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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
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äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
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:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá
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â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
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אגרות קודש

 ב"ה י"ד טבת, תשי"ז

        ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' טבת, בו כותב אודות חיתוך הדבור שלו שדורש הטבה. 

וצריך להתייעץ עם רופא מומחה במקצוע שכמה טפולים חדשים חדשו בזמן האחרון המועיל 

בכגון דא, וכיון שלרובא דרובא הרי זה קשור גם כן עם כח המחשבה, הנה ככל שימעט בשימת לב 

לאופן דבורו ולא יתרגש מזה שלעת עתה אינו כדבעי, יתוסף בהצלחת הטפול ויוסיף בהטבת המצב, 

ופשוט שככל שיוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה והידור בקיום המצות יתוסף בברכות השי"ת 

נותן התורה בהמצטרך לו בכלל ובהנ"ל בפרט. 

בודאי יודע מתקנת קדמונים לאמר - בכל יום לאחר תפלת השחר - השיעור תהלים חדשי - כפי 

שנחלק התהלים לימי החדש - ועכ"פ ישמור על זה מכאן ולהבא. 

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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b"k ,zeny zyxt zay ,c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

.f"nyz'd
‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

ÌÈ‡a‰ּומלאּו יׂשראל ּופרח יציץ יעקב יׁשרׁש «»ƒְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ּתנּובה  תבל ּבּמפרׁשים 1ּפני ּומבֹואר ,2, ְְְְְִֵֵֵַָָָ

ּתיבת  הּנה גֹו' יׁשרׁש הּבאים ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֶַַַַָָּדמה

ּפרׁשת  ׁשּבריׁש הּבאים ּתבת על קאי ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבאים

הּבאים  יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָׁשמֹות,

ּבני  ּבביאת מדּבר זה ּדפסּוק והינּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמצרימה.

ּבמאמר  ּבזה הּדּיּוק וידּוע למצרים. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל

'ּתֹורה  ּבספרֹו ההילּולא) (ּבעל הּזקן ְְְִִֵַַַַַָָָאדמּו"ר

ואחרּֿכ3אֹור' הּדרּוׁש על ּבאּור ּגם ׁשם ְְֵֵֶַַַַַָָ[ׁשּיׁש

רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּובארּוכה ּבאּור], ּתֹוספת ְֲִֵֵֵֶֶַַָעֹוד

ׁשּלאחריֿזה  ׁשּיכּות 4נׂשיאנּו להבין ּדצרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

(הּביאה  ּדהּבאים הּׁשּיכּות הינּו לזה, זה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהענינים

ּגם  יעקב). (יׁשרׁש ההׁשרׁשה לענין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹלמצרים)

ׁשּמׁשמע  זה, ׁשּבפסּוק  הּפרטים ג' להבין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָצרי

יעקב, יׁשרׁש ּבתחילה ּדרגֹות, ג' ּכאן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּיׁש

ּומלאּו ואחרּֿכ יׂשראל, ּופרח יציץ ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָואחרּֿכ

ׁשּגּבי  מה להבין צרי ּגם ּתנּובה. תבל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפני

נאמר  ּופרח' 'יציץ וגּבי יעקב, נאמר ְְֱֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ'יׁשרׁש'

ְִֵָיׂשראל.

C‡ ּבכללּות קאי זה ּפסּוק ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ירידה  ׁשהיא ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ְְְְִִִֶַַַָָָעל

עּמיקּתא  לבירא רמה ׁשּלמעלה 5מאיגרא ּכזה מּמקֹום היא ׁשהּירידה ועד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּלא  ּגדֹולה ירידה והינּו ּבירא, מּגדר ׁשּלמּטה ּכזה ּולמקֹום איגרא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּגדר

על  לצֹור היא זֹו ירידה ותכלית .קׁשּור ּבער הּתחּתֹון הּזה עֹולם ּדוקא ּכי ּיה, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

חסֿוׁשלֹום, לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עילה לֹו ׁשאין יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבּתחּתֹון 6ּכמבֹואר ּבמצרים, ׁשּדוקא יׁשרׁש, הּבאים ענין וזהּו . ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
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ו.)1 כז, ועוד.)2ישעי' שם, פירש"י ואילך.)3ראה ג נג, ועוד.)4פרשתנו ואילך. עז ע' שמות ה,)5אוה"ת חגיגה ע"פ

ובכ"מ.)6ב. ס"כ. אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: שמות פרשת של ההפטרה בתחילת

Ï·˙ Èt e‡ÏÓe Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈«¬…»ƒ»«ƒ¿»≈»¿¿≈≈≈
‰·ez1, כך כדי עד שם פרחו במצרים השריש שיעקב ישראל בני כלומר, ¿»

תנובה", תבל פני ÌÈL¯Ùnaש"מלאו ¯‡B·Óe2·e˙kM ‰Óc , ¿»«¿»¿ƒ¿«∆»
˙·Èz ‰p‰ 'B‚ L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈ƒ≈≈«

˜‡Èהמילה  ÌÈ‡a‰ מכוונתÏÚ «»ƒ»≈«
˙·z המילהLÈ¯aL ÌÈ‡a‰ ≈««»ƒ∆¿≈

בהתחלת  BÓL˙,בראש, ˙L¯t»»«¿
Ï‡¯NÈככתוב  Èa ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈

eÈ‰Â .‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰«»ƒƒ¿»¿»¿«¿
‰Ê ˜eÒÙc הבאים" הפסוק ¿»∆

Èaישרש..." ˙‡È·a ¯a„Ó¿«≈¿ƒ«¿≈
Úe„ÈÂ .ÌÈ¯ˆÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿»«

˜eic‰ השאלה¯Ó‡Óa ‰Êa «ƒ»∆¿«¬«
של  (ÏÚaחסידות Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈««
‡ÏeÏÈ‰‰,טבת כ"ד ביום שנסתלק «ƒ»

תקע"ג  'Bz¯‰בשנת B¯ÙÒa (¿ƒ¿»
'¯B‡3 על חסידות מאמרי המכיל

החומשים  ושמות פרשיות בראשית

Ìb ÌL LiL] עצמו למאמר בנוסף ∆≈»«
Le¯c‰ ÏÚ ¯e‡a המאמר ≈««¿

CkŒ¯Á‡Â ב'תורה יש הביאור לאחר ¿««»
שם  e‡a¯],אור' ˙ÙÒBz „BÚ∆∆≈

‰Îe¯‡·e באריכותÈLe¯„a «¬»ƒ¿≈
של  החסידות ≈̄»eÈ˙Baמאמרי

e‡ÈN חב"ד ŒÈ¯Á‡lLאדמו"רי ¿ƒ≈∆¿«¬≈
‰Ê4, אדמו"ר אחרי הבאים, בדורות ∆

היא  והשאלה ÔÈ·‰Ïהזקן, CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ ˙eÎiL"הבאים" של «»»ƒ¿»ƒ

הפסוקים  ‰eÈשבשני ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¿
ÌÈ‡a‰c ˙eÎiM‰ ואלה" בפסוק ««»¿«»ƒ

מצרימה.." הבאים ישראל בני שמות

ÔÈÚÏ (ÌÈ¯ˆÓÏ ‰‡Èa‰)«ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ישרש  "הבאים שבפסוק "הבאים"

(L¯LÈיעקב" ‰L¯L‰‰««¿»»«¿≈
.(·˜ÚÈ«¬…

ÌÈË¯t‰ '‚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
Ê‰,השונים  ˜eÒÙaL הבאים" ∆¿»∆

יעקב..." LiLישרש ÚÓLnL∆«¿»∆≈
˙B‚¯c '‚ Ô‡k מלמעלה שונות, »¿»

ÚÈ˜·למטה, L¯LÈ ‰ÏÈÁ˙aƒ¿ƒ»«¿≈«¬…
הראשונה, ıÈˆÈהדרגה CkŒ¯Á‡Â¿«««»ƒ

Ï‡¯NÈ Á¯Ùe,השנייה ez·‰הדרגה Ï·˙ Èt e‡ÏÓe CkŒ¯Á‡Â »«ƒ¿»≈¿«««»¿¿≈≈≈¿»
הדבריםֿהדרגות. שלושת של העניין תוכן את להבין ויש השלישית הדרגה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף Ó‡¯דיוק 'L¯LÈ' ÈabL ‰Ó «»ƒ¿»ƒ«∆«≈«¿≈∆¡«
Ï‡¯NÈ ¯Ó‡ 'Á¯Ùe ıÈˆÈ' Èa‚Â ,·˜ÚÈ מדויק זה גם שבוודאי «¬…¿«≈»ƒ»«∆¡«ƒ¿»≈

ומכוון.

˜eÒt ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»
‰Ê"...ישרש מכוון ˜‡È"הבאים ∆»≈

‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÏÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ««¿»»
הנעלה  ומקורה משורשה מלמעלה,

למטה בעולם Ûe‚aבאלוקות, גשמי ¿
התחתון È¯È„‰הזה  ‡È‰L גדולה ∆ƒ¿ƒ»

ירידה כמו ¯Ó‰ביותר ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»
‡z˜ÈnÚ ‡¯È·Ï5 לבור גבוה מגג ¿≈»«ƒ¿»

È¯i‰L„‰עמוק, „ÚÂ הנשמה של ¿«∆«¿ƒ»
למטה Êkמלמעלה ÌB˜nÓ ‡È‰‰ ƒƒ»»∆

גבוה bÓ„¯כלֿכך ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆
‡¯‚È‡,"גג"‰Êk ÌB˜ÓÏe ֿ כל ƒ¿»¿»»∆
נמוך Èa¯‡כך ¯„bÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆∆≈»

ÏB„b‰"בור", ‰„È¯È eÈ‰Â¿«¿¿ƒ»¿»
C¯Úa ‡lL וללא יחס ללא ∆…¿∆∆

לדרגה  הגבוהה הדרגה בין השוואה

של ÈÏÎ˙Â˙התחתונה. המטרה ¿«¿ƒ
,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ BÊ ‰„È¯È¿ƒ»ƒ¿∆¬ƒ»
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‡˜Âc Èkƒ«¿»»«∆««¿
בספר  שנאמר (כמו כך כל הנחות

שאין  התחתון הזה "עולם התניא

הימנו") למטה ÌÚתחתון ¯eL»̃ƒ
C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ עצם «¿«ƒ¿»≈

בעצמו  הוא ברוך הקדוש של המהות

מעצם  הארה שהן הדרגות כשאר (ולא

BÏהמהות) ÔÈ‡Lעצמו‰ÏÈÚ ∆≈ƒ»
ŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ¿ƒ»∆»¿»«
‰nÎa ¯‡B·Ók ,ÌBÏLÂ¿»«¿»¿«»

˙BÓB˜Ó6.החסידות בתורת ¿
ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«

ÂcL˜‡הכתוב ,L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»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

 מפתח כללי

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

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

שבת פרשת ' ווג הבאים ישרש יעקבה "מאמר ד)ג

ה  ...................  ז"משת'ה, ח שבט"ג טבת מבה"כ, שמות

ט  ..  א"שנת'הט טבת "י, שמותפרשת  שבתשיחת )ד

  שמותפרשת  –לקוטי שיחות )ה

אכ  ...............................................  ך וכר) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט)ו

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

אל ............  שמותפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )ז

בל  ...........  שמותפרשת לשבוע שיעור יומי חומש )ח

עט ..............  שמות פרשתלשבוע שיעורי תהלים )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )י

פ  .......................................שמותפרשת לשבוע  

צא  ............  שמותפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יא

צד  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב)יב

:הדורת חזקמ –ם "שיעורי רמב

צז   ...........  שמותפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)יג

בפק   ........  שמותפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)יד

צק  .............  שמותפרשת לשבוע ות צוספר המ –)טו

  נביאים וכתובים )טז

צבק  .......................................  אפרק  משלי, אפרק   ישעיה

  כליםמסכת  –משניות )יז

צדק  ................................................  ביאור קהתי

רא  ..............................................  מסכת יומא יעקבעין )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת )יט

רב  ..............................................  ף צחד דע צבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים)כ

רלו  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת)כא

רלו  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי )כב

רלז  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה)כג

רלט  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

רלט  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כה

רלט  ............................................. ש"ר מוהר"דמוא

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כו

רמ  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים )כז

רמא  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים)כח

רמב  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )כט

רמד  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

רמה  ...............................  חומש לקריאה בציבור )ל

רנד  ......................  שמותפרשת לשבוע לוח זמנים )לא

רנה  .......  קודשת בשרב עלת הדלקת נרות צוסדר מ)לב

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



ה

b"k ,zeny zyxt zay ,c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

.f"nyz'd
‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

ÌÈ‡a‰ּומלאּו יׂשראל ּופרח יציץ יעקב יׁשרׁש «»ƒְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ּתנּובה  תבל ּבּמפרׁשים 1ּפני ּומבֹואר ,2, ְְְְְִֵֵֵַָָָ

ּתיבת  הּנה גֹו' יׁשרׁש הּבאים ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֶַַַַָָּדמה

ּפרׁשת  ׁשּבריׁש הּבאים ּתבת על קאי ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבאים

הּבאים  יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָׁשמֹות,

ּבני  ּבביאת מדּבר זה ּדפסּוק והינּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמצרימה.

ּבמאמר  ּבזה הּדּיּוק וידּוע למצרים. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל

'ּתֹורה  ּבספרֹו ההילּולא) (ּבעל הּזקן ְְְִִֵַַַַַָָָאדמּו"ר

ואחרּֿכ3אֹור' הּדרּוׁש על ּבאּור ּגם ׁשם ְְֵֵֶַַַַַָָ[ׁשּיׁש

רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּובארּוכה ּבאּור], ּתֹוספת ְֲִֵֵֵֶֶַַָעֹוד

ׁשּלאחריֿזה  ׁשּיכּות 4נׂשיאנּו להבין ּדצרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

(הּביאה  ּדהּבאים הּׁשּיכּות הינּו לזה, זה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהענינים

ּגם  יעקב). (יׁשרׁש ההׁשרׁשה לענין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹלמצרים)

ׁשּמׁשמע  זה, ׁשּבפסּוק  הּפרטים ג' להבין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָצרי

יעקב, יׁשרׁש ּבתחילה ּדרגֹות, ג' ּכאן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹׁשּיׁש

ּומלאּו ואחרּֿכ יׂשראל, ּופרח יציץ ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָואחרּֿכ

ׁשּגּבי  מה להבין צרי ּגם ּתנּובה. תבל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפני

נאמר  ּופרח' 'יציץ וגּבי יעקב, נאמר ְְֱֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ'יׁשרׁש'

ְִֵָיׂשראל.

C‡ ּבכללּות קאי זה ּפסּוק ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ירידה  ׁשהיא ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ְְְְִִִֶַַַָָָעל

עּמיקּתא  לבירא רמה ׁשּלמעלה 5מאיגרא ּכזה מּמקֹום היא ׁשהּירידה ועד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּלא  ּגדֹולה ירידה והינּו ּבירא, מּגדר ׁשּלמּטה ּכזה ּולמקֹום איגרא, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּגדר

על  לצֹור היא זֹו ירידה ותכלית .קׁשּור ּבער הּתחּתֹון הּזה עֹולם ּדוקא ּכי ּיה, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

חסֿוׁשלֹום, לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עילה לֹו ׁשאין יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבּתחּתֹון 6ּכמבֹואר ּבמצרים, ׁשּדוקא יׁשרׁש, הּבאים ענין וזהּו . ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
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ו.)1 כז, ועוד.)2ישעי' שם, פירש"י ואילך.)3ראה ג נג, ועוד.)4פרשתנו ואילך. עז ע' שמות ה,)5אוה"ת חגיגה ע"פ

ובכ"מ.)6ב. ס"כ. אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: שמות פרשת של ההפטרה בתחילת

Ï·˙ Èt e‡ÏÓe Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈«¬…»ƒ»«ƒ¿»≈»¿¿≈≈≈
‰·ez1, כך כדי עד שם פרחו במצרים השריש שיעקב ישראל בני כלומר, ¿»

תנובה", תבל פני ÌÈL¯Ùnaש"מלאו ¯‡B·Óe2·e˙kM ‰Óc , ¿»«¿»¿ƒ¿«∆»
˙·Èz ‰p‰ 'B‚ L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈ƒ≈≈«

˜‡Èהמילה  ÌÈ‡a‰ מכוונתÏÚ «»ƒ»≈«
˙·z המילהLÈ¯aL ÌÈ‡a‰ ≈««»ƒ∆¿≈

בהתחלת  BÓL˙,בראש, ˙L¯t»»«¿
Ï‡¯NÈככתוב  Èa ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈

eÈ‰Â .‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰«»ƒƒ¿»¿»¿«¿
‰Ê ˜eÒÙc הבאים" הפסוק ¿»∆

Èaישרש..." ˙‡È·a ¯a„Ó¿«≈¿ƒ«¿≈
Úe„ÈÂ .ÌÈ¯ˆÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿»«

˜eic‰ השאלה¯Ó‡Óa ‰Êa «ƒ»∆¿«¬«
של  (ÏÚaחסידות Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈««
‡ÏeÏÈ‰‰,טבת כ"ד ביום שנסתלק «ƒ»

תקע"ג  'Bz¯‰בשנת B¯ÙÒa (¿ƒ¿»
'¯B‡3 על חסידות מאמרי המכיל

החומשים  ושמות פרשיות בראשית

Ìb ÌL LiL] עצמו למאמר בנוסף ∆≈»«
Le¯c‰ ÏÚ ¯e‡a המאמר ≈««¿

CkŒ¯Á‡Â ב'תורה יש הביאור לאחר ¿««»
שם  e‡a¯],אור' ˙ÙÒBz „BÚ∆∆≈

‰Îe¯‡·e באריכותÈLe¯„a «¬»ƒ¿≈
של  החסידות ≈̄»eÈ˙Baמאמרי

e‡ÈN חב"ד ŒÈ¯Á‡lLאדמו"רי ¿ƒ≈∆¿«¬≈
‰Ê4, אדמו"ר אחרי הבאים, בדורות ∆

היא  והשאלה ÔÈ·‰Ïהזקן, CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ ˙eÎiL"הבאים" של «»»ƒ¿»ƒ

הפסוקים  ‰eÈשבשני ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¿
ÌÈ‡a‰c ˙eÎiM‰ ואלה" בפסוק ««»¿«»ƒ

מצרימה.." הבאים ישראל בני שמות

ÔÈÚÏ (ÌÈ¯ˆÓÏ ‰‡Èa‰)«ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ישרש  "הבאים שבפסוק "הבאים"

(L¯LÈיעקב" ‰L¯L‰‰««¿»»«¿≈
.(·˜ÚÈ«¬…

ÌÈË¯t‰ '‚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
Ê‰,השונים  ˜eÒÙaL הבאים" ∆¿»∆

יעקב..." LiLישרש ÚÓLnL∆«¿»∆≈
˙B‚¯c '‚ Ô‡k מלמעלה שונות, »¿»

ÚÈ˜·למטה, L¯LÈ ‰ÏÈÁ˙aƒ¿ƒ»«¿≈«¬…
הראשונה, ıÈˆÈהדרגה CkŒ¯Á‡Â¿«««»ƒ

Ï‡¯NÈ Á¯Ùe,השנייה ez·‰הדרגה Ï·˙ Èt e‡ÏÓe CkŒ¯Á‡Â »«ƒ¿»≈¿«««»¿¿≈≈≈¿»
הדבריםֿהדרגות. שלושת של העניין תוכן את להבין ויש השלישית הדרגה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף Ó‡¯דיוק 'L¯LÈ' ÈabL ‰Ó «»ƒ¿»ƒ«∆«≈«¿≈∆¡«
Ï‡¯NÈ ¯Ó‡ 'Á¯Ùe ıÈˆÈ' Èa‚Â ,·˜ÚÈ מדויק זה גם שבוודאי «¬…¿«≈»ƒ»«∆¡«ƒ¿»≈

ומכוון.

˜eÒt ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»
‰Ê"...ישרש מכוון ˜‡È"הבאים ∆»≈

‰ÓLp‰ ˙„È¯È ÏÚ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ««¿»»
הנעלה  ומקורה משורשה מלמעלה,

למטה בעולם Ûe‚aבאלוקות, גשמי ¿
התחתון È¯È„‰הזה  ‡È‰L גדולה ∆ƒ¿ƒ»

ירידה כמו ¯Ó‰ביותר ‡¯‚È‡Ó≈ƒ¿»»»
‡z˜ÈnÚ ‡¯È·Ï5 לבור גבוה מגג ¿≈»«ƒ¿»

È¯i‰L„‰עמוק, „ÚÂ הנשמה של ¿«∆«¿ƒ»
למטה Êkמלמעלה ÌB˜nÓ ‡È‰‰ ƒƒ»»∆

גבוה bÓ„¯כלֿכך ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆
‡¯‚È‡,"גג"‰Êk ÌB˜ÓÏe ֿ כל ƒ¿»¿»»∆
נמוך Èa¯‡כך ¯„bÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆∆≈»

ÏB„b‰"בור", ‰„È¯È eÈ‰Â¿«¿¿ƒ»¿»
C¯Úa ‡lL וללא יחס ללא ∆…¿∆∆

לדרגה  הגבוהה הדרגה בין השוואה

של ÈÏÎ˙Â˙התחתונה. המטרה ¿«¿ƒ
,‰iÏÚ C¯BˆÏ ‡È‰ BÊ ‰„È¯È¿ƒ»ƒ¿∆¬ƒ»
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‡˜Âc Èkƒ«¿»»«∆««¿
בספר  שנאמר (כמו כך כל הנחות

שאין  התחתון הזה "עולם התניא

הימנו") למטה ÌÚתחתון ¯eL»̃ƒ
C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ עצם «¿«ƒ¿»≈

בעצמו  הוא ברוך הקדוש של המהות

מעצם  הארה שהן הדרגות כשאר (ולא

BÏהמהות) ÔÈ‡Lעצמו‰ÏÈÚ ∆≈ƒ»
ŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ¿ƒ»∆»¿»«
‰nÎa ¯‡B·Ók ,ÌBÏLÂ¿»«¿»¿«»

˙BÓB˜Ó6.החסידות בתורת ¿
ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«

ÂcL˜‡הכתוב ,L¯LÈ ÌÈ‡a‰«»ƒ«¿≈∆«¿»
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שבת פרשת ' ווג הבאים ישרש יעקבה "מאמר ד)ג

ה  ...................  ז"משת'ה, ח שבט"ג טבת מבה"כ, שמות

ט  ..  א"שנת'הט טבת "י, שמותפרשת  שבתשיחת )ד

  שמותפרשת  –לקוטי שיחות )ה

אכ  ...............................................  ך וכר) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט)ו

כט  .................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר המקובל
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בל  ...........  שמותפרשת לשבוע שיעור יומי חומש )ח

עט ..............  שמות פרשתלשבוע שיעורי תהלים )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )י

פ  .......................................שמותפרשת לשבוע  

צא  ............  שמותפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יא

צד  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב)יב

:הדורת חזקמ –ם "שיעורי רמב

צז   ...........  שמותפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)יג

בפק   ........  שמותפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)יד

צק  .............  שמותפרשת לשבוע ות צוספר המ –)טו

  נביאים וכתובים )טז

צבק  .......................................  אפרק  משלי, אפרק   ישעיה

  כליםמסכת  –משניות )יז

צדק  ................................................  ביאור קהתי

רא  ..............................................  מסכת יומא יעקבעין )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת )יט

רב  ..............................................  ף צחד דע צבמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים)כ

רלו  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת)כא

רלו  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי )כב

רלז  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה)כג

רלט  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

רלט  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כה

רלט  ............................................. ש"ר מוהר"דמוא

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כו

רמ  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים )כז

רמא  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים)כח

רמב  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )כט

רמד  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

רמה  ...............................  חומש לקריאה בציבור )ל

רנד  ......................  שמותפרשת לשבוע לוח זמנים )לא

רנה  .......  קודשת בשרב עלת הדלקת נרות צוסדר מ)לב
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והעיקר, הּׁשֹורׁש נמצא מּמּנּו, למּטה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאין

הּזהר  ּדיׁש7ּובלׁשֹון ּדכֹוּלא. וׁשרׁשא עיּקרא ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

ּב' הּכל, ׁשרׁש ׁשהּוא א' ענינים, ּב' ׁשּבזה ְִִֶֶֶֶַַָָֹֹלֹומר

הּכל. עיקר הּוא הרי נמצא, ׁשהּכל לאחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּגם

‰p‰Â ּבעבֹודת ּבפרטּיּות ּגם יׁשנֹו זה ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָ

העבֹודה  מעלת ׁשעיקר למּטה, ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָהּנׁשמה

ּתּתאה  יראה ּבחינת ּתחּתֹונה, הכי ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָהיא

ּבּתניא  וכּמבֹואר עֹול, ֿ 8וקּבלת וקּבלת ׁשּיראה ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָ

ּדיׁש וׁשרׁשּה. ועיקרּה העבֹודה ראׁשית היא ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָעֹול

זאת  ׁשּמּלבד הּנ"ל, הענינים ּב' ּבזה ׁשּגם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּזה והּמקֹור הּׁשרׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהיא

ּכל  ּכבר ּכׁשּיׁשנם אחרּֿכ ּגם הּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפרטים,

ּדכל  העיקר היא הּיראה העבֹודה, ְְְֲִִִֵַָָָָָָָּפרטי

וׁשרׁשא  עיּקרא הּנ"ל הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹהענינים.

