלשמה
ענינו, ולפי מצבו לפי יהודי כל היו"ד, של הנכונה
דין  בעלמא לבצע נשמתו של העבודה לפי כלומר
תורה  לומדי החזקת הוא המוסד ויסוד להצלחה

שמים. ביראת
סחורה", מכל סחרה טוב "כי כתוב תורה על
את  משבח סוחר כיצד מזומנת, סחורה היא תורה
קרובות  לעתים להסביר. צריך אינני  שלו הסחורה
בא  כשאחד מבוססים, סוחרים מתנהגים איך שמעתי

מעוניין  והוא סחורה, לו לתת ומבקש סוחר אל
דורשים, הרבה לה יש שכן מהסחורה, גדולה בכמות
הוא  עליו, אומר אתה מה הגדול, הסוחר לו עונה
שלי  הסחורה הרי סחורה, של גדולה כמות רוצה
כן  גם זה סחורה של קמצוץ לך וכשאתן לזהב דומה
טוב  כי תמכור, כן גם הזה הקמצוץ את הרבה, שווה
סחורה" מכל סחרה ה"טוב סחורה, מכל סחרה

תורה. על נאמר האמיתי
אינני  התורה, למען מעבודתכם מאושר הריני
אם  יודע אינני נותנים, שאתם הכסף לכמות מתכוון
דבר  לתת, צריכים שאתם כפי מספיק נותנים אתם
מסירותכם, על כוונתי המנהל, את לשאול צריכים זה

מהכל. למעלה שהיא
בענין  כוונתי אלא כסף, נתינת מענין מדבר אינני
יש  יהודי, עוד עם נפגשים כשאתם תורה, לרצות
ב"ה  אני תורה, בשביל עושה הוא מה אותו לשאול

עושה? אתה ומה וכך כך עשיתי
במיוחד  בכלל. לתורה באשר אמורים הדברים
יסד  אותו ותיק מוסד שהוא תמימים" ל"תומכי באשר
האבות  שבזכות השי"ת לפני בדמעות והתחנן אבי
ושהדבר  בגשמיות לתלמידים הן יצליח הקדושים
ב"תומכי  שיחזיקו לאלה והן ברוחניות, ניכר יהיה
ורוחניות. בגשמיות יצליחו ביתם ובני הם תמימים",

זמן. ובכל עת בכל מתקיימת והברכה
תורה  מחזיקי אנ"ש, את לברך לי שהוענק בכוח
השי"ת  שיתן אתכם מברך אני  בכלל ויהודים
חתימה  וגמר חתימה ומתוקה, טובה שנה לכולכם
התורה, על־פי עניניכם כל שיהיו הענינים, בכל טובה
התורה  אהבת השם, באהבת טעם לכם שיהיה

ישראל. ואהבת
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הזקן 146[ג) – לייב יעקב ר' החסיד נפתלי 147] ר' של בנו היה – הירש ר"צ אבי כלומר ,
מלפנים 148שו"ב  דורות כעשרה יוחסין מגילת הי' שו"ב נפתלי לר' שנה, כארבעים ַָביאנאוויטש
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יגדיל  א]. [תיט, א פא, הוספות להצ"צ מפס"ד להעיר (148
=] מא"א . . שקבלתי "איך ואילך: כד ע' ד חוב' נ.י. תורה



iriayקס ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−
:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא הוי' ּבאני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦®̈¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnràtøà ¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

 ֿ וקל ּכלֿׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוחמר

אּלא ואחד). אחד מּטעם ˆÌ¯eּכל - הסּגירם וה' מכרם ְֶֶֶָָָָ»ְְִִִַַַָָָ

אדמֹו"ר  וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻהּידּוע

ּכתיב  אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר

על  לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד"ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְַַָָה"אנפּת".

