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ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

 רישום כמנויים
ל"דבר מלכות"

לכל הרוצים והמעוניינים

שלום וברכה!

בתקופה הקרובה תחל התארגנות שונה בהפצת ה"דבר מלכות"

 כל המעוניין ב"דבר מלכות" יירשם באתר
www.dvarmalchus.org/Register.aspx 

Israel@DvarMalchus.org :או ישלח אימייל ל

 וימלא את הפרטים הנחוצים

שבוע  מידי  בודדת  מלכות"  "דבר  חוברת  לביתו  לקבל  המעוניין  כל 
יחוייב ב - 25 ש"ח לחודש.

כל המעוניין לקבל כמויות גדולות כפי שהיה עד עכשיו )על ידי העיתון 
ידיעות אחרונות כרגיל( יצטרך להזמין לפחות 5 חוברות "דבר מלכות" 

לשבוע כאשר העלות החדשית לכל חוברת תהיה 10 ש"ח לחודש.

נא לשים לב: כרגע עד שיתבהר המצב הרי משלוחים הביתה הם רק 
לחוברת אחת )אלא אם רוצים כמה משלוחים לאותה כתובת( ואילו 
האפשרות כמו שהייתה עד היום על ידי העיתון ידיעות אחרונות היא 
מ - 5 חוברות והלאה. וכמובן צריכים לציין ולסכם עם אותם חנויות 

שיסכימו לקבל עבורכם. ולשלוח לנו את הכתובת שלהם.

בשאר חלקי העולם נודיע ספציפית לכל מקום ומקום.

היות ואנו רק גוף בשר ודם ויכול להיות שתהיה תקופת הרצה שאיננו 
בטוחים שהכול יהיה כפי שצריך כך שאם תהיינה טעויות אנו מבקשים 

מראש את סליחתכם.
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ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

שלום וברכה!

כדי לעודד את הלימוד והעיון ב"דבר מלכות" 

הרי בקרוב נצא בעז"ה עם 

פרסי עידוד ומלגות 
מידי חודש בחודשו

לאלו שיירשמו כמנויים ויכתבו באופן רציני 

על מה שמופיע ב"דבר מלכות".

המלגות יהיו על תורתו של הרבי בסכומים:
₪ 10,000

₪ 5,000
₪ 2,000

 על שאר דברי התורה
יינתנו בעז"ה מלגות חדשיות בסכומים הבאים:

₪ 5,000
₪ 3,000
₪ 1,000

 מעבר לכך תהיה הגרלה לכל המנויים בארץ ישראל על

3 כרטיסי טיסה לרבי.

כל האמור לעיל ייעשה רק לאחר בדיקה וכו' שתעמוד בחוקי המדינה 
וכו' ועל כך תינתן בעז"ה ידיעה מאוחר יותר.

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

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

åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî (äøåú ìù øçà øôñ
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."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä
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:'ä éùòî íéìåãâå àåä êåøá ùåã÷ä äùòîá øáãé ãáëðå øö÷ øåîæîäå ,úåéúåà 'â íéðåøçà íé÷åñô 'ááå úåéúåà éðù ÷åñô ìëáå á"àá øîàð øåîæîä äæ

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

:ýåýéä:Búéøa íìBòì økæé åéàøéì ïúð óøèåúìçð íäì úúì Bnòì ãébä åéNòî çk §Ÿ̈«−¤¤¨©´¦«¥¨®¦§−Ÿ§¨´§¦«´Ÿ©−©«£¨¦¦´§©®¨¥¬¹̈¤À©«£©¬
:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä
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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¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
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:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מפורים קטן בדבר פתיחת הדואר וכו'

ויהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבם בתוככי לבב כל ישראל לטובה בטוב הנראה והנגלה, אשר 

ישתמשו בהנ"ל לבשר ולקבל בשורות טובות בגשמיות וברוחניות גם יחד הן בענינים הכללים והן בענינים 

הפרטים אשר זה לזה מסייע ומוסיף,

וכיון שנמצאים אנו בימי חדש אדר ומאדר לאדר ומסמך גאולה לגאולה אדר לניסן, הנה מעקבתא 

הגאולה  לתכלית  ותומ"י  דידן  ובעגלא  וממנה  דגאולה  לאתחלתא  בתכ"י  מאתנו  כאו"א  יזכו  דמשיחא 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו אשר אז יקוים ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ועד לנחלה בלי 

מצרים.

בברכה לבשו"ט.

ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

שלום וברכה!

כדי לעודד את הלימוד והעיון ב"דבר מלכות" 

הרי בקרוב נצא בעז"ה עם 

פרסי עידוד ומלגות 
מידי חודש בחודשו

לאלו שיירשמו כמנויים ויכתבו באופן רציני 

על מה שמופיע ב"דבר מלכות".

המלגות יהיו על תורתו של הרבי בסכומים:
₪ 10,000

₪ 5,000
₪ 2,000

 על שאר דברי התורה
יינתנו בעז"ה מלגות חדשיות בסכומים הבאים:

₪ 5,000
₪ 3,000
₪ 1,000

 מעבר לכך תהיה הגרלה לכל המנויים בארץ ישראל על

3 כרטיסי טיסה לרבי.

כל האמור לעיל ייעשה רק לאחר בדיקה וכו' שתעמוד בחוקי המדינה 
וכו' ועל כך תינתן בעז"ה ידיעה מאוחר יותר.

בהצלחה 

תהלים
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(dben izla dgpd)
˙‡Ê'וגֹו אדּומה פרה אלי ויקחּו גֹו' הּתֹורה ,1חּקת …ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ

את  מֹונין העֹולם ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי רׁש"י ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּופרׁש
ּבּה, יׁש טעם ּומה הּזאת הּמצוה מה  לֹומר ְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹיׂשראל
רׁשּות  ל אין מּלפני, היא ּגזרה חּקה, ּבּה ּכתב ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻלפיכ
ּפרה  ּבמצות ּׁשּכתּוב ּבמה הּדּיּוק וידּוע אחריה. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהרהר
היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות לפי הּתֹורה, חּקת זאת ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֻאדּומה

הּתֹורה  ענין והינּו2ּכללּות לא 3, ׁשּבּתֹורה, הּמצֹות ׁשּכל , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנקראֹות  הּמצֹות ּגם אּלא חּקים, ׁשּנקראֹות הּמצֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻרק
העליֹון  רצֹון ׁשהן הּוא ענינן עּקר ּומׁשּפטים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָעדּות

ּגזרּתי  ּגזרה חקקּתי חּקה ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, .4ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות ׁשּזה ׁשאף ּבזה, להֹוסיף ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָויׁש
הּתֹורה, מצֹות על ּבעּקר קאי הּתֹורה ענין ְְְְִִִֵַַַַָָָָָּכללּות
הרי  הּתֹורה, חּקת זאת נאמר ׁשּבּכתּוב ּכיון ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמּכלֿמקֹום,
הּמצֹות  ּכאׁשר ׁשּגם הינּו, עצמּה, הּתֹורה על ּגם קאי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזה
להיֹות  צרי והּׂשגה, הבנה הּוא ׁשענינּה ּבּתֹורה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָנמׁשכֹות

מהחכמה  ׁשּלמעלה הרצֹון  ּבחינת ׁשהם וזהּו5נרּגׁש , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רק  לא הינּו, אחריה, להרהר רׁשּות ל אין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרּוׁש
הּמצוה  ּבקּיּום חסֿוׁשלֹום לגרֹוע ּבֹו ׁשּיׁש הרהּור ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשלילת
הּוא  ענינֹו ׁשּכל להרהּור ּבנֹוגע ּגם אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבפעל,
ׁשּגם  (אף הענין והּׂשגת הבנת על לעמד ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹההׁשּתּדלּות
ׁשּזהּו ּבפעל), הּמצוה את ׁשּמקּים ּפׁשיטא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלאוֿהכי

ׁש אֹומרים זה על ּגם הּנה ּתֹורה, ׁשל רׁשּות ענין ל אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הבנת  על לעמֹוד יּוכל ׁשּלא הינּו, אחריה, ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָֹלהרהר
מהּׂשכל  למעלה להיֹותֹו ּתכליתֹו, עד הענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהּׂשגת
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ב).1) (יט, חוקת א).2)ר"פ (נו, חוקת ר"פ לקו"ת 3.1057)ראה ע' ח"ד לקו"ש גם במדב"ר 4)ראה ח. שם ג. חוקת תנחומא

ועוד. חוקת. 5.21)ר"פ הערה כג ע' תמוז המאמרים ספר ― מנחם תורת גם א).6)ראה (קכח, סי"ט אגה"ק תניא גם ראה
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'B‚Â ‰Óe„‡ ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê1L¯Ùe , …À««»¿ƒ¿≈∆»»¬»¿≈≈
Ï‡¯NÈ ˙‡ ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ÔËO‰L ÈÙÏ È"L¯ אל ובאים «ƒ¿ƒ∆«»»¿À»»ƒ∆ƒ¿»≈

בטענה  ישראל ‰f‡˙בני ‰Âˆn‰ ‰Ó ¯ÓBÏ אדומה פרה Óe‰של «««ƒ¿»«…«
ÌÚË הגיוני הסבר daאיזה ·˙k CÎÈÙÏ ,da LÈ הקדושֿברוךֿהוא ««≈»¿ƒ»»«»

,‰wÁ כלומר‡È‰ ‰¯Êb À»¿≈»ƒ
,ÈÙlÓ ודעת טעם עלֿפי שלא ƒ¿»«

¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡≈¿¿¿«¿≈
.‰È¯Á‡«¬∆»
˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה ¿»««ƒ

רבים  חסידות במאמרי הנשאלת

בפסוק  הלשון דיוק פי »¿Óa‰על
‰¯t ˙ÂˆÓa ·e˙kM∆»¿ƒ¿«»»
˙wÁ ˙‡Ê ‰Óe„‡¬»…À«

,‰¯Bz‰ היה שלכאורה אף «»
הפרה" חוקת "זאת לומר צריך

חוקת  "זאת שנאמר הטעם אלא

הוא  ÂˆnL˙התורה" ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t לא »»¬»ƒ

אלא  בלבד פרטית מצווה

‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk2, ¿»ƒ¿««»
eÈ‰Â3˙Bˆn‰ ÏkL , ¿«¿∆»«ƒ¿

,‰¯BzaL,הכלל מן יוצא בלי ∆«»
˙B‡¯˜pL ˙Bˆn‰ ˜¯ ‡Ï…««ƒ¿∆ƒ¿»

,ÌÈwÁ טעם להם אין כי Àƒ
שכלי  Ìbוהסבר ‡l‡ ,∆»«

˙e„Ú ˙B‡¯˜pL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿»≈
מסויים  לעניין ואות עדות הם כי

והחגים  השבת כמו

ÌÈËtLÓe מצוות שהם ƒ¿»ƒ
כמו  אנושי בשכל גם שמובנות

גניבה  ואיסור ואם אב כיבוד

הללו  המצוות גם »wÚƒ¯וגזילה,
ÔBˆ¯ Ô‰L ‡e‰ ÔÈÚƒ¿»»∆≈¿
‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»

ÏÎO‰Ó של שבכוחות (כשם ≈«≈∆
ע  הוא הרצון כוח האדם ניין נפש

בנפש  עמוק ויותר נעלה יותר

למעלה  כך השכל, כוח מאשר

העליון  הרצון כביכול, באלוקות,

שלמעלה), מהמוחין למעלה ÔÈÚהוא e‰fL אבל אדומה בפרה האמור ∆∆ƒ¿»
המצוות  כל לגבי נכון דבר של Èz¯Êbלאמיתו ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰wÁ4, À»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ

מהשכל. שלמעלה הרצון היינו

‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL ‰fL Û‡L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«∆∆∆ƒ¿«»»¬»ƒ

,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÚ ¯wÚa È‡˜ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk הציוויים ¿»ƒ¿««»»≈¿ƒ»«ƒ¿«»
לעשות לא או wÁ˙לעשות ˙‡Ê ¯Ó‡ ·e˙kaL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«»∆¡«…À«

,‰¯Bz‰ למצוות רק מתייחס שלא Ê‰בלשון È¯‰ חוקת "זאת הפסוק «»¬≈∆
dÓˆÚ,מכוון ˜‡Èהתורה" ‰¯Bz‰ ÏÚ Ìb היא התורה גם שבעצם »≈«««»«¿»

L‡k¯"חוקה" ÌbL ,eÈ‰«¿∆««¬∆
˙BÎLÓ ˙Bˆn‰ לידי ובאות «ƒ¿ƒ¿»

וגילוי  dÈÚLביטוי ‰¯Bza«»∆ƒ¿»»
‰‚O‰Â ‰·‰ ‡e‰,שכלית «»»¿«»»

ומובנת  נלמדת התורה שהרי

השכל  BÈ‰Ï˙באמצעות  CÈ¯»̂ƒƒ¿
Lb¯ כאשר גם במצוות ƒ¿»

בתורה  אותן ≈∆Ì‰Lלומדים
‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆¿«¿»

‰ÓÎÁ‰Ó5,והשכלe‰ÊÂ ≈«»¿»¿∆
˙eL¯ EÏ ÔÈ‡ Le¯t‰«≈≈¿¿

,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï אחרי ¿«¿≈«¬∆»
אדומה, פרה של המצווה

המצוות  כל אחרי ולמעשה

,eÈ‰ היא ¯˜שהכוונה ‡Ï «¿…«
Ba LiL ¯e‰¯‰ ˙ÏÈÏL¿ƒ«ƒ¿∆≈
Ìei˜a ÌBÏLÂŒÒÁ ÚB¯‚Ïƒ¿««¿»¿ƒ
Ìb ‡l‡ ,ÏÚÙa ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿…«∆»«

¯e‰¯‰Ï Ú‚Ba של במובן ¿≈«¿ƒ¿
וערעור  ‰e‡ספק BÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»

˙eÏczL‰‰והמאמץ„ÓÚÏ «ƒ¿«¿«¬…
ÔÈÚ‰ ˙‚O‰Â ˙·‰ ÏÚ««»«¿«»«»ƒ¿»
ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa ÌbL Û‡)«∆«¿«»ƒ
˙‡ Ìi˜nL ‡ËÈLt¿ƒ»∆¿«≈∆

ÏÚÙa ‰Âˆn‰ גם ובוודאי  «ƒ¿»¿…«
טעמי  את יבין ולא יידע לא אם

המצווה  את יקיים עדיין המצווה,

ÏLבפועל), ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
‰¯Bz הבנה שעניינה הוא »

בשכל, ÏÚוהשגה Ìb ‰p‰ƒ≈««
EÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê∆¿ƒ∆≈¿
,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¿̄¿«¿≈«¬∆»

,eÈ‰ ההשתדלות כל שעם «¿
לדעת  האדם על והמאמץ,

ÏÚ „BÓÚÏ ÏÎeÈ ‡lL∆…««¬«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ï ,B˙ÈÏÎz „Ú ÔÈÚ‰ ˙‚O‰Â ˙·‰«»«¿«»«»ƒ¿»««¿ƒƒ¿¿«¿»≈«≈∆

‰·‰‰Â6 למעלה הוא שהרצון וכיוון העליון, ברצון מדובר סוף סוף כי ¿««»»
אפשר  אי עדיין התורה בשכל והתלבש ירד הרצון כאשר גם הרי מהשכל,
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ה  ...........................................קיב ,קיאלים י תהמזמור  )ב
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זקע  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט
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  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

טקע  ........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

פק  ..........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פבק  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב
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צאק  .........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד

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



ז

,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,xc` s"k

(dben izla dgpd)
˙‡Ê'וגֹו אדּומה פרה אלי ויקחּו גֹו' הּתֹורה ,1חּקת …ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ

את  מֹונין העֹולם ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי רׁש"י ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּופרׁש
ּבּה, יׁש טעם ּומה הּזאת הּמצוה מה  לֹומר ְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹיׂשראל
רׁשּות  ל אין מּלפני, היא ּגזרה חּקה, ּבּה ּכתב ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻלפיכ
ּפרה  ּבמצות ּׁשּכתּוב ּבמה הּדּיּוק וידּוע אחריה. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהרהר
היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות לפי הּתֹורה, חּקת זאת ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֻאדּומה

הּתֹורה  ענין והינּו2ּכללּות לא 3, ׁשּבּתֹורה, הּמצֹות ׁשּכל , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּנקראֹות  הּמצֹות ּגם אּלא חּקים, ׁשּנקראֹות הּמצֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻרק
העליֹון  רצֹון ׁשהן הּוא ענינן עּקר ּומׁשּפטים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָעדּות

ּגזרּתי  ּגזרה חקקּתי חּקה ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, .4ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות ׁשּזה ׁשאף ּבזה, להֹוסיף ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָויׁש
הּתֹורה, מצֹות על ּבעּקר קאי הּתֹורה ענין ְְְְִִִֵַַַַָָָָָּכללּות
הרי  הּתֹורה, חּקת זאת נאמר ׁשּבּכתּוב ּכיון ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמּכלֿמקֹום,
הּמצֹות  ּכאׁשר ׁשּגם הינּו, עצמּה, הּתֹורה על ּגם קאי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזה
להיֹות  צרי והּׂשגה, הבנה הּוא ׁשענינּה ּבּתֹורה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָנמׁשכֹות

מהחכמה  ׁשּלמעלה הרצֹון  ּבחינת ׁשהם וזהּו5נרּגׁש , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רק  לא הינּו, אחריה, להרהר רׁשּות ל אין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרּוׁש
הּמצוה  ּבקּיּום חסֿוׁשלֹום לגרֹוע ּבֹו ׁשּיׁש הרהּור ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשלילת
הּוא  ענינֹו ׁשּכל להרהּור ּבנֹוגע ּגם אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּבפעל,
ׁשּגם  (אף הענין והּׂשגת הבנת על לעמד ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹההׁשּתּדלּות
ׁשּזהּו ּבפעל), הּמצוה את ׁשּמקּים ּפׁשיטא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלאוֿהכי

ׁש אֹומרים זה על ּגם הּנה ּתֹורה, ׁשל רׁשּות ענין ל אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הבנת  על לעמֹוד יּוכל ׁשּלא הינּו, אחריה, ְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָֹלהרהר
מהּׂשכל  למעלה להיֹותֹו ּתכליתֹו, עד הענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהּׂשגת

.6וההבנה  ְַַָָ
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ב).1) (יט, חוקת א).2)ר"פ (נו, חוקת ר"פ לקו"ת 3.1057)ראה ע' ח"ד לקו"ש גם במדב"ר 4)ראה ח. שם ג. חוקת תנחומא

ועוד. חוקת. 5.21)ר"פ הערה כג ע' תמוז המאמרים ספר ― מנחם תורת גם א).6)ראה (קכח, סי"ט אגה"ק תניא גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ‰Óe„‡ ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê1L¯Ùe , …À««»¿ƒ¿≈∆»»¬»¿≈≈
Ï‡¯NÈ ˙‡ ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â ÔËO‰L ÈÙÏ È"L¯ אל ובאים «ƒ¿ƒ∆«»»¿À»»ƒ∆ƒ¿»≈

בטענה  ישראל ‰f‡˙בני ‰Âˆn‰ ‰Ó ¯ÓBÏ אדומה פרה Óe‰של «««ƒ¿»«…«
ÌÚË הגיוני הסבר daאיזה ·˙k CÎÈÙÏ ,da LÈ הקדושֿברוךֿהוא ««≈»¿ƒ»»«»

,‰wÁ כלומר‡È‰ ‰¯Êb À»¿≈»ƒ
,ÈÙlÓ ודעת טעם עלֿפי שלא ƒ¿»«

¯‰¯‰Ï ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡≈¿¿¿«¿≈
.‰È¯Á‡«¬∆»
˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה ¿»««ƒ

רבים  חסידות במאמרי הנשאלת

בפסוק  הלשון דיוק פי »¿Óa‰על
‰¯t ˙ÂˆÓa ·e˙kM∆»¿ƒ¿«»»
˙wÁ ˙‡Ê ‰Óe„‡¬»…À«

,‰¯Bz‰ היה שלכאורה אף «»
הפרה" חוקת "זאת לומר צריך

חוקת  "זאת שנאמר הטעם אלא

הוא  ÂˆnL˙התורה" ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t לא »»¬»ƒ

אלא  בלבד פרטית מצווה

‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk2, ¿»ƒ¿««»
eÈ‰Â3˙Bˆn‰ ÏkL , ¿«¿∆»«ƒ¿

,‰¯BzaL,הכלל מן יוצא בלי ∆«»
˙B‡¯˜pL ˙Bˆn‰ ˜¯ ‡Ï…««ƒ¿∆ƒ¿»

,ÌÈwÁ טעם להם אין כי Àƒ
שכלי  Ìbוהסבר ‡l‡ ,∆»«

˙e„Ú ˙B‡¯˜pL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿»≈
מסויים  לעניין ואות עדות הם כי

והחגים  השבת כמו

ÌÈËtLÓe מצוות שהם ƒ¿»ƒ
כמו  אנושי בשכל גם שמובנות

גניבה  ואיסור ואם אב כיבוד

הללו  המצוות גם »wÚƒ¯וגזילה,
ÔBˆ¯ Ô‰L ‡e‰ ÔÈÚƒ¿»»∆≈¿
‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»

ÏÎO‰Ó של שבכוחות (כשם ≈«≈∆
ע  הוא הרצון כוח האדם ניין נפש

בנפש  עמוק ויותר נעלה יותר

למעלה  כך השכל, כוח מאשר

העליון  הרצון כביכול, באלוקות,

שלמעלה), מהמוחין למעלה ÔÈÚהוא e‰fL אבל אדומה בפרה האמור ∆∆ƒ¿»
המצוות  כל לגבי נכון דבר של Èz¯Êbלאמיתו ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰wÁ4, À»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ

מהשכל. שלמעלה הרצון היינו

‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL ‰fL Û‡L ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆«∆∆∆ƒ¿«»»¬»ƒ

,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÚ ¯wÚa È‡˜ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk הציוויים ¿»ƒ¿««»»≈¿ƒ»«ƒ¿«»
לעשות לא או wÁ˙לעשות ˙‡Ê ¯Ó‡ ·e˙kaL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆«»∆¡«…À«

,‰¯Bz‰ למצוות רק מתייחס שלא Ê‰בלשון È¯‰ חוקת "זאת הפסוק «»¬≈∆
dÓˆÚ,מכוון ˜‡Èהתורה" ‰¯Bz‰ ÏÚ Ìb היא התורה גם שבעצם »≈«««»«¿»

L‡k¯"חוקה" ÌbL ,eÈ‰«¿∆««¬∆
˙BÎLÓ ˙Bˆn‰ לידי ובאות «ƒ¿ƒ¿»

וגילוי  dÈÚLביטוי ‰¯Bza«»∆ƒ¿»»
‰‚O‰Â ‰·‰ ‡e‰,שכלית «»»¿«»»

ומובנת  נלמדת התורה שהרי

השכל  BÈ‰Ï˙באמצעות  CÈ¯»̂ƒƒ¿
Lb¯ כאשר גם במצוות ƒ¿»

בתורה  אותן ≈∆Ì‰Lלומדים
‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆¿«¿»

‰ÓÎÁ‰Ó5,והשכלe‰ÊÂ ≈«»¿»¿∆
˙eL¯ EÏ ÔÈ‡ Le¯t‰«≈≈¿¿

,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï אחרי ¿«¿≈«¬∆»
אדומה, פרה של המצווה

המצוות  כל אחרי ולמעשה

,eÈ‰ היא ¯˜שהכוונה ‡Ï «¿…«
Ba LiL ¯e‰¯‰ ˙ÏÈÏL¿ƒ«ƒ¿∆≈
Ìei˜a ÌBÏLÂŒÒÁ ÚB¯‚Ïƒ¿««¿»¿ƒ
Ìb ‡l‡ ,ÏÚÙa ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿…«∆»«

¯e‰¯‰Ï Ú‚Ba של במובן ¿≈«¿ƒ¿
וערעור  ‰e‡ספק BÈÚ ÏkL∆»ƒ¿»

˙eÏczL‰‰והמאמץ„ÓÚÏ «ƒ¿«¿«¬…
ÔÈÚ‰ ˙‚O‰Â ˙·‰ ÏÚ««»«¿«»«»ƒ¿»
ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa ÌbL Û‡)«∆«¿«»ƒ
˙‡ Ìi˜nL ‡ËÈLt¿ƒ»∆¿«≈∆

ÏÚÙa ‰Âˆn‰ גם ובוודאי  «ƒ¿»¿…«
טעמי  את יבין ולא יידע לא אם

המצווה  את יקיים עדיין המצווה,

ÏLבפועל), ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
‰¯Bz הבנה שעניינה הוא »

בשכל, ÏÚוהשגה Ìb ‰p‰ƒ≈««
EÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê∆¿ƒ∆≈¿
,‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¿̄¿«¿≈«¬∆»

,eÈ‰ ההשתדלות כל שעם «¿
לדעת  האדם על והמאמץ,

ÏÚ „BÓÚÏ ÏÎeÈ ‡lL∆…««¬«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ï ,B˙ÈÏÎz „Ú ÔÈÚ‰ ˙‚O‰Â ˙·‰«»«¿«»«»ƒ¿»««¿ƒƒ¿¿«¿»≈«≈∆

‰·‰‰Â6 למעלה הוא שהרצון וכיוון העליון, ברצון מדובר סוף סוף כי ¿««»»
אפשר  אי עדיין התורה בשכל והתלבש ירד הרצון כאשר גם הרי מהשכל,

תכליתו". "עד אותו ולהשיג להבין
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e"kyz'dח ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

אמֹור  אֹומר, ּתהא היא מלּמד אני אּלא ?לצֹור ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָנברא
להיֹות  הּקּב"ה ׁשּלּמדֹו ּומּנין מתֹוק. הּמר את עׂשה ,ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ

עץ  ה' וּיֹורהּו ה' אל וּיצעק ּכתיב מה ראה ,ּכ ,17אֹומר ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לׁשֹון  אּלא וּיֹורהּו אין וּיֹורהּו, ּכאן ּכתיב אין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוּיראהּו
האלקים  ּובּקׁש לּמדּבר יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון כּו'. ְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלּמּוד
 ֿ רּבֹונֹוֿׁשל מׁשה, לֹו אמר העגל), חטא (ּבגלל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכּלֹותן
עׂשה  ואֹומר מתּפּלל הוי ּבמרה לי אמרּת ּכ לא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹעֹולם,
ׁשל  מרירתן (המּתק) חלי עכׁשו ואף מתֹוק, הּמר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאת
מה  וזהּו הּמדרׁש). לׁשֹון ּכאן (עד א ֹותן ורּפא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשל  לׁשֹונֹות ּבׁשאר ולא ּדייקא, ויחל מׁשה, ויחל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּׁשּנאמר
ּפעּלתֹו על לרמז ּכדי הּכתּובים, ּבׁשאר ׁשּנזּכרּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻּתפּלה
ׁשל  מרירּותן מתיקּות) מּלׁשֹון (ויחל להמּתיק מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשל
 ֿ חס לכּלֹותן הּמחׁשבה נתּבּטלה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו מׁשה 18וׁשלֹום, לּולי להׁשמידם וּיאמר ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(ּכּמזּכר  מהׁשחית חמתֹו להׁשיב לפניו ּבּפרץ עמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבחירֹו

ׁשּלפניֿזה  ).19ּבּמאמר ְֲִֵֶֶַַָ

ּבאּור CÈLÓÓeג) ּבהקּדם יּובן זה ׁשענין ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּזהר  ּבּתניא 20לׁשֹון מאן 21(ׁשהּובא ( ְְֶַַַַָָָֹ

מרירּו וטעמין לנהֹורא מהּפכין חׁשֹוכא ּדי ְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָמּנכֹון
ּבכללּות  ׁשּנחלקת העבֹודה ענין ּכל ׁשּזהּו כּו', ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלמיתקא
ואתהּפכא  לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא עבֹודה, אֹופּני ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָלב'
חׁשֹוכא  ּדהפיכת הענין ּובאּור למיתקא. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָמרירּו

ּכתיב 22לנהֹורא  ּדהּנה ,23ולחׁש יֹום לאֹור אלקים וּיקרא ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
הּוא  ולילה והּגּלּוי, האֹור ענין הּוא ׁשּיֹום לילה, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָקרא
וגם  הּמדרגֹות, ּבכל יׁשנֹו זה וענין וההעלם. החׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹענין
ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ּבין החּלּוק ׁשּזהּו הּׁשמֹות, ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו והּגּלּוי, האֹור ענין הּוא הוי' ׁשמׁש24ׁשּׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
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פ"דֿה. שעהיוה"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓB‡ ‡‰z C‡È‰ E„nÏÓ È‡ ‡l‡ ?C¯BˆÏ ‡¯· צריכה מה ƒ¿»¿∆∆»¬ƒ¿«∆¿≈«¿≈≈

מרים, מים רואה כשאתה שלך התגובה Ck,להיות ¯BÓ‡ להתפלל עליך ¡»
˜B˙Ó ¯n‰ ˙‡ ‰NÚ.מתוקים מים להיות ייהפכו המרים ÔÈpÓeשהמים ¬≈∆««»ƒ«ƒ

,Ck ¯ÓB‡ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ B„nlL שהקדושֿברוךֿהוא למדנו מהיכן ∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»
לבקש  רבנו משה את לימד

למים  יתהפכו המרים שהמים

È˙k·מתוקים  ‰Ó ‰‡¿̄≈«¿ƒ
היו  שהמים לכך בהמשך בתורה

‰'משה ÚˆiÂ˜מרים  Ï‡ «ƒ¿«∆
ıÚ '‰ e‰¯BiÂ17 אל וישלך «≈≈

המים, וימתקו ≈¿»»e‰‡¯iÂהמים
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ הכתוב אלא ≈¿ƒ»

ואומר  ‡ÔÈמדייק ,e‰¯BiÂ«≈≈
„enÏ ÔBLÏ ‡l‡ e‰¯BiÂ«≈∆»¿ƒ
לכך  שבנוסף היינו והוראה

הראה  שהקדושֿברוךֿהוא

את  שימתיק העץ את למשה

לימוד  גם כאן היה המים,

לבקש ומה איך eÎ'.והוראה
יותר  e‡aLמאוחר ÔÂÈk≈»∆»

Lw·e ¯a„nÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ≈
ÏÏ‚a) Ô˙BlÎÏ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«»ƒ¿«
BÏ ¯Ó‡ ,(Ï‚Ú‰ ‡ËÁ≈¿»≈∆»«
,ÌÏBÚŒÏLŒBBa¯ ,‰LÓ…∆ƒ∆»
‰¯Óa ÈÏ z¯Ó‡ Ck ‡Ï…»»«¿»ƒ¿»»
‰NÚ ¯ÓB‡Â Ïlt˙Ó ÈÂ‰¡≈ƒ¿«≈¿≈¬≈
Û‡Â ,˜B˙Ó ¯n‰ ˙‡∆««»¿«

ÂLÎÚ כפי ממך מבקש הריני «¿»
באותה  לבקש אותי שלימדת

Ô˙¯È¯Óשעה  (˜zÓ‰) ÈÏÁ¬≈«¿≈¿ƒ»»
Ô˙B‡ ‡t¯Â Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿«≈»
.(L¯„n‰ ÔBLÏ Ô‡k „Ú)«»¿«ƒ¿»
ÏÁÈÂ ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡««¿«

,‰LÓ ומספר מדייק והכתוב …∆
עם  למען משה תפילת על

בלשון  ÈÈc˜‡,ישראל ÏÁÈÂ«¿«»¿»
ÏL ˙BBLÏ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿∆

ÏL B˙lÚt ÏÚ ÊÓ¯Ï È„k ,ÌÈ·e˙k‰ ¯‡La e¯kÊpL ‰lÙz¿ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿À»∆
,Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙e¯È¯Ó (˙e˜È˙Ó ÔBLlÓ ÏÁÈÂ) ˜ÈzÓ‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈

מרירות  של במצב היו שעה העגל שבאותה חטא ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בעקבות
משה עלֿידי  של ופעולתו Ô˙BlÎÏתפילתו ‰·LÁn‰ ‰Ïha˙ƒ¿«¿»««¬»»¿«»

·e˙kL BÓÎe ,ÌBÏLÂŒÒÁ18 העגל חטא על Ó‡iÂ¯בתהלים «¿»¿∆»«…∆

B˙ÓÁ ·ÈL‰Ï ÂÈÙÏ ı¯ta „ÓÚ B¯ÈÁa ‰LÓ ÈÏeÏ Ì„ÈÓL‰Ï¿«¿ƒ»≈…∆¿ƒ»««∆∆¿»»¿»ƒ¬»
‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡na ¯kÊnk) ˙ÈÁL‰Ó19,זו שנה בפורים שנאמר ≈«¿ƒ«À¿»««¬»∆ƒ¿≈∆

).תשכ"ו 
¯Ó‡na CÈLÓÓe הצמחֿצדק,‚) אדמו"ר של Ê‰הנזכר ÔÈÚL של «¿ƒ««¬»∆ƒ¿»∆

ותפילתו  פעולתו משה", "ויחל

המר  את להפוך רבנו משה של

c˜‰aלמתוק Ô·eÈ¯e‡a Ì »¿∆¿≈≈
¯‰f‰ ÔBLÏ20‡·e‰L) ¿«…«∆»

‡Èza21Èc ÔBÎpÓ Ô‡Ó ( ««¿»»ƒ¿ƒ
‡¯B‰Ï ÔÈÎt‰Ó ‡ÎBLÁ¬»¿«¿ƒƒ¿»
‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Ó ÔÈÓÚËÂ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

,'eÎ רבי שכאשר בזוהר מסופר

להיכלו  לעלות רצה חייא

שמעון  רבי של עדן) בגן (הרוחני

המכריז  קול שמע יוחאי, בר

הפכו  אשר מכם מי ואומר:

למתוק  מר וטעם לאור חושך

עדיין  (בהיותם לכאן בואם טרם

היכולים  הם הזה), בעולם

שלי  ההיכל אל ∆∆e‰fLלהיכנס
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ Ïk התוכן »ƒ¿«»¬»

ה' עבודת של הפנימי הרוחני

'·Ï ˙eÏÏÎa ˙˜ÏÁpL∆∆¿∆∆ƒ¿»¿
‡Ît‰˙‡ ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»ƒ¿«¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ הפיכת ¬»ƒ¿»
לאור  «¿»¿Ît‰˙‡Â¿ƒ‡חושך

‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Ó מר והפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»
.למתוק 

˙ÎÈÙ‰c ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¬ƒ«
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ22, חושך ¬»ƒ¿»

È˙k·לאור, ‰p‰c23 בבריאת ¿ƒ≈¿ƒ
B‡Ï¯העולם  ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»

,‰ÏÈÏ ‡¯˜ CLÁÏÂ ÌBÈ¿«…∆»»»¿»
¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌBiL∆ƒ¿«»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ,Èelb‰Â¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÈÚÂ .ÌÏÚ‰‰Â CLÁ‰«…∆¿«∆¿≈¿ƒ¿»

‰Ê גילוי וחושך, אור של ∆
‰B‚¯„n˙,והעלם, ÏÎa BLÈ היא שבו מצב ייתכן ודרגה דרגה שבכל ∆¿¿»««¿≈

ובהעלם  בחושך היא שבו מצב וייתכן ומתגלית, ÔÈÚaמאירה Ì‚Â¿«¿ƒ¿«
,˙BÓM‰ העלם הוא שעניינם שמות ויש וגילוי אור הוא שעניינם שמות יש «≈

‰elÁ˜והסתר e‰fL ההבדלÌML ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ ÔÈa ∆∆«ƒ≈«≈¬»»∆¡…ƒ∆≈
·e˙kL BÓk ,Èelb‰Â ¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰24'ÈÂ‰ LÓL והרי ¬»»ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»∆∆¬»»
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‰p‰Â'גֹו אדּומה פרה אלי ּדויקחּו הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
ּכדי  הּוא הּתֹורה) חּקת זאת נאמר זה ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֻ(ׁשעל

הּטמאה  אבֹות אבי מת, ּבטמאת ׁשּנטמא מי ,7לטהר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
ּבּמדרׁש וכדאיתא ּביֹותר, חמּורה טמאה ּכל 8ׁשּזֹוהי על ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ

טמאתֹו לֹו אֹומר למׁשה, הקּב"ה אֹומר ׁשהיה ודבר ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֻּדבר
אמר  הּכהנים, אל אמ ֹור לפרׁשת ׁשהּגיע ּכיון ְְֱֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוטהרתֹו,
ּתהא  ּבמה זה, נטמא אם רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם, מׁשה, ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹלֹו
ׁשל  ּפניו נתּכרּכמּו ׁשעה ּבאֹותּה הׁשיבֹו. לא ְְְְֱֳִִֶַָָָָָָָֹטהרתֹו.
הקּב"ה  לֹו אמר אדּומה ּפרה לפרׁשת ׁשהּגיע ּכיון ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה.

אמר  כּו', טהרתֹו זֹו וכי 9כּו' רּבֹונֹוֿׁשלֿעֹולם, לפניו ְְֳִִֶַָָָָָָ
חּקת  זאת ּדכתיב כּו' היא חּקה הקּב"ה אמר  היא. ְֳִִִִַַַָָָָָָֹֻֻטהרה
עלֿידי  מת טמאת טהרת ענין מהּו להבין וצרי ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָֻהּתֹורה.
ּדקּבילת  אדּומה, ׁשּפרה ידּוע ׁשהרי ּדוקא, אדּומה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּפרה

ׂשמאלא  ּביֹותר 10מן קׁשֹות ּגבּורֹות ּבחינת היא ,11, ְְְְִִִֵַָָָ
טמאת  טהרת ענין נעׂשה ּדוקא עלֿידּה ְְְְֲֳִִֵַַַַַַַַָָָָָֻואףֿעלּֿפיֿכן,

ֵמת.

ׁשל ÔÈ·‰Ïeב) ּבּמאמר המבאר ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
היא  (ׁשהּׁשנה צדק' ה'צמח אדמּו"ר ְִֶֶֶֶַַַַָָכ"ק

הּפסּוק  על ׁשּלֹו) להסּתּלקּותֿהּלּולא הּמאה ויחל 12ׁשנת ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָ
ּדאיתא 13מׁשה  (ׁשּבּקׁש)14ּבּמדרׁש, מׁשה, ויחל מהּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(מתיקּות  חּלּוי לׁשֹון ויחל מתֹוק, הּמר את ),15עׂשה ְְְֲִִֵֶַַַַָ
וּיבאּו ׁשם ּכתיב מה למרה, יׂשראל ׁשּבא ּו ּכיון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכיצד,

הּללּו16מרתה  הּמים ואמר, ּבלּבֹו מהרהר מׁשה התחיל , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּקּב"ה  לֹו אמר ּבהן. לעֹולם יׁש הנּיה מה נבראּו, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָלּמה
ׁשּלא  ּבעֹולם ּדבר יׁש הן? ידי מעׂשי ולא ּכן. ּתאמר ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹלא
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ט e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

אמֹור  אֹומר, ּתהא היא מלּמד אני אּלא ?לצֹור ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָנברא
להיֹות  הּקּב"ה ׁשּלּמדֹו ּומּנין מתֹוק. הּמר את עׂשה ,ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ

עץ  ה' וּיֹורהּו ה' אל וּיצעק ּכתיב מה ראה ,ּכ ,17אֹומר ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לׁשֹון  אּלא וּיֹורהּו אין וּיֹורהּו, ּכאן ּכתיב אין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוּיראהּו
האלקים  ּובּקׁש לּמדּבר יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון כּו'. ְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלּמּוד
 ֿ רּבֹונֹוֿׁשל מׁשה, לֹו אמר העגל), חטא (ּבגלל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכּלֹותן
עׂשה  ואֹומר מתּפּלל הוי ּבמרה לי אמרּת ּכ לא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹעֹולם,
ׁשל  מרירתן (המּתק) חלי עכׁשו ואף מתֹוק, הּמר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאת
מה  וזהּו הּמדרׁש). לׁשֹון ּכאן (עד א ֹותן ורּפא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשל  לׁשֹונֹות ּבׁשאר ולא ּדייקא, ויחל מׁשה, ויחל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּׁשּנאמר
ּפעּלתֹו על לרמז ּכדי הּכתּובים, ּבׁשאר ׁשּנזּכרּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻּתפּלה
ׁשל  מרירּותן מתיקּות) מּלׁשֹון (ויחל להמּתיק מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשל
 ֿ חס לכּלֹותן הּמחׁשבה נתּבּטלה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו מׁשה 18וׁשלֹום, לּולי להׁשמידם וּיאמר ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(ּכּמזּכר  מהׁשחית חמתֹו להׁשיב לפניו ּבּפרץ עמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבחירֹו

ׁשּלפניֿזה  ).19ּבּמאמר ְֲִֵֶֶַַָ

ּבאּור CÈLÓÓeג) ּבהקּדם יּובן זה ׁשענין ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּזהר  ּבּתניא 20לׁשֹון מאן 21(ׁשהּובא ( ְְֶַַַַָָָֹ

מרירּו וטעמין לנהֹורא מהּפכין חׁשֹוכא ּדי ְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָמּנכֹון
ּבכללּות  ׁשּנחלקת העבֹודה ענין ּכל ׁשּזהּו כּו', ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלמיתקא
ואתהּפכא  לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא עבֹודה, אֹופּני ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָלב'
חׁשֹוכא  ּדהפיכת הענין ּובאּור למיתקא. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָמרירּו

ּכתיב 22לנהֹורא  ּדהּנה ,23ולחׁש יֹום לאֹור אלקים וּיקרא ְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
הּוא  ולילה והּגּלּוי, האֹור ענין הּוא ׁשּיֹום לילה, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָקרא
וגם  הּמדרגֹות, ּבכל יׁשנֹו זה וענין וההעלם. החׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹענין
ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ּבין החּלּוק ׁשּזהּו הּׁשמֹות, ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו והּגּלּוי, האֹור ענין הּוא הוי' ׁשמׁש24ׁשּׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓB‡ ‡‰z C‡È‰ E„nÏÓ È‡ ‡l‡ ?C¯BˆÏ ‡¯· צריכה מה ƒ¿»¿∆∆»¬ƒ¿«∆¿≈«¿≈≈

מרים, מים רואה כשאתה שלך התגובה Ck,להיות ¯BÓ‡ להתפלל עליך ¡»
˜B˙Ó ¯n‰ ˙‡ ‰NÚ.מתוקים מים להיות ייהפכו המרים ÔÈpÓeשהמים ¬≈∆««»ƒ«ƒ

,Ck ¯ÓB‡ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ B„nlL שהקדושֿברוךֿהוא למדנו מהיכן ∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»
לבקש  רבנו משה את לימד

למים  יתהפכו המרים שהמים

È˙k·מתוקים  ‰Ó ‰‡¿̄≈«¿ƒ
היו  שהמים לכך בהמשך בתורה

‰'משה ÚˆiÂ˜מרים  Ï‡ «ƒ¿«∆
ıÚ '‰ e‰¯BiÂ17 אל וישלך «≈≈

המים, וימתקו ≈¿»»e‰‡¯iÂהמים
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ הכתוב אלא ≈¿ƒ»

ואומר  ‡ÔÈמדייק ,e‰¯BiÂ«≈≈
„enÏ ÔBLÏ ‡l‡ e‰¯BiÂ«≈∆»¿ƒ
לכך  שבנוסף היינו והוראה

הראה  שהקדושֿברוךֿהוא

את  שימתיק העץ את למשה

לימוד  גם כאן היה המים,

לבקש ומה איך eÎ'.והוראה
יותר  e‡aLמאוחר ÔÂÈk≈»∆»

Lw·e ¯a„nÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ≈
ÏÏ‚a) Ô˙BlÎÏ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¿«»ƒ¿«
BÏ ¯Ó‡ ,(Ï‚Ú‰ ‡ËÁ≈¿»≈∆»«
,ÌÏBÚŒÏLŒBBa¯ ,‰LÓ…∆ƒ∆»
‰¯Óa ÈÏ z¯Ó‡ Ck ‡Ï…»»«¿»ƒ¿»»
‰NÚ ¯ÓB‡Â Ïlt˙Ó ÈÂ‰¡≈ƒ¿«≈¿≈¬≈
Û‡Â ,˜B˙Ó ¯n‰ ˙‡∆««»¿«

ÂLÎÚ כפי ממך מבקש הריני «¿»
באותה  לבקש אותי שלימדת

Ô˙¯È¯Óשעה  (˜zÓ‰) ÈÏÁ¬≈«¿≈¿ƒ»»
Ô˙B‡ ‡t¯Â Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿«≈»
.(L¯„n‰ ÔBLÏ Ô‡k „Ú)«»¿«ƒ¿»
ÏÁÈÂ ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆∆¡««¿«

,‰LÓ ומספר מדייק והכתוב …∆
עם  למען משה תפילת על

בלשון  ÈÈc˜‡,ישראל ÏÁÈÂ«¿«»¿»
ÏL ˙BBLÏ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»¿∆

ÏL B˙lÚt ÏÚ ÊÓ¯Ï È„k ,ÌÈ·e˙k‰ ¯‡La e¯kÊpL ‰lÙz¿ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿À»∆
,Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙e¯È¯Ó (˙e˜È˙Ó ÔBLlÓ ÏÁÈÂ) ˜ÈzÓ‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈

מרירות  של במצב היו שעה העגל שבאותה חטא ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בעקבות
משה עלֿידי  של ופעולתו Ô˙BlÎÏתפילתו ‰·LÁn‰ ‰Ïha˙ƒ¿«¿»««¬»»¿«»

·e˙kL BÓÎe ,ÌBÏLÂŒÒÁ18 העגל חטא על Ó‡iÂ¯בתהלים «¿»¿∆»«…∆

B˙ÓÁ ·ÈL‰Ï ÂÈÙÏ ı¯ta „ÓÚ B¯ÈÁa ‰LÓ ÈÏeÏ Ì„ÈÓL‰Ï¿«¿ƒ»≈…∆¿ƒ»««∆∆¿»»¿»ƒ¬»
‰ÊŒÈÙlL ¯Ó‡na ¯kÊnk) ˙ÈÁL‰Ó19,זו שנה בפורים שנאמר ≈«¿ƒ«À¿»««¬»∆ƒ¿≈∆

).תשכ"ו 
¯Ó‡na CÈLÓÓe הצמחֿצדק,‚) אדמו"ר של Ê‰הנזכר ÔÈÚL של «¿ƒ««¬»∆ƒ¿»∆

ותפילתו  פעולתו משה", "ויחל

המר  את להפוך רבנו משה של

c˜‰aלמתוק Ô·eÈ¯e‡a Ì »¿∆¿≈≈
¯‰f‰ ÔBLÏ20‡·e‰L) ¿«…«∆»

‡Èza21Èc ÔBÎpÓ Ô‡Ó ( ««¿»»ƒ¿ƒ
‡¯B‰Ï ÔÈÎt‰Ó ‡ÎBLÁ¬»¿«¿ƒƒ¿»
‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Ó ÔÈÓÚËÂ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

,'eÎ רבי שכאשר בזוהר מסופר

להיכלו  לעלות רצה חייא

שמעון  רבי של עדן) בגן (הרוחני

המכריז  קול שמע יוחאי, בר

הפכו  אשר מכם מי ואומר:

למתוק  מר וטעם לאור חושך

עדיין  (בהיותם לכאן בואם טרם

היכולים  הם הזה), בעולם

שלי  ההיכל אל ∆∆e‰fLלהיכנס
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ Ïk התוכן »ƒ¿«»¬»

ה' עבודת של הפנימי הרוחני

'·Ï ˙eÏÏÎa ˙˜ÏÁpL∆∆¿∆∆ƒ¿»¿
‡Ît‰˙‡ ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»ƒ¿«¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ הפיכת ¬»ƒ¿»
לאור  «¿»¿Ît‰˙‡Â¿ƒ‡חושך

‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Ó מר והפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»
.למתוק 

˙ÎÈÙ‰c ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¬ƒ«
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ22, חושך ¬»ƒ¿»

È˙k·לאור, ‰p‰c23 בבריאת ¿ƒ≈¿ƒ
B‡Ï¯העולם  ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»

,‰ÏÈÏ ‡¯˜ CLÁÏÂ ÌBÈ¿«…∆»»»¿»
¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌBiL∆ƒ¿«»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ,Èelb‰Â¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔÈÚÂ .ÌÏÚ‰‰Â CLÁ‰«…∆¿«∆¿≈¿ƒ¿»

‰Ê גילוי וחושך, אור של ∆
‰B‚¯„n˙,והעלם, ÏÎa BLÈ היא שבו מצב ייתכן ודרגה דרגה שבכל ∆¿¿»««¿≈

ובהעלם  בחושך היא שבו מצב וייתכן ומתגלית, ÔÈÚaמאירה Ì‚Â¿«¿ƒ¿«
,˙BÓM‰ העלם הוא שעניינם שמות ויש וגילוי אור הוא שעניינם שמות יש «≈

‰elÁ˜והסתר e‰fL ההבדלÌML ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ ÔÈa ∆∆«ƒ≈«≈¬»»∆¡…ƒ∆≈
·e˙kL BÓk ,Èelb‰Â ¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰24'ÈÂ‰ LÓL והרי ¬»»ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»∆∆¬»»
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e"kyz'dי ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

ּבעֹולם,31עֹוׂשנּו אלקּות ּגּלּוי ּפעל הראׁשֹון ׁשאדם הינּו, , ְֱִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּגּלּוי  לפעל מּיׂשראל ואחד אחד ּכל  צרי כן ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּוכמֹו
ּכמֹו האדם, נׁשמת מּצד הּוא לזה והּכח ּבעֹולם, ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹֹאלקּות

נקראים 32ׁשּכתּוב  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות אדם, נׁשמת הוי' נר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
את  מאיר הּגׁשמי הּנר ׁשאֹור ּדכׁשם הוי', נר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשם
עבֹודתם  עלֿידי יׂשראל נׁשמֹות ּגם ּכ ,ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהחׁש
עֹולם  חׁשכת את להאיר למּטה הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָממׁשיכים

ּכתיב 33הּזה  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות הוי',34. נרי אּתה ּכי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשהאדם 35ּוכתיב  ׁשּכדי ּבזה, והענין גֹו'. מצוה נר ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

הוי' אֹור ּגּלּוי עלֿידי העֹולם חׁשכת את להאיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָיּוכל
צר  אדם), נׁשמת הוי' (נר נתינתּֿכח ׁשּבנפׁשֹו להיֹות יכה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

עֹוזרֹו (והּקּב"ה הוי',36מּלמעלה נרי ּדאּתה ענין ׁשּזהּו ,( ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּזהּו הּמצֹות, עלֿידי הּוא מּלמעלה ׁשּנמׁש זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכח
נׁשמֹות  עבֹודת נעׂשית ועלֿידיֿזה מצוה, ּדנר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָענין
ׁשּמּלמעלה  והינּו, לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
חׁשֹוכא  ּדאתהּפכא העבֹודה אבל לעבֹודה, הּכח ְְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָֹנמׁש
והּוא  ּדוקא, יׂשראל נׁשמֹות עֹוׂשים ּבפעל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹלנהֹורא

הּמצֹות  ּדקּיּום  העבֹודה ּכללּות ׁשעלֿידיֿזה 37עלֿידי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבדברים  ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ּגיּלּוי ְְִִִִִֵַָָממׁשיכים
הּטהֹורים  ּדברים ּכל ׁשהם נגּה, ׁשּמקליּפת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּגׁשמּיים
קלף  ּכגֹון הּמעׂשית, הּמצוה ּבהם ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּומּתרים
ׁשהרי  הּתֹורה, מצֹות ּבׁשאר (ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּתפּלין

לתפּלין  ּכּלּה הּתֹורה ּכל רּבֹותינּו38הּוקׁשה ּכמאמר ,( ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
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ועוד.31) אמור. ס"פ ח"ג ב. רכא, ח"א זוהר פי"א. דר"א פרקי ו. צה, כז.32)תהלים כ, א.33)משלי ב, ואתחנן לקו"ת גם ראה

מה. ע' שם כט.34)אוה"ת כב, כג.35)שמואלֿב ו, רפי"ג.36)משלי תניא ב. ל, קדושין ב. נב, סוכה רמ"ז )37ראה גם ראה

אלפים. ב' ע' תשא באוה"ת הובא ― שם א.38)לזח"א לה, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eNBÚ31ÔBL‡¯‰ Ì„‡L ,eÈ‰ ההכרה , את הנבראים בכל החדיר ≈«¿∆»»»ƒ

וכך  לפניו ולהתבטל אליו להשתחוות אותו, לעבוד וצריך לעולם בורא שיש

„Á‡Â „Á‡ Ïk CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚt»«ƒ¡…»»¿≈»ƒ»∆»¿∆»
,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚÙÏ Ï‡¯NiÓ הראשון אדם שעשה כפי ƒƒ¿»≈ƒ¿…ƒ¡…»»

‰ÊÏ Ák‰Â לכל שניתן הכוח ¿«…«¿∆
ההכרה  את להחדיר יהודי

ולהביא  בנבראים באלוקות

בעולם  אלוקות ‰e‡לגילוי
BÓk ,Ì„‡‰ ˙ÓL „vÓƒ«ƒ¿«»»»¿

·e˙kL32˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ∆»≈¬»»ƒ¿«
,Ì„‡ של הפנימית והמשמעות »»

האדם  נשמת את המדמה המשל

היא  Ï‡¯NÈלנר ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈
,'ÈÂ‰ ¯ ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈≈¬»»
ÈÓLb‰ ¯p‰ ¯B‡L ÌLÎcƒ¿≈∆«≈««¿ƒ

CLÁ‰ ˙‡ ¯È‡Ó,הגשמי ≈ƒ∆«…∆
È ˙BÓL Ìb CkÏ‡¯N »«ƒ¿ƒ¿»≈

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ הרוחנית «¿≈¬»»
הזה  Èelbבעולם ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ

¯È‡‰Ï ‰hÓÏ 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿«»¿»ƒ
‰f‰ ÌÏBÚ ˙ÎLÁ ˙‡33 ∆∆¿«»«∆

האור  על ויסתיר יעלים שלא

האור  אלא אותו ומקיים המהווה

בגלוי. בו ניכר יהיה האלוקי

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e לתוספת ƒ¿»ƒ≈
של  המיוחד כוחה על ביאור

העולם  חושך את להאיר הנשמה

·È˙k ‰p‰34È¯ ‰z‡ Èk ƒ≈¿ƒƒ«»≈ƒ
·È˙Îe ,'ÈÂ‰35 נוסף בפסוק ¬»»¿ƒ

'B‚ ‰ÂˆÓ ¯ Èk.אור ותורה ƒ≈ƒ¿»
È„kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿≈
˙‡ ¯È‡‰Ï ÏÎeÈ Ì„‡‰L∆»»»«¿»ƒ∆

'ÈÂ‰ ¯) BLÙaL 'ÈÂ‰ ¯B‡ Èelb È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙ÎLÁ∆¿«»»«¿≈ƒ¬»»∆¿«¿≈¬»»
,(Ì„‡ ˙ÓL האלוקי האור גם בגלוי, מאיר בנפשו האלוקי האור וכאשר ƒ¿«»»

כך ולשם מתגלה בבריאה ÏÚÓlÓ‰שנעלם ÁkŒ˙È˙ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
B¯ÊBÚ ‰"aw‰Â)36 על יתגבר שהאדם שכדי ז"ל חכמינו דברי עלֿדרך ¿«»»¿

מלמעלה  וסיוע לעזר זקוק הוא ‰ÈÂ',יצרו È¯ ‰z‡c ÔÈÚ e‰fL ,(∆∆ƒ¿«¿«»≈ƒ¬»»
האדם  של נשמתו את המאיר הוא ÏÚÓlÓ‰ש"הוי'" CLÓpL ‰Ê ÁÎÂ¿…«∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿»

בעולם  אלוקות לגילוי להביא זה ועלֿידי גילוי לידי הנשמה אור את להביא

,‰ÂˆÓ ¯c ÔÈÚ e‰fL ,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ לכך הסיבה וזו «¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»
לאדם  המביא הוא המצוות מעשה כי "נר", בשם בפסוק נקראות שהמצוות

ובעולם  בנשמתו אלוקות גילוי להביא מלמעלה הכוח ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰את
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙„B·Ú ˙ÈNÚ«¬≈¬«ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

,eÈ‰Â נשמות של הפעולה ¿«¿
העולם  חושך את להאיר ישראל

כזה  באופן «¿»¿ÏÚÓlnL∆ƒ‰היא
‰ CLÓ,‰„B·ÚÏ Ák ƒ¿»«…«»¬»

הכוח  נתינת שאלמלא וכאמור

האדם  מלמעלה, לזה המיוחדת

זאת  לעשות מסוגל היה לא

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ Ï·‡¬»»¬»¿ƒ¿«¿»
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ הפיכת ¬»ƒ¿»

לאור שבעולם ÏÚÙaחושך ¿…«
גילוי  ונרגש ניכר יהיה אכן

BÓL˙אלוקות  ÌÈNBÚƒƒ¿
ŒÏÚ ‡e‰Â ,‡˜Âc Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿«
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È„È¿≈¿»»¬»

˙Bˆn‰ Ìei˜c37, שהיא ¿ƒ«ƒ¿
ידי  על בעולם גשמית פעולה

גשמיים ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰דברים
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ÈelÈb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ≈
ÌÈ¯·„a ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»ƒ¿»ƒ
,d‚ ˙tÈÏ˜nL ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«…«
האחר  הצד הסטראֿאחרא,

נקרא  הקדושה צד שאינו

ומעלים  מכסה הוא כי 'קליפה'

שהקליפה  כשם האלוקי האור על

שבתוכה. הפרי על מכסה

חלוקה  יש עצמן וב'קליפות'

לגמרי  טמאות קליפות בין כללית

נוגה  לקליפת כלל טוב בהן שאין

הקיום  הוא וממנה טוב גם בה מעורב כי אור שמשמעותו בשם שנקראת

המצוות  קיום הוא שבהם הגשמיים הדברים של ÌÈ¯·cוהחיות Ïk Ì‰L∆≈»¿»ƒ
ÔB‚k ,˙ÈNÚn‰ ‰Âˆn‰ Ì‰a ˙ÈNÚpL ÌÈ¯zÓe ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒÀ»ƒ∆«¬≈»∆«ƒ¿»««¬ƒ¿

ÔÈlÙz‰ ÛÏ˜ הוא שלה והחיות שהקיום טהורה בהמה מעור שהוא ¿««¿ƒƒ
נוגה  È¯‰Lמקליפת ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) אמרו ¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿«»∆¬≈

תהיה  למען עיניך בין ולזיכרון ידך על לאות "והיה הפסוק על ז"ל חכמינו

בפיך", ה' ÔÈlÙ˙Ïהושוותה‰L˜e‰תורת dlk ‰¯Bz‰ Ïk38,( ¿»»«»À»ƒ¿ƒƒ
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dxezd zwg z`f

רּבים  לׁשֹון אלקים אלקים, וׁשם ואלקים 25הוי'. , ְְֱֱֱֲִִִִֵֶַָָֹֹֹ
הּטבע  ׁשּזהּו26ּבגימטרּיא האֹור, והסּתר העלם ענין הּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  ּכיון 27מה ּדייקא, אלקים אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
הּבֹורא  והסּתר העלם ׁשל ּבאפן היתה העֹולם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבריאת
יׁש ּבׁשם נקראת ׁשהּבריאה מה מתרץ ּובזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהּנברא.

הּוא 28מאין  הּקּב"ה ּדוקא הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּׁשּנמצא  מה אּלא אינֹו הּנברא ואּלּו האמּתי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּיׁש
ּכל  נמצאּו הּמצאֹו (ּדמאמיּתת הּמצאֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָמאמּתת

יׁש,29הּנמצאים  ּבׁשם הּנברא יּקרא לּמה ּכן, ואם ,( ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשהּבריאה  הּוא, הענין א אין. ּבׁשם ה ּמהּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּבֹורא
והסּתר  העלם ענין ׁשהּוא ּדוקא, אלקים ׁשם עלֿידי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהיא

לפי הּבֹו אין, ּבׁשם הּבֹורא נקרא ולכן מהּנברא, רא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
צרי ׁשּלכן מרּגׁש, ׁשאינֹו ועד מּׂשג, ואינֹו מּובן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשאינֹו

ׁשּיׁש והֹוכחֹות ראיֹות זֹו30להביא לבירה ּבעלֿהּבית ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
לנהֹורא, חׁשֹוכא להפ הּוא העבֹודה ענין ּוכללּות ְְְְֲֲֲִִַַָָָָָֹוכּו'.
ׁשעלֿידיֿזה  הוי', ּדׁשם הּגּלּוי ּבעֹולם ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיינּו,
לכאֹורה  אמנם, אלקּות. היא היׁש מציאּות ׁשּכל ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָֹֻירּגׁש
אלקי  אֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה לעׂשֹות אפׁשר אי מּובן, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹאינֹו
ּבראׁשית  ימי ּבׁשׁשת העֹולם ׁשּבריאת ּבׁשעה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבעֹולם,
א מהּנברא. הּבֹורא והסּתר העלם ׁשל ּבאפן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיתה
הּׁשּׁשי  ּביֹום היא הּבריאה ּוׁשלמּות ׁשּתכלית הּוא, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהענין
אמר  ּומּיד הראׁשֹון, אדם נברא ׁשּבֹו ּבראׁשית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעׂשה
הוי' לפני נברכה ונכרעה נׁשּתחוה ּבֹואּו הּנבראים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָלכל
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ועוד.25) ב. ה, להצ"צ סהמ"צ ג. לא, אמור לקו"ת ב. נו, וארא תו"א ז. לה, וישלח פרש"י הנתיבות)26)ראה (שער יב שער פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח א.27)פ"ב. א, לך 28)בראשית תו"א ראה

ובכ"מ. ד. כו, סע"ג. יט, ראה פ' לקו"ת סע"ד. סא, בשלח א. יג, יסוה"ת.29)לך הל' ריש רפל"ט.30)רמב"ם ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור. סמל היא ¯ÌÈaהשמש ÔBLÏ ÌÈ˜Ï‡ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ25, שם על ¿≈¡…ƒ¡…ƒ¿«ƒ

חיות, של ושונים רבים באופנים ומתחלק למטה יורד האלוקי שהאור העובדה

של  והעלם בצמצום צורך יש כך ולשם המיוחד עניינו לפי ונברא נברא לכל

‰Ú·hהאור  ‡i¯ËÓÈ‚a ÌÈ˜Ï‡Â26¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ , ∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«ƒ¿«∆¿≈¿∆¿≈
,¯B‡‰ כפי בעולם והתלבשותו »

וכן  הטבע, בדרכי מתנהל שהוא

כיסוי  לשון הוא שהטבע מבואר

סוף" בים "טובעו כמו והעלם

·e˙kM ‰Ó e‰fL27 על ∆∆«∆»
העולם a¯‡בריאת ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»

,‡˜ÈÈc ÌÈ˜Ï‡ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡…ƒ»¿»
לעניין  ומזכיר מדייק הכתוב

את  ולא אלוקים שם את הבריאה

הוי' È¯aL‡˙שם ÔÂÈk≈»∆¿ƒ«
ÏL ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰»»»¿»¿…∆∆
‡¯Ba‰ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈«≈

‡¯·p‰Ó לא שהנבראים כך ≈«ƒ¿»
הבורא  את מרגישים ולא רואים

לחשוב  טועים שהם כך כדי ועד

עצמאית. מציאות שהם

‰Ê·e לעיל האמור לפי »∆
בגלוי  וניכר נראה לא שהבורא

ובנבראים «…¿ı¯˙Óבעולמות
על השאלה »Ó‰מיושבת

ÌLa ˙‡¯˜ ‰‡È¯a‰L∆«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
ÔÈ‡Ó LÈ28, מלאֿדבר דבר ≈≈«ƒֹ

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
‡e‰ ‰"aw‰ ‡˜Âc È¯‰¬≈«¿»«»»

,ÈzÓ‡‰ Li‰ מציאות «≈»¬ƒƒ
ונחשבת  באמת שקיימת אמיתית

‡BÈבאמת  ‡¯·p‰ el‡Â¿ƒ«ƒ¿»≈
אמיתית  «∆‡l‡עצמאיתמציאות
‡ˆÓpM ‰Ó ונבראB‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó שקיים הבורא של המציאות «∆ƒ¿»≈¬ƒ«ƒ»¿

‰ÌÈ‡ˆÓpבאמת  Ïk e‡ˆÓ B‡ˆn‰ ˙zÈÓ‡Óc)29 שהרי ¿≈¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ
הנבראים המציאות כל ונתהוו נבראו שממנו המקור היא הבורא של האמיתית 

וקיימים  ‰p·¯‡הנמצאים ‡¯wÈ ‰nÏ ,Ôk Ì‡Â דבר ), של שלאמיתו ¿ƒ≈»»ƒ»≈«ƒ¿»
אמיתית מציאות לו ‰e‰n‰אין ‡¯Ba‰Â ,LÈ ÌLa המציאות שהוא ¿≈≈¿«≈«¿«∆

‡ÔÈהאמיתית  ÌLa"יש" לבורא לקרוא יותר נכון שלכאורה בעוד ¿≈«ƒ
"אין"? ולנבראים

‰‡È¯a‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ מוגדרת מציאות בעלי ונבראים עולמות של «»ƒ¿»∆«¿ƒ»
‰ÌÏÚומוגבלת  ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈≈¡…ƒ«¿»∆ƒ¿«∆¿≈

,‡¯·p‰Ó ‡¯Ba‰ ¯zÒ‰Â,וניכר ונראה גלוי היה האלוקי האור אילו כי ¿∆¿≈«≈≈«ƒ¿»

וכדי  לחלוטין מציאותם את ומאבדים וכל מכל כלפיו בטלים היו הנבראים

האור  של והסתר העלם בצמצום, צורך היה ומוגבלת, מוגדרת מציאות  שתהיה

מוגדר  ולא מוגבל ולא אינסופי הוא ובמקורו עצמו שמצד ≈«¿ÔÎÏÂהאלוקי
ÔÈ‡ ÌLa ‡¯Ba‰ ‡¯˜,מוגדרת מציאות לא של במשמעות לאֿדבר ƒ¿»«≈¿≈«ƒ

BÈ‡Â Ô·eÓ BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿≈
‚OÓ של וההשגה ההבנה בכלי À»

המוגבלים, »¿ÚÂ„הנבראים
Lb¯Ó BÈ‡L עלֿידי ∆≈À¿»

שבעולם  והנבראים הנבראים,

מכירים  לא הגשמי הזה

הם  דבר של שלאמיתו ומרגישים

בכוח  רק וקיימים וחיים נבראו

È·‰Ï‡הבורא, CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒ¿»ƒ
LiL ˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¯30 ¿»¿»∆≈

'eÎÂ BÊ ‰¯È·Ï ˙Èa‰ŒÏÚa««««ƒ¿ƒ»¿
אבינו  אברהם אצל שהיה כפי

שהכיר  עד והתבונן ודרש שחקר

 ֿ 'בעל שיש והבין בוראו את

לבריאה. ואדון «¿eÏÏÎe˙הבית'
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ הכללי התוכן ƒ¿«»¬»

ה' עבודת CÙ‰Ïשל ‡e‰«¬…
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך ¬»ƒ¿»

יחשיך  שהעולם ותמורת לאור,

האלוקי  האור על ויעלים

שנובע  והעלם מצמצום כתוצאה

וההסתר  ההעלם אלוקים, משם

לאור  È‰iL‰יהפוך ,eÈÈ‰«¿∆ƒ¿∆
,'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰ ÌÏBÚa»»«ƒ¿≈¬»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL גילוי באמצעות ∆«¿≈∆
ניכר  יהיה שהבורא כך האלוקות

בגילוי  בנבראים »¿Lb¯ÈÀונרגש
LÈ‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏkL הנברא ∆»¿ƒ¬≈

‡È‰ דבר של אמיתית ‡e˜Ï˙לאמתו מציאות לא היא הגשמית והמציאות ƒ¡…
עצמאית.

¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏ ,ÌÓ‡ ידי על האדם יכול איך »¿»ƒ¿»≈»≈∆¿»
לאור  חושך להפוך ÌÏBÚa,עבודתו È˜Ï‡ ¯B‡ Èelb ‰È‰iL ˙BNÚÏ«¬∆ƒ¿∆ƒ¡…ƒ»»

ÏL ÔÙ‡a ‰˙È‰ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ«»»¿≈∆¿≈¿≈ƒ»¿»¿…∆∆
‡¯·p‰Ó ‡¯Ba‰ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ וההעלם הצמצום לעיל, שהוסבר וכפי ∆¿≈¿∆¿≈«≈≈«ƒ¿»

ומוגבל? מוגדר עולם התהווה שבה הדרך הוא האלוקי האור של

ÈMM‰ ÌBÈa ‡È‰ ‰‡È¯a‰ ˙eÓÏLe ˙ÈÏÎzL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ««ƒƒ
„iÓe ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯· BaL ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ בריאתו עם ¿«¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿»»»»ƒƒ«

'ÈÂ‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL e‡Ba ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÏ ¯Ó‡»«¿»«ƒ¿»ƒƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»
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ּבעֹולם,31עֹוׂשנּו אלקּות ּגּלּוי ּפעל הראׁשֹון ׁשאדם הינּו, , ְֱִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּגּלּוי  לפעל מּיׂשראל ואחד אחד ּכל  צרי כן ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּוכמֹו
ּכמֹו האדם, נׁשמת מּצד הּוא לזה והּכח ּבעֹולם, ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹֹאלקּות

נקראים 32ׁשּכתּוב  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות אדם, נׁשמת הוי' נר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
את  מאיר הּגׁשמי הּנר ׁשאֹור ּדכׁשם הוי', נר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשם
עבֹודתם  עלֿידי יׂשראל נׁשמֹות ּגם ּכ ,ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהחׁש
עֹולם  חׁשכת את להאיר למּטה הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָממׁשיכים

ּכתיב 33הּזה  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות הוי',34. נרי אּתה ּכי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשהאדם 35ּוכתיב  ׁשּכדי ּבזה, והענין גֹו'. מצוה נר ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

הוי' אֹור ּגּלּוי עלֿידי העֹולם חׁשכת את להאיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָיּוכל
צר  אדם), נׁשמת הוי' (נר נתינתּֿכח ׁשּבנפׁשֹו להיֹות יכה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

עֹוזרֹו (והּקּב"ה הוי',36מּלמעלה נרי ּדאּתה ענין ׁשּזהּו ,( ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּזהּו הּמצֹות, עלֿידי הּוא מּלמעלה ׁשּנמׁש זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכח
נׁשמֹות  עבֹודת נעׂשית ועלֿידיֿזה מצוה, ּדנר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָענין
ׁשּמּלמעלה  והינּו, לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
חׁשֹוכא  ּדאתהּפכא העבֹודה אבל לעבֹודה, הּכח ְְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָֹנמׁש
והּוא  ּדוקא, יׂשראל נׁשמֹות עֹוׂשים ּבפעל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹלנהֹורא

הּמצֹות  ּדקּיּום  העבֹודה ּכללּות ׁשעלֿידיֿזה 37עלֿידי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבדברים  ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ּגיּלּוי ְְִִִִִֵַָָממׁשיכים
הּטהֹורים  ּדברים ּכל ׁשהם נגּה, ׁשּמקליּפת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּגׁשמּיים
קלף  ּכגֹון הּמעׂשית, הּמצוה ּבהם ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּומּתרים
ׁשהרי  הּתֹורה, מצֹות ּבׁשאר (ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּתפּלין

לתפּלין  ּכּלּה הּתֹורה ּכל רּבֹותינּו38הּוקׁשה ּכמאמר ,( ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
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ועוד.31) אמור. ס"פ ח"ג ב. רכא, ח"א זוהר פי"א. דר"א פרקי ו. צה, כז.32)תהלים כ, א.33)משלי ב, ואתחנן לקו"ת גם ראה

מה. ע' שם כט.34)אוה"ת כב, כג.35)שמואלֿב ו, רפי"ג.36)משלי תניא ב. ל, קדושין ב. נב, סוכה רמ"ז )37ראה גם ראה

אלפים. ב' ע' תשא באוה"ת הובא ― שם א.38)לזח"א לה, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eNBÚ31ÔBL‡¯‰ Ì„‡L ,eÈ‰ ההכרה , את הנבראים בכל החדיר ≈«¿∆»»»ƒ

וכך  לפניו ולהתבטל אליו להשתחוות אותו, לעבוד וצריך לעולם בורא שיש

„Á‡Â „Á‡ Ïk CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚt»«ƒ¡…»»¿≈»ƒ»∆»¿∆»
,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚÙÏ Ï‡¯NiÓ הראשון אדם שעשה כפי ƒƒ¿»≈ƒ¿…ƒ¡…»»

‰ÊÏ Ák‰Â לכל שניתן הכוח ¿«…«¿∆
ההכרה  את להחדיר יהודי

ולהביא  בנבראים באלוקות

בעולם  אלוקות ‰e‡לגילוי
BÓk ,Ì„‡‰ ˙ÓL „vÓƒ«ƒ¿«»»»¿

·e˙kL32˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ ∆»≈¬»»ƒ¿«
,Ì„‡ של הפנימית והמשמעות »»

האדם  נשמת את המדמה המשל

היא  Ï‡¯NÈלנר ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈
,'ÈÂ‰ ¯ ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈≈¬»»
ÈÓLb‰ ¯p‰ ¯B‡L ÌLÎcƒ¿≈∆«≈««¿ƒ

CLÁ‰ ˙‡ ¯È‡Ó,הגשמי ≈ƒ∆«…∆
È ˙BÓL Ìb CkÏ‡¯N »«ƒ¿ƒ¿»≈

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ הרוחנית «¿≈¬»»
הזה  Èelbבעולם ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ

¯È‡‰Ï ‰hÓÏ 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»¿«»¿»ƒ
‰f‰ ÌÏBÚ ˙ÎLÁ ˙‡33 ∆∆¿«»«∆

האור  על ויסתיר יעלים שלא

האור  אלא אותו ומקיים המהווה

בגלוי. בו ניכר יהיה האלוקי

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e לתוספת ƒ¿»ƒ≈
של  המיוחד כוחה על ביאור

העולם  חושך את להאיר הנשמה

·È˙k ‰p‰34È¯ ‰z‡ Èk ƒ≈¿ƒƒ«»≈ƒ
·È˙Îe ,'ÈÂ‰35 נוסף בפסוק ¬»»¿ƒ

'B‚ ‰ÂˆÓ ¯ Èk.אור ותורה ƒ≈ƒ¿»
È„kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿≈
˙‡ ¯È‡‰Ï ÏÎeÈ Ì„‡‰L∆»»»«¿»ƒ∆

'ÈÂ‰ ¯) BLÙaL 'ÈÂ‰ ¯B‡ Èelb È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙ÎLÁ∆¿«»»«¿≈ƒ¬»»∆¿«¿≈¬»»
,(Ì„‡ ˙ÓL האלוקי האור גם בגלוי, מאיר בנפשו האלוקי האור וכאשר ƒ¿«»»

כך ולשם מתגלה בבריאה ÏÚÓlÓ‰שנעלם ÁkŒ˙È˙ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«…«ƒ¿«¿»
B¯ÊBÚ ‰"aw‰Â)36 על יתגבר שהאדם שכדי ז"ל חכמינו דברי עלֿדרך ¿«»»¿

מלמעלה  וסיוע לעזר זקוק הוא ‰ÈÂ',יצרו È¯ ‰z‡c ÔÈÚ e‰fL ,(∆∆ƒ¿«¿«»≈ƒ¬»»
האדם  של נשמתו את המאיר הוא ÏÚÓlÓ‰ש"הוי'" CLÓpL ‰Ê ÁÎÂ¿…«∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿»

בעולם  אלוקות לגילוי להביא זה ועלֿידי גילוי לידי הנשמה אור את להביא

,‰ÂˆÓ ¯c ÔÈÚ e‰fL ,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ לכך הסיבה וזו «¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»
לאדם  המביא הוא המצוות מעשה כי "נר", בשם בפסוק נקראות שהמצוות

ובעולם  בנשמתו אלוקות גילוי להביא מלמעלה הכוח ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰את
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙„B·Ú ˙ÈNÚ«¬≈¬«ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

,eÈ‰Â נשמות של הפעולה ¿«¿
העולם  חושך את להאיר ישראל

כזה  באופן «¿»¿ÏÚÓlnL∆ƒ‰היא
‰ CLÓ,‰„B·ÚÏ Ák ƒ¿»«…«»¬»

הכוח  נתינת שאלמלא וכאמור

האדם  מלמעלה, לזה המיוחדת

זאת  לעשות מסוגל היה לא

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ Ï·‡¬»»¬»¿ƒ¿«¿»
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ הפיכת ¬»ƒ¿»

לאור שבעולם ÏÚÙaחושך ¿…«
גילוי  ונרגש ניכר יהיה אכן

BÓL˙אלוקות  ÌÈNBÚƒƒ¿
ŒÏÚ ‡e‰Â ,‡˜Âc Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿«
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È„È¿≈¿»»¬»

˙Bˆn‰ Ìei˜c37, שהיא ¿ƒ«ƒ¿
ידי  על בעולם גשמית פעולה

גשמיים ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰דברים
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ÈelÈb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ≈
ÌÈ¯·„a ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»ƒ¿»ƒ
,d‚ ˙tÈÏ˜nL ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«…«
האחר  הצד הסטראֿאחרא,

נקרא  הקדושה צד שאינו

ומעלים  מכסה הוא כי 'קליפה'

שהקליפה  כשם האלוקי האור על

שבתוכה. הפרי על מכסה

חלוקה  יש עצמן וב'קליפות'

לגמרי  טמאות קליפות בין כללית

נוגה  לקליפת כלל טוב בהן שאין

הקיום  הוא וממנה טוב גם בה מעורב כי אור שמשמעותו בשם שנקראת

המצוות  קיום הוא שבהם הגשמיים הדברים של ÌÈ¯·cוהחיות Ïk Ì‰L∆≈»¿»ƒ
ÔB‚k ,˙ÈNÚn‰ ‰Âˆn‰ Ì‰a ˙ÈNÚpL ÌÈ¯zÓe ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒÀ»ƒ∆«¬≈»∆«ƒ¿»««¬ƒ¿

ÔÈlÙz‰ ÛÏ˜ הוא שלה והחיות שהקיום טהורה בהמה מעור שהוא ¿««¿ƒƒ
נוגה  È¯‰Lמקליפת ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) אמרו ¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿«»∆¬≈

תהיה  למען עיניך בין ולזיכרון ידך על לאות "והיה הפסוק על ז"ל חכמינו

בפיך", ה' ÔÈlÙ˙Ïהושוותה‰L˜e‰תורת dlk ‰¯Bz‰ Ïk38,( ¿»»«»À»ƒ¿ƒƒ
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זֹו ׁשּבאמּונה ּבגלּוי, ּגם טֹוב הּכל נעׂשה ּבאמת ְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַָָֹטּובֹו)
מּטֹוב  הּוא חּיּותֹו ּכל ּבגלּוי, הּנדמה ׁשהרע ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּמאמין
הרע  ּבאמת ּומתעּלה נכלל זֹו ּבאמּונה הרי כּו' ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהעליֹון
ּבנחּום  ׁשּמצינּו ועלּֿדר הּגנּוז. העליֹון ּבּטֹוב ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמדּמה

לטֹובה  זֹו ּגם אֹומר היה ּדבר ּכל ׁשעל ּגםֿזֹו, ,49איׁש ְִֵֶַַַָָָָָָ
ּכדאיתא  מּמׁש, טֹוב נעׂשה רצּוי ּבלּתי ענין ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּגם

טֹובֹות 49ּבגמרא  אבנים מלא ארּגז עּמֹו ׁשּׁשלחּו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
את  נטלּו ּבּמלֹון ּובהיֹותֹו לּקיסר, ּדֹורֹון להביא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּומרּגלּיֹות
ּבעפר, הארּגז את ּומּלאּו ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהאבנים
ראּו ואחרּֿכ לטֹובה, זֹו ּגם ּבאמרֹו ּבׂשמחה זאת ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹוקּבל
היה  ׁשהביא ׁשהעפר לטֹובה, זה ׁשהיה ּובגלּוי  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבפעל
ּב'לּקּוטי  וכּמבאר ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות מהאבנים יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹיקר

הּטֹוב,50ּתֹורה' הּוא הרע ׁשּׁשרש ּבאמת מתּבֹונן ׁשהיה ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לעׂשֹות  יכֹול היה וׁשם ׁשרׁשֹו, אל למעלה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָוהביאֹו
ׁשּיהיה  למּטה מלמעלה ההמׁשכה לׁשּנֹות כּו', ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהׁשּתּנּות
זה  ענין א ּבגׁשמּיּות. טֹוב ׁשהּוא למּטה ּבאמת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָנראה
ליחידי  אם ּכי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ׁשּי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו
ּבני  ׁשאר מהּֿׁשאיןּֿכן ּגםֿזֹו, איׁש נחּום ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶַַָָָסגּולה,

ׁשאפילּו הּצּדיקים, ּגם ּכֹולל מחׁשבֹותם 51יׂשראל, ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּטֹוב) הּוא הרע ׁשּׁשרש ּבאמת (להתּבֹונן ה ּדר זה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
ּבתחּלה  ׁשהיה ּכמֹו למעלה העליֹון) (הּטֹוב נ ׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
העבֹודה  סדר ּכלל ׁשּבדר ונמצא, כּו'. מּׂשג ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבלי
עלֿידי  ּבׂשמחה ּדלקּבּולי ּבאפן רק הּוא זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבענין
ׁשהרע  ּבאפן לא אבל טֹוב, הּוא הרע ׁשׁשרׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹההתּבֹוננּות
ׁשעכׁשו  לפי הּוא, הּדבר וטעם מּמׁש. לטֹוב ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָנהּפ
ּכיון  הּזה, ּבעֹולם ּבגּלּוי ימׁש הּגנּוז ׁשהּטֹוב ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאיֿאפׁשר
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א.49) כא, א.50)תענית סב, שם.51)חוקת לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כייסורים, נראה למטה שבירידתו מה גם הדברים ומקור בשורש שהרי הזה)

טוב  נראה למטה בירידתו שגם טוב שיש אלא טוב באמת הוא ליצלן, רחמנא

שבאותן  וכיוון למעלה העליונה בדרגה שהוא כפי למטה שיורד טוב ויש

של  בלבוש למטה יורד הוא התגלה, לא עדיין שבו הטוב עליונות דרגות

ובכוח  הטוב. והיפך יייסורים

מה  גם שבעצם הזו האמונה

טוב  הוא הטוב היפך שנראה

‰Ïkגמור ‰NÚ ˙Ó‡a∆¡∆«¬∆«…
,ÈeÏ‚a Ìb ·BË ובלשון) «¿»

(- בתניא הזקן רבנו

ÔÈÓ‡nL BÊ ‰eÓ‡aL∆∆¡»∆«¬ƒ
Ïk ,ÈeÏ‚a ‰Ó„p‰ Ú¯‰L∆»««ƒ¿∆¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ·BhÓ ‡e‰ B˙eiÁ«ƒ»∆¿
ÏÏÎ BÊ ‰eÓ‡a È¯‰ 'eÎ¬≈∆¡»ƒ¿»
Ú¯‰ ˙Ó‡a ‰lÚ˙Óeƒ¿«∆∆¡∆»«
ÔBÈÏÚ‰ ·Bha ‰n„n‰«¿À∆«»∆¿

Êeb‰ גם טוב נהיה וממילא «»
בשר. בעיני הנראה טוב בגלוי,

ÌeÁa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿»
¯·c Ïk ÏÚL ,BÊŒÌb LÈ‡ƒ«∆«»»»
בשר, לעיני שבגלוי, דבר גם

הטוב כהיפך ‡ÓB¯נראה ‰È‰»»≈
‰·BËÏ BÊ Ìb49, היה ואצלו «¿»

אכן  הטוב שהיפך כזו בדרגא זה

בגלוי  גמור לטוב »∆ÌbLנהפך
Ïa ÔÈÚ‰NÚ Èeˆ¯ Èz ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¬∆

‡˙È‡„k ,LnÓ ·BË«»ƒ¿ƒ»
‡¯Ó‚a49BnÚ eÁÏML עם ƒ¿»»∆»¿ƒ

גםֿזו איש ÏÓ‡נחום Êb¯‡«¿»»≈
˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡¬»ƒ«¿»ƒ

ÔB¯Bc ‡È·‰Ï מתנה ¿»ƒ
ÔBÏna B˙BÈ‰·e ,¯ÒÈwÏ«≈»ƒ¿«»

eÏË גנבים ‡˙ממנו »¿∆
˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡‰»¬»ƒ«¿»ƒ
,¯ÙÚa Êb¯‡‰ ˙‡ e‡lÓeƒ¿∆»«¿«∆»»

התעצב לא גםֿזו איש נחום אבל פשוט, ÁÓNa‰חול ˙‡Ê Ïa˜Â¿ƒ≈…¿ƒ¿»
e‡¯ CkŒ¯Á‡Â ,‰·BËÏ BÊ Ìb B¯Ó‡a כולםÈeÏ‚·e ÏÚÙa ¿»¿«¿»¿««»»¿…«¿»

ÌÈ·‡‰Ó ¯˙BÈ ¯˜È ‰È‰ ‡È·‰L ¯ÙÚ‰L ,‰·BËÏ ‰Ê ‰È‰L∆»»∆¿»∆∆»»∆≈ƒ»»»»≈≈»¬»ƒ
,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË למלך הביא גםֿזו איש נחום שכאשר בגמרא כמסופר «¿»ƒ

עפר, מלא שהוא וראו הארגז שהם את באמרו היהודים את להרוג המלך רצה

עפר  אולי להם: ואמר מהם כאחד להם ונראה הנביא אליהו בא לו. לועגים

הופך  החול היה עפר, משליך היה שכאשר אביהם אברהם של מעפרו הוא זה

שלא  אחת מדינה הייתה קשתו". נידף כקש חרבו כעפר "ייתן ככתוב לחיצים

הגנזים  לבית נכנסו אותה. וכבשו הזה העפר את ניסו אותה, לכבוש יכולים היו

בכבוד  גםֿזו איש נחום את ושלחו ומרגליות טובות באבנים הארגז את ומילאו

Bz¯‰'גדול, ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ50 נחום של המיוחדת מעלתו בהסבר ¿«¿…»¿ƒ≈»
בגלוי  גם טוב להיות הפך הטוב היפך שבגללה גםֿזו ÔBa˙Óאיש ‰È‰L∆»»ƒ¿≈

‡e‰ Ú¯‰ ˘¯ML ˙Ó‡a∆¡∆∆…∆»«
‰ÏÚÓÏ B‡È·‰Â ,·Bh‰«¿≈ƒ¿«¿»
‰È‰ ÌLÂ ,BL¯L Ï‡∆»¿¿»»»
˙epzL‰ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ»«¬ƒ¿«

,'eÎ ההתגלות באופן

והמקור  מהשורש וההמשכה

‰ÎLÓ‰‰ ˙BpLÏ¿«««¿»»
‰È‰iL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»∆ƒ¿∆
‰hÓÏ ˙Ó‡a ‰‡¯ƒ¿∆∆¡∆¿«»

˙eiÓL‚a ·BË ‡e‰L גם ∆¿«¿ƒ
כל. לעין בגלוי

‰Ê ÔÈÚ C‡ של זו דרגה «ƒ¿»∆
לטוב  הטוב היפך להפוך יכולת

כהיפך  והתגלה שירד לאחר גם

ההמשכה  שינוי עלֿידי הטוב,

ומקורה  משורשה וההתגלות

„Á‡ ÏÎÏ CiL BÈ‡≈«»¿»∆»
Ì‡ Èk ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒƒ
ÌeÁ BÓk ,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏƒƒ≈¿»¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,BÊŒÌb LÈ‡ƒ««∆≈≈

a ¯‡LÏÏBk ,Ï‡¯NÈ È ¿»¿≈ƒ¿»≈≈
eÏÈÙ‡L ,ÌÈ˜Ècv‰ Ìb51 «««ƒƒ∆¬ƒ

‰Ê ÏÚ Ì˙B·LÁÓ ‰È‰L∆»»«¿¿»«∆
C¯c‰ דומה מחשבה בכיוון «∆∆

גםֿזו  איש נחום של לזה

˘¯ML ˙Ó‡a ÔBa˙‰Ï)¿ƒ¿≈∆¡∆∆…∆
·Bh‰ ‡e‰ Ú¯‰ הגנוז,( »««

לשינוי  הועילה לא ההתבוננות

בפועל L‡¯המצב ‰È‰»»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ (ÔBÈÏÚ‰ ·Bh‰)«»∆¿¿«¿»
ÈÏa ‰lÁ˙a ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ»¿ƒ

'eÎ ‚OÓ ‰È‰iL.הטוב כהיפך נראה למטה ובירידתו ∆ƒ¿∆À»
ÏÏk C¯„aL ,‡ˆÓÂ סגולה יחידי למעט אדם, בני רוב Ò„¯אצל ¿ƒ¿»∆¿∆∆¿»≈∆

ÈÏea˜Ïc ÔÙ‡a ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚa ‰„B·Ú‰ הטוב היפך את לקבל »¬»¿ƒ¿»∆«¿…∆ƒ¿«≈
ליצלן, רחמנא ‰¯Úוהיייסורים, L¯LL ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¿≈«ƒ¿¿∆…∆»«

‡e‰בעצם·BË,LnÓ ·BËÏ Ct‰ Ú¯‰L ÔÙ‡a ‡Ï Ï·‡,בפועל ¬»…¿…∆∆»«∆¿«¿«»
בשר. ‰c·¯בעיני ÌÚËÂהאדם בני רוב לגבי המצב ÈÙÏשזה ,‡e‰ ¿«««»»¿ƒ
ÂLÎÚL הגלות ייתכן‡LÙ‡ŒÈ¯בזמן CLÓÈלא Êeb‰ ·Bh‰L ∆«¿»ƒ∆¿»∆««»À¿«

,ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ÌÏBÚ‰L ÔÂÈk ,‰f‰ ÌÏBÚa Èel‚a עדיין וכעת ¿ƒ»»«∆≈»∆»»…ƒ¿«≈¬«ƒ
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dxezd zwg z`f

ּומּתרים 39ז"ל  טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת הכׁשר לא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
40ּבפי. ְִ

מרירּוBÚÂ„ד) אתהּפכא ענין הּוא האדם ּבעבֹודת אפן ¿ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ
ׁשּזהּו למתֹוק, יתהּפ ׁשהּמר היינּו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלמיתקא,

הּתׁשּובה  ּדעבֹודת הענין זדֹונֹות 41ּכללּות ׁשעלֿידּה , ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָ
ּכזכּיֹות  לֹו למתֹוק,42נעׂשּו הּמר הפיכת ענין ּובאּור . ְְְֲֲִִִֵַַַַַָֻ

ּבּתניא  איתא רּבֹותינּו43ּדהּנה מאמר לּכל, זאת מּודעת ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ
ּבּגמרא 44ז"ל  ּופרׁשּו כּו', הּטֹובה על ׁשּמבר 45ּכׁשם ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

טֹובֹות  ּבׂשֹורֹות על ׁשהרי הּברכה, לנסח הּכּונה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ׁשאין
וה  הּטֹוב כּו',אֹומר אֹומר רעֹות ּבׂשֹורֹות ועל ּמטיב, ְְְִֵֵֵַַַָ

הּנראית  הּטֹובה ׂשמחת ּכמֹו ּבׂשמחה, לקּבּולי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאּלא)
לעיני  ונראית נגלית ׁשאינּה רק לטֹובה, זֹו ּגם ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָונגלית,
מעלמא  ׁשּלמעלה ּדאתּכסיא מעלמא היא ּכי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר,
ועלמא  ּברּוֿהּוא, הוי' מּׁשם ו"ה ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדאתּגליא
ּבאפן  רק הּוא זה ענין אמנם, וכּו'. י"ה הּוא ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדאתּכסיא
 ֿ ׁשעלֿידי היינּו, ּבׂשמחה, הּיּסּורים את מקּבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהאדם
הּוא  למעלה הּיּסּורים ענין ּומקֹור ׁשׁשרׁש ׁשּמתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹזה
הּיּסּורים  את מקּבל אזי ּדאתּכסיא, ׁשּבעלמא הּגנּוז ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָטֹוב
זה  הרי ּבׂשר לעיני מּמׁש ּבפעל למּטה אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבׂשמחה,

יֹותר  נעלה אפן יׁשנֹו א הּטֹוב. ּב'אּגרת 46הפ ּכּמבאר , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
יֹורד 47הּקדׁש' רע אין (ׁשּבאמת זֹו ׁשּבאמּונה ֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ורב 48מּלמעלה  לגדלֹו מּׂשג ׁשאינֹו רק טֹוב, והּכל , ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹֻ
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ב.39) כח, רפל"ז.40)שבת תניא ואילך.41)ראה א'שטו ע' ח"ג תער"ב המשך גם ב.42)ראה פו, משנה 44)פכ"ו.43)יומא

א. נד, ב.45)ברכות ס, ואילך.46)שם 284 ע' ח"א לקו"ש גם יא.47)ראה ב.48)סימן קו, של"ה ג. פנ"א, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók39‡l‡ ÌÈÓL ˙Î‡ÏÓÏ ¯LÎ‰ ‡Ï ¿«¬««≈«…À¿«ƒ¿∆∆»«ƒ∆»

EÈÙa ÌÈ¯zÓe ÌÈ¯B‰Ë40 טמאה בהמה מעור תפילין לעשות ואין ¿ƒÀ»ƒ¿ƒ
באכילה. שאסורה

Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÙ‡ „BÚÂ מחו „) ההפיכה עניין על לאור בנוסף שך ¿…∆«¬«»»»
בהרחבה  לעיל ‰e‡המבואר

e¯È¯Ó ‡Ît‰˙‡ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«¿»¿ƒ
,‡˜˙ÈÓÏ,למתוק מר הפיכת ¿ƒ¿»

Ct‰˙È ¯n‰L ,eÈÈ‰«¿∆««ƒ¿«≈
˙eÏÏk e‰fL ,˜B˙ÓÏ¿»∆∆¿»
˙„B·Úc ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬«

‰·eLz‰41d„ÈŒÏÚL , «¿»∆«»»
˙BB„Êמר דבר eNÚשהם ¿«¬

˙BiÎÊk BÏ42 כפי מתוק, דבר ƒ¿À
ומבאר. שהולך

¯n‰ ˙ÎÈÙ‰ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿«¬ƒ«««
‡˙È‡ ‰p‰c ,˜B˙ÓÏ¿»¿ƒ≈ƒ»

‡Èza43˙‡Ê ˙Ú„eÓ ««¿»««…
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ,ÏkÏ«…«¬««≈

Ï"Ê44C¯·nL ÌLk האדם «¿≈∆¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא  »ÏÚאת

'eÎ ‰·Bh‰ אדם חייב כך «»
עליו, באה כאשר ה' את לברך

הטובה, היפך ליצלן, רחמנא

‡¯Óba eL¯Ùe45ÔÈ‡L) ≈¿«¿»»∆≈
,‰Î¯a‰ ÁÒÏ ‰ek‰««»»¿…««¿»»
לומר  התכוונו לא ז"ל חכמינו

ועל  הטובה על הברכה שנוסח

שווה  הוא הטובה ≈¬∆È¯‰Lהיפך
¯ÓB‡ ˙B·BË ˙B¯BNa ÏÚ«¿≈
ÏÚÂ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰«¿«≈ƒ¿«
'eÎ ¯ÓB‡ ˙BÚ¯ ˙B¯BNa¿»≈

האמת), ("דיין שונה בנוסח ÁÓNa‰,ברכה ÈÏea˜Ï (‡l‡ כוונת ∆»¿«≈¿ƒ¿»
הטובה..." על שמברך "כשם באמרם ז"ל על חכמינו שהברכה כשם היא

להיאמר  צריכה הטובה היפך על הברכה כך שמחה, מתוך נאמרת הטובה

בשמחה  לקבל צריך ושלום, חס הטוב, היפך את גם כי ¿BÓkבשמחה
,‰·BËÏ BÊ Ìb Èk ,˙ÈÏ‚Â ˙È‡¯p‰ ‰·Bh‰ ˙ÁÓN לאמיתו כי ƒ¿««»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«¿»

לטובה  הוא בעצם הטובה היפך כעת שנראה מה גם דבר dÈ‡Lשל ˜«̄∆≈»
,¯Na ÈÈÚÏ ˙È‡¯Â ˙ÈÏ‚ הגשמית לעין נראית לא הטובה זה שבדבר ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈≈»»

ומכוסה נעלמת היא הטובה Èkאלא היפך בתוך הטמונה ‰È‡הטובה ƒƒ
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÓ ‰ÏÚÓlL ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ ברוך" הכתוב על ≈»¿»¿ƒ¿«¿»∆¿«¿»≈»¿»¿ƒ¿«¿»

דאתכסיא  מעלמא בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי ה'

החסידות  בתורת כך על ומוסבר גלוי). (עולם דאתגליא לעלמא מכוסה) (עולם

ויש  מכוסים שבו שהנבראים עולם שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי

יש  להבדיל, למעלה, זה דרך על גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה"

"עלמא  ונקראות ומכוסות נעלמות הן שלהם הרוממות שבגלל גבוהות דרגות

נקרא  לנבראים ומתגלה שיורד המצומצם האלוקי האור ואילו דאתכסייא"

דאתגלייא" ∆e‰L‡"עלמא
ŒCe¯a 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰"Âƒ≈¬»»»

,‡e‰ האחרונות האותיות שתי

יותר  לדרגה רומזות הוי' שם של

"עלמא  בחינת באלוקות, נמוכה

«¿«¿ÓÏÚÂ‡דאתגליא"
‡ÈÒk˙‡c אלוקי אור שהוא ¿ƒ¿«¿»
נעלה È"‰יותר ‡e‰ שתי

הוי' שם של הראשונות האותיות

נעלה  יותר אלוקי לאור הרומזות

.'eÎÂ¿
‰Ê ÔÈÚ ,ÌÓ‡ הופך שהמר »¿»ƒ¿»∆

שהאדם  לעובדה הודות למתוק

הטוב  היפך את גם מקבל

ÔÙ‡aבשמחה  ˜¯ ‡e‰«¿…∆
˙‡ Ïa˜Ó Ì„‡‰L∆»»»¿«≈∆

,‰ÁÓNa ÌÈ¯eqi‰ כאילו «ƒƒ¿ƒ¿»
גמור, טוב ŒÏÚLהיו ,eÈÈ‰«¿∆«

L¯LL ÔBa˙nL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿≈∆…∆
ÌÈ¯eqi‰ ÔÈÚ ¯B˜Óe¿ƒ¿««ƒƒ

‰ÏÚÓÏבאלוקות·BË ‡e‰ ¿«¿»
‡ÓÏÚaL Êeb‰«»∆¿»¿»

,‡ÈÒk˙‡c שב"עלמא וכיוון ¿ƒ¿«¿»
הטוב  מכוסה, הכול דאתכסייא"

יורד  כשהוא וגם ונסתר גנוז

ובגלוי  נראה, הטוב אין למטה

דבר  של לאמיתו אך ייסורים זהו

מהטוב  יותר נעלה והגנוז הנעלם שהטוב אלא בלבד זו ולא בטוב, מדובר

הגנוז  הטוב של במעלתו מתבונן האדם וכאשר ‡˙הגלוי, Ïa˜Ó ÈÊ‡¬«¿«≈∆
Ï·‡ ,‰ÁÓNa ÌÈ¯eqi‰,הזה רק במצב היא למתוק המר הפיכת כאשר «ƒƒ¿ƒ¿»¬»

האדם  מכך שכתוצאה למרות הרי הייסורים, במעלת מההתבוננות כתוצאה

זאת  בכל בשמחה, היייסורים את Na¯מקבל ÈÈÚÏ LnÓ ÏÚÙa ‰hÓÏ¿«»¿…««»¿≈≈»»
Ù‰ ‰Ê È¯‰·Bh‰ C.רחמנאֿליצלן ומרים קשים בייסורים ‡Cומדובר ¬≈∆≈∆««

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡ BLÈ46והוא בשמחה, ייסורים קבלת nk·‡¯של ∆¿…∆«¬∆≈«¿…»
'L„w‰ ˙¯b‡'a47„¯BÈ Ú¯ ÔÈ‡ ˙Ó‡aL) BÊ ‰eÓ‡aL ¿ƒ∆∆«…∆∆∆¡»∆∆¡∆≈«≈

‰ÏÚÓlÓ48,·BË Ïk‰Â הטוב,, כהיפך בשר לעיני שנראה מה וגם ƒ¿«¿»¿«…
טוב  הוא גם דבר של B·eËלאמיתו ·¯Â BÏ„‚Ï ‚OÓ BÈ‡L רק ¯˜ «∆≈À»¿»¿¿…

הנעלה  הטוב את ולהשיג להבין יכול אינו האדם הטובה, וריבוי גודל שמפני
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יג e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

זֹו ׁשּבאמּונה ּבגלּוי, ּגם טֹוב הּכל נעׂשה ּבאמת ְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַָָֹטּובֹו)
מּטֹוב  הּוא חּיּותֹו ּכל ּבגלּוי, הּנדמה ׁשהרע ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּמאמין
הרע  ּבאמת ּומתעּלה נכלל זֹו ּבאמּונה הרי כּו' ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהעליֹון
ּבנחּום  ׁשּמצינּו ועלּֿדר הּגנּוז. העליֹון ּבּטֹוב ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמדּמה

לטֹובה  זֹו ּגם אֹומר היה ּדבר ּכל ׁשעל ּגםֿזֹו, ,49איׁש ְִֵֶַַַָָָָָָ
ּכדאיתא  מּמׁש, טֹוב נעׂשה רצּוי ּבלּתי ענין ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּגם

טֹובֹות 49ּבגמרא  אבנים מלא ארּגז עּמֹו ׁשּׁשלחּו ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
את  נטלּו ּבּמלֹון ּובהיֹותֹו לּקיסר, ּדֹורֹון להביא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּומרּגלּיֹות
ּבעפר, הארּגז את ּומּלאּו ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהאבנים
ראּו ואחרּֿכ לטֹובה, זֹו ּגם ּבאמרֹו ּבׂשמחה זאת ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹוקּבל
היה  ׁשהביא ׁשהעפר לטֹובה, זה ׁשהיה ּובגלּוי  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבפעל
ּב'לּקּוטי  וכּמבאר ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות מהאבנים יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹיקר

הּטֹוב,50ּתֹורה' הּוא הרע ׁשּׁשרש ּבאמת מתּבֹונן ׁשהיה ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לעׂשֹות  יכֹול היה וׁשם ׁשרׁשֹו, אל למעלה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָוהביאֹו
ׁשּיהיה  למּטה מלמעלה ההמׁשכה לׁשּנֹות כּו', ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהׁשּתּנּות
זה  ענין א ּבגׁשמּיּות. טֹוב ׁשהּוא למּטה ּבאמת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָנראה
ליחידי  אם ּכי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ׁשּי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו
ּבני  ׁשאר מהּֿׁשאיןּֿכן ּגםֿזֹו, איׁש נחּום ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶַַָָָסגּולה,

ׁשאפילּו הּצּדיקים, ּגם ּכֹולל מחׁשבֹותם 51יׂשראל, ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּטֹוב) הּוא הרע ׁשּׁשרש ּבאמת (להתּבֹונן ה ּדר זה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
ּבתחּלה  ׁשהיה ּכמֹו למעלה העליֹון) (הּטֹוב נ ׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
העבֹודה  סדר ּכלל ׁשּבדר ונמצא, כּו'. מּׂשג ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבלי
עלֿידי  ּבׂשמחה ּדלקּבּולי ּבאפן רק הּוא זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבענין
ׁשהרע  ּבאפן לא אבל טֹוב, הּוא הרע ׁשׁשרׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹההתּבֹוננּות
ׁשעכׁשו  לפי הּוא, הּדבר וטעם מּמׁש. לטֹוב ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָנהּפ
ּכיון  הּזה, ּבעֹולם ּבגּלּוי ימׁש הּגנּוז ׁשהּטֹוב ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאיֿאפׁשר
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א.49) כא, א.50)תענית סב, שם.51)חוקת לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כייסורים, נראה למטה שבירידתו מה גם הדברים ומקור בשורש שהרי הזה)

טוב  נראה למטה בירידתו שגם טוב שיש אלא טוב באמת הוא ליצלן, רחמנא

שבאותן  וכיוון למעלה העליונה בדרגה שהוא כפי למטה שיורד טוב ויש

של  בלבוש למטה יורד הוא התגלה, לא עדיין שבו הטוב עליונות דרגות

ובכוח  הטוב. והיפך יייסורים

מה  גם שבעצם הזו האמונה

טוב  הוא הטוב היפך שנראה

‰Ïkגמור ‰NÚ ˙Ó‡a∆¡∆«¬∆«…
,ÈeÏ‚a Ìb ·BË ובלשון) «¿»

(- בתניא הזקן רבנו

ÔÈÓ‡nL BÊ ‰eÓ‡aL∆∆¡»∆«¬ƒ
Ïk ,ÈeÏ‚a ‰Ó„p‰ Ú¯‰L∆»««ƒ¿∆¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ·BhÓ ‡e‰ B˙eiÁ«ƒ»∆¿
ÏÏÎ BÊ ‰eÓ‡a È¯‰ 'eÎ¬≈∆¡»ƒ¿»
Ú¯‰ ˙Ó‡a ‰lÚ˙Óeƒ¿«∆∆¡∆»«
ÔBÈÏÚ‰ ·Bha ‰n„n‰«¿À∆«»∆¿

Êeb‰ גם טוב נהיה וממילא «»
בשר. בעיני הנראה טוב בגלוי,

ÌeÁa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿»
¯·c Ïk ÏÚL ,BÊŒÌb LÈ‡ƒ«∆«»»»
בשר, לעיני שבגלוי, דבר גם

הטוב כהיפך ‡ÓB¯נראה ‰È‰»»≈
‰·BËÏ BÊ Ìb49, היה ואצלו «¿»

אכן  הטוב שהיפך כזו בדרגא זה

בגלוי  גמור לטוב »∆ÌbLנהפך
Ïa ÔÈÚ‰NÚ Èeˆ¯ Èz ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¬∆

‡˙È‡„k ,LnÓ ·BË«»ƒ¿ƒ»
‡¯Ó‚a49BnÚ eÁÏML עם ƒ¿»»∆»¿ƒ

גםֿזו איש ÏÓ‡נחום Êb¯‡«¿»»≈
˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡¬»ƒ«¿»ƒ

ÔB¯Bc ‡È·‰Ï מתנה ¿»ƒ
ÔBÏna B˙BÈ‰·e ,¯ÒÈwÏ«≈»ƒ¿«»

eÏË גנבים ‡˙ממנו »¿∆
˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡‰»¬»ƒ«¿»ƒ
,¯ÙÚa Êb¯‡‰ ˙‡ e‡lÓeƒ¿∆»«¿«∆»»

התעצב לא גםֿזו איש נחום אבל פשוט, ÁÓNa‰חול ˙‡Ê Ïa˜Â¿ƒ≈…¿ƒ¿»
e‡¯ CkŒ¯Á‡Â ,‰·BËÏ BÊ Ìb B¯Ó‡a כולםÈeÏ‚·e ÏÚÙa ¿»¿«¿»¿««»»¿…«¿»

ÌÈ·‡‰Ó ¯˙BÈ ¯˜È ‰È‰ ‡È·‰L ¯ÙÚ‰L ,‰·BËÏ ‰Ê ‰È‰L∆»»∆¿»∆∆»»∆≈ƒ»»»»≈≈»¬»ƒ
,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË למלך הביא גםֿזו איש נחום שכאשר בגמרא כמסופר «¿»ƒ

עפר, מלא שהוא וראו הארגז שהם את באמרו היהודים את להרוג המלך רצה

עפר  אולי להם: ואמר מהם כאחד להם ונראה הנביא אליהו בא לו. לועגים

הופך  החול היה עפר, משליך היה שכאשר אביהם אברהם של מעפרו הוא זה

שלא  אחת מדינה הייתה קשתו". נידף כקש חרבו כעפר "ייתן ככתוב לחיצים

הגנזים  לבית נכנסו אותה. וכבשו הזה העפר את ניסו אותה, לכבוש יכולים היו

בכבוד  גםֿזו איש נחום את ושלחו ומרגליות טובות באבנים הארגז את ומילאו

Bz¯‰'גדול, ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ50 נחום של המיוחדת מעלתו בהסבר ¿«¿…»¿ƒ≈»
בגלוי  גם טוב להיות הפך הטוב היפך שבגללה גםֿזו ÔBa˙Óאיש ‰È‰L∆»»ƒ¿≈

‡e‰ Ú¯‰ ˘¯ML ˙Ó‡a∆¡∆∆…∆»«
‰ÏÚÓÏ B‡È·‰Â ,·Bh‰«¿≈ƒ¿«¿»
‰È‰ ÌLÂ ,BL¯L Ï‡∆»¿¿»»»
˙epzL‰ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ»«¬ƒ¿«

,'eÎ ההתגלות באופן

והמקור  מהשורש וההמשכה

‰ÎLÓ‰‰ ˙BpLÏ¿«««¿»»
‰È‰iL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»∆ƒ¿∆
‰hÓÏ ˙Ó‡a ‰‡¯ƒ¿∆∆¡∆¿«»

˙eiÓL‚a ·BË ‡e‰L גם ∆¿«¿ƒ
כל. לעין בגלוי

‰Ê ÔÈÚ C‡ של זו דרגה «ƒ¿»∆
לטוב  הטוב היפך להפוך יכולת

כהיפך  והתגלה שירד לאחר גם

ההמשכה  שינוי עלֿידי הטוב,

ומקורה  משורשה וההתגלות

„Á‡ ÏÎÏ CiL BÈ‡≈«»¿»∆»
Ì‡ Èk ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒƒ
ÌeÁ BÓk ,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈÏƒƒ≈¿»¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,BÊŒÌb LÈ‡ƒ««∆≈≈

a ¯‡LÏÏBk ,Ï‡¯NÈ È ¿»¿≈ƒ¿»≈≈
eÏÈÙ‡L ,ÌÈ˜Ècv‰ Ìb51 «««ƒƒ∆¬ƒ

‰Ê ÏÚ Ì˙B·LÁÓ ‰È‰L∆»»«¿¿»«∆
C¯c‰ דומה מחשבה בכיוון «∆∆

גםֿזו  איש נחום של לזה

˘¯ML ˙Ó‡a ÔBa˙‰Ï)¿ƒ¿≈∆¡∆∆…∆
·Bh‰ ‡e‰ Ú¯‰ הגנוז,( »««

לשינוי  הועילה לא ההתבוננות

בפועל L‡¯המצב ‰È‰»»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ (ÔBÈÏÚ‰ ·Bh‰)«»∆¿¿«¿»
ÈÏa ‰lÁ˙a ‰È‰L BÓk¿∆»»ƒ¿ƒ»¿ƒ

'eÎ ‚OÓ ‰È‰iL.הטוב כהיפך נראה למטה ובירידתו ∆ƒ¿∆À»
ÏÏk C¯„aL ,‡ˆÓÂ סגולה יחידי למעט אדם, בני רוב Ò„¯אצל ¿ƒ¿»∆¿∆∆¿»≈∆

ÈÏea˜Ïc ÔÙ‡a ˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚa ‰„B·Ú‰ הטוב היפך את לקבל »¬»¿ƒ¿»∆«¿…∆ƒ¿«≈
ליצלן, רחמנא ‰¯Úוהיייסורים, L¯LL ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¿≈«ƒ¿¿∆…∆»«

‡e‰בעצם·BË,LnÓ ·BËÏ Ct‰ Ú¯‰L ÔÙ‡a ‡Ï Ï·‡,בפועל ¬»…¿…∆∆»«∆¿«¿«»
בשר. ‰c·¯בעיני ÌÚËÂהאדם בני רוב לגבי המצב ÈÙÏשזה ,‡e‰ ¿«««»»¿ƒ
ÂLÎÚL הגלות ייתכן‡LÙ‡ŒÈ¯בזמן CLÓÈלא Êeb‰ ·Bh‰L ∆«¿»ƒ∆¿»∆««»À¿«

,ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ÌÏBÚ‰L ÔÂÈk ,‰f‰ ÌÏBÚa Èel‚a עדיין וכעת ¿ƒ»»«∆≈»∆»»…ƒ¿«≈¬«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



e"kyz'dיד ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

זה  ׁשאין (אף טֹוב הּוא הרע ׁשׁשרׁש ההתּבֹוננּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעלֿידי
למעמד  זֹוכים ׁשעלֿידיֿזה ּבׂשר), לעיני ונגלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנראה
ּבאפן  והּמטיב הּטֹוב ּכּולֹו ׁשּיהיה ּדלעתידֿלבא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּומּצב

ּבּתניא  ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּבׂשר. לעיני ונגלה 43הּנראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּביּסּורים 55ּבפרּוׁש ׁשהּׂשמחים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַ

הּכתּוב  ּבגבּורתֹו,56עליהם הּׁשמׁש ּכצאת ואֹוהביו אֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהיא  לעתידֿלבא ּבגבּורתֹו הּׁשמׁש לצאת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּזֹוכה

מּנרּתּקּה חּמה הּזה,57יציאת ּבעֹולם ּבֹו מכּסה ׁשהיא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּדאתּכסיא  עלמא ּיתּגּלה ׁשאז מּכּסּויּה, ּתתגּלה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּולעתיד
העבֹודה  ׁשעלֿידי היינּו, כּו', ּבגיּלּוי ויאיר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָויזרח
ּדאתּכסיא  ׁשּמעלמא ׁשהּטֹוב זֹוכים ּבׂשמחה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָדלקּבּולי

למּטה. ּבגּלּוי ויאיר ְְְְִִַַָָֻימׁש

ׁשעׂשה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) מׁשה, ויחל ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה  טעמין את ענין ׁשהּוא מתֹוק, ּמר ְֲִִֶֶַַַַָ

ׁשהיה  ּוכמֹו למתֹוק, מתהּפ ׁשהּמר למיתקא, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמרירּו
מּמׁש, מתּוקים ונעׂשּו נתהּפכּו הּמרים ׁשהּמים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָּבמרה,

ׁשּכתּוב  למּטה 16ּכמֹו אֹותם ׁשהמּתיק הּמים, וּימּתקּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
נחּום  אצל ּגם היתה ּדמׁשה זֹו מ ּבחינה והארה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמׁש.

ּגםֿזֹו ּכדאיתא 50איׁש ּבמׁשה, הּוא הענין עיּקר א , ְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבׁשּגם 58ּבגמרא  ּבׂשר, הּוא ּבׁשּגם מּנין, הּתֹורה מן מׁשה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגם  ּבחינת הּממׁשי הּוא ׁשּמׁשה והינּו, מׁשה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹּבגימטרּיא
למּטה  לטֹובה להמּתיק 59זֹו מׁשה, ויחל ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

והענין  מהׁשחית. חמתֹו ּולהׁשיב יׂשראל, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָמרירּותן
(ׁשּגם  למתֹוק הּמר ׁשהפיכת לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבזה,
עלֿידי  הּוא מּמׁש) לטֹוב יתהּפכּו הּטֹוב ּדהפ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהענינים
זה  וענין קּדיׁשא), ּדעּתיקא (הוי' ּדלעילא הוי' ׁשם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגּלּוי
ׁשאינן  הרחמים מּדֹות י"ג ׁשהמׁשי רּבנּו למׁשה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּי
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ב.55) פח, לא.56)שבת ה, שופטים נדר 57)ס' קסג).ראה (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, וראה ב. ח, חולין 58)ים

(ובפרש"י). ב צ).59)קלט, ס"ע תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט בעיניו ויבז ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈ‡L Û‡) ·BË ‡e‰ Ú¯‰ L¯LL ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿∆…∆»««∆≈∆

¯Na ÈÈÚÏ ‰Ï‚Â ‰‡¯ כעתÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL להגיע ), ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿≈≈»»∆«¿≈∆ƒ
BÏek ‰È‰iL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ·vÓe „ÓÚÓÏ שהברכה באופן טוב ¿«¬»«»ƒ¿»ƒ»…∆ƒ¿∆

היא Na¯.עליו ÈÈÚÏ ‰Ï‚Â ‰‡¯p‰ ÔÙ‡a ·ÈËn‰Â ·Bh‰«¿«≈ƒ¿…∆«ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿≈≈»»
‡Èza ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ43 ¿∆«∆»««¿»

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa¿≈«¬««≈
Ï"Ê55ÌÈÁÓO‰L «∆«¿≈ƒ

·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯eqÈa56 ¿ƒƒ¬≈∆«»
˙‡ˆk ÂÈ·‰B‡Â ¯ÓB‡≈¿¬»¿≈

,B˙¯e·‚a LÓM‰ שהכוונה «∆∆ƒ¿»
זה, היא בשבח השמש", "כצאת

‰ÎBfL יייסורים שמקבל מי ∆∆
‰LÓMבשמחה  ˙‡ˆÏ¿≈«∆∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ B˙¯e·‚aƒ¿»∆»ƒ»…
‰nÁ ˙‡ÈˆÈ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ««»

dwz¯pÓ57‰qÎÓ ‡È‰L ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿À»
,‰f‰ ÌÏBÚa Ba הזה בזמן »»«∆
‰l‚˙z „È˙ÚÏe השמש ¿»ƒƒ¿«∆

,dÈeqkÓ שיעור לאין ותאיר ƒƒ»
כעת, מאירה שהיא מכפי יותר

הדברים  של הרוחנית והמשמעות

לבוא Ê‡Lהיא  לעתיד ∆»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‰lb˙iƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿«¿»
ונעלם  מכוסה הוא שכעת

אורו  את לקבל יכול לא והעולם

ÈelÈ‚aהגדול  ¯È‡ÈÂ Á¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰ ,'eÎ«¿∆«¿≈
ÈÏea˜Ï„ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«≈

,‰ÁÓNa ייסורים קבלת ¿ƒ¿»
כאילו  הגלות, בזמן כעת בשמחה

טוב, Bh‰L·הם ÌÈÎBÊƒ∆«
והנעלם  המכוסה הנעלה,

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚnL∆≈»¿»¿ƒ¿«¿»
‰hÓÏ Èel‚a ¯È‡ÈÂ CLÓÈÀ¿«¿»ƒ¿ƒ¿«»
בדרגה  למתוק מר הפיכת וזו

ביותר. גבוהה

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«
,‰LÓ ÏÁÈÂ ·e˙kM ‰Ó(כנ"ל בארמית, מתיקות לשון NÚL‰(חילו, «∆»«¿«…∆∆»»

ÔÈÚ ‡e‰L ,˜B˙Ó ¯n‰ ÈÓÏ˙˜‡,הפיכת ‡˙ e¯È¯Ó ÔÈÓÚË ∆««»∆ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק, מרירים È‰L‰טעמים BÓÎe ,˜B˙ÓÏ Ct‰˙Ó ¯n‰L∆««ƒ¿«≈¿»¿∆»»

,‰¯Óa,כאמור רבנו, משה eNÚÂבימי eÎt‰˙ ÌÈ¯n‰ ÌÈn‰L ¿»»∆««ƒ«»ƒƒ¿«¿¿«¬
,LnÓ ÌÈ˜e˙Ó בפועל גשמית e˙kL·מתיקות BÓk16 לאחר בתורה ¿ƒ«»¿∆»

אזי  ה' כציווי העץ את המים לתוך השליך ‰ÌÈn,שמשה e˜zÓiÂ והכוונה «ƒ¿¿«»ƒ
‡Ì˙Bהיא  ˜ÈzÓ‰L כפשוטוBÊ ‰ÈÁaÓ ‰¯‡‰Â .LnÓ ‰hÓÏ ∆ƒ¿ƒ»¿«»«»¿∆»»ƒ¿ƒ»

‰LÓc הזה בעולם ממש בפועל למתוק המר הפיכת ‡ˆÏהיינו Ìb ‰˙È‰ ¿…∆»¿»«≈∆
BÊŒÌb LÈ‡ ÌeÁ,50 להיות נהפך לקיסר כדורון שהביא העפר אצלו שגם »ƒ«

ממש  בפועל wÈÚ¯חיצים C‡«ƒ«
ÔÈÚ‰ למתוק המר הפיכת של »ƒ¿»

ובגלוי  LÓa‰,בפועל ‡e‰¿…∆
‡¯Ó‚a ‡˙È‡„k58‰LÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿»»…∆
,ÔÈpÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ מצינו היכן ƒ«»ƒ«ƒ

והגמרא  רבנו, למשה רמז בתורה

("לא  בפסוק הוא שהרמז עונה

באדם") רוחי ‰e‡ידון ÌbLa¿«»
‡i¯ËÓÈ‚a ÌbLa ,¯Na»»¿«»¿ƒ«¿ƒ»
‡e‰ ‰LnL ,eÈ‰Â ,‰LÓ…∆¿«¿∆…∆
BÊ Ìb ˙ÈÁa CÈLÓn‰««¿ƒ¿ƒ««

‰·BËÏ מרומז זו" "גם ועניין ¿»
"בשגם" ,hÓÏ59‰במילה ¿«»

טובה  תהיה לטובה" זו שמ"גם

ÏÁÈÂבפועל  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿«
,‰LÓ לפעול כדי שהתפלל …∆

ÏL Ô˙e¯È¯Ó ˜ÈzÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»∆
,Ï‡¯NÈ העגל חטא בעקבות ƒ¿»≈

B˙ÓÁ ·ÈL‰Ïe ֿ הקדוש של ¿»ƒ¬»
ולעורר ÈÁL‰Ó˙ברוךֿהוא ≈«¿ƒ

ישראל. בני על רחמיו את

,‰Êa ÔÈÚ‰Â הפנימי התוכן ¿»ƒ¿»»∆
עלֿידי  למתוק המר הפיכת של

הוא  רבנו a˙pL‡¯משה BÓk¿∆ƒ¿»≈
¯n‰ ˙ÎÈÙ‰L ÏÈÚÏ¿≈∆¬ƒ«««
ÌÈÈÚ‰ ÌbL) ˜B˙ÓÏ¿»∆«»ƒ¿»ƒ

·Bh‰ CÙ‰c לעיני שבגלוי ¿≈∆«
רצויים  בלתי דברים הם בשר

‡e‰ (LnÓ ·BËÏ eÎt‰˙Èƒ¿«¿¿«»
'ÈÂ‰ ÌL Èelb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈¬»»

‡ÏÈÚÏc בדרגה הוי' שם ƒ¿≈»
ÈzÚc˜‡העליונה  'ÈÂ‰)¬»»¿«ƒ»
‡LÈc˜ מאיר שהוא כפי «ƒ»

"עתיק" Ê‰בבחינת ÔÈÚÂ עליון ), ממקור הוי' שם של והתגלות המשכה של ¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È CÈLÓ‰L ea¯ ‰LÓÏ CiL המפורטות) «»¿…∆«≈∆ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ

וחנון, רחום אֿל ה' "ה', משה": "ויחל אחרי כיֿתשא פרשת בהמשך בכתוב

ונקה") וחטאה ופשע עוון נשא לאלפים, חסד נצר ואמת, חסד ורב אפים ארך

Ì˜È¯ ˙B¯ÊBÁ ÔÈ‡L60, אי כתוב מקרא אלמלא ..." הגמרא: (כדברי ∆≈»¿≈»
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dxezd zwg z`f

יקּים  ּכאׁשר לעתידֿלבא, ורק עדין, נזּדּכ לא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻׁשהעֹולם
ּגם 52הּיעּוד  אזי הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח את ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֻ

מה  ּגם וזהּו הּזה. ּבעֹולם ּבגּלּוי ימׁש הּגנּוז ְְְִֶֶַַַַַַָָָֻהּטֹוב
ז"ל  חכמינּו הּפסּוק 53ׁשאמרּו ה'54על יהיה ההּוא ּבּיֹום ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ

לא  הּוא? אחד לאו האידנא אּטּו אחד, ּוׁשמֹו ְִֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
ּבׂשֹורֹות  על הּזה העֹולם הּבא, העֹולם הּזה ְֶֶַַַַָָָָָָָּכעֹולם
רעֹות  ּבׂשֹורֹות ועל והּמטיב, הּטֹוב ּברּו אֹומר ְְְִֵֵַַַָָטֹובֹות
הּטֹוב  ּכּולֹו הּבא לעֹולם האמת, ּדּין ּברּו ֱֵֶַַַָָָָָָאֹומר
רעֹות  ׁשמּועֹות ּגם יׁשנן הּזה ׁשּבעֹולם היינּו, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּמטיב,
נּסח  הרי עליהם, ּומברכים ּבׂשמחה מקּבלים ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ(וגם
טֹובֹות), ׁשמּועֹות על הּברכה מּנּסח ׁשֹונה ְְְִֶַַַַָָָָֻהּברכה
טֹובֹות  ׁשמּועֹות ורק א יהיּו הּבא לעֹולם ְְְִֵֵֶַַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
והינּו, והּמטיב. הּטֹוב עליהם ׁשּמברכים ּובגלּוי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבפעל

 ֿ (לעתיד הּבא ׁשּבעֹולם הוי'לפי ׁשם ּגּלּוי יהיה לבא) ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּדאתּכסיא  ׁשּבעלמא קּדיׁשא) ּדעּתיקא (הוי' ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּדלעילא
ּוׁשמֹו ּבפרּוׁש הּנ"ל רז"ל מאמר מהמׁש ּגם ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָ[ּכּמּובן
נכּתב  הּזה העֹולם הּבא, העֹולם הּזה ּכעֹולם לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד,
ּכּולֹו הּבא לעֹולם אבל ּדל"ת, ּבאל"ף ונקרא ה"י ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָּביּו"ד
זה  ׁשּמּצד ה"י], ּביּו"ד ונקרא ה"י ּביּו"ד נכּתב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאחד,
הּנראה  לטֹוב מתהּפכים הּטֹוב ּדהפ הענינים ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּנה

ְְִֶַוהּנגלה.

ÔÂÈÎÂּבמעׂשינּו ּתלּויים ּדלעתידֿלבא הענינים ׁשּכל ¿≈»ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹ
הּגלּות  מׁש זמן ּכל ׁשההכנה 40ועבֹודתנּו מּובן, , ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אחד, ּוׁשמֹו אחד הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום הּיעּוד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָלקּיּום
מעׂשינּו עלֿידי היא והּמטיב, הּטֹוב ּכּולֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּיהיה
ּבׂשמחה, לקּבּולי ענין ׁשהּוא זה, ּבּדגמת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻועבֹודתנּו
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ב.52) יג, א.53)זכרי' נ, ט.54)פסחים יד, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כלֿכך נעלה טוב להכיל בכוחו Ìi˜Èאין ¯L‡k ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˜¯Â¿«∆»ƒ»…«¬∆¿À«

„eÚi‰52,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯ יהיה ‡˙ העולם ואז «ƒ∆««À¿»«¬ƒƒ»»∆
הנעלה והגילוי האור לקליטת ראוי כלי ויהיה ומזוכך ‰Bh·טהור Ìb ÈÊ‡¬«««

‰f‰ ÌÏBÚa Èel‚a CLÓÈ Êeb‰ יהיה באופ בשר, לעיני בגלוי, שגם ן «»À¿«¿ƒ»»«∆
גמור. טוב

e¯Ó‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿
Ï"Ê eÈÓÎÁ53בגמראÏÚ ¬»≈««

˜eÒt‰54‡e‰‰ ÌBia «»««
BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰Èƒ¿∆∆»¿
Â‡Ï ‡„È‡‰ eh‡ ,„Á‡∆»«»ƒ»»«

‡e‰ „Á‡? איננו כעת וכי ∆»
ש"ביום  הכתוב פירוש ומה אחד,

ה' יהיה לבוא, לעתיד ההוא",

ועונים: ÌÏBÚkאחד? ‡Ï…»»
‰f‰ הגלות זמן הזה, הזמן «∆

,‡a‰ ÌÏBÚ‰,לבוא לעתיד »»«»
הגאולה, ‰f‰זמן ÌÏBÚ‰»»«∆

B·BË˙כעת ˙B¯BNa ÏÚ«¿
·Bh‰ Ce¯a ¯ÓB‡≈»«
˙B¯BNa ÏÚÂ ,·ÈËn‰Â¿«≈ƒ¿«¿
Ôic Ce¯a ¯ÓB‡ ˙BÚ»̄≈»«»

,˙Ó‡‰ הברכה דומה אינה כי »¡∆
למה  בגלוי, טוב שנראה מה על

אבל  הטוב. היפך נראה שבגלוי

·Bh‰ BÏek ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»«
ÌÏBÚaL ,eÈÈ‰ ,·ÈËn‰Â¿«≈ƒ«¿∆»»
˙BÚeÓL Ìb ÔLÈ ‰f‰«∆∆¿»«¿
¯L‡k Ì‚Â) ˙BÚ»̄¿««¬∆
‰ÁÓNa ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿»

È¯‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·Óe אף ¿»¿ƒ¬≈∆¬≈
גם  שבעצם מאמין שהאדם

טוב, הם טובים הלא הדברים

נעלה  יותר מקורם ואדרבה,

זאת  בכל הגלוי, »ÁqÀמהטוב
‰Î¯a‰ טובות לא שמועות על «¿»»

ÏÚ ‰Î¯a‰ ÁqpÓ ‰BL∆ƒÀ««¿»»«
˜¯Â C‡ eÈ‰È ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(˙B·BË ˙BÚeÓL¿«∆≈≈»»«»ƒ¿«¿«
·Bh‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·nL ÈeÏ‚·e ÏÚÙa ˙B·BË ˙BÚeÓL¿¿…«¿»∆¿»¿ƒ¬≈∆«

·ÈËn‰Â.הטוב היפך על כיום שמברכים הברכה את כלל יברכו ולא ¿«≈ƒ
,eÈ‰Â הוא בגלוי גם טוב רק יהיה לבוא שלעתיד לכך ÈÙÏהטעם ¿«¿¿ƒ

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ) ‡a‰ ÌÏBÚaL המשיח ÌLבימות Èelb ‰È‰È ( ∆»»«»∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ≈
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ בדרגות ופועל קיים הוי' ששם בחסידות כמבואר העליון, ¬»»ƒ¿≈»

"הוי' בבחינת והן התחתון) (הוי' דלתתא" "הוי' בבחינת הן ובא שונות,

העליון  הוי' ˜LÈc‡דלעילא" ‡˜ÈzÚc 'ÈÂ‰) שהוא כפי הוי' שם ¬»»¿«ƒ»«ƒ»
"עתיק  בחינת היא קדישא", "עתיקא שלמעלה בבחינת שב"כתר" יומין"

ÈÒk˙‡c‡מהספירות  ‡ÓÏÚaL הוי') ושם דאתגליא" מ"עלמא הנעלה ∆¿»¿»¿ƒ¿«¿»
דלעילא" "הוי' הוא בו המאיר

CLÓ‰Ó Ìb Ô·enk]«»«≈∆¿≈
Ï"p‰ Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó שלעתיד «¬«««««

"שמו  וגם אחד" "ה' יהי' לבוא

‡Á„,אחד" BÓLe Le¯Ùa¿≈¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚk ‡Ï הגלות זמן …»»«∆

,‡a‰ ÌÏBÚ‰,המשיח ימות »»«»
‰f‰ ÌÏBÚ‰'הוי zÎ·שם »»«∆ƒ¿«

‡¯˜Â È"‰ „"eÈa¿≈¿ƒ¿»
,˙"Ïc Û"Ï‡a השמות גם ¿»∆»∆

 ֿ יו"דֿה"א באותיות הכתובים

אֿדֿנֿי  נקראים «¬‡·Ïוא"וֿה"א
,„Á‡ BÏek ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»∆»

שווים  יהיו והכתיב »¿zÎƒ·והקרי
„"eÈa ‡¯˜Â È"‰ „"eÈa¿≈¿ƒ¿»¿

‰Ê „vnL ,[È"‰ בגלל ≈∆ƒ«∆
שהוא  כפי הוי' שם התגלות

(ובבחינת  דאתכסיא" ב"עלמא

‰ÌÈÈÚ"עתיק") Ìb ‰p‰ƒ≈«»ƒ¿»ƒ
·Bh‰ CÙ‰c טוב שהם ¿≈∆«

ונעלם ÌÈÎt‰˙Óƒ¿«¿ƒמכוסה
‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËÏ וזו ¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆

הפיכת  של הפנימית המשמעות

למתוק. מר

ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿ƒ
Ïk e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈»

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ,40 קיום כי ¿«∆∆«»
המביא  הוא הגלות בזמן המצוות

מלמעלה  אלוקות המשכת וגורם

בהעלם  זה שכעת אלא למטה

יתגלה, לבוא ולעתיד והסתר

לבוא  לעתיד הגילויים את המביאים הם כעת ועבודתנו שמעשינו וכיוון

„Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia „eÚi‰ Ìei˜Ï ‰Î‰‰L ,Ô·eÓ»∆«¬»»¿ƒ«ƒ««ƒ¿∆¬»»∆»
,·ÈËn‰Â ·Bh‰ BÏek ‰È‰iL ,„Á‡ BÓLe טוב רק ויתגלה ויאיר ¿∆»∆ƒ¿∆«¿«≈ƒ

והנגלה  Ê‰,הנראה ˙Ó‚ca e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«¬≈«¬»≈¿À¿«∆
,‰ÁÓNa ÈÏea˜Ï ÔÈÚ ‡e‰L,ייסורים הזה בזמן יש שכאשר כך עלֿידי ∆ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿»

וזאת  גלוי, טוב היו כאילו בשמחה אותם מקבלים ליצלן, רחמנא
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טו e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

זה  ׁשאין (אף טֹוב הּוא הרע ׁשׁשרׁש ההתּבֹוננּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעלֿידי
למעמד  זֹוכים ׁשעלֿידיֿזה ּבׂשר), לעיני ונגלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנראה
ּבאפן  והּמטיב הּטֹוב ּכּולֹו ׁשּיהיה ּדלעתידֿלבא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּומּצב

ּבּתניא  ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּבׂשר. לעיני ונגלה 43הּנראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּביּסּורים 55ּבפרּוׁש ׁשהּׂשמחים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַ

הּכתּוב  ּבגבּורתֹו,56עליהם הּׁשמׁש ּכצאת ואֹוהביו אֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהיא  לעתידֿלבא ּבגבּורתֹו הּׁשמׁש לצאת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּזֹוכה

מּנרּתּקּה חּמה הּזה,57יציאת ּבעֹולם ּבֹו מכּסה ׁשהיא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּדאתּכסיא  עלמא ּיתּגּלה ׁשאז מּכּסּויּה, ּתתגּלה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּולעתיד
העבֹודה  ׁשעלֿידי היינּו, כּו', ּבגיּלּוי ויאיר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָויזרח
ּדאתּכסיא  ׁשּמעלמא ׁשהּטֹוב זֹוכים ּבׂשמחה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָדלקּבּולי

למּטה. ּבגּלּוי ויאיר ְְְְִִַַָָֻימׁש

ׁשעׂשה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) מׁשה, ויחל ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה  טעמין את ענין ׁשהּוא מתֹוק, ּמר ְֲִִֶֶַַַַָ

ׁשהיה  ּוכמֹו למתֹוק, מתהּפ ׁשהּמר למיתקא, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמרירּו
מּמׁש, מתּוקים ונעׂשּו נתהּפכּו הּמרים ׁשהּמים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָּבמרה,

ׁשּכתּוב  למּטה 16ּכמֹו אֹותם ׁשהמּתיק הּמים, וּימּתקּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
נחּום  אצל ּגם היתה ּדמׁשה זֹו מ ּבחינה והארה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמׁש.

ּגםֿזֹו ּכדאיתא 50איׁש ּבמׁשה, הּוא הענין עיּקר א , ְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
ּבׁשּגם 58ּבגמרא  ּבׂשר, הּוא ּבׁשּגם מּנין, הּתֹורה מן מׁשה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגם  ּבחינת הּממׁשי הּוא ׁשּמׁשה והינּו, מׁשה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹּבגימטרּיא
למּטה  לטֹובה להמּתיק 59זֹו מׁשה, ויחל ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

והענין  מהׁשחית. חמתֹו ּולהׁשיב יׂשראל, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָמרירּותן
(ׁשּגם  למתֹוק הּמר ׁשהפיכת לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבזה,
עלֿידי  הּוא מּמׁש) לטֹוב יתהּפכּו הּטֹוב ּדהפ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהענינים
זה  וענין קּדיׁשא), ּדעּתיקא (הוי' ּדלעילא הוי' ׁשם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגּלּוי
ׁשאינן  הרחמים מּדֹות י"ג ׁשהמׁשי רּבנּו למׁשה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּי
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ב.55) פח, לא.56)שבת ה, שופטים נדר 57)ס' קסג).ראה (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, וראה ב. ח, חולין 58)ים

(ובפרש"י). ב צ).59)קלט, ס"ע תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט בעיניו ויבז ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈ‡L Û‡) ·BË ‡e‰ Ú¯‰ L¯LL ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿∆…∆»««∆≈∆

¯Na ÈÈÚÏ ‰Ï‚Â ‰‡¯ כעתÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL להגיע ), ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿≈≈»»∆«¿≈∆ƒ
BÏek ‰È‰iL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ·vÓe „ÓÚÓÏ שהברכה באופן טוב ¿«¬»«»ƒ¿»ƒ»…∆ƒ¿∆

היא Na¯.עליו ÈÈÚÏ ‰Ï‚Â ‰‡¯p‰ ÔÙ‡a ·ÈËn‰Â ·Bh‰«¿«≈ƒ¿…∆«ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿≈≈»»
‡Èza ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ43 ¿∆«∆»««¿»

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa¿≈«¬««≈
Ï"Ê55ÌÈÁÓO‰L «∆«¿≈ƒ

·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯eqÈa56 ¿ƒƒ¬≈∆«»
˙‡ˆk ÂÈ·‰B‡Â ¯ÓB‡≈¿¬»¿≈

,B˙¯e·‚a LÓM‰ שהכוונה «∆∆ƒ¿»
זה, היא בשבח השמש", "כצאת

‰ÎBfL יייסורים שמקבל מי ∆∆
‰LÓMבשמחה  ˙‡ˆÏ¿≈«∆∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ B˙¯e·‚aƒ¿»∆»ƒ»…
‰nÁ ˙‡ÈˆÈ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ««»

dwz¯pÓ57‰qÎÓ ‡È‰L ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿À»
,‰f‰ ÌÏBÚa Ba הזה בזמן »»«∆
‰l‚˙z „È˙ÚÏe השמש ¿»ƒƒ¿«∆

,dÈeqkÓ שיעור לאין ותאיר ƒƒ»
כעת, מאירה שהיא מכפי יותר

הדברים  של הרוחנית והמשמעות

לבוא Ê‡Lהיא  לעתיד ∆»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‰lb˙iƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿«¿»
ונעלם  מכוסה הוא שכעת

אורו  את לקבל יכול לא והעולם

ÈelÈ‚aהגדול  ¯È‡ÈÂ Á¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰ ,'eÎ«¿∆«¿≈
ÈÏea˜Ï„ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«≈

,‰ÁÓNa ייסורים קבלת ¿ƒ¿»
כאילו  הגלות, בזמן כעת בשמחה

טוב, Bh‰L·הם ÌÈÎBÊƒ∆«
והנעלם  המכוסה הנעלה,

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚnL∆≈»¿»¿ƒ¿«¿»
‰hÓÏ Èel‚a ¯È‡ÈÂ CLÓÈÀ¿«¿»ƒ¿ƒ¿«»
בדרגה  למתוק מר הפיכת וזו

ביותר. גבוהה

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«
,‰LÓ ÏÁÈÂ ·e˙kM ‰Ó(כנ"ל בארמית, מתיקות לשון NÚL‰(חילו, «∆»«¿«…∆∆»»

ÔÈÚ ‡e‰L ,˜B˙Ó ¯n‰ ÈÓÏ˙˜‡,הפיכת ‡˙ e¯È¯Ó ÔÈÓÚË ∆««»∆ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק, מרירים È‰L‰טעמים BÓÎe ,˜B˙ÓÏ Ct‰˙Ó ¯n‰L∆««ƒ¿«≈¿»¿∆»»

,‰¯Óa,כאמור רבנו, משה eNÚÂבימי eÎt‰˙ ÌÈ¯n‰ ÌÈn‰L ¿»»∆««ƒ«»ƒƒ¿«¿¿«¬
,LnÓ ÌÈ˜e˙Ó בפועל גשמית e˙kL·מתיקות BÓk16 לאחר בתורה ¿ƒ«»¿∆»

אזי  ה' כציווי העץ את המים לתוך השליך ‰ÌÈn,שמשה e˜zÓiÂ והכוונה «ƒ¿¿«»ƒ
‡Ì˙Bהיא  ˜ÈzÓ‰L כפשוטוBÊ ‰ÈÁaÓ ‰¯‡‰Â .LnÓ ‰hÓÏ ∆ƒ¿ƒ»¿«»«»¿∆»»ƒ¿ƒ»

‰LÓc הזה בעולם ממש בפועל למתוק המר הפיכת ‡ˆÏהיינו Ìb ‰˙È‰ ¿…∆»¿»«≈∆
BÊŒÌb LÈ‡ ÌeÁ,50 להיות נהפך לקיסר כדורון שהביא העפר אצלו שגם »ƒ«

ממש  בפועל wÈÚ¯חיצים C‡«ƒ«
ÔÈÚ‰ למתוק המר הפיכת של »ƒ¿»

ובגלוי  LÓa‰,בפועל ‡e‰¿…∆
‡¯Ó‚a ‡˙È‡„k58‰LÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿»»…∆
,ÔÈpÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ מצינו היכן ƒ«»ƒ«ƒ

והגמרא  רבנו, למשה רמז בתורה

("לא  בפסוק הוא שהרמז עונה

באדם") רוחי ‰e‡ידון ÌbLa¿«»
‡i¯ËÓÈ‚a ÌbLa ,¯Na»»¿«»¿ƒ«¿ƒ»
‡e‰ ‰LnL ,eÈ‰Â ,‰LÓ…∆¿«¿∆…∆
BÊ Ìb ˙ÈÁa CÈLÓn‰««¿ƒ¿ƒ««

‰·BËÏ מרומז זו" "גם ועניין ¿»
"בשגם" ,hÓÏ59‰במילה ¿«»

טובה  תהיה לטובה" זו שמ"גם

ÏÁÈÂבפועל  ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿«
,‰LÓ לפעול כדי שהתפלל …∆

ÏL Ô˙e¯È¯Ó ˜ÈzÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»∆
,Ï‡¯NÈ העגל חטא בעקבות ƒ¿»≈

B˙ÓÁ ·ÈL‰Ïe ֿ הקדוש של ¿»ƒ¬»
ולעורר ÈÁL‰Ó˙ברוךֿהוא ≈«¿ƒ

ישראל. בני על רחמיו את

,‰Êa ÔÈÚ‰Â הפנימי התוכן ¿»ƒ¿»»∆
עלֿידי  למתוק המר הפיכת של

הוא  רבנו a˙pL‡¯משה BÓk¿∆ƒ¿»≈
¯n‰ ˙ÎÈÙ‰L ÏÈÚÏ¿≈∆¬ƒ«««
ÌÈÈÚ‰ ÌbL) ˜B˙ÓÏ¿»∆«»ƒ¿»ƒ

·Bh‰ CÙ‰c לעיני שבגלוי ¿≈∆«
רצויים  בלתי דברים הם בשר

‡e‰ (LnÓ ·BËÏ eÎt‰˙Èƒ¿«¿¿«»
'ÈÂ‰ ÌL Èelb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ≈¬»»

‡ÏÈÚÏc בדרגה הוי' שם ƒ¿≈»
ÈzÚc˜‡העליונה  'ÈÂ‰)¬»»¿«ƒ»
‡LÈc˜ מאיר שהוא כפי «ƒ»

"עתיק" Ê‰בבחינת ÔÈÚÂ עליון ), ממקור הוי' שם של והתגלות המשכה של ¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È CÈLÓ‰L ea¯ ‰LÓÏ CiL המפורטות) «»¿…∆«≈∆ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ

וחנון, רחום אֿל ה' "ה', משה": "ויחל אחרי כיֿתשא פרשת בהמשך בכתוב

ונקה") וחטאה ופשע עוון נשא לאלפים, חסד נצר ואמת, חסד ורב אפים ארך

Ì˜È¯ ˙B¯ÊBÁ ÔÈ‡L60, אי כתוב מקרא אלמלא ..." הגמרא: (כדברי ∆≈»¿≈»

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



e"kyz'dטז ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

ענינים  ׁשּיׁשנם ׁשאף ּבּמאמר, ּומבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל.
ּדהאהבה  הּגנּוז האֹור על ּומסּתירים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָהּמעלימים
י"ג  עלֿידי ּומתּגּלה נמׁש זה הרי מּכלֿמקֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהמסּתרת,
האֹותּיֹות  ּבּה ׁשּיׁש ה ּגידה ּבתבת [ּכמרּמז הרחמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּדֹות

ּדכיא  אפרסמֹונא נהרי  י "ג ׁשהם ּדכׁשם 70י"ג] והינ ּו, , ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכל  את וׁשֹוטף ,מלכל ּדבר ּכל ּומזּכ מלּבן ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהּנהר
מּדֹות  י"ג הארֹות כן ּכמֹו כּו', הּמעּכבים ְְְְִִִֵֶַַַָָהּדברים
הערל  הּלב קלּפת ּומזּככים המלּבנים הם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהרחמים

תרעה ונפּת איכה ּבּכתּוב ּוממׁשי כּו'. והּגנּוז הּסתּום ח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשאהבה  לי הּגידה הּבּקׁשה על טעם נתינת ׁשּזהּו ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָגֹו',
לא  אם ּכי המסּתרת), האהבה ותתּגּלה ׁשּתמׁש) ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻנפׁשי

ּדרעיתי  הענין להיֹות יּוכל ּכיצד תרעה, איכה 71ּתּגיד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפרנסתי  ׁשּפרּוׁשֹו לאביהם 72(ּתרעה) מפרנסין יׂשראל , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

האהבה 73ׁשּבּׁשמים  ותתּגּלה ּתמׁש לא ׁשאם היינּו, , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ׁשּבּׁשמים  אבינּו ׁשל הּפרנסה להיֹות תּוכל לא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהמסּתרת,
ׁשהּבּקׁשה  והינּו, יׂשראל. ׁשל עבֹודתם עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשית
נפׁשי  ׁשאהבה לי הּגידה יׂשראל ּכנסת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמבּקׁשת
ּבׁשביל  לא היא המסּתרת) האהבה ותתּגּלה ׁשּתמׁש)ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻ
יּוכל  ׁשעלֿידיֿזה הּקּב"ה, ּבׁשביל רק אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמּה,
ׁשּבּׁשמים. לאביהם מפרנסין ּדיׂשראל הענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
מׁשּפילה  יׂשראל ׁשּכנסת ּבּמאמר, הּזקן אדמּו"ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומדּיק
הּגידה  ּבׁשביל אבל ,לכ ּכדאי איני אני ואֹומרת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָעצמּה
ּכנסת  יכֹולה ּדבר ׁשל ׁשּלאמּתו מּובן, ּומּזה גֹו'. ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלי
עצמּה ּובזכּות עצמּה ּבׁשביל זֹו ּבּקׁשה לבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָיׂשראל

לּמקֹום  ּבנים  הם יׂשראל ּבני ׁשּמׁשּפילה 74(ׁשהרי אּלא ,( ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זה  וענין הּקּב"ה. ּבׁשביל זאת ּומבּקׁשת עצמּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
קליּפת  ּומזּככים מלּבנים הרחמים מּדֹות י"ג ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשהארֹות
המסּתרת, האהבה ׁשל הּגנּוז אֹור התּגּלּות להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּלב
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ועוד.70) א. פא, תרומה תו"א סע"ג. עו, רות חדש זוהר א. כה, תענית ט.71)ראה א, (ו).72)שה"ש ט. פ"א, ראה 73)שהש"ר

ב. ז, מי"ד.74)זח"ג פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לנו  ירושה שהיא ישראל כללות שבלב מסותרת "אהבה יח: פרק בתניא

‰ÌÈÓÈÏÚnמאבותינו") ÌÈÈÚ ÌLiL Û‡L ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»∆«∆∆¿»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰c Êeb‰ ¯B‡‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe כל של ליבו בתוך «¿ƒƒ«»«»¿»«¬»«¿À∆∆

וחומרי, גשמי בגוף מלובשת הנשמה שהרי מישראל ‰¯Èאחד ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰lb˙Óe CLÓ ‰Ê מן ובא ∆ƒ¿»ƒ¿«∆

הגילוי  אל וההסתר »ŒÏÚההעלם
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È È„È¿≈ƒ»«¬ƒ
‰„Èb‰ ˙·˙a Ên¯Ók]«¿À»¿≈««ƒ»
[‚"È ˙Bi˙B‡‰ da LiL∆≈»»ƒ
È¯‰ ‚"È Ì‰L∆≈«¬≈

‡ÈÎc ‡BÓÒ¯Ù‡70, ¬«¿¿»«¿»
בן  אלעזר שרבי בגמרא מסופר

לקדושֿברוךֿהוא  פנה פדת

מאד  סובל שהוא כך על בבקשה

ואחרי  גדולה בעניות הזה בעולם

הקדושֿברוךֿהוא  דיןֿודברים

הבא  בעולם לו שייתן לו הבטיח

שמן  של נהרות עשר שלשה

זך  ÌLÎcאפרסמון ,eÈ‰Â [¿«¿ƒ¿≈
Ïk CkÊÓe ÔaÏÓ ¯‰p‰L∆«»»¿«≈¿«≈»
˙‡ ÛËBLÂ ,CÏÎÏÓ ¯·c»»¿À¿»¿≈∆
ÌÈ·kÚn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ«¿«¿ƒ

,'eÎ טהרה מסמל הוא כן ועל

È"‚וזיכוך  ˙B¯‡‰ ÔÎ BÓk¿≈∆»
Ì‰ ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ≈
˙tÏ˜ ÌÈÎkÊÓe ÌÈaÏÓ‰«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÁzÙÂ Ï¯Ú‰ ·l‰«≈∆»≈¿ƒ¿«

'eÎ Êeb‰Â Ìe˙q‰ י"ג ולכן «»¿«»
את  המגלים הם הרחמים מידות

מבואר  (וכן המסותרת האהבה

תרומה: פרשת אור' ב'תורה

דכיא  דאפרסמונא נהרא "תליסר

מי"ג  ההמשכה לאור שרומז

בענין  שקשורים דיקנא" תיקוני

הרחמים). מידות CÈLÓÓe«¿ƒי"ג
·e˙ka לי ל"הגידה בהמשך «»

נפשי" ˙¯Ú‰שאהבה ‰ÎÈ‡≈»ƒ¿∆
ÌÚË ˙È˙ e‰fL ,'B‚∆∆¿ƒ«««

(ונימוק  ÈLÙ ‰·‰‡L ÈÏ ‰„Èb‰ ‰Lwa‰ ÏÚ,כאמור הוא, שתוכנה «««»»«ƒ»ƒ∆»¬»«¿ƒ
,„Èbz ‡Ï Ì‡ Èk ,(˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰ ‰lb˙˙Â CLÓzL ולא ∆À¿«¿ƒ¿«∆»«¬»«¿À∆∆ƒƒ…«ƒ

המסותרת האהבה של והתגלות המשכה ÏÎeÈתהיה „ˆÈk ,‰Ú¯˙ ‰ÎÈ‡≈»ƒ¿∆≈««
È˙ÈÚ¯c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï71BLe¯tL (‰Ú¯z) המדרש כדברי ƒ¿»ƒ¿»¿«¬»ƒƒ¿∆∆≈

È˙Ò¯t72ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯NÈ לימוד ,73, כי «¿»»ƒƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆∆«»«ƒ
כביכול  פרנסה, לקדושֿברוךֿהוא מביא ישראל בני ידי על והמצוות התורה

,˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰ ‰lb˙˙Â CLÓz ‡Ï Ì‡L ,eÈÈ‰ תישאר אלא «¿∆ƒ…À¿«¿ƒ¿«∆»«¬»«¿À∆∆
והסתר ÌÈÓMaLבהעלם eÈ·‡ ÏL ‰Ò¯t‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«ƒ¿««¿»»∆»ƒ∆«»«ƒ

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈¬»»
Ï‡¯NÈ ÏL שמתבצעת ∆ƒ¿»≈

האהבה. של ¿»¿eÈ‰Â,בכוחה
˙Lw·nL ‰Lwa‰L∆««»»∆¿«∆∆
ÈÏ ‰„Èb‰ Ï‡¯NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈«ƒ»ƒ
CLÓzL) ÈLÙ ‰·‰‡L∆»¬»«¿ƒ∆À¿«
‰·‰‡‰ ‰lb˙˙Â¿ƒ¿«∆»«¬»
‡Ï ‡È‰ (˙¯zÒÓ‰«¿À∆∆ƒ…

ÏÈ·La מזה שתהיה תועלת ƒ¿ƒ
ישראל  ‡l‡לכנסת ,dÓˆÚ«¿»∆»

,‰"aw‰ ÏÈ·La ˜«̄ƒ¿ƒ«»»
כביכול, תועלת, מזה לו שתצמח

˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«ƒ¿
ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯NÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

.ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï«¬ƒ∆∆«»«ƒ
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ˜i„Óe¿«≈«¿«»≈
Ï‡¯NÈ ˙ÒkL ,¯Ó‡na««¬»∆¿∆∆ƒ¿»≈

dÓˆÚ ‰ÏÈtLÓ בענווה «¿ƒ»«¿»
È‡„k ÈÈ‡ È‡ ˙¯ÓB‡Â¿∆∆¬ƒ≈ƒ¿«

,CÎÏ לא אני לטובתי, עצמי, ¿»
המסותרת  שהאהבה לכך ראוייה

אצלי EÏÈ·Laתתגלה Ï·‡¬»ƒ¿ƒ¿
ה' ‚B'למען  ÈÏ ‰„Èb‰ ואתה «ƒ»ƒ

והמשכת  לגילוי לי תגרום ה'

אליך. Ô·eÓ,האהבה ‰fÓeƒ∆»
‰ÏBÎÈ ¯·c ÏL ÂzÓ‡lL∆«¬ƒ…∆»»¿»
Lw·Ï Ï‡¯NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
dÓˆÚ ÏÈ·La BÊ ‰Lwa«»»ƒ¿ƒ«¿»
Èa È¯‰L) dÓˆÚ ˙eÎÊ·eƒ¿«¿»∆¬≈¿≈
ÌÈa Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

ÌB˜nÏ74 יש זו מעלה ובגלל «»
היכולת  ואת הזכות את להם

עצמם), בשביל גם «∆‡l‡לבקש
dÓˆÚ ˙‡ ‰ÏÈtLnL∆«¿ƒ»∆«¿»

‰aw"‰.בענווה  ÏÈ·La ˙‡Ê ˙Lw·Óe¿«∆∆…ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÎkÊÓe ÌÈaÏÓ ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙B¯‡‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
‰·‰‡‰ ÏL Êeb‰ ¯B‡ ˙elb˙‰ ˙BÈ‰Ï ·l‰ ˙tÈÏ¿̃ƒ««≈ƒ¿ƒ¿««»∆»«¬»

,˙¯zÒÓ‰ לידי באה ולא בלב מסותרת לה' זו שאהבה לכך הסיבה שהרי «¿À∆∆
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dxezd zwg z`f

ריקם  ּבּזהר 60חֹוזרֹות וכדאיתא י"ג 61, המׁשי ׁשּמׁשה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּזהּו לזעירֿאנּפין, קּדיׁשא מעּתיקא הרחמים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדֹות
ּדוקא. מׁשה עלֿידי ׁשּנמׁש ּדלעילא הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹענין

וארא  ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה ּבמאמרי 62וכּמבאר ּובארּוכה ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' הּמאמר 63ה'צמח על (הּמיּסדים ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

הּכתּוב  ּבפרּוׁש אֹור'), אל 64ּב'תֹורה אברהם אל וארא ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ
להם  נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ׁשּדי, ּבאל יעקב ואל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹיצחק
אצל  ׁשּגם ׁשאף הוי', אני יׂשראל לבני אמֹור לכן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוגֹו'
הּגּלּוי  מּכלֿמקֹום, הוי', ׁשם ּגּלּוי ׁשהי' מצינּו ֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָהאבֹות

הו  ׁשם רק היה רּבנּולהאבֹות מׁשה ועלֿידי ּדלתּתא, י' ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
מׁשה  ׁשאצל וכיון ּדלעילא. הוי' ׁשם ּגם ונתּגּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹנמׁש
המּתיק  עלֿידיֿזה הּנה ּדלעילא, הוי' ׁשם ּגּלּוי היה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָרּבנּו

ּבגּלּוי. טֹוב רק ׁשּיהיה ּבפעל, הּמר ְְְִִֶֶֶַַַַֹאת

אדמּו"ר LÈÂו) ׁשל ּבּמאמר הּמבאר עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּכתבֿיד  (ּבּביכל מּגלּות 65הּזקן לאחרֹונה ׁשּיצא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הּפסּוק 66לגאּלה  על איכה 67) נפׁשי ׁשאהבה לי הּגידה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ּכמֹו המׁשכה, לׁשֹון הּוא ׁשהּגידה ּומבאר וגֹו', ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹתרעה

כּו' ונפיק ּדנּגיד נהר כּו'68ׁשּכתּוב יּגיד ּופי וכן וזֹוהי 69, , ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
לי) (הּגידה לּה ׁשּימ ׁשי מהּקּב"ה יׂשראל ּכנסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּקׁשת
האהבה  ׁשאֹותּה היינּו, נפׁשי, ׁשאהבה האהבה ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָאת
יּגיד  לּגּוף, ירידתּה קדם למעלה ּבהיֹותּה ּכבר ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאהבה
ענין  והּוא הּגּוף, ּבחמר ּבירידתּה עּתה ּגם לּה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹוימׁשי
ׁשּבנׁשמֹות  המסּתרת האהבה ׁשל הּגנּוז האֹור ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהתּגּלּות
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יט.60) לג, (תשא) פרשתנו בפרש"י הובא ― ב יז, א.61)ר"ה קלח, ג.62)ח"ג ועוד.63)נו, ואילך. ב'תקנ ח"ז קמד. ע' ח"א

ו.64) ג; ו, הזקן 65)וארא אדמו"ר לכת"י שדומה בכת"י מעתיקים, ע"י ונכתב כו', הנייר מצורת שנראה כפי מאד, ישן ביכל*

תורת  גם (ראה נשיאינו רבותינו של לכת"י דומה כתבֿידם שיהי' המעתיקים השתדלו לדור שמדור אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר [כפי

שנדפסו  מאמרים גם בו שיש כיון והלקו"ת, התו"א הדפסת לפני עוד כנראה ונכתב וש"נ)], .140 ע' חמ"ב התוועדויות ― מנחם

הסתלקותו. לאחרי קצר זמן עכ"פ או הזקן, אדמו"ר בחיי עוד שנכתב ויתכן בלקו"ת. ברשותו 66)לאח"ז עתה עד הי' זה ביכל

לכאן. הביכל את לשלוח אותו שעוררו וכנראה תומ"צ, שומר אינו עכ"פ, בגלוי שלעתֿעתה, יהודי ז.67)של א, דניאל 68)שה"ש

לשון). (בשינוי י יז.69)ז, נא, תהלים

ואילך. תשלו ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס חב"ד. חסידי אגודת בספריית 757 מס' ביכל (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לו  והראה צבור כשליח הקדושֿברוךֿהוא שנתעטף מלמד לאומרו אפשר

הזה  כסדר לפני יעשו חוטאין שישראל זמן כל לו: אמר תפילה. סדר למשה

שיחטא  לאחר הוא ואני האדם שיחטא קודם הוא אני - ה' ה' להם. מוחל ואני

לי"ג  כרותה ברית יהודה רב אמר - וחנון רחום אֿל תשובה. ויעשה האדם

ריקם  חוזרות שאינן מדות

כורת  אנכי הנה שנאמר

fa‰¯ברית") ‡˙È‡„ÎÂ61 ¿ƒ¿ƒ»«…«
י"ג  התגלות של זה עניין על

הרחמים  ∆…∆LnL‰מדות
˙BcÓ ‚"È CÈLÓ‰ƒ¿ƒƒ
‡˜ÈzÚÓ ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ≈«ƒ»

‡LÈc˜"עתיק" בחינת «ƒ»
מהספירות  ≈¿Œ¯ÈÚÊÏƒשלמעלה

,ÔÈt‡ המידות הן זעירות פנים «¿ƒ
הגילוי  למוחין (שביחס העליונות

קטנות) בבחינת הוא שבמידות

'ÈÂ‰ ÌL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈¬»»
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»∆ƒ¿»«¿≈

‡˜Âc ‰LÓ בכוחו שרק …∆«¿»
כל  עליון אור ולגלות להמשיך

‡B¯'כך. ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿»
‡¯‡Â ˙L¯t62‰Îe¯‡·e »»«»≈»«¬»

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ È¯Ó‡Óa¿«¬»≈«∆«∆∆
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a63 ¿«»

¯Ó‡n‰ ÏÚ ÌÈ„qÈn‰)«¿À»ƒ«««¬»
‡B¯'),הזה  ‰¯B˙'a¿»

·e˙k‰ Le¯Ùa64 המביא ¿≈«»
משה  אל ה' דברי «≈«Â‡¯‡את

˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡∆«¿»»∆ƒ¿»
,ÈcL Ï‡a ·˜ÚÈ Ï‡Â¿∆«¬…¿≈«»
ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…«¿ƒ
È·Ï ¯BÓ‡ ÔÎÏ 'B‚Â Ì‰Ï»∆¿»≈¡ƒ¿≈

Èelb 'È‰L eÈˆÓ ˙B·‡‰ Ïˆ‡ ÌbL Û‡L ,'ÈÂ‰ È‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¬»»∆«∆«≈∆»»»ƒ∆»»ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL אלא להם"? נודעתי לא ה' "ושמי הכתוב כוונת מה כן ואם ≈¬»»

האבות ÌB˜ÓŒÏkÓ,הביאור  אל התגלה לא הוי' ששם כמו נחשב זה הרי ƒ»»
הוי'‰Èelbכי שם z˙Ïc‡,של 'ÈÂ‰ ÌL ˜¯ ‰È‰ ˙B·‡‰Ï בדרגה «ƒ¿»»»»«≈¬»»ƒ¿«»

הוי' שם של CLÓתחתונה ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚÂ למטה מלמעלה ¿«¿≈…∆«≈ƒ¿»
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL Ìb ‰lb˙Â.'הוי שם של העליונה ÔÂÈÎÂבדרגה ¿ƒ¿«»«≈¬»»ƒ¿≈»¿≈»

,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰ ea¯ ‰LÓ Ïˆ‡L אלוקות התגלות ∆≈∆…∆«≈»»ƒ≈¬»»ƒ¿≈»
ונעלית גבוהה ‰n¯מדרגה ˙‡ ˜ÈzÓ‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ המים של ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ∆««

¯˜המרים  ‰È‰iL ,ÏÚÙa¿…«∆ƒ¿∆«
.Èel‚a ·BË¿ƒ

ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
ÏL ¯Ó‡na ¯‡·n‰«¿…»««¬»∆
ÏÎÈaa) Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈«ƒ¿

ÈŒ·˙k65‡ˆiL„שלכרך  ¿«»∆»»
˙eÏbÓ ‰B¯Á‡Ï»«¬»ƒ»

‰l‡‚Ï66˜eÒt‰ ÏÚ (67 ƒ¿À»««»
ÈLÙ ‰·‰‡L ÈÏ ‰„Èb‰«ƒ»ƒ∆»¬»«¿ƒ
¯‡·Óe ,'B‚Â ‰Ú¯˙ ‰ÎÈ‡≈»ƒ¿∆¿¿…»

מאמר  ‰e‡באותו ‰„Èb‰L∆«ƒ»
BÓk ,‰ÎLÓ‰ ÔBLÏ¿«¿»»¿
˜ÈÙÂ „Èbc ¯‰ ·e˙kL∆»»»¿»ƒ¿»ƒ

ויוצא eÎ68ÈÙe'שנמשך ÔÎÂ ,¿≈ƒ
'eÎ „ÈbÈ69, שהדברים פירושו «ƒ

יפעלו  האדם בפי שנאמרים

אלוקי  אור של והתגלות המשכה

˙Òk ˙Lwa È‰BÊÂ¿ƒ«»«¿∆∆
‰"aw‰Ó Ï‡¯NÈ בפסוק ƒ¿»≈≈«»»

וכו' לי" "הגידה הנזכר

(ÈÏ ‰„Èb‰) dÏ CÈLÓiL∆«¿ƒ»«ƒ»ƒ
‰·‰‡L ‰·‰‡‰ ˙‡∆»«¬»∆»¬»

,ÈLÙ,עבר ‰eÈÈ,לשון «¿ƒ«¿
‰·‰‡L ‰·‰‡‰ d˙B‡L∆»»«¬»∆»¬»

¯·kהנפש‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰a ¿»ƒ¿»¿«¿»
„ÈbÈ ,ÛebÏ d˙„È¯È Ì„…̃∆¿ƒ»»««ƒ
‰zÚ Ìb dÏ CÈLÓÈÂ¿«¿ƒ»««»
,Ûeb‰ ¯ÓÁa d˙„È¯Èaƒƒ»»¿…∆«

האלוקי האור על ומסתיר מעלים מטבעו הגוף שחומר ÔÈÚלמרות ‡e‰Â¿ƒ¿«
˙BÓLaL ˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰ ÏL Êeb‰ ¯B‡‰ ˙elb˙‰ƒ¿«»«»∆»«¬»«¿À∆∆∆¿ƒ¿

Ï‡¯NÈ מסותרת אהבה יש נשמה כל שבתוך התניא בספר בהרחבה כמבואר ƒ¿»≈
הזקן  רבנו (ובלשון תמיד קיימת היא אבל גילוי לידי באה לא היא כלל שבדרך
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יז e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yzÎik zyxt zay

ענינים  ׁשּיׁשנם ׁשאף ּבּמאמר, ּומבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל.
ּדהאהבה  הּגנּוז האֹור על ּומסּתירים ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָהּמעלימים
י"ג  עלֿידי ּומתּגּלה נמׁש זה הרי מּכלֿמקֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהמסּתרת,
האֹותּיֹות  ּבּה ׁשּיׁש ה ּגידה ּבתבת [ּכמרּמז הרחמים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּדֹות

ּדכיא  אפרסמֹונא נהרי  י "ג ׁשהם ּדכׁשם 70י"ג] והינ ּו, , ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכל  את וׁשֹוטף ,מלכל ּדבר ּכל ּומזּכ מלּבן ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהּנהר
מּדֹות  י"ג הארֹות כן ּכמֹו כּו', הּמעּכבים ְְְְִִִֵֶַַַָָהּדברים
הערל  הּלב קלּפת ּומזּככים המלּבנים הם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהרחמים

תרעה ונפּת איכה ּבּכתּוב ּוממׁשי כּו'. והּגנּוז הּסתּום ח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשאהבה  לי הּגידה הּבּקׁשה על טעם נתינת ׁשּזהּו ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָגֹו',
לא  אם ּכי המסּתרת), האהבה ותתּגּלה ׁשּתמׁש) ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻנפׁשי

ּדרעיתי  הענין להיֹות יּוכל ּכיצד תרעה, איכה 71ּתּגיד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּפרנסתי  ׁשּפרּוׁשֹו לאביהם 72(ּתרעה) מפרנסין יׂשראל , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

האהבה 73ׁשּבּׁשמים  ותתּגּלה ּתמׁש לא ׁשאם היינּו, , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ׁשּבּׁשמים  אבינּו ׁשל הּפרנסה להיֹות תּוכל לא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהמסּתרת,
ׁשהּבּקׁשה  והינּו, יׂשראל. ׁשל עבֹודתם עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנעׂשית
נפׁשי  ׁשאהבה לי הּגידה יׂשראל ּכנסת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמבּקׁשת
ּבׁשביל  לא היא המסּתרת) האהבה ותתּגּלה ׁשּתמׁש)ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻ
יּוכל  ׁשעלֿידיֿזה הּקּב"ה, ּבׁשביל רק אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמּה,
ׁשּבּׁשמים. לאביהם מפרנסין ּדיׂשראל הענין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהיֹות
מׁשּפילה  יׂשראל ׁשּכנסת ּבּמאמר, הּזקן אדמּו"ר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומדּיק
הּגידה  ּבׁשביל אבל ,לכ ּכדאי איני אני ואֹומרת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָעצמּה
ּכנסת  יכֹולה ּדבר ׁשל ׁשּלאמּתו מּובן, ּומּזה גֹו'. ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלי
עצמּה ּובזכּות עצמּה ּבׁשביל זֹו ּבּקׁשה לבּקׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָיׂשראל

לּמקֹום  ּבנים  הם יׂשראל ּבני ׁשּמׁשּפילה 74(ׁשהרי אּלא ,( ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זה  וענין הּקּב"ה. ּבׁשביל זאת ּומבּקׁשת עצמּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
קליּפת  ּומזּככים מלּבנים הרחמים מּדֹות י"ג ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשהארֹות
המסּתרת, האהבה ׁשל הּגנּוז אֹור התּגּלּות להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּלב
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ועוד.70) א. פא, תרומה תו"א סע"ג. עו, רות חדש זוהר א. כה, תענית ט.71)ראה א, (ו).72)שה"ש ט. פ"א, ראה 73)שהש"ר

ב. ז, מי"ד.74)זח"ג פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לנו  ירושה שהיא ישראל כללות שבלב מסותרת "אהבה יח: פרק בתניא

‰ÌÈÓÈÏÚnמאבותינו") ÌÈÈÚ ÌLiL Û‡L ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»∆«∆∆¿»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰c Êeb‰ ¯B‡‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe כל של ליבו בתוך «¿ƒƒ«»«»¿»«¬»«¿À∆∆

וחומרי, גשמי בגוף מלובשת הנשמה שהרי מישראל ‰¯Èאחד ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰lb˙Óe CLÓ ‰Ê מן ובא ∆ƒ¿»ƒ¿«∆

הגילוי  אל וההסתר »ŒÏÚההעלם
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È È„È¿≈ƒ»«¬ƒ
‰„Èb‰ ˙·˙a Ên¯Ók]«¿À»¿≈««ƒ»
[‚"È ˙Bi˙B‡‰ da LiL∆≈»»ƒ
È¯‰ ‚"È Ì‰L∆≈«¬≈

‡ÈÎc ‡BÓÒ¯Ù‡70, ¬«¿¿»«¿»
בן  אלעזר שרבי בגמרא מסופר

לקדושֿברוךֿהוא  פנה פדת

מאד  סובל שהוא כך על בבקשה

ואחרי  גדולה בעניות הזה בעולם

הקדושֿברוךֿהוא  דיןֿודברים

הבא  בעולם לו שייתן לו הבטיח

שמן  של נהרות עשר שלשה

זך  ÌLÎcאפרסמון ,eÈ‰Â [¿«¿ƒ¿≈
Ïk CkÊÓe ÔaÏÓ ¯‰p‰L∆«»»¿«≈¿«≈»
˙‡ ÛËBLÂ ,CÏÎÏÓ ¯·c»»¿À¿»¿≈∆
ÌÈ·kÚn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ«¿«¿ƒ

,'eÎ טהרה מסמל הוא כן ועל

È"‚וזיכוך  ˙B¯‡‰ ÔÎ BÓk¿≈∆»
Ì‰ ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ≈
˙tÏ˜ ÌÈÎkÊÓe ÌÈaÏÓ‰«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÁzÙÂ Ï¯Ú‰ ·l‰«≈∆»≈¿ƒ¿«

'eÎ Êeb‰Â Ìe˙q‰ י"ג ולכן «»¿«»
את  המגלים הם הרחמים מידות

מבואר  (וכן המסותרת האהבה

תרומה: פרשת אור' ב'תורה

דכיא  דאפרסמונא נהרא "תליסר

מי"ג  ההמשכה לאור שרומז

בענין  שקשורים דיקנא" תיקוני

הרחמים). מידות CÈLÓÓe«¿ƒי"ג
·e˙ka לי ל"הגידה בהמשך «»

נפשי" ˙¯Ú‰שאהבה ‰ÎÈ‡≈»ƒ¿∆
ÌÚË ˙È˙ e‰fL ,'B‚∆∆¿ƒ«««

(ונימוק  ÈLÙ ‰·‰‡L ÈÏ ‰„Èb‰ ‰Lwa‰ ÏÚ,כאמור הוא, שתוכנה «««»»«ƒ»ƒ∆»¬»«¿ƒ
,„Èbz ‡Ï Ì‡ Èk ,(˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰ ‰lb˙˙Â CLÓzL ולא ∆À¿«¿ƒ¿«∆»«¬»«¿À∆∆ƒƒ…«ƒ

המסותרת האהבה של והתגלות המשכה ÏÎeÈתהיה „ˆÈk ,‰Ú¯˙ ‰ÎÈ‡≈»ƒ¿∆≈««
È˙ÈÚ¯c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï71BLe¯tL (‰Ú¯z) המדרש כדברי ƒ¿»ƒ¿»¿«¬»ƒƒ¿∆∆≈

È˙Ò¯t72ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯NÈ לימוד ,73, כי «¿»»ƒƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆∆«»«ƒ
כביכול  פרנסה, לקדושֿברוךֿהוא מביא ישראל בני ידי על והמצוות התורה

,˙¯zÒÓ‰ ‰·‰‡‰ ‰lb˙˙Â CLÓz ‡Ï Ì‡L ,eÈÈ‰ תישאר אלא «¿∆ƒ…À¿«¿ƒ¿«∆»«¬»«¿À∆∆
והסתר ÌÈÓMaLבהעלם eÈ·‡ ÏL ‰Ò¯t‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«ƒ¿««¿»»∆»ƒ∆«»«ƒ

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈¬»»
Ï‡¯NÈ ÏL שמתבצעת ∆ƒ¿»≈

האהבה. של ¿»¿eÈ‰Â,בכוחה
˙Lw·nL ‰Lwa‰L∆««»»∆¿«∆∆
ÈÏ ‰„Èb‰ Ï‡¯NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈«ƒ»ƒ
CLÓzL) ÈLÙ ‰·‰‡L∆»¬»«¿ƒ∆À¿«
‰·‰‡‰ ‰lb˙˙Â¿ƒ¿«∆»«¬»
‡Ï ‡È‰ (˙¯zÒÓ‰«¿À∆∆ƒ…

ÏÈ·La מזה שתהיה תועלת ƒ¿ƒ
ישראל  ‡l‡לכנסת ,dÓˆÚ«¿»∆»

,‰"aw‰ ÏÈ·La ˜«̄ƒ¿ƒ«»»
כביכול, תועלת, מזה לו שתצמח

˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«ƒ¿
ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯NÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

.ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï«¬ƒ∆∆«»«ƒ
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ˜i„Óe¿«≈«¿«»≈
Ï‡¯NÈ ˙ÒkL ,¯Ó‡na««¬»∆¿∆∆ƒ¿»≈

dÓˆÚ ‰ÏÈtLÓ בענווה «¿ƒ»«¿»
È‡„k ÈÈ‡ È‡ ˙¯ÓB‡Â¿∆∆¬ƒ≈ƒ¿«

,CÎÏ לא אני לטובתי, עצמי, ¿»
המסותרת  שהאהבה לכך ראוייה

אצלי EÏÈ·Laתתגלה Ï·‡¬»ƒ¿ƒ¿
ה' ‚B'למען  ÈÏ ‰„Èb‰ ואתה «ƒ»ƒ

והמשכת  לגילוי לי תגרום ה'

אליך. Ô·eÓ,האהבה ‰fÓeƒ∆»
‰ÏBÎÈ ¯·c ÏL ÂzÓ‡lL∆«¬ƒ…∆»»¿»
Lw·Ï Ï‡¯NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
dÓˆÚ ÏÈ·La BÊ ‰Lwa«»»ƒ¿ƒ«¿»
Èa È¯‰L) dÓˆÚ ˙eÎÊ·eƒ¿«¿»∆¬≈¿≈
ÌÈa Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

ÌB˜nÏ74 יש זו מעלה ובגלל «»
היכולת  ואת הזכות את להם

עצמם), בשביל גם «∆‡l‡לבקש
dÓˆÚ ˙‡ ‰ÏÈtLnL∆«¿ƒ»∆«¿»

‰aw"‰.בענווה  ÏÈ·La ˙‡Ê ˙Lw·Óe¿«∆∆…ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÎkÊÓe ÌÈaÏÓ ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙B¯‡‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
‰·‰‡‰ ÏL Êeb‰ ¯B‡ ˙elb˙‰ ˙BÈ‰Ï ·l‰ ˙tÈÏ¿̃ƒ««≈ƒ¿ƒ¿««»∆»«¬»

,˙¯zÒÓ‰ לידי באה ולא בלב מסותרת לה' זו שאהבה לכך הסיבה שהרי «¿À∆∆
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לפי  ּכביכֹול, יכֹול היה לא מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלהׁשמידם,
חמתֹו להׁשיב לפניו ּבּפרץ עמד ּבחירֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמׁשה
הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשהמׁשי עלֿידיֿזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָמהׁשחית,
מרירּותן  להמּתיק למיתקא, מּמרירּו נתהּפ ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשעלֿידם
מׁשה  לּולי ּבּכתּוב ׁשּנאמר ׁשאף ּולהעיר, יׂשראל. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּבּמדרׁש איתא לּולי ּובענין ּדייקא, לּולי על 77ּבחירֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכל 78הּפסּוק  יצחק, ּופחד אברהם אלקי אבי אלקי לּולי ְְֱֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

אמר  ּכאן וגם אבֹות, ּבזכּות ּבא לּולי ׁשּנאמר ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָמקֹום
עבדי ּוליׂשראל ליצחק לאברהם זכ ֹור ֿ 79מ ׁשה מּכל , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבפעל  הענין אבל האבֹות, ּבזכּות רק זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹמקֹום
ּדוקא  מׁשה עלֿידי .80נעׂשה ְְֲֵֶַַַָָֹ
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יב.77) פע"ד, מב.78)ב"ר לא, יג.79)ויצא לב, (תשא) (המו"ל).80)פרשתנו המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה, והן כביכול,האדם

,Ì„ÈÓL‰Ï Lwa ÔÎlL∆»≈ƒ≈¿«¿ƒ»
החיות  במקור פגם נהיה כי

Ï‡שלהם  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
ÈÙÏ ,ÏBÎÈ·k ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿»¿ƒ
„ÓÚ B¯ÈÁa ‰LnL∆…∆¿ƒ»«
·ÈL‰Ï ÂÈÙÏ ı¯ta«∆∆¿»»¿»ƒ
ŒÏÚ ,˙ÈÁL‰Ó B˙ÓÁ¬»≈«¿ƒ«
‚"È CÈLÓ‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ŒÏÚL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆«
e¯È¯nÓ Ct‰˙ Ì„È»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
˜ÈzÓ‰Ï ,‡˜˙ÈÓÏ¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙e¯È¯Ó¿ƒ»∆ƒ¿»≈
עניין  שאמיתת לעיל כמבואר

רבינו. משה של בכוחו דווקא היא למתוק והמר לטוב הרע הפיכת

eÏ ·e˙ka ¯Ó‡pL Û‡L ,¯ÈÚ‰ÏeÈÏeÏ ,B¯ÈÁa ‰LÓ ÈÏ ¿»ƒ∆«∆∆¡««»≈…∆¿ƒ≈
,‡˜ÈÈc חל היה לא משה תפילת שללא זה, עניין ואומר מדייק הכתוב »¿»

ישראל, בני של במצבם השינוי

"לולי" בלשון »¿ÔÈÚ·e¿ƒדווקא
L¯„na ‡˙È‡ ÈÏeÏ77 ≈ƒ»«ƒ¿»

˜eÒt‰ ÏÚ78È˜Ï‡ ÈÏeÏ ««»≈¡…≈
„ÁÙe Ì‰¯·‡ È˜Ï‡ È·‡»ƒ¡…≈«¿»»««
¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,˜ÁˆÈƒ¿»»»∆∆¡«
,˙B·‡ ˙eÎÊa ‡a ÈÏeÏ≈»ƒ¿»
‰LÓ ¯Ó‡ Ô‡k Ì‚Â¿«»»«…∆

משה", "ויחל ¿BÎÊ¯בתפילתו
˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»

EÈ„·Ú Ï‡¯NÈÏe79, ¿ƒ¿»≈¬»∆
בזכות  נפעל שהעניין ונמצא

‰¯Èהאבות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,˙B·‡‰ ˙eÎÊa ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿»»

האבות  בזכות הייתה משה פעולת NÚ‰ואמנם ÏÚÙa ÔÈÚ‰ Ï·‡¬»»ƒ¿»¿…««¬»
‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ80 למתוק מר להפוך בכוחו משה דווקא כי «¿≈…∆«¿»

בפועל.
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הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשעלֿידי לעיל הּמבאר עם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹקׁשּור
ּבגּלּוי. טֹוב רק להיֹות למיתקא, מרירּו ְְְְְְְִִִִַַָָמה ּפכים

מת ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) טמאת ּדטהרת הענין לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְֳִֵֵֵַַָָָָֻ
ׁשהיא  אףֿעלּֿפי אדּומה, ּפרה ְֲִִֵֶַַַָָָעלֿידי
ּבפרה  ּדהּנה, ּבזה, והענין ּביֹותר. קׁשֹות ּגבּורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבחינת

אלי ויקחּו ּכתיב רׁש"י אדּומה ּכפרּוׁש ּדוקא, מׁשה אל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
כּו'. מׁשה ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על נקראת היא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹלעֹולם
הּוא  מׁשה ׁשל ׁשענינֹו לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹועלּֿפי
מרירּו להפ הרחמים מּדֹות י"ג נמׁשכים ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹׁשעלֿידֹו
הּגבּורֹות  את ּגם להפ מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו מּובן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלמיתקא,
ּתּוכל  ׁשעלֿידם עד ּולהמּתיקם, אדּומה ּדפרה ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָהקׁשֹות

מת  ּדטמאת הּטהרה מׁשה 75להיֹות ׁשל ׁשענינֹו ּגם וזהּו . ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ויחל  ענין ׁשּזהּו יׂשראל, ׁשל מרירּותן את להמּתיק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא

ּבּמדרׁש וכדאיתא כּו'76מׁשה, רׁשיעא ּדהמן ּבמׁשל ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ
ואמר  כּו' חברֹו ּבא וכּו', הּים ׂשפת על קן ׁשעׂשה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָלעֹוף
ׁשֹוטה  אי הרׁשע, להמן הּקּב"ה לֹו אמר ּכ כּו', ְִֶַַָָָָָָָָָלֹו
יכלּתי, ולא ּכביכֹול להׁשמידם אמרּתי אני ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשּבעֹולם,
ּבּפרץ  עמד ּבחירֹו מׁשה לּולי להׁשמידם וּיאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר
להׁשמיד  אמרּת ואּתה מהׁשחית, חמתֹו להׁשיב ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָלפניו
דאינּון  ריׁשיהֹון, חלף מּתֹורם ריׁש חּיי ּולאּבד, ְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָלהרֹוג
 ֿ ׁשּלפני ּבּמאמר לעיל ונתּבאר לצליבא, ואּת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלׁשיזבא

חבירֹו19זה  ׁשהּוא ּדתּקּון זעירֿאנּפין על קאי ׁשחבירֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
 ֿ זעיר חבירֹו, לֹו ׁשאמר וזהּו ּדתהּו, זעירֿאנּפין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשל
ולא  ּכביכֹול להׁשמידם אמרּתי אני ּדאצילּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֹאנּפין
עמד  ּבחירֹו מׁשה לּולי להׁשמידם וּיאמר ׁשּנאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹיכלּתי,
ּכאׁשר  ׁשּגם הינּו, מהׁשחית, חמתֹו להׁשיב לפניו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּפרץ
ּבּקׁש ׁשּלכן ּדאצילּות, ּבזעירֿאנּפין יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּפגמּו
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א'שצא.75) ע' מסעי אוה"ת גם יו"ד.76)ראה פ"ז, אסת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כמו  עליה שמכסה והחומרי הגשמי בלב מכוסה שהיא מפני היא גילוי

אינו  שוב וזיכוך ליבון עובר הלב כאשר אבל הפרי על המכסה קליפה

זה  ועניין ומסתיר, È"‚מעלים È„ÈŒÏÚL ÏÈÚÏ ¯‡·n‰ ÌÚ ¯eL»̃ƒ«¿…»¿≈∆«¿≈
·BË ˜¯ ˙BÈ‰Ï ,‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Ó ÌÈÎt‰Ó ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«

Èel‚a הגנוז שהטוב וכשם ¿»
נהפך  הטוב כהיפך שנראה

מעלים  שהיה הלב כך לטוב,

מסתיר  ואינו מתהפך ומסתיר

עוד.

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆≈¿»≈
˙Ó ˙‡ÓË ˙¯‰Ëc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»√«À¿«≈

,‰Óe„‡ ‰¯t È„ÈŒÏÚ שעל «¿≈»»¬»
אשר  המאמר בתחילת הובא כך

˙ÈÁa ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿ƒ«
¯˙BÈa ˙BL˜ ˙B¯e·b בכל ¿»¿≈

האדם  את לטהר בכוחה זאת

הטומאה  שהיא מת מטומאת

ביותר. החמורה

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k ‰Óe„‡ ‰¯Ùa¿»»¬»¿ƒ
‰LÓ Ï‡ ,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆∆…∆
È"L¯ Le¯Ùk ,‡˜Âc«¿»¿≈«ƒ

ÌÏBÚÏ הבאות בשנים אפילו ¿»
,EÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‡È‰ƒƒ¿≈«ƒ¿
.'eÎ ‰LÓ ‰NÚL ‰¯t»»∆»»…∆
¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈
‰LÓ ÏL BÈÚL ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿»∆…∆
ÌÈÎLÓ B„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ
,‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Ó CÙ‰Ï«¬…¿ƒ¿ƒ¿»
בכוחו  היא למתוק המר והפיכת

משה BÁÎaLשל Ô·eÓ»∆¿…
˙‡ Ìb CÙ‰Ï ‰LÓ ÏL∆…∆«¬…«∆
‰¯Ùc ˙BL˜‰ ˙B¯e·b‰«¿«»¿»»
„Ú ,Ì˜ÈzÓ‰Ïe ‰Óe„‡¬»¿«¿ƒ»«

כך ÏÎezכדי Ì„ÈŒÏÚL∆«»»«
˙‡ÓËc ‰¯‰h‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»√»¿À¿«

˙Ó75.למתיקות ממרירות ההפיכה בדוגמת שהיא ≈
ÏL Ô˙e¯È¯Ó ˙‡ ˜ÈzÓ‰Ï ‡e‰ ‰LÓ ÏL BÈÚL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿»∆…∆¿«¿ƒ∆¿ƒ»∆

,Ï‡¯NÈ ממר מצבם את הפך העגל, חטא לאחר מר, במצב היו שכאשר ƒ¿»≈
L¯„naלמתוק  ‡˙È‡„ÎÂ ,‰LÓ ÏÁÈÂ ÔÈÚ e‰fL76ÏLÓa ∆∆ƒ¿««¿«…∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿»»

'eÎ ‡ÚÈL¯ ÔÓ‰c דומה הרשע שהמן אומר NÚL‰המדרש ÛBÚÏ ¿»»¿ƒ»¿∆»»
,'eÎÂ Ìi‰ ˙ÙN ÏÚ Ô˜ זז איני העוף: אמר שלו, הקן את שטף והים ≈«¿««»¿

ושופך  בפיו הים מן מים נטל עשה, מה ים. והיבשה יבשה הים שיהיה עד משם

לים. ומשליך היבשה מן עפר ונטל eÎ'ביבשה B¯·Á ‡a גביו על ועמד »¬≈
,'eÎ BÏ ¯Ó‡Â יכולתו מה סוף סוף שהרי מזל ביש BÏשהוא ¯Ó‡ Ck ¿»«»»«

Èz¯Ó‡ È‡ ,ÌÏBÚaL ‰ËBL È‡ ,ÚL¯‰ ÔÓ‰Ï ‰"aw‰«»»¿»»»»»ƒ∆∆»»¬ƒ»«¿ƒ
‡ÏÂ ÏBÎÈ·k Ì„ÈÓL‰Ï¿«¿ƒ»ƒ¿»¿…
¯Ó‡iÂ ¯Ó‡pL ,ÈzÏÎÈ»…¿ƒ∆∆¡««…∆
‰LÓ ÈÏeÏ Ì„ÈÓL‰Ï¿«¿ƒ»≈…∆
ÂÈÙÏ ı¯ta „ÓÚ B¯ÈÁa¿ƒ»««∆∆¿»»
,˙ÈÁL‰Ó B˙ÓÁ ·ÈL‰Ï¿»ƒ¬»≈«¿ƒ
„ÈÓL‰Ï z¯Ó‡ ‰z‡Â¿«»»«¿»¿«¿ƒ
EÈiÁ ,„a‡Ïe ‚B¯‰Ï«¬¿«≈«∆
ÛÏÁ Ì¯BzÓ CLÈ≈̄»ƒ»√»

„ ,ÔB‰ÈLÈ¯‡·ÊÈLÏ ÔeÈ‡ ≈≈¿ƒ¿≈»»
,‡·ÈÏˆÏ z‡Â יורם ראשך ¿«¿ƒ¿ƒ»

שהם  ראשיהם, תמורת ויוסר

לצליבה, ואתה להצלה

¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â¿ƒ¿»≈¿≈««¬»
‰ÊŒÈÙlL19 שנאמר ∆ƒ¿≈∆

זו, שנה פורים בהתוועדות

ÏÚתשכ"ו, È‡˜ B¯È·ÁL∆¬≈»≈«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ המידותÔew˙c ¿≈«¿ƒ¿ƒ

B¯È·Á ‡e‰L המקבילÏL ∆¬≈∆
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ המידותe‰˙c ¿≈«¿ƒ¿…

הנוכחית, במתכונתם (העולמות
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שהאורות  ספירות ועשר ומסודר

כלים  בתוך מלובשים שלהם
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בנפש  הן פגם גורם ושלום, חס שחטא, בחסידות כמבואר העגל חטא בגלל
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לפי  ּכביכֹול, יכֹול היה לא מּכלֿמקֹום ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלהׁשמידם,
חמתֹו להׁשיב לפניו ּבּפרץ עמד ּבחירֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמׁשה
הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשהמׁשי עלֿידיֿזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָמהׁשחית,
מרירּותן  להמּתיק למיתקא, מּמרירּו נתהּפ ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשעלֿידם
מׁשה  לּולי ּבּכתּוב ׁשּנאמר ׁשאף ּולהעיר, יׂשראל. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּבּמדרׁש איתא לּולי ּובענין ּדייקא, לּולי על 77ּבחירֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכל 78הּפסּוק  יצחק, ּופחד אברהם אלקי אבי אלקי לּולי ְְֱֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

אמר  ּכאן וגם אבֹות, ּבזכּות ּבא לּולי ׁשּנאמר ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָמקֹום
עבדי ּוליׂשראל ליצחק לאברהם זכ ֹור ֿ 79מ ׁשה מּכל , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבפעל  הענין אבל האבֹות, ּבזכּות רק זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹמקֹום
ּדוקא  מׁשה עלֿידי .80נעׂשה ְְֲֵֶַַַָָֹ
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יב.77) פע"ד, מב.78)ב"ר לא, יג.79)ויצא לב, (תשא) (המו"ל).80)פרשתנו המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה, והן כביכול,האדם

,Ì„ÈÓL‰Ï Lwa ÔÎlL∆»≈ƒ≈¿«¿ƒ»
החיות  במקור פגם נהיה כי

Ï‡שלהם  ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
ÈÙÏ ,ÏBÎÈ·k ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿»¿ƒ
„ÓÚ B¯ÈÁa ‰LnL∆…∆¿ƒ»«
·ÈL‰Ï ÂÈÙÏ ı¯ta«∆∆¿»»¿»ƒ
ŒÏÚ ,˙ÈÁL‰Ó B˙ÓÁ¬»≈«¿ƒ«
‚"È CÈLÓ‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒ¿ƒ
ŒÏÚL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆«
e¯È¯nÓ Ct‰˙ Ì„È»»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
˜ÈzÓ‰Ï ,‡˜˙ÈÓÏ¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙e¯È¯Ó¿ƒ»∆ƒ¿»≈
עניין  שאמיתת לעיל כמבואר

רבינו. משה של בכוחו דווקא היא למתוק והמר לטוב הרע הפיכת

eÏ ·e˙ka ¯Ó‡pL Û‡L ,¯ÈÚ‰ÏeÈÏeÏ ,B¯ÈÁa ‰LÓ ÈÏ ¿»ƒ∆«∆∆¡««»≈…∆¿ƒ≈
,‡˜ÈÈc חל היה לא משה תפילת שללא זה, עניין ואומר מדייק הכתוב »¿»

ישראל, בני של במצבם השינוי

"לולי" בלשון »¿ÔÈÚ·e¿ƒדווקא
L¯„na ‡˙È‡ ÈÏeÏ77 ≈ƒ»«ƒ¿»

˜eÒt‰ ÏÚ78È˜Ï‡ ÈÏeÏ ««»≈¡…≈
„ÁÙe Ì‰¯·‡ È˜Ï‡ È·‡»ƒ¡…≈«¿»»««
¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,˜ÁˆÈƒ¿»»»∆∆¡«
,˙B·‡ ˙eÎÊa ‡a ÈÏeÏ≈»ƒ¿»
‰LÓ ¯Ó‡ Ô‡k Ì‚Â¿«»»«…∆

משה", "ויחל ¿BÎÊ¯בתפילתו
˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»

EÈ„·Ú Ï‡¯NÈÏe79, ¿ƒ¿»≈¬»∆
בזכות  נפעל שהעניין ונמצא

‰¯Èהאבות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,˙B·‡‰ ˙eÎÊa ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿»»

האבות  בזכות הייתה משה פעולת NÚ‰ואמנם ÏÚÙa ÔÈÚ‰ Ï·‡¬»»ƒ¿»¿…««¬»
‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ80 למתוק מר להפוך בכוחו משה דווקא כי «¿≈…∆«¿»

בפועל.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו פ"נ,

ובעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו ולב"ב 

שיחיו.

וזכות התעסקותו במלאכתו מלאכת שמים חינוך על טהרת הקדש, המקרב את לבם של בני ישראל 

לאבינו שבשמים, תעמוד לו בכל האמור,

וכציווי תורתנו הק' תורת חיים, דמעלין בקדש, בודאי יוסיף אומץ בזה, והרי זוהי גם כן דרישת 

והקדושה  הגברת האור  דורש  הגלות, שזהו  דזמן  ומכופל  כפול  והכרח השעה, דעקבתא דמשיחא, חשך 

כמה פעמים ככה, המתבטא בפעולות איש הישראלי בכלל, ואלו אשר חוננו בכשרון החינוך ביחוד, לקרב 

לבם של המחונכים - על ידי אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם, וכידוע פתגם רבנו הזקן, שחד 

הן - להקב"ה תורתו ומצותיו, וככל שתגדל האהבה מתאים כהוראת התורה שדרכי' דרכי נועם ונתיבותי' 

שלום, הנה כמים הפנים לפנים מאחד לחבירו תתגלה גם האהבה מסותרת אשר ירושה היא לנו מאבותינו, 

כמבואר בספר תניא קדישא.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור.



e"kyz'dכ ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy

נמשכים  וממנו השבוע, ימי כל את ראשון יום כולל שבוע, בכל גם כך - ובגילוי בפרטיות הנבראים פרטי באו
השבוע  ימי כל במשך .12בפרטיות

כולו  שהשבוע כך השבוע, ימי בכל דפורים הענין נמשך אזי ראשון, ביום חל פורים שכאשר מובן, ומזה
כלל, בדרך השבוע בהתחלת שנמשכו הפורים שעניני והיינו, וואך"), ּפורים'דיקע ("א הפורים ימי ברוח ַָהוא

השבוע. ימי במשך ומתפרטים באים

גם  היא והשלימות שהעלי' - השבת ביום שנעשית השבוע ימי כל של והשלימות לעלי' בנוגע הוא וכן
ימי בששת העבודה אופן לפי היא בשבת העלי' כי, השבוע, ימי בכל שנמשך כפי הפורים לענין החול,בנוגע

שה"טירחא"13כמארז"ל  וכיון בשבת", יאכל שבת בערב שטרח הפורים,"מי ימי עם קשורה היתה השבוע בימי
השבת. דיום ב"אכילה" הם גם ועולים נכללים בודאי

שיעורי ‚. ללימוד בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת ע"פ - אלו דימים חומש לשיעור בנוגע גם מובן ומזה
חת"ת:

ימי  של שהענינים (ס"א) לעיל האמור ע"פ הרי השבוע, לימי שייך יום בכל חומש פרשה שלימוד אע"פ
ראשון  ביום שלמדו תשא בפ' הראשונה שהפרשה מובן, והשנה, החודש ימי של הענינים עם גם קשורים השבוע

הפורים. לענין גם כולל השבוע), יום  שמצד לענינים רק (לא שבו הענינים לכל שייכת בשבוע

שבעת  כל כולה, הפרשה של השם גם שזהו גו'", ראש את תשא "כי הפרשה: להתחלת בנוגע - לראש ולכל
שבו  בשבוע, ראשון ביום שחל הפורים ענין נמשך שבכולם השבוע, ימי כל במשך שלומדים הפרשה חלקי

הפרשה. התחלת לומדים

היא:„. הפורים לימי - גו'" ראש  את תשא "כי - הפרשה התחלת של השייכות
במאמר  לעיל המדרש 14נתבאר לשון חלףjyix"15דיוק (ראשך oediyixמתורם לצליבא" ואת לשיזבא דאינון ,

לתלי' ואתה להצלה יהיו שהם ראשם, תחת ויוסר דבנ"י,16יורם החילוף נעשה שהמן הענין כללות על שנוסף - (
ד"17כמארז"ל  הדיוק ישנו כו'", נופל זה קם חלף.jyix"כשזה .oediyix.דוקא "

את תשא ל"כי דפורים השייכות דנשיאתy`xוזוהי הענין נעשה שבפורים - ישראל" בנ"י,בני ראש
כי  פ' בדרושי שנתבארו שבזה הענינים פרטי ככל ועלי', הרמה של ומצב במעמד נעשה בנ"י של ש"רישיהון"

תשא.