עיּקרא  ּגם אּלא ּדכֹוּלא ׁשרׁשא רק לא ְְְִֶַַָָָָָָָֹּדכֹוּלא,

ממׁשיכים  זֹו עבֹודה עלֿידי ולכן ְְְְֲִִֵֵַַָָָּדכֹוּלא.

ּבּׁשם  ּגם נרמז וזה .יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָעצמּותֹו

עקב  יּו"ד אֹותּיֹות ׁשהּוא הּיּו"ד 9יעקב הינּו , ְֲִֵֶַַַָֹ

לֹומר  ויׁש עקב. ׁשּבבחינת הּיּו"ד מּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּלמּטה

ׁשרׁש היא הּתחּתֹונה הּיראה ׁשּדוקא ּבזה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבאּור

ּביֹותר  הּגבֹוּה ׁשּכל לזה נֹוסף ּכי הּכל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹועיקר

ּביֹותר  למּטה ידּוע 10יֹורד הרי הּדרגֹות 11, ׁשּכל ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשהּנקּודה  ונמצא ּבזֹו, זֹו קׁשּורֹות ְְְְְְְִִֶֶַָָָׁשּביראה

היא  ּתּתאה, יּו"ד ּתּתאה, ׁשּביראה ְְְִִִִֶַַַָָָָָהּפנימית

עיּל יראה עיּלאה, יּו"ד אה.ּבחינת ְְִִִִַָָָָָ

‰p‰Â עיּקרא היא (הּיראה) ׁשהּיּו"ד אף ¿ƒ≈ְִִִֶַַַָָָ

ּבכדי  מּכלֿמקֹום ּדכֹוּלא, ְְְְִִֵָָָָָוׁשרׁשא

לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּונה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשּתּוׁשלם
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L¯BM‰ ‡ˆÓ ,epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁza ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿∆≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«∆

¯˜ÈÚ‰Â,המציאות כל ‰f‰¯של ÔBLÏ·e7‡L¯LÂ ‡¯wÈÚ ¿»ƒ»ƒ¿«…«ƒ»»¿»¿»
‡lBÎc.הכול של והשורש ÊaL‰העיקר ¯ÓBÏ LÈc שדווקא זה בעניין ¿»¿≈«∆»∆

הכול  של וה"שורש" ה"עיקר" הוא והנחות התחתון הגשמי הזה a'העולם
Ïk‰ L¯L ‡e‰L '‡ ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆…∆«…
זאת  בכל ביותר, הנחות היותו ועם

מושרש, Á‡Ï¯הכול ÌbL 'a∆«¿««
,‡ˆÓ Ïk‰L ונבראו והתגלו ∆«…ƒ¿»

רוחניי  ועולמות רבות רבים דרגות ם

‡e‰ È¯‰ התחתון הזה העולם דווקא ¬≈
Ïk‰ ¯˜ÈÚ והתכלית המטרה הוא כי ƒ««…

כולה. הבריאה כל של

Ìb BLÈ ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆∆¿«
‰ÓLp‰ ˙„B·Úa ˙eiË¯Ùa של ƒ¿»ƒ«¬««¿»»

ישראל  מבני ואחד אחד «»¿hÓÏ‰,כל
‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ ¯˜ÈÚL עבודת ∆ƒ««¬«»¬»
למטה  האדם ידי על È‰ƒ‡ה'

˙ÈÁa ,‰BzÁz ÈÎ‰ ‰„B·Úa«¬»¬ƒ«¿»¿ƒ«
‰‡zz ‰‡¯È דרגה תחתונה, יראה ƒ¿»«»»

ה' ביראת ÏBÚנמוכה ˙Ïa˜Â¿«»«
טעם  על מבוססת שאיננה עבודה

'פשוט', ציות אלא והכרה ידיעה ודעת,

‡Èza ¯‡B·nÎÂ8‰‡¯iL ¿«¿»««¿»∆ƒ¿»
˙ÈL‡¯ ‡È‰ ÏBÚŒ˙Ïa˜Â¿«»«ƒ≈ƒ

dL¯LÂ d¯˜ÈÚÂ ‰„B·Ú‰ גם »¬»¿ƒ»»¿»¿»
שלה, הראשון השלב העבודה, התחלת

המשך  כל של והשורש העיקר וגם

גבוהות. היותר בדרגות ≈¿LÈcהעבודה
ÌÈÈÚ‰ 'a ‰Êa ÌbL ¯ÓBÏ«∆«»∆»ƒ¿»ƒ

,Ï"p‰ זה לעניין לעיל האמורים ««
העיקר  הוא הזה העולם שדווקא

כל  של »¿lnL∆ƒ·„המציאות והשורש
‡È‰L ˙‡Ê'עול וה'קבלת היראה …∆ƒ

‰fnL ¯B˜n‰Â L¯M‰«…∆¿«»∆ƒ∆
ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ בעבודת ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ

גבוהות, יותר בדרגות Ìbה' ‰p‰ƒ≈«
CkŒ¯Á‡ ומתקדם ממשיך כשהאדם «««

ה' Ïkבעבודת ¯·k ÌLiLk¿∆∆¿»¿»»
‰„B·Ú‰ ÈË¯t כאלה גם ¿»≈»¬»

ה', בעבודת גבוהות יותר לדרגות ושייכים והשגה הבנה על שמבוססים

ÌÈÈÚ‰ ÏÎc ¯˜ÈÚ‰ ‡È‰ ‰‡¯i‰.("מ"שורש יותר נעלה (ו"עיקר" «ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ
,‡lBÎc ‡L¯LÂ ‡¯wÈÚ Ï"p‰ ¯‰f‰ ÔBLÏ·e והשורש העיקר ƒ¿«…«««ƒ»»¿»¿»¿»

הכול, lBÎc‡של ‡¯wÈÚ Ìb ‡l‡ ‡lBÎc ‡L¯L ˜¯ ‡Ï וכאמור …«»¿»¿»∆»«ƒ»»¿»

בדרגות  עבודה גם העבודה, כל של והיסוד העיקר היא ונעלות היראה גבוהות

BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ עול וקבלת ה' יראת ÌÈÎÈLÓÓשל ¿»≈«¿≈¬»«¿ƒƒ
.C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈

·˜ÚÈ ÌMa Ìb ÊÓ¯ ‰ÊÂ"יעקב ישרש "הבאים בפסוק e‰L‡האמור ¿∆ƒ¿»««≈«¬…∆
·˜Ú „"eÈ ˙Bi˙B‡9eÈ‰ , ƒ»≈«¿

„"ei‰ ,‰hÓ ‰hÓlL „"ei‰«∆¿«»«»«
·˜Ú ˙ÈÁ·aL בחינה על ודווקא ∆ƒ¿ƒ«»≈

כל  של השורש שהיא "ישרש" נאמר זו

ממנה). שלמעלה אלה (גם הבחינות

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‰BzÁz‰ ‰‡¯i‰ ‡˜ÂcL∆«¿»«ƒ¿»««¿»
Èk ,Ïk‰ ¯˜ÈÚÂ L¯L ‡È‰ƒ…∆¿ƒ««…ƒ
¯˙BÈa dB·b‰ ÏkL ‰ÊÏ ÛÒB»¿∆∆»«»«¿≈

¯˙BÈa ‰hÓÏ „¯BÈ10, בדוגמת ≈¿«»¿≈
נופלת  היא שכאשר אבנים חומת

העליונות  בשורות שהיו האבנים

רחוק  יותר נופלות יותר הגבוהות

התחתונות  בשורות שהיו מהאבנים

נעלה  אלוקי אור דווקא כך הנמוכות,

יותר, נמוכות לדרגות יורד וגבוה

שהיא  תתאה" "יראה דווקא ובענייננו,

הכול  שורש היא נמוכה, במדרגה יראה

ובנוסף  ביותר", מה"גבוה יש בה כי

Úe„Èלכך  È¯‰11˙B‚¯c‰ ÏkL ¬≈»«∆»«¿»
‰‡¯ÈaL ועד ביותר מהעליונה ∆¿ƒ¿»

ביותר  BÊa,התחתונה BÊ ˙B¯eL¿̃¿
˙ÈÓÈt‰ ‰„e˜p‰L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¿»«¿ƒƒ
,‰‡zz „"eÈ ,‰‡zz ‰‡¯ÈaL∆¿ƒ¿»«»»«»»
היראה  וחסידות, בקבלה כמבואר

הוי'), (שבשם יו"ד האות כנגד מכוונת

ויש  תתאה" "יראה יש שביראה וכשם

יש  יו"ד באות כך עילאה", "יראה

ואמנם  עילאה", ו"יוד תתאה" "יו"ד

יו"ד  כנגד המכוונת תתאה" "יראה

נמוכה  יותר במדרגה היא תתאה

תתאה, יו"ד שכנגד עילאה" מ"יראה

"יראה  של הפנימית הנקודה אבל

eÈ"„תתאה" ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«
‰‡lÈÚ ‰‡¯È ,‰‡lÈÚ ונמצא ƒ»»ƒ¿»ƒ»»

תתאה" "יראה ולכן עילאה", "יראה את בעצם יש תתאה" "יראה של שבעומק

המדרגות. לכל שורש היא

,‡lBÎc ‡L¯LÂ ‡¯wÈÚ ‡È‰ (‰‡¯i‰) „"ei‰L Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆««ƒ¿»ƒƒ»»¿»¿»¿»
‰ek‰לעיל כמבואר ÌÏLezL È„Îa ÌB˜ÓŒÏkÓ של , והתכלית ƒ»»ƒ¿≈∆¿«««»»
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f"nyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y

ּבתחּתֹונים  ּדירה הּוא 12יתּבר הּדירה ּדענין , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

והעיקר, הּׁשרׁש ענין מסּפיק אינֹו הּפרטים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבכל

הענינים. ּבפרטי העבֹודה ּגם להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאּלא

ׁשּמהּיּו"ד  יׂשראל, ּופרח יציץ ׁשּממׁשי מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו

יׂשראל  ּגם אּלא עקב, יּו"ד - יעקב רק לא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹנמׁש

ראׁש לי מּלׁשֹון 13אֹותּיֹות וגם עם 14, ׂשרית ּכי ְְִִִִִִַָָֹ

 ֿ ('ּבעל ׂשרית ׁשּיהיה וּתּוכל, אנׁשים ועם ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹאלקים

אֹותם  ׁשּכֹובׁש וכּו', ואנׁשים ּבאלקים ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹהּבית')

.יתּבר לֹו לדירה אֹותם ְְְִִֵֶָָָועֹוׂשה

ÌÓ‡ אפׁשר ּכי מסּפיק, אינֹו זה ענין ּגם »¿»ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּתפּלה  ׁשל אּמֹות ּבד' ּתהיה זֹו ְְְֲִִֶֶֶַָָׁשעבֹודה

לעׂשֹות  היא הּכּונה ותכלית יׂשראל, ּבארץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאֹו

מה  וזהּו .יתּבר לֹו לדירה ּכּולֹו העֹולם ְְְִִֵֶֶַָָָָאת

ּתנּובה, תבל  ּפני  ּומלאּו ּכ ֿ אחר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּובאפן  ּתבל, - העֹולם ּבכל נמׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשענין

ּבּדרּוׁשים  ּכמבֹואר ּדתנּובה, ּובאֹופן 15ׁשּומלאּו, ְְְְְִִֶֶַַָָָ

הּבינה, ספירת על וקאי ּתבּונה, אֹותּיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָּדתנּובה

ּדכל  נתינה, מּלׁשֹון ּבּה, ּתנּו אֹותּיֹות ּתנּובה ְְְְְְִִִַָָָָוגם

נֹותן  הּוא יפה ּבעין ׁשלמּות 16הּנֹותן ּדהינּו , ְְְְִֵֵֵַַַָָ

ְַַָָההמׁשכה.

LÈÂ ואּלה הּפרׁשה, ּתחלת עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מצרימה, הּבאים יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשמֹות

ּבּמדרׁש ׁש17ּדאיתא כּו'.על נקראּו ּגאּולתן ם ְְְְְִִִֵַַָָָָ

ּבתחילת  למצרים, ׁשּבאּו ּבעת ׁשּכבר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכלֹומר,

ירידה  הּכּונה, ּתכלית יׁשנּה אז ּכבר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּירידה,
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העולם  Èc¯‰בריאת C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a12, להשראת ראוי כלי יהיה התחתון הזה עולם שדווקא ¿«¿ƒ

‰ÌÈË¯tהשכינה  ÏÎa ‡e‰ ‰¯Èc‰ ÔÈÚc גשמית שבדירה וכשם ¿ƒ¿««ƒ»¿»«¿»ƒ
שבה  פרט כל אלא כללי באופן למגורים ראוייה שהיא בכך די לא כפשוטה

את  למלא ומתאים ראוי להיות צריך

לדירה  הזה העולם בעשיית כך ייעודו,

ÔÈÚלאלוקות  ˜ÈtÒÓ BÈ‡ ,≈«¿ƒƒ¿«
¯˜ÈÚ‰Â L¯M‰ העובדה עצם «…∆¿»ƒ»

הדרגות  כל מושרשות מטה שלמטה

העיקר  הוא מטה הלמטה ,ודווקא
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡l‡∆»¿ƒ»ƒ¿«

‰„B·Ú‰'ה את האדם ÈË¯Ùaשל »¬»ƒ¿»≈
CÈLÓnL ‰Ó e‰ÊÂ .ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆«∆«¿ƒ
יעקב" ישרש "הבאים ואחרי הפסוק

Ï‡¯NÈ,אומר  Á¯Ùe ıÈˆÈ»ƒ»«ƒ¿»≈
·˜ÚÈ ˜¯ ‡Ï CLÓ „"ei‰nL∆≈«ƒ¿»…««¬…
Ï‡¯NÈ Ìb ‡l‡ ,·˜Ú „"eÈ -»≈∆»«ƒ¿»≈

L‡¯ ÈÏ ˙Bi˙B‡13, הראש והרי ƒƒ…
מהעקב  שיעור לאין Ì‚Âנעלה ,¿«

ÔBLlÓ14ÌÚ"ישראל" ˙È¯N Èk ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ
,ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ«»
מלכות  שררה, מלשון "שרית"

('ŒÏÚaושלטון  ˙È¯N ‰È‰iL ,∆ƒ¿∆»ƒ»««
'˙Èa‰ השולטÌÈ˜Ï‡a ( ««ƒ≈…ƒ

ÌÈL‡Â של ואפילו הזה עולם של «¬»ƒ
הקדושה  L·BkLהיפך ,'eÎÂ ,¿∆≈

Ì˙B‡ הקדושה לצד אותם ומעביר »
BÏ ‰¯È„Ï Ì˙B‡ ‰NBÚÂ¿∆»¿ƒ»

.C¯a˙Èƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚ Ìb ÌÓ‡ עשיית של »¿»«ƒ¿»∆

הפרטים  בכל לאלוקות "דירה"

הזה  ÈtÒÓ˜שבעולם BÈ‡ ,עדיין , ≈«¿ƒ
¯LÙ‡ Èk ייתכןBÊ ‰„B·ÚL ƒ∆¿»∆¬»

‰lÙz ÏL ˙Bn‡ '„a ‰È‰zƒ¿∆¿«∆¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a B‡ ששייכים ¿∆∆ƒ¿»≈

עצמם  מצד גם ‰ÌÏBÚלקדושה ˙‡ ˙BNÚÏ ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,¿«¿ƒ««»»ƒ«¬∆»»
BÏek ביותר הנחותים העולם חלקי את e‰ÊÂגם .C¯a˙È BÏ ‰¯È„Ï¿ƒ»ƒ¿»≈¿∆

CÈLÓnL ‰Ó הפסוקCkŒ¯Á‡ ופרח יציץ יעקב, ישרש "הבאים אחרי «∆«¿ƒ«««
Ê‰ישראל" ÔÈÚL ,‰·ez Ï·˙ Èt e‡ÏÓe העולם , 'כיבוש' של »¿¿≈≈≈¿»∆ƒ¿»∆

לקדושה e‡ÏÓeLוהעלאתו ÔÙ‡·e ,Ï·z - ÌÏBÚ‰ ÏÎa CLÓƒ¿»¿»»»≈≈¿…∆∆»¿
העולם  כל של המציאות כל את 'ממלאת' ישראל של עבודתם שהשפעת היינו

ÌÈLe¯caכולו  ¯‡B·Ók ,‰·e˙c ÔÙB‡·e החסידות 15, מאמרי ¿∆ƒ¿»«¿»«¿ƒ
È‡˜Â ,‰e·z ˙Bi˙B‡ ‰·e˙c והכוונה,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ ƒ¿»ƒ¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ»

העולם, את 'ממלאה' באלוקות זו נעלית ezובחינה ˙Bi˙B‡ ‰·ez Ì‚Â¿«¿»ƒ¿
Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰ ÏÎc ,‰È˙ ÔBLlÓ ,da16, מושג »ƒ¿¿ƒ»¿»«≈¿«ƒ»»≈

והמעשה  האמירה את לפרש ואפשר לחברו מתנה הנותן כי שמשמעו הלכתי

את  להרחיב מעוניין הנותן כי להניח יש מצומצם, במובן או רחב במובן שלו

של  מחיבה נובעת הנתינה (כי הנתינה

למקבל) eÓÏL˙הנותן eÈ‰c¿«¿¿≈
‰ÎLÓ‰‰ שיהיה בעולם, האלוקית ««¿»»

לאלוקות. מושלמת "דירה"

˙ÏÁz ÌÚ ‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«
Èa ˙BÓL ‰l‡Â ,‰L¯t‰«»»»¿≈∆¿¿≈
,‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»

‡˙È‡c מובאL¯„na17ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿»«
e‡¯˜ Ô˙Ïe‡b ÌL ישראל בני ≈¿»»ƒ¿¿

שמעון ראובן, והמדרש eÎ'.בשמות

אחד  כל של השם איך ומפרט הולך

לשונו: (וזה בגאולה קשור מהשבטים

עני  את ראיתי "ראה שנאמר "ראובן

אלוקים  "וישמע שם על שמעון עמי",

שנתחבר  שם על לוי נאקתם", את

הסנה, מתוך לצרתם הקדושֿברוךֿהוא

בצרה", אנכי "עמו שנאמר מה לקיים

 ֿ להקדושֿברוך שהודו שם על יהודה

ברוך  הקדוש להם שנתן ישכר הוא,

וביזת  מצרים ביזת שעבודם שכר הוא

יצאו  כן "ואחרי שנאמר מה לקיים הים

שהשכין  שם על זבולון גדול", ברכוש

בקרבם  שכינתו הקדושֿברוךֿהוא

ושכנתי  מקדש לי "ועשו שנאמר

המקדש  בית אלא זבולון ואין בתוכם"

מכון  לך זבול בית בניתי "בנה שנאמר

שם  על ובנימין עולמים", לשבתך

שם  על דן בכוח", נאדרי ה' "ימינך

אנכי  דן יעבודו אשר הגוי את "וגם

נפתלי  גדול", ברכוש יצאו כן ואחרי

להם  שנתן ומצוות תורה שם על

שם  על גד צופים", ונופת מדבש "ומתוקים בהם שכתוב הוא ברוך הקדוש

שהיו  שם על אשר גד", "כזרע שהוא הוא ברוך הקדוש שהאכילם המן

כי  הגויים כל אתכם "ואשרו דכתיב וגדולתן גאולתן שומעי כל אותן מאשרין

הוא  ברוך הקדוש שעתיד שם על יוסף צבאות", ה' אמר חפץ ארץ אתם תהיו

דכתיב  ממצרים אותם שגאל כשם הרשעה ממלכות ישראל את ולגאול להוסיף

הענין), וכל וגו'", ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום kL·¯"והיה  ,¯ÓBÏk¿«∆¿»
e‡aL ˙Úaישראל ‡Êבני ¯·k ,‰„È¯i‰ ˙ÏÈÁ˙a ,ÌÈ¯ˆÓÏ »≈∆»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»»

dLÈ של Ô˙Ïe‡bההשלמה ,‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È ,‰ek‰ ˙ÈÏÎz ∆¿»«¿ƒ««»»¿ƒ»∆¬ƒ»¿»»
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והעיקר, הּׁשֹורׁש נמצא מּמּנּו, למּטה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאין

הּזהר  ּדיׁש7ּובלׁשֹון ּדכֹוּלא. וׁשרׁשא עיּקרא ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

ּב' הּכל, ׁשרׁש ׁשהּוא א' ענינים, ּב' ׁשּבזה ְִִֶֶֶֶַַָָֹֹלֹומר

הּכל. עיקר הּוא הרי נמצא, ׁשהּכל לאחר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּגם

‰p‰Â ּבעבֹודת ּבפרטּיּות ּגם יׁשנֹו זה ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָ

העבֹודה  מעלת ׁשעיקר למּטה, ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָהּנׁשמה

ּתּתאה  יראה ּבחינת ּתחּתֹונה, הכי ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָהיא

ּבּתניא  וכּמבֹואר עֹול, ֿ 8וקּבלת וקּבלת ׁשּיראה ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָ

ּדיׁש וׁשרׁשּה. ועיקרּה העבֹודה ראׁשית היא ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָעֹול

זאת  ׁשּמּלבד הּנ"ל, הענינים ּב' ּבזה ׁשּגם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר

ּכל  נמׁשכים ׁשּמּזה והּמקֹור הּׁשרׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהיא

ּכל  ּכבר ּכׁשּיׁשנם אחרּֿכ ּגם הּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפרטים,

ּדכל  העיקר היא הּיראה העבֹודה, ְְְֲִִִֵַָָָָָָָּפרטי

וׁשרׁשא  עיּקרא הּנ"ל הּזהר ּובלׁשֹון ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹהענינים.