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−

iriax ,iyily ,ipy ,oey`x - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®̈§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

את  לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבני

- זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְִִֵֶַַַַָָָָֹארצֹות

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעל

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãéïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ
-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç-ír¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦
:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìk áìç¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤

åèLhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúrLé øeö ìaðéå eäNr dBìàæèeäàð÷é ¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−

:eäñérëé úárBúa íéøæaæéàì íéãMì eçaæé §¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ
àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà dìà¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ

:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬
:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ּפי על ואף הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤

:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«



קסי iriay ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−
:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי לא הוי' ּבאני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦®̈¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnràtøà ¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

 ֿ וקל ּכלֿׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוחמר

אּלא ואחד). אחד מּטעם ˆÌ¯eּכל - הסּגירם וה' מכרם ְֶֶֶָָָָ»ְְִִִַַַָָָ

אדמֹו"ר  וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻהּידּוע

ּכתיב  אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר

על  לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד"ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְַַָָה"אנפּת".

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−

iriax ,iyily ,ipy ,oey`x - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®̈§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר
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Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

את  לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבני

- זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְִִֵֶַַַַָָָָֹארצֹות

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעל

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר
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ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ּפי על ואף הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤

:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«



קסב

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì åðéæàä úùøôì úøèôä

íåâøú ãçàåæ ÷øôå ãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLzìLë ék E µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨
ðBra:Eâeøîà ýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷ ©«£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®¦§´

íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk åéìà¥À̈¨¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−
:eðéúôNãákøð àì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà §¨¥«©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ¦§½̈

Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéýìû ãBò øîàð-àìå§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©«£¥´¨¥®£¤§−
:íBúé íçøéäék äáãð íáäà íúáeLî àtøà §ª©¬¨«¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²

:epnî étà áLåçøôé ìàøNéì ìhë äéäà ¨¬©¦−¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−
éå äpLBMk:ïBðálk åéLøL Cæéäéå åéúB÷ðBé eëìé ©«©¨®§©¬¨¨−̈©§¨«¥«§Æ«§½̈¦¦¬

:ïBðálk Bì çéøå BãBä úéfëçBlöá éáLé eáLé ©©−¦®§¥¬©−©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½
:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçéèíéøôà §©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦

éðà epøeLàå éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî©¦¬−©«£©¦®£¦¯¨¦´¦©«£¤À£¦Æ
éøt épnî ïðrø LBøák:àöîð Eéïáéå íëç éî ¦§´©«£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨«¦³¨¨Æ§¨´¥

íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék írãéå ïBáð älà¥½¤¨−§¥«̈¥®¦«§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íéøác íënò eç÷ (âeîéNå íëéìò eìa÷ §¦¨¤§¨¦©§£¥¤§¦

.íëì øîBà éðàL íéøácä ìà íëááìàOz ìk §©§¤¤©§¨¦¤£¦¥¨¤¨¦¨
,ïåò.çìñz eðéúBðåò ìk,áBè ç÷åáBè äNòî ¨Ÿ¨£Ÿ¥¦§©§©©£¤

.ïåòä ìeî ïâé eðéNòL,eðéúôN íéøô äîlLðe ¤¨¦¨¥¤¨Ÿ§©§¨¨¦§¨¥
éðôì äîlLð úBðaø÷ì íéøt íB÷îa.eðéúôN éecå E ¦§¨¦§¨§¨§©§¨§¨¤¦§¨¥

,eðòéLBé àì øeMà (ãàì ,åéðôì eøîàz íâå ©Ÿ¦¥§©Ÿ§§¨¨Ÿ

.íéøönî àìå øeMàî àì ,íãà úøæò ãBò Lwáðìò §©¥¤§©¨¨Ÿ¥©§Ÿ¦¦§©¦©
,ákøð àì ñeñíMnL ,íéøöî úøæò àéä Bæ Ÿ¦§¨¦¤§©¦§©¦¤¦¨

.íéñeqä eçìLð,eðéãé äNòîì.íéìéñtä elà ¦§§©¦§©£¥¨¥¥©§¦¦

,íBúé íçøé Ea øLàéäz Ecáì 'ä Ea øLà £¤§§ª©¨£¤§§©§§¦

.íéîBúé íçøîä äzà ,eðúå÷z(äàtøà ¦§¨¥©¨©§©¥§¦¤§¨
,íúáeLîæà ,älàä íéøáck ìàøNé eøîàé øLàk §¨¨©£¤Ÿ§¦§¨¥©§¨¦¨¥¤¨