בזה: ענין ועוד

רז"ל  להם 18אמרו (יש לאורייתא" רבה מודעא "מכאן ולכן כגיגית", ההר את עליהם הקב"ה "כפה שבמ"ת
דכתיב  אחשורוש, בימי (ברצון) קבלוה ש"הדור אלא באונס), שקבלוה קיימו 19תשובה היהודים, וקבלו קיימו

לוחות  בו שניתנו הכיפורים "יום לגבי גם (כולל מ"ת לגבי גם עילוי יש שבפורים והיינו, כבר", שקיבלו מה
לתושי'"20האחרונות" ד"כפלים באופן דמ"ת שזהו"ע ,21" רק שהוא -k פורים כמו בענין 22פורים", גם כמודגש ,(

כמארז"ל  מתן 23השמחה, "זמן השבועות, דחג מהשמחה למעלה ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "מחייב
המועדים. שבכל השמחה כמו שהיא תורתנו",

הזקן  רבינו שמבאר כפי - בזה דמ"ת 24והענין הענין כללות שהרי למטה, מלמעלה המשכה היתה שבמ"ת ,
שנאמר  המתחיל, ד"אני באופן סיני"25הי' הר על ה' במטה 26וירד חדר ולא מלמעלה, רק הי' שהגילוי וכיון .

מלמטה,בפנימי  העבודה היתה שאז - שבפורים המעלה וזוהי העגל; חטא לאח"ז להיות יכול הי' לכן ותו,
במציאות. ביטול מס"נ, של בתנועה עמדו שלימה, שנה כולה, השנה כל שבמשך
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ובכ"מ.12) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת גם ראה
סע"א.13) ג, ע"ז
(14― מנחם (תורת תשכ"ו דפורים בעיניו ויבז ד"ה וסוף ריש

ואילך). 129 ע' חמ"ו התוועדויות
תתרנד.15) רמז שם יל"ש גם וראה יו"ד. פ"ז, אסת"ר
שם.16) לאסת"ר מת"כ פי'
וש"נ.17) סע"א. ו, מגילה וראה כג. כה, תולדות פרש"י
(ובפרש"י).18) א פח, שבת

כז.19) ט, אסתר
ב.20) ל, שם ובפרש"י. (במשנה) ב כו, תענית
רפמ"ו.21) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
ב).22) (נז, תכ"א תקו"ז
ב.23) ז, מגילה
ובכ"מ.24) ואילך. א צז, מג"א תו"א ראה
כ.25) יט, יתרו
ועוד.26) ג. פי"ב, שמו"ר

.e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שבו ‡. בראשית, בשבת כמו ראשון, מיום החל השבוע, ימי כל ונכללים עולים הש"ק שביום ידוע
דכל 1נאמר  "רעוא שנקרא הזמן שזהו חצות, לאחרי השבת ביום ובפרט צבאם". וכל והארץ השמים "ויכולו
העלי'.2רעוין" שלימות היא שאז ,

ימי עם הקשורים לענינים בנוגע רק לא הוא השבת, ביום ונכללים עולים השבוע ימי שכל זה ,reaydוענין
ימי עם הקשורים השבוע שבמשך הענינים גם dpydeאלא ycegd.השבת ביום ונכללים עולים הם גם ,

קבלה  ספרי על מיוסד החסידות, בתורת עמוק ענין בזה שיש - :3ובהקדמה

שונים, ענינים שני  הם והשנה, החודש ימי מצד שהם והענינים השבוע ימי מצד שהם שהענינים ידוע בכלל
זל"ז. שייכים אינם שלכאורה שמלמעלה, להמשכות בנוגע והן האדם לעבודת בנוגע הן

במקדש" אומרים הלוים שהיו "השיר יום", של ל"שיר בנוגע (שקשור 4ולדוגמא: השבוע מימי יום בכל
אם  נפק"מ אין - השבוע) ימי מצד  שהם העבודה ועניני להמשכות וכמו"כ ונוגע ומועד. טוב יום או חול יום זה

לענינים  שייכות להם אין שלכאורה חודש, שבכל המועדים שהם והשנה, החודש לימי הקשורים לענינים בנוגע
השבוע. לימי הקשורים

ביניהם: ושייכות קשר שיש מצינו שונים, ענינים שני היותם עם אמנם,

בשבת  חל שאינו דפרזות, פורים (לא השבת ביום חל פורים שיכול 5כאשר באדר, ט"ו דמוקפין, פורים אלא ,
ד' ויעבירנה ללמוד, הבקי אצל וילך יטלנה שמא דרבה, גזירה מצד המגילה, את קורין אין - בשבת) לחול

הרבים  ברשות בלקוטי 6אמות הזקן רבינו ומבאר גזירה? בגלל המגילה קריאת דוחים איך מובן: אינו ולכאורה .
הגמרא 7תורה  (כדברי המגילה לקריאת בנוגע גם מובן ומזה ולולב, לשופר בנוגע "והיינו 8- ולולב: שופר בענין

שהענינים  בגלל המגילה, ו)קריאת לולב נטילת שופר, ב(תקיעת כ"כ הכרח אין שבשבת - דמגילה") טעמא
גזירה  מצד המגילה קריאת לדחות יכולים ולכן השבת, ענין מצד מעצמם נמשכים מגילה, מקרא ע"י שנמשכים

דרבה.

השבת, יום יכול כיצד - שונים ענינים שני הם והשנה  החודש וימי השבוע שימי כיון מובן: אינו ולכאורה
יום  והשנה, החודש לימי ששייכים מגילה, ו)מקרא לולב (שופר של הענינים את להמשיך השבוע, לימי ששייך

אדר?! חודש הוא עשר שנים לחודש עשר חמשה ויום עשר ארבעה

זה. על זה פועלים ולכן זל"ז, ושייכות קשר להם יש שונים, ענינים שני היותם שעם ועכצ"ל,

לימי  ששייכים המועדים לעניני בנוגע גם היא השבת ביום השבוע ימי של וההתכללות שהעלי' מובן, ומזה
זה. בשבוע שהיו הפורים ימי גם  ונכללים עולים זה הש"ק שביום - לעניננו ובנוגע והשנה. החודש

בשבוע:·. ראשון ביום חל שפורים - זו שנה בקביעות נוספת מעלה יש זה ובענין
ל  השייך יום של הוא השיר בשבוע ראשון וגו'"4יום ומלואה הארץ "לה' דמעשה 9- ראשון שביום לפי ,

צבאם" וכל והארץ "השמים הבריאה, כל נבראה רש"י 1בראשית בפירוש כמבואר וארץ 10, שמים תולדות ש"כל
עליו, שנגזר ביום נקבע ואחד אחד וכל ראשון, ביום שכתוב נבראו ואת 11הוא תולדותיהם, לרבות השמים את

תולדותי'". לרבות הארץ

שלאח"ז  ובימים בכללות, שהיתה אלא ראשון, ביום הבריאה כל התהוות היתה בראשית ימי שבששת וכשם
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ההתוועדות.2) בסוף לקמן וראה ב. רנג, סע"ב. פח, זח"ב
וש"נ.3) .17 ע' חמ"ב התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
בסופה.4) תמיד
(תורת 5) סס"ד ס"ד; תשכ"ו פורים תצוה; ש"פ שיחת גם ראה

.(194 ע' ;122 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם

סע"ב.6) ד, מגילה
ובכ"מ.7) ואילך. א נו, ר"ה דרושי
ב).8) (כט, רפ"ד ר"ה
וש"נ.9) רע"א. לא, ר"ה וראה א. כד, תהלים

יד.10) א, בראשית
א.11) שם,
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נמשכים  וממנו השבוע, ימי כל את ראשון יום כולל שבוע, בכל גם כך - ובגילוי בפרטיות הנבראים פרטי באו
השבוע  ימי כל במשך .12בפרטיות

כולו  שהשבוע כך השבוע, ימי בכל דפורים הענין נמשך אזי ראשון, ביום חל פורים שכאשר מובן, ומזה
כלל, בדרך השבוע בהתחלת שנמשכו הפורים שעניני והיינו, וואך"), ּפורים'דיקע ("א הפורים ימי ברוח ַָהוא

השבוע. ימי במשך ומתפרטים באים

גם  היא והשלימות שהעלי' - השבת ביום שנעשית השבוע ימי כל של והשלימות לעלי' בנוגע הוא וכן
ימי בששת העבודה אופן לפי היא בשבת העלי' כי, השבוע, ימי בכל שנמשך כפי הפורים לענין החול,בנוגע

שה"טירחא"13כמארז"ל  וכיון בשבת", יאכל שבת בערב שטרח הפורים,"מי ימי עם קשורה היתה השבוע בימי
השבת. דיום ב"אכילה" הם גם ועולים נכללים בודאי

שיעורי ‚. ללימוד בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת ע"פ - אלו דימים חומש לשיעור בנוגע גם מובן ומזה
חת"ת:

ימי  של שהענינים (ס"א) לעיל האמור ע"פ הרי השבוע, לימי שייך יום בכל חומש פרשה שלימוד אע"פ
ראשון  ביום שלמדו תשא בפ' הראשונה שהפרשה מובן, והשנה, החודש ימי של הענינים עם גם קשורים השבוע

הפורים. לענין גם כולל השבוע), יום  שמצד לענינים רק (לא שבו הענינים לכל שייכת בשבוע

שבעת  כל כולה, הפרשה של השם גם שזהו גו'", ראש את תשא "כי הפרשה: להתחלת בנוגע - לראש ולכל
שבו  בשבוע, ראשון ביום שחל הפורים ענין נמשך שבכולם השבוע, ימי כל במשך שלומדים הפרשה חלקי

הפרשה. התחלת לומדים

היא:„. הפורים לימי - גו'" ראש  את תשא "כי - הפרשה התחלת של השייכות
במאמר  לעיל המדרש 14נתבאר לשון חלףjyix"15דיוק (ראשך oediyixמתורם לצליבא" ואת לשיזבא דאינון ,

לתלי' ואתה להצלה יהיו שהם ראשם, תחת ויוסר דבנ"י,16יורם החילוף נעשה שהמן הענין כללות על שנוסף - (
ד"17כמארז"ל  הדיוק ישנו כו'", נופל זה קם חלף.jyix"כשזה .oediyix.דוקא "

את תשא ל"כי דפורים השייכות דנשיאתy`xוזוהי הענין נעשה שבפורים - ישראל" בנ"י,בני ראש
כי  פ' בדרושי שנתבארו שבזה הענינים פרטי ככל ועלי', הרמה של ומצב במעמד נעשה בנ"י של ש"רישיהון"

תשא.

בזה: ענין ועוד

רז"ל  להם 18אמרו (יש לאורייתא" רבה מודעא "מכאן ולכן כגיגית", ההר את עליהם הקב"ה "כפה שבמ"ת
דכתיב  אחשורוש, בימי (ברצון) קבלוה ש"הדור אלא באונס), שקבלוה קיימו 19תשובה היהודים, וקבלו קיימו

לוחות  בו שניתנו הכיפורים "יום לגבי גם (כולל מ"ת לגבי גם עילוי יש שבפורים והיינו, כבר", שקיבלו מה
לתושי'"20האחרונות" ד"כפלים באופן דמ"ת שזהו"ע ,21" רק שהוא -k פורים כמו בענין 22פורים", גם כמודגש ,(

כמארז"ל  מתן 23השמחה, "זמן השבועות, דחג מהשמחה למעלה ידע", דלא עד בפוריא לבסומי איניש "מחייב
המועדים. שבכל השמחה כמו שהיא תורתנו",

הזקן  רבינו שמבאר כפי - בזה דמ"ת 24והענין הענין כללות שהרי למטה, מלמעלה המשכה היתה שבמ"ת ,
שנאמר  המתחיל, ד"אני באופן סיני"25הי' הר על ה' במטה 26וירד חדר ולא מלמעלה, רק הי' שהגילוי וכיון .

מלמטה,בפנימי  העבודה היתה שאז - שבפורים המעלה וזוהי העגל; חטא לאח"ז להיות יכול הי' לכן ותו,
במציאות. ביטול מס"נ, של בתנועה עמדו שלימה, שנה כולה, השנה כל שבמשך
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ובכ"מ.12) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת גם ראה
סע"א.13) ג, ע"ז
(14― מנחם (תורת תשכ"ו דפורים בעיניו ויבז ד"ה וסוף ריש

ואילך). 129 ע' חמ"ו התוועדויות
תתרנד.15) רמז שם יל"ש גם וראה יו"ד. פ"ז, אסת"ר
שם.16) לאסת"ר מת"כ פי'
וש"נ.17) סע"א. ו, מגילה וראה כג. כה, תולדות פרש"י
(ובפרש"י).18) א פח, שבת

כז.19) ט, אסתר
ב.20) ל, שם ובפרש"י. (במשנה) ב כו, תענית
רפמ"ו.21) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
ב).22) (נז, תכ"א תקו"ז
ב.23) ז, מגילה
ובכ"מ.24) ואילך. א צז, מג"א תו"א ראה
כ.25) יט, יתרו
ועוד.26) ג. פי"ב, שמו"ר
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אשקול 40לאבדם" כסף ככר אלפים "עשרת הנה המלך, בגנזי הפסד יהי' שיאבדום שבגלל שיתכן כיון מאי, אלא ,
המלך". גנזי אל להביא .41.

אבל  המלך, לגנזי הפסד לשלול כדי רק הם אשקול") כסף ככר אלפים ("עשרת המן של "שקליו" כלומר:
ח"ו. "לאבדם" הסיבה היא זו לא

נתון  "הכסף לו אמר שאחשורוש כיון כסף, ככר אלפים העשרת את המן שקל לא שבפועל נאמר אם ובפרט
בגזירה.42לך" עיקרי ענין זה הי' שלא בודאי הרי ,

ד"עשרת  הענין את לבטל - השקל מחצית (א) ענינים: בשני צורך הי' למכה הרפואה שבהקדמת מובן ועפ"ז
. אשקול כסף ככר טענת אלפים את לבטל כדי - דרור" "מר מרדכי, של ענינו (ב) המלך", גנזי אל להביא .

ס"ח). (כדלקמן גו'" אחד עם "ישנו המן:

כסף  ככר אלפים ד"עשרת הענין (ולא גו'" אחד עם "ישנו הטענה היא הגזירה שסיבת .וכיון להביא אשקול .
ולא  חולין, במסכת (שנזכר דרור" ד"מר הענין הקדמת אודות דפורים בהתוועדות דובר לכן המלך"), גנזי אל

מגילה). שבמסכת המן לשקלי בנ"י של השקל מחצית הקדמת אודות

.Á:"'גו אחד עם ל"ישנו דרור" ד"מר השייכות וביאור
עם "ישנו - בנ"י אצל שישנו ד"אחד" לענין בנוגע היתה המן ד"אחד",43אחד"טענת הענין אצלם שחסר -

תשא. דפ' שני' בפרשה העגל חטא  הוא שדוגמתו לצלם", ש"השתחוו הענין תוכן שזהו

יכרע  "לא שענינו מרדכי, על שרומז דרור", "מר - תשא דפ' ראשונה בפרשה הרפואה הקדמת באה זה ועל
ישתחוה" לצלם").44ולא ש"השתחוו הענין (היפך אחד בה' האמונה שזהו"ע ,

דפורים  בהתוועדות מרדכי,45וכמדובר של הפרטית מעלתו מצד אינו ישתחוה" ולא יכרע ד"לא שהענין
מרדכי" עם את לו הגידו "כי - מרדכי" "עם מצד זהו אלא מעם", "מורם אנשים 46להיותו ממנו, אחד שכל עם ,

אור  בתורה הזקן רבינו ובלשון שבו, היהדות נקודת מצד ישתחוה", ולא יכרע "לא וטף, "אפילו 47נשים :
כל" בפי שגור שמים ש"שם (והו"ע כו'" מצוי אלקה שם שיש יודעים ותינוקות),48תינוקות נשים אצל אפילו ,

האור. מענין באין-ערוך שלמעלה עצמו", "המאור מצד אלא וגילויים, אורות בחי' מצד אינו זה שענין

- מישראל אחד שבכל היהדות נקודת מצד האמונה שהו"ע דרור", "מר מרדכי, של שענינו קדימת וזהו מהוה
אחד". עם "ישנו המן לטענת הרפואה

.Ë,דרור מר "דכתיב - דוקא התרגום בפירוש הוא התורה מן מרדכי על שהרמז הטעם גם יובן עפ"ז
opinbxzne:"דכיא מירא

דוקא? בתרגום צורך יש אלא בתורה, שנתפרשו דרור" "מר בתיבות להסתפק אין מדוע מובן: אינו לכאורה

ד  ("מירא דוקא בתרגום מרומזת ד"מרדכי" כ"ף שהאות אמת רוב kהן שהם ד' ר' מ' האותיות ג' אבל, יא"),
" בתיבות גם ישנם מרדכי cהשם xnגם להיות יכול "מרדכי" של שמו על שהרמז כך, שבתורה,רור", בתיבות

" הגמרא מדייקת ואעפ"כ, התרגום. פירוש דוקא.opinbxzneללא בתרגום הוא שהרמז דכיא", מירא

בהיותו  מרדכי, של הפרטית לגדולתו בנוגע אינו דרור" ב"מר מרדכי" "גדולת על שהרמז האמור ע"פ ויובן
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לאף  נוגע זה שאין וכנראה שאל, לא א' ואף כזו, פשוטה שאלה ישאל
ולא  מתעניינים שלא שכיון (והוסיף, התירוץ ולא השאלה לא אחד,
שנראים  הדברים את גם ישמעו לא כנראה והתירוץ, השאלה שומעים
קורא  "קול כמו ― התירוץ את יאמר ואעפ"כ, מוסר"...). כ"דברי
תהי' שעי"ז כדי ― המים" פני על לחמך "שלח בבחינת במדבר",
אינו  אם (גם זו קושיא אצלו שנתעוררה תבל בקצוי למישהו תועלת
איזה  לו כשנפלה נוהג "שהי' המגיד הרב אצל שמצינו ע"ד כאן), נוכח

. בפה אומרה הי' במוחו .השגה ההשגה את להמשיך בכדי בזה . .
. .העולם ואזי .. להשיגה העולם בסוף שהוא אף אחר יוכל מאחר . .

וש"נ). תסד. ע' הקצרים אדה"ז (מאמרי כו'" בעוה"ז שישנה
ג,40) חֿט.אסתר

ט.41) שם,
עה"פ.42) מלבי"ם וראה יא. שם,
ע'43) קכח. ע' תרל"ד סה"מ גם קיג ראה ס"ע תרמ"א קצג.

ואילך. תמד ס"ע ואילך.ואילך. שה ס"ע עטר"ת קכא. ע' תרנ"א
ועוד. .8 ע' ה'ש"ת

ב.44) שם,
(45139 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך ס"ד
ואילך).
ו.46) שם,
ע"ב.47) ריש יד, וירא
ועוד.48) א. רצו, ח"ב קונטרסים סה"מ מג. ע' תר"ס סה"מ

e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy

כמארז"ל  הבריאה, בכל גם אלא בנ"י, אצל רק ולא הביטול, ענין הי' במ"ת שגם כו'27ואף צווח לא "צפור
אלקיך" הוי' "אנכי נשמע הי' העולם רוחות ד' ומכל כו'", געה לא לא 28שור בהמטה שנפעל הביטול הרי -

היובל" "במשוך ונפסק שעה, לפי רק הי' ולכן מלמעלה, הגילוי מצד אלא עבודה, מצד בפורים 29הי' משא"כ ;
של  באופן זה הרי המטה, מצד שהי' וכיון השנה, כל במשך במס"נ שעמדו המטה, עבודת מצד הביטול הי'

") גם eniiwקיום - אחת (ולדעה בטלים המועדים שכל לבוא, לעתיד שגם ועד תמידי, כבר") שקבלו מה
יבטלו"30יוהכ"פ) לא הפורים "ימי הנה פורים,31, כמו שהוא בגלל זה הרי - יבטל לא יוהכ"פ שגם הדעה (ולפי

"k.("פורים

ל"כי דפורים השייכות שזהו"עyz`וזוהי - ישראל" בני ראש כמו את (לא למעלה מלמטה והעלי' ההרמה
לתנועת  ועד המדריגות, בכל (בפנימיותו) עצמו המטה מתעלה שעי"ז למטה), מלמעלה המשכה שהיתה במ"ת

ידע" דלא עד בפוריא "לבסומי החיוב שזהו ודעת, מטעם שלמעלה מהדעת.23המס"נ שלמעלה עבודה ,

"ליום  - העלי' לתכלית באים שמזה ועד זה, הש"ק ביום ועולים נכללים הפורים עניני כל לעיל, וכאמור
העולמים" לחיי ומנוחה שבת .4שכולו

***

דפורים ‰. פורים,32בהתוועדות ושושן הפורים בימי שלומדים בחומש להפרשיות בנוגע נוסף ענין נתבאר
שני: ויום ראשון יום

הפסוק  נאמר - ראשון ליום ששייך הפרשה הגמרא 33בחלק כדברי לפורים, ששייך דרור", "מרדכי 34"מר :
שהי' סתם, מרדכי לגדולת הכוונה שאין מובן והרי מרדכי", לגדולת "מנין רש"י וכפירוש - מנין" התורה מן

פורים  לגאולת בשייכות אלא מרדכי, דגדולת הענינים שאר ועד"ז הסנהדרין דרור,35ראש מר "דכתיב -
דכיא". מירא ומתרגמינן

הגמרא  כדברי לפורים, שייך זה וענין העגל, חטא אודות מסופר - שני ליום ששייך הפרשה "מפני 36ובחלק
. נתחייבו .מה כלי' העגל).. חטא (בדוגמת לצלם" שהשתחוו מפני .

למכה  רפואה הקדמת בבחינת הוא פורים) לגאולת בשייכות מרדכי" ("גדולת דרור" ד"מר שהענין 37ונתבאר,

לצלם). ההשתחוואה (בדוגמת העגל חטא לענין

.Â:זה על להקשות יש לכאורה אבל
בגמרא  כדאיתא - לפורים שייך זה וענין השקל. מחצית מצות אודות מדובר תשא פרשת "גלוי 38בהתחלת :

לשקליו". שקליהן הקדים לפיכך ישראל, על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והי' שאמר מי לפני וידוע

מובן: אינו ועפ"ז

התורה  מן "מרדכי חולין במסכת הגמרא לדברי זקוקים מדוע - הפורים לימי תשא פרשת של לקשר בנוגע
מחצית  (מצות שקליהן "הקדים שהקב"ה - מגילה במסכת - אתר על שמפורש בשעה בה דרור", מר דכתיב מנין

המן)? (של לשקליו" השקל)

הקדמת  כבר שישנה בשעה בה - למכה רפואה הקדמת בתור דרור" ד"מר בענין הצורך מהו אחר: ובסגנון
השקל?! מחצית מצות ע"י המן לגזירת הרפואה

.Ê בזה הביאור לומר :39ויש
. להניחם שוה אינו ולמלך וגו' אחד עם "ישנו היא: - הגזירה באה שבגללה - המן יכתב טענת (ולכן) .
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ספכ"ט.27) שם
ועוד.28) ט. פ"ה, שם ו. ה, ואתחנן ב. כ, שם
יג.29) יט, שם
תתקמד.30) רמז שם יל"ש ב. פ"ט, משלי מדרש
הל 31) סוף מגילה.רמב"ם '
(32179 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך סמ"ו
ואילך).

כג.33) ל, פרשתנו
ב.34) קלט, חולין
שם.35) מהרש"א חדא"ג גם ראה
א.36) יב, מגילה
סע"ב.37) יג, שם ראה
שם.38) מגילה
שמישהו 39) (!) ימים ששה שהמתין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק



כג e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy

אשקול 40לאבדם" כסף ככר אלפים "עשרת הנה המלך, בגנזי הפסד יהי' שיאבדום שבגלל שיתכן כיון מאי, אלא ,
המלך". גנזי אל להביא .41.

אבל  המלך, לגנזי הפסד לשלול כדי רק הם אשקול") כסף ככר אלפים ("עשרת המן של "שקליו" כלומר:
ח"ו. "לאבדם" הסיבה היא זו לא

נתון  "הכסף לו אמר שאחשורוש כיון כסף, ככר אלפים העשרת את המן שקל לא שבפועל נאמר אם ובפרט
בגזירה.42לך" עיקרי ענין זה הי' שלא בודאי הרי ,

ד"עשרת  הענין את לבטל - השקל מחצית (א) ענינים: בשני צורך הי' למכה הרפואה שבהקדמת מובן ועפ"ז
. אשקול כסף ככר טענת אלפים את לבטל כדי - דרור" "מר מרדכי, של ענינו (ב) המלך", גנזי אל להביא .

ס"ח). (כדלקמן גו'" אחד עם "ישנו המן:

כסף  ככר אלפים ד"עשרת הענין (ולא גו'" אחד עם "ישנו הטענה היא הגזירה שסיבת .וכיון להביא אשקול .
ולא  חולין, במסכת (שנזכר דרור" ד"מר הענין הקדמת אודות דפורים בהתוועדות דובר לכן המלך"), גנזי אל

מגילה). שבמסכת המן לשקלי בנ"י של השקל מחצית הקדמת אודות

.Á:"'גו אחד עם ל"ישנו דרור" ד"מר השייכות וביאור
עם "ישנו - בנ"י אצל שישנו ד"אחד" לענין בנוגע היתה המן ד"אחד",43אחד"טענת הענין אצלם שחסר -

תשא. דפ' שני' בפרשה העגל חטא  הוא שדוגמתו לצלם", ש"השתחוו הענין תוכן שזהו

יכרע  "לא שענינו מרדכי, על שרומז דרור", "מר - תשא דפ' ראשונה בפרשה הרפואה הקדמת באה זה ועל
ישתחוה" לצלם").44ולא ש"השתחוו הענין (היפך אחד בה' האמונה שזהו"ע ,

דפורים  בהתוועדות מרדכי,45וכמדובר של הפרטית מעלתו מצד אינו ישתחוה" ולא יכרע ד"לא שהענין
מרדכי" עם את לו הגידו "כי - מרדכי" "עם מצד זהו אלא מעם", "מורם אנשים 46להיותו ממנו, אחד שכל עם ,

אור  בתורה הזקן רבינו ובלשון שבו, היהדות נקודת מצד ישתחוה", ולא יכרע "לא וטף, "אפילו 47נשים :
כל" בפי שגור שמים ש"שם (והו"ע כו'" מצוי אלקה שם שיש יודעים ותינוקות),48תינוקות נשים אצל אפילו ,

האור. מענין באין-ערוך שלמעלה עצמו", "המאור מצד אלא וגילויים, אורות בחי' מצד אינו זה שענין

- מישראל אחד שבכל היהדות נקודת מצד האמונה שהו"ע דרור", "מר מרדכי, של שענינו קדימת וזהו מהוה
אחד". עם "ישנו המן לטענת הרפואה

.Ë,דרור מר "דכתיב - דוקא התרגום בפירוש הוא התורה מן מרדכי על שהרמז הטעם גם יובן עפ"ז
opinbxzne:"דכיא מירא

דוקא? בתרגום צורך יש אלא בתורה, שנתפרשו דרור" "מר בתיבות להסתפק אין מדוע מובן: אינו לכאורה

ד  ("מירא דוקא בתרגום מרומזת ד"מרדכי" כ"ף שהאות אמת רוב kהן שהם ד' ר' מ' האותיות ג' אבל, יא"),
" בתיבות גם ישנם מרדכי cהשם xnגם להיות יכול "מרדכי" של שמו על שהרמז כך, שבתורה,רור", בתיבות

" הגמרא מדייקת ואעפ"כ, התרגום. פירוש דוקא.opinbxzneללא בתרגום הוא שהרמז דכיא", מירא

בהיותו  מרדכי, של הפרטית לגדולתו בנוגע אינו דרור" ב"מר מרדכי" "גדולת על שהרמז האמור ע"פ ויובן
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לאף  נוגע זה שאין וכנראה שאל, לא א' ואף כזו, פשוטה שאלה ישאל
ולא  מתעניינים שלא שכיון (והוסיף, התירוץ ולא השאלה לא אחד,
שנראים  הדברים את גם ישמעו לא כנראה והתירוץ, השאלה שומעים
קורא  "קול כמו ― התירוץ את יאמר ואעפ"כ, מוסר"...). כ"דברי
תהי' שעי"ז כדי ― המים" פני על לחמך "שלח בבחינת במדבר",
אינו  אם (גם זו קושיא אצלו שנתעוררה תבל בקצוי למישהו תועלת
איזה  לו כשנפלה נוהג "שהי' המגיד הרב אצל שמצינו ע"ד כאן), נוכח

. בפה אומרה הי' במוחו .השגה ההשגה את להמשיך בכדי בזה . .
. .העולם ואזי .. להשיגה העולם בסוף שהוא אף אחר יוכל מאחר . .

וש"נ). תסד. ע' הקצרים אדה"ז (מאמרי כו'" בעוה"ז שישנה
ג,40) חֿט.אסתר

ט.41) שם,
עה"פ.42) מלבי"ם וראה יא. שם,
ע'43) קכח. ע' תרל"ד סה"מ גם קיג ראה ס"ע תרמ"א קצג.

ואילך. תמד ס"ע ואילך.ואילך. שה ס"ע עטר"ת קכא. ע' תרנ"א
ועוד. .8 ע' ה'ש"ת

ב.44) שם,
(45139 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם (תורת ואילך ס"ד
ואילך).
ו.46) שם,
ע"ב.47) ריש יד, וירא
ועוד.48) א. רצו, ח"ב קונטרסים סה"מ מג. ע' תר"ס סה"מ
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כ 62המצוות  בבגדי חוצצות אינן שתפילין מזה - דתורה נגלה ע"פ גם לדבר ראי' ויש במק"א . כמבואר הונה,
].63בארוכה 

המן: טענת היתה שעליהם ומצוות דתורה הענינים ב' כנגד ענינים, ב' היו הרפואה שבהקדמת מובן ועפ"ז

. התורה מן "מרדכי מרדכי, של פעולתו ע"י הרפואה הקדמת היתה - לתורה דרור",בנוגע מר דכתיב .
חז"ל  במדרשי רבן64כמסופר בית של תינוקות אלף כ"ב dxezשאסף mdnr cnle המן וכאשר קמיצה, הלכות -

כו'. אותו ינצחו שהם ידע אזי התורה, בלימוד ועוסקים מהגזירה מתפעלים שאינם ראה

של  שזהו"ע לשקליו"), שקליהן ("הקדים השקל מחצית נתינת ע"י הרפואה הקדמת היתה - למצוות ובנוגע
devn.'כו ומקום זמן עם הקשורה ,

וגו'" לו להתחנן המלך אל "לבוא אסתר של פעולתה שגם להוסיף, מצוות 65ויש שהרי המצוות, לענין שייכת
לא  "ואני שאמרה: כפי - ומקום זמן עם קשורה היתה אסתר של פעולתה וגם (כנ"ל), ומקום זמן עם קשורות

יום" שלושים זה המלך אל לבוא גו'"66נקראתי הפנימית המלך בית בחצר "ותעמוד באה ואעפ"כ, 67(זמן),

(מקום).

כן" אצום גו' אני גם גו' עלי ("וצומו הצום ענין - ואסתר למרדכי משותף ענין גם הי' לזה, וכמסופר 68ונוסף ,
חז"ל  קטלה 69במדרשי לי מה כולה קטלה לי "מה שהרי המס"נ, ענין שזהו צמו), רבן בית של תינוקות שאפילו

.70פלגא"

המצוות  לקיום בנוגע  והן  מרדכי), של (ענינו התורה ללימוד בנוגע הן הוא במס"נ שהצורך - בזה והענין
בתניא  כמבואר אסתר), פעלה שבהם הענינים בדוגמת ומקום, בזמן תלוי 71(התלויים ומצוותי' התורה ש"קיום

. רבינו משה "צוה (שלכן לה'" נפשו מסירת ענין תמיד שיזכור פעמים בזה ק"ש לקרות לארץ שנכנסו לדור .
פחדכם  להם ש"הבטיח אף נפש", במסירת שמים מלכות עליו לקבל יום וגו'").72בכל ה' יתן ומוראכם

וששון  ושמחה אורה היתה ו"ליהודים הגזירה, ביטול פעלו המצוות, וקיום התורה לימוד המס"נ, שע"י וכשם
תפילין"73ויקר" אלו ויקר וכו' תורה זו "אורה שע"י 74, ודור, דור בכל גם כך - כפשוטו ויקר" גו' "אורה וגם ,

תחלה" בתורה ד"ברכו הענין תוכן גם שזהו המס"נ, ענין (בהקדמת המצוות וקיום התורה "כן 75לימוד הנה ,(
ויקר". וששון ושמחה "אורה לנו", תהי'

ידע" דלא ד"עד באופן שהיא הפורים דימי שמהשמחה ביאת 23ועד עם הקשור הדעת" ל"היסח באים ,
.76המשיח 

***

.‡È.'גו התורה חוקת זאת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·È דפורים בהתוועדות העגל,32דובר חטא אודות  מדובר שבה תשא, בפ' השני' הפרשה של לשייכות בנוגע 
כיון  ע"ז, של ענין היתה לא לצלם שההשתחוואה - לצלם" ש"השתחוו בגלל היתה שהגזירה הפורים, לימי

לפנים" אלא עשו ח"ו"36ש"לא חוץ מחשבת להם עלה ולא כולה השנה כל למות עצמן "מסרו ),24(ואדרבה:
בתור  ששימש רבינו למשה תחליף אם, כי ח"ו, ע"ז של לענין כוונתם היתה שלא העגל, לחטא בנוגע וכן
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וש"נ.62) .51 ע' שם מנחם תורת ראה
רע"ג).63) (לג, ה"ב פ"ב תרומות הל' לרמב"ם צפע"נ ראה

ועוד. ואילך. סע"ד נז, מהדו"ת
ד.64) פ"י, ספ"ט. אסת"ר א. טז, מגילה ראה
ח.65) ד, אסתר
יא.66) שם,
א.67) ה, שם
טז.68) ד, שם

ספ"ט.69) ספ"ז. אסת"ר ראה
וש"נ.70) סע"ב. לה, חולין רע"א. צה, ב"מ א. סה, ב"ק
ספכ"ה.71)
עקב.72) ס"פ
טז.73) ח, אסתר
ב.74) טז, מגילה
וש"נ.75) א. פא, נדרים
ב).76) (קה, ס"ד אגה"ק תניא וראה א. צז, סנהדרין

e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy

אחד  כל אצל שישנה אחד בה' האמונה מצד ישתחוה" ולא יכרע ד"לא הענין על אלא וכיו"ב, הסנהדרין ראש
מרדכי". ל"עם ששייך

בלשון הוא בתורה מרדכי על שהרמז בכך מודגש זה דוקא:mebxzוענין

אמיתית  זה אין עדיין - הקודש ובלשון בתורה רק הוא ישתחוה", ולא יכרע "לא מרדכי, של שענינו זמן כל
אחד"). עם ("ישנו האחדות ענין

גם וחודר שנמשך - הוא הוי' אחדות בענין "אחד"mleraהחידוש תיבת בפירוש וכמרומז שצריכים 49, ,
של  אלופו אוא"ס, גילוי יאיר השמים רוחות ובד' (ח') וארץ רקיעים שבז' היינו, וד', בח' הא' את להמשיך

עולם.

בלשו  מתבטא מרדכי על בתורה שהרמז גם בזמן וזהו שגם היינו, הגלות, לזמן ששייך לשון - דוקא תרגום ן
ישתחוה". ולא יכרע ד"לא הענין מאיר הגלות ובעניני הגלות

משנת"ל  הפור"50וע"ד שם "על שנקרא "פורים", לשם הגורל"51בנוגע ("הוא קודש בלשון שאינו אלא 52, ,(
אסתיר" "הסתר ע"ש שנקראת אסתר, למגילת בנוגע וכן דוקא, פרסי של 53בלשון שמו בפירוש בה נזכר ולא ,

שגם  להורות - נמחקים שאינם השמות משאר אחד לא ואפילו והמיוחד), המפורש (שם הוי' שם לא הקב"ה,
שם  גם הנה הקודש, בלשון לדבר אפשר ואי בגילוי, הקב"ה של שמו את להזכיר אפשר שאי ומצב במעמד

ישתחוה". ולא יכרע ד"לא הענין להאיר צריך

.È כסף ככר אלפים "ועשרת גו'", אחד עם "ישנו המן: שבגזירת הענינים לב' בנוגע ולבאר להוסיף ויש
. התורה מן ד"מרדכי ההקדמה להיות הוצרכה שכנגדם - גו'" לשקליו":אשקול שקליהן ו"הקדים דרור", מר .

ענין כנגד הן היתה עם" מכל שונות ודתיהם וגו' אחד עם "ישנו המן עניןdxezdטענת כנגד zeevndוהן
תורתך  "להשכיחם היתה היונים שמלחמת בחנוכה, כמו - אסתר) ובאגדת שני בתרגום בפרטיות (כמבואר

רצונך" מחוקי .54ולהעבירם

למצוות  תורה שבין האחדות,55ומהחילוקים ענין מודגש שבתורה עם- היא `cg"ישנו התורה שהרי ,"
אחת" אחד"56"תורה "ענין היא התורה" ש"כל וכידוע ומקום,57, מזמן למעלה היא שהתורה בכך גם וכמודגש ,

רז"ל  אמרו בזמן 58שלכן הוא התורה לימוד כאשר גם וכו'", עולה הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל
ומקום  מזמן למעלה היא שהתורה לפי והיינו, לארץ, ובחוץ בלילה עולה, להקריב אפשר שאי ואילו 59ובמקום ;

שזהו  כו', והזמן המקום תנאי ישנם מצוה שבכל באופן מצוות, תרי"ג - והתחלקות הריבוי ענין מודגש במצוות
כסף". ככר אלפים ד"עשרת הריבוי ובדוגמת ע"ד

שענין  - העמים" בין ומפורד מפוזר אחד עם "ישנו במ"ש מרומז זה הרי יותר, שבפרטיות להוסיף, [ויש
למצוות; שייך העמים") בין ומפורד ("מפוזר והפירוד הפיזור ענין ואילו לתורה, שייך אחד") ("עם האחדות

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול שהרי מהתורה, נמשכות שהמצוות כיון ענין 60אבל, ישנו במצוות גם הנה ,
בין  מתערבים אינם העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד בהיותם שגם ישראל, בעם (כמו האחדות
מן  פטור במצוה "העוסק שלכן המצוות, מכל כלולה מצוה שכל שזהו - אחד") "עם נשארים אלא העמים,

.61המצוה"

" הלשון כמשמעות הנוספת, המצוה חיוב בגדר שאינו הוא הפירוש אם לחקור יש נגלה שע"פ xehtולהעיר,
מכל  כלולה מצוה שכל כיון הנוספת, המצוה גם שמקיים כמו נחשב זה הרי חסידות, ע"פ אבל המצוה". מן
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וש"נ.49) .11 ע' חי"א לקו"ש ראה
חמ"ו 50) התוועדויות ― מנחם (תורת סל"ב תשכ"ו פורים שיחת

וש"נ. ואילך). 167 ס"ע
כו.51) ט, אסתר
כד.52) שם,
שם.53) חולין וראה יח. לא, וילך
דחנוכה.54) הנסים" "ועל נוסח
(55.59 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה

ועוד.)56 מט. יב, בא ― הכתוב לשון
(57.104 ע' שם מנחם תורת גם וראה ספ"ז. סנהדרין תוספתא

וש"נ.
ועוד.58) בסופה. מנחות
ובכ"מ.59) א. יג, במדבר לקו"ת ראה
וש"נ.60) ב. מ, קידושין
וש"נ.61) סע"א. כה, סוכה
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כ 62המצוות  בבגדי חוצצות אינן שתפילין מזה - דתורה נגלה ע"פ גם לדבר ראי' ויש במק"א . כמבואר הונה,
].63בארוכה 

המן: טענת היתה שעליהם ומצוות דתורה הענינים ב' כנגד ענינים, ב' היו הרפואה שבהקדמת מובן ועפ"ז

. התורה מן "מרדכי מרדכי, של פעולתו ע"י הרפואה הקדמת היתה - לתורה דרור",בנוגע מר דכתיב .
חז"ל  במדרשי רבן64כמסופר בית של תינוקות אלף כ"ב dxezשאסף mdnr cnle המן וכאשר קמיצה, הלכות -

כו'. אותו ינצחו שהם ידע אזי התורה, בלימוד ועוסקים מהגזירה מתפעלים שאינם ראה

של  שזהו"ע לשקליו"), שקליהן ("הקדים השקל מחצית נתינת ע"י הרפואה הקדמת היתה - למצוות ובנוגע
devn.'כו ומקום זמן עם הקשורה ,

וגו'" לו להתחנן המלך אל "לבוא אסתר של פעולתה שגם להוסיף, מצוות 65ויש שהרי המצוות, לענין שייכת
לא  "ואני שאמרה: כפי - ומקום זמן עם קשורה היתה אסתר של פעולתה וגם (כנ"ל), ומקום זמן עם קשורות

יום" שלושים זה המלך אל לבוא גו'"66נקראתי הפנימית המלך בית בחצר "ותעמוד באה ואעפ"כ, 67(זמן),

(מקום).

כן" אצום גו' אני גם גו' עלי ("וצומו הצום ענין - ואסתר למרדכי משותף ענין גם הי' לזה, וכמסופר 68ונוסף ,
חז"ל  קטלה 69במדרשי לי מה כולה קטלה לי "מה שהרי המס"נ, ענין שזהו צמו), רבן בית של תינוקות שאפילו

.70פלגא"

המצוות  לקיום בנוגע  והן  מרדכי), של (ענינו התורה ללימוד בנוגע הן הוא במס"נ שהצורך - בזה והענין
בתניא  כמבואר אסתר), פעלה שבהם הענינים בדוגמת ומקום, בזמן תלוי 71(התלויים ומצוותי' התורה ש"קיום

. רבינו משה "צוה (שלכן לה'" נפשו מסירת ענין תמיד שיזכור פעמים בזה ק"ש לקרות לארץ שנכנסו לדור .
פחדכם  להם ש"הבטיח אף נפש", במסירת שמים מלכות עליו לקבל יום וגו'").72בכל ה' יתן ומוראכם

וששון  ושמחה אורה היתה ו"ליהודים הגזירה, ביטול פעלו המצוות, וקיום התורה לימוד המס"נ, שע"י וכשם
תפילין"73ויקר" אלו ויקר וכו' תורה זו "אורה שע"י 74, ודור, דור בכל גם כך - כפשוטו ויקר" גו' "אורה וגם ,

תחלה" בתורה ד"ברכו הענין תוכן גם שזהו המס"נ, ענין (בהקדמת המצוות וקיום התורה "כן 75לימוד הנה ,(
ויקר". וששון ושמחה "אורה לנו", תהי'

ידע" דלא ד"עד באופן שהיא הפורים דימי שמהשמחה ביאת 23ועד עם הקשור הדעת" ל"היסח באים ,
.76המשיח 

***

.‡È.'גו התורה חוקת זאת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·È דפורים בהתוועדות העגל,32דובר חטא אודות  מדובר שבה תשא, בפ' השני' הפרשה של לשייכות בנוגע 
כיון  ע"ז, של ענין היתה לא לצלם שההשתחוואה - לצלם" ש"השתחוו בגלל היתה שהגזירה הפורים, לימי

לפנים" אלא עשו ח"ו"36ש"לא חוץ מחשבת להם עלה ולא כולה השנה כל למות עצמן "מסרו ),24(ואדרבה:
בתור  ששימש רבינו למשה תחליף אם, כי ח"ו, ע"ז של לענין כוונתם היתה שלא העגל, לחטא בנוגע וכן
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וש"נ.62) .51 ע' שם מנחם תורת ראה
רע"ג).63) (לג, ה"ב פ"ב תרומות הל' לרמב"ם צפע"נ ראה

ועוד. ואילך. סע"ד נז, מהדו"ת
ד.64) פ"י, ספ"ט. אסת"ר א. טז, מגילה ראה
ח.65) ד, אסתר
יא.66) שם,
א.67) ה, שם
טז.68) ד, שם

ספ"ט.69) ספ"ז. אסת"ר ראה
וש"נ.70) סע"ב. לה, חולין רע"א. צה, ב"מ א. סה, ב"ק
ספכ"ה.71)
עקב.72) ס"פ
טז.73) ח, אסתר
ב.74) טז, מגילה
וש"נ.75) א. פא, נדרים
ב).76) (קה, ס"ד אגה"ק תניא וראה א. צז, סנהדרין
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לבנ"י ‡. אהרן שאמר (שלאחרי מסופר 1בפרשתנו

אהרן"): אל ויביאו וגו' אלי והביאו וגו' הזהב נזמי "פרקו

גו'" מסכה עגל ויעשהו בחרט אותו ויצר מידם .2"ויקח

פנים, בשני לתרגמו יש – בחרט אותו "ויצר ופירש"י:
והמטפחות  כמו סודר לשון בחרט קשירה לשון ויצר האחד

חריטים 3והחריטים  בשני כסף ככרים ויצר ויצר 4, והב' ,
וחורטין  שחורצין הצורפין אומנות כלי בחרט צורה, לשון

ופנקסין  בלוחות אותיות החורט סופר כעט בזהב צורות בו
אנוש  בחרט עליו וכתוב וצר 5כמו אונקלוס שתרגם וזהו .

בזהב  בו שחורצין אומנות כלי הוא זיוף לשון בזיפא יתי'

ידו  על ומזייפין ניי"ל, בלע"ז שקורין ושקדים, אותיות
חותמות".

בזה: להבין וצריך

כמ"פ, כמדובר עה"ת בפירש"י הכלל ידוע הלוא א)

אחד, בענין פירושים יותר) (או ב' אומר שהוא מקום דבכל
מה  קושיא עליו יש מהפירושים אחד שכל מפני הוא

מובן  מפירושיו א' כל הרי בנדו"ד אבל בהשני. שאינה

להביא  מכריח מה וא"כ – פרטיו לכל לכאו' ומתיישב
שניהם?

פנים  בשני לתרגמו יש אלו: לפירושיו רש"י הקדמת ב)
לאשמועינן? אתי מנינא אטו –

רגיל  בלתי הוא – השני" . . . "האחד בכיו"ב הלשון ג)
(כמש"כ כ"א ד"א.i"nezבפירש"י, וי"א, :(

ועוד  הראשון? לפי' ראיות לשתי שזקוק הטעם מהו ד)
– ואח"כ מישעי' הראי' הפוך: בסדר שמביאם – זאת

(שהרי מוקדםxtqממלכים )?6ישעי'xtqlמלכים

מספרי שמביא זו ראי' סודר",mi`iapה) לשון (ש"חרט

– (ובמילא יכול הרי קשירה") לשון ש"ויצר – )jixvומזה
– ובפרט שבחומש, מפסוקים להביאה למדנום:xakyהי'

מקץ  בא 7בפ' ובפ' כספו"; "קשר ופרש"י: כספו", 8"צרור

כלום  מפרש רש"י [ואין בשלמותם" מכיון 9"צרורות ,
פירושה  ש"ויצר" מוכח הרי – מקץ] בפ' פירשו שכבר

קשירה.

של  סופו עד ". . סופר "כעט ההמשך כל לכאו' ו)
נוסף, ביאור ודורש מובן אינו מה הוא: מיותר זה, דיבור
תירגמן  שכבר לאחר בחרט", (אותו) "ויצר התיבות בפי'

ופירשן?

וכאן  – מקרא של פשוטו רק לפרש רש"י של דרכו
תרגום  ולפרש החורט" סופר מ"עט דוגמא להביא מאריך

צדדיים? ענינים לכאורה שכ"ז – וכו' אונקלוס

ראי'·. מביא אינו שרש"י הטעם בכ"ז: והביאור
בב' זו תיבה נאמרה שבהם מפני הוא הנ"ל, חומש מפסוקי

" – "xexvרי"ש'ין ואינה zexexv10כספו", בשמלותם",
אחד  רי"ש אלא בה שאין לפרשתנו (גמורה) הוכחה

ראי'11("ויצר") להביא א"א דמלכים מהפסוק גם אמנם .
כי קשירה, לשון שהוא "ויצר" אין mzdלתיבת גופא

(דברים  סודרים הם ש"חריטים" מהכא) (יותר הוכחה
קשירה. שפירושו "ויצר" על ללמדנו קשירה) בהם ששייך

להביא רש"י מוכרח דישעי'dlgzולכן הפסוק
כי  בו ושמבואר בתכשיטין דמיירי והחריטים" "והמטפחות
זה  שסומכם (מאחר ל"מטפחות" דומה מן הם "החריטים"
גבי  הנאמר ש"ויצר" נלמד ומזה – סודרים והיינו – לזה)

הו  – דידן בפסוק קשירה"."חרט" "לשון א
איה"נ  הוכחה: זו שאין לומר, מקום יש עדיין אמנם
"חרט" לכאורה אבל סודרים, היינו רבים בל' ש"חריטים"
ורבים  – "חריטים" של יחיד ל' אינו דידן) (שבפסוק
 ֿ חסד וכמו קמוצה, – (רי"ש "חרטים" הוא ד"חרט"
הוכחה  שאין ומאחר – ועוד) חרבֿחרבות חסדים,
מילתא  גילוי לן לית במילא הרי סודר, לשון הוא ש"חרט"

קשירה. מל' שהיא "ויצר" לתיבת

ככרים  "ויצר מהפסוק נוספת ראי' רש"י מביא ולכן

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

בֿג.1) לב, פרשתנו
ד.2) שם,
כב.3) ג, ישעי'
כג.4) ה, ב מלכים
א.5) ח, ישעי'
ב.6) יד, ב"ב
לה.7) מב,
לד.8) יב,

מקץ 9) בפ' שפירשו כיון כלל, רש"י יפרשו לא כאן שגם להקשות ואין
פשוט; הפירוש אין זה שבכתוב הוכחה שזוהי פירושים, ב' יש כאן דהרי –

משם. ראי' להביא צריך הי' זה לפי' שעכ"פ רק היא בפנים הקושיא ולכן
רש"י 10) (עיין רי"שין בשני כתוב ובכ"ז דבר שם אינו "צרורות" והרי

יז). מט, יט. מט, ויחי
(ועד"ז 11) בידך" הכסף "וצרת כה) יד, (ראה ממ"ש ראי' מביא דאינו והא

(וכמו  הפירושים כב' אפ"ל שם גם כי – בכנפיך") אותם "וצרת ג) ה, (יחזקאל
ב*). מז, ב"מ – ההלכה ע"ד שהוא

.
.(my) d`x z"ez d`xe ."sqkd zxve xn`py azk e` dxev eilr yiy" (h"d c"t y"rn) m"anxd c"qt mr df xywl yi (c sirq) onwl z"pyn t"re *

e"kyz'd ,xc` s"k ,dxt zyxt ,`yz t"y zgiy

כמ"ש  מצרים 77"ממוצע", מארץ העלנו אשר האיש משה זה "כי שאמרו: כפי וביניכם", ה' בין עומד "אנכי
לו" הי' מה ידענו .78לא

העגל, בעשיית אהרן של לפעולתו בנוגע השבוע, בפרשת רש"י בפירוש חזקה קושיא לתרץ יש ועפ"ז
כדלקמן.

.‚È הפסוק על רש"י בפירוש לשון 79הביאור ויצר האחד, פנים, בשני לתרגמו "יש בחרט", אותו "ויצר
. סודר לשון בחרט צורות קשירה, בו וחורטין שחורצין הצורפין אומנות כלי בחרט צורה, לשון ויצר והב', .

. כמו בזהב (ולא 80. בסודר הזהב את קשר רק שאהרן הא', בפירוש מעלה  שיש - אנוש" בחרט עליו וכתוב
שאהרן לומר היתכן יוקשה: הב' לפירוש ואילו העגל), את בזהב עשה צורות גם 81צר רש"י מביא ואעפ"כ .

בחרט אותו "ויצר נאמר שבכתוב כיון הב', ח"ו edyrieפירוש ע"ז של ענין זה הי' שלא אלא מסכה". ,82עגל
הכרובים  וכמו (כנ"ל), ממוצע של ענין אם "אנוש"83כי בתיבת הרמז וזהו שהחשיב 84. היתה אנוש של שהטעות ,

- בחירה כבעל הממוצע את שהחשיבו מבנ"י, כמה אצל העגל בחטא ודוגמתו בחירה, כבעל ה"ממוצע" את
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.85הוגה 139 ע' חי"א בלקו"ש

***

.„È דפורים ההתוועדות בסיום השו"ע 86דובר (כפס"ד לו" נותנים יד הפושט מי 87ש"כל שכל שפירושו, ,(
לו. נותנים פשוט, כלי בבחי' שהוא

ד"כל  הענין ישנו עתה שגם מובן הרי - הפורים ימי של העלי' נעשית זה הש"ק שביום לעיל האמור וע"פ
לו". נותנים יד הפושט

- כמארז"ל d"awdyוהעיקר כזה, באופן ליתן 88מתנהג לעשות", לישראל אומר הוא עושה שהוא ש"מה
לו. המצטרך כל - פשוט כלי בבחי' שהוא - מישראל לכאו"א

כולם, על היתה שהגזירה כשם כולם, אצל הי' פורים נס שהרי - מישראל לכאו"א שייך זה שענין ומובן,
ונשים" טף זקן ועד חטא 89"מנער - ולפנ"ז העגל, חטא וכמו התינוקות), אפילו בנ"י, כל בצום השתתפו (שלכן

פרשת  - המנחה בתפלת לקרוא שמתכוננים הפרשה בהתחלת גם וכמודגש לכולם. שייך שהי' הדעת, עץ
בנ"י. כל אסיפת - שענינה "ויקהל",

שזהו  החול, שבימות המנחה בזמן כמו (לא רצון" "עת דרעוין", "רעוא שבת, מנחת בזמן בעמדנו ובפרט
הפכי) ישעך"2באופן באמת ד"ענני לענין ועד רצון", עת ה' לך תפלתי "ואני אומרים: שלכן בודאי 90, הרי -

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו למטה שנמשכות הברכות כל את מקבלים אזי פשוט, כלי בבחי' נעשים שכאשר
הבעש"ט 91והרחבה" של בסידור כמ"ש גם כולל "ה 92, :b(בגימ"ל) .93דושה"

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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ה.77) ה, ואתחנן
א.78) לב, פרשתנו
ד.79) שם,
א.80) ח, ישעי'
דחשבין 81) כמה "לאו ואילך): סע"א קצב, (ח"ב בזהר וכדאיתא

כל  דשוי בחרט, אותו ויצר "מאי אלא כו'", ציורין דעביד נשא בני
וכו'". חדא כיסא דהבא

"חג82) אהרן: ה).לה'וכדברי שם, (פרשתנו מחר"
כא.83) פרשתנו (תנחומא רז"ל במדרשי מהמבואר גם ולהעיר

מעמד  בעת שבמרכבה שור פני שראו בגלל היתה העגל שעשיית ועוד)
סיני. הר
דאנוש 84) קלמוסא דא אנוש "בחרט ב): (שם, בזהר וכדאיתא

כו'". נשא לבני דאטעי חייבא
תשכ"ז.85) תשא ש"פ שיחת בשילוב
(86.198 ע' חמ"ו התוועדויות ― מנחם תורת
ס"ג.87) סתרצ"ד או"ח
ט.88) פ"ל, שמו"ר
יג.89) ג, אסתר
חמ"א 90) התוועדויות ― מנחם תורת גם וראה יד. סט, תהלים

וש"נ. .257 ע'
דברהמ"ז.91) הג' ברכה נוסח
וש"נ.92) .244 ס"ע חכ"ג התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
(93) הסיום ).המו"ל חסר
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לבנ"י ‡. אהרן שאמר (שלאחרי מסופר 1בפרשתנו

אהרן"): אל ויביאו וגו' אלי והביאו וגו' הזהב נזמי "פרקו

גו'" מסכה עגל ויעשהו בחרט אותו ויצר מידם .2"ויקח

פנים, בשני לתרגמו יש – בחרט אותו "ויצר ופירש"י:
והמטפחות  כמו סודר לשון בחרט קשירה לשון ויצר האחד

חריטים 3והחריטים  בשני כסף ככרים ויצר ויצר 4, והב' ,
וחורטין  שחורצין הצורפין אומנות כלי בחרט צורה, לשון

ופנקסין  בלוחות אותיות החורט סופר כעט בזהב צורות בו
אנוש  בחרט עליו וכתוב וצר 5כמו אונקלוס שתרגם וזהו .

בזהב  בו שחורצין אומנות כלי הוא זיוף לשון בזיפא יתי'

ידו  על ומזייפין ניי"ל, בלע"ז שקורין ושקדים, אותיות
חותמות".

בזה: להבין וצריך

כמ"פ, כמדובר עה"ת בפירש"י הכלל ידוע הלוא א)

אחד, בענין פירושים יותר) (או ב' אומר שהוא מקום דבכל
מה  קושיא עליו יש מהפירושים אחד שכל מפני הוא

מובן  מפירושיו א' כל הרי בנדו"ד אבל בהשני. שאינה

להביא  מכריח מה וא"כ – פרטיו לכל לכאו' ומתיישב
שניהם?

פנים  בשני לתרגמו יש אלו: לפירושיו רש"י הקדמת ב)
לאשמועינן? אתי מנינא אטו –

רגיל  בלתי הוא – השני" . . . "האחד בכיו"ב הלשון ג)
(כמש"כ כ"א ד"א.i"nezבפירש"י, וי"א, :(

ועוד  הראשון? לפי' ראיות לשתי שזקוק הטעם מהו ד)
– ואח"כ מישעי' הראי' הפוך: בסדר שמביאם – זאת

(שהרי מוקדםxtqממלכים )?6ישעי'xtqlמלכים

מספרי שמביא זו ראי' סודר",mi`iapה) לשון (ש"חרט

– (ובמילא יכול הרי קשירה") לשון ש"ויצר – )jixvומזה
– ובפרט שבחומש, מפסוקים להביאה למדנום:xakyהי'

מקץ  בא 7בפ' ובפ' כספו"; "קשר ופרש"י: כספו", 8"צרור

כלום  מפרש רש"י [ואין בשלמותם" מכיון 9"צרורות ,
פירושה  ש"ויצר" מוכח הרי – מקץ] בפ' פירשו שכבר

קשירה.

של  סופו עד ". . סופר "כעט ההמשך כל לכאו' ו)
נוסף, ביאור ודורש מובן אינו מה הוא: מיותר זה, דיבור
תירגמן  שכבר לאחר בחרט", (אותו) "ויצר התיבות בפי'

ופירשן?

וכאן  – מקרא של פשוטו רק לפרש רש"י של דרכו
תרגום  ולפרש החורט" סופר מ"עט דוגמא להביא מאריך

צדדיים? ענינים לכאורה שכ"ז – וכו' אונקלוס

ראי'·. מביא אינו שרש"י הטעם בכ"ז: והביאור
בב' זו תיבה נאמרה שבהם מפני הוא הנ"ל, חומש מפסוקי

" – "xexvרי"ש'ין ואינה zexexv10כספו", בשמלותם",
אחד  רי"ש אלא בה שאין לפרשתנו (גמורה) הוכחה

ראי'11("ויצר") להביא א"א דמלכים מהפסוק גם אמנם .
כי קשירה, לשון שהוא "ויצר" אין mzdלתיבת גופא

(דברים  סודרים הם ש"חריטים" מהכא) (יותר הוכחה
קשירה. שפירושו "ויצר" על ללמדנו קשירה) בהם ששייך

להביא רש"י מוכרח דישעי'dlgzולכן הפסוק
כי  בו ושמבואר בתכשיטין דמיירי והחריטים" "והמטפחות
זה  שסומכם (מאחר ל"מטפחות" דומה מן הם "החריטים"
גבי  הנאמר ש"ויצר" נלמד ומזה – סודרים והיינו – לזה)

הו  – דידן בפסוק קשירה"."חרט" "לשון א
איה"נ  הוכחה: זו שאין לומר, מקום יש עדיין אמנם
"חרט" לכאורה אבל סודרים, היינו רבים בל' ש"חריטים"
ורבים  – "חריטים" של יחיד ל' אינו דידן) (שבפסוק
 ֿ חסד וכמו קמוצה, – (רי"ש "חרטים" הוא ד"חרט"
הוכחה  שאין ומאחר – ועוד) חרבֿחרבות חסדים,
מילתא  גילוי לן לית במילא הרי סודר, לשון הוא ש"חרט"

קשירה. מל' שהיא "ויצר" לתיבת

ככרים  "ויצר מהפסוק נוספת ראי' רש"י מביא ולכן
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בֿג.1) לב, פרשתנו
ד.2) שם,
כב.3) ג, ישעי'
כג.4) ה, ב מלכים
א.5) ח, ישעי'
ב.6) יד, ב"ב
לה.7) מב,
לד.8) יב,

מקץ 9) בפ' שפירשו כיון כלל, רש"י יפרשו לא כאן שגם להקשות ואין
פשוט; הפירוש אין זה שבכתוב הוכחה שזוהי פירושים, ב' יש כאן דהרי –

משם. ראי' להביא צריך הי' זה לפי' שעכ"פ רק היא בפנים הקושיא ולכן
רש"י 10) (עיין רי"שין בשני כתוב ובכ"ז דבר שם אינו "צרורות" והרי

יז). מט, יט. מט, ויחי
(ועד"ז 11) בידך" הכסף "וצרת כה) יד, (ראה ממ"ש ראי' מביא דאינו והא

(וכמו  הפירושים כב' אפ"ל שם גם כי – בכנפיך") אותם "וצרת ג) ה, (יחזקאל
ב*). מז, ב"מ – ההלכה ע"ד שהוא

.
.(my) d`x z"ez d`xe ."sqkd zxve xn`py azk e` dxev eilr yiy" (h"d c"t y"rn) m"anxd c"qt mr df xywl yi (c sirq) onwl z"pyn t"re *
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"יש  באמרו: רש"י של כוונתו וזוהי מקרא. של בפשוטו
פנים" בשני .19לתרגמו

פירושיו  את שמפרט בזה והדיוק הטעם גם עפ"ז ויובן
רש"י  כותב למה שלכאו' ובהקדים השני": . . "האחד
שמתאים  השני" . . "הראשון בל' ולא – השני" . . "האחד

סידורי 20יותר  שאין 21במספר להדגיש כוונתו בזה גם כי -
שני  (ויש "אחד" אלא במעלה), (והיינו ראשון פי' כאן
ביניהם  שההפרש א. (ז. שווים. פירושים משני לו) הדומה

שהם במעלתם,ipyהוא הפרש לא אבל שונים, פירושים
מקרא). של פשוטו לפי

"בחרט"„. תיבת השני: פי' על להקשות יש אולם
אנוש", בחרט עליו "וכתוב בתנ"ך: פעם עוד נמצאת

" שמפורש זה aezkeומאחר שאין משמע הרי בחרט", עליו
. . אומנות בוoivxegy"כלי אלא zexevוחורטין בזהב",

ל'zeize`22בוmiazekyעט ש"חרט הא' לפי' (דהתינח .
ועכצ"ל  – רש"י שהביא ממקראות ראי' לו מצינו סודר",

הרי hxgaש" הב' לפי' אבל אחר; משורש הוא (אנוש)"
שרש הוא שלפנינו ש"בחרט" לפרש ואינו iyilyדוחק –

"חרט" מל' ואינו הנ"ל שבכתובים "חריטים" dnecdמל'
ש"חרט" לבאר, רש"י ממשיך זו קושיא ליישב ובכדי לו).

מסוים  כלי של שם פעולת 23אינו שם על כן שנקרא אלא ,
שמתאים  כשם ולכן – דבר) איזה על (והרשימה החריטה

בו וחורטין . . . אומנות "כלי על "חרט" zexevהשם
adfaהחורט סופר ב"עט חרט לשון יתכן כמו"כ  ,"zeize`

"כמו  הכתוב סיום גם רש"י מביא ולכן ופנקסין". בלוחות
בחרט עליו ובל'`yepוכתוב (סתם אנוש בזה שהדיוק ,"

אומן  ולא חכם) אינו ואפילו שהוא כל אנוש שם רש"י
.24דלעיל 

– (כנ"ל מסופק ופי' בתורה מצוי אינו ש"חרט" ולפי

עגל  לציור לכלי הוא אחד ששם – ועוד בו) פי' ג' שאפ"ל
מת"א: ראי' רש"י מוסיף לכן – אותיות לכתיבת ולכלי

לשון בזיפא יתי' וצר שת"א אומנות seif"וזהו כלי הוא
בזהב בו micwyeשחורצין zeize`– ניי"ל" בלע"ז שקורין

והן  אותיות, של לכתיבה הן המשמש כלי שהוא היינו
– כאן "שקדים" של פירושו (שזהו ציורים i"yxtkeלחריצת

גביעים "שלשה – העולם micweyn"25עה"פ כטעות ולא ,
ל  כאן לכאן);ixtשהכוונה ענינו מה כי "שקדים"?! הנק'

("בחרט") שתירגמו הת"א בכוונת לטעות שלא ובכדי
התרגום), את בהביאו רש"י כוונת עיקר זהו (כי "בזיפא"
נק' שלכן חותמות", ידו על "ומזייפין ואומר: מפרשו הוא
הזיוף, – ע"י הנעשית הפעולה ע"ש נקרא הכלי "בזיפא";

הרשימה. ע"ש – בחרט וכנ"ל

בסיומו שרש"י מה יובן דע"ע jtdnועפ"ז הסדר
כי – ושקדים" (ואח"כ) בעיקרו seif"אותיות שייך

באותיות.

הלא ‰. לגמרי: מובן אינו השני זה פירוש לכאו', אבל,
וניכר  נראה מקרא, של פשוטו לפי גם הכתובים מתוכן
צר  בעצמו שאהרן אפ"ל ואיך – אהרן וצדקת קדושת גודל

זרה?! עבודה – מסכה" עגל "ויעשהו העגל צורת
בנוגע  גם זו קושיא להקשות שיש בהקדם זה ויבואר

עמדו  זה לפני קצר זמן בנ"י: האלקים"לכל 26"לקראת

לא  וגו' ה"א ד"אנכי הציווי כולל עשה"ד, ושמעו בה"ס
וגו'" פסל לך וגם27תעשה ,e`x28 רוחות "מד' הקולות את

הארץ" ומן השמים הגילויים 29ומן כל שאחר יתכן ואיך –
השטן  ש"בא ואף ע"ז?! לעשות דעתם על יעלה האלו
וערבוביא  ואפילה חושך דמות והראה העולם את וערבב

עצומה 30כו'" ירידה תבוא שעי"ז להבין, מאד קשה עדיין ,
התחתון? הקצה עד העליון הקצה מן – כזו
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"צרורות 19) כספו", מ"צרור ראי' להביא לרש"י שא"א משנת"ל וע"פ
כיון  מלהב' יותר הא' לפי' עכ"פ נוטה רש"י אין למה ג"כ יובן בשמלותם",
אתר  על רש"י מפרש לפעמים (כי הא', בפי' רק ויצר בחומש הובא שע"ע
ראה  – שניתוסף הלימוד ע"פ פי' (מחדש) משנה – ולאח"ז ע"ע, הנלמד ע"פ

וכו') פירושיו סדר שמהפך ואילך 135 ס"ע לעיל
– שלאח"ז מהכתובים אתר על בפי' להסתייע לפעמים מנהגו (ע"פ וגם
כפי' מכריע שאינו מפרש אינו ע"ע) הנלמד ע"פ אחר באופן לפרש שיש אף

הב'. כפי' גם נמצא שלקמן מפני הא'
בשאר 20) כמ"ש ראשון יום לכתוב לו "הי' ה): (א, בראשית פרש"י ראה

כו'". אחד כתב למה רביעי ושלישי שני הימים
(סוף 21) הרמ"א משו"ת ולהעיר היא. מדוייקת שבפרש"י תיבה כל דהרי

הקודש  בלשון בישראל שנתיישב רק אחר בלשון תקנו רש"י "אולי קכח) סי'
לאחר  בו שחזר משמע וגם "אולי", כתב הרי – מקום" בכל להבינו כדי
נעשה  לא רש"י שפי' להזכיר שלא "והס קכט) (סי' השואל לו שהשיב
השואל  של לשונו הרמ"א מעתיק קל) (סי' שלאח"ז בהתשובה כי בלה"ק",

כלום. כותב אינו זה לפרט ובנוגע ופרט, פרט כל על ומשיב אלו), תיבות (כולל
– וכן בפרש"י, נפלאים ענינים ע"ד השל"ה דברי ידועים ועיקר: ועוד

ועוד. וכו'. הסוד ע"ד פי' שכ' רש"י מע' ח"א להחיד"א בשה"ג מש"כ
כי 22) בהקושיא, להקדימו רש"י אי"צ הכתוב, מביא שבתירוצו ומכיון

פירושו. ע"י ממילא בדרך הקושיות לשלול הוא המקומות ברוב סגנונו
ע"ז. ביאור צריך – הקושיא מפרט רש"י באם ואדרבא:

אותיות.23) בו שכותבין הכלי אינו – צורות בו שחורצין וכלי
ולכן אלא24) – הכתיבה שלאחרי והפרסום הקריאה נוגעת שבישעי'

לקריאה. בנוגע רק שם פרש"י
לג.25) כה, תרומה
יז.26) יט, יתרו
ד.27) ב. כ, שם
ובפרש"י.28) טו. שם,
ב.29) שם, פרש"י
א.30) לב, פרשתנו פרש"י
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ל"חריטים" ביחס "ויצר" נאמר שבו חריטים": בשני כסף
לפנ"ז) שהביא בישעי' מהפסוק כדמוכח סודרים, (שהם
דידן  בפסוק גם וא"כ – קשירה" לשון הוא ש"ויצר הרי
דידן  שבפסוק ש"בחרט" – ומזה בינייהו?), מאי (כי כן פי'

"סודר" לשון ש)הוא ועכצ"ל לקשירה רבים 12(שייך ול' .
עד"ז  רבים שמצינו (וכמו הכלל מן יוצא הוא – שלו

ועוד). בתֿבנות אשהֿנשים, – זה שלפני בכתובים

מכיון  בכתוב: הדיבור בהמשך קשה לפי"ז אבל
הזהב  את – אותו אהרן שהניח היינו בחרט" אותו ש"ויצר

את עשה לא שאהרן נמצא וקשרו, בסודר –lbrd וא"כ ,
כ"א  אהרן, על קאי לא מסכה" עגל "ויעשהו לאח"ז הכתוב
מיכה, על או ממצרים", עמהם שעלו רב ערב "מכשפי על

להלן  ויצר 13כדפרש"י מידם "ויקח דקרא, שרישא נמצא  -
נסתר  (בל' "ויעשהו והסיפא – באהרן מיירי בחרט", אותו

אחר  במישהו מיירי מסכה" עגל ש"הרבה 14כברישא) ואף .
לשון" קצרי מ"מ 15מקראות העושה, מיהו מפרש שאינו

בנדו"ד, שהוא כפי אחד, בכתוב בהמשך לפרש דוחק
קתני. שלצדדין

כלי  בחרט צורה, לשון "ויצר שני: פי' פרש"י לכן
בזהב", צורות בו וחורטין שחורצין הצורפין אומנות

לאהרן. הכוונה מסכה" עגל "ויעשהו גם דלפי"ז

לקמן  הרי להקשות: יש זה לפי' גם כתוב 16אבל
ידעתי  "ולא (ופרש"י: הזה" העגל ויצא באש "ואשליכהו
את  עשה לא שאהרן משמע הרי ויצא"), הזה העגל שיצא
וגו'" ויצא . . "ואשליכהו – זה שכתוב שי"ל ואף העגל.
פרטי  בכל להאריך הכתוב חש ולא בלשונו קיצר –

צר 17הענין  שהוא אהרן, ע"י העגל נעשה באמת אבל ,

כי  – כאן) הא' לפי' רק מפרש – (ורש"י וכו' צורתו
ההמשך –aezkaפשטות lbrd(ואשליכהו `vie משמע (

אהרן  בעיני חידוש זה רש"י 18שהי' מוכרח זה ומשום ;
זו. לקושיא מקום בו שאין הא', פי' להביא

כהקדמה ‚. רש"י, כ' למה הטעם לבאר יש הנ"ל עפ"י
"האחד  מוסיף ולאח"ז פנים" בשני לתרגמו "יש לפירושיו:

השני": . .
שהוא  – פירושים יותר) (או ב' כותב כשרש"י דהנה
השני, פי' ע"פ ומתיישב מהם א' בכל שיש הקושי משום
לראשונה  הבא שהפי' כמ"פ) (כמדובר מובן הרי – כנ"ל
שבפי' שהקושיא א. ז. הפשט; אל יותר וקרוב עיקרי הוא

השני. שבפי' מזו קלה הראשון

אחד  פי' ואין הן ששקולות לפעמים יתכן הרי אמנם
זה  אחר בזה אלא לכותבם שא"א וכיון – השני את מכריע
שהוא  משום הוא הפי' שהקדמת לטעות אפשר (ועי"ז

הטעות) לשלול לכן – עיקרי

רש"י ב'zligzaמקדים ומשווה הכולל לשון דבריו
" לתרגמו יש שהכתוב – בנדו"ד וכמו ipyaהפירושים,

הסדר  שאין מובן (ובמילא ושקולים שווים – פנים"
אחת), בבת להביאם שא"א מפני אלא ושני דראשון

בזה  הוא הא' פי' על שהקושיא נת"ל הרי בנדו"ד כי
weqtd jyndny שיש אלא העגל, את עשה שאהרן נראה

כמוה  והלא הכתוב; שקיצר מטעם שזהו בדוחק ליישב
ניכר  דלהלן הכתוב שמהמשך הב', הפי' על הקושיא היא
בדוחק  לישבה יש זו וגם העגל, את (אהרן) עשה שלא
הם  שקולים הפירושים שב' הרי – הכתוב ל' בקיצור
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בית 12) של דפוס מחכיא תרגומו – "והחריטים פרש"י שבישעי' ואף
רש"י  מ"ש וכן פשוטו). (ולא "תרגומו" שזהו שם מדגיש הרי – כו'" הרחם
כך  והחריטים, המטפחות כמו וסודרין, בגדים מיני – חרטים "בשני במלכים
מחכיא" תרגמו ישעי' שבספר ואת פלדסין, זה תרגם יונתן אבל מנחם, חברו
– (ואדרבה זה לפי' יותר נוטה שרש"י כו'" יונתן ב"אבל הכוונה שאין י"ל –

סו  ואינו הפי' – מנחם חברו שכך שמסיים אלא בסתם, ומביאו מקדימו דרין
בישעי', למ"ש "חברו" שמנחם כ"א כו') יונתן אבל כו' חברו מנחם כותב:
(ולא  תרגם הוא כי ישעי', עם מחברו אינו תרגום) הוא (שפירושו יונתן אבל
דיונתן  וי"ל – מחכיא". תרגמו ישעי' שבספר ואת פלדסין זה פשוטו)
כי  – לישעי' לחברו יכול אינו ולכן פלדסין, יונתן מתרגמם סדינים לשיטתי':

בפ"ע. סדינים אח"כ כתוב בישעי'
משא"כ 13) דכאן, הא' לפי' רק הוא וכו'" שהשליכו "כיון רש"י מש"כ כי

מסכה" עגל ש"ויעשהו מובן הרי העגל, צורת צר בעצמו שאהרן הב' לפי'
עגל  ש)ויעשהו עד אומנות בכלי אותו (צר בחרט אותו "ויצר אהרן: על קאי
אחד  פי' לפי כתוב פי' רש"י מפרש מקומות שבכו"כ כמ"פ  וכמדובר מסכה".
ועפ"ז  זה. במקום פירוש אי"צ – שם השני לפי' כי אחר. במקום שהביאור שלו
שלקמן  – בעניננו וכמו השני. פי' ע"פ רק שיפרש אפשר שלישי שבכתוב מובן

"שבחרט". השני לפי' מפרש טז) (לב,

יקר 14) הכלי (כפי' היא גו'" "ויעשהו כוונת ברש"י זה שלפי' לומר ואין
כאילו  הכתוב עליו מעלה הזהב בהתכת שנתעסק "לפי באוה"ח) פי' ועד"ז –
והי' חידוש, הוא כו'" עליו ש"מעלה לומר מקרא של בפשוטו (א) כי עשהו",
"באו  רש"י מ"ש (ב) ה). יב, לך פרש"י (ע"ד בפירוש לכותבו רש"י צריך
לא  הוא העגל)" ויצא – שכותב במיכה (משא"כ ועשאוהו כו' רב ערב מכשפי
"מחשבה  ההלכה ע"ד שגם ולהעיר שלנו). (שבפסוק זה כפי' ולא זה כפי'
ה"א. פ"א פאה ירושלמי א. מ, (קדושין למעשה" מצרפה הקב"ה אין רעה
מצרפה  הקב"ה ע"ז שמחשבת ואף א). שז, ח"ג ב. קנ, ח"ב ב. כה, זח"א
ח"ו, מחשבתו, הייתה לא הדעות לכל בנדו"ד הרי – שם) (קדושין למעשה
אח"כ  גרמה הזהב בהתכת התעסקותו – שעשייתו אלא לטובה) – (כ"א לע"ז

ט). סעיף לקמן (וראה לע"ז
א.15) שם, וראה ב. מח, ויחי פרש"י
כד.16) לב,
(17(41 הערה לקמן ראה (אבל שלנו שבפסוק הב' לפי' צ"ל באמת וכן

לעיל  (וראה מעצמו הוא מובן כי הב') (לפי' זה לפרש רש"י הוצרך ולא –
שם. לדוד משכיל וראה .(13 הערה

כבר 18) – מפיו" שקר דבר הוציא ממשה יראתו "שמפני הרא"ם ומ"ש
המפרשים. עליו תמהו
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"יש  באמרו: רש"י של כוונתו וזוהי מקרא. של בפשוטו
פנים" בשני .19לתרגמו

פירושיו  את שמפרט בזה והדיוק הטעם גם עפ"ז ויובן
רש"י  כותב למה שלכאו' ובהקדים השני": . . "האחד
שמתאים  השני" . . "הראשון בל' ולא – השני" . . "האחד

סידורי 20יותר  שאין 21במספר להדגיש כוונתו בזה גם כי -
שני  (ויש "אחד" אלא במעלה), (והיינו ראשון פי' כאן
ביניהם  שההפרש א. (ז. שווים. פירושים משני לו) הדומה

שהם במעלתם,ipyהוא הפרש לא אבל שונים, פירושים
מקרא). של פשוטו לפי

"בחרט"„. תיבת השני: פי' על להקשות יש אולם
אנוש", בחרט עליו "וכתוב בתנ"ך: פעם עוד נמצאת

" שמפורש זה aezkeומאחר שאין משמע הרי בחרט", עליו
. . אומנות בוoivxegy"כלי אלא zexevוחורטין בזהב",

ל'zeize`22בוmiazekyעט ש"חרט הא' לפי' (דהתינח .
ועכצ"ל  – רש"י שהביא ממקראות ראי' לו מצינו סודר",

הרי hxgaש" הב' לפי' אבל אחר; משורש הוא (אנוש)"
שרש הוא שלפנינו ש"בחרט" לפרש ואינו iyilyדוחק –

"חרט" מל' ואינו הנ"ל שבכתובים "חריטים" dnecdמל'
ש"חרט" לבאר, רש"י ממשיך זו קושיא ליישב ובכדי לו).

מסוים  כלי של שם פעולת 23אינו שם על כן שנקרא אלא ,
שמתאים  כשם ולכן – דבר) איזה על (והרשימה החריטה

בו וחורטין . . . אומנות "כלי על "חרט" zexevהשם
adfaהחורט סופר ב"עט חרט לשון יתכן כמו"כ  ,"zeize`

"כמו  הכתוב סיום גם רש"י מביא ולכן ופנקסין". בלוחות
בחרט עליו ובל'`yepוכתוב (סתם אנוש בזה שהדיוק ,"

אומן  ולא חכם) אינו ואפילו שהוא כל אנוש שם רש"י
.24דלעיל 

– (כנ"ל מסופק ופי' בתורה מצוי אינו ש"חרט" ולפי

עגל  לציור לכלי הוא אחד ששם – ועוד בו) פי' ג' שאפ"ל
מת"א: ראי' רש"י מוסיף לכן – אותיות לכתיבת ולכלי

לשון בזיפא יתי' וצר שת"א אומנות seif"וזהו כלי הוא
בזהב בו micwyeשחורצין zeize`– ניי"ל" בלע"ז שקורין

והן  אותיות, של לכתיבה הן המשמש כלי שהוא היינו
– כאן "שקדים" של פירושו (שזהו ציורים i"yxtkeלחריצת

גביעים "שלשה – העולם micweyn"25עה"פ כטעות ולא ,
ל  כאן לכאן);ixtשהכוונה ענינו מה כי "שקדים"?! הנק'

("בחרט") שתירגמו הת"א בכוונת לטעות שלא ובכדי
התרגום), את בהביאו רש"י כוונת עיקר זהו (כי "בזיפא"
נק' שלכן חותמות", ידו על "ומזייפין ואומר: מפרשו הוא
הזיוף, – ע"י הנעשית הפעולה ע"ש נקרא הכלי "בזיפא";

הרשימה. ע"ש – בחרט וכנ"ל

בסיומו שרש"י מה יובן דע"ע jtdnועפ"ז הסדר
כי – ושקדים" (ואח"כ) בעיקרו seif"אותיות שייך

באותיות.

הלא ‰. לגמרי: מובן אינו השני זה פירוש לכאו', אבל,
וניכר  נראה מקרא, של פשוטו לפי גם הכתובים מתוכן
צר  בעצמו שאהרן אפ"ל ואיך – אהרן וצדקת קדושת גודל

זרה?! עבודה – מסכה" עגל "ויעשהו העגל צורת
בנוגע  גם זו קושיא להקשות שיש בהקדם זה ויבואר

עמדו  זה לפני קצר זמן בנ"י: האלקים"לכל 26"לקראת

לא  וגו' ה"א ד"אנכי הציווי כולל עשה"ד, ושמעו בה"ס
וגו'" פסל לך וגם27תעשה ,e`x28 רוחות "מד' הקולות את

הארץ" ומן השמים הגילויים 29ומן כל שאחר יתכן ואיך –
השטן  ש"בא ואף ע"ז?! לעשות דעתם על יעלה האלו
וערבוביא  ואפילה חושך דמות והראה העולם את וערבב

עצומה 30כו'" ירידה תבוא שעי"ז להבין, מאד קשה עדיין ,
התחתון? הקצה עד העליון הקצה מן – כזו
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"צרורות 19) כספו", מ"צרור ראי' להביא לרש"י שא"א משנת"ל וע"פ
כיון  מלהב' יותר הא' לפי' עכ"פ נוטה רש"י אין למה ג"כ יובן בשמלותם",
אתר  על רש"י מפרש לפעמים (כי הא', בפי' רק ויצר בחומש הובא שע"ע
ראה  – שניתוסף הלימוד ע"פ פי' (מחדש) משנה – ולאח"ז ע"ע, הנלמד ע"פ

וכו') פירושיו סדר שמהפך ואילך 135 ס"ע לעיל
– שלאח"ז מהכתובים אתר על בפי' להסתייע לפעמים מנהגו (ע"פ וגם
כפי' מכריע שאינו מפרש אינו ע"ע) הנלמד ע"פ אחר באופן לפרש שיש אף

הב'. כפי' גם נמצא שלקמן מפני הא'
בשאר 20) כמ"ש ראשון יום לכתוב לו "הי' ה): (א, בראשית פרש"י ראה

כו'". אחד כתב למה רביעי ושלישי שני הימים
(סוף 21) הרמ"א משו"ת ולהעיר היא. מדוייקת שבפרש"י תיבה כל דהרי

הקודש  בלשון בישראל שנתיישב רק אחר בלשון תקנו רש"י "אולי קכח) סי'
לאחר  בו שחזר משמע וגם "אולי", כתב הרי – מקום" בכל להבינו כדי
נעשה  לא רש"י שפי' להזכיר שלא "והס קכט) (סי' השואל לו שהשיב
השואל  של לשונו הרמ"א מעתיק קל) (סי' שלאח"ז בהתשובה כי בלה"ק",

כלום. כותב אינו זה לפרט ובנוגע ופרט, פרט כל על ומשיב אלו), תיבות (כולל
– וכן בפרש"י, נפלאים ענינים ע"ד השל"ה דברי ידועים ועיקר: ועוד

ועוד. וכו'. הסוד ע"ד פי' שכ' רש"י מע' ח"א להחיד"א בשה"ג מש"כ
כי 22) בהקושיא, להקדימו רש"י אי"צ הכתוב, מביא שבתירוצו ומכיון

פירושו. ע"י ממילא בדרך הקושיות לשלול הוא המקומות ברוב סגנונו
ע"ז. ביאור צריך – הקושיא מפרט רש"י באם ואדרבא:

אותיות.23) בו שכותבין הכלי אינו – צורות בו שחורצין וכלי
ולכן אלא24) – הכתיבה שלאחרי והפרסום הקריאה נוגעת שבישעי'

לקריאה. בנוגע רק שם פרש"י
לג.25) כה, תרומה
יז.26) יט, יתרו
ד.27) ב. כ, שם
ובפרש"י.28) טו. שם,
ב.29) שם, פרש"י
א.30) לב, פרשתנו פרש"י
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ל"ממוצע" העגל את לעשות שרצו בעניננו, הוא כמו"כ –
בודאי שום erci[אכן כזה ל"ממוצע" שאין ואהרן) (בנ"י

להכרובים)] (ובדוגמא של 45בחירה החטא נשתלשל ומזה ,

כבעל  הממוצע את להחשיב היינו מבנ"י, בכמה ממש, ע"ז
שרש"י וזהו כאן fnxnבחירה. שהחטא "אנוש", בתיבת

ודורו. אנוש בדוגמת הוא
.Ê איך) הנ"ל קושיא לתרץ יש ההלכה ע"ד גם והנה

הענין, וביאור ע"ז). איסור על ח"ו יעבור שאהרן אפשר

בקרא  מפורש מצינו נזמי 46כי "פרקו להם אמר שאהרן
גו' שרקe`iadeהזהב לומר דדייק את e`iaiאלי", אליו

לא אבל אינו edepziyהזהב, כי דעתו שגילה היינו לו;

קנה  שלא מובן ובמילא שלו, שיהי' הזהב את לקנות רוצה
רצונו  נגד דבר יקנה שאדם א"א (כי הזהב ובפרט 47את ;(

אמרו  הם מתחלה 48שגם –epl"עשה49לו גו'" אלקים
שעשה  בעת גם בנ"י של בבעלותם נשאר שהזהב ונמצא

העגל. את אהרן

בהלכה  הוא שלו",50וכלל שאינו דבר אוסר אדם "אין :

הזהב  את אסרו לא אהרן של עשיותיו לעשותו 51ולפי"ז ,
דע"ז  האיסור על עבר לא שגם ובמילא זרה .52עבודה

בגמ' מבואר דהנה ע"ז: להקשות יש לכאו' 53אמנם

רחמנא  היא 54"אמר ירושה ומכדי באש, תשרפון ואשריהם
(ופרש"י: שלו שאינו דבר אוסר אדם ואין מאבותיהם
היא  לישראל ירושה לה המחובר וכל הארץ "ומכדי
לאסרן  יכלו לא כן אחרי שבאו וגוים כו' מאבותיהם
גלו  לעגל ישראל מדפלחו אלא כו'. בהשתחוואה")
שליחותא  עכו"ם אתו וכי בע"ז, להו דניחא אדעתייהו
דניחא  הוא בעגל ודלמא בגמ') (ומקשה וכו'. עבדי דידהו
אלה  קרא אמר (ומתרץ) להו. ניחא לא אחרינא במידי להו
הרי  כו'". הרבה לאלוקות שאיוו מלמד ישראל אלקיך
ע"י  בע"ז" להו דניחא אדעתייהו ש"גלו דמכיון חזינן

לאסור  שלו שאינו מי גם יכול שפיר גם 55העגל, וא"כ .
שהי' דאף – שלו שאינו אף העגל את לכאורה אסר אהרן

אלאmcewזה אינה האמירה – אלקיך אלה dlbnאמירתם
זה? לפני שהי' דעתייהו
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לאמירת 45) בנוגע השקו"ט וידועה פ"ג. מילה מצות להצ"צ סהמ"צ וראה
חולה  לו שיש דמי במרז"ל (וכמו"כ למשה בנוגע משא"כ – רחמים. מכניסי

קסו. סי' או"ח חת"ס שו"ת ראה – א)) קטז, (ב"ב כו' לחכם ילך
ב.46) לב,
"כיון 47) שם בגמרא מ"ש (על א) (י, בב"מ הנמוק"י לפמ"ש ואפילו

דנקני"): לי' ניחא לא אמות בארבע דנקני לי' ניחא דבנפילה דעתי' גלי דנפיל
כגון  חכמים בתקנת אפשי אי באומר לו שומעין היא חכמים דתקנת כיון "וזו
אי  אעפי"כ לי'" ניחא "דלא בפירוש דעתי' שמגלה היכא שאפילו (הרי זו"
חאבה"ע  שיג. סי' (חיו"ד החת"ס כתב הרי – בע"כ) קני דאורייתא קנין הוה
שרוצה  במי אלא אמרה "דלא צו) סי' מהדו"ת רעק"א בשו"ת וכ"ע קסו. סי'
אמר  לא כלל לקנות דעתו אין אם אבל וכו' קנין בשום עתה זה דבר לקנות
בסתירת  ה"ט) פ"ב ומתנה זכי' (הל' המשל"מ תירוץ (וראה כרחו" על שיקנה
וכו'", דעתי' גלי דנפיל "כיון אמרינן דלא ס"א) רסח סי' (חו"מ השו"ע פסק
אלא  לקנותם כיון שלא ד"כיון הרמ"ה כשיטת סכ"א) ערה (סי' שפסק למה
שעפ"ז  ומובן שם). רסח סי' תשובה פתחי (וראה קנאה" לא ובזה בנין ע"י

ע  בנוגע שפסק למה סתירה אין ועפ"ז ג"כ סכ"ה). ערה סי' – הגר בנכסי ודר
שבקנין  השיטה על שם) ב"מ בשטמ"ק (מובא הרשב"א קושיית תתורץ

הגר*. בנכסי דעודר מהסוגיא מהני מכוין אין אם גם דאורייתא
א.48) שם
כד).49) (לב, לי" "ויתנו מצדם הי' אח"כ ורק

א) (כ, בגיטין בחידושיו והרשב"א א), (א, בב"ב הנמוק"י שכתב ואף
גם  קונים מקנה, אחרת דדעת שהיכא (שם), ובב"ב ב) (נב , ביבמות והריטב"א
כוונה  בלא דוקא "דהיינו סכ"ה) ערה (סי' הקצוה"ח חילק הרי – כוונה בלא

בע"כ". קונה אינו ודאי לקנות שלא כיוון אם אבל
כלל, לקנות כיון שלא היכא דוקא היא הקצוה"ח של זו סברא אם וצ"ע
בקנין  לקנות שלא כיוון שבפירוש אף הנה אחר, בקנין לקנות כיון אם משא"כ

ואכ"מ. .47 הערה כנ"ל בע"כ, קנה זה,
ובכ"מ.50) ב. נג, ע"ז
שאינו 51) דבר ערך תלמודית באנצק' (נסמנו הפוסקים רוב שלדעת ואף

שלו  שאינו דבר לאסור יכול שפיר האיסור) העובר (של מעשה ע"י שלו)

הרי  שם) (נסמנו פוסקים הרבה לדעת מ"מ – מעשה) אהרן עשה הרי (ובנדו"ד
לאיסור. כיוון שלא אמרינן בישראל אבל בעכו"ם, זה

שאינו  דבר אוסר אדם ד"אין הדין עם לקשרו לן למה דא"כ להקשות ואין
על  עבר ולא ע"ז, נעשה לא ממילא בדרך לאיסור, כוונתו אין אם (דהרי שלו"
אדם  ש"אין להדין בקשר רק אמרינן לאיסור כיוון שלא זו סברא כי – העשי')

ואכ"מ. שלו". שאינו דבר אוסר
(הל'52) ברמב"ם וכ"ה – ב נא, (ע"ז במתני' סתם הרי שבלאה"כ ואף

– ישמעאל כר' (ולא כר"ע א)) סעיף קלט סי' (יו"ד ובשו"ע ה"ד) פ"ז ע"ז
אסורה  אין ישראל ושל מיד אסורה עכו"ם של ש"ע"ז שם**) בגמרא מובא
מ"מ  – אהרן עשיית בעת העגל את עבדו לא עדיין כאן והרי שתיעבד", עד
ובארור", . . בחטא לי' קם עשי' "משעת לר"ע שגם א) נב, (שם בגמרא מוכרח
שממנו  אלו פסוקים ר"ע לי' מיבעי למה לפרש צריכה הגמרא היתה דאל"כ
לומד  שממנו להפסוקים בנוגע בגמרא כדמפרש כו'", עשי' ש"משעת ר"י יליף

שתי  עד אסורה אינה עכו"ם של ש"ע"ז וכן ר"י מיד". אסורה ישראל ושל עבד
גו'" פסל לך תעשה "לא בעשה"ד מפורש שהרי בפשטות, גם לומר מוכרח

וק"ל]. כו' יותר מפורש בהם כי – אחריני קראי מביא דבש"ס [והא
בבנ"י  יותר חמור ע"ז של האיסור הרי הקב"ה, של) עצמו (הציווי מצד
צ"ל  ובמילא יותר, לע"ז בנ"י שייכות שולל זה והרי כמובן. לה"א, אתם דבנים
האדם, (פעולת) מצד משא"כ ע"ז, של מציאות יפעול שבנ"י חזקה יותר פעולה
גופא  הנ"ל טעם (מצד בבנ"י יותר הוא דע"ז האיסור עבירת והפסד היזק הרי
לעשותו  ההיזק די בבנ"י קלה פעולה גם ובמילא יותר), הקב"ה שהרחיקם –

וק"ל. ע"ז,
ב.53) נג, ע"ז
שיש 54) במקום גם הוא שכן משמע בזה, הגמ' חילקה מדלא ולכאורה,

לא  לו, דניחא דעתו (הבעה"ב) גילה אם אז דגם – לאיסור כיוון שלא לומר
ד) סעי' ד סי' (יו"ד אברהם היד וכ"כ לאיסור. (העובר) כיוון שלא אמרינן
קמכוין. לצעורי אמרינן לא דעתו שגילה שהיכא א) עא, (ב"ק התוס' על מיוסד

ח'. סעי' תחלת לקמן ראה אבל
ג.55) יב, ראה

g"e` c"qta la` .hpw 'iq r"d` wlgae lx 'iq c"eig v"v z"eya k"ky ± w"nhya `"ayxd ziiyew zvxezn f"trye ,(`"wrxde) q"zgd mya o`k y"ny '` mkg xird *
.xg` uexiz 'e`kl uxiz gnz 'iq

zevna xwird r"xly ,i"xe r"x ly mzwelgn zehiya illk ceqi (a"lyz oqip `"i) migqt 'qnl oxcd ± mixe`ia ± t"ybd z"pyn t"r l"i i"xe r"x zwelgn ceqi xe`iaa **
:c"ecpa l"i f"cr ± dkex`a y"iir ,i"pa "zelra" cvn `edy enk `ed xwird i"xle ,d"awd "zelra" cvn `edy enk `ed 'eke mdiaeige
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פירוש  דרך שזהו – מקרא של פשוטו לפי שגם ועכצ"ל
מובן  הענין – לפרשו]:31רש"י אי"צ שרש"י כך כדי [ועד

בושש כי העם "וירא בכתוב גו'dynמפורש לרדת
זה כי גו' אלקים לנו מארץ dynעשה העלנו אשר האיש

דבר  ע"ז, בקשו שלא היינו – לו" הי' מה ידענו לא מצרים

במקום משהו אלא ח"ו, הקב"ה של במקומו ;dynשיהי'
ש"בושש בטענתם זה הטעימו ההר"?dynולכן מן לרדת

לנו "עשה שאמרו שאין `miwlומה מיד פירשו הרי ,"

"אשר רק אלא אלקות) של (לענין epiptlכוונתם ekli
זה כי משה) של yi`d(במקומו dyn מארמ"צ העלנו אשר

העלנו  "אשר ברש"י וכמפורש לו"; הי' מה ידענו לא
עתה  בה, נעלה אשר הדרך לנו מורה והי' – מארמ"צ

"אלקים" ובשם לפנינו". ילכו אשר לאלקות אנו צריכים

מ"ש 32זה  ע"ד לאלקים"33נתכוונו לו תהי' "ואתה
)i"yxtke כמ"ש או ולשר") אלקים 34"לרב נתתיך "ראה

נסחבו  שאח"כ אלא ורודה") "שופט (ופרש"י לפרעה"

והם  – ממש לע"ז שחשבוהו עד העגל בחטא קצתם
מיתה. בעונש שנענשו

אמרו  איך כנ"ל: לתמוה יש בזה גם שלכאו' ואף
"איש  כמשה ו"שר" דרך" "מורה להם יהי' שהעגל

נאמר 35האלקים" שעליו וביניכם 36, ה' בין עומד "אנכי

מקום  יש זה בענין כי להנ"ל, כלל דומה אינו וגו'"?
לעשות  הקב"ה כשצוה כי – כן ולחשוב לתהות

בתוך  השכינה השראת היא ותכליתו שתוכנו המשכן,
כמ"ש  הרי 37בנ"י, – בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו

ושני  הארון הי' ומקדש המשכן של שעיקרו רואים

וכמ"ש  מבין 38הכרובים, הכפורת מעל אתך "ודברתי
שיש  ובמילא העדות"; ארון על אשר הכרובים שני

ישראל  בין "ממוצע" כעין הם דהכרובים לדמות
להקב"ה.

אתי תעשון "לא מש"נ ע"פ iwl`eכסף`iwlובפרט
לכם" תעשו לא ועוד 39זהב הכרובים. על שקאי ופרש"י ,

ובבתי  כנסיות בבתי כרובים עושה הריני תאמר "לא פרש"י
לא  נאמר לכך עולמים בבית עושה שאני כדרך מדרשות
לעשות  הדעת על יעלה טעם מאיזה ולכאו', – לכם" תעשו

miaexk בבית שהיו כדרך מדרשות ובתי כנסיות בבתי
גו' תעשון "לא בל' מזהיר שהכתוב עד `iwlעולמים,

מקום  יש שהכרובים מאחר מובן, הנ"ל עפ"י אמנם וגו'"?
יתכן  הרי להקב"ה, בנ"י בין "ממוצע" כעין להחשיבם
וכו' כנסיות בבתי גם כזה "ממוצע" לעשות שיש ויאמרו

באזהרתו. הכתוב בא ולזה

שהי' בנדו"ד, לכם"mcewוא"כ תעשו "לא של הציווי
שנאמר אף לא dynl(כי עדיין הרי מ"מ מ"ת, לאחר תיכף

עדיין  ידעו ולא הציווי) להם מסר ולא ההר מן משה ירד
בקדה"ק  (ומציאותם זהב אלקי "ממוצע" בעשיית מהאיסור

המעלה  גודל על מוכיחה הרי בנ"י 40כו' רצו ולכן – (
ג"כ  ומיושבת כזה; "ממוצע" בתור העגל את לעשות

העגל  את אהרן עשה איך .41התמי'

.Âובדרךfnxd והנרמז המכוון שזהו להוסיף, יש
מבואר  דהנה בפירושו: ג"כ מביאה שרש"י "אנוש" בתיבת

וכו'42ברמב"ם  גדול טעות האדם בני טעו אנוש "בימי
עצמו  אמרו 43ואנוש טעותם, היתה וזהו הי', הטועין מן

את  להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא והאלקים הואיל
כבוד  להם ולחלוק ולפארם לשבחם הן ראויין כו' העולם
לו  שיש לממוצע שהחשיבום היתה שטעותם א. ז. כו'",

בו" החוצב ביד "כגרזן אלא אינם שבאמת אף 44בחירה,
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החומש.31) מפרשי ראה הסעיף) סוף (עד להלן בהבא
מזה 32) [ובמכש"כ עד"ז ג"כ הוא להם" איוו הרבה "אלקות רש"י ומ"ש

שבמאמר  ש"אלקות" א) (סג, בסנה' מהרש"א בחדא"ג פי' הש"ס בדרך שגם
כאן. רא"ם וראה – כפשוטו] אינו זה

טז.33) ד, שמות
א.34) ז, וארא
א.35) צ, תהלים ברכה. ר"פ
ה.36) ה, ואתחנן
ח.37) כה, תרומה
כב.38) שם,
כ.39) כ, יתרו
בפשטות 40) מ"מ והכרובים, הארון עשיית על נצטוו לא שעדיין ואף

בעשיית  פלא אצלם שהי' מצינו לא (א) ולכן: להם. מובן הי' כזה שענין נראה
קודם  בא – הנ"ל תעשון לא הציווי (ב) אתך. ודברתי יהי' ומביניהם הכרובים
לעשות  שיצוום שידעו פרש"י כבר – ועיקר (ג) הכרובים. דעשיית לציווי

טו). כו, (תרומה וכו' המשכן

העגל 41) שיצא ידעתי "ולא לפרש יש שבפרש"י הב' לפי שגם י"ל עפ"ז
– הוא) מיותר (דלכאורה "הזה" הוא והדיוק ,(17 הערה לעיל (ראה הזה"
והמשכיל  הגו"א פי' ע"ד – כזה) (עגל ע"ז ענין מזה שיצא ידעתי שלא היינו

עה"פ. לדוד
ע 42) הל' "ז.ריש
שם)43) דק"ס וראה (וכו'. הע"י וכגרסת ב. (קיח, שבת ע"ז והמקור

שם  רש"י וראה "דור". שהושמט
אנוש" "כדור הגירסא בראותו בגמ' בפרש"י הזעצער" ש"הבחור וכנראה
פרש"י  והתחלת מהגמרא, שהועתקה "כאנוש" התיבה והשמיט "לתקן" רצה
שבגמרא  – אתר על ושוברו מהגמרא התיבות העתקת אותה עשה אנוש" "דור

"כדור". להיות מוכרח
כן). יל"פ כאן בהרמז וגם לדורו. שהכוונה שמפרש אלא

והתפשטותו. הטעות גודל להראות – י"ל זו בהוספה הרמב"ם וכוונת
ד). (ה, בראשית עה"ת הרמב"ן פמ"ז). (ח"ב ממו"נ ולהעיר

(44.65 ע' ח"ה לקו"ש יתרו. לפ' א' בשיחה ראה
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ל"ממוצע" העגל את לעשות שרצו בעניננו, הוא כמו"כ –
בודאי שום erci[אכן כזה ל"ממוצע" שאין ואהרן) (בנ"י

להכרובים)] (ובדוגמא של 45בחירה החטא נשתלשל ומזה ,

כבעל  הממוצע את להחשיב היינו מבנ"י, בכמה ממש, ע"ז
שרש"י וזהו כאן fnxnבחירה. שהחטא "אנוש", בתיבת

ודורו. אנוש בדוגמת הוא
.Ê איך) הנ"ל קושיא לתרץ יש ההלכה ע"ד גם והנה

הענין, וביאור ע"ז). איסור על ח"ו יעבור שאהרן אפשר

בקרא  מפורש מצינו נזמי 46כי "פרקו להם אמר שאהרן
גו' שרקe`iadeהזהב לומר דדייק את e`iaiאלי", אליו

לא אבל אינו edepziyהזהב, כי דעתו שגילה היינו לו;

קנה  שלא מובן ובמילא שלו, שיהי' הזהב את לקנות רוצה
רצונו  נגד דבר יקנה שאדם א"א (כי הזהב ובפרט 47את ;(

אמרו  הם מתחלה 48שגם –epl"עשה49לו גו'" אלקים
שעשה  בעת גם בנ"י של בבעלותם נשאר שהזהב ונמצא

העגל. את אהרן

בהלכה  הוא שלו",50וכלל שאינו דבר אוסר אדם "אין :

הזהב  את אסרו לא אהרן של עשיותיו לעשותו 51ולפי"ז ,
דע"ז  האיסור על עבר לא שגם ובמילא זרה .52עבודה

בגמ' מבואר דהנה ע"ז: להקשות יש לכאו' 53אמנם

רחמנא  היא 54"אמר ירושה ומכדי באש, תשרפון ואשריהם
(ופרש"י: שלו שאינו דבר אוסר אדם ואין מאבותיהם
היא  לישראל ירושה לה המחובר וכל הארץ "ומכדי
לאסרן  יכלו לא כן אחרי שבאו וגוים כו' מאבותיהם
גלו  לעגל ישראל מדפלחו אלא כו'. בהשתחוואה")
שליחותא  עכו"ם אתו וכי בע"ז, להו דניחא אדעתייהו
דניחא  הוא בעגל ודלמא בגמ') (ומקשה וכו'. עבדי דידהו
אלה  קרא אמר (ומתרץ) להו. ניחא לא אחרינא במידי להו
הרי  כו'". הרבה לאלוקות שאיוו מלמד ישראל אלקיך
ע"י  בע"ז" להו דניחא אדעתייהו ש"גלו דמכיון חזינן

לאסור  שלו שאינו מי גם יכול שפיר גם 55העגל, וא"כ .
שהי' דאף – שלו שאינו אף העגל את לכאורה אסר אהרן

אלאmcewזה אינה האמירה – אלקיך אלה dlbnאמירתם
זה? לפני שהי' דעתייהו
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לאמירת 45) בנוגע השקו"ט וידועה פ"ג. מילה מצות להצ"צ סהמ"צ וראה
חולה  לו שיש דמי במרז"ל (וכמו"כ למשה בנוגע משא"כ – רחמים. מכניסי

קסו. סי' או"ח חת"ס שו"ת ראה – א)) קטז, (ב"ב כו' לחכם ילך
ב.46) לב,
"כיון 47) שם בגמרא מ"ש (על א) (י, בב"מ הנמוק"י לפמ"ש ואפילו

דנקני"): לי' ניחא לא אמות בארבע דנקני לי' ניחא דבנפילה דעתי' גלי דנפיל
כגון  חכמים בתקנת אפשי אי באומר לו שומעין היא חכמים דתקנת כיון "וזו
אי  אעפי"כ לי'" ניחא "דלא בפירוש דעתי' שמגלה היכא שאפילו (הרי זו"
חאבה"ע  שיג. סי' (חיו"ד החת"ס כתב הרי – בע"כ) קני דאורייתא קנין הוה
שרוצה  במי אלא אמרה "דלא צו) סי' מהדו"ת רעק"א בשו"ת וכ"ע קסו. סי'
אמר  לא כלל לקנות דעתו אין אם אבל וכו' קנין בשום עתה זה דבר לקנות
בסתירת  ה"ט) פ"ב ומתנה זכי' (הל' המשל"מ תירוץ (וראה כרחו" על שיקנה
וכו'", דעתי' גלי דנפיל "כיון אמרינן דלא ס"א) רסח סי' (חו"מ השו"ע פסק
אלא  לקנותם כיון שלא ד"כיון הרמ"ה כשיטת סכ"א) ערה (סי' שפסק למה
שעפ"ז  ומובן שם). רסח סי' תשובה פתחי (וראה קנאה" לא ובזה בנין ע"י

ע  בנוגע שפסק למה סתירה אין ועפ"ז ג"כ סכ"ה). ערה סי' – הגר בנכסי ודר
שבקנין  השיטה על שם) ב"מ בשטמ"ק (מובא הרשב"א קושיית תתורץ

הגר*. בנכסי דעודר מהסוגיא מהני מכוין אין אם גם דאורייתא
א.48) שם
כד).49) (לב, לי" "ויתנו מצדם הי' אח"כ ורק

א) (כ, בגיטין בחידושיו והרשב"א א), (א, בב"ב הנמוק"י שכתב ואף
גם  קונים מקנה, אחרת דדעת שהיכא (שם), ובב"ב ב) (נב , ביבמות והריטב"א
כוונה  בלא דוקא "דהיינו סכ"ה) ערה (סי' הקצוה"ח חילק הרי – כוונה בלא

בע"כ". קונה אינו ודאי לקנות שלא כיוון אם אבל
כלל, לקנות כיון שלא היכא דוקא היא הקצוה"ח של זו סברא אם וצ"ע
בקנין  לקנות שלא כיוון שבפירוש אף הנה אחר, בקנין לקנות כיון אם משא"כ

ואכ"מ. .47 הערה כנ"ל בע"כ, קנה זה,
ובכ"מ.50) ב. נג, ע"ז
שאינו 51) דבר ערך תלמודית באנצק' (נסמנו הפוסקים רוב שלדעת ואף

שלו  שאינו דבר לאסור יכול שפיר האיסור) העובר (של מעשה ע"י שלו)

הרי  שם) (נסמנו פוסקים הרבה לדעת מ"מ – מעשה) אהרן עשה הרי (ובנדו"ד
לאיסור. כיוון שלא אמרינן בישראל אבל בעכו"ם, זה

שאינו  דבר אוסר אדם ד"אין הדין עם לקשרו לן למה דא"כ להקשות ואין
על  עבר ולא ע"ז, נעשה לא ממילא בדרך לאיסור, כוונתו אין אם (דהרי שלו"
אדם  ש"אין להדין בקשר רק אמרינן לאיסור כיוון שלא זו סברא כי – העשי')

ואכ"מ. שלו". שאינו דבר אוסר
(הל'52) ברמב"ם וכ"ה – ב נא, (ע"ז במתני' סתם הרי שבלאה"כ ואף

– ישמעאל כר' (ולא כר"ע א)) סעיף קלט סי' (יו"ד ובשו"ע ה"ד) פ"ז ע"ז
אסורה  אין ישראל ושל מיד אסורה עכו"ם של ש"ע"ז שם**) בגמרא מובא
מ"מ  – אהרן עשיית בעת העגל את עבדו לא עדיין כאן והרי שתיעבד", עד
ובארור", . . בחטא לי' קם עשי' "משעת לר"ע שגם א) נב, (שם בגמרא מוכרח
שממנו  אלו פסוקים ר"ע לי' מיבעי למה לפרש צריכה הגמרא היתה דאל"כ
לומד  שממנו להפסוקים בנוגע בגמרא כדמפרש כו'", עשי' ש"משעת ר"י יליף

שתי  עד אסורה אינה עכו"ם של ש"ע"ז וכן ר"י מיד". אסורה ישראל ושל עבד
גו'" פסל לך תעשה "לא בעשה"ד מפורש שהרי בפשטות, גם לומר מוכרח

וק"ל]. כו' יותר מפורש בהם כי – אחריני קראי מביא דבש"ס [והא
בבנ"י  יותר חמור ע"ז של האיסור הרי הקב"ה, של) עצמו (הציווי מצד
צ"ל  ובמילא יותר, לע"ז בנ"י שייכות שולל זה והרי כמובן. לה"א, אתם דבנים
האדם, (פעולת) מצד משא"כ ע"ז, של מציאות יפעול שבנ"י חזקה יותר פעולה
גופא  הנ"ל טעם (מצד בבנ"י יותר הוא דע"ז האיסור עבירת והפסד היזק הרי
לעשותו  ההיזק די בבנ"י קלה פעולה גם ובמילא יותר), הקב"ה שהרחיקם –

וק"ל. ע"ז,
ב.53) נג, ע"ז
שיש 54) במקום גם הוא שכן משמע בזה, הגמ' חילקה מדלא ולכאורה,

לא  לו, דניחא דעתו (הבעה"ב) גילה אם אז דגם – לאיסור כיוון שלא לומר
ד) סעי' ד סי' (יו"ד אברהם היד וכ"כ לאיסור. (העובר) כיוון שלא אמרינן
קמכוין. לצעורי אמרינן לא דעתו שגילה שהיכא א) עא, (ב"ק התוס' על מיוסד

ח'. סעי' תחלת לקמן ראה אבל
ג.55) יב, ראה

g"e` c"qta la` .hpw 'iq r"d` wlgae lx 'iq c"eig v"v z"eya k"ky ± w"nhya `"ayxd ziiyew zvxezn f"trye ,(`"wrxde) q"zgd mya o`k y"ny '` mkg xird *
.xg` uexiz 'e`kl uxiz gnz 'iq

zevna xwird r"xly ,i"xe r"x ly mzwelgn zehiya illk ceqi (a"lyz oqip `"i) migqt 'qnl oxcd ± mixe`ia ± t"ybd z"pyn t"r l"i i"xe r"x zwelgn ceqi xe`iaa **
:c"ecpa l"i f"cr ± dkex`a y"iir ,i"pa "zelra" cvn `edy enk `ed xwird i"xle ,d"awd "zelra" cvn `edy enk `ed 'eke mdiaeige
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.Á הרמב"ם פסק לפי בזה: י"ל אדם 64ועוד "שאין
לצערו" אלא כוונתו שאין שלו שאינו דבר אוסר מישראל
שמתכוון  זה בשביל שנאמר דעת, גילוי גם יועיל שלא י"ל

דעת גילוי כי לאיסור, תהי'lekiyהוא שלא היינו לאסור,
נתכוון  שלא אומרים הרי אבל הבעה"ב, מצד בזה מניעה

לאוסרה.
של  דעת הגילוי הועיל לא שבודאי בעניננו, מזה ומובן
אהרן, ע"י העגל שייאסר המעשה) בצירוף (אפילו בנ"י

לאסור  כוונתו היתה שלא להם 65yexitayמכיון 66אמר

גו'" לה' .67"חג

דעת  גילוי הי' לא בנדו"ד הרי הנ"ל, לכל בנוסף
שאמרו  זה כי שפלחו), (כמו בהעגל להו דניחא מפורש
טעותם  צד על אלא בא לא גו'" אלקים לנו "עשה לפנ"ז

גו' משה זה eprci"כי `l כעין זה הרי א"כ – לו" הי' מה
"i`pz היו לא למשה, לו" הי' "מה יודעים היו שאילו "

העגל. בעשיית רוצים

קא  דשליחותי' משום הוא שאוסר הטעם אחר: בסגנון
כזו. שליחות ע"ע קיבל לא דאהרן ופשיטא – עביד

.Ë קצת שעכ"פ לומר מקום יש עדיין לכאו' אבל 
הוא  אם דאפי' (ע"ז), העגל לחטא לאהרן לי' היתה שייכות

ע"ז, עשה לא מבנ"י עצמו כו"כ ידו על נכשלו מ"מ
הלאו  על לכאו' ועבר ע"ז, תתן 68באיסור לא עור ד"לפני

פרט 69מכשול" כ"א כללי, איסור שאינו להדיעה ובפרט ;
חבירו  את מכשיל הוא שבו בפרט 70בהאיסור עבר ובמילא ,

ע"ז? דאיסור א'

לא  עור ד"לפני האיסור על פשוט: לכאורה והתירוץ
לאחר  רב זמן קדושים) (בפ' בנ"י נצטוו מכשול" תתן

ועכ"פ  העגל, ובמילא 71מעשה ההר. מן משה שירד לאחר

כן  משמע לא אבל איסור. בזה הי' לא העגל מעשה בעת
עד  הוכיחם שחור מזה כן גו', לך עשה מה משה: מטענת

אהרן  ובפרט הדינים על נצטוו במרה הרי כן ע"ז, שנהרג
בעל  מי – להר עלותו קודם משה אמר (וחור) עליו –

אליהם  יגש בכ"ז.72דברים וצ"ע ועוד.

.È:דילן שבפרש"י תורה" של ד"יינה מהענינים
בכ"מ  גדול 73מבואר חטא (וכ"ש החטא שמציאות ,

– בקדושה ע"ז מקור ישנו דדקות שבדקות מזה בא כע"ז)
פירוד ע"ז, חטא על בקדושה הוא zecg`nוהמקור ה',

לפרש  שיש זה היינו גופא, בתורה שישנה ההתחלקות ענין

פנים  "שבעים שישנם עד – אופנים בשני אחד ענין
ובכתהאריז"ל 74לתורה" פירושים 75, שש"ר שישנם מבואר

נשתלשלה  ומזה – נשמות) שש"ר (נגד שבתורה ענין בכל

ה'. מאחדות לפירוד המקום ונתינת האפשרות

זה שענין ח"ו הכוונה שישתלשל r"vnואין מקום נותן

"רצונו  היא התורה שהרי – ח"ו דע"ז הפירוד חטא ממנו
חד" כולא וקוב"ה ואורייתא יתברך, ו"הוא 76וחכמתו

א'" הוא 77וחכמתו כמו"כ פשוטה אחדות שהוא וכשם ,

חלקי' כל על –78בתורה ופשוטה גמורה אחדות שכולה
פירושי  כמה שישנם דמשום ניתנת אלא בתורה, ם

מרגש mc`lהאפשרות לימודו) (בעת קצת לנטות הלומדה
של  מענין משהו ולהרגיש שבתורה הפשוטה האחדות

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

שכן 64) 51 הערה לעיל וראה א. מא, מחולין הכ"א פ"ב שחיטה הל'
פוסקים. הרבה דעת

"לצעורי 65) דוקא שצ"ל הפי' אין הרי – לצערם כוונתו הייתה שלא ואף
סי' בשמ"ח מ"ש עפ"י ובפרט לאיסור, שאינה צדדית לכוונה כ"א קמכוין",
עיני  ראות לפי הוא קמכוין לצעורי ענין דכל יט ס"ק ובתבו"ש יא סעיף ד
"לצעורי  והלשון תולין, אחר בענין לתלות יש שאם בודאי הרי המורה,
שאר  (משא"כ האופנים בכל השייכת כללית סיבת שזוהי לפי הוא קמכוין"
לדחותם  כוונתו היתה ובנדו"ד – הפרטי) בהמאורע כאו"א תלויות הסיבות

ב). שם, פרש"י גם וראה ה. לב, פרשתנו (כפרש"י
ה.66) לב, פרשתנו
דהיד 67) בדיני' 54).משא"כ הערה לעיל (ראה אברהם
יד.68) יט, קדושים
ב)69) ו, (ע"ז נהרא" עברי בתרי "דקאי היכא דוקא הוא זה שאיסור ואף

בנדו"ד  גם הרי דקיימא), ד"ה שם (פרש"י שקיל" מצי לא לי' יהיב לא "דאי
העם  ש"ויקהל מזה כדמוכח העגל, עושים היו לא אהרן שבלא זה, כעין הי'

דוקא. אהרן" על
(ראה 70) בהדעות שתלוי וי"ל וש"נ. ה. סי' תשכ"ה ירושלים צפע"נ שו"ת

א. פה, מזח"ג העירו וכבר לשם. פערלא הרי"פ ובהגהות רל"ב מצוה מנ"ח
– עיור לפני מכשול הנותן אם שם) וראב"ד הי"ד פ"ו ת"ת הל' רמב"ם

הכלל  עפ"י – ופי' הכתוב (שחלק זו שיטה שלפי זה. בלאו עובר – כפשוטו
האיסורין  בכל יצא לחלק דהאיסור) אחד אופן – פשוטו מידי יוצא מקרא דאין
לחלק), ולא לפרט הוא דכאן – יצאת לחלק דהבערה מהענין שמחולק (אף

בפ"ע. ענין בכל פרט וה"ז
בפ"ע. ענין שהוא הוכחה ה"ז – הכתוב שייחדו כיון להיפך: י"ל [או

בנזיר] ולא עיור בלפני פרט ה"ז לנזיר יין ומושיט
הוא. כללי איסור – זה באופן עובר שאינו להדיעה משא"כ

בסיני".71) נאמרו ופרטות ש"כללות ב) לז, (סוטה ר"ע לדעת
יד.72) כד, משפטים
ע'73) ח"א קונטרסים (ספה"מ תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה ראה

ואילך). 382
א.74) רכג, א. רטז, א. כ, ח"ג ב. מז, זח"א טז. פי"ג, במדב"ר
קברי 75) על היחודים בענין רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער

רז"ל  מאמרי שער שבסוף זלה"ה מהרח"ו לקוטי ג. הקדמה הצדיקים
להאריז"ל.

פ"ד.76) תניא
פ"ב.77) שם
ענין 78) – ואילך פכ"ז אחת שפה הארץ כל ויהי ד"ה נח תו"ח עיין

הפשיטות. מצד דוקא הבאה ההתחלקות
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הרמב"ם  מ"ש בהקדים לבינה 56ויובן שזקף "ישראל
לה  והשתחוה עכו"ם ובא לה השתחוה ולא לה להשתחוות
מ"ש  א"מ ולכאו' מעשה". שזקיפתה בהנאה אסרה
הוא  הרמב"ם של מקורו דהלא מעשה", "שזקיפתה

לפי 57בגמ' הוא בהנאה שאסרה דהטעם מבואר ושם ,
אתו  וכי בע"ז לי' דניחא דעתי' גליא לבינה שכ"שזקף
היינו  קעביד", דידי' שליחותא לה ופלח עכו"ם
טעמא  ומאי שבה, דעתי' ה"גליא" משום מהני שה"זקיפה"
די  (כי זו סברא מזו, ויתירה "מעשה"? הוה שהזקיפה נקט
הגמרא: מסקנת של החידוש עיקר הוא לחוד) דעת בגילוי
תלויה  בע"ז לאוסרה שהאפשרות שם, הקס"ד דלפי
שע"י  – המעשה לענין שייך ה"ז אז אדם", ידי ב"תפיסת
אדם"; ידי "תפיסת בה חלה ובזה מעשה בה עשה שזקפה
דעת  גילוי רק הוא שהזקיפה הגמרא למסקנת משא"כ

מעשה" משום "ולא לי' לתלותו,58דניחא להרמב"ם מנ"ל
dkldl"ה"מעשה בענין ,59?

הנ"ל: הגמ' מסוגיית הוא הרמב"ם של שמקורו וי"ל
"egltcn:"בע"ז להו דניחא אדעתייהו גלו לעגל ישראל

הרי  – מהני מעשה) (בלא גרידא דעת שגילוי נאמר דאם
שגילו  מזה יותר בע"ז) להו (דניחא דעת גילוי לך אין

לנקוט mpevxבמפורש להגמ' ול "ל וגו'", לנו "עשה
להו  דניחא אדעתייהו "גלו שבזה ולדייק לעגל" "מדפלחו

בע"ז"?

ע"י  צ"ל בע"ז" להו "דניחא דעת שהגילוי מוכח ומזה
dyrn אחר באופן דעת גילוי מספיק ואינו ודלא 60דוקא, .

וזהו  זה. שלפני מחשבתו מגלה רק דעת שהגילוי כנ"ל
" הגמ' בל' לפועל,egltcnהדיוק (במעשה לעגל ישראל

בע"ז". להו דניחא אדעתייהו גלו מהני) זה באופן שדוקא
דבזה בגמ' שמסיים גילו exn`yומה ישראל" אלקיך "אלה

שבהאמירה  הכוונה אין ע"ז, בשאר גם להו דניחא דעתם
dnvr כוונתם את פירשו זו שבאמירה אלא דעתם, גילו

ש" שזה – רק egltבה"מעשה" לא להו" "ניחא להעגל "
הרמב"ם  של טעמו וזהו ע"ז. שאר בכל אלא בהעגל

מעשה". "שזקיפתה והדגיש: שפירש

בגמ' ביאור: הדורש ענין עוד טעם בטוב יתיישב עפ"ז
ולא  לה להשתחוות ביצה "שזקף היכא לי' מיבעי שם
היא  אסורה מהו, לה" והשתחווה עכו"ם ובא לה השתחווה
"שרחבה  (ופרש"י: זקיפתה דמינכרא הוא "לבינה לאו, או
לא  ביצה אבל גבוה") נראית זקופה וכשהיא עבי' על יותר
דעת, הגילוי הוא העיקר אם ולכאו', שנא". לא דלמא או
יש  עכ"פ הרי לא, או זקיפתה" "מינכרא אם נפ"מ למאי

בע"ז? לי' שניחא דעת גילוי כאן

האחרונים  הקשו יותר, בגמ'61ועוד מפורש הרי ,
דעת `zxinדאפילו גילוי בה יש ישראל" אלקיך "אלה

כ"ש וא"כ ע"ז, בכל להו ביצה"dlertaדניחא ש"זקף זו
– דעת גילוי להיות בה שדי זקיפתה) מינכרא כשלא (גם

בזה? הספק ומהו

דנקטינן  לאחר היא דגמ' הבעי' שפיר: אתי הנ"ל ועפ"י
יש  מעשה, גם להיות צריך דעת שבהגילוי כללא האי
"מעשה  אלא זה שאין זקיפתה" "מינכרא לא באם לחקור

[אף גילויi`ceayזוטא" משום בו בגדר zrcיש הוי אם [
בין  לחלק מקום שיש מובן כי לא; או המועיל מעשה של

זוטא  למעשה רבה מאמירתם 62מעשה להוכיח אין וגם .
בצירוף  מעשה גם שהי' מאחר ישראל", אלקיך "אלה

כנ"ל. המעשה, פירש רק והדיבור זו, לאמירה

הוא  האחד מעשה שע"י דעת גילוי (דדוקא ועפ"ז
בנדו"ד, יובן שלו) שאינו דבר לאסור להשני כח הנותן

יכול  הי' לא הדין מפאת דמצד – העגל את לאסור אהרן
" לא עדיין עשייתו בעת כי שלו", "אינו "egltהיותו

שיוכל  מספיק גרידא הגילויֿדעת אין מעשה ובלא להעגל,
שלו  שאינו דבר .63לאסור
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ה"ג.56) פ"ח ע"ז הל'
ב.57) נג, א. מו, ע"ז
לבינה.58) ד"ה שם פרש"י
שע"י 59) היא מעשה" ב"זקיפתה הרמב"ם שכוונת לומר שאין ופשוט

דעת. הגילוי מינכרא הזקיפה
כעין 60) ה"ה  שאז לפי הוא מועיל דעת שגילוי זה י"ל: בזה וההסברה

דידי' שליחותא לה ופלח עכו"ם אתא "וכי הגמרא לשון וכדיוק שלוחו,
(וידועה  עבירה" לדבר שליח "אין דהרי גמורה שליחות זה אין אבל – קעביד"
ושייך  היא ב"נ מצות מז' דע"ז ועוד כן, אמרינן עכו"ם בשליח גם אם השקו"ט
(סי' בשלחנו אדה"ז דעת היא (וכן סוברים הפוסקים ורוב וכו') הרב דברי בו
הוא  והמשלח כשהשליח גם לעכו"ם שליחות דאין ובכ"מ)) יו"ד סעיף תמח
רצון  על מקודם הוכחה צ"ל לכן – שם) אברהם יד (ראה מומר) (או עכו"ם
על  המורה דוקא מעשה צ"ל ולכן שליחות, כעין אח"כ נעשה שאז כו', חזק

מעשה). שעושה (עד רצונו תוקף
שם.61) הרמב"ם על קלוגר) (לר"ש שלמה בנין
אמוראים 62) לדעת בנוגע דהו כל למעשה רבה מעשה בין וכהמחלקים

דבר  לאסור א"א האיסור) (העושה מעשה שעשה היכא שאף ב) מ, (חולין אלו
הכ"א. פ"ב שחיטה הל' ובמ"מ (שם) ור"ן ברא"ש הובא (ר"ח שלו שאינו
– אדם אין (ד"ה ברש"י דמפרשי אית א. בית להרשב"א הבית ובמשמרת

ואכ"מ. שם)). חולין
דאל"כ 63) מעשה, שאי"ז מהגמרא מוכח הרי – הזהב את לו שהביאו ואף

מיני' דעדיפא די"ל (אף הזהב" את "שהביאו הול"ל – "שפלחו" קאמר למה
והביאור  מקצת), רק – ופלחו העם", "כל היו המביאים כי – דוחק אבל קאמר.
זה: שללו שבפי' אלא עוד ולא שבקשו, לע"ז ראוי זהב נזם אין י"ל: בזה

עדיין). במציאות הע"ז (אין מעשה מחוסר שעדיין היינו גו'", "עשה
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.Á הרמב"ם פסק לפי בזה: י"ל אדם 64ועוד "שאין
לצערו" אלא כוונתו שאין שלו שאינו דבר אוסר מישראל
שמתכוון  זה בשביל שנאמר דעת, גילוי גם יועיל שלא י"ל

דעת גילוי כי לאיסור, תהי'lekiyהוא שלא היינו לאסור,
נתכוון  שלא אומרים הרי אבל הבעה"ב, מצד בזה מניעה

לאוסרה.
של  דעת הגילוי הועיל לא שבודאי בעניננו, מזה ומובן
אהרן, ע"י העגל שייאסר המעשה) בצירוף (אפילו בנ"י

לאסור  כוונתו היתה שלא להם 65yexitayמכיון 66אמר

גו'" לה' .67"חג

דעת  גילוי הי' לא בנדו"ד הרי הנ"ל, לכל בנוסף
שאמרו  זה כי שפלחו), (כמו בהעגל להו דניחא מפורש
טעותם  צד על אלא בא לא גו'" אלקים לנו "עשה לפנ"ז

גו' משה זה eprci"כי `l כעין זה הרי א"כ – לו" הי' מה
"i`pz היו לא למשה, לו" הי' "מה יודעים היו שאילו "

העגל. בעשיית רוצים

קא  דשליחותי' משום הוא שאוסר הטעם אחר: בסגנון
כזו. שליחות ע"ע קיבל לא דאהרן ופשיטא – עביד

.Ë קצת שעכ"פ לומר מקום יש עדיין לכאו' אבל 
הוא  אם דאפי' (ע"ז), העגל לחטא לאהרן לי' היתה שייכות

ע"ז, עשה לא מבנ"י עצמו כו"כ ידו על נכשלו מ"מ
הלאו  על לכאו' ועבר ע"ז, תתן 68באיסור לא עור ד"לפני

פרט 69מכשול" כ"א כללי, איסור שאינו להדיעה ובפרט ;
חבירו  את מכשיל הוא שבו בפרט 70בהאיסור עבר ובמילא ,

ע"ז? דאיסור א'

לא  עור ד"לפני האיסור על פשוט: לכאורה והתירוץ
לאחר  רב זמן קדושים) (בפ' בנ"י נצטוו מכשול" תתן

ועכ"פ  העגל, ובמילא 71מעשה ההר. מן משה שירד לאחר

כן  משמע לא אבל איסור. בזה הי' לא העגל מעשה בעת
עד  הוכיחם שחור מזה כן גו', לך עשה מה משה: מטענת

אהרן  ובפרט הדינים על נצטוו במרה הרי כן ע"ז, שנהרג
בעל  מי – להר עלותו קודם משה אמר (וחור) עליו –

אליהם  יגש בכ"ז.72דברים וצ"ע ועוד.

.È:דילן שבפרש"י תורה" של ד"יינה מהענינים
בכ"מ  גדול 73מבואר חטא (וכ"ש החטא שמציאות ,

– בקדושה ע"ז מקור ישנו דדקות שבדקות מזה בא כע"ז)
פירוד ע"ז, חטא על בקדושה הוא zecg`nוהמקור ה',

לפרש  שיש זה היינו גופא, בתורה שישנה ההתחלקות ענין

פנים  "שבעים שישנם עד – אופנים בשני אחד ענין
ובכתהאריז"ל 74לתורה" פירושים 75, שש"ר שישנם מבואר

נשתלשלה  ומזה – נשמות) שש"ר (נגד שבתורה ענין בכל

ה'. מאחדות לפירוד המקום ונתינת האפשרות

זה שענין ח"ו הכוונה שישתלשל r"vnואין מקום נותן

"רצונו  היא התורה שהרי – ח"ו דע"ז הפירוד חטא ממנו
חד" כולא וקוב"ה ואורייתא יתברך, ו"הוא 76וחכמתו

א'" הוא 77וחכמתו כמו"כ פשוטה אחדות שהוא וכשם ,

חלקי' כל על –78בתורה ופשוטה גמורה אחדות שכולה
פירושי  כמה שישנם דמשום ניתנת אלא בתורה, ם

מרגש mc`lהאפשרות לימודו) (בעת קצת לנטות הלומדה
של  מענין משהו ולהרגיש שבתורה הפשוטה האחדות
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שכן 64) 51 הערה לעיל וראה א. מא, מחולין הכ"א פ"ב שחיטה הל'
פוסקים. הרבה דעת

"לצעורי 65) דוקא שצ"ל הפי' אין הרי – לצערם כוונתו הייתה שלא ואף
סי' בשמ"ח מ"ש עפ"י ובפרט לאיסור, שאינה צדדית לכוונה כ"א קמכוין",
עיני  ראות לפי הוא קמכוין לצעורי ענין דכל יט ס"ק ובתבו"ש יא סעיף ד
"לצעורי  והלשון תולין, אחר בענין לתלות יש שאם בודאי הרי המורה,
שאר  (משא"כ האופנים בכל השייכת כללית סיבת שזוהי לפי הוא קמכוין"
לדחותם  כוונתו היתה ובנדו"ד – הפרטי) בהמאורע כאו"א תלויות הסיבות

ב). שם, פרש"י גם וראה ה. לב, פרשתנו (כפרש"י
ה.66) לב, פרשתנו
דהיד 67) בדיני' 54).משא"כ הערה לעיל (ראה אברהם
יד.68) יט, קדושים
ב)69) ו, (ע"ז נהרא" עברי בתרי "דקאי היכא דוקא הוא זה שאיסור ואף

בנדו"ד  גם הרי דקיימא), ד"ה שם (פרש"י שקיל" מצי לא לי' יהיב לא "דאי
העם  ש"ויקהל מזה כדמוכח העגל, עושים היו לא אהרן שבלא זה, כעין הי'

דוקא. אהרן" על
(ראה 70) בהדעות שתלוי וי"ל וש"נ. ה. סי' תשכ"ה ירושלים צפע"נ שו"ת

א. פה, מזח"ג העירו וכבר לשם. פערלא הרי"פ ובהגהות רל"ב מצוה מנ"ח
– עיור לפני מכשול הנותן אם שם) וראב"ד הי"ד פ"ו ת"ת הל' רמב"ם

הכלל  עפ"י – ופי' הכתוב (שחלק זו שיטה שלפי זה. בלאו עובר – כפשוטו
האיסורין  בכל יצא לחלק דהאיסור) אחד אופן – פשוטו מידי יוצא מקרא דאין
לחלק), ולא לפרט הוא דכאן – יצאת לחלק דהבערה מהענין שמחולק (אף

בפ"ע. ענין בכל פרט וה"ז
בפ"ע. ענין שהוא הוכחה ה"ז – הכתוב שייחדו כיון להיפך: י"ל [או

בנזיר] ולא עיור בלפני פרט ה"ז לנזיר יין ומושיט
הוא. כללי איסור – זה באופן עובר שאינו להדיעה משא"כ

בסיני".71) נאמרו ופרטות ש"כללות ב) לז, (סוטה ר"ע לדעת
יד.72) כד, משפטים
ע'73) ח"א קונטרסים (ספה"מ תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה ראה

ואילך). 382
א.74) רכג, א. רטז, א. כ, ח"ג ב. מז, זח"א טז. פי"ג, במדב"ר
קברי 75) על היחודים בענין רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער

רז"ל  מאמרי שער שבסוף זלה"ה מהרח"ו לקוטי ג. הקדמה הצדיקים
להאריז"ל.

פ"ד.76) תניא
פ"ב.77) שם
ענין 78) – ואילך פכ"ז אחת שפה הארץ כל ויהי ד"ה נח תו"ח עיין

הפשיטות. מצד דוקא הבאה ההתחלקות
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ההשתלשלות  ריבוי ע"י המקור, וזהו – (ופירוד) התחלקות
ר"ל. ע"ז לחטא וירידות,

שאמרז"ל  "כיון 80עה"פ 79וע"ד גו'": אדם "נעשה
מה  העולם רבון לפניו אמר כו' הזה לפסוק (משה) שהגיע
כתוב  לו אמר אתמהא, למינים פה פתחון נותן אתה

הקב"ה שכתב דבזה היינו – יטעה" לטעות dxezaוהרוצה
ואפשרות  פה פתחון ניתן (והתחלקות), ריבוי של ענין

ע"ז  - ח"ו הן רשויות ששתי .81לטעות

זה במארז"ל גם הרי שמאידך, דאין ybcenאלא
שהתורה dnvrהכוונה cvn אלא לטעות, מקום נותנת

האדם מצד באה חז"ל dvexdשהטעות וכדיוק בה.
" שהמכוון dvexdeבלשונם: נאמר דאם – יטעה" לטעות

("נעשה") לכתוב ציווהו שהקב"ה לכאו', שנראה כפי הוא,
גם  לחוש שאין והיינו לבנ"א, פה פתחון יהי' עי"ז אם אף

" תיבת דא"כ – יטעה מישהו מה dvexdeאם (לטעות)"
זה שטעות לדייק בזה שהכוונה ודאי אלא `"`פירושה?

האדם  רצון זה לפני שיש מצד כ"א התורה מצד שתבא
לטעות.

בשני  לתרגמו "יש באמרו רש"י מרמז זה ענין ועל
שבו  העגל (חטא וע"ז לפירוד האפשריות כלומר: פנים",
שבתורה) (הענין לתרגמו ש"יש ע"י באה כאן) המדובר

"יש רש"י אמר לא פנים"; מצד eaבשני כי – פנים" שני
מקום  נתינת אין בתורה, פירושים ב' של מציאותם עצם
יכול  הלומד שהאדם משום אלא – כנ"ל לפירוד,

לפי ed`"לתרגמו" ezqitz,ipya ולנטות 82פנים ,
מזה  להשתלשל אפשר שבתורה, הפשוטה מהאחדות

ר"ל. דע"ז הפירוד

(המשמשות  הלשונות (ג') שינוי יומתק זה פי ועל
זו  בפיסקא בפרש"י: וסידורם פירושים) ב' של לפירוטם
(שגם  שלאחרי' בפיסקא פנים". בשני לתרגמו "יש כותב
ובפיסקא  אומרים", "ויש נאמר: פירושים) ב' ישנם בה

הירידה  סדר מרומז בהם כי – אחר" "דבר השלישית:
"יש  בבחי' רק הוא מתחלה ופירוד; התחלקות ע"י הבאה

ipya enbxzl ענין כדבעי מרגיש אינו שהאדם פנים",

נעשה  עי"ז הנה פנים"; בשני "ומתרגמו שבתורה האחדות
" `mixne(אח"כ) yi שאח"כ עד האומר, ל"יש" נרגש ,"

ע"ז. אחר"), ("דבר מאלקות נפרדת מציאות נעשה

(לאחר  שבפרש"י הפירושים דב' הרמז גם וזהו

הוא  הראשון פי' פנים): בשני לתרגמו שיש ההקדמה

לו  שיש וכו' הזהב שענין היינו בסודר, הזהב את שקשר
שחושב  א. ז. למציאות, ועושהו בפ"ע בסודר קושרו

הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם (שהוא 83ש"כחי
צורת  שצר הוא הב' ופי' הנ"ל), אומרים" "יש בדוגמת

בפ"ע  ומציאות כיש א"ע הוא שמרגיש – בפועל העגל

הנ"ל). אחר" "דבר (בדוגמת לגמרי

דאם  שמים מלכות בקב"ע חסרון הוא הנ"ל כל ונקודת

הפשוטה; האחדות ירגיש בתורה גם אצלו, בשלימות זה
לתרגמו  "יש שלפני התיבות על בפירושו רש"י מרמז וזה

שמחשבים  – משא" פריקת לשון – "ויתפרקו פנים": בשני

ה"ז 84תומ"צ  – הזה העול את פורקים ובמילא למשא,
לשאר  ולאח"ז פנים, בשני התורה ל"תרגם" הקדמה

הירידות.

יבוא  לא אז בשלימות היא והקב"ע כשהאמונה משא"כ

מצינו  ולכן הענין. להתחלת נתנו 85גם לא והטף שהנשים

ביותר  בתוקף היא האמונה אצלם כי להעגל, ,86זהב
לע"ז. אצלם מקום הי' לא ובמילא

אין  (דבשניהם וקב"ע באמונה החיזוק שע"י ומובן
הענינים, בכל ה' דאחדות ההרגש גם מתחזק התחלקות)

פירושים, כו"כ בו שיש בתורה ענין כשלומד שגם עד

דוקא zewlgzdaמרגיש הפשוטה.87זו אחדות אמיתית
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ח.79) פ"ח, ב"ר
ו.80) א, בראשית
הנתינת 81) הוא גו'" אדם ש"נעשה אלא הוא, אחד ענין – אלו ענינים וב'

מקום  הנתינת הוא התורה שבפירושי ההתחלקות וענין בהבריאה, לטעות מקום
בתורה. לטעות

בחי'82) בתורה, הוא עדיין זה ענין כי – פנים" "(בשני) תיבת ומדויקת
פנים.

שחננו 83) במה האדם יתגאה שלא אזהרה סד: מל"ת ובסמ"ג יז. ח, עקב
ברך  ושפל מאד ענו להיות לו יש אלא בחכמה הן ביופי הן בממון הן הבורא

וכו'. המעלה זה שחננו לבוראו ולהודות ואנשים אלקים ה' לפני

(אבות 84) גו' באף זהב נזם עה"פ דרז"ל וידוע זהב בנזמי שמדובר להעיר
(סתם) משא פריקת ובפרש"י א), קי, זח"א וראה כב. יא, משלי פרש"י רפ"ו.

כג). ע' יום (היום גו' משאו גו' תראה כי עה"פ: הבעש"ט תורת וידועה –
וראה 85) תיז. סי' או"ח ובטור ב) כב, (מגילה ברש"י הובא פמ"ה פדר"א

לא  הנשים על "אבל סד) כו, (פנחס מפרש"י מוכח וכן ב. לב, פרשתנו פרש"י
את  ש"משעשו אף הארץ", את מחבבות היו שהן לפי המרגלים גזירת נגזרה
מצד  שגם מוכח הרי לג), יד, שלח (פרש"י במחשבה" זו גזירה עלתה העגל

הנשים. על במחשבה זו גזירה עלתה לא העגל חטא
ואילך.86) א'תתקפה ע' תשא אוה"ת ראה
(87.78 בהערה הנסמן תו"ח ראה



לה
דבבריאת  כא,  פרק  התניא  לשון  דיוק  ביאור  ו. 
העולמות יש ב' בחי', א( מה שמתחלה נבראו כולם יחד 
בבת אחת "בראשית נמי מאמר הוא" )מגילה כא:(, ב( 

מה שאח"כ נבראו כל א' וא' בפרט וכו'
של  ומחשבתו  דבורו  מיוחדות  ד"מ  ממש  ...וככה 
גם  יתברך  ועצמותו  במהותו  היחוד  בתכלית  הקב"ה 
אחר שיצא דבורו יתברך אל הפועל בבריאות העולמות, 
כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות, ואין שום 
המקבלים  הברואים  אל  אלא  יתברך  לפניו  כלל  שינוי 
אל  כבר  יציאתו  בבחי'  יתברך  דבורו  מבחי'  חיותם 
הפועל בבריאת העולמות שמתלבש בהם להחיותם ע"י 
השתלשלות מעלה לעלול וירידת המדרגות בצמצומים 
חיותם  לקבל  הברואים  שיוכלו  עד  ושונים  רבים 
והתהוותם ממנו ולא יתבטלו במציאות וכל הצמצומים 
והחיות  האור  ולהעלים  להסתיר  פנים  הסתר  בחי'  הם 
רב  גילוי  בבחי'  יתגלה  שלא  יתברך  מדבורו  הנמשך 

שלא יוכלו התחתונים לקבל.
תניא פרק כא

בריאת.  נקט  ואח"כ  רבים,  לשון  בבריאות  נקט 
בבריאת. לשון יחיד.

יש לומר, כי בבריאת העולמות יש ב' בחי'.
א', מה שמתחלה נבראו כולם יחד בבת אחת.

ב', מה שאח"כ נבראו כל א' וא' בפרט בפ"ע )והוא 
כמו כלל ופרט(.

מאמר  דנמי  בראשית1  הראשון  המאמר  כמו  והוא 
בכלל.  יחד,  כולם  העולמות  שנבראו  מה  שהוא  הוא, 
ואח"כ הוא הט' מאמרות שהוא מה שנבראו העולמות 
כל אחד בפני עצמם בפרט. ועיין באגרת הקודש פרק ה' 

בד"ה2 ויעש דוד שם.
מה  שהוא  רבים,  לשון  בבריאות  כאן  קנקט  ולכן 

1( מגילה כא:
2( וז"ל: רז"ל ע"פ כי בי-ה ה' צור עולמים בה' נברא עוה"ז ביו"ד נברא 
עוה"ב... כאשר בדבר ה' שמים נעשו בששת ימי בראשית, וברוח פיו כל 
צבאם היא אות ה' של שם הוי' אתא קלילא כמ"ש בהבראם בה' בראם 
היא מקור הט' מאמרות שנמשכו ממאמר ראשון בראשית דנמי מאמר 

הוא ע"ש.

והוא  בפרט,  עצמם  בפני  ועולם  עולם  כל  שנבראו 
שגם שאחר שיוצא דבורו יתברך אל הפועל בבריאות 
העולמות כל אחד ואחד בפני עצמו בפרט, שהוא מה 
מיוחדים  שבפרט  הדבורים  גם  מאמרות,  הט'  שיצאו 
מיוחד  הדיבור  כמו שהי'  היחוד,  בתכלית  יתברך  עמו 
שיצא  קודם  כמו  היינו  העולמות  בריאת  קודם  עמו 
קודם  היינו  בכלל,  אפילו  העולמות  בבריאת  הדבור 

הבריאה אפילו בכלל, ממאמר א' דבראשית.
המקבלים  הברואים  אל  אלא  כו'  שינוי  שום  ואין 
העולמות, והוא,  בבריאת  יתברך  דבורו  חיותם מבחי' 
שנבראו  בבחינתם  אפילו  שינוי  יש  הברואים  שלגבי 

כולם יחד בבת אחת בכלל.
הוא  כבר  כבר,  יציאתו  בבחי'  שנקט  מה  והיינו 

המאמר ראשון דבראשית, שיצא קודם הט' מאמרות.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר התניא עמוד ה

ז. רמז בפ', למארז"ל מתחלה עלה במחשבה לברוא 
את העולם במדת הדין - גבורה

עלה  שבתחלה  ה',  ברא  נאמר  ולא  אלקים.  ברא 
העולם  שאין  וראה  הדין  במדת  לבראתו  במחשבה 
מתקיים, והקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין והיינו 

דכתיב )להלן ב, ד( ביום עשות ה'אלקים ארץ ושמים.
רש"י

בראשית ברא אלקים ר"ת בב"א, בב"א3 הוא מספר 
ה', הוא הה' גבורות4, שהוא בחי' גבורות שם אלקים, 
מתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין5.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד שטו

3( ראה גם בלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד תד, דיש 
ג' בבות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. שסדר נזיקין הוא גבורות 
ודינים, "בב"א קמ"א, בב"א מציע"א, בב"א בתר"א, עם הששה תיבות, 

הוא מספר "שמרו משפט" עם הכולל. ע"ש.
4( ראה תניא – שער היחוד והאמונה סוף פרק ד, דהכ"ב אותיות דאלף 
בית מתחלקים לה' מוצאות הפה, והם הה' גבורות בחי' צמצום והסתר 
החיות האלקי ע"ש. ]וראה גם בלקוטי תורה מהאריז"ל פרשת נח וז"ל: 

"הה' גבורות הם הה' אותיות אלקים" ע"ש[.
5( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ה. ועיין גם לקמן סוף סימן 

טז.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה



לו

לילה  בשעת נפטר כדי 66בעלי העלמין בית אל הקהילה, בהנהגת הצדדים משני אנשים, מספר נסעו בבוקר .

בנו  וכן בתיֿהכנסת, מגבאי כמה לשם הגיעו עצמה מהעיר גם לקבורתו. מקום מדליה 67לבחור שכיהן 68של ,

כבודו  לפי זה שאין אדם לידו ייקבר שלא כדי מקומות, שישה בעלי עבור  נרכשו אקדמי. במכון כרקטור שם

אליו. בשכנות להיקבר

בחדר  לנתי עצמי אני בלילה. בביתנו לנו אנשים מספר הנדרשות. הפעולות כל בוצעו בעלי, של בחדרו כאן,

הרצפה. על מונח בעלי היה שבו

למדי, קשה  משימה זו היתה הארון. את לבנות כדי קרשים השגת – נוספת גדולה בעיה התעוררה בבוקר

למדי  גדול מרחק והובל הקרשים, היו שבו במקום הורכב הארון אלו. גם הושגו גדול כסף סכום תמורת אבל

שלא  וכדי מדי, רבות שאלות יתעוררו שלא כדי בנעשה. להביט עוצרים ושבים העוברים כשכל הרחוב, לאורך

צבא. מדי בעגלה, הארון את שהוביל הצעיר, לבש – הרע" "עין תזיק

שאינו  משהו להשיג צורך שהיה אימת וכל מדים, חליפת ברשותו ונשארה בנ.ק.וו.ד., בעבר עבד [האיש

אלו]. במדים לבוש כשהוא קלות ביתר זאת להשיג יכול הצעיר היה – בתכלית "כשר"

השקיעה.66) לפני זמןֿמה היתה ההסתלקות
(67.274 ע' ח"ב תשמ"ז) (ירושלים הדממה" ב"יהדות הנזכר מדליה אברהם ר' הוא אולי
ואילך).68) יג ע' תשמ"ג, ירושליםֿאנטוורפן "שילה", אודותיו: (ראה ומוסקבה ויטבסק אב"ד הי"ד, מדליה ליב יהודה שמריה הרב

לילה  בשעת נפטר כדי 66בעלי העלמין בית אל הקהילה, בהנהגת הצדדים משני אנשים, מספר נסעו בבוקר .

בנו  וכן בתיֿהכנסת, מגבאי כמה לשם הגיעו עצמה מהעיר גם לקבורתו. מקום מדליה 67לבחור שכיהן 68של ,

כבודו  לפי זה שאין אדם לידו ייקבר שלא כדי מקומות, שישה בעלי עבור  נרכשו אקדמי. במכון כרקטור שם

אליו. בשכנות להיקבר

בחדר  לנתי עצמי אני בלילה. בביתנו לנו אנשים מספר הנדרשות. הפעולות כל בוצעו בעלי, של בחדרו כאן,

הרצפה. על מונח בעלי היה שבו

למדי, קשה  משימה זו היתה הארון. את לבנות כדי קרשים השגת – נוספת גדולה בעיה התעוררה בבוקר

למדי  גדול מרחק והובל הקרשים, היו שבו במקום הורכב הארון אלו. גם הושגו גדול כסף סכום תמורת אבל

שלא  וכדי מדי, רבות שאלות יתעוררו שלא כדי בנעשה. להביט עוצרים ושבים העוברים כשכל הרחוב, לאורך

צבא. מדי בעגלה, הארון את שהוביל הצעיר, לבש – הרע" "עין תזיק

שאינו  משהו להשיג צורך שהיה אימת וכל מדים, חליפת ברשותו ונשארה בנ.ק.וו.ד., בעבר עבד [האיש

אלו]. במדים לבוש כשהוא קלות ביתר זאת להשיג יכול הצעיר היה – בתכלית "כשר"

השקיעה.66) לפני זמןֿמה היתה ההסתלקות
(67.274 ע' ח"ב תשמ"ז) (ירושלים הדממה" ב"יהדות הנזכר מדליה אברהם ר' הוא אולי
ואילך).68) יג ע' תשמ"ג, ירושליםֿאנטוורפן "שילה", אודותיו: (ראה ומוסקבה ויטבסק אב"ד הי"ד, מדליה ליב יהודה שמריה הרב

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
כג  חוברת

ההסתלקות 
אחרים. לו הניחו התפילין את במיטתו. יום מדי בעלי התפלל בדרךֿכלל

לשלוח  אפוא לי הורה הוא ראש. של התפילין רצועות כראוי בו נאחזו לא יותר, צנום נעשה שראשו מאחר

יעקבֿיוסף  יעקבֿיוסף 62אחרי ההסתלקות. לפני ימים שלושה כבר זה היה הקשר. מידת את לשנות שיבוא כדי

הבאים. הימים בשלושת בהן להתפלל הספיק ובעלי התפילין, קשר את ושינה הגיע אכן

לחייו  האחרון הניחו 63בבוקר לא התפילין את אך העת. כל מרחשות נראו ושפתותיו מלמלמל, פיו פסק לא

עוד. לו

או  לשכיבה גופו תנוחת את שאשנה ממני ביקש היום במשך פעמים מספר נוראות. בעלי סבל יום באותו

נעלמים. כוחות מסתבר, מתגלים, שכזה בזמן כלל. עלי קשה לא והדבר זאת עשיתי לישיבה.

מספר  רשם והוא בעלי, אל הובהל הרופא ניכר. קהל אז נכח בביתנו מאוד. ברע בעלי חש לפנותֿערב

מיד. הובאו שכמובן תרופות

ולכן  יותר, או יום עוד כך להימשך עלול שהוא סברתי אבל טוב, אינו שהמצב בכך כבר הבחנתי כשלעצמי

את  היטב הבין הוא הנראה ככל תום. עד אותן שתה והוא התרופה, מן אחדות כפיות בעלי של לפיו יצקתי

מצבו.

שיהיה  כדי מעט, לשכב אפוא פניתי עליהם. לסמוך שיכולתי והקרובים, הטובים מידידינו כמה עמדו לידו

הנדרש. כל את יותר מאוחר עבורו לעשות כוח לי

לי  הציע שם שהיו הצעירים אחד לפה. מפה מלא היה כבר החדר השעה, כמחצית כעבור כשהתעוררתי,

זאת  להעלים ביקש והוא הכל", "אחרי כבר זה היה כוח. להחליף שאוכל כדי השכן של בביתו ללון ללכת

לעצתו. נעניתי שלא מובן ממני.

להלווייה  הכנות
עשויים  יהיו שהתכריכים – שזכרתי מה אמרתי הקבורה. בעת שיעשו מעוניין בעלי היה דברים אילו נשאלתי

לטבול. תחילה ילכו בטהרתו העוסקים ושכל שם), להשגה ביותר הקשים הדברים אחד (שהיה נקי מפשתן

נימויטין  יוסף בנחל. לטבול כדי ניכר מרחק הלכו – מניינים כמה – וכולם שם, היה לא הרי – סבל 64מקוה

הוא. גם לטבול הלך זאת ולמרות חולני, אדם היה ובכלל מעלות, ארבעים בן מחום

סריגה  עובדי אלה היו ברובם רצופים. ימים שלושה במשך עבדו לא הללו האנשים עבור 65כל שעבדו

זאת. גם עשו לא הם אלה בימים אך היומית, המכסה את לספק חייבים והיו ממשלתיים, מפעלים

זרים אנשים לחלוטין נטשו בעלי של האחרונים חייו ימי נמשכה בשני בעלי ובין ביניהם שההיכרות – אלה

כל  מבני אחד היה לפעם מפעם בביתנו. העת כל ושהו עבודתם, ואת בתיהם את – בלבד אחדים חודשים

שם. בנעשה מבט להעיף כדי הביתה הולך משפחה

שהיו  אנשים ביניהם היו כאלה. ושאינם מצוות שומרי מבוגרים, צעירים, נמנו לביתנו שהגיעו האנשים על

שאינם  לאלו החסידים בין המחלוקת בשל מסוכסכים שהיו ואחרים עסקים, בענייני זה עם זה קשות מסוכסכים

עולם  אל ונכנסו החול, ענייני את מעליהם הכל פשטו בעלי של השפעתו תחת כולם. התאחדו כאן אך חסידים,

יותר. נעלה

(62689 ע' ח"ב יצחק" לוי "תולדות ראה תשמ"ה). ניסן כ"א – תרס"א ניסן (ט"ז רסקין בןֿציון חיים ב"ר יוסף יעקב ר' הרה"ח
ואילך. 750 ע' ח"ג ואילך;

תש"ד.63) מנחםֿאב כ' ד' יום
ובנה 64) נפשות בהצלת עסק חנה, הרבנית ואת רלוי"צ את לשמש זכה נימויטין. שמואל ר' הרה"ח בהרה"ג דוד יוסף חיים ר' החסיד

תנש"א. אלול י"ד ש"ק ליל נפטר במסירותֿנפש. באלמאֿאטא בביתו מקוה
השבת.65) שמירת על שהקל דבר בבית, לעשות היה שניתן עבודה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לז

לילה  בשעת נפטר כדי 66בעלי העלמין בית אל הקהילה, בהנהגת הצדדים משני אנשים, מספר נסעו בבוקר .

בנו  וכן בתיֿהכנסת, מגבאי כמה לשם הגיעו עצמה מהעיר גם לקבורתו. מקום מדליה 67לבחור שכיהן 68של ,

כבודו  לפי זה שאין אדם לידו ייקבר שלא כדי מקומות, שישה בעלי עבור  נרכשו אקדמי. במכון כרקטור שם

אליו. בשכנות להיקבר

בחדר  לנתי עצמי אני בלילה. בביתנו לנו אנשים מספר הנדרשות. הפעולות כל בוצעו בעלי, של בחדרו כאן,

הרצפה. על מונח בעלי היה שבו

למדי, קשה  משימה זו היתה הארון. את לבנות כדי קרשים השגת – נוספת גדולה בעיה התעוררה בבוקר

למדי  גדול מרחק והובל הקרשים, היו שבו במקום הורכב הארון אלו. גם הושגו גדול כסף סכום תמורת אבל

שלא  וכדי מדי, רבות שאלות יתעוררו שלא כדי בנעשה. להביט עוצרים ושבים העוברים כשכל הרחוב, לאורך

צבא. מדי בעגלה, הארון את שהוביל הצעיר, לבש – הרע" "עין תזיק

שאינו  משהו להשיג צורך שהיה אימת וכל מדים, חליפת ברשותו ונשארה בנ.ק.וו.ד., בעבר עבד [האיש

אלו]. במדים לבוש כשהוא קלות ביתר זאת להשיג יכול הצעיר היה – בתכלית "כשר"

השקיעה.66) לפני זמןֿמה היתה ההסתלקות
(67.274 ע' ח"ב תשמ"ז) (ירושלים הדממה" ב"יהדות הנזכר מדליה אברהם ר' הוא אולי
ואילך).68) יג ע' תשמ"ג, ירושליםֿאנטוורפן "שילה", אודותיו: (ראה ומוסקבה ויטבסק אב"ד הי"ד, מדליה ליב יהודה שמריה הרב
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב בהנוגע לשינוי נוסח התפלה שלו,

חסידים  סיפור  ידוע  והרי  חב"ד,  בנוסח  להתפלל  שיתחיל  הדבר  שנכון   - מכבר  עניתי  וכמדומה 

הראשונים אשר רבנו הזקן בירר הנוסחא שלו מששים סידורים, אלא שעפ"י המבואר במ"א שיש לשנות 

מנוסח אשכנז לספרד ומנוסח ספרד לאר"י, אבל לא להיפך. לכן צריכה החלטתו להתפלל בנוסח חב"ד 

להיות על מנת שלא לחזור.

שאלתו מתי יתחיל בזה, אינה מובנת כי כיון שהחליט כנ"ל, למה ידחה ההתחלה.

ובמ"ש שמעורר הדבר תמהון, הנה כל אלה שהתחילו בראשונה בנוסח חב"ד בטח ג"כ עורר תמהון, 

ובכל זה הרי התחילו להתפלל כך. וחוג המתפלל בנוסח זה הולך ומתפשט.

במ"ש ע"ד הוספת השם לגיסו שליט"א מה שכתבתי הוא שצריך להיות בהסכם נושא השם כמובן, 

ומה שבשעת הוספת השם מפני סיבה לא הודיעוהו, הרי עתה יכולים להודיע. וכיון שבשעת מעשה היתה 

סיבה צדדית, הרי יחול השם למפרע, ובודאי שיחול מכאן ולהבא.

ומ"ש שישנם פרקים בתניא שלעת עתה אינם מובנים לו, הרי כן הוא בלימוד תורתנו בכל חלקי', 

שמתחלה מבינים רק כללות הענינים, ומזמן לזמן מוסיפים בהבנה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

כג  חוברת

ההסתלקות 
אחרים. לו הניחו התפילין את במיטתו. יום מדי בעלי התפלל בדרךֿכלל

לשלוח  אפוא לי הורה הוא ראש. של התפילין רצועות כראוי בו נאחזו לא יותר, צנום נעשה שראשו מאחר

יעקבֿיוסף  יעקבֿיוסף 62אחרי ההסתלקות. לפני ימים שלושה כבר זה היה הקשר. מידת את לשנות שיבוא כדי

הבאים. הימים בשלושת בהן להתפלל הספיק ובעלי התפילין, קשר את ושינה הגיע אכן

לחייו  האחרון הניחו 63בבוקר לא התפילין את אך העת. כל מרחשות נראו ושפתותיו מלמלמל, פיו פסק לא

עוד. לו

או  לשכיבה גופו תנוחת את שאשנה ממני ביקש היום במשך פעמים מספר נוראות. בעלי סבל יום באותו

נעלמים. כוחות מסתבר, מתגלים, שכזה בזמן כלל. עלי קשה לא והדבר זאת עשיתי לישיבה.

מספר  רשם והוא בעלי, אל הובהל הרופא ניכר. קהל אז נכח בביתנו מאוד. ברע בעלי חש לפנותֿערב

מיד. הובאו שכמובן תרופות

ולכן  יותר, או יום עוד כך להימשך עלול שהוא סברתי אבל טוב, אינו שהמצב בכך כבר הבחנתי כשלעצמי

את  היטב הבין הוא הנראה ככל תום. עד אותן שתה והוא התרופה, מן אחדות כפיות בעלי של לפיו יצקתי

מצבו.

שיהיה  כדי מעט, לשכב אפוא פניתי עליהם. לסמוך שיכולתי והקרובים, הטובים מידידינו כמה עמדו לידו

הנדרש. כל את יותר מאוחר עבורו לעשות כוח לי

לי  הציע שם שהיו הצעירים אחד לפה. מפה מלא היה כבר החדר השעה, כמחצית כעבור כשהתעוררתי,

זאת  להעלים ביקש והוא הכל", "אחרי כבר זה היה כוח. להחליף שאוכל כדי השכן של בביתו ללון ללכת

לעצתו. נעניתי שלא מובן ממני.

להלווייה  הכנות
עשויים  יהיו שהתכריכים – שזכרתי מה אמרתי הקבורה. בעת שיעשו מעוניין בעלי היה דברים אילו נשאלתי

לטבול. תחילה ילכו בטהרתו העוסקים ושכל שם), להשגה ביותר הקשים הדברים אחד (שהיה נקי מפשתן

נימויטין  יוסף בנחל. לטבול כדי ניכר מרחק הלכו – מניינים כמה – וכולם שם, היה לא הרי – סבל 64מקוה

הוא. גם לטבול הלך זאת ולמרות חולני, אדם היה ובכלל מעלות, ארבעים בן מחום

סריגה  עובדי אלה היו ברובם רצופים. ימים שלושה במשך עבדו לא הללו האנשים עבור 65כל שעבדו

זאת. גם עשו לא הם אלה בימים אך היומית, המכסה את לספק חייבים והיו ממשלתיים, מפעלים

זרים אנשים לחלוטין נטשו בעלי של האחרונים חייו ימי נמשכה בשני בעלי ובין ביניהם שההיכרות – אלה

כל  מבני אחד היה לפעם מפעם בביתנו. העת כל ושהו עבודתם, ואת בתיהם את – בלבד אחדים חודשים

שם. בנעשה מבט להעיף כדי הביתה הולך משפחה

שהיו  אנשים ביניהם היו כאלה. ושאינם מצוות שומרי מבוגרים, צעירים, נמנו לביתנו שהגיעו האנשים על

שאינם  לאלו החסידים בין המחלוקת בשל מסוכסכים שהיו ואחרים עסקים, בענייני זה עם זה קשות מסוכסכים

עולם  אל ונכנסו החול, ענייני את מעליהם הכל פשטו בעלי של השפעתו תחת כולם. התאחדו כאן אך חסידים,

יותר. נעלה
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ובנה 64) נפשות בהצלת עסק חנה, הרבנית ואת רלוי"צ את לשמש זכה נימויטין. שמואל ר' הרה"ח בהרה"ג דוד יוסף חיים ר' החסיד

תנש"א. אלול י"ד ש"ק ליל נפטר במסירותֿנפש. באלמאֿאטא בביתו מקוה
השבת.65) שמירת על שהקל דבר בבית, לעשות היה שניתן עבודה
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i"yx£‡O˙ Èk∑,קּבלה לּגלּגלת,לׁשֹון ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום לקּבל ּכׁשּתחּפץ אּלא ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מנינם  ותדע הּׁשקלים את ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל Û‚.יּתנּו Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ עין ּבֹו ׁשֹולט ׁשהּמנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְִִֵֶַַָ
ּדוד  ּבימי ׁשּמצינּו ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר .הרע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr f"hg y"ewl t"r)
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ההההּׁשּׁשּׁשּׁשקל קל קל קל  מחציתמחציתמחציתמחצית .... .... ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו |||| זהזהזהזה .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכפרפרפרפר איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹונתנונתנונתנונתנּוּוּוּו ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּתנּו ּכזה לֹו ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו רש"י)הראה ובפירוש יב־יג. (ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות הּקּב"ה ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהקׁשּו,
דנכרתים  ּכזה ּבחטא ּדלכאֹורה העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל דמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש

מטּבע? נתינת ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי מהּקּב"ה, רחמנא־לצלן לגמרי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל־ידי־זה
הּקּב"ה, עם קׁשר ּכזה לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ּדאף ללּמד הּׁשקל, מחצית ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָולכן
ואפילּו ׁשיהיה, מּצב ּבכל להּקּב"ה ׁשּקׁשּורה הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא פייערל") ("א "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאבל

ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק מסיר לא עבֹודה־זרה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחטא
מׁשקל  הּקּב"ה עׂשה זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו אׁש" ׁשל "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשר
ׁשל  ה"ּמטּבע נמצא ּגׁשמי, מטּבע ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ּבאֹות האדם ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּגׁשמי,

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן הּקּב"ה, עם הּפנימי הקׁשר - עזראעזראעזראעזרא....אׁש" אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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נישא  אל שם לעד טוב ברוך כל ישראל עם .
היא  פרשת תוך נכסה. פלא גלה ולציר עשה:

תשא: כי
החל על יב חּיּוב ׁשהּוא הּכּפּורים ּכסף לפרׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבעבּור  זה והזּכיר נדבה. היה ולא אחד, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּכל
ּכּפּורים. יעׂשה ּבׁשנה אחת ּכי למעלה, ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּכת ּוב
ּכאׁשר  ּבׁשנה, אחת יהיה ּכן ּגם הּכּפּורים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכסף

ּכ ואחר יעׂשּואפרׁש. ׁשּלא וכּנֹו, הּכּיֹור ן ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹ
לבּדם. הּצֹובאֹות מּמראֹות רק הּצּבּור ְְְְִִִִַַַַַַָמּנדבת
ּכי  הּסּמים, ּוקטרת הּמׁשחה ׁשמן הזּכיר ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹּגם
ׁשמן  ּובהזּכירֹו הביאּום. לבּדם ְְְְֱִִִִֶֶַַַָהּנׂשיאים 
הזּכיר  ּגם הּנמׁשחים. הּכלים הזּכיר ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָהּמׁשחה,

יעׂשה  ואׁשר הרֹוקח, ׁשהּוא  הּגדֹול  ֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּמן
ואהליאב. ּבצלאל והּוא הּמׁשּכן, ּכל ְְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָמעצתֹו
יעׂשּו ׁשּלא ּבתחּלה להזהירם הּׁשּבת, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹוהז ּכיר
הזּכיר  ּכן ואחר ּבׁשּבת. הּׁשם  מלאכת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל 
והצר ההר. מן רדּתֹו לפני מׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֻּתפּלת
לּמה  לדעת ּבתחּלה, העגל מעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהזּכיר
העגל, ּוׂשרפת רדּתֹו, הזּכיר ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהתּפּלל.
ּבעדם. ׁשנית להתּפּלל עֹוד, ההר אל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָוׁשּובּו
מּמחנה  אהלֹו להֹוציא מׁשה ּכעס ְְְֲֳִִִִֵֶַַַָֹוהזּכיר
מה  יסּפר הּכתּוב ּכי אֹומרים, ויׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל.
ׁשראה  מׁשה, ּכבֹוד  הזּכיר ּכן ואחר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּׁשהיה.
לּוחֹות, ויפסל ׁשּירד צּוהּו ּכן ואחר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּכבֹוד.

הּתנאים  והזּכיר ׁשנית. ּפעם הּׁשם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּוכתבם
ּבפרׁשת  הּכתּובים הם יׂשראל, עם ּברית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּכרת 
עֹור  קרן ּכי יזּכיר ּכן ואחר הּמׁשּפטים. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָואּלה
ּבידֹו. הּברית ולּוחֹות מההר, ּברדּתֹו ְְְְְִִֵַָָָָָּפניו
על  חּיּוב הּוא ּכּפּורים ּכסף ּכי אמר, ְִִִִֶֶַַַָָוהּגאֹון 
לא  אֹו מל ּכם ׁשּיס ּפרם ּבין  ׁשנה , ּבכל  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹיׂשראל 
ּבּמדּבר. מׁשה מׂשאת ּוראיתֹו מסּפרם. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹיּׂשא
ותּקּון  הּצּבּור, קרּבנֹות יקריבּו מּמּנּו ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַָָואמר,
הּסּמים, ּוקטרת מׁשחה ׁשמן ויעׂשּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהּכּיֹור.
ּבצלאל  רמז וזה לּסנהדרין. מּמּנּו יּנתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּגם
סֹוד  ּבעלי ׁשהם החֹוׁשבים מנהג ּכי ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָואהליאב.
ּבראׁש הּפרטים, ּבאּגרֹות לכּתֹוב ְְְְְִִִֶַַָָֹהחׁשּבֹון ,

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת כי תשא
ל, יג – זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית 
השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית 

השקל תרומה לה'

ביאור הענין דבשקלים הי' ענין לתקן העבר – חטא העגל, 
גרם  וזה  המן,  לשקלי  שקליהם  להקדים  לעתיד,  ענין  וכן 
לעתיד  ענין  וכן  העבר,  לתקן  ענין  יש  בזמנינו,  כן  פורים,  נס 
ועד  הגלות,  חשכת  ומהפכים  שמבטלים  הוא"  "ונהפוך 

שזוכים לגאולה העתידה.
בנוגע לנתינת מחצית השקל נאמר "לכפר על נפשותיכם", 
ועד  הכפרה.  ענין  נפעל  השקל  מחצית  נתינת  שע"י  היינו, 
שמבואר בירושלמי )שקלים פ"ב ה"ג( שמ"ש "כל העובר על 
הפקודים" קאי על אלו שחטאו בעגל, ונתינת מחצית השקל 
באה לכפר על חטא העגל. ולכן נאמר "זה יתנו" – כדי לבטל 
את חטא העגל שהתחיל באמירת "כי זה משה האיש גו' לא 
ידענו מה הי' לו". זאת אומרת, שע"י "זה יתנו" מהפכים את 
הענין ד"כי זה משה האיש לא ידענו גו'" )שבזה התחיל חטא 

העגל(, באופן דאתהפכא חשוכא לנהורא.
בנוגע  גם  פועל  ה"שקלים"  ענין  שכללות  מובן  ועפ"ז 
לשינוי ותיקון עניני העבר – ענין הכפרה, ועד לכפרה על חטא 

העגל, שזהו השורש דכל החטאים.
וע"י  זוהמתן,  פסקה  מ"ת  שבשעת  מארז"ל  ידוע  דהנה, 
חטא העגל חזרה כו' ]אבל אעפ"כ, מובן בפשטות שהזוהמא 
שחזרה ע"י חטא העגל אינה בדוגמת הזוהמא שהיתה קודם 
מ"ת ח"ו – כי בודאי ישנו חילוק עצום בין בנ"י לאוה"ע בענין 
כמ"פ  כמדובר  ב((,  פו,  שבת  )ראה  להלכה  בנוגע  )גם  זה 
בארוכה[, זאת אומרת, שלולי חטא העגל לא היתה אפשרות 
העגל.  מחטא  הוא  החטאים  ושורש  החטאים,  ענין  לכללות 
וזהו מ"ש "וביום פקדי ופקדתי", "אין פורענות כו' שאין בה 
מאחר  ובפרש"י(,  לד  לב,  )תשא  העגל"  עון  מפרעון  קצת 

שחטא העגל הוא השורש דכל החטאים.
שע"י  נפשותיכם"  על  ד"לכפר  שהפעולה  מובן  ומזה 
מחצית השקל )הכפרה על חטא העגל( שייכת בכל הזמנים – 
בנוגע לכללות ענין החטאים )ששרשם – חטא העגל(, היינו, 
שע"י נתינת מחצית השקל מתקנים את עניני העבר כו', ועד 
ששוללים ומבטלים לגמרי את כללות האפשרות לענין של 

חטא...
והנה, בנוגע לתיקון ושלימות העבר – ישנו ענין נוסף:

עבודת בנ"י בזמן הגלות אינה יכולה להיות בשלימות, זאת 
אומרת, ככל שהעבודה תהי' נעלית – הרי זה רק לפי ערך זמן 

הגלות, ובאמת אין עבודה זו בשלימות.
ובפשטות – בזמן הגלות ישנם כמה עניני עבודה שהנשמה 
הגלות  שבזמן  אומרת,  זאת  בהם,  להתעסק  יכולה  אינה 
זו היא חסרון בבריאות  והגבלה  מוגבלת הנשמה בעבודתה. 
הנשמה, וכאשר ישנו חסרון בבריאות הנשמה, הרי זה פועל 

גם חסרון בבריאות הגוף.
ומצב  הגלות במעמד  בזמן  נמצא  יהודי  גם כאשר  דהנה, 
הבריאות  ערך  לפי  רק  זה  הרי   – והגוף  הנשמה  דבריאות 
שיכולה להיות בזמן הגלות, אבל בערך למעמד ומצב האמיתי 

דבנ"י )ללא הגבלת הגלות( – הרי זה באופן של חסרון כו'.

יתכן  ולא  זה,  להיות חסרון  ואע"פ שבזמן הגלות מוכרח 
אמרינן,  לא  דעביד  כמאן  שאונס  ידוע  הרי   – אחר  באופן 

אע"פ שרחמנא פטרי'.
ועפ"ז מובן שככל שהעבודה תהי' באופן הכי נעלה – נדרש 
כללות הענין דתיקון ושלימות העבר, מאחר שנמצאים עדיין 

בזמן הגלות. וזה נפעל ע"י כללות הענין ד"מחצית השקל".
ועד"ז מובן בנוגע לפעולה דמחצית השקל בעבודת האדם 

– ביחס למצב העתיד:
ידוע מארז"ל )מגילה יג, סע"ב( "גלוי וידוע לפני מי שאמר 
לפיכך  ישראל,  על  שקלים  לשקול  המן  שעתיד  העולם  והי' 
הענין  שכללות  אומרת,  זאת  כו'",  לשקליו  שקליהם  הקדים 
דביטול גזירת המן, ובאופן ד"ונהפוך הוא" – נפעל ע"י נתינת 
מחצית השקל )שזהו התוכן דפ' שקלים( – "הקדים שקליהם 

לשקליו".
]ובפרט ע"פ המבואר בספרים שהמספר דמחצית השקל 
ד"עשרת  למספר  מתאים  הראשונה  בפעם  בנ"י  שנתנו 
אלפים ככר כסף" שרצה המן "לשקול על גנזי המלך ביהודים 

גו'"[.
והנה, כללות הענין דפורים הוא – "ונהפוך הוא", "החודש 
אשר נהפך". ובעבודת האדם קאי על כללות העבודה באופן 
את  ומהפכים  שמבטלים  היינו,  לנהורא.  חשוכא  דאתהפכא 

חשכת הגלות, ועד שזוכים לגאולה העתידה.
נפעל  השקל,  דמחצית  העבודה  כללות  ע"י  ובפשטות: 
כללות הענין ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ועד שזוכים 
גם  יתגלה  שאז   – השלישי  המקדש  בית  בנין  את  לראות 
המשכן שעשה משה רבינו, "משכן דאיקרי מקדש", כמבואר 
במדרז"ל שמעשה ידי משה הם נצחיים, ולכן, המשכן שעשה 
ונעלם,  נסתר  הוא  שעתה  אלא  עתה,  גם  קיים  רבינו  משה 

ולעתיד לבוא יתגלה.
דהנה, מה שהנצחיות שבמעשה ידי משה היא באופן של 
העלם )היינו, שהמשכן שעשה משה הוא נסתר ונעלם( – אין 
זה תכלית הכוונה, כי מהי התועלת שיש לבנ"י מזה שמעשה 
ידי משה הם בהעלם?! – ולכן, בהכרח לומר שתכלית הכוונה 

בזה היא – שלעתיד לבוא יתגלה המשכן שעשה משה.
ובדוגמת כללות ענין בריאת העולם – שאע"פ שגם קודם 
הכוונה  תכלית  אעפ"כ,  )בהעלם(,  בכח  העולם  הי'  הבריאה 
לכללות  בנוגע  ועד"ז  בפועל.  בא  הדבר  כאשר   – היא  בזה 
מטעי",  "נצר  הם  שבנ"י  אמנם  יודע  הקב"ה   – בנ"י  עבודת 
ועבודתם תהי' כדבעי וכו', אבל אעפ"כ, תכלית הכוונה בזה 
היא – כאשר הענין מתגלה מההעלם אל הגילוי, מהכח אל 

הפועל.
אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב"ה  שברא  מה  "כל  וכמרז"ל 
זאת  עשיתיו",  אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  שנאמר  לכבודו, 
בפועל,  הבריאה  ע"י  נעשה  הקב"ה  של  כבודו  גילוי  אומרת, 
הבריאה,  עולם  ד"בראתיו",  הענין  מספיק  לא   – גופא  ובזה 
ולא מספיק הענין ד"יצרתיו", עולם היצירה, אלא זקוקים גם 
לענין ד"עשיתיו" – עולם העשי', ואדרבה: בעולם העשי' הרי 

זה נפעל באופן של הוספה – "אף עשיתיו".
 – ועבודתנו  במעשינו  תלויים  הענינים  שכל  ומאחר 

המשך בעמוד טפ
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i"yx£‡O˙ Èk∑,קּבלה לּגלּגלת,לׁשֹון ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום לקּבל ּכׁשּתחּפץ אּלא ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מנינם  ותדע הּׁשקלים את ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל Û‚.יּתנּו Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ עין ּבֹו ׁשֹולט ׁשהּמנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְִִֵֶַַָ
ּדוד  ּבימי ׁשּמצינּו ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר .הרע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
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ההההּׁשּׁשּׁשּׁשקל קל קל קל  מחציתמחציתמחציתמחצית .... .... ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו |||| זהזהזהזה .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכפרפרפרפר איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹונתנונתנונתנונתנּוּוּוּו ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּתנּו ּכזה לֹו ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו רש"י)הראה ובפירוש יב־יג. (ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות הּקּב"ה ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהקׁשּו,
דנכרתים  ּכזה ּבחטא ּדלכאֹורה העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל דמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש

מטּבע? נתינת ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי מהּקּב"ה, רחמנא־לצלן לגמרי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל־ידי־זה
הּקּב"ה, עם קׁשר ּכזה לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ּדאף ללּמד הּׁשקל, מחצית ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָולכן
ואפילּו ׁשיהיה, מּצב ּבכל להּקּב"ה ׁשּקׁשּורה הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא פייערל") ("א "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻאבל

ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק מסיר לא עבֹודה־זרה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחטא
מׁשקל  הּקּב"ה עׂשה זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו אׁש" ׁשל "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשר
ׁשל  ה"ּמטּבע נמצא ּגׁשמי, מטּבע ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ּבאֹות האדם ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּגׁשמי,

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן הּקּב"ה, עם הּפנימי הקׁשר - עזראעזראעזראעזרא....אׁש" אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
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נישא  אל שם לעד טוב ברוך כל ישראל עם .
היא  פרשת תוך נכסה. פלא גלה ולציר עשה:

תשא: כי
החל על יב חּיּוב ׁשהּוא הּכּפּורים ּכסף לפרׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבעבּור  זה והזּכיר נדבה. היה ולא אחד, ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּכל
ּכּפּורים. יעׂשה ּבׁשנה אחת ּכי למעלה, ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּכת ּוב
ּכאׁשר  ּבׁשנה, אחת יהיה ּכן ּגם הּכּפּורים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכסף

ּכ ואחר יעׂשּואפרׁש. ׁשּלא וכּנֹו, הּכּיֹור ן ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹ
לבּדם. הּצֹובאֹות מּמראֹות רק הּצּבּור ְְְְִִִִַַַַַַָמּנדבת
ּכי  הּסּמים, ּוקטרת הּמׁשחה ׁשמן הזּכיר ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹּגם
ׁשמן  ּובהזּכירֹו הביאּום. לבּדם ְְְְֱִִִִֶֶַַַָהּנׂשיאים 
הזּכיר  ּגם הּנמׁשחים. הּכלים הזּכיר ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָהּמׁשחה,

יעׂשה  ואׁשר הרֹוקח, ׁשהּוא  הּגדֹול  ֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּמן
ואהליאב. ּבצלאל והּוא הּמׁשּכן, ּכל ְְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָמעצתֹו
יעׂשּו ׁשּלא ּבתחּלה להזהירם הּׁשּבת, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹוהז ּכיר
הזּכיר  ּכן ואחר ּבׁשּבת. הּׁשם  מלאכת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל 
והצר ההר. מן רדּתֹו לפני מׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֻּתפּלת
לּמה  לדעת ּבתחּלה, העגל מעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהזּכיר
העגל, ּוׂשרפת רדּתֹו, הזּכיר ּכן ואחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָהתּפּלל.
ּבעדם. ׁשנית להתּפּלל עֹוד, ההר אל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָוׁשּובּו
מּמחנה  אהלֹו להֹוציא מׁשה ּכעס ְְְֲֳִִִִֵֶַַַָֹוהזּכיר
מה  יסּפר הּכתּוב ּכי אֹומרים, ויׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל.
ׁשראה  מׁשה, ּכבֹוד  הזּכיר ּכן ואחר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּׁשהיה.
לּוחֹות, ויפסל ׁשּירד צּוהּו ּכן ואחר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּכבֹוד.

הּתנאים  והזּכיר ׁשנית. ּפעם הּׁשם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּוכתבם
ּבפרׁשת  הּכתּובים הם יׂשראל, עם ּברית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּכרת 
עֹור  קרן ּכי יזּכיר ּכן ואחר הּמׁשּפטים. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָואּלה
ּבידֹו. הּברית ולּוחֹות מההר, ּברדּתֹו ְְְְְִִֵַָָָָָּפניו
על  חּיּוב הּוא ּכּפּורים ּכסף ּכי אמר, ְִִִִֶֶַַַָָוהּגאֹון 
לא  אֹו מל ּכם ׁשּיס ּפרם ּבין  ׁשנה , ּבכל  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹיׂשראל 
ּבּמדּבר. מׁשה מׂשאת ּוראיתֹו מסּפרם. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹיּׂשא
ותּקּון  הּצּבּור, קרּבנֹות יקריבּו מּמּנּו ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַָָואמר,
הּסּמים, ּוקטרת מׁשחה ׁשמן ויעׂשּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהּכּיֹור.
ּבצלאל  רמז וזה לּסנהדרין. מּמּנּו יּנתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּגם
סֹוד  ּבעלי ׁשהם החֹוׁשבים מנהג ּכי ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָואהליאב.
ּבראׁש הּפרטים, ּבאּגרֹות לכּתֹוב ְְְְְִִִֶַַָָֹהחׁשּבֹון ,
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ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם לב)ׁשּנכנס ּדבר,(לקמן ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ואי  עליו. חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּפסק,
ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר א)אפׁשר והּמׁשּכן (במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם נעׂשּו(לקמן הּזה ּומהּמנין וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים לח)האדנים, ּבתחּלת (לקמן אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת "ויהי  : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

אפׁשר  וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנדבתן
העדה  ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבׁשניהם

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, א)נאמר וחמׁש(במדבר אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ
נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמאֹות
ׁשּתי  היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובּׁשנּיה

ּבמּסכ  ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ּבּׁשנּיה ׁשנים, והּוקם ּבראׁשֹונה הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשני  נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתחּדׁשה

אחת, ּבׁשנה להם,הּמנינים לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבאּיר  ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚBÓ„.ונצט ּוּו Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ
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ּדּדּדּדברברברבר ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפלפלפלפל .... .... לצאןלצאןלצאןלצאן טז)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּבׁשעת זאביםזאביםזאביםזאביםואּלּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּכן  ּדבר, מּכת נקט לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, נאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל ְְְְֱֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחטא
(ׁשהרי  אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה ּכן ּׁשאין מה מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהרֹועה

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר עזראעזראעזראעזרא....ּתפקידֹו אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶַַַֹֹ

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד לכּיֹור ∑BpÎÂ.ּכמין מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, .ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ
‰ˆÁ¯Ï∑ הּכּיֹור על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑ והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מּׁשּום ּבינּתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו מ)הּכּיֹור :(לקמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הא  מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ"ואת

ּבזבחים  ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא מׁשּו עזראעזראעזראעזרא.....ּכיצד? אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(èé):íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«
i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ ידיו מקּדׁש היה אחת ורגלים?ּבבת ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומקּדׁשן  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו עזראעזראעזראעזרא.....מּניח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר (תורת הערּבים : ּובין ּפר ׁשחרית מּדם להּזֹות אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ולקחּת ּפקּודי,טז אּלה ּבפרׁשת מפרׁש זה . ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכּפּורים, ּכסף על רק עֹומד אינּנּו הּמׁשּכן ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכי

יׂשראל: לבני ְְִִִֵֵָָזּכרֹון
וידּבר  הּוא:יז ּפרׁשה ּתחּלת . ְְִֵַַַָָָ

ּכּנֹו ועׂשית. מכֹונֹות יח והעד, מכֹונתֹו. ּכמֹו . ְְְְְִֵַָָָָ

אהל  ּבין ּכתּוב ׁשהּוא  ּבעבּור והּנה ְְֲִֵֵֶֶַָֹֹֹׁשלמה.
אינּנּו הּמזּבח ּכי לאֹות הּמזּבח, ּובין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמֹועד
אליו. קרֹוב הּוא רק האהל, ּפתח אל ֵֶֶֶַַָָָָֹסמּו
הּכּיֹור  והיה הּקטרת. מזּבח לנכח ּבאמצע, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹוהּנֹו
הּצדדים. לאחד נֹוטה הּמזּבח, ּובין  האהל  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבין 

אין  הּסברא, ּדר על ּכי הּכתּוב, הזּכירֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
הּקטרת, מזּבח נכח הּכּיֹור להיֹות נֹוטה ְְְִִִֶַַַַַַַָֹֹהּדעת 

הּכּפרת: מקֹום לנכח ְְֶֶַַַֹֹׁשהּוא
ורחצּו ּבעבּור יט הּכּיֹור, צֹור הזּכיר . ְְֲֲִִִֶַַָ

ולא  ודֹורֹותיהם. ּובניו אהרן ׁשהם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹהמׁשרתים 

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i oey`x meil inei xeriy
אחּזה  ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ‰Ï˜M.הּקדׁש, ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ הּוא ּכּמה ל ּפרׁש .עכׁשו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְֵַַַָָ

‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא וכּכרֿלחם : ּכסף ‰Ï˜M."לאגֹורת ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ ׁשהּׁשקל ≈»ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֶֶֶַ
אּלא  מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' ׁשתּות,הּׁשלם עליו והֹוסיפּו ּומחצית ּבאּו ּכסף, מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

לה' ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה .הּׁשקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr f"hg y"ewl t"r)

EpYi | df - zFpFr zxRkA mixcb ipW§¥§¨¦§©¨©£¤´¦§À

ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו ּכּכּכּכזהזהזהזה ללללֹוֹוֹוֹו ואמרואמרואמרואמר .... .... אאאאׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשלללל מטמטמטמטּבּבּבּבעעעע ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ללללֹוֹוֹוֹו רש"י)הראההראההראההראה ובפירוש יג. (ל, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא? אׁש ּבדמּות הּמטּבע לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוצרי

יׂשראל. לבני נפׁשֹו" 'ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויׁש
ּבאׁש, ּכלי טבילת ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק דהמים ּבּמים, טבילה א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה

חדׁשה. למציאּות הּכלי את מׁשּנה אּלא הּכלי טמאת מסירה רק לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻדהאׁש
מעל  החטא טמאת ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי על ּכּפרה א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על ּבכּפרה כן ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוּכמֹו

מׁשּתּנית. הּנפׁש אּלא החטא ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאדם.
מחצית  ידי על ּפעלּו וזה הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה ּכּפרה ּבעינן העגל, חטא על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָולכן

עזראעזראעזראעזרא....הּׁשקל. אבןאבןאבןאבן ֶֶַ

(ãé)ïzé äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−
:ýåýé úîeøz§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ אנׁשים ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן לּמד. ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)ì÷Mä úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì̈¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ּתּנגפּו ג'ׁשּלא ּכאן להם ׁשרמז לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. ידי על ¿«≈««¿…≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכל  וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ג' ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתרּומֹות,

ׁשּנאמר הּכּכר , למאת ועלה הּׁשקל מחצית ואחד לח)אחד נעׂשּו(לקמן ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי "וכסף : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּמנין  הּוא הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם ׁשּמנאן מנין, ידי על היא אף והּׁשנית וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהאדנים,

הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת א)האמּור והן (במדבר הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ונתנּו הּׁשנית", ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
על  "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ועׁשירים, ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻלקנֹות

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא והּׁשליׁשית, ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות לה)נפׁשתיכם", מ (לקמן "ּכל ּתרּומת : רים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה ולא ּונחׁשת" עזראעזראעזראעזרא.....ּכסף אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

(æè)zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´
ïBøkæì ìàøNé éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò BúàŸ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ

:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑ מּפני העגל, מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ÚÊÈ¯טו  ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈

Ï‡¯NÈטז  Èa ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È·Ï È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

יׁש הּפרטים. מן הּנחּבר הּכלל יכּתבּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהאּגרֹות
ּבעבּור  ּדוד, ּבימי ׁשהיתה הּמּגפה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹומרים
היא  אמת, זה ואם נפׁשם. ּכֹופר נתנּו ְְְֱִִֶֶֶֶַָָֹׁשּלא
ּכי  אֹותם. ּבפקד וטעם  הּגאֹון: על ְְְִִַַַַָָָֹּתׁשּובה
יבא  אז הּפקידה ּברגע ּכפרם, יּתנּו לא ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹאם

ּבצאת  ּכפרם, יּתנּו לא אם אמר, ויפת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנגף.
האֹויב: לפני יּנגפּו ויסּוּפרּו, ְְְְִִִִֵֵַָָָָלּמלחמה

זה  אֹותּה:יג ּתעׂשה אׁשר וזה ּכמֹו, הּׁשעּור. . ְְֲֲִֶֶֶֶַַָ
והם וטעם עׂשרים. מּׁשנֹותם ׁשעברּו העֹובר. ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּתמים  האדם הּוא אז ׁשנים, ׁשבּועֹות ׁשלׁשה ְְְִִָָָָָָָֹּכמֹו

ואּלה  ּבקֹומה. עֹוד יגּבּה לא ּגּופֹו ּגם ְְְִֵֶַַַַָֹּדעת.
הּפקּודים. ּכל הם: חרּוב ּגרּגרֹות ְְְִֵֵַַַָָהּגרֹות

ֲִַהּפֹועלים:
העׁשיר  ימעיט,טו ולא ירּבה לא טעם הזּכיר . ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹ

הּוא: נפׁש ּכפר ִֶֶֶֹּכי



מי `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i oey`x meil inei xeriy
ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם לב)ׁשּנכנס ּדבר,(לקמן ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ואי  עליו. חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּפסק,
ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר א)אפׁשר והּמׁשּכן (במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם נעׂשּו(לקמן הּזה ּומהּמנין וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים לח)האדנים, ּבתחּלת (לקמן אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת "ויהי  : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

אפׁשר  וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנדבתן
העדה  ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבׁשניהם

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, א)נאמר וחמׁש(במדבר אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ
נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמאֹות
ׁשּתי  היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובּׁשנּיה

ּבמּסכ  ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ּבּׁשנּיה ׁשנים, והּוקם ּבראׁשֹונה הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשני  נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתחּדׁשה

אחת, ּבׁשנה להם,הּמנינים לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבאּיר  ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚBÓ„.ונצט ּוּו Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפלפלפלפל .... .... לצאןלצאןלצאןלצאן טז)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּבׁשעת זאביםזאביםזאביםזאביםואּלּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּכן  ּדבר, מּכת נקט לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, נאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל ְְְְֱֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחטא
(ׁשהרי  אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה ּכן ּׁשאין מה מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהרֹועה

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר עזראעזראעזראעזרא....ּתפקידֹו אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶַַַֹֹ

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד לכּיֹור ∑BpÎÂ.ּכמין מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, .ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ
‰ˆÁ¯Ï∑ הּכּיֹור על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑ והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מּׁשּום ּבינּתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו מ)הּכּיֹור :(לקמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הא  מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ"ואת

ּבזבחים  ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא מׁשּו עזראעזראעזראעזרא.....ּכיצד? אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(èé):íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«
i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ ידיו מקּדׁש היה אחת ורגלים?ּבבת ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומקּדׁשן  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו עזראעזראעזראעזרא.....מּניח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר (תורת הערּבים : ּובין ּפר ׁשחרית מּדם להּזֹות אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ולקחּת ּפקּודי,טז אּלה ּבפרׁשת מפרׁש זה . ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכּפּורים, ּכסף על רק עֹומד אינּנּו הּמׁשּכן ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכי

יׂשראל: לבני ְְִִִֵֵָָזּכרֹון
וידּבר  הּוא:יז ּפרׁשה ּתחּלת . ְְִֵַַַָָָ

ּכּנֹו ועׂשית. מכֹונֹות יח והעד, מכֹונתֹו. ּכמֹו . ְְְְְִֵַָָָָ

אהל  ּבין ּכתּוב ׁשהּוא  ּבעבּור והּנה ְְֲִֵֵֶֶַָֹֹֹׁשלמה.
אינּנּו הּמזּבח ּכי לאֹות הּמזּבח, ּובין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמֹועד
אליו. קרֹוב הּוא רק האהל, ּפתח אל ֵֶֶֶַַָָָָֹסמּו
הּכּיֹור  והיה הּקטרת. מזּבח לנכח ּבאמצע, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹוהּנֹו
הּצדדים. לאחד נֹוטה הּמזּבח, ּובין  האהל  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבין 

אין  הּסברא, ּדר על ּכי הּכתּוב, הזּכירֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
הּקטרת, מזּבח נכח הּכּיֹור להיֹות נֹוטה ְְְִִִֶַַַַַַַָֹֹהּדעת 

הּכּפרת: מקֹום לנכח ְְֶֶַַַֹֹׁשהּוא
ורחצּו ּבעבּור יט הּכּיֹור, צֹור הזּכיר . ְְֲֲִִִֶַַָ

ולא  ודֹורֹותיהם. ּובניו אהרן ׁשהם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹהמׁשרתים 
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(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזר ּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל עזראעזראעזראעזרא.....חּוץ אבןאבןאבןאבן »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)äéìk-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨
:úøèwä çaæî úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו לכלי מׁשיחה הראּוי ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשרת,

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין, אין – להם כט)ראּוי יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשּכן  מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע
ּגדּלתן, ח ּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻוכהנים

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ו)ּוׁשאר ּכלׁשֹו(עמוס ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", ׁשמנים עברית "וראׁשית עזראעזראעזראעזרא.....ן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

(àì)äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬
:íëéúøãì éì äæ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו לֹוגין ∑Ê‰.מּכאן ּתריסר ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְִִִֵַַָ
עזראעזראעזראעזרא....הוּו .אבןאבןאבןאבן ֲ

(áì)àì íãà øNa-ìòeäîk eNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷́Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑ הּׁשמן מן …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»ִֶֶַ
עצמֹו e‰Ók.הּזה eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e∑(ה הּללּו,(כריתות סממנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְֶַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת אין לפי זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס.Bzk˙Ó·e∑ּכמֹו חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון ׁשל (לעיל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", "מתּכנת : ְִֶֶַַָָָָ¿«¿À¿ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

עזראעזראעזראעזרא.....קטרת  אבןאבןאבןאבן ְֶֹ

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

dxezd lr `xfr oa`

ּומׁשחּת והזּכיר כו הּמׁשּכן. ּכֹולל מֹועד. אהל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
הארֹון: והּוא ּבאהל, ׁשהּוא ְְִֶֶַָָָָֹהּנכּבד

ואת  הּגדֹול,כז הּוא ּכי ּתחּלה הּׁשלחן הזּכיר . ְְְְִִִִֶַַָָָֻ
ׁשּיׁש המנֹורה, ּכן ואחר רּבים. ּכלים לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָויׁש

רּבים: ּכלים ִִֵַָלּה
העֹולה  מזּבח ואת רּבים:כח ּכלים לֹו יׁש . ְְִִִֵֵֶַַָָ

וקּדׁשּת ּכל כט וטעם הּמׁשחה: ּבׁשמן . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
ּבׂשר  איׁש יּׂשא הן מן נלמדּנּו ּבהם. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּנֹוגע

ּכי  ּכמׁשמעֹו. ׁשהּוא הּפׁשט דר על ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹקדׁש,
אֹו ּבנזיד  אֹו ּבלחם הּקדׁש ּבׂשר יּגע ְְְִִִֶֶֶַַַָֹאם
יקּדׁש. מאכל, ּבכל אֹו ּבׁשמן אֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָּביין
קדׁש ּכתּוב ּבֹו ׁשּגם העֹולה, מזּבח ְְִֶֶַַָָָָָֹוככה

ִָָקדׁשים:
ּבניו  ואת אחרים:ל לא לבּדם . ְְֲִֵֶַָָָֹ

זה  יהיה קדׁש מׁשחת ׁשמן ׁשּנעׂשה לא ּכל . ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אהרן: זרע למׁשח זה, ְְְֲִֶֶֶַַַַֹֹֹּבמתּכנת

ייס לא ּכמֹולב ייס ּכי מרינֹוס, רּבי אמר . ְִִִִִַַָָָָֹ
וּיּוׂשם. ּכמֹו ּבארֹון, וּייׂשם וכמֹוהּו, .ְְִֶַַָָָָָיּוס
ׁשמן  לסּו היה יׂשראל מנהג ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהּטעם,
לא  וׁשמן ּכתּוב, כן ּכי הּנקבֹות. ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּזכרים,
ּכי  אף לּכהן, אסּור הּׁשמן, מּזה ולסּו .ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹתסּו
ראׁש על יּוצק הּמׁשחה ׁשמן ּכי ְֲִִִֵֶֶַַַַָֹלאחרים,

הּנזּכרים הּבׂשמים ּובמתּכנּתֹו. ְְְְְִִִִַַַַַָָָֻהּמׁשיח:
ְְִָָּובמׁשקלם:

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i oey`x meil inei xeriy
אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח e˙ÓÈ.ּכהן ‡ÏÂ∑,ּכללּות נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם לאו הא ּומּכלל ְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ¿…»Àְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

הן  ׁשֹומע אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.אּתה ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא עזראעזראעזראעזרא.....מֹועד, אבןאבןאבןאבן ֵֵַַָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(àë)-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ אּלא ׁשמענּו לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְִֵַַַָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)úBàî Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´¥½
íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤

:íéúàîe íéMîç£¦¦¬¨¨«¦
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑,וטעם טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּטֹוב  מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ÌÈ˙‡Óe.ויׁש ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ∑הבאתֹו ּתהא מחצית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒְֲֲִֵַָָ
מרּֿדר  ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, היא חמּׁשים הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, ּבכריתֹותלהביאֹו ׁשנּויה ה)וכ ׁשל ∑ÌN·Œ‰˜e.(דף קנה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ¿≈…∆ֶֶָ
ּבׂשם  לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ÌÈ˙‡Óe.ּבׂשם, ÌÈMÓÁ∑ מׁשקל עזראעזראעזראעזרא.....ּכּלֹוס אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒְִַַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«
i"yx£‰c˜Â∑ קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש אֹומר:∑‰ÔÈ.ׁשם מאיר רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָ

סּפק? אינֹו העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ׁשראּום ּבֹו את אּלא יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ּכ ואחר העּקרין הּׁשמן, מעל עזראעזראעזראעזרא.....לּׁשמן אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(äë)äNòî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷øŸ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑ למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, והּטעם הּוא, ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ּכמֹווהרי (ישעיה ואינֹו …«ƒ¿««ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוכמֹונא) הּים", "רגע מב): מּזה,(שם קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע אֹו: ריח אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מרקחת  קרּוי Á˜¯Ó˙.טעם, Á˜¯∑ ותערֹובֹות אמנּות ידי על העׂשּוי ¯˜Á.רקח ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ְִַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

dxezd lr `xfr oa`

ּכן, יעׂשה לבּדֹו הּוא ּכי עּתה, מׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹהזּכיר
ּבׁשעת זה הזּכיר אבל חי. היֹותֹו ימי ְְְֱֲִִִֵֶַַָָּכל

ֲֶַמעׂשה:
ּבבאם  ּכי כ מים, רחיצת הּטעם מים. ירחצּו . ְְְֲִִִִִַַַַַַָֹ

רּבים: וכמֹוה ּו הּפֹועלים. הם ורגליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָידיהם 
ורחצּו אֹוכא ּתמיד . כן  ׁשּיעׂשּו אחרת, ּפעם  . ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ

מות: ּבני הם כן , יעׂשּו לא אם ּכי זה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹהז ּכיר
וידּבר  עצמּה:כב ּבפני ּפרׁשה . ְְְִֵֵַַַָָָָ

ל קח ואּתה לכם כג ּוקחּו .ֿלל ּכדר . ְְְְְֶֶֶֶַַָָ
ׂשרף. ל עׂשה ּכמֹוהּו הּפׁשט, ּדר ועל ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹצאן.