עיּקרא  ּגם אּלא ּדכֹוּלא ׁשרׁשא רק לא ְְְִֶַַָָָָָָָֹּדכֹוּלא,

ממׁשיכים  זֹו עבֹודה עלֿידי ולכן ְְְְֲִִֵֵַַָָָּדכֹוּלא.

ּבּׁשם  ּגם נרמז וזה .יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָעצמּותֹו

עקב  יּו"ד אֹותּיֹות ׁשהּוא הּיּו"ד 9יעקב הינּו , ְֲִֵֶַַַָֹ

לֹומר  ויׁש עקב. ׁשּבבחינת הּיּו"ד מּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּלמּטה

ׁשרׁש היא הּתחּתֹונה הּיראה ׁשּדוקא ּבזה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבאּור

ּביֹותר  הּגבֹוּה ׁשּכל לזה נֹוסף ּכי הּכל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹועיקר

ּביֹותר  למּטה ידּוע 10יֹורד הרי הּדרגֹות 11, ׁשּכל ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשהּנקּודה  ונמצא ּבזֹו, זֹו קׁשּורֹות ְְְְְְְִִֶֶַָָָׁשּביראה

היא  ּתּתאה, יּו"ד ּתּתאה, ׁשּביראה ְְְִִִִֶַַַָָָָָהּפנימית

עיּל יראה עיּלאה, יּו"ד אה.ּבחינת ְְִִִִַָָָָָ

‰p‰Â עיּקרא היא (הּיראה) ׁשהּיּו"ד אף ¿ƒ≈ְִִִֶַַַָָָ

ּבכדי  מּכלֿמקֹום ּדכֹוּלא, ְְְְִִֵָָָָָוׁשרׁשא

לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּונה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשּתּוׁשלם
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לט).)7 (ע' שם לקולוי"צ וראה א. עד, זח"א יעקב.)9רפמ"א.)8ראה ערך עה"כ שער פרדס ספ"ב. ש"ג ראה )10ע"ח

ובכ"מ. ב. יג, צו 18).)11לקו"ת (ע' פ"ג העבודה קונטרס ב. פא, אמור ביאוה"ז ד. קיד, תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L¯BM‰ ‡ˆÓ ,epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁza ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿∆≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«∆

¯˜ÈÚ‰Â,המציאות כל ‰f‰¯של ÔBLÏ·e7‡L¯LÂ ‡¯wÈÚ ¿»ƒ»ƒ¿«…«ƒ»»¿»¿»
‡lBÎc.הכול של והשורש ÊaL‰העיקר ¯ÓBÏ LÈc שדווקא זה בעניין ¿»¿≈«∆»∆

הכול  של וה"שורש" ה"עיקר" הוא והנחות התחתון הגשמי הזה a'העולם
Ïk‰ L¯L ‡e‰L '‡ ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆…∆«…
זאת  בכל ביותר, הנחות היותו ועם

מושרש, Á‡Ï¯הכול ÌbL 'a∆«¿««
,‡ˆÓ Ïk‰L ונבראו והתגלו ∆«…ƒ¿»

רוחניי  ועולמות רבות רבים דרגות ם

‡e‰ È¯‰ התחתון הזה העולם דווקא ¬≈
Ïk‰ ¯˜ÈÚ והתכלית המטרה הוא כי ƒ««…

כולה. הבריאה כל של

Ìb BLÈ ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆∆¿«
‰ÓLp‰ ˙„B·Úa ˙eiË¯Ùa של ƒ¿»ƒ«¬««¿»»

ישראל  מבני ואחד אחד «»¿hÓÏ‰,כל
‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ ¯˜ÈÚL עבודת ∆ƒ««¬«»¬»
למטה  האדם ידי על È‰ƒ‡ה'

˙ÈÁa ,‰BzÁz ÈÎ‰ ‰„B·Úa«¬»¬ƒ«¿»¿ƒ«
‰‡zz ‰‡¯È דרגה תחתונה, יראה ƒ¿»«»»

ה' ביראת ÏBÚנמוכה ˙Ïa˜Â¿«»«
טעם  על מבוססת שאיננה עבודה

'פשוט', ציות אלא והכרה ידיעה ודעת,

‡Èza ¯‡B·nÎÂ8‰‡¯iL ¿«¿»««¿»∆ƒ¿»
˙ÈL‡¯ ‡È‰ ÏBÚŒ˙Ïa˜Â¿«»«ƒ≈ƒ

dL¯LÂ d¯˜ÈÚÂ ‰„B·Ú‰ גם »¬»¿ƒ»»¿»¿»
שלה, הראשון השלב העבודה, התחלת

המשך  כל של והשורש העיקר וגם

גבוהות. היותר בדרגות ≈¿LÈcהעבודה
ÌÈÈÚ‰ 'a ‰Êa ÌbL ¯ÓBÏ«∆«»∆»ƒ¿»ƒ

,Ï"p‰ זה לעניין לעיל האמורים ««
העיקר  הוא הזה העולם שדווקא

כל  של »¿lnL∆ƒ·„המציאות והשורש
‡È‰L ˙‡Ê'עול וה'קבלת היראה …∆ƒ

‰fnL ¯B˜n‰Â L¯M‰«…∆¿«»∆ƒ∆
ÌÈË¯t‰ Ïk ÌÈÎLÓ בעבודת ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ

גבוהות, יותר בדרגות Ìbה' ‰p‰ƒ≈«
CkŒ¯Á‡ ומתקדם ממשיך כשהאדם «««

ה' Ïkבעבודת ¯·k ÌLiLk¿∆∆¿»¿»»
‰„B·Ú‰ ÈË¯t כאלה גם ¿»≈»¬»

ה', בעבודת גבוהות יותר לדרגות ושייכים והשגה הבנה על שמבוססים

ÌÈÈÚ‰ ÏÎc ¯˜ÈÚ‰ ‡È‰ ‰‡¯i‰.("מ"שורש יותר נעלה (ו"עיקר" «ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ
,‡lBÎc ‡L¯LÂ ‡¯wÈÚ Ï"p‰ ¯‰f‰ ÔBLÏ·e והשורש העיקר ƒ¿«…«««ƒ»»¿»¿»¿»

הכול, lBÎc‡של ‡¯wÈÚ Ìb ‡l‡ ‡lBÎc ‡L¯L ˜¯ ‡Ï וכאמור …«»¿»¿»∆»«ƒ»»¿»

בדרגות  עבודה גם העבודה, כל של והיסוד העיקר היא ונעלות היראה גבוהות

BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ עול וקבלת ה' יראת ÌÈÎÈLÓÓשל ¿»≈«¿≈¬»«¿ƒƒ
.C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈

·˜ÚÈ ÌMa Ìb ÊÓ¯ ‰ÊÂ"יעקב ישרש "הבאים בפסוק e‰L‡האמור ¿∆ƒ¿»««≈«¬…∆
·˜Ú „"eÈ ˙Bi˙B‡9eÈ‰ , ƒ»≈«¿

„"ei‰ ,‰hÓ ‰hÓlL „"ei‰«∆¿«»«»«
·˜Ú ˙ÈÁ·aL בחינה על ודווקא ∆ƒ¿ƒ«»≈

כל  של השורש שהיא "ישרש" נאמר זו

ממנה). שלמעלה אלה (גם הבחינות

‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‰BzÁz‰ ‰‡¯i‰ ‡˜ÂcL∆«¿»«ƒ¿»««¿»
Èk ,Ïk‰ ¯˜ÈÚÂ L¯L ‡È‰ƒ…∆¿ƒ««…ƒ
¯˙BÈa dB·b‰ ÏkL ‰ÊÏ ÛÒB»¿∆∆»«»«¿≈

¯˙BÈa ‰hÓÏ „¯BÈ10, בדוגמת ≈¿«»¿≈
נופלת  היא שכאשר אבנים חומת

העליונות  בשורות שהיו האבנים

רחוק  יותר נופלות יותר הגבוהות

התחתונות  בשורות שהיו מהאבנים

נעלה  אלוקי אור דווקא כך הנמוכות,

יותר, נמוכות לדרגות יורד וגבוה

שהיא  תתאה" "יראה דווקא ובענייננו,

הכול  שורש היא נמוכה, במדרגה יראה

ובנוסף  ביותר", מה"גבוה יש בה כי

Úe„Èלכך  È¯‰11˙B‚¯c‰ ÏkL ¬≈»«∆»«¿»
‰‡¯ÈaL ועד ביותר מהעליונה ∆¿ƒ¿»

ביותר  BÊa,התחתונה BÊ ˙B¯eL¿̃¿
˙ÈÓÈt‰ ‰„e˜p‰L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¿»«¿ƒƒ
,‰‡zz „"eÈ ,‰‡zz ‰‡¯ÈaL∆¿ƒ¿»«»»«»»
היראה  וחסידות, בקבלה כמבואר

הוי'), (שבשם יו"ד האות כנגד מכוונת

ויש  תתאה" "יראה יש שביראה וכשם

יש  יו"ד באות כך עילאה", "יראה

ואמנם  עילאה", ו"יוד תתאה" "יו"ד

יו"ד  כנגד המכוונת תתאה" "יראה

נמוכה  יותר במדרגה היא תתאה

תתאה, יו"ד שכנגד עילאה" מ"יראה

"יראה  של הפנימית הנקודה אבל

eÈ"„תתאה" ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«
‰‡lÈÚ ‰‡¯È ,‰‡lÈÚ ונמצא ƒ»»ƒ¿»ƒ»»

תתאה" "יראה ולכן עילאה", "יראה את בעצם יש תתאה" "יראה של שבעומק

המדרגות. לכל שורש היא

,‡lBÎc ‡L¯LÂ ‡¯wÈÚ ‡È‰ (‰‡¯i‰) „"ei‰L Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆««ƒ¿»ƒƒ»»¿»¿»¿»
‰ek‰לעיל כמבואר ÌÏLezL È„Îa ÌB˜ÓŒÏkÓ של , והתכלית 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

f"nyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y

ּבתחּתֹונים  ּדירה הּוא 12יתּבר הּדירה ּדענין , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

והעיקר, הּׁשרׁש ענין מסּפיק אינֹו הּפרטים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּבכל

הענינים. ּבפרטי העבֹודה ּגם להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאּלא

ׁשּמהּיּו"ד  יׂשראל, ּופרח יציץ ׁשּממׁשי מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו

יׂשראל  ּגם אּלא עקב, יּו"ד - יעקב רק לא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹנמׁש

ראׁש לי מּלׁשֹון 13אֹותּיֹות וגם עם 14, ׂשרית ּכי ְְִִִִִִַָָֹ

 ֿ ('ּבעל ׂשרית ׁשּיהיה וּתּוכל, אנׁשים ועם ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹאלקים

אֹותם  ׁשּכֹובׁש וכּו', ואנׁשים ּבאלקים ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹהּבית')

.יתּבר לֹו לדירה אֹותם ְְְִִֵֶָָָועֹוׂשה

ÌÓ‡ אפׁשר ּכי מסּפיק, אינֹו זה ענין ּגם »¿»ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּתפּלה  ׁשל אּמֹות ּבד' ּתהיה זֹו ְְְֲִִֶֶֶַָָׁשעבֹודה

לעׂשֹות  היא הּכּונה ותכלית יׂשראל, ּבארץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָאֹו

מה  וזהּו .יתּבר לֹו לדירה ּכּולֹו העֹולם ְְְִִֵֶֶַָָָָאת

ּתנּובה, תבל  ּפני  ּומלאּו ּכ ֿ אחר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּובאפן  ּתבל, - העֹולם ּבכל נמׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשענין

ּבּדרּוׁשים  ּכמבֹואר ּדתנּובה, ּובאֹופן 15ׁשּומלאּו, ְְְְְִִֶֶַַָָָ

הּבינה, ספירת על וקאי ּתבּונה, אֹותּיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָּדתנּובה

ּדכל  נתינה, מּלׁשֹון ּבּה, ּתנּו אֹותּיֹות ּתנּובה ְְְְְְִִִַָָָָוגם

נֹותן  הּוא יפה ּבעין ׁשלמּות 16הּנֹותן ּדהינּו , ְְְְִֵֵֵַַַָָ

ְַַָָההמׁשכה.

LÈÂ ואּלה הּפרׁשה, ּתחלת עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מצרימה, הּבאים יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשמֹות

ּבּמדרׁש ׁש17ּדאיתא כּו'.על נקראּו ּגאּולתן ם ְְְְְִִִֵַַָָָָ

ּבתחילת  למצרים, ׁשּבאּו ּבעת ׁשּכבר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכלֹומר,

ירידה  הּכּונה, ּתכלית יׁשנּה אז ּכבר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּירידה,
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ועוד.)12 טז, נשא ועוד.)13תנחומא כב. לב, וישלח שעה"פ וראה הזהר. בשם – ב טו, להצ"צ לב,)14סהמ"צ וישלח

ועוד.)15כט. א. נד, פרשתנו א.)16תו"א נג, ה.)17ב"ב פ"א, שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם  Èc¯‰בריאת C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a12, להשראת ראוי כלי יהיה התחתון הזה עולם שדווקא ¿«¿ƒ

‰ÌÈË¯tהשכינה  ÏÎa ‡e‰ ‰¯Èc‰ ÔÈÚc גשמית שבדירה וכשם ¿ƒ¿««ƒ»¿»«¿»ƒ
שבה  פרט כל אלא כללי באופן למגורים ראוייה שהיא בכך די לא כפשוטה

את  למלא ומתאים ראוי להיות צריך

לדירה  הזה העולם בעשיית כך ייעודו,

ÔÈÚלאלוקות  ˜ÈtÒÓ BÈ‡ ,≈«¿ƒƒ¿«
¯˜ÈÚ‰Â L¯M‰ העובדה עצם «…∆¿»ƒ»

הדרגות  כל מושרשות מטה שלמטה

העיקר  הוא מטה הלמטה ,ודווקא
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡l‡∆»¿ƒ»ƒ¿«

‰„B·Ú‰'ה את האדם ÈË¯Ùaשל »¬»ƒ¿»≈
CÈLÓnL ‰Ó e‰ÊÂ .ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆«∆«¿ƒ
יעקב" ישרש "הבאים ואחרי הפסוק

Ï‡¯NÈ,אומר  Á¯Ùe ıÈˆÈ»ƒ»«ƒ¿»≈
·˜ÚÈ ˜¯ ‡Ï CLÓ „"ei‰nL∆≈«ƒ¿»…««¬…
Ï‡¯NÈ Ìb ‡l‡ ,·˜Ú „"eÈ -»≈∆»«ƒ¿»≈

L‡¯ ÈÏ ˙Bi˙B‡13, הראש והרי ƒƒ…
מהעקב  שיעור לאין Ì‚Âנעלה ,¿«

ÔBLlÓ14ÌÚ"ישראל" ˙È¯N Èk ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ
,ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ«»
מלכות  שררה, מלשון "שרית"

('ŒÏÚaושלטון  ˙È¯N ‰È‰iL ,∆ƒ¿∆»ƒ»««
'˙Èa‰ השולטÌÈ˜Ï‡a ( ««ƒ≈…ƒ

ÌÈL‡Â של ואפילו הזה עולם של «¬»ƒ
הקדושה  L·BkLהיפך ,'eÎÂ ,¿∆≈

Ì˙B‡ הקדושה לצד אותם ומעביר »
BÏ ‰¯È„Ï Ì˙B‡ ‰NBÚÂ¿∆»¿ƒ»

.C¯a˙Èƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚ Ìb ÌÓ‡ עשיית של »¿»«ƒ¿»∆

הפרטים  בכל לאלוקות "דירה"

הזה  ÈtÒÓ˜שבעולם BÈ‡ ,עדיין , ≈«¿ƒ
¯LÙ‡ Èk ייתכןBÊ ‰„B·ÚL ƒ∆¿»∆¬»

‰lÙz ÏL ˙Bn‡ '„a ‰È‰zƒ¿∆¿«∆¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡a B‡ ששייכים ¿∆∆ƒ¿»≈

עצמם  מצד גם ‰ÌÏBÚלקדושה ˙‡ ˙BNÚÏ ‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,¿«¿ƒ««»»ƒ«¬∆»»
BÏek ביותר הנחותים העולם חלקי את e‰ÊÂגם .C¯a˙È BÏ ‰¯È„Ï¿ƒ»ƒ¿»≈¿∆

CÈLÓnL ‰Ó הפסוקCkŒ¯Á‡ ופרח יציץ יעקב, ישרש "הבאים אחרי «∆«¿ƒ«««
Ê‰ישראל" ÔÈÚL ,‰·ez Ï·˙ Èt e‡ÏÓe העולם , 'כיבוש' של »¿¿≈≈≈¿»∆ƒ¿»∆

לקדושה e‡ÏÓeLוהעלאתו ÔÙ‡·e ,Ï·z - ÌÏBÚ‰ ÏÎa CLÓƒ¿»¿»»»≈≈¿…∆∆»¿
העולם  כל של המציאות כל את 'ממלאת' ישראל של עבודתם שהשפעת היינו

ÌÈLe¯caכולו  ¯‡B·Ók ,‰·e˙c ÔÙB‡·e החסידות 15, מאמרי ¿∆ƒ¿»«¿»«¿ƒ
È‡˜Â ,‰e·z ˙Bi˙B‡ ‰·e˙c והכוונה,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ ƒ¿»ƒ¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ»

העולם, את 'ממלאה' באלוקות זו נעלית ezובחינה ˙Bi˙B‡ ‰·ez Ì‚Â¿«¿»ƒ¿
Ô˙B ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰ ÏÎc ,‰È˙ ÔBLlÓ ,da16, מושג »ƒ¿¿ƒ»¿»«≈¿«ƒ»»≈

והמעשה  האמירה את לפרש ואפשר לחברו מתנה הנותן כי שמשמעו הלכתי

את  להרחיב מעוניין הנותן כי להניח יש מצומצם, במובן או רחב במובן שלו

של  מחיבה נובעת הנתינה (כי הנתינה

למקבל) eÓÏL˙הנותן eÈ‰c¿«¿¿≈
‰ÎLÓ‰‰ שיהיה בעולם, האלוקית ««¿»»

לאלוקות. מושלמת "דירה"

˙ÏÁz ÌÚ ‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«
Èa ˙BÓL ‰l‡Â ,‰L¯t‰«»»»¿≈∆¿¿≈
,‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»

‡˙È‡c מובאL¯„na17ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿»«
e‡¯˜ Ô˙Ïe‡b ÌL ישראל בני ≈¿»»ƒ¿¿

שמעון ראובן, והמדרש eÎ'.בשמות

אחד  כל של השם איך ומפרט הולך

לשונו: (וזה בגאולה קשור מהשבטים

עני  את ראיתי "ראה שנאמר "ראובן

אלוקים  "וישמע שם על שמעון עמי",

שנתחבר  שם על לוי נאקתם", את

הסנה, מתוך לצרתם הקדושֿברוךֿהוא

בצרה", אנכי "עמו שנאמר מה לקיים

 ֿ להקדושֿברוך שהודו שם על יהודה

ברוך  הקדוש להם שנתן ישכר הוא,

וביזת  מצרים ביזת שעבודם שכר הוא

יצאו  כן "ואחרי שנאמר מה לקיים הים

שהשכין  שם על זבולון גדול", ברכוש

בקרבם  שכינתו הקדושֿברוךֿהוא

ושכנתי  מקדש לי "ועשו שנאמר

המקדש  בית אלא זבולון ואין בתוכם"

מכון  לך זבול בית בניתי "בנה שנאמר

שם  על ובנימין עולמים", לשבתך

שם  על דן בכוח", נאדרי ה' "ימינך

אנכי  דן יעבודו אשר הגוי את "וגם

נפתלי  גדול", ברכוש יצאו כן ואחרי

להם  שנתן ומצוות תורה שם על

שם  על גד צופים", ונופת מדבש "ומתוקים בהם שכתוב הוא ברוך הקדוש

שהיו  שם על אשר גד", "כזרע שהוא הוא ברוך הקדוש שהאכילם המן

כי  הגויים כל אתכם "ואשרו דכתיב וגדולתן גאולתן שומעי כל אותן מאשרין

הוא  ברוך הקדוש שעתיד שם על יוסף צבאות", ה' אמר חפץ ארץ אתם תהיו

דכתיב  ממצרים אותם שגאל כשם הרשעה ממלכות ישראל את ולגאול להוסיף

הענין), וכל וגו'", ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום kL·¯"והיה  ,¯ÓBÏk¿«∆¿»
e‡aL ˙Úaישראל ‡Êבני ¯·k ,‰„È¯i‰ ˙ÏÈÁ˙a ,ÌÈ¯ˆÓÏ »≈∆»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»»

dLÈ של Ô˙Ïe‡bההשלמה ,‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È ,‰ek‰ ˙ÈÏÎz ∆¿»«¿ƒ««»»¿ƒ»∆¬ƒ»¿»»
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ׁשּגאּולה  ועד יׂשראל. ׁשל ּגאּולתן עלּיה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָצֹור

ׁשּלאחריֿזה, ּבּפרׁשה המבאר ּבאֹופן היא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹזֹו

גֹו' ראּיה 18וארא ּבבחינת ּגילּוי ּדֹומה 19, ּדאינּה , ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

לׁשמיעה  ּדלעתיד,20ראּיה הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו , ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב  ּבׂשר 21ּכמֹו כל וראּו ה' כבֹוד ונגלה ְְְְְִֶָָָָָָ

הּגילּוי  לפיכ ּדראּיה, ּבאֹופן ׁשּזהּו ּומּכיון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיחּדו.

מה  ּגם ּדזהּו ּדיקא. יחּדו ּבׁשוה, לכּולם ְְְְְֶֶַַַָָָָָהּוא

גֹו',22ּׁשּכתּוב  יׂשראל ּובני מׁשה יׁשיר אז ְְִִֵֵֶֶָָָָֹ

עד  יׂשראל וכל מׁשה עלֿידי נאמרה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשירה

אּמן  ׁשּבמעי עּוּברין אמרּו23אפילּו וכּולם , ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אז  ׁשּנאמר עד אחד) (ּובנּוסח ּביחד ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשירה

לעתידֿלבא  יהיה ועלּֿדרֿזה יחיד. לׁשֹון ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹיׁשיר

העׂשירית  יׁשיר 23ּבּׁשירה אז נאמר  זה על ׁשּגם , ֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל, ּובני ׁשר 24מׁשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּדלעתיד, הּׁשירה על ּדקאי יׁשיר, אּלא נאמר ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ּכּולם  ּדהינּו יחיד, ּבלׁשֹון זה יהיה אז ְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּגם

ּבתפילת  יֹום ּבכל זה ׁשאֹומרים ּובפרט ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָּבׁשוה.