.éa eãøîe ááBL Cøãa eëìäM äî ìò íäì çìñà¤§©¨¤©©¤¨§§¤¤¨¨§¦

,äáãð íáäàeéäé àlL óà ,éaì úáãða íúBà áäà Ÿ£¥§¨¨Ÿ©¨§¦§©¦¦©¤Ÿ¦§

.Cëì íééeàø(å,ìàøNéì ìhë äéäà,øîBìk §¦§¨¤§¤©©§¦§¨¥§©

.íìBòì øöòð ìhä ïéàL Bîk ìàøNiî éúáäà ÷ñtz àìŸ¦¨¥©£¨¦¦¦§¨¥§¤¥©©¤§¨§¨

éå,ïBðálk åéLøL CeèMtúé ìàøNé ìL åéLøLå §©¨¨¨©§¨§¨¨¨¤¦§¨¥¦§©§

.ïBðálä éöò éLøLk(æ,åéúB÷ðBé eëìéeèMtúé §¨§¥£¥©§¨¥§§¨¦§©§

.åéúBðáe åéða eaøúé ,øîBìk .íékøä åéôðò,úéfkïìéàk £¨¨¨©¦§©¦§©¨¨§¨©©¦§¦©

àeä ,íebøzä éôìe .äðMä ìk íéçì BlL íéìòäL úéæ©¦¤¤¨¦¤©¦¨©¨¨§¦©©§

.Lc÷nä úéa ìL äøBðnä øBà ìò æîøBì çéøå ¤¤©©§¨¤¥©¦§¨§¥©
,ïBðálkCìiL ,øîBìk .'ä Bëøa øLà äãOä çéø Bîk ©§¨§¥©©¨¤£¤¥§§©¤¥¥

àø÷pL Lc÷nä úéa ìò æîø àeäå .÷Bçøîì áBhä BîL§©§¥¨§¤¤©¥©¦§¨¤¦§¨

.ìàøNé ìL íäéúBðåò ïéaìnL íL ìò "ïBðáì"(ç,Blöá éáLBé eáLé.úçðå äáeLa ,"eáLé" ,øçà Leøt .ä"á÷ä ìL Blöa eñçéå eáeLiL elà §¨©¥¤©§¦£Ÿ¥¤¤¦§¨¥¨ª§¥§¦¥¤¨§¤¡§¦¤¥©¥¨ª§¨§©©

,ïâã eiçé."ïâck eiçé" Bîk àeäå ,"ë" äøñçå .íãàä úà äiçnL ïâcä Bîk ,ä"á÷ä úåöîa úò ìëa íîöò úà eiçé,ïôbë eçøôéåïôbäL §©¨¨§©¤©§¨§¨¥§¦§Ÿ§©¨¨¤§©¤¤¨¨¨©£¥¨§§§©©¨¨§¦§§©¨¤¤©¤¤

ì äðMî úBøt àéöBé ïâcäL ,"ïôbë eçøôéå ïâã eiçé" ,øçà Leøt .Lãçî äòéøæ éìaî äðL ìëa úBøt äàéöBî.ïôbä Bîk ,äòéøæ éìaî äðLBøëæ ¦¨¥§¨¨¨¦§¦§¦¨¥¨¨¥©¥§©¨¨§¦§§©¨¤¤©¨¨¦¥¦¨¨§¨¨¦§¦§¦¨§©¤¤¦§
,ïBðáì ïéék."ïBðáì" àø÷pä Lc÷nä úéáa ïéiä Ceqð ìò æîø àeäå .øúBéa çaLîä ïBðáì ïéék Bçéø(è,íéøôà.øîàé íéøôà,íéaöòì §¥§¨¥§¥§¨©§ª¨§¥§¤¤©¦©©¦§¥©¦§¨©¦§¨§¨¤§©¦¤§©¦Ÿ©©£©¦