מר. ּומּלת הלׁשֹון: ּדר ּכן ּכי .ל ּפסל ְְִִֵֶֶַַַָָָּגם
אינּנּו והּנה מֹוש''ק. ּתרּגמּה והּגאֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָקׁשה.
אּולי  טֹוב, ריח לֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ִִֵֵֵֵֶַַַַמעצים,
ּכתּוב  ּכי מהּבׂשמים. הּכתּוב הפרידֹו זה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבעבּור
מלּקט. הּוא והּנה ּבׂשמי. עם מֹורי ְְְִִִִִִֵָָָֻאריתי
ּבגרֹון  נעׂשה הּוא ּכי  אֹותֹו, הּמביאים ְְְְֲִִִִִַַָואֹומרים
ּכן  אּולי מר. נטפּו וידי ּכתּוב , והּנה ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּצבי.
ׁשּיּקח  ראׁש, ּבׂשמים וטעם לח. ּבהיֹותֹו ְְְִִֶַַַַָֹֻהּוא
מהּנׁשאר  הּנכּבד הּוא ּכי ּבׂשם, מּכל ְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹהראׁש
טעם  מה ּבׂשם, קּנמן ׁשאמר ואחר ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבאחרֹונה.

הּקנה. ּכן גם מהּנבחר. ׁשּיהיה אּולי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלהזּכירֹו.
ׁשוה, הּכל מׁשקל  ּכי אמרּו ז''ל ְְְְִִֵֶַַַַָָֹוקדמֹונינּו
הזּכיר  לּמה טעם , ידענ ּו לא רק  נק ּבל. ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹוככה
אין  ּכי אבין. לא החצאים וטעם ְֲֲִִִִֵַַַַָָֹמחציתֹו.
ּדבר  ּכל על להֹוסיף יׁשמעאל ארץ ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמנהג
ּבכל  ּכי ואף חרּדל. ּכמׁשקל אפילּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשּיּׁשקל,

רֹוקח: ֲֵֵַַמעׂשה
וקּדה  קציעה:כד ׁשהיא ידענּו מהּקּבלה . ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ועׂשית  קטרת:כה מקטר ּכמֹו מרקחת. רקח . ְְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
זה: אחר ׁשּמזּכיר הּוא קדׁש. מׁשחת ׁשמן ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹוטעם 
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(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזר ּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל עזראעזראעזראעזרא.....חּוץ אבןאבןאבןאבן »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)äéìk-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨
:úøèwä çaæî úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו לכלי מׁשיחה הראּוי ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשרת,

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין, אין – להם כט)ראּוי יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשּכן  מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע
ּגדּלתן, ח ּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻוכהנים

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ו)ּוׁשאר ּכלׁשֹו(עמוס ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", ׁשמנים עברית "וראׁשית עזראעזראעזראעזרא.....ן אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦«

(àì)äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬
:íëéúøãì éì äæ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו לֹוגין ∑Ê‰.מּכאן ּתריסר ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְִִִֵַַָ
עזראעזראעזראעזרא....הוּו .אבןאבןאבןאבן ֲ

(áì)àì íãà øNa-ìòeäîk eNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷́Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑ הּׁשמן מן …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»ִֶֶַ
עצמֹו e‰Ók.הּזה eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e∑(ה הּללּו,(כריתות סממנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְֶַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת אין לפי זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס.Bzk˙Ó·e∑ּכמֹו חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון ׁשל (לעיל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", "מתּכנת : ְִֶֶַַָָָָ¿«¿À¿ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

עזראעזראעזראעזרא.....קטרת  אבןאבןאבןאבן ְֶֹ

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿
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ּומׁשחּת והזּכיר כו הּמׁשּכן. ּכֹולל מֹועד. אהל . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
הארֹון: והּוא ּבאהל, ׁשהּוא ְְִֶֶַָָָָֹהּנכּבד

ואת  הּגדֹול,כז הּוא ּכי ּתחּלה הּׁשלחן הזּכיר . ְְְְִִִִֶַַָָָֻ
ׁשּיׁש המנֹורה, ּכן ואחר רּבים. ּכלים לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָויׁש

רּבים: ּכלים ִִֵַָלּה
העֹולה  מזּבח ואת רּבים:כח ּכלים לֹו יׁש . ְְִִִֵֵֶַַָָ

וקּדׁשּת ּכל כט וטעם הּמׁשחה: ּבׁשמן . ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
ּבׂשר  איׁש יּׂשא הן מן נלמדּנּו ּבהם. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּנֹוגע

ּכי  ּכמׁשמעֹו. ׁשהּוא הּפׁשט דר על ְְְִֶֶֶֶַַַָָֹקדׁש,
אֹו ּבנזיד  אֹו ּבלחם הּקדׁש ּבׂשר יּגע ְְְִִִֶֶֶַַַָֹאם
יקּדׁש. מאכל, ּבכל אֹו ּבׁשמן אֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָּביין
קדׁש ּכתּוב ּבֹו ׁשּגם העֹולה, מזּבח ְְִֶֶַַָָָָָֹוככה

ִָָקדׁשים:
ּבניו  ואת אחרים:ל לא לבּדם . ְְֲִֵֶַָָָֹ

זה  יהיה קדׁש מׁשחת ׁשמן ׁשּנעׂשה לא ּכל . ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אהרן: זרע למׁשח זה, ְְְֲִֶֶֶַַַַֹֹֹּבמתּכנת

ייס לא ּכמֹולב ייס ּכי מרינֹוס, רּבי אמר . ְִִִִִַַָָָָֹ
וּיּוׂשם. ּכמֹו ּבארֹון, וּייׂשם וכמֹוהּו, .ְְִֶַַָָָָָיּוס
ׁשמן  לסּו היה יׂשראל מנהג ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהּטעם,
לא  וׁשמן ּכתּוב, כן ּכי הּנקבֹות. ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּזכרים,
ּכי  אף לּכהן, אסּור הּׁשמן, מּזה ולסּו .ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹתסּו
ראׁש על יּוצק הּמׁשחה ׁשמן ּכי ְֲִִִֵֶֶַַַַָֹלאחרים,

הּנזּכרים הּבׂשמים ּובמתּכנּתֹו. ְְְְְִִִִַַַַַָָָֻהּמׁשיח:
ְְִָָּובמׁשקלם:



yz`מד ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i oey`x meil inei xeriy

(æì)íëì eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì):åénòî úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−¥«©¨«
i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה עזראעזראעזראעזרא.....אבל אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäé§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאל לעׂשֹות עזראעזראעזראעזרא.....את אבןאבןאבןאבן »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)úòãáe äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ׁשּלמד ∑e·˙·e‰.מה ּדברים מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר .מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵֶַָָָָ
˙Ú„·e∑הּקדׁש עזראעזראעזראעזרא.....רּוח אבןאבןאבןאבן ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:äëàìî§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אמן,(ישעיה קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳֳֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
נּגר  קרּוי עץ ועביּה∑lÓÏ‡˙.וחרׁש האבן מֹוׁשב למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת .להֹוׁשיבּה ְֳֵַָָָ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ּתעׂשה  אׁשר והּקטרת לא לז למׁשה: רמז . ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
.ל ּתהיה קדׁש מדּבר: יׂשראל עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹתעׂשּו.
עֹולם  ימֹות זכֹור ּכמֹו, יׂשראל. לכל אֹו ְְְְְִֵֵַָָָֹלּכהן

ִּבינּו:
איׁש הזּכיר לח ּכן ואחר ּבתחּלה, הזהיר . ְְְְִִִִִִִֵַַָ

ּכּמׁשּפט: ְִֶַָָֹהענׁש
וידּבר  ּבצלאל א נבחרּו לּמה הּגאֹון, אמר . ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

יהּודה, מּבני ּבצלאל ּכי והׁשיב, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָואהליאב .
אהליאב  ּגם אריה. לגּור יעקב ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָֹׁשהמׁשילֹו
והאריה  אריה. לגּור מׁשה ׁשהמׁשילֹו ּדן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמּבני
ּדרׁש וזה הּבית. היה וככה מאחֹוריו, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָצר
הּבית. ּבנּו לא ואהליאב ּבצלאל ּכי ְְְֳִִִֵֵַַַַָָָֹהּדֹורׁש,

טעם  ואין ׁשוה. היה ׁשעׂשּו, הּמׁשּכן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹורחב
ּביׂשראל  היה ׁשּלא ּבעב ּור נבחרּו ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹלׁשאלתֹו,

ְֶּכמֹוהם:
ראה  והּטעם ב ּבצלאל. הּוא והּקרּוא ּכבֹוד. ּבעין . ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָ

ועל  הּמׁשּכן. לעׂשֹות ּכמֹוהּו ׁשאין ּבׁשמֹו, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָקראתי
חצרֹון, ּבן ּכלב אינּנּו יפּונה ּבן ּכלב הּפׁשט, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדר

יבינּו: והּמׂשּכילים ּגמּורֹות. ְְְְִִִִַַָָּבראיֹות
אֹותֹו ואמּלא רּוח ג מלא נּון ּבן ויהֹוׁשע ּכמֹו . ְֲִִֵֵַַַָָֻ

ּופרּוׁשֹו, ה'. רּוח עליו  ונחה וכתּוב, ְְְֵַָָָָָָָחכמה.
ּובינה. חכמה רּוח והיא ה', רּוח היא ְְִִִַַַָָָמה
מֹוח  ּבאחרֹונית האצּורֹות הּצּורֹות היא ְְֲֲִִַַַַָָָהחכמה 
ּבין. מּגזרת ּבינה ּגם ּתבּונה, ּומּלת ְְִִִִִַַַָָָֹהראׁש.

ּובין  הּדעת צּורת ּבין העֹומדת הּצּורה ְִֵֵֶֶַַַַַָָוהיא
ּבמֹוח  האמצעי הּנקב ּכנגד החכמה, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָצּורת
והּדעת  האחרֹון. הּנקב ּכנגד החכמה ּכי ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהראׁש.
מההרּגׁשֹות. הּמצח על הּמח ּבנקבי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹהּמתחּברת 
אלתכ''ייל. הּדעת קֹורין  יׁשמעאל ְְִִֵַַַָָּובלׁשֹון
אל''חכמה. והחכמה אל''פכרה: ְְְְְַַַָָָָָוהּתבּונה
ּבחׁשּבֹון  חכמה ּכל מלא היה ּבצלאל ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָוהּנה
וחכמת  ׁשמים, ּומלאכת וערכים, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָּומּדֹות 
על  ּיתרֹון ל ֹו והיה הּנׁשמה. וסֹוד ְְְְִַַַָָָָָהּתֹולדֹות
ּכי  מלאכה. ּכל יֹודע ׁשהיה ּדֹורֹו, אנׁשי ְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל
אחת. מלאכה אפילּו ידעּו לא לב, חכמי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹרּבים

ּבוי''ו: מלאכה ּובכל ּכתּוב, ּכן ְְְֵַָָָָָעל

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i oey`x meil inei xeriy

(âì)úøëðå øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®§¦§©−
:åénòî¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑ מׁשה ׁשל Ê¯.מאֹותֹו ÏÚ∑ ּומלכּות ּכהּנה צר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאינֹו אבןאבןאבןאבן «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå|úìçLe ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑לֹו קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְְְְֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אּונקלֹוס:∑ÏÁLe˙.טריאק"ה  ׁשּתרּגם וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
יקל ∑aÏÁÂ‰.'וטּופרא' ׁשּלא ללּמדנּו, הּקטרת, סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְָ¿∆¿¿»ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ּבאגּדת עּמנּו לצרף עּמנּוּבעינינּו נמנין ·Ïe‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ«ƒֲִֵ¿…»
‰kÊ∑(ו ּוׁשחלת (כריתות נטף ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו מּכאן «»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לרּבֹות  "סּמים", ה'. הרי ג', החלּבנה וחלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו י"א, הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, מֹור ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹוהּלבֹונה,

נאה  ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. הרי È‰È‰.והּקּנמֹון, „·a „a∑ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ«¿«ƒ¿∆
הּצרי  ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן הּנזּכרים הארּבעה ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאּלּו
ּבאחד  אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוהּצּפרן,

ז  זה יהיה, ּכמֹו עזראעזראעזראעזרא.....ה אבןאבןאבןאבן ְְִֶֶֶ

(äì)øBäè çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: "וּייראּו(יונה : ¿À»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
כז)הּמּלחים", הּמהּפ(יחזקאל ּכאדם הּספינה, את ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבבז אֹו ּבאצּבע, מהּפכֹו יפה יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ּביצים ÁlÓÓ.ּבכף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿À»
L„˜ ¯B‰Ë∑,יהיה וטהֹור יהיה, יהיה ממּלח עזראעזראעזראעזרא.....וקדׁש אבןאבןאבןאבן »…∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)ìäàa úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«

i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑,ויֹום יֹום ׁשּבכל קטרת מֹועד היא ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח EÏ.ׁשעל „Úe‡ ¯L‡ ¿»«»ƒ∆»¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ¬∆ƒ»≈¿
‰nL∑,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי מקֹום ּכל לאֹותֹו קֹובעם עזראעזראעזראעזרא.....אני אבןאבןאבןאבן »»ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

dxezd lr `xfr oa`

איׁש ׁשאינֹולג זר, על מּמּנּו יּתן ואׁשר טעם, . ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
היתה  קּבלה ז''ל , הּגאֹון אמר אהרן. ְְֲִִַַַַַַַָָָָָָֹמּמׁשּפחת
מּׁשמן  וזרעֹו ּדוד ׁשּנמׁשח יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּביד
לפרׁש והצר אחרים. מלכים לא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֻהּמׁשחה,
הּמׁשחה  מּׁשמן צדֹוק ׁשּלקח ּבעבּור ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּככה,
ׁשלמה. את ּבֹו ּומׁשח מֹועד, ּבאהל ְְֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשהיה
ולא  יׂשראל. מּבני ׁשּלא זר על ּכי אמר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹויפת 
ּופרׁש, יּומת. הּקרב והּזר הּנה ּכי נכֹונה, ְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּדּבר
מּזרע  לא אׁשר זר איׁש יקרב לא אׁשר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹלמען
הּמׁשחה  ׁשמן על אמרּו, ואחרים הּוא. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹאהרן
ּכי  ּבעיני, נראה אינּנּו זה ּגם מׁשה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשעׂשה
לי  זה יהיה קדׁש מׁשחת ׁשמן ּכתיב ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹּבתחּלה
ּכמֹוהּו ירקח אׁשר איׁש ועֹוד, ְְְֲִִֵֶֶַָלדֹורֹותיכם.

והּנה  זר. על ּכמֹוהּו ׁשהּוא מאֹותֹו יּתן ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָואׁשר
מׁשה  ׁשעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ּבין הפרׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאין
וחּוץ  ּכמֹוהּו. ׁשהּוא ּכן אחר הּנעׂשה ְֲֵֵֶַַַַָָּובין
ּכי  ּדעּתי, ּולפי ּכתּוב . אינּנּו ּדוד, ְְְִִִִִִֵֶַַַָָמּמׁשּפחת
ּכמֹו יׂשראל, לדֹורֹות הם אמת הּמצֹות ְְְְֱִִֵֵֶַָָּכל
והּנה  הּנבחר. ּבּמקֹום רק עֹולה יעלּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
העלּו הּכרמל ּבהר אל ּיהּו ּגם ּוׁשמּואל, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּגדע ֹון
עֹולֹות  ׁשהעלה ּבעבּור ּגדעֹון, והזּכרּתי ְְְְֱֲִִִֶֶַַָעֹולֹות.
אם  יֹועיל לא ּכי ׁשמּואל, ּכן ּגם ּכהן. ְְִִִֵֵֵֵַֹֹואינֹו
ּגם  ׁשעה. הֹוראת הּכל והּנה קרח. מּבני ְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהיה
הֹוראת  על ּכי ׁשלמה ּבדברי לאמר נּוכל ְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹּככה
ּבׁשמן נמׁשח ּגד, אֹו הּנביא נתן ּביד ְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשעה

ְִַָהּמׁשחה:

סּמים  ל קח אחד לד ּכי קּבלּו ז''ל קדמֹונינּו . ְְְִִִֵַַַַַַ
לּבׂשמים  הּכתּוב והּנה הם. סּמנים מיני ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָעׂשר
הּכתּוב. ּפרטם לא הּסּמים, לקטרת ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשהם
וטעם  מׁשקלם. הזּכיר לא ּכי  הּסּמים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹוהז ּכיר
זּכה  ּולבֹונה סּמים, אּלה אחרת. ּפעם ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָסּמים.
ואחר  ירּוקח, לבד אחד ּכל ּבבד. ּבד ְְְְִֶֶַַַַַַָָָעּמהם:

יעֹורב: ְֵַּכן
ועׂשית  מלח לה הּוא ממּולח, טעם  ממּולח. . ְְְִֶַַַָָָָ

(יׁש מאדם) (אֹו ׁשחּוק אֹומרים ויׁש ְְְִִֵֵֵָָָסדֹומית.
אֹו מעֹורב ) להיֹות, צרי ואּולי מאד, ְְְְְִִִַָָֹגֹורסין

מלחה: ארץ ְְִִֵֶֶַָמּגזרת
הדק  מּמּנה קטֹורת לו זהּו .יכלּת ּבכל ּדּקה . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

הּזה  מזּבח על ב:ּתמיד ְִִַַַָָָ



מה `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i oey`x meil inei xeriy

(æì)íëì eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì):åénòî úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−¥«©¨«
i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה עזראעזראעזראעזרא.....אבל אבןאבןאבןאבן ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäé§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאל לעׂשֹות עזראעזראעזראעזרא.....את אבןאבןאבןאבן »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)úòãáe äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ׁשּלמד ∑e·˙·e‰.מה ּדברים מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר .מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵֶַָָָָ
˙Ú„·e∑הּקדׁש עזראעזראעזראעזרא.....רּוח אבןאבןאבןאבן ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:äëàìî§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אמן,(ישעיה קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳֳֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
נּגר  קרּוי עץ ועביּה∑lÓÏ‡˙.וחרׁש האבן מֹוׁשב למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת .להֹוׁשיבּה ְֳֵַָָָ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ּתעׂשה  אׁשר והּקטרת לא לז למׁשה: רמז . ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
.ל ּתהיה קדׁש מדּבר: יׂשראל עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹתעׂשּו.
עֹולם  ימֹות זכֹור ּכמֹו, יׂשראל. לכל אֹו ְְְְְִֵֵַָָָֹלּכהן

ִּבינּו:
איׁש הזּכיר לח ּכן ואחר ּבתחּלה, הזהיר . ְְְְִִִִִִִֵַַָ

ּכּמׁשּפט: ְִֶַָָֹהענׁש
וידּבר  ּבצלאל א נבחרּו לּמה הּגאֹון, אמר . ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

יהּודה, מּבני ּבצלאל ּכי והׁשיב, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָואהליאב .
אהליאב  ּגם אריה. לגּור יעקב ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָֹׁשהמׁשילֹו
והאריה  אריה. לגּור מׁשה ׁשהמׁשילֹו ּדן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמּבני
ּדרׁש וזה הּבית. היה וככה מאחֹוריו, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָצר
הּבית. ּבנּו לא ואהליאב ּבצלאל ּכי ְְְֳִִִֵֵַַַַָָָֹהּדֹורׁש,

טעם  ואין ׁשוה. היה ׁשעׂשּו, הּמׁשּכן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹורחב
ּביׂשראל  היה ׁשּלא ּבעב ּור נבחרּו ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹלׁשאלתֹו,

ְֶּכמֹוהם:
ראה  והּטעם ב ּבצלאל. הּוא והּקרּוא ּכבֹוד. ּבעין . ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָ

ועל  הּמׁשּכן. לעׂשֹות ּכמֹוהּו ׁשאין ּבׁשמֹו, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָקראתי
חצרֹון, ּבן ּכלב אינּנּו יפּונה ּבן ּכלב הּפׁשט, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדר

יבינּו: והּמׂשּכילים ּגמּורֹות. ְְְְִִִִַַָָּבראיֹות
אֹותֹו ואמּלא רּוח ג מלא נּון ּבן ויהֹוׁשע ּכמֹו . ְֲִִֵֵַַַָָֻ

ּופרּוׁשֹו, ה'. רּוח עליו  ונחה וכתּוב, ְְְֵַָָָָָָָחכמה.
ּובינה. חכמה רּוח והיא ה', רּוח היא ְְִִִַַַָָָמה
מֹוח  ּבאחרֹונית האצּורֹות הּצּורֹות היא ְְֲֲִִַַַַָָָהחכמה 
ּבין. מּגזרת ּבינה ּגם ּתבּונה, ּומּלת ְְִִִִִַַַָָָֹהראׁש.

ּובין  הּדעת צּורת ּבין העֹומדת הּצּורה ְִֵֵֶֶַַַַַָָוהיא
ּבמֹוח  האמצעי הּנקב ּכנגד החכמה, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָצּורת
והּדעת  האחרֹון. הּנקב ּכנגד החכמה ּכי ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהראׁש.
מההרּגׁשֹות. הּמצח על הּמח ּבנקבי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹהּמתחּברת 
אלתכ''ייל. הּדעת קֹורין  יׁשמעאל ְְִִֵַַַָָּובלׁשֹון
אל''חכמה. והחכמה אל''פכרה: ְְְְְַַַָָָָָוהּתבּונה
ּבחׁשּבֹון  חכמה ּכל מלא היה ּבצלאל ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָוהּנה
וחכמת  ׁשמים, ּומלאכת וערכים, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָּומּדֹות 
על  ּיתרֹון ל ֹו והיה הּנׁשמה. וסֹוד ְְְְִַַַָָָָָהּתֹולדֹות
ּכי  מלאכה. ּכל יֹודע ׁשהיה ּדֹורֹו, אנׁשי ְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל
אחת. מלאכה אפילּו ידעּו לא לב, חכמי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹרּבים

ּבוי''ו: מלאכה ּובכל ּכתּוב, ּכן ְְְֵַָָָָָעל
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(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)éúúaL-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−
ék úòãì íëéúøãì íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²

:íëLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי ּפי על אף ּבעיניואּתה, יקל אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את e¯ÓLz.לדחֹות È˙˙aL ˙‡ C‡∑ ּבזריזּות ּוזריזין רדּופין ׁשּתהיּו ּפי על אף ְְְִִֵֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִִִִֶַַ
המׁשּכן  מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת ÈÈa.הּמלאכה, ‡Â‰ ˙B‡ Èk ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָƒƒ≈ƒ

ÌÎÈÈ·e∑ למנּוחה מנּוחתי יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחר ּתי ּבינינּו, היא גדּולה ּבּה,∑Ú„Ï˙.אֹות האּמֹות ≈≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ»««ָָֻ
מקּדׁשכם  ה' אני עזראעזראעזראעזרא.....""ּכי אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֶַ

(ãé)äéììçî íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ
Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî́½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤

:äénò áøwî àåää©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים יׁש התראה ∑ÎÂ¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה עזראעזראעזראעזרא.....הּנֹוהג אבןאבןאבןאבן »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈

:úîeé úBî¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ ּבכל ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְְֶַַָָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו כג)מלאכה, מלאכה.(ויקרא ּבכל אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום אם: ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב יֹום מלאכת (שם)אבל ּבכל אסּורים , ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים Ï‰'.עבֹודה, L„˜∑ ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשמירת אבןאבןאבןאבן ְֲִִֶֶֶֶֶָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)úaMä-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤©©¨²
íìBò úéøa íúøãì:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §«ŸŸ−̈§¦¬¨«

(æé)íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤¨¦À
éòéáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò̈¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáL̈©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑,הּמלאכה מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, לׁשֹון הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

וּיאמר  לֹו.יב לאמר וידּבר, עם לאמר ּכל . ְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
ליׂשראל: לאמר זה, ְְִֵֵֶַָֹרק

ואּתה  טעםיג צּויתים . אׁשר ּבעבּור .א ְֲֲִִִֶַַַַַָ
ּכן  יעׂשּו ּכי חׁשב ּו אּולי למעלה, ְְְֲִֵַַַַָָָּכּכתּוב
ידּוע  הּגדֹולים, מהחכמים חכם אמר ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָּבׁשּבת .
טעם  מה ּכן אם הּׁשם, ׁשּבת אחת ׁשּבת ִִֵֵַַַַַַַַָָּכי
ׁשני  אלפי ׁשּתא ּכי ּבעבּור והׁשיב, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָׁשּבת ֹותי.
ּגם  ׁשּבת. הּׁשביעי האלף הּנה עלמא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהוי
ׁשנה. ּבכל רּבֹות  ׁשּבתֹות ׁשּבת. הּׁשמּטה ְְְִַַַַַָָָָָָׁשנת 

ׁשּבת, ּבּמֹועדים מפרׁש מצאנּו לא ּכי ְְֲִִַַַָָָָֹֹודע,
מּמחרת  ּבפירּוׁש יׁש ּומחלקת ׁשּבתֹון. ְֲֳִֵֵֶַַַָָָֹרק
צריכים  רק הּקּבלה. ּדברי והאמת ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת.
הּכּפּורים  ויֹום ּבמקֹומֹו. אפרׁש ּכאׁשר ְְֲֲִִִִֵֶַַָּתּקּון,
אֹות  ּכי לּׁשם: לא ליׂשראל, רק ׁשּבת. ְְְִִִֵֵַַַָָָֹנקרא 
מקּדׁשכם. האֹות: היא מה אפרׁש ּבּסֹוף ְְֲִִִֵֶַַַָָהיא.
ּביֹום  עׂשיתי ולא ׁשּקּדׁשּתי, הּׁשּבת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּבקּדׁשכם

מלאכה: ְַַָָָהּׁשּבת
ּוׁשמרּתם  ּבעליו יד וגם ּכמֹו זה, יּומת אּולי . ְְְְְֶֶַַַָָָ

ּבּסתר  מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ּכל והעד, ְְֵֵֶֶַָָָָָָיּומת.
אכריתּנּו: אחד, עד לפני ְְִִֵֵֶֶַָאֹו

ׁשׁשת  ימים טו ׁשׁשת ּכי לפרׁש, הֹוסיף ועֹוד . ְְִִִֵֵֵֶֶָָ
עם  יעׂשה מּלת ּובא מלאכה. לעׂשֹות ְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּתרים
מעׂשה. ּדבר אֹו ּכל מּלת יחסר אּולי ְְְֲִֶֶַַַַַָָָמלאכה,
ּבפרהסיא, מלאכה יעׂשה אם הּטעם, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהּנה

אּתם: ֲִֶַהמיתּוהּו
וׁשמרּו יׁשּכחּוטז ׁשּלא הּׁשבּוע, ימי ׁשּיׁשמרּו . ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ּבּיֹום  ּודרכיו צרכיו וׁשּיתּקן ׁשּבת. הּוא יֹום זה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָאי
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(å)-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥
øLà-ìk úà eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã̈½§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−¨£¤¬

:Eúéeö¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

עזראעזראעזראעזרא....."צּוית אבןאבןאבןאבן ִִִ

(æ)úà|øLà úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò̈¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות עזראעזראעזראעזרא.....לצר אבןאבןאבןאבן ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)-úàå äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk̈¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)Bpk-úàå øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå: §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−§¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשּנאמר לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר אפׁשר ׁשאי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
והארּגמן  הּתכלת ּבגדי הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹאצלם:

מּסעֹות ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ד)ותֹולעת עליהם (במדבר "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו "ונתנּו ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת לט)ּבגד לׁשרת (לקמן ׂשרד ּבגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן הּתכלת "ּומן : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשׁש ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן, מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא .ּבּקדׁש", ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
„¯O‰ È„‚a∑ אֹומר ואני ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון נקבים,ׁשהּוא נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים ׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  עזראעזראעזראעזרא.....לצידי"ן אבןאבןאבןאבן ְַַ

(àé)ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ
:eNòé Eúéeö-øLà£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשלצר ׁשהּוא ההיכל עזראעזראעזראעזרא.....הקטרת אבןאבןאבןאבן ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

אּתֹו מלאכת ו ּבחכמת ולא ּבמלאכֹות, ּכמֹוהּו . ְְְְְִִֶֶַָָָֹ
לחׁשב  מלאכה ּובכל ּפירּוׁש, והּנה ְְְְִֵֵַָָָָָֹחרׁש.
מלאכה. לעׂשֹות לב. חכם ּכל ּובלב ְְֲֲֲֵֵַַַָָָָמחׁשב ֹות.
מּלּבֹו ׁשּיֹוציא האדם, ּבתֹולדת יּמצא זה ּגם ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכי
לא  והּוא הּמּדֹות, ּבמלאכת עמּוקים ְְְֲִִִִֶֶַָֹּדברים
יעׂשּו: אׁשר ּכל יזּכיר ועּתה החכמה. ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָלמד

וגֹו' את והזּכיר ז ּכֹולל. ׁשהּוא מהאהל החל . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹ
ּכל  ואת מעלתם: ּגדל ּבעבּור והּכּפרת, ְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהארֹון
והּקרׁשים  והּמס הּפרכת האהל. ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכלי
ׁשהזּכרּתי: הּדר על הּׁשלחן והזּכיר ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָֻוהּבריחים.

הּׂשרד  ּבגדי ואת ׁשּיכּסּוי הּנסיעה, ּבגדי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
וככה  והּמנֹורה . והּמזּבח והּׁשלחן הארֹון ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻּבהם 

הּׁשני, ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ּומן ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹמפרׁש,
סיני, ּבמדּבר ּבפרׁשת  ּכּכתּוב  לבּדֹו. אחד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָּכל
את  וּיעׂשּו ּכתּוב ּכן ואחר ׂשרד. ּבגדי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָעׂשּו
מּלת  והּנה אֹותם. ּפרׁש ּכן ואחר הּקדׁש. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹּבגדי

וׂשריד: ּפליט מּגזרת ְְְִִִִַָָָׂשרד,
לּקדׁש הם:יא הּקדׁש לצר . ְֵֶֶֶַַֹֹֹ
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(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)éúúaL-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−
ék úòãì íëéúøãì íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²

:íëLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי ּפי על אף ּבעיניואּתה, יקל אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את e¯ÓLz.לדחֹות È˙˙aL ˙‡ C‡∑ ּבזריזּות ּוזריזין רדּופין ׁשּתהיּו ּפי על אף ְְְִִֵֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִִִִֶַַ
המׁשּכן  מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת ÈÈa.הּמלאכה, ‡Â‰ ˙B‡ Èk ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָƒƒ≈ƒ

ÌÎÈÈ·e∑ למנּוחה מנּוחתי יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחר ּתי ּבינינּו, היא גדּולה ּבּה,∑Ú„Ï˙.אֹות האּמֹות ≈≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ»««ָָֻ
מקּדׁשכם  ה' אני עזראעזראעזראעזרא.....""ּכי אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֶַ

(ãé)äéììçî íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ
Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî́½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤

:äénò áøwî àåää©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים יׁש התראה ∑ÎÂ¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה עזראעזראעזראעזרא.....הּנֹוהג אבןאבןאבןאבן »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈

:úîeé úBî¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ ּבכל ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְְֶַַָָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו כג)מלאכה, מלאכה.(ויקרא ּבכל אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום אם: ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב יֹום מלאכת (שם)אבל ּבכל אסּורים , ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים Ï‰'.עבֹודה, L„˜∑ ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשמירת אבןאבןאבןאבן ְֲִִֶֶֶֶֶָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)úaMä-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤©©¨²
íìBò úéøa íúøãì:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §«ŸŸ−̈§¦¬¨«

(æé)íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤¨¦À
éòéáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò̈¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáL̈©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑,הּמלאכה מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, לׁשֹון הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
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וּיאמר  לֹו.יב לאמר וידּבר, עם לאמר ּכל . ְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
ליׂשראל: לאמר זה, ְְִֵֵֶַָֹרק

ואּתה  טעםיג צּויתים . אׁשר ּבעבּור .א ְֲֲִִִֶַַַַַָ
ּכן  יעׂשּו ּכי חׁשב ּו אּולי למעלה, ְְְֲִֵַַַַָָָּכּכתּוב
ידּוע  הּגדֹולים, מהחכמים חכם אמר ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָּבׁשּבת .
טעם  מה ּכן אם הּׁשם, ׁשּבת אחת ׁשּבת ִִֵֵַַַַַַַַָָּכי
ׁשני  אלפי ׁשּתא ּכי ּבעבּור והׁשיב, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָׁשּבת ֹותי.
ּגם  ׁשּבת. הּׁשביעי האלף הּנה עלמא, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהוי
ׁשנה. ּבכל רּבֹות  ׁשּבתֹות ׁשּבת. הּׁשמּטה ְְְִַַַַַָָָָָָׁשנת 

ׁשּבת, ּבּמֹועדים מפרׁש מצאנּו לא ּכי ְְֲִִַַַָָָָֹֹודע,
מּמחרת  ּבפירּוׁש יׁש ּומחלקת ׁשּבתֹון. ְֲֳִֵֵֶַַַָָָֹרק
צריכים  רק הּקּבלה. ּדברי והאמת ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת.
הּכּפּורים  ויֹום ּבמקֹומֹו. אפרׁש ּכאׁשר ְְֲֲִִִִֵֶַַָּתּקּון,
אֹות  ּכי לּׁשם: לא ליׂשראל, רק ׁשּבת. ְְְִִִֵֵַַַָָָֹנקרא 
מקּדׁשכם. האֹות: היא מה אפרׁש ּבּסֹוף ְְֲִִִֵֶַַַָָהיא.
ּביֹום  עׂשיתי ולא ׁשּקּדׁשּתי, הּׁשּבת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּבקּדׁשכם

מלאכה: ְַַָָָהּׁשּבת
ּוׁשמרּתם  ּבעליו יד וגם ּכמֹו זה, יּומת אּולי . ְְְְְֶֶַַַָָָ

ּבּסתר  מלאכה, ּבֹו העֹוׂשה ּכל והעד, ְְֵֵֶֶַָָָָָָיּומת.
אכריתּנּו: אחד, עד לפני ְְִִֵֵֶֶַָאֹו

ׁשׁשת  ימים טו ׁשׁשת ּכי לפרׁש, הֹוסיף ועֹוד . ְְִִִֵֵֵֶֶָָ
עם  יעׂשה מּלת ּובא מלאכה. לעׂשֹות ְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּתרים
מעׂשה. ּדבר אֹו ּכל מּלת יחסר אּולי ְְְֲִֶֶַַַַַָָָמלאכה,
ּבפרהסיא, מלאכה יעׂשה אם הּטעם, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהּנה

אּתם: ֲִֶַהמיתּוהּו
וׁשמרּו יׁשּכחּוטז ׁשּלא הּׁשבּוע, ימי ׁשּיׁשמרּו . ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ּבּיֹום  ּודרכיו צרכיו וׁשּיתּקן ׁשּבת. הּוא יֹום זה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָאי
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áì(à)ìäwiå øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä|íéäìû eðì-äNò ¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà|eðìòä øLà Léàä äLî £¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכׁשעלה (שם ּכי , ƒ…≈…∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמׁשה
ּבי"ז  מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּוא
ּבא  לכ מׁשה, מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתּמּוז,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ׁשּבתערּבּוביא ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות פט)ׁשׁש ואי .(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲֲֲֳֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻאפׁשר

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו eÈÙÏ.ׁשּנאמר eÎÏÈ ¯L‡∑ להם אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ְֱֲֳִִֶֶַַַַַָָ¬∆≈¿¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒ
הׁשמים  רקיע ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ÌÈ¯ˆÓ.ּכמין ı¯‡Ó eÏÚ‰ ¯L‡∑ והיה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו .מֹורה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(á)éðæàa øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

„„‰·‡ב  ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙·e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

יׂשראל  ׁשּיּתנּו ּבּפרׁשה ועֹוד ּפנחס . נֹולד ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּוכבר
ּדמּות  עׂשּו לא והם לחּטאת, אחד עּזים ְְְְִִִֵֶַָָָֹׂשעיר
על  לכּפר אינּנה אדּומה ּפרה ּגם ְֲִֵֵֶַַַָָָָָׂשעיר.
אנׁשי  וכל הּטמאים. לטהר רק ֿ זרה, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָעבֹודה
ׁשּידע  ׁשליח יבחר לא הּׁשם ּכי מֹודים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמחקר
נביא  ּכל ואין עבֹודהֿזרה, יעבד ּבסֹופֹו ְְֲֲִִֵַָָָָָֹּכי
מֹותֹו, לפני מׁשה ׁשאמר ראינּו והּנה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשליח.
הזּכיר  לא והּנה ,חסיד לאיׁש ואּורי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֻּתּמי
ּׁשּנמצא  מה אּלא  ּבֹו נמצא  לא רק  העגל. ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אפרׁש ּכאׁשר מריבה, מי ּדבר והּמה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמׁשה,
אהרן, רּמּו יׂשראל ּכי אֹומרים, ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵַָֹּבמקֹומֹו.
ּבאׁש הּזהב אהרן  והׁשלי עגל ּדפּוס ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשעׂשּו
וּיצא  ּבאׁש ואׁשלכהּו וראייתם, הרּגיׁש. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹולא
ּבחרֹו אי אהרן ּכי נכֹון, אינֹו וזה הּזה. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהעגל
ועֹוד, ּפתאים. ׁשּירמּוהּו טּפׁש היה אם ְְְִִִֵֵֶַָָָָהּׁשם,
זבחים  ׁשּיזּבחּו וצּוה לפניו, מזּבח ּבנה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָלּמה
ׁשעׂשה  אהרן  זה אין אמרּו, ואחרים ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹוע ֹולֹות.
לא  הּקהל ּכי הבל, זה ּגם מׁשה . אחי ֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהעגל,
ּכתּוב, וכן מׁשה. ּתחת ההוה על רק ְְֲִֵֶֶַַַַַָֹֹנקהלּו
לא  לּמה אחר, היה ואם וחּור. אהרן ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֹוהּנה
ּגם  ההר, מן ּברדּתֹו מׁשה אֹו אהרן ְְֲֲִִֶַַָָָֹֹהרגֹו
חסיד  ׁשּיעׂשה נכֹון אינּנּו ּכי ּבעדֹו. ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהתּפּלל
ּגם  ימּותּו. ׁשּלא אחרים ּבעבּור ֲֲֲִֵֶַַָָָָֹעבֹודה ֿזרה
מחר, לה' חג ּפירּוׁש ּכי רּבים, ְִִִֵַַַָָאֹומרים
מׁשה. עלֿיד נהרגים יהיּו העגל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשהעֹובדים
הּמזּבח  ׁשּבנה אחר רק ּדברֹו, מׁשמע אין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּכי 
ׁשּיׁשחטּו ּבּמחנה להכריז  צּוה העגל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלפני
ּבעבֹותים. חג אסרּו ּכמֹו ׁשּבנה. ּבּמזּבח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמחר
עֹולֹות. וּיעלּו מּמחרת וּיׁשּכימּו עׂשּו, ְְֲֳִִֵַַַַָָָוכן
את  הּנֹוקב ּכי מֹועילֹות, אינן הּלב ְְִִֵֵֵֶַַַָּומחׁשבֹות

נלכה  האֹומר וּככה, יהרג. ּדּבּורֹו ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּׁשם 
עׂשו  אנכי והּמפרׁש אחרים. אלהים ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹונעבדה
הּוא  עׂשו אבל ׁשאנכי, מה אנכי ,ְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹּבכֹור
הּדּבּור. מחכמת יצא ולא ּפׁשט, אינֹו ,ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּבכֹור
האּתה  חברֹו, את ּבביתֿדין אדם יׁשאל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואם
אני. ואמר ,וכ ּכ ל ׁשהלויתי חבירי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָהּוא
חברֹו, ׁשאני היתה מחׁשבּתי לֹומר, יּוכל ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָֹלא
לנבּוכדנאצר, ּדניאל ּדברי ּככה ּגם יֹותר. ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלא 
אֹומר  ועּתה מּוסר. ּדר ,לׂשנא חלמא ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָמרי
אהרן  ּכי אמר סעדיה. רב הּגאֹון, ּדעת ְְְֲִַַַַַַַָָָֹל

ּבע  ּבנה עׂשה ּכן על יהּוא, עׂשה ּכאׁשר רמה ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָ
התאּנף  לּמה ּכן  אם נפ ׁשֹו, על והקׁשה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמז ּבח.
הרגם  ׁשּלא ּבעבּור הׁשיב, והּנה ּבֹו. ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹהּׁשם
אינּנּו זה ּגם ּבבֹואֹו. מׁשה עׂשה ּכאׁשר ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּיד,
הּׁשם  וזה מחר. לה' חג קרא הּוא ּכי ְִֵֶַַַָָָָָנכֹון ,
אחר  יתערב ולא הּׁשם. לכבֹוד עצם ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּוא 
רּבים. לענינים ׁשהּוא אלהים ּכמּלת ְְְֱִִִִִִֶַַָֹעּמֹו,
ּכי  למ ׁשה, ּבענֹותֹו זה הזּכיר לא ל ּמה ְְְְִִִֶֶַָָֹֹועֹוד,
ּדֹומה  הּמענה ואין  ּבאׁש. ואׁשלכהּו אֹומר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּוא
קצת  קצרה, ּדר לפרׁש אחל ועּתה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלּׁשאלה.
 ֿ עבֹודה אהרן ׁשעׂשה חלילה חלילה ֲֲִִֶַַָָָָָָָֹהּסֹוד.
רק  עבֹודהֿזרה, ּבּקׁשּו לא יׂשראל ּגם ְְֲִִֵַַָָָָָָֹזרה.
ּכאׁשר  סּוף מּים ׁשהּסיעם מׁשה ׁשּמת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹחׁשבּו
סיני, ּבהר יֹורד אינֹו ׁשהּמן ראּו ּכי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָּפירׁשנּו.
ּכח  ואין יֹום . ארּבעים  ׁשם התעּכב  ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹּומׁשה
הּוא  ּכי מאכל, ּבלא הּזמן זה לחיֹות ְְְֲִִֶַַַָָָָֹּבאדם
ּכי  ידע. לא הּוא ּגם ירד. מתי להם אמר ִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
עד  ׁשם, וׁשב ההרה אלי עלה לֹו אמר ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשם 
ּכבֹוד  אלהים, ּומּלת הּברית. לּוחֹות ל ְְֱִִִֵֶֶַַָֹׁשאּתן
ילכּו אׁשר אמרּו, וּככה גויה. ּבצּורת ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָחֹונה

הראׁשֹון, הּמּסע אל לּב ּתׂשים ואם ְְְִִִִֵֶַַָָָָלפנינּו.
על  נעׂשה, הּׁשם לכבֹוד והּנה זה. ּתבין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאז
ׁשּיזּבחּו והכריז לפניו, מזּבח אהרן ּבנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכן
וזֹו צּום. ּכאׁשר עׂשּו וכן הּׁשם. לכבֹוד ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמחר
ׁשהֹודעּתי ּוכמֹו עליו. נקהלּו ּכי אהרן ְְְְֲֲִִִֶַַַָָֹּתׁשּובת
ואם  לגנאי. היא על, ואחריה קהּלה ּכל ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּכי
הּמל אל וּיּקהלּו ּכמֹו לׁשבח. היא אל, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאחריה 
ּברע  ּכי העם את ידעּת אּתה וזהּו ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלמה.
ּבּקׁשּו לא ּכי להם. רע עׂשיתי לא אני ּכי ְֲִִִִִִֶַָָֹֹהּוא.
עׂשיתיו. הּׁשם ולכבֹוד לפניהם, יל אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַרק
ערב  עם  מערבים היּו ׁשּיׂשראל ּבעבּור ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹרק
הּוא. רע אמר ולא הּוא, ּברע ּכי וזהּו ְְְִֶַַַָָֹרב.
עבֹודהֿזרה, ׁשהיתה מּיׂשראל מעּטים ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָוחׁשב ּו
אּלה  ואמרּו לֹו, והׁשּתחוּו זבחים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָוהביאּו
ׁשהּכתּוב  ּבעבּור ּתתמּה ואל יׂשראל. ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹאלהי
ּכתּוב  לא ּכי מהר, סרּו עּמ ׁשחת ּכי ְִִִֵֵֵַַָָֹאֹומר
רק  ּבחרם מעל  לא ּכי  ּתראה  הלא  .עּמ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹּכל
עברּו ּגם יׂשראל, חטא ּכתּוב וה ּנה לבּדֹו, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָעכן 
והּנה  בכליהם. ׂשמּו ּגם ּכחׁשּו ּגם ּגנבּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגם
ׁשאמרּו עבֹודהֿזרה, לׁשם העגל עֹובדי ְְְֲֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ּבמחׁשבּתם, ּכן היתה אֹו יׂשראל , אלהי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלה
חצי  הם והּנה אלפים. ׁשלׁשת רק היּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹלא
נעׂשה  לא ּכי והּכלל, הּמחנה. עׂשירית ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֹעׂשירית 
ׁשהיה  לפתאים  ׁשּנחׁשב דר על ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכהגן,
הּׁשם  ׁשהתא ּנף ּבעב ּור ּתתמּה ואל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָעבֹודהֿזרה.
ּכי  הּסּבה. הּוא ׁשהיה ּבעבּור זה ּכי ְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבאהרן,
מריבה, מי ּדבר על אחיו מׁשה עם נענׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
האמנּתם  לא עליהם וכתּוב ּבזדֹון. חטאּו ְְְְְֱֲֵֶֶֶַָָָֹֹולא
ּכי  אמרּו הּמּזלֹות וחכמי  מעלּתם. מריתם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבי.
היתה  העליֹונים לׁשני הּגדֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהמחּברת
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ּבֹו ׁשּכתּוב מ)ּומי ּפעלֹו(ישעיה וכל ייגע" ולא ייעף "לא מנּוחה: הכּתיב ּׁשהיא ּבמאמר, מה האזן לׂשּבר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
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i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑,היה רּבים ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּבנדבת  התחילּו ּולמחרת ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשהרי
ּבארּבעים  היה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וצּוּוי ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ּבאחד והּוקם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּמׁשּכן
הּמׁשּכן  צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את עׂשּו מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם הראׁשֹונים, ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹימים
על  אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש מרּצים יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻעד
לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ּכתיב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבצּוּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכן,
ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"איׁש

להבין) ללמד ∑B˙lÎk.וקל יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, ּכתיב ּבזמן ּככּלתֹו ּכּלּה ְְִַָ¿«…ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
להיֹות  צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה מה אחר: ּדבר ּכזה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמּועט

ספרים  ּבכ"ד ‡Bz.ּבקי ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑ מׁשה ׁשהיה מלּמד ְְִִָָ¿«≈ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֶֶַָָֹ
וׁשֹונין  וחֹוזרין הּגבּורה, מּפי יחד ׁשֹומע ׁשניהם ההלכה ּכתיב,∑ÁÏ˙.את ׁשוֹות לחת ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב,,,, יח)לחתלחתלחתלחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את ל "ואּתנה יב)ּבּפסּוק כד, חסר,(משפטים "לחֹות" ּכן ּגם ּכתיב ֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ
("ּכתּובים הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם ּבּבּבּבאצאצאצאצּבּבּבּבע ע ע ע א ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ללּמדנּואלקים אלקים אלקים אלקים  ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹות ת ת ת "), ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן "ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשה ה ה ה , ֱֱֱֱֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבצמצּום.אלקים אלקים אלקים אלקים  ּכ ּכל לדּיק אפׁשר אי לאדם ּכי עזראעזראעזראעזרא....", אבןאבןאבןאבן ֱֱֱֱֹֹ ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹ
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והּנה  יחּללּנה: ולא הּׁשּבת ׁשּיׁשמֹור ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשּׁשי,
אֹותֹו: לעׂשֹות וימהר ּכמֹו הּׁשּבת, לעׂשֹות ְְֲֲֵֵַַַַַַָּפירּוׁש

וגֹו' ּביני אֹות.יז ּגם ּברית, ּכתּוב ּובּמילה . ְְִִִֵַַָָ
נּמֹול  יּמצא ּכאׁשר אמר, והּגאֹון ּבׁשּבת. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָוּככה
מּיׂשראל. ׁשהּוא אֹות ֹו הּמֹוצאים ידעּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָּבפריעה,
אֹו ּבׁשּבת  מלאכה יעׂשה לא ּכאׁשר ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹוּככה,
ּפרּוׁש ּכי ּדעּתי, ּולפי ּבׁשּבת. ויּתן יּׂשא ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹלא
העֹוׂשה  והּנה עׂשה. ימים ׁשׁשת ּכי היא, ְִִִִֵֵֶֶָָָָאֹות 
ּבראׁשית. ּבמעׂשה הּוא מכחיׁש ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָמלאכה
להבין  אדם, ּבני ּכלׁשֹון ּדּברה ְְְְְִִִֵַָָָָָוהּתֹורה
ייעף  לא הּׁשם ּכי וּיּנפׁש. ואמר ְְִִִִֵַַַַַַָָֹהּׁשֹומעים .
הּגויֹות  ׁשהם ּבריאֹותיו הּנה ּכי ייגע. ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹולא
עד  לעֹולמי הּׁשמים, צבאֹות ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּנכּבד ֹות,
ׁשאינן  הּנכּבדים  ּכי ואף ּובּלילה. ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָסֹובבים
עד  ׁשֹוכן ׁשהּוא הּכל יֹוצר ּכי ואף ְִֵֵֶַַַֹּגּופֹות.
הּכל  רק ּבתנּועה, מעׂשיו ואין קדם ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹויֹוׁשב

ּבדברֹו: ְֲִֶַָנעׂשה
וּיּתן  מׁשה יח עׂשה מה יתמהּו מֹוח ריקי . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ידעּו ולא לילה. וארּבעים יֹום ארּבעים ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹּבהר
וּכפל  הּזה. ּכּמסּפר הּׁשם עם ׁשם יעמֹוד ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאם
מּמעׂשי  מאלף חלק לדעת יּוכל לא ׁשנים. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכפלּו
ּכי  ׁשּצּוהּו. הּמצֹות ּכל וסֹוד ּודרכיו, ְְְִִִֵֶַַָָָָהּׁשם
הּלבב. רק ואינּנּו, העּקר, הּמעׂשה ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָיחׁשב ּו

ּכתּוב  וכן  להרּגיל. והּלׁשֹון והּלבב  ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָוהּמעׂשה
אמרּו, וקדמֹונינּו לעׂשֹותֹו. ּובלבב ְְְְְְֲִִֵַַָָּבפי
ׁשּיאהב  עד הּמצֹות ּכל וׁשרׁש ּבעי. לּבא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרחמנא
יהיה  לא וזה ּבֹו. וידּבק נפׁשֹו ּבכל הּׁשם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹאת
ּבעליֹונים  הּׁשם מעׂשי יּכיר לא אם ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשלם
ּכי  הּנביא, אמר וככה ּדרכיו. וידע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּוב ּׁשפלים,
אֹותי. וידֹוע הׂשּכל הּמתהּלל יתהּלל ּבזאת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹאם
מׁשּפט  חסד עֹוׂשה הּׁשם ּכי לֹו יתּברר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאז
לא  אם הּׁשם לדעת יּוכל ולא ּבארץ, ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹּוצדקה
ידע  ׁשּלא מי ּכל ּכי וגּופֹו. ונׁשמתֹו נפׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹידע
מׁשה  והּנה לֹו. מה חכמת נפׁשֹו, ְְְִֵֶַַַַָֹמהּות
ּבסֹודֹות  ועמד ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהתנ ּבא
אמר  והּוא סיני, ּבהר הּׁשם לֹו ׁשּגּלה ְְִִֵֶַַַַַָָרּבֹות
עבּד את להראֹות החּלֹות אּתה מֹותֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָלפני
ּגדּלת  לֹו והראה החל, עּתה והּנה ,ּגדל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻאת
לּוחֹות  חקר: אין לגדּלתֹו ּכי אמת, וזהּו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָֻהּׁשם .

הּכתּו ודּבר ּפרׁשּתיו. אלהים.אבן. ּבאצּבע ב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּפיו  ּבדבר הּׁשם חפץ ּכל ּכי האדם, מנהג ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל 
ּכמׁשּפט  מׁשל. ּדר על ּפה, ּדבר ּופירׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָיקּום .
ונבראּו. צּוה הּוא ּכי וּככה, האדם. ְְְְְִִִֵַָָָָָָמלכי
הּׁשפלים. ּכנגד ּבּׁשמים הם נּצבים הּׁשם  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָודברי
ּבּׁשמים. נּצב ּדבר ה' לעֹולם ּכתּוב , ְְְְִִֵַָָָָָָוכן
צרי הּמחּבר. אברהם אמר יבינּו: ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָוהּמׂשּכילים

מהּקדמֹונים  יׁש העגל. ּדבר על להארי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָאני
ויׁש ּפחד. אהרן והּנה חּור. ׁשּנהרג ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאמרּו
יהרגּוהּו, אם יׂשראל על ּפחד ּכי ׁשאמר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָמי
מעׂשה  אם הּפׁשט, ּדר ועל ּכּלם. ימיתם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשה'
ׁשּיהרג, אהרן ּפחד לּמה עבֹודהֿזרה, ֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעגל
ׁשּלא  מּיׂשראל  חסידים  ּכּמה אחריו  מתּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוהלא
לפרסת  ּבחסידּות אהרן למעלת מעלתם ְְְֲֲֲֲִִִַַַַַַַָָָֹהּגיעה
חבירי  והּנה הּׁשם. יחּוד על אהרן, רגל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּכף
ׁשּלא  ּבעבּור האׁש, לכבׁשן הׁשלכּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֻּדניאל
ּפסל, אהרן יעׂשה  ואי לּצלם. ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹהׁשּתחוּו
קדֹוׁש אהרן והלא מהׁשּתחויה. קׁשה ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּמע ׂשה
רּבֹות  ּומצֹות יׂשראל, על ונביא היה, ְְְִִִֵֵַַַָָָָהּׁשם
חּור  יהיה והּנה אחיו. מׁשה עם עלֿידֹו ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹנ ּתנּו
חּיב  עבֹודהֿזרה, עׂשה הּוא ואם מּמּנּו. ְֲִִֶַָָָָָָטֹוב 
והּנה  העגל. עֹובדי קדם להֹורגֹו, מׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהיה
היה  ואי הרג. והעֹובדים ּבעדֹו, התּפּלל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה
עד  וזרעֹו הּוא יׂשראל, ּבני על מכּפר ּכן ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָאחר
ּדבר  אל לּב ּתׂשים ואל הּדֹורֹות. ּכל ְְְִִֶַַַָָסֹוף
על  אינֹו ּכי לחּטאת, ּבקר ּבן עגל ל ְְִֵֵֶֶַַַָָָקח
הּכּפּורים, ּביֹום ּכמֹוהּו הּנה ּכי העגל. ְְִִִִֵֵֶַַָָּדבר
ּבקר  ּבן ּפר לתת מצוה מׁשּוח, ּכהן ְְִֵֵֶַַָָָָָָֹלכל
האב, חּטאת ּבעבּור לֹומר נּוכל ולא ְְֲַַַַַַָָָֹלחּטאת.
איתמר, ּובני אלעזר ּבני היּו הּכהנים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּכי
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áì(à)ìäwiå øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä|íéäìû eðì-äNò ¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà|eðìòä øLà Léàä äLî £¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכׁשעלה (שם ּכי , ƒ…≈…∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמׁשה
ּבי"ז  מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּוא
ּבא  לכ מׁשה, מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתּמּוז,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ׁשּבתערּבּוביא ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות פט)ׁשׁש ואי .(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲֲֲֳֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻאפׁשר

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו eÈÙÏ.ׁשּנאמר eÎÏÈ ¯L‡∑ להם אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ְֱֲֳִִֶֶַַַַַָָ¬∆≈¿¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒ
הׁשמים  רקיע ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ÌÈ¯ˆÓ.ּכמין ı¯‡Ó eÏÚ‰ ¯L‡∑ והיה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו .מֹורה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(á)éðæàa øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´
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יׂשראל  ׁשּיּתנּו ּבּפרׁשה ועֹוד ּפנחס . נֹולד ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּוכבר
ּדמּות  עׂשּו לא והם לחּטאת, אחד עּזים ְְְְִִִֵֶַָָָֹׂשעיר
על  לכּפר אינּנה אדּומה ּפרה ּגם ְֲִֵֵֶַַַָָָָָׂשעיר.
אנׁשי  וכל הּטמאים. לטהר רק ֿ זרה, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָעבֹודה
ׁשּידע  ׁשליח יבחר לא הּׁשם ּכי מֹודים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמחקר
נביא  ּכל ואין עבֹודהֿזרה, יעבד ּבסֹופֹו ְְֲֲִִֵַָָָָָֹּכי
מֹותֹו, לפני מׁשה ׁשאמר ראינּו והּנה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשליח.
הזּכיר  לא והּנה ,חסיד לאיׁש ואּורי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֻּתּמי
ּׁשּנמצא  מה אּלא  ּבֹו נמצא  לא רק  העגל. ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אפרׁש ּכאׁשר מריבה, מי ּדבר והּמה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמׁשה,
אהרן, רּמּו יׂשראל ּכי אֹומרים, ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵַָֹּבמקֹומֹו.
ּבאׁש הּזהב אהרן  והׁשלי עגל ּדפּוס ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשעׂשּו
וּיצא  ּבאׁש ואׁשלכהּו וראייתם, הרּגיׁש. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹולא
ּבחרֹו אי אהרן ּכי נכֹון, אינֹו וזה הּזה. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהעגל
ועֹוד, ּפתאים. ׁשּירמּוהּו טּפׁש היה אם ְְְִִִֵֵֶַָָָָהּׁשם,
זבחים  ׁשּיזּבחּו וצּוה לפניו, מזּבח ּבנה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָלּמה
ׁשעׂשה  אהרן  זה אין אמרּו, ואחרים ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹוע ֹולֹות.
לא  הּקהל ּכי הבל, זה ּגם מׁשה . אחי ֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהעגל,
ּכתּוב, וכן מׁשה. ּתחת ההוה על רק ְְֲִֵֶֶַַַַַָֹֹנקהלּו
לא  לּמה אחר, היה ואם וחּור. אהרן ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֹוהּנה
ּגם  ההר, מן ּברדּתֹו מׁשה אֹו אהרן ְְֲֲִִֶַַָָָֹֹהרגֹו
חסיד  ׁשּיעׂשה נכֹון אינּנּו ּכי ּבעדֹו. ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהתּפּלל
ּגם  ימּותּו. ׁשּלא אחרים ּבעבּור ֲֲֲִֵֶַַָָָָֹעבֹודה ֿזרה
מחר, לה' חג ּפירּוׁש ּכי רּבים, ְִִִֵַַַָָאֹומרים
מׁשה. עלֿיד נהרגים יהיּו העגל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשהעֹובדים
הּמזּבח  ׁשּבנה אחר רק ּדברֹו, מׁשמע אין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּכי 
ׁשּיׁשחטּו ּבּמחנה להכריז  צּוה העגל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלפני
ּבעבֹותים. חג אסרּו ּכמֹו ׁשּבנה. ּבּמזּבח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָמחר
עֹולֹות. וּיעלּו מּמחרת וּיׁשּכימּו עׂשּו, ְְֲֳִִֵַַַַָָָוכן
את  הּנֹוקב ּכי מֹועילֹות, אינן הּלב ְְִִֵֵֵֶַַַָּומחׁשבֹות

נלכה  האֹומר וּככה, יהרג. ּדּבּורֹו ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּׁשם 
עׂשו  אנכי והּמפרׁש אחרים. אלהים ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹונעבדה
הּוא  עׂשו אבל ׁשאנכי, מה אנכי ,ְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹּבכֹור
הּדּבּור. מחכמת יצא ולא ּפׁשט, אינֹו ,ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּבכֹור
האּתה  חברֹו, את ּבביתֿדין אדם יׁשאל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואם
אני. ואמר ,וכ ּכ ל ׁשהלויתי חבירי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָהּוא
חברֹו, ׁשאני היתה מחׁשבּתי לֹומר, יּוכל ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָֹלא
לנבּוכדנאצר, ּדניאל ּדברי ּככה ּגם יֹותר. ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלא 
אֹומר  ועּתה מּוסר. ּדר ,לׂשנא חלמא ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָמרי
אהרן  ּכי אמר סעדיה. רב הּגאֹון, ּדעת ְְְֲִַַַַַַַָָָֹל

ּבע  ּבנה עׂשה ּכן על יהּוא, עׂשה ּכאׁשר רמה ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָ
התאּנף  לּמה ּכן  אם נפ ׁשֹו, על והקׁשה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמז ּבח.
הרגם  ׁשּלא ּבעבּור הׁשיב, והּנה ּבֹו. ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹהּׁשם
אינּנּו זה ּגם ּבבֹואֹו. מׁשה עׂשה ּכאׁשר ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּיד,
הּׁשם  וזה מחר. לה' חג קרא הּוא ּכי ְִֵֶַַַָָָָָנכֹון ,
אחר  יתערב ולא הּׁשם. לכבֹוד עצם ׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּוא 
רּבים. לענינים ׁשהּוא אלהים ּכמּלת ְְְֱִִִִִִֶַַָֹעּמֹו,
ּכי  למ ׁשה, ּבענֹותֹו זה הזּכיר לא ל ּמה ְְְְִִִֶֶַָָֹֹועֹוד,
ּדֹומה  הּמענה ואין  ּבאׁש. ואׁשלכהּו אֹומר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּוא
קצת  קצרה, ּדר לפרׁש אחל ועּתה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלּׁשאלה.
 ֿ עבֹודה אהרן ׁשעׂשה חלילה חלילה ֲֲִִֶַַָָָָָָָֹהּסֹוד.
רק  עבֹודהֿזרה, ּבּקׁשּו לא יׂשראל ּגם ְְֲִִֵַַָָָָָָֹזרה.
ּכאׁשר  סּוף מּים ׁשהּסיעם מׁשה ׁשּמת ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹחׁשבּו
סיני, ּבהר יֹורד אינֹו ׁשהּמן ראּו ּכי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָּפירׁשנּו.
ּכח  ואין יֹום . ארּבעים  ׁשם התעּכב  ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹּומׁשה
הּוא  ּכי מאכל, ּבלא הּזמן זה לחיֹות ְְְֲִִֶַַַָָָָֹּבאדם
ּכי  ידע. לא הּוא ּגם ירד. מתי להם אמר ִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
עד  ׁשם, וׁשב ההרה אלי עלה לֹו אמר ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשם 
ּכבֹוד  אלהים, ּומּלת הּברית. לּוחֹות ל ְְֱִִִֵֶֶַַָֹׁשאּתן
ילכּו אׁשר אמרּו, וּככה גויה. ּבצּורת ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָחֹונה

הראׁשֹון, הּמּסע אל לּב ּתׂשים ואם ְְְִִִִֵֶַַָָָָלפנינּו.
על  נעׂשה, הּׁשם לכבֹוד והּנה זה. ּתבין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאז
ׁשּיזּבחּו והכריז לפניו, מזּבח אהרן ּבנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכן
וזֹו צּום. ּכאׁשר עׂשּו וכן הּׁשם. לכבֹוד ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמחר
ׁשהֹודעּתי ּוכמֹו עליו. נקהלּו ּכי אהרן ְְְְֲֲִִִֶַַַָָֹּתׁשּובת
ואם  לגנאי. היא על, ואחריה קהּלה ּכל ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּכי
הּמל אל וּיּקהלּו ּכמֹו לׁשבח. היא אל, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָאחריה 
ּברע  ּכי העם את ידעּת אּתה וזהּו ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלמה.
ּבּקׁשּו לא ּכי להם. רע עׂשיתי לא אני ּכי ְֲִִִִִִֶַָָֹֹהּוא.
עׂשיתיו. הּׁשם ולכבֹוד לפניהם, יל אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַרק
ערב  עם  מערבים היּו ׁשּיׂשראל ּבעבּור ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹרק
הּוא. רע אמר ולא הּוא, ּברע ּכי וזהּו ְְְִֶַַַָָֹרב.
עבֹודהֿזרה, ׁשהיתה מּיׂשראל מעּטים ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָוחׁשב ּו
אּלה  ואמרּו לֹו, והׁשּתחוּו זבחים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָוהביאּו
ׁשהּכתּוב  ּבעבּור ּתתמּה ואל יׂשראל. ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹאלהי
ּכתּוב  לא ּכי מהר, סרּו עּמ ׁשחת ּכי ְִִִֵֵֵַַָָֹאֹומר
רק  ּבחרם מעל  לא ּכי  ּתראה  הלא  .עּמ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹּכל
עברּו ּגם יׂשראל, חטא ּכתּוב וה ּנה לבּדֹו, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָעכן 
והּנה  בכליהם. ׂשמּו ּגם ּכחׁשּו ּגם ּגנבּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגם
ׁשאמרּו עבֹודהֿזרה, לׁשם העגל עֹובדי ְְְֲֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ּבמחׁשבּתם, ּכן היתה אֹו יׂשראל , אלהי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלה
חצי  הם והּנה אלפים. ׁשלׁשת רק היּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹלא
נעׂשה  לא ּכי והּכלל, הּמחנה. עׂשירית ְְֲֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֹעׂשירית 
ׁשהיה  לפתאים  ׁשּנחׁשב דר על ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכהגן,
הּׁשם  ׁשהתא ּנף ּבעב ּור ּתתמּה ואל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָעבֹודהֿזרה.
ּכי  הּסּבה. הּוא ׁשהיה ּבעבּור זה ּכי ְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹּבאהרן,
מריבה, מי ּדבר על אחיו מׁשה עם נענׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
האמנּתם  לא עליהם וכתּוב ּבזדֹון. חטאּו ְְְְְֱֲֵֶֶֶַָָָֹֹולא
ּכי  אמרּו הּמּזלֹות וחכמי  מעלּתם. מריתם. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבי.
היתה  העליֹונים לׁשני הּגדֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהמחּברת
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לפניו לפניו לפניו לפניו  מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ווווּיּיּיּיבןבןבןבן אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּירארארארא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש (לב,ה. ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ב)וקׁשה, קט, הרי (מנחות ּבפֹועל א לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ּכן ואם , ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבמׁשּכן? לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻׁשמׁש

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש הּמׁשּכן.(בפרשת מלאכת ׁשּתגמר לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי אהרן את אלי הקרב "ואּתה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על הּוחל הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדהינּו

אם  אבל ּבמקּדׁש, יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. אהרן היה לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹועל־ּפי־זה,
.ּבכ נפסל אינֹו לעבֹודה־זרה, ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא עזראעזראעזראעזרא....הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

(å)áLiå íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®©¥³¤
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä̈¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע לט)יׁש "לצחק (בראשית : ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ב)ּבי ", ב חּור (שמואל נהרג ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(æ)øLà Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬
:íéøöî õøàî úéìòä¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב ל(ברכות נתּתי לא ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְְִִֵַָָֹֻ
מעלה  ׁשל ּדין ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא EnÚ.ּגדּלה ˙ÁL∑,נאמר לא העם ׁשחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)ìâò íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
ìà älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqîýéE ©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

íéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé: ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äpäå äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬
:àeä óøò-äL÷-íò©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי עזראעזראעזראעזרא.....מחזירין אבןאבןאבןאבן ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

אהרן  וּירא ּבלּבי.ה אני וראיתי ּכמֹו ּבּלב. . ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָֹ
יעק  ׁשבר:וּירא יׁש ּכי ב ְֲִֶֶֶַַַֹ
מּמחרת. וּיׁשּכימּו הּמזּבח:ו ׁשּנבנה הּיֹום ְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָ

וּיאמר  מה ט יׁשמע ׁשּלא ערף, קׁשה טעם . ְְִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ּבמרּוצה, לדרּכֹו הֹול לאדם מׁשל ְְְְִִֵֶַָָָָָָׁשּצּוה.
הּמׁשל  וזה  אליו. לּקֹורא עֹורף יׁשיב ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹולא

עֹובדי  מצרים ּבארץ יׂשראל ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּבעבּור
לאמר  נביאים, להם ׁשלח והּׁשם ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹעבֹודהֿזרה.
ּכתּוב. ּכן ּכי הׁשליכּו, מצרים ּגּלּולי ְְִִִִִִֵֵַַָאיׁש
מֹותֹו. לפני לּבנים הּמעׂשה זה סּפר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּומׁשה
ל ּכתּוב הּמּלֹות. לא הּטעמים, ׁשֹומר ְְִִֵֶַַָָֹוהּוא
וׁשם  רד. קּום וכתּוב .עּמ ׁשחת ּכי ְְְִִֵֵֵַָָרד

.אלהי אּלה וּיאמרּו לֹו וּיׁשּתחוּו ְְֱֲִֵֶֶַַַָֹֹּכתּוב

מּמּני. הרף ותח ּתיו, לי. ה ּניחה ועּתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָוכתּוב
זה, ותחת ואכּלם. ּבהם אּפי וּיחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָוכתּוב 
ואעׂשה  וכתּוב ׁשמם. את ואמחה ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָואׁשמידם
והּטעמים  מּמּנּו, ועצּום  ּגדֹול לגֹוי ְְְְְִִֶַָָָאֹות
ּכבֹוד  ּבעבּור לא אם לֹו, רמז והּנה ְְֲִִִֵַַָָֹׁשוים.

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ּכ ּובתֹו הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים והילדים 'הּנׁשים ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עצמן  מעל ּופרק ּו המּתינּו לא והם מׁשה', מּגזרת ∑e˜¯t.יבא 'ּברכּו' ּכמֹו ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ»¿ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ

'עזראעזראעזראעזרא.....'ּבר אבןאבןאבןאבן ֵָ

(â)íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®
:ïøäà-ìà eàéáiå©¨¦−¤©«£«Ÿ

i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מּׂשא, ּפריקת ּבלע"ז לׁשֹון דיׁשקריי"ר מּנזמיהם, ‡˙.מפרקים «ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ∆
ÈÓÊ∑ּכמֹו מּנזמי, ט)ּכמֹו העיר (לעיל מן העיר", את "ּכצאתי עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֶָָ

(ã)äëqî ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®
ìà älà eøîàiåýéõøàî Eeìòä øLà ìàøNé E ©Ÿ́§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑ּכמֹו סּודר, לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ּפנים, ּבׁשני לתרּגמֹו ג)יׁש :(ישעיה «»«…«∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

והחריטים", ה)"והּמטּפחֹות ב ּכלי (מלכים – ּבחרט צּורה. לׁשֹון 'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּכמֹו ּופנקסין, ּבלּוחֹות אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין ח)אמנּות :(ישעיה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי הּוא זּיּוף, לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו ְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ּוכתב
חֹותמֹות  ידֹו על ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ÎqÓ‰.ּבזהב Ï‚Ú∑ ּכיון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ≈∆«≈»ֵָ

היה  מיכה אֹומרים ויׁש ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשהׁשליכֹו
ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשֹור!"ׁשם עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו והיה  ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו העגללהעלֹות קא)ויצא ּדבר ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין מּתכת. לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ«≈»ְֶֶַָָ
מּסכה  ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב קנטרין קכ"ה ‡EÈ‰Ï.אחר: ‰l‡∑ ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ≈∆¡…∆ְֱֱִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

והם  אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, אחריו ׁשעלּו יׂשראל את הטעּו ּכ ואחר עזראעזראעזראעזרא.....ׁשעׂשאּוהּו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ä)âç øîàiå ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéì©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית ׂשטן,: מעׂשה ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
הי  לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ מׁשה יבא ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

מֹוכיחם  ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור ראה אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה: ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקדם
"וּיבן וזהּו בינה)והרגּוהּו, לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ולא מזּבח הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבבת  עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהם.
ּבא  מׁשה ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו Ï‰'.אחת. ‚Á∑ ּבטּוח לּׁשמים, היה ּבלּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ««ְִִַַַָָָָ
הּמקֹום  את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא .היה ְְֶֶֶַַַָָָָֹֹ

Ècג  ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô¯‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È„e‡·¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ּבמּזל  רק היתה לא ּכי ּכזב, וזה ׁשֹור. ְְְְִֶַַַַָָָָָֹּבמּזל 
יׂשראל. מּזל היא מּזלֹות, חכמת ּדר ועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּדלי .
אני  ּגם ּדֹור. אחר ּדֹור הּסֹוד, זה נסּו ְֲִִֶַַַַַָורּבים
הּׁשמים: ּבחצי ׂשמּוהּו והּנה ּככה, ְֲִִִִִֵַַַָָָָָראיתי

ּפרקּו וּיאמר מהּבנין ב ּברכּו, מׁשקל על . ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

נזמים  לׂשּום היה מצרים מנהג הּדגּוׁש. ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהּכבד 
יׁשמעאלים  ּכי ּבּמדינים, ּכתּוב וככה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבאזניהם.

ֵהם:
וּיתּפרקּו הּבנים ג ּבאזני ּבאזניהם. אׁשר . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

למעלה: הּנזּכרים והּנׁשים ְְְְְִִִַַַַָָָָוהּבנֹות,

וּיצר  מּידם וּיּקח וּיצר ד ּכמֹו צּורה. מּגזרת . ְְִִִִַַַַַַַָָָָָ
ּדמּות. ּכמֹו ּבחרט, ּומּלת העּמּודים. ׁשני ְְְִִֵֶֶֶַַַָאת
טעם  ואין אנֹוׁש. ּבדמּות אנֹוׁש, ּבחרט ְְְְֱֱִֵֵֶֶַַוכן
ּכמֹו ,הּתּו מּסכה. החריטים: מּגזרת ְְְֲִִִִִִֵַַַָלהיֹותֹו

חרׁש: נס ֶֶַַָָָהּפסל
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oMWnA WnWl oxd` xYid¥¤©£Ÿ§©¥©¦§¨

לפניו לפניו לפניו לפניו  מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ווווּיּיּיּיבןבןבןבן אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּירארארארא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש (לב,ה. ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ב)וקׁשה, קט, הרי (מנחות ּבפֹועל א לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ּכן ואם , ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבמׁשּכן? לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻׁשמׁש

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש הּמׁשּכן.(בפרשת מלאכת ׁשּתגמר לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי אהרן את אלי הקרב "ואּתה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על הּוחל הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדהינּו

אם  אבל ּבמקּדׁש, יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. אהרן היה לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹועל־ּפי־זה,
.ּבכ נפסל אינֹו לעבֹודה־זרה, ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא עזראעזראעזראעזרא....הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

(å)áLiå íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®©¥³¤
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä̈¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע לט)יׁש "לצחק (בראשית : ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ב)ּבי ", ב חּור (שמואל נהרג ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(æ)øLà Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬
:íéøöî õøàî úéìòä¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב ל(ברכות נתּתי לא ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְְִִֵַָָֹֻ
מעלה  ׁשל ּדין ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא EnÚ.ּגדּלה ˙ÁL∑,נאמר לא העם ׁשחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)ìâò íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
ìà älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqîýéE ©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

íéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé: ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äpäå äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬
:àeä óøò-äL÷-íò©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי עזראעזראעזראעזרא.....מחזירין אבןאבןאבןאבן ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

אהרן  וּירא ּבלּבי.ה אני וראיתי ּכמֹו ּבּלב. . ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָֹ
יעק  ׁשבר:וּירא יׁש ּכי ב ְֲִֶֶֶַַַֹ
מּמחרת. וּיׁשּכימּו הּמזּבח:ו ׁשּנבנה הּיֹום ְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָ

וּיאמר  מה ט יׁשמע ׁשּלא ערף, קׁשה טעם . ְְִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ּבמרּוצה, לדרּכֹו הֹול לאדם מׁשל ְְְְִִֵֶַָָָָָָׁשּצּוה.
הּמׁשל  וזה  אליו. לּקֹורא עֹורף יׁשיב ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹולא

עֹובדי  מצרים ּבארץ יׂשראל ׁשהיּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּבעבּור
לאמר  נביאים, להם ׁשלח והּׁשם ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹעבֹודהֿזרה.
ּכתּוב. ּכן ּכי הׁשליכּו, מצרים ּגּלּולי ְְִִִִִִֵֵַַָאיׁש
מֹותֹו. לפני לּבנים הּמעׂשה זה סּפר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּומׁשה
ל ּכתּוב הּמּלֹות. לא הּטעמים, ׁשֹומר ְְִִֵֶַַָָֹוהּוא
וׁשם  רד. קּום וכתּוב .עּמ ׁשחת ּכי ְְְִִֵֵֵַָָרד

.אלהי אּלה וּיאמרּו לֹו וּיׁשּתחוּו ְְֱֲִֵֶֶַַַָֹֹּכתּוב

מּמּני. הרף ותח ּתיו, לי. ה ּניחה ועּתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָוכתּוב
זה, ותחת ואכּלם. ּבהם אּפי וּיחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָוכתּוב 
ואעׂשה  וכתּוב ׁשמם. את ואמחה ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָואׁשמידם
והּטעמים  מּמּנּו, ועצּום  ּגדֹול לגֹוי ְְְְְִִֶַָָָאֹות
ּכבֹוד  ּבעבּור לא אם לֹו, רמז והּנה ְְֲִִִֵַַָָֹׁשוים.



yz`ני ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy
אחד רגל ׁשל לכּסא וחמר קל ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד לב)אינֹו Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL ¯L‡∑נׁשּבעּת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ

קּימת  ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹלהם
ׁשּנאמר טז)לעֹולם, כב נאמר(בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי ג): כו נׁשּבעּתי (שם אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

נאמר ּוליעקב ,"אבי יא)לאברהם לה ׁשּדי (שם ּבאל לֹו נׁשּבע ּורבה", ּפרה ׁשּדי אל "אני :. ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«

(åè)úçì Bãéa úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«

i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו עזראעזראעזראעזרא.....(שבת אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)íéäìû ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìò úeøç àeä½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ ׁשל עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּתֹורה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה הּוא,∑e¯Á˙.ּפלֹוני אחד וחרט חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶֶָ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון עזראעזראעזראעזרא.....ׁשניהם אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַ

(æé)äLî-ìà øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½
:äðçna äîçìî ìB÷¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו עזראעזראעזראעזרא.....ּבהריעֹו, אבןאבןאבןאבן ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)äLeìç úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´£¨®
:òîL éëðà úBpò ìB÷́©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ ׁשּצֹועקים חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית  קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ניסה  אֹו לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.וי, ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין עזראעזראעזראעזרא.....קֹול אבןאבןאבןאבן ִַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

dxezd lr `xfr oa`

וּיּנחם  ּדּברה יד רק הּׁשם , להּנחם חלילה . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
יׂשמח  וּירד. וּיעל, ּכמֹו אדם. ּבני ּכלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּתֹורה
ׁשמּואל  והּנה לּבֹו. אל וּיתעּצב ּבמעׂשיו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָה'
יּנחם. ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח וגם ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
לׁשֹון  אֹותֹו מפרׁשים ויׁש נחמּתי. ּכתּוב ְְְְְְִִִֵַָָָוׁשם

:צֹור ואין ְֵֶַוועד,
וּיפן  ּבאׁש.טו ּבֹוער וההר הּזה, ּבּמקֹום הזּכיר . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

וראה  יעׂשה. מה מסּתּכל  ּכאדם וּיפן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָוטעם
וכה: ּכה וּיפן ,ּכדר מהרה. לרדת חּיב ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
עׂשרה  ּביד ולקחּת ּכמ ֹו ּברׁשּותֹו. ּבידֹו. ְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָוטעם
להֹוריד  יּוכל אי אנחנּו ּתמהים ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵַַָאנׁשים.
ואחר  אחד. ּביד ׁשנים ּכי ואף אחד. ְְְְִִֶֶַַַַַַָָלּוח
עבריהם, מּׁשני ּכתּובים ׁשהיּו מפרׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּכת ּוב
הּנזּכרים  מהאבנים האבנים ׁשני אּלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאינם
יראה  אחד, מעבר ׁשּיכּתֹוב מה ּכי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבחׁשן.
רק  נראים. ּכתּובים, ּפירּוׁש ואין האחר. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבעבר
היה  ּכן העבר, מּזה ּכתב ּכאׁשר ּכי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכתּובים,

צרי ואין עב. הּלּוח והּנה הּׁשני. ּבעבר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתּוב
ּכי  ּבנס. ׁשּיעמד ּו ׁשּבּלּוחֹות  ''וסמ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָמ''ם
מאּׁשר  אם אּׁשּורית, מּלת  ּבפירּוׁש היא ְְֲִִִִֵֶַַַָֹֻמחלקת
מאּׁשּור. עּמהם ׁשעלה ׁשם על אֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָָּבאֹותּיֹותיו
ואין  הפּוכים. יראּו נראים, היּו איּלּו ְְְֲִִִִֵֵָָועֹוד,
יקרֹות. האבנים אּלּו היּו אם עלי, לטעֹון ְְֲִִִֵַָָָָָָראּוי
מכּתב  ּבעבּור מאד, יקרֹות היּו ּכי ְְְְְֲִִַַַָָָֹוה ּתׁשּובה,
צריכים  היּו ּכי עליהם. חרּות ׁשהּוא ְֱֲִִִִֵֶֶָָֹאלהים
מאד, יקרה אבן  יּמצא ואנה עבֹות, ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות
קֹומתּה. ואּמה וחצי, אּמה ורחּבּה אּמה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָוארּכּה
יקרים  אבנים לּוחֹות ב' מׁשה יפסל מאין ְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹוע ֹוד,
היּו היא ידענּו לא והּנה הראׁשֹונים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכמּדת
ולא  הּלּוחֹות , ּבב' הּדברים  עׂשרת ְְְְֲִִֶֶַַָֹּכתּובים
ּכתּובים, הם ּומּזה מּזה ּכתּוב , ּכן על  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָיהפכם.
נּוכל  ולא עבריהם. מּׁשני ּכתּובים ׁשאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאחר
לֹו נׁשארּו אֹו ּכּלֹו נכּתב הּלּוח אם ְְֲִִִַַַַַָֻלדעת
אנחנּו נעׂשה ּכאׁשר ׁשּיּורין, ּפאֹותיו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָמארּבע

אֹו עב הּמכּתב, היה אם אֹו ּבּספרים. ְְִִִַַַָָָָָהּיֹום
טעם אין ּבּקּבלה, מצאנּוהּו ׁשּלא ודבר ְְֵֶַַַַַָָָָָֹּדק .

ְִֵָלסברֹותינּו:
והּלחת  להיֹותם טז נגזרּו ּכי אמרּו, קדמֹונינּו . ְְְְְְִִִֵַַָָֹֻ

ּבראׁשית. ספר ּבראׁש ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּככה,
ׁשהיּו אלהים, מעׂשה ּפירּוׁש ּכי ּדעּתי, ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹּולפי
ּבעבּור  זה, והזּכיר נבראים. הראּויה ּכּמּדה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָּככה 
חרּות  ּכי אֹומרים, יׁש מׁשה. ּפסלם ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהּׁשנים
והּנכֹון, חתּור. אֹותֹו מהּפכים ויׁש חרּוׁש. ְְְְְִֵַַָָָּכמֹו

ּפתּוח: ּכדמּות הּוא אּולי לֹו, חבר ְִֵֵֶַַָָׁשאין
יהֹוׁשע  וּיׁשמע ההר:יז ּבתחּתית ׁשּנׁשאר . ְְְְְִִִֶַַַַַָָֻ

ׁשהּוא  ּדעי, אּׂשא ּכמֹו ּתרּועה. מּגזרת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּברעה .
וכמֹוהּו, ירע. רעה, מן יאמר ּככה ידע. ְִִֵֵַַַָָָָָֹֹמן

רע: תריעי ִִֵַָָָלּמה
וּיאמר  ּדברי יח אּלה ּגם ּכי הּגאֹון, אמר . ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

והעד, מׁשה. ּדברי ׁשהם ּדעּתי, ּולפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻיהֹוׁשע.
הּמחנה: אל קרב ּכאׁשר ויהי אחריו ְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתּוב

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ ּפתח לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר רבה)והֹודיעֹו .(שמות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýýåýé äîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ
çëa íéøöî õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©

:ä÷æç ãéáe ìBãb̈−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתק ּנא עזראעזראעזראעזרא.....ּכלּום אבןאבןאבןאבן »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

(áé)âøäì íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³Ÿ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúàŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ להם להטיב אחרת מחׁשבה להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.התעּׁשת חׁשבּת עזראעזראעזראעזרא.....אׁשר אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæzòaLð øLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨
éáëBëk íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì̈¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
íëòøæì ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½

:íìòì eìçðå§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה לא (שמות ועדין נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם הּדּברֹות, עׂשרת על עברּו 'אם : ¿…¿«¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבעׂשר  עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. Ï‡¯NÈÏe.קּבל ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה לאברהם (שמות זכר הם, לׂשרפה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵַָָָֹ
ליעקב  זכר לגלּות, אם לעקדה. צּואר ֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי להּׂשרף עצמֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּמסר
רגלים  ג' ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי אֹות "ואעׂשה לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן. ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּגלה

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

dxezd lr `xfr oa`

הצר ּכן על אֹותם, מׁשמיד היה ְְִֵֶַַַָָָֹֻמׁשה
ְְִֵַלהתּפּלל:

מׁשה  ויחל מּזה יא מצאנּוה לא הּגזרה זאת . ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
נדיב. ּפני יחּלּו ּכמֹו ּפנים, על אם ּכי ְְְִִִִֵַַַַַָָהּטעם,
וכּלם  עֹוד. לּה היּו לא ּופניה ּכמֹו ּדעּתי, ְְְְִִֶַָָָָָֹֻּולפי
.אחל אֹו חּליתי לֹומר, אסּור ּכן על ְִִִִֵַַָָָָּככה .
אֹומרים, יׁש ּבּה. ה' חלה אׁשר מּגזרת יבא ְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּכי
והיה  ּבפרׁשת הּנזּכרת היא הּתפּלה זאת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכי
אחר  להּכתב ראּויה היתה הּתפּלה וזֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעקב.
אחר  ה', וּיּנחם ּכן על ההר, אל מׁשה ִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּוב
הרעה  על נחם ואם יֹום. מ' והתנּפל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהתּפּלל
ּבעד  אכּפרה אּולי לֹומר טעם  מה ְְֲִַַַַַַַָָָּבראׁשֹונה,
עֹובדיו, והרג העגל וׂשרף ירד ּכי ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָחּטאתכם.
ּובעד  יׂשראל, ּבעד לּׁשם להתּפּלל ׁשב ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָאז
ּתפּלת  ּכי אמרּו, ואחרים הּסּבה. ׁשהיה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹאהרן
ּבּמקֹום  הּנזּכרת זאת אינּנה ,עּמ ּתׁשחת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאל 
ׁשוים, הּתפּלה טעמי ּכי ּדעּתי, ּולפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּזה.
לפני  הּׁשם ּפני יחּלה אי ּכי אפרׁש. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכאׁשר
וּיהרג  יׂשראל, ּבני את וּיׁשק העגל, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׂשרף
רדּתֹו, אחר ׁשּיתּפּלל לֹו רמז הּׁשם רק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָעֹובדיו.

ּבעד  אכּפרה  אּולי ּכתּוב ּכן על  העגל. ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָויסיר
ּכתּוב, ּכאׁשר החּטאת. ׁשהסיר אחר ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָחּטאתכם,
והּנה  העגל. את עׂשיתם  אׁשר חּטאתכם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָואת
הזּכיר  לי, הּניחה ועּתה לֹו אמר ׁשהּׁשם ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבעב ּור
וזאת  הּׁשם. לפני ּבהתנּפלֹו ׁשהתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּתפ ּלה
מׁשה  וּיׁשב אחר להּכתב ראּויה היתה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהּפרׁשה 
רצה  רק ּבּתֹורה. ּומאחר מּוקדם ואין ה', ְְְֵֶַַָָָָָֻאל 
ל ועּתה עם לי, חטא אׁשר מי ּדבר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדּבק
ויחל. העם: את ה' וּיּגף ּוכתיב העם. את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹנחה 
הּיֹום  ארּבעים  את ה' לפני ואתנ ּפל ּכתּוב  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנה
להׁשמיד  ה' אמר ּכי הּלילה, ארּבעים ְְְְְִִִֶַַַַַָָָואת
אין  ּכי ואׁשמידם. מּמּני הרף וזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַאתכם.
יׂשראל, ּבעד מׁשה ׁשּיתּפּלל סֹובלת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּדעת
אֹותּה: ׁשהסיר עד ּביניהם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָועֹובדיֿגילּולים
אל  ּכמֹו ,ּבעּמ אּפ יחרה ה' לּמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָוהּנה
הּגדֹול  ּבכח הֹוצאת אׁשר ונחלת עּמ ְְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָֹּתׁשחת
מּמצרים  הֹוצאת אׁשר וזהּו הּנטּויה. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹּובזרע
לעבדי זכֹור וכתּוב, חזקה. ּוביד ּגדֹול ְְְְֲֲֶַַַָָָָָֹּבכח
לאברהם  זכֹור וזהּו ּוליעקב. ליצחק ְְְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָֹלאברהם
והּטעם  נׁשּבעּת. אׁשר עבדי ּוליׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָליצחק 

ּבּפסּוק  זה ּפירׁש ולא .ׁשבּועת להם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּתזּכר
קנית  עדת זכֹור ּכמֹו אינֹו ּכי ,לעבדי ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָזכֹור
הארץ  יאמרּו ּפן והּנה הלמ''ד. ּבעבּור ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדם,
יאמרּו לּמה  ּכמֹו וזה מּׁשם, הֹוצאתנּו ְְְֲִֵֶֶָָָָֹאׁשר

לאמר: ְִִֵַֹמצרים
הֹוציאם  ּברעה וטעם קדמֹונינּויב רמזּו ּכאׁשר . ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

אין  יאמרּו, והּנה מּמצרים. יצאּו רע ּבמּזל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹּכי
הּדבקים יכל  להּציל הּמּזל, ּכח לנּצח לּׁשם ת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ

וזה  הרגם. לֹו, יכלת אין ּכי ּובראֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶָָֹּבֹו.
יֹום. ארּבעים התנּפל  והּנה הּׁשם. חּלּול ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָיהיה
והּנה  .ּבקרּב אעלה לא ּכי לֹו, אמר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹוהּׁשם
ּפרׁשת  ּכל מׁשה אמר ואז הארץ. ירׁשּו ְְֶֶַַָָָָָָָָֹֹלא
הּׁשם  צּוהּו ּכן ואחר אלי. אֹומר אּתה ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָראה
ההר. אל ּביד ֹו ויעלם לּוחֹות, ויפסל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּירד
וכתב  ּפניו. עֹור וקרן ּבענן, הּׁשם ירד ְְֵֶַַַַָָָָָָָָאז
ּבעת  ּכתּוב ּכן על הּׁשנּיים. הּלּוחֹות ְִִֵֵֵַַַַָָהּׁשם
אבנים  לּוחֹות ׁשני ל ּפסל אלי ה' אמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָההיא
יעׂשּו והּנה עץ. ארֹון  ל ועׂשית ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָּכראׁשֹונים 

ּבצלאל: ׁשעׂשה והּוא הארֹון. ְְְְִֵֵֶַָָָָָיׂשראל



נג `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy
אחד רגל ׁשל לכּסא וחמר קל ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד לב)אינֹו Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL ¯L‡∑נׁשּבעּת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ

קּימת  ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹלהם
ׁשּנאמר טז)לעֹולם, כב נאמר(בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי ג): כו נׁשּבעּתי (שם אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

נאמר ּוליעקב ,"אבי יא)לאברהם לה ׁשּדי (שם ּבאל לֹו נׁשּבע ּורבה", ּפרה ׁשּדי אל "אני :. ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«

(åè)úçì Bãéa úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«

i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו עזראעזראעזראעזרא.....(שבת אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)íéäìû ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìò úeøç àeä½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ ׁשל עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּתֹורה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה הּוא,∑e¯Á˙.ּפלֹוני אחד וחרט חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶֶָ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון עזראעזראעזראעזרא.....ׁשניהם אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַ

(æé)äLî-ìà øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½
:äðçna äîçìî ìB÷¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו עזראעזראעזראעזרא.....ּבהריעֹו, אבןאבןאבןאבן ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)äLeìç úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´£¨®
:òîL éëðà úBpò ìB÷́©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ ׁשּצֹועקים חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית  קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ניסה  אֹו לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.וי, ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין עזראעזראעזראעזרא.....קֹול אבןאבןאבןאבן ִַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

dxezd lr `xfr oa`

וּיּנחם  ּדּברה יד רק הּׁשם , להּנחם חלילה . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
יׂשמח  וּירד. וּיעל, ּכמֹו אדם. ּבני ּכלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּתֹורה
ׁשמּואל  והּנה לּבֹו. אל וּיתעּצב ּבמעׂשיו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָה'
יּנחם. ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח וגם ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
לׁשֹון  אֹותֹו מפרׁשים ויׁש נחמּתי. ּכתּוב ְְְְְְִִִֵַָָָוׁשם

:צֹור ואין ְֵֶַוועד,
וּיפן  ּבאׁש.טו ּבֹוער וההר הּזה, ּבּמקֹום הזּכיר . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

וראה  יעׂשה. מה מסּתּכל  ּכאדם וּיפן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָוטעם
וכה: ּכה וּיפן ,ּכדר מהרה. לרדת חּיב ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
עׂשרה  ּביד ולקחּת ּכמ ֹו ּברׁשּותֹו. ּבידֹו. ְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָוטעם
להֹוריד  יּוכל אי אנחנּו ּתמהים ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵַַָאנׁשים.
ואחר  אחד. ּביד ׁשנים ּכי ואף אחד. ְְְְִִֶֶַַַַַַָָלּוח
עבריהם, מּׁשני ּכתּובים ׁשהיּו מפרׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּכת ּוב
הּנזּכרים  מהאבנים האבנים ׁשני אּלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאינם
יראה  אחד, מעבר ׁשּיכּתֹוב מה ּכי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבחׁשן.
רק  נראים. ּכתּובים, ּפירּוׁש ואין האחר. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבעבר
היה  ּכן העבר, מּזה ּכתב ּכאׁשר ּכי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכתּובים,

צרי ואין עב. הּלּוח והּנה הּׁשני. ּבעבר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתּוב
ּכי  ּבנס. ׁשּיעמד ּו ׁשּבּלּוחֹות  ''וסמ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָמ''ם
מאּׁשר  אם אּׁשּורית, מּלת  ּבפירּוׁש היא ְְֲִִִִֵֶַַַָֹֻמחלקת
מאּׁשּור. עּמהם ׁשעלה ׁשם על אֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָָּבאֹותּיֹותיו
ואין  הפּוכים. יראּו נראים, היּו איּלּו ְְְֲִִִִֵֵָָועֹוד,
יקרֹות. האבנים אּלּו היּו אם עלי, לטעֹון ְְֲִִִֵַָָָָָָראּוי
מכּתב  ּבעבּור מאד, יקרֹות היּו ּכי ְְְְְֲִִַַַָָָֹוה ּתׁשּובה,
צריכים  היּו ּכי עליהם. חרּות ׁשהּוא ְֱֲִִִִֵֶֶָָֹאלהים
מאד, יקרה אבן  יּמצא ואנה עבֹות, ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלהיֹות
קֹומתּה. ואּמה וחצי, אּמה ורחּבּה אּמה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָוארּכּה
יקרים  אבנים לּוחֹות ב' מׁשה יפסל מאין ְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹוע ֹוד,
היּו היא ידענּו לא והּנה הראׁשֹונים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכמּדת
ולא  הּלּוחֹות , ּבב' הּדברים  עׂשרת ְְְְֲִִֶֶַַָֹּכתּובים
ּכתּובים, הם ּומּזה מּזה ּכתּוב , ּכן על  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָיהפכם.
נּוכל  ולא עבריהם. מּׁשני ּכתּובים ׁשאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאחר
לֹו נׁשארּו אֹו ּכּלֹו נכּתב הּלּוח אם ְְֲִִִַַַַַָֻלדעת
אנחנּו נעׂשה ּכאׁשר ׁשּיּורין, ּפאֹותיו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָמארּבע

אֹו עב הּמכּתב, היה אם אֹו ּבּספרים. ְְִִִַַַָָָָָהּיֹום
טעם אין ּבּקּבלה, מצאנּוהּו ׁשּלא ודבר ְְֵֶַַַַַָָָָָֹּדק .

ְִֵָלסברֹותינּו:
והּלחת  להיֹותם טז נגזרּו ּכי אמרּו, קדמֹונינּו . ְְְְְְִִִֵַַָָֹֻ

ּבראׁשית. ספר ּבראׁש ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּככה,
ׁשהיּו אלהים, מעׂשה ּפירּוׁש ּכי ּדעּתי, ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹּולפי
ּבעבּור  זה, והזּכיר נבראים. הראּויה ּכּמּדה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָּככה 
חרּות  ּכי אֹומרים, יׁש מׁשה. ּפסלם ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהּׁשנים
והּנכֹון, חתּור. אֹותֹו מהּפכים ויׁש חרּוׁש. ְְְְְִֵַַָָָּכמֹו

ּפתּוח: ּכדמּות הּוא אּולי לֹו, חבר ְִֵֵֶַַָָׁשאין
יהֹוׁשע  וּיׁשמע ההר:יז ּבתחּתית ׁשּנׁשאר . ְְְְְִִִֶַַַַַָָֻ

ׁשהּוא  ּדעי, אּׂשא ּכמֹו ּתרּועה. מּגזרת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּברעה .
וכמֹוהּו, ירע. רעה, מן יאמר ּככה ידע. ְִִֵֵַַַָָָָָֹֹמן

רע: תריעי ִִֵַָָָלּמה
וּיאמר  ּדברי יח אּלה ּגם ּכי הּגאֹון, אמר . ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

והעד, מׁשה. ּדברי ׁשהם ּדעּתי, ּולפי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻיהֹוׁשע.
הּמחנה: אל קרב ּכאׁשר ויהי אחריו ְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתּוב
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(áë)íòä-úà zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈
:àeä òøá ék¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם עזראעזראעזראעזרא.....רע אבןאבןאבןאבן ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå| ©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äî¤¨¬¨«

(ãë)eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´
:äfä ìâòä àöiå Làá̈¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: לי ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ׁשּיצא ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִֵֵֶַָֹ
הּזה, .ויצא העגל ְֵֶֶַָָָ

(äë)ïøäà äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîL §¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להם להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִֶָ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה עזראעזראעזראעזרא.....הּדבר אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

(åë)éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל עזראעזראעזראעזרא.....מּכאן אבןאבןאבןאבן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåý-Léà eîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøçeâøäå äðçna øòL ©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½§¦§¯

:Báø÷-úà Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬¤§Ÿ«
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּבּמכילתא (לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ

עזראעזראעזראעזרא.....יׂשראל  אבןאבןאבןאבן ְִֵָ

(çë)àeää íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´©½
ìLkLéà éôìà úL:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¬¤©§¥−¦«

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`

אדני  אף יחר אל וּיאמר ּגדל כב ּבעבּור . ֲֲִִֶֶַַַַַֹֹֹ
וּככה  הּוא. ּברע ּכי ּפרׁשּתי, ּוכבר ְְְְֲִִֵַַָָָָָמעלתֹו.

אליהם: ואֹומר לי. ְֲִֵֶַַָֹוּיאמרּו
הּוא  פרע ּכי העם את מׁשה וּירא ּכמֹוכה . ְְִֶֶַַַָָָֹֻ

ּומּלת  עצתי: ּכל וּתפרעּו עם. יּפרע חזֹון ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָּבאין
להיֹותם  הּפעל. ׁשם ּתחת הּתאר, ׁשם ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹלׁשמצה.
קמים  רּבים ּכמֹו ּבקמיהם. וד ּבה: ודֹופי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשמץ

ארמית, ותרּגם קצרה. ּדר קמי. מן אף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָעלי.
אבֹותיכם: ּתחת קמּתם והּנה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַּכדר

מׁשה  וּיעמד מחנה,כו ּבכל הּמנהג ּככה . ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ
סּכֹות, לעׂשֹות ׁשנה ּכמֹו אחד ּבמקֹום ְְֲֲֶֶַַָָָָֹֻׁשּיעמד
לׂשּום  צֹור אין ּכי לּמחנה, ׁשערים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָולהיֹות
יקרב  אֹו אלי. יּגׁש לה'. מי לּמחנה: מחּוץ ְֲִִִִֵֶַַַַַַָיד
מּמׁשּפחּתֹו: ׁשהם לוי. ּבני יתאּסף: אֹו יבא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹאֹו

וּיאמר  ׁשחׁשבּוכז ּבעבּור יׂשראל. אלהי טעם . ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
את  איׁש והרגּו עבֹודהֿזרה: ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶָָָָעֹובדיו
האֹומר  ּפרׁשּו, ורּבים אחיו. יהיה אפילּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאחיו .
לפרׁש והצרכּו הּמעׂשה. זה על ּולאּמֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻלאביו
ּכאׁשר  ,צֹור ואין האם. אבי ואּמֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָאביו

ּבמקֹומֹו: ְֲִֵָאפרׁש
לוי  ּבני וּיעׂשּו לוי:כח ּבני ּכל ולא . ְְְֲִִֵֵֵֵַַָֹ

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

(èé)úìçîe ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ
íúà øaLéå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈

:øää úçz©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּבֹו",(שבת לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ׁשהּוא ּפסח מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

להם'? ואּתנּנה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה ‰‰¯.הּתֹורה ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr e"kg y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההרההרההרההר:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת אתםאתםאתםאתם ויויויויׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר אתאתאתאת־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ממממּיּיּיּידודודודו יט)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלללל (לב, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹ ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי א)לּוחֹות עמוד סוף צט, מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְְִִֵָָ

לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני להיֹות צריכים הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
להפריד  היה ואי־אפׁשר האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ׁשהאֹותּיֹות ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּצד
לבד  דכׁשמאמין מּמׁש, לאחדים יהיּו והּתֹורה ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ּולהּׂשיג להבין האדם על כן ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּביניהם,

חֹובתֹו. ידי יֹוצא הּוא הרי הּתֹורה, את ּבׂשכלֹו ּכׁשּמבין ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו עדין ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבמה
"להּׁשבר". האדם ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל לּוחֹות", "ּׁשברי ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָא

אמּתית  ויּׂשיג יבין ׁשהׁשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה האדם, מּׂשכל ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
הּקּב"ה. ׁשל ְֶַָָָָחכמתֹו

ׂשכלֹו ׁשּיתעּלה הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו לגמרי ּומתּבּטל לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָורק
ורק  ּתהיה" לּכל ּכעפר "ונפׁשי נּצר אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל אמיּתתּה לה ּׂשיג מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻלבחינה

."ּבתֹורת לּבי "ּפתח להיֹות יכל עזראעזראעזראעזרא....לאחרי־זה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

(ë)ãò ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון וכן(איוב ּגפרית", נוהּו על א)"יזרה ּדגן (משלי ּבּה ׁשּזֹורין הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : «ƒ∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ
Ï‡¯NÈ.וקטנּיֹות  ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם והתראה,נתּכּון עדים יׁש אם ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְִִ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

הּנּדחת  עיר אנׁשי ּכמׁשּפט עדים ּבסיף, לא העם". את ה' "וּיּגף ׁשּנאמר: ּבמּגפה, התראה, ּבלא עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, התראה, עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ זה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים עזראעזראעזראעזרא.....ּכּמה אבןאבןאבןאבן ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

dxezd lr `xfr oa`

ענֹות  קֹול ּגבּורה: ּכמֹו ׁשם, ּכמֹוחלּוׁשה. . ְְְֲֲֵָָ
לצחק: וּיקמּו וזהּו ְְְִֶֶַַָֻנגינֹות.

ּומחֹולֹות  העגל את וּירא מׁשרת,יט העגל ה''א . ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והּמחֹולֹות  העגל את וּירא ּכמֹו האחרת. ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָּבעב ּור
ׁשהיּו הּלּוחֹות ׁשבר מׁשה, קנאת ּומרב ְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹסביביו.
הּתנאים. ׁשטר קרע והּנה עדּות. ׁשטר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבידיו,

ּכתּוב: ּכן ּכי יׂשראל, ּכל לעיני היה ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָוזה

העגל  את וּיּקח ּכמֹוכ וּיׂשרף ּכי אֹומרים יׁש . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּבאׁש ׁשּיּוׂשם ּדבר יׁש ּכי ,צֹור ואין ּבאׁש. ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻוי ּת
ּולעֹולם  ׁשחֹור. ויהיה יּׂשרף ּומּיד הּזהב, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָעם
וּיזר  הּוא: ואמת מנּסה ּדבר וזה זהב. יׁשּוב ְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלא
וצּוה  ההר, מן יֹורד נחל מי הם הּמים. ּפני ְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעל
ּכמֹו היה וזה הּמים. מאּלה יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשּתּו
הּכהן  יּקח הּמׁשּכן ּבקרקע יהיה אׁשר העפר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּומן 

ּבעֹובדי  אֹות חּדׁשּו הּמים והּנה הּמים. אל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָונתן
זה, לּולי ּכי ּבטנם. ׁשּצבתה אֹו ּבפניהם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהעגל
ּוכבר  היּו. מי העגל עֹובדי לוי, ּבני הבינּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאי
רעים, מחׁשבּתם ׁשהיתה מעּטים היּו ּכי ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאמרנּו

סברתם: ּכפי היתה, לטֹובה הּכל ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֹּומחׁשבת
וגֹו' וּיאמר הצרכא לּמה ׁשאל, מׁשה הּנה . ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

העגל: לעׂשֹות ֲֲֵֶַַָֹאהרן



נה `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

(áë)íòä-úà zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈
:àeä òøá ék¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם עזראעזראעזראעזרא.....רע אבןאבןאבןאבן ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå| ©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äî¤¨¬¨«

(ãë)eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´
:äfä ìâòä àöiå Làá̈¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: לי ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ׁשּיצא ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִֵֵֶַָֹ
הּזה, .ויצא העגל ְֵֶֶַָָָ

(äë)ïøäà äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîL §¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להם להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִֶָ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה עזראעזראעזראעזרא.....הּדבר אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

(åë)éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל עזראעזראעזראעזרא.....מּכאן אבןאבןאבןאבן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåý-Léà eîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøçeâøäå äðçna øòL ©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½§¦§¯

:Báø÷-úà Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬¤§Ÿ«
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּבּמכילתא (לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ

עזראעזראעזראעזרא.....יׂשראל  אבןאבןאבןאבן ְִֵָ

(çë)àeää íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´©½
ìLkLéà éôìà úL:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¬¤©§¥−¦«

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`

אדני  אף יחר אל וּיאמר ּגדל כב ּבעבּור . ֲֲִִֶֶַַַַַֹֹֹ
וּככה  הּוא. ּברע ּכי ּפרׁשּתי, ּוכבר ְְְְֲִִֵַַָָָָָמעלתֹו.

אליהם: ואֹומר לי. ְֲִֵֶַַָֹוּיאמרּו
הּוא  פרע ּכי העם את מׁשה וּירא ּכמֹוכה . ְְִֶֶַַַָָָֹֻ

ּומּלת  עצתי: ּכל וּתפרעּו עם. יּפרע חזֹון ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָּבאין
להיֹותם  הּפעל. ׁשם ּתחת הּתאר, ׁשם ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹלׁשמצה.
קמים  רּבים ּכמֹו ּבקמיהם. וד ּבה: ודֹופי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשמץ

ארמית, ותרּגם קצרה. ּדר קמי. מן אף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָעלי.
אבֹותיכם: ּתחת קמּתם והּנה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַּכדר

מׁשה  וּיעמד מחנה,כו ּבכל הּמנהג ּככה . ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ
סּכֹות, לעׂשֹות ׁשנה ּכמֹו אחד ּבמקֹום ְְֲֲֶֶַַָָָָֹֻׁשּיעמד
לׂשּום  צֹור אין ּכי לּמחנה, ׁשערים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָולהיֹות
יקרב  אֹו אלי. יּגׁש לה'. מי לּמחנה: מחּוץ ְֲִִִִֵֶַַַַַַָיד
מּמׁשּפחּתֹו: ׁשהם לוי. ּבני יתאּסף: אֹו יבא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹאֹו

וּיאמר  ׁשחׁשבּוכז ּבעבּור יׂשראל. אלהי טעם . ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
את  איׁש והרגּו עבֹודהֿזרה: ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶָָָָעֹובדיו
האֹומר  ּפרׁשּו, ורּבים אחיו. יהיה אפילּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאחיו .
לפרׁש והצרכּו הּמעׂשה. זה על ּולאּמֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻלאביו
ּכאׁשר  ,צֹור ואין האם. אבי ואּמֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָאביו

ּבמקֹומֹו: ְֲִֵָאפרׁש
לוי  ּבני וּיעׂשּו לוי:כח ּבני ּכל ולא . ְְְֲִִֵֵֵֵַַָֹ



yz`נו ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑'ל' ּכאן וכןיׁש ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור ב)אצל א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :.‰p‰ ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹƒ≈
ÈÎ‡ÏÓ∑ אני ולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑ עליהם ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה «¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קצת  ּבּה ׁשאין יׂשראל, על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעונֹותיהם,
העגל  עון עזראעזראעזראעזרא.....מּפרעֹון אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵֶָֹ

(äì)biåøLà ìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤£¤¬
:ïøäà äNò̈−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)íòäå äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈
ézòaLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

:äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" ÌÚ‰Â.הּכעס: ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא עזראעזראעזראעזרא.....ּכאן אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

(á)éðôì ézçìLåéøîàä éðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨´¡Ÿ¦½
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּׁשה אבןאבןאבןאבן ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)ék Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותם אני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני וׁשלחּתי לכ" ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְְְֲִִֵַָָ
"מלא לפני.‰z‡ Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑ זעם עליכם אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם .ּוכׁשּׁשכינתי ְְֶַָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

EÏÎ‡∑ ּכּליֹון עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¬∆¿ְִָ

(ã)-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ
:åéìò Béãò Léà eúL̈²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּכׁשאמרּו:(שבת ּבחֹורב להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ
ונׁשמע' עזראעזראעזראעזרא.....'נעׂשה אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶַַ

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּבּסתר: לאנׁשים ספק ּובא העגל. ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ועּתה  מקֹום לד אל .ל ּדּברּתי אׁשר אל . ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

נׂשאתי  ּבעבּור ּכי ּכעס, ּכדר וזה  ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּכנעני.
נחה  ל ,ּכ ּכל אֹותם ׁשאהבּת ואּתה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָחּטאתם .
הּפקידה: יֹום ׁשנה, ּכל ּתחּלת ּוביֹום. ְְְִִַַָָָָָאֹותם:

וּיּגף  ּבּׁשנה לה הּמּגפה היתה לא אּולי . ְִֵַַַַַָָָָָֹֹ
אחרי  ׁשהיה מה הּכתּוב, ס ּפר רק ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהראׁשֹונה.

סיני: מהר ְִֵַַָָנסעם
מּזה  עלה ל וידּבר. לפאת א ההֹול ּכי . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

מצרימה, אברם ירד ּכן על הּוא. עֹולה ְְְְִֵֶַַַַָָָֹׂשמאל,
ׁשבּועתי  ּבעבּור אעׂשה זה וכל ּבּדרֹום. הּוא ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָּכי

ּוליעקב: ליצחק ְְְְְֲִַַָָָֹלאברהם
מלא לפני וׁשלחּתי אמר ב ולא .לעזר . ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָֹ

ּבקרּבֹו: הּׁשם ּכי הּנֹודע, ְְְִִֵַַַַָָהּמלא

ּבקרּב אעלה לא ּכי לא ג ּכי מׁשּכן, יעׂשּו לא . ְְְְֱֲִִִִֶֶַָֹֹֹ
.ּבּדר אכל ּפן וטעם יׂשראל: ּבני ּתֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּכֹון
אכּלם. מּיד הּזה, ּכּמעׂשה אחרת ּפעם יעׂשּו ֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאם
הלמ''ד, נדּגׁש ולא ּגדֹול, ּתחת קטן ּפּתח ְְִֵַַַַַָָָָָָֹּובא
לי: ׁשמע אחוך ּכמֹו ּכן. להיֹותֹו הּמׁשּפט ְְְִִִִֵַַָָּכי

הרע  הּדבר את העם וּיׁשמע הּוא ד ּומהּו. . ְִֶַַַַַָָָָָ
אל  אמֹור מׁשה אל ה' וּיאמר אחריו, ֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתּוב

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

(èë)Bðáa Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ ימּלא מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹƒƒְִֵֶַ
ּבבנֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּובאחיו ידֹו אבןאבןאבןאבן ְְִִָָ

(ì)íúàèç ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬£¨¤−
ãòa äøtëà éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬£©§−̈§©¬

:íëúàhç©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ החטא ּובין ּביניכם להבּדיל חּטאתכם, לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר עזראעזראעזראעזרא.....אׂשים אבןאבןאבןאבן ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)äfä íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèçý:áäæ é £¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה יחטאּו?: ׁשּלא ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּיעׂשה  מה זֹונֹות. ּבית ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמׁשל

יחטא'? ׁשּלא עזראעזראעזראעזרא.....הּבן אבןאבןאבןאבן ֱֵֶֶַָֹ

(áì)Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−
:záúk øLà£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ הרּבה וכן קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: .הרי ¿«»ƒƒ»«»»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
E¯ÙqÓ∑(לב רחמים (ברכות עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ƒƒ¿¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|äpä Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬
éðôì Cìé éëàìîäìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe E:íúàhç í ©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

dxezd lr `xfr oa`

מׁשה  וּיאמר ה'כט וּייצר ּכמֹו להם, אמר ּוכבר . ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
זר. ּדקּדּוקֹו מלאּו, ּומּלת ּככה. ורּבים ְְְֱִִִִִַַָָָֹאלהים.
והּבנין  עֹומד, ּופעם יֹוצא, ּפעל הּוא ּפעם ְְִִֵֵַַַַַַָֹּכי
העֹובד  יהיה אפילּו ּבבנֹו. איׁש ּכי וטעם ְְְֲִִִִִֵֶַַַָקל:
עליכם  ׁשּיּתן הּוא והּׂשכר ׁשּיהרגהּו. אחיו אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבנֹו
ׁשבט  את ה' הבּדיל ההיא ּבעת וזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּברכה.
ּבהר  הּטעם זה הּׁשם, לֹו ׁשאמר והּטעם ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּלוי.
ּומׁשה  אהרן ּתֹולדֹות ואּלה אמר ּכן על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹסיני.
ּכאׁשר  והּנה סיני. ּבהר מׁשה אל ה' ּדּבר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹּביֹום
הּׁשם. לׁשרת ּובניו אהרן נבּדל הּמׁשּכן, ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹנעׂשה
ּבכֹור  ּכי קרח, מחלקת היתה אז הלוּים. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹוכן

הּׁש לקח ּכאׁשר הּבכֹורים היה. ּתחת הּלוּים ם ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ

העֹולֹות  העלּו ׁשהם ּבעבּור קדֹוׁשים, ְְֱֲִִֵֶֶֶַָׁשּיהיּו
לפני  ׁשּנעׂשה הּמזּבח על זבחּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָוהּׁשלמים,

ֵֶָהעגל:
מּמחרת  ויהי אעלה.ל ועּתה רדּתֹו: יֹום . ְְְֱֳִִִֶֶַַָָָ

לכּפר  הּׁשם לפני להתנּפל ההר אל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלׁשּוב
יכּתב  אּולי ּפרׁשּתי. ּכאׁשר יׂשראל, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹעל
יׂשראל. עם ּברית לכרֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵָלּוחֹות
הּלּוחֹות  ּכי ּברית, ּכֹורת אנכי הּנה ְְִִִִֵֵֶַָֹוזהּו

עדּות: ְִֵַּכׁשטר
וּיׁשב  הלמ''ד,לא מבּלע אּנא ּכי הּנגיד, אמר . ְִִֵַַַַָָָָָָָָֻ

וזה  הֹואל. מּגזרת אל, ּופרּוׁש נא. אל ְְְִִֵֵֵֵֶַָּכמֹו
ּופרּוׁש ּככה. ּתעׂשה נא אל אּנא, רק ֲֵֶַַַָָָָָָרחֹוק.

וככה, זה. ּכמֹו הֹודאה. ּדר אֹו ּפּיּוס ּכמֹו ְְְִֶֶֶָָָָָָאּנא,
:עבּד אני ּכי ה' ְֲִִֶַָָאנה

ועּתה  וספרין לב ּדניאל, ּבספר ּפרׁשּתי ּכבר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ועל  הּכללים על הּגזרֹות ּכל ּכי ְְְְִִִִֵַַַַָָּפתיחין.
הֹודּו וּככה ׁשמים. ּבמערכֹות הם ְְְְִִֵַַַַָָָָהּפרטים,
ּבעבּור  יֹוסיף הּׁשם רק ּומזֹוני. חּיי ּבני ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָחכמים,

ּפרׁשּתיו: ּכאׁשר ְְֲִִֵֶַַָיראתֹו,
וגֹו' וּיאמר ה'.לג וּיּנחם זהּו הּגאֹון, אמר . ְִֶֶֶַַַַָָָֹ

אמחה  לא הּנה והּטעם, הּכל. להׁשמיד אמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּכי
,ּדר על ּבמחׁשבּתֹו. לי חטא אׁשר רק ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָמּספרי
נהרגּו ולא ּבלּבם. יׂשראל ּבית את ּתפׂש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹלמען 
ּבעבּור  העם, את ה' וּיּגף וזהּו עבדּו. לא ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹּכי



נז `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑'ל' ּכאן וכןיׁש ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור ב)אצל א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :.‰p‰ ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹƒ≈
ÈÎ‡ÏÓ∑ אני ולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑ עליהם ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה «¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קצת  ּבּה ׁשאין יׂשראל, על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעונֹותיהם,
העגל  עון עזראעזראעזראעזרא.....מּפרעֹון אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵֶָֹ

(äì)biåøLà ìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤£¤¬
:ïøäà äNò̈−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)íòäå äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈
ézòaLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

:äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" ÌÚ‰Â.הּכעס: ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא עזראעזראעזראעזרא.....ּכאן אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

(á)éðôì ézçìLåéøîàä éðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨´¡Ÿ¦½
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּׁשה אבןאבןאבןאבן ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)ék Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותם אני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני וׁשלחּתי לכ" ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְְְֲִִֵַָָ
"מלא לפני.‰z‡ Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑ זעם עליכם אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם .ּוכׁשּׁשכינתי ְְֶַָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

EÏÎ‡∑ ּכּליֹון עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¬∆¿ְִָ

(ã)-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ
:åéìò Béãò Léà eúL̈²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּכׁשאמרּו:(שבת ּבחֹורב להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ
ונׁשמע' עזראעזראעזראעזרא.....'נעׂשה אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶַַ

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּבּסתר: לאנׁשים ספק ּובא העגל. ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה
ועּתה  מקֹום לד אל .ל ּדּברּתי אׁשר אל . ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

נׂשאתי  ּבעבּור ּכי ּכעס, ּכדר וזה  ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּכנעני.
נחה  ל ,ּכ ּכל אֹותם ׁשאהבּת ואּתה ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָחּטאתם .
הּפקידה: יֹום ׁשנה, ּכל ּתחּלת ּוביֹום. ְְְִִַַָָָָָאֹותם:

וּיּגף  ּבּׁשנה לה הּמּגפה היתה לא אּולי . ְִֵַַַַַָָָָָֹֹ
אחרי  ׁשהיה מה הּכתּוב, ס ּפר רק ֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהראׁשֹונה.

סיני: מהר ְִֵַַָָנסעם
מּזה  עלה ל וידּבר. לפאת א ההֹול ּכי . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

מצרימה, אברם ירד ּכן על הּוא. עֹולה ְְְְִֵֶַַַַָָָֹׂשמאל,
ׁשבּועתי  ּבעבּור אעׂשה זה וכל ּבּדרֹום. הּוא ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָּכי

ּוליעקב: ליצחק ְְְְְֲִַַָָָֹלאברהם
מלא לפני וׁשלחּתי אמר ב ולא .לעזר . ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָֹ

ּבקרּבֹו: הּׁשם ּכי הּנֹודע, ְְְִִֵַַַַָָהּמלא

ּבקרּב אעלה לא ּכי לא ג ּכי מׁשּכן, יעׂשּו לא . ְְְְֱֲִִִִֶֶַָֹֹֹ
.ּבּדר אכל ּפן וטעם יׂשראל: ּבני ּתֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּכֹון
אכּלם. מּיד הּזה, ּכּמעׂשה אחרת ּפעם יעׂשּו ֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַאם
הלמ''ד, נדּגׁש ולא ּגדֹול, ּתחת קטן ּפּתח ְְִֵַַַַַָָָָָָֹּובא
לי: ׁשמע אחוך ּכמֹו ּכן. להיֹותֹו הּמׁשּפט ְְְִִִִֵַַָָּכי

הרע  הּדבר את העם וּיׁשמע הּוא ד ּומהּו. . ְִֶַַַַַָָָָָ
אל  אמֹור מׁשה אל ה' וּיאמר אחריו, ֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכתּוב
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i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ז)ּכמֹו :(במדבר ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
הּקֹול  ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"וּיׁשמע

ההדיֹוט  עם מדּבר ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו עזראעזראעזראעזרא.....'מּדּבר' אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

(é)øåìäàä çút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ עזראעזראעזראעזרא.....לּׁשכינה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬
ïeð-ïa òLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר היה לאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַָָ

הּזה  והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב ולא מׁשה הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי כח)יֹותר, ׁשּנאמר (תענית עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לב) ׁשּנאמר(לעיל רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי ט): "ואתנּפל (דברים : ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּובראׁש וגֹו'", ה' מ'לפני ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבהם ׁשּנאמר י)יֹום, ּברצֹון.(שם האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר
אחד  עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, לּוחֹות לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלמׁשה:

מֹועד  מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ‰Án‰.ּבניסן, Ï‡ ·LÂ∑ ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ¿»∆««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ
וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

יקרבם'? מי ּכן אם ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' "ודּבר עזראעזראעזראעזרא.....ּומדרׁשֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ß xc` f"h iyily mei ß

(áé)ìòä éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ©µ©
énò çìLz-øLà úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬£¤¦§©−¦¦®

ézòãé zøîà äzàå:éðéòa ïç úàöî-íâå íLá E §©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«
i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ וגֹו'".∑¯‡‰ הֹודעּתני לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לי אמרּת כג)ואׁשר מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו EÈzÚ„È.אין z¯Ó‡ ‰z‡Â ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»¿«¿ƒ
ÌL·∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי וגם (לעיל וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לעֹולם  יאמינּו עזראעזראעזראעזרא....."ּב אבןאבןאבןאבן ְְֲִַָ

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

dxezd lr `xfr oa`

הּדגלים  ׁשּיקימּו לפני הּמׁשּכן, היה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָאנה
יֹום: ֲִִַהחמּׁשים

והיה  ּכל ט רֹואים ׁשהיּו אֹות, היה זה ּגם . ְִֶֶַָָָָָָ
מּיד  האהל, אל יׂשראל מּמחנה ׁשּיבא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹרגע

הענן: עּמּוד רֹואה ֶֶַָָָָהיה
וראה  ראה י ּפרׁשת אחר היה הּמעׂשה וזה . ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הארּבעים  ּבקרב היתה היא ּכי אלי. אֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה

ּופסל  ירד ּכן ואחר העגל. ּדבר על ׁשהתנּפל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
לידי  ויצא ּפניו, על הּׁשם עבר אז הּלּוחֹות, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָאת

אחֹורי: את וראית לֹו ּׁשאמר מה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָמעׂשה
ּפנים  אל ּפנים מׁשה אל ה' ודּבר ּבּפרׁשה יא . ְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

נּון  ּבן  יהֹוׁשע ּומׁשרת ֹו אפרׁשנּו: ְְְְְֲִֵַַָָָֻהּסמּוכה
וחכמים  ׁשנים. ועׂשר מאה חיה והּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָנער.
חּלק, ׁשנים וׁשבע ּכבׁש ׁשנים ׁשבע ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאמרּו

קראֹו ואי ׁשנה, וׁשׁש חמּׁשים ּבן היה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָאם
יהֹוׁשע  ּומׁשרתֹו ּדקּדּוקֹו, וּככה נער. ְְְְְִַַַַָָָָֻהּכתּוב

נער: ׁשרּות נּון ִֵַַּבן
מׁשה  וּיאמר הּצרה יב  ראה ּכאֹומר, ראה. . ְְְֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

הּפרׁשה: ּדקּדּוק אֹומר ועּתה ּבּה. עֹומד ְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשאני
זה  ואין .ּכּבדתי ּכמֹו ,ידעּתי הּגאֹון, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָאמר
ידעּתני: ּכאׁשר ,ואדע אחריו הּנה ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנכ ֹון.

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h ipy meil inei xeriy

(ä)ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´
éúélëå Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íòäzòå E ©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈

éãò ãøBäéìòî E:Cl-äNòà äî äòãàå E ¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ עליכם אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, כו)רגע לכם (ישעיה טֹוב ,לפיכ אתכם. ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
מלא מעליכם ∑zÚÂ‰.ׁשאׁשלח עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו ‡ClŒ‰NÚ.ּפרענּות ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ ּבפקּדת ְְֶֶַַָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»∆¡∆»ְִַֻ

ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, .ׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי עזראעזראעזראעזרא.....את אבןאבןאבןאבן ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|÷çøä äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
ýåýé Lwáî-ìk äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨§©¥´§Ÿ̈½

:äðçnì õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑ הוה לׁשֹון …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְֶֹ

לרב, מנּדה אמר: לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח לּתלמיד הּוא, ׁשּנאמר ∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, אלּפים ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ«¿≈ְְְֱִִֶֶַַַַָָ
ג) אּמה (יהושע ּכאלּפים ּובינו ּביניכם יהיה רחֹוק א" BÏ.ּבּמּדה": ‡¯˜Â∑ ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא והיה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ¿»»ְֵֵֵֶָָֹ

ּתֹורה  למבקׁשי ‰'.ועד Lw·ÓŒÏk∑ ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש ÚBÓ„.מּכאן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑ּכמֹו ְְִֵַַַָ»¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ≈≈∆…∆≈ְ
הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה אחר: ּדבר אֹומרים יֹוצא. חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ּכׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו הּוא הרי עזראעזראעזראעזרא.....להם: אבןאבןאבןאבן ְֲֳֵֶֶֶָָֹ

(ç)eávðå íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½
:äìäàä Bàa-ãò äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ אל ללכת הּמחנה, מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ
ÌÚ‰ŒÏk.האהל  eÓe˜È∑ מהם ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו LÓ‰.עֹומדים È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ אׁשרי לׁשבח: ֶָֹ»»»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְִֵַַ

אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה .ילּוד ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(è)ãîòå ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−
:äLî-íò øaãå ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

dxezd lr `xfr oa`

מׁשה  אל ה' וּיאמר וכמֹוהּו, יׂשראל. ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹּבני
ּכי  ּתת. יּוכל לחם הגם ּפרׁשּתי, ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבמדין .
ׁשחקים. צּוה ּוכבר מּמעל, ׁשחקים ויצו ְְְְִִִִַַַַָָָָָּכמֹוהּו,
ׁשעׂשּו הּגאֹונים לתּקּון צֹור ואין זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָָוּככה

ּתמיד: ִָָָּככה
עדים  את יׂשראל ּבני וּיתנּצלּו עדים.ו מן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּנזמים  ּכמֹו ותכׁשיטים, ּתפארת ּבגדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָוהם
התאּבלּו ּכי עדי. ואעּד ּדר על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָוהּטּבעֹות .

העגל: ּדבר ְֵֶַַָעל
יּקח  ּומׁשה ּדר,ז על עבר. ּתחת עתיד . ִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הא  ּבחֹורב: עגל ּכמֹויעׂשּו ׁשּלֹו. אהל הל. ְְֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
מּיׂשראל, נבּדל מׁשה והּנה האהלה. ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹוּיבאּו

אחר  היה וזה עּמֹו. ׁשּיד ּבר הּכבֹוד ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּבעבּור
והחּלּו ּכתּובים, הּׁשנּיים הּלּוחֹות ְְְִִִִֵֵֶַַׁשהֹוריד
אהל  לאהלֹו וקרא הּמׁשּכן. לעׂשֹות ְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָֹיׂשראל
ׁשּנעׂשה  עד ׁשם לֹו נֹועד הּׁשם ּכי ֲִֵֵֶַַַַָָמֹועד,
ויׁש ּבּתֹורה. ּומאחר מּוקדם ואין ְְְְְִֵֵַַָָָָֻהּמׁשּכן.
הּכתּוב  וסּפר הּמׁשּכן. אהל הּוא זה ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹומרים
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i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ז)ּכמֹו :(במדבר ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
הּקֹול  ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"וּיׁשמע

ההדיֹוט  עם מדּבר ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו עזראעזראעזראעזרא.....'מּדּבר' אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

(é)øåìäàä çút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ עזראעזראעזראעזרא.....לּׁשכינה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬
ïeð-ïa òLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר היה לאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַָָ

הּזה  והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב ולא מׁשה הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי כח)יֹותר, ׁשּנאמר (תענית עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לב) ׁשּנאמר(לעיל רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי ט): "ואתנּפל (דברים : ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּובראׁש וגֹו'", ה' מ'לפני ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבהם ׁשּנאמר י)יֹום, ּברצֹון.(שם האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר
אחד  עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, לּוחֹות לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלמׁשה:

מֹועד  מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ‰Án‰.ּבניסן, Ï‡ ·LÂ∑ ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ¿»∆««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ
וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

יקרבם'? מי ּכן אם ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' "ודּבר עזראעזראעזראעזרא.....ּומדרׁשֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ß xc` f"h iyily mei ß

(áé)ìòä éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ©µ©
énò çìLz-øLà úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬£¤¦§©−¦¦®

ézòãé zøîà äzàå:éðéòa ïç úàöî-íâå íLá E §©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«
i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ וגֹו'".∑¯‡‰ הֹודעּתני לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לי אמרּת כג)ואׁשר מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו EÈzÚ„È.אין z¯Ó‡ ‰z‡Â ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»¿«¿ƒ
ÌL·∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי וגם (לעיל וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לעֹולם  יאמינּו עזראעזראעזראעזרא....."ּב אבןאבןאבןאבן ְְֲִַָ

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

dxezd lr `xfr oa`

הּדגלים  ׁשּיקימּו לפני הּמׁשּכן, היה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָאנה
יֹום: ֲִִַהחמּׁשים

והיה  ּכל ט רֹואים ׁשהיּו אֹות, היה זה ּגם . ְִֶֶַָָָָָָ
מּיד  האהל, אל יׂשראל מּמחנה ׁשּיבא ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹרגע

הענן: עּמּוד רֹואה ֶֶַָָָָהיה
וראה  ראה י ּפרׁשת אחר היה הּמעׂשה וזה . ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הארּבעים  ּבקרב היתה היא ּכי אלי. אֹומר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה

ּופסל  ירד ּכן ואחר העגל. ּדבר על ׁשהתנּפל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָיֹום
לידי  ויצא ּפניו, על הּׁשם עבר אז הּלּוחֹות, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָאת

אחֹורי: את וראית לֹו ּׁשאמר מה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָמעׂשה
ּפנים  אל ּפנים מׁשה אל ה' ודּבר ּבּפרׁשה יא . ְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

נּון  ּבן  יהֹוׁשע ּומׁשרת ֹו אפרׁשנּו: ְְְְְֲִֵַַָָָֻהּסמּוכה
וחכמים  ׁשנים. ועׂשר מאה חיה והּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָנער.
חּלק, ׁשנים וׁשבע ּכבׁש ׁשנים ׁשבע ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאמרּו

קראֹו ואי ׁשנה, וׁשׁש חמּׁשים ּבן היה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָאם
יהֹוׁשע  ּומׁשרתֹו ּדקּדּוקֹו, וּככה נער. ְְְְְִַַַַָָָָֻהּכתּוב

נער: ׁשרּות נּון ִֵַַּבן
מׁשה  וּיאמר הּצרה יב  ראה ּכאֹומר, ראה. . ְְְֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

הּפרׁשה: ּדקּדּוק אֹומר ועּתה ּבּה. עֹומד ְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשאני
זה  ואין .ּכּבדתי ּכמֹו ,ידעּתי הּגאֹון, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָאמר
ידעּתני: ּכאׁשר ,ואדע אחריו הּנה ּכי ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנכ ֹון.
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(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèíLá éúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²
éðôì ýåýéøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬

:íçøà£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑וצרי רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

זכּות  ּתּמה ׁשאם אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָללּמד
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין EÈÙÏ.אבֹות, '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆

אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר יז)ללּמד השנה י"ג (ראש וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
רחמי  ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את מלּמד הוי ּכלים מּדֹות, .לא ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ∑ ּפעמים לחֹון אֹותן אּלא ∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת ¿«…ƒ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ריקם  חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים אענה ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעּתים

שם) השנה .(ראש

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר עזראעזראעזראעזרא.....אף אבןאבןאבןאבן «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר  אני  א ׁשר מקֹום,ּבהר יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשם  ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ּתּוזק, ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמּוכן
עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, אני אֹומר ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמדּבר,

עזראעזראעזראעזרא.....מקֹומֹו אבןאבןאבןאבן ְ

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

יראני  לא רֹואני.כ אין ואמר ּכמֹו קמּוץ. . ְְְִִִֵַַָָָֹ
ה': יׁשיבני ׁשֹוב אם מּמצרים. ְְְִִִִִִִַָָלהֹוציאנּו
ּכי  ימּות. מּיד ּכי ויחיה. ּכמֹו וחי. ְְְִִִִֵֶַָָָּופירּוׁש
נמּות  מֹות ,הּמלא ׁשראה ּבעבּור אמר ְֲֶַַַַַָָָָָָמנֹוח
ראיתי  ּכי אמר, יעקב ּגם ראינּו. אלהים ֱֲִִִִִִַַַָָָֹֹּכי
ּכי  ואף נפׁשי. וּתּנצל ּפנים אל ּפנים ְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָֹאלהים
האדם  יראני לא אֹומרים, ויׁש הּנכּבד. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשם
ואחרים  הּלׁשֹון. הפ וזה לעֹולם. יחיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָרק
אחר. ּבעבּור יׁשרת לא , מּלת פירּוׁש ְְֲִִֵֵֵַַַָֹאֹומרים,
והּטעם, החי. ולא האדם, יראני לא הּוא, ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹֹוכן 

ְִַַָהּמלאכים:
הּצּור  על ונּצבּת כן כא ּכי ההר, ראׁש הּוא . ְְִִֵַַַָָָֹ

ואמר  ההר. ראׁש על ׁשם לי ונּצבּת ְְְִִַַַָָָָָָֹּכתּוב,
יׂשימּנּו הּוא הּכבֹוד, ּובעבר ׁשם, יתיּצב ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
.וׂשמּתי ּכתּוב, כן ּכי הּצּור. ּבנקרת ְְְְְְִִִֵַַַַָּבעצמֹו
ּכלל  אזּכֹור ועּתה מעצמֹו. הּוא ׁשּיּכנס ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹולא
אמר  הּׁשם ּכי הּגאֹון , אמר הּפרׁשה. ִֵַַַַַַַָָָָָָטעם

ׁשחטאּו הּמקֹום מּזה הּזה העם את העל ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמׁשה,
הׁשיב, ּומׁשה להם. אסלח אחר ּובמקֹום ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּבֹו,
אל  הּזה, ּבּמקֹום עּתה אּפ יׁשּוב לא ְִֶַַַַַָָָֹאם

אמר ּתע  ׁשהּׁשם ּבעבּור ּבעיני, והּנכֹון מּזה. לנ ּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מׁשה, הׁשיב אז . מלא לפני וׁשלחּתי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלֹו
אם  עּמי. ּתׁשלח אׁשר את הֹודעּתני לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹוא ּתה
הׁשיבֹו, והּׁשם ּבקרּבֹו. ׁשמי ּכי ּבֹו, הּכתּוב ְְְְֱִִִִֵַַָהּוא 
טעם  והּנה .ל והניחֹותי ,אל ּבעצמי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָאני
ּבתֹו אׁשּכֹון ולא ,אל לבּד עּמ ּכי ,ְְְְְְִִֵֵֶַָֹל
ּפני אין אם מׁשה, הׁשיב ּכן על יׂשראל. ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבני
ּוראה  למעלה, ׁשהזּכיר הּזה הּגֹוי עם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָהֹולכים
רּבים. ּבלׁשֹון ּתעלנּו אל הּזה, הּגֹוי עּמ ְְֲִִִֵֶַַַַַַּכי
איפה  יּודע ּובּמה הּפרּוׁש, זה על הּנאמן ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהעד
ּבלכּת הלא ועּמ אני ּבעיני חן מצאתי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכי
אׁשר  הּזה הּדבר את ּגם הׁשיב, והּׁשם ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעּמנ ּו.
זה  ּובעבּור ּבעיני. חן מצאת ּכי אעׂשה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדּברּת
הפ ּבקרּבנּו, ה' נא יל ואמר, מׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׂשמח

לראֹות  ּבּקׁש ּומׁשה .ּבקרּב אעלה לא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֹֹּכי
וחי. האדם יראני לא ּכי הׁשיבֹו והּׁשם ְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּׁשם,
רק  מרּגיׁשֹות אינן ההרּגׁשֹות ּכי האמת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָוזה ּו
ּגם  יׂשראל. אלהי את וּיראּו ּכן על ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּמקרים ,
הּכל  יחזקאל נבּואת וכן ה'. את ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹואראה
את  וראית ּבכאן אמר והּנה אלהים. ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹּבמראֹות
ואּלה  יּביט. ה ' ּותמּונת אחר, ּובמקֹום ְְְֲִֵֵֶַַַָָאחֹורי.
אמר, והּגאֹון .ארֹו ּפירּוׁש צריכים ְְְִִִֵַַַָָָָהּדברים
הּׁשמׁש. ּפני והּמׁשל, האֹור. ּפני הּפנים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכי
ּבאחד. התּדּבק  מהאֹור, הּנׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָוהאחֹורים
אֹומר: זה, ּׁשאפרׁש ולפני זאת. לכל צֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹואין 
ּפנים  אל ּפנים מׁשה עם ּדּבר לא הּׁשם ּכי ִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּדע
ּובעבר  והלאה. הּׁשליׁשי יֹום ּבארּבעים ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹרק
ּתחּלת  ּכי ּפניו. עֹור קרן אז ּפניו, על ְִִֵַַַַָָָָָָהּׁשם
וׁשם  ּבּסנה, הּנראה הּמלא עלֿידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָנבּואתֹו
לפניהם  הֹול וה' וּככה, ה'. וּיאמר ְְִֵֵֶֶַַָָָֹּכתּוב
וזה  הּׁשֹולח. לׁשֹון על ידּבר הּׁשליח ּכי ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָיֹומם.

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iriax meil inei xeriy

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòå-úà àð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå EëøcEnò ék äàøe E §¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−

:äfä éBbä©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑?ּבעיני חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת .אם ¿«»ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו "למען ואדע ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אּכיר  למען חן", החן אמצא מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ְְְֱֶֶֶַֹֹ

ואת  ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּגדֹול"
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּברכֹותּתׁשלּום ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ז)ּתֹודיעני. אפניהם (דף על הּמקראֹות ליּׁשב ואני , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאתי  סדרם .ועל ְְִִַָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑ ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא ּכתרּגּומֹו, «…«»«≈≈ְְְְְְֲִִֶַַַַָֹ

ּכמֹו: ,יז)אל ב ּבּקרב "(שמואל הֹולכים עזראעזראעזראעזרא....."ּופני אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶַָָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiå:äfî eðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«
i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ מּזה ּתעלנּו אל מלא ידי על ּכי חפץ, אני .ּבזֹו «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeéEnòå éðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½
øLà íòä-ìkî Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ תׁשרה ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע «∆ƒ»«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

אלילים ׁשכינת עֹובדי אּמֹות על EnÚÂ.עֹוד È‡ eÈÏÙÂ∑ּכמֹו העם, מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ט)ונהיה :(לעיל ְְְֱִִִֵַָֻ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ
וגֹו' יׂשראל מקנה ּבין ה' עזראעזראעזראעזרא.....""והפלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ß xc` f"i iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ על הרׁשע ּבלעם ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה, אלילים, עֹובדי על עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכגֹון עינים", ּוגלּוי "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ד)ידי ׁשליח (איוב ידי על ׁשֹומעין יגּנב", ּדבר "ואלי :. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑,מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

עזראעזראעזראעזרא.....ּכבֹודֹו אבןאבןאבןאבן ְ

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ּפני  הּגאֹון אמר לא יד ּופניה ּכמֹו חמתי. , ְֲִֶַַַָָָָָָֹ
ּפני אין ּבמּלת יעׂשה מה והּנה עֹוד. לּה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהיּו
אני  ּפני, ּפירּוׁש ּכי ּדעּתי, ּולפי ְְְֲִִִִִֵַַָהֹולכים.

ּבּקרב: הֹולכים ּופני ּכמֹו, ְְְְְִִֶַַָָּבעצמי.

ונפלינּו הה''א:טז מּבעלי ה'. והפלה מּגזרת . ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ
ּכבֹוד ּבעבֹור יח ּכתּוב ּכן ּכי .עצמ ּכמֹו . ְְְְֲִֵֶַַָ

ּכתיב  ּבאברהם עברי. עד [וכּו']. ְְְְְְִִִַַָָָּכבֹודי
הּנקראים  הם אדם ּובני ה'. ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוּיקרא

עם  ּדבקה ּבׁשם, מּלת ּכן על הּׁשם. ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָלעב ֹוד
ּכי  ה', ּבׁשם וּיקרא ּככה ואין הּנכּבד. ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשם
ה' ּבׁשם וקראתי וּככה, הּקֹורא . הּוא ְְְִֵֵֵַַָָָָהּׁשם 

:ְֶָלפני
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(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèíLá éúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²
éðôì ýåýéøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬

:íçøà£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑וצרי רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

זכּות  ּתּמה ׁשאם אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָללּמד
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין EÈÙÏ.אבֹות, '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆

אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר יז)ללּמד השנה י"ג (ראש וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
רחמי  ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את מלּמד הוי ּכלים מּדֹות, .לא ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ∑ ּפעמים לחֹון אֹותן אּלא ∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת ¿«…ƒ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ריקם  חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים אענה ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעּתים

שם) השנה .(ראש

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר עזראעזראעזראעזרא.....אף אבןאבןאבןאבן «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר  אני  א ׁשר מקֹום,ּבהר יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשם  ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ּתּוזק, ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמּוכן
עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, אני אֹומר ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמדּבר,

עזראעזראעזראעזרא.....מקֹומֹו אבןאבןאבןאבן ְ

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

יראני  לא רֹואני.כ אין ואמר ּכמֹו קמּוץ. . ְְְִִִֵַַָָָֹ
ה': יׁשיבני ׁשֹוב אם מּמצרים. ְְְִִִִִִִַָָלהֹוציאנּו
ּכי  ימּות. מּיד ּכי ויחיה. ּכמֹו וחי. ְְְִִִִֵֶַָָָּופירּוׁש
נמּות  מֹות ,הּמלא ׁשראה ּבעבּור אמר ְֲֶַַַַַָָָָָָמנֹוח
ראיתי  ּכי אמר, יעקב ּגם ראינּו. אלהים ֱֲִִִִִִַַַָָָֹֹּכי
ּכי  ואף נפׁשי. וּתּנצל ּפנים אל ּפנים ְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָֹאלהים
האדם  יראני לא אֹומרים, ויׁש הּנכּבד. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשם
ואחרים  הּלׁשֹון. הפ וזה לעֹולם. יחיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָרק
אחר. ּבעבּור יׁשרת לא , מּלת פירּוׁש ְְֲִִֵֵֵַַַָֹאֹומרים,
והּטעם, החי. ולא האדם, יראני לא הּוא, ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹֹוכן 

ְִַַָהּמלאכים:
הּצּור  על ונּצבּת כן כא ּכי ההר, ראׁש הּוא . ְְִִֵַַַָָָֹ

ואמר  ההר. ראׁש על ׁשם לי ונּצבּת ְְְִִַַַָָָָָָֹּכתּוב,
יׂשימּנּו הּוא הּכבֹוד, ּובעבר ׁשם, יתיּצב ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא
.וׂשמּתי ּכתּוב, כן ּכי הּצּור. ּבנקרת ְְְְְְִִִֵַַַַָּבעצמֹו
ּכלל  אזּכֹור ועּתה מעצמֹו. הּוא ׁשּיּכנס ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹולא
אמר  הּׁשם ּכי הּגאֹון , אמר הּפרׁשה. ִֵַַַַַַַָָָָָָטעם

ׁשחטאּו הּמקֹום מּזה הּזה העם את העל ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמׁשה,
הׁשיב, ּומׁשה להם. אסלח אחר ּובמקֹום ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּבֹו,
אל  הּזה, ּבּמקֹום עּתה אּפ יׁשּוב לא ְִֶַַַַַָָָֹאם

אמר ּתע  ׁשהּׁשם ּבעבּור ּבעיני, והּנכֹון מּזה. לנ ּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מׁשה, הׁשיב אז . מלא לפני וׁשלחּתי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלֹו
אם  עּמי. ּתׁשלח אׁשר את הֹודעּתני לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹוא ּתה
הׁשיבֹו, והּׁשם ּבקרּבֹו. ׁשמי ּכי ּבֹו, הּכתּוב ְְְְֱִִִִֵַַָהּוא 
טעם  והּנה .ל והניחֹותי ,אל ּבעצמי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָאני
ּבתֹו אׁשּכֹון ולא ,אל לבּד עּמ ּכי ,ְְְְְְִִֵֵֶַָֹל
ּפני אין אם מׁשה, הׁשיב ּכן על יׂשראל. ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּבני
ּוראה  למעלה, ׁשהזּכיר הּזה הּגֹוי עם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָהֹולכים
רּבים. ּבלׁשֹון ּתעלנּו אל הּזה, הּגֹוי עּמ ְְֲִִִֵֶַַַַַַּכי
איפה  יּודע ּובּמה הּפרּוׁש, זה על הּנאמן ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהעד
ּבלכּת הלא ועּמ אני ּבעיני חן מצאתי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹּכי
אׁשר  הּזה הּדבר את ּגם הׁשיב, והּׁשם ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעּמנ ּו.
זה  ּובעבּור ּבעיני. חן מצאת ּכי אעׂשה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדּברּת
הפ ּבקרּבנּו, ה' נא יל ואמר, מׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׂשמח

לראֹות  ּבּקׁש ּומׁשה .ּבקרּב אעלה לא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֹֹּכי
וחי. האדם יראני לא ּכי הׁשיבֹו והּׁשם ְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּׁשם,
רק  מרּגיׁשֹות אינן ההרּגׁשֹות ּכי האמת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָוזה ּו
ּגם  יׂשראל. אלהי את וּיראּו ּכן על ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּמקרים ,
הּכל  יחזקאל נבּואת וכן ה'. את ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹואראה
את  וראית ּבכאן אמר והּנה אלהים. ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹּבמראֹות
ואּלה  יּביט. ה ' ּותמּונת אחר, ּובמקֹום ְְְֲִֵֵֶַַַָָאחֹורי.
אמר, והּגאֹון .ארֹו ּפירּוׁש צריכים ְְְִִִֵַַַָָָָהּדברים
הּׁשמׁש. ּפני והּמׁשל, האֹור. ּפני הּפנים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּכי
ּבאחד. התּדּבק  מהאֹור, הּנׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָוהאחֹורים
אֹומר: זה, ּׁשאפרׁש ולפני זאת. לכל צֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹואין 
ּפנים  אל ּפנים מׁשה עם ּדּבר לא הּׁשם ּכי ִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּדע
ּובעבר  והלאה. הּׁשליׁשי יֹום ּבארּבעים ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹרק
ּתחּלת  ּכי ּפניו. עֹור קרן אז ּפניו, על ְִִֵַַַַָָָָָָהּׁשם
וׁשם  ּבּסנה, הּנראה הּמלא עלֿידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָנבּואתֹו
לפניהם  הֹול וה' וּככה, ה'. וּיאמר ְְִֵֵֶֶַַָָָֹּכתּוב
וזה  הּׁשֹולח. לׁשֹון על ידּבר הּׁשליח ּכי ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָיֹומם.



yz`סי ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i iying meil inei xeriy
נחל", לז)עֹורבי ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני ÈtÎ.הּצּור : È˙kNÂ∑,כהנים (תורת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ¿«…ƒ«ƒ

ויקרא) ׁשאינֹופרשת מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן :ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכף  עליו לסֹוכ עזראעזראעזראעזרא.....מּמׁשצרי אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַָָָָ

(âë):eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«̈«
i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק È‡¯Â˙.יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ¿»ƒ»

È¯Á‡Œ˙‡∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k zegiy ihewl)

ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ׁשׁשׁשׁשלללל קקקקׁשׁשׁשׁשרררר כג)הראההראההראההראהּוּוּוּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק מׁשה (רש"י ראה ּכיצד , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
'מעּטף  היה ׁשהּקּב"ה ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאת
ׁשּב'אחֹורי  הּתפילין' 'קׁשר את למׁשה והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבטּלית'

ָראׁשֹו'.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `"kg y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§§¥¤¤¤§¦¦

אתאתאתאת־־־־אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
ׁש קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְִִֶֶֶֶָ

"מעּטף" הּוא ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ּוקריאת רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּצינּו
ויאמר)ּבטּלית דבור־המתחיל יט שם, ּתפּלין".(רש"י ׁשל קׁשר "הראהּו – ּבתפּלין ּומעּטר , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָֻ

מּדֹות? י"ג ּוקריאת ּומחילה סליחה לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָויׁש
מאמינים" ּבני "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל מצֹותיו על יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר (שבת ויׁש ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

א) ּתלּוים צז, חּייו זה ׁשּברגע ּבידעֹו ּכן ואם ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ׁשהּקּב"ה ׁשלימה ּבאמּונה הּוא ּומאמין ,ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
?יתּבר רצֹונֹו על לעבר רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ּומחּדׁשֹו אֹותֹו הּבֹורא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבהּקּב"ה,

ּפנימה, ּבלּבֹו לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו על הּוא "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא דּברגע ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאּלא,
.הּׁשם־יתּבר רצֹון על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֹלא

ּותפּלין, ּבּטּלית עטּוף להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ואֹומר החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
ה'" מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ּדמצות ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי לט)ּכי טו, מצות (שלח וגם , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

"עיני ּבין לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ט)ּתפּלין יג, עזראעזראעזראעזרא.....(בא אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֶָָָ

ß xc` g"i iying mei ß

ãì(à)íéðáà úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
eéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½£¤¬¨²

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑ הרּבה מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב .הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

EÏŒÏÒt∑מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת עם אּתה ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות.
לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא הּקלקּול היה ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאמר
ניר  ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב. אּלּו הּׁשפחֹות, הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאחר,

ל "ּפסל נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ."ארּוסתֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

.עלי ּכּפי ׁשאסּו וזהּו .ארחמ ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָעברי,
סתר, ּכדמּות והּכף  הּפרּוׁש. הּוא זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַוה ּנה
ּתּפרד  ׁשּלא ּבכּפֹו, הּׁשמׁש עצם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכמסּתיר
אחֹורי. את וראית והּנה ּגוּיתֹו. מעל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָנׁשמתֹו

ּומאּתֹו הּכל, מלא ּוכבֹודֹו הּכל, ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַֹֹֹמּפאת
ה' ּותמּונת וזהּו ּכל. ּתמּונתם וכל ְְְְֶַַָָָֹֹהּכל,

ִַיּביט:
וׂשּכתי  הּטעם.כב ׁשוה ,''ּבסמ אֹו ּבׁשי''ן  . ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּכּסה  ּכּפים על ּכמֹו עב . ּכּפי ּכי אמרּו ְְְְִִִִִַַַַָָָָּומפרׁשים
ּכמׁשמעֹו: רק ואינֹו .חּקתי ּכּפים על הן ְְְִִֵֵַַַַַַָֹאֹור.

יראּו לא ּופני ולא כג כן ולא הּנראים. הם . ְְְִִֵֵֵַַָָֹֹֹ
הּנראים: הם הּזכרים ּכי ריקם. ּפני ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיראּו

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"i iriax meil inei xeriy

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåétë éúkNå øevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²
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ּכיֹום  לֹו היה ּׁשּבּקׁש, מה מׁשה ׁשראה ְִֵֶֶֶַַָָָָֹהּיֹום
לפניו  אדם הּגיע ולא ליׂשראל, ּתֹורה ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹמּתן
ׁשהראה  אמרּו וחכמינּו מעלתֹו. אל ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָואחריו
לא  רק נכֹון. ודבריהם ּתפּלין. ׁשל קׁשר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹלֹו
ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ּדֹורנּו חכמי יפרׁשּוהּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
ּכבר  המחּבר אברהם אמר הּוא: עמֹוק סֹוד ְְְִֵַַַַָָָָָּכי
ׁשם  הּוא נקרא ואינֹו הּנכּתב, הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּפרׁשּתי
ּתחּבר  וכאׁשר הּכבֹוד. הּוא והעצם ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעצם,
וׁשבעים. לׁשנים יעלה האֹותּיֹות, ּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָמסּפר
המפרׁש. ׁשם הּוא ּכי חכמינּו, אמרּו ּכן ְְֲִֵֵֵַַָָָֹעל
מרּבע  אל הראׁשֹון  מרּבע ּתחּבר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָוכאׁשר
ּכן  ּגם הּׁשם. ּכמסּפר יהיה ּבאמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהאמצעי,
ּבחּבר ּגם לכת, ּכֹוכבי החמּׁשה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָמחּברֹות
הּׁשם, ּבחצי ּבהם האדם ׁשּיבּטא ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹותּיֹות
הּזּוגֹות  מרּבעי ּובחּבר הּׁשם. ּכמסּפר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַיהיה
ּכמסּפרם  יהיּו הראׁשֹונה , ּבּמעלה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשהם
חצי  ּתכּפל וכאׁשר הּׁשם. מחצי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻהמחּברים
מרּוּבעי  ּתמצא אז החצי, על הראׁשֹון ְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשם
מּמרּוּבע  הראׁשֹון מרּוּבע ּובהסיר ְְְְְִִִִִַָָָָָהּנפרדים.
הּׁשני. האֹות מעּוקב ּכחׁשּבֹון יּׁשאר אז ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשנים,
הּׁשלׁשה, מּמרּבע הּׁשנים מרּוּבע ּתחּסר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻואם
וזה  הּׁשליׁשי. האֹות  מעּוקב ּבחׁשּבֹון  יּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָאז 
עֹומד. ּבעצמֹו ׁשהּוא האחד הּוא הּנכּבד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשם
מּפאת  ּתסּתּכל ואם לפניו. לאחר צֹור לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָואין 
חׁשּבֹון  וכל הּכל. ראׁש ׁשהּוא ְְְֶֶֶַַָֹֹהחׁשּבֹון 
ּכן  על הּכל. ׁשהּוא האחד הּוא ֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמהאחדים,
והתּגּדלּתי  וטעם והּתהּלֹות. הּתפּלֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַסֹוד
והּנה  אתּפאר. ּב אׁשר ועֹוד ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָוהתקּדׁשּתי.
לכל  ּכלל ּכדר והּוא ּתמּונה. לֹו אין ְְְְְֵֶֶֶָָָָָהאחד
הּגויֹות  והּנה יצאּו. מאּתֹו ּכי ְְְְִִִִֵֵַַָהּתמּונֹות,
להם  אין והּכֹוכבים, הּמאֹורֹות ׁשהם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָהעליֹונֹות
העליֹונה. האדם לנׁשמת ּכי אף ואחֹור. ְְְְִִִֶַַָָָָָָָּפנים 
לעליֹון  ּכי אף עליֹון. למׁשרתי ּכי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָואף
הּנקּודֹות  ׁשּתי ּבין האֹור והּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָהעליֹונים.
וׂשר  הּפנים ׂשר הּפֹועל, אל הּקרֹובה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָוהּנקּודה
ּותנּועת  הּכח. סֹוף האחרת, והּנקּודה  ְְְֶֶַַַַַַַָָֹֹהּכח.
והּצמח  הּימין . אל העליֹון והּגּוף לפנים . ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם
ולראֹות  לדעת יכֹול מׁשה והּנה העליֹון. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹאל
ּביֹוצר  ּדבקֹות הּבריאֹות אי לּבֹו, ְְְְִִֵֵֵֵַּבעין
אין  הּכבֹוד, ּומּדר אחֹורים . הּנקרא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבראׁשית

האדם ּכח יראני לא ּכי וזהּו זה. לדעת ּבּנברא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּגּוף. עם האדם נׁשמת היֹות ּבעבּור ְֱֲִִַַַָָָָָוחי.
למעלה  נׁשמתֹו ּתּגיע הּמׂשּכיל, מֹות אחרי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָוהּנה 
מׁשה  והּנה האדם. ּבחּיי ּבֹו יּגיע ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּגדֹולה

ּכי  ּבׁשם, ידעּתי הּׁשם אמר ּכן על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּבּכללי,
ּכלל. ּבדר וחלקיהם הּפרטים יֹודע לבּדֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּוא
על  האדם, הּוא ּבאדמה הּנכּבד ּכי ְֲֲִִַַַָָָָָָָּובעבּור
יׂשראל. ּבאדם, והּנכּבד הּכרּובים, צּורת ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּכן
ּכתּוב  ּכן ועל ּתפּלין. ׁשל קׁשר דבר ּכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָעל
ּגּוף, ּכל ּבֹורא הּוא הּׁשם ּכי קֹומה, ְִִֵֵַָָּבׁשעּור
הּמקרה. הּוא מהּגּוף והּנבזה מהּגּוף . נכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוכל
ׁשל  ׁשיעּורֹו הּיֹודע ּכל יׁשמעאל, רּבי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָואמר
עֹולם  ּבן ׁשהּוא לֹו מּובטח ּבראׁשית, ְְִֵֵֶֶָָיֹוצר
וזהּו זה. ּבדבר ערבים עקיבא ורּבי ואני ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּבא.
ּכל  ּכי ודע ּכדמּותנּו. ּבצלמנּו אדם ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָנעׂשה
והחּיה  והּבהמה והעֹוף ּבארץ והחּיים ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּצמחים 
ּכי  ּבעליֹונים. קׁשּורים אדם, וכל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָוהרמׂש
צּורֹות  ּוׁשמֹונה ּבארּבעים קׁשּורים ְְְְְִִִֶַַָָהּכללים 
לכל  אֹותם אלהי ה' חלק אׁשר וזהּו ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹֹהּגלּגל.
מּטעם  עיניהם, להאיר והּמֹוסיפים ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהעּמים.
הּסֹוד  לגּלֹות רצּו ולא זה, ידעּו אּולי ְְְְִֶַַַָָָָֹהענין
להם. חלק ולא הּנאמן, והעד ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹלּתלמידים.
מחּברֹות  ועׂשרים. מאה הם הּמחּברֹות ּכי  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָוידּוע
היא  ּכּלם, ּבמסּפר הּגדֹולה והּמחּברת ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֻהּׁשבעה .
ועׂשרים. אחת היא הּׁשנּיה והּמחּברת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָאחת.
הּמסּפר  וזה ּככה. החמּׁשה מחּברת ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכנג ּדּה
חמּׁשה  הּׁשלׁשה, ּומחּברת מּׁשבעה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹיצא
מּׁשבעה  יֹוצא הּמסּפר זה ׁשּגם ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים,
והּנה  הארּבעה. מחּברת וּככה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמחּברֹות.
ׁשהיא  והּמחּברת ׁשבעה. הּׁשּׁשה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָמחּברֹות
ּכל  מּזל ּכפי האדמה, לכל הּמׁשּפחֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
הּיּׁשּוב. ּכל ׁשהם ּגבּולֹות מהּׁשבעה ְְְִִֵֵֶַַָָּגבּול
ארץ  ּגבּולֹות ּכל הּצבּת אּתה ּכתּוב, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָועליהם 

ׁש וחרף, אּתה קיץ הּגבּולֹות ּבכל הׁשּתּנה ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבעבּור  רק מהּׁשמׁש, ּבא הּׁשּנּוי ואין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָיצרּתם .
הּמחּברת  והּנה ודרֹום . צפֹון לפאת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָנטֹותּה
ּתׁשע  ּבכל היא טלה, ּבמּזל העליֹונים ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּׁשנים
מּמּזל  סֹובבים ּוׁשניהם ׁשנה. וׁשּׁשים ְְְִִִִֵֵֶַַָָמאֹות
ׁשנה. עׂשרים ּבכל ּתׁשיעי, מּזל אל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהתחּברּותם
מאתים  עד ּפעמים עׂשרה ׁשּתים יתּגלּגלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּככה 
הּזה  ּכּמסּפר יתּגלּגל ּו ּומּׁשם ׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָוארּבעים 
הרּוח. ּבמּזלֹות ּגם העפר. ּבמּזלֹות הּזה ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָּוב ּדר
ּכי  לּב על  יעלה ואל  הּמים. ּבמּזלֹות  ְְְְֲִִִֶַַַַַַַּגם
חֹום  ויׁש ּבּׁשמים. הם ּתֹולדֹות ְְִֵֵַַַָָָָָהארּבעה
חלילה, חלילה  ּוּבשּבתי, ּבּלבנה  וקֹור ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשמׁש,
ועליהם  הן. נכּבדֹות העליֹונֹות הּברּיֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכי
לעד  וּיעמידם ונבראּו צּוה הּוא ּכי ְְֲִִִִֵַַַָָָָּכתּוב,
ּככה  נקראּו רק יעבר. ולא נתן חק ְְְְֲִַַַָָָָֹֹֹלעֹולם

המׁשרתים  יּוכלּו לא והּנה הּמקּבלים. ְְְְְְֲִִִֵַַַַָֹּבעב ּור
ׁשּנתן  החק מהם אחד ו ׁשּיעבֹור ּדרּכם, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּנֹות
והּׁשפלים, הּׁשמים צבא ּכל ּכן ּגם הּׁשם. ְְְִִֵֵַַַַַָָָָלֹו
ייטיבּו לא ּכן על מתּכנּתם. ּכפי מהם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻיקּבלּו
הּׁשמים, למלאכת הּמׁשּתחוה והּנה ירעּו. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹולא 
ּכפי  עליו ּׁשּנגזר מה אם ּכי לֹו, יֹועילּו ְְִִִִִֶַַָָֹלא
אם  חּוץ יקרּנּו. ּכן  מֹולדּתֹו, ּככבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹמערכת
ׁשּיהיה  הּככבים, מּכח יֹותר העליֹון ּכח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיׁשמרהּו
מׁשל  ל ואּתן מהּגזרֹות. יּנצל אז ּבֹו. ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּדבק
נהר  ׁשּיגּדל הּכֹוכבים מערכת ׁשהיתה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשּוב,
ּובא  ימּותּו. אֹו אנׁשיה ויׁשטף אחת, עיר ְְֲִִֶַַַָָָָֹעל
ּבא  ּבטרם הּׁשם אל ׁשּיׁשּובּו והזהירם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנביא
ּובעבּור  לּבם. ּבכל אליו וׁשבּו רעתם, ְְֲִֵַָָָָָָָיֹום
העיר  אנׁשי ׁשּיצאּו ּבלּבם נתן ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּדבקּו
ּובּיֹום  ּכן. עׂשּו והּנה הּׁשם, אל להתּפּלל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָלחּוץ 
ראינּו ּכאׁשר ּכמנהגֹו, ּפתאֹום הּנהר ּגדל  ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָההּוא
והּנה  העיר. ּכל ו ׁשטף רּבֹות, ּפעמים ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבעינינּו
ּכי  וחׁשֹוב הּצילם. והּוא הּׁשם, ּגזרת סרה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹלא 
ולא  ּבמסּלה, עֹוברים ּכסּוסים ירּוצּו ְְְְְְִִִִַַָָָֹהמׁשרתים 
וחׁשֹוב  ּדרּכם. ּככה רק להטיב, אֹו להרע ְְְֲִֵַַַַָָָָָירּוצּו
הּסּוסים, מנהג ידע לא עּור, איׁש ּבמסּלה  ְְִִִִִִֵֵַַַַָֹּכי
נׁשען  והּוא לׂשמאל. אֹו ימין אל הֹולכין  ְְְְִִִִֶַָָָֹמתי
ּכי  יׁשמרּנּו, הּוא והּנה סּורם. ׁשּידע פּקח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָעל

יֹולי זה ּבצד האחר,ּברּוצם לּצד העּור ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
יּמלט. והעּור ּתׁשּתּנה, לא הּסּוס ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּומרּוצת
ואתכם  חלק, אׁשר אחר ה', אמר זה, ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָּובעבּור
ּכאּלה  לא ּככה, נחלה. לעם לֹו להיֹות ה' ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹלקח
ונפלינּו וזהּו הּוא. הּכל יֹוצר ּכי יעקב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹֹחלק
מּזל  אין ז''ל חכמינּו ׁשאמרּו וזהּו .ועּמ ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָאני
ואם  הּתֹורה. ׁשֹומרי ׁשהם זמן ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָליׂשראל,
הּוא  ּכאׁשר הּמּזל ּבהם יׁשלט יׁשמרּוה, ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלא
רעה. ּבּמערכת ּדלי ּומּזל  מחּברת ּכל ּכי ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמנ ּסה.
והּיֹודעים  יׂשראל. לׂשֹונאי רעה יבא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹהּנה
ּבמערכת  היתה והּנה ּכן. יֹודּו הּמּזלֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָחכמת
עֹוד  מצרים, ּבגלּות ׁשּיעמדּו ּבּמחּברת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּׁשמים
וׁשבּו הּׁשם אל ׁשּצעק ּו ּובעבּור רּבֹות. ְֲֲִֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּכן  לּכלל, יקרה וכאׁשר הּׁשם. הֹוׁשיעם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאליו ,
אׁשרהּו: ּתֹורה, ׁשֹומר ּכן על לּיחיד. ְְִִֵֵֵֶַַַָָיקרה
צּדיקים: ּדר ה' יֹודע ּכמֹו ּבׁשם. ידעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַוהּנה
על  והּנה העין: ּבמראית אינֹו נא הראני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָוהּנה
הּלב: ּפני והם הּפנימים, ּפני על .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּפני
ּבּכל, ולא הּכל, ּכמֹו ׁשאינֹו טּובי. ּכל ְְְִֵֶַַַַָֹֹֹוטעם
אחֹון. אׁשר את וחּנתי וטעם הּכל: עם ְְְֲִִֶֶַַַַָֹֹֹולא
ולפני  .ּפני על טּובי ּכל אעביר ּכי מׁשה. ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹעל



סג `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i iying meil inei xeriy
נחל", לז)עֹורבי ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני ÈtÎ.הּצּור : È˙kNÂ∑,כהנים (תורת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ¿«…ƒ«ƒ

ויקרא) ׁשאינֹופרשת מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן :ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכף  עליו לסֹוכ עזראעזראעזראעזרא.....מּמׁשצרי אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַָָָָ

(âë):eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«̈«
i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק È‡¯Â˙.יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ¿»ƒ»

È¯Á‡Œ˙‡∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k zegiy ihewl)

ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ׁשׁשׁשׁשלללל קקקקׁשׁשׁשׁשרררר כג)הראההראההראההראהּוּוּוּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק מׁשה (רש"י ראה ּכיצד , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
'מעּטף  היה ׁשהּקּב"ה ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻאת
ׁשּב'אחֹורי  הּתפילין' 'קׁשר את למׁשה והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבטּלית'

ָראׁשֹו'.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `"kg y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§§¥¤¤¤§¦¦

אתאתאתאת־־־־אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
ׁש קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְִִֶֶֶֶָ

"מעּטף" הּוא ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ּוקריאת רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּצינּו
ויאמר)ּבטּלית דבור־המתחיל יט שם, ּתפּלין".(רש"י ׁשל קׁשר "הראהּו – ּבתפּלין ּומעּטר , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָֻ

מּדֹות? י"ג ּוקריאת ּומחילה סליחה לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָויׁש
מאמינים" ּבני "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל מצֹותיו על יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר (שבת ויׁש ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

א) ּתלּוים צז, חּייו זה ׁשּברגע ּבידעֹו ּכן ואם ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ׁשהּקּב"ה ׁשלימה ּבאמּונה הּוא ּומאמין ,ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
?יתּבר רצֹונֹו על לעבר רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ּומחּדׁשֹו אֹותֹו הּבֹורא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹּבהּקּב"ה,

ּפנימה, ּבלּבֹו לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו על הּוא "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא דּברגע ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאּלא,
.הּׁשם־יתּבר רצֹון על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֹלא

ּותפּלין, ּבּטּלית עטּוף להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ואֹומר החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
ה'" מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ּדמצות ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי לט)ּכי טו, מצות (שלח וגם , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

"עיני ּבין לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ט)ּתפּלין יג, עזראעזראעזראעזרא.....(בא אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֶָָָ

ß xc` g"i iying mei ß

ãì(à)íéðáà úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
eéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½£¤¬¨²

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑ הרּבה מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב .הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

EÏŒÏÒt∑מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת עם אּתה ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות.
לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא הּקלקּול היה ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאמר
ניר  ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב. אּלּו הּׁשפחֹות, הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹאחר,

ל "ּפסל נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ."ארּוסתֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

.עלי ּכּפי ׁשאסּו וזהּו .ארחמ ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָעברי,
סתר, ּכדמּות והּכף  הּפרּוׁש. הּוא זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַוה ּנה
ּתּפרד  ׁשּלא ּבכּפֹו, הּׁשמׁש עצם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכמסּתיר
אחֹורי. את וראית והּנה ּגוּיתֹו. מעל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָנׁשמתֹו

ּומאּתֹו הּכל, מלא ּוכבֹודֹו הּכל, ׁשהּוא ְְְִִֵֶַַַֹֹֹמּפאת
ה' ּותמּונת וזהּו ּכל. ּתמּונתם וכל ְְְְֶַַָָָֹֹהּכל,

ִַיּביט:
וׂשּכתי  הּטעם.כב ׁשוה ,''ּבסמ אֹו ּבׁשי''ן  . ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

ּכּסה  ּכּפים על ּכמֹו עב . ּכּפי ּכי אמרּו ְְְְִִִִִַַַַָָָָּומפרׁשים
ּכמׁשמעֹו: רק ואינֹו .חּקתי ּכּפים על הן ְְְִִֵֵַַַַַַָֹאֹור.

יראּו לא ּופני ולא כג כן ולא הּנראים. הם . ְְְִִֵֵֵַַָָֹֹֹ
הּנראים: הם הּזכרים ּכי ריקם. ּפני ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיראּו
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(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|íeçø ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם :(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטא מּדת לאחר ואחת מּדת ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, זֹו אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ִַַ
אֹומר הּוא וכן כב)רחמים, עז (תהלים למה אלי, "אלי, מצאתי : ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

‡ÌÈt.ּבּמכילתא  C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה : יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר לּצריכים ∑ÒÁŒ·¯Â„.ואינֹו ְְִַָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ¿«∆∆ְִִַ
להם ׁשאין ּכחסד, ּכל יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ְֵֶֶֶֶָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h zegiy ihewl)

ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא,,,, קדםקדםקדםקדם ו)אחתאחתאחתאחת לד, לֹומר:(רש"י ויׁש ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ידּועה ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא מּלכּתחּלה.קדםקדםקדםקדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב– ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא האדם לאחרלאחרלאחרלאחר אם ּגם – ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עזראעזראעזראעזרא....עבר אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

(æ)ðàì äwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ
ã÷t äwðé|lL-ìò íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåòíéL §©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑עֹוׂשה אלפים ∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניו ׁשהאדם לׁשני …≈∆∆ְֶֶָָָָָ«¬»ƒְֲִִֵָ

להכעיס ∑BÂÚ˙.ּדֹורֹות  עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, הּזדֹונֹות. wÈ‰.אּלּו ‡Ï ‰wÂ∑ מׁשמע ּפׁשּוטֹו לפי ¬…ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ¿«≈…¿«∆ְְְִַָ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר לׁשאינן ׁשאינֹו ינּקה ולא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

פו)ׁשבים ÌÈaŒÏÚ.(יומא ˙B·‡ ÔÂÚ „˜t∑ לׂשֹונאי אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה .ּכׁשאֹוחזים ִָ…≈¬…»«»ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ÌÈÚa¯ ÏÚÂ∑לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. אֹומר:ּדֹור הּוא טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ¿«ƒ≈ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

לאלפים  חסד עזראעזראעזראעזרא.....""נצר אבןאבןאבןאבן ֲִֵֶֶָָֹ

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  הּׁשם הּנה ה'. ּבׁשם וּיקרא האדמה: ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָעל
מׁשה: יקרא אי למדנּו והּנה ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹהּקֹורא.

וּיעבֹור  קֹורא ו ׁשהּׁשם ּבעבּור ּתתמּה ואל . ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַ
וזה  וידּוע. ודעת יֹודע לבּדֹו הּוא ּכי ְְְְִֵֵֶַַַַַַָהּׁשם,
הּׁשם  ּכי הּגאֹון, אמר מאד. הּוא עמֹוק ְִֵַַַָָָָָֹּדבר
לּמה  ּכן היה ואיּלּו וּיקרא. עם ּדבק ְְִִִִֵֵַָָָָָָָהראׁשֹון
הּׁשם  ּכי והּנכֹון, הּטעמים. ּבעל ּדבקֹו ְְְִִֵַַַַַָָָֹלא
יעקב, יעקב אברהם, אברהם ּכמֹו ּפעמים, ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֹׁשּתי
עׂשרה  ׁשלׁש ּכי וכתּוב. ּתקרא ּככה מׁשה. ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹמׁשה
הּנכּבד  הּׁשם ּכי אמר והּגאֹון הם. ְְִִִֵֵַַַַָָָמּדֹות
ׁשהּוא  והּׁשנית, מּדה. אינֹו ּכן אם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבמסּפר,
רק  אדֹון, אינֹו הּנכּתב ּכי טעּות, וזאת ְְִִֵַַָָָָֹאדֹון.
נּסים  ורב ּכבֹוד. ּדר המדּבר ּכפי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָּכּנּוי
לּטֹובים  מּדֹות, ב' אּפים אר מּלת ּכי ִִִִִֶֶַַַַַָאמר,
תֹוסיף  לא ּכי נכֹון, אינּנּו זה ּגם ְִִִֵֶֶַָָָֹולרעים.
הּׁשם  ּכי ועֹוד, האדם. ׁשּנּוי ּבעבּור ְֲִִִֵַַַָָָָהּמּדה
לא  לאׁשר ולא  לרׁשעים, אּפים אר ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹהּוא
הּנה  עד עצמּה. ּבפני מּדה ונּקה, והּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָחטאּו.
לא  ונּקה הּפׁשט, ּדר ועל מּדֹות. י''ג ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹמסּפר
היא. הּפעל ׁשם ונּקה, ּכי אחת. מּדה ְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹינּקה
מּמּלת  למדנּו רק אֹותֹו. ּתעּנה עּנה אם ְְְִִִֵֶַַַַַָּכמֹו
לּׁשבים  רק לּׁשֹובבים. ׁשהּוא ינּקה, לא ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹונּקה
מּלת  הּוׂשמה ּכן  על  הּנביאים. ּכדברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָינּקה,
אבֹות, עֹון ּפֹוקד ּומּלת  הּמּדֹות. מּמסּפר ְְֲִִִִֵֵַַַַָונ ּקה
ּבגדי  הם ׁשבעה ּכי ודע רחמים. מּדת היא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָּגם
הכניסֹו ּתכׁשיט, ּכמֹו ׁשהּציץ ּובעבּור ְְְְֲִִִִֶַַַָּכהּונה.

ּבפּדן  נֹולדּו ׁשבטים עׂשר אחד והּנה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבּמס ּפר.
והּנה  ּכנען. ּבארץ נֹולד לבּדֹו ּובנימין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָארם,
לֹו יּולדּו אׁשר יעקב ּבני אּלה ּכּלם על ְְֲֲֵֵֶֶַַָָֹֻּכתּוב 
חׁשׁש ולא ,הל הרּבים אחר ּכי ארם. ְְֲִִַַַַַַַָָָָֹּבפּדן
ירדּו נפׁש ּבׁשבעים וככה, האחד. ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָלהֹוציא 
ּכי  ירד ּו לא ואפרים ּומנּׁשה מצרימה. ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹאב ֹותי
הכניסּוהּו הּנכּבד הּׁשם והּנה נֹולדּו. ְְְְִִִִֵֵַַָָׁשם
ּבפרׁשת  הזּכרּתי ּוכבר העצם. ׁשם והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבמּדֹות,
הּתאר, ׁשם הּוא ּפעמים  ּכי ׁשמֹות, ְְְִִֵֵֶַַָֹואּלה
ׁשליׁשית. אל, ּומּלת ׁשּתים. והם מּדה, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָּופעמים
אּפים, אר חמיׁשית. וחּנּון, רביעית. ְְֲִִִִִֶֶַַַַרחּום,
ּתׁשרת  רב, ּומּלת ׁשביעית. חסד, ורב ְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשּׁשית .
חסד  נֹוצר ׁשמינית: אמת, ורב אחרת. ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַּבעבּור
ונֹוׂשא  עׂשירית. עֹון , נֹוׂשא ּתׁשיעית. ְְֲֲִִִִִֵֵַָָלאלפים,
ׁשּתים  חּטאה, ונֹוׂשא עׂשרה. אחת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּפׁשע,
ּתאר, ׁשהּוא והּׁשם עׂשרה. ׁשלׁש ונּקה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹעׂשרה.
ּוׁשפלים: ועליֹונים  והּגויֹות, הּנכּבדים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּכֹולל 
ּבחכמה: הּנכֹון ׁשּיעׂשה ּתקיף, ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָואל.
ׁשּיׁשמרם  ּבנים, על אב ּכרחם ּכדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָורחּום.
להֹוׁשיע  אני, חּנּון ּכי ּכדר וחּנּון. יּפלּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ׁשּלא  אּפים. אר קּום: יּוכל ולא ׁשּנפל ְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמי
לּצּדיק  חסד. ורב הרׁשע. על מהרה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹיכעס

ּדברֹו: ויקּים ׁשּימּלא אמת. ורב ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָולרׁשע.
חסד  נֹוצר טֹובים:ז היּו אם לּבנים, האב . ִִִֵֶֶַָָָָ

וחזקּת ּכתּוב הּנה לדברי. לּב ׂשים ע ֹון. ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָנ ֹוׂשא
איׁש טעמֹו, רק היה. איׁש והלא לאיׁש, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹוהיית

מהיֹות  זקנּתי ּכי ּכתּוב, והּנה ונֹודע. ְְְְִִִִִֵַַַָָחיל
אּׁשה  אֹו ּבעּולה, מהיֹות והּפרּוׁש, ְְְְִִִֵַָָלאיׁש.
אליה  ואבֹואה והּנה היתה. נקבה ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָלאיׁש,
ּבאּו אׁשר והּנה, היא. נקבה ּכי הּמׁשּכב, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָהּוא
הּוא. זכר ּכי הּטעם, מּזה אינֹו הּלילה, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאלי
החטא  יכּפר לא ע ֹונֹו, ונׂשא החֹוטא, ְְְְֲֵֵַַַָָָָֹֻוּככה
ולצּת דר על עליו. ׁשּיבא הענׁש רק ְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלֹו,
מׁשה  ּכי חּטאתי. נא ׂשא ועּתה ּתּׂשא. ְְְִִִֶַַַָָָָָֹלבּד
ּבעצמֹו, עֹונֹו הּנֹוׂשא ּכי והּכלל, היה. ְְְְֲִִֵַַַַָָָצּדיק
ׁשני  על חטא ּונׂשיאת לעֹולם . לגנאי ְְְְִִֵֵַַַָָהּוא
זה  ּכמֹו לֹו ׁשּימחל האחת, הּדר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּדרכים.

לנ  לׁשבח האחרת,ׁשהּוא והּדר העֹון . ׂשּוא ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לנֹוׂשא  והּנה רׁשע. אחד העֹון נֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
ּכמֹו לׁשבח. העֹון ולנׂשּוא לגנאי, יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָעֹון
מעליה, יסּור הענׁש ּכי עֹונּה. את ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹונׂשא
קׁשה  ּפׁשע ּכי ּדע ּפׁשע. ונֹוׂשא עליו: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה 
מּתחת  יֹוצא הּפֹוׁשע הּוא ּכאילּו ְִִֵֵֵַַַַָמעֹון,
יד  מּתחת אדֹום ּתפׁשע אז ּכמֹו ְְְֱִִַַַַָָהרׁשּות.
ּבזדֹון. והּוא מּמּנּו, ּפחּות עֹון והּנה ְְְְִִֵֶָָָָיהּודה.
ּדבר. ׁשם והּוא חּטאת, ּכמֹו חּטאה, ְְִֵַַַָָָָָּומּלת
ּתאר. היא ּכי החּטאה, הּממלכה ּכמֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹואינ ּנה
ׁשגגה  וכל מחׁשבה ּכל  ּכֹוללת חּטאה, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָּומּלת
והּנה  ּבלׁשֹון. אֹו ּבמעׂשה עֹון ּכי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָּבמעׂשה.
המרּגלים. ּדבר על מׁשה ּתפּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַַַֹהסּתּכלנ ּו
ּתהיינה  והּמּדֹות העצם. ׁשם ׁשהּוא ה', ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוּיאמר
ׁשהּוא  הּׁשני הּׁשם הז ּכיר ולא נאמרֹות, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹעליו

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl zegiy ihewl)

ּכּכּכּכתתתתּבּבּבּבתתתתּהּהּהּה וקרעוקרעוקרעוקרע ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבינבינבינבינּהּהּהּה א)עמדעמדעמדעמד לד, יט)ּולעיל(רש"י להם".(לב, ואּתננה מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ליׂשראל, אֹותם נתן ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹויׁש

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אתאיאיאיאי־־־־נתינתנתינתנתינתנתינתאּלא מסּביר הּׁשני והּטעם .ׁשׁשׁשׁשבירתם בירתם בירתם בירתם הּלּוחֹות, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr e"kg y"ewl t"r)

YxAiWW LgM xWii¦©Ÿ£¤¦©§¨

ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת:::: אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת היהיהיהיּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת א)וכתבוכתבוכתבוכתבּתּתּתּתיייי (לד, ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשׁשיּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש ריׁש אמר – ׁשּברּת א)אׁשר פז, (שבת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

את  ּכׁשּׁשבר מּיד ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום מ' לסֹוף רק ׁשׁשיּברּת" ּכח "יּׁשר למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּב'ּפנים
ַהּלּוחֹות?

הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה עׂשרת (שמות־רבה אּלא היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, לֹו "אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּבהם ׁשּיהא ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהדּברֹות

ׁשהיּו הּׁשנּיֹות ללּוחֹות יׂשראל זכּו הּׁשבירה ידי ׁשעל ּכי־אם עצמֹו, הּׁשבירה מעׂשה על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹונמצא,
ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ְְֲִֶַָָָָּבהם

הּלּוחֹות  לנתינת הביא הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות על לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשיּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולכן
טֹוב. מעׂשה היתה הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר עזראעזראעזראעזרא....הּׁשנּיֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

(á)éì závðå éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²
:øää Làø-ìò íL̈−©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ∑ עזראעזראעזראעזרא.....מזּמן אבןאבןאבןאבן »ְָֻ

(â)øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨¨®
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«

i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו ידי על יפה הראׁשֹונֹות ל אין רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּצניעּות  עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ְִִַ

(ã)ø÷aá äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ
éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−

:íéðáà úçì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ª¬Ÿ£¨¦«

(ä):ýåýé íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ∑:ּדה''מתרּגמינן ּבׁשמא עזראעזראעזראעזרא.....'ּוקרא אבןאבןאבןאבן «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ל ּפסל וּיאמר. קח א ואּתה .ֿלל ּכמֹו . ְְְְְֶֶַַַָָֹ
הּגאֹון, אמר ּכמּדתם. ּכראׁשֹונים, וטעם .ְְְִִִַַַַָָָָָל
הּׁשנּיים  ּכי מהראׁשֹונים, נכּבדים הּׁשנּים ְְְִִִִִִִִִִֵַַָָּכי
כן  ולא הּכּפּורים, ּוביֹום קדׁש ּביֹום ְְְְִִִֵַָֹֹנּתנּו
ּבתּמּוז, י''ז ּביֹום ירדּו הם ּכי ְְְִִִֵַָָהראׁשֹונים .
ּבריתֹות, ׁשלׁש זכר הּׁשנּים עם ויׁש חֹול. ְְְְִִִִֵֵֶַָֹּוביֹום
והראׁשֹונים  .ל ייטב ּולמען ּכתּוב ְְְִִִִִַַַַָָָּובּׁשנּים
ולא  מעלין לא חל ֹום, ּכדברי ואּלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַֹֹנׁשּתּברּו,
ועֹוד, ׁשניהם. היּו אלהים מכּתב ּכי ְְְֱִִִִִֵֶַָֹמֹורידין.

והּׁשנּיים  אלהים, מעׂשה הם הראׁשֹונים ְְֱֲִִִִִִֵֵַַָֹּכי
מׁשה: ֲֵֶַֹמעׂשה

ועלית  לּבקר נכֹון והיה הּפעם ב היא זאת . ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
יֹום  ארּבעים יׁשב ּפעם ׁשּבכל ְְְִִִֶַַַַַָָָהּׁשליׁשית .

לילה: ְְְִַַָָוארּבעים
ואיׁש אחר ג עּמֹו ּובניו אהרן ׁשעלה ּבעבּור . ְֲֲִִֶַַַַָָָָֹ

ועמד  עלה ּגם עּמהם. וירד סיני הר ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָמעמד
אףֿעלּֿפי  ההר. ּבכל הראׁשֹונה: הּפעם ְִִַַַַַָָָָָָׁשם

הּכבֹוד: מּמקֹום רחֹוק ְְִִֶֶַָָׁשּיהיה

וּיפסל  לאמר ד ּככה, לדּבר הלׁשֹון מנהג . ְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹ
וּיּקח  אמר ולא אבנים, לּוחֹות ׁשני ּבידֹו ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹוּיּקח
סדֹום  על המטיר וה' ּכמֹו הּלּוחֹות. ׁשני ְְְְְִִֵַַַָּביד ֹו
אמר  ולא ה', מאת ואׁש ּגפרית עמֹורה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹועל
חמׁש יׂשראל, ּבני אחד ּבפסּוק וּככה ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָמאּתֹו.