אֹומרים  [ויׁש ּדזמרה ּפסּוקי לאחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָׁשחרית

והינּו ּדזמרה], ּדפסּוקי והּסֿהּכל הּסּיּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּזהּו

העֹולם, ּבעניני לעסֹוק לעֹולם הּירידה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלפני

לימּוד  לפני ואפילּו ארץ, ּדר מנהג ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהנהג

הּמדרׁש לבית הּכנסת מּבית ואחרּֿכ25הּתֹורה, , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

א ּבּתפּלה יׁשבּוצּדיקים 26מסימים לׁשמ יֹודּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ּבפֹועל, זה ׁשּיקּוים ויהיֿרצֹון .ּפני את ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָיׁשרים

מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ,ּפני את יׁשרים יׁשבּו לׁשמ יֹודּו צּדיקים א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבבנין
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ב.)18 ועוד.)19יד, וארא, ר"פ תו"א ט.)20ראה יט, יתרו מכילתא ובכ"מ.)21ראה ב. יז, צו לקו"ת וראה ה. מ, ישעי'

א.)22 טו, שם.)23בשלח בשלח מכילתא שם.)24ראה בשלח פירש"י ב. צא, ברכות.)25סנהדרין סוף תהלים )26ראה

וש"נ. לעיל). (נדפס שעברה דשבת יעקב ויחי סד"ה גם וראה יד. קמ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ÏL"ה"שורש ישנו התחתונות שבמדרגות לעיל לאמור בדומה ∆ƒ¿»≈

העליונות  המדרגות של ÔÙB‡aוה"עיקר" ‡È‰ BÊ ‰Ïe‡bL „ÚÂ .¿«∆¿»ƒ¿∆
'B‚ ‡¯‡Â ,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ‰L¯ta ¯‡·Ó‰18˙ÈÁ·a ÈeÏÈb , «¿…»«»»»∆¿«¬≈∆»≈»ƒƒ¿ƒ«

‰i‡¯19‰ÚÈÓLÏ ‰i‡¯ ‰ÓBc dÈ‡c נעלית ,20, הראייה אלא ¿ƒ»¿≈»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
דווקא  ובראיה יותר הרבה מהשמיעה

בנפש  עמוק ונתפסים נקלטים הדברים

בשמיעה מאשר יותר ∆∆e‰fLהרבה
,„È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰ ÔÎBz יהיה שאז ∆«ƒƒ¿»ƒ

ונתפס  שנקלט שבאופן אלוקות גילוי

e˙kL·בראייה  BÓk21‰Ï‚Â ¿∆»¿ƒ¿»
.ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰ „B·Î¿¿»»»»«¿»
,‰i‡¯c ÔÙB‡a e‰fL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¿∆ƒ¿ƒ»
ÌÏeÎÏ ‡e‰ ÈeÏÈb‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«ƒ¿»

‡˜Èc ÂcÁÈ ,‰ÂLa בשמיעה כי ¿»∆«¿»»¿»
חילוקי  יש והשגה הבנה שעניינה

רואים  כולם בראייה אבל דרגות

e˙kM·בשווה  ‰Ó Ìb e‰Êc .22 ¿∆««∆»
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡»»ƒ…∆¿≈ƒ¿»≈

BÊ ‰¯ÈML ,'B‚,"ישיר "אז של ∆ƒ»
הים  È„ÈŒÏÚשירת ‰¯Ó‡ ,∆∆¿»«¿≈

eÏÈÙ‡ „Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‰LÓ…∆¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
Ôn‡ ÈÚÓaL ÔÈ¯aeÚ23ÌÏeÎÂ , »ƒ∆ƒ¿≈ƒ»¿»

ÁÒe·e) „ÁÈa ‰¯ÈM‰ e¯Ó‡»¿«ƒ»¿««¿«
¯ÈLÈ Ê‡ ¯Ó‡pL „Ú („Á‡∆»«∆∆¡«»»ƒ

„ÈÁÈ ÔBLÏ מפני הוא זה וכל ¿»ƒ
אלוקות  גילוי על נאמרה שהשירה

את  ישראל ("וירא ראייה של באופן

בו  שווים שכולם הגדולה...) היד

זה  על בשירה מתאחדים .וממילא
Œ„È˙ÚÏ ‰È‰È ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ

˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯ÈMa ‡·Ï23, »…«ƒ»»¬ƒƒ
¯ÈLÈ Ê‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ÌbL∆««∆∆¡«»»ƒ
¯Ó‡Ók ,Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯24¯Ó‡ ‡Ï ¯L «≈«»…∆¡«
,¯ÈLÈ ‡l‡ אז" הלשון ומדיוק ∆»»ƒ

לומדים עתיד, בלשון ≈«¿È‡˜cישיר",

‡Êשהכוונה ÌbL ,„È˙ÚÏc ‰¯ÈM‰ ÏÚ שתהיה העשירית בשירה ««ƒ»ƒ¿»ƒ∆«»
השלימה  הגאולה על שירה לבוא, ÈÁÈ„,לעתיד ÔBLÏa ‰Ê ‰È‰È ,ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ

‰Ê ÌÈ¯ÓB‡L Ë¯Ù·e .‰ÂLa ÌÏek eÈ‰c"ישיר "אז שירת את ¿«¿»¿»∆ƒ¿»∆¿ƒ∆
LÈÂ] ‰¯ÓÊc È˜eÒt È¯Á‡Ï ˙È¯ÁL ˙ÏÈÙ˙a ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿ƒ««¬ƒ¿«¬≈¿≈¿ƒ¿»¿≈

e‰fL ÌÈ¯ÓB‡ השירהÌeiq‰ ¿ƒ∆∆«ƒ
,[‰¯ÓÊc È˜eÒÙc Ïk‰ŒCq‰Â¿«««…ƒ¿≈¿ƒ¿»

eÈ‰Â היום ÈÙÏבתחילת ¿«¿ƒ¿≈
‰„È¯i‰ האדם ÌÏBÚÏשל «¿ƒ»»»

‚‰‰ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˜BÒÚÏ«¬¿ƒ¿¿≈»»«¿≈
,ı¯‡ C¯c ‚‰Ó Ì‰a שהרי »∆ƒ¿«∆∆∆∆

בענייני  העיסוק כל לפני היא התפילה

eÓÈÏ„העולם ÈÙÏ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈ƒ
,‰¯Bz‰ ז"ל חכמינו הורו שהרי «»

הוא  בבוקר העבודה ≈ÈaÓƒ˙שסדר
˙Òk‰ התפילה È·Ï˙מקום «¿∆∆¿≈

L¯„n‰25 שיש הרי התורה, מקום «ƒ¿»
פסוקי  כולל התפילה, את להקדים

העולם, בענייני לעיסוק רק לא דזמרה,

התורה  ללימוד אפילו Œ¯Á‡Âאלא ,¿««
C‡ ‰lÙza ÌÈÓÈÒÓ Ck26 «¿«¿ƒ«¿ƒ»«

e·LÈ EÓLÏ e„BÈ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿∆≈¿
EÈt ˙‡ ÌÈ¯LÈ על שמדבר פסוק ¿»ƒ∆»∆

ה' פני מול אל 'ישבו' כאשר הגאולה,

בגלוי. אלוקות ויראו

‰Ê ÌÈe˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ תוכן ƒƒ»∆¿«∆
התפילה  את מסיימים שבו הפסוק

ÌÈ˜Ècˆ C‡ ‰È‰iL ,ÏÚBÙa¿«∆ƒ¿∆««ƒƒ
˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ EÓLÏ e„BÈƒ¿∆≈¿¿»ƒ∆
,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,EÈt»∆ƒ¿≈»¿»≈«»
,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ·a¿ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Ó·eƒ¿≈»¿»≈«»
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.`"ypz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn .c"qa
וספר ‡ פרשת שבהתחלת הראשון בפסוק .

מצרימה  הבאים ישראל בני שמות "ואלה – שמות
דיוקים, כמה יש – באו" וביתו איש יעקב את

ומהם:

" לומר mi`adא) מתאים הוה, לשון מצרימה",
mixvnl mz`ia onfa ויגש בפרשת שכתוב כמו –1

"e`eaie שמות ואלה אתו.. זרעו וכל יעקב מצרימה
ישראל מהֿשאיןֿכן mi`adבני מצרימה";

כבר  נמצאים ישראל כשבני שמות, ספר בהתחלת
[אלא רבים ימים xtqneבמצרים xfeg aezkdy

להמשך  (כהקדמה למצרים בואם עלֿדבר (בקיצור)
אודות  ובעיקר, מצרים, שעבוד אודות הסיפור

ממצרים  בלשון 2הגאולה לומר יותר מתאים – [(
אשר ישראל בני שמות "ואלה מצרימה",e`aעבר,

וביתו "איש הכתוב "?e`aכבסיום

"ואלה  נאמר הפסוק שבהתחלת הטעם מהו ב)
בני מצרימה",l`xyiשמות הפסוק jyndaeהבאים

"את נאמר דוקא?awriעצמו יעקב – "

– הכתובים לשון לשינוי הטעם מהו ג)
מצרימה "הבאים נאמר ויגש awriשבפרשת

מצרימה "הבאים נאמר ובפרשתנו `zובניו",
יעקב"?

·" הלשון דיוק בביאור .mi`ad– מצרימה"
במדרש  :3איתא

ימים  והלא באים, היום וכי מצרימה, "הבאים
זמן  כל אלא, למצרים? משבאו להם היו רבים
מצרים, של משוי להם היה לא קיים היה שיוסף

כתיב לפיכך משוי, עליהם נתנו יוסף ,mi`adמת
meiכאילו eze`."למצרים נכנסו

בעבודת  וההוראה להלימוד בנוגע ביאור וצריך
האדם:

נצחית" היא "התורה – יום 4ובהקדמה ו"בכל ,

חדשים" בעיניך בזמן 5יהיו יתירה ובהדגשה ,
"צריכים  שאז בציבור, בתורה זו פרשה שקורין

zeigl זו שבפרשה הענינים עם "6.

והשייכות  הקשר להבין צריך ועלֿפיֿזה
("כאילוmi`adד" meiמצרימה" eze` נכנסו

`dlלמצרים") epinil:

ז"ל  חכמינו שבדברי הסימנים כל שלפי כיון
אנו zelbdעומדים onf seqa כל "כלו שכבר לאחרי ,

כ"ק 7הקיצין" של ובלשונו תשובה, עשו וכבר ,
שנים) עשרות (לפני דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
"צחצוח  גם העבודה, עניני כל את סיימו שכבר

הכן 8הכפתורים" ("עמדו מוכנים ועומדים ,
צדקנו  משיח פני לקבל הפירוש,9כולכם") מהו –
ד" מהענין וההוראה מצרימה",mi`adהלימוד

eze`eqpkp"כאילו mei כשעומדים למצרים"
ממצרים?! להיציאה ממש בסמיכות

ד"ואלה ‚ הענין בכללות הביאור בהקדם ויובן .
הוא זה שפסוק ישראל", בני דספר dgiztdשמות

והן  חומש, ספרי ד' (הן שלאחריו והספרים שמות
שבכתב  דתורה קודש ספרי כ"ד סיפור 10כל – (

של הימים) (דברי l`xyiחייהם ipa בקיום ועבודתם
ומצוות  :11התורה

שלאחריו) (והספרים שמות ספר שבין החילוק
חייהם  סיפור הוא בראשית שספר – בראשית לספר

של ויעקב zea`dועבודתם יצחק אברהם ,12,
הישר" "ספר בשמו: אברהם 13כמודגש ספר "זה ,
ישרים" שנקראו ויעקב מתחיל 14יצחק זה ולאחרי ;
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וֿח.1) מו,
(2– שמות ספר דכל התוכן היא ממצרים שהגאולה להעיר,

ה: פ"ג, ב"ר וראה פקודי). ס"פ (רמב"ן הגאולה" "ספר שנקרא
מאפילה  ישראל יצאו שבו שמות, ואלה ספר כנגד אור "ויהי

לאורה".
ג.3) שם תנחומא ד). (פ"א, פרשתנו ריש שמו"ר
היא 4) נצחית "התורה פרשתנו: ריש תו"ח וראה רפי"ז. תניא

דור". ובכל זמן בכל ומדברת

ועוד.5) טז. כו, תבוא פרש"י
ובכ"מ.6) חשון. ב' יום" "היום
ב.7) צז, סנהדרין
תרפ"ט.8) שמח"ת שיחת
ובכ"מ.9) טבת. ט"ו יום" "היום ראה

תענית 10) (ראה באורייתא" רמיזא דלא מידי ש"ליכא וכיון
אפילו  דתושבע"פ, הענינים כל כולל ה"ז – א) רכא, זח"ג א. ט,

הדורות. כל בסוף לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה
שרה 11) חיי ואילך. ד פד, לך לך תו"ח ראה – לקמן בהבא

א'שעד. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. א קלה,
שאירע 12) מה "כל יוסף", יעקב תולדות "אלה – יוסף וכן

יוסף  שע"י כידוע ובפירש"י), ב לז, (וישב ליוסף" אירע ליעקב
ע' חט"ו לקו"ש (ראה למטה יעקב של עניניו ומתגלים נמשכים

וש"נ). .436
יח.13) א, ש"ב
עה"פ.14) בפרש"י הובא א. כה, ע"ז



ט l`xyi gxte uivi awri yxyi mi`ad

ׁשּגאּולה  ועד יׂשראל. ׁשל ּגאּולתן עלּיה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָצֹור

ׁשּלאחריֿזה, ּבּפרׁשה המבאר ּבאֹופן היא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹזֹו

גֹו' ראּיה 18וארא ּבבחינת ּגילּוי ּדֹומה 19, ּדאינּה , ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

לׁשמיעה  ּדלעתיד,20ראּיה הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו , ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב  ּבׂשר 21ּכמֹו כל וראּו ה' כבֹוד ונגלה ְְְְְִֶָָָָָָ

הּגילּוי  לפיכ ּדראּיה, ּבאֹופן ׁשּזהּו ּומּכיון ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיחּדו.

מה  ּגם ּדזהּו ּדיקא. יחּדו ּבׁשוה, לכּולם ְְְְְֶֶַַַָָָָָהּוא

גֹו',22ּׁשּכתּוב  יׂשראל ּובני מׁשה יׁשיר אז ְְִִֵֵֶֶָָָָֹ

עד  יׂשראל וכל מׁשה עלֿידי נאמרה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשירה

אּמן  ׁשּבמעי עּוּברין אמרּו23אפילּו וכּולם , ְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אז  ׁשּנאמר עד אחד) (ּובנּוסח ּביחד ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשירה

לעתידֿלבא  יהיה ועלּֿדרֿזה יחיד. לׁשֹון ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹיׁשיר

העׂשירית  יׁשיר 23ּבּׁשירה אז נאמר  זה על ׁשּגם , ֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יׂשראל, ּובני ׁשר 24מׁשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּדלעתיד, הּׁשירה על ּדקאי יׁשיר, אּלא נאמר ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ּכּולם  ּדהינּו יחיד, ּבלׁשֹון זה יהיה אז ְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּגם

ּבתפילת  יֹום ּבכל זה ׁשאֹומרים ּובפרט ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָּבׁשוה.

אֹומרים  [ויׁש ּדזמרה ּפסּוקי לאחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָׁשחרית

והינּו ּדזמרה], ּדפסּוקי והּסֿהּכל הּסּיּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּזהּו

העֹולם, ּבעניני לעסֹוק לעֹולם הּירידה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלפני

לימּוד  לפני ואפילּו ארץ, ּדר מנהג ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהנהג

הּמדרׁש לבית הּכנסת מּבית ואחרּֿכ25הּתֹורה, , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

א ּבּתפּלה יׁשבּוצּדיקים 26מסימים לׁשמ יֹודּו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ּבפֹועל, זה ׁשּיקּוים ויהיֿרצֹון .ּפני את ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָיׁשרים

מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ,ּפני את יׁשרים יׁשבּו לׁשמ יֹודּו צּדיקים א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבבנין
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ב.)18 ועוד.)19יד, וארא, ר"פ תו"א ט.)20ראה יט, יתרו מכילתא ובכ"מ.)21ראה ב. יז, צו לקו"ת וראה ה. מ, ישעי'

א.)22 טו, שם.)23בשלח בשלח מכילתא שם.)24ראה בשלח פירש"י ב. צא, ברכות.)25סנהדרין סוף תהלים )26ראה

וש"נ. לעיל). (נדפס שעברה דשבת יעקב ויחי סד"ה גם וראה יד. קמ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ÏL"ה"שורש ישנו התחתונות שבמדרגות לעיל לאמור בדומה ∆ƒ¿»≈

העליונות  המדרגות של ÔÙB‡aוה"עיקר" ‡È‰ BÊ ‰Ïe‡bL „ÚÂ .¿«∆¿»ƒ¿∆
'B‚ ‡¯‡Â ,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ‰L¯ta ¯‡·Ó‰18˙ÈÁ·a ÈeÏÈb , «¿…»«»»»∆¿«¬≈∆»≈»ƒƒ¿ƒ«

‰i‡¯19‰ÚÈÓLÏ ‰i‡¯ ‰ÓBc dÈ‡c נעלית ,20, הראייה אלא ¿ƒ»¿≈»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
דווקא  ובראיה יותר הרבה מהשמיעה

בנפש  עמוק ונתפסים נקלטים הדברים

בשמיעה מאשר יותר ∆∆e‰fLהרבה
,„È˙ÚÏc ÈeÏÈb‰ ÔÎBz יהיה שאז ∆«ƒƒ¿»ƒ

ונתפס  שנקלט שבאופן אלוקות גילוי

e˙kL·בראייה  BÓk21‰Ï‚Â ¿∆»¿ƒ¿»
.ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â '‰ „B·Î¿¿»»»»«¿»
,‰i‡¯c ÔÙB‡a e‰fL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¿∆ƒ¿ƒ»
ÌÏeÎÏ ‡e‰ ÈeÏÈb‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«ƒ¿»

‡˜Èc ÂcÁÈ ,‰ÂLa בשמיעה כי ¿»∆«¿»»¿»
חילוקי  יש והשגה הבנה שעניינה

רואים  כולם בראייה אבל דרגות

e˙kM·בשווה  ‰Ó Ìb e‰Êc .22 ¿∆««∆»
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡»»ƒ…∆¿≈ƒ¿»≈

BÊ ‰¯ÈML ,'B‚,"ישיר "אז של ∆ƒ»
הים  È„ÈŒÏÚשירת ‰¯Ó‡ ,∆∆¿»«¿≈

eÏÈÙ‡ „Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‰LÓ…∆¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
Ôn‡ ÈÚÓaL ÔÈ¯aeÚ23ÌÏeÎÂ , »ƒ∆ƒ¿≈ƒ»¿»

ÁÒe·e) „ÁÈa ‰¯ÈM‰ e¯Ó‡»¿«ƒ»¿««¿«
¯ÈLÈ Ê‡ ¯Ó‡pL „Ú („Á‡∆»«∆∆¡«»»ƒ

„ÈÁÈ ÔBLÏ מפני הוא זה וכל ¿»ƒ
אלוקות  גילוי על נאמרה שהשירה

את  ישראל ("וירא ראייה של באופן

בו  שווים שכולם הגדולה...) היד

זה  על בשירה מתאחדים .וממילא
Œ„È˙ÚÏ ‰È‰È ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ

˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯ÈMa ‡·Ï23, »…«ƒ»»¬ƒƒ
¯ÈLÈ Ê‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ÌbL∆««∆∆¡«»»ƒ
¯Ó‡Ók ,Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯24¯Ó‡ ‡Ï ¯L «≈«»…∆¡«
,¯ÈLÈ ‡l‡ אז" הלשון ומדיוק ∆»»ƒ

לומדים עתיד, בלשון ≈«¿È‡˜cישיר",

‡Êשהכוונה ÌbL ,„È˙ÚÏc ‰¯ÈM‰ ÏÚ שתהיה העשירית בשירה ««ƒ»ƒ¿»ƒ∆«»
השלימה  הגאולה על שירה לבוא, ÈÁÈ„,לעתיד ÔBLÏa ‰Ê ‰È‰È ,ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ

‰Ê ÌÈ¯ÓB‡L Ë¯Ù·e .‰ÂLa ÌÏek eÈ‰c"ישיר "אז שירת את ¿«¿»¿»∆ƒ¿»∆¿ƒ∆
LÈÂ] ‰¯ÓÊc È˜eÒt È¯Á‡Ï ˙È¯ÁL ˙ÏÈÙ˙a ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿ƒ««¬ƒ¿«¬≈¿≈¿ƒ¿»¿≈

e‰fL ÌÈ¯ÓB‡ השירהÌeiq‰ ¿ƒ∆∆«ƒ
,[‰¯ÓÊc È˜eÒÙc Ïk‰ŒCq‰Â¿«««…ƒ¿≈¿ƒ¿»

eÈ‰Â היום ÈÙÏבתחילת ¿«¿ƒ¿≈
‰„È¯i‰ האדם ÌÏBÚÏשל «¿ƒ»»»

‚‰‰ ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˜BÒÚÏ«¬¿ƒ¿¿≈»»«¿≈
,ı¯‡ C¯c ‚‰Ó Ì‰a שהרי »∆ƒ¿«∆∆∆∆

בענייני  העיסוק כל לפני היא התפילה

eÓÈÏ„העולם ÈÙÏ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈ƒ
,‰¯Bz‰ ז"ל חכמינו הורו שהרי «»

הוא  בבוקר העבודה ≈ÈaÓƒ˙שסדר
˙Òk‰ התפילה È·Ï˙מקום «¿∆∆¿≈

L¯„n‰25 שיש הרי התורה, מקום «ƒ¿»
פסוקי  כולל התפילה, את להקדים

העולם, בענייני לעיסוק רק לא דזמרה,

התורה  ללימוד אפילו Œ¯Á‡Âאלא ,¿««
C‡ ‰lÙza ÌÈÓÈÒÓ Ck26 «¿«¿ƒ«¿ƒ»«

e·LÈ EÓLÏ e„BÈ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿∆≈¿
EÈt ˙‡ ÌÈ¯LÈ על שמדבר פסוק ¿»ƒ∆»∆

ה' פני מול אל 'ישבו' כאשר הגאולה,

בגלוי. אלוקות ויראו

‰Ê ÌÈe˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ תוכן ƒƒ»∆¿«∆
התפילה  את מסיימים שבו הפסוק

ÌÈ˜Ècˆ C‡ ‰È‰iL ,ÏÚBÙa¿«∆ƒ¿∆««ƒƒ
˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ EÓLÏ e„BÈƒ¿∆≈¿¿»ƒ∆
,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,EÈt»∆ƒ¿≈»¿»≈«»
,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ·a¿ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Ó·eƒ¿≈»¿»≈«»
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.`"ypz'd zah h"i ,zeny zyxt zay zegiyn .c"qa
וספר ‡ פרשת שבהתחלת הראשון בפסוק .

מצרימה  הבאים ישראל בני שמות "ואלה – שמות
דיוקים, כמה יש – באו" וביתו איש יעקב את

ומהם:

" לומר mi`adא) מתאים הוה, לשון מצרימה",
mixvnl mz`ia onfa ויגש בפרשת שכתוב כמו –1

"e`eaie שמות ואלה אתו.. זרעו וכל יעקב מצרימה
ישראל מהֿשאיןֿכן mi`adבני מצרימה";

כבר  נמצאים ישראל כשבני שמות, ספר בהתחלת
[אלא רבים ימים xtqneבמצרים xfeg aezkdy

להמשך  (כהקדמה למצרים בואם עלֿדבר (בקיצור)
אודות  ובעיקר, מצרים, שעבוד אודות הסיפור

ממצרים  בלשון 2הגאולה לומר יותר מתאים – [(
אשר ישראל בני שמות "ואלה מצרימה",e`aעבר,

וביתו "איש הכתוב "?e`aכבסיום

"ואלה  נאמר הפסוק שבהתחלת הטעם מהו ב)
בני מצרימה",l`xyiשמות הפסוק jyndaeהבאים

"את נאמר דוקא?awriעצמו יעקב – "

– הכתובים לשון לשינוי הטעם מהו ג)
מצרימה "הבאים נאמר ויגש awriשבפרשת

מצרימה "הבאים נאמר ובפרשתנו `zובניו",
יעקב"?