.íéìéñtä úãBáòì,éúéðò éðà.épnî LwáiM äî ìk ìò Bì äðòà éðà ,ä"á÷ä øîàé æàå,epøeLàå.åéëøö ìk Bì úúì Ba çébLàå ìkzñàéðà ©£©©§¦¦£¦¨¦¦§¨Ÿ©£¦¤¡¤©¨©¤§©¥¦¤¦©£¤¤§©¥§©§¦©¨¥¨§¨¨£¦
,ïðòø LBøák.Bçéìöäì Bì éeöî ä"á÷ä àäé Ck ,õøàì ãò BLàø úà óôBëì øLôàL ,çìå ïðòø BúBéäa LBøaä õò Bîkéøt épnî,àöîð E ¦§©£¨§¥©§¦§©£¨§©¤¤§¨§¥¤Ÿ©¨¨¤¨§¥¨§©§¦¦¤¦¤§§¦§¨

.äàa ézàî EúáBè ìkL àeä éðà éøä(é,íá eìLké íéòùôeeìLké ,íé÷écvä Bîk íäa íéìéâø eéä àìå ,'ä éëøãì íéòLBtä eáeLé øLàk £¥£¦¤¨¨§¥¦¦¨¨Ÿ§¦¦¨§¨©£¤¨©§¦§©§¥§Ÿ¨§¦¦¨¤§©©¦¦¦¨§

xihtn - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàfä äøBzäæîíkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©¨¬©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½
íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ
ïcøiä-úà íéøár ízà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²

:dzLøì änLôçîäLî-ìà ýåýé øaãéå −̈¨§¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì äfä íBiä íöraèîøä-ìà äìr §¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿¤©Á

øLà áàBî õøàa øLà Báð-øä äfä íéøárä̈«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤½̈£¤−
éðà øLà ïrðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìr©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúððøLà øäa úîe Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³
énr-ìà óñàäå änL äìò äzàúî-øLàk E ©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º

éçà ïøäà:åénr-ìà óñàiå øää øäa Eàðìr ©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á
úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìrî øLà£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬
éúBà ízLc÷-àì øLà ìr ïö-øaãî Lã÷̈¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúaáðõøàä-úà äàøz ãâpî ék §−§¥¬¦§¨¥«¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤
éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà àBáú àì änLå§¨̧¨Æ´Ÿ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬

ôôô :ìàøNé¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

(128 'nr al zeiecreezd mgpn

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e(מז B‡B·na˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿
˜ÒBt ,‡·e ‡¯B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e ¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור
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הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד

øéèôîçîäfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−
:øîàìèîBáð-øä äfä íéøárä øä-ìà äìr ¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À

äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

.ïîéñ á"ìë ,íé÷åñô á"ð

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שבת שובה - בערים שונות בעולם קסד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:176:208:528:539:279:2710:3310:3219:0418:5719:3119:2318:3819:33באר שבע )ק(

6:156:188:508:519:259:2610:3110:3119:0518:5719:3219:2418:2819:34חיפה )ק(

6:156:188:508:519:259:2610:3110:3119:0819:0019:3019:2218:2219:32ירושלים )ק(

6:166:208:518:539:269:2710:3210:3219:0518:5719:3219:2418:3919:34תל אביב )ק(

6:126:208:448:489:319:3410:4010:4219:3619:2420:1019:5819:0820:11אוסטריה, וינה )ק(

6:426:338:538:479:299:2410:2810:2317:5918:0418:2718:3217:4518:43אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:176:258:498:539:359:3810:4310:4519:3619:2520:0919:5719:0920:10אוקראינה, אודסה )ק(

5:475:558:188:229:059:0910:1410:1619:1018:5819:4419:3218:4219:45אוקראינה, דונייצק )ק(

5:576:058:288:339:169:1910:2510:2719:2219:0919:5619:4318:5319:57אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:206:298:508:559:409:4410:5010:5219:5019:3720:2620:1219:2120:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:126:218:428:479:339:3610:4210:4419:4319:3020:1920:0519:1420:19אוקראינה, קייב )ק(

6:456:529:179:2110:0210:0411:1011:1120:0119:5020:3320:2219:3420:35איטליה, מילאנו )ק(