צחּות: ּדר הּוא והּנה ְְִִֵֶֶַָּפעמים.
וּירד  ּכי ה הענן, על וּיתיּצב ּכי אֹומרים יׁש . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העליֹונים  ּבהר המׁשיל ּכי ודע עֹובר. היה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשם
ּכאׁשר  מהּגּופֹות, עליֹון והּנכּבדים ההר הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
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(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|íeçø ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם :(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטא מּדת לאחר ואחת מּדת ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, זֹו אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ִַַ
אֹומר הּוא וכן כב)רחמים, עז (תהלים למה אלי, "אלי, מצאתי : ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

‡ÌÈt.ּבּמכילתא  C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה : יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר לּצריכים ∑ÒÁŒ·¯Â„.ואינֹו ְְִַָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ¿«∆∆ְִִַ
להם ׁשאין ּכחסד, ּכל יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ְֵֶֶֶֶָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h zegiy ihewl)

ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא,,,, קדםקדםקדםקדם ו)אחתאחתאחתאחת לד, לֹומר:(רש"י ויׁש ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ידּועה ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא מּלכּתחּלה.קדםקדםקדםקדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב– ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא האדם לאחרלאחרלאחרלאחר אם ּגם – ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עזראעזראעזראעזרא....עבר אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

(æ)ðàì äwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ
ã÷t äwðé|lL-ìò íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåòíéL §©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑עֹוׂשה אלפים ∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניו ׁשהאדם לׁשני …≈∆∆ְֶֶָָָָָ«¬»ƒְֲִִֵָ

להכעיס ∑BÂÚ˙.ּדֹורֹות  עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, הּזדֹונֹות. wÈ‰.אּלּו ‡Ï ‰wÂ∑ מׁשמע ּפׁשּוטֹו לפי ¬…ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ¿«≈…¿«∆ְְְִַָ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר לׁשאינן ׁשאינֹו ינּקה ולא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

פו)ׁשבים ÌÈaŒÏÚ.(יומא ˙B·‡ ÔÂÚ „˜t∑ לׂשֹונאי אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה .ּכׁשאֹוחזים ִָ…≈¬…»«»ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ÌÈÚa¯ ÏÚÂ∑לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. אֹומר:ּדֹור הּוא טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ¿«ƒ≈ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

לאלפים  חסד עזראעזראעזראעזרא.....""נצר אבןאבןאבןאבן ֲִֵֶֶָָֹ

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  הּׁשם הּנה ה'. ּבׁשם וּיקרא האדמה: ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָעל
מׁשה: יקרא אי למדנּו והּנה ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹהּקֹורא.

וּיעבֹור  קֹורא ו ׁשהּׁשם ּבעבּור ּתתמּה ואל . ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַ
וזה  וידּוע. ודעת יֹודע לבּדֹו הּוא ּכי ְְְְִֵֵֶַַַַַַָהּׁשם,
הּׁשם  ּכי הּגאֹון, אמר מאד. הּוא עמֹוק ְִֵַַַָָָָָֹּדבר
לּמה  ּכן היה ואיּלּו וּיקרא. עם ּדבק ְְִִִִֵֵַָָָָָָָהראׁשֹון
הּׁשם  ּכי והּנכֹון, הּטעמים. ּבעל ּדבקֹו ְְְִִֵַַַַַָָָֹלא
יעקב, יעקב אברהם, אברהם ּכמֹו ּפעמים, ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֹׁשּתי
עׂשרה  ׁשלׁש ּכי וכתּוב. ּתקרא ּככה מׁשה. ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹמׁשה
הּנכּבד  הּׁשם ּכי אמר והּגאֹון הם. ְְִִִֵֵַַַַָָָמּדֹות
ׁשהּוא  והּׁשנית, מּדה. אינֹו ּכן אם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבמסּפר,
רק  אדֹון, אינֹו הּנכּתב ּכי טעּות, וזאת ְְִִֵַַָָָָֹאדֹון.
נּסים  ורב ּכבֹוד. ּדר המדּבר ּכפי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָּכּנּוי
לּטֹובים  מּדֹות, ב' אּפים אר מּלת ּכי ִִִִִֶֶַַַַַָאמר,
תֹוסיף  לא ּכי נכֹון, אינּנּו זה ּגם ְִִִֵֶֶַָָָֹולרעים.
הּׁשם  ּכי ועֹוד, האדם. ׁשּנּוי ּבעבּור ְֲִִִֵַַַָָָָהּמּדה
לא  לאׁשר ולא  לרׁשעים, אּפים אר ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹהּוא
הּנה  עד עצמּה. ּבפני מּדה ונּקה, והּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָחטאּו.
לא  ונּקה הּפׁשט, ּדר ועל מּדֹות. י''ג ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹמסּפר
היא. הּפעל ׁשם ונּקה, ּכי אחת. מּדה ְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹינּקה
מּמּלת  למדנּו רק אֹותֹו. ּתעּנה עּנה אם ְְְִִִֵֶַַַַַָּכמֹו
לּׁשבים  רק לּׁשֹובבים. ׁשהּוא ינּקה, לא ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹונּקה
מּלת  הּוׂשמה ּכן  על  הּנביאים. ּכדברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָינּקה,
אבֹות, עֹון ּפֹוקד ּומּלת  הּמּדֹות. מּמסּפר ְְֲִִִִֵֵַַַַָונ ּקה
ּבגדי  הם ׁשבעה ּכי ודע רחמים. מּדת היא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָּגם
הכניסֹו ּתכׁשיט, ּכמֹו ׁשהּציץ ּובעבּור ְְְְֲִִִִֶַַַָּכהּונה.

ּבפּדן  נֹולדּו ׁשבטים עׂשר אחד והּנה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבּמס ּפר.
והּנה  ּכנען. ּבארץ נֹולד לבּדֹו ּובנימין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָארם,
לֹו יּולדּו אׁשר יעקב ּבני אּלה ּכּלם על ְְֲֲֵֵֶֶַַָָֹֻּכתּוב 
חׁשׁש ולא ,הל הרּבים אחר ּכי ארם. ְְֲִִַַַַַַַָָָָֹּבפּדן
ירדּו נפׁש ּבׁשבעים וככה, האחד. ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָלהֹוציא 
ּכי  ירד ּו לא ואפרים ּומנּׁשה מצרימה. ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹאב ֹותי
הכניסּוהּו הּנכּבד הּׁשם והּנה נֹולדּו. ְְְְִִִִֵֵַַָָׁשם
ּבפרׁשת  הזּכרּתי ּוכבר העצם. ׁשם והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבמּדֹות,
הּתאר, ׁשם הּוא ּפעמים  ּכי ׁשמֹות, ְְְִִֵֵֶַַָֹואּלה
ׁשליׁשית. אל, ּומּלת ׁשּתים. והם מּדה, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָּופעמים
אּפים, אר חמיׁשית. וחּנּון, רביעית. ְְֲִִִִִֶֶַַַַרחּום,
ּתׁשרת  רב, ּומּלת ׁשביעית. חסד, ורב ְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשּׁשית .
חסד  נֹוצר ׁשמינית: אמת, ורב אחרת. ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַּבעבּור
ונֹוׂשא  עׂשירית. עֹון , נֹוׂשא ּתׁשיעית. ְְֲֲִִִִִֵֵַָָלאלפים,
ׁשּתים  חּטאה, ונֹוׂשא עׂשרה. אחת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּפׁשע,
ּתאר, ׁשהּוא והּׁשם עׂשרה. ׁשלׁש ונּקה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹעׂשרה.
ּוׁשפלים: ועליֹונים  והּגויֹות, הּנכּבדים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּכֹולל 
ּבחכמה: הּנכֹון ׁשּיעׂשה ּתקיף, ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָואל.
ׁשּיׁשמרם  ּבנים, על אב ּכרחם ּכדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָורחּום.
להֹוׁשיע  אני, חּנּון ּכי ּכדר וחּנּון. יּפלּו: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ׁשּלא  אּפים. אר קּום: יּוכל ולא ׁשּנפל ְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹמי
לּצּדיק  חסד. ורב הרׁשע. על מהרה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹיכעס

ּדברֹו: ויקּים ׁשּימּלא אמת. ורב ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָולרׁשע.
חסד  נֹוצר טֹובים:ז היּו אם לּבנים, האב . ִִִֵֶֶַָָָָ

וחזקּת ּכתּוב הּנה לדברי. לּב ׂשים ע ֹון. ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָנ ֹוׂשא
איׁש טעמֹו, רק היה. איׁש והלא לאיׁש, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹוהיית

מהיֹות  זקנּתי ּכי ּכתּוב, והּנה ונֹודע. ְְְְִִִִִֵַַַָָחיל
אּׁשה  אֹו ּבעּולה, מהיֹות והּפרּוׁש, ְְְְִִִֵַָָלאיׁש.
אליה  ואבֹואה והּנה היתה. נקבה ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָלאיׁש,
ּבאּו אׁשר והּנה, היא. נקבה ּכי הּמׁשּכב, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָהּוא
הּוא. זכר ּכי הּטעם, מּזה אינֹו הּלילה, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאלי
החטא  יכּפר לא ע ֹונֹו, ונׂשא החֹוטא, ְְְְֲֵֵַַַָָָָֹֻוּככה
ולצּת דר על עליו. ׁשּיבא הענׁש רק ְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלֹו,
מׁשה  ּכי חּטאתי. נא ׂשא ועּתה ּתּׂשא. ְְְִִִֶַַַָָָָָֹלבּד
ּבעצמֹו, עֹונֹו הּנֹוׂשא ּכי והּכלל, היה. ְְְְֲִִֵַַַַָָָצּדיק
ׁשני  על חטא ּונׂשיאת לעֹולם . לגנאי ְְְְִִֵֵַַַָָהּוא
זה  ּכמֹו לֹו ׁשּימחל האחת, הּדר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּדרכים.

לנ  לׁשבח האחרת,ׁשהּוא והּדר העֹון . ׂשּוא ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
לנֹוׂשא  והּנה רׁשע. אחד העֹון נֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
ּכמֹו לׁשבח. העֹון ולנׂשּוא לגנאי, יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָעֹון
מעליה, יסּור הענׁש ּכי עֹונּה. את ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹונׂשא
קׁשה  ּפׁשע ּכי ּדע ּפׁשע. ונֹוׂשא עליו: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה 
מּתחת  יֹוצא הּפֹוׁשע הּוא ּכאילּו ְִִֵֵֵַַַַָמעֹון,
יד  מּתחת אדֹום ּתפׁשע אז ּכמֹו ְְְֱִִַַַַָָהרׁשּות.
ּבזדֹון. והּוא מּמּנּו, ּפחּות עֹון והּנה ְְְְִִֵֶָָָָיהּודה.
ּדבר. ׁשם והּוא חּטאת, ּכמֹו חּטאה, ְְִֵַַַָָָָָּומּלת
ּתאר. היא ּכי החּטאה, הּממלכה ּכמֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹואינ ּנה
ׁשגגה  וכל מחׁשבה ּכל  ּכֹוללת חּטאה, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָּומּלת
והּנה  ּבלׁשֹון. אֹו ּבמעׂשה עֹון ּכי ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָּבמעׂשה.
המרּגלים. ּדבר על מׁשה ּתפּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַַַֹהסּתּכלנ ּו
ּתהיינה  והּמּדֹות העצם. ׁשם ׁשהּוא ה', ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוּיאמר
ׁשהּוא  הּׁשני הּׁשם הז ּכיר ולא נאמרֹות, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹעליו
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ל ׁשמר ידּבר,יא מׁשה עם ּדעּתי, לפי . ְְְְְִִִֵֶַַָֹ
לבני  ּכן ויסּפרם  הּדברים, אּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁשמֹור
נתן  וחק עדֹותיו ׁשמרּו ,ּדר על ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל.

ּפרׁש ּכאׁשר הּפרׁשה,למֹו, ּותחּלת ּבמקֹומֹו. ּתי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּפרׁשה  וזאת .מּפני ּגֹורׁש הּנני להם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּתאמר
עם  ,מלא ׁשֹולח אנכי הּנה לפרׁשת ְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּדֹומה
מהּבנין  ּגֹורׁש. ּומּלת למעלה: ׁשהיא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפרׁשה 
אלמנה  וּככה, יֹוצא. ּפֹועל והּוא ְְְֵַַַַָָָָהּקל,

ְָּוגרּוׁשה:

ל הּׁשמר תׁשּתחוהיב לא ּכמֹו זה הּנה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ
ֵֵֶֹלאלהיהם:

מזּבחֹותם  את ּכי ּתהרסם:יג הרס ּכי ּכמֹו . ְְְְְִִִֵֶָָָֹ
אל  והז ּכיר הּדברים:יד ּבעׂשרת ּכּכתּוב קּנא, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתכרֹות  ּפן ולאלהיהם טו  להם תכרֹות לא ּכמֹו . ְְְְִִֵֵֶֶֶָֹֹ

וזנּו ּברית ּתכרֹות ּפן לפרׁש, והֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֶָָּברית.
ְָּבנֹותיו:

מּסכה  אלהי וטעם הּגֹוים,יז אלהי ּומּלת . ְֱֱִִֵֵֵַַַַַָֹֹ
מּסכה: עגל ּבעבּור ֲֵֵֶֶֶַַָּכֹוללת

הּמּצֹות חג את והזּכיר הזּכירּהיח ּכאׁשר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָ
ּבֹו ּכי ׁשהזּכיר, ּובעבּור העליֹונה . ְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּפרׁשה
לזכר, הּמּצֹות חג והּנה מּמצרים. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיצאת
זכר  הּוא ׁשּגם חמֹור, ּפטר ּדבר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַהזּכיר
ּובקצרכם, ּבּפסּוק ּכמֹו מצרים. ְְְְְִִִִֶַַַָֻליציאת
זה  הזּכיר וּככה הּקציר. חג עם ְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשהזּכיר
ּפטר  ּכל זה, ּובעבּור ּתהיּו. קדֹוׁשים ְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבפרׁשת

לי: ִֶֶרחם

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה עזראעזראעזראעזרא....."ּכׁשראה אבןאבןאבןאבן «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåéðãà àð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷aeððåòì zçìñå §¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬

:eðzìçðe eðúàhçìe§©¨¥−§©§¨«
i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑,ּב וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על לנחלה ∑ezÏÁe.ואמרּת ל ותּתננּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְְְֲִֵַָ
אחר  ועּמ",(ספרים אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן האּמֹות ים: על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אלילים  עזראעזראעזראעזרא.....עֹובדי אבןאבןאבןאבן ְֱִִֵ

ß xc` h"i iyiy mei ß

(é)äNòà Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨©¦®§¨¨´
àøBð-ék ýåýé äNòî-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´

:Cnò äNò éðà øLà àeä½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑,אלילים עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶָָָֻֻ

עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  אל . ולא להׁשמיד, רצה הּׁשם ּכי ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹּתאר.
רחּום, ולא הּזאת, הּמּדה להזּכיר צֹור ְְְִִֵֶַַַַָֹֹאין 
ּכי  חּנּון, ולא ּפתאים. היּו לא יׂשראל ְְְִִִִֵַָָָֹֹּכי
הּׁשם  אל ׁשּיצעקּו חמס להם נעׂשה ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
רׁשעים. היּו ּכי אּפים, אר והזּכיר ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָלהֹוׁשיעם.
ּכי  ואמת, הזּכיר ולא הּוא. לּכל חסד, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹֹורב 
ולא  ופׁשע, עֹון נֹוׂשא והזּכיר חּיבים. ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהיּו
ּומרב  ׁשֹוגגים. היּו לא ּכי וחּטאה, ְְְִִִִֵַָָָֹֹהזּכיר
עם  נפׁשֹו הכניס  ּבמׁשה, ׁשהיתה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹהענוה
ּולחּטאתנּו. לעֹונינּו וסלחּת לאמר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹיׂשראל
מעלתֹו, ּגֹודל ּבעבּור ּפׁשעינּו, הזּכיר ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹולא

ׁשּיפׁשע: יּתכן ְִִֵֶֶַָֹׁשּלא
וימהר  מׁשה ח מהר ּכי אמרּו, מֹוח ריקי . ְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

חמּׁשים. יאמר ׁשּלא רּבעים, הזּכיר ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַֹֹּכאׁשר
סֹובלת  הּדעת אין ּכי ּגדֹולה, טעּות ְְִֵֶֶַַַָָֹוזאת
מדּבר, ׁשהיה  ּבעֹוד הּׁשם , ּדברי ה ּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיפסק

נפסק  ּכאׁשר רק לׁשעּתֹו. מות ּבן היה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּכי
הּנה  ּכי ועֹוד, להתּפּלל. מׁשה מהר מּיד  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַֹהּקֹול,
יׂשראל  ּכל הּנה הּדּברֹות, ּבעׂשרת ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכתּוב
ׁשּיאמר  מׁשה לב על יעלה ואי זה. ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשמעּו
לא  ונ ּקה ׁשהז ּכיר ּובעבּור לחמּׁשים. ְְֲֲִִִִֵֶַַַֹהקב''ה
וּיּקד. ּומּלת לשֹונאיו. לֹומר הצר לא ְְְְִִֶַַַַַָֹֹֻינּקה ,
ּבארץ, קדקדֹו ׁשּׂשם קדקד . מּגזרת הּכפל, ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעלי
וּיּתמּו. ּכמֹו וּיּקדּו, הּכסף. וּיּתם מׁשקל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַֹעל
מּלּבם, ׁשרׁשים הּמֹוסיפין אל ּתׁשמע ְְִִִִִִֶַַַָָָואל
ּכאבן: יּדמּו ,הּדר זה ועל הּמׁשקל. ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבעבּור

וּיאמר  ּכאׁשר ט ּבקרּבנּו, ה' נא יל טעם . ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
קׁשה  עם ּכי ּבת ֹוככם: והתהּלכּתי ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַיּסעּו,
ׁשעם  אףֿעלּֿפי מרינּוס, רּבי ּדעת על ִִִֶֶַַַַַַַָעֹורף.
חטאתי  ּכי נפ ׁשי רפאה וכן הּוא . עֹורף  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָקׁשה
ּדעּתי, ּולפי .ל ׁשחטאתי  אףֿעלּֿפי ,ְְִִִִֶַַַָָָָל
ּובעבּור  .ל ׁשחטאתי מֹודה אני ּכי ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָרפאני,

עם  ּכי מֹודה אני זה, וּככה החליתני. ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָחטאי,
ּתסלח: ואּתה הּוא, ְְִֶַַָָקׁשה

ּברית  ּכֹורת אנכי הּנה וּיאמר על י ּכי וזהּו . ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
והם  ּברית. אּת ּכרּתי האּלה הּדברים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּפי
ּובעבּור  .ל ׁשמר מּתחּלת הּכתּובים ְְְְְֲִִִִַַַַָָהּתנאים
ּכׁשטר  ויהיה הּׁשנּים, הּלּוחֹות ל אכּתֹוב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַזה ,
ּבעבּור  היה לעֹונם, ׁשּסלחּתי זה וכל ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָעדּות.
ׁשּיתמהּו נפלאֹות, עּמ אעׂשה ּכן  על .ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָּכב ֹוד
ׁשּלא  ,עלי הֹוד נתּתי ּכי וידעּו רֹואי ְְִִֵֶֶֶַָָָֹּכל
וזהּו וארץ. ׁשמים ׁשּבראתי מּיֹום ּכן ְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעׂשיתי
לא  ּבמֹות ֹו, ּכתּוב  והּנה ּפניו. קרינּות ְְְְִִֵַָָָֹּדבר
ּכל  ּתֹולדת הפ לחה, נס ולא עינֹו ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹֹכהתה
הארץ. ּבכל נבראּו לא אׁשר וטעם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּזקנים :
לא  אׁשר אמר, והּגאֹון ּבּגֹוים. זה נׁשמע ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹלא
מּׁשם, ׁשּיצאתם מצרים ארץ ּבכל ּכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָנבראּו

הּגֹוים: ְִַָּובכל
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i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות עזראעזראעזראעזרא....ו' אבןאבןאבןאבן ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)äzà øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLà£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן עזראעזראעזראעזרא.....הּוא אבןאבןאבןאבן ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøìà BîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬
:àeä àp÷©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע עזראעזראעזראעזרא.....מקּנא אבןאבןאבןאבן «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|ìà éøçàýíäé ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À
ìàì eçáæåý:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäé §«¨§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«

i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ ּבא אּתה ּכ ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לבני מּבנֹותיו ה)ולֹוקח עזראעזראעזראעזרא....:(שם אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýeðæäå ïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ
éða-úàìà éøçà Eý:ïäé ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
áéáàä Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤¨«¨¦½

:íéøönî úàöé̈−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, עזראעזראעזראעזרא.....חדׁש אבןאבןאבןאבן …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ל ׁשמר ידּבר,יא מׁשה עם ּדעּתי, לפי . ְְְְְִִִֵֶַַָֹ
לבני  ּכן ויסּפרם  הּדברים, אּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁשמֹור
נתן  וחק עדֹותיו ׁשמרּו ,ּדר על ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל.

ּפרׁש ּכאׁשר הּפרׁשה,למֹו, ּותחּלת ּבמקֹומֹו. ּתי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּפרׁשה  וזאת .מּפני ּגֹורׁש הּנני להם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּתאמר
עם  ,מלא ׁשֹולח אנכי הּנה לפרׁשת ְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּדֹומה
מהּבנין  ּגֹורׁש. ּומּלת למעלה: ׁשהיא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפרׁשה 
אלמנה  וּככה, יֹוצא. ּפֹועל והּוא ְְְֵַַַַָָָָהּקל,

ְָּוגרּוׁשה:

ל הּׁשמר תׁשּתחוהיב לא ּכמֹו זה הּנה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ
ֵֵֶֹלאלהיהם:

מזּבחֹותם  את ּכי ּתהרסם:יג הרס ּכי ּכמֹו . ְְְְְִִִֵֶָָָֹ
אל  והז ּכיר הּדברים:יד ּבעׂשרת ּכּכתּוב קּנא, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתכרֹות  ּפן ולאלהיהם טו  להם תכרֹות לא ּכמֹו . ְְְְִִֵֵֶֶֶָֹֹ

וזנּו ּברית ּתכרֹות ּפן לפרׁש, והֹוסיף ְְְְְְִִִִֵֶָָּברית.
ְָּבנֹותיו:

מּסכה  אלהי וטעם הּגֹוים,יז אלהי ּומּלת . ְֱֱִִֵֵֵַַַַַָֹֹ
מּסכה: עגל ּבעבּור ֲֵֵֶֶֶַַָּכֹוללת

הּמּצֹות חג את והזּכיר הזּכירּהיח ּכאׁשר ְְְֲִִִִֶֶַַַַָ
ּבֹו ּכי ׁשהזּכיר, ּובעבּור העליֹונה . ְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּפרׁשה
לזכר, הּמּצֹות חג והּנה מּמצרים. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָיצאת
זכר  הּוא ׁשּגם חמֹור, ּפטר ּדבר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַהזּכיר
ּובקצרכם, ּבּפסּוק ּכמֹו מצרים. ְְְְְִִִִֶַַַָֻליציאת
זה  הזּכיר וּככה הּקציר. חג עם ְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשהזּכיר
ּפטר  ּכל זה, ּובעבּור ּתהיּו. קדֹוׁשים ְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבפרׁשת

לי: ִֶֶרחם



yz`סח ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(âë)ìLïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ
ìà ýåýéý:ìàøNé é §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים לחּיב ׁשּב.ּכל וארּבע, ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם  עׂשה מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על עזראעזראעזראעזרא.....ולענׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ék-àìå Eìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ
ýåýé éðt-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´

ìàýéìL E:äðMa íéîòt L ¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין (במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק רגלים ואּתה ׁשלׁשה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא.....הּללּו אבןאבןאבןאבן ַָ

(äë)çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©
:çñtä âç©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את לאּֿתׁשחט …ƒ¿«¿ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
לאחד  אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, חבּורהאזהרה סג)מּבני מֹועלת ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּמזּבח,ּכתרּגּומֹו. ּבראׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ¿…»ƒְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּׁשחר  ּבעּמּוד אּלא לינה ‰ÁÒt.ואין ‚Á Á·Ê∑,ואברים אמּוריו חלבים הקטר לכל למד אּתה .ּומּכאן ְְִֵֶַַַַָָ∆«««»«ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגֹו'".(דברים וגפן ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא  ּתמרים ּודבׁש, È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר לאכילה,אזהרה אחד ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה קטו)ואחד ּבכּמה ∑È„b.(חולין לפרׁש ּׁשהצר מּמה וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲִִֶֶַָָָָ¿ƒְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם ׁשּגדי למדּת, עּזים" "ּגדי ‡Bn.מקֹומֹות ·ÏÁa∑אּסּורֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ«¬≈ƒְְִֵֵֶֶָָָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵֶַָָ

ß xc` 'k ycew zay ß

(æë)älàä íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤
ét-ìò ék|-úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−§¤

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה ּפה ולא ׁשּבעל עזראעזראעזראעזרא.....ּתֹורה אבןאבןאבןאבן ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  ׁשוה ּכי הּׁשמׁש, ּבמהל אינֹו הּׁשּנּוי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָוזה 
ּבגלּגל  הּנקּדה מראה ּכנגד הּוא רק ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָֻלעֹולם.
ּגלּגל  ּתנּועת  ּבעבּור הּׁשני, והּתּקּון  ְְְֲִִֵַַַַַַַַָהּמּזלֹות.

טלה: ּבראׁש ְֶָָָֹקטן
ּפעמים  ׁשלׁש אלהי כג הּזאת ּבּפרׁשה הזּכיר . ְְֱִִִֵַַָָָָָֹֹֹ

העגל: ּדבר ּבעבּור ְְֲִֵֵֶַַָָיׂשראל,
אֹוריׁש ּכי ׁשּלא כד למה הּזאת ּבּפרׁשה ּפרׁש . ְִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

אחר  ּכי .הּוצר לא ּכי ּבראׁשֹונה, ְְִִִִִַַַָָֹהזּכיר

לראֹות  יׂשראל זכרי ּכל ׁשּיעלּו צּוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּׁשם
ארצם  יׁשמֹור הּׁשם ּכי ספק אין הּנה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּפניו,
רצֹונֹו. עֹוׂשים יׂשראל ׁשּכל אחר האֹויב , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמּפני
יחמֹוד  ולא וטעם היטב: אֹותֹו ּבאר הּטעם ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַֹוזה
ּבלב  אימה אׁשלח ּכ ּכל .ארצ את ְְְְִֵֶֶֶַַָָָאיׁש

ׁשּל אפילּו ׁשּיעלה הּׁשכנים, אף הארץ, יחמד ּו א ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלחמה: לעׂשֹות ְְֲִִַָָָּבלּבם

ראׁשית  הם כו  וא ּלה הראׁשֹונה. ּבּפרׁשה ּכמֹו . ְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשׁש עד הּמׁשּפטים ואּלה ּומּתחּלת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּתנאים.
והּׁשֹופט  הּגדֹול והּכהן הם. מׁשּפטים ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹׁשנים,
ּולדעּתם. ללמדם חּיבים הם ,הּמל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ּכמֹו ּכן, אחר הּנזּכרים הם הּצּבּור, ְְְִִִִֵֵַַַַָוחּיּוב
ֵֶאּלה:

וּיאמר  ּכתּובים,כז היּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּכן  על הּדברים. עׂשרת עם אחרת ּפעם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכתבם 

ּפעמים: הּזאת הּפרׁשה ְְֲִִַַַַָָָָֹנכּתבה

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"i iyiy meil inei xeriy

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìk:äNå øBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«
i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ∑מקנ וכל »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְִָ

וׂשה, ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר רחמּהאׁשר את זכר יפטר וכן∑Ët¯.אׁשר ּפתיחה, יז)לׁשֹון ראׁשית (משלי מים "ּפֹוטר : ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ∆∆ְְְִִִֵֵֵַָ
הּיֹולדת  על מּוסב היא, נקבה לׁשֹון ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו עזראעזראעזראעזרא.....מדֹון". אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(ë)ìk Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ
éða øBëa:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E §³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ ׂשה נֹותן ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ֵֶ
ּביד  חּלין והּוא לּבעלים לּכהן ּבעבֹודה מּתר חמֹור ּופטר ּכהן,∑BzÙ¯ÚÂ.ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. עֹורפֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻ«¬«¿ְְְְִִִֵֹ

ממֹונֹו יפסד לפיכ.‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk∑ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה חדׁש(במדבר מּבן "ּופדּויו : ְְִַָָֻ…¿»∆ƒ¿∆ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
¯Ì˜È.ּתפּדה" Èt e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ְִֶ¿…≈»»«≈»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

עלת  להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבכֹור
חמּׁשה  ׁשהּוא עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, לגזרה ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ּפנים. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻראּית

קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל יז)סלעים .(דף ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה ּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר כ)ּוּוּוּופטרפטרפטרפטר החמרּיּות,חמחמחמחמֹוֹוֹוֹור ר ר ר (לד, את ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה– ּבאּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן ו)- לגּבי (יב, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
איׁש להם "ויקחּו מצוה").ׂשׂשׂשׂשהההההּצּוּוי ׁשל צאן לכם ּוקחּו זרה מעבֹודה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(àë)Léøça úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬
:úaLz øéöwáe©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר הּנכנס לּמה ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ט)לׁשביעית, מׁשמעֹו:(ראשֿהשנה וכ , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ואין  אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"ׁשׁשת
נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר כה)צרי מדּבר (ויקרא ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

רׁשּות, חריׁש, מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, מצוה אּלא ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, קציר, אף ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשּבת  את עזראעזראעזראעזרא.....ודֹוחה אבןאבןאבןאבן ְֶֶַַָ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑ הּלחם ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה ראׁשֹונה ∑È¯eka.(ראש מנחה ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִִֶָָ
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן ‰‡ÛÈÒ.הּבאה ‚ÁÂ∑ ׁשאּתה ּבזמן ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»ƒְִֶַַָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת כב)אֹוסף ּבית"(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו :.˙Ùe˜z ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«
‰M‰∑ הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת והּקפה ∑Ùe˜z˙.ׁשהיא מסּבה עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן «»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְְְִַָָָ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

dxezd lr `xfr oa`

מקנ ּומּלת לׁשֹון יט על הּזה ּבּמקֹום ּבא . ְְְִִֶַַַַָָ
ּגם  זכר, לׁשֹון על ּככה. רּבים וׁשמֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָנקבה.

נקבה: ְְֵָלׁשֹון
ימים  ׁשׁשת וטעם כא ּבראׁשֹונה: ּכתּוב ּככה . ְִִֵֶַַָָָָָָ

אמר  האדם. ח ּיי עיּקר ׁשהם ּוב ּקציר. ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחריׁש
האּׁשה. מׁשּכב על זה  ּכי ּכענן, ׁשמֹו יּמחה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָענן,
ּביד  ּכי אמרנּו אם ּכי ּבּוׁשה. ּתכּסהּו ְְְֲִִִֵַַַַָָֹוהלא
ולא  יחריׁש: קציר ּבמּלת הלא החריׁש. ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹהּגבר

הּיֹום  ּכי הּׁשמיטה, ׁשנת הּזאת ּבּפרׁשה ְְְִִִִַַַַַָָָָֹהזּכיר
העליֹון, הּגלּגל ּתנּועת היא הּׁשלם, ְְְִֵֶַַַַַַַָָָהּידּוע
ויֹום  ׁשעֹות. וארּבעה ּבעׂשרים למערב ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָמּמזרח
ימים, וחמּׁשה וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש הּוא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּׁשמׁש
הּׁשמׁש ּתקּופת הּוא ּכי יֹום. מרביעית ְְְִִִֵֶֶַַָוקרֹוב
וחכמי  מקֹומּה. אל ׁשּובּה עד מערב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָמּתחּלת

זה: יבינּו ִֶַַָָהּמּזלֹות
וחג  ּבצאת כב וׁשם, מקֹומֹות. ּבׁשני ּכתּוב . ְְְְְִֵֵַָָ

הּׁשנה  ּתחּלת הּוא הּׁשנה סֹוף ּכי ְִִַַַַָָָָָָהּׁשנה.
ּבמּזל  ּתּכנס הּׁשמׁש ּכי לאֹות, וזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהאחרת.
עד  יתאחר ולא הע ׂשֹור. ליֹום סמּו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
על  האחרת. הּׁשנה ּתּכנס ׁשּלא סּכֹות, ִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻצאת
ּתקּופת  על ּתסמ ואל הּׁשנה. ּתקּופת ּכתּוב, ְְְְִֵַַַַַָָָֹּכן 
אףֿעלּֿפי  אדא. רב ּתקּופת על רק ְְִֵַַַַַַׁשמּואל,
ּבעבּור  האחד, ּתּקּונים. לׁשני צריכה ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָׁשהיא
ּבקצרה. ּופעם ּבארּכה ּפעם הּׁשמׁש ְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָֻׁשּמהל



סט `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(âë)ìLïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ
ìà ýåýéý:ìàøNé é §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים לחּיב ׁשּב.ּכל וארּבע, ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם  עׂשה מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על עזראעזראעזראעזרא.....ולענׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ék-àìå Eìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ
ýåýé éðt-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´

ìàýéìL E:äðMa íéîòt L ¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין (במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק רגלים ואּתה ׁשלׁשה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא.....הּללּו אבןאבןאבןאבן ַָ

(äë)çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©
:çñtä âç©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את לאּֿתׁשחט …ƒ¿«¿ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
לאחד  אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, חבּורהאזהרה סג)מּבני מֹועלת ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּמזּבח,ּכתרּגּומֹו. ּבראׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ¿…»ƒְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּׁשחר  ּבעּמּוד אּלא לינה ‰ÁÒt.ואין ‚Á Á·Ê∑,ואברים אמּוריו חלבים הקטר לכל למד אּתה .ּומּכאן ְְִֵֶַַַַָָ∆«««»«ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגֹו'".(דברים וגפן ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא  ּתמרים ּודבׁש, È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר לאכילה,אזהרה אחד ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה קטו)ואחד ּבכּמה ∑È„b.(חולין לפרׁש ּׁשהצר מּמה וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲִִֶֶַָָָָ¿ƒְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם ׁשּגדי למדּת, עּזים" "ּגדי ‡Bn.מקֹומֹות ·ÏÁa∑אּסּורֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ«¬≈ƒְְִֵֵֶֶָָָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵֶַָָ

ß xc` 'k ycew zay ß

(æë)älàä íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤
ét-ìò ék|-úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−§¤

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה ּפה ולא ׁשּבעל עזראעזראעזראעזרא.....ּתֹורה אבןאבןאבןאבן ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  ׁשוה ּכי הּׁשמׁש, ּבמהל אינֹו הּׁשּנּוי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָוזה 
ּבגלּגל  הּנקּדה מראה ּכנגד הּוא רק ְְְְְְֶֶֶַַַַַָָֻלעֹולם.
ּגלּגל  ּתנּועת  ּבעבּור הּׁשני, והּתּקּון  ְְְֲִִֵַַַַַַַַָהּמּזלֹות.

טלה: ּבראׁש ְֶָָָֹקטן
ּפעמים  ׁשלׁש אלהי כג הּזאת ּבּפרׁשה הזּכיר . ְְֱִִִֵַַָָָָָֹֹֹ

העגל: ּדבר ּבעבּור ְְֲִֵֵֶַַָָיׂשראל,
אֹוריׁש ּכי ׁשּלא כד למה הּזאת ּבּפרׁשה ּפרׁש . ְִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

אחר  ּכי .הּוצר לא ּכי ּבראׁשֹונה, ְְִִִִִַַַָָֹהזּכיר

לראֹות  יׂשראל זכרי ּכל ׁשּיעלּו צּוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּׁשם
ארצם  יׁשמֹור הּׁשם ּכי ספק אין הּנה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּפניו,
רצֹונֹו. עֹוׂשים יׂשראל ׁשּכל אחר האֹויב , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמּפני
יחמֹוד  ולא וטעם היטב: אֹותֹו ּבאר הּטעם ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַֹוזה
ּבלב  אימה אׁשלח ּכ ּכל .ארצ את ְְְְִֵֶֶֶַַָָָאיׁש

ׁשּל אפילּו ׁשּיעלה הּׁשכנים, אף הארץ, יחמד ּו א ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלחמה: לעׂשֹות ְְֲִִַָָָּבלּבם

ראׁשית  הם כו  וא ּלה הראׁשֹונה. ּבּפרׁשה ּכמֹו . ְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשׁש עד הּמׁשּפטים ואּלה ּומּתחּלת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּתנאים.
והּׁשֹופט  הּגדֹול והּכהן הם. מׁשּפטים ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹׁשנים,
ּולדעּתם. ללמדם חּיבים הם ,הּמל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ּכמֹו ּכן, אחר הּנזּכרים הם הּצּבּור, ְְְִִִִֵֵַַַַָוחּיּוב
ֵֶאּלה:

וּיאמר  ּכתּובים,כז היּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּכן  על הּדברים. עׂשרת עם אחרת ּפעם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכתבם 

ּפעמים: הּזאת הּפרׁשה ְְֲִִַַַַָָָָֹנכּתבה



yz`ע ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ycew zayl inei xeriy
מׁשה. לׂשמאל לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּמׁשנה?
זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹנכנסּו

נמצ  ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם העם ׁשנה ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבערּובין ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד עזראעזראעזראעזרא.....(נד)א', אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑ הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֲִֵֵַַַָ

סב)ּבּגמרא מסוה,(כתובות ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ּבכתּבֹות: ועֹוד לּבא', 'סוי : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית הּפרצּוף ּכנגד הּנּתן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבגד

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו עד עּמֹו נדּבר ׁשהּמקֹום ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה עזראעזראעזראעזרא.....ּבׁשעה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ãì)äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
:äeöé øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®
:Bzà øaãì Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«

i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר עזראעזראעזראעזרא....ּוכ ׁשּבא אבןאבןאבןאבן ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

ú"åîùì àùú éë úùøôì äøèôä

çé à-íéëìîá

çéëíéàéápä-úà õa÷iå ìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiå©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−
:ìîøkä øä-ìààëéúî-ãr øîàiå írä-ìk-ìà eäiìà Lbiå ¤©¬©©§¤«©¦©̧¥«¦¹̈¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ©¨©º

eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ§´
:øác Búà írä eðr-àìå åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçàáëézøúBð éðà írä-ìà eäiìà øîàiå ©«£½̈§¦©©−©§´©«£¨®§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦

:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìraä éàéáðe écáì ýåýéì àéáðâëeøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ¨¦²©«Ÿ̈−§©¦®§¦¥´©©½©©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́¨¦À§¦§£´
äNrà éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr eîéùéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì|ãçàä øtä-úà ¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(àë,íéçñBt ízàäèpé íòt øLà äfä øbçk ©¤§¦©¦¥©¤£¤©©¦¨¤
.ìàîN ãö ìò íòôe ïéîé ãöì,íétòqä ézL ìò §©¨¦©©©©§Ÿ©§¥©§¦¦

éøçà íòôe 'ä éøçà íòt .úBáLçnä ézL ìò©§¥©©£¨©©©£¥©©©£¥
.ìòaä,øác Búà íòä eðò àìåíéòãBé eéä àlL ©©©§Ÿ¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨§¦

.ïéçáäì,écáì 'äì àéáð ézøúBð (áëäàî ék §©§¦©§¦¨¦©§©¦¦¥¨
.íäì íéòeãé eéä àì eäéãáBò àéaçäL íéàéápä©§¦¦¤¤§¦©§¨Ÿ¨§¦¨¤

dxezd lr `xfr oa`

ּכל  כן ואחרי לקראתֹו. צאתם אחרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאחֹורּנית,
ההר: ּבתחּתית ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבני

ויצּום  הּנזּכרים:לב הּתנאים אּלה . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
מסוה  ּכי לג אֹומרים, ויׁש ּכסּות. ּכדמּות . ְְְְְִִִֵֶַ

ּבעבּור  ּתתמּה ואל סּותה. ענבים ּובדם ְְְֲֲִִַַַַָָֹּכמֹוה ּו,
סּותה. וי''ו כן ולא נראית, מסוה וי''ו ְְְֱִֵֵֶַָָֹֹהיֹות
עוילים  ּגם ימים. עּול ועולתה. עולתה הּנה ְֲִִִִִֵַָּכי
.ּבּתו אֹותם וּיבחר ּגם הּמחנה. ּתֹו אל ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָוגֹו'.
מׁשה  ּבפני מתחּדׁש היה ׁשהאֹור אֹומרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
עם  וידּבר מֹועד, אהל אל ּבא ׁשהיה  עת  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבכל

ׁשה  זמן ּכל עֹומד, והאֹור יֹוצא והיה יה ה ּׁשם. ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּובכּלֹותֹו, הּׁשם. ּדברי יׂשראל ּבני אל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָמדּבר
ּפניו  ויׁשּובּו האֹור, ׁשּיסּור ׁשּידע הּמסוה ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשים 
יראּו אם למׁשה, ּגרעֹון יהיה וזה היּו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכאׁשר
מׂשים  היה ּכן על אֹור. ּבלי ּפניו ְְִִִֵֵֵַָָָָָיׂשראל
הּמסוה  יסיר הּׁשם, אל לדּבר ּובבאֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמסוה.
סר  לא האֹור ּכי אמר, והּגאֹון האֹור. ְְִֵַַַָָָָָֹלקּבל
עינֹו. ּכהתה לא ּכן על מֹותֹו, יֹום עד ֲִֵֵַַָָָָֹמּפניו
ּבעבּור  הּמסוה, טעם ּכי אמר, רק הּנכֹון. ְְֲִֶֶַַַַַַַַָָוזה ּו
ּולפי  זה. עם זה ּבריבם  יׂשראל יפחדּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹׁשּלא

האֹור  ּכבֹוד ּבעבּור הּמסוה ׂשם ּכי ְְְֲִִֶַַַַָָּדעּתי,
ּבכל  יׂשראל יראּוהּו ׁשּלא ּבפניו, הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשחּדׁש
ויסיר  הּׁשם. ּדברי אליהם ידּבר ּכאׁשר רק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָרגע ,
עם  ׁשּידּבר מֹועד, אהל אל ּבבֹואֹו הּמסוה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹאת

מׁשה: ּוכבא טעם וזה ּבפנים. ּפנים ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹהּׁשם
וראּו הּמסוה,לה את מׁשה  והׁשיב טעם והּנה  . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

יׂשראל, עם מׁשּפטֹו היה וּככה ּתמיד. עׂשה ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָָוכן
נֹודע  ולא אליו. הּׁשם ּכבֹוד ׁשאספֹו יֹום ְְֲֵֵֶַַַָָֹעד
ּבחר  אׁשר ּברּו עליו. ה' ּבחמלת ְְְֲֶֶַַָָָָָקבּורתֹו,

ּבקרּבֹו: קדׁש רּוח וׂשם ְְְִֶַָֹּבֹו,

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'k ycew zayl inei xeriy

(çë)äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
úà úçlä-ìò ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

íéøácä úøNò úéøaä éøác: ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el zegiy ihewl)

אכלאכלאכלאכל לאלאלאלא לחםלחםלחםלחם .... .... ייייֹוֹוֹוֹוםםםם ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם כח)ויהיויהיויהיויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, בכעס,(יומא ׁשהיּו האמצעים, יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּברצֹון. ׁשהיּו האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצרי העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל עזראעזראעזראעזרא...."והתעּנה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðẗ−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ ּובֹולט מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֵֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּפניו,ּכמין על ידֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לג)ׁשּנאמר כּפי (לעיל "וׂשּכתי עזראעזראעזראעזרא.....": אבןאבןאבןאבן ְֱִִֶֶַַַֹ

(ì)øBò ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−´
:åéìà úLbî eàøéiå åéðẗ¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑אֹומר ּב מהּו ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד) את (לעיל ּומּׁשעׂשּו מזּדעזעים, ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה :ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף עזראעזראעזראעזרא.....העגל, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(àì)íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−
:íäìà äLî øaãéå äãòä«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל הענין ׁשליחּותֹו ּכל «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְְִִֶֶָָָָֹ
עזראעזראעזראעזרא.....הּזה  אבןאבןאבןאבן ֶַ

(áì)øLà-ìk úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨£¤̧
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ סדר ּכיצד רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ּומלּמד חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשם  ויהי עמד כח יֹום ׁשּׁשמֹונים חׁשבּו רּבים . ְְְִִִֶַַַָָָ
הּלּוחֹות. את הּׁשם לֹו ׁשּנתן עד ּבהר, ֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשה
אמת, ז ''ל הּקדמֹונים ּדברי רק  נכֹונה. ּדּברּו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָֹולא
עמד  יֹום ארּבעים הּנה ּכי זכרּתי. ׁשּכבר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכמֹו
הּלּוחֹות  הּׁשם לֹו ׁשּנתן עד ּבהר ֵֶֶַַַַָָָֹמׁשה
ארּבעים  ּבהר מ ׁשה ויהי ּכתּוב, וכן ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהראׁשֹונים.
לפני  ואתנּפל אמר, והּוא לילה. וארּבעים ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָיֹום
אז  הּלילה. ארּבעים ואת הּיֹום ארּבעים את ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָה'
ואחר  אלי. אֹומר אּתה ראה ּפרׁשת מׁשה, ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאמר
סיני. הר אל עּמֹו והעלם הּלּוחֹות ּופסל ירד, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָּכן
ויהי  ּכן ואחר ּפניו. על ה' וּיעבֹור ּכתּוב ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָוהּנה
לחם  לילה, וארּבעים יֹום ארּבעים ה' עם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשם
ּבּׁשנּיה: ּגם הראׁשֹונה, ּבּפעם ּכמׁשּפטֹו אכל. ְְְִִִַַַַַַָָָָָֹלא

ּכתּוב, ּכן ּכי ּכתבם. הּׁשם הּלּוחֹות. על ְְִִֵֵַַַַָָָוּיכּתֹוב
על  היּו אׁשר הּדברים את הּלּוחֹות על ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָוכתבּתי

ׁשּברּת: אׁשר הראׁשֹונים ְֲִִִֶַַָָהּלּוחֹות
ּבדּברֹו ּפניו עֹור קרן ּכי ידע לא ּומׁשה ְְִֶַַַָָָָֹֹכט

ּבעבּור אּתֹו וזה הּׁשם. אּתֹו ּבדּבר הּטעם, . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַ
ּכזהר  הזהירֹו ּכן על ּפניו, על הּכבֹוד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּנראה 
לֹו. מּידֹו קרנים מּגזרת קרן. ּומּלת ְְִִִִִִַַַַַַָָָָהרקיע:
ּתהיה. ּכאֹור ונגּה הּפסּוק, ּבתחּלת ּכתּוב ּכן ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹּכי
הּטעם  יהיה לֹו, מּידֹו קרנים אחריו, אמר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהּנה 
הּפֹוׁשע, חוי עצמֹות יׁשּתחקּו ּכּמׁשּפט. ְְְֲִִֵַַַַַָָּכפ ּול
ּפני  ׁשבּו לחם, אכל ׁשּלא ּבעבּור ּכי ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאמר
מּפני  וּייראּו. וטעם הּקרן. ּכמֹו יבׁשֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹמׁשה
המקּולל  זה ּפקח לא  ואי מכערֹות. ּפניו  ְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהיּו

האדם  אל לגׁשת האדם יירא לא ּכי עיניו, ִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹאת
ראה  ׁשּלא ּבֹו ׁשּנתחּדׁש ּפלא ּדבר ּבעבּור ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרק
ולא  הּמת, ּפני ראה ׁשּלא אדם ואין ְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכמֹוהּו.
לּמה  ּככה, היה איּלּו ועֹוד, אליו. מּגׁשת ְִִִֵֶֶָָָָָָָָיירא
היה  ולּמה  ּפניו. על הּמסוה ּתמיד היה ְְִֶַַַָָָָָָָָָֹלא
והלא  יׂשראל. עם ּבדּברֹו ּתמיד אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹמסיר
לא  ׁשנה, ועׂשרים מאה ּבן ּבהיֹותֹו ּכי ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹראה
היה  ּכא ׁשר ּכי ואף לחה. נס ולא עינֹו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכהתה

ׁשמֹונים: ְִֶּבן
אהרן  וּירא  יׂשראל.ל  ּבני וכל הראׁש: ׁשהּוא . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ

לדּבר  מׁשה מׁשּפט ׁשהיה הּנׂשיאים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהם
מׁשה: אליהם וּיקרא ּכתּוב, וכן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹאליהם.

אליו  וּיׁשּובּו הּפחד לא מרב ׁשבּו ּכי לאֹות זה . ְִֵֵֶַַַַָָָֹ
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מׁשה. לׂשמאל לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּמׁשנה?
זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹנכנסּו

נמצ  ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם העם ׁשנה ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבערּובין ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד עזראעזראעזראעזרא.....(נד)א', אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑ הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֲִֵֵַַַָ

סב)ּבּגמרא מסוה,(כתובות ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ּבכתּבֹות: ועֹוד לּבא', 'סוי : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית הּפרצּוף ּכנגד הּנּתן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבגד

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו עד עּמֹו נדּבר ׁשהּמקֹום ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה עזראעזראעזראעזרא.....ּבׁשעה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
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ּכל  כן ואחרי לקראתֹו. צאתם אחרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאחֹורּנית,
ההר: ּבתחּתית ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבני

ויצּום  הּנזּכרים:לב הּתנאים אּלה . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
מסוה  ּכי לג אֹומרים, ויׁש ּכסּות. ּכדמּות . ְְְְְִִִֵֶַ

ּבעבּור  ּתתמּה ואל סּותה. ענבים ּובדם ְְְֲֲִִַַַַָָֹּכמֹוה ּו,
סּותה. וי''ו כן ולא נראית, מסוה וי''ו ְְְֱִֵֵֶַָָֹֹהיֹות
עוילים  ּגם ימים. עּול ועולתה. עולתה הּנה ְֲִִִִִֵַָּכי
.ּבּתו אֹותם וּיבחר ּגם הּמחנה. ּתֹו אל ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָוגֹו'.
מׁשה  ּבפני מתחּדׁש היה ׁשהאֹור אֹומרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש
עם  וידּבר מֹועד, אהל אל ּבא ׁשהיה  עת  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבכל

ׁשה  זמן ּכל עֹומד, והאֹור יֹוצא והיה יה ה ּׁשם. ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּובכּלֹותֹו, הּׁשם. ּדברי יׂשראל ּבני אל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָמדּבר
ּפניו  ויׁשּובּו האֹור, ׁשּיסּור ׁשּידע הּמסוה ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשים 
יראּו אם למׁשה, ּגרעֹון יהיה וזה היּו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכאׁשר
מׂשים  היה ּכן על אֹור. ּבלי ּפניו ְְִִִֵֵֵַָָָָָיׂשראל
הּמסוה  יסיר הּׁשם, אל לדּבר ּובבאֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמסוה.
סר  לא האֹור ּכי אמר, והּגאֹון האֹור. ְְִֵַַַָָָָָֹלקּבל
עינֹו. ּכהתה לא ּכן על מֹותֹו, יֹום עד ֲִֵֵַַָָָָֹמּפניו
ּבעבּור  הּמסוה, טעם ּכי אמר, רק הּנכֹון. ְְֲִֶֶַַַַַַַַָָוזה ּו
ּולפי  זה. עם זה ּבריבם  יׂשראל יפחדּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹׁשּלא

האֹור  ּכבֹוד ּבעבּור הּמסוה ׂשם ּכי ְְְֲִִֶַַַַָָּדעּתי,
ּבכל  יׂשראל יראּוהּו ׁשּלא ּבפניו, הּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשחּדׁש
ויסיר  הּׁשם. ּדברי אליהם ידּבר ּכאׁשר רק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָרגע ,
עם  ׁשּידּבר מֹועד, אהל אל ּבבֹואֹו הּמסוה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹאת

מׁשה: ּוכבא טעם וזה ּבפנים. ּפנים ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹהּׁשם
וראּו הּמסוה,לה את מׁשה  והׁשיב טעם והּנה  . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

יׂשראל, עם מׁשּפטֹו היה וּככה ּתמיד. עׂשה ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָָוכן
נֹודע  ולא אליו. הּׁשם ּכבֹוד ׁשאספֹו יֹום ְְֲֵֵֶַַַָָֹעד
ּבחר  אׁשר ּברּו עליו. ה' ּבחמלת ְְְֲֶֶַַָָָָָקבּורתֹו,

ּבקרּבֹו: קדׁש רּוח וׂשם ְְְִֶַָֹּבֹו,
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עג

לשבוע פרשת תשא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד אדר
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז אדר
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו אדר
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח אדר
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז אדר
מפרק עט

עד סוף פסוק פב

יום שישי - י"ט אדר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' אדר
פרק כ 

מפרק צז עד סוף פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר  שי' 
החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר 
איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הכוונה 9.קידושין הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
משכן  היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה
יותר  לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון
אחרים  על-ידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן
כל  למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה
ענין  להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום,
מחפש  שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי - הצדקה ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות ברם.ÂÏ‡Îלהלן עשאה".
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי קלג,10.הדבר שבת

א.11.ב. תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה
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íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
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ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, בפרק 4.שבת להלן שיוסבר כפי
נג.5.לו. פרק
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÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הכוונה 9.קידושין הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
משכן  היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה
יותר  לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון
אחרים  על-ידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן
כל  למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה
ענין  להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום,
מחפש  שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי - הצדקה ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות ברם.ÂÏ‡Îלהלן עשאה".
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי קלג,10.הדבר שבת

א.11.ב. תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



`xcעו f"h iyily mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
,dyrna zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

øéòfî èòî ïéáäì íâåz` ,zvwna zegtl ,oiadl oke -úéìëz §©§¨¦§©¦§¥©§¦
íéðBðéaä úàéøa- §¦©©¥¦

"e`xapyote`aex`yiy
mc`l oi`y ,mipepia
'ek jk lk dfa dxigad
x"enc` w"k oeyl - "(c"it)
idn :xnelk .`"hily
- "mipepiad z`ixa zilkz"

dlnd zybcdaz`ixa-
e`xapyote`ax`yidl

el yi cg` lk `ly ,mipepia
- efk dcina dxigad
zbxcn dlrnl zelrzdl
x`yidl mdilre ,mipepiad
,mipepiad zbixcna cinz
,c"i wxta xaqedy itk
íìBòì íäéúBîLð úãéøéå¦¦©¦§¥¤¨¨

,äfäzcixi zilkz idne - ©¤
,dfd mlerl mdizenyp

ly ote`aLôpa Laìúäì§¦§©¥©¤¤
ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨

,àøçà àøèñå`idy - §¦§¨¨¢¨
;dnypdn jtiddøçàî¥©©
ì eìëeé àlLdçlL- ¤Ÿ§§©§¨

ytpd on xxgzydl
,zindad,íäéîé ìk,`l s`e -ììçî dîB÷nî dúBçãìå ¨§¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨

álaL éìàîOäote`a -äpnî eìòé àlL,zindad ytpdn - ©§¨¦¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨
,çnä ìà íéøeäøä,rval mcia didi `l df xac mb -dúeäî ék ¦§¦¤©Ÿ©¦¨¨

dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨
,dzãìBúk íìöà dúøeáâáedl oi` zindad ytpa mznglne - ¦§¨¨¤§¨§©§¨

,zindad ytpd mvr lr drtyd÷øbiydl gilvn `edy lke - ©
wx `id eznglnaøkæpk íôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨©¦§¨

òì,ìézindad ytpd iyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - §¥
;xeq`y dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdlïk íàå- §¦¥

:dl`yd zl`yp ,etweza ea x`yp zindad ytpd mvry xg`n
íäéúBîLð eãøé äæ änì,"mipepia"d ly -òâéì äfä íìBòì- ¨¨¤¨§¦§¥¤¨¨©¤¦©

,rbizdlàìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläì ,íBìLå ñç ÷éøì̈¦©§¨§¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ
?Bì eìëéeznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay s`e - ¨§

dzehlzyd zeyxdl `ly - zindad ytpa "ipepia"d ly ef
oi` ok m`e ,dax gex zgp dlrnl znxeb - dyrne xeaic ,daygna
zeidl oiicr dkixv `l jk myl" ok it lr s` - !"wixl" df

zeyalzdd,zindad ytpadaxc`miccv ipy zeidl mdilr -
ila lrtie dyri ,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye micbep
xg`n :xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd
lr d`a "`xg` `xhqd z` zetkl" ziwl`d ytpd ly dyecigy
ytpd jeza zeyalzdd ici
izyy ote`a `le - zindad
zexvazn zeytpd
ixd - zecxtpd odizecnra
sqepay ,dxen df
"`xg` `xhq `itkz`"l
,jkn z`veid gex zgple
,ztqep dpeek o`k zniiw
zindad ytpd jeza lertl
`lina zx`ype - dnvr

hxta :`iyewddflertl ,
`vei ,zindad ytpd lr
lk lnr "ipepia"dy xacd
?melye qg `eyl eiig ini

:`l`,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨
,äiLeúì íéìôëa íîçðì§©£¨§¦§©¦§¦¨
ïëBMä 'äa íaì çnNìe§©¥©¦¨©©¥
íúøBz CBúa ízà¦¨§¨¨

.íúãBáòå,xnelk - ©£¨¨
ly mzgnye mzngp
xe`a didz ,"mipepia"d
drya mz` okeyd iwl`d
miwqere dxez micnel mdy

.'d zcearaíéc÷äa ,àeäå§§©§¦
hehiv dligz micwp -ì÷ìa úLøt øäfa] à÷eðiä ïBL1ìò [ §©¨¨©Ÿ©¨¨©¨¨©

÷eñt2àa éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" :Lð øác éBðéò øúà ï ¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦§¨£©¥§©©
,'eëmewna md m`d .mc` ly eipir ze`vnp mewn dfi`a ike -

?ey`xa eipir ,`wec ,mkgdy xne`y ,xg`àeä éëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¦
,éàcå:`id weqtd zpeek i`cea `l` -:ïðúc,epcnl ixdy -àì ©©¦§©Ÿ

,úBnà òaøà àLéøc déelâa Lð øa Cäérax` mc` jli l` - §©©©§¦¥§¥¨©§©©
;y`x ieliba zen`,àîòè éàî?recn -ìò àéøL àzðéëLc ©©£¨¦§¦§¨©§¨©

,déLéø,okle ,ey`x lr dxey dpiky ik -éBìéîe éäBðéò íëç ìëå ¥¥§¨¨¨¥¦¦
,ïeðéà déLéøaeal zneyze ezepiiprzd lk) mkg lk ly eipir - §¥¥¦

:xnelk .y`xa (mifkexn) eixeaic (mb okleàîi÷å àéøLc àeääa§©§©§¨§©¨¨
,déLéø ìò;ey`x lr "miiw"e "dxey"d dpikyd xe`a -éBðéò ãëå ©¥¥§©¥

,òcðì ,ïnzeilr ,myl miaqen (ehane ezepiiprzd) eipiryke - ©¨¦§©
zrcléøèöà ¯ déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc,àçLîì C- §©§¨§©§¦©¥¥¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lr xi`nd) ey`x lr "wlec"d xe` eze`ïéâa§¦
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe ,äìéút eäéà Lð øác àôeâc,oky - §¨§©©¦§¦¨§¨©§¦§¥¨

(y`d dreaw dae xe`d jynp dpnn) dliztl leyn mc` ly eteb
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íéøîà éèå÷éì
äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì

úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá

ãîåìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå
÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
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א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת

xc` f"h iyily mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ז שלישי יום
פרק לה  ,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.ì"ëò

.miwlgd x`y z` mb dlrn - dwcvl ezqpxtnéøä ,äæ ãálîe¦§©¤£¥
äðäðå äúLå ìëàM äî ìk 'äì äìBò älôzäå äøBzä úòLa¦§©©¨§©§¦¨¤©¨©¤¨©§¨¨§¤¡¨

.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,Bôeb úeàéøáì úBãiä òaøàîmby ixd - ¥©§©©¨¦§¦§¤¦§¨¥§©¨
eikxvl miwlgd zrax` z` gieexdl mze` yicwdy ,epnf x`y

`edoeknle okynl miyrp -
ici-lr ,jxazi ezayl
xen`a .ezlitze ezxez
mc`y ixg`y xaqed lirl
al"le zexixnl ribn
eavn oeayg ici-lr ,"xayp
jixvy enk epi`y ,ipgexd
mc`d lczyi - zeidl
dgnyl okn xg`l ribdl
mipey mihxte ;zizin`
lr dgnyd - :ef dgnya
zelbn ziwl`d eytp z`ivi
,zindad ytpde sebd

dgnyd - :zeevne dxez ici-lr iwl`d xewnl eaeye ezelrzde
- ;"izin`d 'd cegi" oipra ezewnrzd zrya miwl`d zaxw lr
xay `edy ici-lr ,dlrnl zxxeyd dgnyd on dlecbd ezeecge
dl`d mihxtd lky ,xaqei oldl ;"`xg` `xhq"d z` ripkde
zexixna oezp didi jk mr cgiy ,dcaerl mixzeq mpi` ,dgnya
zexixny s` ,oky ;zindad eytpe eteb avn llba xayp alae
ody xg`n ,ixd - dipyd z` zg` zecbepd zerepz izy od dgnye
micbepn gex ikld ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb ipyn zeraep

.mc`d ly eytpa cgi leynl dl`éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥

äæáð" úBéäì äòéðî ïäî ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úBçîN¦§©¤¤©¦§¨¦§¥¥¥¤§¦¨¦§¦§¤
,"ñàîð åéðéòa,el eidiye -áì"åúòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLð §¥¨¦§¨§¥¦§¨§©§¨¦§©

,Lnî äçîOäleki ,dgnya iexy `edy ynn onf eze`a - ©¦§¨©¨
.dnecke xayp ale zexixn mb el didzyäæáð BúBéä ék øçàî¥©©¦¡¦§¤

ãvî àeä ¯ 'eëå åéðéòa§¥¨§¦©
,úéîäaä Lôðå óebä- ©§¤¤©§¥¦

z` el mi`xnd zepeaygdn
,zindad eytpe eteb zelty
àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨
õBöéðå úéäìàä Lôð ãvî¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦

da Laìîä úeäìà- ¡Ÿ©§ª¨¨
,ziwl`d ytpa,dúBéçäì§©£¨

.[àì ÷øôa] ìéòì økæpk©¦§¨§¥§¤¤
zexixnd oi` ,okle -
zerixtne zexzeq dgnyde
zg` lk ik ,dipyl zg`
.zxg` daiqn zraep odn

øäfa àúéà àðåb éàäëe13::"xdef"a xn`p dfl dneca -äiëa" §©©§¨¦¨©Ÿ©§¦¨
àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨

:"àccvn iala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika - ¨
xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax - .xg`
zryay ,xn` - ycwnd zia oaxeg oipra dxezd zeceq ,(i`gei
el rcep dzr wxy ,ycwnd zia oaxegn - aevr mb eal did dyrn
elbzpy dxezd zeceqn ,eal ly ipyd cva ,gny mbe ,oaxegd lceb
"zerepz" izy zeleki - zecxtp zeaiq izy opyiyk ,ixd .el

.onf eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn

.äì ÷øtitk - aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
cqein (xryd-sca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py

c`n lwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr

reviad zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl

,daygnd geka - "jaala" ,xeaicd geka - "jita" ;"miyeal" mi`xwpd

;dyrnd geka "ezeyrl"elr mb "jaala" dlnd zfnex ,xzei wenr oaenae

,f"i wxta l`y jk lr .d"awdl d`xie dad` - miiniptd ald iybx

`ln ybxl ribdl jk lk lw xacd oi` ,oky .eply yegd cbp edf dxe`kly

- zexecd lk itlk zxacn ixd dxezde - epnn d`xi lye 'dl dad` ly

,"jaala" ly ote`a zeevne dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik

ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy ,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a

d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala"

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"ldyrna."c`n aexw" `ed dfk ybx -

eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba egena wnrziy ixg` ,xnelk

miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy xacd `iai ,ald lr

rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley ixd alde ;zeevn

el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde epevx z` mc`d

ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly ezelcba drici

"zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l ribdl

`ly cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l`

,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl

mikxcd z` mixiaqnd miwxt xtqn mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a

cinz lkei cvike ;'d zceara zerxtdd ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik

miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl

meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw ik" weqtd z`

zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda .dyrna zeevn

"ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna dpyiy zilrpde

;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar xar `ly in `xwp

el dpiidzy xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka wxe

`l` ,dxiar ixedxd mb ea zelrl mileki jkn - mixeq` mixacl mb zee`z

z` revial `iadl el xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx
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íéøîà éèå÷éì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà
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א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק



עז xc` f"h iyily mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
,dyrna zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd

øéòfî èòî ïéáäì íâåz` ,zvwna zegtl ,oiadl oke -úéìëz §©§¨¦§©¦§¥©§¦
íéðBðéaä úàéøa- §¦©©¥¦

"e`xapyote`aex`yiy
mc`l oi`y ,mipepia
'ek jk lk dfa dxigad
x"enc` w"k oeyl - "(c"it)
idn :xnelk .`"hily
- "mipepiad z`ixa zilkz"

dlnd zybcdaz`ixa-
e`xapyote`ax`yidl

el yi cg` lk `ly ,mipepia
- efk dcina dxigad
zbxcn dlrnl zelrzdl
x`yidl mdilre ,mipepiad
,mipepiad zbixcna cinz
,c"i wxta xaqedy itk
íìBòì íäéúBîLð úãéøéå¦¦©¦§¥¤¨¨

,äfäzcixi zilkz idne - ©¤
,dfd mlerl mdizenyp

ly ote`aLôpa Laìúäì§¦§©¥©¤¤
ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨

,àøçà àøèñå`idy - §¦§¨¨¢¨
;dnypdn jtiddøçàî¥©©
ì eìëeé àlLdçlL- ¤Ÿ§§©§¨

ytpd on xxgzydl
,zindad,íäéîé ìk,`l s`e -ììçî dîB÷nî dúBçãìå ¨§¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨

álaL éìàîOäote`a -äpnî eìòé àlL,zindad ytpdn - ©§¨¦¤©¥¤Ÿ©£¦¤¨
,çnä ìà íéøeäøä,rval mcia didi `l df xac mb -dúeäî ék ¦§¦¤©Ÿ©¦¨¨

dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨
,dzãìBúk íìöà dúøeáâáedl oi` zindad ytpa mznglne - ¦§¨¨¤§¨§©§¨

,zindad ytpd mvr lr drtyd÷øbiydl gilvn `edy lke - ©
wx `id eznglnaøkæpk íôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨©¦§¨

òì,ìézindad ytpd iyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - §¥
;xeq`y dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdlïk íàå- §¦¥

:dl`yd zl`yp ,etweza ea x`yp zindad ytpd mvry xg`n
íäéúBîLð eãøé äæ änì,"mipepia"d ly -òâéì äfä íìBòì- ¨¨¤¨§¦§¥¤¨¨©¤¦©

,rbizdlàìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläì ,íBìLå ñç ÷éøì̈¦©§¨§¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ
?Bì eìëéeznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay s`e - ¨§

dzehlzyd zeyxdl `ly - zindad ytpa "ipepia"d ly ef
oi` ok m`e ,dax gex zgp dlrnl znxeb - dyrne xeaic ,daygna
zeidl oiicr dkixv `l jk myl" ok it lr s` - !"wixl" df

zeyalzdd,zindad ytpadaxc`miccv ipy zeidl mdilr -
ila lrtie dyri ,zgvpn ziwl`d ytpdyke 'eke mi`peye micbep
xg`n :xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd
lr d`a "`xg` `xhqd z` zetkl" ziwl`d ytpd ly dyecigy
ytpd jeza zeyalzdd ici
izyy ote`a `le - zindad
zexvazn zeytpd
ixd - zecxtpd odizecnra
sqepay ,dxen df
"`xg` `xhq `itkz`"l
,jkn z`veid gex zgple
,ztqep dpeek o`k zniiw
zindad ytpd jeza lertl
`lina zx`ype - dnvr

hxta :`iyewddflertl ,
`vei ,zindad ytpd lr
lk lnr "ipepia"dy xacd
?melye qg `eyl eiig ini

:`l`,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨
,äiLeúì íéìôëa íîçðì§©£¨§¦§©¦§¦¨
ïëBMä 'äa íaì çnNìe§©¥©¦¨©©¥
íúøBz CBúa ízà¦¨§¨¨

.íúãBáòå,xnelk - ©£¨¨
ly mzgnye mzngp
xe`a didz ,"mipepia"d
drya mz` okeyd iwl`d
miwqere dxez micnel mdy

.'d zcearaíéc÷äa ,àeäå§§©§¦
hehiv dligz micwp -ì÷ìa úLøt øäfa] à÷eðiä ïBL1ìò [ §©¨¨©Ÿ©¨¨©¨¨©

÷eñt2àa éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" :Lð øác éBðéò øúà ï ¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦§¨£©¥§©©
,'eëmewna md m`d .mc` ly eipir ze`vnp mewn dfi`a ike -

?ey`xa eipir ,`wec ,mkgdy xne`y ,xg`àeä éëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¦
,éàcå:`id weqtd zpeek i`cea `l` -:ïðúc,epcnl ixdy -àì ©©¦§©Ÿ

,úBnà òaøà àLéøc déelâa Lð øa Cäérax` mc` jli l` - §©©©§¦¥§¥¨©§©©
;y`x ieliba zen`,àîòè éàî?recn -ìò àéøL àzðéëLc ©©£¨¦§¦§¨©§¨©

,déLéø,okle ,ey`x lr dxey dpiky ik -éBìéîe éäBðéò íëç ìëå ¥¥§¨¨¨¥¦¦
,ïeðéà déLéøaeal zneyze ezepiiprzd lk) mkg lk ly eipir - §¥¥¦

:xnelk .y`xa (mifkexn) eixeaic (mb okleàîi÷å àéøLc àeääa§©§©§¨§©¨¨
,déLéø ìò;ey`x lr "miiw"e "dxey"d dpikyd xe`a -éBðéò ãëå ©¥¥§©¥

,òcðì ,ïnzeilr ,myl miaqen (ehane ezepiiprzd) eipiryke - ©¨¦§©
zrcléøèöà ¯ déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc,àçLîì C- §©§¨§©§¦©¥¥¦§¨¦§¦§¨

.onyl wewf (eznyp lr xi`nd) ey`x lr "wlec"d xe` eze`ïéâa§¦
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe ,äìéút eäéà Lð øác àôeâc,oky - §¨§©©¦§¦¨§¨©§¦§¥¨

(y`d dreaw dae xe`d jynp dpnn) dliztl leyn mc` ly eteb
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íéøîà éèå÷éì
äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì

úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá

ãîåìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå
÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
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א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת



`xcעח g"i iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ח חמישי יום
,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàøùä ïéðò äðäå,dn 'nr cr.('åëå

úeàéöna eìèaé àìå ,Bîöò éðôaoevxdn mzeedzd eli` ,oky - ¦§¥©§§Ÿ¦¨§©§¦
- 'eke "mipt zxzqd"e miaxd minevnvd ici lr `ly dzid oeilrd
ze`ivna milha eid `l` ,"cxtp xac"e "yi" ly xeiva md eid `l
zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd oevxd zeiniptyk `wec .ixnbl

icil d`a oeilrd oevxd
miax minevnv ici lr ielib
zniiw - zebixcnd zcixie
ly mzeedzdl zexyt`

,mi`xapde zenlerdøkæpk©¦§¨
ìéòì4ïk ïéàM äî , §¥©¤¥¥

úéîéðt ïäL ,úBönä©¦§¤¥§¦¦
íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¥¨

ììk íéðt øzñäd"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¤§¥¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad lka
epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn
ezgtyn z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx
dvex `ed jk myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae -
ly epevx :eppiprl xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl

ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape zenler ly mneiwa d"awd
df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z` eniiwiy micedi eidiy
oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler epyiyk wx ize`ivn

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meye ,izin`de iniptdïéà¥
íäaL úeiçä,zeevnay - ©©¤¨¤

Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§
ãçéî àeä àlà ,ììk§¨¤¨§ª¨
,Cøaúé BðBöøa ììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥
ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå§¨©£¨¦©¨§¦

.øeîb,xacd oaen okle - ¨
ynyl zeleki zeevnd wxy
,oky .dpikyd xe`l "ony"
onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp od

ilrd oevxa llkp jk ici lr] xpd y`a bfnzne jtdpywx `l oe
gek mb m` ik ,devnd z` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd

d ly dyrndsebgipny gekd enk ,ziyrnd devnd z` miiwnd
xe`a llkp `ed ixd ,dnecke bexz`d z` wifgny e` ,oilitzd z`

.[jynda owfd epax xiaqiy itk ,oeilrd oevxd ly 'd

mc`d lr dpikyd z`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl
ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr

:zeevn ly oneiwéelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦
,øác äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà,oky - ¡Ÿ¦§¨¥§¥¨§¥¤¨¨

d"awd `vnp ixd mvra
mixne`yke ,mewn lka
,dpikyd dxey df xac lry

`id dpeekdzelbzdl
,xac eze` lr ziwl`d

,øîBì eðéäå:xnelk - §©§©
øBàa ììëð øác BúBàL¤¨¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe 'ä¨¥©§¦
äøBML àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨¤¤

.ãçà 'ä Ba älbúîe- ¦§©¤¤¨
- dyexit dpikyd z`xyd
,dpikyd zelbzd
okid wx d`a zelbzdde

.zelhazd dpyiyìk ìáà£¨¨
äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna åéìà ìèa àlM äî©¤Ÿ¨¥¥¨©§¦§©§¥¥¤

Ba ÷acúnL øeîb ÷écö óàå .Ba älbúîe,d"awda -äáäàa ¦§©¤§©©¦¨¤¦§©¥§©£¨
äaøzewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn `idy - ©¨

:z`f lka ,d"awdl,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤
.zn`a d"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` -ék¦

úzîàly oiprd -,Búecçàå Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦§©§

,d"awd ly -,Lnî Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäLitk - ¤§©§¤¤¦§¨©¨
jka wx z`hazn dpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly
miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` l-` `edy

.d"awdl lha lkd ik -,áäBàä äæ ïk íàåep` eilr ,wicvd - §¦¥¤¨¥
z` ade` `edy mixne`

,d"awdLé àeäL- ¤¥
ybxeny jka ,ezybxda

df o`kin,ade`yàìå§Ÿ
déìéc äáLçî úéì ¯ ñôà¤¤¥©£¨¨¦¥

,ììk déa àñéôzixd - §¦¨¥§¨
`ed) ezaygn oi`y

zegekeeidbiyne "zqtez" (
,llk d"awd z`øBà ïéàå§¥

àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä¤¦§©¤¤¨
ïäL ,úBönä íei÷ éãé ìò©§¥¦©¦§¤¥
Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥
øzñä íeL éìa Lnî©¨§¦¤§¥

.íéðtepevx zeinipt - ¨¦
,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd ly eznkge
zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki zeevnd meiw ici lr `weec

.zhyten zipgex dcear ici lr `le ,'ied xe` lyddbddnl qgia
,xaca `ed jexa seq oi` xe`e zewl` ly zelbzddy ,o`k xn`py
- 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha xacdyk `wec d`a
dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb wicv mb ,jk meyne
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà

.øåîâ ãåçéá

éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà
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כב.4. כא, י, פרק

xc` f"i iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ז רביעי יום
,cn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìùî øåàéá äðäå,88 'nr cr.øåîâ ãåçéá

;dilrn zxrea y`deçåö àkìî äîìLeøîàå3:dnlye - §ŸŸ©§¨¨©§¨©
:devne "geev" jlndïîLå§¤¤

,øñçé ìà ELàø ìò©Ÿ§©¤§©
BLàøác àøBäð àäc§¨§¨¦§Ÿ

éøèöà,àçLîì C,oky - ¦§¨¦§¦§¨
wewf ey`x lry xe`d

,"ony"l,ïàáè ïàãáBò ïeðéàåmd dl`e -miaeh miyrn §¦§¨©§©

.xe` eze`l onyd mieedn miaehd miyrnd .dyer mc`yìòå§©
åéðéò íëçä àc̈¤¨¨¥¨

,"BLàøaeipir ,jk lre - §Ÿ
`ede ,ey`xa mkgd ly
,"ony"d xqgi `ly b`ec
jxevl ,miaehd miyrnd

,xe` eze`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -øBàì äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨§
äðéëMä ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥©§¦¨
íéNòî éãé ìò àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨©§¥©£¦

,à÷åc íéáBè,xe` eze`l "ony"k miynynd ,dyer mc`dy - ¦©§¨
àéäL ,BúîLða Bì éc àìå§Ÿ©§¦§¨¤¦
úBéäì ,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©¦§

àéädidz dnypdy - ¦
äìéúôì ïîLk,xnelk - §¤¤¦§¦¨

"ony" ynyz dnypdy
rah ixdy ,sebd ,dliztl
oi`e ,dlrnl jynidl y`d
m` ik ,dhnl zfg`p `id
dlizta dzfig` ici lr
j` ;xread ura e` zxread
dnvr dliztd jci`n
y`de ,zexidna zlk`p
z`f ;xdn dpnn zwzrp
d`ad efk y` :cere
witz `l cala dliztdn
dliztd oi`y oeikn ,jf xe`
jtdidl ixnbl zn`zen

f`e ,y`l ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl miwwfp okle - y`l
leki sebd oi` recn oaen o`kn .jf xe` dxi`ne y`d zniiwzn
x`yp sebd ,oky ,mc`d lr dxeyd dpikyd xe`l onyk ynyl
wlg `idy dnypd la` .dnvr y`dn wlgl jtdp epi`e eze`ivna
oeikn ,dpikyd xe`l onyl zeyridl ,dxe`kl dleki ,dwl`
- jk m`e .mc`d lr dxeyd dyecwd xe`l jtdidl dzlkiay
?onyk eynyi mdy .`wec miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn

,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîly eznypy ,oldl xiaqn owfd epax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
dad`ae d`xia d"awd z` caery xenb wicv ly s` - mc`
jk ick cr .ze`ivna dlha ,z`f lka ,`id oi` - mibeprza
ixdy - ze`ivn efi` z`f lka `id ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy

in yie ,`xiyin yio`k mpyi jke ;ade`yipycg`dy ,mixac

onyk ynyl dleki dnypd oi` ,okle .eiptn `xi e` ipyd z` ade`
xac md ,oldl xiaqiy itky ,miaeh miyrne zeevn wxe .'d xe`l

cg`lre .icedia xi`nd 'd xe`l onyk ynyl mileki - 'd xe` mr
:"`ipz"a xne` `ed jk÷écö àeä elôà ,íãàä úîLð äpä ék¦¦¥¦§©¨¨¨£¦©¦

äàøéa 'ä ãáBò øeîb̈¥§¦§¨
íéâeðòúa äáäàå`edy - §©£¨§©£¦

beprzd z` dad`a yibxn
aygpd xac ,zewl`n
;xzeia zilrp dbixcnl

dðéà ïë¯ét¯ìò¯óà- ©©¦¥¥¨
dppi` eznypäìèa§¥¨

ìèaì éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¦¨¥
,Lnî 'ä øBàa ììkìå§¦¨¥§©¨
íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦

,øeîb ãeçéa,'d xe` mr - §¦¨
¯ Bîöò éðôa øác àeä ÷ø©¨¨¦§¥©§

;BáäBàå 'ä àøé-`ed`xi §¥§£
,'d z``ed.'d z` ade`

zktdp dnypd oi` :xnelk
onyd enk ,'d xe`l ixnbl
xe`l jtdpe ixnbl dlkd

.'d xe`l "ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpdäî©
Cøaúé BðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk ïéàMd"awd - ¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§¦§¨¥

;devn dze` miiwi icediy ,dvexíéiçä øB÷î àeä Cøaúé BðBöøe§¦§¨¥§©©¦
,íéàeøaäå úBîìBòä ìëìmi`xapde zenlerd lk mb mpn` - §¨¨¨§©§¦

oevxd oia lcadd j` ;eigi mdy dvex d"awdy oeikn wx miig
zenlerdy ,jka `hazn zeevnay oevxd oial d`ixad z` dignd

ici lr ,oeilrd oevxdn mzeig z` mia`ey mi`xapdeãøBiL- ¤¥
,oeilrd oevxdìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö éãé ìò íäéìà£¥¤©§¥¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤

àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöøly ezeinipt ,zeinipt epiid "mipt" - §¨¤§¨
pevig wx dxi`ne ,zxzzqn oeilrd oevxdoevxd ly ezeiúãéøéå¦¦©

,úBâøãnä,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnn -eìëeiL ãò ©©§¥©¤§
ïéàî Lé úBàøaäìe úBeäúäìzeidl elkeiye -ãøôð øáãå §¦§©§¦¨§¥¥©¦§¨¨¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà

88÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
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ח.3. ט, קהלת



עט xc` g"i iying mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ח חמישי יום
,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàøùä ïéðò äðäå,dn 'nr cr.('åëå

úeàéöna eìèaé àìå ,Bîöò éðôaoevxdn mzeedzd eli` ,oky - ¦§¥©§§Ÿ¦¨§©§¦
- 'eke "mipt zxzqd"e miaxd minevnvd ici lr `ly dzid oeilrd
ze`ivna milha eid `l` ,"cxtp xac"e "yi" ly xeiva md eid `l
zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd oevxd zeiniptyk `wec .ixnbl

icil d`a oeilrd oevxd
miax minevnv ici lr ielib
zniiw - zebixcnd zcixie
ly mzeedzdl zexyt`

,mi`xapde zenlerdøkæpk©¦§¨
ìéòì4ïk ïéàM äî , §¥©¤¥¥

úéîéðt ïäL ,úBönä©¦§¤¥§¦¦
íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¥¨

ììk íéðt øzñäd"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¤§¥¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad lka
epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn
ezgtyn z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx
dvex `ed jk myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae -
ly epevx :eppiprl xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl

ick wx `ed (oevxd zeipevig) mi`xape zenler ly mneiwa d"awd
df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd z` eniiwiy micedi eidiy
oevxd od zeevndy oeikne .`xapy mler epyiyk wx ize`ivn

:`lina ixd ,odilr xizqn epi` xac meye ,izin`de iniptdïéà¥
íäaL úeiçä,zeevnay - ©©¤¨¤

Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§
ãçéî àeä àlà ,ììk§¨¤¨§ª¨
,Cøaúé BðBöøa ììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥
ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå§¨©£¨¦©¨§¦

.øeîb,xacd oaen okle - ¨
ynyl zeleki zeevnd wxy
,oky .dpikyd xe`l "ony"
onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp od

ilrd oevxa llkp jk ici lr] xpd y`a bfnzne jtdpywx `l oe
gek mb m` ik ,devnd z` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd

d ly dyrndsebgipny gekd enk ,ziyrnd devnd z` miiwnd
xe`a llkp `ed ixd ,dnecke bexz`d z` wifgny e` ,oilitzd z`

.[jynda owfd epax xiaqiy itk ,oeilrd oevxd ly 'd

mc`d lr dpikyd z`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl
ici lr `l` ,zewl`l dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr

:zeevn ly oneiwéelb àeä ,äðéëMä úàøLä ïéðò ,äpäå§¦¥¦§©©§¨©©§¦¨¦
,øác äæéàa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà øBàå Cøaúé Búeäìà,oky - ¡Ÿ¦§¨¥§¥¨§¥¤¨¨

d"awd `vnp ixd mvra
mixne`yke ,mewn lka
,dpikyd dxey df xac lry

`id dpeekdzelbzdl
,xac eze` lr ziwl`d

,øîBì eðéäå:xnelk - §©§©
øBàa ììëð øác BúBàL¤¨¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe 'ä¨¥©§¦
äøBML àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨¤¤

.ãçà 'ä Ba älbúîe- ¦§©¤¤¨
- dyexit dpikyd z`xyd
,dpikyd zelbzd
okid wx d`a zelbzdde

.zelhazd dpyiyìk ìáà£¨¨
äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna åéìà ìèa àlM äî©¤Ÿ¨¥¥¨©§¦§©§¥¥¤

Ba ÷acúnL øeîb ÷écö óàå .Ba älbúîe,d"awda -äáäàa ¦§©¤§©©¦¨¤¦§©¥§©£¨
äaøzewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn `idy - ©¨

:z`f lka ,d"awdl,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøä£¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤
.zn`a d"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygn oi` -ék¦

úzîàly oiprd -,Búecçàå Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦§©§

,d"awd ly -,Lnî Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäLitk - ¤§©§¤¤¦§¨©¨
jka wx z`hazn dpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly
miiw xac mey oi` ecrlae ,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` l-` `edy

.d"awdl lha lkd ik -,áäBàä äæ ïk íàåep` eilr ,wicvd - §¦¥¤¨¥
z` ade` `edy mixne`

,d"awdLé àeäL- ¤¥
ybxeny jka ,ezybxda

df o`kin,ade`yàìå§Ÿ
déìéc äáLçî úéì ¯ ñôà¤¤¥©£¨¨¦¥

,ììk déa àñéôzixd - §¦¨¥§¨
`ed) ezaygn oi`y

zegekeeidbiyne "zqtez" (
,llk d"awd z`øBà ïéàå§¥

àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä¤¦§©¤¤¨
ïäL ,úBönä íei÷ éãé ìò©§¥¦©¦§¤¥
Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥
øzñä íeL éìa Lnî©¨§¦¤§¥

.íéðtepevx zeinipt - ¨¦
,okle ,zeevnd meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd ly eznkge
zelbzde d`xyd mc`a zeidl dleki zeevnd meiw ici lr `weec

.zhyten zipgex dcear ici lr `le ,'ied xe` lyddbddnl qgia
,xaca `ed jexa seq oi` xe`e zewl` ly zelbzddy ,o`k xn`py
- 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha xacdyk `wec d`a
dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb wicv mb ,jk meyne
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà

.øåîâ ãåçéá

éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà
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כב.4. כא, י, פרק



`xcפ 'k ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ' קודש שבת יום
,dn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äúåîöòå äúåäîù óàå,90 'nr cr:ïéáé

yeald ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta epcnly enk
.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yeal - iyilydéæàågekyk - ©£©

,oeilrd oevxd mr cge`ne llkp dyrndúéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦
,dâð útìwnL Lnî BôeâaLytpdy '` wxta epcnly itk - ¤§©¨¤¦§¦©Ÿ©

,dbep ztilwn `id zindad
ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨
Lôðk äMãwa Lnî©¨©§ª¨§¤¤
øçàî ,Lnî úéäìàä̈¡Ÿ¦©¨¥©©

àeäL,df gek -àeä ¤
äNòî äNBòå ìòBtä©¥§¤©£¥

,äåönäziiyry s` - ©¦§¨
ytpdn d`a devn
epax o`k xirn ,ziwl`d
ziwl`d ytpdy ,owfd
lr lertl dgeka oi` dcal

ici lr ,`wec ,`l` .oilitz zgpdk ,zinyb dlert rval sebd
,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `idy ,zindad ytpd

,ziwl`d ytpdn lrten zeidl sebd lekiBãòìaLdgek ila - ¤¦§¨
,zipeigd ytpd ly,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨

àéä ék,ziwl`d ytpd -,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeø- ¦¦£¦¦§©©§¦§¨§¦
;micbep mixac ipy od zeinybe zeipgexeíäéðéa òvînäåoia - §©§ª¨¥¥¤

,sebd oial ziwl`d ytpdúLaìîä úéîäaä úéðeiçä Lôð àéä¦¤¤©¦¦©§¥¦©§ª¤¤
.óebä ìëå BaìaL íãàä íãa] -`"hily x"enc` w"k zxrd: §©¨¨¨¤§¦§¨©

oiipr `ed o`k ybcene (rbepe) xaecnd"dlertdok mb xnel yie .
gka `ed seba (zindad ytpd mb) ytpd zexagzdc iptn `edy
oeekzn `"hily x"enc` w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl `iltnd

`id "zindad zipeigd ytp"dy o`k xaecna :ef ezxrda (c"rtl)
rbep df o`ke) `id dpeekd ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d

a jeeizl (ybcenezlertziwl`d ytpd :seba ziwl`d ytpd
zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd
,zindad zipeigd ytpd

`idymvrazyaelnd
o`k - .inybd mca ynn
milekiy itk) xaecn `l
ytpa (xnele zebyl
"rvenn" xeza zindad
ly zecg`zdd mvra
sebd mr zipgexd ytpd
epi` df oipr ,oky) inybd
w"ke .(llk o`k rbep
siqen `"hily x"enc`

mb (o`k rbep df oi`y z`f caln)xaqdxacl llk o`k jiiy `ly ,
ytpd zexagzd ly oaena "rvenn" xeza zindad ytpd zece`
mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly ezin`l ,oky - sebd mr
,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr (zindad ytpd ly
ici lr xyt`zn dfy `le) zirah-lre zi`lt dxeva :xnelk
yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad ytpd .[(rvenn
mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae zekiiy dl
ytpd oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd
dyere seba ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d

ek mb llkp okl - devnd dyrn z`ziiyr zrya dyecwa dg
.devnd

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl
:mc`d seb lk lr dpikyd z`xydìL dúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤

eììëð àì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ¦§§
,äMã÷a,zindad ytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§ª¨

,ziyrp devnd mci lry
`le ,dyecwa millkp
mvr zeednd ody zecnd
itk - zindad ytpd
,a"i wxta epcnly
zellkp ,cala miwicvay

;dyecwa zecndìkî¦¨
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwìzecndy oeeikn - ©§ª¨
,dyecwl zerpkp zerxd

,ïîà ïéðBò ïçøk ìòáe- §©¨§¨¦¨¥
ytpd ly diyrnl

,ziwl`dúeøabúä éãé ìò ,äåönä úiNòì ïévøúîe ïéîékñîe©§¦¦¦§©¦©£¦©©¦§¨©§¥¦§©§
,álä ìò èélML çnaL úéäìàä BLôðwxta epcnly itk - ©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦©©¥

,la` ,ea yi ,dyecwa ellkp `l "ipepia"a ald iybxy s` lry ,a"i

`ed jexa 'ied zelcba zeppeazd ici lr ,mdilr helyl gekd
,lreta zeevn ziiyrl xywa ald lr lertle ,egenaïäåzecnd - §¥

od ,zindad ytpd ly zerxdBæ äòLaziwl`d ytpdyk - §¨¨
,d"awd ly ezelcba zppeazn,äðLå úeìb úðéçáaeli`k od - ¦§¦©¨§¥¨

,zelba ze`vnpe zepyi
,ìéòì økæpk.a"i wxta - ©¦§¨§¥

äòéðî Bæ ïéà Cëìeoi` - §¨¥§¦¨
,dripn meyn jka
óeb ìò äðéëMä úàøLäî¥©§¨©©§¦¨©

.Bæ äòLa íãàäoldl - ¨¨¨§¨¨
xiaqdl owfd epax jiynn
z`xyd dpyi ok` cvik
mc`d seb lk lr dpikyd

.zg` devn ici lr,eðéäc- §©§
:xnelkúéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦

,äåönä úiNòa Laìîä- ©§ª¨©£¦©©¦§¨
,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynlLnî ììëð àeä¦§¨©¨

,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàacg`zne bfnzn dfd gekd - §§ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mr ixnbléLîî äæ éãé ìòåäøàä Ciwl` xe` - §©§¥¤©§¦¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä

óåâä ìëå åáìáù

ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

xc` h"i iyiy mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ט שישי יום
פרק לה  ,88 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ñåò íãàäùë äðäå,dn 'nr cr.óåâä ìëå

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

z` llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi` ,zewl`l ("dax
eznkge epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec `l` ,d"awd

:ddbda owfd epax xne` - d"awd lyéøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦
,íBìMä åéìò,yhixfnn cibnd axd -äîì íòèå Leøt ¨¨©¨¥§©©§©

,íéiç õòa áeúkM¤¨§¥©¦
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBàL¤¥¨
íìBòa elôà ãçéúî Bðéà¥¦§©¥£¦§¨
éãé ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`
d"awd cg`zn ,"dnkg"d
.zeliv`d mler ipipr mr
cibnd axd xn` jk lre

ezeyalzd zernyn idn - "yexit" :"mrh"e "yexit" yhixfnn
cg`zn `ed oi` recn - "mrh"e ;dnkgd zxitqa d"awd ly

.dnkgd zxitqa ezeyalzd ixg` wx xac meyaíeMî eðéäå§©§¦
,úîàä ãçà àeä ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéàL,izin`d "cg`"d - ¤¥¨¤¨¨¡¤

:xnelkäîëçä úâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©©¨§¨
:('eëå,`vnp ecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - §

yalzn seq oi` xe`y zernynd edf .miiw xac oi` ecrlae
oi`e ecal `ed"y enk dlbzn seq oi` xe` :dnkgd zxitqa
`ed oi` okle ,"ezlef
wx ,xac meya cg`zn
dligz yalzn `edy ixg`
xe` ,oky .dnkgd zxitqa
xaca wx cg`zn seq oi`
`ede ze`ivna lha `edy
ecal `ed"y enk ea "ybxp"
,`id ef dybxd ."ezlef oi`e
.dnkgd zbixcn ,xen`k
`ed ,ef ddbd ly dpkez
jynda xzei dagxda oaei 'd zxfrae ,zeciqga wenr oipr
`wec zeevnd recn oaen ,dzr cr epcnly dnn .mixeriyd
dceard e` ,dnvr dnypd `le ,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp

.dad`e zewac ly zipgexd

zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl
,eli`e .ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd
df ixd ,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick
gek ly xzi levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec

z` dignd zindad ytpd
sebd5.íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨

,BúîLð éæà ,äøBza ÷ñBò¥©¨£©¦§¨
íò ,úéäìàä BLôð àéäL¤¦©§¨¡Ÿ¦¦
íéîéðtä äéLeáì éðL§¥§¤¨©§¦¦
øeacä çk íäL ,ícáì§©¨¤¥Ÿ©©¦

äáLçîe- "daygn" - ©£¨¨
yeal `id ,aeygl gekd
dzeida ,ytpd ly inipt
okly ;ytpd mr zcge`n
ila ,cinz zlret daygnd
dxeyw `idy iptn ,wqtd
- ytpd mr xzei aexiwa

z`vnp ixd ytpdecinz.
`ed ,xeaicd gek mb jk
- ytpd ly inipt yeal
dyrnd gekl d`eeyda
cxtp `edy xaca lretd

ziwl`d ytpd ixd ,dxez cnel mc`y dryae .mc`d on ixnbl
,daygne xeaic :miyeald ipye'ä øBàa úBììëð`edy -óBñ¯ïéà ¦§¨§¥

Lä àéäå .øeîb ãeçéa Ba úBãçéîe àeä¯Ceøaìò äðéëMä úàø ¨§ª¨§¦¨§¦©§¨©©§¦¨©
ì"æø øîàîk ,úéäìàä BLôð6÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL ©§¨¡Ÿ¦§©£©©©¤£¦¤¨¤¥§¥

.Bnò äðéëL äøBzaipye ziwl`d eytp lr f` dxey dpikyd - ©¨§¦¨¦
xacne ayeg `edyk zyalzn `id mda ,xeaice daygn ,diyeal

.dxezéLîäì éãk CàC ©§¥§©§¦
íb äðéëMä úøàäå øBà§¤¨©©§¦¨©
,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò©§©§©§¥¦

àéäL,zindad ytpd - ¤¦
Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçä©¦¦©§ª¤¤§

Lnîsebd z` dign `id - ©¨
- miinybd eiigaéøöC ¨¦

úBiNòî úBöî íi÷ì§©¥¦§©£¦
óebä éãé ìò úBNòpä©©£©§¥©

,Lnî.dyrnd geka - ©¨
Lnî óebä çk æàL¤¨Ÿ©©©¨

Bæ äiNòaL:lynl - ¤©£¦¨
epyi ,oilitz gipn mc`yk
z` ripnd iptebd gekd o`k
zevn dz` rvane cid
.ynn lreta oilitz zgpd
wlg df gek deedn `lina
icediy - devn dze`n

`ed okle - oilitz gipnãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§§ª¨§¦
àeäå ,øeîb,sebd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáì- ¨§§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
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*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð

*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג, אבות



פי xc` 'k ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ' קודש שבת יום
,dn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äúåîöòå äúåäîù óàå,90 'nr cr:ïéáé

yeald ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta epcnly enk
.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yeal - iyilydéæàågekyk - ©£©

,oeilrd oevxd mr cge`ne llkp dyrndúéðeiçä Lôð çk íb©Ÿ©¤¤©¦¦
,dâð útìwnL Lnî BôeâaLytpdy '` wxta epcnly itk - ¤§©¨¤¦§¦©Ÿ©

,dbep ztilwn `id zindad
ììëðå áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§§¦§¨
Lôðk äMãwa Lnî©¨©§ª¨§¤¤
øçàî ,Lnî úéäìàä̈¡Ÿ¦©¨¥©©

àeäL,df gek -àeä ¤
äNòî äNBòå ìòBtä©¥§¤©£¥

,äåönäziiyry s` - ©¦§¨
ytpdn d`a devn
epax o`k xirn ,ziwl`d
ziwl`d ytpdy ,owfd
lr lertl dgeka oi` dcal

ici lr ,`wec ,`l` .oilitz zgpdk ,zinyb dlert rval sebd
,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `idy ,zindad ytpd

,ziwl`d ytpdn lrten zeidl sebd lekiBãòìaLdgek ila - ¤¦§¨
,zipeigd ytpd ly,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨

àéä ék,ziwl`d ytpd -,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeø- ¦¦£¦¦§©©§¦§¨§¦
;micbep mixac ipy od zeinybe zeipgexeíäéðéa òvînäåoia - §©§ª¨¥¥¤

,sebd oial ziwl`d ytpdúLaìîä úéîäaä úéðeiçä Lôð àéä¦¤¤©¦¦©§¥¦©§ª¤¤
.óebä ìëå BaìaL íãàä íãa] -`"hily x"enc` w"k zxrd: §©¨¨¨¤§¦§¨©

oiipr `ed o`k ybcene (rbepe) xaecnd"dlertdok mb xnel yie .
gka `ed seba (zindad ytpd mb) ytpd zexagzdc iptn `edy
oeekzn `"hily x"enc` w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl `iltnd

`id "zindad zipeigd ytp"dy o`k xaecna :ef ezxrda (c"rtl)
rbep df o`ke) `id dpeekd ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d

a jeeizl (ybcenezlertziwl`d ytpd :seba ziwl`d ytpd
zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd
,zindad zipeigd ytpd

`idymvrazyaelnd
o`k - .inybd mca ynn
milekiy itk) xaecn `l
ytpa (xnele zebyl
"rvenn" xeza zindad
ly zecg`zdd mvra
sebd mr zipgexd ytpd
epi` df oipr ,oky) inybd
w"ke .(llk o`k rbep
siqen `"hily x"enc`

mb (o`k rbep df oi`y z`f caln)xaqdxacl llk o`k jiiy `ly ,
ytpd zexagzd ly oaena "rvenn" xeza zindad ytpd zece`
mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly ezin`l ,oky - sebd mr
,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr (zindad ytpd ly
ici lr xyt`zn dfy `le) zirah-lre zi`lt dxeva :xnelk
yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad ytpd .[(rvenn
mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae zekiiy dl
ytpd oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd
dyere seba ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d

ek mb llkp okl - devnd dyrn z`ziiyr zrya dyecwa dg
.devnd

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl
:mc`d seb lk lr dpikyd z`xydìL dúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤

eììëð àì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ¦§§
,äMã÷a,zindad ytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§ª¨

,ziyrp devnd mci lry
`le ,dyecwa millkp
mvr zeednd ody zecnd
itk - zindad ytpd
,a"i wxta epcnly
zellkp ,cala miwicvay

;dyecwa zecndìkî¦¨
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwìzecndy oeeikn - ©§ª¨
,dyecwl zerpkp zerxd

,ïîà ïéðBò ïçøk ìòáe- §©¨§¨¦¨¥
ytpd ly diyrnl

,ziwl`dúeøabúä éãé ìò ,äåönä úiNòì ïévøúîe ïéîékñîe©§¦¦¦§©¦©£¦©©¦§¨©§¥¦§©§
,álä ìò èélML çnaL úéäìàä BLôðwxta epcnly itk - ©§¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦©©¥

,la` ,ea yi ,dyecwa ellkp `l "ipepia"a ald iybxy s` lry ,a"i

`ed jexa 'ied zelcba zeppeazd ici lr ,mdilr helyl gekd
,lreta zeevn ziiyrl xywa ald lr lertle ,egenaïäåzecnd - §¥

od ,zindad ytpd ly zerxdBæ äòLaziwl`d ytpdyk - §¨¨
,d"awd ly ezelcba zppeazn,äðLå úeìb úðéçáaeli`k od - ¦§¦©¨§¥¨

,zelba ze`vnpe zepyi
,ìéòì økæpk.a"i wxta - ©¦§¨§¥

äòéðî Bæ ïéà Cëìeoi` - §¨¥§¦¨
,dripn meyn jka
óeb ìò äðéëMä úàøLäî¥©§¨©©§¦¨©

.Bæ äòLa íãàäoldl - ¨¨¨§¨¨
xiaqdl owfd epax jiynn
z`xyd dpyi ok` cvik
mc`d seb lk lr dpikyd

.zg` devn ici lr,eðéäc- §©§
:xnelkúéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦

,äåönä úiNòa Laìîä- ©§ª¨©£¦©©¦§¨
,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynlLnî ììëð àeä¦§¨©¨

,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàacg`zne bfnzn dfd gekd - §§ª¨§¦¨
,devnay 'd xe` mr ixnbléLîî äæ éãé ìòåäøàä Ciwl` xe` - §©§¥¤©§¦¤¨¨
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ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
éë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúéä àì åãòìáù
íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä

óåâä ìëå åáìáù

ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



`xcפי 'k ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dx`d" zpigaayìò íâå ,óebä ìëaL úéðeiçä Lôð úeììëì¦§¨¤¤©¦¦¤§¨©§©©
,éîLbä óebädxev efi`a ,devnd z` miiwnd xa`d lr wx `le - ©©©§¦

- ?sebd lk lre zipeigd ytp lk lr dx`dd zkynpúðéçáa¦§¦©
éwî.åéìâø ãòå BLàøî äìòîlî ózindad ytpd z` dtiwda - ©¦¦§©§¨¥Ÿ§©©§¨

.sebd z`eáeúkL eäæå7: §¤¤¨
ìò àéøL àzðéëLã§§¦§¨©§¨©

déLéø8.à÷éc "ìò" ¯- ¥¥©©§¨
lr,`weclr,y`xd

zpigaasiwn;éa ìkà" ïëå§¥©¨¥
."àéøL àzðéëL äøNò- £¨¨§¦§¨©§¨

l"f epinkgy dn mb jke
dxyr lk lry ,mixne`
oi`y ,dpiky dxey micedi
dpikyd z`xydy dpeekd

zybxenmkeza`id `l` ,
dxeymdilrly ote`a ,
siwn9,xen`d itly oeeikn .

`idy itk :dpikyd z`xyd ly zepeyd zebxca milcad miniiw
z` dyerd zindad ytpd geka `idy itk ,ziwl`d ytpa

devnd10`idy seba `idy itke ,llka zindad ytpa `idy itk ,
,cala siwn zpigaampi`y dxyr lr ,devn ziiyr ici lr

devna wqer epi`y cg` lr ,devna miwqerx"enc` w"k zxrd)
mb xyt` ,envr sebd lr dpikyd z`xyda :xnelk - `"hily
lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd oia wlgl

y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyin dxyrcg` lk
.xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n
miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd
oeylae .iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry

:"`ipz"dúðéça àéäL ,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©©§¦¨¤¦§¦©
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà éelb,mewn lka `vnp ixd d"awd ,oky - ¦¥¨

ay yecigd - mi`xapdn xzqen `edy `l`z`xyd,`ed dpikyd
seq oi` xe` ly df ielib ,seq oi` xe` ly zelbzdd dpyiyBðéà¥
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תמיד הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם -„ÈÓ˙„ ולכן מצוה), עשיית ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' ˘ËÈÏ"‡:9.צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתרץ שליט"א הרבי כאן)". השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
הגוף  ועל הבהמית הנפש על הנמשך המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו
אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ אלא, במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. ועלÏÎהיא הבהמית "מראשו ÏÎהנפש הלשון שאומר (כפי הגוף
ז"ל  חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. המצוה את המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד

אודות המדבר השכינהÏÎזה, שורה זאת ובכל - במצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה פנים.Ì‰ÈÏÚבי כל על מקיף בדרך -
.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - "שנכללÏÏÎ"צ"ע - עוד ולא ה'. א.ÓÓ.".11˘באור לט,



פג היום יום . . . 

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט דער 
טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש ֹלא  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשֵׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. . ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני ַעְצמֹו.  ַעּמּוד ּבִ ֵני ָהָמן ּבְ ֶרת ּבְ בּו ֲעׂשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ לֹא ִנְכּתְ ַתב ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּכָ ה ׁשֶ ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ְוֵכן לֹא ּכָ

ָצִריְך  ְלבּוׁש",  ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ְלבּוׁש"  "ָיִביאּו  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אּור  ּבֵ אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ
ָכל  ּדְ ]=ְסִתיָמא  ִחיַנת סדכ"ס"  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיֹות: 
ְבִריָאה  ּבִ ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ּיֹום ַההּוא' הּוא  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  ח ַאֵחר: "ְוִהּנֵ ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[. 

ּלּות  ִהְתּגַ ָאה ּבְ ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ּבְ
ַני',  יר ּפָ ֱאַמר 'ַאְסּתִ ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּבְ
ה  ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ֶכֶתר ּדַ ְלכּות ּדְ ל הי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ׁשֶ

ַמְלכּות כּו'". ּבְ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ּכֶ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט דער 
דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין דעם גילוי 
פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער וועט מָאנען, 
אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר ווָאס הָאט מען 

אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי בראשית, 
און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס וועט דָארט 

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . פד
טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם לאו - זָאגט זי: 

דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ֵעת ַמֲחִריׁש ַהּדֹוֵמם. ּדֹוְרִכים  ה". ּכָ ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ יר ּתִ תּוב: " ֶאֶבן ִמּקִ אֹודֹות "ֶלָעִתיד ָלֹבא" ּכָ
ֵדי  ע: ִאם ּתֹוְך ּכְ ר, ְוִיְתּבַ ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן ּבַ

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ

ה  ּמָ ית, ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה ּכַ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
 – ָלאו  ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֲעֵרי אֹוָרה  ְוׁשַ חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ֲעֵרי אֹוָרה  תֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוׁשַ ַח ּדְ ְפּתֵ חּוד הּוא ַהּמַ ַער ַהּיִ ל ַהֲחִסיִדים: ׁשַ בּו ֲעבּור ּכָ ים, ְוִנְכּתְ ָלִלּיִ ֵהם ּכְ ׁשֶ

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ – ַאֶלף ּבֵ

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ַמְראֹות  זּוַלת  ְבִריק  ַהּמַ ָבר  ּדָ ָהָיה  ְולֹא  ת.  ּוְנֹחשֶׁ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ָהיּו  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְתרּוַמת  ּבִ ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ֵהם  ְוַכּנֹו  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

ֵרְך  י הּוא ִיְתּבָ ר, ּכִ ׂשָ ן ּוְמַפְרֵנס ְלָכל ּבָ ַהּזָ מּור ּבְ חֹון ּגָ ַעְצמֹו ָהֱאמּוָנה ּוִבּטָ ַעל ֵעֶסק: ְלעֹוֵרר ּבְ ֵמֲעבֹוַדת ּבַ
ֶנת ְלָפָניו. ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ִיּתֵ

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פה היום יום . . . 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
דָאס איז געווען דער גאנצער מאמר, און ער הָאט געפועלט אזא התלהבות והתלהטות 

בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ַהּקָ ֶאל  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַעם  ּפַ ָיָצא  תקנ"ט(  ַנת  ׁשְ ּבִ ֲאָסר  ַהּמַ ָהָיה  ם  )ׁשָ עֶטְרּבּוְרג  ּפֶ ִלְפֵני  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים –  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָנתֹו  ּוָ ָכל ּכַ ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ – ּכְ

ָנה ָאְמרּו "ָאֵמן  ָ ל ַהּשׁ ּכָ זֹו, ׁשֶ ַעל ֵאֶצל ׁשֹוְמָעיו ִהְתַלֲהבּות ְוִהְתַלֲהטּות ּכָ ֲאָמר. ְוהּוא ּפָ ל ַהּמַ ֶזה ָהָיה ּכָ
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

חֹוָלם. "ף ּבְ זֹון – ַהּכָ ת ַהּמָ ְרּכַ ֵסֶדר ּבִ ָקַמץ. ּבְ "ף ּבְ ל ַמְעָיַני" – ַהּכָ ים )פז, ז( אֹוְמִרים "ּכָ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ּבַ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה ה'  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות( . רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ַעל ּפְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ְכָתב  ּבִ ָכל יֹום ּתֹוָרה ׁשֶ ֲאָמָריו: ְצִריִכים ִלְלֹמד ּבְ ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכֹוֵתב ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ֶכת ּגְ ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ר ָהָיה ֶאְצָלם,  "ְך ]=ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים[. ּוִמְנָהג ְמֻסּדָ ּנַ ּתַ ִקיִאים ּבַ ינֹוִנים, ָהיּו ּבְ ַהֲחִסיִדים, ֲאִפּלּו ַהּבֵ
אֹוְמִרים  ָהיּו  ין  ּוְתִפּלִ ית  ּלִ ַהּטַ ְקִפיַלת  ַעת  ׁשְ ּבִ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ָניֹות  ִמׁשְ עּור  ׁשִ ִלּמּוד  ַאַחר  ר  ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ ׁשִ
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v"ndqeהיום יום . . . פו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  אדר י"ד ראשון יום השנה  ימות בכל מצרים יציאת הזכרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰îúàéöé øékæäì äåö ¦§¨§©§¦§¦©
õøàî Eúàö íBé úà økæz ïòîì" :øîàpL ,äìéla íBiáe íéøöî¦§©¦©©©§¨¤¤¡©§©©¦§Ÿ¤¥§¥¤¤

éiç éîé ìk ,íéøöî."E ¦§©¦Ÿ§¥©¤
החיוב  מהו השנה, כל מצרים יציאת להזכיר חייבים אם
שאר  על בנוסף הסדר, שבליל מצרים יציאת סיפור של המיוחד

השנה? ולילות ימות
מבריסק הגר"ח מ)וביאר סי' הש"ס על הגר"ח :(חידושי

בכל  מתקיימת השנה ימות בשאר מצרים יציאת זכירת מצות
ב'שש  ההזכרה כדוגמת קצרה, בהזכרה ודי מזכירים, שבו אופן
יש  הסדר בליל מצרים יציאת סיפור במצות אבל זכירות',

ותשובה שאלה בדרך לספר א. נוספים: תנאים ("מה שלושה

היינו..") "עבדים בשבחנשתנה?"... ולסיים בגנות להתחיל ב. ("מתחילה .

המקום") קרבנו ועכשיו היו... זרה עבודה טעמי עובדי את להזכיר ג. .

מצרים ליציאת זכר שהן זה בלילה הנוהגות מצה המצוות (פסח,

.ומרור)
מגדים' ה'פרי הקשה שמע)והנה, קריאת הלכות כוללת אם (פתיחה :

ביציאת  לספר והמצוה השנה, כל מצרים יציאת מצוות זכירת
המצוות  מוני ושאר הרמב"ם מדוע שונות, מצוות שתי הן מצרים
השנה, ימות בכל הנוהגת מצרים יציאת זכירת את מנו לא

לס  המצווה את רק פסח?והזכירו בליל מצרים ביציאת פר
שכיר' 'משנה בספר 64)וביאר עמ' המועדים :(ענייני

לא  וממילא נוסף חיוב אינה פסח בליל מצרים יציאת הזכרת
התורה  ומצות הכללית, המצווה של הרחבה אלא נוספת, מצוה
הוא  חיובה אלא הסדר בליל רק לא היא מצרים ביציאת לספר
בליל  ואילו בעלמא, בזכירה די השנה שבכל אלא תמידי חיוב
הדיבור. והרחבת סיפור של חובה יש זמנה, עיקר שהוא פסח,

ה'תשע"ג  אדר ט"ו שני יום בתפילה  נושאים שני

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰íãà àäiL eðé÷úä ïëå§¥¦§¦¤§¥¨¨
íéaørä ïéa ìL ãéîz éøáà éøäL ,äìéla úçà älôz ìltúî¦§©¥§¦¨©©©©§¨¤£¥¥§¥¨¦¤¥¨©§©¦

,äìélä ìk ïéëìBäå ïéìkàúî¦§©§¦§§¦¨©©§¨
בין  של תמיד "אברי כנגד היא ערבית שתפילת מכך
התפילה  היא ערבית שתפילת מובן בלילה, הקרבים הערבים"

dpexg`d לקרבן השלמה שהיא בלילה האברים כהקרבת שביום,
לדברים  סותרים הדברים ולכאורה ביום, שהקריבו התמיד

לקמן הרמב"ם של יום (ה"ח)מפורשים בכל התפילות "נמצאו :
התפילה  היא ערבית זה ולפי ומנחה" ושחרית ערבית שלש:

dpey`xd!התפילות ג' בסדר
שונים, נושאים משני נובעים אלו סדרים ששני לבאר ויש

בתפילה: הקיימים הפכיים, ואף
שבלב' 'עבודה נחשבת התפילה אחד ה"א)מצד שענינה (לעיל

כמבואר  בה', ודביקות שמים מלכות עול בקבלת ה' עבודת
תרומה)בחסידות ר"פ התחברות,(תו"א מלשון היא ש'תפילה'

ומכוונין  ש"מתבודדים ע"י היא זו להתחברות להגיע והדרך
הגשמיות" להתפשטות מגיעים שהיו עד סי'בתפילתן או"ח (טור

על צח) רק וחושב האישית ממציאותו שוכח שהאדם –
'תפילה' של הפשוט הפירוש גיסא ולאידך לקב"ה. ההתקשרות
בבקשה  להם צריך שהוא צרכיו "שואל שהאדם – בקשה הוא

ה"ב)ובתחינה" האד (לעיל וכאן אלא . מציאותו, את שוכח לא ם
בצרכי עסוק envr.אדרבה

התפילות: בסדר ההבדל ומכאן
בהלכה הכלל סע"א)ידוע פג, היום (חולין – בראשית "במעשה

ועל  היום". אחר הולך הלילה – ו"בקדשים הלילה", אחר הולך
שבלב' 'עבודה היא שהתפילה מצד לתפילה: בנוגע זה דרך
התפילה  ולכן לה', קרבנות הקרבת בדוגמת היא בה' בדביקות
באה  וערבית היום", אחר הולך "הלילה שבהם כ'קדשים' היא
צרכיו  בקשת היא שהתפילה מצד אבל ומנחה; שחרית לאחר
בראשית' 'מעשה בדוגמת זה הרי עצמו, על החושב האדם של
היא  ערבית תפילת ולכן הלילה", אחר הולך "היום שבו

התפילות. בסדר הראשונה
(jli`e 125 'nr ,d zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אדר ט"ז שלישי יום לתפילה  רגלים רחיצת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰åéãé åéðt õçBø ¯ úéøçL©£¦¥¨¨¨¨
.ìltúé Ck øçàå ,åéìâøå§©§¨§©©¨¦§©¥

רגלים  לרחוץ צריך שאין וכותב הרמב"ם על משיג הראב"ד
לתפילה.

שכתבו יש מחלוקתם ושב ובביאור שו"ת ד. סי' או"ח המאור, (שמן

ס"א) בין הכהן החילוק הרמב"ם, לדעת הנטילה: בטעם שנחלקו
הרשב"א שביאר כמו הוא וערבית למנחה שחרית (מובא תפילת

ד) סי' או"ח יוסף להודות בבית ועלינו חדשה, כבריה אנו שבשחר
את  גם לרחוץ יש ולכן בכיור, ידיו את המקדש ככהן ולהתקדש

רגליהם. את גם מקדשים שהיו ככהנים הרגלים
היא הראב"ד דעת הרא"ש)(כדע אך בשחרית ת ידיים שנטילת

מטונף, במקום בלילה נגעו ובוודאי עסקניות שהידים משום היא
רגליו. את ולא ידיו את רק ליטול צריך ולכן

רחיצת  לגבי רק השיג הראב"ד ביאור: צריך זה לפי אך
ואם  הרמב"ם, עם מסכים הוא הפנים רחיצת לגבי אך הרגלים
לרחוץ  צריך מדוע עסקניות, שהידים משום הוא הרחיצה טעם

פניו? את גם
הנאמר  לפי אחר, מטעם היא הפנים שרחיצת לומר, ויש

ב)בגמרא נ, בשביל (שבת יום בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ :
אלוקים  בצלם 'כי דכתיב קונהו, "לכבוד רש"י: ופירש קונו...".
לגבי  רק נאמר זה טעם הראב"ד ולדעת האדם'". את עשה
היא  הידים ורחיצת אלוקים, צלם יש שבהם הפנים רחיצת

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
זיין  זָאל  העבודה  ראשית  און  עבודה.  אין  טבעיות  די  אויסצוניצען  איז,  חסידות  פון 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ֶאת  ל  ְלַנּצֵ הּוא,  ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ָה'ַאֶלף'  ׁשֶ אֹוָתנּו,  ד  ִלּמֵ ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ ר:  ִסּפֵ ַמייְזִליׁש  ה  ֹמשֶׁ ר' 
ל ֹמַח  ַבע ׁשֶ ל ֶאת ַהּטֶ מֹו ְלָמׁשָ ל ֶאת ֶטַבע ַהּכֹחֹות, ּכְ ְהֶיה ְלַנּצֵ ית ָהֲעבֹוָדה ּתִ 'ֲעבֹוָדה'; ְוֵראׁשִ ְבִעּיּות ּבַ ַהּטִ

ב. יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ׁשַ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די נעגעל 
זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל על פניו.

ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ א ָהֱאֶמת ַעְצָמּה ִהיא ֲעבֹוָדה, ׁשֶ ֱאֶמת, ֶאּלָ ְהֶיה ּבֶ 'ֲעבֹוָדה' ּתִ ל 'ֲעבֹוָדה', ׁשֶ ָמעּוָתּה ׁשֶ ֵאין ַמׁשְ
ָניו. ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל ּפָ ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ִהּנָ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק "ֵאׁש  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה ְלָהִביא  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ ּתָ
יְך  ְוַאְמׁשִ ַאְייִתי רּוַח  י רּוַח  ּכִ א,  ְלֵעּלָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתָערּוָתא  ּבְ י  ּכִ ַהֶהְדיֹוט,  ִמן  ָהֵאׁש[  ]=ְלַהְדִליק 

ַעל  ֵאׁש  ְלַהְבִעיר  ה  ֲעׂשֵ ּוִמְצַות  א.  ּוְלֵעּלָ א  ֵעּלָ ִמּלְ רּוַח  יְך  ְוַאְמׁשִ א,  ֵעּלָ ִמּלְ רּוַח  ַאְייִתי  ה  ַמּטָ ִמּלְ רּוַח  רּוַח, 
ֶקת, ּוְצִריִכים ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל  ם", ְוַהַהְקָרָבה ַעְצָמּה ֵאיָנּה ַמְסּפֶ י ַיְקִריב ִמּכֶ ַח הּוא "ָאָדם ּכִ ַח, ִמְזּבֵ ְזּבֵ ַהּמִ

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ְכּבֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה לֹא ּתִ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ

ִלי:  ַוּיֹאֶמר   – י  ַנְפׁשִ ּכֹחֹות  ר  ֶעׂשֶ ּבְ ְלָחְקָקּה  ֵדי  ּכְ  – ָעִמים  ּפְ ר  ֶעׂשֶ ְלָפַני  מֹוִרי  ָאַמר  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ה  ַאּתָ דֹול.  ּגָ ִדים(  ַהְמַנּגְ ל  )ׁשֶ "לֹא"  ְלַכּבֹות  ל  ֻהּטַ ָעֶליָך  ׁשֶ ְלִפי  ִמיד,  ּתָ ְלָהֵאׁש  ִנְצָרְך  ָך  ִהּנְ ְלִמיִדי,  ּתַ ה,  ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ֵ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשׁ ַכּבֶ ּתְ

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  אדר י"ד ראשון יום השנה  ימות בכל מצרים יציאת הזכרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰îúàéöé øékæäì äåö ¦§¨§©§¦§¦©
õøàî Eúàö íBé úà økæz ïòîì" :øîàpL ,äìéla íBiáe íéøöî¦§©¦©©©§¨¤¤¡©§©©¦§Ÿ¤¥§¥¤¤

éiç éîé ìk ,íéøöî."E ¦§©¦Ÿ§¥©¤
החיוב  מהו השנה, כל מצרים יציאת להזכיר חייבים אם
שאר  על בנוסף הסדר, שבליל מצרים יציאת סיפור של המיוחד

השנה? ולילות ימות
מבריסק הגר"ח מ)וביאר סי' הש"ס על הגר"ח :(חידושי

בכל  מתקיימת השנה ימות בשאר מצרים יציאת זכירת מצות
ב'שש  ההזכרה כדוגמת קצרה, בהזכרה ודי מזכירים, שבו אופן
יש  הסדר בליל מצרים יציאת סיפור במצות אבל זכירות',

ותשובה שאלה בדרך לספר א. נוספים: תנאים ("מה שלושה

היינו..") "עבדים בשבחנשתנה?"... ולסיים בגנות להתחיל ב. ("מתחילה .

המקום") קרבנו ועכשיו היו... זרה עבודה טעמי עובדי את להזכיר ג. .

מצרים ליציאת זכר שהן זה בלילה הנוהגות מצה המצוות (פסח,

.ומרור)
מגדים' ה'פרי הקשה שמע)והנה, קריאת הלכות כוללת אם (פתיחה :

ביציאת  לספר והמצוה השנה, כל מצרים יציאת מצוות זכירת
המצוות  מוני ושאר הרמב"ם מדוע שונות, מצוות שתי הן מצרים
השנה, ימות בכל הנוהגת מצרים יציאת זכירת את מנו לא

לס  המצווה את רק פסח?והזכירו בליל מצרים ביציאת פר
שכיר' 'משנה בספר 64)וביאר עמ' המועדים :(ענייני

לא  וממילא נוסף חיוב אינה פסח בליל מצרים יציאת הזכרת
התורה  ומצות הכללית, המצווה של הרחבה אלא נוספת, מצוה
הוא  חיובה אלא הסדר בליל רק לא היא מצרים ביציאת לספר
בליל  ואילו בעלמא, בזכירה די השנה שבכל אלא תמידי חיוב
הדיבור. והרחבת סיפור של חובה יש זמנה, עיקר שהוא פסח,

ה'תשע"ג  אדר ט"ו שני יום בתפילה  נושאים שני

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰íãà àäiL eðé÷úä ïëå§¥¦§¦¤§¥¨¨
íéaørä ïéa ìL ãéîz éøáà éøäL ,äìéla úçà älôz ìltúî¦§©¥§¦¨©©©©§¨¤£¥¥§¥¨¦¤¥¨©§©¦

,äìélä ìk ïéëìBäå ïéìkàúî¦§©§¦§§¦¨©©§¨
בין  של תמיד "אברי כנגד היא ערבית שתפילת מכך
התפילה  היא ערבית שתפילת מובן בלילה, הקרבים הערבים"

dpexg`d לקרבן השלמה שהיא בלילה האברים כהקרבת שביום,
לדברים  סותרים הדברים ולכאורה ביום, שהקריבו התמיד

לקמן הרמב"ם של יום (ה"ח)מפורשים בכל התפילות "נמצאו :
התפילה  היא ערבית זה ולפי ומנחה" ושחרית ערבית שלש:

dpey`xd!התפילות ג' בסדר
שונים, נושאים משני נובעים אלו סדרים ששני לבאר ויש

בתפילה: הקיימים הפכיים, ואף
שבלב' 'עבודה נחשבת התפילה אחד ה"א)מצד שענינה (לעיל

כמבואר  בה', ודביקות שמים מלכות עול בקבלת ה' עבודת
תרומה)בחסידות ר"פ התחברות,(תו"א מלשון היא ש'תפילה'

ומכוונין  ש"מתבודדים ע"י היא זו להתחברות להגיע והדרך
הגשמיות" להתפשטות מגיעים שהיו עד סי'בתפילתן או"ח (טור

על צח) רק וחושב האישית ממציאותו שוכח שהאדם –
'תפילה' של הפשוט הפירוש גיסא ולאידך לקב"ה. ההתקשרות
בבקשה  להם צריך שהוא צרכיו "שואל שהאדם – בקשה הוא

ה"ב)ובתחינה" האד (לעיל וכאן אלא . מציאותו, את שוכח לא ם
בצרכי עסוק envr.אדרבה

התפילות: בסדר ההבדל ומכאן
בהלכה הכלל סע"א)ידוע פג, היום (חולין – בראשית "במעשה

ועל  היום". אחר הולך הלילה – ו"בקדשים הלילה", אחר הולך
שבלב' 'עבודה היא שהתפילה מצד לתפילה: בנוגע זה דרך
התפילה  ולכן לה', קרבנות הקרבת בדוגמת היא בה' בדביקות
באה  וערבית היום", אחר הולך "הלילה שבהם כ'קדשים' היא
צרכיו  בקשת היא שהתפילה מצד אבל ומנחה; שחרית לאחר
בראשית' 'מעשה בדוגמת זה הרי עצמו, על החושב האדם של
היא  ערבית תפילת ולכן הלילה", אחר הולך "היום שבו

התפילות. בסדר הראשונה
(jli`e 125 'nr ,d zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אדר ט"ז שלישי יום לתפילה  רגלים רחיצת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰åéãé åéðt õçBø ¯ úéøçL©£¦¥¨¨¨¨
.ìltúé Ck øçàå ,åéìâøå§©§¨§©©¨¦§©¥

רגלים  לרחוץ צריך שאין וכותב הרמב"ם על משיג הראב"ד
לתפילה.

שכתבו יש מחלוקתם ושב ובביאור שו"ת ד. סי' או"ח המאור, (שמן

ס"א) בין הכהן החילוק הרמב"ם, לדעת הנטילה: בטעם שנחלקו
הרשב"א שביאר כמו הוא וערבית למנחה שחרית (מובא תפילת

ד) סי' או"ח יוסף להודות בבית ועלינו חדשה, כבריה אנו שבשחר
את  גם לרחוץ יש ולכן בכיור, ידיו את המקדש ככהן ולהתקדש

רגליהם. את גם מקדשים שהיו ככהנים הרגלים
היא הראב"ד דעת הרא"ש)(כדע אך בשחרית ת ידיים שנטילת

מטונף, במקום בלילה נגעו ובוודאי עסקניות שהידים משום היא
רגליו. את ולא ידיו את רק ליטול צריך ולכן

רחיצת  לגבי רק השיג הראב"ד ביאור: צריך זה לפי אך
ואם  הרמב"ם, עם מסכים הוא הפנים רחיצת לגבי אך הרגלים
לרחוץ  צריך מדוע עסקניות, שהידים משום הוא הרחיצה טעם

פניו? את גם
הנאמר  לפי אחר, מטעם היא הפנים שרחיצת לומר, ויש

ב)בגמרא נ, בשביל (שבת יום בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ :
אלוקים  בצלם 'כי דכתיב קונהו, "לכבוד רש"י: ופירש קונו...".
לגבי  רק נאמר זה טעם הראב"ד ולדעת האדם'". את עשה
היא  הידים ורחיצת אלוקים, צלם יש שבהם הפנים רחיצת
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את  לרחוץ שצריך ונמצא המטונפים, במקומות הנגיעה מחמת
'רגליו' גם נאמר שבברייתא (ואף רגליו את לא אך וידיו פניו

הלשון) שיגרת אלא הדין מעיקר זה שם)אין המאור .(שמן
אחר: באופן שביארו ויש

בכל  ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ הברייתא דברי הדעות, לכל
ישראל", אלוקיך לקראת "הכון משום הם קונו", בשביל יום
מלך, לפני ההולך כאדם הבורא לעבודת בשחרית עצמו להכין

המקומות  ולא המגולים המקומות לגבי שייכת זו שהקפדה אלא
הגמרא  בזמן המקום. במנהג תלוי הדבר ולכן בבגדים, המכוסים
אותן, גם לרחוץ שיש נאמר ולכן מגולות ברגליים ללכת נהגו
זה  דין העתיק ולכן הרמב"ם בזמן המזרח בארצות גם נהגו וכן
אלא  לסתום לרמב"ם היה שלא היא הראב"ד וכוונת כצורתו,

ומקום מקום כל במנהג תלוי שהדבר תנינא לפרש או"ח  ביהודה (נודע 

קמ) .סי'

ה'תשע"ג  אדר י"ז רביעי יום לתפילה? תלמודו הפסיק לא רשב"י מדוע

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ãeîìúa ÷ñBò äéäL éî¦¤¨¨¥§©§
BúøBz äúéä íàå ;ìltúîe ÷ñBt ¯ älôzä ïîæ òébäå ,äøBz¨§¦¦©§©©§¦¨¥¦§©¥§¦¨§¨¨

ììk äëàìî äNBò Bðéàå Búeðnà...ãeîìz úåönL ,÷ñBt Bðéà ª¨§¥¤§¨¨§¨¥¥¤¦§©©§
.älôz úåönî äìBãb äøBz¨§¨¦¦§©§¦¨

תורה תלמוד בהלכות ה"ד)גם היתה פ (פ"ג שאם הרמב"ם סק
תלמודו  יפסיק אחרים ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה לפניו

המצוה. ויעשה
להבין: ויש

אחרת מצוה מלעשות פטור במצווה א)העוסק כה, ולמה (סוכה
מפסיק  תפילה זמן והגיע תורה בתלמוד העוסק כן, אם
שאי  מצוה לעשות כדי תלמודו מפסיק מדוע וכן ומתפלל?

אחרים? ידי על לעשותה אפשר
יוסף' ה'ברכי ס"ז)ותירץ לח סי' :(או"ח

התורה  "עיקר כי מצוות, משאר שונה תורה תלמוד מצות
יקר  וכל העיקר, הוא המדרש ולא המצווה, מעשה ללמדנו
לידי  דבר שמביא אלא אינו תורה תלמוד גדולת תפארת
לקיים  כדי לימודו מפסיק התורה בלימוד העוסק ולכן, מעשה".

המצווה. את

וחביריו") רשב"י ("כגון אומנתו שתורתו מי כן, אם ולמה,
תפילה? לצורך תלמודו מפסיק אינו

בשולחנו הזקן אדמו"ר מבאר כך דברי על ע"פ ס"ד, קו סי' (או"ח

( :המ"א
שמבלעדי  כיון עיקר, כל מתפלל אינו אומנתו... שתורתו "מי
לא  התפילה בשביל גם רגע, אפילו מלימודו מבטל אינו כן
כל  לעשות לימודו ולהפסיק לבטל שצריך ואף יבטל.
רחמים  בקשת אלא ואינה הואיל תפילה, מקום המצוות...מכל
בחיי  ולעסוק העולם חיי להניח לו אין הזה, עולם עניני על

שעה".
תורה' מב,ג)וב'לקוטי החסידות:(תבוא בדרך מבואר

המסותרת  להקב"ה האהבה את לעורר היא התפילה עבודת
וצריך  'שינה' בבחינת שהיא מישראל ואחד אחד כל בלב
שהיו  וחבריו רשב"י אבל התפילה, ידי על משנתה' 'לעוררה
בקשר  לקב"ה וקשורים דבוקים היו אומנותו' 'תורתו במדרגת
בבחינת  היתה לא לה' ואהבתם התורה, לימוד ידי על תמידי
'לעורר' כדי התפילה לעבודת זקוקים היו לא ולכן כלל, 'שינה'

האהבה. את

ה'תשע"ג  אדר י"ח חמישי יום לת  שחרית תפילת מוסף בין פילת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,úBlôz ézL ìltúnä ìëå§¨©¦§©¥§¥§¦
älôz ïéa ääLé àlà ;Bæ øçà Bæ ìltúé àì ¯ óñeîe úéøçL elôà£¦©£¦¨Ÿ¦§©¥©©¤¨¦§¤¥§¦¨

.åéìr Bzrc ïðBçúzL éãk ,älôúì¦§¦¨§¥¤¦§¥©§¨¨
בגמרא ההלכה ב)במקור ל, בין (ברכות ישהה "כמה נאמר:

שתתחונן  כדי אמר חד חסדא ורב הונא רב לתפילה, תפילה
ישהה  "כמה רש"י: ופירש ה'...". אל ואתחנן דכתיב עליו, דעתו
משום  או ולהתפלל לחזור עליו שיש מי – לתפילה תפילה בין

oitqen,דטעה meyn e` גם כתבו וכן לזו...". זו בין ישהה כמה
שנית להתפלל ורוצה שטעה אדם "כגון שם: oiaהתוספות oke

."oitqend zlitzl zixgy zlitz
את  מביאים ותוספות שרש"י בעוד מדוע לתמוה: יש ומעתה
כתב  הרמב"ם נוספת, דוגמה בתורת למוסף שחרית בין ההפסק

"elit`e?דווקא ומוסף בשחרית החידוש מהו ומוסף"? שחרית

ענין  דכולא אמינא דהוה "משום משנה': ה'לחם וביאר
ששחרית  מאחר כלומר, שהיה". בעינא לא היא, דשחרית תפילה
צורך  שאין לומר מקום היה אחת, מתפילה חלק הן ומוסף
חטיבת  אותה של חלקים בשני מדובר כי ביניהם בשהייה
שחרית  בין "אפילו" לשהות שצריך הרמב"ם כתב ולכן תפילה,

למוסף.
קרבן  כנגד היא מוסף תפילת אחר: באופן שביאר מי ויש

בתוספות כמבואר איבעיא)המוספין, ד"ה א כו, מקום (ברכות והיה ,
אין  כי תחינה" בלשון דבריו "לערוך צריך אין שבמוסף לומר
צורך  אין וממילא מוסף, קרבן כנגד רק והוא רחמים של ענין בו
צריך  למוסף שחרית בין שאפילו מחדש והרמב"ם בשהייה,

מד)לשהות עמ' שלום, .(פרדס

ה'תשע"ג  אדר י"ט שישי יום באמצע? דווקא - הבימה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰òöîàa äîéa ïéãéîòîe©£¦¦¦¨§¤§©
.ïlk eòîLiL éãk ..äøBza àøBwä äéìò äìòiL éãk ,úéaä©©¦§¥¤©£¤¨¤¨©¥©¨§¥¤¦§§ª¨

את  להציב מקומות בכמה נהגו בזמנו כי כתב משנה' ה'כסף

באמצע  ההעמדה כי באמצעו, ולא הכנסת בית בסוף הבימה
ובזמנים  והמקום. הזמן לפי הכל אלא הדין מן חיוב אינה
את  להעמיד צריכים והיו גדולים הכנסת בתי היו הקדומים
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הכנסת  שבתי בזמנינו אך כולם, שישמעו כדי באמצע הבימה
באמצע. מאשר הצדדים באחד הבימה שתהא יותר נאה קטנים,
כי  כך, על להקפיד צורך אין בימינו כי לבאר שהוסיפו ויש
כדי  באמצע הבימה את להעמיד יש אם להקשות: יש לכאורה
של  התיבה את אף להעמיד צריך טעם מאותו כולם, שישמעו

להיפך! הקהילות רוב מנהג ולמעשה באמצע, הציבור שליח
לתורה  העולה היה והרמב"ם הגמרא שבזמן לומר יש אלא
כולם  שישמעוהו רם קול אחד לכל שאין ומאחר בעצמו קורא
היורד  אך שישמעוהו, כדי באמצע הבימה את להעמיד הוצרכו
ישמעו  ולכן חזק, קול ובעל מנוסה להיות צריך התיבה לפני

הכנסת. בית מקצה אף אותו
יש  אלא בעצמו קורא אינו לתורה שהעולה בימינו זה, ולפי

הכנסת בית בקצה לעמוד יכולה הבימה גם רבי בעלֿקורא, (שו"ת

כ) סי' או"ח א, הילדסהיימר .עזריאל

את  להעמיד מהמנהג לשנות שאין כתבו מהפוסקים רבים אך
ככל  סמוכה להיות צריכה הש"ץ תיבת ואילו באמצע, הבימה
להעמידה  אפשר ואי ערוך, בשולחן כמבואר לקיר, האפשר

.(שם)באמצע
סופר' כח)וה'חתם סי' אינו (או"ח באמצע הבימה שהעמדת כתב

כמסופר  הדין, מעיקר אלא הקורא, קול את שישמעו כדי רק
ב)בגמרא נא, מצרים על(סוכה של באלכסנדריא הכנסת בית

החזן, קול את הציבור כל שומעים היו לא גודלו שמחמת
אחריו, שיענו לאות סודרים מניפים היו ל'אמן' הגיע וכאשר
כדי  אינו שהטעם מכך ומוכח באמצע, היתה הבימה זאת ועם
הוא  אלא שומעים, היו לא בלאוֿהכי שהרי העם שישמעו
הפנימי  מזבח כנגד היא הבימה כי הדבר, וטעם הדין. מעיקר
בית  באמצע להעמידה וראוי לשולחן, המנורה בין עומד שהיה

האפשר. ככל המקדש לבית לדמותה כדי הכנסת

ה'תשע"ג  אדר כ' קודש שבת יחיד  בכהן כהנים ברכת

:Á ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ãçà Cøáîä ïäkä äéä íà¦¨¨©Ÿ¥©§¨¥¤¨
.älî älî BúBà àø÷î øeaö çéìLe ,Bîörî Cøáì ìéçúî ¯©§¦§¨¥¥©§§¦©¦©§¤¦¨¦¨

תם רבינו כל)לדעת תוד"ה א מד, לברך (מנחות עולה יחיד כהן
הגמרא  דרשת סמך על וזאת מדרבנן, רק כהנים לח,ברכת סוטה )

לאחד,א) ולא 'כהנים' קורא לשנים - להם" "אמור הפסוק על
מתחיל  אחד המברך הכהן היה ("אם כאן הרמב"ם מדברי אבל
כהנים  קורא "לשנים הגמרא שלימוד משמע מעצמו") לברך
לקרוא  אין אחד שלכהן רק למעט בא קורא", אינו ולאחד
גם  אבל מעצמו", לברך "מתחיל אלא הברכה, קודם 'כהנים'

מדאורייתא. מברך יחיד כהן
מינץ מהר"מ יב)ובשו"ת העולה (סי' יחיד שכהן דעה הביא

יעלה  אלא כהנים ברכת שלפני הברכה את מברך אינו לדוכן
הסמ"ק דברי על ומסתמך ברכה, קי"ג)בלא יחיד (מצוה שכהן

לו  כשקוראים גם איסור על עובר אינו לברך עולה שאינו
עולים  ואינם לעלות להם שקוראים כהנים ששני אף לעלות,

עשה, חובת עליו אין יחיד כי תברכו"), ("כה עשה על עוברים
לבטלה. ברכתו - יברך ואם

כשאינו  עובר אינו יחיד אם שגם וכתב אלו דברים ודחה
ואף  מצותֿעשה. יקיים וודאי ויברך יעלה אם לדוכן, עולה
אם  עובר שאינו אלא לעלות חייב שאינו כתב לא עצמו הסמ"ק

המצוה. את מקיים יעלה אם לדעתו גם אך עולה אינו
גרמא  שהזמן ממצוותֿעשה הפטורות נשים אפילו ועוד:
כמה  לדעת עליהן הן מברכות אותן, ומקיימות כט,א) (קדושין

תקפט)ראשונים סי' או"ח טור צו,א. עירובין יחיד (תוס' כהן גם כן ואם ,
מברך. לדוכן העולה

- אחד המברך הכהן היה "אם כאן הרמב"ם דברי ואף
קדשנו...", "אשר הברכה על מוסבים מעצמו" לברך מתחיל

אמירת  על צבור שהרי "ושליח וכותב ממשיך עצמה הברכה
מלה". מלה אותו מקרא

גילוי )בנוגע לכל  מובן, שכאשר עבודת בנ"י היא באופן של 
הענינים האמורים(, זוכים לגילוי המשכן שעשה משה רבינו 

– שיתגלה בבית המקדש השלישי.
 – ברחמים"  לציון  בשובך  עינינו  "ותחזינה  היעוד  ויקויים 
עמהם",  ואהרן  "ומשה  ובבנותינו",  בבנינו  ובזקנינו  "בנערינו 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, במהרה בימינו 
אמן.

 תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ב – משיחות ש"פ

משפטים פ' שקלים סעיפים ד, ח, ט )הנחה בלתי מוגה(

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת כי תשא
המשך מעמוד חל
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את  לרחוץ שצריך ונמצא המטונפים, במקומות הנגיעה מחמת
'רגליו' גם נאמר שבברייתא (ואף רגליו את לא אך וידיו פניו

הלשון) שיגרת אלא הדין מעיקר זה שם)אין המאור .(שמן
אחר: באופן שביארו ויש

בכל  ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ הברייתא דברי הדעות, לכל
ישראל", אלוקיך לקראת "הכון משום הם קונו", בשביל יום
מלך, לפני ההולך כאדם הבורא לעבודת בשחרית עצמו להכין

המקומות  ולא המגולים המקומות לגבי שייכת זו שהקפדה אלא
הגמרא  בזמן המקום. במנהג תלוי הדבר ולכן בבגדים, המכוסים
אותן, גם לרחוץ שיש נאמר ולכן מגולות ברגליים ללכת נהגו
זה  דין העתיק ולכן הרמב"ם בזמן המזרח בארצות גם נהגו וכן
אלא  לסתום לרמב"ם היה שלא היא הראב"ד וכוונת כצורתו,

ומקום מקום כל במנהג תלוי שהדבר תנינא לפרש או"ח  ביהודה (נודע 

קמ) .סי'

ה'תשע"ג  אדר י"ז רביעי יום לתפילה? תלמודו הפסיק לא רשב"י מדוע

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ãeîìúa ÷ñBò äéäL éî¦¤¨¨¥§©§
BúøBz äúéä íàå ;ìltúîe ÷ñBt ¯ älôzä ïîæ òébäå ,äøBz¨§¦¦©§©©§¦¨¥¦§©¥§¦¨§¨¨

ììk äëàìî äNBò Bðéàå Búeðnà...ãeîìz úåönL ,÷ñBt Bðéà ª¨§¥¤§¨¨§¨¥¥¤¦§©©§
.älôz úåönî äìBãb äøBz¨§¨¦¦§©§¦¨

תורה תלמוד בהלכות ה"ד)גם היתה פ (פ"ג שאם הרמב"ם סק
תלמודו  יפסיק אחרים ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה לפניו

המצוה. ויעשה
להבין: ויש

אחרת מצוה מלעשות פטור במצווה א)העוסק כה, ולמה (סוכה
מפסיק  תפילה זמן והגיע תורה בתלמוד העוסק כן, אם
שאי  מצוה לעשות כדי תלמודו מפסיק מדוע וכן ומתפלל?

אחרים? ידי על לעשותה אפשר
יוסף' ה'ברכי ס"ז)ותירץ לח סי' :(או"ח

התורה  "עיקר כי מצוות, משאר שונה תורה תלמוד מצות
יקר  וכל העיקר, הוא המדרש ולא המצווה, מעשה ללמדנו
לידי  דבר שמביא אלא אינו תורה תלמוד גדולת תפארת
לקיים  כדי לימודו מפסיק התורה בלימוד העוסק ולכן, מעשה".

המצווה. את

וחביריו") רשב"י ("כגון אומנתו שתורתו מי כן, אם ולמה,
תפילה? לצורך תלמודו מפסיק אינו

בשולחנו הזקן אדמו"ר מבאר כך דברי על ע"פ ס"ד, קו סי' (או"ח

( :המ"א
שמבלעדי  כיון עיקר, כל מתפלל אינו אומנתו... שתורתו "מי
לא  התפילה בשביל גם רגע, אפילו מלימודו מבטל אינו כן
כל  לעשות לימודו ולהפסיק לבטל שצריך ואף יבטל.
רחמים  בקשת אלא ואינה הואיל תפילה, מקום המצוות...מכל
בחיי  ולעסוק העולם חיי להניח לו אין הזה, עולם עניני על

שעה".
תורה' מב,ג)וב'לקוטי החסידות:(תבוא בדרך מבואר

המסותרת  להקב"ה האהבה את לעורר היא התפילה עבודת
וצריך  'שינה' בבחינת שהיא מישראל ואחד אחד כל בלב
שהיו  וחבריו רשב"י אבל התפילה, ידי על משנתה' 'לעוררה
בקשר  לקב"ה וקשורים דבוקים היו אומנותו' 'תורתו במדרגת
בבחינת  היתה לא לה' ואהבתם התורה, לימוד ידי על תמידי
'לעורר' כדי התפילה לעבודת זקוקים היו לא ולכן כלל, 'שינה'

האהבה. את

ה'תשע"ג  אדר י"ח חמישי יום לת  שחרית תפילת מוסף בין פילת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,úBlôz ézL ìltúnä ìëå§¨©¦§©¥§¥§¦
älôz ïéa ääLé àlà ;Bæ øçà Bæ ìltúé àì ¯ óñeîe úéøçL elôà£¦©£¦¨Ÿ¦§©¥©©¤¨¦§¤¥§¦¨

.åéìr Bzrc ïðBçúzL éãk ,älôúì¦§¦¨§¥¤¦§¥©§¨¨
בגמרא ההלכה ב)במקור ל, בין (ברכות ישהה "כמה נאמר:

שתתחונן  כדי אמר חד חסדא ורב הונא רב לתפילה, תפילה
ישהה  "כמה רש"י: ופירש ה'...". אל ואתחנן דכתיב עליו, דעתו
משום  או ולהתפלל לחזור עליו שיש מי – לתפילה תפילה בין

oitqen,דטעה meyn e` גם כתבו וכן לזו...". זו בין ישהה כמה
שנית להתפלל ורוצה שטעה אדם "כגון שם: oiaהתוספות oke

."oitqend zlitzl zixgy zlitz
את  מביאים ותוספות שרש"י בעוד מדוע לתמוה: יש ומעתה
כתב  הרמב"ם נוספת, דוגמה בתורת למוסף שחרית בין ההפסק

"elit`e?דווקא ומוסף בשחרית החידוש מהו ומוסף"? שחרית

ענין  דכולא אמינא דהוה "משום משנה': ה'לחם וביאר
ששחרית  מאחר כלומר, שהיה". בעינא לא היא, דשחרית תפילה
צורך  שאין לומר מקום היה אחת, מתפילה חלק הן ומוסף
חטיבת  אותה של חלקים בשני מדובר כי ביניהם בשהייה
שחרית  בין "אפילו" לשהות שצריך הרמב"ם כתב ולכן תפילה,

למוסף.
קרבן  כנגד היא מוסף תפילת אחר: באופן שביאר מי ויש

בתוספות כמבואר איבעיא)המוספין, ד"ה א כו, מקום (ברכות והיה ,
אין  כי תחינה" בלשון דבריו "לערוך צריך אין שבמוסף לומר
צורך  אין וממילא מוסף, קרבן כנגד רק והוא רחמים של ענין בו
צריך  למוסף שחרית בין שאפילו מחדש והרמב"ם בשהייה,

מד)לשהות עמ' שלום, .(פרדס

ה'תשע"ג  אדר י"ט שישי יום באמצע? דווקא - הבימה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰òöîàa äîéa ïéãéîòîe©£¦¦¦¨§¤§©
.ïlk eòîLiL éãk ..äøBza àøBwä äéìò äìòiL éãk ,úéaä©©¦§¥¤©£¤¨¤¨©¥©¨§¥¤¦§§ª¨

את  להציב מקומות בכמה נהגו בזמנו כי כתב משנה' ה'כסף

באמצע  ההעמדה כי באמצעו, ולא הכנסת בית בסוף הבימה
ובזמנים  והמקום. הזמן לפי הכל אלא הדין מן חיוב אינה
את  להעמיד צריכים והיו גדולים הכנסת בתי היו הקדומים



rnyצ z`ixw zekld - dad` xtq - xc` c"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפרׁשת  לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר [מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם  "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
אֹותּה‚. קֹוראין ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאף

להזּכיר  ּומצוה מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּלילה,
יֹום  את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹיציאת

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ ּפרׁשּיֹות צאת ׁשלׁש ּוקריאת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָאּלּו

אֹומר „. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא  וחֹוזר ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו  את אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים
להם: ואמר אֹותם וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָה'

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא באמונתכם]'ּבני, עֹומד [פגם ׁשאינֹו מי , ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מׁשה  לנּו ׁשאמר ּכענין - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹעּמי
לֹו: ואמרּו ּכּלם ענּו וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻרּבנּו:
מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ׁשמע,

אח  ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! 'ּברּואבינּו ואמר: הּזקן ּפתח ד. ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
לֹומר  יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם

זה. ּפסּוק אחר הּזקן, יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשבח
ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא

מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,
לאחריה  ּוׁשּתים לפניה .ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

.Âלּה,ּברכה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּוברכה  ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
'אהבת  לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָראׁשֹונה
אחריה, ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעֹולם

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; ְְֱֱִִֵֶַָָָ'אמת
.Êּבּה ּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּברכה

ּבכל  חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּב'ברּו
ׁשאר  עם אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת
ּדינֹו ּובית עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכל
עליהן: להֹוסיף ולא מהן, לפחת רּׁשאי אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתּקנּום;
לחּתם, ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום

מקֹום ּומקֹום לחּתם; רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּומקֹום  לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו
ׁשל  ּכללֹו לפּתח. ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו

מּמטּבע המׁשּנה ּכל ונוסח]ּדבר: חכמים [צורה ׁשּטבעּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו וכל ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבברכֹות
לא  - ּבערבית אמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית, ויּציב' 'אמת ְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹומר

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
.Á ּבין ּבּיֹום ּבין ראׁשֹונה, לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר  ׁשאין לפי יצא; - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,

ערבים'לּברכֹות  'מעריב וסּים אֹור', 'יֹוצר ּפתח - ּבׁשחרית . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
יצא. - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח אם - ּבערבית ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוכן
יצא; - ערבים' ּב'מעריב וסּים אֹור', ּב'יֹוצר ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ

חתימתן. אחר הֹולכֹות הּברכֹות, ְְֲִֶַַַָָָָׁשּכל
.Ë יציאת מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? ׁשמע קרּית זמן הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאיזה

ׁשּלא הּכֹוכבים  עד וקרא ואחר, עבר ואם הּלילה. חצי עד , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד השמש]עלה עלות שלפני האור יצא [ניצנוץ - ַַַַָָָָ

ׁש חֹובתֹו; את ידי להרחיק ּכדי אּלא חצֹות', 'עד אמרּו ּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּפׁשיעה. מן ְִִַָָָָהאדם

.È,הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּקֹורא
היה  ּכן אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - החּמה הנץ ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדם
ּבעת  ׁשּקרא ואנּוס ּבהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנּוס,

'הׁשּכיבנּו' מבר אינֹו .זה, ְְִֵֵֵֶַָ
.‡È קדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה

עם  אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשעה עּׂשּור ּכמֹו זה, וׁשעּור החּמה; דקות]הנץ קדם [כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

-ׁשּתעלה הּׁשמׁש ׁשעלתה אחר וקרא אחר, ואם הּׁשמׁש. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למי  ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.·È ׁשעלה אחר ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

יצא  החּמה, ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים ּפי על אף - הּׁשחר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעּמּוד
חֹובתֹו לּדרידי לצאת מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשחר. עּמּוד מּׁשּיעלה לכּתחּלה קֹורא -ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
.‚È לא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹהּקֹורא

ּכקֹורא  הּוא הרי אּלא ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
ּול ּבּתֹורה  לפניה הּוא ּומבר אחר ; אפּלּו הּיֹום, ּכל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא:‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו ּכּון ולא ׁשמע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא

חֹובתֹו; ידי יצא לא - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ"ׁשמע,
ּבּתֹורה  קֹורא היה אפּלּו יצא. לּבֹו, ּכּון לא אם - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹוהּׁשאר
יצא; - קריאה ּבעֹונת האּלּו הּפרׁשּיֹות את מּגיּה אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכדרּכֹו,

ראׁשֹון  ּבפסּוק לּבֹו את ׁשּכּון .והּוא, ְְִִִֵֶֶָ
ּכדרּכן ·. קֹורין אדם ּבין ּכל מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

קרּית  לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
טּוחֹות ּופניו מּטל והּוא מׁשל[דבוקות]ׁשמע, אֹו ּבּקרקע, ְְְְַַַַָָָָֻֻ

צּדֹו; על ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲִֵֵַַַַָָָָעל
צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָאֹו
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

מהּל והּוא קֹורא ּומעירין והּׁשאר אֹותֹו מצערין - יׁשן היה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
אנסּתּו אם ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא עד ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹותֹו,

אֹותֹו. מצערין אין ְֲִֵֵַָׁשנה,
ּפרׁשה „. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּכּלּה ּבפרׁשה ראׁשֹונה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
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י ּפרק ¤¤
עֹוׂשה ‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסק אל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכדי  אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה  העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא ה'ּכדי את לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואינּה מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעל
על  ה' את עֹובד ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמעלת
אֹותן  ׁשּמחּנכין והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדר

מאהבה  ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, .לעבד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מאהבה ·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות , והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ולא  הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹהחכמה
אמת, ׁשהיא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדי

לבֹוא הּטֹובה ּומעלה (בגללה)}ּבכללּה{וסֹוף היא . זֹו ְְֲִִַַָָָָָ
לּה זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה מעלת מעלה והיא . ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשּלא  לפי 'אֹוהבֹו', הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאברהם
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעבד
ּובזמן  ."אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא
הּמצוֹות  ּכל יעׂשה מּיד הראּויה, אהבה ה' את ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיאהב

ֲֵַָמאהבה.
אהבה ‚. ה' את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוכיצד

מאד  עד עּזה יתרה, קׁשּורה ּגדֹולה נפׁשֹו ׁשּתהא עד , ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשֹוגה ונמצא ה', חֹולי ][הוגה ּבאהבת ּכאלּו - ּתמיד ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּוא  אּׁשה אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאהבה,
ׁשהּוא  ּבׁשעה ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוגה
וׁשֹוגין  אֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹוכל
והּוא  ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָּבּה
ׁשיר  וכל אני"; אהבה חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּׁשלמה

זה. לענין הּוא מׁשל - ְְִִִֶַָָָהּׁשירים
ּתֹורה „. למד הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ׁשאקּבל  ּבׁשביל רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבׁשביל
ה'"; את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָׂשכר
אמרּו ועֹוד מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבׂשכר  ולא "ּבמצ ֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹחכמים:
ּתלמידיהן  לנבֹוני מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוֹותיו.
הרב  את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל ּביחּוד: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומׂשּכיליהן
הרב  את המׁשּמׁשין ּכעבדים היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ראּוי  הרב, ׁשהּוא מּפני אּלא - ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מאהבה. עבדּו ּכלֹומר, ְְְְֲִֵַַַָלׁשּמׁשֹו;

ּתּגיע ‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל
עֹוס  זה הרי - ּפרענּות העֹוסק עדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

אדֹון  אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את . ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן  מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתן אּלא  ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו
.Â נקׁשרת ּדבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ויעזב [יעסוק]ּבלּבֹו ּכראּוי ּתמיד ּבּה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּובכל  לבב "ּבכל ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָּכל

ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"אהבתו]נפׁש כך ידיעתו ועל [כגודל . ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ
הרּבה. הרּבה ואם מעט, מעט אם האהבה: ּתהיה - הּדעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּפי

עצמֹו ליחד אדם צרי ,ּולהׂשּכיל [להתמסר]לפיכ להבין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבאדם  ׁשּיׁש ּכח ּכפי קֹונֹו את לֹו הּמֹודיעין ּותבּונֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבחכמֹות

הּתֹורה. יסֹודי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהּׂשיג, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלהבין

ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
יסֹודי  הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפרקים
הלכֹות  ּפרקים; ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּתֹורה,
ׁשנים  זרה, עבֹודה הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָּתלמּוד

ּפרקים  עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; .עׂשר ְְְְֲִִִָָָָָָָ

עֹולם  אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ

dad` xtq `Ede ipW xtq¥¤¥¦§¥¤©£¨
הלכֹות  ׁשמע, קרּית הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכֹותיו
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה). הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות

-dad̀xtq
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ּפרק
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ּובּבקר,‡. ּבערב - ׁשמע קרּית קֹוראין יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹּפעמים
אדם  ּבני ׁשּדר ּבׁשעה - "ּובקּומ ּובׁשכּב" ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
וזה  עֹומדין, אדם ּבני ׁשּדר ּובׁשעה לילה, הּוא וזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹוכבין,

יֹום. הּוא
ּפרׁש·. ׁשלׁש קֹורא? הּוא "ׁשמע",ּומה והן: אּלּו, ּיֹות ְְִֵֵֵַַָָָֹ
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ּפרׁשת  לקרֹות ּומקּדימין ּו"וּיאמר". ׁשמע", אם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּו"והיה
ואהבתֹו הּׁשם יחּוד על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ"ׁשמע",

תורה]ותלמּודֹו תלמוד ׁשהּוא[מצוות ייחוד], העּקר [מצוות ְְִֶַָָ
ּבּה ׁשּיׁש ׁשמע", אם "והיה ואחריה ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּגדֹול
ׁשּגם  "ציצית", ּפרׁשת ּכ ואחר ּכּלן. הּמצוֹות ׁשאר על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻצּוּוי

הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש ְְִִִִֵַַַָָהיא
אֹותּה‚. קֹוראין ּבּלילה, נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאף

להזּכיר  ּומצוה מצרים; יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּלילה,
יֹום  את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: ּובּיֹום, ּבּלילה מצרים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹיציאת

"חּיי ימי ּכל מצרים, מארץ ּפרׁשּיֹות צאת ׁשלׁש ּוקריאת . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשמע'. 'קרּית הּנקרא הּוא זה, סדר על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָאּלּו

אֹומר „. ראׁשֹון, ּפסּוק ּגֹומר ּכׁשהּוא - ׁשמע קרּית ְְְִִֵֵֵֶַַַָהּקֹורא
וקֹורא  וחֹוזר ועד'; לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָּבלחׁש:
ּכן? קֹורין ולּמה סֹופּה. עד ,"אלהי ה' את "ואהבּת ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּכדרּכֹו
ּבניו  את אבינּו יעקב ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו, היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹמסרת
ּדר ועל הּׁשם, יחּוד על וזרזם צּום מיתתֹו, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמצרים
להם: ואמר אֹותם וׁשאל אביו. ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָה'

ּפסלת ּבכם יׁש ׁשּמא באמונתכם]'ּבני, עֹומד [פגם ׁשאינֹו מי , ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
מׁשה  לנּו ׁשאמר ּכענין - העֹולם'? ּכל אדֹון ּביחּוד ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹעּמי
לֹו: ואמרּו ּכּלם ענּו וגֹו'". אּׁשה אֹו איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻרּבנּו:
מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר: - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ"ׁשמע,

אח  ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! 'ּברּואבינּו ואמר: הּזקן ּפתח ד. ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
לֹומר  יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד'. לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם

זה. ּפסּוק אחר הּזקן, יׂשראל ּבֹו ׁשּׁשּבח זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשבח
ּולאחריה.‰. לפניה מבר ׁשמע, קרּית קֹורא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהּקֹורא

מבר ּובּלילה, לאחריה; ואחת לפניה ׁשּתים מבר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּיֹום,
לאחריה  ּוׁשּתים לפניה .ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

.Âלּה,ּברכה ׁשנּיה אֹור'; 'יֹוצר ּבּיֹום, ׁשּלפניה ראׁשֹונה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּוברכה  ויּציב'. 'אמת אחריה, וׁשל אהבּתנּו'; עֹולם ְְְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָ'אהבת
'אהבת  לּה, ׁשנּיה ערבים'; 'מעריב ּבּלילה, ׁשּלפניה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָראׁשֹונה
אחריה, ׁשל ראׁשֹונה ּוברכה אהבּת'; יׂשראל עּמ ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָעֹולם

'הׁשּכיבנּו'. לּה, ׁשנּיה אמּונה'; ְְֱֱִִֵֶַָָָ'אמת
.Êּבּה ּפֹותח - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ׁשּלפניה, ראׁשֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּברכה

ּבכל  חֹותם - ּברכֹותיה ּוׁשאר ;'ּב'ברּו ּבּה וחֹותם ,'ְְְְְְִֵֵֶָָָָָָּב'ברּו
ׁשאר  עם אּלּו, ּברכֹות ּפתיחה. להם ואין ,'ּב'ברּו מהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאחת
ּדינֹו ּובית עזרא - יׂשראל ּכל ּבפי הערּוכֹות הּברכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכל
עליהן: להֹוסיף ולא מהן, לפחת רּׁשאי אדם ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּתּקנּום;
לחּתם, ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לחּתם ׁשהתקינּו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹמקֹום

מקֹום ּומקֹום לחּתם; רּׁשאי אינֹו לחּתם, ׁשּלא ׁשהתקינּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּומקֹום  לפּתח, רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו
ׁשל  ּכללֹו לפּתח. ׁשּלא רּׁשאי אינֹו ,'ּב'ברּו לפּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהתקינּו

מּמטּבע המׁשּנה ּכל ונוסח]ּדבר: חכמים [צורה ׁשּטבעּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו וכל ּכּמטּבע. ּומבר וחֹוזר טֹועה, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבברכֹות
לא  - ּבערבית אמּונה' ו'אמת ּבׁשחרית, ויּציב' 'אמת ְְְְֱֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹומר

חֹובתֹו. ידי ְֵָָָיצא
.Á ּבין ּבּיֹום ּבין ראׁשֹונה, לברכה ׁשנּיה ּברכה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהקּדים

סדר  ׁשאין לפי יצא; - לאחריה ּבין לפניה ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּלילה,

ערבים'לּברכֹות  'מעריב וסּים אֹור', 'יֹוצר ּפתח - ּבׁשחרית . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
יצא. - אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
אֹור' ּב'יֹוצר וסּים ערבים', ּב'מעריב ּפתח אם - ּבערבית ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוכן
יצא; - ערבים' ּב'מעריב וסּים אֹור', ּב'יֹוצר ּפתח יצא; לא -ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ

חתימתן. אחר הֹולכֹות הּברכֹות, ְְֲִֶַַַָָָָׁשּכל
.Ë יציאת מּׁשעת מצותּה ּבּלילה? ׁשמע קרּית זמן הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָאיזה

ׁשּלא הּכֹוכבים  עד וקרא ואחר, עבר ואם הּלילה. חצי עד , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד השמש]עלה עלות שלפני האור יצא [ניצנוץ - ַַַַָָָָ

ׁש חֹובתֹו; את ידי להרחיק ּכדי אּלא חצֹות', 'עד אמרּו ּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּפׁשיעה. מן ְִִַָָָָהאדם

.È,הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהּקֹורא
היה  ּכן אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - החּמה הנץ ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹקדם
ּבעת  ׁשּקרא ואנּוס ּבהן. וכּיֹוצא חֹולה אֹו ׁשּכֹור ּכגֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָאנּוס,

'הׁשּכיבנּו' מבר אינֹו .זה, ְְִֵֵֵֶַָ
.‡È קדם לקרֹות ׁשּיתחיל מצותּה ּבּיֹום? זמּנּה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואיזה

עם  אחרֹונה ּברכה ּולבר לקרֹות ׁשּיגמר ּכדי החּמה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהנץ
ׁשעה עּׂשּור ּכמֹו זה, וׁשעּור החּמה; דקות]הנץ קדם [כשש ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

-ׁשּתעלה הּׁשמׁש ׁשעלתה אחר וקרא אחר, ואם הּׁשמׁש. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
למי  ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשלׁש סֹוף עד ׁשעֹונתּה חֹובתֹו; ידי ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיצא

ואחר. ְֵֶַַָׁשעבר
.·È ׁשעלה אחר ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית וקרא ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמי

יצא  החּמה, ׁשּתנץ קדם ׁשהׁשלים ּפי על אף - הּׁשחר ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעּמּוד
חֹובתֹו לּדרידי לצאת מׁשּכים ׁשהיה ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשחר. עּמּוד מּׁשּיעלה לכּתחּלה קֹורא -ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָ
.‚È לא - אנּוס היה אפּלּו ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלׁש אחר ֲִֵַַַַָָָָָֹֹהּקֹורא

ּכקֹורא  הּוא הרי אּלא ּבעֹונתּה, ׁשמע קרּית חֹובת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיצא
ּול ּבּתֹורה  לפניה הּוא ּומבר אחר ; אפּלּו הּיֹום, ּכל אחריה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר ְַַָָָָֹוקרא

ב  ¤¤ּפרק
ׁשהּוא:‡. ראׁשֹון ּבפסּוק לּבֹו ּכּון ולא ׁשמע, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהּקֹורא

חֹובתֹו; ידי יצא לא - אחד" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל! ְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ"ׁשמע,
ּבּתֹורה  קֹורא היה אפּלּו יצא. לּבֹו, ּכּון לא אם - ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹוהּׁשאר
יצא; - קריאה ּבעֹונת האּלּו הּפרׁשּיֹות את מּגיּה אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּכדרּכֹו,

ראׁשֹון  ּבפסּוק לּבֹו את ׁשּכּון .והּוא, ְְִִִֵֶֶָ
ּכדרּכן ·. קֹורין אדם ּבין ּכל מהּלכין, ּבין עֹומדין, ּבין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

קרּית  לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על רֹוכבין ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָׁשֹוכבין,
טּוחֹות ּופניו מּטל והּוא מׁשל[דבוקות]ׁשמע, אֹו ּבּקרקע, ְְְְַַַַָָָָֻֻ

צּדֹו; על ׁשֹוכב והּוא הּוא, קֹורא אבל למעלה. ּופניו ּגּבֹו ְְְֲִֵֵַַַַָָָָעל
צּדֹו, על להתהּפ יכֹול ואינֹו הרּבה, ּבׂשר ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָואם

וקֹורא. לצּדֹו, מעט נֹוטה - חֹולה ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָאֹו
ראׁשֹון,‚. ּבפסּוק עֹומד - רגליו על מהּל ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמי

מהּל והּוא קֹורא ּומעירין והּׁשאר אֹותֹו מצערין - יׁשן היה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
אנסּתּו אם ,ואיל ּומּכאן ראׁשֹון; ּפסּוק ׁשּיקרא עד ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹותֹו,

אֹותֹו. מצערין אין ְֲִֵֵַָׁשנה,
ּפרׁשה „. ׁשּיקרא עד מפסיק - ּבמלאכה עֹוסק ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

ּכּלּה ּבפרׁשה ראׁשֹונה מּמלאכּתן ּבטלין האּמנין וכן ; ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
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ׁשּבני  הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמזּמנין,
ׁשמע. קרּית ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין ְְְְְִִִִַַָָָֻאדם

קדׁש„. מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אמרֹו ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבלּבֹו להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

הּכּסא  ּבבית ּתֹורה הּטּנפת,ּבדברי ּובמקֹום הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְִֵֵֶַַַָָָוהּוא

הּכּסא ‰. ּבבית הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים  מּתר וכן - ּבהן וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּׁשמֹות והן המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית [ז'לאמרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הקב"ה] הּכּסא שמות ּבבית להזּכירן אסּור - נמחקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

האסּור  מּדבר להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּובבית
קדׁש ּבלׁשֹון ואפּלּו מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית

קדׁש. ְְְִֵֶֹּובעניני
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, [מעורב]צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

אסּור  - אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל עֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָָּבתֹוכן
מי  אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות
ּכּזית  לאכל יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבכדי זמן]ּדגן, -[בשיעור ּדגן ּביצים ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹאין

.Ê ואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי  - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע  ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
רּׁשּומן  אין ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָ

מּתר  .נּכר, ִָָֻ
.Á ארּבע יקרא? ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּכּמה

אֹואּמֹות  לאחֹוריו ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא  עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּצדדיו;

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ë.ׁשוה ּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

מהם  נמּו אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָאבל
נפסק  ׁשהרי וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעׂשרה

רע  ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, על ּביניהן; ּכלי ּכפה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
- ּבּבית עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּצֹואה,

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו ְְֲִִִִֵֵֶָָֻהרי
.È ּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
לקרֹות  מּתר אחת, ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻנתן

אּמֹות  ארּבע ּבתֹו .עּמהן ְְִֶַַַָ
.‡È וקֹורא הּגּמה, על ּבסנּדלֹו עֹומד - ּבגּמה צֹואה :היתה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מעּוטה  צֹואה ּכנגּדֹו היתה ּבּה. נֹוגע סנּדלֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּוא,
ׁשּתתּכּסה, עד עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּביֹותר,

נטיׁשת היתה ּבׂשרֹו[לכלוך]וקֹורא. על ידיו צֹואה אֹו , ְְְְִֵַַָָָָָָ
קטנן  מּפני ּכלל, רע ריח להן היה ולא הּכּסא, מּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻמטּנפֹות

ריח להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יביׁשתן אם אֹו אבל רע. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבמקֹומּה הטבעת]היתה נראית [בפי ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לקרֹות  אסּור יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל עֹומד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָּכׁשהּוא

ריח  לּה ויׁש היא לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ידיו  היּו אם לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ּגאֹונים וכּמה ְְְִִִֶַַָָָָָרע.

לעׂשֹות. ראּוי וכ ְְֲַָָָֻמטּנפֹות;
.·Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע  מוחשי-ממשי]ריח ממקור -[שנודף ִֵֵֶַַָ

לא  ואם הריח; ּפסק אם וקֹורא, אּמֹות ארּבע מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי  ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין ׁשּפֹוסק. מקֹום עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסק,
הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד מרחיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיצא

ּגרף רעי[כלי]וקֹורא. ועביט[צואה]ׁשל מימי [כלי], ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשאין  ּפי על ואף ּכנגּדן, ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים

הּכּסא. ּכבית ׁשהם מּפני רע; ריח להם ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן
.‚È אסּור - הּמים ּפני על ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצֹואה

וא  עֹוברת. ּכצֹואה חזיר, ּופי ּכנגּדּה; לקרֹות לקרֹות סּור ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
אּמֹות  ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד .ּכנגּדן, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ

.„È על ידיו יּניח לא - הּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מקֹום.[בלחש]ּפיו מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה  עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצאת הּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
הרע]ּבאׁשּה ּתֹורה.[הריח ּבדברי וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ׁשמע, קרּית לּה ׁשּמפסיק ּפי על אף - מחברֹו רּוח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
ּתֹורה. ּדברי לּה מפסיק ְְִִֵֵַָָאינֹו

.ÂË ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, ׁשמע קרּית קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה  לקרֹות. מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו רגלים מי אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻצֹואה
- ׁשם אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבאׁשּפה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹורא
הּטּנפת. מקֹום ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק; עד יקרא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלא

לקרֹות  מּתר ּבאׁשּפה, אפּלּו - רגלים מי ספק .אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
.ÊË ׁשּירחיק עד רגלים ּומי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשם

ּפניו  ׁשּיחזיר עד הערוה, ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ ּגֹוי - אפּלּו ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכּוכית  ׁשל מחּצה ואפּלּו ערותן. ּכנגד יקרא לא קטן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
עד  לקרֹות, אסּור הערוה, את רֹואה והּוא הֹואיל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
יסּתּכל  לא ,לפיכ ערוה. האּׁשה, ּגּוף וכל ּפניו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיחזיר
מגּלה  היה אם - אׁשּתֹו אפּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא האּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻּבגּוף

מּגּופּה המכוסים]טפח ּכנגּדּה.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶֶַָָָֹ
.ÊÈ הּוא ּכ - אחרים ערוֹות ּכנגד לקרֹות אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָּוכׁשם

עד  ערם, ּכׁשהּוא יקרא לא ערותֹו. ּכנגד לקרֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאסּור
ערותֹו על ׁשּיכּסה ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה . ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והּוא, לקרֹות; לֹו מּתר ערם, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על אף - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻמתניו
ּבערותֹו נֹוגע עקבֹו יהיה מקופלות ׁשּלא ורגליו [כשיושב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ּבטּליתֹותחתיו] חֹוצץ - ערם והיה ּבטּליתֹו, יׁשן היה .ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ
מּפני  ויקרא, מּצּוארֹו יחץ לא אבל וקֹורא; לּבֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּתחת

חגֹור. ּבלא ׁשּקרא ּכמי ונמצא הערוה, את רֹואה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלּבֹו
.ÁÈ אסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

טּלית  ׁשּתהא עד לּבֹו, מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקרֹות,
ּביניהן  מּמתניו מפסקת זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּקטּנים  ּביתֹו ּובני ּבניו אֹו אׁשּתֹו, עם יׁשן היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּולמּטה.
ּפי  על אף ,לפיכ מהן; מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וקֹורא. לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ ּפניו מחזיר ּבהן, נֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׂשרֹו

.ËÈ ּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ׁשנה  עׂשרה אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתים
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והּוא  קֹורא והּׁשאר, עראי. קריאת ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁשֹונה,
ּבראׁש אֹו האילן ּבראׁש עֹומד היה אפּלּו ּבמלאכּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹעֹוסק

ּולאחריה. לפניה ּומבר ּבמקֹומֹו, קֹורא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכתל
ּפֹוסק ‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהיה

ּולאחריה  לפניה ּומבר -וקֹורא; רּבים ּבצרכי עֹוסק היה . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עת  נׁשאר אם ויקרא, עסקיהן; יגמר אּלא יפסיק, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלא

ְִלקרֹות.
.Â עֹוסק ׁשהיה אֹו ּבמרחץ, ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהיה

ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו עובדו]ּבתסּפרת, אם אֹו[לבודקן , ְְְְִֵֶֶַָָֹ
ואם  ׁשמע. קרּית קֹורא ּכ ואחר ּגֹומר, - ּבדין עֹוסקין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשהיּו
זה  הרי - וקרא ּופסק הּקריאה, זמן יעבר ׁשּמא מתירא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה

ְָֻמׁשּבח.
.Ê ולקרֹות ּולהתּכּסֹות לעלֹות יכֹול אם - לטּבל ׁשּירד ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹמי

מתירא  היה ואם ויקרא. ויתּכּסה יעלה החּמה, ׁשּתנץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עֹומד  ׁשהּוא ּבּמים יתּכּסה ׁשּיקרא, קדם החּמה ּתנץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ויקרא  ר ּבהן ׁשריחן ּבמים לא יתּכּסה ולא ּבמי . ולא ע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
פשתן]הּמׁשרה בהם צלּולין[ששרו ּבמים ולא ,[שקופים]; ְְְְִִִַַָֹ

עכּורין  ּבמים הּוא מתּכּסה אבל ּבהן. נראית ׁשערותֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
צלולים] ּבמקֹומֹו.[שאינם וקֹורא רע, ריחן ְְִֵֵֵֶַָׁשאין

.Á יקרץ ולא ּבעיניו, ירמז לא - ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹֹֹהּקֹורא
ּבאצּבעֹותיו  יראה ולא קריאת ּבׂשפתיו, ּתהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

זה  הרי חֹובתֹו, ידי ׁשּיצא ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעראי.
לא  ואם קֹורא; ּכׁשהּוא לאזנֹו, להׁשמיע וצרי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻמגּנה.
לא  ואם ּבאֹותּיֹותיה; לדקּדק וצרי יצא. לאזנֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹהׁשמיע

יצא. ְִֵָָּדקּדק,
.Ëהחזק ירּפה ׁשּלא יּזהר מדקּדק? ולא [הדגוש]ּכיצד , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

מודגש]הרפה[ידגיש]יחּזק  יניד[שאינו ולא  שווא ; [יעשה ְְִֵֶַָָָֹ
הנח]הּנחנע] שווא לּתן [את צרי ,לפיכ הּנד. יניח ולא , ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּתבה  סֹוף מהן ׁשאחת הּדֹומֹות אֹותֹות ׁשּתי ּכל ּבין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָרוח
- "לבב "ּבכל ּכגֹון: לּה, הּסמּוכה ּתבה ּתחּלת ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָוהאחרת
"ואבדּתם  וכן ;"לבב" וקֹורא וחֹוזר וׁשֹוהה, "ּבכל", ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָקֹורא

לבאר וצרי ּפתיל". "הּכנף ׁשל [להתיז]מהרה", זין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
להא  וצרי ׁשּימליכהּו"ּתזּכרּו". ּכדי "אחד", ׁשל ּבדלת רי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

וצרי העֹולם; רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָעל
חד'. 'אי ּכאֹומר יהיה ׁשּלא ּכדי ּבחית, לחטף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא

.Èמּכירּה ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל ׁשמע את אדם והּקֹורא קֹורא ; ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּלׁשֹון, ׁשּבאֹותּה ׁשּבּוׁש מּדברי להּזהר צרי - לׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
אם  הּקדׁש, ּבלׁשֹון ׁשּמדקּדק ּכמֹו הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּומדקּדק

הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַָָֹקרא
.‡Èלמפרע הפוך]הּקֹורא ּדברים [בסדר ּבּמה יצא. לא , ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

לפרׁשה  ּפרׁשה הקּדים אם אבל הּפסּוקים. ּבסדר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאמּורים?
ׁשאינּה לפי ׁשּיצא, אֹומר אני - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתֹורה לּה בתורה סמּוכה מופיעות אינן הפרשיות [ג' ְַָָָ
זה בסמיכות] הרי ׁשנּיה, ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק קרא .ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשמע', 'ׁשמע ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, אחת מּלה קרא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻמגּנה;
אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין

.·Èסרּוגין סרּוג [בהפסקות]קראּה ּבין ׁשהה אפּלּו יצא; , ְֲִִֵֵֵָָָָָָ

הּסדר. על ׁשּיקרא והּוא, יצא; - ּכּלּה את לגמר ּכדי  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלסרּוג
- ּבׁשנה נרּדם ולא ער לא ׁשאינֹו מי והּוא מתנמנם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹקראּה

ראׁשֹון. ּבפסּוק ער ׁשּיהא ּובלבד, ְְְִִֵֵֶַָָָיצא;
.‚È,וקֹורא חֹוזר - קרא לא ספק ׁשמע, קרּית קרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹספק

לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע אם אבל ּולאחריה. לפניה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּומבר
ּומבר חֹוזר אינֹו - ּבר לא אֹו ּולאחריה לפניה ּבר .אם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וטעה מילה]קרא ׁשּטעה;[דילג לּמקֹום יחזר מּמּנּו, נעלם ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ואיזֹו הׁשלים ּפרׁשה איזֹו יֹודע ואינֹו לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבין
ה' את "ואהבּת ׁשהּוא ראׁשֹון, לפרק חֹוזר - להתחיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָצרי

."ֱֶֹאלהי
.„Èלראׁש חֹוזר - ּפסק היכן ידע ולא הּפרק, ּבאמצע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטעה

הּוא הּפרק  אם יֹודע ואינֹו "ּוכתבּתם", קֹורא היה . ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אם  ׁשּב"והיה ּב"ּוכתבּתם" אֹו ׁשּב"ׁשמע" ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּב"ּוכתבּתם"
אחר  לֹו נסּתּפק ואם ׁשּב"ׁשמע"; ל"ּוכתבּתם" חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשמע"
הּוא  לׁשֹונֹו הרּגל ׁשעל חֹוזר, אינֹו - ירּבּו" "למען ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּקרא

.ֵהֹול
.ÂË ּבין היה אם - ּבֹו ּפגעּו אֹו ּבאחרים, ּופגע קֹורא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

- לפרק וׁשֹואלּפרק ּומתחיל ׁשהּוא [רק]ּפֹוסק מי ּבׁשלֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּגדֹול  ׁשהּוא מי אֹו רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּכגֹון ּבכבֹודֹו, ְְְִִִֶֶַַַָָָָחּיב

ׁשלֹום. לֹו ׁשּנתן אדם לכל ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה; ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָמּמּנּו
.ÊË לׁשאל ּומתחיל ּפֹוסק אינֹו - הּפרק ּבאמצע קֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהיה

מי  ּבׁשלֹום אּנס אּלא אֹו מל ּכגֹון מּמּנּו, מתירא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
אביו [חמסן] ּכגֹון ּבכבֹודֹו, חּיב ׁשהּוא מי אבל ּבהן; ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשלֹום. לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, ׁשלֹום לֹו נתן אם - רּבֹו ְִִִֵֵַַָָָָאֹו
.ÊÈ ּבין לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּברכה ּבין הּפרקים: ּבין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָואּלּו

"והיה  ּבין ׁשמע", אם ל"והיה "ׁשמע" ּבין ל"ׁשמע", ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹׁשנּיה
ל"וּיאמר" ׁשמע" ויּציב",אם ל"אמת "וּיאמר" ּבין אבל . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

מּפני  לׁשאל אּלא יפסיק ולא הּפרק, ּכאמצע הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרי
הּכבֹוד. מּפני ּולהׁשיב ְְְִִִֵַַָָָהּיראה,

ה'תשע"ג  אדר ט"ו שני יום

ג  ¤¤ּפרק
הּגיע‡. ׁשּיקרא. קדם ּבמים ידיו רֹוחץ ׁשמע, קרּית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקֹורא

לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא - מים מצא ולא קריאה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹזמן
ּבצרֹור ידיו מקּנח אּלא ּבקֹורה [אבן]הּמים, אֹו ּבעפר אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

וקֹורא.[קרש] ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא
על ·. אף הּכּסא, ּבבית ולא הּמרחץ; ּבבית לא קֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאין

צֹואה  ּבֹו ׁשאין עצמֹוּפי הּמת ּבצד ולא הּקברֹות, ּבבית ולא ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
א  הּקבר מן אּמֹות ארּבע הרחיק ואם מּתר - הּמת, מן ֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ

וקֹורא. חֹוזר ּבֹו, קֹורין ׁשאין ּבמקֹום ׁשּקרא מי וכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלקרֹות.
מּתר ‚. - ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ועדין ׁשהּוכן החדׁש, הּכּסא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבית

ּכנגּדֹו ׁשמע קרּית מּתר לקרֹות חדׁש, מרחץ ּבתֹוכֹו. לא אבל , ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻ
זּמן - ּבּתים ׁשני היּו ּבתֹוכֹו. לבית [יעד]לקרֹות מהן אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

הזמינֹו אם ספק הּׁשני הרי - 'וזה' הּׁשני: על ואמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהּכּסא,
הכסא] בית ּבֹו[לשם קֹוראין אין ,לפיכ הזמינֹו; לא אֹו ,ְְְִִִִֵָֹ

ׁשניהן  הרי - זה' 'וגם אמר: יצא. - קרא ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכּתחּלה,
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ׁשּבני  הּמקֹום והּוא הּמרחץ, חצר ּבהן. קֹוראין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמזּמנין,
ׁשמע. קרּית ּבֹו לקרֹות מּתר - לבּוׁשין ּבֹו עֹומדין ְְְְְִִִִַַָָָֻאדם

קדׁש„. מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל אּלא ּבלבד, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
אמרֹו ואפּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ ּבבית לאמרֹו אסּור -ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבלּבֹו להרהר אפּלּו אּלא ּבלבד, לאמרֹו ולא חל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹּבלׁשֹון

הּכּסא  ּבבית ּתֹורה הּטּנפת,ּבדברי ּובמקֹום הּמרחץ, ּובבית , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אסּור. - רגלים מי אֹו צֹואה ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְִֵֵֶַַַָָָוהּוא

הּכּסא ‰. ּבבית הּקדׁש ּבלׁשֹון לאמרן מּתר חל, ׁשל .ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכּנּויים  מּתר וכן - ּבהן וכּיֹוצא ונאמן וחּנּון רחּום ּכגֹון , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּׁשמֹות והן המיחדין, הּׁשמֹות אבל הּכּסא; ּבבית [ז'לאמרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הקב"ה] הּכּסא שמות ּבבית להזּכירן אסּור - נמחקין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

האסּור  מּדבר להפריׁש לֹו נזּדּמן ואם הּיׁשן. הּמרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּובבית
קדׁש ּבלׁשֹון ואפּלּו מפריׁש, - הּכּסא ּבבית אֹו הּמרחץ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית

קדׁש. ְְְִֵֶֹּובעניני
.Âׁשּיׁש ּבזמן וחזירים ּכלבים וצֹואת האדם, [מעורב]צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

אסּור  - אּלּו ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה וכל עֹורֹות, ְְְֵֵֶַָָָָָּבתֹוכן
מי  אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן. ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות
ּכּזית  לאכל יכֹול ׁשאינֹו קטן ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבכדי זמן]ּדגן, -[בשיעור ּדגן ּביצים ּכׁשלׁש הּגדֹול ׁשּיאכל ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
רגליו. מּמימי ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹאין

.Ê ואם ּכנגּדּה; לקרֹות אסּור ּכחרׂש, יבׁשה צֹואה ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהיתה
הרי  - ּתתּפרר זרקּה ׁשאם עד מּכחרׂש, יֹותר יבׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע  ׁשּנבלעּו רגלים מי ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּתר ּכעפר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהיא
רּׁשּומן  אין ואם ּכנגּדן; לקרֹות אסּור נּכר, רּׁשּומן היה אם -ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָ

מּתר  .נּכר, ִָָֻ
.Á ארּבע יקרא? ּכ ואחר רגלים ּומּמי מּצֹואה ירחיק ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָּכּמה

אֹואּמֹות  לאחֹוריו ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשּלא  עד מהן מרחיק - ּפניו ּכנגד היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּצדדיו;

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, ְְְִִֶַַָָָיראה
.Ë.ׁשוה ּבמקֹום ּבּבית, עּמהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

מהם  נמּו אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה מקֹום ׁשם היה אם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָאבל
נפסק  ׁשהרי וקֹורא, הּמקֹום ּבצד יׁשב - טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעׂשרה

רע  ריח לֹו יּגיע ׁשּלא והּוא, על ּביניהן; ּכלי ּכפה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
- ּבּבית עּמֹו ׁשהן ּפי על אף - רגלים מימי על אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּצֹואה,

עּמהן. לקרֹות ּומּתר ּכקבּורין, אּלּו ְְֲִִִִֵֵֶָָֻהרי
.È ּפי על אף - זכּוכית ׁשל מחּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
לקרֹות  מּתר אחת, ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻנתן

אּמֹות  ארּבע ּבתֹו .עּמהן ְְִֶַַַָ
.‡È וקֹורא הּגּמה, על ּבסנּדלֹו עֹומד - ּבגּמה צֹואה :היתה ְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מעּוטה  צֹואה ּכנגּדֹו היתה ּבּה. נֹוגע סנּדלֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּוא,
ׁשּתתּכּסה, עד עבה רק עליה רֹוקק - טּפה ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּביֹותר,

נטיׁשת היתה ּבׂשרֹו[לכלוך]וקֹורא. על ידיו צֹואה אֹו , ְְְְִֵַַָָָָָָ
קטנן  מּפני ּכלל, רע ריח להן היה ולא הּכּסא, מּבית ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻמטּנפֹות

ריח להן ׁשאין לפי לקרֹות, מּתר - יביׁשתן אם אֹו אבל רע. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבמקֹומּה הטבעת]היתה נראית [בפי ׁשאינּה ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לקרֹות  אסּור יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ונראית הֹואיל עֹומד, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָּכׁשהּוא

ריח  לּה ויׁש היא לחה ׁשהּצֹואה מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ידיו  היּו אם לקרֹות לֹו ׁשאסּור הֹורּו, ּגאֹונים וכּמה ְְְִִִֶַַָָָָָרע.

לעׂשֹות. ראּוי וכ ְְֲַָָָֻמטּנפֹות;
.·Èעּקר לֹו ׁשּיׁש רע  מוחשי-ממשי]ריח ממקור -[שנודף ִֵֵֶַַָ

לא  ואם הריח; ּפסק אם וקֹורא, אּמֹות ארּבע מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמרחיק
מי  ּכגֹון עּקר, לֹו וׁשאין ׁשּפֹוסק. מקֹום עד מרחיק ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסק,
הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד מרחיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיצא

ּגרף רעי[כלי]וקֹורא. ועביט[צואה]ׁשל מימי [כלי], ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשאין  ּפי על ואף ּכנגּדן, ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים

הּכּסא. ּכבית ׁשהם מּפני רע; ריח להם ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן
.‚È אסּור - הּמים ּפני על ׁשטה ׁשהיתה ּכגֹון עֹוברת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָצֹואה

וא  עֹוברת. ּכצֹואה חזיר, ּופי ּכנגּדּה; לקרֹות לקרֹות סּור ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ
אּמֹות  ארּבע מּמּנּו ׁשּיעברּו עד .ּכנגּדן, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָ

.„È על ידיו יּניח לא - הּטּנפת למקֹום והּגיע קֹורא, ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ויקרא מקֹום.[בלחש]ּפיו מאֹותֹו ׁשּיעבר עד יפסיק אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתכלה  עד יפסיק - מּלמּטה רּוח מּמּנּו ׁשּיצאת הּקֹורא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
הרע]ּבאׁשּה ּתֹורה.[הריח ּבדברי וכן לקריאתֹו; וחֹוזר , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ׁשמע, קרּית לּה ׁשּמפסיק ּפי על אף - מחברֹו רּוח ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָיצאת
ּתֹורה. ּדברי לּה מפסיק ְְִִֵֵַָָאינֹו

.ÂË ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבּבית, ׁשמע קרּית קֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהיה
היה  לקרֹות. מּתר זה הרי - ׁשם אין אֹו רגלים מי אֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻצֹואה
- ׁשם אין אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ּבאׁשּפה, ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹורא
הּטּנפת. מקֹום ׁשהיא האׁשּפה ׁשחזקת ׁשּיבּדק; עד יקרא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלא

לקרֹות  מּתר ּבאׁשּפה, אפּלּו - רגלים מי ספק .אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
.ÊË ׁשּירחיק עד רגלים ּומי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשם

ּפניו  ׁשּיחזיר עד הערוה, ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ ּגֹוי - אפּלּו ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
זכּוכית  ׁשל מחּצה ואפּלּו ערותן. ּכנגד יקרא לא קטן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
עד  לקרֹות, אסּור הערוה, את רֹואה והּוא הֹואיל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָמפסקת,
יסּתּכל  לא ,לפיכ ערוה. האּׁשה, ּגּוף וכל ּפניו. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיחזיר
מגּלה  היה אם - אׁשּתֹו אפּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא האּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻּבגּוף

מּגּופּה המכוסים]טפח ּכנגּדּה.[ממקומות יקרא לא , ְְְִִֶֶַָָָֹ
.ÊÈ הּוא ּכ - אחרים ערוֹות ּכנגד לקרֹות אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָּוכׁשם

עד  ערם, ּכׁשהּוא יקרא לא ערותֹו. ּכנגד לקרֹות ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאסּור
ערותֹו על ׁשּיכּסה ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה היתה . ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והּוא, לקרֹות; לֹו מּתר ערם, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על אף - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻמתניו
ּבערותֹו נֹוגע עקבֹו יהיה מקופלות ׁשּלא ורגליו [כשיושב ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ּבטּליתֹותחתיו] חֹוצץ - ערם והיה ּבטּליתֹו, יׁשן היה .ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹ
מּפני  ויקרא, מּצּוארֹו יחץ לא אבל וקֹורא; לּבֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּתחת

חגֹור. ּבלא ׁשּקרא ּכמי ונמצא הערוה, את רֹואה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלּבֹו
.ÁÈ אסּור מהן אחד ּכל - אחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים

טּלית  ׁשּתהא עד לּבֹו, מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלקרֹות,
ּביניהן  מּמתניו מפסקת זה ּבבׂשר זה ּבׂשר יּגע ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּקטּנים  ּביתֹו ּובני ּבניו אֹו אׁשּתֹו, עם יׁשן היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּולמּטה.
ּפי  על אף ,לפיכ מהן; מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
וקֹורא. לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ ּפניו מחזיר ּבהן, נֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבׂשרֹו

.ËÈ ּבן הּזכר ׁשּיהיה עד זה? לענין קטּנים הם אימתי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
ׁשנה  עׂשרה אחת ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּתים
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ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר
וכיון  אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
עׂשרה  ׁשמֹונה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשראה
וׁשלׁש לה'; ׁשבח ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברכֹות
הּדברים  ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחרֹונֹות,

אבֹות ּכמֹו עיקריים]ׁשהן ואיׁש,[דברים איׁש חפצי לכל ְְְִִֵֵֶֶָָָ
וילמדּו הּכל, ּבפי ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּולצרכי

העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, יודעים אֹותן [שאינם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
תפילתם] הּצחה.לערוך הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבפי  הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּתּקנּו זה, ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומּפני
העּלג. ּבפי ערּוכה ּברכה ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות ‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתי וכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן  ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה  מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
'ּתפּלת  הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
'ּתפּלת  הּנקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמנחה';

ִַָהּמּוספין'.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: הּלילה, ּכל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהֹולכין
ובקר  "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד הּלילה, ּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמזּבח
ּכתפּלת  חֹובה ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". אׂשיחה ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצהרים,
מקֹומֹות  ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ּומנחה; ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָׁשחרית
ּכתפּלת  עליהם וקּבלּוה ערבית, להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוׁשבֹותיהם

ָחֹובה.
.Ê לׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה  ּתחּנה לה ֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ,החּמה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּכלֹומר  נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין  לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Á וׁשחרית ערבית ׁשלׁש, - יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצאּו

ארּבע, - חדׁשים ּובראׁשי ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָּומנחה;
חמׁש, - הּכּפּורים ּוביֹום הּמּוספין; ּותפּלת יֹום ּכל ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁש

נעילה. ּותפּלת אּלּו ְְְִִֵַַַָארּבע
.Ëאּלּו עליהן ּתפּלֹות מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין -: ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

וכל  ּבידֹו. הרׁשּות ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻאם
צרי ,לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו ׁשּיֹוסיף, הּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹותן

מן [יוסיף]ׁשּיחּדׁש ּוברכה ּברכה ּבכל ּבּתפּלה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
- אחת ּבברכה אפּלּו חּדׁש ואם הּברכה, מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצעּיֹות,
ראׁשֹונֹות  וׁשלׁש חֹובה. ולא נדבה, ׁשהיא להֹודיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּדּיֹו,
ּפֹוחתין  ואין ּבהן, מֹוסיפין אין לעֹולם - אחרֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש

ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין ְְִֵֵֶֶַָָָמהן,
.È הּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ׁשּתים  מּוסף יחיד אפּלּו יתּפּלל ולא נדבה; קרּבן ,מביאין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
קרּבן  מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
ּתפּלת  להתּפּלל ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּוסף.

נדבה, ּבהן מקריבין ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנדבה
ּבלבד. הּיֹום חֹובת ְִֶַַַָאּלא

ה'תשע"ג  אדר ט"ז שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
מצרין ‡. והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ׁשּזֹוליׂשראל, ׁשראה וכיון . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והתקין  ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
אדם ·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבכל

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשע
לקרֹות  ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו היה ּבׁשּמצא אם אבל ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש מתּפּלל - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹטרּוד
ידי  ויצא אחרֹונֹות, וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּוברכה

ָחֹובתֹו.
ה'‚. 'הביננּו האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

לסֹולח  ,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו
וׁשּכננּו ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
ּבדעּת והּתֹועים ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַּבנאֹות
ּבבנין  צּדיקים ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשפטּו,
ּובעריכת  עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ּובתּקּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר
נדּבר  טרם ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח יׁשי לבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
ּפֹודה  וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָואּתה

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. מּכל .ּומּציל ְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבימֹות „. אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ  אינֹו - ׁשאלה הּגׁשמים לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשנים ומטר"]ּבברּכת טל וימים ["ותן ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי וכן . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הבּדלה  לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטֹובים
הּדעת. ְֵַַַּבחֹונן

ּתפּלה ‰. ּבכל ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשּבתֹות
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ְְְִִִֵֶַַַָָֹּותפּלה
הּיֹום  אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, .וׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

הּׁשּבת'; 'מקּדׁש אמצעית: ּבברכה חֹותמין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׁשּבתֹות,
היה  ואם והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוברגלים,
ויׂשראל  הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּבת
הארץ, ּכל על מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּזמּנים'.
ּבּה: חֹותם ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמקּדׁש
הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

.Â;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה
ּברכֹות  ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ

ׁשנּיה אמצעּיֹות  מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה . ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

.Ê ׁשבע ּתפּלֹות, מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּביֹום
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אחד  "ׁשדים ויֹום ּגדֹולים, ּכתבנית ּתבניתם ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
טּלית  ׁשּתפסיק עד יקרא, לא ּכ ואחר צּמח". ּוׂשער ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹנכנּו
צּמח", ּוׂשער נכנּו "ׁשדים היּו לא עדין אם אבל ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּביניהן.
ׁשּיהיה  עד - הפסק צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב עּמהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקֹורא
ׁשּתים  ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזכר

אחד. ויֹום ׁשנה ְְֵֶֶָָָעׂשרה

ד  ¤¤ּפרק
ׁשמע ‡. מּקרּית ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים ּומלּמדין נׁשים ; ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָ

לפניה  ּומברכין ּבעֹונתּה, אֹותּה לקרֹות הּקטּנים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָאת
ונחּפז  טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ּבמצוֹות. לחּנכן ּכדי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולאחריה,
חתן  ,לפיכ ׁשמע. מּקרּית ּפטּור הּמצוֹות, מּכל מצוה ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָּבדבר
לפי  עליה; ׁשּיבֹוא עד ׁשמע, מּקרּית ּפטּור - ּבתּולה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנׂשא
עד  ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לא ׁשּמא ּפנּויה, ּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין
,ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי לקרֹות חּיב ּבעל, ולא ׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹמֹוצאי

ּגס ולּבֹו ּדעּתֹו, נתקררה ׁשּלא [מורגל]ׁשהרי ּפי על אף ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ַָּבעל.