·" הלשון דיוק בביאור .mi`ad– מצרימה"
במדרש  :3איתא

ימים  והלא באים, היום וכי מצרימה, "הבאים
זמן  כל אלא, למצרים? משבאו להם היו רבים
מצרים, של משוי להם היה לא קיים היה שיוסף

כתיב לפיכך משוי, עליהם נתנו יוסף ,mi`adמת
meiכאילו eze`."למצרים נכנסו

בעבודת  וההוראה להלימוד בנוגע ביאור וצריך
האדם:

נצחית" היא "התורה – יום 4ובהקדמה ו"בכל ,

חדשים" בעיניך בזמן 5יהיו יתירה ובהדגשה ,
"צריכים  שאז בציבור, בתורה זו פרשה שקורין

zeigl זו שבפרשה הענינים עם "6.

והשייכות  הקשר להבין צריך ועלֿפיֿזה
("כאילוmi`adד" meiמצרימה" eze` נכנסו

`dlלמצרים") epinil:

ז"ל  חכמינו שבדברי הסימנים כל שלפי כיון
אנו zelbdעומדים onf seqa כל "כלו שכבר לאחרי ,

כ"ק 7הקיצין" של ובלשונו תשובה, עשו וכבר ,
שנים) עשרות (לפני דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
"צחצוח  גם העבודה, עניני כל את סיימו שכבר

הכן 8הכפתורים" ("עמדו מוכנים ועומדים ,
צדקנו  משיח פני לקבל הפירוש,9כולכם") מהו –
ד" מהענין וההוראה מצרימה",mi`adהלימוד

eze`eqpkp"כאילו mei כשעומדים למצרים"
ממצרים?! להיציאה ממש בסמיכות

ד"ואלה ‚ הענין בכללות הביאור בהקדם ויובן .
הוא זה שפסוק ישראל", בני דספר dgiztdשמות

והן  חומש, ספרי ד' (הן שלאחריו והספרים שמות
שבכתב  דתורה קודש ספרי כ"ד סיפור 10כל – (

של הימים) (דברי l`xyiחייהם ipa בקיום ועבודתם
ומצוות  :11התורה

שלאחריו) (והספרים שמות ספר שבין החילוק
חייהם  סיפור הוא בראשית שספר – בראשית לספר

של ויעקב zea`dועבודתם יצחק אברהם ,12,
הישר" "ספר בשמו: אברהם 13כמודגש ספר "זה ,
ישרים" שנקראו ויעקב מתחיל 14יצחק זה ולאחרי ;
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וֿח.1) מו,
(2– שמות ספר דכל התוכן היא ממצרים שהגאולה להעיר,

ה: פ"ג, ב"ר וראה פקודי). ס"פ (רמב"ן הגאולה" "ספר שנקרא
מאפילה  ישראל יצאו שבו שמות, ואלה ספר כנגד אור "ויהי

לאורה".
ג.3) שם תנחומא ד). (פ"א, פרשתנו ריש שמו"ר
היא 4) נצחית "התורה פרשתנו: ריש תו"ח וראה רפי"ז. תניא

דור". ובכל זמן בכל ומדברת

ועוד.5) טז. כו, תבוא פרש"י
ובכ"מ.6) חשון. ב' יום" "היום
ב.7) צז, סנהדרין
תרפ"ט.8) שמח"ת שיחת
ובכ"מ.9) טבת. ט"ו יום" "היום ראה

תענית 10) (ראה באורייתא" רמיזא דלא מידי ש"ליכא וכיון
אפילו  דתושבע"פ, הענינים כל כולל ה"ז – א) רכא, זח"ג א. ט,

הדורות. כל בסוף לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה
שרה 11) חיי ואילך. ד פד, לך לך תו"ח ראה – לקמן בהבא

א'שעד. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. א קלה,
שאירע 12) מה "כל יוסף", יעקב תולדות "אלה – יוסף וכן

יוסף  שע"י כידוע ובפירש"י), ב לז, (וישב ליוסף" אירע ליעקב
ע' חט"ו לקו"ש (ראה למטה יעקב של עניניו ומתגלים נמשכים

וש"נ). .436
יח.13) א, ש"ב
עה"פ.14) בפרש"י הובא א. כה, ע"ז



ypz'd"`י zah h"i ,zeny t"y zgiyn

שמות "ואלה שמות, סיפור ipaספר – ישראל"
של ועבודתם של mipadחייהם בדרכם שממשיכים ,

האבות, של והנתינתֿכח ההוראה עלֿפי האבות,
לבנים" סימן אבות .15"מעשה

בראשית  ספר דהקדמת הטעם מובן ועלֿפיֿזה
ספר  הן התורה ש"עיקר אף הספרים, שאר לפני
בפירוש  ומספר שכותב הספרים ושאר שמות
"סיפור  (שעיקרו זה שספר "לפי – המצוות" מעשה
קורותם") וכל מעשיהם בפרטי האבות.. תולדות

ה  oey`xdהוא yxy בספרים שנכתבו המצוות לכל
המצוות  כל לקיום שהנתינתֿכח כיון האחרים",
האבות  מעשה עלֿידי היא הספרים שבשאר
הישר", "ספר בשם נקרא ולכן בראשית, שבספר
המצוות  לכל והמקור הכולל שם שהוא "מפני
היושר  דרכי שנקראו שאחריו, בספרים הכתובים

שכתוב  כמו ה'"16והאמת, דרכי ישרים .17כי

ביאור:„ ליתר .
בראשית) (בספר האבות שעבודת אףֿעלֿפי
שמות  (בספר הבנים ועבודת מתןֿתורה, לפני היתה
לאחרי  היא ככולה רובה שלאחריֿזה) והספרים

הקדמה  שהיתה מצרים ,19ל)מתןֿתורה 18(יציאת
ואמר  ראשונה, גזירה (הקב"ה) "בטל שאז
ירדו  והעליונים לעליונים יעלו התחתונים

התורה 20לתחתונים" דקיום העבודה שעלֿידי ,
למטה, הקדושה וגילוי המשכת נעשה ומצוות
חפצא  נעשים שבעולם הגשמיים שהדברים

מתןֿתורה) לפני (מהֿשאיןֿכן הרי,21דקדושה –
למטה) הקדושה (המשכת דמתןֿתורה החידוש
דעבודת  וההכנה ההקדמה לאחרי נעשה גופא

המרכבה" הן הן "האבות אשר ,22האבות,

בבחינת  היו התחתון בעולםֿהזה שבהיותם
נקראו  ולכן למעלה, כמו להקב"ה "מרכבה"
שהוא  כמו למטה שנמשך ישר קו כמו "ישרים",

שינוי) (ללא ועלֿידיֿזה23למעלה ,epikd כל את
ב  הבנים dhnlעבודת zewl` zkynd התורה בקיום

מתןֿתורה. לאחרי ומצוות

(רק) היא האבות שעבודת gkÎzpizpeאלא, dpkd
שבעבודת  והחידוש למטה, הקדושה להמשכת

ב  הוא האבות עבודת לגבי lretaהבנים dceard,
רק לא למטה,zexyt`dהיינו, הקדושה להמשכת

למטה הקדושה המשכת עלֿידי lretaאלא אשר ,
כך,lretaהעבודה כדי עד גדול, הכי עילוי ניתוסף

– ההשתלשלות סדר כל בריאת היתה זה שבשביל
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקב"ה ,24נתאווה

יתברך לו דירה תהיה התחתון lretaשמציאות
ielbae25.

שלאחריֿזה  והספרים שמות שספר מובן ומזה
כמו הם הבנים) xe`iae(עבודת yexit לספר

האבות) (עבודת ובדוגמת 26בראשית עלֿדרך –
שבעלֿפה  תורה לחכמה, דבינה והביאור הפירוש

שבכתב  x`ale–27לתורה yxtl העבודה אופן
למטה אלקות ynnדהמשכת lreta.
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ו.15) יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
שם. תו"ח גם וראה

בסופו.16) הושע
שם.17) תו"ח
ממצרים 18) העם את "בהוציאך יב) (ג, בפרשתנו כמ"ש

הזה". ההר על האלקים את תעבדון
במנחה)19) לקרוא (שמתחילים וארא בר"פ הכתוב ובלשון

ה' ושמי שדֿי באֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל "וארא –
היינו, ה'", אני ישראל לבני אמור לכן .. להם נודעתי  לא

ל" כיֿאם לאמיתתו, הוי' שם נתגלה לא ישראל",ipaשלהאבות
במתןֿתורה  נתחדש לאמיתתו הוי' שם שגילוי כיון דוקא, לבנים

ובכ"מ). פרשתנו. ריש תו"א בארוכה (ראה
ג.20) פי"ב, שמו"ר טו. וארא, תנחומא
ועוד.21) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה
רפל"ד.22) פכ"ג. תניא וראה ועוד. ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ובכ"מ.

שמדתו 23) שבאבות"), ("בחור ליעקב בנוגע יתירה ובהדגשה
התיכון  בריח ש"נקרא – ליעקב") אמת ("תתן האמת מדת
כל  סוף עד ומדרגות המעלות מרום הקצה, אל הקצה מן המבריח
שהיא  האמצעית נקודה תוך מבריח ומדרגה מעלה ובכל דרגין,
אגה"ק  שם וראה ספי"ג. (תניא כו'" שלה אמת מדת ובחי' נקודת

ובכ"מ). ס"ו.
ובכ"מ.24) רפל"ו. תניא טז. נשא תנחומא ראה
כח 25) אין למעלה הרי בפועל, העבודה לולי שגם י"ל ואולי

ונת' הובא פ"ג. הצחצחות) (שער יא שער פרדס (ראה פועל חסר
ובכ"מ). פי"א. אלקות האמנת מצות להצ"צ בסה"מ

שם 26) תער"ב המשך – ובארוכה שם. שרה חיי תו"ח ראה
(הבירור  מעלת – פרשתנו ריש ואוה"ת תו"א גם (וראה

תושב  על "כ).ד)תושבע"פ
טבת 27) לכ'* שמות דפרשת והשייכות הקשר לבאר יש עפ"ז

זו  ובשנה שמות, פ' משבת שמתברך או שמות דפ' בשבוע (שחל
(ראה  ז"ל דהרמב"ם ההילולא יום שמות), ש"פ במוצאי חל
תורה**, "משנה העיקרי שחיבורו – וש"נ) .26 ע' חכ"ו לקו"ש

בזה קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה קורא שאדם rceieלפי

(*y"dy z"ewl d`x) xzk `ixhniba ± mixyr extqne ,xzk z"x
uawn" ,"dxez dpyn" xeaigl zekiiydn xirdle .(n"kae .b ,dl
`ed ,xzkd 'iga ,oeilrd oevx ieliby ± "dlek dtÎlray dxezl

.(h"kq w"db` `ipz d`x) `wec t"rayeza
(**meiqa dfl (t"kr `cecgl) fnxle l"ic ± "dwfgd ci" (mb) `xwpe

(mixvn) zelbdn d`ividy ± "mglyi dwfg cia ik" :zeny zyxt
zeilbd oi`" (b ,f"t x"wie) l"fx`nk ,"dwfgd ci" cenil zekfa `id
epzi ik mb xn`py ,(zeweqt zekld) zeipynd zekfa `l` zeqpkzn

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

הבנים‰ של לעבודתם וה"פתיחה" .`iadl
lreta אלקות ב)המשכת האבות של (הנתינתֿכח

– שמות (ופרשת) ספר בהתחלת היא למטה,
יעקב  את מצרימה הבאים ישראל בני שמות "ואלה

באו": וביתו איש
אלקות  והמשכת בגילוי הבנים של עבודתם

dhnlבאים" זה שבשביל ,dnixvn שאין (תחתון "
בהם  שניכר עלֿידיֿזה – היא ממנו), למטה תחתון

" ואומר באצבעו (מראה "בני `dlבגלוי שהם ("
l`xyiשל בנים ,"zea`d"שבאבות ל"בחור עד ,28,

"וכ  המעלה) (בשם שנקרא ".l`xyiפי

בזה: וההסברה

"כי שם על הוא – אלקים zixy"ישראל" עם
ותוכל" אנשים "ישראל"29ועם – מזה ויתירה ,

" y`xאותיות il"30 של כביכול ה"ראש" בחינת ,
ראש  בחינת להקב"ה נעשים ש"הם הקב"ה,

הראש 31כביכול" מבחינת גם למעלה להיותם ,
"הגוף" כחלק ורצון) חכמה והגולגלת, (המוח
("ישראל  ממש חד היא שמציאותם כיון דהקב"ה,

חד" כולא עם32וקודשאֿבריךֿהוא (ezenvre ezedn

jxazi הכתוב ובלשון מהראש), wlg"33(שלמעלה
lrnn dwl` הזקן ומפרש)34(ורבינו ",ynnמבאר

" תופסmvrdאשר תופס ewlgaכשאתה אתה
eleka"35.

ד" שבדרגא מקום l`xyiומובן, נתינת אין "
"מצרים" והגבלה, מדידה – "מצרימה" להירידה

leabeמלשון xvin של מצב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
zelb על נקראו המלכיות ("כל כפשוטו "מצרים" ,

שהם שם על מצרים כיון 36כו'"zexivnשם – (
א zixyש" ֿ עם (ועלֿאחתֿכמה אנשים ועם לקים

מצרים) עם שנעשה lkezeוכמה אלא עוד ולא ,"
דמלך  ה"ראש" שלגבי ובודאי ראש", "לי בבחינת
מיצר  של ענין שייך לא הקב"ה המלכים מלכי

גלות. של ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וגבול,

ש  בדרגא רק שייכת "מצרימה" dhnlהירידה
" – מצרימה",ipaמ"ישראל" הבאים (שהם) ישראל

את מצרימה) "(הבאים הכתוב ",awriוכהמשך
אוחזתawrמלשון ש"ידו ועד ,eyr awra"37.

ויגש, פרשת בין חילוק יש – יותר ובפרטיות
מצרימה "הבאים נאמר ובניו",awriשבה

מצרימה "הבאים נאמר שבה יעקב":`zלפרשתנו,

במצב  שאינה ויגש שבפרשת למצרים הירידה
גלות  מצרימה 38של ("הבאים ביעקב גם שייכת –

למצרים  הירידה מהֿשאיןֿכן ובניו"), יעקב
של במצב שהיא שייכת zelbשבפרשתנו אינה –

מצרים 39ליעקב  ששעבוד הענינים (כבפשטות
יעקב  מיתת לאחרי רק ורק 41(ויוסף 40התחיל ,((

ד" הירידה 42ליעקב lthdיעקב",`zבדרגא נעשית ,
ד" באופן מצרים e`aלגלות eziae yi`."
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dlek dtÎlray dxez epnn בהקדמתו הרמב"ם (כמ"ש "
שדוגמתו  – לתושב"כ*** דתושבע"פ וביאור פירוש לחיבורו),
הוא  באורייתא") רמיזא דלא מידי ("ליכא עצמה בתושב"כ
בראשית. לספר שלאח"ז) (והספרים שמות דספר וביאור הפירוש
ותורתו  מעשיו "כל ושלימות (גמר שלו ההילולא שיום ולהעיר,
לפרשת  בסמיכות הוא חייו"****) ימי כל עבד אשר ועבודתו

שמות.
רפע"ו.28) ב"ר
כט.29) לב, וישלח
במאמרי 30) בהנסמן וראה ואילך. א נ, פרשתנו תו"א

צה. ס"ע ח"א ויקרא אדהאמ"צ
ובכ"מ.31) ב. מח, שלח לקו"ת
א.32) עג, זח"ג ראה

ci" xtqa mznbece ,(b ,hn epzyxt `"ez d`x) "mvaw` dzr mieba
zncwd) "dpynd oeylk gve xvw oeyla" ,zeweqt zekld ± "dwfgd

.(c"id xtql n"qkd
(***ipiqa dynl el epzipy zevnd lk" :dncwdd zlgzda y"nk

,devnde dxezde oa`d zegel z` jl dpz`e xn`py ,epzip oyexita
zlylyd x`al jiynne ,"dyexit ef devnde ,azkay dxez ef dxez
cr iy` axn `vnp" miiqne ,xecl xecn dtÎlray dxez zlawc

oa"c fnxle xirdle ± "zexec mirax` d"r epiax dynmirax`
.(d"tq zea`) "dpial

(****ekxra c"dcq d`x) dpy miray 'id eiig zepy xtqny hxtae
mc`d iig zenily lr dxene xeywd xtqn ± (f"kwzz `"c ±
xexiae ,mc`ay zecnd 'f xexia) mlerd xexiaa ezcear zenilye
oeylae ,(c"ein dlelk dcn lky itk ± zecnd 'fa `xapy mlerd

."mininz mzepy .. mininz od" (g"ptx x"a) l"fg

ב.33) לא, איוב
רפ"ב.34) תניא
וש"נ.35) סקט"ז. הוספות כש"ט
ד.36) פט"ז, ב"ר
כו.37) כה, תולדות
(38" –igieואדרבה: שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

בטובה" הי' ימיו כל "כאילו שנותיו, מבחר טוב, בגימטריא
פ"ה). (תדבא"ר

ד"ידו 39) להירידה (ועד "עקב" מלשון הוא ש"יעקב" דאף
יש בתחילתו הרי, עשו"), בעקב ר"ת c"eiאוחזת עקב), (יו"ד

נעשה והיו"ד הוי', העיקר y`xדשם שהוא ד"יעקב", התיבה
הוי'. דשם היו"ד יומשך בה"עקב" שגם ה"עקב", על וגובר

ויחי.40) ר"פ ופירש"י ב"ר
(41.3 שבהערה מדרשים ראה
ב.42) קח, שם פרשתנו. ריש תו"ח



יי `"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

שמות "ואלה שמות, סיפור ipaספר – ישראל"
של ועבודתם של mipadחייהם בדרכם שממשיכים ,

האבות, של והנתינתֿכח ההוראה עלֿפי האבות,
לבנים" סימן אבות .15"מעשה

בראשית  ספר דהקדמת הטעם מובן ועלֿפיֿזה
ספר  הן התורה ש"עיקר אף הספרים, שאר לפני
בפירוש  ומספר שכותב הספרים ושאר שמות
"סיפור  (שעיקרו זה שספר "לפי – המצוות" מעשה
קורותם") וכל מעשיהם בפרטי האבות.. תולדות

ה  oey`xdהוא yxy בספרים שנכתבו המצוות לכל
המצוות  כל לקיום שהנתינתֿכח כיון האחרים",
האבות  מעשה עלֿידי היא הספרים שבשאר
הישר", "ספר בשם נקרא ולכן בראשית, שבספר
המצוות  לכל והמקור הכולל שם שהוא "מפני
היושר  דרכי שנקראו שאחריו, בספרים הכתובים

שכתוב  כמו ה'"16והאמת, דרכי ישרים .17כי

ביאור:„ ליתר .
בראשית) (בספר האבות שעבודת אףֿעלֿפי
שמות  (בספר הבנים ועבודת מתןֿתורה, לפני היתה
לאחרי  היא ככולה רובה שלאחריֿזה) והספרים

הקדמה  שהיתה מצרים ,19ל)מתןֿתורה 18(יציאת
ואמר  ראשונה, גזירה (הקב"ה) "בטל שאז
ירדו  והעליונים לעליונים יעלו התחתונים

התורה 20לתחתונים" דקיום העבודה שעלֿידי ,
למטה, הקדושה וגילוי המשכת נעשה ומצוות
חפצא  נעשים שבעולם הגשמיים שהדברים

מתןֿתורה) לפני (מהֿשאיןֿכן הרי,21דקדושה –
למטה) הקדושה (המשכת דמתןֿתורה החידוש
דעבודת  וההכנה ההקדמה לאחרי נעשה גופא

המרכבה" הן הן "האבות אשר ,22האבות,

בבחינת  היו התחתון בעולםֿהזה שבהיותם
נקראו  ולכן למעלה, כמו להקב"ה "מרכבה"
שהוא  כמו למטה שנמשך ישר קו כמו "ישרים",

שינוי) (ללא ועלֿידיֿזה23למעלה ,epikd כל את
ב  הבנים dhnlעבודת zewl` zkynd התורה בקיום

מתןֿתורה. לאחרי ומצוות

(רק) היא האבות שעבודת gkÎzpizpeאלא, dpkd
שבעבודת  והחידוש למטה, הקדושה להמשכת

ב  הוא האבות עבודת לגבי lretaהבנים dceard,
רק לא למטה,zexyt`dהיינו, הקדושה להמשכת

למטה הקדושה המשכת עלֿידי lretaאלא אשר ,
כך,lretaהעבודה כדי עד גדול, הכי עילוי ניתוסף

– ההשתלשלות סדר כל בריאת היתה זה שבשביל
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקב"ה ,24נתאווה

יתברך לו דירה תהיה התחתון lretaשמציאות
ielbae25.

שלאחריֿזה  והספרים שמות שספר מובן ומזה
כמו הם הבנים) xe`iae(עבודת yexit לספר

האבות) (עבודת ובדוגמת 26בראשית עלֿדרך –
שבעלֿפה  תורה לחכמה, דבינה והביאור הפירוש

שבכתב  x`ale–27לתורה yxtl העבודה אופן
למטה אלקות ynnדהמשכת lreta.
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ו.15) יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
שם. תו"ח גם וראה

בסופו.16) הושע
שם.17) תו"ח
ממצרים 18) העם את "בהוציאך יב) (ג, בפרשתנו כמ"ש

הזה". ההר על האלקים את תעבדון
במנחה)19) לקרוא (שמתחילים וארא בר"פ הכתוב ובלשון

ה' ושמי שדֿי באֿל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל "וארא –
היינו, ה'", אני ישראל לבני אמור לכן .. להם נודעתי  לא

ל" כיֿאם לאמיתתו, הוי' שם נתגלה לא ישראל",ipaשלהאבות
במתןֿתורה  נתחדש לאמיתתו הוי' שם שגילוי כיון דוקא, לבנים

ובכ"מ). פרשתנו. ריש תו"א בארוכה (ראה
ג.20) פי"ב, שמו"ר טו. וארא, תנחומא
ועוד.21) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה
רפל"ד.22) פכ"ג. תניא וראה ועוד. ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ובכ"מ.