6:116:098:428:409:109:0810:1310:1118:1718:1518:3918:3717:5718:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:127:049:269:2110:019:5611:0010:5618:3518:4019:0219:0718:2119:17ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:098:0010:1710:1110:5510:4911:5311:4919:2119:2719:5119:5719:0820:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:356:419:099:129:499:5010:5610:5619:3719:2720:0619:5619:1120:08ארה״ב, בולטימור )ק(

6:236:298:579:009:379:3910:4510:4519:2819:1819:5719:4719:0119:59ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:246:298:579:009:389:4010:4510:4619:2819:1819:5819:4819:0220:00ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:587:049:319:3410:1310:1511:2011:2120:0619:5520:3620:2619:3920:38ארה״ב, דטרויט )ק(

6:597:029:349:3510:0810:0811:1411:1319:4319:3620:0920:0219:1920:12ארה״ב, האוסטון )ק(

6:266:309:019:029:379:3810:4310:4319:1719:0919:4419:3618:5219:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:017:049:369:3710:0910:0911:1411:1419:4019:3320:0519:5819:1720:08ארה״ב, מיאמי )ק(

6:186:248:528:559:339:3510:4010:4119:2419:1419:5419:4418:5819:56ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:166:238:508:539:319:3310:3910:4019:2419:1319:5419:4318:5719:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:396:349:049:019:349:3010:3510:3218:2618:2718:5018:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:557:059:259:3010:1710:2011:2611:2820:2820:1521:0520:5119:5921:05בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:567:069:269:3110:1710:2111:2711:2920:2820:1421:0420:5019:5921:05בלגיה, בריסל )ק(

6:176:118:398:359:109:0610:1010:0717:5617:5818:2018:2217:4018:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:055:598:278:238:588:549:589:5517:4517:4618:0918:1017:2818:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:136:238:428:489:349:3810:4410:4619:4719:3320:2420:0919:2020:24בריטניה, לונדון )ק(

6:186:298:468:529:419:4510:5210:5419:5819:4420:3720:2219:3120:38בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:176:278:468:529:409:4410:5010:5219:5419:4020:3220:1819:2520:33גרמניה, ברלין )ק(

6:406:499:109:1510:0110:0411:1011:1220:0919:5620:4520:3219:4120:46גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:206:148:408:369:129:0710:1210:0817:5517:5718:2018:2217:3918:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:246:258:588:589:299:2910:3310:3218:5318:4819:1719:1218:3119:21הודו, מומבאי )ח(

6:206:218:558:549:259:2510:3010:2918:4918:4419:1319:0718:2719:17הודו, פונה )ח(

6:026:108:348:389:219:2410:3010:3119:2419:1219:5819:4518:5619:59הונגריה, בודפשט )ק(

6:276:339:019:049:419:4310:4910:5019:3319:2320:0319:5319:0720:05טורקיה, איסטנבול )ק(

6:557:009:299:3210:0810:0911:1511:1519:5519:4620:2320:1419:2920:25יוון, אתונה )ק(

6:246:328:569:009:429:4510:5110:5219:4419:3320:1820:0619:1720:19מולדובה, קישינב )ק(

:íá eìLké íérLôe íá eëìéæçéEBîk ìû-éî ¥´§¨« ½«Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦¥´¨À
ì òLt-ìr øáòå ïBr àNð-àì Búìçð úéøàL Ÿ¥³¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ

:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçäèéáeLé ¤«¡¦³¨©Æ©½¦«¨¥¬¤−¤«¨´
éìLúå eðéúðBr Laëé eðîçøéíé úBìöîa C §©«£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈

:íúàhç-ìkëíäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz ¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤Æ§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®
:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLà£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

íéòLBtä ìò øîàð äæå .Cøcä øékî BðéàL íãàk ,íää¤§¨¨¤¥©¦©¤¤§¤¤¡©©©§¦

ä"á÷ä ,íìL áìa íéáMä ìáà .íòLt Cøãa ãBò íalL¤¦¨§¤¤¦§¨£¨©¨¦§¥¨¥

.íøæòé(çé,ïåò àNð.ïåò ìò øtëî,òLt ìò øáòå ©©§¥Ÿ¥¨Ÿ§©¥©¨Ÿ§Ÿ¥©¤©
ì Ba çébLäì òLtä ìò ãîBò Bðéà ,øîBìk,ìeîb åéìò ílL §©¥¥©©¤©§©§¦©§©¥¨¨§