עֹוסק ·. ׁשהּוא ּפי על אף - הּבעּולה את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל
את  ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין הֹואיל לקרֹות, חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמצוה,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּדעּתֹו. ְְֵֵֶַַָֹ
מּקרּית ‚. ּפטּור - עליו להתאּבל חּיב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמי

ׁשּיקּברּנּו עד ואם ׁשמע לקרֹות. ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין מּפני , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּקרּית  ּפטּור מתֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף - הּמת את מׁשּמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
והּׁשני  מׁשּמר, האחד - ׁשנים הּׁשֹומרים היּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשמע;

ונׁשמט [מסתלק]נׁשמט ּומׁשּמר, וחֹוזר וקֹורא, אחר למקֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשמע. מּקרּית ּפטּור למת, קבר החֹופר וכן וקֹורא. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאחר

ׁשמע,„. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
ּגדֹול  אדם היה ּכן אם והּגיעאּלא והֹוציאּוהּו, התחילּו ואם . ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

צר לּמּטה ׁשּיׁש ּכל - הּמת את מלּוין והן הּקריאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן
חּלּופיהן  וחּלּופי וחּלּופיהן הּמּטה נֹוׂשאי ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבהן,

המיטה] נושאי את היּו[המחליפים ּבין הּמּטה, לפני היּו ּבין ,ְִִֵֵֵַָָָ
צר לּמּטה ׁשאין הּמלּוים ּוׁשאר ּפטּורין; - הּמּטה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

חּיבין. ִֶַָָּבהן,
ּבזמן ‰. - ׁשמע קרּית זמן והּגיע ּבהסּפד, עֹוסקין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהיּו

וחֹוזרין  וקֹוראין אחד אחד נׁשמטים לפניהן, מּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּמת
קרּית  קֹורין העם ּכל לפניהם, מּטל הּמת אין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלהסּפד.
ׁשּיקּבר  עד לקרֹות חּיב ׁשאינֹו ודֹומם, יֹוׁשב והאבל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשמע;

.מתֹו ֵ
.Â וכל ּתנחּומין, לקּבל האבלים וחזרּו הּמת, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָקברּו

ּבֹו ׁשעֹומדין לּמקֹום הּקבר מּמקֹום אחריהן הֹולכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
העם  יכֹולין אם - ּתנחּומים לקּבל ׁשּורה לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָהאבלים,

אחד  ּפסּוק אפּלּו ולגמר לּׁשּורה,להתחיל ׁשּיּגיעּו קדם  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
האבלים, את ינחמּו אּלא יתחילּו, לא לאו, ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹיתחילּו;
העֹומדין  אדם ּבני לקרֹות. יתחילּו מהן ׁשּיּפטרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואחר
ּפטּורין  - האבלים ּפני את רֹואין ׁשהן הּפנימּיים, - ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּׁשּורה
האבלים, את רֹואין ואינן הֹואיל - והחיצֹונים ׁשמע; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָמּקרּית

ּבמקֹומן. ׁשמע ּבקרּית ְְְִִִִַַַָָחּיבין

.Ê רצה אם - ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֶַַָָָָּכל
קֹורא  ולקרֹות, עצמֹו על ּדעּתֹולהחמיר ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַ

מבהל  מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם אבל עליו. ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻמיּׁשבת
ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד לקרֹות, רּׁשאי אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָותמּה

.Á לפניה ּומברכין ׁשמע, ּבקרּית חּיבין הּטמאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
לעלֹות  להן ׁשאפׁשר ּפי על אף ּבטמאתן, והן ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּולאחריה
וזבה  ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעין ּכגֹון ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמּטמאתן
יקרא  ׁשּלא ּתּקנּו, ּדינֹו ּובית ועזרא ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּומׁשּכבן
ּפׁשטה  ולא ׁשּיטּבל; עד הּטמאין, מּׁשאר לבּדֹו קרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל
ּבּה לעמד הּצּבּור ּברב ּכח היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתּקנה
ּבּתֹורה  לקרֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּבטלה. לפיכ -ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ

קר  ּדברי ולקרֹות ׁשאין לפי קראין, ּבעלי והן ׁשמע, ּית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין אּלא טמאה, מקּבלין ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָֻּתֹורה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּבתפּלה  ה' את לעבד אחת, עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׁש
יֹום  ּובאּור ּבכל יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ׁשנּיה, ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְְִִִֵֵֵָׁשּתי

א  ¤¤ּפרק
את ‡. "ועבדּתם ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל להתּפּלל עׂשה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמצות

היא  - זֹו ׁשעבֹודה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - אלהיכם" ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹה'
'איזֹו חכמים: אמרּו לבבכם"; ּבכל "ּולעבדֹו ונאמר: ְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָּתפּלה,
מן  הּתפּלֹות מנין ואין ּתפּלה'. זֹו ׁשּבּלב? עבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהיא
לּתפּלה  ואין הּתֹורה. מן הּזאת הּתפּלה מׁשנה ואין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

הּתֹורה. מן קבּוע ְִַַַָָזמן
ּבּתפּלה ·. חּיבין ועבדים נׁשים ,מצות ּולפיכ ׁשהיא לפי , ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָ

- הּוא ּכ זֹו, מצוה חּיּוב אּלא ּגרמּה. הּזמן ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעׂשה
ׁשל  ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
להם  צרי ׁשהּוא צרכיו ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
על  לה' והֹודיה ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבּקׁשה

ּכחֹו. ּכפי אחד ּכל לֹו; ׁשהׁשּפיע ְְִִִֶֶַַָָָֹהּטֹובה
ערל ‚. היה ואם ּובּקׁשה; ּבתחּנה מרּבה רגיל, היה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָאם

להתפלל]ׂשפתים רגיל עת [שאינו ּובכל יכלֹו ּכפי מדּבר , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
יׁש - יכלּתֹו ּכפי אחד ּכל הּתפּלֹות, מנין וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּירצה.
הרּבה. ּפעמים ׁשּמתּפּלל ויׁש ּבּיֹום, אחת ּפעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשּמתּפּלל
וכן  ׁשּיהיה. מקֹום ּבכל הּמקּדׁש, נכח מתּפללין היּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכל

עזרא. עד רּבנּו מּמׁשה ּתמיד, הּדבר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהיה
נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנאצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון

הּגֹוים;ּבפרס  ּבארצֹות ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻ
ואחד  אחד ּכל ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָואֹותן
יכֹול  אינֹו מדּבר, ׁשהיה וכיון הרּבה. מּלׁשֹונֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמערבת
ׁשּנאמר: ּבׁשּבּוׁש, אּלא אחת ּבלׁשֹון צרכיו ּכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָלדּבר

יהּודית "ּובניהם  לדּבר מּכירים ואינם אׁשּדֹודית, מדּבר חצי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
מתּפּלל, מהם אחד ּכׁשהיה זה, ּומּפני ועם". עם וכלׁשֹון -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
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ּברּו הּקדֹוׁש ׁשבח להּגיד אֹו חפציו לׁשאל לׁשֹונֹו ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּתקצר
וכיון  אחרֹות. לׁשֹונֹות עּמּה ׁשּיערב עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּוא
עׂשרה  ׁשמֹונה להם ותּקנּו עמדּו ,ּכ ּדינֹו ּובית עזרא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשראה
וׁשלׁש לה'; ׁשבח ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש הּסדר: על ְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּברכֹות
הּדברים  ּכל ׁשאלת ּבהן יׁש ואמצעּיֹות, הֹודיה; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחרֹונֹות,

אבֹות ּכמֹו עיקריים]ׁשהן ואיׁש,[דברים איׁש חפצי לכל ְְְִִֵֵֶֶָָָ
וילמדּו הּכל, ּבפי ערּוכֹות ׁשּיהיּו ּכדי - ּכּלן הּצּבּור ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּולצרכי

העּלגים אּלּו ּתפּלת ותהיה ּבמהרה, יודעים אֹותן [שאינם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
תפילתם] הּצחה.לערוך הּלׁשֹון ּבעלי ּכתפּלת ׁשלמה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפּלה

ּבפי  הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ּכל ּתּקנּו זה, ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּומּפני
העּלג. ּבפי ערּוכה ּברכה ענין, ּכל ׁשּיהא ּכדי - יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות ‰. ּכמנין הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ּתּקנּו, ׁשּתי וכן - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
קרּבן  ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ּתמידין. ׁשני ּכנגד יֹום, ּבכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּתפּלֹות
ּותפּלה  מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ּתפּלה ּבֹו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּוסף,
ׁשחרית'; 'ּתפּלת הּנקראת היא ּבקר, ׁשל ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּכנגד
'ּתפּלת  הּנקראת היא הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשּכנגד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּותפּלה
'ּתפּלת  הּנקראת היא הּמּוספין, ׁשּכנגד ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמנחה';

ִַָהּמּוספין'.
.Â,ּבּלילה אחת ּתפּלה מתּפּלל אדם ׁשּיהא התקינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן

מתאּכלין הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אברי [נשרפים]ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוקדּה על העלה "היא ׁשּנאמר: הּלילה, ּכל ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהֹולכין
ובקר  "ערב ׁשּנאמר: ּכענין הּבקר", עד הּלילה, ּכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמזּבח
ּכתפּלת  חֹובה ערבית ּתפּלת ואין ואהמה". אׂשיחה ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוצהרים,
מקֹומֹות  ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ואף ּומנחה; ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָׁשחרית
ּכתפּלת  עליהם וקּבלּוה ערבית, להתּפּלל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמֹוׁשבֹותיהם

ָחֹובה.
.Ê לׁשקיעת סמּו הּמנחה ּתפּלת אחר ּתפּלה ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוכן

ּובּקׁשה  ּתחּנה לה ֹוסיף ּכדי ּבלבד, הּתענית ּביֹום ,החּמה, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
ּכלֹומר  נעילה', 'ּתפּלת נקראת הּתפּלה וזֹו הּתענית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָמּפני
ׁשאין  לפי ונסּתרה; הּׁשמׁש ּבעד ׁשמים ׁשערי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָננעלּו

החּמה. לׁשקיעת סמּו אּלא אֹותּה, ְְְִִִִֶַַַַָָָָמתּפללין
.Á וׁשחרית ערבית ׁשלׁש, - יֹום ּבכל הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָֹנמצאּו

ארּבע, - חדׁשים ּובראׁשי ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָּומנחה;
חמׁש, - הּכּפּורים ּוביֹום הּמּוספין; ּותפּלת יֹום ּכל ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁש

נעילה. ּותפּלת אּלּו ְְְִִֵַַַָארּבע
.Ëאּלּו עליהן ּתפּלֹות מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין -: ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

וכל  ּבידֹו. הרׁשּות ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻאם
צרי ,לפיכ נדבֹות. מקריב ּכמֹו ׁשּיֹוסיף, הּתפּלֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹותן

מן [יוסיף]ׁשּיחּדׁש ּוברכה ּברכה ּבכל ּבּתפּלה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
- אחת ּבברכה אפּלּו חּדׁש ואם הּברכה, מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאמצעּיֹות,
ראׁשֹונֹות  וׁשלׁש חֹובה. ולא נדבה, ׁשהיא להֹודיע ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּדּיֹו,
ּפֹוחתין  ואין ּבהן, מֹוסיפין אין לעֹולם - אחרֹונֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹוׁשלׁש

ּדבר. ּבהן מׁשּנין ואין ְְִֵֵֶֶַָָָמהן,
.È הּצּבּור ׁשאין לפי נדבה, ּתפּלת מתּפללין הּצּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָאין

ׁשּתים  מּוסף יחיד אפּלּו יתּפּלל ולא נדבה; קרּבן ,מביאין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
קרּבן  מתנּדבין ׁשאין לפי נדבה, ואחת הּיֹום חֹובת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחת
ּתפּלת  להתּפּלל ׁשאסּור ׁשהֹורה, מי הּגאֹונים מן ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּוסף.

נדבה, ּבהן מקריבין ׁשאין לפי טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָנדבה
ּבלבד. הּיֹום חֹובת ְִֶַַַָאּלא
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מצרין ‡. והיּו ּביׂשראל, הּמינים רּבּו ּגמליאל, רּבן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבימי

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותן ּומסיתין ׁשּזֹוליׂשראל, ׁשראה וכיון . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
והתקין  ּדינֹו, ּובית הּוא עמד אדם, ּבני צרכי מּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
הּמינים; לאּבד ה' מּלפני ׁשאלה ּבּה ׁשּתהיה אחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּברכה
נמצאּו הּכל. ּבפי ערּוכה ׁשּתהיה ּכדי ּבּתפּלה, אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוקבע

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָהּברכֹות
אדם ·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל אּלּו ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבכל

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסדר. על אּלּו ּברכֹות עׂשרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתׁשע
לקרֹות  ּתמהר ּולׁשֹונֹו מכּונת ּדעּתֹו היה ּבׁשּמצא אם אבל ; ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש מתּפּלל - לׁשֹונֹו ׁשּקצרה אֹו ודחּוק, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹטרּוד
ידי  ויצא אחרֹונֹות, וׁשלׁש האמצעּיֹות, ּכל מעין אחת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּוברכה

ָחֹובתֹו.
ה'‚. 'הביננּו האמצעּיֹות: ּכל מעין ׁשּתּקנּו הּברכה היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוזֹו

לסֹולח  ,ליראת לבבנּו את ּומֹול ,ּדרכי את לדעת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלהינּו
וׁשּכננּו ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ּגאּולים, להיֹות לנּו, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַָהיה
ּבדעּת והּתֹועים ּתקּבץ, מארּבע ּונפּוצים ,ארצ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַּבנאֹות
ּבבנין  צּדיקים ויׂשמחּו ,יד ּתניף הרׁשעים ועל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשפטּו,
ּובעריכת  עבּד לדוד קרן ּובהצמחת ,היכל ּובתּקּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעיר
נדּבר  טרם ּתענה, ואּתה נקרא טרם ;מׁשיח יׁשי לבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנר
ּפֹודה  וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָואּתה

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו צרה. מּכל .ּומּציל ְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבימֹות „. אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מ  אינֹו - ׁשאלה הּגׁשמים לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', תּפּלל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשנים ומטר"]ּבברּכת טל וימים ["ותן ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי וכן . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הבּדלה  לֹומר ׁשּצרי מּפני 'הביננּו', מתּפּלל אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָטֹובים
הּדעת. ְֵַַַּבחֹונן

ּתפּלה ‰. ּבכל ּברכֹות ׁשבע מתּפּלל טֹובים, וימים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבׁשּבתֹות
ראׁשֹונֹות, ׁשלׁש - הּיֹום אֹותֹו ׁשל ּתפּלֹות מארּבע ְְְִִִֵֶַַַָָֹּותפּלה
הּיֹום  אֹותֹו מעין אמצעית ּוברכה אחרֹונֹות, .וׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

הּׁשּבת'; 'מקּדׁש אמצעית: ּבברכה חֹותמין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׁשּבתֹות,
היה  ואם והּזמּנים'. יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה: חֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוברגלים,
ויׂשראל  הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבּה: חֹותמין טֹוב, ויֹום ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשּבת
הארץ, ּכל על מל' ּבּה: חֹותמין הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוהּזמּנים'.
ּבּה: חֹותם ׁשּבת, היה ואם הּזּכרֹון'; ויֹום יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָמקּדׁש
הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

.Â;ּומנחה וׁשחרית ערבית ּבתפּלת אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָּבּמה
ּברכֹות  ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה, ראׁש ׁשל הּמּוספין ּתפּלת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאבל
וׁשלׁש יֹום, ּכל ׁשל אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש -ְְֲִֶַָָָָֹֹֹ

ׁשנּיה אמצעּיֹות  מלכּיֹות, ענינּה האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה . ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻ
מענינּה. מהן אחת ּבכל חֹותם ׁשֹופרֹות; ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָזכרֹונֹות,

.Ê ׁשבע ּתפּלֹות, מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּביֹום
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ּתדיר  ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגדֹולה;
הּקטּנה  יתּפּלל לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹּבכל

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד „. ּומחצה ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה  ׁשּיּׁשאר ּתׁשע עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע  עד אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמן

ַַָהחּמה.
הּׁשחר ‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבע ּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ

ּפי  על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
הּׁשחר  עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו .יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלת

.Ê וחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת  ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּלל הּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע  קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי  ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ׁשּיקרא  ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע ְְְִִֵַַַַַָָָקרּית
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

טרּוד  אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
לּה הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם ּומקּדים - , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלה
.Ë הּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?

והּׁשנּיה  מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה  עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד  ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית  .ּתׁשלּומי ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל  ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ראׁשֹונה  ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין - ׁשחרית אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות  ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר .ּתׁשלּומין, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
.‡Èהיּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשהֹורה  מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל
יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין הסדר]ׁשאין שכך .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהּגיע‡. ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה

הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה
החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ

הּפרק ·. עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים [חיבור טהרת ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] היד והּגיעכף ,ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הּמים  ּובין ּבינֹו היה אם - מים לֹו היה ולא הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹזמן

מקֹום  עד הֹול - אּמה אלפים ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
יֹותר  הּמים ּובין ּבינֹו היה יתּפּלל; ּכ ואחר ורֹוחץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמים

ּבצרֹור ידיו מקּנח - ּבקֹורה[אבן]מּכן אֹו ּבעפר ,[קרש]אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
ְִֵַּומתּפּלל.

הּמים ‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
א  לאחריו לחזר אֹותֹו מחּיבין אין אבל לאחריו, מיל. עד ּלא ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לחזר  חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר מקּנח אם אּלא , ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
לתפּלה  מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל  ׁשחרית; מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָאּלא
היה  ואם יתּפּלל. ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשחרית

ּומתּפּלל. ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרחֹוק
ּומתּפללין „. ּכטהֹורין, ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ;ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ

אין  מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאף
ּבעל  יקרא ׁשּלא ּתּקן ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטבילה
אחרי  ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרי
עד  ּבלבד, קרי ּבעל יתּפּלל ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכן,
ׁשּלא  ּכדי אּלא ּבּה, נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻׁשּיטּבל.
ּכתרנגֹולין; נׁשֹותיהן אצל מצּויין חכמים ּתלמידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָיהיּו
מּכלל  והֹוציאּוהּו לבּדֹו, קרי לבעל טבילה ּתּקנּו זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּומּפני

ְִֵַהּטמאין.
קרי ‰. ׁשראה זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָלפיכ

צריכין  נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונּדה
ׁשהן  ּפי על אף הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָטבילה
אּלא  הּטהרה, מּפני זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאין.

ּתמיד  נׁשֹותיהן אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, ּוכבר מּפני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבכל  ּפׁשטה ׁשּלא לפי ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבטלה

ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹיׂשראל,
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי [בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּדברים  ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי  ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - זב [לרחוץ]לאנסֹו וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ
אּלא  מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראה

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָמקּנחין
.Êּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

לּבֹו את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ואם ׁשּמכּסה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
וכּסה  הֹואיל יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹערותֹו
.Á ּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ולא הּטּנֹופֹות  ּבאׁשּפה, ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא , ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
- ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבֹו. מתּפללין אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכל
הּמת  ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשם

לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית
.Ë מּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור  ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק .ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
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מעין  ואמצעיֹות אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹּברכֹות
ויֹום הּיֹום  יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' ּבּה: וחֹותם , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מהן: ּתפּלה ּבכל חֹותם ּבׁשּבת, להיֹות חל ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכּפּורים';
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש הארץ, ּכל על מל'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

.Á;וׁשנה ׁשנה ּכל ׁשל צֹום ּביֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָָּבּמה
הּמּוספין  ּתפּלת מתּפּלל הּיֹובל, ׁשנת ׁשל צֹום ּביֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָאבל
אֹותן  והן הּׁשנה, ראׁש ּבמּוסף ׁשהתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתׁשע
אֹותן, מתּפללין ואין יתר. ולא ּפחֹות ּבלא עצמן, ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹהּברכֹות

נֹוהג  ׁשהּיֹובל ּבזמן .אּלא ְִֵֵֶֶַַָ
.Ë הּתפּלֹות מן ּתפּלה ראׁשֹונה,ּבכל לברכה קדם ּפֹותח , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּוכׁשהּוא  ."ּתהּלת יּגיד  ּופי ּתפּתח, ׂשפתי "אדני, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹואֹומר:
והגיֹון  פי, אמרי לרצֹון "יהיּו אֹומר: הּתפּלה, ּבסֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָחֹותם
לאחֹוריו. צֹועד ּכ ואחר וגֹואלי"; צּורי ה', ;לפני - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָלּבי

.È ערבית מתּפּלל - מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
הּימים  ּכׁשאר ּברכֹות, עׂשרה ּתׁשע ּומנחה ואֹומר וׁשחרית ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבמּוסף  ויבֹוא'. יעלה אבֹותינּו, ואלהי 'אלהינּו ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבעבֹודה:
מ  מֹועד, ׁשל ּביֹום חּלֹו ׁשּמתּפּלל ּכמֹו הּמּוסף ּתפּלת תּפּלל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ראׁשֹונֹות  ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָֹטֹוב;
וחֹותם  חדׁש, ראׁש קרּבן מעין אמצעית אחרֹונֹות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹוׁשלׁש

חדׁשים'. וראׁשי יׂשראל 'מקּדׁש ְְְֳִִֵֵֵַָָָָּבּה:
.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

ׁשבע  ּומנחה וׁשחרית ערבית מתּפּלל - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשחל
ּבעבֹודה. ויבֹוא' 'יעלה ואֹומר הּׁשּבתֹות, ּכׁשאר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּברכֹות
ּומׁשלים  ׁשּבת, ּבענין אמצעית ּבברכה מתחיל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּבמּוסף

הברכה] סיום הּיֹום [לקראת קדּׁשת ואֹומר ׁשּבת, ְְְְִֵַַַַָֻּבענין
הּׁשּבת  'מקּדׁש חדׁשים: ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבאמצע
ּכמֹו ּבּה חֹותם מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים'; וראׁשי ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָֻויׂשראל

ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ְְְִֵֶֶַָָׁשחֹותם
.·È ּברכה מתּפּלל ּבּׁשּבת, ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָויֹום

וּתלּמדנּו ,צדק מׁשּפטי 'וּתֹודיענּו ּככה: ּבּלילה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָרביעית
ּוכבֹוד  ׁשּבת קדּׁשת אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻֻלעׂשֹות
טֹוב  יֹום לקדּׁשת ׁשּבת קדּׁשת ּובין הרגל, וחגיגת טֹוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻֻיֹום
קּדׁשּת; ימים מּׁשׁשת והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי ויֹום ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהבּדלּת,

לׂשמחה' מֹועדים אלהינּו, ה' לנּו ׁשּבת וּתּתן ּובמֹוצאי . ְְְֱֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ
אף  חֹונן', ּב'אּתה מבּדיל - הּׁשנה ּכל ׁשל טֹוב יֹום ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּובמֹוצאי

הּכֹוס. על מבּדיל ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַעל
.‚È'הּנּסים 'על ּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים, ׁשּבת ּבחנּכה ; ְֲִִִִִַַַַָָָָֻ

ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֻׁשחלה
ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשּמזּכיר

.„Èּב'ׁשֹומע מֹוסיף - ׁשהתעּנה יחיד אפּלּו הּתענּיֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבימי
עננּו' אלהינּו, ה' 'עננּו, ּברכה ּתפּלה': אֹומרּה צּבּור ּוׁשליח . ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹ

ּבעת  'העֹונה ּבּה: וחֹותם ל'רֹופא', 'ּגֹואל' ּבין עצמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני
- ּבאב ּבתׁשעה ּברכֹות. עׂשרים מתּפּלל ונמצא ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָצרה'.
ועל  עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים': ּב'בֹונה ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹמֹוסיפין
החרבה  האבלה העיר ,עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

ֵַָהּׁשֹוממה'.

.ÂË ׁשנּיה ּבברכה אֹומר הּגׁשמים, ימֹות הּגׁשם';ּכל 'מֹוריד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
'מֹוריד  אֹומר מאימתי הּטל'. 'מֹוריד החּמה, ִִִֵֵֵַַַַָָָּובימֹות
חג  ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין מּתפּלת ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשם'?

ּפסח;[סוכות] ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית ּתפּלת עד ,ְֲִִִֶֶֶַַַַָ
אֹומר  ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד
.ÊË ּבברּכת הּגׁשמים את ׁשֹואלין ּבמרחׁשון, ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָמּׁשבעה

אמּורים? ּדברים ּבּמה הּגׁשם. ׁשּמזּכיר זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשנים,
ּבׁשנער אבל יׂשראל; ּובמצרים [בבל]ּבארץ ּובסּוריא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הּגׁשמים  את ׁשֹואלין להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּומקֹומֹות
ּתׁשרי. ּתקּופת אחר ׁשּׁשים ְְְִִִֵַַַּביֹום

.ÊÈ אּיי ּכגֹון החּמה, ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמקֹומֹות
צריכין  ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את ׁשֹואלין - הרחֹוקים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּים

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע ׁשני להן, טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן ּומקֹומֹות . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ראׁשֹון  יֹום ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד אֹומר - ְִִִִִֵֶֶֶַַָָימים

הּגׁשמים. ימֹות ּכל והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
.ÁÈ;'הּקדֹוׁש 'האל ׁשליׁשית ּבברכה חֹותם - ּכּלּה הּׁשנה ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻּכל

ּובעׂשרת  ּומׁשּפט'. צדקה אֹוהב מל' עׂשרה, אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובברּכת
חֹותם  - הּכּפּורים יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ׁשּמראׁש ִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּימים
הּמל' עׂשרה, ּובאחת הּקדֹוׁש'; הּמל' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבׁשליׁשית

ְִַָהּמׁשּפט'.
.ËÈ ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים ּבעׂשרה ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָיׁש

הרחמן'; אב כמֹו 'מי ּובּׁשנּיה, לחּיים'; 'זכרנּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָראׁשֹונה
'רחמי 'זכר עׂשרה, ׁשמֹונה ּבברּכת ּומֹוסיפין ּומֹוסיפין ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַֹ

ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש וכן חּיים'. 'ּובספר אחרֹונה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבברכה
ּתן  'ּובכן ׁשליׁשית, ּבברכה אּלּו ימים ּבעׂשרת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהֹוסיף
ּפׁשּוט  מנהג הּכּפּורים, ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל ;'ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹּפחּד

.'ּפחּד ּתן 'ּובכן ּבּׁשליׁשית להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַהּוא

ג  ¤¤ּפרק
הנץ ‡. עם להתּפּלל ׁשּיתחיל מצותּה, - הּׁשחר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתפּלת

הּיֹום. ׁשליׁש ׁשהּוא רביעית, ׁשעה סֹוף עד ּוזמּנּה, ְְְִִִֶַַַַַָָָָהחּמה;
הּיֹום  חצי עד ׁשעֹות ארּבע אחר והתּפּלל טעה אֹו עבר ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָואם
ּתפּלה  חֹובת ידי יצא לא אבל ּתפּלה, חֹובת ידי יצא -ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מצוה  ּכ הּתֹורה, מן ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזמּנּה:
חכמים  לנּו ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה אֹותּה להתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהן

ְִִּונביאים.
ּבין ·. ׁשל ּתמיד זמן ּכנגד הּמנחה, ׁשּתפּלת אמרנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכבר

יֹום  ּבכל קרב הּתמיד ׁשהיה ּולפי זמּנּה. ּתּקנּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהערּבים
ּומחצה  והיא ּבתׁשע ּומחצה, ׁשעֹות מּתׁשע זמּנּה ּתּקנּו - ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להיֹות  ׁשחל הּפסח ׁשּבערב ּולפי קטּנה'. 'מנחה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנקראת
אמרּו - ּומחצה ּבׁשׁש הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבערב
- זה זמן ּומּׁשהּגיע יצא; ּומחצה, ׁשׁש מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּמתּפּלל

ּגדֹולה'. 'מנחה הּנקראת היא וזֹו חּיּובּה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגיע
והאחת ‚. ּוקטּנה, ּגדֹולה להתּפּלל הרּבה אנׁשים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָנהגּו

אּלא רׁשּות  רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים, מקצת והֹורּו . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
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ּתדיר  ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני נֹותן, הּדין וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגדֹולה;
הּקטּנה  יתּפּלל לא חֹובה, הּגדֹולה התּפּלל ואם יֹום. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹּבכל

רׁשּות. ְֶָאּלא
עד „. ּומחצה ׁשעֹות מּׁשׁש ּגדֹולה, מנחה ׁשּזמן למדּת, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָהא

ּומחצה  ׁשּיּׁשאר ּתׁשע עד ּומחצה מּתׁשע קטּנה, מנחה ּוזמן . ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע  עד אֹותּה להתּפּלל לֹו ויׁש ּורביע; ׁשעה הּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמן

ַַָהחּמה.
הּׁשחר ‰. ּתפּלת אחר זמּנּה - הּמּוספין ׁשבע ּתפּלת עד , ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָ

ּפי  על אף - ׁשעֹות ׁשבע אחר והּמתּפּלל ּבּיֹום; ְְִִֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות
הּיֹום. ּכל ׁשּזמּנּה מּפני חֹובתֹו; ידי יצא - ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפׁשע

.Â,אֹותּה הּמתּפּלל - חֹובה ׁשאינּה ּפי על אף - הערב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתפּלת
הּׁשחר  עּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה מּתחּלת להתּפּלל לֹו .יׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ
החּמה. לׁשקיעת סמּו אֹותּה ׁשּיׁשלים ּכדי - נעילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלת

.Ê וחֹוזר חֹובתֹו, ידי יצא לא - זמּנּה קדם ּתפּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹהּמתּפּלל
ּבׁשעת  ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ואם ּבזמּנּה. אֹותּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָּומתּפּלל

יצא. - הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה אחר להתּפּלל הּדחק, לֹו ויׁש ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּתׁשקע  קדם ׁשּבת ּבערב ׁשּבת, לילי ׁשל ערבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתפּלת
לפי  ּבׁשּבת. ׁשּבת, מֹוצאי ׁשל ערבית מתּפּלל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהחּמה;
ׁשּיקרא  ּובלבד ּבזמּנּה; מדקּדקין אין רׁשּות, ערבית ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתפּלת

הּכֹוכבים. צאת אחר ּבעֹונתּה, ׁשמע ְְְִִֵַַַַַָָָקרּית
.Á- ּבמזיד - התּפּלל ולא ּתפּלה, זמן עליו ׁשעבר מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל

טרּוד  אֹו אנּוס ׁשהיה אֹו ּבׁשֹוגג, מׁשּלם; ואינֹו ּתּקנה, לֹו ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָאין
לּה הּסמּוכה ּתפּלה ּבזמן ּתפּלה, אֹותּה מׁשּלם ּומקּדים - , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּתׁשלּומין. את מתּפּלל ואחריה אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתפּלה
.Ë הּיֹום חצי ׁשעבר עד ׁשחרית התּפּלל ולא טעה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכיצד?

והּׁשנּיה  מנחה, ּתפּלת הראׁשֹונה ׁשּתים; מנחה יתּפּלל -ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּׁשקעה  עד מנחה התּפּלל ולא טעה ׁשחרית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ערבית, הראׁשֹונה ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשמׁש
עּמּוד  ׁשעלה עד ערבית התּפּלל ולא טעה מנחה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתׁשלּומי
ּוׁשנּיה  ׁשחרית, ראׁשֹונה ׁשּתים; ׁשחרית מתּפּלל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהּׁשחר

ערבית  .ּתׁשלּומי ְְִֵַַ
.Èלּה הּסמּוכה ּתפּלה ולא זֹו, ּתפּלה לא התּפּלל ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹטעה

התּפּלל  ולא טעה ּכיצד? ּבלבד. אחרֹונה אּלא מׁשּלם אינֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ראׁשֹונה  ׁשּתים; ערבית מתּפּלל - מנחה ולא ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹלא
לּה אין - ׁשחרית אבל מנחה; ּתׁשלּומי והאחרֹונה ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָערבית,

ּתפּלֹות  ּבׁשאר וכן זמּנּה. עבר ׁשּכבר .ּתׁשלּומין, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
.‡Èהיּו- מּוספין וׁשל מנחה ׁשל ּתפּלֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשהֹורה  מי ויׁש מּוספין. ׁשל ּכ ואחר מנחה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמתּפּלל
יטעּו ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, ּכן עֹוׂשין הסדר]ׁשאין שכך .[יחשבו ְְְִִִֵֵֵֶֶֹ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשהּגיע‡. ּפי על אף הּתפּלה, את מעּכבין ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָחמּׁשה

הּתפּלה, מקֹום וטהרת הערוה, וכּסּוי הּידים, טהרת - ְְְְְְֳֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָזמּנּה
החֹופזין הּלב.[ממהרים]ּודברים וכּונת אֹותֹו, ְְְִִֵַַַַָָ

הּפרק ·. עד ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? הּידים [חיבור טהרת ְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לזרוע] היד והּגיעכף ,ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הּמים  ּובין ּבינֹו היה אם - מים לֹו היה ולא הּתפּלה, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹזמן

מקֹום  עד הֹול - אּמה אלפים ׁשמֹונת ׁשהם מילין, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָארּבעה
יֹותר  הּמים ּובין ּבינֹו היה יתּפּלל; ּכ ואחר ורֹוחץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמים

ּבצרֹור ידיו מקּנח - ּבקֹורה[אבן]מּכן אֹו ּבעפר ,[קרש]אֹו ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
ְִֵַּומתּפּלל.

הּמים ‚. מקֹום היה אם אבל לפניו; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
א  לאחריו לחזר אֹותֹו מחּיבין אין אבל לאחריו, מיל. עד ּלא ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לחזר  חּיב אינֹו מּמיל, יֹותר הּמים מן עבר מקּנח אם אּלא , ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
לתפּלה  מטהר ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ּבּמה ּומתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידיו,
אבל  ׁשחרית; מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות, ּבׁשאר ּבלבד? ידיו ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָאּלא
היה  ואם יתּפּלל. ּכ ואחר ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשחרית

ּומתּפּלל. ּבלבד, ידיו מקּנח - הּמים מן ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָרחֹוק
ּומתּפללין „. ּכטהֹורין, ּבלבד ידיהן רֹוחצין - הּטמאין ;ּכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ

אין  מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל להן ׁשאפׁשר ּפי על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאף
ּבעל  יקרא ׁשּלא ּתּקן ׁשעזרא ּבארנּו, ּוכבר מעּכבת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּטבילה
אחרי  ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל. עד ּתֹורה, ּדברי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרי
עד  ּבלבד, קרי ּבעל יתּפּלל ׁשּלא לתפּלה, אף התקינּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּכן,
ׁשּלא  ּכדי אּלא ּבּה, נגעּו וטהרה טמאה מּפני ולא ְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻׁשּיטּבל.
ּכתרנגֹולין; נׁשֹותיהן אצל מצּויין חכמים ּתלמידי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָיהיּו
מּכלל  והֹוציאּוהּו לבּדֹו, קרי לבעל טבילה ּתּקנּו זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּומּפני

ְִֵַהּטמאין.
קרי ‰. ׁשראה זב ׁשאפּלּו זֹו, ּתּקנה ּבזמן אֹומרין היּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָלפיכ

צריכין  נּדה, ׁשראת והּמׁשּמׁשת זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָונּדה
ׁשהן  ּפי על אף הּקרי, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָטבילה
אּלא  הּטהרה, מּפני זֹו טבילה ׁשאין נֹותן, הּדין וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאין.

ּתמיד  נׁשֹותיהן אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה, ּוכבר מּפני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבכל  ּפׁשטה ׁשּלא לפי ּתפּלה, ׁשל זֹו ּתּקנה ּגם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבטלה

ּבּה. לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ולא ְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹיׂשראל,
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט קרי [בבל]מנהג ּבעל ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד קבין]מתּפּלל ,[בתשעה ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּדברים  ּבּמה יׂשראל". ,אלהי לקראת "הּכֹון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹמּׁשּום
קרי  ׁשראה חֹולה אבל ׁשּבעל; חֹולה אֹו ּבבריא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?

מנהג ּבזה ואין הרחיצה, מן ּפטּור - זב [לרחוץ]לאנסֹו וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ
אּלא  מנהג, ּבהן אין זרע, ׁשכבת ׁשּפלטה ונּדה קרי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראה

ּומתּפללין. ידיהן, ורֹוחצין עצמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָמקּנחין
.Êּכדר ערותֹו ׁשּכּסה ּפי על אף ּכיצד? הערוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּסּוי

לּבֹו את ׁשּיכּסה עד יתּפּלל, לא ׁשמע, לקרּית ואם ׁשּמכּסה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
וכּסה  הֹואיל יכּסה, ּבּמה לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ּכּסה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא

יעׂשה. לא ּולכּתחּלה יצא; והתּפּלל, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹערותֹו
.Á ּבמקֹום יתּפּלל לא ּכיצד? הּתפּלה מקֹום ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹטהרת

ולא הּטּנֹופֹות  ּבאׁשּפה, ולא הּכּסא, ּבבית ולא ּבמרחץ, ולא , ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
- ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּיבּדקּנּו. עד טהרה ּבחזקת ׁשאינֹו ְְְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבמקֹום
ּבֹו. מתּפללין אין ׁשמע, קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין מקֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכל
הּמת  ּומן רע וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשם

לתפּלה. מרחיקין ּכ - ׁשמע לקרּית הערוה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומראּית
.Ë מּפני וחטא הֹואיל - ּבמקֹומֹו צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּמתּפּלל

טהֹור  ּבמקֹום ּומתּפּלל חֹוזר התּפּלל, ׁשּלא עד ּבדק .ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
להּל יכֹול אם - ּכנגּדֹו צֹואה וראה ּבתפּלה, עֹומד ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
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ועֹומד  הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו על ידיו ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּומּניח
יד  יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה רּבֹו, לפני על ּכעבד יו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ֲָָחלציו.
ּתחּלה ‰. מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ּומצּין ּתּקּון , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ

בבגדיו]עצמֹו לה'[מתקשט "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ
ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא קדׁש". ולא [גופיתו]ּבהדרת , ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻ

מגּלֹות ּברגלים ולא מגּלה. אנׁשי [יחפות]ּבראׁש ּדר אם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֻֻ
הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
מּפני  ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹּובכל
מתּפּלל  אבל ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ּבהן; טרּוד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלּבֹו
היה  הּיֹום. מצות ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ּבידֹו ּבלּולב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ּפחֹות  היה אם - הּתפּלה זמן והּגיע ראׁשֹו, על ְְְִִִִַַַַַָָָָֹמּׂשֹוי
ארּבעת  היה ּומתּפּלל; לאחֹוריו, מפׁשילֹו - קּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָמארּבעת
ּכל  ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ּגּבי על מּניחֹו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָקּבין
עטּופין  ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו ׁשּלא ותלמידיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהחכמים

.[בטליתם]
.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניו ּתּקּון ויחזיר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכנגד [לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין  ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן  אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
ּבתפּלה, העֹומד ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹאֹו
.Ê ויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ;לא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
.Á,האילן ּבראׁש אֹו ה ּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

ּומ  למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן וחֹוזרין והּגיע תּפללין, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָ
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;

ּבמקֹומן  מתּפללין?מתּפללין הן ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזונם]אם תמורת ּבלבד,[עובדים ְְִִִִַָָָ

עֹוׂשין  היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמתּפללין
יֹורדין  אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָּבׂשכרן,

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
.Ëּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ולא הׁשוית , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹ

ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפּלל
חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ּבלחׁש. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
זה  הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ּדעּתן  ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;

ִמּקֹולֹו.
.È ּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּבּתחּלה  ּובהֹודיה ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ראׁשֹונה ּבברכה - ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָּותפּלה
ּפסיעֹות ּובּסֹוף  ׁשלׁש ּופֹוסע ּכֹורע הּתפּלה, ּוכׁשּגֹומר . ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ואחר  עצמֹו, מּׂשמאל ׁשלֹום ונֹותן ּכֹורע; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹלאחֹוריו
הּכריעה. מן ראׁשֹו מגּביּה ּכ ואחר עצמֹו, מימין ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹּכ
ּוכׁשהּוא  ;'ּב'ברּו ּכֹורע הּכריעֹות, ּבארּבע ּכֹורע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּוכׁשהּוא
ּכהן  אבל ּבהדיֹוט. אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּׁשם. זֹוקף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזֹוקף,

ּב ּכל ּובסֹוף ּברכה, ּכל ּבתחּלת ּכֹורע - והּמלּגדֹול רכה; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּגֹומר  עד ראׁשֹו מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון -ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ְִָּתפּלתֹו.
.‡È הּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה

נֹותן  ,הּמל לפני עֹומד ׁשהּוא ּכלֹומר, ּפניו; ׁשּכנגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָימין
הּמל לׂשמאל ּכ ואחר הּמל לימין ׁשּיּפטר ׁשלֹום וקבעּו ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.הּמל מּלפני נפטרין ׁשּיהיּו ּכמֹו הּתפּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן
.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי - האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

ׁשחה [יבלטו] ואם ּכקׁשת; ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
חֹוׁשׁש. אינֹו - ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚È מּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכל חמיׁשית  ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים
אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
.„È ׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

קּד לעׂשֹות ה עֹוׂשה ואסּור הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשּתחויה
אם  אּלא ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעבֹודה
הּוא  מּטה אבל ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכן
להתּפּלל  לאדם ּומּתר ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּפניו

אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
.ÂË ּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג

הּׁשנה  ּבראׁש ולא וחנּכה ּובמֹועדֹות, חדׁשים ּבראׁשי ולא , ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻ
ולא  טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם  על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל  ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.

ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה

ו  ¤¤ּפרק
ּבׁשעה ‡. הּכנסת ּבית אח ֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור

אם  אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור
רּוחֹות  ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית אֹומר:היּו ׁשהרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבּתי 'ׁש ׁשני ּבעיר היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבֹו'. הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנסּיֹות,
ׁשאין  ּפי על ואף לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻואם
רֹודף  ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאחר
אבל ·. מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
להֹוסיף  רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת ‚. רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
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ׁשּיזרקּנה ּכדי ישאירנה]לפניו אּמֹות,[כלומר: ארּבע לאחריו ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יסּלקּנה לאו, ואם ;ילך]יהּל יכֹול,[- אינֹו ואם לצדדין; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפללין היּו לא החכמים ּגדֹולי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹיפסיק.
עּפּוׁשֹו ּבעת מּוריס ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ולא דגים ׁשכר, [ציר ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

טהֹור.שהתעפש] ׁשהּמקֹום ּפי על אף רע, ׁשריחֹו מּפני ,ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.È לא לנקביו, צרי היה ׁשאם ּכיצד? אֹותֹו החֹופזין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדברים

וחֹוזר יתּפּלל  ּתֹועבה, ּתפּלתֹו - והתּפּלל לנקביו הּצרי וכל . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּכדי  עצמֹו להעמיד יכֹול ואם צרכיו. ׁשּיעׂשה אחר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתּפּלל
יתּפּלל, לא לכּתחּלה כן, ּפי על ואף ּתפּלה; ּתפּלתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרסה,

יפה  יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ּכיחֹועד ויסיר נקביו, ויפקד [רוק , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הפה]וניע ֹוהגרון] יתּפּלל.[רוק ּכ ואחר - הּטֹורדֹו ּדבר וכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָ

.‡È הרי לרצֹונֹו, אם - ּבתפּלתֹו ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָמי
אין  לאנסֹו, ּובאּו ׁשּיתּפּלל קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
אֹו ּבטּליתֹו מבליעֹו ּבתפּלתֹו, רק לֹו נזּדּמן ּכלּום. ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּבכ
ּכדי  לאחֹוריו, ּבידֹו זֹורקֹו ,ּבכ מצטער היה ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבבגדֹו;

טרּוד  ונמצא ּבּתפּלה, יצטער מּלמּטה ׁשּלא רּוח מּמּנּו יצא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּתכלה  עד ׁשֹותק - לדעּתֹו ׁשּלא ּבּתפּלה עֹומד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשהּוא

לתפּלתֹו. וחֹוזר ְְִִֵַָָהרּוח,
.·È יכֹול ואינֹו הרּבה ונצטער מּלמּטה, רּוח להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבּקׁש

עד  ּוממּתין אּמֹות, ארּבע לאחֹוריו מהּל - עצמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָלהעמיד
נקבים  יצרּתנּו העֹולמים, 'רּבֹון ואֹומר: הרּוח, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּתכלה
חרּפתנּו לפני וידּוע ּגלּוי - חלּולים וחלּולים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָנקבים
ּבמֹותנּו' ורּמה ּתֹולעה ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ;ּוכלּמתנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּומתּפּלל. למקֹומֹו, ְְְִִֵֵַוחֹוזר
.‚È ממּתין - ּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבּתפּלה, עֹומד ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהיה

הּמים  ׁשּיכלה ּכדי עד ׁשהה ואם ׁשּפסק; לּמקֹום וחֹוזר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לראׁש. חֹוזר הּתפּלה, ּכל את ְְְִִֵֶַָָֹֹלגמר

.„È ואחר אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה - מים הּמׁשּתין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַוכן
אּמֹות, ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה ׁשהתּפּלל, ּומי מתּפּלל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכ

מּפיו  ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק ּכדי מׁשּתין, ּכ .ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
.ÂËאינּה ּבכּונה, ׁשאינּה ּתפּלה ּכל ּכיצד? הּלב ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכּונת

ּבכּונה  ּומתּפּלל חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם מצא ּתפּלה; . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ
עד  להתּפּלל, לֹו אסּור - טרּוד ולּבֹו מׁשּבׁשת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּדעּתֹו
מצר  אֹו עיף והּוא ,הּדר מן הּבא ,לפיכ ּדעּתֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתתיּׁשב

אמרּו[מצטער] ּדעּתֹו. ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל, לֹו אסּור -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּכ ואחר ּדעּתֹו, ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹחכמים:

ְִֵַיתּפּלל.
.ÊË ויראה הּמחׁשבֹות, מּכל לּבֹו ׁשּיפּנה הּכּונה? היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכיצד

ליׁשב  צרי ,לפיכ הּׁשכינה; לפני עֹומד הּוא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָעצמֹו
ּבנחת  יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה, קדם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמעט
מּׂשאֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּובתחנּונים.
הּתפּלה, אחר מעט ליׁשב צרי ,לפיכ לֹו; והֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמׁשליכֹו
קדם  ׁשעה ׁשֹוהין היּו הראׁשֹונים חסידים יּפטר. ּכ ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואחר

ׁשעה. ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר וׁשעה ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָהּתפּלה,
.ÊÈ,התּפּלל ואם ּכּונה; לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכֹור

מּׁשכרּותֹו ּכׁשּיתרֹונן ּומתּפּלל חֹוזר ,לפיכ - ּתֹועבה .ּתפּלתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
שיכור]ׁשתּוי ּתפּלתֹו[שאינו התּפּלל, ואם יתּפּלל; אל - ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

זה  ׁשּכֹור, ׁשתּוי? הּוא זה ואי ׁשּכֹור, הּוא זה אי ְְִִִֵֵֶֶֶָָּתפּלה.
לדּבר  ׁשּיכֹול זה וׁשתּוי, ;הּמל ּבפני לדּבר יכֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
וׁשתה  הֹואיל כן, ּפי על אף מׁשּתּבׁש. ואינֹו הּמל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבפני

מעליו. יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל, לא - יין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹרביעית
.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא להתּפּלל עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן

ׂשיחה  מּתֹו ולא ראׁש, מּתֹוקּלּות ולא מריבה, מּתֹו ולא , ְְְְִִִִִַָָֹֹֹֹ
אף  הלכה, ּדין מּתֹו ולא ּתֹורה. ּדברי מּתֹו אּלא - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכעס
ּבהלכה  טרּוד לּבֹו יהא ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּדברי ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל
הלכֹות  ּכגֹון עּיּון, ּבּה ׁשאין ּתֹורה ּדברי מּתֹו אּלא -ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ

ְּפסּוקֹות.
.ËÈּפרקים ׁשל תדירים]ּתפּלֹות ואינם לעיתים ּכגֹון [שהם , ְְְִִֶָ

הּמֹו ּותפּלת חדׁש, ראׁש מּוסף להסּדיר ּתפּלת צרי - עדֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹֹ
| ּבּה. יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ּומתּפּלל, עֹומד ּכ ואחר היה ּתפּלתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ולסטים, חּיֹות ּגדּודי ּבמקֹום ּכגֹון סּכנה, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהּל
'צרכי  היא: וזֹו אחת, ּברכה מתּפּלל - הּתפּלה זמן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּגיע
ה' מּלפני רצֹון יהי קצרה; ודעּתם מרּבין, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמ
ּגוּיה  ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד לכל ׁשּתּתן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאלהינּו,
ה', אּתה ּברּו עׂשה; ּבעיני והּטֹוב מחסֹורּה, ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּוגוּיה
ואם  ;ּבּדר מהּל ּכׁשהּוא אֹותּה, ּומתּפּלל הּתפּלה'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשֹומע
- ּדעּתֹו ותתקרר ליּׁשּוב, מּגיע ּוכׁשהּוא עֹומד. לעמד, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹיכֹול

ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ּכּתּקנה, ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָחֹוזר

ה'תשע"ג  אדר י"ז רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
ולעׂשֹותן;‡. ּבהן להּזהר הּמת ּפּלל צרי ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה

אינן  - אֹותן עׂשה ולא ׁשעבר אֹו נאנס, אֹו ּדחּוק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואם
הּגּוף, ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמעּכבין.
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁש, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָותּקּון

ְְֲִַַָָוההׁשּתחויה.
מעּמד ·. אּלא מתּפללין אין ּכיצד? יֹוׁשב עמידה היה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

יׁשב  לאו, ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - ּבעגלה אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבספינה
- צּדֹו על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל, חֹולה ויתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו
הן  הרי והרעב, הּצמא ּכן ּדעּתֹו. את לכּון ׁשּיכֹול ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא,
ואם  יתּפּלל; ּדעּתֹו, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם - חֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבכלל
הּבהמה  על רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלאו,
אּלא  ירד, לא ּבהמּתֹו, את ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ּומתּפּלל, ּבמקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁשב
מחזיר ‚. לארץ, ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח

ּפניו  מכּון ּבארץ, עֹומד היה ּומתּפּלל; יׂשראל ארץ נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפניו
ּכנגד  ּפניו מכּון ּבירּוׁשלים, עֹומד היה ירּוׁשלים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד
קדׁש ּבית ּכנגד ּפניו מכּון ּבּמקּדׁש, עֹומד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש;
והמהּל הרּוחֹות, את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי סּומה, ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים.

ויתּפּלל. הּׁשכינה, ּכנגד לּבֹו יכּון - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבספינה
את „. לכּון צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקּון

זֹו ּבצד זֹו מּביט רגליו הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ּבּׁשמים; עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, ּפנּוי לּבֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלארץ;
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ועֹומד  הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו על ידיו ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּומּניח
יד  יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה רּבֹו, לפני על ּכעבד יו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ֲָָחלציו.
ּתחּלה ‰. מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ּומצּין ּתּקּון , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ

בבגדיו]עצמֹו לה'[מתקשט "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ
ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא קדׁש". ולא [גופיתו]ּבהדרת , ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻ

מגּלֹות ּברגלים ולא מגּלה. אנׁשי [יחפות]ּבראׁש ּדר אם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֻֻ
הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
מּפני  ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹּובכל
מתּפּלל  אבל ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ּבהן; טרּוד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלּבֹו
היה  הּיֹום. מצות ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ּבידֹו ּבלּולב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ּפחֹות  היה אם - הּתפּלה זמן והּגיע ראׁשֹו, על ְְְִִִִַַַַַָָָָֹמּׂשֹוי
ארּבעת  היה ּומתּפּלל; לאחֹוריו, מפׁשילֹו - קּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָמארּבעת
ּכל  ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ּגּבי על מּניחֹו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָקּבין
עטּופין  ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו ׁשּלא ותלמידיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהחכמים

.[בטליתם]
.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניו ּתּקּון ויחזיר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכנגד [לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין  ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן  אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
ּבתפּלה, העֹומד ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹאֹו
.Ê ויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ;לא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
.Á,האילן ּבראׁש אֹו ה ּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

ּומ  למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן וחֹוזרין והּגיע תּפללין, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָ
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;

ּבמקֹומן  מתּפללין?מתּפללין הן ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזונם]אם תמורת ּבלבד,[עובדים ְְִִִִַָָָ

עֹוׂשין  היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמתּפללין
יֹורדין  אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָּבׂשכרן,

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
.Ëּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ולא הׁשוית , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹ

ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפּלל
חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ּבלחׁש. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
זה  הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ּדעּתן  ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;

ִמּקֹולֹו.
.È ּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּבּתחּלה  ּובהֹודיה ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ראׁשֹונה ּבברכה - ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָּותפּלה
ּפסיעֹות ּובּסֹוף  ׁשלׁש ּופֹוסע ּכֹורע הּתפּלה, ּוכׁשּגֹומר . ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ואחר  עצמֹו, מּׂשמאל ׁשלֹום ונֹותן ּכֹורע; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹלאחֹוריו
הּכריעה. מן ראׁשֹו מגּביּה ּכ ואחר עצמֹו, מימין ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹּכ
ּוכׁשהּוא  ;'ּב'ברּו ּכֹורע הּכריעֹות, ּבארּבע ּכֹורע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּוכׁשהּוא
ּכהן  אבל ּבהדיֹוט. אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּׁשם. זֹוקף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזֹוקף,

ּב ּכל ּובסֹוף ּברכה, ּכל ּבתחּלת ּכֹורע - והּמלּגדֹול רכה; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּגֹומר  עד ראׁשֹו מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון -ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ְִָּתפּלתֹו.
.‡È הּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה

נֹותן  ,הּמל לפני עֹומד ׁשהּוא ּכלֹומר, ּפניו; ׁשּכנגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָימין
הּמל לׂשמאל ּכ ואחר הּמל לימין ׁשּיּפטר ׁשלֹום וקבעּו ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.הּמל מּלפני נפטרין ׁשּיהיּו ּכמֹו הּתפּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן
.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי - האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

ׁשחה [יבלטו] ואם ּכקׁשת; ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
חֹוׁשׁש. אינֹו - ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚È מּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכל חמיׁשית  ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים
אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
.„È ׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

קּד לעׂשֹות ה עֹוׂשה ואסּור הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשּתחויה
אם  אּלא ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעבֹודה
הּוא  מּטה אבל ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכן
להתּפּלל  לאדם ּומּתר ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּפניו

אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
.ÂË ּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג

הּׁשנה  ּבראׁש ולא וחנּכה ּובמֹועדֹות, חדׁשים ּבראׁשי ולא , ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻ
ולא  טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם  על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל  ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.

ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה

ו  ¤¤ּפרק
ּבׁשעה ‡. הּכנסת ּבית אח ֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור

אם  אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור
רּוחֹות  ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית אֹומר:היּו ׁשהרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבּתי 'ׁש ׁשני ּבעיר היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבֹו'. הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנסּיֹות,
ׁשאין  ּפי על ואף לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻואם
רֹודף  ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאחר
אבל ·. מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
להֹוסיף  רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת ‚. רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
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זה  ּכי ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשרתי
אּתה  ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּוא
ּוברא  ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹה'
ּומהן  ּפתּוחים מהן חלּולים, וחלּולים נקבים נקבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָבֹו
להתקּים  יכֹול אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָסתּומים,
ּומפליא  ּבׂשר כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ׁשעה ְֲִִֵֶַַָָָָָָָָאפּלּו

ֲַלעׂשֹות'.
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי  ׁשעׂשה הע ֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

גבר' מצעדי הּמכין אדםהעֹולם, ּומבר .ּברּו' - יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
אּתה  ּברּו' ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּתה
ה' אּתה ּברּו' עבד'; עׂשני ׁשּלא הע ֹולם, מל אלהינּו ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה'

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Ê ּכל מבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונה

הרי  ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
ּבגבּורה'; יׂשראל 'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשחגר
בינה'. לּׂשכוי 'הּנֹותן מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשמע

אֹותּה מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה .וכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Áמלּביׁש' ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?

ּביֹום  צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, הל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻערּמים';
רחיצה  ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה 'על הּכּפּורים מבר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבית  נכנס לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ידים', ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
ּברכֹות  ּבׁשאר וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכּסא,

ֵאּלּו.
.Ëזֹו אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

וטעּות  ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבבית
אם  אּלא ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא,

ּבּה. נתחּיב ְִֵֵַָּכן
.È ּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו  נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי  את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
ׁשמ יֹודעי לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוצאצאינּו
ּברּו' הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ְְְְִֵֵַַָָָָָָולֹומדי
העּמים  מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאּתה

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ְֵֶַַַָָָָָָונתן
.‡Èּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל

ּכהנים; ּברּכת לקרֹות העם ונהגּו ּתֹורה. מּדברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹקֹורא
מקֹומֹות  ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָויׁש
מן  אֹו הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ׁשּתיהן. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹורין

ְַַָהּבריתֹות.
.·È ּבכל ּתּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו

נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד לדוד", "ּתהּלה והן ויֹום, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיֹום

חכמים  ותּקנּו ּולאחריהן; לפניהן ּפסּוקים לקרֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהעם
לאחריהן, ּוברכה ׁשאמר', ּברּו' והיא הּזמירֹות, לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּברכה

ואחר 'יׁשּתּבח'. קרּית והיא וקֹורא ׁשמע, קרּית על מברך ּכ ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
ְַׁשמע.

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ויׁש'יׁשּתּבח', ׁשמע; על מברכין ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּתי  ׁשּקֹורין יחידים ויׁש האזינּו; ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות
הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות

.„Èלבר אדם הּיֹום חּיב ּבין יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵַַָָָָָָָ
ּברכֹות  ועׂשרים ׁשלׁש אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהּלילה.
ׁשחרית  ׁשמע קרּית ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה; ּבפרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמנינּו
מברך: ּבּציצית, ּוכׁשּמתעּטף וׁשּלאחריה; ׁשּלפניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה  מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל  ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע  ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת  הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים [ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂËוהֹוסיפּוּבּזמן ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
יתרֹות. ּברכֹות חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ'הּטֹוב
לא  אם וכן ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבתֹות
ּכל  יׁשן ׁשּלא ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתחּיב
וכּיֹוצא  הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹהּלילה,

ּפרֹות  ׁשל מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - .ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
.ÊË וחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?

מּפרי  ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
ׁשּמׁשלים  עד הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות ְְֵָָָמאה
.ÊÈּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן [פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומדּלג  ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּולאחריהן.

כו']הּקדּׁשה כבוד ברוך כו' קדוש קדוש מּברכה [קדוש ְְִַָָָֻ
חֹותם  ּוכׁשהּוא קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשֹונה
לתפּלה, ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ'ּגאל
על  ויּפל יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּומתּפּלל
יֹוׁשב, והּוא מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפניו,

לדוד" "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ּכפי ּבדברי ויתחּנן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
למעׂשיו. ויּפטר ְְֲִֵַָָֹּכחֹו,

.ÁÈ"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, מיּׁשב;ּובתפּלת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻ
נֹופל  - ּוכׁשּמׁשלים הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
ויּפטר  מעט, ויתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹעל

ְֲַָלמעׂשיו.
.ËÈ לפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת

לתפּלה  ּגאּלה וסֹומ מעּמד;ּולאחריה, ּומתּפּלל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
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צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ
אחת  ּבכל זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמֹוסיף

ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם אבל מהן. ׁשֹואל; ּתפּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
אחרֹונֹות. ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל ְְְְֲִִַַָָֹֹֹֹֹלא

ׁשּיטעם „. לאדם לֹו מלאכה אסּור ׁשּיעׂשה אֹו מאחר ּכלּום , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לא  וכן ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹׁשּיעלה
ּתפּלת  ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹיׁשּכים

טֹועם אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא [מעט]ׁשחרית. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
סֹועד  אינֹו אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה

למנחה. ְְִָָסמּו
אפּלּו‰. לּמרחץ, יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון

יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד מן [ייחלש]להּזיע, ויּבטל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּתפּלה;
הּדין  יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן ה ּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג [פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ויתעּסק  ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא  - מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּבּה

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק
.Âהּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל מּׁשּיּניח [שאם ? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

התחלת [סדין]מעּפרת ּומאימתי ּברּכיו. על הּסּפרין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט התחלת הּמרחץ? ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קֹוׁשרין. ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּברסקי?
ידיו; מּׁשּיּטל יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומאימתי
הּדין? התחלת ּומאימתי חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולבני

הּדּינים יֹוׁשבין,[בטליתם]מּׁשּיתעּטפּו היּו ואם ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי ְְֲִִִִִֵֶַַֹמּׁשּיתחילּו

.Ê רׁשּות הערב ׁשּתפּלת ּפי על אדם אף יבֹוא לא , ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמלאכּתֹו
ּכל  יׁשן ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - אתּפּלל' ּכ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר
אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּלילה;
מּפני  לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס להסּתּפר ּומּתר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁשן.
העם  ׁשרב הּמצ ּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו אּלא ּגזרּו ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
ּגזרּו לא מצ ּוי, ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ּבּיֹום; ׁשם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹנכנסין

ּבֹו.
.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה  ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
ּפֹוסק, אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָמלאכה

ּתפּלה  מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד העֹוסק ׁשּמצות וכל . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ְְְְְִִֵֵֵַָָּבצרכי

.Ë ס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹות אין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אבל ּבלבד  יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

הּוא עֹומד [תפילתו]ּפֹוסק היה יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה זרוע]ּבתפּלה, -[בעל ּכנגּדֹו ּבא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ועקרּבים  נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָיקּצר;
הּמקֹום  ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבאין

אינֹו להמית, ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ממיתין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהן
ֵּפֹוסק.

.È ּבּתפּלה חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ׁשּפטּור נׁשים איׁש וכל . ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ
אף  הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּקרּית

הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ז  ¤¤ּפרק
אחרֹות ‡. ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו

ליׁשן  למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון  יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל  רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
מּטתי  ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
עיני  והאירה ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

העֹולם' לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ;ּפן ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אנסּתּו·. ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא

ואחר  רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה
ייׁשן. ִַָּכ

.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ואּתה  בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה  ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
רּבֹון  אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
לפגרים  נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָּכל

.מתים' ִֵ
אלהינּו„. ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּתרנגֹול קֹול ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹּכׁשּׁשֹומע

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם, יֹום [תרנגול]מל ּבין להבין בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבגדיו ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ְְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּובין
- ראׁשֹו על סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּמים'. מלּביׁש העֹולם, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻמל
יׂשראל  עֹוטר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמבר
ה' אּתה ּברּו' :מבר - עיניו על ידיו ּכׁשּמעביר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבתפארה'.
- מּטתֹו על ּכׁשּיׁשב עורים'. ּפֹוקח העֹולם, מל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
אסּורים'. מּתיר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר
ּברּו' :מבר - הארץ על ּומּניחן הּמּטה מן רגליו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּמֹוריד
הּמים'. על הארץ רֹוקע העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
זֹוקף  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשעֹומד
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ידיו ּכׁשּנֹוטל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכפּופים'.

ּבמצוֹותי  קּדׁשנּו אׁשר ידים'.העֹולם, נטילת על וצּונּו ו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּפניו ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכׁשרֹוחץ
ה' מּלפני רצֹון יהי מעפעּפי; ּותנּומה מעיני ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמעביר
ּתרּגילני  ואל מצוה, לדבר ׁשּתרּגילני אבֹותי, ואלהי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאלהי
רע, יצר ּבי ּתׁשלט ואל טֹוב, יצר ּבי ותׁשלט עברה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלדבר
לחסד  לחן ותּתני ,ּבתֹורת חלקי ותּתן ,ּבמצוֹותי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּותחּזקני
טֹובים  חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ּובעיני ּבעיני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּולרחמים

טֹובים'. חסדים ּגֹומל ה', אּתה ּברּו ;ְֲִִִֵֶַָָָָמּלפני
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

קדֹוׁשים מכּבדים האדם]'התּכּבדּו את המלווין ,[המלאכים ְְְְִִִַָֻ
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זה  ּכי ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשרתי
אּתה  ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּוא
ּוברא  ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹה'
ּומהן  ּפתּוחים מהן חלּולים, וחלּולים נקבים נקבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָבֹו
להתקּים  יכֹול אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָסתּומים,
ּומפליא  ּבׂשר כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ׁשעה ְֲִִֵֶַַָָָָָָָָאפּלּו

ֲַלעׂשֹות'.
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי  ׁשעׂשה הע ֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

גבר' מצעדי הּמכין אדםהעֹולם, ּומבר .ּברּו' - יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
אּתה  ּברּו' ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּתה
ה' אּתה ּברּו' עבד'; עׂשני ׁשּלא הע ֹולם, מל אלהינּו ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה'

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Ê ּכל מבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונה

הרי  ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
ּבגבּורה'; יׂשראל 'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשחגר
בינה'. לּׂשכוי 'הּנֹותן מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשמע

אֹותּה מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה .וכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Áמלּביׁש' ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?

ּביֹום  צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, הל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻערּמים';
רחיצה  ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה 'על הּכּפּורים מבר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבית  נכנס לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ידים', ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
ּברכֹות  ּבׁשאר וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכּסא,

ֵאּלּו.
.Ëזֹו אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

וטעּות  ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבבית
אם  אּלא ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא,

ּבּה. נתחּיב ְִֵֵַָּכן
.È ּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו  נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי  את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
ׁשמ יֹודעי לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוצאצאינּו
ּברּו' הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ְְְְִֵֵַַָָָָָָולֹומדי
העּמים  מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאּתה

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ְֵֶַַַָָָָָָונתן
.‡Èּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל

ּכהנים; ּברּכת לקרֹות העם ונהגּו ּתֹורה. מּדברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹקֹורא
מקֹומֹות  ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָויׁש
מן  אֹו הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ׁשּתיהן. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹורין

ְַַָהּבריתֹות.
.·È ּבכל ּתּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו

נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד לדוד", "ּתהּלה והן ויֹום, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיֹום

חכמים  ותּקנּו ּולאחריהן; לפניהן ּפסּוקים לקרֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהעם
לאחריהן, ּוברכה ׁשאמר', ּברּו' והיא הּזמירֹות, לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּברכה

ואחר 'יׁשּתּבח'. קרּית והיא וקֹורא ׁשמע, קרּית על מברך ּכ ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
ְַׁשמע.

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ויׁש'יׁשּתּבח', ׁשמע; על מברכין ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּתי  ׁשּקֹורין יחידים ויׁש האזינּו; ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות
הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות

.„Èלבר אדם הּיֹום חּיב ּבין יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵַַָָָָָָָ
ּברכֹות  ועׂשרים ׁשלׁש אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהּלילה.
ׁשחרית  ׁשמע קרּית ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה; ּבפרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמנינּו
מברך: ּבּציצית, ּוכׁשּמתעּטף וׁשּלאחריה; ׁשּלפניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
ּבמצוֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה  מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל  ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע  ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת  הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים [ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂËוהֹוסיפּוּבּזמן ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
יתרֹות. ּברכֹות חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ'הּטֹוב
לא  אם וכן ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבתֹות
ּכל  יׁשן ׁשּלא ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתחּיב
וכּיֹוצא  הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹהּלילה,

ּפרֹות  ׁשל מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - .ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
.ÊË וחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?

מּפרי  ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
ׁשּמׁשלים  עד הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות ְְֵָָָמאה
.ÊÈּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן [פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומדּלג  ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּולאחריהן.

כו']הּקדּׁשה כבוד ברוך כו' קדוש קדוש מּברכה [קדוש ְְִַָָָֻ
חֹותם  ּוכׁשהּוא קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשֹונה
לתפּלה, ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ'ּגאל
על  ויּפל יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּומתּפּלל
יֹוׁשב, והּוא מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפניו,

לדוד" "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ּכפי ּבדברי ויתחּנן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
למעׂשיו. ויּפטר ְְֲִֵַָָֹּכחֹו,

.ÁÈ"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, מיּׁשב;ּובתפּלת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻ
נֹופל  - ּוכׁשּמׁשלים הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
ויּפטר  מעט, ויתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹעל

ְֲַָלמעׂשיו.
.ËÈ לפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת

לתפּלה  ּגאּלה וסֹומ מעּמד;ּולאחריה, ּומתּפּלל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
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ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשאר
ׁשּיפסע. ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפסיעֹות

לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
מי מתחיל את להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

ּכל  אחר 'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּברכה

חֹובתן. ידי יצאּו ְְְֵֶָָָָׁשּכבר
ׁשליׁשית „. ּבברכה קדּׁשה ׁשליח ואֹומר ׁשהּגיע וכיון ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

לּמקֹום  לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר  יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על  והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
ּבלבב  רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻלחצרֹות
מֹודים', 'מֹודים האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ְִִִֵֵֶַָָָָָׁשלם,

אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין
ּפניו ‰. על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ויּטה ואחר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
ואחר  מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻראׁשֹו
והן  ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹּכ
"ּתהּלה  רחּום", "והּוא ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָעֹונין
ּכ ואחר עּמֹו; קֹורין והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלדוד"
קדֹוׁש", "ואּתה ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹאֹומר
קדֹוׁש "קדֹוׁש עֹונין והן הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ"וקרא
ואֹומר  ּתרּגּום, הּקדּׁשה וקֹורא וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹֻקדֹוׁש"
לעֹולם  ימל "ה' ואֹומר ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ"וּתּׂשאני

לעם. להבין ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָועד",
.Â ּתרּגּומן עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻואּלּו

הּיֹום' 'סדר הּנקראין הן ּתחנּונים - ּבדברי מתחּנן ּכ ואחר . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכדרּכן, עֹונין ה עם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּובפסּוקי

ְְִִָונפטרין.
.Êיּקח ּכל ׁשּלא צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד  ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על ,האם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני  אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני  היּו ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצוֹות
ירּבה  לא וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהרחמים,
החזק  והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויין
ׁשל  ׁשבחיו סֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ

רּבנּו. מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש
.Á צּבּור ׁשליח אֹומר - "אׁשרי ּבמנחה רחּום", "והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָ

לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא
ואחר  ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻוהם
ׁשעׂשה  ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכ
ונֹופלין  והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשחרית,
מעט  ּומתחּנן והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹעל

וכל  קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיּׁשב
למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהעם

.Ë ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - "והּוא ּבערב ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
המבר ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרחּום",
ואחר  קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלעֹולם
אֹומר  - ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש. ּומת ּפללין עֹומדין הּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּכ
ערבית, רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָקּדיׁש,
ּברכֹות  יבר לא לפיכ חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי

להֹוציאֹו. ּכדי ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבּטלה,
.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

רם  ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ׁשבע,עם מתּפּלל אינֹו אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אּתה  ּברּו' אֹומר ּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
ואלהי  יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹה'
ברחמיו  קֹונה עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב,
אבֹות  מגן הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשמים
ּכמֹוהּו, ׁשאין הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבדברֹו,
לפניו  להם; להניח רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּמניח
מעֹון  ּתמיד, יֹום ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנעבד
ּומניח  הּׁשּבת ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּברכֹות,
אלהינּו בראׁשית; למעׂשה זכר ענג, מדּׁשני לעם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֻֻּבקדּׁשה
ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמקּדׁש
.‡Èלהתּפּלל ולּמה ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ולא  לבֹוא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי  ויבֹוא הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהׁשלים
ּכל  ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָסּכנה.

עּמהן  ויצא הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד .העם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.·È,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה  לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי .ּבלבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
.‚È ּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מּוסף  ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואֹומר
ּתפּלת  אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבקֹול
אחר  ּתחנּונים ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻמּוסף,

הּימים  ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלת ּתפּלת קדם אֹותּה אֹומר אּלא , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיֹום  סדר ואֹומר לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמנחה.
וחֹוזר  מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ְְְְְִִִִֵַַַַָָּומׁשמיע
.„Èמֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹום ּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

מּוסף  ּתפּלת אחר אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי . ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

י  ¤¤ּפרק
ּבכּונה ‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מי  .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
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ּתפּלת  אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
אחר  'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻערבית,
ׁשּתיהן  והרי לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ'ּגאל

ארּכה. אחת ְֲִַַָָָֻּכברכה

ה'תשע"ג  אדר י"ח חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּתמיד ‡. נׁשמעת הּצּבּור חּטאים,ּתפּלת ּבהן היּו ואפּלּו ; ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין
ּכל  יחידי, יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף אדם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹצרי
ויעריב  אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ׁשּיכֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמן
אּלא  עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין הּכנסת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבית
ואינֹו ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבבית

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל לתֹוכּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָנכנס
ׁשּנאמר ·. הּכנסת, לבית לרּוץ נרּדפה,ּומצוה "ונדעה : ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפסיעה  יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס  הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים [לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול‚. הּמדרׁש וחכמים [בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
רם,„. ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד

ּגדֹולים  מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. ּובני והּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹ
מהם  אחד צּבּור ּוׁשליח ּכבר חֹורין, מקצתן היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

והּוא, עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהתּפּללּו
ולא  קדּׁשה, אֹומרין אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּיהיּו
מפטירין  ולא ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹוראין

ּבעׂשרה. אּלא ְֲִִֶַַָָָּבּנביאים,
ׁשמע‰. ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפני וכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלא ואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה לציבור ּבעׂשרה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ברכות ּבעׂשרה;את אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְֲִִֵֶַַָָָ
מן  והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין הּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואין
ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ׁשּכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין.
וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו לעדה", מתי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ"עד

.Â,מּיׂשראל עדה ּבתֹו א ּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוכל
- הּדברים אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ׁשא  ּפי על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו ין אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר. יגמרּו - ְְְִִַַָָרּׁשאין

.Ê צּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי
ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכל עּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

-אורכה] ּבּקטּנה ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר
מצטרפין. אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמצטרפין;
חֹובתן; ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָצּבּור

ידי  יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָצּבּור
אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻחֹובתן,

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש היא [מחיצות]מּפני הרי ּומּכאן, מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אּלא  הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּכמפלגת

זוית ּכקרן היא ׁשּלּה.[פינה]הרי ְֲִִֵֶֶֶָָ
.Á ולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל  מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
מּפני  רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה  מפלגת .ׁשהיא ְִִֶֶֶֶָֻ
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל  אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
ידי  יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבמי

עצמֹו. ּבתפּלת אּלא ְְִִֶַַָָחֹובתֹו
.È,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים הּׁשנה,ּבּמה מראׁש חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

צּבּור  ׁשליח אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָויֹום
מּפני  יֹודע, ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמֹוציא
לכּון  יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻׁשהן
ּבׁשני  הּיֹודע, רצה אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעּתן
חֹובתֹו ידי להֹוציאֹו צּבּור ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹימים

ּבידֹו הרׁשּות -. ְְָָ
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין  ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא  ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
ׁשליח  יהא לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמּלא

ׁשמע על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני [מברך צּבּור, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את ׁשלׁשכש"ץ אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנה. ְֵֶָָעׂשרה
.·È עין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ,וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אין  - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו  אחד ממּנה והרב צ ּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
.‚Èצּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

ׁשמע, על ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינֹו

ט  ¤¤ּפרק
יֹוׁשבין ‡. העם ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ,סדר ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּומתחיל  העם; ּבאמצע ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשליח
'מבר רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואֹומר
'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל
לעֹולם  ,המבר ה' ּברּו' אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

רם ּבקֹול ׁשמע על ּופֹורס ּומתחיל שלפני ועד'. ברכות [מברך ְְְִֵֶַַַָָ
לברק"ש] והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונין והן ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

יׂשראל'. 'ּגאל ׁשּמבר עד עּמֹו, קֹורא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקרֹות
ּבלחׁש,·. ּומתּפללין מ ּיד, עֹומדין יֹודעוהּכל ׁשאינֹו ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּי עד וׁשֹותק עֹומד עם להתּפּלל, ּבלחׁש צּבּור ׁשליח תּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
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ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשאר
ׁשּיפסע. ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפסיעֹות

לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
מי מתחיל את להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

ּכל  אחר 'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּברכה

חֹובתן. ידי יצאּו ְְְֵֶָָָָׁשּכבר
ׁשליׁשית „. ּבברכה קדּׁשה ׁשליח ואֹומר ׁשהּגיע וכיון ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

לּמקֹום  לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר  יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים
על  והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
ּבלבב  רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻלחצרֹות
מֹודים', 'מֹודים האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ְִִִֵֵֶַָָָָָׁשלם,

אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין
ּפניו ‰. על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ויּטה ואחר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
ואחר  מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻראׁשֹו
והן  ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹּכ
"ּתהּלה  רחּום", "והּוא ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָעֹונין
ּכ ואחר עּמֹו; קֹורין והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלדוד"
קדֹוׁש", "ואּתה ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹאֹומר
קדֹוׁש "קדֹוׁש עֹונין והן הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ"וקרא
ואֹומר  ּתרּגּום, הּקדּׁשה וקֹורא וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹֻקדֹוׁש"
לעֹולם  ימל "ה' ואֹומר ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ"וּתּׂשאני

לעם. להבין ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָועד",
.Â ּתרּגּומן עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻואּלּו

הּיֹום' 'סדר הּנקראין הן ּתחנּונים - ּבדברי מתחּנן ּכ ואחר . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכדרּכן, עֹונין ה עם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּובפסּוקי

ְְִִָונפטרין.
.Êיּקח ּכל ׁשּלא צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד  ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על ,האם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני  אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני  היּו ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצוֹות
ירּבה  לא וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהרחמים,
החזק  והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויין
ׁשל  ׁשבחיו סֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ

רּבנּו. מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש
.Á צּבּור ׁשליח אֹומר - "אׁשרי ּבמנחה רחּום", "והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָ

לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא
ואחר  ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻוהם
ׁשעׂשה  ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכ
ונֹופלין  והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשחרית,
מעט  ּומתחּנן והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹעל

וכל  קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיּׁשב
למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהעם

.Ë ואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - "והּוא ּבערב ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
המבר ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרחּום",
ואחר  קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלעֹולם
אֹומר  - ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש. ּומת ּפללין עֹומדין הּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּכ
ערבית, רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָקּדיׁש,
ּברכֹות  יבר לא לפיכ חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי

להֹוציאֹו. ּכדי ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבּטלה,
.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

רם  ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ׁשבע,עם מתּפּלל אינֹו אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
אּתה  ּברּו' אֹומר ּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
ואלהי  יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹה'
ברחמיו  קֹונה עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב,
אבֹות  מגן הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשמים
ּכמֹוהּו, ׁשאין הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבדברֹו,
לפניו  להם; להניח רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּמניח
מעֹון  ּתמיד, יֹום ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנעבד
ּומניח  הּׁשּבת ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּברכֹות,
אלהינּו בראׁשית; למעׂשה זכר ענג, מדּׁשני לעם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֻֻּבקדּׁשה
ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמקּדׁש
.‡Èלהתּפּלל ולּמה ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ולא  לבֹוא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי  ויבֹוא הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהׁשלים
ּכל  ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָסּכנה.

עּמהן  ויצא הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד .העם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.·È,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה  לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי .ּבלבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
.‚È ּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מּוסף  ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואֹומר
ּתפּלת  אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבקֹול
אחר  ּתחנּונים ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻמּוסף,

הּימים  ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלת ּתפּלת קדם אֹותּה אֹומר אּלא , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיֹום  סדר ואֹומר לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמנחה.
וחֹוזר  מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ְְְְְִִִִֵַַַַָָּומׁשמיע
.„Èמֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹום ּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

מּוסף  ּתפּלת אחר אחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי . ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

י  ¤¤ּפרק
ּבכּונה ‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

מי  .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
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ה'תשע"ג  אדר י"ט שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּבית ‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכל

ּתפּלה  עת ּבכל לתפּלה ּבֹו הּנקרא ׁשּיּכנסּו הּוא זה, ּומקֹום ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  להן לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'ּבית

ּוכתּובים. נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָהּכנסת,
ׁשל ·. ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין

עד  אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית  את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".

היכל ׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמתּפללין  ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל  מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
הּבית ‚. ּבאמצע ּבימה הּקֹורא ּומעמידין עליה ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשמעּו ּכדי - ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּתֹורה
מעמידין  ּתֹורה, ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלן.

ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, ּופניה [כלפי]אֹותּה ההיכל, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
העם. ְֵַָָּכלּפי

ּופניהן „. יֹוׁשבין הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ׁשּורה  יֹוׁשבין העם וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכלּפי
עד  ׁשּלפניה, הּׁשּורה לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפני
ּפני  ּוכלפני הּזקנים ּוכלפני הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיהיּו

לפני הּתבה  ּבארץ עֹומד לּתפּלה, עֹומד צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
העם. ּכׁשאר הּקדׁש, ּכלפני ּופניו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּתבה,

מכּבדין ‰. ּכבֹוד, ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּתי
אֹותן[מטאטאין] ּומרּבצין מים]אֹותן ּכל [מזלפין ונהגּו . ְְְֲִַָָָָ

ּובמערב ּבספרד התיכון]יׂשראל לים שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ
הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּבבּתי [א"י]וארץ עׁשׁשּיֹות להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּובערי  עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכנסּיֹות,
הנוצרים]אדֹום הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְֱִִַַָ

.Â,ראׁש קּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתי
והתל ׂשחֹוק ּבהן,[הוללות]ּכגֹון אֹוכלין ואין ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין מטּילין [מתקשטים]ואין ואין ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבּגׁשמים  ולא החּמה, מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
ולׁשּתֹות  לאכל מּתרין - ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּפני

מּדחק .[כשמוכרחים]ּבהן ִֶַָֹ
.Ê חׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין חׁשּבֹונֹות ואין היּו ּכן אם אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשל
ׁשם  ׁשּיהיה ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּובאין  מתקּבצין העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהסּפד

ְִָָּבגללן.
.Á לא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
הּדר מצוה.לקרב לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Ë- חברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יקרא [הלכה]יּכנס, ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

יֹודע, אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹחברֹו,
ּבֹו'; קֹורא ׁשאּתה ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיאמר
ׁשם  ׁשהיׁשיבה יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו

."בית יֹוׁשבי "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעסקי
.È לצאת לֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו להּכנס ּבּפתח לאדם ּומּתר ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת גופו]לבית על .[כשגופיה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

הּכנסת. ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואם
.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפי עֹומדין  על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּבהן  ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן

ורּבּוץ מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ [טאטוא ּביּׁשּובן, ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻ
ּבהן ה]ושטיפ  עלּו אֹותן. מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבמקֹומן, אֹותן מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹעׂשבים,
לבנֹותן. ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכדי

.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין
ׁשּמא  - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום

יבנּו ולא אנס, ּדבר להן כמעט].יארע אחד [אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבֹונה - הּיׁשן.[כותל]מּמּנּו סֹותר ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

.‚È אם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו ס ֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו

ּובּלילה  ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו הּׁשעה,ּומתחילין ּתדחק ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
חרב. ְִֵֵָָויּׁשאר

.„È ּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר
הּכנסת  ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין הּמדרׁשהּמדרׁש, ּבית ׁשּקדּׁשת , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻיתרה
ּתבה  ּבדמיו לּקח להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכן

מטּפחֹות[לס"ת] ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו [מעילים]; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתיק לֹוקחין [בית]אֹו ּתיק, אֹו מטּפחֹות מכרּו ּתֹורה; לספר ְְְְִִִִֵֶָָָ

חּמׁשין נפרדים]ּבדמיו תורה חומשי חמשה של ;[גליונות ְִָָָֻ
ּתֹורה  ספר מכרּו אם אבל ּתֹורה. ספר לֹוקחין חּמׁשין, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמכרּו
קדּׁשה  ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין -ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבמֹותריהן וכן ּתֹורה. ספר מּקדּׁשת ממה למעלה הכסף [מותר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.שמכרו]

.ÂË ּבית אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו ּתֹורה,הּכנסת, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מּקדּׁשה  אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻורצּו
ּׁשּגבּו מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻקּלה

ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּכלי לעׂשֹותֹו וכל . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, הארֹון [וילון]ּבית ׁשעל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליהן, התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּניחין
הּתנאי. ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי

.ÊË ּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה
הּכפר  ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן  רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,
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ואם  לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה  חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת ["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשליח  וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה
הּוא  זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור

ֵחֹוזר.
אני ·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח  מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא  רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר  ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה .ׁשאם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
וׁשהה ‚. יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליח

ּתחּתיו  אחר יעמד - אין ׁשעה הּמינים, ּבברּכת טעה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
מינּות  ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹממּתינין
ּבּה, התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה

ׁשעה.ממּתינין ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן

האמצעּיֹות  מן ּבאחת טעה אם טעה הראׁשֹון, אם אבל ; ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ
טעה  ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבאחת

העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּבאחת
צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:

עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
יעבר  לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש .מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

.Â חֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
ׁשהיא  ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,

ּתפּלת נדבה; ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
התּפּלל  ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנדבה,
- ערבית ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּדעת  על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
.Ê יצא ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה והּוא מי נזּכר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומתּפּלל  וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל
אם  וכן הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה מּוסף,[במחשבה]הׁשלים ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד  טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹוזר

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.Á ולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר  אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' .'מֹוריד ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
חֹוזר  - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
הּטל  ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלראׁש;

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו ְֱִֵֶַָָָָנעצר,
.Ë קדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ואם 'ׁשֹומע . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ואם  הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר

ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא
.È ׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה

ׁשהׁשלים  אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,

ּתחנּונים  ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,
ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר [כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ

לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים
.‡È ּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה

- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה
חֹוזר  אינֹו הזּכיר, לא .אם ְִִִֵֵֹ

.·È חֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
חּוץ  רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
הזּכיר  ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית

אֹותֹו מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' מּפני 'יעלה , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבּה מזּכיר ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטרח

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.‚È- הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים טעה עׂשרת ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר  ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל  הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר  ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
.„È קדם נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹטעה

אחר  נזּכר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ'ׁשֹומע
לחזר  צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', מי 'ׁשֹומע וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ּבתפּלת ׁשּלא ' ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֻ

ואם  צּבּור. ואחד יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתענית
אּתה  ּכי וכּו' אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנזּכר
לרצֹון  "יהיּו צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹומע

פי". ְִִֵאמרי
.ÂË ערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה  התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשל  ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשּבת

ּבּׁשנּיה  מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל הבּדיל חֹול, ואם : ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
לא  אם אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן,
ּתפּלה  ּומתּפּלל חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהבּדיל
ׁשהקּדימּה מּפני לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשליׁשית,
ּתפּלֹות, ׁשּתי הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָלּתפּלה
יׁשהה  אּלא זֹו; אחר זֹו יתּפּלל לא - ּומּוסף ׁשחרית ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאפּלּו

ׁשּתתחֹונן ּכדי לתפּלה, ּתפּלה עליו.[תתיישב]ּבין ּדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
.ÊË לתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור, לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור

ּבלחׁשהּצּבּור  מתּפללין צּבּור ּומצא הּכנסת, לבית הּנכנס . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
יכֹול אם צּבּור - ׁשליח יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ

צּבּור  ׁשליח ׁשּיּגיע עד ימּתין לאו, ואם יתּפּלל. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻלקדּׁשה,
עד  ּבמּלה, מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם הּקדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה; צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻֻׁשּיּגיע

ׁשאר קדם ּומתּפּלל להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ולא  יפסיק, לא - לקדּׁשה צּבּור ׁשליח והּגיע צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליח
רּבה  ׁשמיּה יהא 'אמן, יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻיענה
ּבׁשאר  לֹומר, צרי ואין הּתפּלה; ּבאמצע והּוא ,'ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר

ְָּברכֹות.
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ה'תשע"ג  אדר י"ט שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּבית ‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכל

ּתפּלה  עת ּבכל לתפּלה ּבֹו הּנקרא ׁשּיּכנסּו הּוא זה, ּומקֹום ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבית  להן לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'ּבית

ּוכתּובים. נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָהּכנסת,
ׁשל ·. ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין

עד  אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית  את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".

היכל ׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמתּפללין  ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל  מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
הּבית ‚. ּבאמצע ּבימה הּקֹורא ּומעמידין עליה ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשמעּו ּכדי - ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּתֹורה
מעמידין  ּתֹורה, ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלן.

ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, ּופניה [כלפי]אֹותּה ההיכל, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
העם. ְֵַָָּכלּפי

ּופניהן „. יֹוׁשבין הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ׁשּורה  יֹוׁשבין העם וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכלּפי
עד  ׁשּלפניה, הּׁשּורה לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפני
ּפני  ּוכלפני הּזקנים ּוכלפני הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיהיּו

לפני הּתבה  ּבארץ עֹומד לּתפּלה, עֹומד צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
העם. ּכׁשאר הּקדׁש, ּכלפני ּופניו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּתבה,

מכּבדין ‰. ּכבֹוד, ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּתי
אֹותן[מטאטאין] ּומרּבצין מים]אֹותן ּכל [מזלפין ונהגּו . ְְְֲִַָָָָ

ּובמערב ּבספרד התיכון]יׂשראל לים שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ
הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּבבּתי [א"י]וארץ עׁשׁשּיֹות להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּובערי  עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכנסּיֹות,
הנוצרים]אדֹום הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְֱִִַַָ

.Â,ראׁש קּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתי
והתל ׂשחֹוק ּבהן,[הוללות]ּכגֹון אֹוכלין ואין ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין מטּילין [מתקשטים]ואין ואין ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבּגׁשמים  ולא החּמה, מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
ולׁשּתֹות  לאכל מּתרין - ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּפני

מּדחק .[כשמוכרחים]ּבהן ִֶַָֹ
.Ê חׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין חׁשּבֹונֹות ואין היּו ּכן אם אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשל
ׁשם  ׁשּיהיה ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּובאין  מתקּבצין העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהסּפד

ְִָָּבגללן.
.Á לא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
הּדר מצוה.לקרב לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Ë- חברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יקרא [הלכה]יּכנס, ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

יֹודע, אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹחברֹו,
ּבֹו'; קֹורא ׁשאּתה ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיאמר
ׁשם  ׁשהיׁשיבה יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו

."בית יֹוׁשבי "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעסקי
.È לצאת לֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו להּכנס ּבּפתח לאדם ּומּתר ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת גופו]לבית על .[כשגופיה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

הּכנסת. ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואם
.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפי עֹומדין  על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּבהן  ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן

ורּבּוץ מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ [טאטוא ּביּׁשּובן, ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻ
ּבהן ה]ושטיפ  עלּו אֹותן. מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבמקֹומן, אֹותן מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹעׂשבים,
לבנֹותן. ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכדי

.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין
ׁשּמא  - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום

יבנּו ולא אנס, ּדבר להן כמעט].יארע אחד [אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבֹונה - הּיׁשן.[כותל]מּמּנּו סֹותר ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

.‚È אם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו ס ֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו

ּובּלילה  ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו הּׁשעה,ּומתחילין ּתדחק ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
חרב. ְִֵֵָָויּׁשאר

.„È ּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר
הּכנסת  ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין הּמדרׁשהּמדרׁש, ּבית ׁשּקדּׁשת , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻיתרה
ּתבה  ּבדמיו לּקח להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכן

מטּפחֹות[לס"ת] ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו [מעילים]; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתיק לֹוקחין [בית]אֹו ּתיק, אֹו מטּפחֹות מכרּו ּתֹורה; לספר ְְְְִִִִֵֶָָָ

חּמׁשין נפרדים]ּבדמיו תורה חומשי חמשה של ;[גליונות ְִָָָֻ
ּתֹורה  ספר מכרּו אם אבל ּתֹורה. ספר לֹוקחין חּמׁשין, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמכרּו
קדּׁשה  ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין -ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבמֹותריהן וכן ּתֹורה. ספר מּקדּׁשת ממה למעלה הכסף [מותר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.שמכרו]

.ÂË ּבית אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו ּתֹורה,הּכנסת, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מּקדּׁשה  אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻורצּו
ּׁשּגבּו מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻקּלה

ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּכלי לעׂשֹותֹו וכל . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, הארֹון [וילון]ּבית ׁשעל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליהן, התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּניחין
הּתנאי. ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי

.ÊË ּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה
הּכפר  ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן  רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,
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רּׁשאי  הּקֹורא ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלתרּגם,
ואין  המתרּגם. מּפי הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלקרֹות
ּביראה  עֹומד אּלא לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהמתרּגם
הּקֹורא  ואין ּפה. על אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואימה;
ּבּתֹורה'. ּכתּוב 'ּתרּגּום יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻרּׁשאי

ידי על מתרּגם בחשיבות]הּגדֹול[קריאת]והּקטן וגדול ,[קטן ְְְְֵֵַַַַָָָ
המתרּגמין  יהיּו ולא קטן. ידי על ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואין

מתרּגם. ואחד קֹורא אחד אּלא ּכאחד, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים
.·È ּבצּבּור מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ראּובן,ולא מעׂשה : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את  ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

מּתרּגמ  ולא נקראין, - ּבמקֹום העם" אמנֹון, ּובמעׂשה ין. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

.‚Èאפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
לפניו  ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, יפטיר ׁשלׁשה ולא ; ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ועׂשרים  מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,
ׁשלם ואם אינֹו[הסתיים]ּפּסּוקין; מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ואף  ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ואם .ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָצרי
ׁשנים  ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ׁשּלא ּפי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מּנביא  מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמתרּגמין.
ׁשּלא  ּובלבד - ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלנביא,
ּבּדּלּוג  יׁשהה לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹידּלג

ּכדי זמן]אּלא ּתרּגּומֹו.[שיעור המתרּגם ׁשּיׁשלים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
.„È,ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ׁשלׁשה  היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתרּגם
ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש אחד [ענינים]ּפסּוקין אּלא לּתרּגמן יקרא לא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

.אחד  ֶָ
.ÂËמבר ּבּנביא, אּתה הּמפטיר ּברּו' אחת: ּברכה לפניו ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

ּומבר טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל  ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים'; 'ּבֹונה ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָהּנאמן
ּכענין  ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
חדׁש ראׁש חל אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
זֹו, ּבברכה חדׁש ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוחֹותם
.ÊËהּקֹוראין הן קֹוראין [בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

אין  חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָׁשבעה;
חדׁשים  ּבראׁשי עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָּפֹוחתין
הּכּפּורים  ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּובחּלֹו
ּופּורים  ּובחנּכה ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמנחה,
קֹוראין  ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּבׁשחרית,

עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשלׁשה:
.ÊÈ הּצּבּור ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא הּיֹודעאּׁשה קטן . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וכן  הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הפסיק  ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי הּמנין, מן עֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמפטיר
עֹולה  אינֹו הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשליח

הקוראים] למנין לקרֹות [המפטיר יֹודע ּבהן היה ׁשּלא צּבּור .ְִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשנּיה  וקֹורא וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹּוׁשליׁשית,

.ÁÈ,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל
יׂשראל  עם ואחריו ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהּוא  מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר  ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ËÈ יׂשראל עֹולה ּכהן, ׁשם ּכלל.אין לוי אחריו יעלה ולא ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּפעם  וקֹורא עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאין
ׁשּמא  אחר, ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשנּיה
לא  וכן אחר'. ּכהן עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹיאמרּו:

ּפסּול'. מּׁשניהן 'אחד יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיקרא
.Îּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּתפּלת
מן  אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר

ּבּתֹורה  וקֹורין ועֹולין ּתֹורה הּצּבּור, ספר מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלמקֹומֹו,
הּמפטיר; ׁשּיעלה קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהן

הּמפטיר. אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָויׁש
.‡Î ׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור קּדיׁש,["ובא אֹומר , ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
קּדיׁש, ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ְְְִִִִֵֵֶַַָּומֹוציא
ּכ ואחר ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא  טֹוב, ּביֹום אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
.·Î אֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר  ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין  והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל .ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין עצמו]אין בפני חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

הּצּבּור  ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ּתֹורה ּבבּתי ספר ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להיֹותן  עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ענינים, ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹעֹומדין
אחד  ענין אחד איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹמֹוציאין

ּפגּוםּבׁשּתי ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּולפיכּתֹורֹות, היה, ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשני'. ִֵַָָקרא

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירה ּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ

מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על [מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין  הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד  אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

יג  ¤¤ּפרק
הּתֹורה ‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
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ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. גדולות]למכרֹו, [ערים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ויתּפּלל  ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ואין  יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו

לעֹולם. אֹותֹו ְְִָמֹוכרין
.ÊÈ לבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספר  אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא  אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
ולא  העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻמרחץ,

הּמים  ּבית ולא הּטבילה, טֹובי ּבית ׁשבעה התנּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר

מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא
.ÁÈ העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

ּוכׁשּלֹוקחין  חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה  מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו הּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .חּלין ְְְְֲִִִֶֶַַֻ
.ËÈ אדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי  ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא  זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכן נתנּוה  אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ולּתן  ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן, אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמּתנה
ּבהניה  אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאסּור,

ּכדמים. ְִִֶָׁשהיא
.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת  ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע  ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל

-לתפּלה  לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאין

ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעראי

יב  ¤¤ּפרק
ליׂשראל ‡. להן ּתּקן רּבנּו ּבּתֹורה מׁשה קֹורין ׁשּיהיּו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחרים קֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות  יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
חדׁשים  ּובראׁשי ּופּורים,ּובמֹועדים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, , ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻ

וׁשבּוע ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּבּנביא,ּובׁשני מפטירין ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאב  ּובתׁשעה הּכּפּורים ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאּלא

ְִַּבלבד.

ּגדֹולים ‚. אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין
חֹורין  ו"וידּבר"ּבני ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ

אנׁשים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹעֹולה
ּבפרׁשה מתחילין ואין [חדשה]ואין ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ

הּקֹורא  יקרא ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹמּניחין
ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ְְִִָָֹּפחֹות

ׁשלׁשה „. קֹוראין ׁשנים ּפס ּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,

מׁשּבח  זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, .אֹו ְְֲֲִֵֶֶַָָֻ
ואחד ‰. אחד ּומּביט ּכל ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום
ועד'; לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹהמבר
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
ה', אּתה ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
עד  קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָנֹותן
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁשלים
עֹולם  חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
.Â מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזירין הּצּבּור  - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא . ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ
אּלא  ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
ויתחיל  ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחד

ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּמקֹום
.Ê ׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין

הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו -[שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּבהן  ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא [עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,

.Áיׁש אחד,[מותר]הּקֹורא, ּבענין למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אל  אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון
מן  ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;

ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו [שיעור הּכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּפסּוק.זמן] ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים

.Ëאפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
לּבן  ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר

קֹורא  ּׁשהּוא ספר למה אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה [מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ

לאיׁש איׁש ּבין לצאת ּומּתר קֹורא. עליה ׁשהּקֹורא [בין ְִִֵֵֵֵֶַָָֻ
-לעליה] אּמנּותֹו ותֹורתֹו ּתמיד, ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי .ְִִֵֶַָָָָֻ

ּבּתֹורה. קֹורא ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמּתר
.È מה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

הּדברים  ענין העם ׁשּיבינּו ּכדי - ּבּתֹורה קֹורא .ּׁשהּקֹורא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיתרּגם עד וׁשֹותק ּבלבד, אחד ּפסּוק קֹורא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקֹורא
לקרֹות  רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא וחֹוזר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻהּתרּגמן;

אחד. מּפסּוק יתר ְְִֵֶַָָָָֻלּתרּגמן
.‡È ולא המתרּגם, מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַֹאין

הּקֹורא  מן יֹותר קֹולֹו המתרּגם רּׁשאי יגּביּה המתרּגם ואין . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַ
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רּׁשאי  הּקֹורא ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלתרּגם,
ואין  המתרּגם. מּפי הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלקרֹות
ּביראה  עֹומד אּלא לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהמתרּגם
הּקֹורא  ואין ּפה. על אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואימה;
ּבּתֹורה'. ּכתּוב 'ּתרּגּום יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻרּׁשאי

ידי על מתרּגם בחשיבות]הּגדֹול[קריאת]והּקטן וגדול ,[קטן ְְְְֵֵַַַַָָָ
המתרּגמין  יהיּו ולא קטן. ידי על ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואין

מתרּגם. ואחד קֹורא אחד אּלא ּכאחד, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים
.·È ּבצּבּור מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ראּובן,ולא מעׂשה : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את  ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

מּתרּגמ  ולא נקראין, - ּבמקֹום העם" אמנֹון, ּובמעׂשה ין. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

.‚Èאפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
לפניו  ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, יפטיר ׁשלׁשה ולא ; ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ועׂשרים  מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,
ׁשלם ואם אינֹו[הסתיים]ּפּסּוקין; מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ואף  ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ואם .ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָצרי
ׁשנים  ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ׁשּלא ּפי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מּנביא  מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמתרּגמין.
ׁשּלא  ּובלבד - ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלנביא,
ּבּדּלּוג  יׁשהה לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹידּלג

ּכדי זמן]אּלא ּתרּגּומֹו.[שיעור המתרּגם ׁשּיׁשלים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
.„È,ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ׁשלׁשה  היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתרּגם
ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש אחד [ענינים]ּפסּוקין אּלא לּתרּגמן יקרא לא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

.אחד  ֶָ
.ÂËמבר ּבּנביא, אּתה הּמפטיר ּברּו' אחת: ּברכה לפניו ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

ּומבר טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל  ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים'; 'ּבֹונה ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָהּנאמן
ּכענין  ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
חדׁש ראׁש חל אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
זֹו, ּבברכה חדׁש ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוחֹותם
.ÊËהּקֹוראין הן קֹוראין [בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

אין  חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָׁשבעה;
חדׁשים  ּבראׁשי עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָּפֹוחתין
הּכּפּורים  ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּובחּלֹו
ּופּורים  ּובחנּכה ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמנחה,
קֹוראין  ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּבׁשחרית,

עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשלׁשה:
.ÊÈ הּצּבּור ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא הּיֹודעאּׁשה קטן . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וכן  הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הפסיק  ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי הּמנין, מן עֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמפטיר
עֹולה  אינֹו הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשליח

הקוראים] למנין לקרֹות [המפטיר יֹודע ּבהן היה ׁשּלא צּבּור .ְִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשנּיה  וקֹורא וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹּוׁשליׁשית,

.ÁÈ,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל
יׂשראל  עם ואחריו ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהּוא  מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר  ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ËÈ יׂשראל עֹולה ּכהן, ׁשם ּכלל.אין לוי אחריו יעלה ולא ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּפעם  וקֹורא עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאין
ׁשּמא  אחר, ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשנּיה
לא  וכן אחר'. ּכהן עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹיאמרּו:

ּפסּול'. מּׁשניהן 'אחד יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיקרא
.Îּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּתפּלת
מן  אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר

ּבּתֹורה  וקֹורין ועֹולין ּתֹורה הּצּבּור, ספר מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלמקֹומֹו,
הּמפטיר; ׁשּיעלה קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהן

הּמפטיר. אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָויׁש
.‡Î ׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור קּדיׁש,["ובא אֹומר , ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
קּדיׁש, ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ְְְִִִִֵֵֶַַָּומֹוציא
ּכ ואחר ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא  טֹוב, ּביֹום אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
.·Î אֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר  ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין  והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל .ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין עצמו]אין בפני חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

הּצּבּור  ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ּתֹורה ּבבּתי ספר ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להיֹותן  עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ענינים, ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹעֹומדין
אחד  ענין אחד איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹמֹוציאין

ּפגּוםּבׁשּתי ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּולפיכּתֹורֹות, היה, ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשני'. ִֵַָָקרא

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירה ּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ

מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על [מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין  הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד  אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

יג  ¤¤ּפרק
הּתֹורה ‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
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קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהֹוציאּו
ּוכבר  קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר הּׁשני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומֹוציא

ׁשּקֹורא אמרנּו אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ׁשהּמנהג , ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר לעֹולם, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמׁשלים

.ÊË ּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת
ׁשּבת  ּבאֹותּה קֹורין אלי";ּבסּכֹות, אמר אּתה "ראה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין
גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,

.ÊÈ סֹוף ּבחנּכה עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻ
נׂשיא  קרּבן קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָקרּבן
הּׁשמיני  מּיֹום קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַׁשהקריב
ׁשל  ּבׁשּבת ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
מפטירין  ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻחנּכה,
ׁשלמה. ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
קֹורין  ּבפּורים, ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻוהּקֹורא

עמלק". "וּיבא ְֲֲִֵַַָָֹּבׁשחרית
.ÁÈ ּבאב ּבנים"ּבתׁשעה תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין , ְְְְֲִִִִִִַָָָ

מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
על  מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָקֹורא
ׁשּגֹוזרין  ּובתענּיֹות ."עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ל ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹמ"ּפסל
ּבהן, וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹותן

ּוקללֹות ּברכֹות בחוקותי]קֹורין העם [שבפ' ׁשּיׁשּובּו ּכדי , ְְְִֵֶָָָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו לבבם ְְְְְִִֶַָָָָויּכנע

.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ּתֹוכחה  ּבדברי ׁשּבתֹות , מפטירין ּבׁשלׁש ראׁשֹונה, ׁשּבת - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

"איכה  ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
מפטירין  ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהיתה
מפטירין  להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". נחמּו, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ"נחמּו
הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבנחמֹות
"ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹוׁשּבת

ְִֵָיׂשראל".
.Î ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ּבפרׁשת ראׁש קֹורין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

חדׁש ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשקלים,
הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות השבוע]אדר ּבערב [באמצע ואפּלּו , ְְְֲֲִִֶֶַַַָָ

ׁשקלים. ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּבת,
"זכֹור" ּפרׁשת קֹורין ה'ּבּׁשנּיה, אמר "ּכה ּומפטירין: , ְְִִִִַַַַָָָָָֹ

ּפּורים  ׁשחל ּכל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָצבאֹות,
"ּפרה  קֹורין ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
זֹו ואי טהֹורים". מים עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻאדּמה",
קֹורין  ּברביעית, לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת ְְְְִִִִִִִִַַָָָָהיא
זֹו ואי לחדׁש". ּבאחד "ּבראׁשֹון ּומפטירין: הּזה", ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"החדׁש
ּבתֹוכּה, להיֹות ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? ְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹהיא

ׁשּבת. ּבערב ְֲִֶֶַַָואפ ּלּו
.‡Î ׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ּתהיה  ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָראׁשֹונה

לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין הפסקֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי
מפסיקין  אין לרביעית, ׁשליׁשית ּבין .אבל ְְְֲִִִִִִִֵֵַָ

.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר

אֹותּהראׁשֹון  סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
עד  ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּבת
תּׂשא" מ"ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"ועׂשית
"ּכי  ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"וּיקהל", עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָתּׂשא"

מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר "ועׂשית והּׁשביעי עד תּׂשא" ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נחׁשת". ְִֶֹּכּיֹור

.‚Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - קֹורין [פרשת]ספרים והּׁשני, הּיֹום; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכן  תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹּבֹו
הּיֹום, סדר קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹראׁש
ּבּׁשליׁשי. הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבאחד;

.„Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש
קֹוראין  והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים

חנּכה  ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין חל ּבֹו . ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻ
חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי
.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף

ׁשל ּבצּבּור  סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
עם  ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתרּגּום,

בשמע"צ]הּצּבּור התורה .[יסיים ִַ

ה'תשע"ג  אדר כ' ש"ק יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכּפיהם;‡. את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית

ּכּפים  נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבנׂשיאת  אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה ·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור  ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּבֹוּונעילה, ׁשאין ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל  ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַָָָָָָנעילה,
נראית  זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
ּבּה יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכנעילה
יֹום  ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנׂשיאת
זה  הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא  החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מבית ּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין  מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
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וקֹורין  הּסּכֹות, חג  ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית  נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד  הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר

הּסּכֹות  ּבחג הּתֹורה הּתֹורה ׁשּגֹומרין את ׁשּמׁשלים מי ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש

ׁשּבספר ·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם [פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁש
נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּבׁשנה  הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדם
סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוטה.
ו"אם  סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּכגֹון:
אֹותן  ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבחּקתי",

ּבעֹונתן. ְְִַָָָהּסדרים
ּבמנחה,‚. קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום

הּבאה  ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ראׁשֹונה,ּובׁשני ׁשּבת ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
"אּלה  קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין
וכן  ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
וקֹורא  נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלׁשּבת
ּבכל  ּומפטירין הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבת
חדׁשים „. מּפרׁשת ּבראׁשי ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ

הראׁשֹון  ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ּוׁשני "צו"; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוקין
"ּוביֹום  עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים  ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו קֹורא [כי - ְְִֵַַַָ

כן] הסוברים על בדיעבד להסתמך מּדי [ניתן "והיה ּומפטירין .ְְִִִֵַָָ
מפטירין  ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹחדׁש
להיֹות  ׁשחל חדׁש וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ"חדׁשיכם
יהֹונתן, לֹו "וּיאמר ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבאחד

חדׁש". ֶָָֹמחר
וחֹותם ‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

טֹוב  "זכר ּבדבר עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל . ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ
עד  עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ְְְְְִִִֵַַַָָֹימֹות
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא  "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות  ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת  העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Â ּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מעׂשרה  ּבפחֹות מׁשה הּכנסת ּומּפי ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשה  מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּפי

אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻרּבנּו,

.Ê ּכהנים ׁשּבתֹורת אחד קללֹות אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבפסּוק  ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא  אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Á ּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

הּׁשּבת  ּבסדר לא ׁשּיהיּוהּמֹועד, ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
הּמֹועדֹות  ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
ראׁשֹון  טֹוב ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת
אֹו "ׁשֹור ׁשני, טֹוב ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין ְְְְְִִִִִֵֶַַָ"מׁשכּו",
לי"; "קּדׁש ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹכׂשב",
ּבּׁשּׁשי, ;"ל "ּפסל ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָּברביעי,
אחרֹון, טֹוב ּביֹום ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָ"ויעׂשּו
ּדוד"; "וידּבר ּומפטירין הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ"ויהי
לעמד". ּבנב הּיֹום "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ְְְְֲִִִִַַַַַָֹֹּובּׁשמיני,

.Ë ׁשּקֹורין ּבעצרת ּפׁשּוט, ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין , ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ
ּבּמרּכבה; ּומפטירין הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּביֹום

ּבחבּקּוק. ּומפטירין הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּובּׁשני
.È הּׁשנה לחדׁש".ּבראׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹורין ּומפטירין  ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
.‡È הּכּפּורים ּומפטירין ּביֹום מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ

ׁשּב"אחרי  ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר  מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
.·È מֹועדֹות,ּבסּכֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני , ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

"הּנה ראׁשֹון ּביֹום ׁשני ּומפטירין ּוביֹום לה'", ּבא יֹום ְְְִִִִִֵֵַַָ
"ּכל  קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
קֹורין  ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹהּבכֹור",
מי  ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
קֹורין  החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ְְְֶָָּבקרּבנֹות
.‚È ויֹום יֹום ּבכל ׁשּתי ּכיצד? קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻ

מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום הּכהן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹקֹורא
וקֹורא  חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום קֹורא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָויׂשראל
ׁשהּוא  הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". "ּובּיֹום הּׁשני" ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ"ּבּיֹום
"ּובּיֹום  הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשל ְִִִִֵֵֶֶַַַֻׁשני

זֹו. ּדר על ְִִֶֶַָהרביעי"
.„È הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל

ּבׁשחרית  ספרים ׁשני מֹוציאין - הּפסח ימי :ּובׁשבעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
והּׁשני, ׁשאמרנּו; הענינֹות אּלּו ּתחּלה ּבֹו קֹורין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
הּפקּודים. ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו קרּבן ּבֹו ְְְִִַַַָָָָֻקֹורין

ּבּנביא. הּמפטיר הּוא הּקרּבן, ענין ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוהּקֹורא
.ÂË אם ׁשלׁשה, אֹו ספרים, ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבכל
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קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהֹוציאּו
ּוכבר  קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר הּׁשני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומֹוציא

ׁשּקֹורא אמרנּו אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ׁשהּמנהג , ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר לעֹולם, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמׁשלים

.ÊË ּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת
ׁשּבת  ּבאֹותּה קֹורין אלי";ּבסּכֹות, אמר אּתה "ראה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין
גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,

.ÊÈ סֹוף ּבחנּכה עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻ
נׂשיא  קרּבן קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָקרּבן
הּׁשמיני  מּיֹום קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַׁשהקריב
ׁשל  ּבׁשּבת ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
מפטירין  ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻחנּכה,
ׁשלמה. ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
קֹורין  ּבפּורים, ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻוהּקֹורא

עמלק". "וּיבא ְֲֲִֵַַָָֹּבׁשחרית
.ÁÈ ּבאב ּבנים"ּבתׁשעה תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין , ְְְְֲִִִִִִַָָָ

מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
על  מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָקֹורא
ׁשּגֹוזרין  ּובתענּיֹות ."עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ל ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹמ"ּפסל
ּבהן, וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹותן

ּוקללֹות ּברכֹות בחוקותי]קֹורין העם [שבפ' ׁשּיׁשּובּו ּכדי , ְְְִֵֶָָָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו לבבם ְְְְְִִֶַָָָָויּכנע

.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ּתֹוכחה  ּבדברי ׁשּבתֹות , מפטירין ּבׁשלׁש ראׁשֹונה, ׁשּבת - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

"איכה  ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
מפטירין  ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהיתה
מפטירין  להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". נחמּו, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ"נחמּו
הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבנחמֹות
"ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹוׁשּבת

ְִֵָיׂשראל".
.Î ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ּבפרׁשת ראׁש קֹורין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

חדׁש ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשקלים,
הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות השבוע]אדר ּבערב [באמצע ואפּלּו , ְְְֲֲִִֶֶַַַָָ

ׁשקלים. ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּבת,
"זכֹור" ּפרׁשת קֹורין ה'ּבּׁשנּיה, אמר "ּכה ּומפטירין: , ְְִִִִַַַַָָָָָֹ

ּפּורים  ׁשחל ּכל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָצבאֹות,
"ּפרה  קֹורין ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
זֹו ואי טהֹורים". מים עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻאדּמה",
קֹורין  ּברביעית, לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת ְְְְִִִִִִִִַַָָָָהיא
זֹו ואי לחדׁש". ּבאחד "ּבראׁשֹון ּומפטירין: הּזה", ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"החדׁש
ּבתֹוכּה, להיֹות ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? ְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹהיא

ׁשּבת. ּבערב ְֲִֶֶַַָואפ ּלּו
.‡Î ׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ּתהיה  ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָראׁשֹונה

לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין הפסקֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי
מפסיקין  אין לרביעית, ׁשליׁשית ּבין .אבל ְְְֲִִִִִִִֵֵַָ

.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר

אֹותּהראׁשֹון  סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
עד  ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּבת
תּׂשא" מ"ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"ועׂשית
"ּכי  ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"וּיקהל", עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָתּׂשא"

מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר "ועׂשית והּׁשביעי עד תּׂשא" ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נחׁשת". ְִֶֹּכּיֹור

.‚Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - קֹורין [פרשת]ספרים והּׁשני, הּיֹום; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכן  תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹּבֹו
הּיֹום, סדר קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹראׁש
ּבּׁשליׁשי. הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבאחד;

.„Î ׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש
קֹוראין  והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים

חנּכה  ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין חל ּבֹו . ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻ
חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי
.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף

ׁשל ּבצּבּור  סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
עם  ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתרּגּום,

בשמע"צ]הּצּבּור התורה .[יסיים ִַ

ה'תשע"ג  אדר כ' ש"ק יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכּפיהם;‡. את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית

ּכּפים  נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבנׂשיאת  אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה ·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור  ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּבֹוּונעילה, ׁשאין ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל  ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַָָָָָָנעילה,
נראית  זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
ּבּה יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכנעילה
יֹום  ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנׂשיאת
זה  הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא  החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מבית ּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין  מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
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וכּיֹוצא  סּבלת, לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפין
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו·. ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון עקּוׁשֹות [כפופות]ּברגליו, אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן] ּבהקנּיֹות[עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו בהרות], [מלאות ֳִֶָָָָָ

ׁשהיה  מי ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבאחת  סּומה וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָרירֹו

ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - וידוע]מעיניו [רגיל ְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ּבזה  אֹו מעיניו, ּבאחת הּסּומה ּבזה רגילין הּכל והיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעירֹו
ׁשהיּו מי וכן ּבֹו. מסּתּכלין העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשרירֹו

ּופּואה איסטיס צבּועֹות צבעים]ידיו את [מיני יּׂשא לא , ְְִִִֶָָָָֹ
מּתר, - ּבכ מלאכּתן ה עיר אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻּכּפיו;

ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין ְְְִִִֵֶַלפי
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה

ּכּפיו  את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ׁשּנאמר:אף , ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אעלים  ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין  ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו  את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּכעבֹודה, ּוברכה הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,
ׁשּנׁשּתּמד  ּכהן וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
ּכּפיו  את נֹוׂשא אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודה

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר ְְְֲִֵֵָָָלעֹולם.
ׁשּיתמּלא „. עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

חיזקנֹו יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין מזוג . [שאינו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
יינֹובמים] ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - אחת ְֵֵֵֶֶַַַַַָָּבבת

יין  רביעית ׁשתה לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻמעליו,
ׁשתה  ואם מּתר; - מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשּתי
ׁשּׁשתהּו ּפי על אף מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתר
מעליו. יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכּמה
אצּבעים  רּום על אצּבעים על אצּבעים רביעית? היא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכּמה

ׁשּמֹוׁשחין האצּבע וזה אצּבע. וחמׁש אצּבע [מודדים]וחצי ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
יד'. 'ּבהן הּנקרא והּוא הּגּודל; הּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו

את ‰. יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרקּכּפיו  עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא לזרוע]; היד כף ,[חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"ׂשאּו ׁשּנאמר: ,מבר ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכדר
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, שנולד ידיכם כגון פסול [כהן ְְְֵֶֶֶֶָָָֹ

וכהן] ּבכהּונֹו.מגרושה ׁשאינֹו לפי ּכּפיו, את נֹוׂשא ְְִִֵֵֵֶֶַָאינֹו
.Â את הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן

מדקּדק  ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת
אחריו  מרּננין הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו בו]ּבמצוֹות, אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן  ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין
'הֹוסף  רׁשע: לאדם  אֹומרין ואין ּכּפים, לנׂשיאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראּוי

הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,
.Ê'זה הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה -ואל ? ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
- אברכם" ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
הּוא  ּברּו והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּברחמיו
.Á הּברכה ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן והעֹומדין עם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבין  מחּצה היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּצּדיהן,
ּברזל  ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכהנים
הּברכה. ּבכלל הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ë ּבעׂשרה ּכּפים ו נׂשיאת הּכנסת , ּבית הּמנין. מן כהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהן  עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
על  יתר ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאּלּו

.È לא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור
הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את [בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן [בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
יברכ" ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹהאמּורה
,אלי ּפניו ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻה',
ואני  יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָויׂשם
'ׂשים  ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָאברכם"'.

ָׁשלֹום'.
.‡È לבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אחר  לברּכת הּכנסת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּיֹום. ּפעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכהנים

ל  לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ׁשאמר ּכהן ּבׁשעה ּדּוכן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אבל  הּתפּלה; ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשליח
אּלא  לּדּוכן הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר ְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאם

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, ְְֲֲֵֵֶֶַַָָלאחר
.·È מצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

עׂשה  ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ׁשּנאמר:עׂשה , ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכהן  וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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§¥¤¨
להיֹות  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש

הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה ; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ
לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי

ספרי (ה) ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.
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לּדּוכן מוגבה]ועֹולין למּול [מקום ּפניהם ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְִִֵֶַָָ
לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָההיכל
ּפניהן  מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּפיהם,
ּכנגד  ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּפי
אֹותם  מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכתפיהן,
עד  להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָמּלה
ׁשליח  וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּמׁשלימין
עד  עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור
ּבפסּוק  וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמׁשלימין

ְִִׁשליׁשי.
ׁשליח „. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין  ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד [מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד  ּבּברכה, להתחיל  רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי

עד ׁשּיכ  'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבברכה  מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור  ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף  ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

ּפסּוק [תתבלבל] אם אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ְִִִֵָׁשני,

.Â עד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר  רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל

ׁשלֹום' 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ואינן רגליהן ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מן  ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין
הּכהנים  יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּבּור.

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Ê ּבעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ולא ּכׁשּיהיּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבתפּלה. ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּסיחּו
ׁשהן  ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואין
מתּכּונין  העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמברכין,
ואינם  הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Áמעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ,אם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח  להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין  והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëּבּמקּדׁש ּכהנים ּברּכת אחר ּכיצד לּדּוכן עֹולין הּכהנים ? ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

למעלה  ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול  מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
מּלה  אֹותן מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה  ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמּלה,
עֹוׂשין  אּלא ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.

עֹונין: העם ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותּה
העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו'ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ

.Èּככתבֹו הּׁשם את וו ואֹומר הא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובּמדינה  מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא,
מזּכירין  ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם ׁשמעֹון את ּומּׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּמקּדׁש אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהּצּדיק,
חכמים  היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ההגּונים, ּובניהם לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהראׁשֹונים
והּנֹורא. הּנכּבד לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא

.‡È ּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
למדּוהּקדׁש ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה [מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה  ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
והּוא  המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ְְְְִִֶֶֶַַָָׁשּיהיה
.·È על ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

הּפסּוקים  ּככם ׁשלׁשת עליכם יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: , ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹאלף
עֹולה  ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון  'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר  לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון  "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
.‚È ּוכׁשּמחזירין לברכם, לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּמחזירין

ימין, ּדר אּלא יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפניהן
אּלא  יהיּו לא ּפֹונה, אדם ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבכל

ימין  ּדר. ִֶֶָ
.„È אחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

ׁשחר  ׁשל האּולםּתמיד מעלֹות על ועֹומדין ּבאין [מדריגות : ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ׁשאמרנ ההיכל] ּכדר ּומברכין מברכין , - ּבּמדינה אבל ּו. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבכל  ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
ׁשּנאמר: - יׂשראל אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום,

מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמֹור

טו  ¤¤ּפרק
והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה

ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,
ּכתקנן  האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ׁשּקֹורין העּלגים ּכגֹון , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָ
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קיי dltz zekld - dad` xtq - xc` 'k w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וכּיֹוצא  סּבלת, לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפין
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו·. ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון עקּוׁשֹות [כפופות]ּברגליו, אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן] ּבהקנּיֹות[עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו בהרות], [מלאות ֳִֶָָָָָ

ׁשהיה  מי ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבאחת  סּומה וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָרירֹו

ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - וידוע]מעיניו [רגיל ְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ּבזה  אֹו מעיניו, ּבאחת הּסּומה ּבזה רגילין הּכל והיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעירֹו
ׁשהיּו מי וכן ּבֹו. מסּתּכלין העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשרירֹו

ּופּואה איסטיס צבּועֹות צבעים]ידיו את [מיני יּׂשא לא , ְְִִִֶָָָָֹ
מּתר, - ּבכ מלאכּתן ה עיר אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻּכּפיו;

ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין ְְְִִִֵֶַלפי
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה

ּכּפיו  את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ׁשּנאמר:אף , ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אעלים  ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין  ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו  את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּכעבֹודה, ּוברכה הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,
ׁשּנׁשּתּמד  ּכהן וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
ּכּפיו  את נֹוׂשא אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודה

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר ְְְֲִֵֵָָָלעֹולם.
ׁשּיתמּלא „. עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים

חיזקנֹו יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין מזוג . [שאינו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
יינֹובמים] ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - אחת ְֵֵֵֶֶַַַַַָָּבבת

יין  רביעית ׁשתה לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻמעליו,
ׁשתה  ואם מּתר; - מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשּתי
ׁשּׁשתהּו ּפי על אף מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתר
מעליו. יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכּמה
אצּבעים  רּום על אצּבעים על אצּבעים רביעית? היא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכּמה

ׁשּמֹוׁשחין האצּבע וזה אצּבע. וחמׁש אצּבע [מודדים]וחצי ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
יד'. 'ּבהן הּנקרא והּוא הּגּודל; הּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו

את ‰. יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרקּכּפיו  עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא לזרוע]; היד כף ,[חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"ׂשאּו ׁשּנאמר: ,מבר ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכדר
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, שנולד ידיכם כגון פסול [כהן ְְְֵֶֶֶֶָָָֹ

וכהן] ּבכהּונֹו.מגרושה ׁשאינֹו לפי ּכּפיו, את נֹוׂשא ְְִִֵֵֵֶֶַָאינֹו
.Â את הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן

מדקּדק  ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת
אחריו  מרּננין הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו בו]ּבמצוֹות, אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן  ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין
'הֹוסף  רׁשע: לאדם  אֹומרין ואין ּכּפים, לנׂשיאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראּוי

הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,
.Ê'זה הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה -ואל ? ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
- אברכם" ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
הּוא  ּברּו והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּברחמיו
.Á הּברכה ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן והעֹומדין עם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבין  מחּצה היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּצּדיהן,
ּברזל  ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכהנים
הּברכה. ּבכלל הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ë ּבעׂשרה ּכּפים ו נׂשיאת הּכנסת , ּבית הּמנין. מן כהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהן  עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
על  יתר ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאּלּו

.È לא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור
הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את [בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן [בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
יברכ" ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹהאמּורה
,אלי ּפניו ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻה',
ואני  יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָויׂשם
'ׂשים  ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָאברכם"'.

ָׁשלֹום'.
.‡È לבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אחר  לברּכת הּכנסת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּיֹום. ּפעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכהנים

ל  לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ׁשאמר ּכהן ּבׁשעה ּדּוכן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אבל  הּתפּלה; ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשליח
אּלא  לּדּוכן הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר ְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאם

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, ְְֲֲֵֵֶֶַַָָלאחר
.·È מצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

עׂשה  ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ׁשּנאמר:עׂשה , ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכהן  וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
dxFY xtqe
יום ש "ק כ 'אדר 

§¥¤¨
להיֹות  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש

הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה ; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ
לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי

ספרי (ה) ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.
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אין  ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אחת, אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתֹולין
על  הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּגֹונז

הּגרד שנתייבש]מקֹום אחר הדיו הּמחק [שנגרד מקֹום ועל ְְְְֶֶַַַָ
שהתייבש] קודם ּבכּלן.[שנמחק ,ְָֻ

.ÊÈ את ּכֹותבי להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹופלּה אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על .היריעה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן [שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
על  להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולּמה
זֹו ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח,
אֹו זה', ּתֹורה 'ספר אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מּתֹו - לׁשמן' מעּבדֹות אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ'ּתפּלין
יֹודעים, הּכל ׁשהרי לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמן

ׂשכר. לכּלן אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻֻׁשאם
.ËÈ אּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין נתנה אין [שבו ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לישראל] ּבלבד;תורה  ּביוני אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְְִִִִִִַַַָָָָ
נׁשּתקע לפיכ[נעלם]ּוכבר - ואבד ונׁשּתּבׁש העֹולם, מן יוני ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

להּזהר  וצרי אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאין
העֹור  ׁשאין אֹות ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכתיבתן,
הּתינֹוק  ׁשאין אֹות וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּקיף

סכל ולא חכם לא לפיכ,[טפש]ׁשאינֹו ּפסּולה. לקרֹותּה, יכֹול ְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹ
ולא  לואו, הּיּוד ּתדמה ׁשּלא האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹצרי

לר  ּדלת ולא לכף; ּבית ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ולא ואו יׁש, ְְְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹֹ
ּבהן. הּקֹורא ׁשּירּוץ עד ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹריׁש

.Î הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה נקב עֹור וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר  העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד [רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה מלא [מהחלק ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

לא  ואם אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹות
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה ְְְְִִֵֶַַָָָֹנׁשּתּיר
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ּוׁשּתי ‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

ותלם  הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּורֹות
ׁשל [חפירה] אחת ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבין

ּפֹול  ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה ְְְִִִֶֶַַַַָָקּׁשּואין,
מּפני  ומין; מין  ּכל ּבין מבּדיל ׁשה ּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
זרען  ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּמינין

ּבערּבּוביה. ּכנזרעין ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשּורה
ּבתֹוכּה·. לזרע ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהיתה

ּבֹו ׁשּזֹורע מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּורֹות
ּומּניח  ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּורה
ׁשל  ׁשנּיה ׁשּורה ועֹוׂשה אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמן
מקֹום  עד וכן ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדלּועין,
ׁשּתים  ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּתי ּכל ּבין ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּירצה,

אּמה  ׁשהעלין עׂשרה מּפני - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכאּלּו הּכל ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּבכין

ּבערּבּוביה. ְְְְִִַָנזרע
ּובא ‚. יחידית, ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהיתה

עליה, נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלזרע
ּגדֹול  מקֹום הרבע והחזיקה ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

הּקבר  ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמרחיקין
ּבהן. וכּיֹוצא ְְֵֶֶַַַָוהּסלע

אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ
הּתלם  ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין

ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן
קּׁשּות ‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר

לכאן  הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;
מּזה  זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר וכן והּמין . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

רּוחֹותיה  לארּבע והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻאם
מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּומצר  אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ׁשהּוא; ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהֹול

ּבערּבּוביה  נזרעּו ׁשּלא נראין הן .ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָֹ
.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה -[=חלקת מין מּכל קרחת ֲִִֵַַַַַָָָָָָ

קרחת  ּכל קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלא
לעׂשר  קרֹוב וקרחת, קרחת ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמהן

חמּׁשים. על חמּׁשים סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָאּמֹות
.Á והּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה

ְַַֻמרּבעת.
.Ë מעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מינין מעט, חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד  ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
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א  ּפרק
הל 'תפילין ומזוזה וספר תורה ספר אהבה -

¤¤
לי"‡. "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות יבאארּבע ּכי "והיה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הן  - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"
ּומחּפין עצמן, ּבפני ונקראין [מכסים]ׁשּנכּתבֹות ּבעֹור, אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'ּתפּלין';
ּכּלן  את מעּכב הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻואפּלּו

ּכתקנן. ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמן
אם ·. ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
ׁשלמֹות  נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן וכן מעּכב . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר
מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין  הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעור ּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

-הבתים] ׁשּבכתיבתן הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף  על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן .ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל „. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף [לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין [מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, אֹותֹו,[דק ּומיּבׁשין ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. פרי ּומצניעין [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
וזה האלון] יּמחק. ּתמחקּנּו, ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא

ּתפּלין  ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֻהּוא
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ומזוזה]ּומזּוזֹות; תפילין עפצא [ס"ת ּבמי ְְְְְְִֵַַָָָָ

דיו]וקלקֹונּתֹוס ּכׁשרין.[מיני - נמחק ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ
ׁשּיהיּו‰. מּסיני, למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאם

והּירק  האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּכֹותבים
ּבּמזּוזֹות  אֹו ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
אּלּו הרי - ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו

.ּפסּולין 
שיעורירמב"םג'פרקיםליום

ְִ
.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבואר ׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעבירין להלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו האלון]מעּבדין פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָ
וזה  אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני  ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא  עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ואחר  ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּמּול
נקרא  הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכ

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה ְְְְְִִֶֶַָָָָ'ּדּוכסּוסטֹוס';
.Á,הּגויל על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהלכה

הּקלף, על הּתפ ּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוכֹותבין
על  הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָוכֹותבין
ּבּקלף  הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,

- ּבׂשר ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום
ַָּפסל.

.Ë ספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף
למעט  אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב  אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על  נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
.È ּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

הּטמאים  ועֹוף וחּיה ּבהמה טמאה עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ואין  ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוחּיה

הּזהמה מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ,[ליכלוך]ּכֹותבין ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
ּבעּבדה. ּפֹוסקת זהמתֹו ְֲִֵֶֶֶָָֻֻׁשאין

.‡È ּתֹורה ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּגויל
לׁשמן אֹותן לעּבד צרי מצוותן]- קדושת עּבדן [לשם ואם ; ְְְְִִִִֵַָָָָ

אף  ּפסּולין; הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשאמ  ּפי לׁשם על אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

על  לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - ְְְִִִֶֶַַַַַַַֹהּתפּלין
- לׁשמֹו מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדעת
לׁשמּה. עּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻאם

.·È,מּסיני למׁשה ולא הלכה ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבׂשרטּוט  אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל [קוים ; ְְְֲִֶָָָ

מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ
ּגֹורסין  ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות  אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
.‚È ּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

קטן  אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻּגֹוי,
ויּגנזּו ּפסּולין אּלּו הרי -- ּוכתבּתם" "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
ּכׁשרין. ּגֹוי, ּביד נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּביד
על  ּביתר הּגֹוים מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָואין

ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּדמיהן,
.„È ּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר

מעּבדין  ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף אֹווחּיה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר -ׁשּכתב לׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
.ÂË לא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב

ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן [לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ
הקב"ה]האזּכרֹות משמות ּפסּולין.[שם - לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

ׁשֹואל  יׂשראל מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
הרי  - ׁשמֹות ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבׁשלֹומֹו,

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה
.ÊË יתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

ׁשּלפניו  מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, לכּתב מאֹות ׁשכח . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת [השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם  - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
ּבּמה  למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ּכֹותב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשכח,
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אין  ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אחת, אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתֹולין
על  הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּגֹונז

הּגרד שנתייבש]מקֹום אחר הדיו הּמחק [שנגרד מקֹום ועל ְְְְֶֶַַַָ
שהתייבש] קודם ּבכּלן.[שנמחק ,ְָֻ

.ÊÈ את ּכֹותבי להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹופלּה אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על .היריעה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן [שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
על  להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולּמה
זֹו ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח,
אֹו זה', ּתֹורה 'ספר אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מּתֹו - לׁשמן' מעּבדֹות אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ'ּתפּלין
יֹודעים, הּכל ׁשהרי לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמן

ׂשכר. לכּלן אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻֻׁשאם
.ËÈ אּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין נתנה אין [שבו ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לישראל] ּבלבד;תורה  ּביוני אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְְִִִִִִַַַָָָָ
נׁשּתקע לפיכ[נעלם]ּוכבר - ואבד ונׁשּתּבׁש העֹולם, מן יוני ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

להּזהר  וצרי אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאין
העֹור  ׁשאין אֹות ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכתיבתן,
הּתינֹוק  ׁשאין אֹות וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּקיף

סכל ולא חכם לא לפיכ,[טפש]ׁשאינֹו ּפסּולה. לקרֹותּה, יכֹול ְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹ
ולא  לואו, הּיּוד ּתדמה ׁשּלא האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹצרי

לר  ּדלת ולא לכף; ּבית ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ולא ואו יׁש, ְְְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹֹ
ּבהן. הּקֹורא ׁשּירּוץ עד ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹריׁש

.Î הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה נקב עֹור וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר  העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד [רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה מלא [מהחלק ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

לא  ואם אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹות
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה ְְְְִִֵֶַַָָָֹנׁשּתּיר
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ּוׁשּתי ‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

ותלם  הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּורֹות
ׁשל [חפירה] אחת ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבין

ּפֹול  ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה ְְְִִִֶֶַַַַָָקּׁשּואין,
מּפני  ומין; מין  ּכל ּבין מבּדיל ׁשה ּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
זרען  ואם ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּמינין

ּבערּבּוביה. ּכנזרעין ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹׁשּורה
ּבתֹוכּה·. לזרע ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהיתה

ּבֹו ׁשּזֹורע מקֹום הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּורֹות
ּומּניח  ּבתלם, הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּורה
ׁשל  ׁשנּיה ׁשּורה ועֹוׂשה אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמן
מקֹום  עד וכן ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדלּועין,
ׁשּתים  ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּתי ּכל ּבין ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּירצה,

אּמה  ׁשהעלין עׂשרה מּפני - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל . ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכאּלּו הּכל ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּבכין

ּבערּבּוביה. ְְְְִִַָנזרע
ּובא ‚. יחידית, ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָהיתה

עליה, נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלזרע
ּגדֹול  מקֹום הרבע והחזיקה ּבית ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

הּקבר  ּכגֹון הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמרחיקין
ּבהן. וכּיֹוצא ְְֵֶֶַַַָוהּסלע

אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ
הּתלם  ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין

ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן
קּׁשּות ‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר

לכאן  הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;
מּזה  זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר וכן והּמין . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

רּוחֹותיה  לארּבע והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻאם
מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּומצר  אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ׁשהּוא; ּכל אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהֹול

ּבערּבּוביה  נזרעּו ׁשּלא נראין הן .ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָֹ
.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה -[=חלקת מין מּכל קרחת ֲִִֵַַַַַָָָָָָ

קרחת  ּכל קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלא
לעׂשר  קרֹוב וקרחת, קרחת ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמהן

חמּׁשים. על חמּׁשים סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָאּמֹות
.Á והּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה

ְַַֻמרּבעת.
.Ë מעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מינין מעט, חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד  ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
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מֹועד  ׁשל ּבחּלֹו עד ואפּלּו להן יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם . ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
מצא  ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשליׁש

מבּקׁש זה הרי - הּזרע ּפֹועלים נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚È מתקּדׁשין ירק אֹו ּתבּואה ענבים,מאימתי מּׁשּיׁשריׁשּו; ? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּתזרע, אׁשר הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּׁשּיעׂשּו
אבל  ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּותבּואת
אינן  - צרּכן ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן  ונטע ּובא צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק  אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות. אינן אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן
.„È עדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

לא  זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהן
אבל  הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָקּדׁש.

מּתר  ּכּפֹול הּבסר, הענבים ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם . ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּלבן, ּכּפֹול נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֻהּלבן,
נעׂשּו, וׁשּלא נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹּומקצתן

ִָֻמּתרין.
.ÂË מיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים

זה ירקֹות, הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ּבהניה;ולּקט מּתר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אסּור. הׁשריׁש, ְְִִִָואם

.ÊË הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
לא  זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹּבימי

לא קּדׁש - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
הּוא  הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.
.ÊÈ מן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

לבן  ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי  - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לא וחּיב זה זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הרּוח  סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד  ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?
להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
ּתּׂשרף. זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשהּכל
הּגפנים  עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָואם

להן. ְֶַָהּסמּוכֹות
.ÁÈ על אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה

לא  זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש;

ּבּקֹוצים מקֹום  ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק  זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ,זרעים מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים הן ּגפן אינן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדׁשאים  מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
הּמצרי  ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעֹולין

מיני  - והאטדין והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּכרם. ּכלאים ואינן ְְִִִֵֶֶַַָָאילן,

.Î וכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
אילן  זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא לכל ׁשאינֹו אילן והּצלף, . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ָָּדבר.
.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;
קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה .אם ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îאֹו זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה  אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש

ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ואם ּבארץ ואסּור; הֹוסיף הרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מּתר  ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ

.‚Î הּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד  להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים
.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל

הּגּדּולים  ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָצמחּו
ּגּדּולי  ׁשאין ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

האסּור  העּקר את מעלין .הּתר, ֲִִֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ג  אדר ט"ז שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשהֹוסיף ‡. עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע

זה הרי - ׁשׁשּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכל  ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא  ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
עם  נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,
ּובין ·. הּזה העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אּמֹות  ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים אם ׁשּורֹות אבל . ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
את  רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
העּגּול  רחב ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו ְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהעּגּול
ׁשל  זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹארּבעים

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָארּבעים
אבל ‚. הּכרם; ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

- לֹו וסמ לּכרם, חּוצה ׁשּורֹות הּזֹורע ׁשּתי מקּדׁש זה הרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ארּבע  ויתר הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
אּמֹות, ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹאּמֹות

ּכרם  ׁשל הּׁשּורה ּכל אינֹוּבאר יחידית, ּגפן ּבצד זרע ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמקּדׁש

צעירה]ילּדה„. את [=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת  ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת הּכרם [החמישית ּכל היה אם אבל ; ֲִֵֶֶַָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ְֲֵֵֵֶַּכן,
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ּכדי  ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּכל ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה יינקּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבערּוגה  הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהן; ׁשּמרחיק ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף

ּבערּבּוביה. ּכנטּועין הן הרי ְְְְֲִִִֵֵָָּכזֹו,
.È ׁשם ואין ּבחרבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

לּה חּוצה ּבּהזרע לזרע אסּור ערּוגֹות, ּבין ערּוגה אבל . ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מיני  רּוחחמּׁשה ּבכל יזרע ׁשאם ּובכל [צד]ן; זֹו, מערּוגה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

הּטה  ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה מערּוגֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּוח
עד  מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן, זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָעלין
ערּוגה  ּכל ּבין ּתלם עׂשה אם וכן מּתר; - מבּדלין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻֻׁשּיראּו

מּתר. ֲַָָֻלערּוגה,
.‡Èואפּלּו נטּיה, ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹואסּור

יזרע  ׁשּמא - ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
אחרים  מינין ויזרע ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָארּבעת

מערב  הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה .חּוצה ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ
.·È טפח ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה, על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה

על  ׁשלׁשה מין, עׂשר ׁשמֹונה ואפּלּו ּבּה לזרע מּתר - ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹֹֻסביב
ומין  מין ּכל ּבין וירחיק ּבאמצע; וׁשּׁשה ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל
ׁשּמא  הּגבּול, ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע  לא זה, על יתר .ימּלאהּו. ְְְִֵֵֶַַַָֹ
.‚È ּבערּוגה לזרע ׁשהן ואסּור מּפני זה, ּכענין זרעים מיני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אדם  ּבני ּדר ואין הֹואיל - ירקֹות מיני אבל ּכלאים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי מעט, מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

.„Èּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח, ּגבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול
ׁשהיה  ּכׁשר, - ּבֹו ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו,

מּתחּלתֹו .ּכׁשר ְִִֵָָ
.ÂË ו רּבים, ירק מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ירחיק הרֹוצה לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות ערּוגֹות ּכּלּה הּגּנה עֹוׂשה - ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻּביניהן
ארּבעה  עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוׂשה ׁשּׁשה, על ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשּׁשה
וזֹורע  עּגּול, ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע; ואחד רּוחֹותיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארּבע
ּתׁשעה  נמצאּו - ערּוגה קרנֹות ּבארּבע אחרים מינין ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָארּבעה
מפסיד  ואינֹו מּזה; זה מבּדלין נראין והן ערּוגה, ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻמינין
ּכדי  חרב, מּניחֹו ׁשהּוא - ּבלבד הע ּגּולין ּׁשּבין מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ואם  מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות, מן מבּדלין העּגּולין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשּיראּו

יפסיד ׁשּלא זֹורע רצה ׁשתי, זרּועין העּגּולין היּו אם - ּכלּום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
ּׁשּביניהן  מה זֹורע ערב, זרּועין היּו ואם ערב; ּׁשּביניהן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמה

מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ְְְִִֵֵֶָָֻׁשתי;
.ÊË ׁשני מּכל ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אין  - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להן הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין
ׁשּבארנּו ּכמֹו העין, למראית מבּדלין חֹוׁשׁשין ׁשּיראּו ּובזמן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

ּכמֹו זה, ּבצד זה הן אפּלּו ליניקתֹו, חֹוׁשׁשין אין - מּזה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָזה
עּתה. ְִֵֶַָָׁשּנתּבאר

ה'תשע"ג  אדר ט"ו שני יום

ה  ¤¤ּפרק
זרע ‡. עם ירקֹות, מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע

תזרע  לא ׂשד" מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם
ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא מּׁשּום ואחת .ּכלאים", ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ

ּבארץ ·. ׁשּיזרע עד הּכרם, ּכלאי זֹורע מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַואינֹו
אֹותן  חּפה אם וכן יד; ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

לֹוקה  אחד ּבעפר, זרע אֹו וחרצן, ירק מיני ׁשני זרע אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
זה  הרי - יד ּבמּפלת וחרצן, ּתבּואה מין אחד וזרע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹירק

ֶלֹוקה.
ּבהן ‚. וכּיֹוצא ולּוף, קּנּבס, על אּלא הּתֹורה, מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹואינֹו

הּזרעים, ׁשאר אבל הּכרם; ּתבּואת ּגמר עם ׁשּנגמרין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָמּזרעים
מּדבריהם  הּכרם אסּורין ּכלאי לזרע מּדבריהם אסּור וכן . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
אסרּו„. ולא לארץ, ּבחּוצה הּכרם ּכלאי לזרע אסרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולּמה

מּפני זרעים? נזרעּוּכלאי ׁשאם - הן חמּורין הּכרם ׁשּכלאי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
אסּורין  ׁשהן וכיון ּבהניה; אסּורין הן הרי יׂשראל, ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבארץ

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ּבארץ, ְְְְֲֶֶַָָָָָָָָָָּבהניה
עֹודרין‰. עּמֹו[חופרים]ואין עֹוקרין אבל ּבכלאים, הּגֹוי עם ְְְְְֲִִִִִִֵַַָ

[ - הקלו הכלאים, מקיום ונהנה שכר מקבל שהגוי ְֵּכדי [ולמרות
הּתפלה המגונה]למעט .[=דבר ְְִֵַַָ

.Â ּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ּבכרם  לזרען מּתר זרעים, מיני ׁשאר אבל ּבלבד. ואין ירקֹות ; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

אילנֹות. ׁשאר לֹומר, ְִִַָָָצרי
.Ê ּגפן לּטע אֹו הּגפנים, ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹאסּור

ּתבּואה  אֹו הּירק ׁשאינֹוּבצד ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
קּדׁש זה הרי בהנאה]לֹוקה, -[אסר ּבהניה ׁשניהן ונאסרּו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: ׁשּתיהן, את וׂשֹורפין והּגפנים. הּתבּואה, אֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּירק
ּתקּדׁש אש]"ּפן תוקד בו: ואפּלּו[ודרשו וכּו'"; הּזרע המלאה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

ּבהניה, אסּורין - האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּקׁש
ּבהן  יבּׁשל ולא וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוׂשֹורפין

ׂשרפתן. ְְִֵַָָּבׁשעת
.Á המקּים ואחד הּנֹוטע, צמחּואחד ּכלאים ׁשראה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
קּדׁש - חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ , לפיכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;

-ּגפנֹו ּתבּואתֹו על חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
על  חברֹו ּגפן סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹקּדׁש
ּכרמֹו הּזֹורע זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתבּואת

הפקר]ּבּׁשביעית קּדׁש.[שהכל לא - ְִִִֵַֹ
.Ë אסּור הרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרֹואה

ּבהן  מּתרין אדם וכל היה ּבהניתן, - הּכרם ּבעל קּימן ואּלּו . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן ְְְְֵֵֶַַָָָָמקּדׁש

.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשם] התחבאו]הּבעלים[נשתכח נתיאׁשּו[כי ׁשּלא ּפי על אף , ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

אף  הּבעלים, נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
סֹופרים. מּדברי אּלא מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעל

.‡Èּפארֹות ׁשעקרה על [=ענפי]הרּוח אֹותן וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי  - סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹהּתבּואה

נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, ְְְִִֵַָֹֻאּלּו
.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
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מֹועד  ׁשל ּבחּלֹו עד ואפּלּו להן יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם . ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
מצא  ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשליׁש

מבּקׁש זה הרי - הּזרע ּפֹועלים נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚È מתקּדׁשין ירק אֹו ּתבּואה ענבים,מאימתי מּׁשּיׁשריׁשּו; ? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּתזרע, אׁשר הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּׁשּיעׂשּו
אבל  ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּותבּואת
אינן  - צרּכן ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָּתבּואה
ּגפן  ונטע ּובא צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמתקּדׁשֹות.
ירק  אֹו ּתבּואה וזרע צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּבתֹוכּה,

מתקּדׁשֹות. אינן אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבצּדן
.„È עדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

לא  זה הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהן
אבל  הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָקּדׁש.

מּתר  ּכּפֹול הּבסר, הענבים ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם . ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּלבן, ּכּפֹול נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֻהּלבן,
נעׂשּו, וׁשּלא נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹּומקצתן

ִָֻמּתרין.
.ÂË מיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים

זה ירקֹות, הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ּבהניה;ולּקט מּתר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אסּור. הׁשריׁש, ְְִִִָואם

.ÊË הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
לא  זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹּבימי

לא קּדׁש - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
הּוא  הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.
.ÊÈ מן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

לבן  ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי  - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לא וחּיב זה זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הרּוח  סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד  ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?
להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
ּתּׂשרף. זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשהּכל
הּגפנים  עם יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָואם

להן. ְֶַָהּסמּוכֹות
.ÁÈ על אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה

לא  זה הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹּפי
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדׁש;

ּבּקֹוצים מקֹום  ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק  זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ,זרעים מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים הן ּגפן אינן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּדׁשאים  מיני ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשאר
הּמצרי  ּופֹול ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעֹולין

מיני  - והאטדין והּורד הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבּכרם. ּכלאים ואינן ְְִִִֵֶֶַַָָאילן,

.Î וכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
אילן  זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא לכל ׁשאינֹו אילן והּצלף, . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ָָּדבר.
.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;
קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה .אם ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îאֹו זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמין
נׁשּתהה  אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש

ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ואם ּבארץ ואסּור; הֹוסיף הרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מּתר  ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ

.‚Î הּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד  להֹוסיף ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

קּדׁש. זה הרי - ֲִִִֵֵֶַָמּמאתים
.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל

הּגּדּולים  ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָצמחּו
ּגּדּולי  ׁשאין ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעל

האסּור  העּקר את מעלין .הּתר, ֲִִֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ג  אדר ט"ז שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשהֹוסיף ‡. עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע

זה הרי - ׁשׁשּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכל  ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא  ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
עם  נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,
ּובין ·. הּזה העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אּמֹות  ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים אם ׁשּורֹות אבל . ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
את  רֹואין - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה
העּגּול  רחב ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו ְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהעּגּול
ׁשל  זה עּגּול ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹארּבעים

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָארּבעים
אבל ‚. הּכרם; ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

- לֹו וסמ לּכרם, חּוצה ׁשּורֹות הּזֹורע ׁשּתי מקּדׁש זה הרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ארּבע  ויתר הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
אּמֹות, ארּבע רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹאּמֹות

ּכרם  ׁשל הּׁשּורה ּכל אינֹוּבאר יחידית, ּגפן ּבצד זרע ואם . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמקּדׁש

צעירה]ילּדה„. את [=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת  ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת הּכרם [החמישית ּכל היה אם אבל ; ֲִֵֶֶַָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ְֲֵֵֵֶַּכן,
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מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה
מצטרפֹות  מּכן, .ּפחֹות ְְִִֵָָ

.Ê ּבזנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוטע
אּמֹות  ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמצע, ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלכל
ּכרם, אינן - ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

רּוח  לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.Á ּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם

זנב  יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,
כזנב] ׁשלׁש[בולטת ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו זה , הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא
.Ëיׁש אם - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו
וזֹורע.ּכרם  ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ּכרם  אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ואינן הּנֹוף ּדּקֹות היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

הּוא  ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èּבאמצעֹו ׁשחרב אם ּכרם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מרחיק  זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע  וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא  לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל  אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח
.·È ּובין הּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּתים  ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגדר
את  וזֹורע אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעׂשרה

.הּׁשאר  ְַָ
.‚È לׁשם היה זרע יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ;ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

קּדׁש. לא זה הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹואם
לֹו אין - קטן ּכרם אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
עד  וזֹורע הּגפנים, מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמחֹול,
ׁשמֹונה  וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגדר.

מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו ֵֵַָָאּמֹות
.„Èאֹו טפחים, מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

טפחים  ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו -ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָאין
הּמחיצה  ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוזֹורע

האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָארּבע
.ÂË עמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר

ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעׂשרה
מּכאן  ּבצּדֹו וירקֹות אין מּכאן, אם - קנים ׁשל מחּצה אפּלּו ; ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָ

הּכרם  ּבין מבּדלת זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבין
ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק

.ÊË אּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר
ּכנגד  - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכּׁשעּור  הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ּבֹוהּפרצה נפרצּו . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות
היה ּפרצה; ׁשם אין העֹומד [החלק]ּוכאּלּו על מר ּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

המגודר] הּפרּוצים,[-החלק הּמקֹומֹות ּכל ּכנגד יזרע לא -ְְְְִִֶֶַַַָֹ
ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק ְִִֶַַַעד

.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת
הרי  - ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹונפרצה

קּדׁש .זה ִֵֶ
.ÁÈ ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חצי ֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית

ּפי  ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
אם  ,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

אסּור  קרּויֹו, את .הׁשוה ְִֵֶָָ
.ËÈ ּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת  היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה  מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, .מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
.Î- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

נר  זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה אה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין

עליו  מסּככין -הּגפנים מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
עמּקה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻהרי
אּלא  - ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן ְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
.‡Î ׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל

מּזה מאמצעֹו מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
היה  ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ְִִֶַָָָָֹּפחֹות
.·Îהשומר]ׁשֹומרה עׂשרה [ביתן ּגבֹוהה אם - ׁשּבּכרם ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּורחבה
הּכרם  ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשריגין
היתה  אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה.
ארּבעה  חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּׁשֹומרה
על  עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה
.‚Î על טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית

מּׁשלׁשה  ּפחֹות היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה .על ְְְְְֲִֵֵַָָֹ

.„Îהּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית באדמה]ּגפן ,[שקע ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
מ  - החריץ ּבתֹו רּוח אֹו לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה רחיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

היה  ואם ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוזֹורע
לזרע  אסּור - ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעמק

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ְְִִִִֶַַָּבתֹוכֹו,
.‰Î ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשהרחיק  ּפי על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעה
ירחיק ׁשּׁשה  וכּמה קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ

יזרע  ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלכּתחּלה,
ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ְְִֵֶַַָָָָָָֻׁשאר
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זֹורע ‰. - ּכרם עׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו, ּגּבי על זֹו ּגּנֹות ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב  טפחים עׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית  לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עׂשרה ׁשאויר ,לּכרם; ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

- ּכרם עׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאסּור
זֹורע זה מּׁשלׁשה הרי למּטה מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה, את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הּגפנים. מעּקר ְְִִִֵַַָָטפחים
.Âּבּה לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמי

ולא  נֹוטע; ּכ ואחר ּבּמחרׁשה, הּזרעים את הֹופ - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּגפנים
לזרעּה ונמל ּגפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹיּטע
הּזרעים; את זֹורע ּכ ואחר הּגפנים, את מׁשרׁש - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזרעים
ּפחֹות  אּלא מהן יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ רצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹואם
יחזר  ּכ ואחר לזרע, מּתר זה הרי - לארץ סמּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻמּטפח

הּגפנים  מן ּבארץ הּנׁשאר את .ויׁשרׁש ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
.Ê[=המטמין]הּמבריּבתֹו הבריכּה אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסילֹון ונעׂשת ׁשּיבׁשה ׁשל [=צינור]הּדלעת סילֹון ּבתֹו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ
הרי  - יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על עפר היה אם - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹחרׂש
אסּור  - מּזה ּפחֹות ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; על לזרע מּתר ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻזה

ּבצּדּה. לזרע ּומּתר ּגּבּה, על ְְְִִִַַַַָָָֹֹֻלזרע
.Á אּלא ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף - ּבסלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהבריכּה

עליה  זרע להביא מּתר אצּבעֹות, ּדברים ׁשלׁש ּבּמה . ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
עּקרּה היה אם אבל נראה; הּגפן עּקר ּבׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
ּכ ואחר רּוח, לכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק צרי - ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָנראה
ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ׁשּמרחיק ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻיזרע,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë ּביניהן יׁש אם - נראין ועּקריהן ּגפנים, ׁשלׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמברי

לׁשאר  מצטרפֹות אּלּו הרי - ׁשמֹונה ועד אּמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמארּבע
אינן  לאו, ואם הבריכן; לא ּוכאּלּו העֹומדֹות, ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹּגפנים

.מצטרפֹות  ְְִָ
.Èאין - מּׁשלׁש ּפחֹות מהן היּו מרחיק אּלא מצטרפֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

וזֹורע  רּוח לכל טפחים .ׁשּׁשה ְְְִִֵַַָָָ
.‡Èהּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּיֹוצאין [=הענפים]ּכל והעלין ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מעּקר  רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי - הּגפן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמן
אּמֹות. ּכּמה ֶֶַַַָהּגפן

.·Èאּפפירֹות[=הגביה]הדלה מקצת על הּגפן -[קנים]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
לא  עליהן ׁשאין ּפי על ואף האּפפירֹות, מֹותר ּתחת יזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלא
סּכּו ּתחת הּזרע ואין הֹואיל - זרע ואם עלין; ולא ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׂשריגין
ּבּדי  מקצת על הּגפן הדלה  אם וכן מּתר. זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּגפן,

אבל [=ענפי] והּברֹוׁש. הארז ּכגֹון ּפרי, עֹוׂשה ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָאילן
ּתחת  לזרע מּתר זה הרי - מאכל אילן מקצת על הדלה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻאם
ׁשאין  הּגפן; ׂשריגי עליהן נמׁשכּו ׁשּלא האילן ּבּדי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמֹותר

לּגפן  אּפפירֹות אֹותֹו ועֹוׂשה מאכל אילן מבּטל ואם אדם . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
זה  הרי - הּזרע על וסּככּו ׁשּזרע, אחר הּׂשריגים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָנמׁשכּו

אחר. למקֹום ְְִֵַַָָמחזירן
.‚Èׁשאינֹו אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּזֹורע

זה  הרי - הּזרע על וסּככּו הּגפן ׂשריגי ונמׁשכּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעֹוׂשה
עֹוקר  עֹוׂשה? ּכיצד אּלא הּׂשריגים. להחזיר אֹו לקּימֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאסּור

.הּזרע  ֶַַ

.„Èהעריס מן הּיֹוצאין שוכבת קנים שהגפן הקנים [עריסת ְִִִִֶַָָ
לפסקןעליה] עליהן וחס יׁשחית [לחותכן], ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ

ּכדי  עׂשאן ואם ּתחּתיהן; לזרע מּתר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהאּפפירֹות
אסּור  זה הרי הּיֹוצאין, והעלין הּׂשריגים עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיהן. ְְִֵֶַַֹלזרע
.ÂËהּדלית מן אֹו העריס, מן הּיֹוצא מוגבהת]ּפרח -[גפן ִִִִֵֶֶַַַָָ

לזרע  ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹרֹואין
לזרע  אסּור לאילן, מאילן זמֹורה הּמֹותח וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּתחּתיו;

ְֶַָּתחּתיה.
.ÊË ּבאילן האחר הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, ּגמי אֹו חבל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקׁשר

ּכדי  זה חבל מתח ואם החבל; ּתחת לזרע מּתר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו  לזרע לֹו .ואסּור ְְְִַַָָֹ

ה'תשע"ג  אדר י"ז רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
אּמֹות ‡. ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא

מּמּנה  מרחיק - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; הּגפנים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמעּקרי
וזֹורע  טפחים, ּבצד ׁשּׁשה זֹו ּגפנים ׁשל אחת ׁשּורה היתה . ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

יחידית; ּכגפן אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָזֹו,
ׁשּורֹות, ׁשּתי היּו וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה הּׁשּורה מן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּומרחיק
ואחר  צד, מּכל אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ּכרם, אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי

יזרע. ְִַָּכ
יֹותר ·. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ּבּמה וכּמה . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אּמֹות  מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
ׁשמֹונה  הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות. ׁשמֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻאּמֹות,
מּכל  טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ּכרם ואינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזֹו,
אּלּו הרי - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה אם וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּורה.

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ּומרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכגפן
מארּבע,‚. ּפחֹות ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּורֹות ׁשלׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהיּו

אינּה ּכאּלּו האמצע, את ורֹואין ּכרם; אּלּו היּוהרי אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
יתר  אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ְְֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי -ֲֵֵֵֶַַ
את„. הּנֹוטע ,ׁשּורה לפיכ ּכל ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מּכל  וירחיק ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻוׁשּורה
ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה צריׁשּורה לֹו, חּוצה זרע אם אבל ְְֲִִִִִַַָָָָָָָ

הּכרמים  ּכׁשאר אּמֹות ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה ואין להרחיק . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
- מאמצעֹו ׁשחרב ּככרם הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּדין

מרחקין. נטען מּתחּלה ְְְֲִִִֵֶָָָָֻׁשהרי
חברֹו‰. ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן  ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
ּדר אֹו הּיחיד, לרּבים {ּדר{נמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו (הרבים), ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - טפחים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמעׂשרה
מּׁשמֹונה  ּפחֹות ּביניהן ׁשּיהיה .והּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

.Â אם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
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מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה
מצטרפֹות  מּכן, .ּפחֹות ְְִִֵָָ

.Ê ּבזנב יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנֹוטע
אּמֹות  ארּבע מהן להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבאמצע, ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלכל
ּכרם, אינן - ׁשנּיה ּבׁשּורה ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

רּוח  לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.Á ּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם

זנב  יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,
כזנב] ׁשלׁש[בולטת ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו זה , הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא
.Ëיׁש אם - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו
וזֹורע.ּכרם  ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ּכרם  אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ואינן הּנֹוף ּדּקֹות היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

הּוא  ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èּבאמצעֹו ׁשחרב אם ּכרם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מרחיק  זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע  וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא  לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל  אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח
.·È ּובין הּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ׁשּתים  ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּגדר
את  וזֹורע אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעׂשרה

.הּׁשאר  ְַָ
.‚È לׁשם היה זרע יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ;ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

קּדׁש. לא זה הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹואם
לֹו אין - קטן ּכרם אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
עד  וזֹורע הּגפנים, מּסֹוף אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמחֹול,
ׁשמֹונה  וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגדר.

מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו ֵֵַָָאּמֹות
.„Èאֹו טפחים, מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

טפחים  ארּבעה רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו -ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָאין
הּמחיצה  ּובין הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוזֹורע

האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָארּבע
.ÂË עמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר

ּבצּדֹו ּכרם לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעׂשרה
מּכאן  ּבצּדֹו וירקֹות אין מּכאן, אם - קנים ׁשל מחּצה אפּלּו ; ְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָ

הּכרם  ּבין מבּדלת זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבין
ּכגדר. ְְֵַָָָוהּירק

.ÊË אּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר
ּכנגד  - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכּׁשעּור  הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ּבֹוהּפרצה נפרצּו . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות
היה ּפרצה; ׁשם אין העֹומד [החלק]ּוכאּלּו על מר ּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

המגודר] הּפרּוצים,[-החלק הּמקֹומֹות ּכל ּכנגד יזרע לא -ְְְְִִֶֶַַַָֹ
ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק ְִִֶַַַעד

.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת
הרי  - ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹֹונפרצה

קּדׁש .זה ִֵֶ
.ÁÈ ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חצי ֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית

ּפי  ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
אם  ,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

אסּור  קרּויֹו, את .הׁשוה ְִֵֶָָ
.ËÈ ּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת  היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה  מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, .מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
.Î- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

נר  זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה אה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין

עליו  מסּככין -הּגפנים מפּלׁש היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
עמּקה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻהרי
אּלא  - ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן ְִֵֵֵֶַַַַָָָָאם
.‡Î ׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל

מּזה מאמצעֹו מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
היה  ואם הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ְִִֶַָָָָֹּפחֹות
.·Îהשומר]ׁשֹומרה עׂשרה [ביתן ּגבֹוהה אם - ׁשּבּכרם ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּורחבה
הּכרם  ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשריגין
היתה  אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה.
ארּבעה  חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּׁשֹומרה
על  עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה
.‚Î על טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית

מּׁשלׁשה  ּפחֹות היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה .על ְְְְְֲִֵֵַָָֹ

.„Îהּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית באדמה]ּגפן ,[שקע ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
מ  - החריץ ּבתֹו רּוח אֹו לכל טפחים ׁשּׁשה מּמּנה רחיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

היה  ואם ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוזֹורע
לזרע  אסּור - ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעמק

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ְְִִִִֶַַָּבתֹוכֹו,
.‰Î ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻוכן

ׁשהרחיק  ּפי על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹארּבעה
ירחיק ׁשּׁשה  וכּמה קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ; ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ

יזרע  ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָלכּתחּלה,
ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ְְִֵֶַַָָָָָָֻׁשאר
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ליׂשראל  ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶַָלּתן

מּתר ‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר ּבהנאה  - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי „. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה  זה מינין,ׁשּמתעּברין ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
והּיעלים  העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּכלב
והחמֹור  החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעם
זה  ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעם

ֶָּבזה.
הּׁשֹור ‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ מּפני [מין זה, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
זה;ׁשהן עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מּכלל  - מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהאּוז
והּכֹוי מינין. ׁשני בהמה]ׁשהם ספק חיה ספק שהוא -[מין ְְִִֵֵֶַ

מּפני  עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכלאים
ספק. ֵֶָׁשהּוא

.Â מּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור  מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה  הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה  - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס . [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין  אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה  הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
יחּדו". ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹוקה
אבן  אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ּבקֹול  ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכאחד;

המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, [רותם - ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
יחדיו] ינהיג.אותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Á ואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
חּיה טהֹור  אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עם  ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם
לֹוקה  אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעז
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמן
מינין  ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
אֹו ,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
מן  ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהנהיג
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּיּבׁשה

ָּפטּור.

.Ë ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
לּבהמה לֹוקה  ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

א  וכן העגלה. ואחד ׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ
ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ִָֻּכּלן
.È ּכגֹון - ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר

וכּיֹוצא  החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאדם
אֹוּבזה  וחמֹור ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וׁשֹור. ְְָָּבאדם
.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת

נעׂשית  קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכתּוב
ּבזה  זה מערבין וחֹול ּכבהמה ּכקדׁש זֹו, ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

"ואם  אֹומר: הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי  לה'", קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
- ּבֹו הּמרּביע אֹו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻלפיכ

קּבלה. מּדברי זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהרי

ה'תשע"ג  אדר כ' ש"ק יום

י  ¤¤ּפרק
ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [ים ּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא  העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין [=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני

ּכלאים;·. מּׁשּום עליו לֹוקין  אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרחל
העין  מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור ׁשּנתחּבר .אבל ּכיון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מן  ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר
ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? וׁשע [=ערבם]הּתֹורה. ּבזה, זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

והחליקם] אּלּו[סרקם הרי - לבדין מהן ועׂשה ְְֲִֵֵֵֶָָָָאֹותן,
הרי  - זה מּטוי ּבגד וארג ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכלאים;

ּכלאים. ְִִֶַזה
ּפׁשּתן ‚. ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
ּבחּוט  צמר חּוט קׁשר צמר אֹו נתן אפּלּו ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה  ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,

מקֹום מּכל יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: [בכל ּכלאים, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
נאסר.מצב] ׁשּנתאחד, ּכיון -ְֱִֵֵֶֶַָָ

הּכתּוב „. צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין
ּבציצית  ּכלאים ׁשּלא להּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

ּכלאים  להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
ׁשחּבּור  מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּבּציצית;
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ה'תשע"ג  אדר י"ח חמישי יום

ח  יום חמישי ֿ שישי י "ח ֿ י "ט אדר ּפרק ¤¤
ׁשּלהן ‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים

אבל  'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי  הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף  והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי  - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן  ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין  הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.
על ·. וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

חריץ  ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'ער  נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה וצריעמק יס'; ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ

ּכדר - יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיק
הּכרם  מן .ׁשּמרחיק ְִִֶֶֶַַ

עליו ‚. ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? ּכיצד?ּומהיכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העריס  ונמצא אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה את ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרחיק
וזֹורע; אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל הּגפנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹמן
ּבא  ואם אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מעּקרי מרחיק - הּגפנים מּצד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹלזרע
ּבכל  ּדנין זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל מן רחֹוק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנמצא

ִָעריס.
הּגדר „. את הּבֹונה ואחר אחד ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּגדר  נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
הּׁשּורה  ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יחידים. ְְִִִִָּכגפנים
הּגדר ‰. ּבצד ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעריס

הּוא  זה - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכאן,
עריס' 'ּפסקי ואחד הּנקרא אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

טפחים, ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּׁשּׁשים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוזֹורע;

.Â זרע יביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
ז לׁשם  ואם טפחים,; ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל - רע ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָ

טפחים  ׁשּׁשה מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהרי
עריס. ּפסקי ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹמּכל
עריס  ּפסקי וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ּובנה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָחזר

ְִָלמקֹומם.
.Êלּה סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּגּנה

מּכאן, וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּבחּוץ
זֹורעין  ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּומלא
זֹורעים  אין - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבתֹוכּה

ּבתֹוכֹו וירק אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני .ּבתֹוכּה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
.Á יֹוצא ׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים

רֹואין  - ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומסֹוכ
הּגפנים, עּקרי מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכל

ואם  העריס; מּׂשפת רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָואֹוסר
אסּור  אין - ּבּסּלם אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאינֹו

ּבלבד  העריס ּתחת אּלא .לזרע, ְְִִִֶֶַַַַָָֹ
.Ë ּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהן,
ׁשאין  הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים מעּקרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחיק
הּכתלים  ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו

זה  הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - העריס ּבין ׁשּביניהן זֹורע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.הּכתלים  ְִַָ

.È נעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן
ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

ארּבע  אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
הּגפן  מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף  אּלא מֹודדין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּמֹות

ִָהראׁשֹון.
.‡Èּבארנּו והּגפנים ּכבר הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

יסּכ אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
סּכ ּכ ואחר וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּירק
ׁשרׁשי  היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻעליה
והּתבּואה, הּכרם ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
אּמֹות, הארּבע לת ֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹיעקר;

ָֻמּתר.
.·È ּבת ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּכל

ׂשֹוחקֹות טפחים ּבמּדֹות [=מרווחות]ׁשּׁשה יצמצם ולא ; ְְְְְֲִִִֵַָָֹ
להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהּכלאים,

.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה  אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא  לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
ּתבּואה  אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו

יד  ּבמּפלת החרצן לֹועם לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
יתחּלף  ׁשּלא ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; לארץ, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻּבחּוצה

ְְִֵָּביׂשראל.
.„È לארץ ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻואף

ּבחּוצה  ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי -ְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, מּתר,לארץ; ספקֹו אבל ּומֹוכר; לֹוקט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ְְְֲֲֵֶַַָּכמֹו

ה'תשע"ג  אדר י"ט שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב

מן  לֹוקה זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
ׁשּנאמר: לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּתֹורה
ׁשּלֹו, ועֹוף חּיה ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת"ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכמכחֹול  ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאֹו
ׁשעֹוררן  אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשפֹופרת;

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִַַַַּבקֹול
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה [=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
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ליׂשראל  ואסּור להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶַָלּתן

מּתר ‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר ּבהנאה  - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי „. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה  זה מינין,ׁשּמתעּברין ׁשני והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
הּכלב, עם הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
והּיעלים  העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻוהּכלב
והחמֹור  החמֹור, עם והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעם
זה  ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעם

ֶָּבזה.
הּׁשֹור ‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ מּפני [מין זה, עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
זה;ׁשהן עם זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מּכלל  - מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהאּוז
והּכֹוי מינין. ׁשני בהמה]ׁשהם ספק חיה ספק שהוא -[מין ְְִִֵֵֶַ

מּפני  עליו, לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּכלאים
ספק. ֵֶָׁשהּוא

.Â מּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור  מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה  הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה  - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס . [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין  אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה  הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
יחּדו". ּובחמר ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹוקה
אבן  אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ּבקֹול  ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכאחד;

המזּוגן אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, [רותם - ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
יחדיו] ינהיג.אותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Á ואחד טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
חּיה טהֹור  אֹו הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עם  ּככלב ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם
לֹוקה  אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעז
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמן
מינין  ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
אֹו ,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
מן  ּבהמה להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהנהיג
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּיּבׁשה

ָּפטּור.

.Ë ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
לּבהמה לֹוקה  ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

א  וכן העגלה. ואחד ׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ
ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

לֹוקין. ִָֻּכּלן
.È ּכגֹון - ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר

וכּיֹוצא  החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאדם
אֹוּבזה  וחמֹור ּבאדם לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וׁשֹור. ְְָָּבאדם
.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת

נעׂשית  קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּכתּוב
ּבזה  זה מערבין וחֹול ּכבהמה ּכקדׁש זֹו, ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

"ואם  אֹומר: הּוא הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאה
מּפי  לה'", קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּׁשמּועה
- ּבֹו הּמרּביע אֹו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻלפיכ

קּבלה. מּדברי זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהרי

ה'תשע"ג  אדר כ' ש"ק יום

י  ¤¤ּפרק
ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [ים ּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא  העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין [=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני

ּכלאים;·. מּׁשּום עליו לֹוקין  אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרחל
העין  מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור ׁשּנתחּבר .אבל ּכיון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מן  ּכלאים זה הרי - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּצמר
ׁשּטרפן ּופׁשּתים צמר ּכיצד? וׁשע [=ערבם]הּתֹורה. ּבזה, זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

והחליקם] אּלּו[סרקם הרי - לבדין מהן ועׂשה ְְֲִֵֵֵֶָָָָאֹותן,
הרי  - זה מּטוי ּבגד וארג ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכלאים;

ּכלאים. ְִִֶַזה
ּפׁשּתן ‚. ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

צמר, ּבחּוטי ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר
ּבחּוט  צמר חּוט קׁשר צמר אֹו נתן אפּלּו ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ואפּלּו ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּופׁשּתים
ׁשהרצּועה  ּפי על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקׁשר
אּלּו הרי - ּוקׁשרן ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאמצע,

מקֹום מּכל יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: [בכל ּכלאים, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
נאסר.מצב] ׁשּנתאחד, ּכיון -ְֱִֵֵֶֶַָָ

הּכתּוב „. צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין
ּבציצית  ּכלאים ׁשּלא להּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

ּכלאים  להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
ׁשחּבּור  מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּבּציצית;
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וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ּבדק  ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם

מצאֹו אּסּורי .ולא ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן  הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה;

מּפני ּבּתֹורה  ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
הֹואיל  מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
מּטּמא, אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּופרט
הרי  - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּפי  על ואף מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
נדחה  זה לאו הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הּברּיֹות. ּכבֹוד ׁשל מּפני ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עד  ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּדבריהם

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמּגיע

.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש
ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא  ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת  אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמה ּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּבֹו ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ְְְְְֲִִַַַָָָָֹהתראה
אחר  וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן  לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד  הּלֹובׁש ידע  לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית  ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה'תשע"ג  אדר י"ד ראשון יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ג ּבחטאיםהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

יתעּלה לפניו mdilr)ׁשחטאנּו zecezdl)ּכׁשּנׁשּוב ּבדּבּור, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
חטאתי, הּׁשם! "אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהם
ויבּקׁש ֿ הּדּבּור את וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעויתי,
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּכּפרה
מּקדם, ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשחּיבים
צרי ― לֹו נתּכּפר ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם
אמרֹו והּוא הקרבתם. ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָעל
יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה אֹו איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיתעּלה:
עׂשּו" אׁשר ֿ חּטאתם את והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּכל

(fÎe ,d xacna)לפי" זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְְִִֵֶַָָ
אׁשר והתוּדה מאּלה] לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

d)חטא' ,d `xwie)'עליה' חטא; אׁשר חטא על יתוּדה ― ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין מּׁשּנׁשחטה. לא קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ―ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבמׁשמע

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, (my)ׁשּפסּוק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָנאמר

cxeie)עּמֹו dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ִ
ּבארנּו ׁשּכבר vw)ּכמֹו xeriy Ð ar devn)ּכאן אמר לפיכ , ְְְְִֵֶַַָָָָ

הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק למדים היינּו ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמכלּתא,

מקּדׁש cala)למטּמא beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְְִִִִֵַַָ
אמר ֿ הּמצות? ּכל ׁשאר מרּבה ynegaאּתה sqep weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ

(xacnaמיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל חּטאתם, אמר: ְְְִֵַַַַָָָָָָֹּוכרתֹות?
אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― יעׂשּו ּכי ֿ תעׂשה; ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֹֹלא
חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ֿ חּטאת "'מּכל ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹוד:
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל הּגנבֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַָָֹעל
― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלרּבֹות
ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ֿ חּיבי ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלרּבֹות
ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזֹוממין?

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם להתוּדֹות חּיב עליוׁשאינֹו ידּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעדי
עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהחמּורים
עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַוּדּוי,
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה הּקרּבן, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָחּיּוב
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka)אין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבמׁשמע
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם n)את ,ek my):אמר ּדנּיאל וכן . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל"(f ,h l`ipc)הּנה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנתּבאר
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ממעט  ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכזה
סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָּבּתֹורה

צמר ‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,
אסּור  - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ

.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר
הּכל  הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן  הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - צּורת הּגמּלים הּכל ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר [=שערות]צמר ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהמערבין
.Ê על אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות  חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ּבֹו, ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ְְֲִֵֶָָׁשהרי
.Á מן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה  ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור  למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן  ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים  מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתן ּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את יתּפר.להפריד לא אבל ;ְֲִָֹֹ

.‡È מּבחּוץ עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלֹובׁש
יטרף ׁשּלא ּובלבד הּמׁשיחה[=יערבב]- שני את של [שרוך ְְְִִִֶֶַַָֹֹ

ּכתפיו.הבגדים] ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ
.·È ּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלא ּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן  ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
"לא  ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמּתר
סֹופרים, ּומּדברי .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיעלה
ּכלאים  ׁשּבהם והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו

ּבׂשרֹו. על נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
.‚Èּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ

ּוכסתֹות  ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתר אבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ
ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב

.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ ה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּתרת  נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ
.ÂË ׁשעֹור ללבׁשֹו; מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמנעל 

הּגּוף  עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה .הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָ
.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ

יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה [להנות ְְְִִֶַַַַָֹ
והּצנּועין  הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני

ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על , להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ
יתּכּונּוגופם] ׁשּלא ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

ולא  החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבחּמה
ּבמּקל. מפׁשילין והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָיתּכּונּו

.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים [חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד מּפני [של ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַ

הביצה]החּמה מחום יכווה הּצּנה[שלא מּפני [שבחורף,אֹו ְִִֵַַַָָ
גופו] את מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה ּכל שחום וכן .ְֵֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÈ עׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס  את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואם ּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

.ËÈ חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים , מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין יד [=חגורות]אבל ּבבית העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
הּתבלין, את ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלהן,
אסּפלנית  אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּוסמרטּוט

תחבושת] ּפי [מיני על אף מּתרין, אּלּו הרי - ּבהן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשרֹו

.Îהראש]ציץ את המקיפה וכּיֹוצא [רצועה מׁשי אֹו עֹור ׁשל ְִִֵֶֶַ
ּפני  על מדלּדלין ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהן,
ׁשאין  ּכלאים; מּׁשּום ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאדם,

.ּבכ חּמּום ְִֶֶָּדר
.‡Î ּפׁשּתים מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

אבל  ידֹו; על ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומהן
ידֹו על לכֹורכן לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן .אם ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

.·Î ׁשּמסּפגין ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמטּפחֹות
ּומטּפחֹות  ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבהן
ּבהן, נֹוגעֹות הּידים ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסּפרים

ּומחּממין  ּתמיד הּיד על נכרכין .והן ְְְְִִִִֵַַַָָָ
.‚Îוהּגרּדין[=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין [=אורגים]ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֶַַַ

היתה  אם - ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּבגדים,
ואף  אסּור, זה הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאֹות

אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי ְִֵֶֶַָעל
.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ

החּוט  ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת
ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,

.‰Î על ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר
מצוה  עליה;הּמתים ויֹוׁשב לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

על  זֹו מרּדעת יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹוהּוא,
הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָּכתפֹו,

.ÂÎ על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת
.ּכתפֹו ְֵ

.ÊÎ ׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד
הּגֹוי  ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אחר  אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹליׂשראל;
נּכר  הּכלאים אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויקרעּנּו
הּצמר  ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבֹו.
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וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ּבדק  ׁשהרי לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם

מצאֹו אּסּורי .ולא ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן  הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
ׁשּלּמדֹו רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וקֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבּׁשּוק
המפרׁש תעׂשה לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹחכמה;

מּפני ּבּתֹורה  ׁשּיתּבאר? ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
הֹואיל  מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
מּטּמא, אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּופרט
הרי  - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּפי  על ואף מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּוא
נדחה  זה לאו הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

הּברּיֹות. ּכבֹוד ׁשל מּפני ׁשעטנז עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עד  ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּדבריהם

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמּגיע

.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש
ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא  ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת  אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמה ּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּבֹו ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; ְְְְְֲִִַַַָָָָֹהתראה
אחר  וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן  לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד  הּלֹובׁש ידע  לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, הּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית  ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ה'תשע"ג  אדר י"ד ראשון יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ג ּבחטאיםהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

יתעּלה לפניו mdilr)ׁשחטאנּו zecezdl)ּכׁשּנׁשּוב ּבדּבּור, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
חטאתי, הּׁשם! "אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהם
ויבּקׁש ֿ הּדּבּור את וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעויתי,
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּכּפרה
מּקדם, ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשחּיבים
צרי ― לֹו נתּכּפר ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם
אמרֹו והּוא הקרבתם. ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָעל
יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה אֹו איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיתעּלה:
עׂשּו" אׁשר ֿ חּטאתם את והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּכל

(fÎe ,d xacna)לפי" זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְְִִֵֶַָָ
אׁשר והתוּדה מאּלה] לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

d)חטא' ,d `xwie)'עליה' חטא; אׁשר חטא על יתוּדה ― ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין מּׁשּנׁשחטה. לא קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ―ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבמׁשמע

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, (my)ׁשּפסּוק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָנאמר

cxeie)עּמֹו dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ִ
ּבארנּו ׁשּכבר vw)ּכמֹו xeriy Ð ar devn)ּכאן אמר לפיכ , ְְְְִֵֶַַָָָָ

הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק למדים היינּו ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמכלּתא,

מקּדׁש cala)למטּמא beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְְִִִִֵַַָ
אמר ֿ הּמצות? ּכל ׁשאר מרּבה ynegaאּתה sqep weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ

(xacnaמיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל חּטאתם, אמר: ְְְִֵַַַַָָָָָָֹּוכרתֹות?
אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― יעׂשּו ּכי ֿ תעׂשה; ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֹֹלא
חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ֿ חּטאת "'מּכל ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹוד:
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל הּגנבֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַָָֹעל
― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלרּבֹות
ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ֿ חּיבי ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלרּבֹות
ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזֹוממין?