שמדתו 23) שבאבות"), ("בחור ליעקב בנוגע יתירה ובהדגשה
התיכון  בריח ש"נקרא – ליעקב") אמת ("תתן האמת מדת
כל  סוף עד ומדרגות המעלות מרום הקצה, אל הקצה מן המבריח
שהיא  האמצעית נקודה תוך מבריח ומדרגה מעלה ובכל דרגין,
אגה"ק  שם וראה ספי"ג. (תניא כו'" שלה אמת מדת ובחי' נקודת

ובכ"מ). ס"ו.
ובכ"מ.24) רפל"ו. תניא טז. נשא תנחומא ראה
כח 25) אין למעלה הרי בפועל, העבודה לולי שגם י"ל ואולי

ונת' הובא פ"ג. הצחצחות) (שער יא שער פרדס (ראה פועל חסר
ובכ"מ). פי"א. אלקות האמנת מצות להצ"צ בסה"מ

שם 26) תער"ב המשך – ובארוכה שם. שרה חיי תו"ח ראה
(הבירור  מעלת – פרשתנו ריש ואוה"ת תו"א גם (וראה

תושב  על "כ).ד)תושבע"פ
טבת 27) לכ'* שמות דפרשת והשייכות הקשר לבאר יש עפ"ז

זו  ובשנה שמות, פ' משבת שמתברך או שמות דפ' בשבוע (שחל
(ראה  ז"ל דהרמב"ם ההילולא יום שמות), ש"פ במוצאי חל
תורה**, "משנה העיקרי שחיבורו – וש"נ) .26 ע' חכ"ו לקו"ש

בזה קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה קורא שאדם rceieלפי

(*y"dy z"ewl d`x) xzk `ixhniba ± mixyr extqne ,xzk z"x
uawn" ,"dxez dpyn" xeaigl zekiiydn xirdle .(n"kae .b ,dl
`ed ,xzkd 'iga ,oeilrd oevx ieliby ± "dlek dtÎlray dxezl

.(h"kq w"db` `ipz d`x) `wec t"rayeza
(**meiqa dfl (t"kr `cecgl) fnxle l"ic ± "dwfgd ci" (mb) `xwpe

(mixvn) zelbdn d`ividy ± "mglyi dwfg cia ik" :zeny zyxt
zeilbd oi`" (b ,f"t x"wie) l"fx`nk ,"dwfgd ci" cenil zekfa `id
epzi ik mb xn`py ,(zeweqt zekld) zeipynd zekfa `l` zeqpkzn

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

הבנים‰ של לעבודתם וה"פתיחה" .`iadl
lreta אלקות ב)המשכת האבות של (הנתינתֿכח

– שמות (ופרשת) ספר בהתחלת היא למטה,
יעקב  את מצרימה הבאים ישראל בני שמות "ואלה

באו": וביתו איש
אלקות  והמשכת בגילוי הבנים של עבודתם

dhnlבאים" זה שבשביל ,dnixvn שאין (תחתון "
בהם  שניכר עלֿידיֿזה – היא ממנו), למטה תחתון

" ואומר באצבעו (מראה "בני `dlבגלוי שהם ("
l`xyiשל בנים ,"zea`d"שבאבות ל"בחור עד ,28,

"וכ  המעלה) (בשם שנקרא ".l`xyiפי

בזה: וההסברה

"כי שם על הוא – אלקים zixy"ישראל" עם
ותוכל" אנשים "ישראל"29ועם – מזה ויתירה ,

" y`xאותיות il"30 של כביכול ה"ראש" בחינת ,
ראש  בחינת להקב"ה נעשים ש"הם הקב"ה,

הראש 31כביכול" מבחינת גם למעלה להיותם ,
"הגוף" כחלק ורצון) חכמה והגולגלת, (המוח
("ישראל  ממש חד היא שמציאותם כיון דהקב"ה,

חד" כולא עם32וקודשאֿבריךֿהוא (ezenvre ezedn

jxazi הכתוב ובלשון מהראש), wlg"33(שלמעלה
lrnn dwl` הזקן ומפרש)34(ורבינו ",ynnמבאר

" תופסmvrdאשר תופס ewlgaכשאתה אתה
eleka"35.

ד" שבדרגא מקום l`xyiומובן, נתינת אין "
"מצרים" והגבלה, מדידה – "מצרימה" להירידה

leabeמלשון xvin של מצב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
zelb על נקראו המלכיות ("כל כפשוטו "מצרים" ,

שהם שם על מצרים כיון 36כו'"zexivnשם – (
א zixyש" ֿ עם (ועלֿאחתֿכמה אנשים ועם לקים

מצרים) עם שנעשה lkezeוכמה אלא עוד ולא ,"
דמלך  ה"ראש" שלגבי ובודאי ראש", "לי בבחינת
מיצר  של ענין שייך לא הקב"ה המלכים מלכי

גלות. של ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה וגבול,

ש  בדרגא רק שייכת "מצרימה" dhnlהירידה
" – מצרימה",ipaמ"ישראל" הבאים (שהם) ישראל

את מצרימה) "(הבאים הכתוב ",awriוכהמשך
אוחזתawrמלשון ש"ידו ועד ,eyr awra"37.

ויגש, פרשת בין חילוק יש – יותר ובפרטיות
מצרימה "הבאים נאמר ובניו",awriשבה

מצרימה "הבאים נאמר שבה יעקב":`zלפרשתנו,

במצב  שאינה ויגש שבפרשת למצרים הירידה
גלות  מצרימה 38של ("הבאים ביעקב גם שייכת –

למצרים  הירידה מהֿשאיןֿכן ובניו"), יעקב
של במצב שהיא שייכת zelbשבפרשתנו אינה –

מצרים 39ליעקב  ששעבוד הענינים (כבפשטות
יעקב  מיתת לאחרי רק ורק 41(ויוסף 40התחיל ,((

ד" הירידה 42ליעקב lthdיעקב",`zבדרגא נעשית ,
ד" באופן מצרים e`aלגלות eziae yi`."
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dlek dtÎlray dxez epnn בהקדמתו הרמב"ם (כמ"ש "
שדוגמתו  – לתושב"כ*** דתושבע"פ וביאור פירוש לחיבורו),
הוא  באורייתא") רמיזא דלא מידי ("ליכא עצמה בתושב"כ
בראשית. לספר שלאח"ז) (והספרים שמות דספר וביאור הפירוש
ותורתו  מעשיו "כל ושלימות (גמר שלו ההילולא שיום ולהעיר,
לפרשת  בסמיכות הוא חייו"****) ימי כל עבד אשר ועבודתו

שמות.
רפע"ו.28) ב"ר
כט.29) לב, וישלח
במאמרי 30) בהנסמן וראה ואילך. א נ, פרשתנו תו"א

צה. ס"ע ח"א ויקרא אדהאמ"צ
ובכ"מ.31) ב. מח, שלח לקו"ת
א.32) עג, זח"ג ראה

ci" xtqa mznbece ,(b ,hn epzyxt `"ez d`x) "mvaw` dzr mieba
zncwd) "dpynd oeylk gve xvw oeyla" ,zeweqt zekld ± "dwfgd

.(c"id xtql n"qkd
(***ipiqa dynl el epzipy zevnd lk" :dncwdd zlgzda y"nk

,devnde dxezde oa`d zegel z` jl dpz`e xn`py ,epzip oyexita
zlylyd x`al jiynne ,"dyexit ef devnde ,azkay dxez ef dxez
cr iy` axn `vnp" miiqne ,xecl xecn dtÎlray dxez zlawc

oa"c fnxle xirdle ± "zexec mirax` d"r epiax dynmirax`
.(d"tq zea`) "dpial

(****ekxra c"dcq d`x) dpy miray 'id eiig zepy xtqny hxtae
mc`d iig zenily lr dxene xeywd xtqn ± (f"kwzz `"c ±
xexiae ,mc`ay zecnd 'f xexia) mlerd xexiaa ezcear zenilye
oeylae ,(c"ein dlelk dcn lky itk ± zecnd 'fa `xapy mlerd

."mininz mzepy .. mininz od" (g"ptx x"a) l"fg

ב.33) לא, איוב
רפ"ב.34) תניא
וש"נ.35) סקט"ז. הוספות כש"ט
ד.36) פט"ז, ב"ר
כו.37) כה, תולדות
(38" –igieואדרבה: שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

בטובה" הי' ימיו כל "כאילו שנותיו, מבחר טוב, בגימטריא
פ"ה). (תדבא"ר

ד"ידו 39) להירידה (ועד "עקב" מלשון הוא ש"יעקב" דאף
יש בתחילתו הרי, עשו"), בעקב ר"ת c"eiאוחזת עקב), (יו"ד

נעשה והיו"ד הוי', העיקר y`xדשם שהוא ד"יעקב", התיבה
הוי'. דשם היו"ד יומשך בה"עקב" שגם ה"עקב", על וגובר

ויחי.40) ר"פ ופירש"י ב"ר
(41.3 שבהערה מדרשים ראה
ב.42) קח, שם פרשתנו. ריש תו"ח
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וביתו  איש יעקב את ישראל.. "בני שגם וכיון
"בני הם בדרגת l`xyiבאו" בהיותם גם אשר ,"

הם  שייכים ה"אבות" מדרגת שלמטה "בנים"
ומקבלים43להאבות  ,dyexia האבות עניני עד 44כל

" שבאבות", בלבד l`xyiל"בחור זו לא לכן, – "
וחסרון  שינוי בהם פועלת אינה מצרימה שהירידה

ז"ל  רבותינו כמאמר ושמעון 45חסֿושלום, "ראובן
את  שינו "שלא סלקין", ושמעון ראובן נחתין,

("ואלה וכו'" אלא zeny46שמם ישראל"), בני
עלֿידי  יותר גדול עילוי אצלם שניתוסף אדרבה,

הפרשה  בהמשך שכתוב כמו דמצרים, 47הבירור

דגן  בה שאין "כמצודה מצרים", את "ונצלתם
דגים" בה שאין בירור 48וכמצולה ענין שזהו ,

הקדושה  ניצוצות .49והעלאת

Â" הדיוק גם לבאר יש עלֿפיֿזה .mi`ad
רבים  ש"ימים לאחרי שגם הוה), (לשון מצרימה"

"כאילו זה הרי למצרים", משבאו להם meiהיו eze`
למצרים": נכנסו

ש"בני עניני l`xyiכיון כל בירושה מקבלים "
("כי  "ישראל" שבאבות" ל"בחור עד האבות,
בחינת  מצד הרי, – ראש") "לי גו'", שרית
להם  אין האמיתית) (מציאותם שבהם "ישראל"
("בני  למצרים וביאתם למצרים; כלל שייכות

של ענין הוא – מצרימה") הבאים yecigישראל
שייכות  להם אין שמצדֿעצמם כיון אצלם,

למצרים.

בגלות  (הן במצרים כשנמצאים גם ולכן,
זה  לגלות עד שלאחריֿזה, בגלויות והן מצרים,

" miaxהאחרון) miniכאילו" זה הרי ,"mei eze`

האמיתית  שמציאותם דכיון – למצרים" נכנסו
היאl`xyi("בני ("cinz,למצרים משייכות למעלה

היא במצרים נוסף yecigוהיותם יום כל הרי ,
ועד  רבים", "ימים לאחרי גם – במצרים שנמצאים

" הוא – הגלות זמן eqpkpלסוף mei eze` eli`k
mixvnl."

גם הבנים gkÎzpizpוזוהי של לעבודתם
שאין  לתחתון עד למטה, אלקות וגילוי בהמשכת
בני  שמות מ"ואלה (מתחיל ממנו למטה תחתון
מציאותם  שמצד שכיון – מצרימה") הבאים ישראל

("בני למצרים,l`xyiהאמיתית שייכים אינם ("
באופן  הוא האמיתי) במקומם (לא במצרים והיותם

לשוןmi`adד" "כאילוdedמצרימה", ,mei eze`
(רגע  זה ברגע גופא יום" וב"אותו למצרים", נכנסו

deddאצלם יותר מודגשת – ממש (zilkze zpeek
מצרימה  כמימריה"50בואם ("רגע זה שברגע ,51,

"רגע") אותיות ג' דאמירת זמן שיעור בו שיש
יתברך לו לעשות הקב"ה של שליחותו dxicימלאו

mipezgza.

מצרימה" ש"באים ורגע רגע בכל ועלֿדרךֿזה
דזמן  האחרון לרגע ועד שגם מחדש, – הגלות

שייכים  אינם הגלות, וקושי אריכות כל לאחרי
ברגע  בגלות שהיותם כך מקומם, זה ואין לגלות,

אינו הגלות, של האחרון רגע irahזה, jynd לגלות
וקשה  מצב52ארוכה אלא ,ycg יום אותו "כאילו ,

העבודה  נעשית ולכן מצרים", נכנסו רגע) (ואותו
הגלות  דזמן האחרון לרגע עד הגלות זמן משך כל
המשיח, בביאת האמונה תוקף ומתוך התוקף, בכל

וממש. ומיד תיכף לביאתו חזקה ותקוה ציפיה

Ê:יום בכל האדם בעבודת הענין וביאור .
במשנה  רבינו 53איתא (ומבאר דור דור "בכל

"54הזקן  היא בזה meieשהכוונה mei lk אדם חייב ("
) יצא הוא  כאילו עצמו את ממצרים"meid54לראות (

הגוף.. ממאסר האלקית נפש יציאת ש"היא –
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(43" הלשון בדיוק שמרומז לומר, וא"ו),eויש (בתוספת אלה"
(שמו"ר  הראשונים" על שבח מוסיף ואלה .. שנאמר מקום "כל

הדגשת – ב)) (פ"א, פרשתנו של jynddריש ובאופן להראשונים
שהבנים היינו, הראשונים, על (מוסיף) בדרך mikiynnהוספה

של ובאופן ע"יdtqedהאבות, ,lreta 'iyrd.ס"ד כנ"ל ,
לבן 44) זוכה "האב – מ"ט) פ"ב (עדיות המשנה ובלשון

ובכ"מ. וארא. ר"פ תו"א וראה כו'".
וש"נ.45) ה. פל"ב, ויק"ר
לכאורה,46) חיצוני, הו"ע ("שמות") שה"שם" שאף להעיר,

בשביל כיֿאם שם, צריך אינו מצדֿעצמו שיוכל zlefdשהרי
שלכן, הנפש, עצם עם השם קשור מכלֿמקום בשמו, לקרותו
ע"י  אותו מעוררים ר"ל, התעלפות, של במצב נמצא כשאדם
הנפש  מעצם החיות המשכת מתחדשת שעי"ז בשמו, הקריאה

וש"נ). .37 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה (ראה
כב.47) ג,
ב.48) ט, ברכות
ובכ"מ.49) ג. ס, בא תו"א ראה

היו50) אילו (לאחרי milbxznמשא"כ מצרימה לבואם ח"ו
בדבר, חידוש שאין עד למצרים"), משבאו להם היו רבים ש"ימים

במקומם. נמצאים כאילו
א.51) ז, ברכות
ח"ו 52) לחלישות נתינתֿמקום להיות יכולה זה שבגלל

בביאת  האמונה בתוקף או התומ"צ, דקיום העבודה בתוקף
לביאתו. והציפי' המשיח

ב.53) קטז, פסחים
פמ"ז.54) תניא

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

עסק  עלֿידי ברוךֿהוא איןֿסוף אור ביחוד ליכלל
מלכות  עול בקבלת ובפרט בכלל, והמצוות התורה
עליו  וממשיך מקבל שבה בקריאתֿשמע, שמים
אחד.. ה' אלקינו ה' באמרו בפירוש יתברך יחודו
יציאת  פרשת ותקנו מצרים, יציאת בחינת והיא

דוקא" קריאתֿשמע בשעת .54מצרים

הוא כאילו עצמו את שב"לראות לומר, vi`ויש
mixvnn meid"שב גם נכלל "mei eze`(לפניֿזה)qpkp

mixvnl רק שייכת ממצרים היציאה שהרי, – "
יצא  כבר שאתמול וכיון למצרים, הכניסה לאחרי
 ֿ אלא ממצרים היום גם שיצא שייך לא ממצרים,

זה. ביום למצרים נכנס אםֿכן

לאחרי  שגם רק לא היא כאן הכוונה כלומר:
כיון  במצרים, היום נמצא אתמול, ממצרים היציאה

) היום דרגתו הרי שלגבי אתמול) מדרגתו שלמעלה
עלֿפיֿזה  שהרי – ל"מצרים" עדיין נחשב זה

mcewdמודגש avnd jynd ולא במצרים, שנמצא
dqipkdלמצריםycgn שהיותו היא הכוונה אלא –

אלא) קודם, למצב המשך (לא הוא היום במצרים
שכל ycgמצב למצרים", נכנס יום אותו "כאילו ,

דבר  היא לפניֿזה) (גם במצרים היותו עובדת
למצרים. שייך שאינו מציאותו לגבי חידוש

Á:בזה וההסברה .
נעשה  נשמתו לו מחזיר כשהקב"ה אדם "כל

שכתוב  כמו חדשה, כו',55כבריה לבקרים חדשים
על  בקריאתֿשמע (באמרו נשמתו מפקיד שהאדם

רוחי" אפקיד "בידך הקב"ה 56המיטה עיפה, (
ורגועה" חדשה לו יום 57מחזיר כל בהתחלת ולכן, ,

כו' לפניך אני "מודה מישראל ואחד אחד כל אומר
השחר  בברכות לומר וממשיך נשמתי", בי שהחזרת

בהיותה שגם היא", טהורה בי שנתת ,ia"נשמה
יפה  בעין הנותן ("כל מהקב"ה ניתנה בגוף, נשמה

נותן" ד"58הוא ומצב במעמד שהיא כמו (dxedh
ממש" ממעל אלקה "חלק כאמור, ֿ 59היא", שעל ,

ממש. בהעצם כביכול תופסים ידו

ש  עלֿידיֿזה dzrÎdfוכיון חדשה" "בריה נעשה

" נשמתו, לו החזיר ynnשהקב"ה lrnn dwl` wlg"
מיצר  למצרים, שייכות לו אין מציאותו מצד הרי –
וזה  הגלות, מיצר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגוף,
יום  ש"אותו באופן זה הרי היום, במצרים שנמצא
של  שליחותו למלא עלֿמנת למצרים", נכנס

קוני"הקב"ה, את לשמש נבראתי בכל 60"אני ,
ד"עבד  מלך"61התוקף אינו 62מלך עצמו שמצד ,

הוא  הרי למצרים בבואו גם ולכן למצרים, שייך
dlrnl.ממצרים

שלפניֿזה) (ובימים אתמול אם שגם מובן ומזה
מצד ד"מצרים" ומצב במעמד ytpeהיה sebd xq`n

zindad בנפשיה איניש שידע ֿ 63(כפי ועלֿאחת ,(
ענין כללות מצד גורע zelbd64כמהֿוכמה זה אין –

שצריכה  כפי זה ביום עבודתו ושלימות מתוקף
מצד ממעל eze`ivnלהיות אלקה חלק נשמתו, ,

למצרים.dlrnlyממש, משייכות

(מצד  ל"מצרים" הירידה שכללות גם [ומה
אלא אינה dryהחיצוניות) itl שהרי בלבד,

ישראל  שסוף תורה תשובה 65"הבטיחה לעשות
נגאלין" הן ומיד גלותן שכל 66בסוף יראו ואז ,

אלא אינו כחולמים"melgהגלות בלבד,67("היינו (
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כג.55) ג, איכה
ו.56) לא, תהלים
ס"ו.57) סמ"ו רס"ו. שם וראה רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.58) רע"א. נג, ב"ב ראה
שנתפס 59) בגוף מלובשת בהיותה שגם – דייקא "ממש"

כביכול. ממש, אלקות ה"ה ממשות, מלשון ממש המישוש, בחוש

קידושין.60) מס' סוף וברייתא משנה
ב.61) מז, שבועות וראה ז. א, דברים ופרש"י ספרי
וכל 62) לעצמו, מציאות העבד אין הלכה שע"פ ולהעיר,

רבו" קנה עבד שקנה "מה שלכן האדון, מציאות היא מציאותו
– וש"נ) ב. כג, חידושי dligzklny(קידושין (ראה רבו" "קנה

שם). הרשב"א
באורתא"*.63) עבדת מאי "אידכר ע"ז): (סוף חז"ל ובלשון
גלינו 64) חטאינו "מפני – בלתיֿרצויים ענינים עם שקשור

מארצנו".
לעשות 65) סופו שבוודאי – מישראל יחיד לכל בנוגע ועד"ז

לאדה"ז  ת"ת הל' (ראה נדח" ממנו ידח "לבלתי כמ"ש תשובה,
ספל"ט). תניא סה"ג. פ"ד

ה"ה.66) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.67) ואילך. ג כח, וישב תו"א וראה א. קכו, תהלים

(*zaiza ezlgzdy ,(`ilil `le) "`zxe`" oeyld weicn xirdl
f"iry ick `id jyegdc ziniptd dpeekdy fnexy ,l"ic ± "xe`"
"`z" eneiqe .(` ,c `"gf) "`xedpl `keyg `ktdz`"c ielird sqezi
,mebxz oeyll ,"xe`" dyexity ,ycewd oeyln daizd jtdny)
ze`n rax` lr fnex e"izdy ,l"i ± (jyege axr ,"`zxe`" dyexity
oipic iza 'z on mikynpd mipevigd ly miyw mipic ,eyrc yi`
oinlr 'z ,"xgeql xaer sqk lwy ze`n rax`"n myxyy ,oiyw
`xwp xzk ik ,xgeql xaer 'wpe ,wizr 'igan mikynpy oiteqikc
`"ez) zelylzyd xcq lkl siwnd `edy ,xegq xegq oeyl ,xgeq
"xgeq") "xgqn"d lr mb fnex "xgeql xaer"y ,l"ie .(b ,ck glyie
l"fx`n c"r ,'ilr jxevl `idy dhnl dcixid i"r dyrpy (eheytk

.(ayie t"x `"ez d`x) "ixwi` `xbz oiafe oeaf" (p"ye .a ,n n"a)



יג `"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

וביתו  איש יעקב את ישראל.. "בני שגם וכיון
"בני הם בדרגת l`xyiבאו" בהיותם גם אשר ,"

הם  שייכים ה"אבות" מדרגת שלמטה "בנים"
ומקבלים43להאבות  ,dyexia האבות עניני עד 44כל

" שבאבות", בלבד l`xyiל"בחור זו לא לכן, – "
וחסרון  שינוי בהם פועלת אינה מצרימה שהירידה

ז"ל  רבותינו כמאמר ושמעון 45חסֿושלום, "ראובן
את  שינו "שלא סלקין", ושמעון ראובן נחתין,

("ואלה וכו'" אלא zeny46שמם ישראל"), בני
עלֿידי  יותר גדול עילוי אצלם שניתוסף אדרבה,

הפרשה  בהמשך שכתוב כמו דמצרים, 47הבירור

דגן  בה שאין "כמצודה מצרים", את "ונצלתם
דגים" בה שאין בירור 48וכמצולה ענין שזהו ,

הקדושה  ניצוצות .49והעלאת

Â" הדיוק גם לבאר יש עלֿפיֿזה .mi`ad
רבים  ש"ימים לאחרי שגם הוה), (לשון מצרימה"

"כאילו זה הרי למצרים", משבאו להם meiהיו eze`
למצרים": נכנסו

ש"בני עניני l`xyiכיון כל בירושה מקבלים "
("כי  "ישראל" שבאבות" ל"בחור עד האבות,
בחינת  מצד הרי, – ראש") "לי גו'", שרית
להם  אין האמיתית) (מציאותם שבהם "ישראל"
("בני  למצרים וביאתם למצרים; כלל שייכות

של ענין הוא – מצרימה") הבאים yecigישראל
שייכות  להם אין שמצדֿעצמם כיון אצלם,

למצרים.

בגלות  (הן במצרים כשנמצאים גם ולכן,
זה  לגלות עד שלאחריֿזה, בגלויות והן מצרים,

" miaxהאחרון) miniכאילו" זה הרי ,"mei eze`

האמיתית  שמציאותם דכיון – למצרים" נכנסו
היאl`xyi("בני ("cinz,למצרים משייכות למעלה

היא במצרים נוסף yecigוהיותם יום כל הרי ,
ועד  רבים", "ימים לאחרי גם – במצרים שנמצאים

" הוא – הגלות זמן eqpkpלסוף mei eze` eli`k
mixvnl."