.epàøé àì elàk òLtä ìò øáBò àlàì,Búìçð úéøàL ¤¨¥©©¤©§¦Ÿ¦§¤¦§¥¦©£¨
.ìàBbä àBáa eøàMiL íúBàì,Btà ãòì ÷éæçä àìóà §¨¤¦¨£§©¥Ÿ¤¡¦¨©©©

äðôé àì ,íäéNòî éôì úeìbäî eàöé àlL íéáiç eéäL ét ìò©¦¤¨©¨¦¤Ÿ¥§¥©¨§¦©£¥¤Ÿ¦§¤

.íäéNòî ìà ãòì(èé,eðéúBðåò ùaëéLáBkL íãàk ¨©¤©£¥¤¦§Ÿ£Ÿ¥§¨¨¤¥

.äàøé àlL åéìâø úçz øácéìLúåìk íé úBìeöîa C ¨¨©©©§¨¤Ÿ¥¨¤§©§¦¦§¨¨
,íúàhçízëìLä elàk íäéìò ùðòì eøëfé àì ,øîBìk ©Ÿ¨§©Ÿ¦¨§©£Ÿ£¥¤§¦¦§©§¨

.eàøé àlL íiä ÷îòa(ë,'åâå á÷òéì úîà ïzz §Ÿ¤©¨¤Ÿ¥¨¦¥¡¤§©£Ÿ
éøác eðì úîàä ,øîBìk"'åâå äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe" á÷òéì zçèáäL E(ci,gk ziy`xa)zòaLð øLàëå ,íäøáà ìL Bcñç ìeîb íeìLz äéäé äæå , §©©£¥¨§¨¤¤¦§©§¨§©£Ÿ¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨§¤¦§¤©§§©§¤©§¨¨§©£¤¦§©§¨

"'åâå åéáéBà øòL úà Eòøæ Løéå ...ézòaLð éa" ÷çöé ìL Búã÷òa íã÷ éîéî eðéúBáàì(fiÎfh,ak ziy`xa)íäøáà úBáàä úùìL ììBk "eðéúBáàì zòaLð øLà"å . ©£¥¦¥¤¤©£¥¨¤¦§¨¦¦§©§¦§¦©©§£¥©©§¨©£¤¦§©§¨©£¥¥§Ÿ¤¨¨©§¨¨

.á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קסה לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שבת שובה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:176:208:528:539:279:2710:3310:3219:0418:5719:3119:2318:3819:33באר שבע )ק(

6:156:188:508:519:259:2610:3110:3119:0518:5719:3219:2418:2819:34חיפה )ק(

6:156:188:508:519:259:2610:3110:3119:0819:0019:3019:2218:2219:32ירושלים )ק(

6:166:208:518:539:269:2710:3210:3219:0518:5719:3219:2418:3919:34תל אביב )ק(

6:126:208:448:489:319:3410:4010:4219:3619:2420:1019:5819:0820:11אוסטריה, וינה )ק(

6:426:338:538:479:299:2410:2810:2317:5918:0418:2718:3217:4518:43אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:176:258:498:539:359:3810:4310:4519:3619:2520:0919:5719:0920:10אוקראינה, אודסה )ק(

5:475:558:188:229:059:0910:1410:1619:1018:5819:4419:3218:4219:45אוקראינה, דונייצק )ק(

5:576:058:288:339:169:1910:2510:2719:2219:0919:5619:4318:5319:57אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:206:298:508:559:409:4410:5010:5219:5019:3720:2620:1219:2120:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:126:218:428:479:339:3610:4210:4419:4319:3020:1920:0519:1420:19אוקראינה, קייב )ק(

6:456:529:179:2110:0210:0411:1011:1120:0119:5020:3320:2219:3420:35איטליה, מילאנו )ק(