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם להתוּדֹות חּיב עליוׁשאינֹו ידּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעדי
עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהחמּורים
עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַוּדּוי,
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה הּקרּבן, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָחּיּוב
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka)אין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבמׁשמע
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם n)את ,ek my):אמר ּדנּיאל וכן . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל"(f ,h l`ipc)הּנה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנתּבאר
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i"yx
(Ê).ÈÓ˘Ï È˙˘„˜‰ ¯˘‡ ˙È·‰ ˙‡Â ביני הוא תנאי

שם נאמר מה תשמעו, לא ואם לא)וביניכם, כו :(ויקרא
מקדשיכם: את ולשועי,È˘ÏÂ‰.והשמותי כתרגום:

כמו  בו, ויתלעגו עליו הבאות הרעות את יספרו
ט) לז הוא (בראשית אף 'שנינה' ולשון ואשתעי. ויספר, :

דכתיב 'דבור', ז)לשון ו לבניך:(דברים ושננתם :
(Á).ÔÂÈÏÚ ‰È‰È ‰Ê‰ ˙È·‰Â,חטאתם שלא זמן כל

כתוב  וכן וישרוק. ישום עליו עובר כל ומשתחטאו
הימים כא)בדברי ז כל (ב עליון היה אשר הזה והבית :

היה  אשר הזה והבית פתרונו: וכה וגו'. עליו עובר
למעלה  שאמר כמו כוכבים, לעובדי אף ונורא עליון

מא) ועכשיו (ח וגו', מעמך לא אשר הנכרי אל וגם :
ישום  כוכבים, עובד אף עליו, העובר כל בחרבנו,

גורם: ישראל של חטאו כי ויאמר ÌÂ˘È.וישרוק,
כמו לב)יתמה, כו אויביכם,(ויקרא עליה ושממו (איוב :

כ) אחרונים:יח נשמו יומו על :.˜¯˘Â שופילי''ר
לשרוק: פתאום, חורבן הרואה כל דרך וכן בלע''ז,

(È).‰˘ ÌÈ¯˘Ú ביתו ואת ה', לבית שנים שבע
למעלה: שאמר כמו שנה, עשרה ‡(È‡)שלש ‡˘˙

.‰ÓÏ˘:זה בדבר משאו את כלכל עמס, ענין
(‚È).ÏÂ·Î ı¯‡ שהרגל טיט, ארץ כבלים, ארץ

בה: ונכבלת משתקעת

cec zcevn
(Â).Ì˙‡:הזה הדור  ובני אתה  לומר: רצה‡˘ÁÏ.(Ê)רצה

הבית: תחרב לפיÏ˘ÓÏ.לומר: מה לדבר לדמיון  בהם  ימשלו
עליהם : תבוא אשר המפלה ÔÂÈÏÚ.(Á)גודל  ‰È‰Èהיה כמו

עליון שהיה הבית לומר: ורצה עבר , במקום עתיד עליון,
חורבנו: על יתמה  עובר וכל  חרב, יהיה  אלוÂ¯Ó‡Â.וחשוב

אותו,Ì¯ÈÁ.(È‡)לאלו: סובל חירם היה האלה הבתים לשתי
וכו': ארזים  עצי  ספוקו די לו הבתים‡Ê.בתת השלמת אחר

האמור והשמן החטים מלבד  גמול , לתשלום לחירם  המלך נתן
ÏÂ·Î.(È‚)למעלה : ı¯‡מעטים היו זה  ובעבור  ברזל , בכבלי אסורים כאילו בה , משתקעים הרגלים אשר  טיט , ארץ לומר : רצה 

פירותיה:

oeiv zcevn
(Ê).‰È˘ÏÂ כמו דבור , ז)ענין  ו ורצה(דברים לבניך  ושננתם

מהם: יספרו כמוÌÂ˘È.(Á)לומר: תמהון, ח)ענין  וז (איוב

ישרים: קרויהÂ˘¯˜.ישומו השפתים, בקבוץ הבא  קול
וכן חשוב , דבר  חורבן יראו בעת לעשותה והדרך  שריקה ,

טז) ו לשרקה :ויושב(מיכה ההיא:˘‡.(È‡)יה המשא סבל 
(‚È).ÈÁ‡:ורעי ח)מלשון ÏÂ·Î.אוהבי קמט בכבלי(תהלים

ברזל :

xc` 'kÎe"h ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבין ּבארץ ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחֹובה
קרּבן, הביא ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה
ֿ חּטאתם את "והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָחּיב

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". zen)אׁשר ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie) ְְֲִֶָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ

― העׂשירית ׁשמעהּמצוה קריאת לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ְְְְְְֲִִִֶַַַָָּבכל

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם a)"ודּברּת ,e mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ׁשּקריאת(k`.)ּדיני נתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדאֹוריתא dxezd)ׁשמע on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .b wxt yix) ְְְְְֶַַַָָ
(zekxacקבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf)ּכ ׁשמע, לקריאת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

אינם הּתפּלה זמּני ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָנתנּו
ֿ הּתֹורה, מן היא עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָמן

ׁשּבארנּו d)ּכמֹו dyr zevn)― זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין ek.)וזהּו zekxa)ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָ

זֹו ּומצוה ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּתּקנּום",
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים ִֵַַָָָאין

ה'תשע"ג  אדר ט"ו שני יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― העׂשירית ׁשמעהּמצוה קריאת לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ְְְְְְֲִִִֶַַַָָּבכל
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם a)"ודּברּת ,e mixac)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ׁשּקריאת(k`.)ּדיני נתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּדאֹוריתא dxezd)ׁשמע on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .b wxt yix) ְְְְְֶַַַָָ

(zekxacקבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf)ּכ ׁשמע, לקריאת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
אינם הּתפּלה זמּני ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָנתנּו
ֿ הּתֹורה, מן היא עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָמן

ׁשּבארנּו d)ּכמֹו dyr zevn)― זמּנים לּה ּתּקנּו וחכמים , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין ek.)וזהּו zekxa)ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָ

זֹו ּומצוה ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּתּקנּום",
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין
יוםשניֿ שבתֿ קודשט"וֿ כ'אדר

ִֵַַָָָ

― החמּׁשית יתעּלה.הּמצוה לעבדֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה' את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָונכּפל

dk)אלהיכם" ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;,bi mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;my) ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`iהּצּוּוים ֿ מן הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הרי(yxeya)הּכללּיים ― הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו (mixacיׁש ְְְִִִִִֵֵַַָ
(bi ,`i― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִָָָָ

יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה לעּקר "מּנין אמרּו: ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּגלילי
(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי ֿ ה' את :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ

ׁשלמה (Îmiklnׁשּבאר "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `.(

ה'תשע"ג  אדר ט"ז שלישי יום

ה'תשע"ג  אדר י"ז רביעי יום

ה'תשע"ג  אדר י"ח חמישי יום

ה'תשע"ג  אדר י"ט שישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― החמּׁשית יתעּלה.הּמצוה לעבדֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ה' את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָונכּפל
dk)אלהיכם" ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;,bi mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ

(d"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;my) ְְְְְֲַַַָָָֹֹ
(bi ,`iהּצּוּוים ֿ מן הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף .ְִִִִִֶֶַַַַַַ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הרי(yxeya)הּכללּיים ― הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו (mixacיׁש ְְְִִִִִֵֵַַָ

(bi ,`i― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִָָָָ
יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה

לעּקר "מּנין אמרּו: מהכאהּגלילי הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי ֿ ה' את :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ

ׁשלמה (Îmiklnׁשּבאר "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `.(

ה'תשע"ג  אדר כ' קודש שבת יום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"ו אתֿהּמצוה לבר הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ֿ ּבני את תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ יֹום, ּבכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל
להם" אמֹור bk)יׂשראל ,e xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק ז'(ek.)ּומּתענית(ck.)זֹו ּובפרק ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
סֹוטה .(fl:)מּמּסכת ִֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).
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i"yx
(Ê).ÈÓ˘Ï È˙˘„˜‰ ¯˘‡ ˙È·‰ ˙‡Â ביני הוא תנאי

שם נאמר מה תשמעו, לא ואם לא)וביניכם, כו :(ויקרא
מקדשיכם: את ולשועי,È˘ÏÂ‰.והשמותי כתרגום:

כמו  בו, ויתלעגו עליו הבאות הרעות את יספרו
ט) לז הוא (בראשית אף 'שנינה' ולשון ואשתעי. ויספר, :

דכתיב 'דבור', ז)לשון ו לבניך:(דברים ושננתם :
(Á).ÔÂÈÏÚ ‰È‰È ‰Ê‰ ˙È·‰Â,חטאתם שלא זמן כל

כתוב  וכן וישרוק. ישום עליו עובר כל ומשתחטאו
הימים כא)בדברי ז כל (ב עליון היה אשר הזה והבית :

היה  אשר הזה והבית פתרונו: וכה וגו'. עליו עובר
למעלה  שאמר כמו כוכבים, לעובדי אף ונורא עליון

מא) ועכשיו (ח וגו', מעמך לא אשר הנכרי אל וגם :
ישום  כוכבים, עובד אף עליו, העובר כל בחרבנו,

גורם: ישראל של חטאו כי ויאמר ÌÂ˘È.וישרוק,
כמו לב)יתמה, כו אויביכם,(ויקרא עליה ושממו (איוב :

כ) אחרונים:יח נשמו יומו על :.˜¯˘Â שופילי''ר
לשרוק: פתאום, חורבן הרואה כל דרך וכן בלע''ז,

(È).‰˘ ÌÈ¯˘Ú ביתו ואת ה', לבית שנים שבע
למעלה: שאמר כמו שנה, עשרה ‡(È‡)שלש ‡˘˙

.‰ÓÏ˘:זה בדבר משאו את כלכל עמס, ענין
(‚È).ÏÂ·Î ı¯‡ שהרגל טיט, ארץ כבלים, ארץ

בה: ונכבלת משתקעת

cec zcevn
(Â).Ì˙‡:הזה הדור  ובני אתה  לומר: רצה‡˘ÁÏ.(Ê)רצה

הבית: תחרב לפיÏ˘ÓÏ.לומר: מה לדבר לדמיון  בהם  ימשלו
עליהם : תבוא אשר המפלה ÔÂÈÏÚ.(Á)גודל  ‰È‰Èהיה כמו

עליון שהיה הבית לומר: ורצה עבר , במקום עתיד עליון,
חורבנו: על יתמה  עובר וכל  חרב, יהיה  אלוÂ¯Ó‡Â.וחשוב

אותו,Ì¯ÈÁ.(È‡)לאלו: סובל חירם היה האלה הבתים לשתי
וכו': ארזים  עצי  ספוקו די לו הבתים‡Ê.בתת השלמת אחר

האמור והשמן החטים מלבד  גמול , לתשלום לחירם  המלך נתן
ÏÂ·Î.(È‚)למעלה : ı¯‡מעטים היו זה  ובעבור  ברזל , בכבלי אסורים כאילו בה , משתקעים הרגלים אשר  טיט , ארץ לומר : רצה 

פירותיה:

oeiv zcevn
(Ê).‰È˘ÏÂ כמו דבור , ז)ענין  ו ורצה(דברים לבניך  ושננתם

מהם: יספרו כמוÌÂ˘È.(Á)לומר: תמהון, ח)ענין  וז (איוב

ישרים: קרויהÂ˘¯˜.ישומו השפתים, בקבוץ הבא  קול
וכן חשוב , דבר  חורבן יראו בעת לעשותה והדרך  שריקה ,

טז) ו לשרקה :ויושב(מיכה ההיא:˘‡.(È‡)יה המשא סבל 
(‚È).ÈÁ‡:ורעי ח)מלשון ÏÂ·Î.אוהבי קמט בכבלי(תהלים

ברזל :
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.ãòè:äî-ãò òãé eðzà-àìå àéáð ãBò-ïéà eðéàø àì eðéúúBàéõàðé øö óøçé íéäìà éúî-ãò «Ÿ¥À¬ŸÅ̈¦¬¥¬¨¦®§«Ÿ¦¹À̈Ÿ¥¬©©¨«©¨©´−¡Ÿ¦§¨´¤¨®§»̈¥³
:çöðì EîL áéBààéðéîéå Eãé áéLú änìáøwî Eáéúë)ê÷åç(:älë E÷éçáéíãwî ékìî íéäìàå ¥−¦§´¨¤«©¨³¨¨¦´−¨«§¦«¦¤®¦¤−¤¥«§´©¥«−¥«Ÿ¦©§¦´¦¤®¤

:õøàä áø÷a úBòeLé ìòtâé:íénä-ìò íéðépú éLàø zøaL íé Efòá zøøBô äzàãézövø äzà Ÿ¥¬¹§À§¤´¤¨¨«¤©¨³©´§¨§¨§´¨®¦©−§¨¨¥¬©¹¦¦À©©¨«¦©¨´−¦©§¨
:íéiöì íòì ìëàî epðzz ïúéåì éLàøåè:ïúéà úBøäð zLáBä äzà ìçðå ïéòî zò÷á äzàæèEì ¨¥´¦§¨¨®¦§¤¬©« ¹£À̈§©´§¦¦«©¨´−¨©§¨©§΅¨¨®©©¨¬¹©À§¨©«£¬¥¨«§´

:LîLå øBàî úBðéëä äzà äìéì Eì-óà íBéæé:ízøöé äzà óøçå õé÷ õøà úBìeáb-ìk závä äzà −©§¬¨®§¨©¨¬£¹¦À¨¨¬¨¨«¤©¨´−¦©§¨¨§´¨®¤©¬¦¹̈ÀŸ¤©¨¬§©§¨«
çé:EîL eöàð ìáð íòå ýåýé | óøç áéBà úàæ-øëæèééiðò úiç EøBz Lôð úiçì ïzz-ìàçkLz-ìà E §¨ÀŸ−¥¥¥´§Ÿ̈®§©¬¹̈À̈¦«£¬§¤«©¦¥´−§©©¤´¤¤®©©¬£¹¦¤À©¦§©¬

:çöðìë:ñîç úBàð õøà-ékLçî eàìî-ék úéøaì èaä ¨¤«©©¥¬©§¦®¦¨«§¬©«£©¥¤¹À¤§´¨¨«

i"yx
(Ë).ÂÈ˙Â˙Â‡ רואים אנו אין נביאך ביד שהבטחתנו

ימי  על אסף נתנבא בגולה שאנו רבים בימים אותם
Ó‰.הגלות: „Ú:זו בצרה נהיה מתי Ó˜¯·(È‡)עד

.‰ÏÎ Í˜ÈÁוהוצא והלחם השליכה חיקך מתוך אותה
כמו גרש לשון כלה י"א)באויביך, יגרש:(שמות גרש כלה

(·È).Ì„˜Ó ÈÎÏÓ ÌÈ‰Ï‡Â:מקדם תשועתנו אתה והרי
(‚È).ÌÈÈ˙ È˘‡¯ שנאמר תנינים שנקראו מצרים הם

כ"ט) וגו':(יחזקאל הגדול Ô˙ÈÂÏ.(È„)התנים È˘‡¯ פרעה
שנאמר כן כ"ז)נקרא על (ישעיה הקשה בחרבו ה' יפקוד

וגו': ÌÈÈˆÏ.לויתן ÌÚÏ ÏÎ‡Ó Â˙˙ לעם ממונו נתת
ציים  שהוצאת, וצבאות לכתות לציים לאוכלו ישראל

כמו כ"ד)סיעות וסיען:(במדבר כתרגומו כתים מיד וצים
(ÂË).˙Ú˜· מעיינות:‡˙‰ הצור מן ‡˙‰לישראל

.˙˘·Â‰:איתן נהר שהוא ÌÂÈ.(ÊË)ירדן ÍÏ גאולתם

ישראל: ÏÈÏ‰.של ÍÏ Û‡:הלילה בצרות היו ועמך
.˘Ó˘Â ¯Â‡Ó ˙ÂÈÎ‰ מאור ‡˙‰ להם הכינות אתה

‰ˆ·˙.(ÊÈ)התורה: בכל ‡˙‰ ארצם גבולות כל להם
Ì˙¯ˆÈ.טוב : ‰˙‡ Û¯ÁÂ ıÈ˜דוגמת זה ה')הרי  (ירמיה

סדר  לנו שנית לא לנו, ישמור קציר חוקות שבועות
Â‚Â'.(ÁÈ)השנים: ·ÈÂ‡ ˙‡Ê ¯ÎÊ שכל ואחרי

אותך תשו  חרף האויב אשר זאת זכור בך, עתנו
אותנו: ÈÁÏ˙.(ËÈ)בהשמידו Ô˙˙ Ï‡ האומות לגדודי

כ"ג)כמו לחיה:(ש"ב פלשתים ˙Í¯Â.ויאספו ˘Ù תור
הזכר  משמת הזה התור יונה ובני תורים לשון וי"ת שלך
החליפוך  לא ישראל אף לאחר מזדווגת אינה זוגה בן

כאלמנה: והיו מהם שרחקת אע"פ אחר ÈÁ˙באל
.ÍÈÈÚ:ענייך È¯·Ï˙.(Î)נפש Ë·‰ את כרת אשר

ÒÓÁ.אבותינו: ˙Â‡:מדור לשון חמס נוה

cec zcevn
(Ë).ÂÈ˙Â˙Â‡נביא עוד  ואין הגאולה  אותות  ראינו לא עדיין

הזמן: ‡˙Â.לגלות ‡ÏÂ:יתאחר מתי עד  יודע  מאתנו מי אין
(È).¯ˆ Û¯ÁÈ:האויב ביד הניחם ה' יכולת מבלי  באומרו

.ı‡È:בתמיה לנצח שמך את  האויב ינאץ ˙˘È·(È‡)וכי
.Í„È:האויב את בו הכות לבל מקרבÏÎ‰.לאחור כלה ימינך 

אויביך: את בו  תכה והכה  משם  והוציאה  Ì„˜Ó.(È·)חיקך
הישועה: פועל והוא מלכי הוא בכחך ·ÍÊÚ.(È‚)מעולם 

ארז "ל : כן  לעצמו שביל שבט  לכל  גזרים לי"ב  הים  פוררת 
.ÌÈÓ‰ ÏÚנזרקים המצרים והיו כסלעים הים  מי נתקשו כי

ראשם: ונשבר  Ô˙ÈÂÏ.(È„)עליהם È˘‡¯ של ושלישיו  שריו 
לויתן: הנקרא ÏÎ‡Ó.פרעה Â˙˙לעם לבזה עושרם נתת

ושממה : ציה מקום  במדבר שהלכו  ·˜Ú˙.(ÂË)ישראל  ‰˙‡
ונחל : מעין להם  והוצאת  הסלע  ‡Ô˙È.את ˙Â¯‰הים זה 

השפעת היובש במקום מחולפים נסים  להם עשית  ר"ל  והירדן
הובשת: המים  ומקום ÌÂÈ.(ÊË)מים ÍÏ:בראתם אתה  ר "ל 

.˙ÂÈÎ‰ תפקידם:‡˙‰ את ישנו  ולא כנם  על Â‡Ó¯.להיות
הקטן מאור הנקרא  הירח א)הוא  ‡¯ı.(ÊÈ):(בראשית ˙ÂÏÂ·‚ ÏÎ:לו הראוי במקום מחוז כל  אמנםÎÊ¯.(ÁÈ)להיות אם  ר"ל

ה ': את מחרף היה שהאויב מה  זאת  גם  זכר  הכל על  ותשגיח  בידך  Ï·.הכל ÌÚÂ: במ "ש הדבר לעדתÈÁÏ˙.(ËÈ)כפל 
ישראל : נפש תמסור  אל כוכבים  ÍÈÈÚ.העובדי  ˙ÈÁ:ומוכנעים עניים שהמה  ישראל כרת‰·Ë.(Î)עדת  אשר הברית  ראה 

בניהם: לגאול ‡¯ı.לאבותינו ÈÎ˘ÁÓ:חמס מדורי נתמלאו החורבן בחשכת בהם שישבו המקומות 

oeiv zcevn
(Ë).‰Ó „Ú לנצח תאנף ה ' מה עד  וכן  מתי ע"ט)עד  :(לקמן
(È).ı‡È:בזיון מנע:ÏÎ‰.(È‡)ענין  ענינוÂÙ¯¯˙.(È‚)ר"ל

ארץ התפוררה פור  כמו  רבות  לחתיכות כד)הרצוץ  :(ישעיה
.ÌÈÈ˙בו כמ "ש תנים  נקרא פרעה שבים גדול דג  שם תנים

וכו' הרובץ  הגדול כט)התנים המצרים(יחזקאל יקראו ולכן
לחתיכות:¯ˆˆ˙.(È„)תנינים: שבירה פרעהÔ˙ÈÂÏ.ענין זה

הגדולים התנינים  את כמ"ש  לויתן הוא הגדול  התנין  כי 
א) זוגו:(בראשית ובת  הלויתן  ושממה:ÌÈÈˆÏ.והוא  ציה מל'

(ÂË).˙˘·Â‰: יבש מושבך ‡Ô˙È.מל ' איתן כמו  חוזק ענין
כד) ובסיס:‰ÂÈÎ˙.(ÊË):(במדבר כן העמדת:‰ˆ·˙.(ÊÈ)מל'

.ıÈ˜:החמה הגשמים:Û¯ÂÁÂ.ימות עניןÂˆ‡.(ÁÈ)ימות 
פלשתיםÈÁÏ˙.(ËÈ)בזיון : חית וכן  וקבוץ עדה (ש"ב ענין

כמו˙Í¯Â.:כג) לתור והמשילה ישראל  כנסת  והיא תור מל'
הסלע  בחגוי יונתי כמ"ש  ליונה ב)שהמשילה  :(ש"ה

(Î).ÈÎ˘ÁÓ: חושך מדור:Â‡˙.מל'
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זה: בענין נוסף ספק א: עמוד מח àðîìדף déëtà ,éMà áø øa øî éòa הכלי הפך - ¨¥©©©©¦©§¥§¨¨

פניו  àðîc,על déúéòøàa õîBwì dé÷aãå שם והניח קיבול בית מאחוריו לכלי שהיה §©§¥©¤§©§¦¥§¨¨
הקומץ, àkéà,את àäå ïðéòa BëBúa äçpä ,eäî,קיבול הבית בתחתית Bàשהניחו ©©¨¨§§¦¨§¨¦¨

äçpä àîìéc העומד הכלי e÷éz.בתחתית ,àkéìå ,ïðéòa Bð÷úk ¦§¨©¨¨§¦§§¦¨§¥¨¥
הכיפורים: ביום גדול הכהן של הקטורת חפינת בענין נוסף 'àìîספק ,àtt áø éòä¥©¨¨§Ÿ

,eøîàL 'åéðôç שיהיו צריכים ידיו,úB÷eçîהאם לשפת úBLeãbושוות Bà ועולות ¨§¨¤¨§§§
ידיו. משפת éMàהרבה áøì àaà éaø déì øîà,זה ספק òîL,לפשוט àz שנינו ¨©¥©¦©¨§©©¦¨§©

úBôeôèבברייתא, àlà úBLeãb àìå úB÷eçî àì eøîàL 'åéðôç àìî',צפות - §Ÿ¨§¨¤¨§Ÿ§§Ÿ§¤¨§
מגדושות. ופחות ממחוקות יותר ושיעורו למעלה, הצף כדבר ידיו משפת מעט עולות כלומר

הספק, יסוד שהוא הדם נשפך דין הגמרא מביאה בהקדם חפינה: בענין ספק íúäעוד ïðz§©¨¨
כה.) הקרבן ,(זבחים כששחט ícäאם CtLð הבהמה Bôñàåמצואר ,ätöøä ìò ¦§©©¨©¨¦§¨©£¨

כלי, ונשפך ìeñt.לתוך בכלי הדם קיבל שחיטה בשעת אם ätöøäאבל ìò éìkä ïî ¨¦©§¦©¨¦§¨
Bôñàå,לכלי.øLk,הגמרא éléîומבארת éðä àðî,זה דין לומדים מנין -,ïðaø eðúc ©£¨¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨¨

בתורה  ה)נאמר ד הּמׁשיח 'ç÷ìå(ויקרא øtä',הּכהן ícî שצריך הפר' 'מדם ולומדים §¨©ִֵַַַָֹ¦©©¨
דהיינו  הפר, של חיותו מדם Lôpäשיקבל ícî,בו יוצאת שהנפש דם -øBòä ícî àìå ¦©©¤¤§Ÿ¦©¨

לסימנים, שיגיע קודם העור כשחותך היוצא דם -úéöîzä ícî àìå המתמצה דם - §Ÿ¦©©©§¦
שנאמר  ממה זה, מפסוק לומדים ועוד השחיטה. בסוף ושותת øtä',ונסחט ícî'¦©©¨

ודורשים  'הפר' לתיבת אותה ומוסיפים 'מדם' מתיבת מ"ם האות את øtäî'שמורידים íc'¨¥©¨
epìa÷é וללמוד לשנות מוכרחים ואנו מהרצפה, יאסוף ולא הבהמה מצואר הדם שיקבל - §©§¤

êzòcכן, à÷ìñ éàc שכתוב כפי øtä'שנלמד ícî' ומשמעותו'ícî'úö÷î elôàå §¦¨§¨©§¨¦©©¨¦©©£¦¦§¨
éøö ìa÷nä äãeäé áø øîàäå ,ícøîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iL C ¨§¨¨©©§¨©§©¥¨¦¤§©¥¤¨¨¤¨¤¤¡©

מזבח  קרנות ועל הפרוכת על פעמים שבע הזאות ענין שפירש אחר הפרשה בהמשך

ז)הקטורת ד çaæî(שם ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå' אין ובהכרח העלה', §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©ָָֹ

על  ממנו הזה כבר שהרי הדם, כל את לו יהיה שבשיריים יתכן לא שהרי לשיריים, הכוונה

ואפילו  הפר' 'מדם ללמוד אפשר אי כן ואם הדם, כל את שחיטה בשעת שיקבל שצריך הקבלה, על זאת נאמר אלא המזבח, ועל הפרוכת

דם, כרחך àlàמקצת ïéòøBâעל øáñ÷å ,epìa÷é øtäî íc ,'øtä ícî' éàî dpéî òîL זו מתיבה בתיבה ïéôéñBîeאות אותה ¤¨§©¦¨©¦©©¨¨¥©¨§©§¤§¨¨©§¦¦¦
מהרצפה.ïéLøBãåאחרת  ולא הפר מצואר דווקא תהיה הדם שקבלת מהפסוק לומדים וכאמור כך, המקרא §§¦
האמור הדין åéðôçומחמת àBìnî úøBèwä øftúð ,àtt áø éòa הרצפה ולהקטירו.eäîעל לאספו שיכול או בכך נפסל האם - ¨¥©¨¨¦§©¥©§¤¦§¨§¨©

ארבע וצדדי כנגד הם המנחה של עבודות וארבע לעולה, מנחה מקישים שהרי פסול, מידו הקומץ נתפזר שאם ספק אין שבקומץ הספק,

פסול, הרצפה על נשפך ואם הבהמה מצואר הדם את לקבל צריך שבקבלה וכמו קבלה, כנגד הוא בכלי הקומץ ומתן העולה, של עבודות

שאחר  כיון האם להסתפק יש קטורת לגבי אך פסול, נתפזר ואם לכלי מידו הקומץ לתת וצריך בהמה כצואר ידו בכלי, הקומץ במתן גם כן

ו  כקבלה ודינו כמנחה זה הרי שרת בכלי נותנה Bãé,éîcהחפינה äîäa øàeökנתקדש לא עדיין בכלי נתן שלא זמן נתפזרה åוכל אם ¨§©©§¥¨¨¥§
הרצפה  àîìécעל Bà ,äìeñt אלא שרת כלי ידי על נעשה לא הקטורת קידוש כן אם בה, מעכב כלי אין הדין מעיקר שבקטורת כיון §¨¦§¨

éîc,ידיו  úøL éìëk בהמה כצואר ידו äìeñtואין àìå,שהתפזרה e÷éz.הקטורת ¦§¦¨¥¨¥§Ÿ§¨¥
חפינה: בענין נוסף aספק áMéç ,àtt áø éòa מעשהúøBè÷ úðéôç,למקומה חוץ להקטירה או לזמנה, חוץ דהיינו למחר, להקטירה ¨¥©¨¨¦¥§£¦©§¤
éìé ïðéøîà éî ,eäîóשוה äçðnî,גזירה 'àìî' 'àìî','חפניו 'מלא נאמר ובחפינה קמצֹו' 'מלא נאמר íúäבמנחה äî במנחה ©¦©§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¦¦§¨ְְְְָָֹֹֻ¨¨¨

àéðäîמועילה -äáLçî da,הקמיצה במעשה פסול מחשבת חושב אם énðלפוסלה àëäהחפינה äáLçî,במעשה da àéðäî §©§¨¨©£¨¨¨¨©¦§©§¨¨©£¨¨
àì Bà.בחפינה פוסלת שמחשבה מצאנו ולא שוה, גזירה לומדים Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cnw sc zay(oey`x meil)

,zercd lkl d`xn iepiyaepîéä ïéNBò ïéàL øác éåäc íeMî¦§¨¥¨¨¤¥¦¥¤
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:zaya lke` jezl miapr zhigqa dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

äøãwä CBúì íéáðò ìL ìBkLà íãà èçBñ ,ìàeîLda yiy §¥¥¨¨¤§¤£¨¦§©§¥¨
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המשך ביאור חמסכת שבת חיום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dnw sc zay(ipy meil)

z` zx`ane zewlye miyak zhigq oipra ax zhiyl zxfeg `xnbd
:enrhäøBz øác ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàdxez oicn - ¨©©¦¨©©¦¨©©§©¨

áéiç Bðéàz`hgìò àlà,ãáìa íéáðòå íéúéæ [úëéøc] (úñéøã) ¥©¨¤¨©§¦©¥¦©£¨¦¦§¨
oi` zexit x`y la` ,dk`lnl zaygp mzkixce jka mkxcy meyn

.dk`lnl zaygp mzhigq oi`e jka mkxcäMðî éác éðz ïëåepy-] §¥¨¥§¥§©¤
,[dypn ly eyxcn ziaaìò àlà áéiç Bðéà äøBz øác(úñéøã) §©¨¥©¨¤¨©

øLk ãò étî ãò ïéàå ,ãáìa íéáðòå íéúéæ [úëéøc]§¦©¥¦©£¨¦¦§¨§¥¥¦¦¥¨¥
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המשך ביאור חמסכת שבת חיום שני עמ' א



קלג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
זה: בענין נוסף ספק א: עמוד מח àðîìדף déëtà ,éMà áø øa øî éòa הכלי הפך - ¨¥©©©©¦©§¥§¨¨

פניו  àðîc,על déúéòøàa õîBwì dé÷aãå שם והניח קיבול בית מאחוריו לכלי שהיה §©§¥©¤§©§¦¥§¨¨
הקומץ, àkéà,את àäå ïðéòa BëBúa äçpä ,eäî,קיבול הבית בתחתית Bàשהניחו ©©¨¨§§¦¨§¨¦¨

äçpä àîìéc העומד הכלי e÷éz.בתחתית ,àkéìå ,ïðéòa Bð÷úk ¦§¨©¨¨§¦§§¦¨§¥¨¥
הכיפורים: ביום גדול הכהן של הקטורת חפינת בענין נוסף 'àìîספק ,àtt áø éòä¥©¨¨§Ÿ

,eøîàL 'åéðôç שיהיו צריכים ידיו,úB÷eçîהאם לשפת úBLeãbושוות Bà ועולות ¨§¨¤¨§§§
ידיו. משפת éMàהרבה áøì àaà éaø déì øîà,זה ספק òîL,לפשוט àz שנינו ¨©¥©¦©¨§©©¦¨§©

úBôeôèבברייתא, àlà úBLeãb àìå úB÷eçî àì eøîàL 'åéðôç àìî',צפות - §Ÿ¨§¨¤¨§Ÿ§§Ÿ§¤¨§
מגדושות. ופחות ממחוקות יותר ושיעורו למעלה, הצף כדבר ידיו משפת מעט עולות כלומר

הספק, יסוד שהוא הדם נשפך דין הגמרא מביאה בהקדם חפינה: בענין ספק íúäעוד ïðz§©¨¨
כה.) הקרבן ,(זבחים כששחט ícäאם CtLð הבהמה Bôñàåמצואר ,ätöøä ìò ¦§©©¨©¨¦§¨©£¨

כלי, ונשפך ìeñt.לתוך בכלי הדם קיבל שחיטה בשעת אם ätöøäאבל ìò éìkä ïî ¨¦©§¦©¨¦§¨
Bôñàå,לכלי.øLk,הגמרא éléîומבארת éðä àðî,זה דין לומדים מנין -,ïðaø eðúc ©£¨¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨¨

בתורה  ה)נאמר ד הּמׁשיח 'ç÷ìå(ויקרא øtä',הּכהן ícî שצריך הפר' 'מדם ולומדים §¨©ִֵַַַָֹ¦©©¨
דהיינו  הפר, של חיותו מדם Lôpäשיקבל ícî,בו יוצאת שהנפש דם -øBòä ícî àìå ¦©©¤¤§Ÿ¦©¨

לסימנים, שיגיע קודם העור כשחותך היוצא דם -úéöîzä ícî àìå המתמצה דם - §Ÿ¦©©©§¦
שנאמר  ממה זה, מפסוק לומדים ועוד השחיטה. בסוף ושותת øtä',ונסחט ícî'¦©©¨

ודורשים  'הפר' לתיבת אותה ומוסיפים 'מדם' מתיבת מ"ם האות את øtäî'שמורידים íc'¨¥©¨
epìa÷é וללמוד לשנות מוכרחים ואנו מהרצפה, יאסוף ולא הבהמה מצואר הדם שיקבל - §©§¤

êzòcכן, à÷ìñ éàc שכתוב כפי øtä'שנלמד ícî' ומשמעותו'ícî'úö÷î elôàå §¦¨§¨©§¨¦©©¨¦©©£¦¦§¨
éøö ìa÷nä äãeäé áø øîàäå ,ícøîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iL C ¨§¨¨©©§¨©§©¥¨¦¤§©¥¤¨¨¤¨¤¤¡©

מזבח  קרנות ועל הפרוכת על פעמים שבע הזאות ענין שפירש אחר הפרשה בהמשך

ז)הקטורת ד çaæî(שם ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå' אין ובהכרח העלה', §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©ָָֹ

על  ממנו הזה כבר שהרי הדם, כל את לו יהיה שבשיריים יתכן לא שהרי לשיריים, הכוונה

ואפילו  הפר' 'מדם ללמוד אפשר אי כן ואם הדם, כל את שחיטה בשעת שיקבל שצריך הקבלה, על זאת נאמר אלא המזבח, ועל הפרוכת

דם, כרחך àlàמקצת ïéòøBâעל øáñ÷å ,epìa÷é øtäî íc ,'øtä ícî' éàî dpéî òîL זו מתיבה בתיבה ïéôéñBîeאות אותה ¤¨§©¦¨©¦©©¨¨¥©¨§©§¤§¨¨©§¦¦¦
מהרצפה.ïéLøBãåאחרת  ולא הפר מצואר דווקא תהיה הדם שקבלת מהפסוק לומדים וכאמור כך, המקרא §§¦
האמור הדין åéðôçומחמת àBìnî úøBèwä øftúð ,àtt áø éòa הרצפה ולהקטירו.eäîעל לאספו שיכול או בכך נפסל האם - ¨¥©¨¨¦§©¥©§¤¦§¨§¨©

ארבע וצדדי כנגד הם המנחה של עבודות וארבע לעולה, מנחה מקישים שהרי פסול, מידו הקומץ נתפזר שאם ספק אין שבקומץ הספק,

פסול, הרצפה על נשפך ואם הבהמה מצואר הדם את לקבל צריך שבקבלה וכמו קבלה, כנגד הוא בכלי הקומץ ומתן העולה, של עבודות

שאחר  כיון האם להסתפק יש קטורת לגבי אך פסול, נתפזר ואם לכלי מידו הקומץ לתת וצריך בהמה כצואר ידו בכלי, הקומץ במתן גם כן

ו  כקבלה ודינו כמנחה זה הרי שרת בכלי נותנה Bãé,éîcהחפינה äîäa øàeökנתקדש לא עדיין בכלי נתן שלא זמן נתפזרה åוכל אם ¨§©©§¥¨¨¥§
הרצפה  àîìécעל Bà ,äìeñt אלא שרת כלי ידי על נעשה לא הקטורת קידוש כן אם בה, מעכב כלי אין הדין מעיקר שבקטורת כיון §¨¦§¨

éîc,ידיו  úøL éìëk בהמה כצואר ידו äìeñtואין àìå,שהתפזרה e÷éz.הקטורת ¦§¦¨¥¨¥§Ÿ§¨¥
חפינה: בענין נוסף aספק áMéç ,àtt áø éòa מעשהúøBè÷ úðéôç,למקומה חוץ להקטירה או לזמנה, חוץ דהיינו למחר, להקטירה ¨¥©¨¨¦¥§£¦©§¤
éìé ïðéøîà éî ,eäîóשוה äçðnî,גזירה 'àìî' 'àìî','חפניו 'מלא נאמר ובחפינה קמצֹו' 'מלא נאמר íúäבמנחה äî במנחה ©¦©§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¦¦§¨ְְְְָָֹֹֻ¨¨¨

àéðäîמועילה -äáLçî da,הקמיצה במעשה פסול מחשבת חושב אם énðלפוסלה àëäהחפינה äáLçî,במעשה da àéðäî §©§¨¨©£¨¨¨¨©¦§©§¨¨©£¨¨
àì Bà.בחפינה פוסלת שמחשבה מצאנו ולא שוה, גזירה לומדים Ÿ
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øéîçîxedh d`etxl fiwnde `nh d`etxl alegdy mcan alga ip`.i`n k"`

aleg k"`c .alg dyrpe xkrp mcc ,`ed mc zngn `l ± dy`d alg opinhnc

mpgac :iax xne`e ."algd c`p z` gztze" aizkc meyn i`ce `l` ,mc enk xedh d`etxl

dalge xedh dncy dteb dnda algn opaxl aiydl n"ed inp ikdc ,d`etxl aleg hwp

`l` mc zngn `nh epi` algd ,k"` .`nh

k"`e ,"algd c`p z` gztze" aizkc meyn

x"n .`nh `di `nrh i`dn ,inp oevxl `ly:

ilqodn `veid dwyny egikei miapre mizif

xedh oevxl `ly `nh oevxl.zkqn idliya

mizif ilqa zxn` m` `l :miiqn oixiykn

,dwyn eteqe lke` ezligz ixdy ± miapre

dwyn eteqe ezligzy alga exn`z:éàîe`l

`nzqa oevxl `lye dil `gipc oevxl.

`kil ± dy` alg iabc oevxl `lye oevxle

`weece ,`nzqa oevxl `lya ixiinc xninl

.`nhn epi` ± il `gip `l xn` la` .`nzqa

,dztbn mc meyn mrhd izyxity dn itl `dc

rnyn `l` .`nhn inp ± il `gip `l xn` 'it`

dndae dy`a ,edleka ipzwc oevxl `lyc

oia ,`nzqn oia ,oipr lka ixiin ± miapre mizife

il `gip `l xn`:íéúåúipa e`lc mipenixe

edpip dhigq.,oiwynl mipenxe mizez iab lirl `ipzc `d `nlic ?dyw i`n :il dniz

,oevxl `ly :jkld ,ixii` jyn `la `kde ,`wec jyna n"pd ± xeq` odn `veid mzqle

dwyn aiyg `l ± `nzqa epiidc:

àìil `gip `l xn`c dizrc ilbc oevxl `lye `nzqa oevxl.)(amzd `ipzc

"el exn`" wxt zezixka).bi sc:(.xedh dpae dpa z` wipdl zn `nh rbnl el exizd

xykzi` ± xykzi` `l `niz ike !algn dil inhi` alg wpic oeik ?xedh i`n` dpa :jixte

rnyn] ± xykd jixv oi`e ,`ed dwyn dy` algc b"r`e .ccd t"r zklkelnd dtiha

elk`n edfy itl ,xykd jixve ,lke`k aiyg ± wpei wepizdy wepizd ita `edy dnc [dil

e`lc alg mzqk dwyn iedc ,ccd ita zklkelnd dtiha xykzi`c xn`we .wepiz ly

dtih gipd `ly ,zg` dtiwza :dea` xa dax xn` ongp ax ipyne .dil ira lke`l

pic dinetl dil opifg `wc :`cg ,xaca zeaeyz izy :`ax xn` .ccd t"r zklkelndi`n .oevxl `lye oevxl `nhn dy`d alg :opz `dc ,`ed oirn alg mewn :cere ,`alg `lnc `we

.xykd jixv oi`e ,oirn did m`y enk ,dwynk aeyg `di inp wepizd ita mb ± oirnk aeygc oeike .oevxl `ly `nhncn ,oirnk `aiyg `nl` :'it .`nhn ipzwe ,dil `gip `lc ± `id

ik aiyg oevxl `nl` :jxtinl n"ed "`nhn oevxl" ipzwcnc ?'ek `id i`n oevxl `ly xninl jixv i`n k"` ± aiyg dwynkc xnelk `l` ,oirn xikfn epi`c l"z`c ,yxtl jixv jk

`iywe .`nh xepzd ,xepzd xie`l ltpe diccn alg shpy dy`d :opzde .xykd jixv `le `ed oirn alg mewn `axle cr 'ek `ax xn` `l` .`ed oevxl dpa z` dwipnc dy`e ,dwyn

,xepzd z` lke` `nhi ji` k"`e ,dil aiyg lke` `nl` ± xykd iracnc ,"xykzi` i`na" xn`w i`n :i"xl dyw `zyde .ccd t"r zklkelnd dtiha :opgei 'x xn`e !xykzi` i`na :ol

:ipyne ?xykzi` `l `d `nh `di i`n` ,dteb diccn shepd alg `l` ,`nh xepzd oi`y `iran `l :xnelk ,xykzi` i`na ol `iywe :t"dc ,i"x xne`e ?ilk `nhn lke` oi` `de

oizliknc `nw 'ta opixn`ck ,ilk `nhn dwyne dwyn daeyg `idy ,xepzd `nhz ccd t"r zklkelnd dnvr dtih dze`e ,ccd t"r zklkelnd dtiha):bi sc.(xity jixt `zyde

aiyg i`ce ± il `gip `l xn`c `kdc ,xity iz` ± dea` xa dax xn` p"xl la` .lke` dil aiyg `kde ± dwyn aiygc ,dy`d alg `nhn il `gip `l xn` elit`c xn`c ,`axl

dgexq dgile drifd afa oiwyn 'h `ipzcn :`axl mzd jixt cere .dil `gip `l i`cec ,ceai`l lif`e xepz xie`l ltep `edy oeik ,dil `gip `l aiyg diccn alg shpe .lke` dil

± `ed oirn alg mewn zxn` i`e .`edy lka dxeng d`neh `nhn eilbx inine eaefe ewex ,ziriaxa oiwyn z`neh `nhn dy`d alge eztbn mce epir zrnc ,melkn mixedh irixde

dcpa `zi`ck ,wexc `inec opirac deyn± dxeng d`neh `nhi `l d"t`e ,`ed oirn mlerl ?jixtw i`n :iaxl dywe .ewexe eaefk ,`edy lka dxeng d`neh `nhi inp dy`a alg)'c

.ep:(el mxb rlape xfeg `edy dnc xnel `ed dnize .rlape xfeg epi`e ,`veie lblbzny dy`ay alg `vi .rlape xfege `veie lblbzny lk s` ,rlape xfege `veie lblbzny wex dn

dpynd on di`x iziine .rlape xfegy dizrc `wlqc meyn epiid ± wepizd ita dwyn aiyg zeidl oirnk `ax eayeg didy dnc :xnel jixve !`ed ok i`ce ,mewn lkne .oirnk aygil

`gip `l xn` m` ± ikd e`l i`c .`ed rlape xfeg k"` ,il `gip `l xn` epiidc .oevxl `ly `nhn ipzwcn ,`ed rlape xfegcxfeg epi`c `kdn dil jixt `zyde .`nhn didi `l dil

dizrcc ,`nzqa oevxl `ly ,`l ± dil `gip `lc oevxl `ly zxaq in :ipyne ."oevxl `ly `nhn" ipzwc `d dyw ,ikd i` :jixte !`ed oirn e`l dy`d alg mewn `nl` ,rlape

xn`wc `de .ceai`l jldy oeik dil `gip `l i`cec ,aiyg dil `gip `l xne`k ± xepzd jezl ltpe diccn alg shpc `idde .xedh ± dil `gip `l xn` la` .alg iab daexw wepizc

dyw `zyde .aiyg lke`k mlerl wepizd itae .dwynk f` diaeyg`l alg iab daexw wepizc dizrcc `nrh ipdnc .ceai`l jled epi`y ,dxrwa ltepyk epiid ± `nzqa oevxl `ly

.egikei xninl jiiy `l ± ikd e`l i`c ,dy`d algc `edd ied miapre mizifc jdc `inece .dil `gip `l xn`c ± oevxl `lye ,`nzqa ± oevxl :`kti` opiwqn `zrnyac ,`cg :i"xl

xne`a epiid k"`e ,ceai`l lif`c dy`d alga xninl ol zi` ikdc `inecc :dyw izk` ± edl xwtn ixewt` `niiw ceai`lc oeik miapre mizif ilq ip`y xn`c ,`ni` zirai`k l"q z"ke

`lc xn`we ,dil `gip `l oevxl `ly zxaq in :inp xn`we ,'ipzn `d dyw `l` mzd xn`w i`n :iaxl dyw cere !xedh ± dil `gip `l la` ,`nzq `wec `nhn mzde .dil `gip `l

x"n .`nh `di inp dil `gip `l xn` mb k"`e ,lirl 'itck alg dyrpe xkrp mcc ,eztbn mc aiygc meyn epiid ± `nh oevxl `ly `nrh `de ?i`n`e .xedh `gip:
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éðà øéîçî :ïäì øîà !øBäè dúôbî ícL Y ïBöøì àlL¤Ÿ§¨¤©©¥¨¨¨¨©¨¤©§¦£¦
äàeôøì æéwnäå ,àîè Y äàeôøì áìBçäL ,íãaî áìça§¨¨¦§¨¤©¥¦§¨¨¥§©©¦¦§¨
ïé÷LnäL ,eçéëBé íéáðòå íéúéæ élñ :Bì eøîà .øBäè Y¨¨§©¥¥¦©£¨¦¦¤©©§¦
éàî .íéøBäè Y ïBöøì àlL ,ïéàîè Y ïBöøì ïäî ïéàöBiä©§¦¥¤§¨§¥¦¤Ÿ§¨§¦©
äîe .àîúña ,"ïBöøì àlL" ,déì àçéðc Y "ïBöøì" åàì̈§¨§¦¨¥¤Ÿ§¨¦§¨¨©
,íeìk àìå ïBöøì àlL Y eäðéð äèéçñ éðác íéáðòå íéúéf¥¦©£¨¦¦§¥§¦¨¦§¤Ÿ§¨§Ÿ§
,àì ?L"ë àì eäðéð äèéçñ éða åàìc íéðBnøå íéúez¦§¦¦§¨§¥§¦¨¦§ŸŸ
øîàc ,déúòcà élâc Y "ïBöøì àlL" ,àîúña Y "ïBöøì"§¨¦§¨¨¤Ÿ§¨§©¥©©£¥©£©
,íéáðòå íéúéæ élñ éðàL :àîéà úéòaéàå ."éì àçéð àì"Ÿ¦¨¦§¦¨¥¥¨¨¥©¥¥¦©£¨¦
ïçkLà .eäì éø÷ôî éøB÷ôà àøwéòî Y éîéé÷ ãeaéàìc ïåék¥¨¦§¦¨§¦¥¦¨¨©§¥©§©¥§©§©©
déì eãBîc ïðaø .íéáðòáe íéúéæa ïðaøì éãBîc äãeäé 'ø©§¨§¥§©¨©§¥¦©£¨¦©¨©§¥
ïéèçBñ :àéðúc Y ?ïìðî úBøét øàLa äãeäé éaøì§©¦§¨¦§¨¥§¨¨§©§¨£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cnw sc zay(oey`x meil)

,ïBöøì àlLceradúôbî ícL`ede dwyn aygp epi` dnda ly ¤Ÿ§¨¤©©¨¨¨
øBäè.d`neh lawn epi`e xiykn epi`eïäì øîàs` ,`aiwr iax ¨¨©¨¤

mewn lkn ,dwyn aeyg epi` dnda ly dztbn mcyéðà øéîçî©§¦£¦
áìçaxzei ,oevxl `ly `veia s` dwyn aygiyícaîdkn ly ¤¨¨¦©¨

epivn oky ,dwyn aygp epi`yáìBçäLdndaäàeôøìoebk ¤©¥¦§¨
algd ,dl wifn dalgyàîè,oevxl `vi ixdy [xiykn±]åeli` ¨¥§

æéwnädndan mcäàeôøì`ede dwyn aygp epi`.øBäèoeike ©©¦¦§¨¨
shpy alg s` `nhl epl yi ,`nh algd d`etxl dnda alegdy

.dy` algn xnege lw oevxl `ly dpnnBì eøîàiaxl minkg ¨§
alg mby `nhe oevxa dyrpy d`etxl alegdn cenll oi` ,`aiwr

ixdy ,`nhi oevxl `ly dndan shpy,eçéëBé íéáðòå íéúéæ élñ©¥¥¦©£¨¦¦
ïéàîè ïBöøì ïäî ïéàöBiä ïé÷LnäLmdn mi`veideïBöøì àlL ¤©©§¦©§¦¥¤§¨§¥¦¤Ÿ§¨

,íéøBäèoevxl `ly `viye `nh oevxl `viy dnda alg mb ok m`e §¦
.xedh

itly xnel ozip `ly dpyndn dzgked z` dzr zx`an `xnbd
xeq` didi mzqa mipenixe mizezn zaya afd dwyn dcedi iax

:`xnbd zwiicn .dizyaåàì éàîexn`yk minkg zpeek oi` m`d ± ©¨
'ïBöøì'epiiddéì àçéðce ,miwynd z`ivin dvexn `edy -àlL' §¨§¦¨¥¤Ÿ
'ïBöøìepiid,àîúñaz` hegql m` oiicr hilgd `ly xnelk §¨¦§¨¨

ny xn`p jk lre ,mlke`l e` zexitdyi dzrne .mixedh el` miwy
,xnege lw cenlleäðéð äèéçñ éðác íéáðòå íéúéf äîemaexy ± ©¥¦©£¨¦¦§¥§¦¨¦§

mdn `veid dwyn ,mzq mqipkdyk ok it lr s` ,dhigql micner

`veik epicíeìk àìå ïBöøì àlL,mixedheåàìc íéðBnøå íéúez ¤Ÿ§¨§Ÿ§¦§¦¦§¨
eäðéð äèéçñ éða,dhigql cner epi` maexy ±ïkL ìk àì §¥§¦¨¦§Ÿ¨¤¥

dcedi iax xn` ji`e ,xedh mdn `veid dwynd ,mzq mqipkday
oic ,mzq mqipkdy mipenixde mizezd on zaya `veid dwyny

.ezezyl xeq`e eafy oiwyn zxifba llkpe eilr dwyn
:`xnbd zvxznàìjka dvexn `edy epiid 'oevxl'y zxaqy enk Ÿ

`l` ,mzqa epiid 'oevxl `ly'eïBöøìdpeekd,àîúñajk lre §¨¦§¨¨
e ,xiykny xn`pïBöøì àlLdpeekdàçéð àì øîàc dézòcà élâc ¤Ÿ§¨§©¥©©§¥§¨©Ÿ¦¨

éì.xiykn epi` okle ,dwynd z`ivia ¦
:sqep uexiz d`ian `xnbd,àîéà úéòaéàåilqa zwqer dpynd §¦¨¥¥¨

e miapre miziféðàLa oicd dpeye ±ãeaéàìc ïåék ,íéáðòå íéúéæ élñ ¨¦©¥¥¦©£¨¦¥¨¦§¦
éîéé÷jlede milqd ixeg jxc ux`l jtyp mdn `veid uindy ± ¨§¦

,ceai`leäì éø÷ôî éøe÷ôà àøwéòî,eze` xiwtn `ed dligzn ± ¥¦¨¨©§¥©§§¦§
.xiykn epi`e dwyn oic mdn `veid uind lr oi` zercd lkl okle
iax xaeq ,xnyp dwynde milk x`ya mi`vnp zexitd xy`k la`

.dwyn oic el yi mdn `veid ,mzq mipenixe mizeza s`y dcedi
mizifa minkgl dcen dcedi iaxy l`eny ixacl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .zexit x`ya dcedi iaxl micen minkge miapre

ïçkLàz` wgvi xa ongp ax `iady `ziixaa ep`vn ±äãeäé éaø ©§§¨©¦§¨
,íéáðòáe íéúéæa ïðaøì éãBîcmle`äãeäé éaøì déì eãBîc ïðaø §¥§©¨¨§¥¦©£¨¦©¨¨§¥§©¦§¨

ïìðî úBøét øàLa:`xnbd daiyn .l`eny z`f cnl okidn ± ¦§¨¥§¨¨
ïéèçBñ ,àéðúc§©§¨£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dnw sc zay(ipy meil)

øîàpL ,äãeäéa Léà øáò àì äðL(h h dinxi)éëá àOà íéøää ìò' ¨¨Ÿ¨©¦¦¨¤¤¡©©¤¨¦¤¨§¦
àiøèîéâa 'ä"îäa' ,'eëìä eããð äîäa ãòå íéîMä óBòî 'åâå éäðå̈¤¦¥©¨©¦§©§¥¨¨§¨¨§¥¨§¦©§¦¨

.eåä ïézøúå ïéLîç©§¦§©§¥¨
:elby miigd ilral rxi` dn zx`an `xnbdøîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©

ïlek ,ïðçBé éaølaal elby miigd ilra lk ±eøæçl`xyi ux`l ©¦¨¨¨¨§
ïéðtñéàä ñééìewî õeç,mrhde .xfg `lyéøãî éðä ,áø øîàc ¦§¨¨¦§¨¦§¨©©¨¥¦§¥

ìáác,laaay medzd in ±íèéò ïéòì àiî éøcäîjxc miler - §¨¤©§§¦©¨§¥¥¨
mibcde ,mhir oir `xwpd oirnl miribne zexv zeligne zepexcn

.ux`a mnewnl dxfg eribde mind mr elr laal elbyéàäå± §©
oiptqi`d qiilewedéøãL øéøL àìc ïåék,dwfg dpi` ezxcyy ±àì ¥¨§Ÿ¨¦¦§¥Ÿ

÷éìñ éöî.zelignd jxc zelrl did leki `l ± ¨¦¨¦
iax ly eizel`yl opgei iax ly eizeaeyz `iadl zxfeg `xnbd

mkzl`y lre :`a` xa `iigíéçîN ìááaL íéãòBî äî éðtîxzei ¦§¥¨£¦¤§¨¤§¥¦
`ed mrhd ,l`xyi ux`anäìì÷ dúBàa eéä àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¨§¨§¨¨

,l`xyi ux` dllwzpyáéúëcda(bi a ryed)dNBNî ìk ézaLäå' ¦§¦§¦§©¦¨§¨
áéúëe ,'dãòBî ìëå dzaLå dLãç dbç(ci ` diryi)íëéLãç' ©¨¨§¨§©©¨§Ÿ£¨§¦¨§¥¤

.'çøBèì éìò eéä éLôð äàðN íëéãòBîe:`xnbd zx`anéàîdn ± £¥¤¨§¨©§¦¨¨©¨©©
weqtd zpeek.'çøBèì éìò eéä':`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîà ¨¨©¨©¨©©¦¤§¨¨

àlà éðôì ïéàèBçL ìàøNéì ïéic àì àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨Ÿ©¨§¦§¨¥¤§¦§¨©¤¨

.ïäéìò àéáà äL÷ äøéæb Bæéà òãéì éúBà ïéçéøènL¤©§¦¦¦¥©¥§¥¨¨¨¨¦£¥¤
:l`xyi ux`ay micrend zllw oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

ìBa äúàa àlL ìâøå ìâø ìk Eì ïéà ,÷çöé éaøúLjlnd lig ± ©¦¦§¨¥§¨¤¤¨¤¤¤Ÿ¨¨¤¤
äéøáèì àa àlL ìâøå ìâø ìk Eì ïéà ,àðéðç éaø øîàå .éøBtéöì§¦¦§¨©©¦£¦¨¥§¨¤¤¨¤¤¤Ÿ¨¦§¤§¨

äøBîæ ìòáe ïBèî÷å ïBîâàlihdle fefal mi`ay oehlyd iciwt ± ©§§©§©©§¨
.`iapd dilr xaicy dllwd zngn df lke ,ler

mkzl`y lre :opgei iax ly eizeaeyzl zxfeg `xnbdäî éðtî¦§¥¨
ïéðéieöî ìááaL íéîëç éãéîìzmeyn `l ,`ed mrhd ,mdiyeala ©§¦¥£¨¦¤§¨¤§¨¦

`l` dxez ipa mpi`y,ïîB÷î éða ïðéàL éôì`ed mnewn ixdy §¦¤¥¨§¥§¨
yalzn xf mewnl dlebde ,laal myn elb mde l`xyi ux`a

.edecakiy ick miaeyg micbaaéLðéà éøîàczeixad ixdy ± §¨§¦¦§¥
,zexne`éàîL àúîa,ipcakn iny ixira ±éàáúBz àúî àìa± §¨¨§©§Ÿ¨¨§©

.ize` micakn icba ixira `ly la`
xn`p :dxez ipa md laa ipay opgei iaxl di`x d`ian `xnbd

weqta(e fk diryi)áø éðz ,'ìàøNé çøôe õéöé á÷òé LøLé íéàaä'©¨¦©§¥©£Ÿ¨¦¨©¦§¨¥¨¥©
.äøBzì íéçøôe ïéöéö ïéNBòL ìááaL íéîëç éãéîìz elà ,óñBé¥¥©§¦¥£¨¦¤§¨¤¤¦¦¦§¨¦©¨

dl`yd lre,ïéîäBæî íéáëBë éãáBò äî éðtîmeyn ,`ed mrhd ¦§¥¨§¥¨¦§¨¦
,éðéñ øä ìò eãîò àlLepiideäòLaL ¤Ÿ¨§©©¦©¤§¨¨
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המשך ביאור חמסכת שבת חיום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr enw sc zay(iyily meil)

e awpéñBäì àaó,eaigxdl xnelkéñBî,íéøîBà Léå ,óyïéà ¨§¦¦§¥§¦¥
ïéôéñBî.miiwd awpd lrïéåLåmicen lkde ±ïLé á÷ð ïéá÷BpL ¦¦§¨¦¤§¦¤¤¨¨
mzqpy,äléçzëìezgizte awpd z` zlhan dpi` dnizqdy oeik §©§¦¨

.gzt dyerl aygp `l
:`xnbd dywnàn÷ àpúå,oyi awp aigxdl xizndàðL éàî §©¨©¨©§¨

dpey df dna ±àìc Lãç á÷pîezeyrl xeq`y ±ïwúî à÷c ¦¤¤¨¨§Ÿ§¨§©¥
àçúétok m` ,ilkl gzt owzn `edy itl ±à÷ énð éôeñBà ¦§¨¥©¦¨

àçúét ïwúîgztd oewizl aygiz `id mb miiw awp zagxd ± §©¥¦§¨
:`xnbd zvxzn .yihta dkn zclez df ixde ilkd lyøîà̈©

ñéðëäì éeNò BðéàL çút ìk äøBz øác ,äaøekezl ©¨§©¨¨¤©¤¥¨§©§¦

àéöBäìeepnnçút Bðéà,eziiyr lr miaiig oi`eàeä ïðaøå §¦¥¤©§©¨¨
øeæâcwx e` `ivedl wx cnery s` gzt lk zeyrl `ly §¨

,qipkdlíeMîa awp dyrie drhi `ny ±ïéìBâðøz ìL ìeì ¦¤©§§¦
,dxez xeqi` lr xearieàìáä é÷etàìe àøéåà éìeiòì ãéáòc©£¦§©¥£¦¨§©¥©§¨

ladd z` `ivedle xie` qipkdl ick ieyr lela awpd ixdy ±
.milebpxzd ezeni `ly ick oegxqdeíàåe awp xak miiwàa §¦¨

éñBäìó`nw `pz zrcl ,eaigxdl ±éñBî,ózagxday meyn §¦¦
y oeik ,milebpxz ly lel meyn xefbl mewn oi` awpéôeñBà± ¥

siqedlyéôeñBàì éúà àì íéìBâðøz ìL ìeìa éàcå`l ± ©©§¤©§§¦Ÿ¨¥§¥
,siqedl `eai
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המשך ביאור חמסכת שבת חיום שחישי עמ' א



קלה ezny in` cenr cnw sc ± iyily wxtzekxa

ícLdúôbî.m` ,dX` lWsBpxn`cM ,mC dPOn `vIW dxEAg lke ,Dci F` Dlbx ¤©©¥¨¨¤¦¨¦¦©©§¨¨¨§¨©¨¤¨¨¦¤¨¨¦§¨©
dCPd mC wxtA)dcpsc:dp:(mce" xn`PW ,dwWn iExw ,bExd mC EpiidC ,millg mC §¤¤©©¦¨©£¨¦§©§©¨¨©§¤¤¤¡©§©

mcC mzd Wxtn FztBn mce ."dYWi millgdn DiNEM Dilhw iN dnC ,ied millg £¨¦¦§¤§©©¥¨§¨¥¨¨§©£¨¦¨¥§©¦©§¥¥©
`NW Dinzq DztBn mce .alg dUrpe xMrp mcC ,FztBn mcM alge .`BlR Dilhw iN¦©§¥©§¨§¨¨§©©¥¨§¨¤§¨§©£¤¨¨§©©¥¨¨§¨¥¤Ÿ

`nhe ,`Ed oFvxl:àlL äîäaä áìç ànèé §¨§¨¥§©¥£¥©§¥¨¤Ÿ
ïBöøì.,xFdh DztBn mC ixdW :dInzA §¨¦§¦¨¤£¥©©¥¨¨¨

mC ,EdinE .`Ed llg llkA e`l dndaC¦§¥¨¨¦§©¨¨¦©
aizkC ,minl Wwzi`C mEXn ,xWkn dhigW§¦¨©§©¦§¦§©§©¦¦§¦

)mixacai(EPkRWY ux`d lr""miOM: ©¨¨¤¦§§¤©¨¦
áìça éðà øéîçî.,oFvxl `NW s` F`Ohl ©§¦£¦§¨¨§©§©¤Ÿ§¨

mcAn:LáìBçä.`NW ,dndAd z`Etxl ¦§¨¤©¥¦§©©§¥¨¤Ÿ
dPwiGiDalg-.`Ed oFvxl `dC ,`nh ©¦¤¨£¨¨¨¥§¨§¨
fiTOded`Etxl FYndal mC-mcC ,xFdh §©©¦¨¦§¤§¦§¨¨§©

li`Fde .`id DztBnalFgde`nh d`Etxl- ©¥¨¨¦§¦§©¥¦§¨¨¥
`nh oFvxl `NW shFPd s`:Bì eøîà.Fpi` ©©¥¤Ÿ§¨¨¥¨§¥

ixdW ,oFvxl `vFIl oFvxl `NW dnFCiNq ¤¤Ÿ§¨©¥§¨¤£¥©¥
'ek dwWOdW ,EgikFi miapre mizif:àlL ¥¦©£¨¦¦¤©©§¤¤Ÿ

àîúña ïBöøì.oixFdh ipzwe-aiWg `lC §¨¦§¨¨§¨¨¥§¦§¨£¦
Dl xn`w dcEdi iAx i` .dwWn-i`e ,`iWw ©§¤¦©¦§¨¨¨©¨©§¨§¦

ixn`w opAx-.dcEdi iAxl oixFdh oMW lM ©¨©¨¨§¦¨¤¥§¦§©¦§¨
`Ed dwWn opAxlC icin `dC-dcEdi iAxl §¨¦¥¦§©¨©©§¤§©¦§¨

`Ede .'ek miapre miziG dnE `YWde .dwWn e`l opAxlC icin y"ke ,`Ed dwWn e`l̈©§¤§¦¥¦§©¨©¨©§¤§¨§¨©¥¦©£¨¦§
miapre mizif inp inxinl ivn oiCdiAx EdA dcFnC lirl ipzwC ,miapre miziG` ©¦¨¥§¦§¥©¦¥¦©£¨¦©¥¦©£¨¦§¨¨¥§¥§¤§©¦

mizEzC ,iiEWw`l Dil `niN` `d `N` .xEq` odn `vFId oilkF`l s`C dcEdi§¨§©§¨¦©¥¥¤¨¤¨¨©¦¨¥§©§¥§¦
mizif 'it`C ipzw `kde ,xEq` mzqC lirl ipzw Edpip dhigq ipA e`lC mipFOxe§¦¦§¨§¥§¦¨¦§¨¨¥§¥¦§¨¨§¨¨¨¨¥©£¦¥¦

dwWnl e`l `nzq miapre:dézòc élâc.`YrC iENiB iede ,il `gip `l xn`e ,`icdA ©£¨¦§¨¨¨§©§¤§©¥©§¥§¤§¨©£©¨¦¨¦§¨¥¦©§¨
ithoilkF`l Fqipkdn:'åëå íéáðòå íéúéæ élñ éðàL àîéà úéòaéàå.hwp `weece §¥¥¦§¦§¨¦§¦¨¥¥¨¨¥©¥¥¦©£¨¦§©§¨¨©

dwWOdW ,oiNqDil `gip `l `nzq KMld ,cEAi`l KlFde ux`l ltFp odn shFPd: ©¦¤©©§¤©¥¥¤¥¨¨¤§¥§¦¦§¨§¨¨¨¦¨¥
éøB÷ôàøé÷ôî.mipFOxe mizEY ENit` ,milM x`W la` .dwWn `Eddl-Kl `ni` ©§¥©§¦§©©§¤£¨§¨¥¦£¦¦§¦¦¥¨¨

dwWnl `nzq: §¨¨§©§¤
ïéòâôá
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øéîçîxedh d`etxl fiwnde `nh d`etxl alegdy mcan alga ip`.i`n k"`

aleg k"`c .alg dyrpe xkrp mcc ,`ed mc zngn `l ± dy`d alg opinhnc

mpgac :iax xne`e ."algd c`p z` gztze" aizkc meyn i`ce `l` ,mc enk xedh d`etxl

dalge xedh dncy dteb dnda algn opaxl aiydl n"ed inp ikdc ,d`etxl aleg hwp

`l` mc zngn `nh epi` algd ,k"` .`nh

k"`e ,"algd c`p z` gztze" aizkc meyn

x"n .`nh `di `nrh i`dn ,inp oevxl `ly:

ilqodn `veid dwyny egikei miapre mizif

xedh oevxl `ly `nh oevxl.zkqn idliya

mizif ilqa zxn` m` `l :miiqn oixiykn

,dwyn eteqe lke` ezligz ixdy ± miapre

dwyn eteqe ezligzy alga exn`z:éàîe`l

`nzqa oevxl `lye dil `gipc oevxl.

`kil ± dy` alg iabc oevxl `lye oevxle

`weece ,`nzqa oevxl `lya ixiinc xninl

.`nhn epi` ± il `gip `l xn` la` .`nzqa

,dztbn mc meyn mrhd izyxity dn itl `dc

rnyn `l` .`nhn inp ± il `gip `l xn` 'it`

dndae dy`a ,edleka ipzwc oevxl `lyc

oia ,`nzqn oia ,oipr lka ixiin ± miapre mizife

il `gip `l xn`:íéúåúipa e`lc mipenixe

edpip dhigq.,oiwynl mipenxe mizez iab lirl `ipzc `d `nlic ?dyw i`n :il dniz

,oevxl `ly :jkld ,ixii` jyn `la `kde ,`wec jyna n"pd ± xeq` odn `veid mzqle

dwyn aiyg `l ± `nzqa epiidc:

àìil `gip `l xn`c dizrc ilbc oevxl `lye `nzqa oevxl.)(amzd `ipzc

"el exn`" wxt zezixka).bi sc:(.xedh dpae dpa z` wipdl zn `nh rbnl el exizd

xykzi` ± xykzi` `l `niz ike !algn dil inhi` alg wpic oeik ?xedh i`n` dpa :jixte

rnyn] ± xykd jixv oi`e ,`ed dwyn dy` algc b"r`e .ccd t"r zklkelnd dtiha

elk`n edfy itl ,xykd jixve ,lke`k aiyg ± wpei wepizdy wepizd ita `edy dnc [dil

e`lc alg mzqk dwyn iedc ,ccd ita zklkelnd dtiha xykzi`c xn`we .wepiz ly

dtih gipd `ly ,zg` dtiwza :dea` xa dax xn` ongp ax ipyne .dil ira lke`l

pic dinetl dil opifg `wc :`cg ,xaca zeaeyz izy :`ax xn` .ccd t"r zklkelndi`n .oevxl `lye oevxl `nhn dy`d alg :opz `dc ,`ed oirn alg mewn :cere ,`alg `lnc `we

.xykd jixv oi`e ,oirn did m`y enk ,dwynk aeyg `di inp wepizd ita mb ± oirnk aeygc oeike .oevxl `ly `nhncn ,oirnk `aiyg `nl` :'it .`nhn ipzwe ,dil `gip `lc ± `id

ik aiyg oevxl `nl` :jxtinl n"ed "`nhn oevxl" ipzwcnc ?'ek `id i`n oevxl `ly xninl jixv i`n k"` ± aiyg dwynkc xnelk `l` ,oirn xikfn epi`c l"z`c ,yxtl jixv jk

`iywe .`nh xepzd ,xepzd xie`l ltpe diccn alg shpy dy`d :opzde .xykd jixv `le `ed oirn alg mewn `axle cr 'ek `ax xn` `l` .`ed oevxl dpa z` dwipnc dy`e ,dwyn

,xepzd z` lke` `nhi ji` k"`e ,dil aiyg lke` `nl` ± xykd iracnc ,"xykzi` i`na" xn`w i`n :i"xl dyw `zyde .ccd t"r zklkelnd dtiha :opgei 'x xn`e !xykzi` i`na :ol

:ipyne ?xykzi` `l `d `nh `di i`n` ,dteb diccn shepd alg `l` ,`nh xepzd oi`y `iran `l :xnelk ,xykzi` i`na ol `iywe :t"dc ,i"x xne`e ?ilk `nhn lke` oi` `de

oizliknc `nw 'ta opixn`ck ,ilk `nhn dwyne dwyn daeyg `idy ,xepzd `nhz ccd t"r zklkelnd dnvr dtih dze`e ,ccd t"r zklkelnd dtiha):bi sc.(xity jixt `zyde

aiyg i`ce ± il `gip `l xn`c `kdc ,xity iz` ± dea` xa dax xn` p"xl la` .lke` dil aiyg `kde ± dwyn aiygc ,dy`d alg `nhn il `gip `l xn` elit`c xn`c ,`axl

dgexq dgile drifd afa oiwyn 'h `ipzcn :`axl mzd jixt cere .dil `gip `l i`cec ,ceai`l lif`e xepz xie`l ltep `edy oeik ,dil `gip `l aiyg diccn alg shpe .lke` dil

± `ed oirn alg mewn zxn` i`e .`edy lka dxeng d`neh `nhn eilbx inine eaefe ewex ,ziriaxa oiwyn z`neh `nhn dy`d alge eztbn mce epir zrnc ,melkn mixedh irixde

dcpa `zi`ck ,wexc `inec opirac deyn± dxeng d`neh `nhi `l d"t`e ,`ed oirn mlerl ?jixtw i`n :iaxl dywe .ewexe eaefk ,`edy lka dxeng d`neh `nhi inp dy`a alg)'c

.ep:(el mxb rlape xfeg `edy dnc xnel `ed dnize .rlape xfeg epi`e ,`veie lblbzny dy`ay alg `vi .rlape xfege `veie lblbzny lk s` ,rlape xfege `veie lblbzny wex dn

dpynd on di`x iziine .rlape xfegy dizrc `wlqc meyn epiid ± wepizd ita dwyn aiyg zeidl oirnk `ax eayeg didy dnc :xnel jixve !`ed ok i`ce ,mewn lkne .oirnk aygil

`gip `l xn` m` ± ikd e`l i`c .`ed rlape xfeg k"` ,il `gip `l xn` epiidc .oevxl `ly `nhn ipzwcn ,`ed rlape xfegcxfeg epi`c `kdn dil jixt `zyde .`nhn didi `l dil

dizrcc ,`nzqa oevxl `ly ,`l ± dil `gip `lc oevxl `ly zxaq in :ipyne ."oevxl `ly `nhn" ipzwc `d dyw ,ikd i` :jixte !`ed oirn e`l dy`d alg mewn `nl` ,rlape

xn`wc `de .ceai`l jldy oeik dil `gip `l i`cec ,aiyg dil `gip `l xne`k ± xepzd jezl ltpe diccn alg shpc `idde .xedh ± dil `gip `l xn` la` .alg iab daexw wepizc

dyw `zyde .aiyg lke`k mlerl wepizd itae .dwynk f` diaeyg`l alg iab daexw wepizc dizrcc `nrh ipdnc .ceai`l jled epi`y ,dxrwa ltepyk epiid ± `nzqa oevxl `ly

.egikei xninl jiiy `l ± ikd e`l i`c ,dy`d algc `edd ied miapre mizifc jdc `inece .dil `gip `l xn`c ± oevxl `lye ,`nzqa ± oevxl :`kti` opiwqn `zrnyac ,`cg :i"xl

xne`a epiid k"`e ,ceai`l lif`c dy`d alga xninl ol zi` ikdc `inecc :dyw izk` ± edl xwtn ixewt` `niiw ceai`lc oeik miapre mizif ilq ip`y xn`c ,`ni` zirai`k l"q z"ke

`lc xn`we ,dil `gip `l oevxl `ly zxaq in :inp xn`we ,'ipzn `d dyw `l` mzd xn`w i`n :iaxl dyw cere !xedh ± dil `gip `l la` ,`nzq `wec `nhn mzde .dil `gip `l

x"n .`nh `di inp dil `gip `l xn` mb k"`e ,lirl 'itck alg dyrpe xkrp mcc ,eztbn mc aiygc meyn epiid ± `nh oevxl `ly `nrh `de ?i`n`e .xedh `gip:
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éðà øéîçî :ïäì øîà !øBäè dúôbî ícL Y ïBöøì àlL¤Ÿ§¨¤©©¥¨¨¨¨©¨¤©§¦£¦
äàeôøì æéwnäå ,àîè Y äàeôøì áìBçäL ,íãaî áìça§¨¨¦§¨¤©¥¦§¨¨¥§©©¦¦§¨
ïé÷LnäL ,eçéëBé íéáðòå íéúéæ élñ :Bì eøîà .øBäè Y¨¨§©¥¥¦©£¨¦¦¤©©§¦
éàî .íéøBäè Y ïBöøì àlL ,ïéàîè Y ïBöøì ïäî ïéàöBiä©§¦¥¤§¨§¥¦¤Ÿ§¨§¦©
äîe .àîúña ,"ïBöøì àlL" ,déì àçéðc Y "ïBöøì" åàì̈§¨§¦¨¥¤Ÿ§¨¦§¨¨©
,íeìk àìå ïBöøì àlL Y eäðéð äèéçñ éðác íéáðòå íéúéf¥¦©£¨¦¦§¥§¦¨¦§¤Ÿ§¨§Ÿ§
,àì ?L"ë àì eäðéð äèéçñ éða åàìc íéðBnøå íéúez¦§¦¦§¨§¥§¦¨¦§ŸŸ
øîàc ,déúòcà élâc Y "ïBöøì àlL" ,àîúña Y "ïBöøì"§¨¦§¨¨¤Ÿ§¨§©¥©©£¥©£©
,íéáðòå íéúéæ élñ éðàL :àîéà úéòaéàå ."éì àçéð àì"Ÿ¦¨¦§¦¨¥¥¨¨¥©¥¥¦©£¨¦
ïçkLà .eäì éø÷ôî éøB÷ôà àøwéòî Y éîéé÷ ãeaéàìc ïåék¥¨¦§¦¨§¦¥¦¨¨©§¥©§©¥§©§©©
déì eãBîc ïðaø .íéáðòáe íéúéæa ïðaøì éãBîc äãeäé 'ø©§¨§¥§©¨©§¥¦©£¨¦©¨©§¥
ïéèçBñ :àéðúc Y ?ïìðî úBøét øàLa äãeäé éaøì§©¦§¨¦§¨¥§¨¨§©§¨£¦
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שבת.  פרק שנים ועשרים - חבית דף קמד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dnw sc zay(ipy meil)

øîàpL ,äãeäéa Léà øáò àì äðL(h h dinxi)éëá àOà íéøää ìò' ¨¨Ÿ¨©¦¦¨¤¤¡©©¤¨¦¤¨§¦
àiøèîéâa 'ä"îäa' ,'eëìä eããð äîäa ãòå íéîMä óBòî 'åâå éäðå̈¤¦¥©¨©¦§©§¥¨¨§¨¨§¥¨§¦©§¦¨

.eåä ïézøúå ïéLîç©§¦§©§¥¨
:elby miigd ilral rxi` dn zx`an `xnbdøîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©

ïlek ,ïðçBé éaølaal elby miigd ilra lk ±eøæçl`xyi ux`l ©¦¨¨¨¨§
ïéðtñéàä ñééìewî õeç,mrhde .xfg `lyéøãî éðä ,áø øîàc ¦§¨¨¦§¨¦§¨©©¨¥¦§¥

ìáác,laaay medzd in ±íèéò ïéòì àiî éøcäîjxc miler - §¨¤©§§¦©¨§¥¥¨
mibcde ,mhir oir `xwpd oirnl miribne zexv zeligne zepexcn

.ux`a mnewnl dxfg eribde mind mr elr laal elbyéàäå± §©
oiptqi`d qiilewedéøãL øéøL àìc ïåék,dwfg dpi` ezxcyy ±àì ¥¨§Ÿ¨¦¦§¥Ÿ

÷éìñ éöî.zelignd jxc zelrl did leki `l ± ¨¦¨¦
iax ly eizel`yl opgei iax ly eizeaeyz `iadl zxfeg `xnbd

mkzl`y lre :`a` xa `iigíéçîN ìááaL íéãòBî äî éðtîxzei ¦§¥¨£¦¤§¨¤§¥¦
`ed mrhd ,l`xyi ux`anäìì÷ dúBàa eéä àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¨§¨§¨¨

,l`xyi ux` dllwzpyáéúëcda(bi a ryed)dNBNî ìk ézaLäå' ¦§¦§¦§©¦¨§¨
áéúëe ,'dãòBî ìëå dzaLå dLãç dbç(ci ` diryi)íëéLãç' ©¨¨§¨§©©¨§Ÿ£¨§¦¨§¥¤

.'çøBèì éìò eéä éLôð äàðN íëéãòBîe:`xnbd zx`anéàîdn ± £¥¤¨§¨©§¦¨¨©¨©©
weqtd zpeek.'çøBèì éìò eéä':`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîà ¨¨©¨©¨©©¦¤§¨¨

àlà éðôì ïéàèBçL ìàøNéì ïéic àì àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨Ÿ©¨§¦§¨¥¤§¦§¨©¤¨

.ïäéìò àéáà äL÷ äøéæb Bæéà òãéì éúBà ïéçéøènL¤©§¦¦¦¥©¥§¥¨¨¨¨¦£¥¤
:l`xyi ux`ay micrend zllw oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

ìBa äúàa àlL ìâøå ìâø ìk Eì ïéà ,÷çöé éaøúLjlnd lig ± ©¦¦§¨¥§¨¤¤¨¤¤¤Ÿ¨¨¤¤
äéøáèì àa àlL ìâøå ìâø ìk Eì ïéà ,àðéðç éaø øîàå .éøBtéöì§¦¦§¨©©¦£¦¨¥§¨¤¤¨¤¤¤Ÿ¨¦§¤§¨

äøBîæ ìòáe ïBèî÷å ïBîâàlihdle fefal mi`ay oehlyd iciwt ± ©§§©§©©§¨
.`iapd dilr xaicy dllwd zngn df lke ,ler

mkzl`y lre :opgei iax ly eizeaeyzl zxfeg `xnbdäî éðtî¦§¥¨
ïéðéieöî ìááaL íéîëç éãéîìzmeyn `l ,`ed mrhd ,mdiyeala ©§¦¥£¨¦¤§¨¤§¨¦

`l` dxez ipa mpi`y,ïîB÷î éða ïðéàL éôì`ed mnewn ixdy §¦¤¥¨§¥§¨
yalzn xf mewnl dlebde ,laal myn elb mde l`xyi ux`a

.edecakiy ick miaeyg micbaaéLðéà éøîàczeixad ixdy ± §¨§¦¦§¥
,zexne`éàîL àúîa,ipcakn iny ixira ±éàáúBz àúî àìa± §¨¨§©§Ÿ¨¨§©

.ize` micakn icba ixira `ly la`
xn`p :dxez ipa md laa ipay opgei iaxl di`x d`ian `xnbd

weqta(e fk diryi)áø éðz ,'ìàøNé çøôe õéöé á÷òé LøLé íéàaä'©¨¦©§¥©£Ÿ¨¦¨©¦§¨¥¨¥©
.äøBzì íéçøôe ïéöéö ïéNBòL ìááaL íéîëç éãéîìz elà ,óñBé¥¥©§¦¥£¨¦¤§¨¤¤¦¦¦§¨¦©¨

dl`yd lre,ïéîäBæî íéáëBë éãáBò äî éðtîmeyn ,`ed mrhd ¦§¥¨§¥¨¦§¨¦
,éðéñ øä ìò eãîò àlLepiideäòLaL ¤Ÿ¨§©©¦©¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr enw sc zay(iyily meil)

e awpéñBäì àaó,eaigxdl xnelkéñBî,íéøîBà Léå ,óyïéà ¨§¦¦§¥§¦¥
ïéôéñBî.miiwd awpd lrïéåLåmicen lkde ±ïLé á÷ð ïéá÷BpL ¦¦§¨¦¤§¦¤¤¨¨
mzqpy,äléçzëìezgizte awpd z` zlhan dpi` dnizqdy oeik §©§¦¨

.gzt dyerl aygp `l
:`xnbd dywnàn÷ àpúå,oyi awp aigxdl xizndàðL éàî §©¨©¨©§¨

dpey df dna ±àìc Lãç á÷pîezeyrl xeq`y ±ïwúî à÷c ¦¤¤¨¨§Ÿ§¨§©¥
àçúétok m` ,ilkl gzt owzn `edy itl ±à÷ énð éôeñBà ¦§¨¥©¦¨

àçúét ïwúîgztd oewizl aygiz `id mb miiw awp zagxd ± §©¥¦§¨
:`xnbd zvxzn .yihta dkn zclez df ixde ilkd lyøîà̈©

ñéðëäì éeNò BðéàL çút ìk äøBz øác ,äaøekezl ©¨§©¨¨¤©¤¥¨§©§¦

àéöBäìeepnnçút Bðéà,eziiyr lr miaiig oi`eàeä ïðaøå §¦¥¤©§©¨¨
øeæâcwx e` `ivedl wx cnery s` gzt lk zeyrl `ly §¨

,qipkdlíeMîa awp dyrie drhi `ny ±ïéìBâðøz ìL ìeì ¦¤©§§¦
,dxez xeqi` lr xearieàìáä é÷etàìe àøéåà éìeiòì ãéáòc©£¦§©¥£¦¨§©¥©§¨

ladd z` `ivedle xie` qipkdl ick ieyr lela awpd ixdy ±
.milebpxzd ezeni `ly ick oegxqdeíàåe awp xak miiwàa §¦¨

éñBäìó`nw `pz zrcl ,eaigxdl ±éñBî,ózagxday meyn §¦¦
y oeik ,milebpxz ly lel meyn xefbl mewn oi` awpéôeñBà± ¥

siqedlyéôeñBàì éúà àì íéìBâðøz ìL ìeìa éàcå`l ± ©©§¤©§§¦Ÿ¨¥§¥
,siqedl `eai
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cnw sc zay(oey`x meil)

,ïéãøæeòáe ïéLéøtáe ïéòâta,mdn `veid uind z` zezyl ick ©§¨¦©¨¦¦¨§¨¦
lr dwyn zxez oi` ,mhgql llk zelibx oi` el` zexity xg`n
oi` lke`n lke` zcxtdae ,lke` zxez `l` mzhigqa `veid uind

,yc xeqi`àì ìáàoihgeqíéðBnøa`id jxcdy meyn zaya £¨Ÿ¨¦¦
`l` ,mipenix hegql mkxc mc` ipa aexy meyn df oi`e ,mhgeql

,micigi bdpn dfåixdïéèçBñ eéä íçðî øa àéLðî úéa ìLzenia §¤¥§©§¨©§©¥¨£¦
legd,íéðBnøamixeq` jka milibx oi`y mc` ipa x`y s` okle ¨¦¦

oicxfere oiyixte oirbt hegql dxizdy ef `ziixane .zaya mhgeql
igzklmizeza dcedi iax lr miwlegd minkgl s`y gken ,dl

md ,dhigql llk micner mpi`y zexit x`ya mewn lkn ,mipenixe
mda exfb `le dwynk epic oi` mdn `veid uiny dcedi iaxl micen

.mhgeql xzen dligzkl s`e ,eafy oiwyn zxifb
:`xnbd dgecàéä ïðaøc éànîezxaeq ef `ziixay jl oipne ± ¦©§©¨¨¦

,minkgkàéä äãeäé éaø àîìécdlik`l micnerd zexitay xaeqd ¦§¨©¦§¨¦
:`xnbd dywn .xzen mdn `veid uindénð éåäúådidz m` mb ± §¤¡¥©¦

zhiyk `ziixad,äãeäé éaø,jl dywi mewn lknúòîLc øîéà ©¦§¨¥©§¨§©
äãeäé éaøì déìxizn dcedi iaxy eprnyy dny xnel jl yi - ¥§©¦§¨

a `l` epi` ,dlik`l micnerd zexitn `veid dwyn,ïîöòî eàöé̈§¥©§¨
y la`déì úòîL éî äléçzëì ïéèçBñdf z` mby zrny ike ± £¦§©§¦¨¦¨§©¥

.xizn `edøîéîì Cì úéà éàî àlày ,xnel jl yi dn ±åàìc ïåék ¤¨©¦¨§¥©¥¨§¨
,eäðéð äèéçñ éðaokle ,lke`l aygp mdn `veid uind ok lr §¥§¦¨¦§

äléçzëì eléôàxeqi` oi`y ,zaya mhgeql dcedi iaxl xzen £¦§©§¦¨
ok m`e ,lke`n lke` cixtdlïðaø àîéz eléôàxn`z m` s` ± £¦¥¨©¨¨

,opaxk `id `ziixadyeléôà eäðéð äèéçñ éða åàìc ïåék¥¨§¨§¥§¦¨¦§£¦
äléçzëìdcedi iax ewlgpy eprny `l dfa ixdy mhgeql xzen §©§¦¨

,jky xg`ne .minkgedpéî òîLzhiya mb `ziixady gken ±ïðaø §©¦¨©¨¨
àéä:`xnbd dwiqn .zipypdpéî òîLxg`ne .ok gikedl yi ok` ± ¦§©¦¨

micner mpi`y zexit hegql dligzkl xzen minkgly epgkede
dwynde eafy oiwyn zxifb mda xefbl mewn oi` `linn ,dhigql

l`eny mya dcedi axl di`x o`kne .dizya xzen mdn afdlirl)

(:bnwmizeza wx ewlgpe zexit x`ya dcedi iaxl micen minkgy
.mipenixe

epipy lirl :zaya mipenix zhigq oipra dkldd z` zraew `xnbd
,`ziixaaïéèçBñ eéä íçðî øa àéLðî úéa ìLlega,íéðBnøa ¤¥§©§¨©§©¥¨£¦¨¦¦

.mhgeql zaya xeq` okleàéLðî úéa ìLk äëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨§¤¥§©§¨
.íçðî øa:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déì øîàikeïa àéLðî ©§©¥¨©¥¨¨§©©§¨§©§¨¤

àeä àpz íçðîriad `l llk mgpn oa `iypn `lde xnelk ,xq`y §©¥©¨
.ebdpnn riizqd mipenix zhigq xq`y `pzd `l` ,ezrc z`éëå§¦

àîézy ongp ax zpeekyàéLðî ìLk dì øáñc àpz éàä ék äëìä ¥¨£¨¨¦©©¨§¨©¨§¤§©§¨
,íçðî ïahgqy mgpn oa `iypn ly ebdpn el riiqny itl xnelk ¤§©¥

ax lr dywi oiicr .zaya mipenix zhigq xq` jkle ,lega mipenix
,ongpíçðî ïa àéLðîk øáñc íeMîeweqtl yi,BúBîk äëìäike ¦§¨©¦§©§¨¤§©¥£¨¨§

àîìòc àaeø éåä íçðî ïa àéLðîipa mipenixy rawp eit lry §©§¨¤§©¥£¥¨§¨§¨
.ebdpna dkldd z` dlz ji`e cigi ly bdpn `ed `lde ,md dhigq

:`xnbd zvxznïéàdkld reawl leki cg` mewn ly bdpn ok` ± ¦
,zenewn x`ylïðúcmxkd i`lk oipra epipyy ±(g"n d"t mi`lk), ¦§©

íøka íéöB÷ íéi÷îä,mze` xwer epi`eLc÷ ,øîBà øæòéìà éaø ©§©¥¦©¤¤©¦¡¦¤¤¥¦¥
.mxkd i`lk oick d`pda mivewde mxkd exq`p -,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

Lc÷î Bðéàmxkd i`lka xqe` oi` ±øác àlàwxi oin ±eäBîkL ¥§©¥¤¨¨¨¤¨
mc` ipaïéîéi÷î.eze` mixwer mpi`e dlik`l eze` mixi`yn ± §©§¦
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cnw sc zay(oey`x meil)

,ïéãøæeòáe ïéLéøtáe ïéòâta,mdn `veid uind z` zezyl ick ©§¨¦©¨¦¦¨§¨¦
lr dwyn zxez oi` ,mhgql llk zelibx oi` el` zexity xg`n
oi` lke`n lke` zcxtdae ,lke` zxez `l` mzhigqa `veid uind

,yc xeqi`àì ìáàoihgeqíéðBnøa`id jxcdy meyn zaya £¨Ÿ¨¦¦
`l` ,mipenix hegql mkxc mc` ipa aexy meyn df oi`e ,mhgeql

,micigi bdpn dfåixdïéèçBñ eéä íçðî øa àéLðî úéa ìLzenia §¤¥§©§¨©§©¥¨£¦
legd,íéðBnøamixeq` jka milibx oi`y mc` ipa x`y s` okle ¨¦¦

oicxfere oiyixte oirbt hegql dxizdy ef `ziixane .zaya mhgeql
igzklmizeza dcedi iax lr miwlegd minkgl s`y gken ,dl

md ,dhigql llk micner mpi`y zexit x`ya mewn lkn ,mipenixe
mda exfb `le dwynk epic oi` mdn `veid uiny dcedi iaxl micen

.mhgeql xzen dligzkl s`e ,eafy oiwyn zxifb
:`xnbd dgecàéä ïðaøc éànîezxaeq ef `ziixay jl oipne ± ¦©§©¨¨¦

,minkgkàéä äãeäé éaø àîìécdlik`l micnerd zexitay xaeqd ¦§¨©¦§¨¦
:`xnbd dywn .xzen mdn `veid uindénð éåäúådidz m` mb ± §¤¡¥©¦

zhiyk `ziixad,äãeäé éaø,jl dywi mewn lknúòîLc øîéà ©¦§¨¥©§¨§©
äãeäé éaøì déìxizn dcedi iaxy eprnyy dny xnel jl yi - ¥§©¦§¨

a `l` epi` ,dlik`l micnerd zexitn `veid dwyn,ïîöòî eàöé̈§¥©§¨
y la`déì úòîL éî äléçzëì ïéèçBñdf z` mby zrny ike ± £¦§©§¦¨¦¨§©¥

.xizn `edøîéîì Cì úéà éàî àlày ,xnel jl yi dn ±åàìc ïåék ¤¨©¦¨§¥©¥¨§¨
,eäðéð äèéçñ éðaokle ,lke`l aygp mdn `veid uind ok lr §¥§¦¨¦§

äléçzëì eléôàxeqi` oi`y ,zaya mhgeql dcedi iaxl xzen £¦§©§¦¨
ok m`e ,lke`n lke` cixtdlïðaø àîéz eléôàxn`z m` s` ± £¦¥¨©¨¨

,opaxk `id `ziixadyeléôà eäðéð äèéçñ éða åàìc ïåék¥¨§¨§¥§¦¨¦§£¦
äléçzëìdcedi iax ewlgpy eprny `l dfa ixdy mhgeql xzen §©§¦¨

,jky xg`ne .minkgedpéî òîLzhiya mb `ziixady gken ±ïðaø §©¦¨©¨¨
àéä:`xnbd dwiqn .zipypdpéî òîLxg`ne .ok gikedl yi ok` ± ¦§©¦¨

micner mpi`y zexit hegql dligzkl xzen minkgly epgkede
dwynde eafy oiwyn zxifb mda xefbl mewn oi` `linn ,dhigql

l`eny mya dcedi axl di`x o`kne .dizya xzen mdn afdlirl)

(:bnwmizeza wx ewlgpe zexit x`ya dcedi iaxl micen minkgy
.mipenixe

epipy lirl :zaya mipenix zhigq oipra dkldd z` zraew `xnbd
,`ziixaaïéèçBñ eéä íçðî øa àéLðî úéa ìLlega,íéðBnøa ¤¥§©§¨©§©¥¨£¦¨¦¦

.mhgeql zaya xeq` okleàéLðî úéa ìLk äëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨§¤¥§©§¨
.íçðî øa:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déì øîàikeïa àéLðî ©§©¥¨©¥¨¨§©©§¨§©§¨¤

àeä àpz íçðîriad `l llk mgpn oa `iypn `lde xnelk ,xq`y §©¥©¨
.ebdpnn riizqd mipenix zhigq xq`y `pzd `l` ,ezrc z`éëå§¦

àîézy ongp ax zpeekyàéLðî ìLk dì øáñc àpz éàä ék äëìä ¥¨£¨¨¦©©¨§¨©¨§¤§©§¨
,íçðî ïahgqy mgpn oa `iypn ly ebdpn el riiqny itl xnelk ¤§©¥

ax lr dywi oiicr .zaya mipenix zhigq xq` jkle ,lega mipenix
,ongpíçðî ïa àéLðîk øáñc íeMîeweqtl yi,BúBîk äëìäike ¦§¨©¦§©§¨¤§©¥£¨¨§

àîìòc àaeø éåä íçðî ïa àéLðîipa mipenixy rawp eit lry §©§¨¤§©¥£¥¨§¨§¨
.ebdpna dkldd z` dlz ji`e cigi ly bdpn `ed `lde ,md dhigq

:`xnbd zvxznïéàdkld reawl leki cg` mewn ly bdpn ok` ± ¦
,zenewn x`ylïðúcmxkd i`lk oipra epipyy ±(g"n d"t mi`lk), ¦§©

íøka íéöB÷ íéi÷îä,mze` xwer epi`eLc÷ ,øîBà øæòéìà éaø ©§©¥¦©¤¤©¦¡¦¤¤¥¦¥
.mxkd i`lk oick d`pda mivewde mxkd exq`p -,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

Lc÷î Bðéàmxkd i`lka xqe` oi` ±øác àlàwxi oin ±eäBîkL ¥§©¥¤¨¨¨¤¨
mc` ipaïéîéi÷î.eze` mixwer mpi`e dlik`l eze` mixi`yn ± §©§¦

øæòéìà éaøc déîòè éàî ,àðéðç éaø øîàå,mixqe` mxka mivewy §¨©©¦£¦¨©©§¥§©¦¡¦¤¤
a ïkL`xwpd mewn.íäélîâì úBãN éöB÷ ïéîéi÷î ,àéáøògkene ¤¥©£©§¨§©§¦¥¨¦§©¥¤

raew xfril` iax zrcl cg` mewn ly ebdpny `pipg iax ixacn
.zenewn x`yl dkld

:`xnbd dgecàéøéà éãéî`ld ,ef `id di`x ike ±àøúà àéáøòc ¦¦¦§¨©£©§¨©§¨
el yi miax ly bdpne jk mibdep miaxd eiyp`y mewn `ed `iaxr ±

la` ,zeaiygàëämc` ly bdpn `l` epi` ,`iypn ziaa o`k ± ¨¨
e ,cg`íãà ìk ìöà Bzòc äìèa.ea aygzdl oi`e ¨§¨©§¥¤¨¨¨

:mipenix hegql oi`y ongp ax ly ewqtl xg` xe`ia d`ian `xnbd
àîòè eðééä àlàxaeqy itl ,ongp ax lyáø øîàc ,àcñç áøãk ¤¨©§©£¨¦§©¦§¨§¨©©

ïéãøz ,àcñç[mec` erav epnn `veid uindy wlq±]ïðúðe ïèçqL ¦§¨§¨¦¤§¨¨§¨¨
.äàøî éepéLa äå÷nä úà ïéìñBt ,äå÷na,zeywdl yieàäå ©¦§¤§¦¤©¦§¤§¦©§¤§¨

oicxzeäðéð äèéçñ éða åàìwxe ,dwyn epi` epnn `veid uinde ¨§¥§¦¨¦§
.d`xn iepiya dewnd z` leqtl leki dwynCì úéà éàî àlà¤¨©¦¨

øîéîì,my uxzl ±ä÷Lî eäì äåä eäðéáLçàc ïåékxg`n ± §¥©¥¨§©§§¦§£¨§©§¤
aygp `veid uindy ezrca d`xd ,dwyn myl oicxzd z` hgqy

.dewnd z` lqete dwyn zxez eilr yi okle ,dwynl elv`àëä̈¨
énðlk hegql zaya xeq` ,`ziixaa exkfpy zexitd zhigq oipra ©¦

mrhde ,dlik`l cner ixtd m` s` ,uind ziizy myl ixtïåék¥¨
ä÷Lî eäì äåä eäðéáLçàcmaiygd dwyn myl mhgqy oeik ± §©§§¦§£¨§©§¤

yxtl jixv ,df it lr .yc meyn dhigqd lr aiige ,dwyn
wx micnerd zexit mdy dnecke oirbt hegql dxizdy `ziixady
mhgeqa `l j` ,ixtd z` wznl mhgeqyk `l` df oi` ,dlik`l
elit` hegql xeq` mipenix la` .dligz epxaqy enk uind ziizyl
ly ezia ipa enk micigi epivny meyn ,mrhde .mze` wznl ick

,dwynd ziizy myl lega mipenix hegql milibx eidy `iypnyi
mb mhgeql erhi ,ixtd wezin myl mipenix hegql xizp m`y yyg
yie ,ezhigqa uind z` aiygn dwyn myl ehgeqde ,dwyn myl
ongp ax ly ewqtke yc meyn ezhigq lr aiige dwyn zxez el
zligza epnpy zexitd x`ye oirbta la` .`iypn zia lyk dkldy
e`eai wznl hegql mixizny jezn `ny yegl oi` ,`ziixad
mze` hgeqy yiy eprny `l ixdy ,dwyn myl mb hegql

.dwynl
,dewnd z` milqet oicxz in recn `cqg ax ly exe`ia `aed lirl

:sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àtt áøoi` oicxz zhigq in ©¨¨¨©
lg `l dwynl maiygne jkl mhgeqyk s`e dwyn zxez mdilr

,dewnd z` milqet mdy mrhde ,dwyn zxez mdilréåäc íeMî¦§¨¥
,äléçzëì äå÷î epnî ïéNBò ïéàL øácwx dyrp dewny itl ¨¨¤¥¦¦¤¦§¤§©§¦¨

,cxa e` bly e` minnäléçzëì äå÷î epnî ïéNBò ïéàL øác ìëå§¨¨¨¤¥¦¦¤¦§¤§©§¦¨
.äàøî éepéLa äå÷nä úà ìñBt¥¤©¦§¤§¦©§¤

dpyn x`al ick dfd llka ynzyd `ax mby zpiivn `xnbd
:ze`ewn zkqnaíúä ïðz(c"n f"t ze`ewn),BëBúì ìôðjezl-] §©¨¨¨©§

[dewndìçBîe õîBç Bà ïéé[mizifdn afd dwyn-]åéàøî äpéLå± ©¦¤©§¦¨©§¨
dewnd ,mind d`xn dpzyde.ìeñt:`xnbd zl`eyàpz ïàîin ± ¨©©¨

xaeqd `pzd `edàeä ä÷Lî ìçBîclqet okleiepiya dewnd z` §©©§¤
:`xnbd daiyn .d`xn,ééaà øîàzhiya,àéðúc .àéä á÷òé éaø ¨©©©¥©¦©£Ÿ¦§©§¨

ìçBî ,øîBà á÷òé éaømizifdn `veidäîe ,ä÷Lîk àeä éøä ©¦©£Ÿ¥©£¥§©§¤©
älçza àöBiä ìçBî eøîà íòhohrna mizifd z` migipnyk-] ©©¨§©©¥©§¦¨

`ede dwyn epi` [mngzdl,Bîei÷a äöBø BðéàL éôì ,øBäèzxeze ¨§¦¤¥¤§¦
.ixtdn ez`ivia mivexn milradyk wx dlg dwynïBòîL éaø©¦¦§

î àöBiä ìçBî eøîà íòh äîe ,ä÷Lîk Bðéà ìçBî ,øîBàztbd ¥©¥§©§¤©©©¨§©©¥¥
a z`vnpdãaä úéa ìewéòxg`l ztbd z` mitqe` eay lq-] ¦¥©©

[onyd zhigqéçeöçéö àìa Bì øLôà éàL éôì ,àîèzeix`y ± ¨¥§¦¤¦¤§¨§Ÿ¦§¥
.ïîLok m` :`xnbd zl`eyeäééðéa éàî`ld ,miwleg md dna - ¤¤©¥©§

daiyn .`nh seqa `veide xedh dligza `veid lgen zercd lkl
:`xnbdeäééðéa àkéàlgena `id mzwelgn ±àúööéà øúa éúàc ¦¨¥©§§¨¥¨©¦§¨¨

zrcl .ilka ekrnpe enngzde ax onf ecnry xg`l mizifdn afy ±
oerny iax zrcle ,eneiwa dvexy oeik `nh dfd lgend awri iax
zeix`y ea oi` ehgqp `l oiicr mizifdy oeiky ,xedh dfd lgend

.ony
:'`pz o`n' `xnbd zl`yl xg` uexiz,øîà àáøoia] lgend ¨¨¨©

dewnd z` lqet [dwynl aygp epi`y oiae dwynl aygp `edy
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המשך בעמוד בחב

ezny ina cenr cnw sc ± iyily wxtzekxa

ïéòâôa.zFYWl odinin `ivFdlE ,f"rlA y"pext:eïéLéøôá.u"peciiew:eïéãøæeòá. ¦§¨¦§©©§¦¥¥¤¦§§¨¦¦§§¨¦
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ikdA:àéLðî úéa ìLå.higqC `Mi` `nl` ,lFgA mipFOx hFgql oilibx Eid,Edl §¨¦§¤¥§©§¨¨§¦¦¦§¦¦§©§¨¦¨§¨¥§
xEq` zAWA KMld:øîéîì Cì úéà éàî àlà..'ek dhigq ipA e`lC oeiM ,dcEdi 'xl ¦§¨§©¨¨¤¨©¦¨§¥©§§¨¥¨§¨§¥§¦¨

i`dn dNigYkl ixW dcEdi iAxlC ikid ike§¦¥¦¦§©¦§¨¨¥§©§¦¨¥©
Dil ExWe ,opAx `niY 'it` `YWdn ,`nrh©§¨¥¨§¨£¦¥¨©¨©§¨¥

`nrh i`dn:àeä àpz àéLðî.ike :dInzA ¥©©§¨§©§¨©¨¦§¦¨§¦
`nizC ,xEq` zAWaC xninl bilR Edi ¦̀¨¥§¥©¦§©¨¨§¥¨
ixacl `N` xMfEd `l `de ?DizeeM `zkld¦§§¨§¨¥§¨Ÿ§©¤¨§¦§¥
DizeeM xaq `Ed `PY i`dC di`xl `PYd: ©©¨¦§¨¨§©©¨¨©§¨¥

"ëåú.:w"d ,`iWpn ziA lWM dkld xn`C `d §¨§¨©£¨¨§¤¥§©§¨
,mipFOixA xq`C `PY i`dM dkldi`we li`Fd £¨¨§©©¨§¨©§¦¦¦§¨¥

oihgFqC ,DizeeM`iWpn:`nl` .lFgA mipFOix §©§¨§¨¥§£¦¦¦§©§¨
Edpip dhigq ipA:àîìòc àaeø éåä.mEXnC §¥§¦¨¦§¨¥¨§¨§¨§¦
DicEgl Edi`ieEWpmipFOx KxCgqldhi: ¦§¥§©¥¤¤¦¦¦§¦¨

íéöB÷.y"pecxw:Lc÷î.mEXn d`EaYd z` ¦§©¥¤©§¨¦
`Ed drixfC ,mi`lM:'åë àðéðç éaø øîàå. ¦§©¦¦§¦¨§¨©©¦£¦¨

opiEWn ,EdpiaWg`C mFwn cg mEXn :`nl ©̀§¨¦©¨§©§§¦§§©¥©
aEWg xaC Edl:àøúà.,`EdzEaiWgemiAxC §¨¨¨©§¨©£¦§©¦
`zEaiWg ied:àëä.,`Ed DicEgl `xaB cg ¨¥£¦¨¨¨©©§¨§¥

FYrC dlhA `nip:àîòè eðééä àlà.axC ¥¨¨§¨©§¤¨©§©§¨§©
oihgFq oi` :dkld xn`C ,ongp:àcñç áøk. ©§¨§¨©£¨¨¥£¦§©¦§¨

aiWg`C oeiM ,aiWg `l `nlrlC b"r`Edi` ¦§¨§¨¨£¦¥¨§©£¦¦
ongp ax Wxtn ikde .dwWn Dicicl ied -¨¥§¦¥©§¤§¨¦§¨¥©©§¨
oiWixtaE oirbtA oihgFq :lirlC `ziixal§¨©§¨¦§¥£¦¦§¨¦§¨¦¦
`l la` .dwWOd KxFvl `le ,ixRd wYnl§©¥©§¦§Ÿ§¤©©§¤£¨Ÿ

mipFOixAENit`eowYnl)`(`iWpn ziA lWC , §¦¦©£¦§©§¨§¤¥§©§¨
zAWA KMld ,dwWn KxFvl lFgA oihgFq Eid̈£¦§§¤©§¤¦§¨§©¨
ciarC cg `Mi`e li`Fd ,wYnl 'it` xEq`̈£¦§©¥¦§¦¨©§¨¥
`AEx `iWpnC mEXn `le .dwWn mWl§¥©§¤§Ÿ¦¦§©§¨¨
- wYnl Dil zixW i` ,opiWiig `N` ,`nlrC§¨§¨¤¨¨§¦©¦¨¥¥§©¥
aWgn Edi`C oeike ,dwWn mEWl carnl iz`̈¥§¤¡©§©§¤§¥¨§¦©§©
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äöéáëxedh zpeekn.,dwynd z` `nhn epi` `nh lke`dy t"r`y :qxhpewa 'it

lk" wxta c"nl `l` `gip `l `nrh i`de .dviakn zegta `nhn lke` oi`y

"dry)mye :bl sc migqt:(mi`nh ± irila rlain mzd c"nl la` ,iciwt cwtin miwyn

.exyked `ly miapra ixiin 'ipznac :mzd ipyne] .lke`a rbpy oeik odil`n oiwynd

edl higq ike ,edl higq ikl ± ixykzn zni`l

cin ?[jka dn i"yx 'itl `zyde .dixery xiva

lke`e li`ed ,d`nhp dpey`x dtihd d`viyk

z"x dywdy dne .`edy lka d`neh lawn

"ripvnd" yixa lirl 'it ,'exitl).`v sc(:

ò"ëã`ed lke` e`l lke`l `ad dwyn.

k"` `ed lke` r"kc xninl opivn `l

xyked c"nc h"n?

íà'ek weqnl eizif eribd.dil dywy dn

w"ta yxtnc ongp axl).fi sc(exfbc

.'ek jled mc`y minrtc meyn ,dxdha xeval

izyxit my"ipxfeb" d"ca:

íéùáëxeht odininl xzen otebl ohgqy

xeq` la`.xn`c .dinrhl ax

mizif zkixc lr `l` aiig epi` dxez xac :onwl

iz`c meyn 'itc ,qxhpewd yexitle .miapre

exfb i`n` :iaxl dyw ± `nlrn dwynd

"oilez" idlya `yiyc `net` `xce` iwecdl

).`nw sc lirl(?hegqi `nyhigq elit` `d

`ax mzdc :l"i ,edin !`ziixe`c xeqi` `kil

z`hg aiignc opgei 'xk l"qe ,dl xn`wc:

éáøåcg` xn` opgeizewly cg`e oiyak

odininl xzen oteblz`hg aiig.exivl bcae

,dxrwd jezl ,z`hg opgei 'x aiign ded inp

,dizrny dleka zewlyl opincn exivl bcc

.exivl bcc `idd` zewlyc l`enycn jixtc

iabl dizeek l"iwc ,opgei 'xk dkldc :g"x 'ite

xeq`y i"xc `zlinn opirnye .l`enye ax

± hgq m`e ,odininl zewlye miyak hegql

dxicw oia dhigqa yixtd `le .z`hg aiig

mixac el` jezn .xeq` lkd `l` ,'xrwl

,axk `le l`enyk `l dkld oi`y xxazn

jezl miapr ly leky` mc` hgeq :exn`y

,h"eia l`enye ax ixac oicinrny yie .dxicwd

epl oi`e .ok l`eny ixacn `cqg ax wiiccn

,dizkecn `zrny iwet`le ikixt` ixecdl

dkld oi`e l`enye ax ixn`w zaya i`ce `l`

dne .g"x 'it k"r ,h"eia `le zaya `l ozenk

ixiinc rnyn ,opgei 'x biltn `lcn wcwcy

ax `dc ,weic df oi` ± dxicwd jezl elit`

miyaka `nzq ixq` inp l`enye)(b.odininl

miapr ly leky` `icda hegql exyc b"r`e

ixac oicinrnd ixac dgcy dne .dxicwd jezl

la` ,enr oicdy z"x xne` ± h"eia l`enye ax

lirl izyxitck ,aeh meia `cqg ax ixac:
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éàå .àîè Y äöéákî øúBé àä .øBäè Y úðeeëî äöéák§¥¨§¤¤¨¨¥¦§¥¨¨¥§¦
?øLkúéà éàîa "àeä ìëBà ìëBàì àaä ä÷Lî" zøîà̈§©§©§¤©¨¨¤¤§©¦§¨¥
.äøòwä CBúì èçBña :dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä¦¨§§¨¥¨§¥§©§¨¨
éaø ,øLëeä àì Y íéáðòa ÷éìçnä ;éàpúk :äéîøé ø"à¦§§¨§©¨¥©©£¦¨£¨¦Ÿ§©©¦
ä÷Lî :ñ"î ;éâìtéî÷ àäa åàì éàî .øLëeä :øîBà äãeäé§¨¥§©©¨§¨¨¦©§¦©§¤
øîà .àeä ìëBà åàì :ñ"îe ,àeä ìëBà Y ìëBàì àaä©¨¨¤¤¨¤£©
åàì Y ìëBàì àaä ä÷Lî Y àîìò éleëc :àtt áø©©¨§¥¨§¨©§¤©¨¨¤¨
øî .éâìtéî÷ ãeaéàì àaä ä÷Lîa Y àëäå ,àeä ìëBà¤§¨¨§©§¤©¨§¦¨¦©§¦¨

c àzâeìôáe .àeä ä÷Lî åàì :ñ"îe ,àeä ä÷Lî :øáñéðä ¨©©§¤¨©§¤¦§§¨§¨¥
:àéðúc ,éàpz,øLëeä Y úBáàBñî íéãéa íéúéfa òvôîä ©¨¥§©§¨®©§©¥©©¥¦§¨©¦§¨§©

÷Bñîì åéúéæ eòébä íà òãéì .øLëeä àì Y çìna ïúôBñì§§¨©¤©Ÿ§©¥©¦¦¦¥¨¦§
åàì éàî .øLëeä :øîBà äãeäé éaø ,øLëeä àì Y åàì íà¦¨Ÿ§©©¦§¨¥§©©¨
ä÷Lî Y ãeaéàì ãîBòä ä÷Lî :ñ"îc ,éâìtéî÷ àäa§¨¨¦©§¦§©§¤¨¥§¦©§¤
áøc déøa àðeä áø øîà .àeä ä÷Lî åàì :ñ"îe ,àeä¨©§¤¨©©¨§¥§©
ðäå ,éâéìt ãeaéàì ãîBòä ä÷Lîa Y éàpz éðä :òLBäéC §ª©¨¥©¨¥§©§¤¨¥§¦§¦¦§¨¨

øîà àøéæ ø"à .éâìtéî÷ Bçöçöì ãîBòä ä÷Lîa Y éàpz©¨¥§©§¤¨¥§©§§¨¦©§¦¥¨¨©
íéáðò ìL ìBkLà íãà èçBñ :áø øîà éLà øa àéiç áø©¦¨©©¦¨©©¥¨¨¤§¤£¨¦
eléôà Y Bøéöì âãå .äøòwä CBúì àì ìáà ,äøãwä CBúì§©§¥¨£¨Ÿ§©§¨¨§¨§¦£¦
.àúòîL àäì dì øîà÷å éîéc áø áéúé .äøòwä CBúì§©§¨¨§¥©¦¦§¨¨©¨§¨§©£¨
àéL÷ àìå ïeúéðúî áøc déîMî ïezà :éîéc áøì ééaà ì"à©©¥§©¦¦©¦§¥§©©§¦§¨©§¨
øîà éî :ïì àéL÷å Y dì ïðéðúî ìàeîLc déîMî ïðà ,eëì§£©¦§¥¦§¥©§¦©¨§©§¨¨¦£©
íéLák :øîúéàäå "äøòwä CBúì 'éôà Bøéöì âc" ìàeîL§¥¨§¦£¦§©§¨¨§¨¦§©§¨¦
ìáà ,øeèt Y ïäéîéîì ,øzeî Y ïôeâì :áø øîà ,ïèçqL¤§¨¨¨©©§¨¨§¥¥¤¨£¨
ìàeîLe .øzeî Y ïäéîéîì ïéa ïôeâì ïéa Y úB÷ìLe .øeñà̈§¨¥§¨¥§¥¥¤¨§¥
ïäéîéîì ,øzeî Y ïôeâì ,úB÷ìL ãçàå íéLák ãçà :øîà̈©¤¨§¨¦§¤¨§¨§¨¨§¥¥¤
øæ àìå eàø éðéò" ,íéäìàä :ì"à .øeñà ìáà øeèt Y¨£¨¨¨¡Ÿ¦¥©¨§Ÿ¨
'øå ,éì òéîL äéîøé 'øc dénetî .("'åâå é÷ça éúBéìk eìk)¨¦§©§¥¦¦¥§©¦§§¨§¦©¦§©
àéiç áøå ,éLà øa àéiç áøî àøéæ 'øå ,àøéæ 'øî äéîøé¦§§¨¥©¥¨§©¥¨¥©¦¨©©¦§©¦¨
Y ïôeâì :áø øîà ,ïèçqL íéLák :àôeb .áøî éLà øa©©¦¥©¨§¨¦¤§¨¨¨©©§¨
ïéa ïôeâì ïéa ,úB÷ìLe .øeñà ìáà øeèt Y ïäéîéîì ,øzeî¨§¥¥¤¨£¨¨§¨¥§¨¥
ïôeâì ,äæ ãçàå äæ ãçà :øîà ìàeîLe .øzeî Y ïäéîéîì§¥¥¤¨§¥¨©¤¨¤§¤¨¤§¨
:øîà ïðçBé éaø .øeñà ìáà øeèt Y ïäéîéîì ,øzeî Y¨§¥¥¤¨£¨¨©¦¨¨¨©
Y ïäéîéîì ,øzeî Y ïôeâì ,úB÷ìL ãçàå íéLák ãçà¤¨§¨¦§¤¨§¨§¨¨§¥¥¤
,úaMä CøBöì úaMa íéLák ïéèçBñ :éáéúéî .úàhç áéiç©¨©¨¥¦¦£¦§¨¦©©¨§¤©©¨
Y èçñ íàå ,èBçñé àì íéáðòå íéúéæå .L"öåîì àì ìáà£¨Ÿ§§¥¦©£¨¦Ÿ¦§§¦¨©

hç áéiçì àéL÷ ,áøì àéL÷ .úàõøúî ìàeîL ,déîòèì õøúî áø .ïðçBé 'øì àéL÷ ,ìàeîL ©¨©¨©§¨§©©§¨¦§¥©§¨§©¨¨©§¨¥§©§¥§¥§¨¥
,úaMä CøBöì úaMa íéLák ïéèçBñ :déîòèì õøúî áø ,déîòèì õøúî ïðçBé 'ø ,déîòèì§©§¥©¨¨§¨¥§©§¥©§¨¥§©§¥£¦§¨¦©©¨§¤©©¨
ïéa ïôeâì ïéa ,úB÷ìLe .øeñà ìáà øeèt Y ïäéîéîì ìáà ,ïôeâì Y à"ãá .L"öåîì àì ìáà£¨Ÿ§§¨£¨§¥¥¤¨£¨¨§¨¥§¨¥

Y ïèçñ íàå ,èBçñé àì Y íéáðòå íéúéæå .øzeî Y ïäéîéîì:déîòèì õøúî ìàeîL .úàhç áéiç §¥¥¤¨§¥¦©£¨¦Ÿ¦§§¦§¨¨©¨©¨§¥§¨¥§©§¥
ì ïécä àeä ,úaMä CøBöì úaMa íéLák ïéèçBñøeèt Y ïäéîéîì ìáà ,ïôeâì Y à"ãá .úB÷ìL £¦§¨¦©©¨§¤©©¨©¦¦§¨§¨£¨§¥¥¤¨

:déîòèì õøúî ïðçBé 'ø .úàhç áéiç Y èçñ íàå ,èBçñé àì Y íéáðòå íéúéæå .øeñà ìáà£¨¨§¥¦©£¨¦Ÿ¦§§¦¨©©¨©¨©¨¨§¨¥§©§¥
ìáà ,ïôeâì Y à"ãá ,úB÷ìL ãçàå íéLák ãçà .L"öåîì àì ìáà ,úaMä CøBöì íéLák ïéèçBñ£¦§¨¦§¤©©¨£¨Ÿ§¤¨§¨¦§¤¨§¨§¨£¨
áø øîà .úàhç áéiçå ,íéáðòå íéúéæ èçqL éîk äNòð Y èçñ íàå ,èBçñé àì Y ïäéîéîì§¥¥¤Ÿ¦§§¦¨©©£¨§¦¤¨©¥¦©£¨¦§©¨©¨¨©©

.ãáìa íéáðòå íéúéæ úñéøc ìò àlà áéiç Bðéà Y äøBz øác :áø øîà éLà øa àéiçéðz ïëå ¦¨©©¦¨©©§©¨¥©¨¤¨©§¦©¥¦©£¨¦¦§©§¥¨¥
.ãáìa íéáðòå íéúéæ úñéøc ìò àlà áéiç Bðéà Y äøBz øác :äMðî éácøLk ãò étî ãò ïéàå §¥§©¤§©¨¥©¨¤¨©§¦©¥¦©£¨¦¦§©§¥¥¦¦¥¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dnw sc zay(ipy meil)

ly zenk mda didyúðeeëî äöéak`veid dwynd ,weica ±.øBäè ©¥¨§¤¤¨
ixtde ,ixta wx `l` dwyna rbp `l `nhdy meyn xacd mrh
cin ixdy ,epnn `veid dwynd z` `nhl xeriy ea oi` `nhpy
zegtl ixtd zenk dhrnzd ,dwyn hrn `vie hegql ligzdy
.dviak ly zenk ea oi` m` mixg` `nhn epi` lke`e ,dviakn

:`xnbd zwiicnàäly zenk mihgqpd miapra did m`y rnyn ± ¨
,äöéakî øúBéhgqpd uind did,àîèhgeqa s` oicd jk dxe`kle ¥¦©¥¨¨¥

,dwlig `l dpynd ixdy dxicwd jezlúøîà éàåyàaä ä÷Lî §¦¨§©©§¤©¨
ìëBàì,epwzløMkúéà éàîa ,àeä ìëBàuind xyked dna ± ¨¤¤§©¦§©©

:`xnbd zvxzn .d`neh zlawldì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä± ¦¨§§¨¥¨
xaecn o`ky ,dze` uxiz mb `ed ef `iyew dywdy `piaxèçBña§¥

miaprd z`äøòwä CBúì.`nhp uind okle ,dwyn myl §©§¨¨
:lke` owzl `ad dwyn oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

éàpúk ,äéîøé éaølke`k epic lke` owzl `ad dwyn m` df oecip ± ©¦¦§§¨§©¨¥
dpyna epipy oky .mi`pz ea ewlgp ,dwynk e`(g"n `"t zexyrn),

mezgp÷éìçnäeizexkk ipt z`,íéáðòa,mdilr uind z` hgeqy ©©£¦¨£¨¦
øLëeä àìzlawl exyked `l miaprde zexkkd xnelk ,lke`d Ÿ§©

.d`nehøLëeä ,øîBà äãeäé éaø[miaprde zexkkd-] lke`d ©¦§¨¥§©
:`xnbd zx`an .d`neh zlawléâìôéî÷ àäa åàì éàîoi` m`d ± ©¨§¨¨¦§§¦

,mzwelgn eføî`nw `pz ±,àeä ìëBà ìëBàì àaä ä÷Lî ,øáñ ©¨©©§¤©¨¨¤¤
,d`neh zlawl lke`d z` xiykiy dwyn o`k oi`eøîeiaxe ± ©

dcedi,øáñlke` owzl `ad dwynàeä ìëBà åàì,dwyn `l` ¨©¨¤
.d`neh zlawl zexkkde miaprd z` xiykd `ede

:`xnbd dgec,àtt áø øîàitl ,mi`pzd ewlgp dfay gxkd oi` ¨©©¨¨
xnel ozipyàîìò éleëcmixaeqìëBà åàì ìëBàì àaä ä÷Lî §¥¨§¨©§¤©¨¨¤¨¤

àeä,dwyn `l`,éâìôéî÷ ãeaéàì àaä ä÷Lîa àëäåxnelk §¨¨§©§¤©¨§¦¨¦§§¦
lr ziyrp ,xepza dit`l zecnery zexkkd lr miaprd zhigq

.ewlgp jk lre ,xepza eztixya ceai`l jli uindy zrcøîiax ± ©
dcediøáñceai`l eteqy dwyn mbyøîe ,àeä ä÷Lî`nw `pze ± ¨©©§¤©

éàpz éðäc àúâeìôáe .àeä ä÷Lî åàì øáñewlgp ef zwelgnae ± ¨©¨©§¤¦§§¨§¨¥©¨¥
,`ziixaa mixg` mi`pz mbíéãéa íéúéfa òvôîä ,àéðúc§©§¨©§©¥©©¥¦§¨©¦

,úBáàBñî`vei onye mkkxl ze`nh micia mizif jrnnd xnelk §¨
,mizifd aihxneøLëeägepy itl ,d`neh zlawl mizifd exyked ± §©

mkrnn m` mle` .mnrhl siqen dfy onya eahxzi mizifdy el
ïúôBñìmlaehl ±çìnaglnde mikkxzn md dkirnd ici lry §§¨©¤©

,mda wacpøLëeä àìoeik ,d`neh zlawl exyked `l mizifd ± Ÿ§©
ick mizifd z` jrin m`e .onyd z`ivia el gp `l llkyíà òãéì¥©¦

mdn `vei onyde zelwa,åàì íà ÷Bñîì åéúéæ eòébä`veid onyde ¦¦¥¨¦§¦¨
,ceai`l jled.øLëeä øîBà äãeäé éaø ,øLëeä àìzx`an Ÿ§©©¦§¨¥§©

:`xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî,ewlgp df oipra `l m`d ±øîc± ©¨§¨¨¦§§¦§©
dcedi iaxàeä ä÷Lî ãeaéàì ãîBòä ä÷Lî øáñote`a mb okle ¨©©§¤¨¥§¦©§¤

,mizifd exyked dføîe`nw `pze ±àeä ä÷Lî åàì øáñmizifde ©¨©¨©§¤
yxtl yi miapra eizexkk wilgn oipra s` ok m`e .exyked `l

.`l e` `ed dwyn ceai`l cnerd dwyn m` ewlgpy
:zeey zewelgnd izy oi`y dgec `xnbdáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©

éàpz éðä ,òLBäé,mizifa rvtn oipra `ziixaa mi`pzd ±aoipr §ª©¨¥©¨¥§
ðäå ,éâéìt ãeaéàì ãîBòä ä÷Lîéàpz Cdpyna mi`pzd la` ± ©§¤¨¥§¦§¦¦§¨¨©¨¥

dwyn oipra ewlgp `l miapra wilgn oipra zexyrn zkqna
jld `l llk miaprdn `viy dwynd ixdy ,ceai`l cnerd

`l` ,zexkkd z` ea wilgd ixdy ,ceai`lãîBòä ä÷Lîa§©§¤¨¥
,éâìôéî÷ Bçöçöìdwyn zercd lkly xnel ozip mlerl ,xnelk §©§§¨¦§§¦

ynyn `ed xy`k `weec df la` ,dwynk epic lke` oewizl `ad
ea liahny e` lke`d mr dwynd z` rneby oebk ,dwyn zxeza
ly ezxev z` owzl `l` dpi` dwynd zxhnyk la` ,lke`d z`

.dwynk epic m` ewlgp dfa ,lke`d
:exivl bc zhigq oial miapr zhigq oiay lcada dpc `xnbdøîà̈©

ìL ìBkLà íãà èçBñ ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©©¦¨©©¦¨©©¥¨¨¤§¤

äøãwä CBúì íéáðòe` owzl `ad dwyny itl ,liyaz da yiylk £¨¦§©§¥¨
,wxtn xeqi` dfa oi`e lke`k epicäøòwä CBúì àì ìáàyi elit` £¨Ÿ§©§¨¨

.lke` daåmc` hgeqì âãz` `ivedBøéöepnnCBúì eléôà §¨§¦£¦§
,äøòwä.lke` `l` dwyn epi` xivdy meyn ©§¨¨

mya bc ly xiv zhigq ly oicd z` exn`y yiy d`ian `xnbd
:jk lr mdl dywede l`enyáéúé[ayi±]àäì dì øîà÷å éîéc áø ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨

àzòîL.ax mya exivl bc zhigq oipra drenyd z` xn`e ±øîà §©§¨¨©
ïeúéðúî áøc déîMî ïezà ,éîéc áøì ééaà déìmzcnl mz` ± ¥©©¥§©¦¦©¦§¥§©©§¦

ax mya drenyd z`eëì àéL÷ àìåmle` ,mkl dywed `l okle - §Ÿ©§¨§
dì ïðéðúî ìàeîLc déîMî ïðàenyn z`f dreny epcnl ep` ± £©¦§¥¦§¥©§¦©¨

l`eny lyìàeîL øîà éî ,ïì àéL÷åhegql xzenyBøéöì âc §©§¨¨¦¨©§¥¨§¦
íéLák ,øîzéàäå ,äøòwä CBúì eléôàmiig zewxi ipin ± £¦§©§¨¨§¨¦§©§¨¦

,unega e` oiia miyeakd,áø øîà ,ïèçqLmhgq m`,ïôeâìxnelk ¤§¨¨¨©©§¨
,ahexd z` jilydle mnvr miWakd z` lek`l ickøzeîxacd ¨

mhgq m` la` ,zaya ezeyrl,ïäéîéîì,ahexd z` zezyl ick §¥¥¤
øeètwlg epi` ahexdy oeik ,ynn wxtn df oi`y meyn ,z`hgn ¨

,ekeza yakp wx `l` miyakd sebnøeñà ìáàopaxcn mhgeql £¨¨
.miapre mizif mb hegql `ai `ny dxifbúB÷ìLezewxi ± §¨

,mina milyeandøzeî ïäéîéîì ïéa ïôeâì ïéa.zaya mhgql ¥§¨¥§¥¥¤¨
ïäéîéîì øzeî ïôeâì úB÷ìL ãçàå íéLák ãçà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¤¨§¨¦§¤¨§¨§¨¨§¥¥¤

.øeñà ìáà øeètea lyazdy exivl bc zhigq `ld ,epl dywede ¨£¨¨
xq` zewlya recne ,ea elyazdy zewlydn ahexd zhigql dnec

.hegql xizd exivl bcae zaya mhgeql l`eny
déì øîà,iia`l inic axíéäìàä[dreay oeyl-]àìå eàø éðéò' ¨©¥¨¡Ÿ¦¥©¨§Ÿ

('åâå é÷ça éúBéìë eìk) 'øæ,exivl bc hegql xzeny ef dreny ¨¨¦§©§¥¦
äéîøé éaøå ,éì òéîL äéîøé éaøc déîetîz`f rny,àøéæ éaøî ¦¥§©¦¦§§¨§¦©¦§©¦¦§§¨¥©¦¥¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dnw sc zay(ipy meil)

,ãáìa äMà úeãòì àlàipicae zepenn ipicay s` lr xnelk ¤¨§¥¦¨¦§¨
z` e`xy micrd itn zecrd z` renyl mipiicd mikixv zeytp
ezy` z` xizdl lrad zzin lr zecra mewn lkn ,dyrnd
z` rnyy cr itn zecr lawl exizde minkg eliwd ,dzepibrn

.xg` crn dyrnd
:xekaa men lr zecra cr itn cr ly zepn`pa dpc `xnbdàéòaéà¦©§¨

eäì,daiyid ipa ewtzqd -,eäî øBëa úeãòì ãò étî ãòxnelk §¥¦¦¥§¥§©
cr itn mb ,xekaa eil`n mend zlitp lr zecr lawl ozip m`d
d`xy xg` crn z`f rny `l` mend zlitp z` envra d`x `ly

:df oipra zwelgn d`ian `xnbd .z`føéñà énà áøz` xq` ± ©©¦£¦
,ef zecr lr jnq `le dlik`a xekadéøL éqà áøå.xizd ± §©©¦¨¥

:`xnbd dywn,éqà áøì énà áø déì øîàz` xizn dz` cvik ¨©¥©©¦§©©¦
,ef zecr it lr xekadøLk ãò étî ãò ïéà ,àéLðî éác àðz àäå§¨¨¨§¥§©§¨¥¥¦¦¥¨¥

ãáìa äMà úeãòì àlà:`xnbd zvxzn .dpebr x`yz `ly ick ¤¨§¥¦¨¦§¨
àîéà`l` xyk cr itn cr oi`y ,xnel `pzd zpeek ±úeãòì ¥¨§¥

,ãáìa dì äøLk äMàäLcr mb ,ef zecrl dxiyk dy`e xg`ne ¤¨¦¨§¥¨¨¦§©
:df oipra dyrn d`ian `xnbd .xyk cr itnãò øLëà øîéé áø©¥©©§©¥

déìò éø÷ ,øBëáì ãò étîeilr `xw ±øîéøî,i`pb oeylaéøL øîéé ¦¦¥¦§¨¦£¥§¥©¥©¨¥
àøëea:dkld zraew `xnbd .zexeka xiznd xnii ±ãò àúëìäå §¨§¦§§¨¥

.øBëaì øLk ãò étî¦¦¥¨¥©§
zaya afd yac oipra dpce ,dpynd z` x`al zxfeg `xnbd

dpyna epipy .zewqexn yac zelgn(:bnw lirl):Lác úBlçmwqixy ©§©
zaya elke`l mixqe` minkg ,zaya yac mdn afe zay axrn

.xizn xfrl` iaxeéúééàå àúà ,àòcøäpî àéòLBä áø àúà ék¦£¨©©§¨¦§©§§¨£¨§©§¥
déãéa àúéðúî,`ziixa ezi` `iade `a ±ï÷qéøL íéáðòå íéúéæ ©§¦¨¦¥¥¦©£¨¦¤¦§¨

eàöéå úaL áøòîmiwyn mdnïéøeñà ,ïîöòî`ai `ny dizya ¥¤¤©¨§¨§¥©§¨£¦
,micia mhgeql.ïéøézî ïBòîL éaøå øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨§©¦¦§©¦¦
:`xnbd dywn,óñBé áø øîàikeïðéòîLàì àúà àøéúé àøáb± ¨©©¥©§¨§¥¨£¨§©§§¦©

xaeq oerny iax mby epcnll `l` dpi` `iryed ax zpeek ike
ixdy ,dizya xzen miwqexn miapre mizifn eil`n afd dwyny

:`xnbd zvxzn .jk xaeqd xfrl` iax wx xkfp dpynadéì øîà̈©¥
ééaà,sqei axlïì òîLî à÷ àáeèax eprinyd lecb yecig ± ©©¥¨¨©§©¨

,xfrl` iax ixaca mb `iryedïéúéðúnî éàcmicnel epiid m` ± §¦¦©§¦¦
,yac zelg oipra epzpynn ezhiy z`àeä íúä àðéîà äåä± £¨¨¦¨¨¨

meyn ,mdn afy yacd z` zezyl xizd my `weecàøwéòîc§¥¦¨¨
àìëeà óBñáìe àìëeàzelgd jeza did yacd xy`k dligzay ± §¨§©§¨

xefbl oi`e lke` `ed mdn `veiyk mbe lke`l aygp `ed zewqexnd
jk dyri m` s`y meyn zewqexnd zelgd z` micia hegqi `ny

,xeqi` xaer epi`àëä ìáà,owqixy miapre mizifaàøwéòîc £¨¨¨§¥¦¨¨
ä÷Lî óBqáìe àìëeàmiapra oiicr did uindyk dligzny ± §¨§©©§¤

,dwyn zeidl jted `ed mdn `veiyke lke`l aygpàîéààì ¥¨Ÿ
,yc xeqi` lr xearie micia hegqi `ny dxifb xeq` uinde xizd

ïì òîLî à÷z` xfrl` iax xizd miwqexn miapre mizifa mby ¨©§©¨
.mdn afd uind

äðùî
:ming min zervn`a zaya milk`n jekixe meniga dpc epzpyn

ìklk`nïénça àaLlyazdy -úaL áøòî,ophvdeBúBà ïéøBL Ÿ¤¨§©¦¥¤¤©¨¦
aminúaMa ïénçitl ,leyia meyn jka oi`e ekkxle enngl ick §©¦©©¨

.leyia xg` leyia oi`yìëålk`n xacïénça àa àlL`ly ± §Ÿ¤Ÿ¨§©¦
lyazd,úaL áøòîs` wgcd zrya elke`l ozipy yai xya oebk ¥¤¤©¨

,lyean epi`yka BúBà ïéçéãîmin,úaMa ïénçxeq` la` §¦¦§©¦©©¨
.elyan `ed dfay oeik ming mina ezexylïLiä çéìnä ïî õeç± ¦©¨¦©©¨¨

,dpy jyna eglna cnry geln bcñééìe÷å ,(íépè÷ ïéçeìî íéâãå)§¨¦§¦§©¦§§¨
ïéðtñéàäzaya mgicdl elit` xeq`y ,geln bc ly sqep oin ± ©¦§¨¦

zgcda ic mgln aex zngny oeik ,oingadlik`l mpwzl ick ef m
`vnpe,ïzëàìî øîb àéä Bæ ïúçãäL.mleyia zk`ln xnb xnelk ¤£¨¨¨¦§©§©§¨

àøîâ
`ay lk :dpyna epipy .dpyna oey`xd oicd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .zaya oinga eze` oixey zay axra oingaïBâk§
éàîick ming mina eze` mixeye lyazdy lk`nl `nbecd idn ± ©

:`xnbd daiyn .ekkxl siqedlàzìBâðøz ïBâk ,àøôñ áø øîà̈©©©§¨§©§§§¨
,àaà éaøccr ax onf ming mina dze` dxeye dze` lyan didy §©¦©¨

.d`etxl dze` dzeye dgenip dzidyàøôñ áø øîàålr §¨©©©§¨
,ef zlebpxzíúäì úéòì÷éà àãç àðîéæzial izrlwp zg` mrt ± ¦§¨£¨¦§©¦§¨¨

`a` iaxdépéî ïìëBàå,dpnn ize` elik`deàaà éaø àì éàå §§¨¦¥§¦Ÿ©¦©¨
éôøè àúìz øa àøîç ïéé÷Làcmipy yly oa oii ize` dwydy ± §©§§¨©§¨©§¨¨©§¥

éñðzéàd`ian `xnbd .dzeqi`n zngn d`iwdl qp`p iziid ± ¦§©¦
:df oipra sqep dyrnéàìáác çzekî ÷ééø ïðçBé éaøwwex did ± ©¦¨¨¨¦¦¨§©§¨¥

,ilaad gzek `xwpd lk`na xkfp didyk qe`in zngnáø øîà̈©©
ïðà ÷Bøéìå ,óñBéwexil epl ie`x oke ±.àaà éaøc àzìBâðøzî ¥§¦£©¦©§§§¨§©¦©¨

,ãBòåixdy ,ilaad gzeka miq`en l`xyi ux` ipay oekp df oi` §
íúäì úéòì÷éà àãç àðîéæ ,àfb áø øîàizrlwp zg` mrt ± ¨©©©¨¦§¨£¨¦§©¦§¨¨

l`xyi ux`lúéãáòåmy iziyre ±dépéî eìéàL ,éàìáác çzek §©§¦¨§©§¨¥§¦¦¥
àáøòî éçéøa ìk.epnn lek`l eywia l`xyi ux` ileg lke ± ¨§¦¥©£¨¨

ming mina leyiad ilw milk`n gicde xary ina dpc `xnbd
:dpyna epipy .zaya'åëå ïénça àa àlL ìkmigicn zay axrn Ÿ¤Ÿ¨§©¦

`edy itl xeq` egicdl elit`y oiptq`d qiilewn ueg ,zaya eze`
:`xnbd zl`ey .eleyia zk`ln xnbéàî çéãägicde xar m` ± ¥¦©©

:`xnbd daiyn .epic dn ming mina oiptqi`d qiilew zayaøîà̈©
énð ïðà óà ,àðéáøc déøa øî øîà .úàhç áéiç çéãä ,óñBé áø©¥¥¦©©¨©¨¨©©§¥§©¦¨©£©©¦

àðéðz,dpyna epipy mb jk ±ïéðtñéàä ñééìe÷å ïLé çéìnî õeç §¦¨¦¨¦©¨¨§§¨¨¦§¨¦
,ïzëàìî øîb àéä Bæ ïúçãäL,leyiad zk`ln xnelkdpéî òîL ¤£¨¨¨¦§©§©§¨§©¦¨

.z`hg aiig gicd m`y dfn gken -
ekldnay ,dcb` ixaca mi`xen`d oia ozne `yn d`ian `xnbd

:oiptqi`d qiilew xkfpáéúé[ayi-]éqà éaøå àaà øa àéiç éaøenr ¨¦©¦¦¨©©¨§©¦©¦
ïðçBé éaøc dén÷x iptl ±,opgei ia,íðîðî à÷å ïðçBé éaø áéúéå ©¥§©¦¨¨§¨¦©¦¨¨§¨§©§¥

ìááaL úBôBò äî éðtî ,éqà éaøì àaà øa àéiç éaø déì øîà̈©¥©¦¦¨©©¨§©¦©¦¦§¥¨¤§¨¤
íéðîL.l`xyi ux` ly zeterdn xzeidéì øîàiaxl iq` iax §¥¦¨©¥

,`iigClkjl jl ±,äfò øaãîì,l`xyi ux`a `edyEàøàåzeter ©¥§¦§©©¨§©§£
ïäî íéðîL,`a` xa `iig iax el`y cer .laa ly dl`n ±éðtî §¥¦¥¤¦§¥

íéçîN ìááaL íéãòBî äîxn` .l`xyi ux`ay micrendn xzei ¨£¦¤§¨¤§¥¦
,iq` iax elïäL éðtîlaa ipa ±,íéiðòmdl oi` dpyd jynae ¦§¥¤¥£¦¦

mzgny xwir jkle ,mzk`lnn dribx `le mzlik`a dgny
,el`y cer .micrenaïéðéieöî ìááaL íéîëç éãéîìz äî éðtî- ¦§¥¨©§¦¥£¨¦¤§¨¤§¨¦

,el dpr .mihyewn micbaa miyealäøBú éða ïðéàL éôìmicakne §¦¤¥¨§¥¨
z` micakn l`xyi ux`a la` ,aeygd myeal zngn mze`

,el`y cer .mzxez zngn minkgdíéáëBë éãáBò äî éðtî¦§¥¨§¥¨¦
,íéîäBæî,el dpre.íéNîøe íéö÷L ïéìëBàL éðtî §¨¦¦§¥¤§¦§¨¦§¨¦

xa `iig iax ly eizel`yl iq` iax ly eizeaeyzy xirn opgei iax
eaeyzd z` mze` cnlne ,zepekp opi` `a`:zepekpd zeäa øòzéà¦§©§

mdixacn xxerzd ±ïðçBé éaøeé÷cøc ,eäì øîà`ly mixega ± ©¦¨¨¨©§©§§¥
,dpekp `xaq xnel ecnl,íëì ézøîà Ck àìxn`p(c f ilyn)øBîà' Ÿ¨¨©§¦¨¤¡

,'zà éúBçà äîëçìy yexcl yieøácä Eì øeøa íàxne` dz`y ©¨§¨£¦¨§¦¨§©¨¨
eze`,eäøîàz àì åàì íàå eäøîBà ,Eì äøeñà àéäL EúBçàk©£§¤¦£¨§§¥§¦¨ŸŸ§¥

.mipekp mpi`y mixac mixne` mz` recnedéì eøîàiaxe iq` iax ¨§¥
,`iigïäî äæéà øî ïì àîéìådpekpd daeyzd z` epiax epl xn`i ± §¥¨¨©¥¤¥¤

,mkzl`y lr ,mdl xn` .epirhy mze`aìááaL úBôBò äî éðtî¦§¥¨¤§¨¤
,íéðîL`ed mrhdeìb àlL éðtî,mynøîàpL(`i gn dinxi)ïðàL' §¥¦¦§¥¤Ÿ¨¤¤¡©©£©

åéøîL ìà àeä è÷Lå åéøeòpî áàBîilM l` ilMn wxEd `le ¨¦§¨§Ÿ¥¤§¨¨§Ÿ©¦§¦¤¤¦
Cìä àì äìBbáådlebdy gkene ,'xnp `l Fgixe FA Fnrh cnr oM lr §©¨Ÿ¨¨©¥¨©©§§¥Ÿ¨¨

.mipny md okle elb `l laaay zeterd j` ,epnye enrh z` bitn
:`xnbd zl`eyeìâc ïìðî àëäål`xyi ux`ay zeterdy oipne ± §¨¨§¨¨§¨

:`xnbd daiyn .elb okíézLe íéMîç ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨¥£¦¦§©¦
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המשך בעמוד בחד

ezny ina cenr dnw sc ± iyily wxtzekxa
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ìááaL úBôBò äî éðtî :éñà éaøì àaà øa àéiç éaø déì øîà .íðîðî à÷å ïðçBé éaø áéúéå ,ïðçBé¨¨¦¥©¦¨¨§¨§©§¥¨©¥©¦¦¨©©¨§©¦©¦¦§¥¨¤§¨¤
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,éàîL Y àúîa :éLðéà éøîàc .ïîB÷î éða ïðéàL éôì ?ïéðéieöî ìááaL ç"ú äî éðtî .äøBîæ ìòáe©©§¨¦§¥¨¤§¨¤§¨¦§¦¤¥¨§¥§¨§¨§¦¡¨¥§¨¨§©
íéîëç éãéîìz elà :óñBé áø éðz ,"ìàøNé çøôe õéöé á÷òé LøLé íéàaä" .éàáúBz Y àúî àìa§¨¨¨§©©¨¦©§¥©£Ÿ¨¦¨©¦§¨¥¨¥©¥¥©§¦¥£¨¦
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr enw sc zay(iyily meil)

àLçéø íeMîmizinnd dclege dinp oebk mivxy eqpkiy yygn ± ¦¦£¨
,`ziixad dtiqede .milebpxzd z`ïéôéñBî ïéà íéøîBà Léåoi`y ± §¥§¦¥¦¦

,mnrhe ,miiw awp miaigxnàøwéòî déðwz àìc ïéðîéælela mby ± ¦§¦§Ÿ©§¥¥¦¨¨
eic lecb awp dligzn oiwzd `l leld lray minrt ,milebpxz ly

,ladd z`vedl mbe xie` zqpkdl mbdéa éçåøàì éúàåxizp m`e ± §¨¥§©§ª¥¥
xearie ,milebpxz ly lela xv awp mb aigxie drhi awp lr siqedl

:dkldl `pwqnd .dxez xeqi` lr,ïðçBé éaø íeMî ïîçð áø Løc̈©©©§¨¦©¦¨¨
íéøîBà Lék äëìä.mitiqen oi`y £¨¨§¥§¦

:`ziixaa epipy .`ziixad z` x`al dkiynn `xnbdïéåLålkd ± §¨¦
micenïLé á÷ð ïéá÷BpLmzqpyøîà äãeäé áø øîà .älçzëì ¤§¦¤¤¨¨§©§¦¨¨©©§¨¨©

eðL àì ,ìàeîL,mzqpy oyi awp miawepy `ziixaaíB÷îa àlà §¥Ÿ¨¤¨§¨
ì éeNòäønL`ly xenyl `l` dzyrp `l awpd znizq xy`k ± ¤¨§©¥

dlern dnizq ef oi`y itle ,oiid lwlwzie awpd jxc oiid gix `vi
.dgzetle xefgl xzenìáàick ziyrp dnizqd m`÷fçìilkd z` £¨§©¥

e awpd lhay aygp ,dlern dnizq `idy oeik ,`vi `l oiidyøeñà̈
ziaga ycg awp aewpl xeq`y myk ,dnizqd z` geztl.

:`xnbd zxxanì éîc éëéä,÷fçì éîc éëéä ønLozip cvik ,xnelk ¥¦¨¥§©¥¥¦¨¥§©¥
.ilkd z` wfgl e` oiid z` xnyl dzyrp awpd znizq m` reawl

,àcñç áø øîà`vnp awpd m`,ïéiä ïî äìòîìoteca xnelk ¨©©¦§¨§©§¨¦©©¦
,oiid mewn lrn ziagdeäæziyrp eznizqy oniqìønLoiid gixy ¤§©¥

`vnp awpd m`e .`vi `l,ïéiä ïî ähîìmewn len oteca xnelk §©¨¦©©¦
,oiideäædzyrp dnizqdy oniq÷fçì`vi `l oiidy ilkd z` ¤§©¥

.awpdn
,øîà àáødyrpy awpïéiä ïî ähîì,enzqeì eäæ énðønLmb ± ¨¨¨©§©¨¦©©¦©¦¤§©¥

dnizqa ice ,ziagdn oiid aefi `ly xnyl dcrepy dnizq ef
.awpd lr ugel oiid caek lk `ly oeik dyelw,÷fçì éîc éëéäå§¥¦¨¥§©¥

íéøîMä ïî ähîì äáwépL ïBâk,ilkd ileyl jenq oteca xnelk §¤¦§¨§©¨¦©§¨¦
.dlern dnizqa jxev yie awpd lr ugel oiid caek lky mewna

:awp zlhan dpi` dlern dpi`y dnizqy di`x d`ian `xnbd
ì øîàúéa ,Cì òéiñîc àéðz ,àáøì ééaà déxvgl eigztn cg`y ¨©¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©¨©¦

úBnà òaøà Bì Lé ,íeúñ`aaa x`ean ,xnelk .xvgd zwelga ¨¤©§©©
`xza(.`i),xvgl migeztd mizad ilral ztzeyn xvg zwelgy

xvg mdl yiy miza ipy oebk .zia lkl yiy migztd xtqna dielz
.migzt drax` ipyle xvgl migzt ipy yi cg` zial ,ztzeyn
yi dligz ,mdipia xvgd z` wlgl mi`a mizad ilra xy`k
agex zcnk eagexy ghy mizad igztn gzt lkl xvgdn zevwdl
m`e .deya miwleg xvgd x`y z`e ,zen` rax` ekxe`e gztd
,zefefnd z` wxtl ilan [xvgd zwelg mcew] mzqp migztdn cg`
eizen` rax` z` gzt eze` ciqtd `l ,gztd ly oztnde sewynd

e gztd mzq m` mle` .xvgd zwelgaåéîéöt úà õøtz` xwr ± ¨©¤§¦¨
e gztd ly dxenb dnizq ef ixd ,sewynde zefefndòaøà Bì ïéà¥©§©

úBnà. ©
:sqep oic d`ian `ziixadúéagzt ea dide zn ea yiyíeúñ`le ©¦¨

awr lhazn gztd oi` ,oztnde sewynd ,zefefnd z` epnn exwr
e xawl aygp ziad oi` okle ,dnizqdànèî Bðéàn zen` rax`ìk ¥§©¥¨

åéáéáñe enzq m` la` .mezqd gztd cbpk `l`,åéîéöt úà õøt §¦¨¨©¤§¦¨
e xawl ziad aygpànèîn zen` rax` opaxcnåéáéáñ ìk.gken §©¥¨§¦¨

.dlern dnizqa wx lhazn gzty ef `ziixan
z`ved myl zaya ziagay awpl lelg dpw zqpkda dpc `xnbd

:ekxc oiiàúáeb`vi ekxcy ick ziagay awpa ozipd lelg dpw ± §¨
,oiidøñà áø,zaya awpa erwezléøL ìàeîLe`xnbd .xizd ± ©¨©§¥¨¥

,mzwelgn z` zx`an,älçzëì Czçîdpwd z` jezgl xnelk §©¥§©§¦¨
,ziagay awpd zcinl mi`ziy ick lebr ezeyrleàì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ

øeñàc éâéìtoewz meyn xeq` xacd zercd lkle xaca wleg oi` ± §¦¦§¨
l wx jixve myn ltpe awpa dpw did xak m` ,jci`ne .ilkéøecäà©§¥

,[exifgdl-]éøLc éâéìt àì àîìò éleëclkle xaca wleg oi` ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦
.exifgdl xzen zercdéâéìt ékdpwa zwqer mi`xen`d zwelgn ± ¦§¦¦

àð÷zî àìå äëéúçczay axra epzp `l mle` ,lebira jezg ± ©£¦¨§Ÿ¦©§¨
.awpd zcinl mi`zn `ed m` ewcal ick awpd jezaøñàc ïàî©§¨©

xaeq ,awpa eqipkdlälçzëì Czçéîì éúà àîìéc ïðéøæb`ny ± ¨§¦©¦§¨¨¥§¤§©§©§¦¨
,aiigzie zaya epkzgie ,awpl dpwd mi`zi `léøLc ïàîeine ± ©§¨¥

y xaeq xizny.ïðéøæb àìŸ¨§¦©
l mb epivny zpiivn `xnbde :df oipra ewlgpy mi`pzéàpúkoke ± §©¨¥

:`ziixaa epipy .df oipra mi`pzd mb ewlgpy epivnïéëúBç ïéà¥§¦
áBè íBéa úøôBôL,oii dzervn`a `ivedle ziaga dpzil ickïéàå §¤¤§§¥

éøöøîBì Cok zeyrl xeq`y.úaMazay axrn dpzip xak m` j` ¨¦©©©¨
eäìôð,awpdn zxtetydéøö ïéàå ,úaMa dúBà ïéøéæçî (ïéà)C ¨§¨©£¦¦¨©©¨§¥¨¦

øîBìdxifgdl xzeny.ì÷éî äiLàé éaøå ,áBè íBéa`xnbd ©§§©¦Ÿ¦¨¥¥
:`xnbd zl`ey .diy`i iax ixac z` zx`anàééäà äiLàé éaø± ©¦Ÿ¦¨©¥¨

,lwind diy`i iax ixac miaqen dn lràîéìéà`edy xn`p m` ± ¦¥¨
wlegàLéøàaeh meia zxtety oikzeg oi`y `yixa xn`py oica ± ©¥¨

erivwdle jezgl xizne lwin diy`i iaxy xn`p jk lre ,zayae
,ok xnel okzi `l ,awpd zcinlàðî ïwúî÷ àäowzn `ed `ld ± ¨¨§©¥¨¨

.xaca lwdl okzi ji`e ilkàlàwleg diy`i iaxy xnel jixv ¤¨
àôéqàdltpe zay axrn dpzip m`y xaqe ,`tiqa xn`py oica ± ©¥¨

ixdy okzi `l df mb j` .zaya dxifgdl xzenénð àn÷ àpz©¨©¨©¦
éøL÷ àøLéî.ewlgp dna ok m`e ,xizd mb ±àlàjgxk lr ¦§¨¨¨¥¤¨

eäééðéa àkéà àð÷zî àìå äëéúçczxtetya zwelgn mdipia yi ± ©£¦¨§Ÿ¦©§¨¦¨¥©§
`id m` wecal awpl deqipkd `l mle` ,zay axra dekzgy

,el dni`znøî`nw `pz ±øáñe` zaya awpl dqipkdl xeq`y ©¨©
,aeh meiaïðéøæb,jka jxev `di m` zxtetyd z` owzi `nyøîe± ¨§¦©©

y meyn ,awpl dqipkdl xizne lwin diy`i iaxeøáñyïðéøæb àì ¨©Ÿ¨§¦©
.dze` owzi `ny
:dkldl `pwqndéaøc déîMî éãéà áøc déøa àLéL áø Løc̈©©¦¨§¥§©¦¦¦§¥§©¦

äiLàé éaøk äëìä ,ïðçBézaya awpl dpwd z` qipkdl xzeny ¨¨£¨¨§©¦Ÿ¦¨
.owzi `ny mixfeb oi`e aeh meiae

ziaga awpd znizq oipra dpyna oicd z` x`al day `xnbd
:dpyna epipy .dery zervn`aäúéä íàåziagd'åëå äáe÷ð`l §¦¨§¨§¨

.gxnn `edy iptn enzeql ick awpd mewna dery dilr ozi
:gexin yyg ea oi`y xnega awpd znizqa dpc `xnbdàçLéî± ¦§¨

,dar onyøñà áø,enzeql awpd lr egxenléøL ìàeîLe.xizd - ©¨©§¥¨¥
:`xnbd zx`anøñàc ïàîxaq ax ±äåòL íeMî ïðéøæbxizp m` ± ©§¨©¨§¦©¦©£¨

,derya mb gexnl drhi dar onya gexnléøLc ïàîel`enye ± ©§¨¥
xaq xizdy,óñBé áøì äpç øa øa ìàeîL áø déì øîà .ïðéøæb àìŸ¨§¦©¨©¥©§¥©©©¨§©¥

áøc déîMî ïì zøîà Leøéôa,jcenlz z` zgkye zilgy iptl §¥£©§§¨¦§¥§©
yàçLéîdar ony ±éøLmixfeb `le ,awpd lr egxenl xzen ± ¦§¨¨¦

.derya gxnie drhi `ny
zaya [afxn zxeva ltewnd] qcd ly dlr zgpda dpc `xnbd
lr oiid aefi `l awpd jxc oiid z`ved zryay ick ,ziagay awpa

:afxnd lr glwi `l` ziagd iptcøîàenyy mc`àaLéø úBáè ¨©¨¦§¨
zeter ciiv -àqàc àôøè éàä ,ìàeîL øîàqcd ly dlr eze` ± ¨©§¥©©§¨§©¨

øeñàz`ivil afxnk ynyiy ick ziag ly awpa zaya egipdl ¨
:`xnbd zxxan .oiidäøéæb ,øîà ézôcî øîéé áø ,àîòè éàî©©£¨©¥©¦¦§¦¨©§¥¨

áæøî íeMî.aiigzie ziagl ynn afxn owzi `ny ±,øîà éMà áø ¦©§¥©©¦¨©
íBè÷é ànL äøéæbzx`an .ilk owzn `vnpe sprdn dlrd z` §¥¨¤¨¦§

:`xnbdeäééðéa éàî,dkldl mdipia dpin `wtpd dn ±àkéà ©¥©§¦¨
ðéaéçpîe íéè÷c eäéémilr cer el yiy ote`a mdipia welig yi - ¥©§¦§¦©§¦

,xeq`i df ote`a mb ,ynn afxn owzi `ny yygy xnii ax ,minehw
.mixg` el yi ixdy xizi df ote`a ,mehwi `ny xfby iy` axe

mixk mewna mc`l miynynd] mical zxarda dpc `xnbd
:mda sehir ick jez zilnxk e` miaxd zeyx jxc [zezqkeàéãñ éa¥©§¨

,zqke xkl eynyiy mltwl mibdepy mical ±øñà áøshrzdl ©¨©
,miaxd zeyx jxc df ote`a mxiardle mdaéøL ìàeîLe.xizd ± §¥¨¥

:`xnbd zx`anamicalïékømngzdle shrzdl `id jxcdy §©¦
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øòðîäezilh.rnyn oke .z`hg aiig oeaile ,qeaik epiidc ,eilry lhd on :g"x 'it

oi` ± qxhpewa yxitck ,xtrd on xeripa la` .sqei axc `znekc `inec iedc

oeail jiiy `diy d`xp:

àöåéäzltewn zilha.ltwl `ed jxc f`y ,jxca eilk exypy ina opixii`c icii`

`kd dihwp ,ezilh:.ïéðèøäenk oiphx

oiphdxd)mivxd 'it jexrd(:åäîzeyrl

afxn.,ixii` d`ved xeqi` oiprlc iaxl d`xp

agex iciv ipy gwele 'etpk 'c ly zilh enk

zil`nyd szk lr ozepe epini cv ly ezilh

lr gpene ltewn `l` ,szk lr ehyet epi`e

`ziilaa iqik ± afxn i`n xn`wc epiide .etzk

enk gpen `edykc .d"xcvpext oixewy

`qike `qik lke ,miaexn miqik ea yi izyxity

xeqi` `ki` i` dil `iraine .afxn oink d`xp

epiide .yealn jxc dpi`y oeik ,jka d`ved

enk epiidc .xeq` ± itepkl `zrc` lk xn`wc

migpene mivaewn oinid iciv ipyy ,izyxity

`le dxdna jlil lekiy ,zil`nyd szk lr

xity ze`pzdlc `zrc` .ezilh eilr ciaki

cv `l` oivaewn ezilh iciv oi`yk epiide ± inc

xg`d cve ,ex`ev lv` etzk lr zgpen cg`

e rexfd cr enky lr ltep.ieqik mey ea oi`

eze` lyly ± jenqac ezilh iax lyly epiide

jxc epiide ze`pzdl oirk ,izyxity enk

xeq` :afxn jxr jexra yxit oke .yealn

mc` sehriyk :yexit .zaya afxn zeyrl

,letiw jxc oirk eizevw ipy litwie ezilh

x`y ltwie xefgie zil`nyd enky lr dpgipie

dn wx .etzka dpgipie oinid cvay zilhd

dpdn zltyen ezilhy dn afxn oixewy yxity

± afxn oink d`xpc dxcyd cbpk llge dpdne

i`n ikd xza xn`w i`n k"`c ,iaxl d`xp epi`

!`qik oirk ieyr epi` `ld .`ziilaa iqik afxn

x"n:

óàoing dxrn in.inga i`c .xe`a engedy

wxta xn`ck ,dligzkl ixy ± `ixah

"dxik")mye .n 'c:(.`ixah ing odl egipde

"mivxy dpeny" wxtae):mye .hw 'c(`(:

ãáòéãoi`.'ipzna `pz `le ,i`w ,dxrn in`

dxrn in s` wcinl `l` `ixah ing

oinga(:
`ipzc
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àlà ïøîà àìå .úàhç áéiç Y úaMa Búélè øòðîä©§©¥©¦©©¨©¨©¨§¨£©©¤¨
,éîëeàa àlà ïøîà àìå .da ïì úéì Y é÷ézòa ìáà ,ézãça©£©¥£¨§©¦¥¥¨¨§¨£©©¤¨§¨¥
.eäééìò ãéô÷c àeäå .da ïì úéì Y é÷neñå éøeéça ìáà£¨§¦¨¥§¨¥¥¨¨§§¨¦£©§
.eäééîéìb éötðî à÷c ïðaø àæç ,àúéãaîeôì òì÷éà àleò¨¦§©§§©¦¨£¨©¨©§¨§©§¦§¦©§
éöeôð :äãeäé áø eäì øîà !àúaL ïðaø ïéìlçî÷ :øîà£©¨§©§¦©¨©©§¨£©§©§¨§¥
dén÷ éà÷ äåä ééaà .écéî ïðéãô÷ àì ïðà ,détàa déì¥§©¥£©¨¨§¦¨¦¥©©¥£¨¨¥©¥
,déìò àìè [àkéàc àæç] .éàúîek éì áä :ì"à ,óñBé áøc§©¥©¦§©£¨§¦¨©¨£¥
ïðéãô÷ àì ïðà ,éãL õBôð :ì"à .déì äáúéîì íqçî÷ äåä£¨¨§©¥§¦¥¨¥¨§¥£©¨¨§¦¨

.écéîúélèa àöBiä :ïðçBé ø"à óñBé øa ÷çöé áø øîà ¦¥¨©©¦§¨©¥¨¨©¥§©¦
úaMa Bôéúk ìò Bì úçpeî úìte÷îYä"ðú .úàhç áéiç §¤¤©©©§¥©©¨©¨©¨

ìò úBçpeîe úBìte÷î úBúélèa íéàöBiä úeñk éøçBñ£¥§©§¦§©¦§¨¨©
úaMa ïôéúkYúeñk éøçBñ àìå .úàhç ïéáéiçãáìa §¥¨©©¨©¨¦©¨§Ÿ£¥§¦§©

.Ck úàöì ïéøëBî ìL ïkøcL àlà ,íãà ìk àlà ,eøîà̈§¤¨¨¨¨¤¨¤©§¨¤§¦¨¥¨
Bðéãña Bì ïéøeøvä úBòîa àöBiä éðåðçåY.úàhç áéiç §¤§¨¦©¥§¨©§¦¦§¦©¨©¨

ìL BkøcL àlà ,íãà ìk àlà ,eøîà ãáìa éðåðç àìå§Ÿ¤§¨¦¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨¤©§¤
.ïôéúk ìòL ïéøãeña ïéàöBé ïéðhøäå .Ck úàöì éðåðç¤§¨¦¨¥¨§¨©¨¦§¦§¨¦¤©§¥¨
ìL ïkøcL àlà ,íãà ìk àlà ,eøîà ãáìa ïéðhø àìå§¨©¨¦¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨¤©§¨¤
Bða ñBð÷øeäa äNòî :äãeäé ø"à .Cëa úàöì ïéðhø©¨¦¨¥§¨§¨©£¤§§¨§
Bôéúk ìòL øãeña àöiL ñBð÷øeä ïa øæòéìà éaø ìL¤©¦¡¦¤¤¤§¨¤¨¨§¨¤©§¥
øácä àaLëe .Bòaöàa Bì äëeøk àîépL àlà ,úaMa©©¨¤¨¤¦¨§¨§¤§¨§¤¨©¨¨
.Bòaöàa Bì äëeøk àîéð ïéà eléôà :eøîà íéîëç éðôì¦§¥£¨¦¨§£¦¥¦¨§¨§¤§¨
äëìä :àcñç áøc déîMî àcñç áø øa ïîçð áø Løc̈©©©§¨©©¦§¨¦§¥§©¦§¨£¨¨

Yòì÷éà àleò .åéúBòaöàa Bì äëeøk àîéð ïéàL ô"òà¤¥¦¨§¨§¤§§¨¨¦§©
?úaMa áæøî úBNòì eäî :dépéî eòa ,éðéä øa éñà éáì§¥©¦©¦¦¨¦¥©©£©§¥©©¨
.úaMa áæøî úBNòì øeñà :éòìà éaø øîà éëä ,eäì øîà£©§¨¦£©©¦¤§©¨©£©§¥©©¨
äåä äéîøé 'ø .àúééìáa éñék :àøéæ 'ø øîà ?áæøî éàî©©§¥¨©©¥¨¦¥©§¨¨¨©¦§§¨£¨
éëäå .øeñà :ì"à ?éàî éëä :ì"à .àøéæ 'øc dén÷ áéúé̈¥©¥§©¥¨¨¦©¨§¨¦

:àtt áø øîà .øeñà :ì"à ?éàî:Cãéa àììk éàä èB÷ð ©¨£©©©¨§©§¨¨¦¨
ìkéôeðëìc àúòcàYúBàðúäìc ìk ,øeñàY Ÿ©©£¨§¦§¥¨Ÿ¦§¦§¨

ék .éøLíòt :øîà éîéc áø àúà ék .äåä Bðéãña äàðúî éãéà áøc déøa àLéL áøc àä ¨¥¦¨§©¥¨§¥§©¦¦¦§¨¤¦§¦£¨¦£¨©¦¦£©©©
æeøéæ ïa òLBäé åéðôì øîà .Bôéúk ìò ïéçpeî Búélè écéö éðL eéäå ,äãOì éaø àöé úçà©©¨¨©¦©¨¤§¨§¥¦¥©¦¨¦©§¥¨©§¨¨§ª©¤¥

.úàhç øéàî 'ø áéiç àì Bæa :øéàî éaø ìL åéîç ïa?ïàk ãò øéàî éaø ÷c÷c :déì øîà ¤¨¦¤©¦¥¦¨Ÿ¦¥©¥¦©¨¨©¥¦§¥©¦¥¦©¨
ìLéàñeôk ïa òLBäé àlà Y äåä æeøéæ ïa òLBäé àì :øîà ïéáø àúà ék .Búélè éaø ìL ¦§¥©¦©¦¦£¨¨¦£©Ÿ§ª©¤¥£¨¤¨§ª©¤§¨¥

ø ÷c÷c :Bì øîà .úàhç àáé÷ò 'ø áéiç àì Bæa :øîà .àáé÷ò 'ø ìL Bðúç ,äéäãò ò" ¨¨£¨¤©£¦¨¨©¨Ÿ¦¥©£¦¨©¨¨©¦§¥©
ìL ?ïàk.øîúéà ìàLð :øîà äãeäé áø øa ìàeîL áø àúà ék .Búélè éaø ìL'éðúî ¨¦§¥©¦©¦¦£¨©§¥©©§¨¨©¦§©¦§©©§¦

ìáà .Bãéa íàéáé àì Y úBàéèðeìà øNòa eléôà âtzñðå àéøaè éîáe äøòî éîa õçBøä̈¥§¥§¨¨§¥¦¤§¨§¦§©¥£¦§¤¤£§¦Ÿ§¦¥§¨£¨
ïéëñ .ïãéa ïúBà ïéàéáîe ,íäéìâøå íäéãé íäéðt úçà úéèðeìàa ïéâtzñî íãà éða äøNò£¨¨§¥¨¨¦§©§¦©£§¦©©§¥¤§¥¤§©§¥¤§¦¦¨§¨¨¨¦
,ïéæéBè÷étà ïéNBò ïéàå( ,àîéãøe÷ì ïéãøBé ïéà .ïéøøbúî àìå ïéìnòúî àì ìáà ,ïéLîLîîe§©§§¦£¨Ÿ¦§©§¦§Ÿ¦§¨§¦¥§¦§§¦¨§¥¦©¦§¦
,ïðBöa íôøèé àì Bìâøå Bãé ä÷øôpL éî .øáMä úà ïéøéæçî ïéàå ,ïèwä úà ïéávòî ïéàå§¥§©§¦¤©¨¨§¥©£¦¦¤©¤¤¦¤¦§§¨¨§©§Ÿ¦§§¥§¥

.àtøúð Y àtøúð íàå ,Bkøãk àeä õçBø ìáà'îbäî ,àéøaè éîc àéîec äøòî éî éðú÷ £¨¥§©§§¦¦§©¥¦§©¥§¨¨¨¥¥§¨¨§¨§¥¦¤§¨©
.ïénç äøòî éî óà ,ïénç Y àéøaè énììkî .àì Y äléçzëì ,ïéà ãáòéc Y "õçBøä" ¥¦¤§¨©¦©¥§¨¨©¦¨¥¦¨©¦§©§¦¨¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fnw sc zay(iriax meil)

úaMa Búélè øòðîä,dilry wa`d onúàhç áéiçxary meyn ©§©¥©¦©©¨©¨©¨
.eqeaikl dnec zilhd xeripy itl ,oaln xeqi` lrïøîà àìå`le ± §Ÿ£¨¨

df oic xn`péúãça àlàdycg zilha -é÷ézòa ìáàzilha ± ¤¨§©§¥£¨§©¦¥
dpyida ïì úéìcitwn epi` mzqd ony meyn ,dxeripa xeqi` oi` ± ¥¨¨

.qeaikl aygp df oi` zaya okle ,dxerip lr legaïøîà àìåoke ± §Ÿ£¨¨
df oic xn`p `léîkeàa àlàxkip wa`d jelkly ,dxegy zilha ± ¤¨§§¥

,jk lr citwn `ed mzqd one ditei lwlwne dilréøeéça ìáà£¨§¦¨¥
é÷îeñåepi` mzqd one wa`d xkip oi`y ,dnec`e dpal zilha ± §§¥
citwnda ïì úéì±.dxeripa xeqi` oi`eäééìò ãéô÷c àeäådne ± ¥¨¨§§¨¦£©§

inia citwn dilrayk `l` epi` dxegy dycg zilh xrpl epxq`y
aiige qeaikl aygp dxerip okle ,dxrpiy cr dyaell `ly leg

.oaln meyn
:df oipra dyrn d`ian `xnbdòìwéà àleò[oncfd-] ¨¦§©

eäééîéìb éötðî à÷c ïðaø àæç ,àúéãaîeôìminkg icinlz d`x ± §§§¦¨£¨©¨¨§¨§©§¦§¦©§
,wa`dn mixegyde miycgd mdicba z` zaya mixrpnyøîà̈©

,`leràúaL ïðaø ïéìlçî÷zay millgn el` minkg icinlz ± ¨§©§¦©¨¨©§¨
.df dyrnadétàa déì éöBôð ,äãeäé áø eäì øîàz` exrp ± ¨©§©§¨§¦¥§©¥

c oeik ,`ler ipta wa`d on mkicbaéãéî ïðéãô÷ àì ïðàepkxc oi` ± £©Ÿ¨§¦©¦¦
cbad z` miyael ep`y minrte ,micbaay wa`d jelkl lr citwdl
z` xrpl epl xzene oeaill aygp df oi` okle ,exrpl ilan wae`nd

.cbad
:sqep dyrn d`ian `xnbdóñBé áøc dén÷ éà÷ äåä ééaàdid ± ©©¥£¨¨¥©¥§©¥

zaya sqei ax iptl cnerdéì øîà ,,sqei axéàúîek éì áäoz ± ¨©¥©¦§©
,iraek ildéìò àlè [àkéàc àæç],raekd lr lh yiy iia` d`x ± £¨§¦¨©¨£¥

déì dáúéîì íqçî÷ äåäaxl zzl qqdn did ±,eraek z` sqei £¨¨§©¥§¥§¨¥
.oeail xeqi`l yyg `ede eilrn lhd z` xrpl jxev didy oeikøîà̈©

déì,sqei axéãL õBôðoeik ,xeqi` jka oi`e lhd z` jlyde xrp ± ¥§§¦
céãéî ïðéãô÷ àì ïðà.lhd weliq lr micitwn eppi` ep` ± £©Ÿ¨§¦©¦¦

:zaya miaxd zeyxl zilh z`ved ipte`a dpc `xnbdáø øîà̈©©
úìte÷î úélèa àöBiä ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöéeBì úçpeî ¦§¨©¥¨©©¦¨¨©¥§©¦§¤¤©©

,úaMa Bôéúk ìòz` ltiw zilha ey`x z` dqiky xg`l xnelk ©§¥©©¨
zeyxl jk `vie eitzk lr egipde [eixg`lye eiptlny] zilhd x`y

,zaya miaxdúàhç áéiçli`ed ,miaxd zeyxl zilhd z`ved lr ©¨©¨
:opgei iax zrck `ziixa d`ian `xnbd .yealn jxc df oi`eàéðz©§¨

éëä énð,`ziixaa epipy oke ±úBúélèa íéàöBiä úeñk éøçBñ ©¦¨¦£¥§©§¦§©¦
àìå ,úàhç ïéáéiç úaMa ïôéúk ìò úBçpeîe úBìte÷îaéøçBñ §¨¨©§¥¨©©¨©¨¦©¨§Ÿ£¥

eøîà ãáìa úeñkjkíãà ìk àlà,ok epicàlàhwp `pzd §¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨
meyn 'mixgeq'Ck úàöì ïéøëBî ìL ïkøcLz` xeknl lega ¤©§¨¤§¦¨¥¨

.aiige d`ved jxcl aygp df ote` okle ,mzxegqåokàöBiä éðåðç §¤§¨¦©¥
,Bðéãña Bì ïéøeøvä úBòîa,ea yeal `edy cbaa xnelkáéiç §¨©§¦¦§¦©¨

àìå ,úàhçaeøîà ãáìa éðåðçjkíãà ìk àlà,ok epicàlà ©¨§Ÿ¤§¨¦¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨
meyn 'ipepg' hwp `pzdCk úàöì éðåðç ìL BkøcLote` okle lega ¤©§¤¤§¨¦¨¥¨

.aiige d`ved jxcl aygp df
wxy ote`a cbaa yeal `edyk miaxd zeyxl `veia dpc `ziixad
ote`a eze` miyael mc` ipa aexe ,jk eze` miyael mc` ipa herin

:xg`ïéðèøäå[mnewn my lr jk mi`xwpd miyp`±]ïéàöBé± §¨§¨¦§¦
zaya z`vl mixzenïéøãeñamiltewnàìå .ïôéúk ìòLaïéðèø §¨¦¤©§¥¨§Ÿ§¨¦

eøîà ãáìaokàlàs`íãà ìk,jk z`vl el xzenàlà`pzd ¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¨
meyn 'oiphx' hwpìL ïkøcLdCëa úàöì ïéðèødf okle ,lega ¤©§¨¤§¨¦¨¥§¨

mc` lkl yealn jxcl aygp.
:df oipra dyrn d`ian `ziixadäNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ìòL øãeña àöiL ñBð÷øeä ïa øæòéìà éaø ìL Bða ñBð÷øeäa§§¨§¤©¦¡¦¤¤¤§¨¤¨¨§¨¤©
àîépL àlà ,úaMa Bôéúkdzid xceqdn z`veid [heg-]äëeøk §¥©©¨¤¨¤¦¨§¨

Bòaöàa Bìepxiarie miaxd zeyxa etizkn leti `l xceqdy ick §¤§¨
.zen` rax`,eøîà íéîëç éðôì øácä àaLëexzen xacdeléôà §¤¨©¨¨¦§¥£¨¦¨§£¦

.Bòaöàa Bì äëeøk àîéð ïéà:dkldl `xnbd zpwqnáø Løc ¥¦¨§¨§¤§¨¨©©
äëìä ,àcñç áøc déîMî àcñç áø øa ïîçðz`vl xzen ©§¨©©¦§¨¦§¥§©¦§¨£¨¨

etizk lr xceqyk.åéúBòaöàa Bì äëeøk àîéð ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥¦¨§¨§¤§§¨
:zaya mipey mipte`a zilh letiwa dpc `xnbdòìwéà àleò- ¨¦§©

oncfddépéî eòa ,éðéä øa éqà éáì[edel`y-]úBNòì eäî §¥©¦©¦¦¨¦¥©©£
oirk zilhdnøeñà ,éòlà éaø øîà éëä ,eäì øîà .úaMa áæøî©§¥©©¨¨©§¨¦¨©©¦¦§©¨

úBNòìoirk zilhdnúaMa áæøî:`xnbd zx`an .áæøî éàî± ©£©§¥©©¨©©§¥
.afxn oirk zilhdn miyer cvikàúéiìáa éñék ,àøéæ éaø øîà± ¨©©¦¥¨¦¥©§¦¨¨

dlrn itlk mze` milteke mikex`d mdicba iley z` minixny
dnece qik oink d`xp ltkde ,miheg ici lr ltkd z` miwifgne
df xace icn dkex`d zilhd z` xvwl ick z`f miyere ,afxnl

.ilk oewiz meyn zaya xeq`
:df oipra dyrn d`ian `xnbdéaøc dén÷ áéúé äåä äéîøé éaø©¦¦§§¨£¨¨¦©¥§©¦

àøéæ.`edy lk ote`a ezilh z` ltiwe ,`xif iax iptl ayei did ± ¥¨
déì øîà,`xif iaxl dinxi iaxéàî éëäz` ltwn ip` eay ote`a ± ¨©¥¨¦©

meyn zaya jk zeyrl xq`ie afxn ziiyr enk epic m`d cbad
.ilk oewizdéì øîà,`xif iaxøeñàdinxi iax xfg .ilk oewiz meyn ¨©¥¨

,el`ye xg` ote`a cbad z` ltiweéàî éëäåip`y df ote`ae ± §¨¦©
.epic dn cbad z` ltwndéì øîàdf mb ,`xif iaxáø øîà .øeñà ¨©¥¨¨©©

Cãéa àììk éàä èB÷ð ,àtt,jcia df llk feg` ±àzòcà ìk ¨¨§©§¨¨¦¨¨©©§¨
éôepëìc,cinzl jk cenrl dyrpy zilha letiw lk ±øeñà ¦§©¥¨

,ilk oewiz meyn zaya ezeyrlúBàðúäìc ìkdyrpy letiw lk ± ¨¦§¦§¨
,dry itl ea ze`pzdléøL.xzen -áøc déøa àùéL áøc àä ék ¨¦¦¨§©¦¨§¥§©

äåä Bðéãña äàðúî éãéàlr ezilh z` ltwl lega did ekxc ± ¦¦¦§¨¤¦§¦£¨
`vnp lega bdep did jke xg`ne .da shrzn didy xg`l iepl eteb
zaya mb okle ,df ote`a zilhd letiwa ze`pzdl `id jxcdy
mc` lkl oicd `ede .reaw epi` letiwdy oeik ,z`f zeyrl xzen
el xzen zaya s` ,ze`pzdl ezilh z` lega ltwny ote`ay

jk ze`pzdl.
eitzk lr zltewn zilha miaxd zeyxl d`ivia oecl zxfeg `xnbd

:jk lr dyrn d`ianeàúà ék`a xy`k ±éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
laaläãOì éaø àöé úçà íòt ,øîà,zayaBúélè écéö éðL eéäå ¨©©©©©¨¨©¦©¨¤§¨§¥¦¥©¦

el`nyne epininy,Bôéúk ìò ïéçpeîeiptlny ezilh iciv la` ¨¦©§¥
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fnw sc zay(iriax meil)

óhzLäìclr min jetyly ±Bôeb ìk,ming mdyk mbeléôà ¦§¦§©¥¨£¦
éîc øétL äléçzëìzxxan .jka dvigx jxc oi`y meyn ,xzen ± §©§¦¨©¦¨¥

:`xnbdépîming min zkity dxiznd epzpyn diepy in zrck ± ©¦
,zaya sebd lk lràéðúc ,àéä ïBòîL éaø,`ziixaa epipy oky ± ©¦¦§¦§©§¨

íãà óhzLé àìzayaïénça ïéazay axra engedy min ±ïéa Ÿ¦§©¥¨¨¥§©¦¥
øézî ïBòîL éaø ,øéàî éaø éøác ,ïðBöa`ny xfb `le ,mdipya §¥¦§¥©¦¥¦©¦¦§©¦

e ,zaya min mngl e`eaiïðBöa øeñà ïénça ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§©¦¨§¥
,øzeî.oerny iaxk epzpyny `vnp ¨

nd zxfgda dpc `xnbdmiaxae ugexd cigia ugxndn zab
ugexd :dpyna epipy .mivgexdúBièðeìà øNòa eléôà âtzñðå`l §¦§©¥£¦§¤¤£§¦

mibtzqn mc` ipa dxyr la` xn`p `tiqae ,ezial ecia m`iai
dpynd dhwp recn wiicl yie .mcia dze` mi`iane zg` zihpel`a
:`xnbd zx`an .zg` zihpel` `tiqae zeihpel` xyr `yixa

dàLéødpynd lyïì òîLî à÷ àúeáø,yecig epl drinyn ± ¥¨§¨¨©§©¨
åd mb.ïì òîLî à÷ àúeáø àôéñd,ïì òîLî à÷ àúeáø àLéø §¥¨§¨¨©§©¨¥¨§¨¨©§©¨

àiî eäa éLéôð àìc éðä eléôàczeabn xyr mze`y s`y ± ©£¦¨¥§Ÿ§¦¦§©¨
hren yyg wx yie ,miax mina mibetq mpi` cg` mc` mda abpzdy

mewn lkn ,mhgqiyàeä ãçc ïåékin oi`e cg` mc` `edy - ¥¨§©
,dxeq` dhigqdy el xikfiyéúà`eaiy yyg yi ±äèéçñ éãéì ¨¥¦¥§¦¨
.ecia m`iadl eilr exq` okleeléôà ,ïì òîLî à÷ àúeáø àôéñå§¥¨§¨¨©§©¨£¦

àiî eäa éLéôðc éðäda eabpzd dxyrd lky zg` zabna s`y ± ¨¥¦§¦¦§©¨
mewn lkn ,miax mina dbetqe,eäðéð íéaøc ïåékminkg eyyg `l ¥¨§©¦¦§
c meyn dhigq icil e`eaiyéããäà éøkãîdy ±dfl df exikfi m ©§§¦©£¨¥

.hegql xeq`y
zihpel`d z`ad oipra epzpyn lr wlegd `pz d`ian `xnbd

:ugexd cigiaïðaø eðz,`ziixaaíãà âtzñîzayae aeh meia ¨©¨¨¦§©¥¨¨
úéèðeìàa,dhigq icil `aiy miyyeg `leïBlça dçépîejenqd ©£§¦©¦¨©©

,ugxnd lzeklïéøééìBàì äpøñîé àìå[mipla±]L éðtîmd §Ÿ¦§§¤¨¨§¨¦¦§¥¤
,øác BúBà ìò íéãeLç.zaya dzhigq lr xnelkïBòîL éaø £¦©¨¨©¦¦§

âtzñî ,øîBàmc`Búéa CBúì Bãéa dàéáîe úçà úéèðeìàas`e ¥¦§©¥©£§¦©©§¦¨§¨§¥
ly `pzk `ly ,dhigq icil `eaiy miyyeg oi` mina dbetq `idy

.xqe`e jkl yyegy epzpynàúëìä ,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥¦§§¨
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,ïBòîLe,éaø àäe,ìàeîL àäe,ïðçBé éaø àäcigil mixizn ¦§¨©¦¨§¥¨©¦¨¨
.dkldd jk okle ecia zihpel`d z` `iadl

:jk xaeq `edy oipn mdn cg` lka zhxtn `xnbdàä ïBòîL éaø©¦¦§¨
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ïîLea jeqlúéèðeìàåmze` epxarde ,da btzqdløöçîziadââì ¤¤©£§¦¥¨¥§©
ziadâbîeziadótø÷ìynynd zevign swen xirl uegn mewn-] ¦©§©§¥
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`l` ,xwtd mewna oirnd cil zabnd z` exi`yd `l mzqd one
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.dhigqn yyeg epi`e ezial zabnd z` xifgdlìàeîLxaeq mb §¥
,jkúéèðeìàa íãà âtzñî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥¦§©¥¨¨©£§¦

ïðçBé éaø .Búéa CBúì Bãéa dàéáîe,jk xaeq mbàéiç éaø øîàc §¦¨§¨§¥©¦¨¨§¨©©¦¦¨
dàéáîe úéèðeìàa íãà âtzñî äëìä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¥¨¨©£§¦§¦¨

.Búéa CBúì Bãéa§¨§¥
:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîeecia `iadl cigil xzeny ¦¨©©¦¨¨¨¦

,da btzqdy zihpel`d z`íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨
ïðúe ,äðLîugexd ,epzpynaàì úBièðeìà øNòa eléôà âtzñðå ¦§¨§©§¦§©¥£¦§¤¤£§¦Ÿ

,Bãéa íàéáé:`xnbd zvxzn .dpyn mzq efeéàðéëç ïák àeää §¦¥§¨©§¤£¦©
dì éðúîxnelk ,'i`pikg oa ixac' epzpyn meiqa dpy opgei iax ± ©§¥¨

.dpyn mzq dpi`e cigi zrc `id dpynd
zeyx jxc micba ipin x`ye zabn zxard ote`a dpc `xnbd

:miaxdïéàéáî ïéøééìBàä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨§¨¦§¦¦

íéLð éølazaya `iadl mi`yx [mc` lk mb mzqd one] miplad ± ©¨¥¨¦
mda zeabpzn miypdy zeabnéðá éáìzeyx jxc ugxnd zial - §¥¨¥

,miaxdïäa äqkúiL ãáìáe[mipicqa-]ïaeøå ïLàø,miplad ly ¦§©¤¦§©¤¨¤Ÿ¨§¨
.yealn jxca didz miaxd zeyxa mipicqd zxardy ickàúéðëñ̈§¦¨

,etizk lr migpen eileye ea sehr y`xdy lecb xceq ±éaø øîà]¨©©¦
øîà àcñç áø øa ïéáàéøö [ïðçBé éaøäéLàø éðL øM÷ì Cdf ¨¦©©¦§¨¨©©¦¨¨¨¦§©¥§¥¨¤¨

dfaähîìzeyxa jledy onfa ey`x lrn xceqd leti `ly ick §©¨
e .miaxd,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàdxiywd mewn ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

didi.íééôúkî ähîì§©¨¦§¥©¦
àæBçî éðáì àáø eäì øîà,[`ax ly exir]éðáì éðàî eúéøaòî ék ¨©§¨¨¦§¥§¨¦§©§¦¨¥¦§¥

àìéçxear mixkp ly micba miaxd zeyxa mixiarn mz` xy`k ± ¥¨
,mynyl mkilr lheny jlnd ligeäa eáéaøLz` elyly - ©§¦§

micbadíééôúkî ähîì`dze mitzkd lr miltwen eidi `ly §©¨¦§¥©¦
.mxyewl jixv oi` mle` ,yealn jxca mzxard

epipy .dpyna ecnlpy zekldd x`y z` zx`ane zkled `xnbd
:dpynaïéëñ,sebd lr onyïéLîLîîe.d`pdl cia sebd lk z` ¨¦§©§§¦

:zaya sebd lr onyd z` mikq ote` dfi`a zx`an `xnbdeðz̈
äNòé àlL ãáìáe ,úaMa íééòî éðáa ïéLîLîîe ïéëñ ,ïðaø©¨¨¨¦§©§§¦¦§¥¥©¦§©¨¦§©¤Ÿ©£¤

.ìBça äNBò àeäL Cøãk:`xnbd zx`anãéáò éëéäote` dfi`a ± §¤¤¤¤§¥¦¨¦
.iepiyd dyriCñ ,øîà àðéðç øa àîç éaøonyd z`Ck øçàå ©¦¨¨©£¦¨¨©¨§©©¨

,LîLîîe .jeql jk xg`e ynynl lega bdpndy itlïðçBé éaø §©§¥©¦¨¨
,úçà úáa LîLîîe Cñ ,øîàiepiy zeyrl jixv oi` ezrcly itl ¨©¨§©§¥§©©©

.jk lk lecb
:dpyna epipy,ïéìnòúî àì ìáà`l sebd z` sytynyk xnelk £¨Ÿ¦§©§¦

.gka z`f dyriøeñà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨
ãBîòìzayaúñîBéc ìL dúéò÷ø÷a,migeln eininy xdp -éðtî ©£§©§¨¦¨¤§§©¦§¥

úìnònLznngn ±àtøîe.geln hihdy itl sebd z`áø øîà ¤§©¤¤§©¨¨©©
úñîBéc ìL äéîé ìk ,áø øîà äãeäé,d`txn `id mdayíéøNò §¨¨©©¨¨¤¨¤§§©¤§¦

å íBé ãçàåd bgúøöò`edïéðnä ïîzwtzqn .mini mze` ly §¤¨§£¤¤¦©¦§¨
:`xnbd,àñéb éàäì Bà àñéb éàäì (älçza) úøöò ,eäì àéòaéà¦©§¨§£¤¤©§¦¨§©¦¨§©¦¨

.mteqa e` minid zligza `id zxvr m`d xnelk
:l`eny ixacn wtqd z` heytl dqpn `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©

éðéé÷L eälek ,ìàeîL,d`etxl mizeyy miwyn lk -ãòå àçáécî §¥§©§¨¥¦¦§¨§©
elòî àzøöòoipra mb ok m`e ,miliren md zxvr cre gqtn ± £©§¨§©

dgec .minid cg`e mixyr seqa `ed zxvrd bg ,zqneica dvigx
:`xnbdélòî àîìò øéø÷c änëc àeä íúä àîìéc`ny ± ¦§¨¨¨§©¨§¨¦¨§¨§©¥

okle d`etxl liren mlera xwd xie`d ,d`etxl miwyn ziizya
,minid seqa zxvràeä àìáä íeMî àëä ìáàzqneica dvigxa ± £¨¨¨¦©§¨

,mind ly megde ladd ici lr `id d`etxdéôè àîìò íéîçc ïåék¥¨©£¦¨§¨§¥
élòîokzi ok m`e ,xzei dliren dtexzd mg mlera xie`dyke ± §©¥

.minid zligza zxvry
gaeyn oii ziizy xg` mc` ipa ekynp dnk cr zx`an `xnbd

:mteqa dlr dne ,zqneic xdpa dvigx xg`e,Baìç éaø øîà̈©©¦¤§
àúéâBøôc àøîç,`zibext zpicn ly gaeynd oiid ±àiîe ©§¨¦§¦¨©¨

úñîBéãczqneic ly mingd minde ±eçté÷z` exqig ±úøNò ¦§§©¦§£¤¤
,ìàøNiî íéèáMädxez ecnl `le dvigxde oiid xg` ekynpy itl ©§¨¦¦¦§¨¥

.drx zeaxzl e`vie
íúäì òìwéà Cøò ïa øæòìà éaø,el` zenewnl oncfp ±éLîéàC ©¦¤§¨¨¤£¨¦§©§¨¨¦§¦

déãeîìz ø÷òéà eäééøúaz` gkye dvigxde oiid xg` jynp ± ©§©§¦£©©§¥
.ecenlzøãä ék,exirl xfg xy`k ±àøôña éø÷éîì í÷ àúà± ¦£©£¨¨§¦§¥§¦§¨

,dxez xtqa `xwl `aàø÷éîì àòaweqtd z` `xwl dvxe ±zeny) §¨§¦§¨
(a ai,'íëì äfä Lãçä'e drhe'íaì äéä Løçä' øîàïðaø eòa . ©Ÿ¤©¤¨¤¨©©¥¥¨¨¦¨¨©¨¨

déìò éîçø,eilr mingx minkg eywa ±déãeîìz øãäåxkfpe ± ©£¥£¥©£©©§¥
.ecenlzaïðúc eðééäåzea`a epipyy itke ±(c"in c"t),éàøBäð éaø §©§¦§©©¦§©

,øîBàmixg` minkg icinlz oi`y `l` ,dz` mkg cinlz m` s` ¥
,jnewnaäøBz íB÷îì äìBb éåäicinlz my miievny mewnl ± ¡¥¤¦§¨
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'îâóhzLäìc.oktFWoiOgA 'it` ,dNigYkl ixW - `id dvigx KxC e`lC ,FtEB lr: ¦§¦§©¥§¨©§¨¤¤§¦¨¦¨¥§©§¦¨£¦§©¦
àôéñ.'ek mc` ipA dxUr la`:ïBlça dçépîe.ugxOd lzFkl dkEnQd:ïéøééìBàì. ¥¨£¨£¨¨§¥¨¨©¦¨©©©§¨§¤©¤§¨§§¨¦
mipNA:øác BúBà ìò.dhigq:ù"ø àäå éaø àä'åë.oixiYOW EN` lM ixd:øöçî ©¨¦©¨¨§¦¨¨©¦§¨£¥¨¥¤©¦¦¥¨¥

'åë âbì.oiaExirA xn`C ,Dinrhl y"x)sccr.:(zFxivg cg` zFBB cg``e' ©©§©§¥§¨©§¥¦¤¨©¤¨£¥§
dGn lhlhl od zg` zEWx oNEM ,zFtiRxw©§¥¨§©©¥§©§¥¦¤

dAxd milrA lW ENit`e ,dfl:eðééäL ãò ¨¤©£¦¤§¨¦©§¥©¤¨¦
'åë ïéòébî.lr DzF` oigiPn Eid `l `nzQnE ©¦¦¦§¨¨Ÿ¨©¦¦¨©

xwtd mFwnA oirOd:dì éðúî éàðéëç ïák. ©©§¨¦§¤§¥§¤£¦©©§¥¨
`nzq e`le ,DA miIqn i`pikg oA ixaC: ¦§¥¤£¦©§©¥¨§¨§¨¨

ïéøééìBàä.oipNA:éøla ïéàéáîíéLð.mipicq ¨§¨¦©¨¦§¦¦©¨¥¨¦§¦¦
miWPdWoibRYqnKxC o`iadl xYEn mdA ¤©¨¦¦§©§¦¨¤¨©£¦¨¤¤

ugxOd zial WEAln:àúépëñ.lFcB xcEq ©§§¥©¤§¨§©¦¨¨¨
]`[iElYWFW`xe ,eitzM oiA FlsEhrFA: ¤¨¥§¥¨§Ÿ¨

éøöäéLàø éðL øBL÷ì C.lFRY `NW ,dfA df ¨¦¦§§¥¨¤¨¤¨¤¤Ÿ¦
FW`xn:ékeúéøáòîàìéç éðáì éðàî. ¥Ÿ¦©©§¦¨¥¦§¥¥¨

ligd ipA ,miFBd icbA E`iaYWMilHEOd' §¤¨¦¦§¥©¦§¥©©¦©¨¦
mkilr,oWOWlzAWA mdl mi`ian mY`e £¥¤§©§¨§©¤§¦¦¨¤§©¨

miAxd zEWx KxC:Lähîì eäa eáéaø ¤¤§¨©¦©§¦§§©¨
úkîíééô.mdilEW Eidi `NWmigPEn ¦§¥©¦¤Ÿ¦§¥¤¨¦

,mkitzkA`N`ikEWnd`xp `dIW ,dHnl ' §¦§¥¤¤¨§¦§©¨¤§¥¦§¤
WEal:LîLîî ë"çàå Cñ.lFgA :[xaqwC] §¨§§©§¥§¨¨©§

Kq KM xg`e WnWnn:cúéñîBéxdp mW . §©§¥§©©¨¨§§¤¥¨¨
einiOWmigEln:nLúìnò.znOgn:àtøîe. ¤¥¨§¦¤§©¤¤§©¤¤©§¥
hiHdWgEln:äéîé ìk.iniDz`Etx:éàäì ¤©¦¨©¨¨¤¨§¥§¨¨§©

'åë àñéb.sFQA F` minId zlgzn:Léðéé÷. ¦¨©§¤¤©¨¦©©§¨¥
d`Etxl oiwWn:àçácîúøöòì.`nl` ©§¦¦§¨¦¦§¨©£¤¤©§¨

sFQA zxvr:àøîçàúéâeøôc.dpicn mW £¤¤©¨§¨¦§©§¨¥§¦¨
DpiIWgAEWn:eçt÷íéèáMä úøNò.EidW ¤¥¨§¨¦§£¤¤©§¨¦¤¨

,d`pd ilrAmiwqFr Eid `le ,KkA miwEqre ©£¥£¨¨©£¦§¨§Ÿ¨§¦
E`vie ,dxFYAzEAxzldrx:íúäì. ©¨§¨§§©§¨¨§¨¨

ziqnFicE `zibxEtl:éLîéàCeäééøúa.xg` §§©§¨§§¤¦§¦©§©§©©
oiIddvigxde:déãeîìz ø÷òéà.xwrp ©©¦§¨§¦¨¦¨©©§¥¤¡©

FgkWE FcEnlY:íaì äéä Løçä:äìBb éåä ©§§¨©¥¥¨¨¦¨¡¥¤
äøBz íB÷îì.`N` aWY l` dY` g"z m` ¦§¨¦©¨©¥¥¤¨

md micinlY xn`Y l`e ,Lxag g"z mFwnA¦§£¥§§©Ÿ©©§¦¦¥
dlFB did` dOl ,KkA il ice il` E`Fai: ¨¥©§©¦§¨¨¨¤§¤¤

LéøéáçEäeîéi÷éEãéa.,mlv` libx `dYW ¤£¥¤§©§¨§¨§¤§¥¨¦¤§¨
dpWYWkEdPrnWY zxg` mde zg` zkQn §¤¦§¤©¤¤©©§¥©¤¤¦§¨¤¨

dPnid gMYWY l`e LitA dxEcq `dzE:ìàå §¥§¨§¦§©¦§©©¥¤¨§¤
EúðéaïòMz ìà.,ip` lFcB mkg xnFl,oxkfe ¦¨§©¦¨¥©¨¨¨£¦§©§¨

xFfg`WkEgMYWY `l Ff zkQn F` df wxR §¤¤¡¤¤¤©¤¤Ÿ¦§©©
iPOn DYxag:úøøâî.xxbn mc`e ,l"iixhy` £¤§¨¦¤¦¦§¤¤§¨¨§¨¥

DA:àtñëc àúøéâî.zAWl:à÷ét íeMî.hih ¨§¦§¨§©§¨§©¨¦¦¨¦
mc`d icbaE ,wilgn xdp FzF` lWoixFXip ¤¨¨©£¦¦§¥¨¨¨¦¦

dhigq icil iz`e ,ltFp `EdWM miOA:àlà ©©¦§¤¥§¨¥¦¥§¦¨¤¨
íña.dxifbE ,d`Etxl incCzwigW mEXn §©§¨¥¦§¨§¥¨¦§¦©
oipOq:ãéa ìáà.cr FpFxB KFzl ci qipkdl ©¨¦£¨§¨§©§¦¨§§©

xYEn - `iwIW:ïéìëBà ãñôä éðtî.,eirnAW ¤¨¦¨¦§¥¤§¥¨¦¤§¥¨
lkF`e xfFge arx `Ed KM KFYnE:éôeôì. ¦¨¨¥§¥§¥§¥

iUFrW FnM ,`"ihelnpe`EaXiizIW ohwl ' §¤¦§¨¨¦§©§
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fnw sc zay(iriax meil)

óhzLäìclr min jetyly ±Bôeb ìk,ming mdyk mbeléôà ¦§¦§©¥¨£¦
éîc øétL äléçzëìzxxan .jka dvigx jxc oi`y meyn ,xzen ± §©§¦¨©¦¨¥
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e ,zaya min mngl e`eaiïðBöa øeñà ïénça ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§©¦¨§¥
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mibtzqn mc` ipa dxyr la` xn`p `tiqae ,ezial ecia m`iai
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àiî eäa éLéôð àìc éðä eléôàczeabn xyr mze`y s`y ± ©£¦¨¥§Ÿ§¦¦§©¨
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.yealn jxca didz miaxd zeyxa mipicqd zxardy ickàúéðëñ̈§¦¨
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i`cec ,xifgdl jixv oi`y mei 'l jeza `picl

zegt il`ync iypi` iciarc ,xifgdl aiig did
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éúaøb àðéãaáéúé äåä àéåà áø ."'åë Bãé ä÷øôpL éî" !?C §¦¨§©§¦¦¤¦§§¨¨©¨§¨£¨¨¥
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ezyxclàìééc àcàì déøcL ,äãeäé áøcz` dcedi ax gly ± §©§¨©§¥§©¨©§¨
e [yny-] dpenn didy `c`déaøb ìéæ déì øîàecba z` epnn gw ± ¨©¥¦©§¥
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úà ïéøéæçî äëìä ,ìàeîL øîà äàúcâa àpç áø øîà éëä̈¦¨©©¨¨©§§¨¨¨©§¥£¨¨©£¦¦¤

déì øîà .øáMä,dcedi axàäaxïãéc àpç`ed epnewnn ± ©¤¤¨©¥¨¨¨¦¨
,[laa-]ïãéc ìàeîL àäå,`ed epnewnn ±éì òéîL àìå`le ± §¨§¥¦¨§Ÿ§¦©¦

,eiykr cr mdn z`f izrnyézáøb àðéãa åàìåCdid oica `l ike ± §¨§¦¨§©§¦
.l`eny xn`y dn jnn epcnl ixdy ,o`kl `al jze` izgxkdy

:dpyna epipy,'åë Bãé ä÷øôpL éî,dnewnn d`vi mvrdy xnelk ¦¤¦§§¨¨
d`etx efy meyn mippev mina lbxd z` e` cid z` sytyi `l

.zaya dxeq`d
:dnewnn d`viy mvr zxfgd oipra dyrn d`ian `xnbdàéåà áø©©§¨

déãé déì àéðL ,óñBé áøc dén÷ áéúé äåäeci wxt hnyp ± £¨¨¦©¥§©¥©§¨¥§¥
ote`a eci avn z` `ie` ax dpiy .enewnne cg`déì øîà,sqei axl ¨©¥

éàî éëäxn` .enewnl wxtd xefgiy ick jk zeyrl xzen m`d ± ¨¦©
el.øeñàsqei ax z` l`ye xg` ote`a eci avn dpiye xfgéëäå ¨§¨¦

éàî.xzen m`d df ote`ae ±déì øîàjk mb sqei axéëäcà .øeñà ©¨©¥¨©§¨¦
déãé çôzéà.enewnl wxtd xfge eci d`txzp miizpia ±déì øîà ¦§©§¥¨©¥

,`ie` axl sqei axCì éòaéz éàî,zwtzqd recn ±éî ïðz àä ©¦¨¥¨¨§©¦
íàå Bkøãk õçBø ìáà ïðBöa íôøèé àì Bìâø Bà Bãé ä÷øôpL¤¦§§¨¨©§Ÿ¦§§¥§¥£¨¥§©§§¦

,àtøúð àtøúðzxfgdl zecgein zelert zeyrl xeq`y gkene ¦§©¥¦§©¥
.enewnl cid wxtdéì øîà,sqei axl `ie` axåikïéà ïðz àì ¨©¥§Ÿ§©¥

äëìä ìàeîL øîà äàúcâa àpç áø øîàå ,øáMä úà ïéøéæçî©£¦¦¤©¤¤§¨©©¦¨©§§¨¨¨©§¥£¨¨
y `idøáMä úà ïéøéæçîs` ok m`e ,dpyna qexbl yi jke zaya ©£¦¦¤©¤¤

.xzeny epzpyna qexbl yi enewnl wxtd zxfgdadéì øîàax ¨©¥
,sqeieäðúéçî àúéçî àãça eälekzg` dbix`a mlek z` ± §©£¨§¦¨§¦©§

,xay zxfgdn wxt zxfgd cenll oi` xnelk ,zbx`øîzéàc àëéä¥¨§¦§©
øîzéà,`weec e`l `ed dpyna xn`pdy minkg exn`y okid ± ¦§©

,exn`øîzéà àì øîzéà àìc àëéä`l exn` `ly okid la` ± ¥¨§Ÿ¦§©Ÿ¦§©
.epinvrn z`f xnel epl oi`e ,exn`

úéáç êìò ïøãä

ìàåù ¯ íéøùòå äùìù ÷øô

äðùî
`ny dxifb zaya zeeldle zeell xeknle zepwl exq` minkg
ote` dfi`a zx`an epizpyn .xzen li`ydle le`yl la` ,aezki

.exiagn deeli e` l`yi zay jxevl oiwyne oilke`l jxvpd mc`
Bøéáçî íãà ìàBLzayaïîL écëå ïéé éck,zay jxevlãáìáe ¥¨¨¥£¥©¥©¦§©¥¤¤¦§©

éðéåìä Bì øîàé àlLx`azi mrhde ,il oz e` ipli`yd `l` ¤ŸŸ©©§¥¦
.`xnbaäMàä ïëåzl`eyúBøkk dzøéáçî,zay jxevl mgl §¥¨¦¨¥£¤§¨¦¨

.d`eld oeyl xn`z `ly calae
aiyiy eilr jneq li`ynd oi`y ote`a dyri j`id dpynd zx`an

:elBðéîàî Bðéà íàå,onyde oiid z` el ozil li`ynd yyeg m`e ± §¦¥©£¦
,el aiyiy eilr on`p l`eyd oi`yçépîl`eydBìöà Búélè ©¦©©¦¤§

oekyn zxezaïBaLç Bnò äNBòå,gwly dn cra aiig dnkøçàì §¤¦¤§§©©
úaLzaya `le ±'xaC xAce Lvtg `FvOn' meyn(bi gp diryi). ©¨¦§¤§§§©¥¨¨

,úaMa úBéäì ìçL íéìLeøéa çñt áøò ïëådy zepwl gkye §¥¤¤¤©¦¨©¦¤¨¦§©©¨
zrc lr exiagn dy zgwl el xzen ,gqt oaxw jxevl zay axrn

,eilr jneq epi` exiag m`e .zayd xg`l el mlylBúélè çépî©¦©©¦
Bìöà,oekyn zxezaBçñt úà ìèBðå,eyicwneïBaLç Bnò äNBòå ¤§§¥¤¦§§¤¦¤§

áBè íBé øçàì.crend lega ± §©©

àøîâ
oeyla `le ,dli`y oeyla exiagn le`yl xzeny dpyna epipy

:xacd mrh z` `xnbd zxxan ,d`eldïðç áø øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©¨¨
'éðìéàLä' àðL éàî ,ééaàì,exne`l xzeny'éðéåìä' àðL éàîe §©©¥©§¨©§¦¥¦©§¨©§¥¦

:`xnbd daiyn .mdipia weligd mrh edn ,exne`l xeq`yøîà̈©
déì,iia`ázëéîì éúà éðéåìä ázëéîì éúà àì éðìéàLäm` ± ¥©§¦¥¦Ÿ¨¥§¦§©©§¥¦¨¥§¦§©

lr d`eldd ihxt z` aezkl delnd `ai d`eld oeyl deld xne`
jkl ,gkyi `ny yyege mei miylyl d`eld mzqy oeik ,eqwpt
dli`y oick ef d`eld oicy xnel ,dli`y oeyl xn`iy minkg epwz

zl lekiy`ai `le ,gkyiy delnd yyeg oi` dzrne ,cin drae
.d`eldd ihxt z` aezkl

'ipli`yd' oeyla recn :iia` ly evexiz lr opg ax xa `ax dywn
,aezki `ny yyg oi`e ,xzenàäåixde -éòác ïéðîéæ ìBçác ïåék §¨¥¨§©¦§¦§¨¥

'éðéåìä' déì øîéîì,'ipield' xnel deld jixvy minrt lega s` ± §¥©¥©§¥¦
,envra xfeg epi`y xac `edyå ,'éðìéàLä' déì øîàåok it lr s` §¨©¥©§¦¥¦§

delnddéåléò ãéô÷ àìoic ef d`eldl `diy jk lr citwn epi` ± Ÿ¨¦¦¨¥
oic dl didiy ezrca mikqn `l` ,cin draezl lkeie dli`y

,mei miyly cr draezl lkei `le d`eldåjkitléúà[`eai-] §¨¥
delndázëéîìdzrne ,gkyi `ly ick d`eldd ihxt z`úaMa §¦§©©©¨

énðcitwn epi` delnd ,'ipli`yd' oeyl xne`y s` ,zaya mb ± ©¦
e ,`id d`elde ,xacaéúàdelnd.ázëéîì:`xnbd zvxznøîà ¨¥§¦§©¨©

déì,opg ax xa `axl iia`éðéåìä déì øîà ék àðL àìc ìBça) ¥©§Ÿ§¨¦¨©¥©§¥¦
(ázëéîì éúà déåléò ïðéãô÷ àì éðìéàLä déì øîà ék àðL àìŸ§¨¦¨©¥©§¦¥¦Ÿ¨§¦©¦¨¥¨¥§¦§©
oian ,d`vedl cnery xac lr dli`y oeyl xne` m` legay s`

ezpeeky delndmewn lkn ,eqwpt lr azeke d`eldlúaMaepi` ©©¨
,mrhde ,lega enkïðaø déì eøLc àeä éðìéàLäc ïåékoeik ± ¥¨§©§¦¥¦§¨¥©¨¨

oeyle ,'ipli`yd' wx xnel el exizd minkgydéì eøL àì éðéåìä©§¥¦Ÿ¨¥
,zaya xnel el exizd `l ±àúléî àøkðéîxne`y xacd xkip ± ¦§§¨¦§¨

,cin draezl xyt`y dli`y oic ef d`eldl didiy ick 'ipli`yd'
åjkléúà àìdelndázëéîì. §Ÿ¨¥§¦§©

mipecip `xnbd d`ian ,iia`l opg ax xa `ax zl`y dxkfedy ab`
owzl gexhl xzeny it lr s`y minkg exn` .eiptl l`yy mitqep
jxcn zepyl el xyt`y dn mewn lkn ,aeh meia dcerqd ikxv
meia ze`ynd z`iyp ote`a iepiy zeyrl epwz ok lre .dpyi ,leg
`yn z`iyp ly mieqn ote` lr ,iia` z` l`ey opg ax xa `ax .aeh

.iepiya ezeyrl bedp `ly ,aeh meia
íBéc éléî ìk ïðaø eøîà éãkî ,ééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©©¨¨§©©¥¦§¦¨§©¨¨¨¦¥§

áBèaeh meia ezeyrl xzeny xac lky ,exn` minkg ixd ±,änk©¨
ì øLôàcïðépLî ééepL,leg jxcn iepiya ezeyrl xyt` m` ± §¤§¨§©¥§©¦©

lr dyw ok m`e ,mipynéLð éðä,miyp oze` ±àiî eäééaöç ïééìîc ¨¥¨¥§¨§¨©§©§©¨
mei jxevl ozial mze` ze`yepe xdpdn min odick z` ze`lnny ±

,aehïépLî àì àîòè éàîayiin .leg jxcn zepyn opi` recn ± ©©£¨Ÿ§©¦
:iia`øLôà àìc íeMîdvia zkqna epipye ,leg jxcn zepyl ± ¦§Ÿ¤§¨

(.l).xzen zepyl xyt` i` m`y ,
:zepyl xyt` i` recn iia` yxtneéãaòì éëéäeyri cvik ± ¥¦¤§§¦

,lega mkxcn zepyl liayaàaø àaöça ïééìîcel`l xn`p ± §¨§¨§©§¨©¨
,lecb cka min ze`lnl lega zelibxyàèeæ àaöça elîéì± ¦©§©§¨¨

,zepyl liaya ohw cka e`lniyàëeléäa eLtî à÷ àäod ixd ± ¨¨©§§¦¨
,ielin lkl mind zenk zphwd zngn ,df ici lr jelida zeaxn

.aeh meia dgxiha zeaxdl xeq`eàèeæ àaöça ïééìîcxn`p ± §¨§¨§©§¨¨
,ohw cka ze`lnl lega zelibxy el`làaø àaöça elîéì± ¦©§©§¨©¨

ixdy ,xyt` i` mb df ,zepyl liaya lecb cka e`lniyeLtî à÷̈©§
éBOîadnn xzei gxeh ieaix df ixde ,df ici lr `yna zeaxn od ± §©
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ìàåùipield el xn`i `ly calae ony icke oii ick exiagn mc`.:i"yx yxit

iz` ,dl`yn xzei daexn onfl `edy itle ,mei 'l d`eld mzqc meyn `nrh

"zlkzd"a zegpna xn`ck ,mei 'l dl`y mzqc :z"xl dywe .azkinl).cn sc:(zilh

zia xkeyde ,i"`a 'ipqk`a xcd :mzd inp opixn`e .zivivd on dxeht mei 'l lk dle`y

jli`e o`kn ,dfefnd on xeht mei 'l lk ± l"ega

mei 'l dl`y mzqc :`nl` .dfefna aiig ±

dle`y xn`c mei 'l lk dxeht ikdle ,`zi`

,edine ?ely enk d`xp jli`e o`kn la` .`id

dil razn i`c meyn e`l i"yxl xnel leki

i`cec ,xifgdl jixv oi`y mei 'l jeza `picl

zegt il`ync iypi` iciarc ,xifgdl aiig did

'l cr :jkld .il`yn `l ith la` ,mei miylyn

:epl yxit i"xe .`id dle`y iypi` ixn` mei

oira zxfeg `idy itl ± dl`ya `nrh epiidc

xfeg epi` ± d`eld oeyl la` .azkinl iz` `l

ick dipin li`y ikc b"r`e .azkinl iz`e ,oira

xikfny jezn n"n ± oira ixcd `l ony icke oii

.azkinl iz` `le ,`ed xekf ± dl`y oeyl el

zxet x"d yxit oke .x"n:

ïé÷úà'ek `wgeca excc `fegna `ax.