גם הבנים gkÎzpizpוזוהי של לעבודתם
שאין  לתחתון עד למטה, אלקות וגילוי בהמשכת
בני  שמות מ"ואלה (מתחיל ממנו למטה תחתון
מציאותם  שמצד שכיון – מצרימה") הבאים ישראל

("בני למצרים,l`xyiהאמיתית שייכים אינם ("
באופן  הוא האמיתי) במקומם (לא במצרים והיותם

לשוןmi`adד" "כאילוdedמצרימה", ,mei eze`
(רגע  זה ברגע גופא יום" וב"אותו למצרים", נכנסו

deddאצלם יותר מודגשת – ממש (zilkze zpeek
מצרימה  כמימריה"50בואם ("רגע זה שברגע ,51,

"רגע") אותיות ג' דאמירת זמן שיעור בו שיש
יתברך לו לעשות הקב"ה של שליחותו dxicימלאו

mipezgza.

מצרימה" ש"באים ורגע רגע בכל ועלֿדרךֿזה
דזמן  האחרון לרגע ועד שגם מחדש, – הגלות

שייכים  אינם הגלות, וקושי אריכות כל לאחרי
ברגע  בגלות שהיותם כך מקומם, זה ואין לגלות,

אינו הגלות, של האחרון רגע irahזה, jynd לגלות
וקשה  מצב52ארוכה אלא ,ycg יום אותו "כאילו ,

העבודה  נעשית ולכן מצרים", נכנסו רגע) (ואותו
הגלות  דזמן האחרון לרגע עד הגלות זמן משך כל
המשיח, בביאת האמונה תוקף ומתוך התוקף, בכל

וממש. ומיד תיכף לביאתו חזקה ותקוה ציפיה

Ê:יום בכל האדם בעבודת הענין וביאור .
במשנה  רבינו 53איתא (ומבאר דור דור "בכל

"54הזקן  היא בזה meieשהכוונה mei lk אדם חייב ("
) יצא הוא  כאילו עצמו את ממצרים"meid54לראות (

הגוף.. ממאסר האלקית נפש יציאת ש"היא –
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(43" הלשון בדיוק שמרומז לומר, וא"ו),eויש (בתוספת אלה"
(שמו"ר  הראשונים" על שבח מוסיף ואלה .. שנאמר מקום "כל

הדגשת – ב)) (פ"א, פרשתנו של jynddריש ובאופן להראשונים
שהבנים היינו, הראשונים, על (מוסיף) בדרך mikiynnהוספה

של ובאופן ע"יdtqedהאבות, ,lreta 'iyrd.ס"ד כנ"ל ,
לבן 44) זוכה "האב – מ"ט) פ"ב (עדיות המשנה ובלשון

ובכ"מ. וארא. ר"פ תו"א וראה כו'".
וש"נ.45) ה. פל"ב, ויק"ר
לכאורה,46) חיצוני, הו"ע ("שמות") שה"שם" שאף להעיר,

בשביל כיֿאם שם, צריך אינו מצדֿעצמו שיוכל zlefdשהרי
שלכן, הנפש, עצם עם השם קשור מכלֿמקום בשמו, לקרותו
ע"י  אותו מעוררים ר"ל, התעלפות, של במצב נמצא כשאדם
הנפש  מעצם החיות המשכת מתחדשת שעי"ז בשמו, הקריאה

וש"נ). .37 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה (ראה
כב.47) ג,
ב.48) ט, ברכות
ובכ"מ.49) ג. ס, בא תו"א ראה

היו50) אילו (לאחרי milbxznמשא"כ מצרימה לבואם ח"ו
בדבר, חידוש שאין עד למצרים"), משבאו להם היו רבים ש"ימים

במקומם. נמצאים כאילו
א.51) ז, ברכות
ח"ו 52) לחלישות נתינתֿמקום להיות יכולה זה שבגלל

בביאת  האמונה בתוקף או התומ"צ, דקיום העבודה בתוקף
לביאתו. והציפי' המשיח

ב.53) קטז, פסחים
פמ"ז.54) תניא

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

עסק  עלֿידי ברוךֿהוא איןֿסוף אור ביחוד ליכלל
מלכות  עול בקבלת ובפרט בכלל, והמצוות התורה
עליו  וממשיך מקבל שבה בקריאתֿשמע, שמים
אחד.. ה' אלקינו ה' באמרו בפירוש יתברך יחודו
יציאת  פרשת ותקנו מצרים, יציאת בחינת והיא

דוקא" קריאתֿשמע בשעת .54מצרים

הוא כאילו עצמו את שב"לראות לומר, vi`ויש
mixvnn meid"שב גם נכלל "mei eze`(לפניֿזה)qpkp

mixvnl רק שייכת ממצרים היציאה שהרי, – "
יצא  כבר שאתמול וכיון למצרים, הכניסה לאחרי
 ֿ אלא ממצרים היום גם שיצא שייך לא ממצרים,

זה. ביום למצרים נכנס אםֿכן

לאחרי  שגם רק לא היא כאן הכוונה כלומר:
כיון  במצרים, היום נמצא אתמול, ממצרים היציאה

) היום דרגתו הרי שלגבי אתמול) מדרגתו שלמעלה
עלֿפיֿזה  שהרי – ל"מצרים" עדיין נחשב זה

mcewdמודגש avnd jynd ולא במצרים, שנמצא
dqipkdלמצריםycgn שהיותו היא הכוונה אלא –

אלא) קודם, למצב המשך (לא הוא היום במצרים
שכל ycgמצב למצרים", נכנס יום אותו "כאילו ,

דבר  היא לפניֿזה) (גם במצרים היותו עובדת
למצרים. שייך שאינו מציאותו לגבי חידוש

Á:בזה וההסברה .
נעשה  נשמתו לו מחזיר כשהקב"ה אדם "כל

שכתוב  כמו חדשה, כו',55כבריה לבקרים חדשים
על  בקריאתֿשמע (באמרו נשמתו מפקיד שהאדם

רוחי" אפקיד "בידך הקב"ה 56המיטה עיפה, (
ורגועה" חדשה לו יום 57מחזיר כל בהתחלת ולכן, ,

כו' לפניך אני "מודה מישראל ואחד אחד כל אומר
השחר  בברכות לומר וממשיך נשמתי", בי שהחזרת

בהיותה שגם היא", טהורה בי שנתת ,ia"נשמה
יפה  בעין הנותן ("כל מהקב"ה ניתנה בגוף, נשמה

נותן" ד"58הוא ומצב במעמד שהיא כמו (dxedh
ממש" ממעל אלקה "חלק כאמור, ֿ 59היא", שעל ,

ממש. בהעצם כביכול תופסים ידו

ש  עלֿידיֿזה dzrÎdfוכיון חדשה" "בריה נעשה

" נשמתו, לו החזיר ynnשהקב"ה lrnn dwl` wlg"
מיצר  למצרים, שייכות לו אין מציאותו מצד הרי –
וזה  הגלות, מיצר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגוף,
יום  ש"אותו באופן זה הרי היום, במצרים שנמצא
של  שליחותו למלא עלֿמנת למצרים", נכנס

קוני"הקב"ה, את לשמש נבראתי בכל 60"אני ,
ד"עבד  מלך"61התוקף אינו 62מלך עצמו שמצד ,

הוא  הרי למצרים בבואו גם ולכן למצרים, שייך
dlrnl.ממצרים

שלפניֿזה) (ובימים אתמול אם שגם מובן ומזה
מצד ד"מצרים" ומצב במעמד ytpeהיה sebd xq`n

zindad בנפשיה איניש שידע ֿ 63(כפי ועלֿאחת ,(
ענין כללות מצד גורע zelbd64כמהֿוכמה זה אין –

שצריכה  כפי זה ביום עבודתו ושלימות מתוקף
מצד ממעל eze`ivnלהיות אלקה חלק נשמתו, ,

למצרים.dlrnlyממש, משייכות

(מצד  ל"מצרים" הירידה שכללות גם [ומה
אלא אינה dryהחיצוניות) itl שהרי בלבד,

ישראל  שסוף תורה תשובה 65"הבטיחה לעשות
נגאלין" הן ומיד גלותן שכל 66בסוף יראו ואז ,

אלא אינו כחולמים"melgהגלות בלבד,67("היינו (
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כג.55) ג, איכה
ו.56) לא, תהלים
ס"ו.57) סמ"ו רס"ו. שם וראה רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.58) רע"א. נג, ב"ב ראה
שנתפס 59) בגוף מלובשת בהיותה שגם – דייקא "ממש"

כביכול. ממש, אלקות ה"ה ממשות, מלשון ממש המישוש, בחוש

קידושין.60) מס' סוף וברייתא משנה
ב.61) מז, שבועות וראה ז. א, דברים ופרש"י ספרי
וכל 62) לעצמו, מציאות העבד אין הלכה שע"פ ולהעיר,

רבו" קנה עבד שקנה "מה שלכן האדון, מציאות היא מציאותו
– וש"נ) ב. כג, חידושי dligzklny(קידושין (ראה רבו" "קנה

שם). הרשב"א
באורתא"*.63) עבדת מאי "אידכר ע"ז): (סוף חז"ל ובלשון
גלינו 64) חטאינו "מפני – בלתיֿרצויים ענינים עם שקשור

מארצנו".
לעשות 65) סופו שבוודאי – מישראל יחיד לכל בנוגע ועד"ז

לאדה"ז  ת"ת הל' (ראה נדח" ממנו ידח "לבלתי כמ"ש תשובה,
ספל"ט). תניא סה"ג. פ"ד

ה"ה.66) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.67) ואילך. ג כח, וישב תו"א וראה א. קכו, תהלים

(*zaiza ezlgzdy ,(`ilil `le) "`zxe`" oeyld weicn xirdl
f"iry ick `id jyegdc ziniptd dpeekdy fnexy ,l"ic ± "xe`"
"`z" eneiqe .(` ,c `"gf) "`xedpl `keyg `ktdz`"c ielird sqezi
,mebxz oeyll ,"xe`" dyexity ,ycewd oeyln daizd jtdny)
ze`n rax` lr fnex e"izdy ,l"i ± (jyege axr ,"`zxe`" dyexity
oipic iza 'z on mikynpd mipevigd ly miyw mipic ,eyrc yi`
oinlr 'z ,"xgeql xaer sqk lwy ze`n rax`"n myxyy ,oiyw
`xwp xzk ik ,xgeql xaer 'wpe ,wizr 'igan mikynpy oiteqikc
`"ez) zelylzyd xcq lkl siwnd `edy ,xegq xegq oeyl ,xgeq
"xgeq") "xgqn"d lr mb fnex "xgeql xaer"y ,l"ie .(b ,ck glyie
l"fx`n c"r ,'ilr jxevl `idy dhnl dcixid i"r dyrpy (eheytk

.(ayie t"x `"ez d`x) "ixwi` `xbz oiafe oeaf" (p"ye .a ,n n"a)



ypz'd"`יד zah h"i ,zeny t"y zgiyn

כיון 68ידברון"ey`ו"חלומות אמיתי, שאינו דבר ,
אלא ohwשאינו rbxl שכתוב כמו קטן "בר 69, גע

ו"שינוי  אקבצך", גדולים ו(מיד)ברחמים עזבתיך
שינוי" הוה לא כו' לברייתו שהיותו 70החוזר כך ,

בחיצוניות  גם שינוי פועל אינו שעה לפי במצרים
שלו].

Ë ד"בני בפירוש לעיל שהאמור להוסיף, ויש .
שנמצאים  לאחרי (שגם מצרימה" הבאים ישראל
יום  אותו "כאילו זה הרי רבים" "ימים במצרים
שייכים  אינם ישראל" ש"בני כיון למצרים", נכנסו

הפרשה: בהמשך גם מודגש למצרים)

על  ישראל לבני לבשר למשה אמר כשהקב"ה
ואמרת  ישראל זקני את ואספת "לך הגאולה,
אברהם  אלקי אלי, נראה אבותיכם אלקי ה' אליהם
אתכם  פקדתי פקד לאמר יעקב ואלקי יצחק אלקי

וגו'" לקולך ושמעו להקב"ה 71גו' משה השיב ,
לא  יאמרו כי בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא "והן

ה'" אליך שעה 72נראה "אותה ז"ל חכמינו ואמרו .
ושמעו  לו אמר הקב"ה כהוגן, שלא משה דיבר
(והקב"ה  לי.. יאמינו לא והן אמר והוא לקולך,
מאמינים, מאמינים. בני מאמינים הם אומר)

שנאמר 73שנאמר  מאמינים, בני העם. 74ויאמן

בה'" קודשאֿבריךֿהוא 75והאמין קמי "גליא ,
מאמינים  בני מאמינים הן לו אמר ישראל, דמהימני

.76כו'"

גם 77ובמהרש"א  דהא בזה, משה חטא "מה :
לא  משה קמי לו, דיאמינו גליא שמיא קמי אם
מאמינים  שהם ראיה מייתי מאי ועוד גליא..

דכתיב וגו' העם ויאמן 78ויעש xzaמדכתיב

דלא  אמר נמי משה הרי וגו', העם לעיני האותות
אות  להם ליתן וביקש אות, בלא אליו יאמינו
ש"אמרו  ומתרץ, האות"? עלֿידי לו שיאמינו

בחומש 79במדרשות  רש"י אמר 80והביאו שהקב"ה
ביד  מסור סימן שהיה וגו' לקולך ושמעו למשה
ולזה  נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון ישראל זקני
וגו'.. לקולך ושמעו למשה הקב"ה אמר שכבר אמר
מאמינים  בני שהם כאן שהזכיר נמי מבואר ולזה
דבר  להם ויש מאמינים בני שהם דרצהֿלומר כו',

המאמינים". מאבותיהם מקובל

זקני  ביד מסור שסימן בידעו ביאור: ָוצריך
אמר  איך נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון ישראל

לי"?! יאמינו לא "והן משה

בזה: הביאור לומר ויש

השעבוד  ואריכות קושי שמצד סבור היה משה
נעשה  שנה, ועשר מאתיים במשך פרך דעבודת

השעבוד libxdאצלם xacl כשישמעו גם ולכן ,
לאמר  אלי.. נראה אבותיכם אלקי ש"ה' משה דברי
בני  מאמינים (שבהיותם אתכם" פקדתי פקד
להם  קשה יהיה בכך), יאמינו בוודאי מאמינים

helwlבאופן הגאולה בשורת malaאת ybxeiy81

גאולתם  זמן .82שהגיע

גם  – לקולך" "ושמעו הקב"ה שאמר כפי אבל,
מאתיים  במשך השעבוד ואריכות קושי לאחרי

שנה libxdועשר xacl cearyd dyrp `l דכיון ,
שייכים  אינם ישראל") ("בני מציאותם שמצד

" הוא במצרים שנמצאים יום כל הרי eli`kלמצרים,
mixvnl eqpkp df mei פקד" ה' דברי כשישמעו ולכן ,"

גו'", לקולך ש"ושמעו בוודאי אתכם", פקדתי
גאולתם  זמן שהגיע בלבם ויורגש ויוקלט .83שיונח

È משה "וישב – הפרשה בסיום ועלֿדרךֿזה .
גו' הזה לעם הרעותה למה אדנֿי ויאמר, ה' אל
הזה  לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז
משה  אל ה' "ויאמר עמך", את הצלת לא והצל
חזקה  ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה עתה
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ב.68) נה, ברכות וראה ב. יו"ד, זכרי'
ז.69) נד, ישעי'
רע"א.70) סז, ב"ק
טזֿיח.71) ג,
א.72) ד, שם
לא.73) שם,
ו.74) טו, לךֿלך
כג.75) שם תנחומא יב. פ"ג, פרשתנו שמו"ר
א.76) צז, שבת
שם.77) לשבת בחדא"ג
ל.78) שם, פרשתנו

כד.79) שם תנחומא יג. פ"ה, פרשתנו שמו"ר
יח.80) ג, שם
רחמנא 81) מחתרתא אפום "גנבא ע"ד מקיף, באופן רק לא

הע"י). גירסת ע"פ – א סג, (ברכות קרי'"
ומופת 82) אות שלהם בשר בעיני שיראו לאחרי משא"כ
מוחשי.
העריך 83) שלא זה גם – משה מעלת גודל ערך ולפי

ואריכות  קושי לאחרי (שגם ישראל של מעלתם את בשלימות
יחשב! לחטא למצרים) שייכים שאינם אצלם נרגש השעבוד

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

עד  השעבוד, בקושי יותר עוד ניתוסף כאשר גם
ש  כך, epiaxכדי dyn ש טוען דקדושה!) `epi(חכמה

d`ex והצל") ישראל בני את להציל עומד שהקב"ה
עמך" את הצלת "84לא הקב"ה: לו אומר – (dzr

d`xz) "עתה" דייקא,eiykrגו'", (cine skiz:
למצב  – ביותר השעבוד קושי התגברות של ממצב

גאולה, ynnשל dvwd l` dvwd on iepiy.

פרשת  בריש הכתוב כהמשך – הדבר וטעם
אברהם  אל "וארא – במנחה) תיכף (שקורין וארא

"אל יעקב", ואל יצחק אני zea`d"85אל "וגם ,
נאקת את l`xyiשמעתי ipaאמור לכן ipalגו'

l`xyi מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי ה' אני
וגו'" גאולה,86והצלתי של הלשונות ד' כל –

" שלהיותם l`xyiהיינו, ipa של בניהם ,"
"והוצאתי zea`"87ה" ולכן למצרים, שייכים אינם ,

וגו'". אתכם

‡È וחותם סיום – בהפטרה גם מודגש זה וענין .
הפרשה:

הכתוב  יציץ 88בפירוש יעקב ישרש "הבאים
מבואר  ההפטרה, שבהתחלת וגו'" ישראל ופרח

חסידות  ("הבאים",89בדרושי מצרים שביאת
("ישרש  ההשרשה כמשל היא מצרימה") "הבאים
ופרח  ("יציץ הצמיחה תהיה שעלֿידיֿזה יעקב")

גדול. בריבוי ישראל")

" הלשון דיוק ולבאר להוסיף וגם mi`adויש ,"
ד"ישרש ופרחawriהשינוי עלֿפי l`xyiיציץ – "

למעלה  הוא ש"ישראל" ה) (סעיף לעיל האמור
בבחינת  רק היא למצרים והירידה למצרים, מירידה
ניתוסף  שעלֿידיֿזה (אלא יעקב" "ישרש יעקב,
ופרח  "יציץ ב"ישראל", גם יותר גדול עילוי

"ימים  במצרים שנמצאים לאחרי גם ולכן ישראל"),
ד" באופן זה הרי הוה),mi`adרבים", (לשון "

למצרים". נכנסו זה יום "כאילו

בני  של ומצבם מעמדם על הבט מבלי ולכן,
הנהר  משבולת ה' "יחבוט – הגלות בזמן ישראל
(הם  מצרים נחל עד אשור) בארץ האובדים (הם
הגליות) (מן תלוקטו ואתם מצרים) בארץ הנדחים

ישראל" בני אחד בארץ 90לאחד האובדים "ובאו ,
וגו'" מצרים בארץ והנדחים שבכל 91אשור כיון –

ישראל" ד"בני המציאות קיימת ומצב מעמד
בשלימות.

בסיום  ישראל בני של מעלתם לבאר וממשיך
עתה  ולא יעקב יבוש עתה "לא ההפטרה: וחותם
בקרבו  ידי מעשה ילדיו בראותו כי יחוורו, פניו
אלקי  ואת יעקב קדוש את והקדישו שמי יקדישו

יעריצו" מתבייש 92ישראל לא הגלות בזמן שגם –
בבניו  שבאבות") ("בחור יעקב חסֿושלום

" הוא מהם ואחת אחד כל כי ici("ילדיו"), dyrn"
ש" ובוודאי הקב"ה), iny(של eyicwi,ומוסיף ."

ישראל  אלקי ואת יעקב קדוש את "והקדישו
לחוזק" הדבר ("כפל ש 93יעריצו" היינו, ,(cg` lk

l`xyin cg`e,בעולם הקב"ה של שמו מקדש
" יום) בכל פעמים (וכמה l`xyiבאמרו rny94'd

cg` 'd epiwl`"95"ענינו הוא "מלכות (סיום 96,
ולמטה  למעלה "אמליכתיה מלכיות), פסוקי וחותם

השמים" רוחות בכל 97ולארבע הקב"ה המלכת ,
.98העולם 

***

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

"למה84) שטוען – מזה הרע dzerxdויתירה גו' הזה לעם
עה"פ). (פירש"י עליהם" רעה "הרבה הזה", לעם

עה"פ.85) פירש"י
הֿו.86) ו,
למשה,87) הקב"ה בדברי גם מרומז זה שענין לומר, ויש

לי  יש הרבה משתכחין, ולא דאבדין על חבל הקב"ה לו "אמר
על zea`dלהתאונן zzin שהוכיחו – ט) ו, וארא (פרש"י כו'"

הגלות  בתוקף שגם ישראל" "בני של במעלתם הכיר שלא על
mda 'ige zniiw"ה של "בחור `zeaרוחם ביעקב, (כמ"ש "

וראה  ב. ה, (תענית בחיים" הוא אף בחיים זרעו "מה – שבאבות"
ב'דבר  נדפס בתחלתו, ה'תנש"א ויחי ש"פ משיחות קונטרס

ויחי)). פ' מלכות'
ו.88) כז, ישעי'
אוה"ת 89) – וביאורים הגהות ועם ואילך. ג נג, פרשתנו תו"א

ואילך. עז ע' שם

ובפירש"י.90) יב שם, ישעי'
יג.91) שם,
כבֿכג.92) כט, שם
עה"פ.93) מצו"ד
אמרו 94) (בנים) שהשבטים א) נו, (פסחים ממארז"ל להעיר

"שמע שבאבות) (בחור "l`xyiליעקב אחד", ה' אלקינו mykה'
אחד,jalaשאין ולהפירוש epalaאיןjkאלא אחד". אלא

"שמע קאי – פשוטו מידי יוצא מקרא אין – על l`xyiהפשוט "
l`xyin `"e`k.

ד.95) ו, ואתחנן
ה"ט.96) פ"ג שופר הל' רמב"ם ב. לב, ר"ה
ב.97) יג, ברכות
להיות 98) עתיד הוא .. עתה אלקינו שהוא "ה' רש"י: כפירוש

כולם  לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחד, ה'
אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום ונאמר ה', בשם



טו `"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

כיון 68ידברון"ey`ו"חלומות אמיתי, שאינו דבר ,
אלא ohwשאינו rbxl שכתוב כמו קטן "בר 69, גע

ו"שינוי  אקבצך", גדולים ו(מיד)ברחמים עזבתיך
שינוי" הוה לא כו' לברייתו שהיותו 70החוזר כך ,

בחיצוניות  גם שינוי פועל אינו שעה לפי במצרים
שלו].

Ë ד"בני בפירוש לעיל שהאמור להוסיף, ויש .
שנמצאים  לאחרי (שגם מצרימה" הבאים ישראל
יום  אותו "כאילו זה הרי רבים" "ימים במצרים
שייכים  אינם ישראל" ש"בני כיון למצרים", נכנסו

הפרשה: בהמשך גם מודגש למצרים)

על  ישראל לבני לבשר למשה אמר כשהקב"ה
ואמרת  ישראל זקני את ואספת "לך הגאולה,
אברהם  אלקי אלי, נראה אבותיכם אלקי ה' אליהם
אתכם  פקדתי פקד לאמר יעקב ואלקי יצחק אלקי

וגו'" לקולך ושמעו להקב"ה 71גו' משה השיב ,
לא  יאמרו כי בקולי ישמעו ולא לי יאמינו לא "והן

ה'" אליך שעה 72נראה "אותה ז"ל חכמינו ואמרו .
ושמעו  לו אמר הקב"ה כהוגן, שלא משה דיבר
(והקב"ה  לי.. יאמינו לא והן אמר והוא לקולך,
מאמינים, מאמינים. בני מאמינים הם אומר)

שנאמר 73שנאמר  מאמינים, בני העם. 74ויאמן

בה'" קודשאֿבריךֿהוא 75והאמין קמי "גליא ,
מאמינים  בני מאמינים הן לו אמר ישראל, דמהימני

.76כו'"

גם 77ובמהרש"א  דהא בזה, משה חטא "מה :
לא  משה קמי לו, דיאמינו גליא שמיא קמי אם
מאמינים  שהם ראיה מייתי מאי ועוד גליא..