6:116:098:428:409:109:0810:1310:1118:1718:1518:3918:3717:5718:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:127:049:269:2110:019:5611:0010:5618:3518:4019:0219:0718:2119:17ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:098:0010:1710:1110:5510:4911:5311:4919:2119:2719:5119:5719:0820:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:356:419:099:129:499:5010:5610:5619:3719:2720:0619:5619:1120:08ארה״ב, בולטימור )ק(

6:236:298:579:009:379:3910:4510:4519:2819:1819:5719:4719:0119:59ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:246:298:579:009:389:4010:4510:4619:2819:1819:5819:4819:0220:00ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:587:049:319:3410:1310:1511:2011:2120:0619:5520:3620:2619:3920:38ארה״ב, דטרויט )ק(

6:597:029:349:3510:0810:0811:1411:1319:4319:3620:0920:0219:1920:12ארה״ב, האוסטון )ק(

6:266:309:019:029:379:3810:4310:4319:1719:0919:4419:3618:5219:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:017:049:369:3710:0910:0911:1411:1419:4019:3320:0519:5819:1720:08ארה״ב, מיאמי )ק(
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קסו
ycew zaye dpyd y`xc 'ae '` lil axrl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לטלטל  אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב חול
שם  שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד

dpyd y`x ly '` lil axr

בלילה  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
השנה. ראש של השני

להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השנה. ראש לפני

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אופן  בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר להדליק

מברכים: כן ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שבת שובה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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6:406:489:129:169:5810:0111:0711:0820:0119:4920:3520:2319:3320:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(
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קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי
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הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

oiliyaz aexir

לזכות  אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח החג, כניסת לפני השנה, ראש ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל ידו על



קסז
ycew zaye dpyd y`xc 'ae '` lil axrl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לטלטל  אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב חול
שם  שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד

dpyd y`x ly '` lil axr

בלילה  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
השנה. ראש של השני

להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly 'a lil

הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השנה. ראש לפני

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axrl zexp zwlcd zevn xcq
אופן  בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר להדליק

מברכים: כן ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שבת שובה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:216:228:558:559:269:2610:3110:3018:5018:4519:1419:0918:2819:18מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:596:489:018:549:439:3610:4010:3518:0118:0818:3218:3917:4918:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:425:458:188:188:518:519:569:5618:2518:1818:5018:4318:0118:53נפאל, קטמנדו )ח(

7:016:599:329:3010:019:5911:0311:0119:0919:0619:3119:2918:4919:37סינגפור, סינגפור )ח(

5:475:578:168:229:099:1310:1910:2119:2319:1020:0119:4718:5420:02פולין, ורשא )ק(

6:126:088:398:369:089:0510:0910:0718:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:027:099:349:3810:1910:2211:2711:2920:1920:0720:5120:4019:5120:52צרפת, ליאון )ק(

7:077:169:389:4310:2710:3011:3611:3720:3320:2021:0820:5520:0421:08צרפת, פריז )ק(

5:505:498:228:218:518:509:549:5318:0217:5918:2518:2217:4218:30קולומביה, בוגוטה )ח(

6:416:489:159:189:5710:0011:0511:0619:5319:4220:2420:1319:2620:25קנדה, טורונטו )ק(

6:166:238:488:529:339:3510:4110:4219:3219:2020:0419:5219:0420:05קנדה, מונטריאול )ק(

6:186:238:538:559:309:3110:3610:3619:1219:0419:4019:3118:4719:42קפריסין, לרנקה )ק(

7:037:149:299:3610:2710:3211:3811:4020:4820:3321:2921:1320:1821:29רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:346:468:599:0710:0010:0411:1111:1320:2420:0821:0520:4919:5321:05רוסיה, מוסקבה )ק(

6:406:489:129:169:5810:0111:0711:0820:0119:4920:3520:2319:3320:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:456:539:169:2110:0310:0611:1211:1320:0619:5420:4020:2719:3820:41שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:418:409:109:1010:1410:1318:3018:2518:5318:4818:0818:57תאילנד, בנגקוק )ח(

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

oiliyaz aexir

לזכות  אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח החג, כניסת לפני השנה, ראש ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל ידו על
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