`le ,o`k aezk epi` mixtq aexa

"oii ick `iand" yixae .i"yx yexita)sc dvia

mye .l(yexit oeyl dfe ,enewn `edy d`xp

mc`y ieyn ± `wgeca excc :dviaa qxhpewd

`a m` ,gxeha etizk lr lega `yep cigi

wy e` ziag oebk ,h"eia aeh mei jxevl ez`yl

oixewy xzr `lbica h"eia ep`yi ± zexit `ln

jixvy iptn ,xeknl gln i`yep jxck ,`"wxet

lwdl dpyi dpynyke .zepyl`le ,e`yn

ea z`yl gep df xzre .h"eia gxeh zeaxdl

± szka z`yipd ziag ea `yepyke ,cak `yn

dlecb ziag ieyn ,`lbica excc .lwdl dpyi

ed`yi ± `xb`a excil ± `lbica z`yl dlibxy

inp epiidc ,mitzk lr hena mc` ipa 'aa h"eia

± mitzk lr hena ,`xb`a excc .lwdl iepiy

micia ,hena ± `tk`a ,ieyn eze` h"eia ,excil

,`ed iepiy n"n ± lwdl epi` elit`e ,iepiy meyn

qextip ± `tk`a excc .iepiya gxeh daxn epi`e

,`ed `nlra iepiye ciakn epi`e `ed lw ,`xceq

eyexit jezn rnyne .epeyl o`k cr .rpvdle

`yep df oi`e ,deya mdl cg` ieyn dl` lkc

didy dnn xg` oipra e`yn `yepy `l` xzei

mihrnn el` lky yxtp m`y :ewgc dfe .libx

dn lk mi`yepy mc` ipa ipy ieyn ea yie mipya hena xity mc` ipa ipy mi`yep `xb`c `yexitn rnyn !`kelida iytn :jenqa xn`c `d `iyw ± z`yl milibx eid xy`n m`yn

"mipne`d z` xkeyd" t"qa ,`rivn `aaa rnynck ,mc` ipa ipy ieyn `id `lbice .`lbica z`yl oilibxy).bt sc(,mc` ipa ipyl ieyn ea oi` `xb`c inp rnyn mzdc :'xl `iywe

mc` meyl `xb`c d`xp !ixzl xhef ied `lc rnyn .dlek mlyn ± `lbica .qpe`l ince driytl ince ,ixzl xhefe cgl yitp ?h"n .`blt mlyn ± xazi`e `xb`a excc ?mzd xn`c

`xb`a excc xity iz` `zyde .legc `caer jk lk d`xp epi`y oeik zepyl leki `kelida yitny t"r`e `xb`a excil `lbica excc ,ikd meyne .`lbic enk legc `caer d`xp epi`

dnda iab epivny oirk .zeyrl leki ± `xb` enk legc `caer d`xp epi`y oeik n"n ,etizk lr e`yepykn hend micia `yepa `ed ie`yna daxn i`ceeay t"r` ± `tk`a excil

dviaa opzc zpkeqn).dk sc:(inp opze mixa` mixa` ecia d`ian `l` hena dp`iai `l ± dcya dhgy)mye :hk sc(lr `ed `ian `l` ,dtewae lqa m`iai `l :"oii ick `iand"a

ediieexz ± dax `avga oiilnce `hef `avga oiilnc ,jenqac `idde .zepyl el yi ± lega dyery jxck jk lk dyer epi`y oeik ,`kelida iytnc b"r` ,ipd :`nl` .eiptl e` ,eitzk

"oiptn" yixa lirlc `iddae .`nrh 'itck ,ciakdl `le lwdl `l ,zepyl el oi` jkld .df mi`yep df mi`yepy oiprae ,legc `caer).fkw sc(lhlhn epi`y ,legc `caer `kiiy `l ±

hgyc `iddae .x"n .ziefl ziefn ziaa `l`"oiptn" yixa yxit ,dcya d)my f"b(?dilr `xceq qextip i`n` `tk`a excc qxhpewd 'itl il dyw cere .xwir o`k yxity enke ,`"ra

xity iz` iax yexitle .eyexit jezn inp rnyny enk ,`tk`n xzei ciakdl dpyn epi`y oeik ,`xb`a excil xninl dil ded:
qextip
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çkLà ,àúà ,déaøb ìéæà .déaøb ìéæ :ì"à ,àìéicà÷c dé ©¨¨¦§©¥¨¥§©¥£¨©§©¥§¨
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ïåék ,àëä éðàL !"è"åéa äléçza äîäaä ìò ïéðîð ïéà" ïðz ïðà àäå .éà÷å ùã÷éî àøwéòîc§¥¦¨¨¦¨¥§¨¥§¨£©§©¥¦§¦©©§¥¨©§¦¨§¨¥¨¨¥¨
äòBø ìöà íãà CìBä :àéòLBä éaø éðz àäå .éîc àøwéòî déa éðîéàc ïàîk Y Bìöà ìéâøc§¨¦¤§§©§¦¨¥¥¥¦¨¨¨¥§¨¨¥©¦©£¨¥¨¨¥¤¤
éLBã÷à Y Bìöà ìéâøc ïåék ,éîð íúä !Ba àöBéå ,BLéc÷îe Bçñôì äìè Bì ïúBðå Bìöà ìéâøä̈¨¦¤§§¥¨¤§¦§©§¦§¥¨¨©¦¥¨§¨¦¤§©§¥
øîà àäå ?éëä ïðçBé 'ø øîà éîe .ïðaøcî ,éeléò Lc÷ä !éðú÷ "Léc÷î" àäå ,àøwéòî déì¥¥¦¨¨§¨©§¦¨¨¥¤§¥¦¦§©¨©¦¨©©¨¨¨¦§¨¨©

'ø:ïðúe ,äðLî íúñk äëìä :ïðçBéïéäéaâî àìå ïéîéøçî àìå ïéëéøòî àìå ïéLéc÷î àì ©¨¨£¨¨¦§¨¦§¨§©Ÿ©§¦¦§Ÿ©£¦¦§Ÿ©£¦¦§Ÿ©§¦¦
òeáwL úBáBça Y ïàk ;àéL÷ àì !úaMa å"÷ ,eøîà è"åéa Y elà ìk ,úBøNòîe úBîeøz§©§§¨¥§¨§©©¨¨©§¨¨§¤¨©

.ïîæ ïäì òeá÷ ïéàL úBáBça Y ïàk ,ïîæ ïäì'éðúîåéúBøtøt úàå åéçøBà úà íãà äðBî ¨¤§©¨§¤¥¨©¨¤§©©§¦¤¨¨¤§¨§¤©§§¨
ïéekúé àlL ãáìáe ,ïçìeMä ìò Búéa éða íòå åéða íò íãà ñéôî .áúkä ïî àì ìáà ,åétî¦¦£¨Ÿ¦©§¨¥¦¨¨¦¨¨§¦§¥¥©©§¨¦§©¤Ÿ¦§©¥

ìç ïéìéhîe .äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðî úBNòì.úBðnä ìò àì ìáà ,è"åéa íéLãwä ìò ïéL ©£¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨©¦¦£¨¦©©¢¨¦§£¨Ÿ©©¨
'îâ

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

שבת.  פרק שלושה ועשרים - שואל דף קמח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gnw sc zay(iying meil)

àøãeñ ñBøôéðiab lr xceq eqxtiy jka epyiy odl xn`p m`e ± ¦§§¨
,eripvdl ckdäèéçñ éãéì éúàckd jezl xceqd letiy yegl yi ± ¨¥¦¥§¦¨

.oaln zk`ln meyn dxeq` dhigqe ,ehgeql e`eaie ,ahxiedééñëð§©§¥
àîzëða,mickl ieyrd ur ly ieqika ckd z` eqkiy odl xn`p ± §©§§¨

déøè÷îì éúàå ÷ñôéîc ïéðîéæ,ckd z`iyp ick jez minrt ± ¦§¦§¦§©§¨¥§¦§§¥
exyewl jixvy] ckl ieqikd z` mixyew ea lagd rxwdl lelr
ly xyw `edy oeike ,aeh meia exyewl e`eaie ,[jxca leti `ly

.'xyew' zk`ln lr dfa exari `niiwCkìäminrhd iptn ± ¦§¨
,epx`iayøLôà àì`yil zexzen ,zepyl xyt` i`y oeike ,zepyl Ÿ¤§¨

.olbxdk mickd z`
:iia` z` opg ax xa `ax l`yy sqep oecip `xnbd d`iandéì øîàå§¨©¥

ïðz ,ééaàì ïðç áø øa àáødvia zkqna(:el)mixacd ihxt oia , ¨¨©©¨¨§©©¥§©
.aeh meiae zaya zeay meyn mixeq`yïé÷tñî àìzetk zekdl ± Ÿ§©§¦

,zela` jezn ,efl ef eiciïéçtèî àìå,ald lr zekdlïéãwøî àìå §Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦
,dgnyl lbxa.áBè íBéa`xnbd zx`ane(my)dxifb ,mrhd z` §

.dgnyd e` la`d z` xxerl ick xiy ilk owzi `nyïðéæç à÷å§¨¨¦©
ïéãáòc,aeh meia el` mixac miyer miyp`y mi`ex ep`e ±àìå §¨§¦§Ÿ

éãéî àìå eäì ïðéøîàep` oi` recne ,melk mdl mixne` `l ep`e ± ¨§¦©§§Ÿ¦¦
.mda migen

:opg ax xa `axl dywne iia` xfegéîòèìeCdz`y jzhiyle ± §©§¨
z` x`az cvik ,dpyndn dywnLéðéà áéúéì àì ,àáø øîàc àä̈§¨©¨¨Ÿ¥¦¦¦

àééçìc àîetàcvl ieand gztay igll jenq mc` ayi `l ± ©¨§¤§¨
miaxd zeyx,õôç déì øcðbéî àîìécuegn utg el lblbzi `ny ± ¦§¨¦©§©¥¥¤

,miaxd zeyxl igllééeúéàì éúàådxewn epi` ieandy jezn ± §¨¥§¦¥
z` xifgdl `eai ,miaxd zeyx ligzne ieand xnbp okid xkip `le
lr xearie ,cigid zeyx `edy ieand jezl miaxd zeyxn utgd

.zeyxl zeyxn d`ved zk`lnéaöç éáúBîc énð ïðéæç à÷ àäå§¨¨¨¦©©¦§§¦©§¥
äàBáîc àîetà ïáúéå,mixaer ef dpwz lr mby mi`ex ep` ixde ± §¨§¨©¨¦§¨

mci lr zeayeie ,mei ceran zaya odick z` my zegipn miypdy
,[min `iadl zkll ick dkiygl zetvne] ieand gztaïðéøîà àìå§Ÿ¨§¦©

éãéî àìå eäìdywn jpi` recne ,xac odl mixne` `l ep`e ± §§Ÿ¦¦
.df bdpnn

àlà,xnel yi epgxk lrìàøNéì çpäea elbxedy xeqi`a bedpl ¤¨©©§¦§¨¥
meyn ,`ed xeqi`y mdl riceze mgikez m` s` jl ernyi `le

yïéââBL eäiL áèeî,miyer md xziday exaqieïéãéæî eäé ìàå ¨¤§§¦§©§§¦¦
epyi `l ok it lr s`e ,oicd mdl rceeie ,d`gnd z` ernyi xy`k
el`a migen ep` oi` recn jzdinzl daeyz mb efe .mlbxd z`

.aeh meia oicwxne oigthne oiwtqny
nbdon oic lr mixaeryk s` mixen` el` mixac m`d dpc `x

:dxezddpéî øeáñ,mixeaq eid el` mixac ernyy daiyid ipa ± ¨¦¨
ïðaøãa éléî éðäoic lr mixaer m` `l` mpi` el` mixacy ± ¨¥¦¥¦§©¨¨

,opaxcàúééøBàãa ìáàdxezd on oic lr mixaery mi`ex ep` m` ± £¨¦§©§¨
àì:`xnbd dwiqn .mda zegnl yie ,el` mixac exn`pàéä àìå± Ÿ§Ÿ¦

`l` ,jk dpi` zn`d la`àúééøBàãa àðL àìå ïðaøãa àðL àìŸ§¨¦§©¨¨§Ÿ§¨¦§©§¨
oic lr mixaer m` oiae opaxc oic lr mixaer m` oia dpey oicd oi` ±

.'l`xyil gpd' meyn mda zegnl oi` mipte`d lka ,dxezd on
,xacl di`xeàéä àúééøBàc íéøetkä íBéc úôñBz àäcixdy ± §¨¤¤§©¦¦§©§¨¦

on `ed ,mei ceran zeprzdl ligzdle mixetkd mei lr siqedl oicd
,dxezdCLçzL ãò eúLå éìëà÷c eäì ïðéæç à÷åmi`ex ep`e ± §¨¨¦©§§¨¨§¦§¨©¤¤§©

opi`e ,dlild cr mixetkd mei axra zezeye zelke` ody oze`
,mei ceran zeprzdl zeligznéãéî àìå eäì ïðéøîà àìå`le ± §Ÿ¨§¦©§§Ÿ¦¦

on `edy oica s`y ,xacd zaiq i`ce `l` .melk odl ep` mixne`
.'oicifn eidi l`e oibbey eidiy ahen l`xyil gpd' mixne` ,dxezd

ll dxezd on xeq`y mykzeell dxezd on xeq` ok ziaxa sqk zee
aezky enk ,ziaxa lk`n xac(k bk mixac)sqM KWp Lig`l KiXz `l'Ÿ©¦§¨¦¤¤¤¤

ote`a wx `ed dxezd on xeqi`d .'KXi xW` xaC lM KWp lk` KWp¤¤Ÿ¤¤¤¨¨¨£¤¦¨
d`eaz d`q dely oebk ,dely dnn xzei el aiyiy zpn lr delny

meyn exq` minkg la` ,d`qn xzei ipelt onfl el ozil zpn lr
ly epenn daxziy okzie ,xwiizn minrtly xac lk 'ziax wa`'
d`q ipelt onfl el xifgiy zpn lr d`q zeell xeq` okle .delnd
meyn ,dely dnn xzei el xifgi `ly it lr s` ,['d`qa d`q'-]
meyl jixv `l` ,delnd oenn daxzn `vnp zexitd exwiizi m`y
`l zexitd exwiizi m`y ,d`eldd zlihp onfa d`qd dey dnk
zrya d`qd ieey itk minc aiydl lkei `l` d`q aiydl jxhvi
exwiizp m` ,dinc my `le 'd`qa d`q' dele xar m` oke .d`eldd
,d`eld zrya dey dzidy mincd el ozep `l` d`q aiydl xeq`
,xkk oebk hren xac deelyke .`idy zenk d`q xifgn elfed m`e

minkge lld dfa ewlgp(.dr n"a)meyn mixizn minkge ,xqe` lld .
xaca s` xeq`l ,jk lk 'd`qa d`q' xeqi`a wcwcl exingd `ly

.hren
ly df oica lldk xeaql dleki epzpyn m`d dpc epiptl `xnbd

:dpyna epipy .xkka xkk z`eldäMà ïëåle`yl dleki §¥¦¨
,úBøkk dzøéáçîzwiicn .d`eld oeyl xn`z `ly calae ¥£¤§¨¦¨

:`xnbdøéñàc àeä úaMazexkk zeell xeq` zaya `weec ± ©©¨©£¦
lirl `xnbd dyxity itk ,daizk yyg meyn d`eld oeyla)(`"r,

ìáàjk zeellìBça,df yyg jiiy oi`yéîc øétL`le ,xzen ± £¨©©¦¨¥
:`xnbd zl`ey .ziax xeqi`l dfa miyyegàìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ

ìläkok zeeldl xq`y lldk zxaeq dpi` dpyndy xn`p m`d ± §¦¥
.ziax xeqi` meynïðúc`rivn `aaa ±(.dr)d`q' xeqi` oica ¦§©

'd`qaøîBà ìlä äéä ïëå,'d`qa d`q' ly oica sqep xeqi`àì §¥¨¨¦¥¥Ÿ
dzøéáçì økk äMà äåìzxkk enk hren xac ly d`elda s` ± ©§¤¦¨¦¨©£¤§¨

zeell xzen oi`e ,'d`qa d`q' ly xeqi` yi ,dzxagn deel dy`y
`l`íéîc äpéNòzL ãòzrc lr delze ,xkkd inc z` meyzy ± ©¤©£¤¨¨¦

xeq` df `la la` ,d`eld zrya eieey itk aiyz ,xwiizi m`y
ïéhç eø÷eé ànL,xkkd z` aiydl `eazy dryaúBàa eàöîðå ¤¨§¦¦§¦§§¨

úéaø éãéì.dzeely xkkd ieeyn xzei deyd xkk aiyzyk ± ¦¥¦¦
:`xnbd zvxznàîéz eléôàzxaeq epzpyny xn`z m` elit` ± £¦¥¨

k,ìlä,jk wlgl yi ik ,`iyew o`k oi`àäzxacn epzpyn ± ¦¥¨
äéîc õé÷c àøúàaoi`e ,mirecie miaevw xkkd incy mewna ± §©§¨§¦¨¤¨

zry ly ieeyd itk mlyz oihgd exiwei m`y oeik ,ziaxl dfa yegl
e .d`elddàäzxacn lld ly dpynde ±äéîc õé÷ àìc àøúàa ¨§©§¨§Ÿ¦¨¤¨

ziaxl yegl yi dfae ,mirecie miaevw mpi` xkkd incy mewna ±
.xzei deyy xkk aiyze oihgd exiweiyk

:dpyna epipyBðéîàî Bðéà íàåelv` ezilh gipn ,el aiyiy §¦¥©£¦
.zayd xg`l oeayg enr dyere ,oekyn zxezad`ian `xnbd

zpzip m`d ,aeh meia ziyrpy d`eld oica mi`xen` zwelgn
:oic ziaa driazløîzéà,yxcnd ziaa xn`p -áBè íBé úàååìä ¦§©©§¨©

,epzpyna epcnly itk d`eld oeyl xne` epi`yk epiide ,zxzend
òázéì äðzéð àì ,øîà óñBé áødelnd dprazi m`y ,oic ziaa ©¥¨©Ÿ¦§¨¦¨©

.el ewwcfi `l oic ziaòázéì äðzéð ,øîà äaøålkk oic ziaa §©¨¨©¦§¨¦¨©
.d`eld

:mzwelgn mrh z` `xnbd zyxtnäðzéð àì ,øîà óñBé áø©¥¨©Ÿ¦§¨
,òázéìmeynòázéì äðzéð úøîà éàc,d`eld lkkéúà ¦¨©§¦¨§©¦§¨¦¨©¨¥

îìázëéick d`eldd ihxt z` eqwpt lr aezkl delnd `eai ± §¦§©
epi`y `vnp ,oic ziaa razil zpzip dpi`y dzr la` ,gkyi `ly
`l eilr jneqy oeike ,el aiyiy eilr jneqy meyn `l` el deln

.aezkl `eai,òázéì äðzéð ,øîà äaømeynàì úøîà éàc ©¨¨©¦§¨¦¨©§¦¨§©Ÿ
äðzéð,oic ziaa razildéì áéäé àìzeeldl mikqi `l delnd ± ¦§¨Ÿ¨¦¥

,oic ziaa eraezl lkei `le ,el aiyi `ly yyeg `ed ik elåici lr §
jkéòeðîéàì éúàrpnidl deld `eai ±áBè íBé úçîOî`lyk ¨¥§¦§¥¦¦§©

.el deliy in `vni
:sqei ax zhiyl epzpynn di`x d`ian `xnbdïðz,epzpynaíà §©¦

Bðéîàî Bðéà,dellçépîdeldBìöà Búélèlhepe oekyn zxeza ¥©£¦©¦©©¦¤§
:di`xd z` `xnbd zx`an .onyde oiid ick z`àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hnw sc zay(iyiy meil)

àøîâ
`l la` eitn eizextxt z`e eigxe` z` mc` dpen epzpyna epipy
:`xnbd zl`ey .azkd on dpni `l recn zx`an `xnbd ,azkd on

àîòè éàî:`xnbd daiyn .azkd on `exwl xeqi`d mrh edn ± ©©£¨
,mi`xen`d dfa ewlgp÷Bçîé ànL äøéæb ,øîà éáéa áømbdpn ± ©¥¨¨©§¥¨¤¨¦§

lr migxe`d zniyx eae azk zaya ynyl ozep ziad lray did
jezn ziad lra `xwi xy`ky yegl yie ,dcerql mpinfdl zpn
mlek xear jxevd ic oikd `ly d`xi ,migxe`d zniyx z` azkd
`ly ick mipnfendn wlg wegnl `aie ,icn xzei oinfny lr hxgzie

.ynyd mpinfiànL äøéæb ,øîà ééaà,azkd on `exwl el exiziyk ©©¥¨©§¥¨¤¨
àø÷émbúBèBéãä éøèLam`xewl xeq`e ,xknne gwn mpiipry ¦§¨§¦§¥¤§

.zaya
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîipy oia oicd oiprl yiy weligd dn ± ©¥©§

:`xnbd zx`an .minrhdeäééðéa àkéàote`a mdipia welig yi ± ¦¨¥©§
áúëceica migxe`d oipn z`éìcéîå ,ìúBkàepi`y ,deab mewna ± §¨©©¤§¦§¥

,wegnl myl ribnøîàc ïàîìmrhy xaeqd iaia ax zrcl ± §©§¨©
`ed xeqi`d,÷Bçîé ànLdf ote`aïðéLééç àìmiyyeg ep` oi` ± ¤¨¦§Ÿ¨§¦©

.`exwl xzen okle ,wegnl myl ribn oi`y oeik wegnl `eaiy
øîàc ïàîìe`ed xeqi`d mrhy xaeqd iia` zrcle ±àø÷é ànL §©§¨©¤¨¦§¨

df ote`a s` ,zeheicd ixhyaïðéLééçixhya `exwl `aiy ± ¨§¦©
.`exwl xeq` ok lre zeheicd

ozip ike :mdipia zwelgnd xe`ia ly df ote` lr dywn `xnbd
,mdipia weligd edfy xnelåmb `ld÷Bçîé ànL øîàc ïàîìyi ©§©§¨©¤¨¦§

y meyn ,dwign yyg ea oi`y ote`a s` xeq`lLeçéð[yeygp-] ¦
àø÷é ànLok ,wegni `ny yyg yiy myk oky ,zeheicd ixhya ¤¨¦§¨

.zeheicd ixhya d`ixwl yegl yieúåxnel ozip ike ,dyw cere ± §
yìïðéLééç àì ÷Bçîé ànL,wegnl zrbn eci oi`y df ote`a §¤¨¦§Ÿ¨§¦©

[ïðúäå] (àéðúäå)dpyna(.`i lirl),àø÷é àìxtqaøpä øBàì± §¨§©Ÿ¦§¨§©¥
z` axwl zpn lr xpd dhi `ny ,xpd xe`l `exwl exq` minkg
,zaya y` xiran `vnpe ,dti wlczy ick dliztd y`xl onyd

dBáb eléôà ,äaø øîàåxpdúBîB÷ ézLe ,mc` lydBáb eléôà §¨©©¨£¦¨©§¥£¦¨©
xeriyk xzei cer xpdúBòcøî ézLlr mipzepy ohw ske` oirk ± §¥©§§

e ,enngl xengdeléôàdaeba gpenàì ,äæ áb ìò äæ íéza äøNò £¦£¨¨¨¦¤©©¤Ÿ
àø÷éoky ,xpd z` zehdl myl zrbn eci oi`y it lr s` ,exe`l ¦§¨

yie .deaba mb exq` jenpa exfby oeike mzxifba ewlig `l minkg
`ly ,wegni `ny d`ixw xeqi` ly ef dpwzl mb o`kn cenll
oi`y oeike .wegnl zrbn eci oi`y ote`a s` exq`e mzpwza ewlig

.mdipia weligd dn `iyewd zxfeg ,zwelgnd z` jk yxtl
:iaia axl iia` oia xg` welig xnel `xnbd dqpnàkéà àlà¤¨¦¨

eäééðéaote`aáúëcmigxe`d oipn z`ézzéîe ìúBkàmewna ± ¥©§§¨©©¤¦©¥
,myl zrbn eciy ,jenpïðéLééç ,÷Bçîé ànL øîàc ïàîìwegniy §©§¨©¤¨¦§¨§¦©

,`exwl xeq` ok lreàø÷é ànL øîàc ïàîìzeheicd ixhyaàì §©§¨©¤¨¦§¨Ÿ
ïðéLééçy meyn ,`exwl xzene dflólçéî àì àøèLa àceboi` ± ¨§¦©¨¦§¨¨Ÿ¦©©

d`ixw enk xhy z`ixw xizdl `eaiy ,xhyl lzek oia silgn mc`
.reaw lzeke lhlhin xhy ik ,lzekd iab lrn

:`xnbd dywnåmb `ldànL Leçéì àø÷é ànL øîàc ïàîì ©§©§¨©¤¨¦§¨¦¤¨
÷Bçîé,df ote`a s` xq`ieixhya d`ixwl yyg yiy myk oky ¦§

yxtl oi` okle .dfn sicr df oi`y ,dwignl yegl yi ok zeheicd
.mdipia weligd z` jk

:sqep ote`a x`al `xnbd dqpneäééðéa àkéà àlàote`a ±÷ééçc ¤¨¦¨¥©§§¨¦
oikqa azkd z` wwgy ±àìáhà,ur ly gel lr ±ñ÷ðétàålre ± ©©§¨§©¦§¨

z` mdilr miwwege derya mitevny mixgeqd zegel znbeck gel
,mdizepeaygïðéLééç àì ÷Bçîé ànL øîàc ïàîì,wegnl `aiy §©§¨©¤¨¦§Ÿ¨§¦©

zayy xkfi wegnl gxeh ecerae dwiwgd wegnl gxeh yiy oeik
,`exwl xzen ok lre ,meidïðéLééç àø÷é ànL øîàc ïàîìxeq`e §©§¨©¤¨¦§¨¨§¦©

.`exwl
:`xnbd dywn÷Bçîé ànL øîàc ïàîìeyyg o`k oi` mpn` §©§¨©¤¨¦§

mewn lkn ,dwignàø÷é ànL Leçéì.df yyg iptn `exwl xq`ie ¦¤¨¦§¨
àîéz éëåxaeq wegni `ny xn`c o`ny xnel dvxz m`e ± §¦¥¨

yólçéî àì àøèLa ñ÷ðéôe àìáèoia silgdl dreh mc` oi` ± ©§¨¦§¨¦§¨¨Ÿ¦©©
ok lre ,zeheicd ixhy z`ixw xizdl `ai `le ,xhyl qwpte `lah

,df ote`a `exwl xzenàéðúäåepipy jky ,jk `l `ziixaaäðBî §¨©§¨¤
íãà,eigxe` z`íéðôaî änkmewna mipta aiyei ine in z` ± ¨¨©¨¦¦§¦

,caeknõeçaî änëåjk lk mpi`y uegan aiyei ine in z`e ± §©¨¦©
,micaekn,íäéðôì çépäì ãéúò úBðî änëåok zepnl el xzene §©¨¨¨¦§©¦©¦§¥¤

îjezî àì ìáà ,ìúBkä éab ìòL áúkjezàìáè éab ìòL áúk ¦§¨¤©©¥©¤£¨Ÿ¦§¨¤©©¥©§¨
.ñ÷ðéôe¦§¨

:`ziixad ixac xe`ia dn `xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ± ¥¦¨¥
àîéìéàote`a xaecny xn`p m` ±ázëéî áéúëcoipny ± ¦¥¨¦§¦¦§¨

,eica aezk zepnde migxe`dàëä àðL éàîlzek iab lry azka ©§¨¨¨
,xzenyàëä àðL éàîe`ld ,xeq`y qwpte `lah iab lry azka ©§¨¨¨

,wegni `ny meyn xeq`l yi mdipyaåàì àlàxaecn i`ce `l` ± ¤¨¨
a÷ééçc,dwignl dfa yegl oi`e azkd z` wwgy ±éðz÷å`ziixaa §¨¦§¨¨¥

zepnl xzenyìúBkä éab ìòL áúkîsilgdl mireh `ly meyn ¦§¨¤©©¥©¤
,zeheicd ixhya `exwl `eaiy meyn xeq`l oi`e xhyl lzek oia

ñ÷ðéôe àìáè éab ìòL áúkî àì ìáàoia silgdl mirehy meyn £¨Ÿ¦§¨¤©©¥©§¨¦§¨
x`eany oeike .zeheicd ixhya `exwl `eaie ,xhyl qwpte `lah

o`ny yxtl ozip `l jk `ziixaa`ly xaeq wegni `ny xn`c
.iia`l iaia ax oia weligd z` x`al jixv oiicre ,mdipia mitilgn

:iia`l iaia ax oia zwelgn yi eay ote`d edn `xnbd zx`anàlà¤¨
íìBòìa ,dligz epxn`y ote`a `ed mdipia weligdìúBkà áúëc §¨§¨©©¤
éìcéîemewna lzekd lr ze`xtxtde migxe`d oipn z` azky ± ¦§¥

oia mitilgn oi` zehiyd lkle ,wegnl my zrbn eci oi`y deab
mrhy xaeqd iaia axle ,lzeka d`ixw yyg oi`e xhyl lzek
`ly wegni `ny meyn `exwl xeq` ,wegni `ny meyn xeqi`d
xeqi`d mrhy xaeqd iia`le ,dax ixack mzpwza minkg ewlig
oi`y oeik wegni `ny yegl oi` ik ,`exwl xzen `xwi `ny meyn

,wegnl my zrbn eciäaøc Cì àéL÷ à÷ãejl dyw didy dne ± §¨©§¨¨§©¨
lr `iyew dpi` ,mzpwza minkg ewlig `ly xn`y dax ixacn

meyn iia`àéä éàpz äaøcm`d mi`pz ewlgp dax ly epica ± §©¨©¨¥¦
`ly ote`a mb exq`e opaxc zay xeqi`a wlgl `ly eyyg minkg
xaeq iaia ax ,dfa ewlgp o`k mi`xen`d s`e ,`l e` dxifbd zkiiy

.mzpwza minkg ewligy xne`d `pzd zrck xaeq iia`e ,daxk
:dax zxaqa mi`pzd ewlgp da `ziixad z` d`ian `xnbdàéðúc§©§¨

,`ziixaaíãà äðBîzayaåétî åéúBøtøt úàå åéçøBà úà± ¤¨¨¤§¨§¤©§§¨¦¦
,dt lraáúkä ïî àì ìáà,lzekd iab lry s`eøézî àçà éaø £¨Ÿ¦©§¨©¦£¨©¦

.ìúBkä éab ìòL áúkî¦§¨¤©©¥©¤
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨

a xaecnyàzzî áéúëceciy mewn ,lzekd zizgza aezk `edy ± ¦§¦¦©¨
,xizn `g` ax recn ok m` ,wegnl zrbn,÷Bçîé ànL Leçéì¦¤¨¦§

åàì àlàa i`ce `l` ±éìcéîe áúëcoi`y lzeka deab mewna ± ¤¨¨§¨©¦§¥
,wegnl my zrbn ecidpéî òîLeo`kn gikedl yie ±éàpz äaøc §©¦¨§©¨©¨¥

àéä,opaxc zay xeqi`a mzpwza minkg ewlig `ly dax ixacy ± ¦
xaeq daeba lzekdn `exwl xq`y `nw `pz ,mi`pz mda ewlgp
.dax ly epic z` xaeq epi` xizdy `g` axe ,dax ly epic z`

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` ± §©¦¨
:dax ly epica ewlgpy mitqep mi`pz d`ian `xnbdéàpz éðäå± §¨¥©¨¥

md ,dax ly epica miwlegd exkfedy el` mi`pzeéàpz éðäk± §¨¥©¨¥
.jka ewlgp mby jenqa el`d mi`pzd zhiykàéðúc,`ziixaaïéà §©§¨¥

úaMa äàøîa ïéàBøx`y mr zeey opi`y zexry d`xi `ny ¦§©§¨©©¨
.mglbie xriydøézî øéàî éaøze`xl.ìúBka òeáwä äàøîa ©¦¥¦©¦§©§¨©¨©©¤

:`xnbd zl`ey .xi`n iax ly enrh z` zxxan `xnbdàðL éàî©§¨
d`xn dpey dn ±ìúBka òeáwämrhd m` ixd ,xi`n iax xizny ©¨©©¤

meyn `edéëäå éëäcàcmixtqn e` xrz `iadl jliy cera ± §©§¨¦§¨¦
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éøèùázeheicd."iazk lk" wxta lirle .xknne gwn ly :'hpewa 'it):fiw sc

mye(utg `evnl zegelyd zexbi` :yxit:àìàlzek` aizkc ediipia `ki`

i`zzne.daxc edl zi` r"kc c"qc oeik ,i`zzn hwp i`n` `prci `le:`nili`aizkc

`kd y"n `kd y"n azkin.ediiexz :yexit

wegni `ny ,xeq` `di:

íìåòìjl `iywce ilcine lzek` azkc

`id i`pz daxc daxc.yexitl

lzek` aizkc dl iwenc `zydc l"v qxhpewd

dil zi`c ,`ki` ± wegni `ny c"nl .ilcine

.daxc dil zil ± `xwi `ny c"nle .daxc

,i`pz ibilt daxcac xninl ol `irain `zyde

`ziinw `ziixae `kdc i`xen` ibiltc ikid ik

,ilcine lzek` azkn aizkc xity `nwezin

dywe .slgin `l `xhya `ceb i`xen` edlekc

dedck ediizbelt ded `l `zydc :df yexitl

wegni `ny xn`c o`nl ,`xwirn dl znwen

x"de .'iyiig `xwi `ny xn`c o`nl opiyiig `l

edl zil ediiexz iaia axe iia`c :yxit zxet

xn`c o`nl .ilcine lzek` azka ibiltc ,daxc

ol zile ,ilcinc oeik .opiyiig `l ± wegni `ny

`ceb :xaqw ,yiig `l inp `xwi `nyle .daxc

,yiig ± `xwi `ny c"nle .slgin `l `xhya

iwen ded `l iia`e .slgin `xhya `ceb xaqwc

`g` 'x k"`c ,daxk opaxe `g` iaxc ediizbelt

xaqw `nl` ,lzeka ixyc iia`c dil zil k"r

`xiaq o`nk k"`e .slgin `l `xhya `ceb

`l` `g` 'xc dilr ibilt `l opax elit`c ?dil

.wegni `ny opixfbe ,daxc edl zi`c meyn

`le ,daxc edl zil r"kc iia` yxtn ded `l`

`xhya `cebae .ilcina wegni `nyl opiyiig

`id i`pz daxc n"y xn`wc `de ,ibilt slgin

daxc edl zil r"kl i`ce xninl n"ed ±

`d gkenl ivn `lc `l` .iia`l yxtnck

iieyw`l `kile `id i`pzc xn`w ikdle ,`icda

wgin wiiga ibiltc xninl ivn `l `de .daxl

gin `xhya `cebae ,opaxe `g` iax.ibilt sl

,`ed `xaqc meyn ± daxc edl zi` r"k la`

`l `dac `hiyt ± lzeka inp `zi`e wiigc oeik

jixve .slgin `xhya `cebc opax ixn` ied

wgin wiigc lirlc `ziixa `zyd `nwe`l

zvw dywe .slgin `xhya `ceb xaqc o`nl

,daxc edl zil r"kc xninl l"dc ,df yexitl

ibilt `xhya slgin i` `ceba iaia axe iia`e:

éð÷åéãåxeq` lega s` dnvr.d`xp

,xn` milelb zcear myl dieyac

`lc miyecw ly opan rnynck .xzen iepl la`

`fefc `zxeva ilkzqn eed).p sc f"r,(llkn

ilkzqn eed ipixg`c:éðáoicitwnd dxeag

dcn meyne lwyn meyn oixaer df lr df

oipn meyne.df lr df oicitwny itl :yexit

oixaer mc` ipa x`y oi`y dn lr elit` oixaer

dviaa opixn`ck .dcn meyn).hk sc:(mc` leki

.dcna `l la` ,df ilk il `ln exiagl xnel

df mipeekne milweyy ,lwyn oke .ilkd mdl mlyl exeriy rcil oicitwny itl ,dcn ediiabl ied milk lk ± micitwn mdy oeik ,mde .xknne gwnl incc ,xeq` ± ea oicceny ilk :yexit

dviaa xn`ck ± oipn meyne .aeh meia mipf`na oigibyn oi` :dviaa opixn`e ,cia df cbpk):hk sc:(.gwn mekq el xikfi `ly calae ,'ek il oz el xne`e elv` libxd ipepg lv` mc` jled

,mifeb` 'k il oz :el xnel leki la` .xpicd milydl dyery d`xpy ,mifeb` dxyr jl aiigz`y mifeb` mixyr il oz el xn`i `l miryz xak gwle ,xpica mifeb` d`n mipzep eid m`y

dywe .xzei zeeyy dn micitwn md dfl df oixifgn mdykc ,ziax meyn s` ± lld zia ixacke .milydl exikfiy xeqi` icil `aiy xeq` ± micitwnd dxeag ipaae .mzq
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éðäk éàpz éðäå .î"ù ,àéä éàpz äaøc :î"ùe .éìãéîe¦§¦§©¨©¨¥¦§¨¥©¨¥§¨¥

:àéðúc ;éàpzøéàî éaø ,úaMa äàøna ïéàBø ïéà ©¨¥§©§¨¥¦©©§¨©©¨©¦¥¦
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øeñà ìBça óà Y dîöò àð÷Béãe .úaMa BúBø÷ììkzñäì ¦§©©¨§§¨©§¨©©¨§¦§©¥
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hnw sc zay(iyiy meil)

[ììéä] (úéá) éøáãëes`] xkk aiydl zpn lr xkk zeeldl xqe`y §¦§¥¦¥
aiyi xy`k ziax icil `a `vnpe oihg exwei `ny ,[hren xac `edy
miaexw el` dxeag ipa ,d`eld zrya eieey itkn xzei deyy xkk

xearlíeMî óàxeqi`,úéaømilgen mpi`e micitwny jezn ik ©¦¦¦
ziax daeyg deld aiydy xwei hrn ztqez ixd ,hren xac lr
oi`e ef ztqez lr milgen md ixd micitwn mpi`y el` la` ,mlv`
mixeqi` lr xearl miaexw oicitwnd dxeag ipay oeike .ziax o`k
eribi `ly ick df mr df llk etzzyi `ly minkg mdl evri ,el`
lr exari `ny aeh meiae zaya welgl mixeq` etzzyp m`e ,jkl
zeyrl zxqe`d dpynd z` `xnbd zx`an df it lr .el` mixeqi`
lr dgiken lxebd ziiyr oky ,ezia ipa mpi`y mixg` mr lxeb
lr xearl e`eai `ny dwelgd dxq`p micitwnae ,mzctwd

.el` mixeqi`
:`xnbd dywnéëä éàmixg` mr lxeb zeyrl oi`y jk m` ± ¦¨¦

,el` mixeqi` icil `al aexwy meyn ezia ipa mpi`yéðáe åéðä¨§¥
énð Búéáoeik df mrhn mdnr lxeb zeyrl el xq`i [mb-] ¥©¦

:`xnbd zvxzn .micitwnyàîòè eðééä Búéá éðáe åéðaxzeny ¨¨§¥¥©§©£¨
,lxeb mdnr zeyrlkeixacäãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©©§¨©©§¨

úBåìäì øzeî ,áø øîàl elynBúéá éðáe åéðalr mikenqd ¨©©¨§©§¨¨§¥¥
epgleyúéaø íòè ïîéòèäì éãk ,úéaøa`id dyw dnk erciy ± §¦¦§¥§©§¦¨©©¦¦

oi` mb df mrhne .ziax xeqi` o`k oi` elyn lkdy oeiky ,ziaxd
meia oerxte d`eld xeqi`e oipne lwyn dcn xeqi` ezia ipa lv`
ly wecwce dctwd daeyg ozctwd oi` ely lkdy oeiky ,aeh
ick `l` dctwd meyn dpi` lxebd zlhd s`e ,oenn zwelg

.ewlg z` yi` lk zlawa mdn d`pw repnle mzeeydl
:dywne `xnbd dtiqenéëä éàziax ezia ipal exizdy jk m` ± ¦¨¦

lr ,ziax mrh onirhdl ick elyn lkdy oeikãâðk äìBãb äðî̈¨§¨§¤¤
äpè÷ äðî,`iaew meyn exeqi`yénðqitdl xzen didi [mb-] ¨¨§©¨©¦

oi`e ziad lra lyn lkdy oeik ,`iaew mrh onirhdl liaya mdnr
:`xnbd zvxzn .z`f zxqe` dpynd recne ,lfb o`kénð éëä ïéà¦¨¦©¦

,xzen ezia ipaa ok` ±åepzpynéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçyi ± §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
da zepyl yi jke ,dxqg `id eli`k dze` cenll,íò íãà ñéôî¥¦¨¨¦

äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðî eléôà ïçìMä ìò Búéá éða íòå åéðä¨§¦§¥¥©©ª§¨£¦¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨
:`xnbd zxxan .`iaew xeqi`l miyyeg `leàîòè éàîrecn ± ©©£¨

`ed mrhd :`xnbd zx`an ,miyyeg `lkeixacøîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©
áøziaxa ezia ipae eipal zeeldl xzeny ,lirl `xnbd d`iady ©

dlecb dpn lr mnr qitdl xzen mb jke ,ziax mrh onirhdl ick
.`iaew mrh onirhdl dphw cbpk

,dpynd ixacn wiecn :dpynd xe`iaa `xnbd dkiynnåéða íò¦¨¨
ïéà Búéa éða íòåla` ,zaya qitdl xzen ±àì íéøçà íòqiti §¦§¥¥¦¦£¥¦Ÿ

:`xnbd zx`an ,zeey zepnd m` elit` llk zayaàîòè éàî± ©©£¨
,xeq` recnkeixacìàeîL øîà äãeäé áøã`xnbd d`iady ± ¦§©§¨¨©§¥

lirl(`"r)oipne lwyne dcn meyn mixaer micitwnd dxeag ipay ,
yegl yie micitwn md ixd lxeb zeyrl mi`ay jezn o`k oke ,'eke

.lirl `xnbd dx`iay itke ,el` mixeqi` lr xearl e`eaiy
oicd ly `yixa x`eand] zaya ogleyd lr lxeb oic epcnl dk cr
zx`an dzr ,mixg` mr xeq`e ezia ipa mr xzeny ,[dpyna
dlecb dpn zeyrl oiekzi `ly calae' oicd ly `tiqd z` `xnbd
ixac z` `xnbd zx`an .lega lxeba wqery ,'dphw dpn cbpk

:dpyndìBça óà ,äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðîqitdl xzeny ¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨©©
øeñà ,íéøçàì,df ote`a mdl qitdlàîòè éàîeq` recn ±,x ©£¥¦¨©©£¨

àéae÷ íeMîoenn migipne mda miwgyny mvr ly zekizg ± ¦§¨
ef ixde ,oenna mdn cg` dkef mireaw millk itle ,oeaxira
,oenna dkfi `edy jk lr ezrc z` jneq cg` lky '`zknq`'
ezrca xnb `ly oeike ,dvxzn did `l ciqtiy rcei did eli`e
dvxzn o`k s`e .opaxcn lfb df ixde dpew dkefd oi` zepwdl

ala dpwn epi`e ,dlecb dpna dkfiy jk lr jneqy oeik lxeb lihdl
.opaxcn lfb df ixde ,mly

:dpyna epipylç ïéìéèîïéL[zelxeb-]'åëå ìòaeh meia miycwd §¦¦©¨¦©
.zepnd lr `l la`

:`xnbd zl`ey .'zepnd' od dn zx`an `xnbdéàîzpeek dn ± ©
dpynd.úBðnä ìò àì ìáà:`xnbd daiyná÷òé éaø øîà £¨Ÿ©©¨¨©©¦©£Ÿ

[døa] (äéøá)[dpa-]àì ìáà ,á÷òé úácoia zelxeb oilihn §¨§©©£Ÿ£¨Ÿ
mipdkdúBðnä ìòmiycw lyìBç ìLaeh mei axr ly ±íBéa ©©¨¤§

.áBè:`xnbd zl`eyàèéLtly miycwd lr zelxeb oilihn `ly §¦¨
:`xnbd zayiin .lenz`n xyt` didy oeik ,aeh mei axreäî©

àîéúc,xn`z `ny ±áéúëe ìéàBä(c c ryed)'ïäë éáéøîk Enòå' §¥¨¦§¦§©§¦§¦¥Ÿ¥
gkene ,mipdkk daixn ilra mdy jk lr l`xyi z` giken `iapd ±

jky oeike ,md daixn ilra mipdky o`kneléôàlrìBçc úBðî £¦¨§
énð,df mr df eaixi `ly ick zelxeb lihdl mdl xizp mb ±à÷ ©¦¨

ïì òîLîmdl xzed `le ,ok xacd oi`y dpynd epl drinyn ± ©§©¨
`l la` ,aeh mei ly zepn lr `l` daixn repnl ick lxeb lihdl
mei axrn z`f zeyrl did xyt`y oeik aeh mei axr ly zepnd lr

.aeh
xac `xnbd d`ian ,awri zac dxa awri iax ixac e`aedy ab`

:enyn sqep[døa] (äéøá) á÷òé éaø øîàå[dpa-]ìk ,á÷òé úác §¨©©¦©£Ÿ§¨§©©£ŸŸ
Bãé ìò Lðòð BøéáçLdn lr eyipriy `ed jexa yecwdn ywiay ± ¤£¥¤¡©©¨

,jk lr ellwy e` ,el dyryìL Búvéçîa BúBà ïéñéðëî ïéà¥©§¦¦¦§¦¨¤
.àeä Ceøa LBãwä©¨¨

:`xnbd zxxanïìðî,z`f epcnl okidnàîéìéà`edy xn`p m` ± §¨¨¦¥¨
áéúëc íeMî(ak-hi ak '` mikln)eilr xfbpy ,l`xyi jln a`g` lv` ¦¦§¦

e`ap mi`iap ze`n rax`e ,crlb zenx lr mx` mr dnglna zenl
,ef d`eap el xn` dlni oa edikin `iapde ,dnglna gilviy el
`av lke F`qM lr aWi 'd z` izi`x 'd xaC rnW okl xn`Ie'©Ÿ¤¨¥§©§©¨¦¦¤Ÿ¥©¦§§¨§¨
,zekf micnlne mipiniin el` ± 'Fl`nVnE Fpinin eilr cnr minXd©¨©¦Ÿ¥¨¨¦¦¦§Ÿ
a`g` ly epic xnbpy xg`le ,daeg micnlne mili`nyn el`e

,daeglãòìb úîøa ìtéå ìòéå áàçà úà äzôé éî 'ä øîàiå'©Ÿ¤¦§©¤¤©§¨§©©§¦Ÿ§¨Ÿ¦§¨
'äëa øîà äæå äëa äæ øîàiådfe df ote`a epzt` ip` xne` df ± ©Ÿ¤¤§Ÿ§¤Ÿ¥§Ÿ

.xg` ote`a xne`epzôà éðà øîàiå 'ä éðôì ãîòiå çeøä àöiå'©¥¥¨©©©£Ÿ¦§¥©Ÿ¤£¦£©¤
'åâå,dOA eil` 'd xn`Ieìk éôa ø÷L çeø éúééäå àöà øîàiå ©Ÿ¤¥¨©¨©Ÿ¤¥¥§¨¦¦©¤¤§¦¨

'ïë äNòå àö ìëez íâå äzôz øîàiå ,åéàéáðote` z` 'd laiw ± §¦¨©Ÿ¤§©¤§©¨¥©£¥¥
`ly] diezita gilvze ok dyrzy dl xn`e ,gexd dxn`y iezitd
edikin x`an el` mixaca ,[ok zeyrln xdfie iezit edf ik oiai
dlriy mi`iapd ze`n rax`n rnyy d`eapd xyt z` a`g`l

.ok dpi` zn`dy s` dnglna gilvie
:df weqtn xewnd z` `xnbd zx`anïðéøîàåziaa epxn`e ± §¨§¦©

,xxal yxcndçeø éàî.did `ed in ,gexd df dn ±,ïðçBé éaø øîà ©©¨©©¦¨¨
úBáð ìL Bçeø äæmxby a`g` ici lr gex dyrpy ,il`rxfid ¤¤¨

.egexe eznyp lehile ebxdlàö éàîe`v' xn`e siqedy edn ± ©¥
,'lkez mbe dztz' xn` xaky xg` ,'ok dyre,áø øîàyecwd xn` ¨©©

zeapl `ed jexa.éúvéçnî àö,eci lr yprp exiagy lky o`kne ¥¦§¦¨¦
gexa zeap ik ,`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi`

.a`g` ly eyprl mxb mi`iapd ita ozpy xwyd
:zeapn di`xd z` dgec `xnbdàîòè eðééä íúä àîìéãå`ny ± §¦§¨¨¨©§©£¨

,`ed jexa yecwd ly ezvignn dgcpy jkl xg` mrh yi my
áéúëc(f `w milidz)ïBké àì íéø÷L øác'oi` xwy xaec ± 'ipir cbpl ¦§¦Ÿ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨

oixcdpqa `xnbd zcnel o`kne ,'d iptl meiw el(.bw)mipxwy zk ik
ita xwy gex zzl `ay zeap jkitle ,dpiky ipt zlawn dpi`
lk ik o`kn gikedl oi`e ,`ed jexa yecwd zvignn dgcp mi`iapd
jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` eci lr exiag yprpy

ed.`
:xg` xewn `iadl `xnbd dqpnàlàgikepàëäîdf weqtn ± ¤¨¥¨¨
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FNXn lMdC oeikC ,FpglW-ziAx o`M oi`:ïîéòèäìúéaø íòè..dWw dOM ErcIW ª§¨§¥¨§©Ÿ¦¤¥¨¦¦§©§¦¨©©¦¦¤¥§©¨¨¤
`Ed FNXnC oeiM :`nl`-,inp oipnE lwWnE dCn iAB ,KMlde .ziAx xEQi` o`M oi` ©§¨¥¨§¦¤¥¨¦¦¦§¦§¨©¥¦¨¦§¨¦§¨©¦

d`pw `lA mzFeWdl `N` ,`Ed `citw e`l: ¨§¥¨¤¨§©§¨§Ÿ¦§¨
éîð äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðî éëä éà. ¦¨¦¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨©¦

mEXn oOwl `nrh opinwFnC,`iaEw'it`e §§¦©©§¨§©¨¦§¨©£¦
xEq` i`O` ,FNXn lMdC oeike .xEq` lFgA§¨§¥¨§©Ÿ¦¤©©¨

?onirhdl`Ed `nlrA `iaEw `nrh!éàî §©§¦¨©§¨§¨§¨§¨©
øzeî àîòè.`iaEwl Wiig `le:äãeäé áøãk ©§¨¨§¨¨¥§§¨¦§©§¨

áø øîà.`Ed `nlrA onirhdlC:øçà íò ¨©©¦§©§¦¨§¨§¨¦©¥
ìàeîL øîà äãeäé áøãk àì.oeikC Ÿ¦§©§¨¨©§¥§¥¨

oipnE lwWnE dCn mEXn oixaFr ,oiciRwnC: §©§¦¦§¦¦¦¨¦§¨¦§¨
íeMîàéáe÷.lfbC,`ipw `l `Yknq`C .`Ed ¦§¨§¨¥§©§©§¨¨¨§¨

lFRi m` ,lxFBd lr KinqC ,`Yknq` `de§¨©§©§¨§¨¥©©¨¦¦
dlY KkitlE ,DA dMf` dlFcBd dpO` lxFB¨©¨¨©§¨¤§¤¨§¦¨¨¨

s` FnvrENi`e ,wtQd lr dPhTd lxFbl ©§©§©©§©¨©©¨¥§¦
oMW dNgYn rcFi-did `ldSxzn:ìL ¥©¦§¦¨¤¥Ÿ¨¨¦§©¤¤

ìBç.lFnz` lW miWcw lW:ïäë éáéøîk. ¤¨¨¦¤¤§¦§¦¥Ÿ¥
daixn ilrA mdW ,EN` mipdkM:ìBçc 'éôà §Ÿ£¦¥¤¥©£¥§¦¨£¦§

éîð.`lC ikid iM ,h"eiA qitdl Edl ixYWil ©¦¦§§¦§§¨¦§¦¥¦§¨
Evpil:äëa äæ.dkA EPYt` ip`:NzòáïBì÷. ¦§¤§Ÿ£¦£©¤§Ÿ¨©§¨¨

xEkf aMWn liHn didW ,irYWn xSpckEapA¦§©§¤©¦§¨¥¤¨¨©¦¦§©¨
EdIwcv lW FnFi riBdWkE .miklOd lr©©§¨¦§¤¦¦©¤¦§¦¨

b Fzlxr dkWnpYraU" Epiide ,dO` zF`n ' ¦§§¨¨§¨¥©¨§©§¨©§¨
"oFlw:øvðãëeáða àø÷ déleëc àãçáéúk. ¨£¨§¥§¨¦§©§¤©§¦

:w"de .xSpckEapA DiNEM inwF`l zivn xiRW©¦¨¥§§¦¥¦§©§¤©§
mzF`M dY` mB dzWziidWdlwn,ozF` §¥©©¨§¨¤¨¦¨©§¤¨

lxrde-,lxrzdedPBzde:Bì äNòL äòLa §¥¨¥§¦§¨¥§¦§©¥§¨¨¤¨¨
'åë.wiCv FzF`l xn`wCn ,`id oOwl-n"y §©¨¦¦§¨¨©§©¦

did qEp`:áBè àì ÷écvì LBðò.wiCv ¨¨¨£©©¦Ÿ©¦
WiprOdaFh Fpi`C oeike ,aFh `l-`Ed ixd ©©£¦Ÿ§¥¨§¥£¥

rx:àì áéúëeEøeâéòø.qpkp Fpi` `nl` ©§¦Ÿ§§¨©§¨¥¦§¨
FzSignA:ìBçíéBb ìò L.aizM xSpckEapA: ¦§¦¨¥©¦¦§©§¤©§¦

eíéøéòNeãwøéíL.liaWaE ,miWp` `le §¦¦§©§¨§Ÿ£¨¦¦§¦
lHan `vnpe ,oiwiGOd oiwNYqn zFIxAd©§¦¦§©§¦©©¦¦§¦§¨§©¥

KlOd zxifB:äaéñnä.oiAEqn EidW mikln §¥©©¤¤©§¦¨§¨¦¤¨§¦
eiptl oiaWFie:úéleç äzà íbeðBîëeðéìà §§¦§¨¨©©¨¥¨¨¥¥

'åâå.DiPin lirl aizkC ,aizM mPdib icxFiA§§¥¥¦¨§¦¦§¦§¥¦¥
zgYn lF`W"dfbx"L`FA z`xwl Ll:'ebe §¦©©¨§¨§¦§©¤

úéleçeðBîëzìLîð eðéìà.dlWnn oFWl: ¥¨¨¥¥¦§¨§¨§¤§¨¨
zîòð.mrFpA zFidl dY` xEaqmixg`d on: ¨¨§¨¨©¨¦§§©¦¨£¥¦
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oizipzn `nil lirl xn`w i`n` ok m` ,oicitwna `l` ixii` `l lld m`c df yexitl

`yix `dc .dizeek xity iz` lirlc oizipzne ,ixii` oicitwna lld `de ± lldk `lc

.'yxity dn itl ,dl`y opixq` ± oicitwnl eli`c ."l`ey" ipzwc ,ixii` oicitwn oi`a

exariy jk icil `al oiaexw :xnelk ± lwyn meyne dcn meyn oixaer :yxtl d`xp ikdl

oilibxe f"r df oicitwny i"ry ± dcn meyn

eia mb ± dfn df dcna gwillk mbe .jk eyri h"

xn`ck ,dcn ly ilka oixeq` ied mc` ipa

dviaa)mye :hk sc.(`ed ozep oicitwnl la`

icil `al od miaexwy ,etzzyi `ly dvr

jezn ,lwyn xeqi` icil oke ,dcn xeqi`

`l h"eia mb ozctwd ici lr lewyl milibxy

cg` l`yiyk ± oipn icile .elwyiy cr ,eyibxi

,'w milydl 'n il oz :el xn`i mifeb` 'q odn

h"eia oirxete oieel meyne .zeyrl oilibxy enk

jezn mde ,xeq` d`eld oeylc ,lirl xn`ck

xn`iy itl .d`eld oeyl exikfi micitwny

`xcdc rnyn dl`y oeyl el xikf` m` l`eyd

s` lld ixacke .d`eld oeyl xne` jkl ,dipira

icil oi`a xak dfn df oielykc ,ziax meyn

t"r`y ,xzei mlyn dfy minrty itl ,ziax

,edeldy enk mlyi `ly `ed yea `ed citwny

.ziax ied ± lgen epi`y oeike .edpddy liaya

`zyde .ziax ied `le ,ilgn mc` ipa x`y la`

mpi`y mipky mzqc ,oicitwna ixii` 'ipzn

dne .xzen dl`y jxc n"ne .oicitwn ± mixag

iab `l` opixn` `l ± oicitwn lr o`k exacy

icil iz`e ,xicz dfn df l`yil milibxy dxeag

le`yl jk lk oixicz opi`y mipky la` .xeqi`

e`ai `ny mda xefbl oi`e ,mixzen ± dfn df

`lc 'ipzn xn` ik :ipyn `l ikdle .xeqi` icil

meyn ,oicitwn oi`yk ixii` oizipznc .lldk

x"n .ziyixtck ,oicitwna ixii` 'ipznc `nzqc:

éàî`iaew meyn `nrh.dcedi iaxk epiid

`ly ,xifp odn cg` oi` :xn`c ,oetxh iax mya

`lc dil `xiaqe .d`ltdl `l` zexifp dpzp

`l` ,ikd `zkld zile .`witql ypi` zign

df" wxta oixcdpqa opiwqtck .dcedi 'xc jci`k

"xxea)mye .dk sc(x"n .:

ïéìéèîh"eia miycwd lr miylg.dniz

oiyecwc 'a wxta xn`c)mye .bp sc(

cbpk dgpne migaf cbpk migaf oiwleg oi`c

yi` didz oxd` ipa lkl"n dl witne ,dgpn

oikyen mirepvden mzd jixtc :cere ."eig`k

oitheg ± oiwleg i`n ,oiwleg mipxbxbde mdici

± lxebe dwelg mda zlren oi`c :iax xne`e !'ek

e`ivedle dy`d z` ea ycwl epenn `diy

n"n la` ,mipiicalkl zzl oiylg eid oilihn

aizkck .cgia eaixi ot ,ewlg '`)c ryed(

oiwleg mzd ipync `de ."odk iaixnk jnre"

'eyn ± ikd ipyn `le .oitheg `l` `wec e`l

zngn ,k"r welgl oitek rnyn oiwlegc

x"n .mdly opi`y oze` oithegy:
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hnw sc zay(iyiy meil)

[ììéä] (úéá) éøáãëes`] xkk aiydl zpn lr xkk zeeldl xqe`y §¦§¥¦¥
aiyi xy`k ziax icil `a `vnpe oihg exwei `ny ,[hren xac `edy
miaexw el` dxeag ipa ,d`eld zrya eieey itkn xzei deyy xkk

xearlíeMî óàxeqi`,úéaømilgen mpi`e micitwny jezn ik ©¦¦¦
ziax daeyg deld aiydy xwei hrn ztqez ixd ,hren xac lr
oi`e ef ztqez lr milgen md ixd micitwn mpi`y el` la` ,mlv`
mixeqi` lr xearl miaexw oicitwnd dxeag ipay oeike .ziax o`k
eribi `ly ick df mr df llk etzzyi `ly minkg mdl evri ,el`
lr exari `ny aeh meiae zaya welgl mixeq` etzzyp m`e ,jkl
zeyrl zxqe`d dpynd z` `xnbd zx`an df it lr .el` mixeqi`
lr dgiken lxebd ziiyr oky ,ezia ipa mpi`y mixg` mr lxeb
lr xearl e`eai `ny dwelgd dxq`p micitwnae ,mzctwd

.el` mixeqi`
:`xnbd dywnéëä éàmixg` mr lxeb zeyrl oi`y jk m` ± ¦¨¦

,el` mixeqi` icil `al aexwy meyn ezia ipa mpi`yéðáe åéðä¨§¥
énð Búéáoeik df mrhn mdnr lxeb zeyrl el xq`i [mb-] ¥©¦

:`xnbd zvxzn .micitwnyàîòè eðééä Búéá éðáe åéðaxzeny ¨¨§¥¥©§©£¨
,lxeb mdnr zeyrlkeixacäãeäé áø øîàc ,áø øîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©©§¨©©§¨

úBåìäì øzeî ,áø øîàl elynBúéá éðáe åéðalr mikenqd ¨©©¨§©§¨¨§¥¥
epgleyúéaø íòè ïîéòèäì éãk ,úéaøa`id dyw dnk erciy ± §¦¦§¥§©§¦¨©©¦¦

oi` mb df mrhne .ziax xeqi` o`k oi` elyn lkdy oeiky ,ziaxd
meia oerxte d`eld xeqi`e oipne lwyn dcn xeqi` ezia ipa lv`
ly wecwce dctwd daeyg ozctwd oi` ely lkdy oeiky ,aeh
ick `l` dctwd meyn dpi` lxebd zlhd s`e ,oenn zwelg

.ewlg z` yi` lk zlawa mdn d`pw repnle mzeeydl
:dywne `xnbd dtiqenéëä éàziax ezia ipal exizdy jk m` ± ¦¨¦

lr ,ziax mrh onirhdl ick elyn lkdy oeikãâðk äìBãb äðî̈¨§¨§¤¤
äpè÷ äðî,`iaew meyn exeqi`yénðqitdl xzen didi [mb-] ¨¨§©¨©¦

oi`e ziad lra lyn lkdy oeik ,`iaew mrh onirhdl liaya mdnr
:`xnbd zvxzn .z`f zxqe` dpynd recne ,lfb o`kénð éëä ïéà¦¨¦©¦

,xzen ezia ipaa ok` ±åepzpynéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçyi ± §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
da zepyl yi jke ,dxqg `id eli`k dze` cenll,íò íãà ñéôî¥¦¨¨¦

äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðî eléôà ïçìMä ìò Búéá éða íòå åéðä¨§¦§¥¥©©ª§¨£¦¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨
:`xnbd zxxan .`iaew xeqi`l miyyeg `leàîòè éàîrecn ± ©©£¨

`ed mrhd :`xnbd zx`an ,miyyeg `lkeixacøîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©
áøziaxa ezia ipae eipal zeeldl xzeny ,lirl `xnbd d`iady ©

dlecb dpn lr mnr qitdl xzen mb jke ,ziax mrh onirhdl ick
.`iaew mrh onirhdl dphw cbpk

,dpynd ixacn wiecn :dpynd xe`iaa `xnbd dkiynnåéða íò¦¨¨
ïéà Búéa éða íòåla` ,zaya qitdl xzen ±àì íéøçà íòqiti §¦§¥¥¦¦£¥¦Ÿ

:`xnbd zx`an ,zeey zepnd m` elit` llk zayaàîòè éàî± ©©£¨
,xeq` recnkeixacìàeîL øîà äãeäé áøã`xnbd d`iady ± ¦§©§¨¨©§¥

lirl(`"r)oipne lwyne dcn meyn mixaer micitwnd dxeag ipay ,
yegl yie micitwn md ixd lxeb zeyrl mi`ay jezn o`k oke ,'eke

.lirl `xnbd dx`iay itke ,el` mixeqi` lr xearl e`eaiy
oicd ly `yixa x`eand] zaya ogleyd lr lxeb oic epcnl dk cr
zx`an dzr ,mixg` mr xeq`e ezia ipa mr xzeny ,[dpyna
dlecb dpn zeyrl oiekzi `ly calae' oicd ly `tiqd z` `xnbd
ixac z` `xnbd zx`an .lega lxeba wqery ,'dphw dpn cbpk

:dpyndìBça óà ,äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðîqitdl xzeny ¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨©©
øeñà ,íéøçàì,df ote`a mdl qitdlàîòè éàîeq` recn ±,x ©£¥¦¨©©£¨

àéae÷ íeMîoenn migipne mda miwgyny mvr ly zekizg ± ¦§¨
ef ixde ,oenna mdn cg` dkef mireaw millk itle ,oeaxira
,oenna dkfi `edy jk lr ezrc z` jneq cg` lky '`zknq`'
ezrca xnb `ly oeike ,dvxzn did `l ciqtiy rcei did eli`e
dvxzn o`k s`e .opaxcn lfb df ixde dpew dkefd oi` zepwdl

ala dpwn epi`e ,dlecb dpna dkfiy jk lr jneqy oeik lxeb lihdl
.opaxcn lfb df ixde ,mly

:dpyna epipylç ïéìéèîïéL[zelxeb-]'åëå ìòaeh meia miycwd §¦¦©¨¦©
.zepnd lr `l la`

:`xnbd zl`ey .'zepnd' od dn zx`an `xnbdéàîzpeek dn ± ©
dpynd.úBðnä ìò àì ìáà:`xnbd daiyná÷òé éaø øîà £¨Ÿ©©¨¨©©¦©£Ÿ

[døa] (äéøá)[dpa-]àì ìáà ,á÷òé úácoia zelxeb oilihn §¨§©©£Ÿ£¨Ÿ
mipdkdúBðnä ìòmiycw lyìBç ìLaeh mei axr ly ±íBéa ©©¨¤§

.áBè:`xnbd zl`eyàèéLtly miycwd lr zelxeb oilihn `ly §¦¨
:`xnbd zayiin .lenz`n xyt` didy oeik ,aeh mei axreäî©

àîéúc,xn`z `ny ±áéúëe ìéàBä(c c ryed)'ïäë éáéøîk Enòå' §¥¨¦§¦§©§¦§¦¥Ÿ¥
gkene ,mipdkk daixn ilra mdy jk lr l`xyi z` giken `iapd ±

jky oeike ,md daixn ilra mipdky o`kneléôàlrìBçc úBðî £¦¨§
énð,df mr df eaixi `ly ick zelxeb lihdl mdl xizp mb ±à÷ ©¦¨

ïì òîLîmdl xzed `le ,ok xacd oi`y dpynd epl drinyn ± ©§©¨
`l la` ,aeh mei ly zepn lr `l` daixn repnl ick lxeb lihdl
mei axrn z`f zeyrl did xyt`y oeik aeh mei axr ly zepnd lr

.aeh
xac `xnbd d`ian ,awri zac dxa awri iax ixac e`aedy ab`

:enyn sqep[døa] (äéøá) á÷òé éaø øîàå[dpa-]ìk ,á÷òé úác §¨©©¦©£Ÿ§¨§©©£ŸŸ
Bãé ìò Lðòð BøéáçLdn lr eyipriy `ed jexa yecwdn ywiay ± ¤£¥¤¡©©¨

,jk lr ellwy e` ,el dyryìL Búvéçîa BúBà ïéñéðëî ïéà¥©§¦¦¦§¦¨¤
.àeä Ceøa LBãwä©¨¨

:`xnbd zxxanïìðî,z`f epcnl okidnàîéìéà`edy xn`p m` ± §¨¨¦¥¨
áéúëc íeMî(ak-hi ak '` mikln)eilr xfbpy ,l`xyi jln a`g` lv` ¦¦§¦

e`ap mi`iap ze`n rax`e ,crlb zenx lr mx` mr dnglna zenl
,ef d`eap el xn` dlni oa edikin `iapde ,dnglna gilviy el
`av lke F`qM lr aWi 'd z` izi`x 'd xaC rnW okl xn`Ie'©Ÿ¤¨¥§©§©¨¦¦¤Ÿ¥©¦§§¨§¨
,zekf micnlne mipiniin el` ± 'Fl`nVnE Fpinin eilr cnr minXd©¨©¦Ÿ¥¨¨¦¦¦§Ÿ
a`g` ly epic xnbpy xg`le ,daeg micnlne mili`nyn el`e

,daeglãòìb úîøa ìtéå ìòéå áàçà úà äzôé éî 'ä øîàiå'©Ÿ¤¦§©¤¤©§¨§©©§¦Ÿ§¨Ÿ¦§¨
'äëa øîà äæå äëa äæ øîàiådfe df ote`a epzt` ip` xne` df ± ©Ÿ¤¤§Ÿ§¤Ÿ¥§Ÿ

.xg` ote`a xne`epzôà éðà øîàiå 'ä éðôì ãîòiå çeøä àöiå'©¥¥¨©©©£Ÿ¦§¥©Ÿ¤£¦£©¤
'åâå,dOA eil` 'd xn`Ieìk éôa ø÷L çeø éúééäå àöà øîàiå ©Ÿ¤¥¨©¨©Ÿ¤¥¥§¨¦¦©¤¤§¦¨

'ïë äNòå àö ìëez íâå äzôz øîàiå ,åéàéáðote` z` 'd laiw ± §¦¨©Ÿ¤§©¤§©¨¥©£¥¥
`ly] diezita gilvze ok dyrzy dl xn`e ,gexd dxn`y iezitd
edikin x`an el` mixaca ,[ok zeyrln xdfie iezit edf ik oiai
dlriy mi`iapd ze`n rax`n rnyy d`eapd xyt z` a`g`l
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äîexiag il dne `ed il.milret il xeky dil xn`c epiid exiagc `nipe :xn`z m`e

milret xeky` xninl ivn `l inp `ed 'it` ± exiag `ixi` i`n k"`c :l"ie !xgnl

ipelt jxkl exiagl xnel mc`l xzen l`eny xn` dcedi ax xn`w `l o`k crc .xgnl

`l ± ikd e`l `d ,jled oipbxea yi m`yc meyn `l` ± xgnl jled ip`:éáøåryedi

`id dgxw oa.,dgxw iexw r"xc yxtn yi

zexekac `xza wxta `ipzck .gxw didy)sc

mye .gp,(oinec l`xyi inkg lk :i`fr oa xn`

xne`e .dfd gxwd on ueg ,meyd ztilwk iptl

xn`ck ,ryedi enyy oa el dide ,r"x did dfy

r"x ly epa ryedi 'x l"` :zereayc `nw wxta

i`fr oa e`xwy dnc ;z"xl d`xp oi`e .r"xl

ezexwl epl oi` ± `nlra `zegicaa gxw r"xl

gxw dlr" '`py .`ed zepb oeylc ,dry lk ok

"gxw dlr)a a mikln.(onwl inp opixn`e)sc

.apw,(oa ryedi 'xl iwecv `edd dil xn`

didy ixd ?ied dnk d`pigxwl `kdn :dgxw

dlibna 'ixn` ,cere .gxw didy lr eze` dpbn

`xza wxt).gk sc,(oa ryedi iax z` iax l`y

.ipkxa ,iax :l"` ?'ek mini zkx`d dna :dgxw

oa ryedi 'x i`e .ini ivgl ribzy oevx idi :l"`

`yp `lc ol `niiw `de ± r"x ly epa dgxw

weqrl eilr laiwy cr reay `alk za r"x

dpy 'n :ixtq seqa `ipzc ,'n oa did f`e ,dxeza

eini lke ,l`xyi z` qpxit dpy 'n ,g"z yniy

`xza wxt oiyeciwa 'ixn`e .mipy k"w).ar sc:(

'x clep elit`e .iax clep r"x zn `ly cr

ik x`yp `l ± d`ypy dpey`x dpya ryedi

z` jxiay drya ryedi iaxe .r"xn mipy 't m`

'rn zegtay ,zegtd lkl mipy n"w oa did iax

zegtd lkl iax did f`e ,ekxan did `l dpy

,cere !mipy 'in wx ekxan did `l k"`e ± 'q oa

ixze ixq ixz ax ia wqry cr d`yp `ly d`xp

gxw oa ryedi iax didyk `vnp ,oipy ixqoa d

z"xl d`xp jkl !eini ivgn xzei iax did ± n"w

enyy did `pixg` yipi` `l` ,did r"x `lc

clepe ,gxw enk mc` my `ed dgxwe .dgxw

x"n .r"x ly epa ryedi 'x mcew daxd:øîåà
axrl inr cenrzy d`xpd exiagl mc`.

itl ,xeq` ± iebl la` ,exiagl `weecc :`"i

,d`xp epi`e .[dxin`] dze` zrcl [dyer] `edy

xedxde xeq` xeacc 'eyn `kd dil opixy `dc

x"n .l`xyi y"l ieb y"l [k"`] ,xzen:øåáéãå
xeq` in.xeaic opixycn `dc .dxezd on :'it

ixy `ziixe`cnc llkn ± devn ly:øîàå
zaya miiprl dwcv oiwqet `"x.dn :z"`e

ziac ediizlin iiez`l l"d `d iiez`l jixv

[f"ita] lld)`ztqeza,(dwcv miwqet oi` :ipzc

lr oikcyn oi`e ,dnezie mezi `iydl 'it`

lld ziae .i`ny zia ixac ± ea qx`il zewepizd

iaxc `zlin iiez`l dil `gipc :l"ve .oixizn

dwcv zwiqt opirny ded `l mzdnc ,xfrl`

`iydl `l` lld zia ixy `l `dc .miiprl
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àéáä ãàî ãàî" äøîàL :éøîàc àkéàå .àáäå ãBãî§§¨¥§¦¨§¨§¦¤¨§¨§Ÿ§Ÿ¥¦
øîà äãeäé áø øîà ."éì úôñeä äøézé eáøe" ."äcî àìa§Ÿ¦¨§©¦¨§©¦¨©©§¨¨©
ïépz øL÷å ,øëæ éøà ìò áëøL ãnìî :àaà øa äéîøé áø©¦§§¨©©¨§©¥¤¨©©£¦¨¨§¨©©¦
Bì ézúð äãOä úiç úà íâå" 'àpM äî íéi÷ì ,BLàøa§Ÿ§©¥©¤¤¡§©¤©©©¨¤¨©¦

."Bãáòì'éðúîøîàé àìå ,úaMa íéìòBt íãà øBkNé àì §¨§©§¦Ÿ¦§¨¨£¦©©¨§ŸŸ©
.íéìòBt Bì øBkNì Bøéáçì íãàíeçzä ìò ïéëéLçî ïéà ¨¨©£¥¦§£¦¥©§¦¦©©§

éLçî ìáà ,úBøét àéáäìe íéìòBt Bì øBkNìì àeä C,øBîL ¦§£¦§¨¦¥£¨©§¦¦§
éàkæ éðàL ìk :ìeàL àaà øîà ììk .Bãéa úBøét àéáîe¥¦¥§¨§¨¨©©¨¨Ÿ¤£¦©©

éLçäì éðà éàMø Y Búøéîàa.åéìò C'îbL"î (àèéLt) ©£¦¨©©£¦§©§¦¨¨§¨§¦¨
é÷úî .éBb øáç :àtt áø øîà ?Bøéáç L"îe àeäáø dì ó £¥¨©©©¨¨¥©§¦¨©

:éLààîéz eléôà :éLà áø øîà àlà !úeáL éBbì äøéîà ©¦£¦¨©§¤¨¨©©©¦£¦¥¨
øBëN" Bøéáçì íãà øîàé àì :ì"î÷ àä ,ìàøNé Bøéáç£¥¦§¨¥¨ŸŸ©¨¨©£¥§
ãBîòzL äàøðä" Bøéáçì íãà øîBà ìáà ,"íéìòBt éì¦£¦£¨¥¨¨©£¥£¦§¤¤©£
:àéðúc .äçø÷ ïa òLBäé éaøk Y épî 'éðúîe ?"áøòì énò¦¦¨¤¤©§¦©¦§©¦§ª©¤¨§¨§©§¨
?"áøòì énò ãBîòzL äàøðä" Bøéáçì íãà øîàé àìŸ©¨¨©£¥£¦§¤¤©£¦¦¨¤¤
äàøðä" Bøéáçì íãà øîBà :øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¨§¨¥¥¨¨©£¥£¦§¤
éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ?"áøòì énò ãBîòzL¤©£¦¦¨¤¤¨©©¨©©¨¨¨©©¦

øk äëìä :ïðçBéøa øa äaø øîàå .äçø÷ ïa òLBäé éa ¨¨£¨¨§©¦§ª©¤¨§¨§¨©©¨©©
áéúëc Y äçø÷ ïa òLBäé éaøc è"î :ïðçBé éaø øîà äðç̈¨¨©©¦¨¨§©¦§ª©¤¨§¨¦§¦
Y øeäøä ,øeñà Y øeaéc ;"øác øaãå Eöôç àBönî"¦§¤§§§©¥¨¨¦¨¦§
øîà éî :àáøì àðeä áø øa àçà áø déì éîø .øzeî¨¨¥¥©©¨©©¨§¨¨¦¨©
åàì øeäøä :àîìà ,øzeî øeäøä øeñà øeaéc ïðçBé 'ø©¨¨¦¨¦§¨©§¨¦§¨
:ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå .éîc øeaéãk§¦¨¥§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
úéaîe õçønä úéaî õeç Y øäøäì øzeî íB÷î ìëa§¨¨¨§©§¥¦¥©¤§¨¦¥

éðçî äéäå" ïðéòác ,íúä éðàL !àqkä.àkéìå ,"LBã÷ E ©¦¥¨¥¨¨§¨¥©§¨¨©£¤¨§¥¨
éòaéî àeää !"øác úåøò Ea äàøé àìå" áéúk éîð àëä̈¨©¦§¦§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨©¦¨¥

:äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøãëì déìøeñà íBøò éBb ¥§¦§©§¨§¨©©§¨²¨¨
ìàøNé 'éôà ,éBb àéøéà éàî .Bcâðk òîL úiø÷ úBø÷ì¦§§¦©§©§¤§©¦§¨£¦¦§¨¥
;øeñàc ìàøNé àéòaéî àì ;øîà÷ àéòaéî àì !?éîð©¦¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨¦§¨¥§¨
Y "íøNa íéøBîç øNa øLà" déa áéúëc ïåék éBb ìáà£¨¥¨¦§¦¥£¤§©£¦§¨¨
úåøòå" àø÷ øîà !éîð éëä àîéà .ì"î÷ ,éîc øétL àîéà¥¨©¦¨¥¥¨¨¦©¦¨©§¨§¤§©
áøå àcñç áø àäå !?øéñà éî øeaéãå ."eàø àì íäéáà£¦¤Ÿ¨§¦¦£¦§¨©¦§¨§©

:eäééåøz éøîàc àðeðîäøzeî Y äåöî ìL úBðBaLç ©§¨§¨§¦©§©§´¤§¤¦§¨¨
:øæòìà ø"àå .úaMa ïáMçì.úaMa íéiðòì ä÷ãö íé÷ñBt §©§¨©©¨§¤§¨¨¬§¦§¨¨¨£¦¦©©¨

é ø"àåLôp çewét ïéçwôî :ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷ò §©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©¤
é÷ñò ìò çwôì úBiñðk ézáì ïéëìBäå ,úaMa íéaø çewéôe¦©©¦©©¨§§¦§¨¥§¥¦§©¥©©¦§¥
ïéëìBä :ïðçBé ø"à éðîçð øa ìàeîL ø"àå .úaMa íéaø©¦©©¨§§¥©©£¨¦¨¨§¦
íéaø é÷ñò ìò çwôì úBà÷ìéqáìe úBàñ÷ø÷ìe úBàéèøèì§©§¥§¦§§¨§©¦§¨§©¥©©¦§¥©¦
ñøàéì úB÷Bðézä ìò ïéëcLî :äMðî éác àðúå .úaMa©©¨§¨¨§¥§©¤§©§¦©©¦¥¨¥

,"øác øaãå Eöôç àBönî" àø÷ øîà úeðneà Bãnììe øôñ Bãnìì ÷Bðézä ìòå ,úaMaéöôçE ©©¨§©©¦§©§¥¤§©§¨¨©§¨¦§¤§§§©¥¨¨£¨¤
YíéîL éöôç ,íéøeñàYäãeäé ø"à .ïéøzeîäî ìLå [Clî] ìL úBðBaLç :ìàeîL øîà £¦¤§¥¨©¦¨¦§¨¨©§¥¤§¤©¨§¤©

CëaY'Béäì ïéãéúòLå eøáòL úBðBaLç :ä"ðú .úaMa ïáMçì øzeîYClî ìL ,ïáMçì øeñà §¨¨§©§¨©©¨¤§¤¨§§¤£¦¦¦§¨§©§¨¤©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr pw sc zay(ycew zay meil)

ãBãî,adf ixpice zern,àáäålkn qn zgwel dzid laa oky §§¨¥
,oipn itl ekxck `le dcin itl sqkd z` zywan dzide ,zevx`d
,'dadcn' epiide .mzepnl lecb gxeh yiy zern daxd dyxcy itl

.`ade cecnéøîàc àkéàå,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie ± §¦¨§¨§¦
my lr 'dadcn' z`xwp laa ikàéáä ãàî ãàî äøîàLzern ¤¨§¨§Ÿ§Ÿ¨¥

,adf ixpiceäcî àìaelit`y zern daxd jk lk miraez eid oky §Ÿ¦¨
.`ad c`n ,'dadcn' epiide .mdl oi` dcin

lr l`ipc xtqa weqt zyxca xvpckeap oipr z` zniiqn `xnbd
l`ipc xtqa :ezlecb(cl-`l c)yprp xvpckeapy xg`l ik x`ean

aye [l`ipc ici lr enelg oexzt itk] dnda mipy ray dyrpe
gazyde ,ezeklnl eaiydy jk lr 'dl gayne jxan did ,ezeklnl

xn`e'éì úôñeä äøézé eáøe'(bl c my)dxizi dlecb el siqed 'dy , §©¦¨§©¦
,ztqezd idn `xnbd zx`an ,okl mcew el didy dn lráø øîà̈©©

à øa äéîøé áø øîà äãeäéáëøL ãnìî ,àaxvpckeapéøà ìò §¨¨©©¦§§¨©©¨§©¥¤¨©©£¦
ïépz øL÷å øëælecb ygp ±BLàøadix`d lyøîàpM äî íéi÷ì ¨¨§¨©©¦§Ÿ§©¥©¤¤¡©

,xvpckeap ly epehly lr d`eapa edinxil(e fk dinxi)ikp` dYre'§©¨¨Ÿ¦
,iCar laA Kln xS`pckEap ciA dN`d zFvx`d lM z` iYzpíâå ¨©¦¤¨¨£¨¨¥¤§©§©§¤©¤¤¨¤©§¦§©

'Bãáòì Bì ézúð äãOä úiç úà.dcyd zig lr hly dfa ik ¤©©©¨¤¨©¦§¨§

äðùî
zncewd dpyna(:gnw)ixhy z`ixw xeqi`l zkiiyd dkld dxkfp

zayd lr xn`py weqtdn zcnlpd zeheicd(bi gp diryi)FYcAke'§¦©§
ixhya d`ixw oky ,'xaC xAce Lvtg `FvOn LikxC zFUrn¥£§¨¤¦§¤§§§©¥¨¨
df weqtn cenll yi oke .zaya eivtga zewqrzd da yi zeheicd
meiq oky ,zaya dxeq` xeaic ici lr leg ivtga zewqrzd s` ik
`ian epzpyna .'Lvtg `FvOn' ezligz lr xfeg 'xaC xAce' weqtd§©¥¨¨¦§¤§§
zaya leg ivtga zxg` zewqrzd e` xeaic oipra zekld `pzd

.df weqtn zexq`pd
:zaya milret zexiky oic zx`an dpyndíéìòBt íãà øBkNé àìŸ¦§¨¨£¦

úaMaxear mdl oziy minc mekq milretl zaya mc` weqti `l ± ©©¨
,zaya xq`p eivtga weqird oky ,xgnl el eyriy zipelt dk`ln

xn`py meyn(my).'Lvtg `FvOn LikxC zFUrn FYcAke'åokàì §¦©§¥£§¨¤¦§¤§§§Ÿ
íéìòBt Bì øBkNì Bøéáçì íãà øîàé.zaya Ÿ©¨¨©£¥¦§£¦

:'jvtg `evnn' meyn xq`py sqep oic d`ian dpyndïéëéLçî ïéà¥©§¦¦
íeçzä ìòcr my oizndle zay megz seq cr zaya jlil xeq` ± ©©§

aexw `di zayd z`va ciny zpn lr ,zayd `vze meid jiygiy
lkei ea megzl ueg `vnpd mewnlå ,íéìòBt Bì øBkNìxeq` ok ¦§£¦§

liaya df ote`a jiygdlúBøét àéáäì`vnpd qcxtd on sehwiy §¨¦¥
jiygdl mb xeq` zaya ezeyrl xeq`d xac lky ,megzl uegn
`FvOn' weqtdn dxq`py ,`ed eivtga zelczydd llkae ,eilr¦§

.'Lvtgàeä êéLçî ìáàick megzd on z`vl aexw zeidlìøBîL ¤§§£¨©§¦¦§
m` zaya ezeyrl xzend xac `ed oky ,my mi`vnpd zexit

,megzd jeza zexitde,xzend xac jxevl jiygnykàéáîi`yx ± ¥¦
`iadle yelzl zay i`vena,Bãéa úBøétezpeek xwire li`ed ¥§¨

xzend xac `edy xenyl `l` jk jxevl dzid `l dkygda
.zaya

:zaya megzd lr dkygd oica llk d`ian dpyndàaà øîà ììk§¨¨©©¨
ìk ,ìeàLxacBúøéîàa éàkæ éðàLzaya xnel i`yx ip`y ± ¨Ÿ¤£¦©©©£¦¨

,zay i`venl ezeyrl ixkpl e` ixagléLçäì éðà éàMøåéìò C± ©©£¦§©§¦¨¨
le`y `a` zpeeke .eziiyr jxevl megzd lr jiygdl il xzen
x`azy itk ,mdilr jiygdl xzeny mixac cer siqedl df llka

`xnbd(.`pw oldl).

àøîâ
exiagl xnel xeq` oke ,zaya milret xekyl xeq`y dpyna epipy
dxin` xeqi`a yecigd z` zx`an `xnbd ,milret el xekyl

xekyl oi`y dpynd dxn` xaky xg`n :`xnbd zl`ey .exiagl
ik ,el xekyl exiagl xnel el oi` mby heyt ,zaya milret

àðL éàî (àèéLt)[dpey dn-]Bøéáç àðL éàîe àeädn ± §¦¨©§¨©§¨£¥
,xaca xeq`e ezenk l`xyi exiag s` `ld ,mdipia lcadd

'lWkn oYz `l xEr iptle' xeqi`a xaer `ed ixd el xne`yke`xwie) §¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
(ci hi:`xnbd daiyn .`pzd z`f eprinyd dn jxevle ,áø øîà̈©©

,àtt`ed dpyna xen`d exiagéøëð øáçixeqi`a xeq` epi`y ¨¨¨¥¨§¦
,xekyl el xnel l`xyil xeq` mewn lkny `pzd eprinyne ,zay

.'xac xace jvtg `evnn' meyn
:`xnbd dywné÷úîéMà áø dì óevexiz lr iy` ax dywd - ©§¦¨©©¦

meyn xeq`l yi 'jvtg `evnn' xeqi` `la s` `ld ,`tt ax ly
úeáL éøëðì äøéîàxac zeyrl ixkpl dxin` lr exfb minkg - £¦¨§¨§¦§

lirl iax dpy xak df oice ,zeay meyn zaya xeq`d(.`kw)ixkpa ,
.epzpyna jk lr xfg recne ,dak el mixne` oi` zeakl `ay

:`xnbd zvxznàîéz eléôà ,éMà áø øîà àlàm` elit` ± ¤¨¨©©©¦£¦¥¨
`ed dpyna xen`d 'exiag'y xn`z,ìàøNé Bøéáç`l mewn lkn £¥¦§¨¥

ik ,`ed xzein df oicy dywiïì òîLî à÷ àä`pzd eprinyn ± ¨¨©§©¨
`weecy ,eweic z` df oicaBøéáçì íãà øîàé àìyexitaøBëN ŸŸ©¨¨©£¥§

áøòì énò ãBîòzL äàøðä Bøéáçì íãà øîBà ìáà ,íéìòBt éì¦£¦£¨¥¨¨©£¥£¦§¤¤©£¦¦¨¤¤
zayd z`v xg`l il` `az m` d`xp eiykr ±ik mircei mdipye ,

df oi` eixaca z`f yxtn epi`y oeiky ,ezk`lnl exkyl ezpeek
.xzene xedxd `l` aeygépî ïéúéðúîexnel dxizny epzpyne ± ©§¦¦©¦

,diepy in zrck okkzrcäçø÷ ïa òLBäé éaø.jk xnel xiznd §©¦§ª©¤¨§¨
dgxw oa ryedi iaxe `nw `pz ewlgp da `ziixa d`ian `xnbd

:df oicaBøéáçì íãà øîàé àì ,àéðúc,zayaãBîòzL äàøðä §©§¨ŸŸ©¨¨©£¥£¦§¤¤©£
,áøòì énò.ezk`lnl exkyl ezpeek ik mircei mdipyy s`éaø ¦¦¨¤¤©¦

énò ãBîòzL äàøðä Bøéáçì íãà øîBà ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé§ª©¤¨§¨¥¥¨¨©£¥£¦§¤¤©£¦¦
,áøòì.enrh z` jenqa zx`an `xnbde ¨¤¤

:ef zwelgna dkld wqt d`ian `xnbdøîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©
äçø÷ ïa òLBäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaød`xpd' xnel xizny ©¦¨¨£¨¨§©¦§ª©¤¨§¨

d`ay dpynd z` iy` ax cinrdy itke ,'axrl inr cenrzy
.z`f wiicl

:dgxw oa ryedi iax ly enrh z` zx`an `xnbdøa äaø øîàå§¨©©¨©
äçø÷ ïa òLBäé éaøc déîòè éàî ,ïðçBé éaø øîà äpç øaxizny ©©¨¨©©¦¨¨©©§¥§©¦§ª©¤¨§¨

,'axrl inr cenrzy d`xpd' exiagl xnelEöôç àBönî' áéúëc¦§¦¦§¤§§
,'øác øaãåyie ,zaya leg ivtg ipipra xacl xeq`y o`kn epcnle §©¥¨¨

wx ik xnele hrnl `ay 'xac xace' oeyld ltkn cenlløeaéc¦
,øeñàla`,øzeî øeäøä'inr cenrzy d`xpd' xne`y df jkitle ¨¦§¨

.xzene xedxd df ixd ,yxetna dk`lnd oipr z` xikfn epi`y
:opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbddéì éîødywd ±àçà áø §¦¥©£¨

éî ,àáøì àðeä áø øa[ike-]øeäøä øeñà øeaéc ïðçBé éaø øîà ©©¨§¨¨¦¨©©¦¨¨¦¨¦§
,øzeîd`xpd' xnel xiznd dgxw oa ryedi iaxk wqt ok lre ¨

,'axrl inr cenrzyàîìàxaeqy gken ±øeaéãk åàì øeäøä ©§¨¦§¨§¦
éîc,xeaick aygp epi` xedxdy ±øîà äpç øa øa äaø øîàäå ¨¥§¨¨©©¨©©©¨¨©

øäøäì øzeî íB÷î ìëa ,ïðçBé éaø,dxez ixacaúéaî õeç ©¦¨¨§¨¨¨§©§¥¦¥
àqkä úéaîe õçønäiax xq`y jkne .sepihe qe`in zenewn mdy ©¤§¨¦¥©¦¥

ixd xedxd ik xaeqy gken `qkd ziaae ugxnd ziaa xedxd opgei
.xeaick `ed

:`xnbd zvxzníúä éðàLziaa xedxd oica my xacd dpey ± ¨¦¨¨
epi` xedxd ik xaeq opgei iaxy it lr s`y ,ugxnd ziaae `qkd

meyn `ed my xeqi`d oky ,xdxdl xqe` z`f lka ,xeaickcïðéòá §¨¦©
mda xn`py dn miiwziy jxvpy ±(eh bk mixac)éðçî äéäå''LBã÷ E §¨¨©£¤¨

didi mziipg mewn lky dxezd zctwd mrhe ,xgaene iwp ±
gkene ,dxez ixaca cinz mixdxdn l`xyiy meyn `ed ,dyecwa

,xedxdd lr s` xn`p xeqi`dy jknàkéìåziaa xdxdnde ± §¥¨
`ly zenewn x`ya la` ,df weqt miiwn epi` ugxnd ziaae `qkd
xaeqd opgei iax zrcl xq`p epi` ,xedxdd lr xeqi` xkfed
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milret xeky` xninl ivn `l inp `ed 'it` ± exiag `ixi` i`n k"`c :l"ie !xgnl

ipelt jxkl exiagl xnel mc`l xzen l`eny xn` dcedi ax xn`w `l o`k crc .xgnl

`l ± ikd e`l `d ,jled oipbxea yi m`yc meyn `l` ± xgnl jled ip`:éáøåryedi

`id dgxw oa.,dgxw iexw r"xc yxtn yi

zexekac `xza wxta `ipzck .gxw didy)sc

mye .gp,(oinec l`xyi inkg lk :i`fr oa xn`

xne`e .dfd gxwd on ueg ,meyd ztilwk iptl

xn`ck ,ryedi enyy oa el dide ,r"x did dfy

r"x ly epa ryedi 'x l"` :zereayc `nw wxta

i`fr oa e`xwy dnc ;z"xl d`xp oi`e .r"xl

ezexwl epl oi` ± `nlra `zegicaa gxw r"xl

gxw dlr" '`py .`ed zepb oeylc ,dry lk ok

"gxw dlr)a a mikln.(onwl inp opixn`e)sc

.apw,(oa ryedi 'xl iwecv `edd dil xn`

didy ixd ?ied dnk d`pigxwl `kdn :dgxw

dlibna 'ixn` ,cere .gxw didy lr eze` dpbn

`xza wxt).gk sc,(oa ryedi iax z` iax l`y

.ipkxa ,iax :l"` ?'ek mini zkx`d dna :dgxw

oa ryedi 'x i`e .ini ivgl ribzy oevx idi :l"`

`yp `lc ol `niiw `de ± r"x ly epa dgxw

weqrl eilr laiwy cr reay `alk za r"x

dpy 'n :ixtq seqa `ipzc ,'n oa did f`e ,dxeza

eini lke ,l`xyi z` qpxit dpy 'n ,g"z yniy

`xza wxt oiyeciwa 'ixn`e .mipy k"w).ar sc:(

'x clep elit`e .iax clep r"x zn `ly cr

ik x`yp `l ± d`ypy dpey`x dpya ryedi

z` jxiay drya ryedi iaxe .r"xn mipy 't m`

'rn zegtay ,zegtd lkl mipy n"w oa did iax

zegtd lkl iax did f`e ,ekxan did `l dpy

,cere !mipy 'in wx ekxan did `l k"`e ± 'q oa

ixze ixq ixz ax ia wqry cr d`yp `ly d`xp

gxw oa ryedi iax didyk `vnp ,oipy ixqoa d

z"xl d`xp jkl !eini ivgn xzei iax did ± n"w

enyy did `pixg` yipi` `l` ,did r"x `lc

clepe ,gxw enk mc` my `ed dgxwe .dgxw

x"n .r"x ly epa ryedi 'x mcew daxd:øîåà
axrl inr cenrzy d`xpd exiagl mc`.

itl ,xeq` ± iebl la` ,exiagl `weecc :`"i

,d`xp epi`e .[dxin`] dze` zrcl [dyer] `edy

xedxde xeq` xeacc 'eyn `kd dil opixy `dc

x"n .l`xyi y"l ieb y"l [k"`] ,xzen:øåáéãå
xeq` in.xeaic opixycn `dc .dxezd on :'it

ixy `ziixe`cnc llkn ± devn ly:øîàå
zaya miiprl dwcv oiwqet `"x.dn :z"`e

ziac ediizlin iiez`l l"d `d iiez`l jixv

[f"ita] lld)`ztqeza,(dwcv miwqet oi` :ipzc

lr oikcyn oi`e ,dnezie mezi `iydl 'it`

lld ziae .i`ny zia ixac ± ea qx`il zewepizd

iaxc `zlin iiez`l dil `gipc :l"ve .oixizn

dwcv zwiqt opirny ded `l mzdnc ,xfrl`

`iydl `l` lld zia ixy `l `dc .miiprl
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr pw sc zay(ycew zay meil)

åzepeayg,Cëa äî ìL,exary `l` ,jxevl eidy oebkøzeî §¤©§¨¨
ïáLBçìjka dn lye jln ly zepeaygy l`eny ixacke ,zaya §§¨

.zaya oayegl xzen
zepeayg oica ef `ziixa lr zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd
,zaya oayegl xeq` exary zepeaygy `ziixaa epipy :exary

eäðéîøe,epipy day zxg` `ziixan jk lr dywe ±ïéáLBçxzen ± §¦§§¦
zaya ayglïéëéøö ïðéàL úBðBaLç,zlreze jxev mda oi`y ± ¤§¤¥¨§¦¦

ïéëéøvL úBðBaLç ïéáMçî ïéàå,jxev mda yiy ±,ãöék .úaLa §¥§©§¦¤§¤§¦¦©©¨¥©
Bøéáçì íãà øîBà,zayaéúàöBä íéìòBt Cëå Ckjke jk ± ¥¨¨©£¥¨§¨£¦¥¦

izxky milretìò[liaya-].Bæ äãNxnel xzen okeïéøðéc Cëå êk ©¨¤¨§¨¦¨¦
ìò éúàöBäziipa,Bæ äøéczlrez el oi`e exar el` mixacy oeik ¥¦©¦¨

.eiykr oda aygny dnaBì øîàé àì ìáà[exiagl-]Cëå Ck £¨ŸŸ©¨¨¨
éúàöBä,ef dxice dcy lr xakàéöBäì ãéúò éðà Cëå Cëåmxear ¥¦§¨¨¨£¦¨¦§¦

jxev mda el yiy zepeayg el` ik ,dk`lnd milydl ick
exary zepeaygy x`ean `ziixad ly `yixay ixd .mixeq`e

.df ote` zxqe`y zncewd `ziixal dxizq efe ,oayegl xzen
:envr oywnd lr dywne `xnbd zxfegéîòèìeC,jzhiyle ± §©§¨

,exary zepeaygd lk z` xeq`l dpey`xd `ziixad zpeeky
,ziywd jkitleàôeb àéä Cì àéL÷`ziixad jl dywz ± ©§¨¨¦¨

,exary zepeayg aygl dxq` `yixa ixdy ,dnvr dpey`xd
zepeayg epiidc jka dn ly zepeayg aygl dxizd `tiqa eli`e

,exaryàlàjziiyew ayiizz s` jkae] wlgl yi gxkda ± ¤¨
,[dipyd `ziixadnàäly `yixa mixen`d exary zepeaygd ± ¨

ote`a `ed ,xeqi`l dpey`xd `ziixaddéab àøéâàc àøâà àkéàc§¦¨©§¨©£¦¨©¥
,lkd mdl rxt `l ik ,mlyl eilr lhend milret xky yi oiicry ±

e .eaygl el xeq`e el jxvp xary oeaygd aeyig jkleàä± ¨
zepeayg oke ,`ziixad ly `tiqa mixen`d jka dn ly zepeayg

ote`a `ed ,xzidl dipyd `ziixaa mixen`d exaryàøâà àkéìc§¥¨©§¨
déab àøéâàcrxt xak oky ,mlyl eilr lhen milretd xky oi`y ± ©£¦¨©¥

.mixzen md jkl el` zepeayga jxev el oi`e ,maeg lk mdl
:dpyna epipyïéëéLçî ïéà`iadle milret xekyl megzd lr ¥©§¦¦

.zexit
an `xnbd:zaya xeq`d xedxd oipra dyrn d`iäNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤

õøt Bì äöøôpL ãçà ãéñça[xcba dvxt-],eäãN CBúad`xe §¨¦¤¨¤¦§§¨¤¤§¨¥
,zaya ef dvxtCìîðåezrca oc ±,äéìòcvikdøãBâì.zayaåxg` §¦§©¨¤¨§§¨§

jkàeä úaML økæð,meid dxcebl aygy ezaygna `hgeòðîðå ¦§©¤©¨§¦§©
døãb àìå ãéñç BúBàitl envr z` qpw ik ,mlerl ef dvxtl ¨¦§Ÿ§¨¨

`edy xeaq didy bbeya jk aygy it lr s` ,zaya dxcebl aygy
dkf df xkyae .legBa äúìòå ñð Bì äNòðå[dvxtd mewna±]óìö §©£¨¥§¨§¨§¨

,milke` ipin dyly yi eizexita xy` mitpr axe lecb oli` ±
.dil`n dxecb dvxtd z`vnpe ,oialele oiqixtw zepeia`esqepa

y dkfäpnî,slvd on ±.Búéa éLðà úñðøôe Búñðøt äúéä ¦¤¨¨§¨©§¨¨©§¨©©§¥¥
`iapa xn`p(bi gp diryi)zFUrn FYcAke 'ebe Llbx zAXn aiWY m`'¦¨¦¦©¨©§¤§¦©§¥£

jvtg `evnn' xn`pdn cenll yie .'xaC xAce Lvtg `FvOn LikxC§¨¤¦§¤§§§©¥¨¨
xeaic s`e .zaya xeq` leg ivtg ziiyr ea yiy xeaic ik 'xac xace
xgnl dyriy envr lr xne`y oebk ,leg ivtgl zlrez ea oi`y
,leg ly xeaic `edy iptn xq`p ,zaya dxeq`d zipelt dk`ln

lirl eyxce(:biw)ly jxeack zay ly jxeac `di `ly' 'xaC xAce'§©¥¨¨
.'leg

dywne ,el` mixeaica xzid ote` yiy l`eny ixac d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .epzpynn eilrøzeî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨

Bøéáçì øîBì íãàì,zayaéðBìt Cøëìzay megzl uegnyéðà §¨¨©©£¥¦§©§¦£¦
øçîì CìBäiptn ,zaya xeq`d xac `edy s`Lé íàLeid eli` ± ¥§¨¨¤¦¥

ïéðâøealka ,jxk eze`l cr xirl uegn [mixney ly mitixv] ± §¨¦
,dn` mirayCìBäici lry .jxkl dnvr zaya jlil xzen did ± ¥

dlek dnvr xirde ,zg` xirl miaygp xirde jxkd oipbxead

dpwz yi ef dkildy oeike .oinegz oiprl zen` rax`k daeyg
.oipbxea oi`yk s` dxne`l xzen ,oipbxea ici lr zaya dxizdl

yi ,zaya xzid cv el yiy xaca dxin` xizdy l`eny ixacn
oic oky ,df ote`a zxzen megzd lr dkygdd s` ik cenll
le`y `a`' epzpyna epipyy itk dfa df miielz dxin`de dkygdd
dywn jkle ,'eilr jiygdl ip` i`yx ezxin`a i`kf ip`y lk xne`
:`xnbd dywn .dkygd oica zwqerd epzpynn l`eny lr `xnbd

ïðz,epzpynaàéáäìe íéìòBt øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà §©¥©§¦¦©©§¦§£¦§¨¦
,úBøétxeq`y xac lky meyn `ed xeqi`d mrh ik x`azpe ¥

,dywe .eilr jiygdl xeq` zaya ezeyrlàîìLaxeqi`d ± ¦§¨¨
liaya jiygdl'íéìòBt øBkNì'meyn ,oaenøâà éöî àì úaLác ¦§£¦¦§©¨Ÿ¨¥¨©

,zaya mxkeyl xizdl dpwz oi` ixdy ±àlàjiygdl xeqi`d ¤¨
liaya'úBøét àéáäì'meyn m`iadl xeq` zayay s`y ,dyw §¨¦¥

xeqi` oke ,zeyxl zeyxn d`vede miaxd zeyxa lehlh xeqi`
mewn lkn ,oinegzàîéì,df xeqi`l xzid yiy xn`z -Lé íàL ¥¨¤¦¥

úBvéçî íL,zexitd mewn cre enewnn zetiwndàéáîxzen did ± ¨§¦¥¦
myke ,zg` zeyxl lkd zeaiygn zevigny ,zaya m`iadl
jiygdl xizdl yi jk dpwz yiy ote`a dxin` l`eny xizdy

.df ote`a
'zexit `iadl' oica mb :`xnbd zvxzndì úçkLîdz` `ven ± ©§©©¨

epiide ,dpynd dxaic eae ,dpwz el oi`y ote`,íéøaeçîä úBøéôa§¥©§¨¦
liaya jiygi `l jkitle ,zaya mzyilz xizdl dpwz oi`y

.m`iadle mylzl
:l`eny lr zeywdl dkiynn `xnbdàéòLBà éaø éðúäå`lde ± §¨¨¥©¦©§¨

,`ziixa dpy `irye` iaxíeçzä ìò ïéëéLçî ïéàliayaàéáäì ¥©§¦¦©©§§¨¦
,L÷å ïáz,dyweàîìLaoiprl xacd oaen ±L÷jiygdl xeq`y ¤¤¨©¦§¨¨©

y meyn ,ez`ad xeardì úçkLîdpwz oi`y ote` dz` `ven ± ©§©©¨
oebk ,zaya e`iadløaeçîa,zaya exvwl xeq`e xaegn ywdy ± ¦§¨

ïáz àlà,lehlh xeqi` `l` eilr oi`e `ed yelzyúçkLî éëéä ¤¨¤¤¥¦©§©©
dìxeq`ye zaya e`iadl dpwz oi`y ote` `ven dz` j`id ± ¨

.zevign ici lr dpwz el yi ixd ,eliaya jiygdl
:`xnbd zvxzndxen` `ziixadàéøñ àðáéúagexqe aewx oaz ± §¦§¨©§¨

m` s` oky ,xzida e`iadl dpwz oi`y ,dnda lk`nl ie`x epi`y
.'dvwen' meyn elhlhl xeq` zevign yi

:oldl dpynn l`eny lr zeywdl dtiqen `xnbdòîL àzdi`x ¨§©
oldl dpyna epipy .l`eny ixack `ly(.`pw),ïéëéLçîxzen ± ©§¦¦

jiygdlíeçzä ìòickçwôìxxale xewgl ±é÷ñò ìò[ikxv-] ©©§§©¥©©¦§¥
.únä é÷ñò ìòå älë:`xnbd zwiicnúîå älë é÷ñò ìòzeevny ©¨§©¦§¥©¥©¦§¥©¨¨¥

mdïéàlirl `xnba yxcp oky ,jiygdl xzen ok` ±(`"r)'jivtg' ¦
gwtl ick la` ,miny ivtg `le mixeq`øçà é÷ñò ìòxacy ©¦§¥©¥

,`ed zeyxdàìzxzeny dnvr dk`ln dze` mby rnyne .jiygi Ÿ
dywe ,xg`a dxeq` zne dlkaàîìLajka zpaen dpynd ± ¦§¨¨

ikxv xear jiygdl zxqe`yälëc àéîec øçàdnecd ote`a ± ©¥§¨§©¨
oky ,mxear jiygdl xzeny dlk ikxvldì úçkLîdz` `ven ± ©§©©¨

`ede ,zaya exizdl dpwz oi`y dlk ikxva ote`àqà déì àæâéîì§¦§¨¥©¨
,dlkl dteg mdn zeyrl milibx eidy ,qcd itpr zyilz ±
dliaya jiygdl xzeny dpynd ixac cinrdl ozip ef dk`lnae

,ylez xeqi` xizdl zaya dpwz oi` oky ,xg`l `le `weecàlà¤¨
d iwqr''úîdpynd dhwpyeäéð éàîdxzedy dk`lnd `id dn ± ¥©¦

`id ef dk`ln gxkda ,ekxevl `weecïéëéøëúå ïBøà Bì àéáäìitk §¨¦¨§©§¦¦
my dpynd jynda yxetny(.`pw),éðz÷ådpyna epipye -'úî'ïéà §¨¨¥¥¦

,xzen zn jxevl `weec ±ìáàliayaàì øçà`iadl ick jiygi £¨©¥Ÿ
,eilkådywéànà,xeq` recn l`eny ly ezhiyl ±àîéìxn`z ± §©©¥¨

iptn xizdlíL Lé íàL[enewn cre milkd mewnn-],úBvéçî ¤¦¥¨§¦
àéáîxizdl yi df xeqi`l dpwz yiy oeiky ,dnvr zaya elit` ¥¦

.zevign oi`yk elit` jiygdl el
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המשך בעמוד בסה

ezny ina cenr pw sc ± iyily wxtzekxa

Cëa äî ìLå.df oipaA iz`vFd Kke KM :oFbM .ExarW `N` ,KxFvl Eid xaMW oFbM: §¤©§¨§¤§¨¨§¤¤¨¤¨§§¨§¨¥¦§¦§¨¤
eøáòL úBðBaLç.`NW eilr milrFRd xkU oiicrW ,ixnbl Exar `lC Dl iwFn oOwl ¤§¤¨§§©¨¥¨§Ÿ¨§§©§¦¤£©¦§©©£¦¨¨¤Ÿ

KkA dn lWe .odl Fpzp-eilr milrFR xkU oi`e ,ixnbl ExarW:éúàöBä Cëå Ck. §¨¨¤§¤©§¨¤¨§§©§¦§¥§©£¦¨¨¨§¨¥¦
Exar :`nl`-oixYEn:àôeb àéä Cì éL÷z.ExarW ipzw `Wix `ziiOw `ziixA ©§¨¨§¨¦¦§¥¨¦¨¨©§¨©¨§¨¥¨¨¨¥¤¨§

oixYEn KkA dn lW ipzw `tiqe ,oixEq`- £¦§¥¨¨¨¥¤©§¨¨¦
Exar EpiidC:óìö.oli`lraE ,`Ed lFcB §©§¨§§¨¦¨¨©©

Wi lkF` ipin dylWE ,dAxd mitpr£¨¦©§¥§Ÿ¨¦¥¤¥
:eizFxitAoialEle oiqixtw zFpFia`:Lé íàL §¥¨¤§©§¦¦§¨¦¤¦¥

ïéðbøea.rndO` 'rldO` '-'it` KlFd §¨¦¥©¨§©¨¥£¦
xird lke ,zg` xirM aEWg lMdW ,zAWA§©¨¤©Ÿ¨§¦©©§¨¨¦

cMoiaExirA opixn`cM ,zFO` ').`k sc.(oeike §©¦§¨§¦©§¥¦§¥¨
zAWA dpTY ici lr xYid Fl WIW xaC `EdC§¨¨¤¥¤¥©§¥©¨¨§©¨

-mW oi`W mFwnA ENit` FxnF`l xYEn¨§§£¦§¨¤¥¨
xYidd:íéøaeçîä."`W`ovSwli"r zAWA ©¤¥©§¨¦¤§©§¨§©¨

dpTY mEW:L÷.zFapf,milFAXd`"ivxhy`: ©¨¨©©§©¦¦
aàðáéúàéøñ.,`ian Fpi` zFSign Wi 'it`W §¦§¨©§¨¤£¦¥§¦¥¥¦

`Ed dvwEnC mEXn:ïéà úîe älk é÷ñò ìò. ¦§§¤©¦§¥©¨¥¦
ivtgC'it` ,xg` iwqr lr la` .od minW §¤§¥¨©¦¥£¨©¦§¥©¥£¦

dNkC `inEC-`l:àéîec øçà àîìLa §¨§©¨Ÿ¦§¨¨©¥§¨
dì úçkLî älëc.oFbM ,KiWgdl xEq`C §©¨©§©©¨§¨§©£¦§
xAEgnd on KFzgl:æâéîìàñà dì.EcarC ©£¦©§¨§¥©¨¨¨§¨§

`q`C `ppB Dl`zNkl:éàî úî é÷ñò àlà ¨§¨¨§¨¨§©¨¨¤¨¦§¥¥©
àéä.oFx`C d`ad,oikixkzexg`l i`O`e ¦£¨¨§¨§©§¦¦§©©§©¥

`ian zFSign mW Wi m`e li`Fd :`nil ?`l: Ÿ¥¨¦§¦¥¨§¦¥¦
àîéìb déì æâéîì.oi`C ,oikixkY Fl oTzl §¥©¥§¦¨§©¥©§¦¦§¥

llM mFId xaCl xYid:àìc â"òàåìécáà. ¤¥©¨¨©§¨§§¨©§¦
zFxiR `ianE ipzwC ,DOYn 'ipznC `tiQ ©̀¥¨§©§¦¦©©§¨¨¥¥¦¥

FciAovvFwldlCad `lA xAEgnd on:ïéa §¨§§¨¦©§¨§Ÿ©§¨¨¥
eðL úBzébä.dcVA qFM `Mi`C:ïéa ìécánä ©¦¨§¦¨©¨¤©©§¦¥
ìBçì LãB÷.z` zFEll ,`nlrA `xMidl ¤§§¤¥¨§¨§¨§©¤

KlOd:ïéëøBö ïðéãáòå.oikxan Ep` KM xg`e ©¤¤§¨§¦©§¦§©©¨¨§¨§¦
.dlCadC dxEnB dkxA qFMd lri`C y"ke ©©§¨¨§¨§©§¨¨§§¦

liCa`xfFge ,eikxv zFUrl xYEn dNtYA ©§¦©§¦¨¨©£§¨¨§¥
liCanEqFMd lr:eïðéúlñîéúìéñ.oiahFg ©§¦©©§©§¦©¦§¥§¦
mivr:àéiäà.`llM iEWnE ,i`w:àîéð éà ¥¦©©¨¨¥§©¥§¨¨¦¥¨

àLéøà.`A` iz`we ,`xEQi`l w"z ipzwC ©¥¨§¨¨¥§¦¨§¨¨¥©¨
`llkC k"` .`llM DA DiEEWl lE`Ẅ§©¥¨§¨¨¦§¨¨
i`Mf Fpi`W lM :`icdA xninl l"d ,`xEQi`l§¦¨§¥©§¤§¨¨¤¥©©
Fxiagl xnFl i`Xx Fpi`W EN` oFbM ,dxin`A©£¦¨§¥¤¥©©©©£¥
i`vFnl zFxiR il `ad F` milrFR il xFkU§¦£¦¨¥¦¥§¨¥

zAW-Dil irAin ,KiWgdl i`Xx Fpi`:àlà ©¨¥©©§©£¦¦¨¥¥¤¨
àôéñà
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ïéàåzexit `iadle milret xekyl megzd lr oikiygn.lr `wec rnyn `zyd

:iaxl dywe .'exit `iadle 'ilret xekyl oikiygn ± megzd jeza la` ,megzd

"oiaxrn lka" 't seqac):g"lc oiaexir(.dkixv dn rcil edcy jezl mc` jldi `l :`ipz

`xkpin mzdc :iax xne`e !cin ugxnl qpkiy ick dpicn gzt lr mc` liihi `l ,ea `veik

cin ugxnl qpkil `l` liihn epi`c ,`zlin

zeidl milibx dpicn gzt lry ,zayd xg`

dlibnc w"ta 'ixn`ck .ze`vgxn):e sc('d :

` `kd la` .dnegl ueg oyr zelrn ze`noi

xekyl jiygnd megzd jeza k"k dgked

.mzd ipyn `peeb i`d ike ,zexit `iadle milret

x"n:ìáàzexit `iane xenyl `ed jiygn

ecia.rnyn qxhpewd yexit jezn

.dpynd hyt rnyn oke .megzl ueg xenyl

xzen :'nba l`eny xn`c `dn iaxl dywe

jled ip` ipelt jxkl exiagl xnel mc`l

megzd lr oikiygn oi` :opz ,jixte .xgnl

diteb oizipzn `zyde .'ek milret xekyl

,l`enyc dizeek `zlin `gkenc ,dil iywiz

ip`y lk ,le`y `a` xn` llk :`tiqa ipzwcn

`we .eilr jiygdl ip` leki ± ezxin`a i`kf

.jiygdl xzen ± xnel xzeny dnc 'nba yxtn

± megzl ueg xenyl jiygdl opixycn ,k"`e

,xgnl jled ip` megzl ueg xninl ixy `nl`

i`n rcei ipi`e .l`enyk epiide ,`ilz `da `dc

,xity `iz` 'ipzn ± l`enyc e`l i`c ;`iyw

xnel mc`l xzen `di `ly xac jl oi` :`"dc

dpa` e` xgnl milret xeky` 'it`e ,envr lr

`weec `pin` dedc ,zaya xnel leki df oipa

± xgnl milret il xeky xnel xeq` exiagl

dn lk xnel leki envr lr la` .ezxin` ipdnc

le`y `a` ilz ike .ezxin` ipdn `lc ,dvxiy

dxeq` yic ,exiagl dxin`a n"d ± dkygdd

jixt ± l`enycl `zi` m` la` .zxzen yie

`l` ,envr lr elit` zexin` lk xq`c ,xity

`nrh meyn .xgnl jled ip` ipelt jxkl `weec

oeik :jixt `zyde .jled ± oipbxea my yi m`yc

meyn `l` ,dil zxq` ded `nrh i`d e`l i`c

inp 'ipzn k"` ,dil zixy `weec `nrh i`d

.`ian zevign yi m`y ,zexit `iadl ixzyz

l"p:

êøëìjled ip` ipelt.`ixi` i`n :dniz

jl :xnel leki inp exiagl elit` ,`ed

xn`wc ,`nrh i`dn xgnl ipelt jxkl il

il xeny exiagl xnel onwl l`eny ixycn

lekiy y"k ± zaya elit` jnegzay zexit

mzd ip`yc yxtl oi`e .xgnl il xeny xnel

xeny exiagl xnel leki oi` la` ,enegza ody

elit`y `ed d`xpc ± jnegzl uegy zexit il

`lc :l"ve .jiygdl xzeny oeikn ,xnel leki df

xgnl ipelt jxkl il jl :xnel leki exiagl oicd `edc ± jled ip` ipelt jxkl `wec l`eny hwp:

àîìùádl zgkyn xaegna yw.lirl xn`ck ,dnda lk`nl ie`x epi` `dc ,dvwen mrhn xninl n"ed p"d).`nw sc:(,xn`w `zeax `l` .'ek eprprpi `l dhnd b"ry ywd

dl zgkyn xaegna elit`c:øáåçîádl zgkyn.,ux`d on wpei epi` yaiy oeik ,dyilz xeqi` ea oi` ± ux`l xaegny b"r`c ,dl hwp dyilz meyn e`lc :iax xne`

"ahexde xerd" wxt oilega gkenck)mye :fkw sc,(rnyn oke .`l ± eyai la` ,ewnv `weec .z`hg aiig ± zaya dpnn ylezde ,oilke` z`neh oi`nhn ± odia`a ewnvy mip`z :xn`c

oiyler ylezd :lirl xn`ck ,rwxw ietii xeqi` meyn epiid ± dl zgkyn xaegna `kd xn`wc `de .xaegnk llk epic oi`e ,oilke` z`neh `nhn ± odivwere od eyaic `ibeqd lka

"dpead" wxta ,z`hg aiig zaya).bw sc lirl.("oilitz `vend" wxta jixtc `de):w sc oiaexir(ixiinc :iax xne` ± dyilz xeqi` yaia yiy rnyn ,ixit ixzp `w `d yai oli``

odivwer `le od eyaia mzd:àðáéúá`ixq."jiygdy in" wxt onwl xn`c `de):dpw sc(:iax xne` !dndal ifgc rnyn `ixq `paza dl iwene dnda iptl `zqtq`e oaz oikxtn

i`d ilek 'ixq `lc oebk ixiinc:àìàoikixkze oex` el `iadl edip i`n zn.dcpa ogky`ck znl `q` `iadl oilibx eidy `q` dil fbinl xn`w `l i`n` :dniz).fl sc(xeeyc

x"n .`icda 'ipzna ipzwck ,oikixkze oex` l"v k"r :l"ie !`qxrl `qxrn `q`:
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Cëa äî ìLåYúBðBaLç ïéáLBç :eäðéîøe .ïáLBçì øzeî §¤©§¨¨§§¨§¦§§¦¤§
,ãöék .úaMa ïéëéøvL úBðBaLç ïéáMçî ïéàå ,ïéëéøö ïðéàL¤¥¨§¦¦§¥§©§¦¤§¤§¦¦©©¨¥©
,Bæ äãN ìò éúàöBä íéìòBt Cëå Ck :Bøéáçì íãà øîBà¥¨¨©£¥¨§¨£¦¥¦©¨¤
Ck :Bì øîàé àì ìáà .Bæ äøéc ìò éúàöBä ïéøðéc Cëå Ck̈§¨¦¨¦¥¦©¦¨£¨ŸŸ©¨

éîòèìe !àéöBäì ãéúò éðà Cëå Cëå ,éúàöBä CëåàéL÷ ,C §¨¥¦§¨§¨£¦¨¦§¦§©§¦©§¨
àä ,déab àøéâàc àøâà àkéàc àä ,àlà !àôeb àéä Eì§¦¨¤¨¨§¦¨©§¨©£¦¨©¥¨

Y:ïðaø eðz ."ïéëéLçî ïéà" .déab àøéâàc àøâà àkéìc§¥¨©§¨©£¦¨©¥¥©§¦¦¨©¨©
Cìîðå ,eäãN CBúa õøt Bì äöøôpL ãçà ãéñça äNòî©£¤§¨¦¤¨¤¦§§¨¤¤§¨¥§¦§©
àìå ãéñç BúBà òðîðå ,àeä úaML økæðå ,døãBâì äéìò̈¤¨§§¨§¦§©¤©¨§¦§©¨¦§Ÿ
Búñðøt äúéä äpnîe óìö Ba äúìòå ,ñð Bì äNòðå .døãb§¨¨§©£¨¥§¨§¨§¨¦¤¨¨§¨©§¨¨
íãàì øzeî :ìàeîL øîà äãeäé ø"à .Búéa éLðà úñðøôe©§¨©©§¥¥§¨¨©§¥¨§¨¨
Lé íàL ,"øçîì CìBä éðà éðBìt Cøëì" Bøéáçì øîBì©©£¥¦§©§¦£¦¥§¨¨¤¦¥

ïéðbøeaYøBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà :ïðz .CìBä §¨¦¥§©¥©§¦¦©©§¦§
íéìòBt øBkNì àîìLa .úBøét àéáäìe íéìòBtYúaLác £¦§¨¦¥¦§¨¨¦§£¦¦§©¨

úBøét àéáäì àlà ,øâà éöî àìYíL Lé íàL :àîéì ¨¨¥¨©¤¨§¨¦¥¥¨¤¦¥¨
úBvéçîYéðúäå .íéøaeçîä úBøéôa dì úçkLî !àéáî §¦¥¦©§©©¨§¥©§¨¦§¨¨¥

;L÷å ïáz àéáäì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà :àéòLBà 'ø©©£¨¥©§¦¦©©§§¨¦¤¤¨©
L÷ àîìLaYéëéä ,ïáz àlà .øaeçîa dì úçkLî ¦§¨¨©©§©©¨¦§¨¤¨¤¤¥¦

íeçzä ìò ïéëéLçî :ù"ú .àéøñ àðáéúa ?dì úçkLî©§©©¨§¦§¨©§¨©§¦¦©©§
úîe älk é÷ñò ìò .únä é÷ñò ìòå älk é÷ñò ìò çwôì§©¥©©¦§¥©¨§©¦§¥©¥©¦§¥©¨¥

Yøçà é÷ñò ìò ,ïéàYälëc àéîec øçà àîìLa .àì ¦©¦§¥©¥¨¦§¨¨©¥§¨§©¨
àéáäì ?eäéð éàî úî àlà .àñà déì àæâéîì :dì úçkLî©§©©¨§¦§¨¥¨¨¤¨¥©¦§¨¦

ïéëéøëúå ïBøà BìYúî :éðú÷åYøçà ìáà ,ïéàY.àì ¨§©§¦¦§¨¨¥¥¦£¨©¥¨
'Bvéçî íL Lé íàL :àîéì ?éànàåYéîð úî !àéáî §©©¥¨¤¦¥¨§¦¥¦¥©¦

dì úçkLîYâ"òàå ."ïéëéLçî ìáà" .àîéìb déì àæâéîì ©§©©¨§¦§¨¥§¦¨£¨©§¦¦§
éaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø øîàäå !?ìécáà àìc§¨©§¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¦§¦©¦
íãB÷ åéöôç äNòiL íãàì Bì øeñà :á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¨§¨¨¤©£¤£¨¨¤

àîéz éëå !ìécáiLYäãeäé áø øîàäå ,älôza ìéãáàc ¤©§¦§¦¥¨§©§¦©§¦¨§¨¨©©§¨
:ìàeîL øîàéøö älôza ìécánä.ñBkä ìò ìécáiL C ¨©§¥©©§¦©§¦¨¨¦¤©§¦©©

éz éëåàîY!?àkéà éî äãOa ñBk ,ñBkä ìò ìéãáàc §¦¥¨§©§¦©©©¨¤¦¦¨
ïðéøîà àáøòîa :éLà áøì àaà 'ø ì"à .eðL úBzébä ïéa :àáøc dén÷ éîà øa ïúð éaø àîbøz©§§¨©¦¨¨©©¦©¥§¨¨¥©¦¨©©¨§©©¦§©©§¨¨§¦©
øîà äåä àðäk áø éa àðéåä ék :éLà áø øîà .ïéëøBö ïðéãáòå ,"ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä" :éëä̈¦©©§¦¥¤§§¨§¦©§¦¨©©©¦¦¨¥¨¥©¨£¨£¨¨©
:(eäì àéòaéà) .'åëå éðàL ìk ìeàL àaà øîà ììk .éúìéñ ïðéúlñîe "ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä"©©§¦¥¤§§©§¦©¦§¥§¨¨©©¨¨Ÿ¤£¦¦©£¨§
,"úBøét àéáäì íéìòBt øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà" éà÷ àLéøà àîéìéà ?àéiäà ìeàL àaà©¨¨©©¨¦¥¨©¥¨¨¥¥©§¦¦©©§¦§£¦§¨¦¥
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קסי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fnw sc zay(iriax meil)

.dhigq icilíãà éða äøNò ìáàevgxyúéèðeìàa ïéâtzñî £¨£¨¨§¥¨¨¦§©§¦©£§¦
ïãéa ïúBà ïéàéáîe ,íäéìâøå íäéãé íäéðt úçàyyg oi`e ©©§¥¤§¥¤§©§¥¤§¦¦¨§¨¨

cg`e miax mdy oeik mrhde .min daxd da ebtqpy s` dhigql
.dxeq` dhigqdy exiagl xikfi

:dpynd dtiqenïéëñ,sebd lr zaya onyïéLîLîîemitytyne ± ¨¦§©§§¦
,d`pdl cia sebd z`ïéìnòúî àì ìáàz` gka mitytyn oi` ± £¨Ÿ¦§©§¦

,sebdïéøøbúî àìåedfy meyn ,zcxbna sebd z` micxbn oi`e ± §Ÿ¦§¨§¦
e .legc `caerì ïéãøBé ïéàenyy xdpïéNBò ïéàå .àîéãøB÷ ¥§¦§§¦¨§¥¦

ïéæéåè÷étà,d`wdl minxeb oi`e ±ïèwä úà ïéávòî ïéàåoi` ± ©¦§§¦¦§¥§©§¦¤©¨¨
,clepy wepiz ly ezxcy zeilege eizenvr z` miayiine mipwzn

,mrhd x`eai `xnbaeïéøéæçî ïéàåenewnløáMä úàmvr ly §¥©£¦¦¤©¤¤
oke .oipnnq zwigy zxifb meyn xeq` d`etx ea yiy lky ,dxaypy

,Bìâøå Bãé ä÷øôpL éî,dnewnn d`vi mvrdy xnelkíôøèé àì ¦¤¦§§¨¨§©§Ÿ¦§§¥

ïðBöaxkipy meyn ,mippev mina lbxd e` cid z` sytyi `l ± §¥
,d`etx jxevl z`f dyeryàtøúð íàå Bkøãk àeä õçBø ìáà£¨¥§©§§¦¦§©¥

àtøúð.d`etxl z`f dyery xkip `ly meyn ¦§©¥

àøîâ
:`xnbd zwiicn .'eke `ixah inae dxrn ina ugexd :dpyna epipy

éðz÷y epcnll ,cgi mdipy z` dazk dpynd ±éîdàéîec äøòî ¨¨¥¥§¨¨§¨
àéøáè éîc,`ixah inl minec ±äøòî éî óà ïénç àéøáè én äî §¥§¤§¨©¥§¤§¨©¦©¥§¨¨

mina xaecn,ïénçdhwp dpyndy jezne'õçBøä'yi ,caric oeyl ©¦¨¥
ay wiicl,àì äléçzëì ïéà ãáòécz`ada dpc dpynd xnelk ¦£©¦§©§¦¨Ÿ

dligzkl la` ,da btzqpe el` mina ugxe xary mc` ly zabn
,el` mina uegxl xeq`ììkîdfn rnyne - ¦§¨
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המשך ביאור חמסכת שבת חיום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr enw sc zay(iyily meil)

,mdaéøLc éâéìt àì àîìò éleëczercd lkle xaca wleg oi` ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦
.yealn md ixdy miaxd zeyx jxc mxiardle mda shrzdl xzen

jci`neamicalïéL÷,mda shrzdl jxcd oi`yàì àîìò éleëc §¨¦§¥¨§¨Ÿ
øeñàc éâéìtjxc mxiardle mda shrzdl xeq` zercd lkl ± §¦¦§¨

.miaxd zeyxéòöéîa éâéìt ékmicala zwqer mzwelgn ± ¦§¦¦§¦§¥
,miyw mpi`e mikx mpi`y mirvennøñàc ïàîxaq xq`y ax ± ©§¨©

éBOîk éæçéî,yealnk `le ie`ynk mi`xp el` micaly ±ïàîe ¦§¥§©©
éøLcxaq xizdy l`enye ±éæçéî àìmi`xp `l ±.éBOîk §¨¥Ÿ¦§¥§©

,ok xaeq axy oipn zx`an `xnbdáøc àäåxeq`l ax ly epic ± §¨§©
,yealn jxca miaxd zeyxa mical zxardøîzéà Leøéôa åàì± ¨§¥¦§©

,eci lr yexita xn`p `løîzéà àììkî àlàdid ozip jk `l` ± ¤¨¦§¨¨¦§©
.didy dyrnn cenllàøúà àeääì òìwéà áøceze`l rlwp ax ± §©¦§©§©©§¨

mewnàçååø déì äåä àìcmicinlzl geexn mewn ziaa did `ly ± §Ÿ£¨¥¦§¨
.zayláéúé ÷ôðayie `vi ±àéãñ éa déì eúééà ,úéìîøëa± §©§¦§©§§¦©§¥¥©§¨

e ,mdilr ayiy ick yealn jxca mirvenn mical el e`iadàìŸ
áéúé.mdilr ayi `le ±àæçc ïàî,zayl axqn ax z` d`xy in ± §¦©©£¨

øeñà àéãñ éác íeMî øáñm`ivedl xeq` didy xaeq axy ± ¨©¦§¥©§¨¨
jxc s` [zen` rax`n xzei my lhlhl xeq` opaxcny] zilnxkl
micaly xaeq axy dpy okle ,ie`ynk d`xpy itl ,yealn

.ie`ynk mi`xp mirvennàéä àìå,oekp xacd oi` mle` ±áøc §Ÿ¦§©
æéøëî éæeøëàyéøL àéãñ éa`ivedl xzeny fixkd axy meyn ± ©§¥©§¦¥©§¨¨¦

,zilnxkl yealn jxc micald z`eðéúBaø ãBák íeMîeeidymy ¦§©¥
`ed mb okl ,rwxw iab lr zayl evl`peåéìò áLé àìlr `l` Ÿ¨©¨¨

:`xnbd zx`an .rwxwdeäðéð ïàîeyyg axy epizeax md ine ± ©¦§
,mceakléqà áøå àðäk áø.axl mixag micinlz eidy ©©£¨§©©¦

äðùî
zxiny jxevl zaya rwxwa lk`n zrpvda zwqer epzpyn

:mnenig e` min oepiv oke ,lewlwn lk`ndCBúì ìéLáz ïéðúBð§¦©§¦§
øBaä,min ea oi`yøeîL àäiL ìéáLamegd zngn lwlwzi `ly ©¦§¦¤§¥¨

.uega xxeydúàåmr ilkdíéôiä íénämigipn dizyl miie`xd §¤©©¦©¨¦
íéòøa,milwlewn mippev min ly dewn jeza ±eððviL ìéáLa ¨¨¦¦§¦¤¦¨§

.mitid mindänça ïðBvä úàålen mippevd mind z` migipne ± §¤©¥©©¨
ynyd,ençiL ìéáLa.el` mipica yecigd dn x`eai `xnbae ¦§¦¤¥©

mzyial jynd oiprl ,zaya eicba eahxpy ina dpc dpynd
:zaya yeaiil mzgihyaeåéìk eøLpL éîzaya eicba eltp ±Cøca ¦¤¨§¥¨©¤¤

Cläî ,íénayeal `edykïäa,mhi`l miabpzn mdeLLBç Bðéàå ©©¦§©¥¨¤§¥¥

.meid mqaiky edecygiy,äðBöéçä øöçì òébädpey`xd xnelk ¦¦©¤¨¥©¦¨
da miqpkp `ly zxnzyn `ide xird jeza xvgde ,xirl dqipka

,mc` ipaïçèBLmyänça,eyaiiziy ick ynyd len -àì ìáà §¨©©¨£¨Ÿ
oghey,íòä ãâðk.meid mqaiky ea ecygi `ly §¤¤¨¨

àøîâ
xzeny dpyna epipy :dpyna oey`xd oicd z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .lwlwzi `ly exneyl liaya xeaa liyaz gipdl

àèéLt:`xnbd daiyn .eprinydl dpynd d`a dn xzenyeäî §¦¨©
àîéúcxn`z `ny ±øæâéðxeaa egipdl `lyúBîeb ééeåLà íeMî §¥¨¦§Ÿ¦©§¥

zexyt` oi`y ote`a xead zirwxwa zeneb e`vni `ny yygn ±
oxyiile zenebd z` ze`lnl `eaie ,dxicwd z` dilr gipdl

,'dpea' oicn aiigzieïì òîLî à÷.jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨
:dpyna epipy ceríéôiä íénä úàånmigipíéòøa.mxxwl ick §¤©©¦©¨¦¨¨¦

:`xnbd zl`eyàèéLtdaiyn .dpynd eprinyn dne xzeny §¦¨
j` ,yecig oi` df oica mpn` :`xnbddéì àëéøèöéà àôéñxwir ± ¥¨¦§§¦¨¥

epipy my `tiqa `ed yecigdïðBvä úàåmigipnänçaick §¤©¥©©¨
zl`ey .yecig ea oi`y s` `yixd z` dpy `tiqd ab`e ,enngziy

:`xnbdàèéLt énð àä:`xnbd daiyn .`id dheyt ef dkld mb ± ¨©¦§¦¨
àîéúc eäîxn`z `ny ±øBæâéðdnga mippev min gipdl `ly ©§¥¨¦§

õîøa éðeîèàì éúà àîìécici lr s` mnngl xizdl drhi `ny ± ¦§¨¨¥§©§¥§¤¤
,lyan meyn aiigzie milgba dpnhdïì òîLî à÷miyyeg oi`y ¨©§©¨

.jkl
eahxpy micba drpva gehyl dxiznd dpynd ixaca dpc `xnbd

:dpyna epipy .zaya myaiil ickeøLpL éîmina jxca eilk'åëå ¦¤¨§
.mrd cbpk `l la` dnga oghey dpevigd xvgl ribdáø øîà̈©©

íéîëç eøñàL íB÷î ìk ,áø øîà äãeäéxzend xac zeyrléðtî §¨¨©©¨¨¤¨§£¨¦¦§¥
,ïéòä úéàøî,dxiar xary cyeg ed`exdyíéøãç éøãça eléôà ©§¦¨©¦£¦§©§¥£¨¦

ed`ex mc` oi`yøeñà.ezeyrl ¨
:`xnbd dywnïðzmina eicba exypy in ,epzpynaänça ïçèBL §©§¨©©¨

íòä ãâðk àì ìáàixd ,zaya mqaiky exaqiy oird zi`xn iptn £¨Ÿ§¤¤¨¨
cbpk `ly elit` xeq` ezhiyly ax lr dywe ,xzen drpvay

:`xnbd zvxzn .mrdàéä éàpzaxe ,mi`pz ewlgp ef dklda ± ©¨¥¦
,mixqe`d mi`pzk xaeqàéðúcmina eicba exypy in ,`ziixaa §©§¨

,íòä ãâðk àì ìáà änça ïçèBLe ,`nw `pz zhiy eføæòìà éaø §¨©©¨£¨Ÿ§¤¤¨¨©¦¤§¨¨
ïéøñBà ïBòîL éaøå.mrd cbpk `ly s` §©¦¦§§¦

:exerip ici lr zaya cba iewip oipra dpc `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
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קסג

xcde"המשך ביאור חמסכת שבת חיום למישי עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gnw sc zay(iying meil)

aeh mei z`eldy xn`z m` xacd oaenòázéì äðzéð àì,oic ziaa Ÿ¦§¨¦¨©
éëä íeMîjk meyn -Bìöà Búélè çépîzeidl ick oekyn zxeza ¦¨¦©¦©©¦¤§

,d`eldd zayda gehaúaL øçàì ïBaLç Bnò äNBòåze`xl §¤¦¤§§©©©¨
.el aiydl jixv dnkúøîà éà àlày xn`z m` la` ±äðzéð ¤¨¦¨§©¦§¨

òázéì,oic ziaaéànà[recn-]Bìöà Búélè çépîixd ,oekynl ¦¨©©©©¦©©¦¤§
lekie ,yeygl dn delnl oi`déì ïzéì,oekyn `la evtg z` dell ¦¥¥

déòaúìåeze` razi ,el aiig epi`y deld yigki jk xg` m`e ± §¦§§¥
.eaeg z` epnn `iveie oic ziaa

mrhde ,oic ziaa razil dpzip aeh mei z`eld mlerl :`xnbd dgec
geha zeidl sicrn delndy meyn `ed oekynl elv` ezilh gipny

oky ,oekyn ici lr d`eldaøîà,xnel delnd leki -àðéòa àì ¨©Ÿ¨¦¨
àðéiãå àðéãa íe÷éìcoiic xexale oica cenrl gexhl dvex ipi` ± §¥§¦¨§©¨¨

.df jxevl
:sqei ax zhiy lr dpynn dywn `xnbdáéúî[dywd-]éãéà áø ¥¦©¦¦

ïéáà øadpyna epipy ,sqei axl(a"n i"t ziriay)äøtä úà èçBMä ©¨¦©¥¤©¨¨
d÷léçå,dtwda zegewllaly aeh meiMä Làøäðzpy i`vena §¦§¨§Ÿ©¨¨

,dhinydLãç äéä íàlel`øaeòîeyciwy iptn ,mei 'l ea yiy ± ¦¨¨Ÿ¤§¨
,[mini ipy dpyd y`x eyre] lel` 'l zxgnl wx ixyz yceg z`
,dhinyd zpy ly aeg df ixde ,lel` 'la did dxtd weligy `vnp

jkleènLîzeaegd z` zhnyn ziriayy ,aegd z` xkend §©¥
,dteqaåàì íàåz` eyciwy ,xaern did `l lel` ycegy ± §¦¨

aeg df ixd ,ixyz '`a did dxtd weligy `vnpe meia ea ycegd
jkle zipinyd dpydn.ènLî Bðéà¥§©¥

:`xnbd dywnéàåaeh mei z`eldòázéì äðzéð àì,oic ziaaéàî §¦Ÿ¦§¨¦¨©©
'ènLî'xaern ycg did m`y dpynd ixac zernyn dn ± §©¥

heny `ed ixd ,df aegl oiwwfp oic zia oi`y oeikn oky ,'hnyn'
:`xnbd zvxzn .dhiny oic `la s` cnereíúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨

,razil dpzip `l aeh mei z`eldy it lr s`y ,dpyna my xacd
meyn ,razil dpzip dxtd z` wlgnd ly ef d`eld z`f lka

àeä ìBçc àúléî éàìâéàczxgnl wx ycegd z` eyciw xy`k ± §¦§©¦§¨§
y`x epi`e lel` 'l `ed df meie ,`ln did lel`y xxazp lel` 'l
jiiye razil dpzipy leg z`eldk `id ixd jkle ,leg `l` dpyd

.dhiny oic da
:sqei ax lr `tiqdn dywne `xnbd dtiqenòîL àzrnye `a ± ¨§©

ei z`eldy di`xrazil dpzip aeh màôéqîepipy .dpynd ly ¦¥¨
`tiqaåàì íàd`elddy `vnpe ,xaern did `l lel` ycegy ± ¦¨

,dpyd y`x ly aeh mei `edy ixyz '`a dzid,ènLî Bðéàoeik ¥§©¥
:`xnbd dywn .zipiny dpy ly d`eld `idyàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨

aeh mei z`eldy xn`z m` xacd oaen ±eðééä ,òázéì äðzéð¦§¨¦¨©©§
éðz÷cepipyy edf ±ènLî Bðéà.zipiny dpy ly aeg lkk ,df aeg §¨¨¥¥§©¥

úøîà éà àlàaeh mei z`eld xn`z m` la` ±,òázéì äðzéð àì ¤¨¦¨§©Ÿ¦§¨¦¨©
,ènLî Bðéà éànàeraezl leki oi`y oeiky ,llk aeg o`k oi` ixd ©©¥§©¥

.cnere heny `ed ixd
dne ,razil dpzip `l aeh mei z`eld mlerl :`xnbd zvxzn

xnel `ed hnyn epi` epipyyìé÷L déì áéäé éàcel ozi m`y ± §¦¨¦¥¨¦
ziriayy oeik ,epnn elhil leki `ed ixd epevxn eaeg z` deld

.df aeg zhnyn dpi`
:`xnbd dywnììkî,dfn rnyn ±àLéøc,`yixa epipyy dny ± ¦§¨§¥¨

piid ,zhnyn ziriay xaern lel` yceg m`ys`y xnel eáéäé éà¦¨¦
ìé÷L àì déìiptn aegd lehi `l ,epevxn el ozil `a deld m` ± ¥Ÿ¨¦

epi`' xn`py dn z` s` ok m`e ,okzi `l dfe ,ziriayd zhnyd
.df ote`a cinrdl xyt` i` `tiqa 'hnyn

`ay ote`a `tiqa oiae `yixa oia xaecn mlerl :`xnbd zvxzn
a xn`py dne ,epevxn aegd z` mlyl deldàLéøzxacny ¥¨

ephnyzy utg epi` deld m`y epiid ,'hnyn' ziriay z`elda

delnd ,aegd z` aiydl `ae ziriayéøödéì øîéîì C[el xnel-] ¨¦§¥©¥
,éðà ènLîa xn`py dneàôéñepi`' zipiny z`elda zxacny §©¥£¦¥¨

y dpeekd ,'hnynéøö àìCdelnd.éðà ènLî déì øîéîì Ÿ¨¦§¥©¥§©¥£¦
ly aega 'ip` hnyn' zxin` ly oicd xewn z` `xnbd d`ian

:ziriayïðúãkdpyna ±(g"n i"t my)áBç øéæçnäeilr dxary §¦§©©©£¦
,hnype ziriaydúéòéáMadelnd jixv .zbdep ziriaydy onfa ± ©§¦¦

yBì øîà íàå .éðà ènLî Bì øîàé,deldïë ét ìò óàdvex ip` Ÿ©§©¥£¦§¦¨©©©¦¥
,hnyiy utg ipi` ik ,jl exifgdl.epnî ìa÷ézxin`l mrhde §©¥¦¤

,ip` hnynøîàpL íeMî(a eh mixac)amitqk zhiny zyxtäæå' ¦¤¤¡©§¤
ähîMä øácoeyl 'xaC' ,'EdrxA dXi xW` Fci dXn lrA lM hFnW §©©§¦¨¨¨©©©¥¨£¤©¤§¥¥§©

el xikfi ,eaeg z` el mlyl deld `a m` elit`y cnll ,xeaic
.exeaica dhiny

:aeh mei z`elda mi`xen` ebdp cvik d`ian `xnbdàéåà áø©©§¨
did ,aeh mei jxevl oilke` aeh meia deln didykàðBkLî ìé÷L̈¦©§¨

z` el aiyiy geha zeidl ick ,d`eld zrya oekyn gwel ±
.d`elddàleò øa äaødidéîeøòéà íéøòîutg epnn gwel ± ©¨©¨©£¦¦©¥

z` el aiyiy cr elv` eakrne ,dli`y myl dnxra aeh mei xg`l
.eaeg

`iven `ed exeaicay meyn ,aeh meiae zaya yicwdl exq` minkg
epiptl `xnba .xknne gwnl dnec df ixde ,ycwd zeyxl ezeyxn
zaya eyicwdl xzene df llka epi` meid epnfy oaxwy x`eai

.aeh meiae
:dpyna epipyçñt áøò ïëå,egqtl dy el oi`e zaya zeidl lgy §¥¤¤¤©

enr dyere elv` ezilh gipn epin`n epi` m`e ,xkendn dy gwel
.aeh mei xg`l oeayg

ïðçBé éaø øîàíãà Léc÷î ,l dyBçñtlgy gqt axra,úaMa ¨©©¦¨¨©§¦¨¨¦§§©¨
ål dnda yicwn okáBè íBéa Búâéâçepipyy s`e .mei eze`a mpnfy §£¦¨§

(:el dvia)mewn lkn ,aeh meiae zaya yicwdl exq` minkgy
mei e` zay dgec ozaxwdy myky ,zxzen dbibge gqt zycwd

.oldl `xnbd x`azy itk ,dgec ozycwd jk aeh
:epzpynn opgei iaxl di`x d`ian `xnbddéì òéiñî àîéðm`d ± ¥¨§©©¥

,epzpyna epipy oky ,opgei iaxl zriiqn dpyndy xn`páøò ïëå§¥¤¤
úaMa úBéäì ìçL íéìLeøéa çñtdy gwel ,egqtl dy el oi`e ¤©¦¨©¦¤¨¦§©©¨

epin`n epi` m`e ,xkendnúà ìèBðå Bìöà Búélè çépîxear dyd ©¦©©¦¤§§¥¤
Bçñt,eaixwne.áBè íBé øçàì ïBaLç Bnò äNBòåozipy gkene ¦§§¤¦¤§§©©

oi` ezycwd `ll ixdy ,opgei iax ixack zaya gqtd z` yicwdl
:`xnbd dgec .eaixwdl lekiïðé÷ñò éàîa àëädna dpyna o`k ± ¨¨§©¨§¦©

,xaecndéà÷å Lc÷éî àøwéòîc Bçñt ìò Bnò íéøçà äpîîa- ¦§©¤£¥¦¦©¦§§¥¦¨¨¦§¨§¨¥
zaya xkend `ae ,zay axrn xkend ici lr gqtl ycwed dydy
o`kn oi`e ,enr eilr zepnidl ick wlg ea dpwiy df mc` siqedl

.opgei iaxl di`x
:diigcd lr `xnbd dywnzepnidl `ay ote`a cinrdl ozip cvik

,gqtd lrïðz ïðà àäådpyna(:fk dvia),äîäaä ìò ïéðîð ïéà §¨£©§©¥¦§¦©©§¥¨
äléçzadndaa szzydl ligzdl mc` ipa dnk miraew `l ± ©§¦¨

,aeh mei jxevl mdipia dwlgl,áBè íBéa.leg dyrnk dfy §
:`xnbd zvxznàëä éðàL,o`k xacd dpey ±ìéâøc ïåékzepwl ¨¦¨¨¥¨§¨¦

eizendaéîc àøwéòî déa éðîéàc ïàîk ,Bìöàink df ixd ± ¤§§©§¦§¥¥¥¦¨¨¨¥
zetzey zlgzd o`k oi`e ,zay axrn ef dnda lr xak dpnpy

.leg dyrnk `idy
oipra zxacnd `ziixan opgei iax ly epick dgikene `xnbd zxfeg
:dpyndn dgkedl diigcd itk zegcl ozip `l da xy` ,dpynd

àéòLBä éaø éðz àäå,zaya lgy gqt axr oica `ziixaCìBä §¨¨¥©¦©§¨¥
íãà,egqtl zay axrn dy el dpw `lyìéâøä äòBø ìöàzepwl ¨¨¥¤¤¨¨¦

eizendaBì ïúBðå ,BìöàdrexdBLéc÷îe Bçñôì äìè,zaya ¤§§¥¨¤§¦§©§¦
,eaixwneBa àöBéå`ziixaa x`ean ixd .gqt oaxw zaeg ici §¥

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

המשך בעמוד בסד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fnw sc zay(iriax meil)

.dhigq icilíãà éða äøNò ìáàevgxyúéèðeìàa ïéâtzñî £¨£¨¨§¥¨¨¦§©§¦©£§¦
ïãéa ïúBà ïéàéáîe ,íäéìâøå íäéãé íäéðt úçàyyg oi`e ©©§¥¤§¥¤§©§¥¤§¦¦¨§¨¨

cg`e miax mdy oeik mrhde .min daxd da ebtqpy s` dhigql
.dxeq` dhigqdy exiagl xikfi

:dpynd dtiqenïéëñ,sebd lr zaya onyïéLîLîîemitytyne ± ¨¦§©§§¦
,d`pdl cia sebd z`ïéìnòúî àì ìáàz` gka mitytyn oi` ± £¨Ÿ¦§©§¦

,sebdïéøøbúî àìåedfy meyn ,zcxbna sebd z` micxbn oi`e ± §Ÿ¦§¨§¦
e .legc `caerì ïéãøBé ïéàenyy xdpïéNBò ïéàå .àîéãøB÷ ¥§¦§§¦¨§¥¦

ïéæéåè÷étà,d`wdl minxeb oi`e ±ïèwä úà ïéávòî ïéàåoi` ± ©¦§§¦¦§¥§©§¦¤©¨¨
,clepy wepiz ly ezxcy zeilege eizenvr z` miayiine mipwzn

,mrhd x`eai `xnbaeïéøéæçî ïéàåenewnløáMä úàmvr ly §¥©£¦¦¤©¤¤
oke .oipnnq zwigy zxifb meyn xeq` d`etx ea yiy lky ,dxaypy

,Bìâøå Bãé ä÷øôpL éî,dnewnn d`vi mvrdy xnelkíôøèé àì ¦¤¦§§¨¨§©§Ÿ¦§§¥

ïðBöaxkipy meyn ,mippev mina lbxd e` cid z` sytyi `l ± §¥
,d`etx jxevl z`f dyeryàtøúð íàå Bkøãk àeä õçBø ìáà£¨¥§©§§¦¦§©¥

àtøúð.d`etxl z`f dyery xkip `ly meyn ¦§©¥

àøîâ
:`xnbd zwiicn .'eke `ixah inae dxrn ina ugexd :dpyna epipy

éðz÷y epcnll ,cgi mdipy z` dazk dpynd ±éîdàéîec äøòî ¨¨¥¥§¨¨§¨
àéøáè éîc,`ixah inl minec ±äøòî éî óà ïénç àéøáè én äî §¥§¤§¨©¥§¤§¨©¦©¥§¨¨

mina xaecn,ïénçdhwp dpyndy jezne'õçBøä'yi ,caric oeyl ©¦¨¥
ay wiicl,àì äléçzëì ïéà ãáòécz`ada dpc dpynd xnelk ¦£©¦§©§¦¨Ÿ

dligzkl la` ,da btzqpe el` mina ugxe xary mc` ly zabn
,el` mina uegxl xeq`ììkîdfn rnyne - ¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr enw sc zay(iyily meil)

,mdaéøLc éâéìt àì àîìò éleëczercd lkle xaca wleg oi` ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦
.yealn md ixdy miaxd zeyx jxc mxiardle mda shrzdl xzen

jci`neamicalïéL÷,mda shrzdl jxcd oi`yàì àîìò éleëc §¨¦§¥¨§¨Ÿ
øeñàc éâéìtjxc mxiardle mda shrzdl xeq` zercd lkl ± §¦¦§¨

.miaxd zeyxéòöéîa éâéìt ékmicala zwqer mzwelgn ± ¦§¦¦§¦§¥
,miyw mpi`e mikx mpi`y mirvennøñàc ïàîxaq xq`y ax ± ©§¨©

éBOîk éæçéî,yealnk `le ie`ynk mi`xp el` micaly ±ïàîe ¦§¥§©©
éøLcxaq xizdy l`enye ±éæçéî àìmi`xp `l ±.éBOîk §¨¥Ÿ¦§¥§©

,ok xaeq axy oipn zx`an `xnbdáøc àäåxeq`l ax ly epic ± §¨§©
,yealn jxca miaxd zeyxa mical zxardøîzéà Leøéôa åàì± ¨§¥¦§©

,eci lr yexita xn`p `løîzéà àììkî àlàdid ozip jk `l` ± ¤¨¦§¨¨¦§©
.didy dyrnn cenllàøúà àeääì òìwéà áøceze`l rlwp ax ± §©¦§©§©©§¨

mewnàçååø déì äåä àìcmicinlzl geexn mewn ziaa did `ly ± §Ÿ£¨¥¦§¨
.zayláéúé ÷ôðayie `vi ±àéãñ éa déì eúééà ,úéìîøëa± §©§¦§©§§¦©§¥¥©§¨

e ,mdilr ayiy ick yealn jxca mirvenn mical el e`iadàìŸ
áéúé.mdilr ayi `le ±àæçc ïàî,zayl axqn ax z` d`xy in ± §¦©©£¨

øeñà àéãñ éác íeMî øáñm`ivedl xeq` didy xaeq axy ± ¨©¦§¥©§¨¨
jxc s` [zen` rax`n xzei my lhlhl xeq` opaxcny] zilnxkl
micaly xaeq axy dpy okle ,ie`ynk d`xpy itl ,yealn

.ie`ynk mi`xp mirvennàéä àìå,oekp xacd oi` mle` ±áøc §Ÿ¦§©
æéøëî éæeøëàyéøL àéãñ éa`ivedl xzeny fixkd axy meyn ± ©§¥©§¦¥©§¨¨¦

,zilnxkl yealn jxc micald z`eðéúBaø ãBák íeMîeeidymy ¦§©¥
`ed mb okl ,rwxw iab lr zayl evl`peåéìò áLé àìlr `l` Ÿ¨©¨¨

:`xnbd zx`an .rwxwdeäðéð ïàîeyyg axy epizeax md ine ± ©¦§
,mceakléqà áøå àðäk áø.axl mixag micinlz eidy ©©£¨§©©¦

äðùî
zxiny jxevl zaya rwxwa lk`n zrpvda zwqer epzpyn

:mnenig e` min oepiv oke ,lewlwn lk`ndCBúì ìéLáz ïéðúBð§¦©§¦§
øBaä,min ea oi`yøeîL àäiL ìéáLamegd zngn lwlwzi `ly ©¦§¦¤§¥¨

.uega xxeydúàåmr ilkdíéôiä íénämigipn dizyl miie`xd §¤©©¦©¨¦
íéòøa,milwlewn mippev min ly dewn jeza ±eððviL ìéáLa ¨¨¦¦§¦¤¦¨§

.mitid mindänça ïðBvä úàålen mippevd mind z` migipne ± §¤©¥©©¨
ynyd,ençiL ìéáLa.el` mipica yecigd dn x`eai `xnbae ¦§¦¤¥©

mzyial jynd oiprl ,zaya eicba eahxpy ina dpc dpynd
:zaya yeaiil mzgihyaeåéìk eøLpL éîzaya eicba eltp ±Cøca ¦¤¨§¥¨©¤¤

Cläî ,íénayeal `edykïäa,mhi`l miabpzn mdeLLBç Bðéàå ©©¦§©¥¨¤§¥¥

.meid mqaiky edecygiy,äðBöéçä øöçì òébädpey`xd xnelk ¦¦©¤¨¥©¦¨
da miqpkp `ly zxnzyn `ide xird jeza xvgde ,xirl dqipka

,mc` ipaïçèBLmyänça,eyaiiziy ick ynyd len -àì ìáà §¨©©¨£¨Ÿ
oghey,íòä ãâðk.meid mqaiky ea ecygi `ly §¤¤¨¨

àøîâ
xzeny dpyna epipy :dpyna oey`xd oicd z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .lwlwzi `ly exneyl liaya xeaa liyaz gipdl

àèéLt:`xnbd daiyn .eprinydl dpynd d`a dn xzenyeäî §¦¨©
àîéúcxn`z `ny ±øæâéðxeaa egipdl `lyúBîeb ééeåLà íeMî §¥¨¦§Ÿ¦©§¥

zexyt` oi`y ote`a xead zirwxwa zeneb e`vni `ny yygn ±
oxyiile zenebd z` ze`lnl `eaie ,dxicwd z` dilr gipdl

,'dpea' oicn aiigzieïì òîLî à÷.jkl miyyeg oi`y ¨©§©¨
:dpyna epipy ceríéôiä íénä úàånmigipíéòøa.mxxwl ick §¤©©¦©¨¦¨¨¦

:`xnbd zl`eyàèéLtdaiyn .dpynd eprinyn dne xzeny §¦¨
j` ,yecig oi` df oica mpn` :`xnbddéì àëéøèöéà àôéñxwir ± ¥¨¦§§¦¨¥

epipy my `tiqa `ed yecigdïðBvä úàåmigipnänçaick §¤©¥©©¨
zl`ey .yecig ea oi`y s` `yixd z` dpy `tiqd ab`e ,enngziy

:`xnbdàèéLt énð àä:`xnbd daiyn .`id dheyt ef dkld mb ± ¨©¦§¦¨
àîéúc eäîxn`z `ny ±øBæâéðdnga mippev min gipdl `ly ©§¥¨¦§

õîøa éðeîèàì éúà àîìécici lr s` mnngl xizdl drhi `ny ± ¦§¨¨¥§©§¥§¤¤
,lyan meyn aiigzie milgba dpnhdïì òîLî à÷miyyeg oi`y ¨©§©¨

.jkl
eahxpy micba drpva gehyl dxiznd dpynd ixaca dpc `xnbd

:dpyna epipy .zaya myaiil ickeøLpL éîmina jxca eilk'åëå ¦¤¨§
.mrd cbpk `l la` dnga oghey dpevigd xvgl ribdáø øîà̈©©

íéîëç eøñàL íB÷î ìk ,áø øîà äãeäéxzend xac zeyrléðtî §¨¨©©¨¨¤¨§£¨¦¦§¥
,ïéòä úéàøî,dxiar xary cyeg ed`exdyíéøãç éøãça eléôà ©§¦¨©¦£¦§©§¥£¨¦

ed`ex mc` oi`yøeñà.ezeyrl ¨
:`xnbd dywnïðzmina eicba exypy in ,epzpynaänça ïçèBL §©§¨©©¨

íòä ãâðk àì ìáàixd ,zaya mqaiky exaqiy oird zi`xn iptn £¨Ÿ§¤¤¨¨
cbpk `ly elit` xeq` ezhiyly ax lr dywe ,xzen drpvay

:`xnbd zvxzn .mrdàéä éàpzaxe ,mi`pz ewlgp ef dklda ± ©¨¥¦
,mixqe`d mi`pzk xaeqàéðúcmina eicba exypy in ,`ziixaa §©§¨

,íòä ãâðk àì ìáà änça ïçèBLe ,`nw `pz zhiy eføæòìà éaø §¨©©¨£¨Ÿ§¤¤¨¨©¦¤§¨¨
ïéøñBà ïBòîL éaøå.mrd cbpk `ly s` §©¦¦§§¦

:exerip ici lr zaya cba iewip oipra dpc `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
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קסד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hnw sc zay(iyiy meil)

økãîd`xn ok m` ,dk`lnn yextie meid zayy xkfi ±BðéàL ¦§¨¤¥
énð òeá÷y df mrhn ,xi`n iax xizi mb ±éëäå éëäcàcera ± ¨©©¦©§¨¦§¨¦

mixtqn `iadl jliyøkãîmrhd df oi`y gxkdae .zay `edy ¦§¨
.lzeka dreawa xi`n iax xizdy

xzen zehiyd lkl zikekf ly d`xna mlerl :`xnbd daiyn
e ,meid zayy xkfi mixtqn `iadl jliy cera ik ,ze`xlàëä± ¨¨

`ziixaa o`k,ïðé÷ñò úëzî ìL äàøîaz` glbn dnvr day §©§¨¤©¤¤¨§¦©
,mixtqn `iadl jixv epi`e xriydåda ze`xl xeqi`d mrháøãk §¦§©

à øa äaø øîà ïîçð,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,deá ©§¨¨©©¨©£©§¨©©©§¨¨©©¨©£©
eøîà äî éðtîminkgäøeñà úëzî ìL äàøîze`xl-] zaya ¦§¥¨¨§©§¨¤©¤¤£¨

,[dada øéMäì éeNò íãàL éðtîd z` dnr jezgl ±ïéîéð ¦§¥¤¨¨¨§©¦¨¦¦
ïéìcìeãîäixnbl exwrp `l oiicre y`xd on eylzpy zexryd ± ©§§¨¦

meyne xvew zk`ln meyn xaere ,xriyd x`yl zeey opi`e
xqe` `nw `pz ,dax ly ezxaqa miwleg el` mi`pze .ffeb zk`ln
ik ,dnr jezgl leki oi`y s` lzeka dreawd zkzn ly d`xna mb
z` xaeq epi` xi`n iaxe ,dax zxaqke mzxifba minkg ewlig `l
oi`y lzeka dreawae mzxifba minkg ewligy `l` ,dax zxaq

.exq` `l dnr jezgiy yegl
dxifb zaya d`ixwd z` minkg exq`y sqep ote` d`ian `xnbd

:zeheicd ixhya `xwi `nyïðaø eðz,`ziixaaúçz Cläîä áúk ¨©¨¨§¨©§©¥©©
äøevälk zgz miazeke ,lzeka mixiivny zepeyn zeig zexev ± ©¨

,zipelt dig zxev ef dxevúBàð÷eécä úçúåmc` ipa ly zeienc ± §©©©§§¨
,zilbe cec zngln oebk ,lzekd lr mixiivny mipey zerxe`na

df azk ,zipelte ipelt zenc ef mzgz oiazekeúaMa BúBø÷ì øeñà̈¦§©©¨
.zeheicd ixhya `xwi `ny dxifbdîöò àð÷eéãezencd ± §§¨©§¨

zxiievndøîàpL íeMî da ìkzñäì øeñà ìBça óà(c hi `xwie) ©©¨§¦§©¥¨¦¤¤¡©
.'íéìéìàä ìà eðôz ìà':`xnbd zxxanàãeîìz éàîote` edn ± ©¦§¤¨¡¦¦©©§¨

:`xnbd daiyn ,df weqtn cenildìà eðôz ìà ,ïéðç éaø øîà̈©©¦£¦©¦§¤

íëzòcîeptz l` ,eyexite ,llg `xwp alde ,millg oeyl milil` ± ¦©§§¤
.mkly llge mkaal zrcn e`ay mkici iyrna lkzqdl

:dpyna epipyíãà ñéôî[lxeb lihn-]'åëå åéða íòezia ipa mre ¥¦¨¨¦¨¨
.dphw dpn cbpk dlecb dpn zeyrl oiekzi `ly calae ,ogleyd lr
zwiicn .ezia ipa mr `l` lxeb lihdl oi` recn zx`an `xnbd
lr ezia ipa mre eipa mr mc` qitn' dpynd dazky dnn :`xnbd

y rnyn ,'zepnd lr mc` qitn' mzqa dazk `le ,'ogleydåéða íò¦¨¨
ïéà Búéá éða íòå,lxeb zeyrl i`yx ok -øçà íòåipan epi`y ± §¦§¥¥¦§¦©¥

eziaàì:`xnbd zl`ey .lxeb dyriàîòè éàîoi`y mrhd edn ± Ÿ©©£¨
mrhd :`xnbd daiyn .ezia ipa mpi`y mc` ipa mr lxeb zeyrl

`edkeixacøîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©§¥§¨©©§¨¨©
äøeáç éða ,ìàeîLlk j` cg` ziaa miayei e` jxca mikledd §¥§¥£¨

,envrl creq cg`äæ ìò äæ ïéãét÷nä,wiecna dfl df zeeldl ©©§¦¦¤©¤
xac lr dfl df mixzeene milgen mpi`e ,oipnae lwyna dcina

miaeh miniae zezaya jk mibdep xy`k ,hrenïéøáBòaexw ± §¦
exariy jk icil e`eaiy i`celíeMîxeqi`íeMîe äcîxeqi` ¦¦¨¦

íeMîe ì÷Lîxeqi`ïéðîzezaya lk`n zgwl minkg exq`y ± ¦§¨¦¦§¨
,xknne gwn zxifb meyn xknne gwnl dnecy ote`a miaeh miniae
e` dcicn ici lr zexitd xeriy z` xxal miwcwcnyk epiide
dxeag ipae ,aiigy zexitd llk jq z` aygl miwcwcny e` dliwy
lewyle cecnl aeh meiae zaya mb e`eai mzctwd jezn el`

,el` mixeqi` lr exarie dfn df migwely lke`d z` zepnleåok §
xearl miaexwáBè íBéa ïéòøBôe ïéåBì íeMîxnel jixv oi`e] ¦¦§¦§

`ny aeh meiae zaya d`eld oeyl xnel minkg exq`y ± [zaya
aezki `ny oerxt oeyl xnel exq` ok enke ,aezki`l` xzed `le ,

oeyl exn`i df lr df micitwny jezn el`e ,dxfge dli`y oeyla
yxci `ny dli`y oeyl xnel deld yeygi ik ,oerxte d`eld

.dnvra zxfegy dli`yk `idy zenk daiydl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr pw sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzndì úçkLî énð úîdz` `ven znd iwqra mb ± ¥©¦©§©©¨
,`ide ,zaya dxizdl dpwz oi`y dk`lnàîéìb déì àæâéîì± §¦§¨¥§¦¨

ef dk`ln lre ,znd ly ezcinl mpiwzdl eikixkz z` xefbloi`y
j` ,jiygdl xzen znd jxevl `weecy dpyna epipy xzid dl

.xeq` xg` mc` jxevl
:dpyna epipyïéëéLçî ìáàxnelk .ecia zexit `iane xenyl £¨©§¦¦

zexitd lr zay i`vena xenyl ick megzd lr jiygdl xzeny
zexitd on yelzl mb dvex zay i`vena m`e ,megzl uegny
dk`ln xeqi` oica zwqer oldl `ibeqd .el xzen ,m`iadle

.dlcad mcew zay i`vena
.zayd z`v xg` m`iadle zexit yelzl lekiy x`ean dpyna

,`id dk`ln zexit zyilz ixde :`xnbd zl`eyåzeyrl xzen ik §
zay i`vena dk`lnìécáà àìc áb ìò óà,oiicr licad `ly ± ©©©§Ÿ©§¦

øîàäå[xn` ixde-]øæòéìà éaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø §¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¦§¦©¦¡¦¤¤
,ìécáiL íãB÷ åéöôç äNòiL íãàì Bì øeñà ,á÷òé ïazxaeqe ¤©£Ÿ¨§¨¨¤©£¤£¨¨¤¤©§¦

itk] licad `l i`ce megzd lr jiygdy df mc` ik dzr `xnbd
.dk`ln el dxzed recne ,[jenqa x`azy

:licad df mc`y xnel oi` recn zxxan `xnbdàîéz éëåm`e ± §¦¥¨
xnel dvxzälôúa ìécáàciptl ziaxr lltzd df mc`y ± §©§¦¦§¦¨

jkle ,'zrcd opeg' zkxaa ezlitza licade ,zexitd z` ylzy
,dk`lna xzedøîàäå[xn` ixde-],ìàeîL øîà äãeäé áø §¨¨©©§¨¨©§¥

éøö älôúa ìécánä,ñBkä ìò ìécáiL Cici `vei epi`y oeike ©©§¦¦§¦¨¨¦¤©§¦©©
,dk`lna xeq`e licad `lk `ed ixd ,dlitzay dlcada ezaeg

.zexitd zyilz el dxzed ji` ok m`eàîéz éëåok`y xn`z m`e ± §¦¥¨
ote`a dxaic dpynd,ñBkä ìò ìécáàcixdy ,ok xnel oi`ñBk §©§¦©©

dlcadlàkéà éî äãOalicadl lkeiy dcya oii `evnl ozip ike ± ©¨¤¦¦¨

.eilr
:`xnbd daiynàîbøz[x`iae cinrd-]dén÷ énà øa ïúð éaø ©§§¨©¦¨¨©©¦©¥

[iptl-]àáøc,dpynd z`úBzébä ïéa[zezibd zrya-]eðLonfa ± §¨¨¥©¦¨
licad df mc`e ,dcya ievn oii f`y ,dpynd dxaic miaprd xiva

.dk`ln zeyrl leki jkle qekd lr ie`xk
:sqep aeyi d`ian `xnbdéMà áøì àaà éaø déì øîàjxev oi` ¨©¥©¦©¨§©©¦

oky ,'zezibd oia'a dpynd z` cinrdlaàáøòî[l`xyi ux`a±] §©£¨¨
éëä ïðéøîà,jk zay i`vena epiid mixne` ±LãB÷ ïéa ìécánä' ¨§¦©¨¦©©§¦¥¤

'ìBçìz` zeell cala xkidl ,qek `lae zeklne mya dkxa `la §
,jlndïékøBö ïðéãáòåjk xg`e ,epikxvl zek`ln miyer cine ± §¨§¦©§¦

lr dlcad `ll s`y x`eane .qekd lr dpewizk dlcad miyer
lke ,'legl ycew oia licand' zxin` ici lr dk`lna xzen qekd
zayein df itle .dk`lna xzed dlitza dlcad ici lry oky
dywnd ixack] ezlitza licade lltzd df mc` oky epzpyn

oke .dk`lna xzed jkle ,[lirléa àðéåä ék ,éMà áø øîà± ¨©©©¦¦£¦¨¥
ziaa iziid xy`køîà äåä àðäk áøi`vena xne` `pdk ax did ± ©©£¨£¨¨©

,zay,'ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä'ézìéñ ïðéúlñîeepiid cine ± ©©§¦¥¤§§©§¦©¦§¥
.mivr miaheg
:dpyna epipy'åëå éðàL ìk ìeàL àaà øîà ììk,ezxin`a i`kf §¨¨©©¨¨Ÿ¤£¦

.eilr jiygdl ip` i`yx
:`xnbd zxxan .le`y `a` ixac z` zx`an `xnbdàéòaéà)¦©§¨

àééäà ìeàL àaà (eäì.df llk xn` epzpyna oic dfi` lr ± §©¨¨©¥¨
éà÷ àLéøà àîéìéà`pz dpy day `yixd lr xaicy xn`p m` ± ¦¥¨©¥¨¨¥

,xn`e ,xeqi` `nwíéìòBt øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà'¥¥§¦¦©©§¦§£¦
,'úBøét àéáäìdkygdd xeqi`y llk zzl le`y `a` `a jk lre §¨¦¥

,dxin`d xeqi`a ielz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gnw sc zay(iying meil)

c .opgei iaxk ,zaya gqtd z` yicwny:`xnbd dgeénð íúämy ± ¨¨©¦
,xn`pe dgcp mb `ziixaaìéâøc ïåékeizenda zepwl,Bìöà ¥¨§¨¦¤§

àøwéòî déì éLec÷àgqtl dlhd z` zay axrn yicwd drexd ± ©§¥¥¥¦¨¨
.epnn elhile `eal cizre eilr jneq `edy rceiy oeik ,exear

:diigcd lr `xnbd dywnéðz÷ Léc÷î àäåepipy `lde ± §¨©§¦¨¨¥
xaecn mlerl :`xnbd zvxzn .zaya eyicwn milrady `ziixaa

eyicwn zaya milrade ,zay axrn drexd eyicwdyéeléò Lc÷ä¤§¥¦
ïðaøcî`nlra dlrn meyn ,eyicwdle aeyl edekixvd minkg ± ¦§©¨¨

oeik zaya xq`p `l df ycwde .mnvr milrad ici lr ycweiy
.zay axrn ycwdd zeyxa xak dndady

dywn .eixaca dxizq dywne ,opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbdéëä ïðçBé éaø øîà éîeozipy ok xn` opgei iax ike ± ¦¨©©¦¨¨¨¦

,aeh meie zaya yicwdläðLî íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨
dkld ,exne` my da xkfp `le mzqa oic da dpypy dpyn ±

,dzenkïðúedpyna(:el dvia),mzqa zipypyïéLéc÷î àìdnda §©Ÿ©§¦¦
,zeycwd x`y oke oaxwlïéëéøòî àìå,ilr ipelt jxr xne`y ± §Ÿ©£¦¦

oikxr zyxta aevwd jxrd itk ycwdl zzl jixve(g-` fk `xwie),
ïéîéøçî àìåwcal oipzip minxg mzqe ,mxg ef dnda xne`y ± §Ÿ©£¦¦

,ziadïéäéaâî àìå[oiyixtn-]íBéa elà ìk ,úBøNòîe úBîeøz §Ÿ©§¦¦§©©§¨¥§
.úaMa øîBçå ì÷ eøîà áBèoi`y dpyn mzqa x`ean ixd ¨§©¨¤©©¨

ji`e ,ok oicd mipte`d lkay rnyne ,aeh meiae zaya oiyicwn
:`xnbd zayiin .el` mipte`a yicwdl opgei iax xizd,àéL÷ àìŸ©§¨

,ote`d eze` lr exac `l opgei iaxe dpyndïàkopgei iax ixac ± ¨
exn`p ,aeh meiae zaya yicwdl ozipyúBáBçadaeg zepaxw ± §

ïîæ ïäì òeáwLmb jkle aeh meie zay dgec ozaxwde ,df meil ¤¨©¨¤§©
.dgec ozycwdïàk,aeh meie zaya oiyicwn oi`y dpynd ixac ± ¨

exn`púBáBçadaeg zepaxw ±,ïîæ ïäì òeá÷ ïéàLozaxwd oi`y §¤¥¨©¨¤§©

.dgec dpi` ozycwd mb jkle ,aeh meie zay dgec

äðùî
`yixa .zayd zcerq ipiipra mc`d zbdpda zwqer epzpyn
`tiqae .zaya azkd on d`ixw xeqi` oipra dkld dpynd d`ian
`exwl exq` minkg .aeh meiae zaya lxeb zlhd oica dkld
xn`p jky ,eivtga wqrzdl xeq`y meyn ,zaya zeheicd ixhya

zayd lr(bi gp diryi)exq`e .'xaC xAce Lvtg `FvOn 'ebe FYcAke'§¦©§¦§¤§§§©¥¨¨
.zeheicd ixhya `exwl `eai `ny mitqep mixaca `exwl mb
`ly ick zaya d`ixwd z` exq`y ote` zx`an epiptl dpynd

:zeheicd ixhya `exwl `eaiåéçøBà úà íãà äðBîoinfny ¤¨¨¤§¨
,mdiptl zzl zexkk dnk rcil ick zay zcerqlådpen okúà §¤

åéúBøtøt,migxe`d iptl ozep dnk [mipcrn ipin-]åétî,dt lra ± ©§§¨¦¦
àì ìáà`xwiáúkä ïîmigxe`d oipn z` zay axrn ea azky £¨Ÿ¦©§¨

azkd on oke ,zaya m`xewl gkyi `ly ick mdizenye oinfdy
.mrhd x`eai `xnbae ,ze`xtxtd oipn z` ea azky

lxeb zlhda mixeq`de mixzend mipte`d z` zx`an dpynd
:aeh meiae zayaíãà ñéôîlxeb dyer ±ða íòå åéða íòBúéá é ¥¦¨¨¦¨¨§¦§¥¥

ïçìeMä ìò,dpne dpn lk ribn inlúBNòì ïéekúé àlL ãáìáe ©©§¨¦§©¤Ÿ¦§©¥©£
äpè÷ äðî ãâðk äìBãb äðîdkefd in xxazi lxebd it lry ¨¨§¨§¤¤¨¨§©¨

,zeey zepnd eidi `l` ,dphwd z` lehil aiigzi ine dlecba
.mrhd x`azi `xnbae

:aeh meia lxeb oipra sqep oic dpynd d`ianïéìéèîemipdkd §¦¦
lçïéL[zelxeb-]íéLãwä ìòehgypyáBè íBéaz` wlgl ick ©¨¦©©¢¨¦§

`dz `ly ick df jxevl lxeb ziiyr minkg exizdy ,mdipia xyad
,mdipia daixnúBðnä ìò àì ìáàmei axrn ehgypy miycw ly £¨Ÿ©©¨

.aeh mei axrn lxebd z` zeyrl xyt` didy oeik ,aeh
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המשך מעמוד בסק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fnw sc zay(iriax meil)

cnll izaeg z` `ln` jke ilv` cenll e`eai micinlzdy ,xnelk
meyn z`fe .mixg`l dxezéøáçLEminkgd,Eãéa äeîéi÷é,xnelk ¤£¥¤§©§¨§¨§

ik ,jcia dxezd miiwzz ,jixag minkgd zaxwa didzyk wxy
caln ,dze` mb xekfze rcz zxg` zkqn micnel mze` rnyzyk

.cnel dz`y zkqndïòMz ìà Eúðéa ìàålecb mkg xn`z l`e §¤¦¨§©¦¨¥
.xg` wxt gky` `l df wxt lr xefg`yke ,ip` wfg oexkif lrae

:i`xedp iax `pzd `ed in zx`an `xnbdàðz,`ziixaa epipy - ¨¨
dì éøîàå ,BîL äéîçð éaø àlà BîL éàøBäð éaø àìyie ± Ÿ©¦§©§¤¨©¦§¤§¨§§¨§¦¨

mixne`,éàøBäð éaø BîL àø÷ð änìå ,BîL Cøò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£¨§§¨¨¦§¨§©¦§©
.äëìäa íéîëç éðéò øéäðnL¤©§¦¥¥£¨¦©£¨¨

:dpyna epipyïéøøbúî àì ìáàsebd z` micxbne mikkgn oi` ± £¨Ÿ¦§¨§¦
.legc `caer meyn zaya zcxbnaúøøâna ïéøøBb ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§¦©¦§¤¤

úBëìëeìî åéìâø eéä íà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,úaMa©©¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨©§¨§§¨
äãeäé øa ìàeîL áø .LLBç Bðéàå Bkøãk øøBb äàBöáe èéèa§¦§¨¥§©§§¥¥©§¥©§¨

àtñëc àzøøâî dénéà déì àãáòzcgein zcxbn en` el dzyr ± ©§¨¥¦¥¦§¨§¨§©§¨
.sqkn dieyrd zayl

:dpyna epipyïéãøBé ïéàzayaìenyy xdp.'åëå àîéãøB÷zx`an ¥§¦§§¦¨
:`xnbdàîòè éàî,xacd mrh dn ±à÷ét íeMîxdp ly hihd ± ©©£¨¦¦¨

.dhigq icil `aie eicba eahxie minl letiy yyg yie wilgn df
:dpyna epipyïéæéåè÷étà ïéNBò ïéàåd`wdl minxeb oi` ±.úaMa §¥¦©¦§§¦¦©©¨

:`xnbd zx`aneðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
d`wdl mexbl xeq`yàlàz`f dyeryk,íñad`etxl dnecy ¤¨§©

,mipnnq zwigy meyn xeq`e,ãia ìáày epiidcepexbl dqipkn £¨©¨
,`iwneàéðz .øzeî,`ziixaaøeñà ìBça óà ,øîBà äéîçð éaø ¨©§¨©¦§¤§¨¥©©¨

ok zeyrlïéìëBà ãñôä éðtîarx dyrp mhletyk oky ,eirnay ¦§¥¤§¥¨¦
.lke`e xfege

:dpyna epipy,ïèwä úà ïéávòî ïéàåmiayiine mipwzn oi` xnelk §¥§©§¦¤©¨¨
:df xeqi`a dpc `xnbd .ezxcy zeilege eizenvr z`øa äaø øîà̈©©¨©

éîc øétL úaMa à÷eðé éôetì ,ïðçBé éaø øîà äpç øaxzen ± ©©¨¨©©¦¨¨©¥§¨©©¨©¦¨¥
ick dagx dxebga exyewle micbaa clepd wepizd z` jexkl zaya

:`xnbd dywn .enwrzi `ly eixa` iwxt z` ayiilïéà ïðz ïðàäå§¨£©§©¥
ïéávòî:`xnbd zvxzn .ohwd z`íúäxaecn dpynaéøîeça± §©§¦¨¨§§¥

d zeilegaäøãLodn zg` dwxtzpy,äðBák éæçéîcxy`ky ¦§¨§¦§¥§¤
.ok zeyrl xeq` okle dpeak d`xp onewnl oxifgn

:dpyna epipyøáMä úà ïéøéæçî ïéàå.dxaypy mvr lyéaø øîà §¥©£¦¦¤©¤¤¨©©¦
,ìàeîL øîà äàúcâa àpç¦¨©§§¨¨¨©§¥
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קסה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hnw sc zay(iyiy meil)

økãîd`xn ok m` ,dk`lnn yextie meid zayy xkfi ±BðéàL ¦§¨¤¥
énð òeá÷y df mrhn ,xi`n iax xizi mb ±éëäå éëäcàcera ± ¨©©¦©§¨¦§¨¦

mixtqn `iadl jliyøkãîmrhd df oi`y gxkdae .zay `edy ¦§¨
.lzeka dreawa xi`n iax xizdy

xzen zehiyd lkl zikekf ly d`xna mlerl :`xnbd daiyn
e ,meid zayy xkfi mixtqn `iadl jliy cera ik ,ze`xlàëä± ¨¨

`ziixaa o`k,ïðé÷ñò úëzî ìL äàøîaz` glbn dnvr day §©§¨¤©¤¤¨§¦©
,mixtqn `iadl jixv epi`e xriydåda ze`xl xeqi`d mrháøãk §¦§©

à øa äaø øîà ïîçð,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,deá ©§¨¨©©¨©£©§¨©©©§¨¨©©¨©£©
eøîà äî éðtîminkgäøeñà úëzî ìL äàøîze`xl-] zaya ¦§¥¨¨§©§¨¤©¤¤£¨

,[dada øéMäì éeNò íãàL éðtîd z` dnr jezgl ±ïéîéð ¦§¥¤¨¨¨§©¦¨¦¦
ïéìcìeãîäixnbl exwrp `l oiicre y`xd on eylzpy zexryd ± ©§§¨¦

meyne xvew zk`ln meyn xaere ,xriyd x`yl zeey opi`e
xqe` `nw `pz ,dax ly ezxaqa miwleg el` mi`pze .ffeb zk`ln
ik ,dnr jezgl leki oi`y s` lzeka dreawd zkzn ly d`xna mb
z` xaeq epi` xi`n iaxe ,dax zxaqke mzxifba minkg ewlig `l
oi`y lzeka dreawae mzxifba minkg ewligy `l` ,dax zxaq

.exq` `l dnr jezgiy yegl
dxifb zaya d`ixwd z` minkg exq`y sqep ote` d`ian `xnbd

:zeheicd ixhya `xwi `nyïðaø eðz,`ziixaaúçz Cläîä áúk ¨©¨¨§¨©§©¥©©
äøevälk zgz miazeke ,lzeka mixiivny zepeyn zeig zexev ± ©¨

,zipelt dig zxev ef dxevúBàð÷eécä úçúåmc` ipa ly zeienc ± §©©©§§¨
,zilbe cec zngln oebk ,lzekd lr mixiivny mipey zerxe`na

df azk ,zipelte ipelt zenc ef mzgz oiazekeúaMa BúBø÷ì øeñà̈¦§©©¨
.zeheicd ixhya `xwi `ny dxifbdîöò àð÷eéãezencd ± §§¨©§¨

zxiievndøîàpL íeMî da ìkzñäì øeñà ìBça óà(c hi `xwie) ©©¨§¦§©¥¨¦¤¤¡©
.'íéìéìàä ìà eðôz ìà':`xnbd zxxanàãeîìz éàîote` edn ± ©¦§¤¨¡¦¦©©§¨

:`xnbd daiyn ,df weqtn cenildìà eðôz ìà ,ïéðç éaø øîà̈©©¦£¦©¦§¤

íëzòcîeptz l` ,eyexite ,llg `xwp alde ,millg oeyl milil` ± ¦©§§¤
.mkly llge mkaal zrcn e`ay mkici iyrna lkzqdl

:dpyna epipyíãà ñéôî[lxeb lihn-]'åëå åéða íòezia ipa mre ¥¦¨¨¦¨¨
.dphw dpn cbpk dlecb dpn zeyrl oiekzi `ly calae ,ogleyd lr
zwiicn .ezia ipa mr `l` lxeb lihdl oi` recn zx`an `xnbd
lr ezia ipa mre eipa mr mc` qitn' dpynd dazky dnn :`xnbd

y rnyn ,'zepnd lr mc` qitn' mzqa dazk `le ,'ogleydåéða íò¦¨¨
ïéà Búéá éða íòå,lxeb zeyrl i`yx ok -øçà íòåipan epi`y ± §¦§¥¥¦§¦©¥

eziaàì:`xnbd zl`ey .lxeb dyriàîòè éàîoi`y mrhd edn ± Ÿ©©£¨
mrhd :`xnbd daiyn .ezia ipa mpi`y mc` ipa mr lxeb zeyrl

`edkeixacøîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøã ¦§©§¨¨©§¥§¨©©§¨¨©
äøeáç éða ,ìàeîLlk j` cg` ziaa miayei e` jxca mikledd §¥§¥£¨

,envrl creq cg`äæ ìò äæ ïéãét÷nä,wiecna dfl df zeeldl ©©§¦¦¤©¤
xac lr dfl df mixzeene milgen mpi`e ,oipnae lwyna dcina

miaeh miniae zezaya jk mibdep xy`k ,hrenïéøáBòaexw ± §¦
exariy jk icil e`eaiy i`celíeMîxeqi`íeMîe äcîxeqi` ¦¦¨¦

íeMîe ì÷Lîxeqi`ïéðîzezaya lk`n zgwl minkg exq`y ± ¦§¨¦¦§¨
,xknne gwn zxifb meyn xknne gwnl dnecy ote`a miaeh miniae
e` dcicn ici lr zexitd xeriy z` xxal miwcwcnyk epiide
dxeag ipae ,aiigy zexitd llk jq z` aygl miwcwcny e` dliwy
lewyle cecnl aeh meiae zaya mb e`eai mzctwd jezn el`

,el` mixeqi` lr exarie dfn df migwely lke`d z` zepnleåok §
xearl miaexwáBè íBéa ïéòøBôe ïéåBì íeMîxnel jixv oi`e] ¦¦§¦§

`ny aeh meiae zaya d`eld oeyl xnel minkg exq`y ± [zaya
aezki `ny oerxt oeyl xnel exq` ok enke ,aezki`l` xzed `le ,

oeyl exn`i df lr df micitwny jezn el`e ,dxfge dli`y oeyla
yxci `ny dli`y oeyl xnel deld yeygi ik ,oerxte d`eld

.dnvra zxfegy dli`yk `idy zenk daiydl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr pw sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzndì úçkLî énð úîdz` `ven znd iwqra mb ± ¥©¦©§©©¨
,`ide ,zaya dxizdl dpwz oi`y dk`lnàîéìb déì àæâéîì± §¦§¨¥§¦¨

ef dk`ln lre ,znd ly ezcinl mpiwzdl eikixkz z` xefbloi`y
j` ,jiygdl xzen znd jxevl `weecy dpyna epipy xzid dl

.xeq` xg` mc` jxevl
:dpyna epipyïéëéLçî ìáàxnelk .ecia zexit `iane xenyl £¨©§¦¦

zexitd lr zay i`vena xenyl ick megzd lr jiygdl xzeny
zexitd on yelzl mb dvex zay i`vena m`e ,megzl uegny
dk`ln xeqi` oica zwqer oldl `ibeqd .el xzen ,m`iadle

.dlcad mcew zay i`vena
.zayd z`v xg` m`iadle zexit yelzl lekiy x`ean dpyna

,`id dk`ln zexit zyilz ixde :`xnbd zl`eyåzeyrl xzen ik §
zay i`vena dk`lnìécáà àìc áb ìò óà,oiicr licad `ly ± ©©©§Ÿ©§¦

øîàäå[xn` ixde-]øæòéìà éaø íeMî ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø §¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¦§¦©¦¡¦¤¤
,ìécáiL íãB÷ åéöôç äNòiL íãàì Bì øeñà ,á÷òé ïazxaeqe ¤©£Ÿ¨§¨¨¤©£¤£¨¨¤¤©§¦

itk] licad `l i`ce megzd lr jiygdy df mc` ik dzr `xnbd
.dk`ln el dxzed recne ,[jenqa x`azy

:licad df mc`y xnel oi` recn zxxan `xnbdàîéz éëåm`e ± §¦¥¨
xnel dvxzälôúa ìécáàciptl ziaxr lltzd df mc`y ± §©§¦¦§¦¨

jkle ,'zrcd opeg' zkxaa ezlitza licade ,zexitd z` ylzy
,dk`lna xzedøîàäå[xn` ixde-],ìàeîL øîà äãeäé áø §¨¨©©§¨¨©§¥

éøö älôúa ìécánä,ñBkä ìò ìécáiL Cici `vei epi`y oeike ©©§¦¦§¦¨¨¦¤©§¦©©
,dk`lna xeq`e licad `lk `ed ixd ,dlitzay dlcada ezaeg

.zexitd zyilz el dxzed ji` ok m`eàîéz éëåok`y xn`z m`e ± §¦¥¨
ote`a dxaic dpynd,ñBkä ìò ìécáàcixdy ,ok xnel oi`ñBk §©§¦©©

dlcadlàkéà éî äãOalicadl lkeiy dcya oii `evnl ozip ike ± ©¨¤¦¦¨

.eilr
:`xnbd daiynàîbøz[x`iae cinrd-]dén÷ énà øa ïúð éaø ©§§¨©¦¨¨©©¦©¥

[iptl-]àáøc,dpynd z`úBzébä ïéa[zezibd zrya-]eðLonfa ± §¨¨¥©¦¨
licad df mc`e ,dcya ievn oii f`y ,dpynd dxaic miaprd xiva

.dk`ln zeyrl leki jkle qekd lr ie`xk
:sqep aeyi d`ian `xnbdéMà áøì àaà éaø déì øîàjxev oi` ¨©¥©¦©¨§©©¦

oky ,'zezibd oia'a dpynd z` cinrdlaàáøòî[l`xyi ux`a±] §©£¨¨
éëä ïðéøîà,jk zay i`vena epiid mixne` ±LãB÷ ïéa ìécánä' ¨§¦©¨¦©©§¦¥¤

'ìBçìz` zeell cala xkidl ,qek `lae zeklne mya dkxa `la §
,jlndïékøBö ïðéãáòåjk xg`e ,epikxvl zek`ln miyer cine ± §¨§¦©§¦

lr dlcad `ll s`y x`eane .qekd lr dpewizk dlcad miyer
lke ,'legl ycew oia licand' zxin` ici lr dk`lna xzen qekd
zayein df itle .dk`lna xzed dlitza dlcad ici lry oky
dywnd ixack] ezlitza licade lltzd df mc` oky epzpyn

oke .dk`lna xzed jkle ,[lirléa àðéåä ék ,éMà áø øîà± ¨©©©¦¦£¦¨¥
ziaa iziid xy`køîà äåä àðäk áøi`vena xne` `pdk ax did ± ©©£¨£¨¨©

,zay,'ìBçì LãB÷ ïéa ìécánä'ézìéñ ïðéúlñîeepiid cine ± ©©§¦¥¤§§©§¦©¦§¥
.mivr miaheg
:dpyna epipy'åëå éðàL ìk ìeàL àaà øîà ììk,ezxin`a i`kf §¨¨©©¨¨Ÿ¤£¦

.eilr jiygdl ip` i`yx
:`xnbd zxxan .le`y `a` ixac z` zx`an `xnbdàéòaéà)¦©§¨

àééäà ìeàL àaà (eäì.df llk xn` epzpyna oic dfi` lr ± §©¨¨©¥¨
éà÷ àLéøà àîéìéà`pz dpy day `yixd lr xaicy xn`p m` ± ¦¥¨©¥¨¨¥

,xn`e ,xeqi` `nwíéìòBt øBkNì íeçzä ìò ïéëéLçî ïéà'¥¥§¦¦©©§¦§£¦
,'úBøét àéáäìdkygdd xeqi`y llk zzl le`y `a` `a jk lre §¨¦¥

,dxin`d xeqi`a ielz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fnw sc zay(iriax meil)

cnll izaeg z` `ln` jke ilv` cenll e`eai micinlzdy ,xnelk
meyn z`fe .mixg`l dxezéøáçLEminkgd,Eãéa äeîéi÷é,xnelk ¤£¥¤§©§¨§¨§

ik ,jcia dxezd miiwzz ,jixag minkgd zaxwa didzyk wxy
caln ,dze` mb xekfze rcz zxg` zkqn micnel mze` rnyzyk

.cnel dz`y zkqndïòMz ìà Eúðéa ìàålecb mkg xn`z l`e §¤¦¨§©¦¨¥
.xg` wxt gky` `l df wxt lr xefg`yke ,ip` wfg oexkif lrae

:i`xedp iax `pzd `ed in zx`an `xnbdàðz,`ziixaa epipy - ¨¨
dì éøîàå ,BîL äéîçð éaø àlà BîL éàøBäð éaø àìyie ± Ÿ©¦§©§¤¨©¦§¤§¨§§¨§¦¨

mixne`,éàøBäð éaø BîL àø÷ð änìå ,BîL Cøò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£¨§§¨¨¦§¨§©¦§©
.äëìäa íéîëç éðéò øéäðnL¤©§¦¥¥£¨¦©£¨¨

:dpyna epipyïéøøbúî àì ìáàsebd z` micxbne mikkgn oi` ± £¨Ÿ¦§¨§¦
.legc `caer meyn zaya zcxbnaúøøâna ïéøøBb ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥§¦©¦§¤¤

úBëìëeìî åéìâø eéä íà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,úaMa©©¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨©§¨§§¨
äãeäé øa ìàeîL áø .LLBç Bðéàå Bkøãk øøBb äàBöáe èéèa§¦§¨¥§©§§¥¥©§¥©§¨

àtñëc àzøøâî dénéà déì àãáòzcgein zcxbn en` el dzyr ± ©§¨¥¦¥¦§¨§¨§©§¨
.sqkn dieyrd zayl

:dpyna epipyïéãøBé ïéàzayaìenyy xdp.'åëå àîéãøB÷zx`an ¥§¦§§¦¨
:`xnbdàîòè éàî,xacd mrh dn ±à÷ét íeMîxdp ly hihd ± ©©£¨¦¦¨

.dhigq icil `aie eicba eahxie minl letiy yyg yie wilgn df
:dpyna epipyïéæéåè÷étà ïéNBò ïéàåd`wdl minxeb oi` ±.úaMa §¥¦©¦§§¦¦©©¨

:`xnbd zx`aneðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
d`wdl mexbl xeq`yàlàz`f dyeryk,íñad`etxl dnecy ¤¨§©

,mipnnq zwigy meyn xeq`e,ãia ìáày epiidcepexbl dqipkn £¨©¨
,`iwneàéðz .øzeî,`ziixaaøeñà ìBça óà ,øîBà äéîçð éaø ¨©§¨©¦§¤§¨¥©©¨

ok zeyrlïéìëBà ãñôä éðtîarx dyrp mhletyk oky ,eirnay ¦§¥¤§¥¨¦
.lke`e xfege

:dpyna epipy,ïèwä úà ïéávòî ïéàåmiayiine mipwzn oi` xnelk §¥§©§¦¤©¨¨
:df xeqi`a dpc `xnbd .ezxcy zeilege eizenvr z`øa äaø øîà̈©©¨©

éîc øétL úaMa à÷eðé éôetì ,ïðçBé éaø øîà äpç øaxzen ± ©©¨¨©©¦¨¨©¥§¨©©¨©¦¨¥
ick dagx dxebga exyewle micbaa clepd wepizd z` jexkl zaya

:`xnbd dywn .enwrzi `ly eixa` iwxt z` ayiilïéà ïðz ïðàäå§¨£©§©¥
ïéávòî:`xnbd zvxzn .ohwd z`íúäxaecn dpynaéøîeça± §©§¦¨¨§§¥

d zeilegaäøãLodn zg` dwxtzpy,äðBák éæçéîcxy`ky ¦§¨§¦§¥§¤
.ok zeyrl xeq` okle dpeak d`xp onewnl oxifgn

:dpyna epipyøáMä úà ïéøéæçî ïéàå.dxaypy mvr lyéaø øîà §¥©£¦¦¤©¤¤¨©©¦
,ìàeîL øîà äàúcâa àpç¦¨©§§¨¨¨©§¥
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קסו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hnw sc zay(iyiy meil)

dide ,xekf akynl miklnd z` qpe` didy xvpckeap lr xn`py
ediwcv ly enei ribdyke ,mdn cg` lk ly enei izn lxeb lihn
itk dn` ze`n yly xvpckeap ly ezlxr dkx`zd dcedi jln

`iapd xne` df oelw lre ,oldl `xnbd zyxecy(fh a wewag)zòáN'¨©§¨
'åâå ìøòäå äzà íb äúL ãBákî ïBì÷'d oini qFM Lilr aFQY ¨¦¨§¥©©¨§¥¨¥¦¨¤§¦

:`xnbd zx`an .'LcFaM lr oFlwiweãëeáð äæ 'ãBákî ïBì÷ zòáN' §¦¨©§¤¨©§¨¨¦¨¤§©§
øvð,laiwy ceakdn xzei [lirl xen`d oeifaa] dfazpyíb äúL' ¤©§¥©

'ìøòäå äzàlr dpbzde lxrzde oelwd qek z` dz` mb dzyz ± ©¨§¥¨¥
'dz` mb' ,jk iciäi÷ãö äæ,eci lr yprp xvpckeapy lr yprpy ¤¦§¦¨

.yprp eci lr yprp exiagy iny ixd
dgked `iadl oi` minrh ipyn :ediwcvn di`xd z` dgec `xnbd

,df weqtnàãçmeyn cg` mrh ±áéúk øvð ãëeáða àø÷ déleëc £¨§¥§¨¦§©§¤©§¦
,xvpckeap lr yxtzdl leki weqtd lk ±xvpckeap 'dz` mb dzy'

lr dpbzde lxrzde 'lxrde' ,mze` zlwdy el` enk oelwd qek z`
.ediwcva ecinrdl epl oipn ok m` .df iciãBòåokzi `l ik ,ipy mrh §

ik ,ediwcva weqtd z` yxtlà÷écö äi÷ãö[wicvd-]äåä éàî ¦§¦¨©¦¨©£¨
déì ãaòéîì déìdid qep` `ld ,xvpckeapl zeyrl el did dn ± ¥§¤§©¥

lr xvpckeap yprpy jk lr yprdl el oi` i`ce qep` didy oeike
,df dyrna 'wicv' edxew ax ixdy qep` didy jkl di`xe .eci

òLø BúBà LwaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàc[xvpckeap-] §¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥¨¨
'÷écö' BúBàì úBNòì[ediwcv-]'åëå Ck`xnbd d`iany itk ©£§©¦¨

lky oipn le`yl yi aeye .lecb oeifaa xvpckeap yprpy jenqa
jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` eci lr yprp exiagy

.`ed
oi` eci lr exiag yprpy iny jkl xewnd edn dwiqn `xnbd

:`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipknàëäî àlào`kn ± ¤¨¥¨¨
ilyna xn`py ,df xac cnlp(ek fi)'áBè àì ÷écvì LBðò íb'mb ± ©£©©¦Ÿ

aeh epi`y oeike ,daeh dcn dpi` wicv `edy mc`l ,dyiprd zcn
ik ,rx `ed ixd,òø àlà áBè àì ïéàmiyprpy wicvd ik epcnl ¥Ÿ¤¨¨

,rx `ed ixd eci lráéúëe(d d milidz)äzà òLø õôç ìà àì ék' §¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨
,'òø Eøeâé àìryx utg l` `l ik' ,weqtd z` `xnbd zx`an Ÿ§§¨
y meyn 'dz`'ä äzà ÷écö,ryxd jtidåjklEøeâîa øeâé àì ©¦©¨¤©§Ÿ¨¦§§

`edy in [jxecna-],òøiexwe eci lr yprp exiagy in ik o`kn ¨
.`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` ,'rx'

zlhd lr dpyna dxn`py 'oiylg' oeyl z` x`al day `xnbd
:`xnbd zx`an .zelxeblç éàäc òîLî éàîàøeôc àðMéì íéL ©©§©§©©¨¦¦§¨§¨

àeä,lxeb oeyl `ed 'miylg'y rnyn okidn ±áéúëc(ai ci diryi) ¦§¦
,laa jln xvpckeap ly ezltn lr ediryi xn`y d`eapaéà'C ¥

ìBç õøàì zòcâð øçL ïa ììéä íéîMî zìôð'åâå 'íéBb ìò L± ¨©§¨¦¨©¦¥¥¤¨©¦§©§¨¨¨¤¥©¦
exe`a dnec didy ,minyn laa ly xyd zlitp lr `apn `iapd
zlitp lr `apne jiynne ,xwea iakekk daxd xi`ny dbepd akekl
z` `xnbd zx`an .'mieb lr yleg' edpkne ezzixke xvpckeap

,ok edpkny mrhd,àðeä áø øa äaø øîàzlhd oeyl `ed 'yleg' ¨©©¨©©¨
lxebøet ìéhî äéäL ãnìî][lxeb-äæéà òãéì úeëìî éìBãb ìò §©¥¤¨¨©¦©§¥©§¥©¥¤

øeëæ ákLî ìL BîBé ïajln lk ly enei lxebd it lr reawl ± ¤¤¦§©¨
.lxeb oeyl `ed miylgy epcnl o`kne ,jlne

:oipr eze`a edeyxcy df wxta sqep weqt d`ian `xnbdáéúëe§¦
xvpckeap ly ezltna wqerd df wxt jynda(gi ci diryi)éëìî ìk'¨©§¥

'åâå ílk íéBâ`a dn `xnbd zx`an .'FziaA Wi` cFaka EakW ¦ª¨¨§§¨¦§¥
,xnel weqtdøeëæ ákLnî eçpL ,ïðçBé éaø øîàceaka eakye ¨©©¦¨¨¤¨¦¦§©¨

.ryx eze` ly eziaa oelwa eaky dzr cr la` ,eziaa yi`
.laa jln xvpckeap ly ezltn oipra mitqep miweqt zyxec `xnbd

:`xnbd zxne`òLø BúBà ìL åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¨¨¨¤¨¨

[xvpckeap-]øîàpL ,äiøa ìk äôa ÷BçN àöîð àì(f ci diryi) Ÿ¦§¨§§¤¨§¦¨¤¤¡©
,ezzin xg`y onfd lr ,ezltna zwqerd dyxt dze`aäçð'¨¨

'äpø eçöt õøàä ìk äè÷L.dgny lew znxde dt oegzt oeyl ± ¨§¨¨¨¨¤¨§¦¨
dhwye dgpy drya ik x`ean weqta ,dyxcd z` `xnbd zx`an

,dpxa egvt [xvpckeap ly ezen iptn] ux`dììkîdfn rnyn ± ¦§¨
àzLä ãòcdzr cr ±,äpø äåä àìdidy meyn ,xacd mrhe §©©§¨Ÿ£¨¦¨

xyt` i`y zekn eqrka mda dkne ,minra lyene dcex cvpkeap
.mdn `txidl

:`xnbd zxne`ãBîòì øeñà ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¨©£
òLø BúBà ìL Búéáa,[xvpckeap-]øîàpL(`k bi diryi)lr d`eapa §¥¤¨¨¤¤¡©

mW Evaxe' ,dzltn xg`l dizaae laa ux`a didiy lecbd oennyd§¨§¨
dpri zFpA mW EpkWe [zeig ipin-] mig` mdiYa E`lnE miIvíéøéòNe ¦¦¨§¨¥¤Ÿ¦§¨§¨§©£¨§¦¦

[micy-],'íL eãwøéoiwifnd mi`vnp mc` ipay mewnay oeikne §©§¨
`ed jexa yecwd xfb jk oky ,my zeidl xeq` jkl ,miwlzqn

.micyd my e`vniy
ly epelw oipra lirl dxkfedy dyxcd z` dzr d`ian `xnbd

:xvpckeapòLø BúBà LwéaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥¨¨
[xvpckeap-]÷écö BúBàì úBNòì[ediwcv-]Ckakyna eqpe`l ± ©£§©¦¨

,xekfBúìøò äëLîðxvpckeap lyìLäúéäå ,änà úBàî L ¦§§¨¨§¨§Ÿ¥©¨§¨§¨
dlek äaéñnä ìk ìò úøfçîeidy miklnd lk ipt lr dkynp ± §©¤¤©¨©§¦¨¨

,eiptl oiayeie oiaeqnøîàpL(fh a wewag)z` `apn `iapd ea weqta ¤¤¡©
xvpckeap ly epelw'ìøòäå äzà íb äúL ,ãBákî ïBì÷ zòáN'± ¨©§¨¨¦¨§¥©©¨§¥¨¥

lxrzde ,mze` dlwn ziidy mze`k oelwd qek z` dz` mb dzy
xak xkfp ixdy `id zxzein 'lxrde' ef daize ,df ici lr dpbzde
,el didy oelwd ote` lr fenxl d`ay ,`xnbd zyxec .weqta epelw

ìL àiøèîéâa 'ìøò'éåä úBàî Lyly ezlxr dkynpy cnll ¨¥§¦©§¦¨§Ÿ¥¨¥
.dn` ze`n

ly epehly swez z` dgikend ztqep dyxc d`ian `xnbd
:eteqa dlr dne ,xvpckeapãøiL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¨©

òLø BúBà[xvpckeap-]ípäéb éãøBé ìk eLòø ípäéâì,cgt aexn ¨¨§¥¦Ÿ¨£¨§¥¥¦Ÿ
àa àeä íäéìò ìBLîì ànL eøîàlyn mlera mceray myk ¨§¤¨¦§£¥¤¨

,mingx `ll mdaàa àeä íúBîk úBìçéì Bàdlgp zeidl ± ¥¨§¨¨
,mpdibd ixeqia mzenkøîàpLdiryia(i-h ci)ea ote`d lr d`eapa ¤¤¡©

Ll dfbx zgYn lF`W' ,ezena xvpckeap ly eipt z` mpdibd lawz§¦©©¨§¨§
lM mzF`qMn miwd ux` icEYr lM mi`tx Ll xxFr ,L`FA z`xwl¦§©¤¥§§¨¦¨©¥¨¤¥¦¦¦§¨Ÿ
,xvpckeap z`xwl di`a lk z` xirz lekiak mpdibd ± 'miFb ikln©§¥¦
Exn`ie Epri mNM' mpdibd icxei el` lky xne`e `iapd jiynneª¨©£§Ÿ§

Lil`,'zìLîð eðéìà eðBîë úélç äzà íbzy weqta o`k yii ¥¤©©¨ª¥¨¨¥¥¦§¨§¨
miwtzqn mdy `xnbd zyxece ,dlynn oeyle ileg oeyl ,zepeyl
.epilr leynl e` mpdibd ixeqia epenk zelgil `a m`d mixne`e

äøîàå ìB÷ úa äúàöé,mpdibl cxiy dry dze`a xvpckeapl ¨§¨©§¨§¨
'íéìøò úà äákLäå äãø zîòð énî'(hi al l`wfgi)jzeaiyg jezn ± ¦¦¨¨§¨§¨§¨§§¨¤£¥¦

d`x dzr ,zene` x`yne mixvnn xzei zenirpa zeidl ziid xeaq
cgi akyle cxil jl yi dz` mb `ld ,zenirp xzei jl yi inn

.mpdiba mdnr
,xvpckeap ly ezltna zwqerd dyxta sqep weqt zyxec `xnbd
ly ezltn lr d`eapd zligza :laa ly dzepb lr gikend

xne` `iapd ,laa jln xvpckeap(c ci diryi)lr dGd lWOd z`Upe'§¨¨¨©¨¨©¤©
Yxn`e laA Klnéà'äáäãî äúáL Nâð úáL Cly ezzina ± ¤¤¨¤§¨¨§¨¥¨©Ÿ¥¨§¨©§¥¨

laa ly dne` dlhae ,dcear cearl dcexde ybepd lha xvpckeap
:ok diexw laay mrhd z` `xnbd zx`an .'dadcn' diexwdøîà̈©

äøîàL Bæ äneà äúáL ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¨§¨¨¤¨§¨
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קסז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr pw sc zay(ycew zay meil)

.xeaick epi` xedxdy
:uexizd lr zl`ey `xnbdáéúk énð àëäixac xeqi`a mb o`k ± ¨¨©¦§¦

,xeaicd lr `l` xedxdd lr xeqi` xn`p `l sepih mewna dyecw
'WFcw Lipgn dide' ly df weqt jynda xn`p oky(eh bk mixac),àìå' §¨¨©£¤¨§Ÿ

,'øác úåøò Eá äàøéja d`xi `ly ,xeaic oeyln `ed 'xac'e ¦§¤§¤§©¨¨
,dyecw ixaca xacn dz`y drya dpebn xac `ed jexa yecwd
recn `iyewd zxfeg 'xeaick e`l xedxd' opgei iax xaeqy oeike

.ugxnd ziaae `qkd ziaa xedxd xq`
sepih mewn xqe` 'WFcw Lipgn dide' weqtd mlerl :`xnbd daiyn§¨¨©£¤¨

e ,xedxda mbàeääwx xqe`y 'xaC zexr La d`xi `le' weqtd ± ©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨
`l` ,sepihe d`eva llk xacn epi` ,xedxd `le xeaicdéì éòaéî¦¨¥¥

jxvp -äãeäé áøãëìxeaic zrya ynn dexra zelkzqd xeq`l §¦§©§¨
,dyecw lyí"ekò ,äãeäé áø øîàc[l`xyi oky lke]øeñà íBøò §¨©©§¨©¨¨

Bcâðk òîL úiø÷ úBø÷ì`le' xn`p jk lre ,dlebn ezexry meyn ¦§§¦©§©§¤§§Ÿ
,xac zexr `ed jexa yecwd ja d`xi `ly ,'xaC zexr La d`xi¦§¤§¤§©¨¨
xac xne`d mc` ly eipt cbpk dexr xac `di `ly epiide

.xzen xedxd la` ,dyecway
:`xnbd zl`ey .m"ekr zexr dcedi ax hwp recn zx`an `xnbd

àéøéà éàî`weec dcedi ax hwp recn ±í"ekòixd ,mexreléôà ©¦§¨©£¦
cbpkìàøNémexrénð:`xnbd daiyn .rny z`ixw zexwl xeq` ¦§¨¥©¦

øîà÷ àéòaéî àì`l` df did `l ,m"ekr dcedi ax xikfdy dn - Ÿ¦©§¨¨¨©
,'xnel jixv oi`' jxcaàéòaéî àìcbpk xnel jixv oi` ±ìàøNé Ÿ¦©§¨¦§¨¥

mexrøeñàc,rny z`ixw zexwlìáàcbpkí"ekòmexrïåék §¨£¨©¥¨
déa áéúëcm"ekr zexr iabl aezky oeik -(k bk l`wfgi)xy`k ¦§¦¥

,mixvnd mr zepfl ee`zdy jk lr l`xyi z` giken `iapdøLà'£¤
'íøNa íéøBîç øNaiepik `ede ,xeng xyal dnec mzeexry - §©£¦§¨¨

,xeng lyk mixvnd ly mze`z ieaixléîc øétL àîéàxn`p ± ¥¨©¦¨¥
rny z`ixw zexwl xzeny enk dcbpk rny z`ixw zexwl xzeny

,dexr daeyg dpi`y meyn dnda zexr cbpkïì òîLî à÷± ¨©§©¨
s`e dexr daeyg `id ixd `l` ,ok xacd oi`y dcedi ax eprinyn

.xeq` dcbpk
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéà`id m"ekr zexr ok`y xn`p ± ¥¨¨¦©¦

dcedi axl oipne ,rny z`ixw dcbpk zexwl xzene dnda zexrk
:`xnbd daiyn .dexr daeyg `idyàø÷ øîàweqta xn`p ± ¨©§¨

(bk h ziy`xa)eipa ztie my e`ae ,gp ly ezexr dzlbzd xy`k
zipxeg` mdipte ekld eceak meyne ,dzeqklàì íäéáà úåøòå'§¤§©£¦¤Ÿ

,'eàøm"ekr ly ezexry o`kne ,'dexr' diexw gp ly ezexry ixd ¨
lk oky ,'xac 'zexr' ja d`xi `le' llka `id ixde ,'dexr' diexw

.'gp ipa' miiexwe gp xg` miqgein miebd
`p leg xeaicy opgei iax ixac lr zl`ey `xnbdon zaya xq

mi`xen` ly zereny yngn ,'xac xace jvtg `evnn'n dxezd
:`xnbd zl`ey .devn mewna zaya leg xeaic exizdyéî øeaéãå§¦¦

øéñà,dxezd onàäå[ixde-]éøîàc àðeðîä áøå àcñç áø £¦§¨©¦§¨§©©§¨§¨§¦

eäééåøz,mdipy exn`y ±,äåöî ìL úBðBaLçmikixv dnk oebk ©§©§¤§¤¦§¨
,mzqpxtl miiprd,úaMa ïáLçì øzeîon xeq` xeaicd did m`e ¨§¨§¨©©¨

oia wlgn epi` weqtdy oeik ,exqe`l yi devn mewna s` dxezd
.zeyxl devn

,dipyd drenydøæòìà éaø øîàås`y ,siqen xfrl` iax ± §¨©©¦¤§¨¨
úaMa íéiðòì ä÷ãö íé÷ñBts` `l` ,xzen ecal aeyigd `ly ± §¦§¨¨¨£¦¦©©¨

.xzen ipeltl jke jke ipeltl jke jk weqtl
,ziyilyd drenyd,ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨

ïéçwôîipiipra mixwege mipiirn ±Lôð çewétea yiy xaca ± §©§¦¦©¤¤
,dpkq,íéaø çewéôemiaxd xear zeklnd lv` lczydl oebk ¦©©¦

.úaMa,opgei iax siqenúBiñðë ézáì ïéëìBäåzkll s` xzen ± ©©¨§§¦§¨¥§¥¦
zpn lr zeiqpk izaa uawzdle.úaMa íéaø é÷ñò ìò çwôì§©¥©©¦§¥©¦©©¨

,ziriaxd drenyd,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
úBà÷ìéñáìå úBàñ÷ø÷ìe úBàéèøèì ïéëìBäzelkid ipin od ± §¦¦§¨¦§¦§§¨§¦§¦§¨

xeaivd ipipra uriizdle creezdl miebd mda mitq`zny
ick ,dpicnde,úaMa íéaø é÷ñò ìò çwôìdfa siqen opgei iaxe §©¥©©¦§¥©¦©©¨

ly qepik mewnl s` `l` xzen l`xyi ly zeiqpk izal wx `l ik
.mieb

,ziyingd drenydäMðî éác àðúåeyxcn ziaa `ziixa epye ± §¨¨§¥§©¤
,dypn ax lyìò ïéëcLî[xear-]úB÷Bðézäievix ixac mixacn ± §©§¦©©¦

mikqzy dy`d mrå ,úaMa ,ñøàéìoikcynìò[xear-]÷Bðézä ¥¨¥©©¨§©©¦
cnln el xekyløôñ Bãnìì,dxez ±úeðneà Bãnììeok mb `edy §©§¥¤§©§¨

oiyeciwa `xnbd zcnely itk ,devn(:l)ztqez jka yie .weqtn
xzei mi`xpe cinz miiwzdl micnerd mixac inekiq s`y ,yecig

.mixzen leg jxck
xzed ok it lr s`e dxezd on xeq` xeaic mlerl :`xnbd daiyn

oky ,devn mewnaàø÷ øîàweqta xn`p ±(bi gp diryi)epnny ¨©§¨
xeaic xeqi` epcnl,'øác øaãå Eöôç àBönî'`evnn' xn`p `le ¦§¤§§§©¥¨¨

wxy dfn epcnle ,'utgéöôçEjnvr ikxv ±íéøeñàwqrzdl £¨¤£¦
la` ,mda xacleíéîL éöôçdevn ikxv ±,ïéøzeîweqtdy ixd ¤§¥¨©¦¨¦

.devn mewna exizd zaya leg ly xeaicd z` xq`y envr
:zaya xzend leg xeaic ly sqep ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©

[Cìî] ìL úBðBaLç ,ìàeîL øîà äãeäé,xnelk ,'jl dn' enk ± §¨¨©§¥¤§¤¤¤
oebk .xg`l `le jl `l oda jxev oi` `ld elld zepeaygle jl dn

.zia zepal dvexy inl yi ze`ved dnk aygnyåzepeaygäî ìL §¤©
Cëaoebk ,jxev mey mda oi` dzre xara jxev mda didy oebk ± §¨

,df zia ziipaa e`ived ze`ved dnkúaMa ïáLçì øzeî. ¨§¨§¨©©¨
:df oicl `ziixan di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy ± ©§¨©¦¨¦

,l`eny xn`y enk `ziixaaeøáòL úBðBaLç,ixnbl exar `l j` ¤§¤¨§
,oxky z` milretl mliy `l oiicr ikåzepeayg,úBéäì ïéãéúòL §¤£¦¦¦§

ïáLçì øeñàzepeayg .zayaCìî ìLoi`y ,'jl dn' ly enk ± ¨§¨§¨¤¤¤
,el` zepeayg lv` jl dne ,llk jxev oda
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המשך ביאור חמסכת שבת חיום שבת בודש עמ' א "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hnw sc zay(iyiy meil)

dide ,xekf akynl miklnd z` qpe` didy xvpckeap lr xn`py
ediwcv ly enei ribdyke ,mdn cg` lk ly enei izn lxeb lihn
itk dn` ze`n yly xvpckeap ly ezlxr dkx`zd dcedi jln

`iapd xne` df oelw lre ,oldl `xnbd zyxecy(fh a wewag)zòáN'¨©§¨
'åâå ìøòäå äzà íb äúL ãBákî ïBì÷'d oini qFM Lilr aFQY ¨¦¨§¥©©¨§¥¨¥¦¨¤§¦

:`xnbd zx`an .'LcFaM lr oFlwiweãëeáð äæ 'ãBákî ïBì÷ zòáN' §¦¨©§¤¨©§¨¨¦¨¤§©§
øvð,laiwy ceakdn xzei [lirl xen`d oeifaa] dfazpyíb äúL' ¤©§¥©

'ìøòäå äzàlr dpbzde lxrzde oelwd qek z` dz` mb dzyz ± ©¨§¥¨¥
'dz` mb' ,jk iciäi÷ãö äæ,eci lr yprp xvpckeapy lr yprpy ¤¦§¦¨

.yprp eci lr yprp exiagy iny ixd
dgked `iadl oi` minrh ipyn :ediwcvn di`xd z` dgec `xnbd

,df weqtnàãçmeyn cg` mrh ±áéúk øvð ãëeáða àø÷ déleëc £¨§¥§¨¦§©§¤©§¦
,xvpckeap lr yxtzdl leki weqtd lk ±xvpckeap 'dz` mb dzy'

lr dpbzde lxrzde 'lxrde' ,mze` zlwdy el` enk oelwd qek z`
.ediwcva ecinrdl epl oipn ok m` .df iciãBòåokzi `l ik ,ipy mrh §

ik ,ediwcva weqtd z` yxtlà÷écö äi÷ãö[wicvd-]äåä éàî ¦§¦¨©¦¨©£¨
déì ãaòéîì déìdid qep` `ld ,xvpckeapl zeyrl el did dn ± ¥§¤§©¥

lr xvpckeap yprpy jk lr yprdl el oi` i`ce qep` didy oeike
,df dyrna 'wicv' edxew ax ixdy qep` didy jkl di`xe .eci

òLø BúBà LwaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàc[xvpckeap-] §¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥¨¨
'÷écö' BúBàì úBNòì[ediwcv-]'åëå Ck`xnbd d`iany itk ©£§©¦¨

lky oipn le`yl yi aeye .lecb oeifaa xvpckeap yprpy jenqa
jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` eci lr yprp exiagy

.`ed
oi` eci lr exiag yprpy iny jkl xewnd edn dwiqn `xnbd

:`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipknàëäî àlào`kn ± ¤¨¥¨¨
ilyna xn`py ,df xac cnlp(ek fi)'áBè àì ÷écvì LBðò íb'mb ± ©£©©¦Ÿ

aeh epi`y oeike ,daeh dcn dpi` wicv `edy mc`l ,dyiprd zcn
ik ,rx `ed ixd,òø àlà áBè àì ïéàmiyprpy wicvd ik epcnl ¥Ÿ¤¨¨

,rx `ed ixd eci lráéúëe(d d milidz)äzà òLø õôç ìà àì ék' §¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨
,'òø Eøeâé àìryx utg l` `l ik' ,weqtd z` `xnbd zx`an Ÿ§§¨
y meyn 'dz`'ä äzà ÷écö,ryxd jtidåjklEøeâîa øeâé àì ©¦©¨¤©§Ÿ¨¦§§

`edy in [jxecna-],òøiexwe eci lr yprp exiagy in ik o`kn ¨
.`ed jexa yecwd ly ezvigna eze` oiqipkn oi` ,'rx'

zlhd lr dpyna dxn`py 'oiylg' oeyl z` x`al day `xnbd
:`xnbd zx`an .zelxeblç éàäc òîLî éàîàøeôc àðMéì íéL ©©§©§©©¨¦¦§¨§¨

àeä,lxeb oeyl `ed 'miylg'y rnyn okidn ±áéúëc(ai ci diryi) ¦§¦
,laa jln xvpckeap ly ezltn lr ediryi xn`y d`eapaéà'C ¥

ìBç õøàì zòcâð øçL ïa ììéä íéîMî zìôð'åâå 'íéBb ìò L± ¨©§¨¦¨©¦¥¥¤¨©¦§©§¨¨¨¤¥©¦
exe`a dnec didy ,minyn laa ly xyd zlitp lr `apn `iapd
zlitp lr `apne jiynne ,xwea iakekk daxd xi`ny dbepd akekl
z` `xnbd zx`an .'mieb lr yleg' edpkne ezzixke xvpckeap

,ok edpkny mrhd,àðeä áø øa äaø øîàzlhd oeyl `ed 'yleg' ¨©©¨©©¨
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øeëæ ákLî ìL BîBé ïajln lk ly enei lxebd it lr reawl ± ¤¤¦§©¨
.lxeb oeyl `ed miylgy epcnl o`kne ,jlne

:oipr eze`a edeyxcy df wxta sqep weqt d`ian `xnbdáéúëe§¦
xvpckeap ly ezltna wqerd df wxt jynda(gi ci diryi)éëìî ìk'¨©§¥
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.ryx eze` ly eziaa oelwa eaky dzr cr la` ,eziaa yi`
.laa jln xvpckeap ly ezltn oipra mitqep miweqt zyxec `xnbd

:`xnbd zxne`òLø BúBà ìL åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¨¨¨¤¨¨
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[xvpckeap-]÷écö BúBàì úBNòì[ediwcv-]Ckakyna eqpe`l ± ©£§©¦¨

,xekfBúìøò äëLîðxvpckeap lyìLäúéäå ,änà úBàî L ¦§§¨¨§¨§Ÿ¥©¨§¨§¨
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,eiptl oiayeie oiaeqnøîàpL(fh a wewag)z` `apn `iapd ea weqta ¤¤¡©
xvpckeap ly epelw'ìøòäå äzà íb äúL ,ãBákî ïBì÷ zòáN'± ¨©§¨¨¦¨§¥©©¨§¥¨¥

lxrzde ,mze` dlwn ziidy mze`k oelwd qek z` dz` mb dzy
xak xkfp ixdy `id zxzein 'lxrde' ef daize ,df ici lr dpbzde
,el didy oelwd ote` lr fenxl d`ay ,`xnbd zyxec .weqta epelw

ìL àiøèîéâa 'ìøò'éåä úBàî Lyly ezlxr dkynpy cnll ¨¥§¦©§¦¨§Ÿ¥¨¥
.dn` ze`n

ly epehly swez z` dgikend ztqep dyxc d`ian `xnbd
:eteqa dlr dne ,xvpckeapãøiL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©§¨¨¤¨©

òLø BúBà[xvpckeap-]ípäéb éãøBé ìk eLòø ípäéâì,cgt aexn ¨¨§¥¦Ÿ¨£¨§¥¥¦Ÿ
àa àeä íäéìò ìBLîì ànL eøîàlyn mlera mceray myk ¨§¤¨¦§£¥¤¨

,mingx `ll mdaàa àeä íúBîk úBìçéì Bàdlgp zeidl ± ¥¨§¨¨
,mpdibd ixeqia mzenkøîàpLdiryia(i-h ci)ea ote`d lr d`eapa ¤¤¡©

Ll dfbx zgYn lF`W' ,ezena xvpckeap ly eipt z` mpdibd lawz§¦©©¨§¨§
lM mzF`qMn miwd ux` icEYr lM mi`tx Ll xxFr ,L`FA z`xwl¦§©¤¥§§¨¦¨©¥¨¤¥¦¦¦§¨Ÿ
,xvpckeap z`xwl di`a lk z` xirz lekiak mpdibd ± 'miFb ikln©§¥¦
Exn`ie Epri mNM' mpdibd icxei el` lky xne`e `iapd jiynneª¨©£§Ÿ§

Lil`,'zìLîð eðéìà eðBîë úélç äzà íbzy weqta o`k yii ¥¤©©¨ª¥¨¨¥¥¦§¨§¨
miwtzqn mdy `xnbd zyxece ,dlynn oeyle ileg oeyl ,zepeyl
.epilr leynl e` mpdibd ixeqia epenk zelgil `a m`d mixne`e

äøîàå ìB÷ úa äúàöé,mpdibl cxiy dry dze`a xvpckeapl ¨§¨©§¨§¨
'íéìøò úà äákLäå äãø zîòð énî'(hi al l`wfgi)jzeaiyg jezn ± ¦¦¨¨§¨§¨§¨§§¨¤£¥¦

d`x dzr ,zene` x`yne mixvnn xzei zenirpa zeidl ziid xeaq
cgi akyle cxil jl yi dz` mb `ld ,zenirp xzei jl yi inn

.mpdiba mdnr
,xvpckeap ly ezltna zwqerd dyxta sqep weqt zyxec `xnbd
ly ezltn lr d`eapd zligza :laa ly dzepb lr gikend

xne` `iapd ,laa jln xvpckeap(c ci diryi)lr dGd lWOd z`Upe'§¨¨¨©¨¨©¤©
Yxn`e laA Klnéà'äáäãî äúáL Nâð úáL Cly ezzina ± ¤¤¨¤§¨¨§¨¥¨©Ÿ¥¨§¨©§¥¨

laa ly dne` dlhae ,dcear cearl dcexde ybepd lha xvpckeap
:ok diexw laay mrhd z` `xnbd zx`an .'dadcn' diexwdøîà̈©
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c"agקסח i`iyp epizeax zxezn

חייב  לו תכשיט שאינה וכיון באצבעו חותם עליה שאין טבעת
לו  תכשיט שהוא חותם עליה שיש בטבעת יצא אם אבל עליה
מאצבעו  ישלפנה שמא גזירה סופרים מדברי אסור אבל פטור

בידו. ויביאנה ישכח ואח"כ לאחרים נויה להראות

שחצניות  שהן לפי בנשים אלא זו גזירה גזרו שלא אומרים ויש
שחץ  אינו איש אבל לזו זו תכשיטיהן נוי להראות בכך ודרכן
חותם  עליה שיש בטבעת לצאת לו מותר ולכן בכך דרכו ואין
מחוברים  שאינם ואע"פ תכשיטיו בשאר וכן לו תכשיט שהיא
אין  לאחרים להראותם בידו וליטלם לשלפם לו שאפשר לכסותו

עיקר. וכן בכך דרכו ואין הואיל לזה חוששין

עליה  שיש לטבעת הדומין תכשיטין במיני אמורים דברים במה
תכשיטין  מיני כל וכן לאשה ולא לאיש תכשיט שהיא חותם
להתקשט  האשה דרך שאין לאשה ולא לאיש תכשיטין שהם
שגם  ולאשה לאיש תכשיט שהם תכשיטים מיני אבל כלל בהם
נקובה  שאינה מחט כגון הללו בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים
הם  הרי בה כיוצא וכל למעלה שנתבאר הראשונה סברא לפי
מין  באיסור לחלק שלא כדי הכל לדברי לאנשים אף אסורים

. לנשים אנשים בין אחד תכשיט

אף  בחול להתקשט האנשים שנהגו הזה בזמן אף (ולפיכך
ולא  תכשיט להם עכשיו הוא והרי חותם עליה שאין בטבעת
ג"כ  תכשיט והוא הואיל בשבת בה לצאת אסורים אעפ"כ משוי
בזמן  לצאת אין חותם עליה שיש בטבעת אף זה ולפי לנשים
חותם  עליהן שיש בטבעת אף להתקשט ג"כ נהגו שהנשים הזה
אנשים  היתר נהגו שעכשיו אלא ולאשה לאיש תכשיט הן והרי
ש"ג  בסי' שיתבאר כמו בידם למחות ואין הטבעות בכל ונשים

הטעם[)]: שם עיין

Ê אותיות בה כתובין אפילו או חלקה אבן בה שקבוע טבעת
חותם  נקרא שלא חותם נקרא זה אין הטבעת על או האבן על
על  יחתמוה שאם כדי צורות או אותיות בה חקוקים כן אם אלא
אם  וכן בולטות צורות או אותיות השעוה על יהיו השעוה
על  יהיו השעוה על יחתמנה שאם צורות או אותיות בה בולטין
ומותר  חותם נקרא זה כל שוקעות צורות או אותיות השעוה
הנשים  דרך אין (אם זה חותם עליה שיש בטבעת לצאת לאיש
אדם  צורת בחותמת בולט יהיה שלא ובלבד בה) להתקשט
שיתבאר  כמו בחול אפילו האסורות צורות שאר או שלימה

: קמ"א סי' ביו"ד

Á נאות מפתחות כגון בו להשתמש וגם לתכשיט העשוי דבר
או  שבצוארו בשלשלת שתלאן אע"פ תכשיט כמין כסף של
בלבד  בהן להתקשט כדי שבבגדיו מקומות בשאר או בחגורתו
הוא  תשמיש שלצורך יאמר שהרואה מפני בהן לצאת אסור

כלל. בו להתקשט כדי ולא מוציאן

דרך  שאין שכיון כסף של במפתחות ומתירין זה על חולקין ויש
ואף  תכשיט משום עשייתן עיקר הרי כסף של מפתחות לעשות
לו  עשוי לתכשיט שעיקרו כיון מקום מכל ג"כ בו שמשתמשים
במקצת  המנהג וכן בו לצאת ומותר כמשוי לו נחשב אינו
יפסוק  שמא בו לחוש שאין בענין שיהא ובלבד אלו מדינות
האשה  שאין בענין שיהא וגם בידו ויביאנו וישכח לארץ ויפול
צריכה  שאינה או לחברותיה להראותה משם לשלפה יכולה
אף  כן לא שאם שם תלוי בעודו להראותו שיכולה משם לשלפה

סי' (ועיין לאשה גם תכשיט שהוא כיון בה לצאת אסור לאיש
בתכשיטין). להקל נהגו שעכשיו ש"ג

לנוי  שם שתלאו אע"פ נחושת של או ברזל של הוא אם אבל
שדרך  שכיון ועוד שיתבאר מטעם בו לצאת אסור תכשיט כעין
נעשית  עיקרו הרי ונחושת מברזל המפתח לעשות כן הוא
מחובר  הוא אם אפילו בו לצאת ואסור הוא ומשוי לתשמיש
הוא  אפילו מבגדיו מקומות בשאר או בחגורה לעולם וקבוע
לעולם  משם להסירו אפשר שאי עד כך כל בחוזק שם קבוע
לתשמיש  עשוי שהוא שכיון בו קבוע שהוא המקום קלקול בלי
בו  קבוע שהוא מלבוש לאותו כלום משמש ואינו עצמו בפני

כא  זה והרי מלבוש אותו לגבי בטל בלי אינו בלבדו הוציאו ילו
טפל  איננו ממנו הרבה חשוב שהמלבוש ואע"פ מלבוש אותו
תשמיש  ולא המלבוש צורך שאיננו כיון כך בשביל למלבוש
כהלכתה  מצויצת שאינה בטלית יוצא כאילו זה והרי המלבוש

. שיתבאר כמו זה מטעם חטאת שחייב

זענקי"ל) (כעין ועשוי החגורה בראש קבוע הוא אם מקום ומכל
ובטל  להחגורה משמש הוא שאז לפי מתירים יש בו לחגור
נוהגין  וכן בלבד בשבת אלא שם קבוע שאינו ואע"פ אצלה
אין  החגורה באמצע קבוע הוא אם אבל אלו מדינות במקצת
נעשית  עיקרו שאז כסף של הוא כן אם אלא בעולם היתר שום

. לתכשיט

והוא  בו לצאת מותר בו להתקשט שרגילין כסף של נדן וכן
אף  ברילי"ן) (שקורין עינים בתי של תיק וכן סכין בה יהא שלא
עינים  כשהבתי בו לצאת אסור לתכשיט מכסף עשוי שהוא
והתיק  הנדן לגבי בטלים עינים והבתי הסכין שאין לפי בתוכו
שהרי  עיקר הם עינים והבתי שהסכין מפני כסף של שהם אע"פ
נדן  נעשה אלא לתיק עינים ובתי לנדן סכין נעשה אומרים אין

: עינים לבתי ותיק לסכין

Ë באותן אפילו בבגדו לו התחובה במחט החייט יצא לא
ואף  לעולם בהם לתחוב אדם כל שאר דרך שאין מקומות
חייט  שהוא רואיהו כל שיכירנו לסימן אלא שם תוחב אינו הוא
משיח[ה] שנותן הסורק וכן לסימן באזנו קיסם שנותן הנגר וכן
מאומנתם  דבר שנותנים אומנים שאר כל וכן לסימן בצווארו
הוצאה  זו שאין פטורין יצאו ואם בשבת בהם יצאו לא לסימן
אין  האומנים ואף כן מוציאין אינן אדם כל ששאר כיון כדרכה
עצמם  על להכריז שרוצים בשעה אלא זה בענין להוציא דרכם

: פעמים בשאר ולא אומנים שהם

È בה יטנף שלא מזיבתו להצילו שעושה בכיס הזב יצא לא
צריכה  שאינה שמלאכה להאומרים חייב יצא ואם בגדיו
צריכה  שאינה שמלאכה להאומרים אבל עליה חייב לגופה
לפי  פטור זה אף רע"ח בסי' שנתבאר כמו עליה פטור לגופה
אלא  בגופו חפץ לו ואין שמוציאו הכיס לגוף כלל צריך שאינו
כשאר  סופרים מדברי אסור מקום מכל אבל מזיבתו שיצילנו

לגופה. צריכה שאינה מלאכה

בדם  בגדיה תלכלך שלא לפניה בגד המקשרת נדה אשה וכן
מלבוש  כעין עשוי סינר הוא כן אם אלא בו לצאת אסורה נדותה

שלובשי  מכנסיים כמו ומלאחריה אם מלפניה אבל לצניעות ם
דרך  זה אין לפניה ברצועות שקושרתו אלא בלבד מלאחריה הוא
להציל  זה בבגד כשמתכוונת אמורים דברים במה ואסור מלבוש
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zetqede mipeiv
מפני 12) אלא נאסר ולא מצוה דבר אינו הבגד לפלות שהרי

כביאור  שהוא ג סעיף לעיל וראה אחר, במקום בודק אחד שכל
כדעת  ביאר ב ס"ק בקו"א תלא בסימן אבל ג), (ס"ק הט"ז

מצוה. לדבר רק שהתירו ה) (ס"ק המג"א
רבינו  דעת שהבין משמע מ"ז סי' חאו"ח צדק צמח ובשו"ת
כל  למכור שבדעתו מי לגבי והוא הרשות, לדבר גם שמותר
והשואל  י"ד, בליל בדיקה חיוב עליו אין י"ד ביום לנכרי ביתו

למחר  למוכרו ישכח דאולי לבדוק דנצטרך לשכחה לחוש רצה
בי"ג  המכירה ענין התחיל שכבר דכיון הכא כש"כ וז"ל: כ' וע"ז
ל"ח  תרי ולבי להנאתו, יזכירנו הא"י זה א"כ הא"י עם לדבר
סי' בשו"ע ועי' וכו', תל"א סי' נ"ע אאזמו"ר כמ"ש לשכחה
ע' ד גליון ירושלים תורה יגדיל קובץ (עיין וג'. ב' סע' רע"ה

טו). ע' ד גליון יעקב' 'פעמי בקובץ ועד"ז ,60

•
zay zekld - jexr ogley

שאינה „ בין נקובה בין במחט אשה בין איש בין אדם יצא לא
דרך  שאין שבבגדו מקומות באותן בבגדו לו התחובה נקובה
כדרכה  הוצאה זה שאין פי על אף בחול שם לתוחבה לעולם

סופרים. מדברי אסור מקום מכל

קצותיו  לחבר בבגדו לו התחובה הנקובה במחט שיצא איש אבל
שדרך  שבבגדו מהמקומות בזה וכיוצא חלוקו מפתחי כגון
חטאת  חייב הלבישה לצורך שהיא אע"פ בחול מחט שם לתחוב
שאינה  מחט אלא הנקובה מחט שם לתחוב דרך שאין לפי
צריכה  שהיא אע"פ לו הוא משוי נקובה מחט שתחב וזה נקובה
לו  הצריכים חפצים כל עם לצאת רשאי אדם שאין ללבישתו לו
הוצאה  נקראת זו (ואין מלבוש דרך ולא תכשיט לא כשאינן
הנקובה  מחט להוליך כשרוצה בחול שלפעמים לפי כדרכה שלא
מחט  שתוחבין בהמקומות בבגדו לפעמים תוחבה מקום לאיזה
שהוא  המקום עד הרבים ברשות כך ומוליכה נקובה שאינה
אם  שכן וכל עליה וחייב כדרכה הוצאה זו הרי ולפיכך חפץ)
שבבגדו  בהמקומות תחובה רק לבישתו לצורך לו תחובה אינה
לאיזה  כשמוליכה לפעמים בחול מחט בהם לתחוב שדרך

מקום:

במקומות ‰ אפילו בבגדו התחובה נקובה שאינה מחט אבל
ודרכה  הואיל זו שמחט מפני פטור בחול בהם לתחוב שדרך
כבית  היא הרי הלבישה לצורך שבבגד המקומות באותן לשמש
מדברי  מקום ומכל עליה מלבוש ותורת מקומות לאותן יד

עליו  יש נקוב שאינו העב שראשה מפני בה לצאת אסור סופרים
נויה  להראות מבגדו ישלפנו שמא לחוש ויש תכשיט תורת
תכשיט  תורת עליו אין אם ואף בידו ויביאנו וישכח לאחרים
במחט  היוצא שאיש ואומרים חולקים שיש לפי להקל אין כלל

חייב. זה הרי הלבישה לצורך בבגדו התחובה נקובה שאינה

שאין  נקובה שאינה במחט להתיר אין הראשונה סברא לפי (ואף
מחט  לתחוב האנשים שדרך בזמן אלא כלל תכשיט תורת עליה
להם  זו מחט שנעשית הלבישה לצורך בבגדיהם נקובה שאינה

הוא  לבגדיהם יד אבל כבית לבישתם לצורך לשמש ודרכה יל
שדרך  במקום בשבת תחובה היא אם בכך דרכם שאין בזמן
חייב  מקום לאיזה להוליכה כשרוצה לפעמים בחול בו לתוחבה
שלא  הוצאה כל כשאר סופרים מדברי אסור אבל פטור לאו ואם

בחול). כדרכה

נקובה  ושאינה הנקובה  במחט האשה דין אבל באיש זה וכל
: ש"ג בסי' יתבאר

Â מתכשיטי ולא האיש מתכשיטי היא חותם עליה שיש טבעת
ולא  האשה מתכשיטי היא חותם עליה שאין וטבעת האשה
חותם  עליה שאין בטבעת שיצא האיש ולפיכך האיש מתכשיטי
לפי  כדרכה שלא הוצאה זו ואין לו הוא שמשוי חייב שבאצבעו
חותם  עליה שאין טבעתה לבעלה אשה נותנת שלפעמים
שמגיע  עד באצבעו אותה משים והוא לתקנה לאומן שיוליכנה
להוציא  לפעמים לאיש אף היא הוצאה שדרך נמצא אומן אצל
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חייב  לו תכשיט שאינה וכיון באצבעו חותם עליה שאין טבעת
לו  תכשיט שהוא חותם עליה שיש בטבעת יצא אם אבל עליה
מאצבעו  ישלפנה שמא גזירה סופרים מדברי אסור אבל פטור

בידו. ויביאנה ישכח ואח"כ לאחרים נויה להראות

שחצניות  שהן לפי בנשים אלא זו גזירה גזרו שלא אומרים ויש
שחץ  אינו איש אבל לזו זו תכשיטיהן נוי להראות בכך ודרכן
חותם  עליה שיש בטבעת לצאת לו מותר ולכן בכך דרכו ואין
מחוברים  שאינם ואע"פ תכשיטיו בשאר וכן לו תכשיט שהיא
אין  לאחרים להראותם בידו וליטלם לשלפם לו שאפשר לכסותו

עיקר. וכן בכך דרכו ואין הואיל לזה חוששין

עליה  שיש לטבעת הדומין תכשיטין במיני אמורים דברים במה
תכשיטין  מיני כל וכן לאשה ולא לאיש תכשיט שהיא חותם
להתקשט  האשה דרך שאין לאשה ולא לאיש תכשיטין שהם
שגם  ולאשה לאיש תכשיט שהם תכשיטים מיני אבל כלל בהם
נקובה  שאינה מחט כגון הללו בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים
הם  הרי בה כיוצא וכל למעלה שנתבאר הראשונה סברא לפי
מין  באיסור לחלק שלא כדי הכל לדברי לאנשים אף אסורים

. לנשים אנשים בין אחד תכשיט

אף  בחול להתקשט האנשים שנהגו הזה בזמן אף (ולפיכך
ולא  תכשיט להם עכשיו הוא והרי חותם עליה שאין בטבעת
ג"כ  תכשיט והוא הואיל בשבת בה לצאת אסורים אעפ"כ משוי
בזמן  לצאת אין חותם עליה שיש בטבעת אף זה ולפי לנשים
חותם  עליהן שיש בטבעת אף להתקשט ג"כ נהגו שהנשים הזה
אנשים  היתר נהגו שעכשיו אלא ולאשה לאיש תכשיט הן והרי
ש"ג  בסי' שיתבאר כמו בידם למחות ואין הטבעות בכל ונשים

הטעם[)]: שם עיין

Ê אותיות בה כתובין אפילו או חלקה אבן בה שקבוע טבעת
חותם  נקרא שלא חותם נקרא זה אין הטבעת על או האבן על
על  יחתמוה שאם כדי צורות או אותיות בה חקוקים כן אם אלא
אם  וכן בולטות צורות או אותיות השעוה על יהיו השעוה
על  יהיו השעוה על יחתמנה שאם צורות או אותיות בה בולטין
ומותר  חותם נקרא זה כל שוקעות צורות או אותיות השעוה
הנשים  דרך אין (אם זה חותם עליה שיש בטבעת לצאת לאיש
אדם  צורת בחותמת בולט יהיה שלא ובלבד בה) להתקשט
שיתבאר  כמו בחול אפילו האסורות צורות שאר או שלימה

: קמ"א סי' ביו"ד

Á נאות מפתחות כגון בו להשתמש וגם לתכשיט העשוי דבר
או  שבצוארו בשלשלת שתלאן אע"פ תכשיט כמין כסף של
בלבד  בהן להתקשט כדי שבבגדיו מקומות בשאר או בחגורתו
הוא  תשמיש שלצורך יאמר שהרואה מפני בהן לצאת אסור

כלל. בו להתקשט כדי ולא מוציאן

דרך  שאין שכיון כסף של במפתחות ומתירין זה על חולקין ויש
ואף  תכשיט משום עשייתן עיקר הרי כסף של מפתחות לעשות
לו  עשוי לתכשיט שעיקרו כיון מקום מכל ג"כ בו שמשתמשים
במקצת  המנהג וכן בו לצאת ומותר כמשוי לו נחשב אינו
יפסוק  שמא בו לחוש שאין בענין שיהא ובלבד אלו מדינות
האשה  שאין בענין שיהא וגם בידו ויביאנו וישכח לארץ ויפול
צריכה  שאינה או לחברותיה להראותה משם לשלפה יכולה
אף  כן לא שאם שם תלוי בעודו להראותו שיכולה משם לשלפה

סי' (ועיין לאשה גם תכשיט שהוא כיון בה לצאת אסור לאיש
בתכשיטין). להקל נהגו שעכשיו ש"ג

לנוי  שם שתלאו אע"פ נחושת של או ברזל של הוא אם אבל
שדרך  שכיון ועוד שיתבאר מטעם בו לצאת אסור תכשיט כעין
נעשית  עיקרו הרי ונחושת מברזל המפתח לעשות כן הוא
מחובר  הוא אם אפילו בו לצאת ואסור הוא ומשוי לתשמיש
הוא  אפילו מבגדיו מקומות בשאר או בחגורה לעולם וקבוע
לעולם  משם להסירו אפשר שאי עד כך כל בחוזק שם קבוע
לתשמיש  עשוי שהוא שכיון בו קבוע שהוא המקום קלקול בלי
בו  קבוע שהוא מלבוש לאותו כלום משמש ואינו עצמו בפני

כא  זה והרי מלבוש אותו לגבי בטל בלי אינו בלבדו הוציאו ילו
טפל  איננו ממנו הרבה חשוב שהמלבוש ואע"פ מלבוש אותו
תשמיש  ולא המלבוש צורך שאיננו כיון כך בשביל למלבוש
כהלכתה  מצויצת שאינה בטלית יוצא כאילו זה והרי המלבוש

. שיתבאר כמו זה מטעם חטאת שחייב

זענקי"ל) (כעין ועשוי החגורה בראש קבוע הוא אם מקום ומכל
ובטל  להחגורה משמש הוא שאז לפי מתירים יש בו לחגור
נוהגין  וכן בלבד בשבת אלא שם קבוע שאינו ואע"פ אצלה
אין  החגורה באמצע קבוע הוא אם אבל אלו מדינות במקצת
נעשית  עיקרו שאז כסף של הוא כן אם אלא בעולם היתר שום

. לתכשיט

והוא  בו לצאת מותר בו להתקשט שרגילין כסף של נדן וכן
אף  ברילי"ן) (שקורין עינים בתי של תיק וכן סכין בה יהא שלא
עינים  כשהבתי בו לצאת אסור לתכשיט מכסף עשוי שהוא
והתיק  הנדן לגבי בטלים עינים והבתי הסכין שאין לפי בתוכו
שהרי  עיקר הם עינים והבתי שהסכין מפני כסף של שהם אע"פ
נדן  נעשה אלא לתיק עינים ובתי לנדן סכין נעשה אומרים אין

: עינים לבתי ותיק לסכין

Ë באותן אפילו בבגדו לו התחובה במחט החייט יצא לא
ואף  לעולם בהם לתחוב אדם כל שאר דרך שאין מקומות
חייט  שהוא רואיהו כל שיכירנו לסימן אלא שם תוחב אינו הוא
משיח[ה] שנותן הסורק וכן לסימן באזנו קיסם שנותן הנגר וכן
מאומנתם  דבר שנותנים אומנים שאר כל וכן לסימן בצווארו
הוצאה  זו שאין פטורין יצאו ואם בשבת בהם יצאו לא לסימן
אין  האומנים ואף כן מוציאין אינן אדם כל ששאר כיון כדרכה
עצמם  על להכריז שרוצים בשעה אלא זה בענין להוציא דרכם

: פעמים בשאר ולא אומנים שהם

È בה יטנף שלא מזיבתו להצילו שעושה בכיס הזב יצא לא
צריכה  שאינה שמלאכה להאומרים חייב יצא ואם בגדיו
צריכה  שאינה שמלאכה להאומרים אבל עליה חייב לגופה
לפי  פטור זה אף רע"ח בסי' שנתבאר כמו עליה פטור לגופה
אלא  בגופו חפץ לו ואין שמוציאו הכיס לגוף כלל צריך שאינו
כשאר  סופרים מדברי אסור מקום מכל אבל מזיבתו שיצילנו

לגופה. צריכה שאינה מלאכה

בדם  בגדיה תלכלך שלא לפניה בגד המקשרת נדה אשה וכן
מלבוש  כעין עשוי סינר הוא כן אם אלא בו לצאת אסורה נדותה

שלובשי  מכנסיים כמו ומלאחריה אם מלפניה אבל לצניעות ם
דרך  זה אין לפניה ברצועות שקושרתו אלא בלבד מלאחריה הוא
להציל  זה בבגד כשמתכוונת אמורים דברים במה ואסור מלבוש
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כלל  בה' מתבוננים אין שיודעים במעט וגם ה',
דעת  מחמת נפשם מוסרים ואין ה'] [בגדולת
אפשר  שאי דבר הוא כאילו רק כלל.. בה' והתבוננות
ומענה  וטענה טעם שום בלי אחד בה' לכפור כלל

כלל".

שהקב  דהא זה, פי על ""[והנה, חייך ה אינה הוא "

מנגד  חייו וישליך נפשו ימסור שהאדם מספקת סיבה

והקב  ישראל בני בין שהקשר מזה, מובן ית', ה "עבורו

יותר  עמוק קשר הוא הנפש, מסירת כח בא שממנו

הקב  עם ש "מהקשר זה בגלל חייך "ה ."הוא

ומבאר:] שהולך וזהו

'úé àåäù äî åðééä êééç àåä éë ùåøéô äðä éë
äéçî æ"éòù ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî
àìîî úðéçáã ìéòì 'úð øáëå ,ïéîìò ìë äåäîå
åúåäî ìáà ,'úé åðîî ãáì äøàä ÷ø àåä ááåñå
úåéäì åìéôà ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå

.ïéîìòì àìîîå ááåñ
מאתו  החיות השפעת על קאי חייך" הוא "כי
ובשתי  העולמות, את ולהחיות לברוא יתברך
כל  הממלא אור שני), (פרק לעיל שנזכרו המדריגות
הארה  רק הם דשניהם עלמין, כל הסובב ואור עלמין
אינו  יתברך ועצמותו מהותו משא"כ יתברך, ממנו לבד
שהוא  ית' עליו לומר שייך ולא כלל עלמין בגדר

עלמין". כל "סובב אפילו

úåîìåòäù äî úå÷ìàä ø÷éò àéä äæ àì éë
.'úé åðîî íúåéç íéìá÷îå åðîî íéåäúî

יש  לברוא ויכולתו בכוחו יתברך הוא שרק אע"פ
לברוא  שיכולתו הקב"ה של זו גדלות מקום מכל מאין,
זה  דאין העיקרית, גדלותו את מבטאת אינה מאין יש
העיקרית, ושלימותו מעלתו היינו - האלקות" "עיקר

יתברך. אצלו לגמרי טפל ענין רק אלא

øçàìå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éøäù
àøåá äéä àì åìéà íâå ,ùîî äåùá àøáðù

.'úé åéðôì äåù ìëä äéä úåîìåòä
אצלו  כלל מקום תופס אינו העולמות בריאת ענין
הי' העולמות את בורא הקב"ה הי' לא אילו שגם ית',
עד  הוא "אתה שאומרים וכפי יתברך, לפניו שווה הכל
העולם", משנברא הוא אתה העולם, נברא שלא
שנברא  קודם ממש בשווה הכל יתברך שאצלו פירוש,
(וכן  עוה"ז דבריאת העולם, שנברא ולאחר העולם

שינוי  שום פועלת אינה העליונים) העולמות כל בריאת
לא  ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם יתברך בו
מקום  תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו שניתי),

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
רק  הוא העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
יתברך), ועצמותו מהותו (ולא יתברך ממנו הארה
בביטוי  הפירושים אחד שזהו אחר במקום וכמבואר
הבריאה  הלא מובן, אינו דלכאורה מאין", יש "בריאה
מדוע  וא"כ הכל", ממך "כי וכמ"ש יתברך, ממנו היא
ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין", שנבראו אומרים

האמיתי? וה"מצוי"

את  המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
לבד, הארה אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות
ועצמותו  מהותו לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין

יתברך.

שאינו  השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שינוי  שום פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
אם  בין בהשמש ושינוי נפק"מ שום דאין בהשמש,
תוקפו  בכל הארץ אל מגיע אורו שאין המעונן יום הוא
עצום  וחום שרב כשיש הקיץ באמצע בהיר יום הוא או
שום  עושים אינם בהאור אלו שינויים דכל - בעולם
"הארה  כי האור, של מקורו השמש, כדור בגוף שינוי
להיות  בה"מאור", שינוי שום עושה אינה לבד"
כדור  גוף של ועצמותו מגופו חלק אינו ש"הארה"

("אפשיין"). בעלמא הארה רק השמש

הוא  העולמות את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
שינוי  שום פועלת שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק
העולם  נברא שלא עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו

ממש". בשוה שנברא ולאחר

åðééä äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
,úåàöåî 'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù
לבד  הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
כל  דחיות כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ  היא אותיות הנבראים היינו "אתה" : פירוש "אתה",
כי  אותיות, כ"ב על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת
והה' תי"ו, ועד מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת
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עשוי  כן אם אלא למלבוש נחשב אינו שאז בלבד מטינוף
מצער  גופה להציל בו מתכוונת אם אבל גמור מלבוש כעין
מצערה  ונמצא שם ויתייבש בשרה על הדם יפול שלא דהיינו

שהם  מלבושים כשאר גמור מלבוש זה בגד נעשה הרי
כעין  עשוי שאינו אף בו לצאת ומותרת הגוף להגנת עשוים

גמור: מלבוש

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

דֿי  סעיפים

•

1

2

3

4

5

6

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: וכח תוכןתוכןתוכןתוכן חייך" הוא "כי ה' אהבת בין ההבדל

השם  קידוש על נפש המסירת

שהי' הביטול ענין יותר בעומק לבאר ימשיך זה [בפרק

בנ  שהיו "אצל בכך ביטוי לידי שבא המן, גזירת בזמן י

השם. קדושת על נפשם למסור מוכנים

מוחלט  ביטול על מורה נפש דמסירת הענין, ונקודת

ישראל "להקב  דבני שהביטול ונמצא ובעצמו. בכבודו ה

לא  היינו בביטול, ביותר גבוהה מדריגה הי' הפורים בימי

התורה  בלימוד ית' רצונו בקיום המתבטא ביטול סתם

מקום  שום משאיר שאינו כזה ביטול אלא המצוות, וקיום

תורה  מתן בעת הביטול דרך על והוא האדם. למציאות

" באמירת ביטוי לידי ונשמע שבא ש נעשה בכך וכן פרחה ""

."נשמתן 

קבלת  כי תורה, למתן פורים בין הקשר עומק וזהו

שבנ  ענינה ""התורה נעשו "כלים י לגילוי של " קדמונו

(ע עולם  להקב "" המוחלט ביטולם בפורים,"י הי' וכן - ה)

ועצמותו "שע  למהותו המוחלט וביטולם נפשם מסירת י

ז  ב ית', סוף אין אור לגילוי ""כו עולם ה של ."קדמונו

ומבאר:] שהולך וזהו

äáäà úîçî êùîð ùôð úøéñî úðéçá äðäå
.úòãä ïî äìòîì àéäù úøúåñîä

אחד  בכל בכח שישנו הנ"ל נפש ומסירת ביטול
המסותרת" ה"אהבה מן נמשך כנ"ל, מישראל ואחד
נפש  שכל התניא בספר כמבואר מישראל, נפש שבכל
טבעית  אהבה אבינו מאברהם בירושה לה יש מישראל

בלב. מסותרת שהיא להקב"ה

סתם  פירוש: הדעת". מן "למעלה היא זו ואהבה
התבוננות, ע"י אדם של בליבו נולדת להשם אהבה
אך  להלן, שיבואר כפי טעם, שעלֿפי אהבה שזוהי
מן  שלמעלה אהבה היא בירושה שבאה זו אהבה
היא  אלא השכל תולדת זו אהבה אין כלומר, הדעת,
"אהבה  נקראת (ולכן ישראל כל בנפש בעצם נטועה

מסותרת").

קידוש  על נפש מסירת של הכח בא זו ומאהבה
ית' שמו קדושת למען חייו ואיבוד נפש דמסירת השם,
שיבואר  כפי הדעת, מן למעלה אלא שכלי ענין אינו

לקמן.

ìò ÷ø ,ùôð úøéñî ìò íòè äøåúá øëæð àì ïëìå
êé÷ìà 'éåä úà äáäàì ù"îë íòè øîàð äáäà
ïåéë ,ùôð úøéñî ìò íòè äæ ïéàå ,êééç àåä éë
àåä ùôð úøéñî éøäå ,êééç àåä éë àåä íòèäù

.ãâðî åééç êéìùäì
השכל  מן למעלה היא נפש שמסירת מאחר
נפש, מסירת על טעם בתורה מצינו לא לכן והדעת,
שכלי  טעם שיש לומר מתאים השם אהבת על דרק
אלקיך  הוי' את "לאהבה וכמ"ש האהבה, סיבת שהיא
הוא  שהקב"ה ומשיג מבין דכשאדם חייך", הוא כי
ותשוקה  באהבה ממילא בדרך מתעורר חייו, מקור

נפשו. חיי מקור שזהו מאחר יתברך אליו להתקרב

סיבה  אינה חייך" הוא ד"כי זו הסברה אולם
נפש  מסירת שהרי יתברך, עבורו נפשו ימסור שהאדם

ההיפך להשליך שענינה הוא יתברך עבורו מנגד חייו
חייך". הוא "כי של

בכל  הנזכרת לאהבה המעוררים ה"טעמים כל וכן
נפש". מסירת על טעם זה אין . . החכמים ספרי

ùôð úøéñî ìò ìëùå íòè êééù ïéàù ïéðòä àìà
.úòãä ïî äìòîìù äðéçáî ç÷ìð ùôð úøéñîä éë

שייך לא נפש,שום ובאמת מסירת על בשכל טעם
את  המחזק ענין על רק להסכים יכול השכל שהרי
מציאותו, את המאבד דבר על לא אבל האדם מציאות

שלמעלה ולפיכך  מבחינה מקורו הנפש מסירת ענין כל
הדעת. מן

הדעת, מן למעלה היא נפש שמסירת זה, ענין -
ופושעי  שבקלים קל "אפילו דהרי בחוש, גם רואים
כו' הרוב על ה' קדושת על נפשם מוסרים ישראל
גדולת  יודעים ואין הארץ ועמי בורים הם אם ואף
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כלל  בה' מתבוננים אין שיודעים במעט וגם ה',
דעת  מחמת נפשם מוסרים ואין ה'] [בגדולת
אפשר  שאי דבר הוא כאילו רק כלל.. בה' והתבוננות
ומענה  וטענה טעם שום בלי אחד בה' לכפור כלל

כלל".

שהקב  דהא זה, פי על ""[והנה, חייך ה אינה הוא "

מנגד  חייו וישליך נפשו ימסור שהאדם מספקת סיבה

והקב  ישראל בני בין שהקשר מזה, מובן ית', ה "עבורו

יותר  עמוק קשר הוא הנפש, מסירת כח בא שממנו

הקב  עם ש "מהקשר זה בגלל חייך "ה ."הוא

ומבאר:] שהולך וזהו

'úé àåäù äî åðééä êééç àåä éë ùåøéô äðä éë
äéçî æ"éòù ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî
àìîî úðéçáã ìéòì 'úð øáëå ,ïéîìò ìë äåäîå
åúåäî ìáà ,'úé åðîî ãáì äøàä ÷ø àåä ááåñå
úåéäì åìéôà ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå

.ïéîìòì àìîîå ááåñ
מאתו  החיות השפעת על קאי חייך" הוא "כי
ובשתי  העולמות, את ולהחיות לברוא יתברך
כל  הממלא אור שני), (פרק לעיל שנזכרו המדריגות
הארה  רק הם דשניהם עלמין, כל הסובב ואור עלמין
אינו  יתברך ועצמותו מהותו משא"כ יתברך, ממנו לבד
שהוא  ית' עליו לומר שייך ולא כלל עלמין בגדר

עלמין". כל "סובב אפילו

úåîìåòäù äî úå÷ìàä ø÷éò àéä äæ àì éë
.'úé åðîî íúåéç íéìá÷îå åðîî íéåäúî

יש  לברוא ויכולתו בכוחו יתברך הוא שרק אע"פ
לברוא  שיכולתו הקב"ה של זו גדלות מקום מכל מאין,
זה  דאין העיקרית, גדלותו את מבטאת אינה מאין יש
העיקרית, ושלימותו מעלתו היינו - האלקות" "עיקר

יתברך. אצלו לגמרי טפל ענין רק אלא

øçàìå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éøäù
àøåá äéä àì åìéà íâå ,ùîî äåùá àøáðù

.'úé åéðôì äåù ìëä äéä úåîìåòä
אצלו  כלל מקום תופס אינו העולמות בריאת ענין
הי' העולמות את בורא הקב"ה הי' לא אילו שגם ית',
עד  הוא "אתה שאומרים וכפי יתברך, לפניו שווה הכל
העולם", משנברא הוא אתה העולם, נברא שלא
שנברא  קודם ממש בשווה הכל יתברך שאצלו פירוש,
(וכן  עוה"ז דבריאת העולם, שנברא ולאחר העולם

שינוי  שום פועלת אינה העליונים) העולמות כל בריאת
לא  ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם יתברך בו
מקום  תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו שניתי),

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
רק  הוא העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
יתברך), ועצמותו מהותו (ולא יתברך ממנו הארה
בביטוי  הפירושים אחד שזהו אחר במקום וכמבואר
הבריאה  הלא מובן, אינו דלכאורה מאין", יש "בריאה
מדוע  וא"כ הכל", ממך "כי וכמ"ש יתברך, ממנו היא
ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין", שנבראו אומרים

האמיתי? וה"מצוי"

את  המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
לבד, הארה אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות
ועצמותו  מהותו לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין

יתברך.

שאינו  השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שינוי  שום פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
אם  בין בהשמש ושינוי נפק"מ שום דאין בהשמש,
תוקפו  בכל הארץ אל מגיע אורו שאין המעונן יום הוא
עצום  וחום שרב כשיש הקיץ באמצע בהיר יום הוא או
שום  עושים אינם בהאור אלו שינויים דכל - בעולם
"הארה  כי האור, של מקורו השמש, כדור בגוף שינוי
להיות  בה"מאור", שינוי שום עושה אינה לבד"
כדור  גוף של ועצמותו מגופו חלק אינו ש"הארה"

("אפשיין"). בעלמא הארה רק השמש

הוא  העולמות את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
שינוי  שום פועלת שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק
העולם  נברא שלא עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו

ממש". בשוה שנברא ולאחר

åðééä äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
,úåàöåî 'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù
לבד  הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
כל  דחיות כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ  היא אותיות הנבראים היינו "אתה" : פירוש "אתה",
כי  אותיות, כ"ב על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת
והה' תי"ו, ועד מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת
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c"agקעי i`iyp epizeax zxezn

בדור  בנ"י ראש הי' שהוא משום רק זה שאין מרדכי,
שחי  שענין ההוא משום אלא בדבריו, לשמוע יבים

של  מכוחו בא ההם בימים שנדרש המסירת-נפש
"מקור  להיותו יהודי" "איש שנקרא הצדיק, מרדכי

הביטול".

ïúîáù ,úåùòì åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å åäæå
äçøô øåáã ìë ìòå ,òîùðì äùòð åîéã÷äù äøåú
êëìù ,ùôð úøéñîå ìåèá úðéçá àåäù ,íúîùð
éîéá äéä êëå .úå÷ìà úåìâúä ,äøåú ïúîì åëæ

.úàù øúéá äæä ìåèáä ùåøåùçà
ימי  בין והשייכות הקשר גם מובן הנ"ל כל פי על
ישראל  כל נתעוררו שבשניהם תורה, מתן לזמן הפורים
יתברך: אליו נפש  ומסירת ביטול של בתנועה ממש
לנשמע  נעשה ישראל שהקדימו בזה - תורה במתן
דבור  כל על וכן העליון, לרצון הביטול ענין שהוא
הנפש  מסירת ענין ע"ד שהוא נשמתן, פרחה ודבור
כדי  מהן פרחה שנשמתן יתברך), עבורו חייו (מסירת
הר  במעמד להם שנתגלה יתברך באורו ולהכלל ליבטל
להתגלות  ישראל בני זכו זה ביטול ידי ועל סיני.

תורה. דמתן האלקות

נתעוררו  ישראל שכל אחשורוש, בימי הי' וכך
זמן  לגבי שאת ביתר ועוד נפש, ומסירת ביטול בבחינת

תורה. מתן

çë úîçî äæ ìåèá äéä äøåú ïúîá éë
íéîëå ,'åë øä íäéìò äôëù àìéòìã àúåøòúàä
ãöî ìåèáä äéä ùåøåùçà éîéá ìáà ,'åë íéðôä

.äìçú àúúìã àúåøòúà úðéçá ,íîöò
תורה  מתן זמן לגבי הפורים בימי היתרון טעם
כח  מחמת זה ביטול הי' תורה במתן כי הוא,
עליהם  "כפה בפירוש וכמשנת"ל דלעילא, האתערותא
מחמת  להשם באהבה נתעוררו שבנ"י כגיגית", הר
לפנים", הפנים "כמים בבחינת מלמעלה, האהבה גילוי

ויגיעתם; עבודתם פרי זה ביטול הי' ולא

מצד  הביטול להם בא אחשורוש, בימי משא"כ
אתערותא  בחינת ובחירתם, עבודתם ידי על עצמם,
התגלות  של זמן אז הי' לא (שהרי תחלה דלתתא
פנים  הסתר אז שורר הי' אדרבה, העליונה, אהבה

נורא).

ïåéìò íå÷îî àåä æ"éò êùîðù äëùîää íâ ïëìå
.øúåé

מתן  זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
היתה  הפורים בימי שרק בנ"י, מצד תורתנו
גם  מעלה יש כך ויגיעתם, עבודתם מצד ההתעוררות
לגבי  הפורים בימי שנמשך האלקי האור מדריגת מצד
כאן  צדק הצמח בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן
הבאה  מלמעלה) (ההתעוררות דלעילא" דה"אתערותא
(עבודת  דלתתא" מ"אתערותא וכתוצאה לאחרי
מה"אתערותא  יותר עליונה ממדריגה היא האדם),
עבודת  הקדמת בלי חנם חסד בתור שבאה דלעילא"
העליונה  אהבה בגילוי שהתחיל תורה, (כבמתן האדם

כנ"ל).

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
àø÷ðù ,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å
נקרא  תורה שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה
קבלת  גמר נחשב שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם
שבמתן  ישראל, של במצבם להמעלה דנוסף התורה.
דלעילא  האתערותא כח מחמת רק הביטול בא תורה
מצד  גם הנה - עצמם מצד הביטול הי' הפורים ובימי
תורה  מתן נקרא מלמעלה שנגלה האלקי האור מדריגת
כי  הפורים, ימי לגבי לבד ו"תחילה" "החלו" בשם

רק ותכלית "גמר" הי' "וקבל") (שנקרא ההמשכה
ממהותו  לישראל נמשך אז שרק הפורים, בימי

ממש. יתברך ועצמותו

.'åë íéãåäéä ìá÷å åäæå
e wxt yipi` aiig d''c
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

האותיות. נוצרות שמהן הפה מוצאות חמש על רומזת
כל  נתהוו יתברך, דיבורו שהן אלו, אותיות ידי ועל
כל  פיו וברוח נעשו שמים ה' "בדבר כמ"ש הנבראים,

בעשרה שנינו (וכן העולם).מאמרות צבאם" נברא

íãàá úåéúåàä åîë ,ãáì äøàä ÷ø íä úåéúåàäå
.'åë ùôðä éùåáì ÷ø ïä

ומחי' הבורא האלקי שהכח שנתבאר מה גם וזהו
אותיות) כ"ב על הרומז "אתה", (בחינת הנבראים את
לבד, הארה רק הן "אותיות" שהרי לבד, הארה רק הוא
"לבוש" בשם שנקראות שבאדם, הדיבור אותיות וכמו

להנפש.

בלבו  וחמדה אהבה איזו "כשנופלת ולדוגמא:
לחשב  המוח אל מהלב שעולה קודם אדם של
פשוט  חפץ רק עדיין אותיות בה אין בה ולהרהר
דרק  אצלו", הנחמד ההוא הדבר אל בלב וחשיקה
איך  בה ולהרהר "לחשב למוח מהלב ועולה כשחוזר
. . המאכל להשיג הפועל אל מכח תאותו להוציא
כלשון  אותיות שהן במוח אותיות נולדה בכאן הרי
ענייני  כל בהם והמהרהרים המדברים ועם עם
לחמדה  "לבוש" רק הן שהאותיות נמצא העולם".

שבלב.

ידן  שעל שהאותיות ושכל, בחכמה הוא וכן
עצמו  השכל מגוף חלק אינן שכלית סברא מסבירים
ערך  שום להם שאין להשכל, חיצוני לבוש רק אלא
כבר  היודע קטן לילד אפשר שלכן עצמו. להשכל
כל  את לקרוא ואפילו עמוק פלפול להעתיק לכתוב,
מהשכל  מאומה להבין מבלי בדיוק, והתיבות האותיות
כל  את ש"תפס" ונמצא אלו, ותיבות באותיות המלובש
בתוך  המלובש (השכל) מהדבר מאומה לו ואין הלבוש
השכל  לגבי בעלמא הארה רק הן האותיות כי הלבוש.
כדור  מגוף לבד הארה שהוא השמש אור (מעין עצמו

השמש).

äðéçáî íâ äìòîì àåä 'úé åúåîöòå åúåäî ë"àå
."êééç àåä éë" øëæðä åæ äâøãîå

äáäàì êùîð äæîå ,ááåñå àìîî åúåéä ÷ø åäæ éë
.àéðúá ù"îë êéúéåà éùôð ù"îëå ,êééç àåä éë
הנבראי  לכל החיים מקור הוא שהקב"ה ם זה

"ממלא" הנקרא הקב"ה של אורו רק חייך")הוא ("הוא
אלקות  של זו במדריגה ההתבוננות ידי ועל ו"סובב",
הוא  כי אלקיך ה' את "לאהבה אהבה, באדם נולדת
בספר  וכמבואר אויתיך", "נפשי נאמר זה ועל חייך",

"נפשי  ופירוש הקב"ה, על קאי ד"נפשי" התניא,
האמתיים, וחיי נפשי ה' שאתה ד"מפני הוא, אויתיך"
כאדם  לך ותאב מתאווה שאני פירוש אויתיך, לכך

נפשו". לחיי המתאוה

àìù êùîð ãâðî åééç êéìùäì ùôð úøéñîä ìáà
ééçî äìòîì àåäù ,'úé åúåîöòå åúåäîî ãøôéì
íãå÷ àåä äúàå éáéùç ùîî àìë äéî÷å ,íééçä

.'åë àøáðù
מנגד  חייו להשליך שענינה נפש, המסירת אבל
למהותו  מהביטול נמשך חייו), וביטול איבוד (היינו
ענין  מכל לגמרי למעלה שהוא כפי יתברך ועצמותו
מן  לגמרי למעלה שהוא והיינו (כנ"ל), הבריאה

ענין כל של מקורה שהיא האלקית החיים ההארה

החיים"). ("חיי

כלומר:

מגדר  למעלה (שהוא ית' ומהותו עצמותו מצד
יתברך, בלעדו מציאות לאיזו מקום שום אין הבריאה)
הוא  שאתה מאחר חשיבי, ממש כלא קמי' דכולא
כשם  הרי ממש, בשוה ומשנברא העולם שנברא קודם
כלל  מציאות שום היתה לא העולם שנברא שקודם
מהותו  לגבי הרי העולם, משנברא עתה כך מלבדו,
אין  החיים") מחיי למעלה ("שהוא יתברך ועצמותו

כלל. מציאות שום

ית' ועצמותו מהותו עם בנ"י של הקשר מצד ולכן,
ית', שמו קדושת על נפשו את למסור מוכן ה"ה
ועצמותו  ממהותו נפרד להיות רוצה שאינו דלהיות
מקום, תפיסת שום וחייו למציאותו אין ששם יתברך,

יתברך. עבורו חייו את לאבד מוכן כן על

ïëìå ,ìàøùéî 'à ìë çëá ùéù àåä äæ ìë äðäå
ìàøùé ìë ìöà ùîî ìòåôá ùôð úøéñî æà äéä

.êøáúé åúåãçàî ãøôéì àìù
אחד  כל אצל בכח ישנו נפש מסירת של זה כח
כח  נתגלה ואסתר מרדכי ובימי מישראל. ואחד
ליפרד  שלא ישראל כל אצל ממש בפועל נפש המסירת
היו  לא ח"ו כופרים היו ש"אם (כנ"ל יתברך מאחדותו

כלום"). להם עושים

øå÷î äéä éëãøî éë ,éëãøî øîàî úàå åäæå
.ì"ðë éãåäé ùéà ,ìåèáä

מאמר  "ואת מודגש שבמגילה הטעם גם וזהו
של  היו ההם בימים וההוראות שהציוויים גו'", מרדכי
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בדור  בנ"י ראש הי' שהוא משום רק זה שאין מרדכי,
שחי  שענין ההוא משום אלא בדבריו, לשמוע יבים

של  מכוחו בא ההם בימים שנדרש המסירת-נפש
"מקור  להיותו יהודי" "איש שנקרא הצדיק, מרדכי

הביטול".

ïúîáù ,úåùòì åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å åäæå
äçøô øåáã ìë ìòå ,òîùðì äùòð åîéã÷äù äøåú
êëìù ,ùôð úøéñîå ìåèá úðéçá àåäù ,íúîùð
éîéá äéä êëå .úå÷ìà úåìâúä ,äøåú ïúîì åëæ

.úàù øúéá äæä ìåèáä ùåøåùçà
ימי  בין והשייכות הקשר גם מובן הנ"ל כל פי על
ישראל  כל נתעוררו שבשניהם תורה, מתן לזמן הפורים
יתברך: אליו נפש  ומסירת ביטול של בתנועה ממש
לנשמע  נעשה ישראל שהקדימו בזה - תורה במתן
דבור  כל על וכן העליון, לרצון הביטול ענין שהוא
הנפש  מסירת ענין ע"ד שהוא נשמתן, פרחה ודבור
כדי  מהן פרחה שנשמתן יתברך), עבורו חייו (מסירת
הר  במעמד להם שנתגלה יתברך באורו ולהכלל ליבטל
להתגלות  ישראל בני זכו זה ביטול ידי ועל סיני.

תורה. דמתן האלקות

נתעוררו  ישראל שכל אחשורוש, בימי הי' וכך
זמן  לגבי שאת ביתר ועוד נפש, ומסירת ביטול בבחינת

תורה. מתן

çë úîçî äæ ìåèá äéä äøåú ïúîá éë
íéîëå ,'åë øä íäéìò äôëù àìéòìã àúåøòúàä
ãöî ìåèáä äéä ùåøåùçà éîéá ìáà ,'åë íéðôä

.äìçú àúúìã àúåøòúà úðéçá ,íîöò
תורה  מתן זמן לגבי הפורים בימי היתרון טעם
כח  מחמת זה ביטול הי' תורה במתן כי הוא,
עליהם  "כפה בפירוש וכמשנת"ל דלעילא, האתערותא
מחמת  להשם באהבה נתעוררו שבנ"י כגיגית", הר
לפנים", הפנים "כמים בבחינת מלמעלה, האהבה גילוי

ויגיעתם; עבודתם פרי זה ביטול הי' ולא

מצד  הביטול להם בא אחשורוש, בימי משא"כ
אתערותא  בחינת ובחירתם, עבודתם ידי על עצמם,
התגלות  של זמן אז הי' לא (שהרי תחלה דלתתא
פנים  הסתר אז שורר הי' אדרבה, העליונה, אהבה

נורא).

ïåéìò íå÷îî àåä æ"éò êùîðù äëùîää íâ ïëìå
.øúåé

מתן  זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
היתה  הפורים בימי שרק בנ"י, מצד תורתנו
גם  מעלה יש כך ויגיעתם, עבודתם מצד ההתעוררות
לגבי  הפורים בימי שנמשך האלקי האור מדריגת מצד
כאן  צדק הצמח בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן
הבאה  מלמעלה) (ההתעוררות דלעילא" דה"אתערותא
(עבודת  דלתתא" מ"אתערותא וכתוצאה לאחרי
מה"אתערותא  יותר עליונה ממדריגה היא האדם),
עבודת  הקדמת בלי חנם חסד בתור שבאה דלעילא"
העליונה  אהבה בגילוי שהתחיל תורה, (כבמתן האדם

כנ"ל).

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
àø÷ðù ,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å
נקרא  תורה שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה
קבלת  גמר נחשב שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם
שבמתן  ישראל, של במצבם להמעלה דנוסף התורה.
דלעילא  האתערותא כח מחמת רק הביטול בא תורה
מצד  גם הנה - עצמם מצד הביטול הי' הפורים ובימי
תורה  מתן נקרא מלמעלה שנגלה האלקי האור מדריגת
כי  הפורים, ימי לגבי לבד ו"תחילה" "החלו" בשם

רק ותכלית "גמר" הי' "וקבל") (שנקרא ההמשכה
ממהותו  לישראל נמשך אז שרק הפורים, בימי

ממש. יתברך ועצמותו

.'åë íéãåäéä ìá÷å åäæå
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Â‰ÊÂ בחלקו הי' שהמשכן ליהודא יוסף  שבין החילוק ג"כ
שקדשים  וזהו בשילה, שנה שס"ט שעמד יוסף של
מן  לפנים ובירושלים הרואה בכל בשילה נאכלים קלים

בח  הוא שבשילה לפי והיינו וע"כ החומה, יוסף של לקו
מן  עיניו זן שלא בשכר במד"ר וכמ"ש הרואה בכל נאכלים
בכל  נאכלים שיהי' זכה לכך ברע להביט רצה ולא הערוה
והנה  ובנימין. יהודא של בחלקו הי' ובהמ"ק הרואה,
אינו  וא"כ קבע. דירת נק' ובהמ"ק עראי דירת נק' המשכן
בחי' שהוא דוקא ועפר מאבנים הי' המקדש למה מובן
כו', וחי מצומח הי' והמשכן וחי מצומח למטה שהוא דומם
שהדומם  שאעפ"י זה כראי זה ראי דלא הוא הענין אך
שרשו  מצד יתירה מעלה בו יש עכ"ז וחי מהצומח למטה
התנאים  מחלוקת ידוע דהנה כו' וחי צומח מבחי' שלמעלה
בראשית  כמ"ש לארץ קדמה שמים אמר חד חגיגה בגמרא
קדמה  ארץ אמר  וחד הארץ ואת השמים את אלקים ברא
ואלו  ואלו ושמים ארץ אלקי' ה' עשות ביום כמ"ש לשמים
השמים  ברא וכשברא לשמים קדמה ארץ שבמחשבה דא"ח
לפי  הארץ כי פי' עבמ"ת מעשה סוף כי והענין תחילה,
תחילת  בבחי' היא במח' שרשה ע"כ מעשה סוף שהוא
במח' אחרונים הם המעשה תחלת שהם שמים אבל המח'
והיינו  המח', בתחילת עולה מעשה שהסוף הכלל זהו כי
למטה  רואים שאנו וכמו בסוף נגמר המכוון שעיקר לפי
למשל  כמו בסוף נשלם המכוון שעיקר השפעה בכל בגשמי'
נגמר  ואח"כ והקש האילן נגדל שמתחלה אילן או תבואה
שמשפיע  שכל בהשפעת וכן כו' המכוון עיקר שהוא הפרי
ומשלים  הקדמות לו להקדים צריך שמתחלה לתלמיד הרב
בחומש  פירש"י וכן העיקר, שהוא השכל את מבין ואח"כ
התורה  את להתחיל צריך הי' לא אר"י ברא בראשית ע"פ
לתת  לעמו הגיד מעשיו כח אלא לכם, הזה מהחודש אלא
שספר  (הגם כו' ברה"ע הקדים זה ומכח גוים נחלת להם
מ"מ  הישר ספר שנק' ספרים משאר למעלה הוא בראשית
ארץ  במח' וכך כו'), לכם הזה מהחודש היא התורה עיקר
לפי  תחלה שמים נברא ברה"ע בהשתלשלות אך קדמה,
השמים  את אענה אני וכמ"ש שמים מבחי' מקבל שארץ
ענין  וזהו תחלה. שמים נברא לכך הארץ, את יענו והם
וגמרו  נמנו גדול מעשה או גדול תלמוד בגמ' הפלוגתא
שבשרש  לפי והיינו מעשה, לידי שמביא גדול תלמוד
אך  עט"ב א"ח מעשה בחי' יתעלה לע"ל כי גדול מעשה

תורה  שע"י מעשה לידי שמביא מפני גדול תלמוד לע"ע
המצוה  נעשה ועי"ז אתברירו, בחכ' כי המצוה נעשה דוקא
של] ראשונה [שבפ' וזהו אתדל"ע, עי"ז שיעורר גשמי'
ואח"כ  כו' ושננתם האלה הדברים והיו מתחלה נאמר ק"ש
יהי' לע"ל אבל מעשה לידי שמביא גדול תלמוד וקשרתם
ושרש  כו'. כתר בבחי' הוא המצוה שרש כי גדול מעשה
ולמעלה  השתלשלות בחי' יש דהנה הוא הענין
התהוות  שיהי' כדי דהנה הוא והענין מהשתלשלות,
מבחי' למעלה שהוא מאא"ס גבול בבחי' שהם העולמו'
לעולמות  מקור שיהי' וכדי כלל עולמות בגדר ואינו גבול
כי  הוי' שם של יוד ענין וזהו באא"ס, צמצום להיות הוצרך
כולם  כתי' דהנה חכ' בחי' שיהי' וכדי חכ' בחי' הוא יוד
כדי  וא"כ לפניו גשמי' כעשי' נחשבת שהחכ' עשית בחכ'
ולמטה  ומחכ' כו' ונקודה צימצום ע"י זהו חכ' בחי' שיהי'
מן  מלמעלה החכ' התהוות אבל השתלשלות, דרך נמשך
מאין  והחכ' וכמ"ש השתלשלות בדרך נמשך אינו החכ'
כדי  הי' המכוון עיקר אך צמצום, ע"י שהוא כו' תמצא
הצמצום  מן למעלה שהוא כמו אא"ס התגלות שיהי'
סדר  שנעשה שאח"כ והיינו השתלשלות, מסדר שלמעלה
תו"מ  ע"י אא"ס גילוי להמשיך יכולים השתלשלות
להיות  א"א שלכתחלה רק השתלשלות מסדר שלמעלה
אפשר  הי' לא שא"כ השתל' מסדר שלמעלה אא"ס גילוי
ע"י  עולמות שנתהווה אח"כ רק העולמות, התהוות להיות
מן  שלמעלה אא"ס גילוי להמשיך אח"כ יכולים צמצום
העולמות  שהתהוו' האריז"ל בכתבי וכמ"ש כו', הצמצום
למה  ולכאו' הקו, המשכת ואח"כ צמצום ע"י מתחלה הי'
מתחלה  הקו נשאר הי' שאם לפי אלא הקו מתחלה נשאר לא
עתה  שהן כמו גבול בבחי' עולמו' להתהוות יכול הי' לא
המשכה  שנמשך אף העולמות שנתהוו דוקא אח"כ אלא
בטלים  יהיו ולא ג"כ לקבל יכולים ההשתל' מסדר מלמעלה
להיות  הוצרך בעולמות אא"ס גילוי שיהי' כדי וכך כו',
השתלשלות, סדר שיהי' כדי באא"ס צמצום מתחילה
וזהו  הצמצום, מן שלמעלה אא"ס גילוי בחי' נמשך ואח"כ
הי' המכוון שעיקר והיינו תחלה נבראת ארץ המ"ד דעת
המכוון  עיקר שהוא בראתי עלי' שאדם לפי הארץ בשביל
כדי  אך כו' למטה תו"מ ע"י אא"ס גילוי ממשיך שהוא לפי
שמים  תחלה נברא להיות הוצרך ארץ בחי' התהוות שיהי'

כו'. קדמו שמים השתלשלות שבסדר לפי
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ד"ת ÏÎ·Â(ה) על המצות בקיום מעלה יתרון שיש יובן זה
וכן  ומעש"ט תשובה חכמ' תכלית שא' וזהו
רק  הוא החכמה שבחי' להיות כנ"ל עושה ואינו הלומד
אבל  כנ"ל ראשית שנקראת רק דממלא ההשתלשלות בבחי'
ושלישית  לשני' ראשית שהיא מפני ראשונה נמנית עכ"פ
שני' אחריה למנות וראוי כנ"ל המנין מן היא גם א"כ כו'
בדברים  המלובשות המצות קיום שרש אבל כו' ושלישית
אא"ס  גלוי המשכת בחי' הוא שם הרי דוקא גשמיים
באה  משם ההארה שאין ואע"פ הנ"ל סוכ"ע שבבחי'
בגדר  שאינו הנ"ל מטעם בהעלם רק גמור גילוי בבחי'
בבחי' בעלמא הארה בבחי' רק ממנו נמשך ואינו עלמין
הסובב  מבחי' הוא זה ששרש מאח' מ"מ ממש והעלם אין
מבחי' הרבה למעלה ה"ז כנ"ל בשוה עולמות לד' שמקיף
מצד  לא אך כנ"ל עו"ע השתלשלות בבחי' הנמשך ממכ"ע
כנ"ל  דוקא הנמצאים כל של היש בבחי' סובב הארת בחי'
בלא  גם שא"כ כו' ודבר יש בבחי' מלובשי' הן והמצות
מבחי' ההארה יש ודבר יש כל התהוות בבחי' הרי מצוה
המלובשות  המצות בחי' מצד דוקא אלא כנ"ל סובב
שלמעלה  העליון רצון בחי' הן המצות כי גשמיי' בדברים
מסתיר  ולבוש פנים הסתר בלי דוקא סובב בחי' גלוי ששם
בירידת  רק ממש א' רצונו ופנימית שהוא כידוע וכלל כלל
המלובשים  במצות למטה העליון הרצון והתלבשות
המצו' דמעשה בלבוש הזה האור בא שם גשמיי' בדברים
בקלף  כמו גשמי בדבר מלובשת שהמצוה אע"פ אמנם
דסובב  האור לגלוי ממש מסתיר הגשמית אין כו' גשמי
הנגנז  הדבר עד"מ כמו וכלי לבוש בחי' שנעשה אלא
וכמ"ש  דוקא הזה הלבוש מתוך יתגלה ולע"ל כו' באוצר
ב"ש) בא"ת הוי' שם הוא דמצוה (וכידוע כו' עוד יכנף ולא
בהן  שיש גם המה לה' לא אשר המעשים כל בשאר משא"כ
הסתר  בבחי' הוא הרי מ"מ כנ"ל בהעלם דסובב הארה בחי'
אדרבה  כלל אורו פנימי' גילוי בחי' שם ואין שם גמור
שנעשה  גשמיים דברים אבל כו' בפ"ע ודבר ליש נראים
העליון  רצון לבחי' ולבוש כלי בחי' הן הרי המצות בהן
בבחי' הנ"ל סובב בחי' יש שבזה ממש בהם ששורה
בגשמית  מלובשת שהמצוה מפני ודוקא כו' אורו פנימית
עולמות  לד' מקיף  בחי' שהוא דוקא סובב הארת הוא ששם
בדברים  המצות לקיום מעלה יתרון יש ובזה כנ"ל בשוה
חכמ' תכלית שא' וזהו דתורה חכמה בחי' על גשמיי'
המעשה  כי כו' עושה ואינו והלומד דוקא ומע"ט תשובה
מלכות  לבוש יביאו ענין וזהו וד"ל. הנ"ל מטעם עיקר
בחי' דהנה כנ"ל כו' לבש גאות מלך ה' מ"ש ענין שהוא
בחי' שהוא הנ"ל כ"ע סובב דבחי' וההמשכה ההארה

הוא  כ"ע בתוך מתלבש ולא ממש אין בחי' בעלמא הארה
בחי' שזהו כו' העולמים חי יחיד וזהו גאות מלך ה' מ"ש
היינו  יחיד שפי' כידוע אחד מבחי' שלמעלה ומיוחד יחיד
ברה"ע  אחר וגם כו' לבדך ה' אתה כמ"ש ממש לבדו שהוא
דבר  ואין כו' שניתי לא ה' אני כמ"ש בה"ע קודם כמו הוא
ומתאחד  שמתייחד ויחוד ביטול לשון בו שיפול ממנו חוץ
מורה  ה"ז שמתאחד הוא אחד בחי' אבל כו' בעצמות דבר
רז"ל  כמאמר או וארץ רקיעים בז' יחודו המשכת בחי' על
ו"ק  בחי' שהוא העולם רוחות וד' ובארץ בשמים תמליכהו
בבחי' למעלה ונכלל שבטל מקום שנק' כו' ומטה מעלה
ה' לך כמ"ש ממש והתכללות ביטול בבחי' עליון יחוד
יחוד  היינו יחיד בחי' אבל וכידוע. כו' והגבורה הגדולה
לא  כו' בחושבן ולא חד הוא אנת וכמא' האמיתי עצמותו
עוד  ואין כו' בתכלית פשוט אא"ס עצמות כי י"ס בחושבן
חי  להיות שנמשך ומה כו' חשיבי כלא קמי' וכולא מלבדו
בחי' רק הוא כו' הנברא ועולם הנאצל עולם העולמים
הפשוטה  במחשבה עלה אשר שהוא שבעצמותו האחרונה
עד"מ  וה"ז דא"ס מל' בחינת הנקרא והוא כו' אמלוך אנא
חצונית  התפשטות בחי' רק שהוא למטה מלוכה בחינת
שנקרא  שמו התפשטות רק המלוכה עיקר אין כי מעצמותו
מלכותו  עול העם מקבלים אשר והוא עליהם מלך בשם
כו' מלך של ועצמותו למהותו תפיסה בזה שאין וממשלתו
נתפס  להיות אא"ס מעצמות ההארה אין למעלה כמו"כ
בהם  ומלובש נתפס מלכותו שם בחי' רק אלא באבי"ע
וע"ז  דא"ס מל' בחי' שהוא כ"ע מלכות מלכותך מ"ש והוא
הנ"ל  סוכ"ע בחי' שהוא כו' לבדו המרומם המלך אמר
זאת  התנשאות בבחי' אך עולם מימות ומתנשא שמרומם
מקור  בחי' להיות נמשך מזה אמלוך אנא מלוכה שבבחי'
היש  קיום עיקר שמזה עכ"פ סוכ"ע בבחי' העולמים חי כל
יש  ענין שזהו ובהעלם מרחוק שמאיר רק כנ"ל הגשמי
הנ"ל  מל' דבחי' ההתנשאות בבחי' דהיינו כנ"ל ממש מאין
לבדו  הוא כי כנ"ל העצמות מבחי' ממש אין הארת שהיא
לבש  גאות מלך  ה' וזהו וד"ל כנ"ל כו' וקדוש מרום
להיות  המל' דבחי' והתנשאות גיאות בבחי' שנתלבש
ליש  מאין בעולמות ומתפשטת המאירה עם על מלך בבחי'

ש  זה ממש אין אך וד"ל. כנ"ל הגשמי היש קיום עיקר זהו
זו  במחשבה שנתלבש לבוש בבחי' רק וההתנשאות הגיאות
שזהו  ממש מהו"ע לגבי אחרונה בחי' והיא אמלוך דאנא
ממקורן  העולמות בקיום ורוצה הוא חסד חפץ כי מפני רק
תכון  להיות שכדי תמוט בל תבל תכון אף וז"ש ושרשן
דבחי' גיאות בלבוש נתלבש ע"כ תמוט בל חזק בקיום תבל

וד"ל: כנ"ל הגשמי היש קיום נמשך דוקא שמזה המל'
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Â‰ÊÂ בחלקו הי' שהמשכן ליהודא יוסף  שבין החילוק ג"כ
שקדשים  וזהו בשילה, שנה שס"ט שעמד יוסף של
מן  לפנים ובירושלים הרואה בכל בשילה נאכלים קלים

בח  הוא שבשילה לפי והיינו וע"כ החומה, יוסף של לקו
מן  עיניו זן שלא בשכר במד"ר וכמ"ש הרואה בכל נאכלים
בכל  נאכלים שיהי' זכה לכך ברע להביט רצה ולא הערוה
והנה  ובנימין. יהודא של בחלקו הי' ובהמ"ק הרואה,
אינו  וא"כ קבע. דירת נק' ובהמ"ק עראי דירת נק' המשכן
בחי' שהוא דוקא ועפר מאבנים הי' המקדש למה מובן
כו', וחי מצומח הי' והמשכן וחי מצומח למטה שהוא דומם
שהדומם  שאעפ"י זה כראי זה ראי דלא הוא הענין אך
שרשו  מצד יתירה מעלה בו יש עכ"ז וחי מהצומח למטה
התנאים  מחלוקת ידוע דהנה כו' וחי צומח מבחי' שלמעלה
בראשית  כמ"ש לארץ קדמה שמים אמר חד חגיגה בגמרא
קדמה  ארץ אמר  וחד הארץ ואת השמים את אלקים ברא
ואלו  ואלו ושמים ארץ אלקי' ה' עשות ביום כמ"ש לשמים
השמים  ברא וכשברא לשמים קדמה ארץ שבמחשבה דא"ח
לפי  הארץ כי פי' עבמ"ת מעשה סוף כי והענין תחילה,
תחילת  בבחי' היא במח' שרשה ע"כ מעשה סוף שהוא
במח' אחרונים הם המעשה תחלת שהם שמים אבל המח'
והיינו  המח', בתחילת עולה מעשה שהסוף הכלל זהו כי
למטה  רואים שאנו וכמו בסוף נגמר המכוון שעיקר לפי
למשל  כמו בסוף נשלם המכוון שעיקר השפעה בכל בגשמי'
נגמר  ואח"כ והקש האילן נגדל שמתחלה אילן או תבואה
שמשפיע  שכל בהשפעת וכן כו' המכוון עיקר שהוא הפרי
ומשלים  הקדמות לו להקדים צריך שמתחלה לתלמיד הרב
בחומש  פירש"י וכן העיקר, שהוא השכל את מבין ואח"כ
התורה  את להתחיל צריך הי' לא אר"י ברא בראשית ע"פ
לתת  לעמו הגיד מעשיו כח אלא לכם, הזה מהחודש אלא
שספר  (הגם כו' ברה"ע הקדים זה ומכח גוים נחלת להם
מ"מ  הישר ספר שנק' ספרים משאר למעלה הוא בראשית
ארץ  במח' וכך כו'), לכם הזה מהחודש היא התורה עיקר
לפי  תחלה שמים נברא ברה"ע בהשתלשלות אך קדמה,
השמים  את אענה אני וכמ"ש שמים מבחי' מקבל שארץ
ענין  וזהו תחלה. שמים נברא לכך הארץ, את יענו והם
וגמרו  נמנו גדול מעשה או גדול תלמוד בגמ' הפלוגתא
שבשרש  לפי והיינו מעשה, לידי שמביא גדול תלמוד
אך  עט"ב א"ח מעשה בחי' יתעלה לע"ל כי גדול מעשה

תורה  שע"י מעשה לידי שמביא מפני גדול תלמוד לע"ע
המצוה  נעשה ועי"ז אתברירו, בחכ' כי המצוה נעשה דוקא
של] ראשונה [שבפ' וזהו אתדל"ע, עי"ז שיעורר גשמי'
ואח"כ  כו' ושננתם האלה הדברים והיו מתחלה נאמר ק"ש
יהי' לע"ל אבל מעשה לידי שמביא גדול תלמוד וקשרתם
ושרש  כו'. כתר בבחי' הוא המצוה שרש כי גדול מעשה
ולמעלה  השתלשלות בחי' יש דהנה הוא הענין
התהוות  שיהי' כדי דהנה הוא והענין מהשתלשלות,
מבחי' למעלה שהוא מאא"ס גבול בבחי' שהם העולמו'
לעולמות  מקור שיהי' וכדי כלל עולמות בגדר ואינו גבול
כי  הוי' שם של יוד ענין וזהו באא"ס, צמצום להיות הוצרך
כולם  כתי' דהנה חכ' בחי' שיהי' וכדי חכ' בחי' הוא יוד
כדי  וא"כ לפניו גשמי' כעשי' נחשבת שהחכ' עשית בחכ'
ולמטה  ומחכ' כו' ונקודה צימצום ע"י זהו חכ' בחי' שיהי'
מן  מלמעלה החכ' התהוות אבל השתלשלות, דרך נמשך
מאין  והחכ' וכמ"ש השתלשלות בדרך נמשך אינו החכ'
כדי  הי' המכוון עיקר אך צמצום, ע"י שהוא כו' תמצא
הצמצום  מן למעלה שהוא כמו אא"ס התגלות שיהי'
סדר  שנעשה שאח"כ והיינו השתלשלות, מסדר שלמעלה
תו"מ  ע"י אא"ס גילוי להמשיך יכולים השתלשלות
להיות  א"א שלכתחלה רק השתלשלות מסדר שלמעלה
אפשר  הי' לא שא"כ השתל' מסדר שלמעלה אא"ס גילוי
ע"י  עולמות שנתהווה אח"כ רק העולמות, התהוות להיות
מן  שלמעלה אא"ס גילוי להמשיך אח"כ יכולים צמצום
העולמות  שהתהוו' האריז"ל בכתבי וכמ"ש כו', הצמצום
למה  ולכאו' הקו, המשכת ואח"כ צמצום ע"י מתחלה הי'
מתחלה  הקו נשאר הי' שאם לפי אלא הקו מתחלה נשאר לא
עתה  שהן כמו גבול בבחי' עולמו' להתהוות יכול הי' לא
המשכה  שנמשך אף העולמות שנתהוו דוקא אח"כ אלא
בטלים  יהיו ולא ג"כ לקבל יכולים ההשתל' מסדר מלמעלה
להיות  הוצרך בעולמות אא"ס גילוי שיהי' כדי וכך כו',
השתלשלות, סדר שיהי' כדי באא"ס צמצום מתחילה
וזהו  הצמצום, מן שלמעלה אא"ס גילוי בחי' נמשך ואח"כ
הי' המכוון שעיקר והיינו תחלה נבראת ארץ המ"ד דעת
המכוון  עיקר שהוא בראתי עלי' שאדם לפי הארץ בשביל
כדי  אך כו' למטה תו"מ ע"י אא"ס גילוי ממשיך שהוא לפי
שמים  תחלה נברא להיות הוצרך ארץ בחי' התהוות שיהי'

כו'. קדמו שמים השתלשלות שבסדר לפי
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אחת  בעין הבטה דלמעלה, והעין הראיה ענין ומהו אברהם. בזכות שנענה דניאל, בתפלת שאלות
שכתב  כמו הפילוסופים, טעות נגד הוכחה הוא יביט, הלא עין יוצר אם הפסוק עיניו. ובשתי

נבוכים. במורה

ÌÓ‡ ׁשם זֹו ּבתפּלתֹו מזּכיר לּמה להבין צרי זה לפי »¿»ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ
להזּכרת  צרי לּמה מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאדנּות,

ליּה ּדהוי ואם ז הּׁשם, מסּפיק, והיה סתם "למענ" לֹומר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבּגמרא  והּנה ּדוקא. אדנ"י ׁשם לּמה ׁשם להזּכרת צרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹהּוא
אּלא  נענה לא ּדנּיאל אף רב, "אמר איתא: ב) ז, ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ(ּברכֹות

אברה  אלקינּוּבׁשביל ׁשמע ועּתה ז) ט, (ּדנּיאל ׁשּנאמר ם, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ליּה מיּבעי למענ אדנ"י, למען אברהם ח כּו' ּבׁשביל אּלא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּתמּה הּגדֹולה ה ּתמיהה מהּו להבין, וצרי אדֹון". ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
והלא  אברהם", ּבׁשביל אּלא נענה לא ּדנּיאל "אף ואמר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹרב
זכּות  הזּכיר הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּדגם מצינּו, מּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּגדֹולה
לאברהם  "זכר יג) לב, (ׁשמֹות ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבתפּלתֹו, ְְְְְְִִֶַָָָָָֹאבֹות
הּגדֹולה  הּתימה מהּו ּכן ואם וגֹו', "עבדי ּוליׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָליצחק
אברהם, ּבׁשביל אּלא נענה לא ּדנּיאל ּדאף רב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמתמיּה
זכּות  הזּכיר הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּׁשּמׁשה מה ּדזה מּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדמׁשמע
זה  אבל ּכלל, ּתימה ׁשל וענין ּפלא זה אין ּבתפּלתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאבֹות
ּתימה  הּוא אברהם ּבׁשביל אּלא נענה לא ּׁשּדנּיאל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמה

ּורבּותא  ּדרב.ט ּגדֹולה ּותמיהתֹו ּפליאתֹו מהּו להבין וצרי , ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
הדרא  זה ּכל אחר ׁשם י והּנה מזּכיר ּׁשּדנּיאל מה קּוׁשיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לדּוכּתּה ּבתפּלתֹו ׁשארי יא אדנ"י נזּכרּו ּבאברהם ּגם ּדהלא , ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ

הּנה  יּפלא, ּוביֹותר אדנ"י. ׁשם ּדוקא מזּכיר ולּמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹׁשמֹות,
ּבעד  רּבים רחמים ההתעֹוררּות היא ותחנּוניו ּדנּיאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָּתפּלת
הּקדֹוׁשה, עיר ּובעד ּפזּוריהם ארצֹות ּבכל יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכללּות
לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא "ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּוכאמרֹו

ּבעד  רּבים רחמים מעֹורר ּדדנּיאל הרּבים", רחמי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכי
התעֹוררּות  ענין ּדכל וידּוע הּקדׁש, עיר ּובעד יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכללּות
הרחמים  מּמקֹור רּבים רחמים לעֹורר הּוא רּבים ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָרחמים

וׁשרׁשא  מעּקרא הינּו העליֹונים, ּדמקֹור יב והחסדים , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּוא  לּמה הרחמים ּכן אם ּדרחמים, הּׁשם ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּדנּיאל  ּבּקׁשת ּתכן והּנה ּדוקא. אדנ"י ׁשם מזּכיר זֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבתפּלה
זאל  עס ׁשֹוממֹותינּו, ׁשּיראה הּוא ותחנּוניו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּבתפּלתֹו
"ּוראה  ּדזהּו לּצלן, רחמנא ׁשּמּום אּונזער ווערן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאנגעזעהען
זאל  עס אז עליה", ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשממתינּו
ׁשּמּום  ּדער אּון ּבּגֹולה יׂשראל ׁשּמּום ּדער ווערן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאנגעזעהען

הּקדׁש עיר ּדיראה יג פּון זֹו ּבּקׁשה ענין ּתכן להבין וצרי . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הראּיה  ּבענין והּנה הּקדׁש. עיר וׁשֹוממֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹׁשֹוממֹותינּו
ׁשהיא  יראיו", אל ה' "עין ּכתיב ּדלפעמים מצינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָלמעלה
צּדיקים", אל ה' "עיני ּכתיב ּופעמים אחת, ּבעין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהראּיה
ׁשיר  סֹוף רּבה ּבמדרׁש ואיתא עינים, ּבׁשּתי הראּיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיא
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל "ּבׁשעה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּׁשירים,

ּדכתיב  הּוא הּדא עיניו, ּבׁשּתי עליהם מּביט – 'עיני יד הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
הּקדֹוׁש ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין ּובׁשעה צּדיקים', אל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהוי'
ה' עין 'הּנה ׁשּנאמר אחת, ּבעינֹו עליהם מּביט – הּוא ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּברּו
"'הּנה  ּדרׁש: מ) ּפרׁשה (ּבראׁשית רּבה ּובמדרׁש יראיו'", ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאל
ׁשּכתּוב  ּכמֹו יראיו, ׁשּנקרא אברהם על יראיו', אל ה' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעין
ּדהלא  להבין, וצרי אּתה'". אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ'ּכי
והּוא  אחת, ּבעינֹו ההּבטה הּוא יראיו" אל ה' עין ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ"הּנה
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לו.ז. (לומר).ח.שהיה לו צריך חוזרת).יא.חוזרת.י.וחידוש.ט.היה הנ"ל (הקושיא והשרש.יב.למקומה שיראה יג.מהעיקר
הקודש. עיר של והשימום בגולה, ישראל של שכתוב.יד.השימום מה זהו
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'ÈÏÚ‰Â,היין משתה שהוא נגינתם למשתה הוא שלהם
יין  סוד, יצא יין ונכנס בינה הוא יין כי והענין
יין  ביין, בחי' כמה ויש ימ"ב, מששת בענביו המשומר
לבינה, הוא המלאכים של והעלי' המשמח, ויין המשכר
כמבואר  מחכמה ששרשו עליון מדיבור ששרשם והגם
לבינה  חכמה קורא שבתניא לפרש צריך באמת אך בתניא,
מהשגה  למעלה הוא חכמה אבל והשגה הבנה שהוא
שהוא  חכמה אומר כשהוא לכן מהשתלשלות ולמעלה
התהוותן  שרש ומלאכים בינה, שהיא צ"ל ע"כ השגה
ע"י  לבינה ומתעלים הדיבור, שנשפל כמו ית' פיו מרוח

ישראל. נשמות
‰Ê·Â המשומר יין הוא מ"ד לחד עדן מהו הפלוגתא יובן

ראתה  לא עין הוא מ"ד ולחד ימ"ב מששת בענביו
מעדן  יוצא ונהר כתי' הלא עדן זה גן תאמר שמא כמארז"ל
יין  מ"ד נש"י עליית הוא להיכן מחלקותם שרש כו',
הוא  ראתה לא עין ולמ"ד הבינה, עצם הוא כו' המשומר
כמו  העדן בחי' מקדם, בעדן גן אלקים ה' ויטע כמ"ש

כתר. ש"ע קדמונו בקדם שהוא
Â‰ÊÂ'העלי שיהי' בכדי הוא הנשמה ירידת שהוא חתנים

מתעלים  ועי"ז שבכתר, דכתר המקיף שהוא לחופתם
מלאך  שהוא דעשי' ו"ק וגם דיצי' ו"ק בחי' כל הנערים גם
היין  למשתה ישראל נשמות ע"י מתעלים כולם סנד"ל

הדיבור. שרש בינה שהוא

zeldvn lew d"c
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øåàä úåèéùô ãöî "åôéìçà"ä
äæ êøã ìòåלחכמה סתימאה החכמה בין  ביחס שהוא כמו 

שבאצילות åîëåעילאה ,úåøéôñ øùòã úåøåàä ìëá àåä
åàâìã ãñç,שבכתר הפנימי ) øåà(החסד àø÷ð ïéîåé ÷éúòã

íìåò ãñç éáâìהאצילות שבעולם ïéôðà,החסד øéòæã
הרי "חסד" ששניהם למרות כלומר - העליונות) (המידות 
כאור  נחשב ֿ אנפין , הזעיר של החסד לגבי  שבעתיק החסד

לכלי . ביחס
éìëá äøåáâä øåà åäééúëåã åôéìçà úåéäì ìåëé íå÷î ìëîå

àùéã÷ à÷éúòá éøäù ,ãñçäהקדושה העתיק דרגת –
הכתר, פנימיות äøåáâåשהיא ãñç íù ùéù éô ìò óà

åøîà51à÷éúò éàäá àìàîù úéì זו בדרגה שמאל אין -)
עתיק) åëשל ïéîé ìëäå'äøåáâä øåà ïëìå íòשבאצילות,

äøåáâî åùøù ãöî íå÷î ìëî äøåáâ úðéçáá àåäù úåéä
åë ãñçä éìëá úåéäì ìëåé ïéîåé ÷éúòã', אין בשרש  שהרי 

שמאל". "קו של הגדר את לו
ìéòì øëæðëåהקודם éìå÷îבפרק ùéù ììäå éàîù ïéðòá

úåèéùô úðéçáá àåäù áøä úâùäå ìëù ãöî éàîù úéá
åë úåøáñä óìçúäì íéìåëé ïë ìòå íäéáâì.'

ïë íàåביחס הדיון מכל המסקנה את נ "ע הרבי מסכם -
והכלים , האורות  äîשבין  éìá íéàø÷ð úåøåàäù äî בספר

כלומר  úåøéôñיצירה, øùòã úåäîä éáâìù åðééä úåäî éìá
,äî éìá úðéçáá íä íéìëä íäùביחס פשוטים כך כל והם

הכלי óìçúäìאל íéìåëéù ãò.זה עם זה
åזאת åëלעומת íéôìçúîå íéðúùî íðéà ïîöò íéìëä'

åë ììäå éàîùã ìùîá ìéòì øëæðëå'åëùîð íéìëä ùøùã ,
,ìåáâä çë ùøù àåäù åîéùøäîשמהותם כיון וממילא

שהאדם למשל, וכמו להתחלף, יכולים לא הם גבול, הוא
את אחר, מישהו  של בגוף גופו את להחליף  יכול לא

עצמו. הגוף  את לא אך להחליף ניתן  והדעות הסברות
à÷éúòã äàîéúñ àçåî ìáà,שבכתר הסתומה  החכמה  –

עתיק, úøàäבדרגת àåäù øåàä úðéçá àåäù å÷äî êùîð
àåä êåøá óåñ ïéà øåàהצמצום úåäîîלפני  äìòî äìòîìå

î éìá ïìöà åàø÷ðù ãò íéìëä",ä,חילוף להיות יכול ולכן 
חילוף. להיות יכול האור בדרגת כי 

æ ìë íòåäבכל בכלי, המתלבש האור לגבי  בפשיטות  שהם
ùéזאת  úåøåàäá íâù åðééä ,ùîî úåøéôñ øùòã úåøåà ïä

íéëééùå ùîî úåøéôñ øùòהתחלקות יש שבהם הבחינות
ממש " ספירות øåàî"עשר êùîðä èåçå å÷ä úðéçáá ÷ø

àåä êåøá óåñ ïéà.
.øåöé÷

÷åúù äëøáì íðåøëæ åðéúåáø åøîàù äîî äìòîì äæ ïáåéå
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äìòîì àåäå ,ñåîë íòè íù ùé éøäå ,äáùçîá äìò êë
ìëùäù åîë ,úåìéöàã äîëçä øåà éáâì éøîâì äîëçä ïî
àåä äúâùäå äìëù éøä óåâá äúåùáìúä íãå÷ äîùðã

óåâá úùáìúîù åîë äìëù éáâì éøîâì ìëùäî äìòîì.
,äéåìâä äîëçì øå÷îå äîëçå ìëù äæ éøä íå÷î ìëîå
éøä éìëá àåä øåàäùë ïëì äîëç àåä øå÷îä íâù éðôîå

äîëç åúåéä íò øå÷îäù åîëå éìëäã äîëç úåäîë àåä
éìá úðéçá àåä íöòá øåàä ïë åîë ,úåèéùô úðéçáá àåä

î"íéìëä éáâì ä)êåøò ïéà åîë åðéà øåàäã êåøò ïéàã
íéìëã(,åäééúëåã åôéìçà ïëìå

ïäå úåøéôñ øùò úðéçáá ïä úåøåàä íâ éøä ïë íàå
î éìá úðéçáá"íéìëä éáâì ä.
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א.51. רפט, שם זה דרך ועל א. קכט, ג' חלק זוהר
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אחת  בעין הבטה דלמעלה, והעין הראיה ענין ומהו אברהם. בזכות שנענה דניאל, בתפלת שאלות
שכתב  כמו הפילוסופים, טעות נגד הוכחה הוא יביט, הלא עין יוצר אם הפסוק עיניו. ובשתי

נבוכים. במורה

ÌÓ‡ ׁשם זֹו ּבתפּלתֹו מזּכיר לּמה להבין צרי זה לפי »¿»ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ
להזּכרת  צרי לּמה מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָאדנּות,

ליּה ּדהוי ואם ז הּׁשם, מסּפיק, והיה סתם "למענ" לֹומר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבּגמרא  והּנה ּדוקא. אדנ"י ׁשם לּמה ׁשם להזּכרת צרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹהּוא
אּלא  נענה לא ּדנּיאל אף רב, "אמר איתא: ב) ז, ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ(ּברכֹות

אברה  אלקינּוּבׁשביל ׁשמע ועּתה ז) ט, (ּדנּיאל ׁשּנאמר ם, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ליּה מיּבעי למענ אדנ"י, למען אברהם ח כּו' ּבׁשביל אּלא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּתמּה הּגדֹולה ה ּתמיהה מהּו להבין, וצרי אדֹון". ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּקרא
והלא  אברהם", ּבׁשביל אּלא נענה לא ּדנּיאל "אף ואמר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹרב
זכּות  הזּכיר הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּדגם מצינּו, מּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּגדֹולה
לאברהם  "זכר יג) לב, (ׁשמֹות ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבתפּלתֹו, ְְְְְְִִֶַָָָָָֹאבֹות
הּגדֹולה  הּתימה מהּו ּכן ואם וגֹו', "עבדי ּוליׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָליצחק
אברהם, ּבׁשביל אּלא נענה לא ּדנּיאל ּדאף רב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּמתמיּה
זכּות  הזּכיר הּׁשלֹום עליו רּבנּו ּׁשּמׁשה מה ּדזה מּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּדמׁשמע
זה  אבל ּכלל, ּתימה ׁשל וענין ּפלא זה אין ּבתפּלתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאבֹות
ּתימה  הּוא אברהם ּבׁשביל אּלא נענה לא ּׁשּדנּיאל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמה

ּורבּותא  ּדרב.ט ּגדֹולה ּותמיהתֹו ּפליאתֹו מהּו להבין וצרי , ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
הדרא  זה ּכל אחר ׁשם י והּנה מזּכיר ּׁשּדנּיאל מה קּוׁשיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לדּוכּתּה ּבתפּלתֹו ׁשארי יא אדנ"י נזּכרּו ּבאברהם ּגם ּדהלא , ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ

הּנה  יּפלא, ּוביֹותר אדנ"י. ׁשם ּדוקא מזּכיר ולּמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹׁשמֹות,
ּבעד  רּבים רחמים ההתעֹוררּות היא ותחנּוניו ּדנּיאל ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָּתפּלת
הּקדֹוׁשה, עיר ּובעד ּפזּוריהם ארצֹות ּבכל יׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכללּות
לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקֹותינּו על לא "ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּוכאמרֹו

ּבעד  רּבים רחמים מעֹורר ּדדנּיאל הרּבים", רחמי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכי
התעֹוררּות  ענין ּדכל וידּוע הּקדׁש, עיר ּובעד יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכללּות
הרחמים  מּמקֹור רּבים רחמים לעֹורר הּוא רּבים ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָרחמים

וׁשרׁשא  מעּקרא הינּו העליֹונים, ּדמקֹור יב והחסדים , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּוא  לּמה הרחמים ּכן אם ּדרחמים, הּׁשם ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּדנּיאל  ּבּקׁשת ּתכן והּנה ּדוקא. אדנ"י ׁשם מזּכיר זֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבתפּלה
זאל  עס ׁשֹוממֹותינּו, ׁשּיראה הּוא ותחנּוניו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָּבתפּלתֹו
"ּוראה  ּדזהּו לּצלן, רחמנא ׁשּמּום אּונזער ווערן ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאנגעזעהען
זאל  עס אז עליה", ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשממתינּו
ׁשּמּום  ּדער אּון ּבּגֹולה יׂשראל ׁשּמּום ּדער ווערן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאנגעזעהען

הּקדׁש עיר ּדיראה יג פּון זֹו ּבּקׁשה ענין ּתכן להבין וצרי . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הראּיה  ּבענין והּנה הּקדׁש. עיר וׁשֹוממֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹׁשֹוממֹותינּו
ׁשהיא  יראיו", אל ה' "עין ּכתיב ּדלפעמים מצינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָלמעלה
צּדיקים", אל ה' "עיני ּכתיב ּופעמים אחת, ּבעין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָהראּיה
ׁשיר  סֹוף רּבה ּבמדרׁש ואיתא עינים, ּבׁשּתי הראּיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיא
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל "ּבׁשעה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּׁשירים,

ּדכתיב  הּוא הּדא עיניו, ּבׁשּתי עליהם מּביט – 'עיני יד הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
הּקדֹוׁש ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין ּובׁשעה צּדיקים', אל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהוי'
ה' עין 'הּנה ׁשּנאמר אחת, ּבעינֹו עליהם מּביט – הּוא ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּברּו
"'הּנה  ּדרׁש: מ) ּפרׁשה (ּבראׁשית רּבה ּובמדרׁש יראיו'", ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאל
ׁשּכתּוב  ּכמֹו יראיו, ׁשּנקרא אברהם על יראיו', אל ה' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעין
ּדהלא  להבין, וצרי אּתה'". אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ'ּכי
והּוא  אחת, ּבעינֹו ההּבטה הּוא יראיו" אל ה' עין ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ"הּנה
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שהדפסת  – אמרים לקוטי הספר נתקבל תקנ"ז טבת חודש תקנ"ז בתחלת כסלו כ' ביום נגמרה 210ו

בלילה  אשר ונזדמן ושמחה, משתה יום וקבעו בווילנא חב"ד לחסידי גדולה שמחה ותהי ' לוילנא, –
ועד  הוציא הגר"א מהתעלפות הדבר כשנודע ולמחר חולשתו, לגודל פעמים שתי הגר"א נתעלף ההוא
הרעיש  וביותר הגר"א של חולשתו על הודאה סעודת עשו הם אשר עליהם דבה החסידים נגד הלוחם
בשם  הכריזו הלוחם ועד חברי ובצירוף אמרים לקוטי ספרי מספר וקנה העיר את ּפעסעלעס יוסף הגביר

ביהכנ"ס. בחצר אמרים לקוטי  הספר את לשרוף הגאון

הנה  ונשרף, נרמס הקדש ספר את לראות גדול הכי כאבם עם התחשב מבלי ווילנא חסידי עדת
מהחסידים  הקהלה וחברי החסידים מנהלי פקודת עליהם תקפה כי מתונים להיות התאמצו ברבים
הגר"ח  בעיני וביחוד המתנגדים מעדת הרבה בעיני חן שמצא מה הזאת הנבלה מעשה על להבליג

ָמוואלאזין.

הוד  קבע הנה דערזשאווין הצורר הצר מחשבת לבטל אדמו"ר כ"ק הוד ביד השי"ת הצליח ַמאז
הכלל. טובת בעניני שיתעסק מאנ"ש מיוחד ועד אדמו"ר כ"ק

ללחום  איך התנכלו תמימה שנה ובמשך שקטו ולא נחו לא המשכילים וחביריו הזאמוטי ַשמעון
ארוכים  במאמרים יתארו וקעניגסברג ברלין משכילי כי ויחליטו החסידים, עדת עם תנופה במלחמת
וצרפת  באשכנז המלמדים את ויעוררו המוזרה הנהגתם ואת החסידים שיטת את וצרפת אשכנז בלשון

היהודים. מקרב החסידים כתת את לבער ברוסיא הממשלה שרי חוגי על ישפיעו שהם

– – – –

חשד  של ביחס – טעמם את שינו הגבוהים והשרים הנסיכים שמכיריהם בּפטרבורג חב"ד חסידי
נסתרה  יד כי הבינו היהודים בין והמפלגות הכתות בעניני שאלום אשר שונות ומשאלות – עליהם

כשנה. עליהם עבר וכה ידעו לא מעשהו ומה הוא מי אבל החסידים לרעת פועלת

ר' הפרנס החסיד של בסוכה חסידים קבוצת לה ישבה תקנ"ח שנת לחוהמ"ס בשני הראשון ביום
מי  בברכת ברכוהו מסוכן הי' הגר"א מצב כי ולהיות השואבה, בית בשמחת ושמחו רפאל'ס מאיר
גוסס  הגר"א מורנו אשר בצעקה החסידים עם הלוחם ועד מחברי אחדים התפרצו בינתים ברבים, שברך
בעדת  הלוחם ועד חברי הפיצו הלוי' ובשעת גדולה שערורי' ויעשו – ח"ו – זה על שמחים ואתם
ר' והגביר זממם הפיקו אשר עד בזה עבדו וכשנה נקמה, שבועת וישבעו מבהילות שמועות החסידים

מאד. שמחו המשכילים וחביריו ּפעסעלעס יוסף

– – – –

בחוגי  אשר פנים, בשתי הכלל עסקנות בעבודת מרובה תועלת הביא אדמו"ר כ"ק של מאסרו
מ  את הכירו רב הממשלה כשרון בעלי עמדו החסידים ומבין אדמו"ר כ"ק הוד ונשיאם החסידים הות

ישראל. של הכלכלית בטובתם לשקוד עצמם והכניסו הכלל בעסקנות

ובנותיו  בניו וכ"ק הרבנית רבינו, בית של בריאותם על מאד פעל אדמו"ר כ"ק הוד של מאסרו
שנים  שמונה בן אז שהי' הרמ"מ נכדו גם מתענים 211ואף היו וחולים מעונים שהיו התחשב מבלי הנה ,
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ואילך. רסב ע' ח"ד אגרותֿקודש ראה (210

שנים 211) שמונה הי'בן הזקן אדמו"ר של הראשון מאסרו :

באלול  צדק הצמח אדמו"ר נולד ולפ"ז תקנ"ט, סוכות של חג באסרו

(סה"מ  תרצ"ה אחש"פ שיחת גם ראה תקנ"א). ר"ה (ערב תק"נ

ועוד. .(243 ע' תשי"א

שונים: תאריכים מצינו צדק הצמח אדמו"ר הולדת שנת אודות
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ׁשּי אי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשאין ְְִֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשעה
ׁשהּוא  העקדה נסיֹון אחר ּובפרט ּבכלל, אברהם על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה
אלקים  ירא ּכי ידעּתי עּתה "ּכי נאמר ׁשאז העׂשירי, ְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנסיֹון
ּדלמעלה, והראּיה עין ענין ּכללּות מהּו להבין וצרי ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָאּתה".
והּנה  עיניו. ּבׁשּתי ההּבטה ּומהּו אחת, ּבעינֹו ההּבטה ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּומהּו
אׁשר  ּתֹוכחה ּדברי מצינּו ׁשּלמעלה והּׁשמיעה הראּיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבענין
חֿט) צד, (ּתהּלים לאמר מֹוכיח הּׁשלֹום עליו הּמל ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדוד

ּתׂשּכילּו, מתי ּוכסילים ּבעם ּבערים הלא "ּבינּו אזן הנטע ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּבא  מה להבין וצרי יּביט". הלא עין יצר אם ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹֹיׁשמע,
ּדברי  ׁשהם אּלא לּכל. ּומּובן ּפׁשּוט ּדבר ּדהּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלהׁשמיענּו,

מּניּה אּדלעיל ׂשכלי הכרח ּבמֹופת (ׁשם)טו ּתֹוכחה ּדכתיב , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
זה  ועל יעקב", אלקי יבין ולא ּיּה יראה לא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ"וּיאמרּו
הלא  אזן הנטע אׁשר מחּיב הּׂשכל ּדהלא לאמר ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹמֹוכיחם
(ּבמֹורה  הרמּב"ם ּובאר יּביט, הלא עין והּיֹוצר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיׁשמע
הראׁשֹונים  הּפילֹוסֹופים מן ׁשּיׁשנם יט) ּפרק ג חלק ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָנבֹוכים
אּלא  ויתעּלה, יתּבר האמּתי ּבמציאּות מאמינים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהם
ולא  ׂשכלית ידיעה רק היא ׁשּלמעלה הידיעה ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשאֹומרים
ּכי  וגֹו', יבין" ולא ּיּה יראה לא "וּיאמרּו וזהּו ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹמּוחׁשית,
אדם  ּבני ּבחּוׁשי החּוׁשים מּמּׂשגי ונׂשּגב נעלה יתּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּוא

ּדוד  על ּכּונתֹו החסיד, הֹוכחת הּוא זה ועל הּנבראים, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָוכל
"הנטע  ּבאמרֹו ׂשכלי, מֹופת ּבהּכרת הּׁשלֹום, עליו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמל
יסֹודית  ּבהּנחה הענין ּומבאר וגֹו', עין" יצר אם וגֹו' ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאזן
ׁשהּפעל  לּולי הּנה הּכלים, מן ּכלי ּפעל ּדכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמהּמּוחׁש,
את  ׁשעֹוׂשה מי אצל מצּיר ההּוא הּכלי ידי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהּנעׂשה
ׁשאם  ּבֹו, והּמׁשל הּכלי; את לֹו לעׂשֹות יכֹול היה לא ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּכלי,
אֹותּה ּומבין ולּבֹו ּבמחֹו הּתפירה ענין מצּיר היה לא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹהּנּפח
אׁשר  הּזאת הּתכּונה על הּמחט אֹותּה היה לא ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָֹֹלתכליתּה,
ּבתכלית  הראּויה הּׁשלמּות צד על הּתפירה מעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָֻּתׁשלם
ּכי  למעלה, יּובן מּזה והּנמׁשל הּכלים. ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשלמּות,
ּבתכלית  ׁשלם ויתעּלה יתּבר הּׁשם אׁשר הּוא ראׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמׂשּכל
החּוׁשי  מּׂשגי העּדר הרי ּכן ואם חסרֹון, ׁשּום ּבלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֻהּׁשלמּות
ּוכללּות  האמּתי, ּבּׁשלמּות וחסרֹון ּפגיעה הּוא אדם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּדבני
הּוא  סֹוף "אין הּקדׁש": "עבֹודת מאמר עם מתאים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹהענין

ּכ לֹו ׁשּיׁש ּוכׁשם חסרֹון, ּבלי ּגבּול,ׁשלמּות ּבעל ּבבלּתי ח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹ
ּבעל  ּבבלּתי ּכח לֹו ׁשּיׁש ּתאמר ואם ּבּגבּול, ּכח לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹּכ
סֹוף  ואין ׁשלמּותֹו, מחּסר אּתה ּבגבּול ּכח לֹו ואין ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹּגבּול

ּדכּלא" ׁשלמּותא עליו טז הּוא הּמל ּדוד הֹוכיח ּובזה , ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּפילֹוסֹופים. טעּות ִִַַָָהּׁשלֹום
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זה.טו. לפני ש(כתוב) מה הכל.טז.על שלימות

•
mixeaic ihewl

העריצוהו  סגל , ליב יהודה ר' של חתנו נהיה כשהרבי
עד  היה זה כל אך בראשם. אלישע ור' ויטבסק גאוני

בעירובין. הרש"י של למאורע
ברש"י, הרבי של לפירושו הסכימו ויטבסק כשלמדני
הסוגיא  את למד הוא שכן כלל, רצון אלישע ר' שבע לא
ואשר  מתנה", ו"ממדבר וטען רש"י, מאשר אחר בפירוש
מפרש  היה רש"י לכך, שזוכה למי מגיע התורה כתר
עצמו  את כינה כך  וגאון פרוש אלישע ר' ואילו בדורו

בדורו. מפרש הוא 
אחיו  אפרים ר' הבעש"ט, מחסידי אחד חי בויטבסק
גדול. למדן הארץ", "פרי בעל של ודודו משה ר' של
וילדיו. הוא עסק בה מגננות היתה אפרים ר' של פרנסתו
המדברים  ומראשי ובקבלה בנגלה וחריף בקי היה הוא
הבעש"ט  של למקושרו מפורסם היה ויטבסק. למדני בין
האמת  בגלל חיבבוהו נ"ע הבעש"ט שיטת מתנגדי ואף

שלו.
נ"ע  הבעש"ט פטירת לאחר הראשונה השנה זו היתה

תמיהתו: את אפרים ר' בפני תינה אלישע ור'  תקכ"א 
מפרש  שרש"י משום פירושו את לדחות הדבר היתכן
מאשר  אחרת מפרשים התוספות בעלי גם הרי אחרת,
וכשהוא  הרמב"ם, מאשר אחרת מפרש הראב"ד רש"י,
מקבלים  לא רש"י כפירוש שלא מפרש  אלישע ר' 

לתורה? פנים שבעים הרי פירושו, את
כתיב  בפשיטות: לו ענה האמת איש אפרים :36ר'

פנים  מדאיכא ואחור", פנים כתובה עפה מגילה "והנה
הרמב"ם  התוספות, ובעלי רש"י אחור. נמי איכא
והאוקימתות  סברותיהם פירושיהם, הנה והראב"ד
הפירושים  הסברות לתורה, פנים משבעים הם שלהם
אחור  משבעים הם  אלישע ר'  שלכם והאוקימתות

לתורה.
בביטול, היינו ללמוד, שצריכים כפי תורה כשלומדים
לתורה, פנים משבעים הם שמחדשים התורה חידושי אז
חידושי  הנה הרוח, וגסות בישות תורה כשלומדים ואילו

לתורה. אחור משבעים הם שמחדשים התורה
a"yz'd ,fenz g"x axr
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שהדפסת  – אמרים לקוטי הספר נתקבל תקנ"ז טבת חודש תקנ"ז בתחלת כסלו כ' ביום נגמרה 210ו

בלילה  אשר ונזדמן ושמחה, משתה יום וקבעו בווילנא חב"ד לחסידי גדולה שמחה ותהי ' לוילנא, –
ועד  הוציא הגר"א מהתעלפות הדבר כשנודע ולמחר חולשתו, לגודל פעמים שתי הגר"א נתעלף ההוא
הרעיש  וביותר הגר"א של חולשתו על הודאה סעודת עשו הם אשר עליהם דבה החסידים נגד הלוחם
בשם  הכריזו הלוחם ועד חברי ובצירוף אמרים לקוטי ספרי מספר וקנה העיר את ּפעסעלעס יוסף הגביר

ביהכנ"ס. בחצר אמרים לקוטי  הספר את לשרוף הגאון

הנה  ונשרף, נרמס הקדש ספר את לראות גדול הכי כאבם עם התחשב מבלי ווילנא חסידי עדת
מהחסידים  הקהלה וחברי החסידים מנהלי פקודת עליהם תקפה כי מתונים להיות התאמצו ברבים
הגר"ח  בעיני וביחוד המתנגדים מעדת הרבה בעיני חן שמצא מה הזאת הנבלה מעשה על להבליג

ָמוואלאזין.

הוד  קבע הנה דערזשאווין הצורר הצר מחשבת לבטל אדמו"ר כ"ק הוד ביד השי"ת הצליח ַמאז
הכלל. טובת בעניני שיתעסק מאנ"ש מיוחד ועד אדמו"ר כ"ק

ללחום  איך התנכלו תמימה שנה ובמשך שקטו ולא נחו לא המשכילים וחביריו הזאמוטי ַשמעון
ארוכים  במאמרים יתארו וקעניגסברג ברלין משכילי כי ויחליטו החסידים, עדת עם תנופה במלחמת
וצרפת  באשכנז המלמדים את ויעוררו המוזרה הנהגתם ואת החסידים שיטת את וצרפת אשכנז בלשון

היהודים. מקרב החסידים כתת את לבער ברוסיא הממשלה שרי חוגי על ישפיעו שהם

– – – –

חשד  של ביחס – טעמם את שינו הגבוהים והשרים הנסיכים שמכיריהם בּפטרבורג חב"ד חסידי
נסתרה  יד כי הבינו היהודים בין והמפלגות הכתות בעניני שאלום אשר שונות ומשאלות – עליהם

כשנה. עליהם עבר וכה ידעו לא מעשהו ומה הוא מי אבל החסידים לרעת פועלת

ר' הפרנס החסיד של בסוכה חסידים קבוצת לה ישבה תקנ"ח שנת לחוהמ"ס בשני הראשון ביום
מי  בברכת ברכוהו מסוכן הי' הגר"א מצב כי ולהיות השואבה, בית בשמחת ושמחו רפאל'ס מאיר
גוסס  הגר"א מורנו אשר בצעקה החסידים עם הלוחם ועד מחברי אחדים התפרצו בינתים ברבים, שברך
בעדת  הלוחם ועד חברי הפיצו הלוי' ובשעת גדולה שערורי' ויעשו – ח"ו – זה על שמחים ואתם
ר' והגביר זממם הפיקו אשר עד בזה עבדו וכשנה נקמה, שבועת וישבעו מבהילות שמועות החסידים

מאד. שמחו המשכילים וחביריו ּפעסעלעס יוסף

– – – –

בחוגי  אשר פנים, בשתי הכלל עסקנות בעבודת מרובה תועלת הביא אדמו"ר כ"ק של מאסרו
מ  את הכירו רב הממשלה כשרון בעלי עמדו החסידים ומבין אדמו"ר כ"ק הוד ונשיאם החסידים הות

ישראל. של הכלכלית בטובתם לשקוד עצמם והכניסו הכלל בעסקנות

ובנותיו  בניו וכ"ק הרבנית רבינו, בית של בריאותם על מאד פעל אדמו"ר כ"ק הוד של מאסרו
שנים  שמונה בן אז שהי' הרמ"מ נכדו גם מתענים 211ואף היו וחולים מעונים שהיו התחשב מבלי הנה ,

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

ואילך. רסב ע' ח"ד אגרותֿקודש ראה (210

שנים 211) שמונה הי'בן הזקן אדמו"ר של הראשון מאסרו :

באלול  צדק הצמח אדמו"ר נולד ולפ"ז תקנ"ט, סוכות של חג באסרו

(סה"מ  תרצ"ה אחש"פ שיחת גם ראה תקנ"א). ר"ה (ערב תק"נ

ועוד. .(243 ע' תשי"א

שונים: תאריכים מצינו צדק הצמח אדמו"ר הולדת שנת אודות
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מרת  אדמו"ר כ"ק הוד בת של קברה על הקברות בבית ומבקרים בצבור תהלים ואומרים הימים כל
לאה  .212דבורה

רבקה  הרבנית הסבתא, הזקנה ומעונה 213ורק חלושה היתה היא גם כי אף – אדמו"ר כ"ק הוד אם –
התעלף  וישלח בש"ק הזך. ובשכלה השוקט ברוחה דעתה בתוקף כולם רוח את מחזקת היתה זה בכל
אשר  ראשי בחיי אני נשבעת – הסבתא אמרה צער ומרוב מחולשה פעמים האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד

אבי  לי הגיד כאשר יהי' ממאסרו.214כן אביך יצא זה בשבוע אשר

אדמו"ר  כ"ק הוד בן משה ר' הרה"ק מתרגש הי' מכולם לּפטרבורג,215ויותר לנסוע לו שיתירו ודרש
מפלס  הייתי – טוען הי' – אנכי מהמאסר, אביו את ומוציא מצליח הי' הצודקות בטענותיו כי לו וברור

המקטרגים. כל את מנצח הייתי תפונה ובלי  בעצמו, להקיסר גם נתיב לי

גיסו  זולת אשר חזקה היתה אדמו"ר כ"ק הוד פקודת לּפטרבורג,216אמנם ביתו מבני איש יבא לא ,
המיוחד  הועד חברי אשר אלו זולת יסעו לא מהחסידים לּפטרבורג 217גם לנסוע להם ירשו לעזור 218,

האמת. בבירור
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(ערב  תקמ"ט אלול כט (2) תקמ"ט). ר"ה (ערב תקמ"ח אלול כט (1)

תקנ"א). ר"ה (ערב תק"נ אלול כט (3) תק"נ). ר"ה

ג  חוברת ("התמים" תער"ב שבט ג' – רבינו של היומן ברשימת

כ"ק  חיי שנות במספר מסופקים היו "החסידים א]): [קכט, כה ע'

שנה, וחצי שנים ושש שבעים בן הי' אם צדק, צמח הרה"ק אאזמו"ר

הרבנית  זקנתי אמי כ"ק את ושאלתי וחצי, שנה ושבע שבעים או

אדמו"ר  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק כי ואמרה רבקה, מרת הצדקנית

הספק  אשר לה אמרתי תקמ"ט, השנה ראש בערב נולד צדק צמח

תק"נ, ר"ה של ר"ה בערב או תקמ"ט ר"ה של ר"ה בערב אם הוא

בבירור  יודעת היא זאת רק בבירור, יודעת אינה היא גם כי והגידה

מענדיל  מנחם הר"ר הרה"צ אחרי הראשון השם הי' הוא כי

בית  לילידי שניתן תקמ"ח], אייר א' [. . .] [נסתלק מהאראדאק

שנת  דבר על בבירור שמע לא כי לי, ענה הרה"ק אאמו"ר רבי.כ"ק

אביו  כ"ק אבל צדק, צמח הרה"ק אדמו"ר כ"ק זקני כ"ק הולדת

עשרה  שתים בן כי לו סיפר מהר"ש אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

צדק  צמח אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק אביו כ"ק הי' שנה

עשרה  השתים התחלת חושב והי' ובדא"ח, בנגלה לכתוב כשהתחיל

בערב  הוא הולדתו ושנת יום כי מובן מזה הלא תקס"א, משנת שנה

תקמ"ט. שנת של השנה ראש

ר"ה". ערב תקמ"ט בשנת ש"נולד בתחילתו יום" ב"היום

לעיל  (ראה תקנ"ג תשרי ג' נסתלקה תקכ"ז. בשנת נולדה (212

.(000 ע'

פק"לֿקלא. ח"ב פכ"א. ח"א הזכרונות ספר – אודותה ראה (213

פקל"ז.

פי"ח  ואילך. פי"ג ח"א הזכרונות ספר – אודותו ראה (214

פקל"א. ח"ב פנ"ז. ואילך.

אגרותֿ  ראה – שונים תאריכים מצינו הולדתו שנת אודות (215

בהתיסדות  ההשתלשלות "אופן רבינו רשימת טז. ע' ח"ז קודש

ספר  .(000 ע' (לעיל סל"ח שני" דור ראשון, דור חב"ד, חסידות

תש"ז) (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר .150 ע' תש"ד השיחות

תרח"ץ. תשובה שבת שיחת .74 80ע' ע' תרצ"ו השיחות ספר וראה

וראה  ועוד. ברורה. בשפה דיבר שלא כזה בגיל הי' תקמ"ה שבשנת

נה]. [ע' .000 ע' לקמן

א). (נו, פכ"ד ח"א רבי בית אודותו ראה (216

ואילך). א יז, ח"א (לקו"ד תרצ"ג כסלו יט ליל שיחת ראה (217

•
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תרפ"א] תמוז [אמצע

יושבי  נכבדים והכי היקרים ידידינו כבוד

ארשא  עיר

יחיו  עליהם ד'

וברכה, שלום

בדא"ח, משפיע להם לשלוח בקשו הימים מכבר כאשר

כאשר  עתה הנה עתה, להשיגו וכבד מאד, עד נחוץ שהוא דבר

להתעכב  לו צויתי מפה נוסע שי' הלל מר הנוכחי תלמידינו

ובבקשה  דא"ח. וחזרת לימודו עלי יתענגו כי ואקוה במחנם,

להתלמד  שיוכל בעזרו ולהיות כבוד, בדרך כראוי לתמכו

בעזרם. יהי' הטוב והאל השחיטה. אומנ[ו]ת בעזה"י

ורבם. מורם בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והיו

ci jxk v"iixden w"b`

•
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קפי אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו משושן פו"ק עם הפ"נ המצורף אליו.

בכללות נעם לי לקרות במכתבו ר"פ מעריכת הבר מצוה של בנם... שי' ב... אבל כאן מקום להעיר 

אתי אף שהרי אין צועקין על העבר, כוונתי לתחלת מכתבו שהבר מצוה קרא כל הסדרה כולה, ובודאי 

למותר להאריך, אשר לא כימים הראשונים ימים האלה, שמלפנים כל ילדי בני ישראל היו כל המעת לעת 

כולו באוירה דתורה ומצות, ובהנוגע ללימודים הי' זה שעות רבות בכל יום ויום, ולכן מי שראו בו כשרון 

לחזור בקלות על טעמי המקרא, עד כדי לקרותו בע"פ הרי למדו ברצון והתעסקו גם בזה בזמן הפנוי לאחרי 

ומהן חלק מסוים  הן,  בפועל, משא"כ כששעות הלימוד בכלל מצומצמות  בלימוד  השעות הרבות שעשו 

יותר מדי,  ולכן לא להעסיקו  - ללימודי חול, ומזהירים שהבן עליו להשגיח על מצב בריאותו של הגוף, 

ושיטייל וכו' וכו' ולפעמים עוד מוסיפים שצריך להדר בזה, ובהביא בחשבון את כל האמור כשמתקרב זמן 

קבלת עול מצות, הנה מבלים כמה שעות דהכנה לקבלת עול מצות לא בתוספת לימוד בתורה ועניני' כי אם 

בלימוד טעמי המקרא, ורוב הפעמים ככולם רק באותה הסדרה שבש"ק ינאום הבחור בביהכ"נ, ותו לא 

מידי, מובן שהשכר המועט שישנו בזה, יוצא וכו'.

ולתרץ מה שכתוב בתחלה, שהרי זה בגדר צועקין על העבר - הוא שלדעתי מצוה לפרסם, שככל 

שיהי' נעלה הענין דקריאה בתורה בצבור, ישנו עוד ענין נעלה יותר ללמוד תורה בהתמדה ושקידה ולקיים 

מצות בהידור ככל האפשרי, ובפרט בזמנים מסוגלים שכל שעה יקרה במאד, שזמן הנ"ל היא ג"כ התקופה 

שלפני קבלת עול מצות, ואף שגם לדעתי תועלת בדרוש שינאום הבר מצוה, שגם זה לוקח זמן חשוב, אבל 

יש  בהנאום  הנה  בצבור,  בתורה  מצוה  הבר  שיקרא  משא"כ  קדמוניות,  משנים  הוקדש  זה  שמנהג  נוסף 

ברירה להכניס בתוכו איזה דברי התעוררות וגם הנאום בפועל בפ"ע התעוררות הוא, אפילו אם הוא רק 

בפלפול, התעוררות לא רק דהבר מצוה אלא גם להנאספים, משא"כ הקריאה בתורה בצבור, שבכל שבוע 

ושבוע עושה זה חזן וכיו"ב. ועוד זאת שהרי נטילת זמן ללימוד טעמי הסדרה בא זה בהוספה על נטילת 

זמן ללימוד הנאומים הנ"ל.

ממעשר  יותר  לצדקה  שיבטיח  מהנכון  שלהם,  הבייסמענט  של  הדירה  שכירות  אודות  במ"ש 

שכירות דשנה הראשונה והשי"ת יצליחם...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  ט"ו אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מהנכון ביותר וביותר שבקביעות שיעורים הנלמדים ברבים יהי' שיעור בלימוד קונטרס החלצו, 

ובהסברה שיהי' מובן לכאו"א מהשומעים, והשיעור יהי' מסודר בזמנים שכ"א יוכל לבקרו, ולהטיל בזה 

מעין חובה על כל תושב... שישתתפו בשיעור זה, והרי כבר נאמר בכלל על ד"ת ובפרט על פנימיות התורה, 

הלא כה דברי כאש גו' - שהיא מטהרת, אלא שכיון שהתורה תורת חסד - מטהרה היא בחסד וברחמים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬
:úîeéæèúBNrì úaMä-úà ìûøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯

:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úàæééða ïéáe éðéa ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«¥¦À¥Æ§¥´
äNr íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé¦§¨¥½¬¦−§Ÿ®̈¦¥´¤¨¦À¨¨³
éréáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáLñ ¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
'מחצית', אּלא ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתינה

וכּידּוע, הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָואין

הּוא  מהם אחד ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּקּב"ה

מּמעל"). אלקה "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ'ּפלג

חצֹוצרֹות": ׁשּתי ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָּוכתֹורת

˙B¯ˆBˆÁ.צּורֹות חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL,יׂשראל ּוכנסת הּקּב"ה - ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿ְְִֵֶֶַָָָ

ׁשלמה. צּורה הם ְְֵֵֶַַָָׁשּביחד

éðùçééðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½
òaöàa íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬

:íéýìûáìàúãøì äLî LLá ék írä àøiå ¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤
| íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´
äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä̈¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîáð e÷øt ïøäà íäìà øîàiåéîæ ¤¨¬¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´
eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa øLà áäfä©¨½̈£¤Æ§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−

:éìàâøLà áäfä éîæð-úà írä-ìk e÷øtúiå ¥¨«©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàaãBúà øöiå íãiî çwiå §¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriå èøçaE ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäïøäà àøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§©«£½Ÿ

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiåýåýéì âç øîàiå ïøäà ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−
:øçîåíéîìL eLbiå úìò eìriå úøçnî eîékLiå ¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®

:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiåôæøaãéå ©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«©§©¥¬
úéìrä øLà Enr úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨

:íéøöî õøàîçíúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ ¥¤¬¤¦§¨«¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½
Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâr íäì eNr̈´¨¤½¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½

éýìû älà eøîàiåõøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤
:íéøöîèírä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨«¦©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´

:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfäéél äçépä äzrå ©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½

:ìBãb éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬¨«
àéäîì øîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³

úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýéõøàî §Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤
:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöîáéeøîàé änì ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á«Ÿ§¸

íéøäa íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½
íçpäå Età ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´©¤½§¦¨¥¬

:Enrì ärøä-ìrâéìûøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæ ©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹
éãáríäìà øaãzå Ca íäì zraLð øLà E £¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½

õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk íërøæ-úà äaøà©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤
:íìòì eìçðå íërøæì ïzà ézøîà øLà úàfä©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«

ãéúBNrì øac øLà ärøä-ìr ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
:Bnrìôåèúçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå §©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ

äfîe äfî íäéøár éðMî íéáúk úçì Bãéa úãrä̈«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−
:íéáúk íäæèänä íéýìû äNrî úçläå ¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨

:úçlä-ìr úeøç àeä íéýìû ázëî ázënäå§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ
æé-ìà øîàiå äòøa írä ìB÷-úà rLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤

:äðçna äîçìî ìB÷ äLîçéúBðr ìB÷ ïéà øîàiå ¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´
éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðr ìB÷ ïéàå äøeáb§½̈§¥¬−£´£¨®´©½¨«Ÿ¦−

:rîLèé-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå Ÿ¥«©©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤
-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe ìârä̈¥−¤§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤

Léå úçlä:øää úçz íúà øaëìârä-úà çwiå ©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤
øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå eNr øLà£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤¨®©¦̧¤Æ

:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìràëøîàiå ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤
úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨

:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−
:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãàâëeøîàiå £Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«©´Ÿ§

| äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîãëe÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå ¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈
:äfä ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziåäëàøiå ©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«©©³§

ïøäà äòøô-ék àeä røô ék írä-úà äLî¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîLåëäðçnä ørLa äLî ãîriå §¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà ýåýéì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥®̈©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«
æëeîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
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øôk Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´¯Ÿ¤
âð íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôðó ©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬¨¤²¤−¤

:íúà ã÷ôaâéíéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé | äæ ¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½
ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤

:ýåýéì äîeøz ì÷Mä úéöçî(éåì)ãéøáòä ìk ©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ
úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬

:ýåýéåèèérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä §Ÿ̈«¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½
øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä úéöçnî¦©«£¦−©®̈¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìræèúàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ
äéäå ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á
øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìrô(ìàøùé)æéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©©§«Ÿ¥¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlçéäöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNrå ¥«Ÿ§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®

änL zúðå çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa Búà zúðå§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨
:íéîèé-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå ¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤

:íäéìâøëàìå íéî-eöçøé ãrBî ìäà-ìà íàáa ©§¥¤«§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ
ì çaænä-ìà ízLâá Bà eúîéøéè÷äì úøL ¨ª®´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬

:ýåýéì äMààëeúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå ¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷ç íäì äúéäåôúçðîá ë"r

Iåçáå úáù §¨«§¨̧¨¤¯¨¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«
áë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâëEì-ç÷ äzàå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»

íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî Làø íéîNa§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨®̈¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

:íéúàîeãëïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤
:ïéä úéæäëç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNrå ©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî:äéäé Lã÷-úçLî ¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«
åë:úãrä ïBøà úàå ãrBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
æë-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤

:úøèwä çaæî úàå äéìkçëäìòä çaæî-úàå ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈
:Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàåèëzLc÷å §¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«§¦©§¨´

:Lc÷é íäa râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúàŸ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
ìïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
ì:éàì-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé éða-ìàå ¦«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©

:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷áìàì íãà øNa-ìr ¸Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ

Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe Cñéé¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤
:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²

:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸
äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈

:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìdúà úéNrå ©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨Ÿ¨Æ
:Lã÷ øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬«Ÿ¤

åìúãrä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−®̈¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäzæìdzðkúîa äNrz øLà úøèwäå ¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì eNrú àìçìLéà ¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«¦²

:åénrî úøëðå da çéøäì äBîë äNré-øLàñ £¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©®̈§¦§©−¥«©¨«
àìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáäàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§¥−

ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLá éúàø÷̈¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäéâäîëça íéýìû çeø Búà àlîàå §¨«¨«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²

:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúáeãúáLçî áLçì ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ
:úLçpáe óñkáe áäfa úBNrìäïáà úLøçáe ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáe úàlîìåéðàå §©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º
-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã̈½§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§®̈§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéïîL úàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧¤¯¤
-øLà ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:eNré Eúéeöôáé:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âé-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèíéîé úLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤¨¦»
Lã÷ ïBúaL úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯©¨²−Ÿ¤
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úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬
:úîeéæèúBNrì úaMä-úà ìûøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯

:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úàæééða ïéáe éðéa ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«¥¦À¥Æ§¥´
äNr íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé¦§¨¥½¬¦−§Ÿ®̈¦¥´¤¨¦À¨¨³
éréáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáLñ ¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
'מחצית', אּלא ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתינה

וכּידּוע, הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָואין

הּוא  מהם אחד ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּקּב"ה

מּמעל"). אלקה "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ'ּפלג

חצֹוצרֹות": ׁשּתי ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָּוכתֹורת

˙B¯ˆBˆÁ.צּורֹות חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL,יׂשראל ּוכנסת הּקּב"ה - ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿ְְִֵֶֶַָָָ

ׁשלמה. צּורה הם ְְֵֵֶַַָָׁשּביחד

éðùçééðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½
òaöàa íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬

:íéýìûáìàúãøì äLî LLá ék írä àøiå ¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤
| íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´
äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä̈¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîáð e÷øt ïøäà íäìà øîàiåéîæ ¤¨¬¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´
eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa øLà áäfä©¨½̈£¤Æ§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−

:éìàâøLà áäfä éîæð-úà írä-ìk e÷øtúiå ¥¨«©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàaãBúà øöiå íãiî çwiå §¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriå èøçaE ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäïøäà àøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§©«£½Ÿ

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiåýåýéì âç øîàiå ïøäà ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−
:øçîåíéîìL eLbiå úìò eìriå úøçnî eîékLiå ¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®

:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiåôæøaãéå ©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«©§©¥¬
úéìrä øLà Enr úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨

:íéøöî õøàîçíúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ ¥¤¬¤¦§¨«¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½
Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâr íäì eNr̈´¨¤½¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½

éýìû älà eøîàiåõøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤
:íéøöîèírä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨«¦©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´

:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfäéél äçépä äzrå ©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½

:ìBãb éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬¨«
àéäîì øîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³

úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýéõøàî §Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤
:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöîáéeøîàé änì ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á«Ÿ§¸

íéøäa íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½
íçpäå Età ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´©¤½§¦¨¥¬

:Enrì ärøä-ìrâéìûøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæ ©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹
éãáríäìà øaãzå Ca íäì zraLð øLà E £¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½

õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk íërøæ-úà äaøà©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤
:íìòì eìçðå íërøæì ïzà ézøîà øLà úàfä©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«

ãéúBNrì øac øLà ärøä-ìr ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
:Bnrìôåèúçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå §©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ

äfîe äfî íäéøár éðMî íéáúk úçì Bãéa úãrä̈«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−
:íéáúk íäæèänä íéýìû äNrî úçläå ¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨

:úçlä-ìr úeøç àeä íéýìû ázëî ázënäå§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ
æé-ìà øîàiå äòøa írä ìB÷-úà rLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤

:äðçna äîçìî ìB÷ äLîçéúBðr ìB÷ ïéà øîàiå ¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´
éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðr ìB÷ ïéàå äøeáb§½̈§¥¬−£´£¨®´©½¨«Ÿ¦−

:rîLèé-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå Ÿ¥«©©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤
-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe ìârä̈¥−¤§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤

Léå úçlä:øää úçz íúà øaëìârä-úà çwiå ©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤
øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå eNr øLà£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤¨®©¦̧¤Æ

:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìràëøîàiå ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤
úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨

:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−
:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãàâëeøîàiå £Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«©´Ÿ§

| äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîãëe÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå ¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈
:äfä ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziåäëàøiå ©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«©©³§

ïøäà äòøô-ék àeä røô ék írä-úà äLî¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîLåëäðçnä ørLa äLî ãîriå §¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà ýåýéì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥®̈©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«
æëeîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬



iyyקפד ,iying - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèééðà øîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤£¦̧
-ìk øéáràéðt-ìr éáeèýåýé íLá éúàø÷å E ©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²§Ÿ̈−

éðôìøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬
:íçøàëék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå £©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²

:éçå íãàä éðàøé-àìàëíB÷î äpä ýåýé øîàiå «Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−
:øevä-ìr závðå ézàáëéãák øára äéäå ¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½

ézîNåéìr étë éúkNå øevä úø÷ða E:éøár-ãr E §©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«
âëàì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ

:eàøéô ¥«̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»

הּפסּוק  וסֹוף אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלכאֹורה

ּכל  על ּבמקצת נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמיּתר.

'הּׂשגת  ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפנים:

" – אחֹורי Ï‡הּׁשלילה' את "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַָ…ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(אבל  יראּו לא ּפני) את והן אחֹורי את הן לראֹות (ּתזּכה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּופני

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה ּפני ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹראּית

éùéîçãìà-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«
-úà úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬

:zøaLáøä-ìà ø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå ¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñâ-àì Léàå ¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«§¦ÆŸ

ïàvä-íb øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨®̈©©³Ÿ
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäåãìñôiå §©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«©¦§¿Ÿ

øk íéðáà úçì-éðLø÷aá äLî íkLiå íéðLà §¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ
Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìriå©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½

:íéðáà úçì éðLäBnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå §¥−ª¬Ÿ£¨¦«©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−
:ýåýé íLá àø÷iå íLååéðt-ìr | ýåýé øáriå ®̈©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»

íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé | ýåýé àø÷iå©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦
:úîàå ãñç-áøåæðïår àNð íéôìàì ãñç øö §©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå̈¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr:íéraø-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

ç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéåè-íà øîàiå ©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«©¿Ÿ¤¦
ïç éúàöî àðéðéraeðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà E ¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®

eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−
:eðzìçðe§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

הרחבה  לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמחצב

ּתם, רּבנּו על ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּגׁשמית

ּכדי  זהּובים' ׁשל 'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבזמּנים

הּדעת. הרחבת ְְִַַַַַָֹלפעל

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnr äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

àéLøâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîå éøîàä-úà Eéeçäå éføtäå ézçäå éðrðkä ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåáéõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä §©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìr àa äzà øLàâéék £¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³

ïeözz íúçaæî-úà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLàãéçà ìûì äåçzLú àì ékøék £¥−̈¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³

:àeä àp÷ ìû BîL àp÷ ýåýéåèúéøa úøëz-ït §Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−
eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä áLBéì§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ

:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäéäìàìæèzç÷ìå ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬
éðáì åéúðaîeðæäå ïäéäìà éøçà åéúðá eðæå E ¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ

éða-úà:ïäéäìà éøçà Eæéàì äëqî éýìû ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ
:Cl-äNrúçéíéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà ©«£¤¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹

ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî ìëàzŸ©³©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ
:íéøönî úàöé áéáàä Lãçaèééì íçø øèt-ìk §´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®

ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ
øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³

éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ
øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−

úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´
éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLíéîrt L ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬§¨¦−

éýìû ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬
:ìàøNéãëéðtî íéBb LéøBà-ék-úà ézáçøäå E ¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤

úBàøì Eúìra Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ
éýìû ýåýé éðt-úàìL E:äðMa íéîrt Läë-àì ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨««Ÿ

iriax ,iyily - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìr Baøç-LéàørL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ
eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−

:Báø÷-úà Léàåçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå §¦¬¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éôèëøîàiå ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«©Ÿ́¤

eàìî äLîBðáa Léà ék ýåýéì íBiä íëãé ¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáeìúøçnî éäéå §¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«©«§¦Æ¦¨«¢½̈

äìãâ äàèç íúàèç ízà írä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈
ãra äøtëà éìeà ýåýé-ìà äìrà äzrå§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬£©§−̈§©¬

:íëúàhçàìàpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå ©©§¤«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈
éýìû íäì eNriå äìãâ äàèç äfä írä àèç̈º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬

:áäæáìéðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzrå ¨¨«§©−̈¦¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦
:záúk øLà Eøôqî àðâìäLî-ìà ýåýé øîàiå ½̈¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®

:éøôqî epçîà éì-àèç øLà éîãì| Cì äzrå ¦ µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´
éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà äçð§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−

éðôì Cìé:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E ¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«
äìbiåìârä-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨®̈©µ£¤´¨´¤¨¥½¤

:ïøäà äNr øLàñâìàäLî-ìà ýåýé øaãéå £¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ
õøàî úéìrä øLà íräå äzà äfî äìr Cì¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤
÷çöéì íäøáàì ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³

îàì á÷réìe:äpðzà Erøæì øáéðôì ézçìLåE §©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨§¨«©§¦¬§¨¤−
éføtäå ézçäå éøîàä éðrðkä-úà ézLøâå Càìî©§®̈§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäâàì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà ©«¦¦−§©§¦«¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ
Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-ír ék Eaø÷a äìrà¤«¡¤¹§¦§§À¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−

:Cøcaãäfä òøä øácä-úà írä òîLiå ©¨«¤©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−
:åéìr Béãr Léà eúL-àìå eìaàúiåäýåýé øîàiå ©¦§©®̈§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹

-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥
éúélëå Eaø÷á äìrà ãçà òâø óøòäzrå E ½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈

éãr ãøBäéìrî E:Cl-äNrà äî ärãàå E ¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
å:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
æäðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À

äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
øaãå ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−

:äLî-íréãîò ïðrä ãenr-úà írä-ìë äàøå ¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−
çút Léà eåçzLäå írä-ìk í÷å ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

äà:Bìàéíéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½
äðçnä-ìà áLå eärø-ìà Léà øaãé øLàk©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½
CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïa rLBäé BúøLîe§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬

:ìäàäô ¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח NÚz‰ּכלֹומר: ‡Ïאינֹו , ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆ֵ

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו יהיה NÚ‰נחּות "לא (וגם ְְְִִִֵֵֶַַַָָ¬≈ְְִֶַֹ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל‰NÚ,ׁשּכן "אנכי"). , ְְְְֲִִִֵֶַַָֹ¬≈ִֵֶָֹ

ענין  הּוא ּוׁשלילה, העׂשּיה העּדר ּתעׂשה, לא מצות קּיּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגם

וחּבּור). צותא מּלׁשֹון ('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָחּיּובי:

éùéìùáééìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéra ïç úàöî-íâåâéïç éúàöî àð-íà äzrå §©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹

éðéraïrîì Erãàå Eëøc-úà àð éðrãBä E §¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©
éðéra ïç-àöîà:äfä éBbä Enr ék äàøe E ¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−©¬©¤«

ãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiååèåéìà øîàiå ©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«©−Ÿ¤¥¨®
éðt ïéà-íà:äfî eðìrz-ìà íéëìä Eæè| änáe ¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«©¤´

éðéra ïç éúàöî-ék àBôà òãeéàBìä Enrå éðà E ¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−
øLà írä-ìkî Enrå éðà eðéìôðå eðnr Ezëìa§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−

:äîãàä éðt-ìrô ©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
ּבדמּות  מעלה ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

,ּבמלא רצה לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאריה,

ּכאן: רׁש"י לפרּוׁש מתאים וזה  ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלא

ּבּזהר אבל מּזה ". ּתעלנּו אל מלא ידי ב)"על לב, נאמר (ח"ג ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ּכאריה". ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"וּתצא

זעם. ׁשל ּבפנים מּזה ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלפי

éòéáøæéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−



קפה iyy ,iying - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèééðà øîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤£¦̧
-ìk øéáràéðt-ìr éáeèýåýé íLá éúàø÷å E ©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²§Ÿ̈−

éðôìøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬
:íçøàëék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå £©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²

:éçå íãàä éðàøé-àìàëíB÷î äpä ýåýé øîàiå «Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−
:øevä-ìr závðå ézàáëéãák øára äéäå ¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½

ézîNåéìr étë éúkNå øevä úø÷ða E:éøár-ãr E §©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«
âëàì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ

:eàøéô ¥«̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»

הּפסּוק  וסֹוף אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלכאֹורה

ּכל  על ּבמקצת נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמיּתר.

'הּׂשגת  ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפנים:

" – אחֹורי Ï‡הּׁשלילה' את "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַָ…ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(אבל  יראּו לא ּפני) את והן אחֹורי את הן לראֹות (ּתזּכה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּופני

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה ּפני ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹראּית

éùéîçãìà-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«
-úà úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬

:zøaLáøä-ìà ø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå ¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñâ-àì Léàå ¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«§¦ÆŸ

ïàvä-íb øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨®̈©©³Ÿ
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäåãìñôiå §©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«©¦§¿Ÿ

øk íéðáà úçì-éðLø÷aá äLî íkLiå íéðLà §¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ
Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìriå©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½

:íéðáà úçì éðLäBnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå §¥−ª¬Ÿ£¨¦«©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−
:ýåýé íLá àø÷iå íLååéðt-ìr | ýåýé øáriå ®̈©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»

íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé | ýåýé àø÷iå©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦
:úîàå ãñç-áøåæðïår àNð íéôìàì ãñç øö §©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå̈¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr:íéraø-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

ç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéåè-íà øîàiå ©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«©¿Ÿ¤¦
ïç éúàöî àðéðéraeðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà E ¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®

eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−
:eðzìçðe§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

הרחבה  לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּמחצב

ּתם, רּבנּו על ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּגׁשמית

ּכדי  זהּובים' ׁשל 'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבזמּנים

הּדעת. הרחבת ְְִַַַַַָֹלפעל

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnr äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

àéLøâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîå éøîàä-úà Eéeçäå éføtäå ézçäå éðrðkä ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåáéõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä §©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìr àa äzà øLàâéék £¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³

ïeözz íúçaæî-úà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLàãéçà ìûì äåçzLú àì ékøék £¥−̈¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³

:àeä àp÷ ìû BîL àp÷ ýåýéåèúéøa úøëz-ït §Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−
eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä áLBéì§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ

:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäéäìàìæèzç÷ìå ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬
éðáì åéúðaîeðæäå ïäéäìà éøçà åéúðá eðæå E ¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ

éða-úà:ïäéäìà éøçà Eæéàì äëqî éýìû ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ
:Cl-äNrúçéíéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà ©«£¤¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹

ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî ìëàzŸ©³©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ
:íéøönî úàöé áéáàä Lãçaèééì íçø øèt-ìk §´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®

ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ
øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³

éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ
øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−

úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´
éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLíéîrt L ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬§¨¦−

éýìû ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬
:ìàøNéãëéðtî íéBb LéøBà-ék-úà ézáçøäå E ¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤

úBàøì Eúìra Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ
éýìû ýåýé éðt-úàìL E:äðMa íéîrt Läë-àì ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨««Ÿ
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íëBúa øbä øbìå ìûøNé éðáì äúéäå áørä-ãr©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈
:íìBò úwçìàéàîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä §ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−
:íéîé úráLáééLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¦§©¬¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²

íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯
:øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMäâérâpä-ìk ©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©

-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®
Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬

:Báãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæ «µŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

åèàîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeäæèáøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà ìëå «§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ

úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà úîá Bà́§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬

:íéîéæéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå ¨¦«§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
:éìk-ìà íéiç íéî åéìrçéíéna ìáèå áBæà ç÷ìå ¨¨²©¬¦©¦−¤¤«¦§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»

-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå øBäè Léà¦´¨¼§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©
ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà úBLôpä©§¨−£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈

:øáwá Bà úná BàèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ¬©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½

:áøra øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëåëLéàå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³
àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
:áørä-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhäô ©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©¨¨«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

dxt zyxt xihtn ,iriay - hi - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLú¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬
:çñtäåëýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ©¨«©¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

ענין  זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכל

‰¯Bz;הּכל והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ העֹולם ּבריאת – »ְְְַַַַָֹֹ»ְִַָָ

ּבֹו; לרמז:l‡b‰והעבֹודה יׁש זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר –ÁÒt ְֲָָ¿À»ְְְְִִֵֵֶַַֹֹ∆«

ּבבּׁשּולּה". מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי –˙BÚe·L– ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ»

חּטים". קציר "ּבּכּורי האדם, העבֹודה,BkÒ˙עבֹודת ׁשלמּות – ְֲִִִִֵַָָָÀְֲֵָָ

הּקדּׁשה  נּצֹוצֹות ּכל ואסיפת יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ"חג

הּגאּלה. ְְֵַָֻּבעת

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
ézøk älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦

:ìàøNé-úàå úéøa Ezàçëýåýé-ír íL-éäéå ¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNrèëéðéñ øäî äLî úãøa éäéå £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½
øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãrä úçì éðLe§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨®̈
:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«

ìïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBòàìíäìà àø÷iå ´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

øaãéå äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥®̈©§©¥¬
:íäìà äLîáììûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå ¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®

:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«
âì:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

ãì-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤
úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−

:äeöé øLàäìék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå £¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´
äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷̈©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìrqqq ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
הראׁשֹונֹות. ּבּלּוחֹות לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֻידּועה

ּבלבד, הּדּברֹות עׂשרת נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָויׁש

ואּגדֹות, מדרׁש הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָואּלּו

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה פמ"ו)"ּתעלּומֹות ריש רבה לכן (שמות . ְְְֲִִִֵַַָָָָ

"חכמת  ּדר על ּפניו, עֹור קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנתוּסף

ּפניו". ּתאיר ִָָָָָאדם

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

äøô úùøô éðùä äøåú øôñá ïéàøå÷
øéèôî
äøôúùøô

èéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáøîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ ¥«ŸµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ

øac|éìà eç÷éå ìûøNé éða-ìàänãà äøô E ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈
äéìr äìr-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨

:ìrâdúà àéöBäå ïäkä øærìà-ìà dúà ízúðe «Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìàãç÷ìå ¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«§¨©º

éðt çëð-ìà äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øærìà¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈¤Ÿ̧©§¥¯
:íéîrt òáL dîcî ãrBî-ìäàä-úà óøNå «Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«§¨©¬¤

dîc-úàå døNa-úàå døò-úà åéðérì äøtä©¨−̈§¥®̈¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ§¤¨½̈

:óøNé dLøt-ìråéðLe áBæàå æøà õr ïäkä ç÷ìå ©¦§−̈¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´
éìLäå úrìBú:äøtä úôøN CBz-ìà Cæñaëå ®̈©§¦§¦¾¤−§¥©¬©¨¨«§¦¤̧

-ìà àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤
:áørä-ãr ïäkä àîèå äðçnäçdúà óøOäå ©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈

àîèå íéna BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦§¨¥−
:áørä-ãrèóñàå|äøtä øôà úà øBäè Léà ©¨¨«¤§¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈

úãrì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì õeçî çépäå§¦¦²©¦¬©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸
:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«

éàîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−



קפז dxt zyxt xihtn - hi - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íëBúa øbä øbìå ìûøNé éðáì äúéäå áørä-ãr©¨®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈
:íìBò úwçìàéàîèå íãà Lôð-ìëì úîa râpä §ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−
:íéîé úráLáééLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä ¦§©¬¨¦«´¦§©¨º©¯©§¦¦²

íBia àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯
:øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMäâérâpä-ìk ©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨©Ÿ¥¿©

-úà àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈¤
ìûøNiî àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®
Búàîè ãBò äéäé àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬

:Báãéàaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæ «µŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úráL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

åèàîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeäæèáøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà ìëå «§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ

úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà úîá Bà́§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬

:íéîéæéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå ¨¦«§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
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-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr äfäå øBäè Léà¦´¨¼§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©
ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL-eéä øLà úBLôpä©§¨−£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈

:øáwá Bà úná BàèéíBia àîhä-ìr øähä äfäå ¬©¥−¬©¨«¤§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬
éréáMä íBia Bàhçå éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦−©´©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½
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äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²

:àeä àîè åéìr ÷øæ-àìàëúwçì íäì äúéäå «ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´
éîa râpäå åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´

:áørä-ãr àîèé äcpäáëBa-òbé-øLà ìëå ©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤§²Ÿ£¤¦©¬
:áørä-ãr àîèz úrâpä Lôpäå àîèé àîhäô ©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬©¨¨«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קפח
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
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ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøô úùøôì äøèôä

åì ÷øô ìà÷æçéá

åìæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæéìàøNé úéa íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ
íúBìéìráe íkøãa dúBà eànèéå íúîãà-ìr íéáLé«Ÿ§¦´©©§¨½̈©§©§´½̈§©§−̈©«£¦«¨®

:éðôì íkøã äúéä äcpä úàîèkçééúîç CtLàå §ª§©Æ©¦½̈¨«§¨¬©§¨−§¨¨«¨«¤§³Ÿ£¨¦Æ
íäéìelâáe õøàä-ìr eëôL-øLà ícä-ìr íäéìr£¥¤½©©−̈£¤¨«§´©¨¨®¤§¦«¥¤−

:äeànèèéíkøãk úBöøàa eøfiå íéBba íúà õéôàå ¦§«¨¨«¨¦³Ÿ¨Æ©¦½©¦¨−¨«£¨®§©§¨¬
:íézèôL íúBìéìrëåëíL eàa-øLà íéBbä-ìà àBáiå §©«£¦«−̈§©§¦«©¨À¤©¦Æ£¤¨´½̈

älà ýåýé-ír íäì øîàa éLã÷ íL-úà eìlçéå©§©§−¤¥´¨§¦®¤«¡³Ÿ¨¤Æ©§Ÿ̈´¥½¤
:eàöé Böøàîeàëeäìlç øLà éLã÷ íL-ìr ìîçàå ¥«©§−¨¨«¨«¤§−Ÿ©¥´¨§¦®£¤³¦§ª̧Æ

:änL eàa-øLà íéBba ìàøNé úéaáëøîà ïëì ¥´¦§¨¥½©¦−£¤¨¬¨«¨¨¥º¡´Ÿ
éðà íëðrîì àì ýåýé éðãà øîà äk ìûøNé-úéáì§¥«¦§¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¯Ÿ§©«©§¤²£¦¬

ì-íà ék ìûøNé úéa äNòízìlç øLà éLã÷-íL Ÿ¤−¥´¦§¨¥®¦³¦§¥«¨§¦Æ£¤´¦©§¤½
:íL íúàa-øLà íéBbaâëíëBúa ízìlç øLà íéBba ìlçîä ìBãbä éîL-úà ézLc÷å ©¦−£¤¨¬¤¨«§¦©§¦º¤§¦´©¨À©«§ª¨Æ©¦½£¤¬¦©§¤−§¨®

:íäéðérì íëá éLãwäa ýåýé éðãà íàð ýåýé éðà-ék íéBbä eòãéåãëíëúà ézç÷ìå §¨«§¸©¦¹¦«£¦´§Ÿ̈À§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§¦¨«§¦¬¨¤−§¥«¥¤«§¨©§¦³¤§¤Æ
:íëúîãà-ìà íëúà éúàáäå úBöøàä-ìkî íëúà ézöa÷å íéBbä-ïîäëíëéìr éz÷øæå ¦©¦½§¦©§¦¬¤§¤−¦¨¨«£¨®§¥«¥¦¬¤§¤−¤©§©§¤«§¨«©§¦¯£¥¤²
:íëúà øäèà íëéìelb-ìkîe íëéúBàîè ìkî ízøäèe íéøBäè íéîåëáì íëì ézúðå ©¬¦§¦−§©§¤®¦¯Ÿª§«¥¤²¦¨¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«§¨©¦³¨¤Æ¥´

:øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì-úà éúøñäå íëaø÷a ïzà äLãç çeøå Lãç̈½̈§¬©£¨−̈¤¥´§¦§§¤®©«£¦̧Ÿ¦¹¤¥³¨¤̧¤Æ¦§©§¤½§¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨«
æë:íúéNrå eøîLz éètLîe eëìz éwça-øLà úà éúéùrå íëaø÷a ïzà éçeø-úàå§¤¦−¤¥´§¦§§¤®§¨¦ÀŸ¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤«
çë:íéäìàì íëì äéäà éëðàå írì éì íúééäå íëéúáàì ézúð øLà õøàa ízáLéå¦«©§¤´¨½̈¤£¤¬¨©−¦©«£«Ÿ¥¤®¦«§¦³¤¦Æ§½̈§¨´Ÿ¦½¤«§¤¬¨¤−¥«Ÿ¦«
èëíëéìr ïzà-àìå Búà éúéaøäå ïâcä-ìà éúàø÷å íëéúBàîè ìkî íëúà ézrLBäå§«©§¦´¤§¤½¦−Ÿª§«¥¤®§¨¨³¦¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½§«Ÿ¤¥¬£¥¤−

:árøìárø útøç ãBò eç÷ú àì øLà ïrîì äãOä úáeðúe õrä éøt-úà éúéaøäå ¨¨«§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½§©−©¨¤®§©À©£Â¤Â´Ÿ¦§¬²¤§©¬¨−̈
:íéBbaàììr íëéðôa íúè÷ðe íéáBè-àì øLà íëéììrîe íérøä íëéëøc-úà ízøëæe ©¦«§©§¤Æ¤©§¥¤´¨«¨¦½©«©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½©µ

:íëéúBárBz ìrå íëéúðBráìeLBa íëì òãåé ýåýé éðãà íàð äùò-éðà íëðrîì àì £´Ÿ¥¤½§©−«£«¥¤«¯Ÿ§©«©§¤´£¦«Ÿ¤ÀŸ§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¯
:ìàøNé úéa íëéëøcî eîìkäåâìíëéúBðBr ìkî íëúà éøäè íBéa ýåýé éðãà øîà äk §¦¨«§²¦©§¥¤−¥¬¦§¨¥«³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§Æ©«£¦´¤§¤½¦−Ÿ£«¥¤®

:úBáøçä eðáðå íéørä-úà ézáLBäåãìäîîL äúéä øLà úçz ãárz änLpä õøàäå §«©§¦Æ¤¤´¨¦½§¦§−¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©¨−¥«¨¥®©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈
:øáBò-ìk éðérìäìúBnLpäå úBáøçä íéøräå ïãr-ïâk äúéä änLpä eælä õøàä eøîàå §¥¥−¨¥«§¨«§À¨¨³¤©¥̧Æ©§©½̈¨«§−̈§©¥®¤§¤«¨¦¯¤«¢¥²§©§©¬

:eáLé úBøeöa úBñøäpäååìék íëéúBáéáñ eøàMé øLà íéBbä eòãéå|éúéða ýåýé éðà §©¤«¡¨−§¬¨¨«§¨«§´©¦À£¤´¦¨«£»§¦«¥¤¼¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ
:éúéNrå ézøac ýåýé éðà änLpä ézrèð úBñøäpä©¤«¡¨½¨©−§¦©§©¨®£¦¬§Ÿ̈−¦©¬§¦§¨¦«¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,éðôì íkøc äúéä (æééðôì äàîè íkøc äúéä ¨§¨©§¨§¨¨¨§¨©§¨§¥¨§¨©
.í÷éçøäì ãò,àBáiå (ëìò áñeî BèeLt éôì ©§©§¦¨©¨§¦§¨©

ì àeäL ,ìéòì øîàpL "ìàøNé úéa".ãéçé ïBL ¥¦§¨¥¤¤¡©§¥¤§¨¦
.äìBba íänò àa ä"á÷ä ,BLøãîeíäì øîàa ¦§¨¨¦¨¤©¨¤¡Ÿ¨¤

,'åâå'ä íò" íäéìò íäéáéBà øîàa ,ìelçä eäîe©©¦¤¡Ÿ§¥¤£¥¤©
ìéväì Bãéa úìëé äúéä àìå ,"eàöé Böøàîe älà¥¤¥©§¨¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤§¨§©¦

.Böøà úàå Bnò úà,äNBò éðà (áëäòeLzä úà ¤©§¤©§£¦¤¤©§¨
.íëúà òéLBàLíéBbä ïî íëúà ézç÷ìå (ãë ¤¦©¤§¤§¨©§¦¤§¤¦©¦

,'åâå.éîL úà Lc÷à äæáe,ïáàä áì úà (åë ¨¤£©¥¤§¦¤¥¨¤¤
.ïáàk äLwäå ÷æçä álä,øNa áìCøå òðëð áì ©¥¤¨¨§©¨¤§¤¤¥¨¨¥¦§¨§©

.øNák,íëaø÷a ïzà éçeø úàå (æë,øîBìk §¨¨§¤¦¤¥§¦§§¤§©
.äàeápä çeø íëì øéæçà,íòì éì íúééäå (çë ©§¦¨¤©©§¨¦§¦¤¦§¨

ì.éúåöî øîL,íéäìàì íëì äéäàíëì øæòì ¦§Ÿ¦§Ÿ©¤§¤¨¤¥Ÿ¦©£Ÿ¨¤
.íëúà òéLBäìe,íëéðôa íúè÷ðe (àì §¦©¤§¤§ŸŸ¤¦§¥¤

íéNòî eðéNò äîì ,øîBì ,íëîöò ìò eèèB÷úúå§¦§§©©§§¤©¨¨¨¦©£¦
.elàk,änLpä (ãìãò äîîBL äúéä øLà ¨¥©§©¨£¤¨§¨¥¨©

.åéLëò,eæläìa øîàiL Bîk .úàfäLéàä" øëæ ïBL ©§¨©¥©Ÿ§¤¥¨¥¦§¨¨¨¦
"äælä.(dq,ck ziy`xa),eáLé úBøeöa (äìeéäð ©¨¤§¨¨¦§

.úBîBçáe íéìcâîáe íéLðàa úBáMéî§ª¨©£¨¦§¦§¨¦§



קפט
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל שני, ט"ו אדר

אגרות קודש

]ט"ו אד"ר, תשי"ט[

בזח"ג רצג, ב )ועוד בכ"מ בזח"ג( איתא אשר ענין ויקץ כישן הוי' הוא בשם הוי' ולא אד' וכ"מ 

בתניא פי"ט )מדבארו עלחכ' שבנפש(

ומפי' הענינים בזח"ג שם וס' הליקוטים להאריז"ל לתהלים סי' מד מוכח דגם ענין למה תישן הוי' 

הוא בשם הוי' )מדפרשו על דורמיטא דז"א(.



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא - פרה בערים שונות בעולם קצ
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
6:526:489:199:169:499:4610:4910:4718:4818:5019:1019:1218:3119:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:597:079:469:4910:1910:2211:2711:2820:2520:1520:5320:4319:5720:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:276:228:498:469:209:1710:1910:1718:0718:1018:3018:3417:5218:38נפאל, קטמנדו )ח(

7:137:129:419:4010:1310:1211:1511:1419:2319:2219:4419:4319:0419:47סינגפור, סינגפור )ח(

6:296:168:358:289:079:0010:019:5617:1017:2117:4217:5317:0117:57פולין, ורשא )ח(

6:086:098:408:409:129:1210:1510:1518:3518:3118:5618:5318:1418:57פרו, לימה )ח(

7:247:149:359:2910:0710:0111:0310:5918:2418:3218:5319:0118:1319:13צרפת, ליאון )ח(

7:387:279:479:4110:1910:1311:1411:1018:3018:3919:0019:0918:2019:23צרפת, פריז )ח(

6:016:008:338:329:039:0210:0510:0418:1818:1718:3918:3817:5918:42קולומביה, בוגוטה )ח(

6:586:489:119:059:429:3710:3910:3518:0418:1118:3118:3917:5218:50קנדה, טורונטו )ח(

6:376:278:498:439:219:1510:1610:1217:3817:4618:0618:1417:2718:27קנדה, מונטריאול )ח(

6:206:138:348:309:079:0310:0510:0117:3817:4318:0218:0817:2418:12קפריסין, לרנקה )ח(

8:548:4010:5810:5011:3011:2212:2312:1819:2519:3719:5920:1119:1720:15רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:288:1310:3210:2411:0310:5611:5711:5118:5819:1119:3319:4518:5120:01רוסיה, מוסקבה )ח(

8:087:5710:1710:1110:4910:4311:4411:4019:0119:1019:3019:3918:5119:43רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:117:009:229:159:539:4710:4810:4418:0818:1718:3718:4617:5718:58שווייץ, ציריך )ח(

6:356:318:588:569:319:2910:3110:2918:2818:2918:4918:5018:1118:54תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא - פרה 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
6:106:038:288:249:008:569:589:5517:3817:4318:0218:0717:2218:16באר שבע )ח(

6:106:038:288:249:008:569:589:5517:3617:4118:0118:0517:1018:15חיפה )ח(

6:076:008:268:228:588:549:569:5317:3817:4218:0218:0617:0218:14ירושלים )ח(

6:126:058:288:249:018:579:599:5617:3717:4218:0118:0617:2118:16תל אביב )ח(

6:416:308:518:459:239:1610:1810:1317:3517:4418:0418:1417:2418:27אוסטריה, וינה )ח(

6:567:029:409:4310:1210:1511:1911:2120:1020:0220:3620:2819:4520:38אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:436:328:528:469:259:1910:2010:1617:3817:4718:0718:1617:2718:20אוקראינה, אודסה )ח(

6:166:048:258:198:578:519:529:4817:0917:1817:3817:4716:5817:51אוקראינה, דונייצק )ח(

6:286:178:368:309:099:0210:049:5917:1917:2817:4917:5817:0818:02אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:576:459:038:579:369:2910:3010:2517:4117:5118:1218:2217:3118:26אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:496:368:568:499:289:2110:2310:1817:3417:4418:0518:1517:2518:19אוקראינה, קייב )ח(

7:076:579:189:129:509:4410:4610:4118:0618:1418:3518:4317:5518:56איטליה, מילאנו )ח(

6:166:158:498:489:209:1810:2210:2118:3818:3718:5918:5818:1919:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:346:409:169:189:489:5010:5410:5519:3819:3120:0319:5619:1420:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:157:2210:0310:0610:3410:3711:4211:4420:4020:3121:0820:5820:1521:02ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:446:358:578:529:309:2510:2610:2317:5618:0218:2218:2817:4318:32ארה"ב, בולטימור )ח(

6:336:248:478:429:199:1410:1610:1217:4517:5218:1218:1917:3318:29ארה"ב, ברוקלין )ח(

6:346:258:488:439:209:1510:1610:1317:4517:5218:1118:1817:3218:30ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:117:029:259:199:569:5110:5310:4918:2018:2718:4718:5418:0819:05ארה"ב, דטרויט )ח(

6:496:439:089:049:409:3610:3810:3518:2018:2418:4418:4818:0618:57ארה"ב, היוסטן )ח(

6:236:168:418:379:139:0910:1110:0717:4917:5418:1418:1917:3518:28ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:466:409:059:029:389:3510:3710:3418:2218:2618:4518:4818:0718:58ארה"ב, מיאמי )ח(

6:316:228:438:389:169:1110:1310:0917:3917:4618:0618:1217:2718:25ארה"ב, ניו הייבן )ח(

6:286:198:438:379:149:0910:1110:0717:4017:4718:0718:1417:2818:24ארה"ב, שיקאגו )ח(

6:226:239:039:039:329:3210:3610:3619:0919:0519:3119:2718:4819:31בוליביה, לה-פס )ח(

7:357:239:419:3410:1310:0711:0811:0318:1618:2718:4818:5818:0719:14בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:347:219:419:3410:1310:0611:0711:0218:1818:2918:5019:0018:0919:14בלגיה, בריסל )ח(

5:555:588:348:359:059:0610:1010:1018:4418:3919:0719:0218:2219:08ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:415:448:208:218:528:529:569:5718:3018:2518:5318:4818:0818:54ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:526:398:598:529:319:2410:2510:2017:3617:4618:0718:1817:2618:32בריטניה, לונדון )ח(

7:046:519:099:029:419:3410:3510:3017:4117:5218:1418:2517:3218:41בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:016:489:068:599:389:3110:3210:2717:3917:5018:1218:2217:3018:26גרמניה, ברלין )ח(

7:147:029:239:169:559:4810:4910:4518:0318:1318:3418:4417:5318:48גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:525:558:348:359:049:0510:1010:1018:5018:4419:1319:0718:2719:11דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:596:559:219:189:549:5110:5310:5118:4418:4719:0719:0918:2819:13הודו, בומביי )ח(

6:536:499:179:149:499:4610:4810:4618:4218:4419:0419:0618:2619:10הודו, פונה )ח(

6:316:198:408:339:129:0610:0710:0317:2417:3317:5318:0217:1318:06הונגריה, בודפשט )ח(

6:436:348:568:519:289:2310:2510:2117:5217:5918:1918:2517:4018:29טורקיה, איסטנבול )ח(

7:016:539:159:119:489:4310:4510:4118:1618:2218:4218:4818:0318:52יוון, אתונה )ח(

6:526:419:008:549:339:2710:2810:2417:4417:5318:1418:2217:3418:26מולדובה, קישינב )ח(



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא - פרה 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
6:526:489:199:169:499:4610:4910:4718:4818:5019:1019:1218:3119:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:597:079:469:4910:1910:2211:2711:2820:2520:1520:5320:4319:5720:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:276:228:498:469:209:1710:1910:1718:0718:1018:3018:3417:5218:38נפאל, קטמנדו )ח(

7:137:129:419:4010:1310:1211:1511:1419:2319:2219:4419:4319:0419:47סינגפור, סינגפור )ח(

6:296:168:358:289:079:0010:019:5617:1017:2117:4217:5317:0117:57פולין, ורשא )ח(

6:086:098:408:409:129:1210:1510:1518:3518:3118:5618:5318:1418:57פרו, לימה )ח(

7:247:149:359:2910:0710:0111:0310:5918:2418:3218:5319:0118:1319:13צרפת, ליאון )ח(

7:387:279:479:4110:1910:1311:1411:1018:3018:3919:0019:0918:2019:23צרפת, פריז )ח(

6:016:008:338:329:039:0210:0510:0418:1818:1718:3918:3817:5918:42קולומביה, בוגוטה )ח(

6:586:489:119:059:429:3710:3910:3518:0418:1118:3118:3917:5218:50קנדה, טורונטו )ח(

6:376:278:498:439:219:1510:1610:1217:3817:4618:0618:1417:2718:27קנדה, מונטריאול )ח(

6:206:138:348:309:079:0310:0510:0117:3817:4318:0218:0817:2418:12קפריסין, לרנקה )ח(

8:548:4010:5810:5011:3011:2212:2312:1819:2519:3719:5920:1119:1720:15רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:288:1310:3210:2411:0310:5611:5711:5118:5819:1119:3319:4518:5120:01רוסיה, מוסקבה )ח(

8:087:5710:1710:1110:4910:4311:4411:4019:0119:1019:3019:3918:5119:43רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:117:009:229:159:539:4710:4810:4418:0818:1718:3718:4617:5718:58שווייץ, ציריך )ח(

6:356:318:588:569:319:2910:3110:2918:2818:2918:4918:5018:1118:54תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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