דכתיב וגו' העם ויאמן 78ויעש xzaמדכתיב

דלא  אמר נמי משה הרי וגו', העם לעיני האותות
אות  להם ליתן וביקש אות, בלא אליו יאמינו
ש"אמרו  ומתרץ, האות"? עלֿידי לו שיאמינו

בחומש 79במדרשות  רש"י אמר 80והביאו שהקב"ה
ביד  מסור סימן שהיה וגו' לקולך ושמעו למשה
ולזה  נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון ישראל זקני
וגו'.. לקולך ושמעו למשה הקב"ה אמר שכבר אמר
מאמינים  בני שהם כאן שהזכיר נמי מבואר ולזה
דבר  להם ויש מאמינים בני שהם דרצהֿלומר כו',

המאמינים". מאבותיהם מקובל

זקני  ביד מסור שסימן בידעו ביאור: ָוצריך
אמר  איך נגאלין, יהיו פקדתי פקד שבלשון ישראל

לי"?! יאמינו לא "והן משה

בזה: הביאור לומר ויש

השעבוד  ואריכות קושי שמצד סבור היה משה
נעשה  שנה, ועשר מאתיים במשך פרך דעבודת

השעבוד libxdאצלם xacl כשישמעו גם ולכן ,
לאמר  אלי.. נראה אבותיכם אלקי ש"ה' משה דברי
בני  מאמינים (שבהיותם אתכם" פקדתי פקד
להם  קשה יהיה בכך), יאמינו בוודאי מאמינים

helwlבאופן הגאולה בשורת malaאת ybxeiy81

גאולתם  זמן .82שהגיע

גם  – לקולך" "ושמעו הקב"ה שאמר כפי אבל,
מאתיים  במשך השעבוד ואריכות קושי לאחרי

שנה libxdועשר xacl cearyd dyrp `l דכיון ,
שייכים  אינם ישראל") ("בני מציאותם שמצד

" הוא במצרים שנמצאים יום כל הרי eli`kלמצרים,
mixvnl eqpkp df mei פקד" ה' דברי כשישמעו ולכן ,"

גו'", לקולך ש"ושמעו בוודאי אתכם", פקדתי
גאולתם  זמן שהגיע בלבם ויורגש ויוקלט .83שיונח

È משה "וישב – הפרשה בסיום ועלֿדרךֿזה .
גו' הזה לעם הרעותה למה אדנֿי ויאמר, ה' אל
הזה  לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז
משה  אל ה' "ויאמר עמך", את הצלת לא והצל
חזקה  ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה עתה
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ב.68) נה, ברכות וראה ב. יו"ד, זכרי'
ז.69) נד, ישעי'
רע"א.70) סז, ב"ק
טזֿיח.71) ג,
א.72) ד, שם
לא.73) שם,
ו.74) טו, לךֿלך
כג.75) שם תנחומא יב. פ"ג, פרשתנו שמו"ר
א.76) צז, שבת
שם.77) לשבת בחדא"ג
ל.78) שם, פרשתנו

כד.79) שם תנחומא יג. פ"ה, פרשתנו שמו"ר
יח.80) ג, שם
רחמנא 81) מחתרתא אפום "גנבא ע"ד מקיף, באופן רק לא

הע"י). גירסת ע"פ – א סג, (ברכות קרי'"
ומופת 82) אות שלהם בשר בעיני שיראו לאחרי משא"כ
מוחשי.
העריך 83) שלא זה גם – משה מעלת גודל ערך ולפי

ואריכות  קושי לאחרי (שגם ישראל של מעלתם את בשלימות
יחשב! לחטא למצרים) שייכים שאינם אצלם נרגש השעבוד

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

עד  השעבוד, בקושי יותר עוד ניתוסף כאשר גם
ש  כך, epiaxכדי dyn ש טוען דקדושה!) `epi(חכמה

d`ex והצל") ישראל בני את להציל עומד שהקב"ה
עמך" את הצלת "84לא הקב"ה: לו אומר – (dzr

d`xz) "עתה" דייקא,eiykrגו'", (cine skiz:
למצב  – ביותר השעבוד קושי התגברות של ממצב

גאולה, ynnשל dvwd l` dvwd on iepiy.

פרשת  בריש הכתוב כהמשך – הדבר וטעם
אברהם  אל "וארא – במנחה) תיכף (שקורין וארא

"אל יעקב", ואל יצחק אני zea`d"85אל "וגם ,
נאקת את l`xyiשמעתי ipaאמור לכן ipalגו'

l`xyi מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי ה' אני
וגו'" גאולה,86והצלתי של הלשונות ד' כל –

" שלהיותם l`xyiהיינו, ipa של בניהם ,"
"והוצאתי zea`"87ה" ולכן למצרים, שייכים אינם ,

וגו'". אתכם

‡È וחותם סיום – בהפטרה גם מודגש זה וענין .
הפרשה:

הכתוב  יציץ 88בפירוש יעקב ישרש "הבאים
מבואר  ההפטרה, שבהתחלת וגו'" ישראל ופרח

חסידות  ("הבאים",89בדרושי מצרים שביאת
("ישרש  ההשרשה כמשל היא מצרימה") "הבאים
ופרח  ("יציץ הצמיחה תהיה שעלֿידיֿזה יעקב")

גדול. בריבוי ישראל")

" הלשון דיוק ולבאר להוסיף וגם mi`adויש ,"
ד"ישרש ופרחawriהשינוי עלֿפי l`xyiיציץ – "

למעלה  הוא ש"ישראל" ה) (סעיף לעיל האמור
בבחינת  רק היא למצרים והירידה למצרים, מירידה
ניתוסף  שעלֿידיֿזה (אלא יעקב" "ישרש יעקב,
ופרח  "יציץ ב"ישראל", גם יותר גדול עילוי

"ימים  במצרים שנמצאים לאחרי גם ולכן ישראל"),
ד" באופן זה הרי הוה),mi`adרבים", (לשון "

למצרים". נכנסו זה יום "כאילו

בני  של ומצבם מעמדם על הבט מבלי ולכן,
הנהר  משבולת ה' "יחבוט – הגלות בזמן ישראל
(הם  מצרים נחל עד אשור) בארץ האובדים (הם
הגליות) (מן תלוקטו ואתם מצרים) בארץ הנדחים

ישראל" בני אחד בארץ 90לאחד האובדים "ובאו ,
וגו'" מצרים בארץ והנדחים שבכל 91אשור כיון –

ישראל" ד"בני המציאות קיימת ומצב מעמד
בשלימות.

בסיום  ישראל בני של מעלתם לבאר וממשיך
עתה  ולא יעקב יבוש עתה "לא ההפטרה: וחותם
בקרבו  ידי מעשה ילדיו בראותו כי יחוורו, פניו
אלקי  ואת יעקב קדוש את והקדישו שמי יקדישו

יעריצו" מתבייש 92ישראל לא הגלות בזמן שגם –
בבניו  שבאבות") ("בחור יעקב חסֿושלום

" הוא מהם ואחת אחד כל כי ici("ילדיו"), dyrn"
ש" ובוודאי הקב"ה), iny(של eyicwi,ומוסיף ."

ישראל  אלקי ואת יעקב קדוש את "והקדישו
לחוזק" הדבר ("כפל ש 93יעריצו" היינו, ,(cg` lk

l`xyin cg`e,בעולם הקב"ה של שמו מקדש
" יום) בכל פעמים (וכמה l`xyiבאמרו rny94'd

cg` 'd epiwl`"95"ענינו הוא "מלכות (סיום 96,
ולמטה  למעלה "אמליכתיה מלכיות), פסוקי וחותם

השמים" רוחות בכל 97ולארבע הקב"ה המלכת ,
.98העולם 
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"למה84) שטוען – מזה הרע dzerxdויתירה גו' הזה לעם
עה"פ). (פירש"י עליהם" רעה "הרבה הזה", לעם

עה"פ.85) פירש"י
הֿו.86) ו,
למשה,87) הקב"ה בדברי גם מרומז זה שענין לומר, ויש

לי  יש הרבה משתכחין, ולא דאבדין על חבל הקב"ה לו "אמר
על zea`dלהתאונן zzin שהוכיחו – ט) ו, וארא (פרש"י כו'"

הגלות  בתוקף שגם ישראל" "בני של במעלתם הכיר שלא על
mda 'ige zniiw"ה של "בחור `zeaרוחם ביעקב, (כמ"ש "

וראה  ב. ה, (תענית בחיים" הוא אף בחיים זרעו "מה – שבאבות"
ב'דבר  נדפס בתחלתו, ה'תנש"א ויחי ש"פ משיחות קונטרס

ויחי)). פ' מלכות'
ו.88) כז, ישעי'
אוה"ת 89) – וביאורים הגהות ועם ואילך. ג נג, פרשתנו תו"א

ואילך. עז ע' שם

ובפירש"י.90) יב שם, ישעי'
יג.91) שם,
כבֿכג.92) כט, שם
עה"פ.93) מצו"ד
אמרו 94) (בנים) שהשבטים א) נו, (פסחים ממארז"ל להעיר

"שמע שבאבות) (בחור "l`xyiליעקב אחד", ה' אלקינו mykה'
אחד,jalaשאין ולהפירוש epalaאיןjkאלא אחד". אלא

"שמע קאי – פשוטו מידי יוצא מקרא אין – על l`xyiהפשוט "
l`xyin `"e`k.

ד.95) ו, ואתחנן
ה"ט.96) פ"ג שופר הל' רמב"ם ב. לב, ר"ה
ב.97) יג, ברכות
להיות 98) עתיד הוא .. עתה אלקינו שהוא "ה' רש"י: כפירוש

כולם  לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחד, ה'
אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום ונאמר ה', בשם



ypz'd"`טז zah h"i ,zeny t"y zgiyn

·È הלימוד גם מובן לעיל, האמור עלֿפי .
אלה: לימינו בנוגע וההוראה

במשך  האחרון הגלות ואריכות קושי לאחרי גם
לגלות  בערך (שלא שנה מאות ותשע מאלף יותר
של  מציאותם – שנה) ועשר מאתיים במשך מצרים

בעצםl`xyi"בני היא "zelbn dlrnl רגע וכל ,
ד" באופן זה הרי בגלות, שנמצאים mi`adנוסף

למצרים", נכנסו יום אותו "כאילו מצרימה",
ומיד  שתיכף והבטחון האמונה בתוקף הם ועומדים
אתכם" פקדתי "פקד הבטחתו הקב"ה יקיים
כששומעים  ובפרט והשלימה, האמיתית בגאולה

שבדורנו  רבינו נשיא 99ממשה אדמו"ר מו"ח כ"ק ,
ועומדים  העבודה עניני כל את סיימו שכבר דורנו,
ב), סעיף (כנ"ל צדקנו משיח פני לקבלת מוכנים
השלימות  גם שישנה לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ועינים  לדעת לב לכם ה' "נתן שנה, דארבעים

לשמוע" ואזנים הנ"א 100לראות בשנת ועומדים ,
(p"`(ה'תש  ר"ת ,(d'יzהאy(נתp101ראנו `פלאות.

בני  של רוחם את ולחזק לעודד יש ולכן,
יום  בכל אומר שהקב"ה ההכרזה עלֿידי ישראל

" ממש דחדש `mkzבאופן izcwt cwt ומשיח ,"
כתלנו" אחר "עומד בא"102צדקנו זה ו"הנה ,103,

בקיום  ההוספה עלֿידי פניו את לקבל להתכונן ויש
ומצוות, m"anxdהתורה oicÎwqtk104 יום (בעל

זה  מוצאיֿשבתֿקודש טבת, דכ"ף )105ההילולא
כל  ואת עצמו את הכריע אחת, "מצוה שעלֿידי
תשועה  ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם

והצלה".

חסֿושלום, רוחם, את לשבור לא – ופשיטא
 ֿ רחמנא קשים, בעונשים ואיומים הפחדות עלֿידי
מהמסופר  שלמדים כפי – היוֿלאֿתהיה ליצלן
משה  עלֿידי ישראל של גאולתן אודות בפרשתנו

ישראל  של לגאולתן בנוגע גם מובן ומזה רבינו,
גואל  הוא ראשון "גואל צדקנו, משיח עלֿידי

כדלקמן.106אחרון" ,

‚È:ובהקדמה .

במצרים  שבהיותם ז"ל חכמינו בדברי מסופר
טומאה  שערי במ"ט שקועים ישראל בני ,107היו

ועמדו  ממצרים שיצאו לאחרי שגם כך, כדי ועד
עובדי  "הללו המקטרגים טענו סוף, ים שפת על

כו'" עבודהֿזרה עובדי והללו ֿ 108עבודהֿזרה ואף .
לכם, דעו רבינו: משה להם אמר לא עלֿפיֿכן,
פרעה  ויוסיף ימשיך מעשיכם, תטיבו לא שאם
משה  – וכו'. וכו' פרך, בעבודת אתכם לשעבד
בצרות  רחמנאֿליצלן עליהם איים לא רבינו

"כה 109נוספות  הקב"ה: עלֿידי נצטווה אלא ,110

אלקי  אבותיכם אלקי ה' ישראל, בני אל תאמר
עליכם.. שלחני יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם
במצרים. לכם העשוי ואת אתכם פקדתי פקד לאמר
חלב  זבת ארץ אל מצרים.. מעני אתכם אעלה ַָֹואמר

להם הזכיר – לראש לכל `zeaודבש": zekf ואמר ,
ענים את ראה שהקב"ה `mzeלהם l`ebe111.

מזה: יתירה

לבני  (לא להקב"ה אמר רבינו משה כאשר
ישראל, בני על הגון שאינו דבר עצמם) ישראל
עליהם  לקטרג כדי לא – גו'" יאמינו לא "והן

אלא ipaחס ֿושלום, z` le`bl ezegily zlrezl
l`xyi שהגיע לו שיאמינו אות לו יתן (שהקב"ה

גאולתם) "מזה 112זמן לו ואמר הקב"ה ענהו –

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

זח"ג 99) וראה כמשה". בו שאין דור "אין ז: פנ"ו, ב"ר ראה
שם  פמ"ד. תניא רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז א. רעג,

בסופו. ז"ך לסי' ביאור אגה"ק
ג.100) כט, תבוא
"שלח101) יג): (ד, השבוע בפרשת מהרמז ביד p`להעיר

" – פירש"י) – לעתיד" ("גואלם "נפלאות p`תשלח" ר"ת "
אראנו".
ט.102) ב, שה"ש
(ב)).103) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. שם
ה"ד.104) פ"ג תשובה הל'
(105.27 הערה לעיל ראה

הפסוקים 106) ש' א. רנג, זח"א ו. פ"ב, פרשתנו שמו"ר ראה
ויחי. פ'
ועוד.107) יתרו. ר"פ זו"ח ראה
ילקוט 108) כח. יד, בשלח מכילתא רע"ב. קע, זח"ב ראה

כז. שם, ראובני
אהי'",109) אשר "אהי' לו אמר כשהקב"ה מזה: ויתירה

מלכיות", שאר בשעבוד עמהם אהי' אשר זאת, בצרה עמם "אהי'
רבש"ע, לפניו, `zxg"אמר dxv mdl xikfn ip` dn בצרה דיים ,

יפה  למשה) (הקב"ה לו "אמר דבריו, את קיבל והקב"ה זו",
ובפירש"י). יד ג, (פרשתנו וגו'" תאמר כה אמרת,

טוֿיז.110) ג,
מע"ז,111) ידיכם "משכו להם אמר זמן משך לאחרי ורק

שם, ממכילתא – ו יב, בא (פרש"י מצוה" של צאן לכם וקחו
כא).

"והן 112) באמרו משה שכוונת (ס"ט) לעיל האמור על נוסף
בנוגע  ולא הלב, ברגש להקליטה בנוגע היתה לי" יאמינו לא

כשלעצמה. להאמונה

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

מטה" ויאמר צריך 113בידך אתה שבידך "מזה ,
zewllשאתה ,ipa lr rx my `ivenהם ,ipa mipin`n

mipin`n"114..(לנחש המטה (בהפיכת לו ו"רמז ,
של  אומנתו ותפש ישראל על הרע לשון שסיפר

לאלתר"115נחש" ש"נענש ועד כדאיתא 116, ,
והן 117בגמרא  דכתיב כו', לוקה בכשרים "החושד

ידך  נא הבא עוד לו ה' ויאמר וגו'.. לי יאמינו לא
וגו'". בחיקך

כו' "בגנות שאפילו (אף התורה כתבה זה וכל
הכתוב" דיבר כמה 118לא עד להורות כדי – (

ישראל! על הרע לשון לדבר שלא  להזהר צריכים

דיבר  שעה ש"אותה לכך שהסיבה לומר, ויש
ורק אך היא כהוגן", שלא jxcמשה zexedl

daeyz119גם הכתובים בהמשך ומרומז .oewizd על
ואחוז ידך שלח משה אל ה' "ויאמר גו'eapfaזה:

למטה" על120ויהי מורה ש"הזנב –zeltyd
xzeia"121 שמבקשים מה עלֿדרך xtrk"ונפשי122,

הענוה  התגברות עלֿידי אשר תהיה", לכל
מטה,123והשפלות  להיות וחזר הנחש נתבטל

האלקים" בידך 124"מטה תקח הזה המטה ש"את ,
האותות" את בו תעשה .125אשר

„È ֿ קל של בנו בן קלֿוחומר הדברים והרי .
וחומר:
dxezÎoznאם iptl דיבור על והעניש הקב"ה טען

ומצב  במעמד שהיו (אף ישראל בני על הרע לשון
ושבני 126בלתיֿרצוי  אבות, זכות והדגיש והזכיר ,(

מאמינים" בני "מאמינים הם ֿ 127ישראל עלֿאחת –
dxezÎoznכמהֿוכמה ixg`l בבני אז בחר שהקב"ה ,

מכל  "סגולה סגולה, לעם לו להיות ישראל
קדוש"128העמים" וגוי כהנים "ממלכת ,129.

שמזמן (במשך ובפרט הזה היום ועד מתןֿתורה
הקב"ה  של שמו ישראל בני מקדשים דורות) ריבוי
יעקב  קדוש את והקדישו שמי "יקדישו – בעולם
פעולה  כל עלֿידי – יעריצו" ישראל אלקי ואת
מאמירת  החל ומצוותיה, תורה בעניני ופעולה

אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע

ורבבות  אלפים נפשם מסרו זו שבאמירה –
ובפרט  הדורות, כל במשך השם קידוש על מישראל
על  יהודים מליון ששה שנהרגו האחרון בדור
– השפוך עבדיו דם נקמת יקום השם השם, קידוש

התורה  עניני כל שבצירוף ובוודאי בוודאי הרי
כל  אשר הדורות, כל במשך ישראל דבני ומצוות
וזכותה  ועד, לעולם ונצחית קיימת ופעולה פעולה
בדברים  [והפכֹו הדורות סוף עד לעד עומדת
כפי  שעה, לפי אלא שאינם בלתיֿרצויים,
תשובה, לעשות ישראל שסוף תורה שהבטיחה

– וכו'] תשובה עשו mzekfוכבר lceb xryl oi`
l`xyi ipa lk ly mzlrne!

אפשר d"awdואיך ly eipa lr rx my `ivedl–
שכל  תורתֿאמת, הקדושה, תורתנו פסקֿדין היפך
להיפך) מכריז חסֿושלום אם (גם ואחד אחד
המצוות  כל לקיים רוצה מישראל.. להיות "רוצה

שתקפו" הוא ויצרו העבירות, מן ,130ולהתרחק
שאינם  שאלה זה, בדורנו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שנשבה.. "כתינוק הם ומצוות תורה מקיימים

כאנוס" מצוות 131שהוא "מלאים הם שגם ובפרט ,
ישראל 132כרימון" "שמע באמירת שמו ומקדשים ,

אחד", ה' אלקינו aezkdה' xaic `ln `xwne מעשה"
וכתיב  שמי", יקדישו כולם 133ידי.. "ועמך
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ב.113) ד, פרשתנו
שבידך 114) "מזה עה"פ: ובפירש"י .75 שבהערה מדרשים

בכשרים". שחשדת ללקות חייב אתה
שם.115) ותנחומא משמו"ר – עה"פ פירש"י
פ"ב.116) השמד אגרת
ובפירש"י.117) שם שבת
א.118) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
(119.. מעשה לאותו ראוי דוד "לא – בכיו"ב מארז"ל ע"ד

ואילך). סע"ב ד, (ע"ז תשובה" של עולה שהקים .. אלא
ד.120) ד,
עה"פ.121) יקר כלי
א).122) יז, (ברכות כו' נצור אלקי ברכת
להוכחה 123) בנוגע והשפלות הענוה מדת מהדגשת להעיר

סט"ו. לקמן ראה –
כ.124) שם,
יז.125) שם,
רע 126) שם "מוציא חז"ל: במדרשי הלשונות משינוי להעיר

על  כשאומרים שגם – ישראל" על הרע לשון "סיפר או בני", על
rxdישראל oeylדבר פ"ז `izin(שהוא דעות הל' רמב"ם (ראה

זה. על הקב"ה טוען ס"י)) סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ה"ב.

אותם127) השם "קרא עה"פ: פרשתנו אברבנאל inrראה
זכות  מפני .. המצריים בתועבות ומלוכלכים ע"ז עובדי שהיו אף

סגולה". לעם לו שיהיו סופם וע"ש אבותם,
ה.128) יט, יתרו
ו.129) שם,
ספ"ב.130) גירושין הל' רמב"ם
ה"ג.131) פ"ג ממרים הל' רמב"ם
וש"נ.132) בסופה. חגיגה
כא.133) ס, ישעי'
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·È הלימוד גם מובן לעיל, האמור עלֿפי .
אלה: לימינו בנוגע וההוראה

במשך  האחרון הגלות ואריכות קושי לאחרי גם
לגלות  בערך (שלא שנה מאות ותשע מאלף יותר
של  מציאותם – שנה) ועשר מאתיים במשך מצרים

בעצםl`xyi"בני היא "zelbn dlrnl רגע וכל ,
ד" באופן זה הרי בגלות, שנמצאים mi`adנוסף

למצרים", נכנסו יום אותו "כאילו מצרימה",
ומיד  שתיכף והבטחון האמונה בתוקף הם ועומדים
אתכם" פקדתי "פקד הבטחתו הקב"ה יקיים
כששומעים  ובפרט והשלימה, האמיתית בגאולה

שבדורנו  רבינו נשיא 99ממשה אדמו"ר מו"ח כ"ק ,
ועומדים  העבודה עניני כל את סיימו שכבר דורנו,
ב), סעיף (כנ"ל צדקנו משיח פני לקבלת מוכנים
השלימות  גם שישנה לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ועינים  לדעת לב לכם ה' "נתן שנה, דארבעים

לשמוע" ואזנים הנ"א 100לראות בשנת ועומדים ,
(p"`(ה'תש  ר"ת ,(d'יzהאy(נתp101ראנו `פלאות.

בני  של רוחם את ולחזק לעודד יש ולכן,
יום  בכל אומר שהקב"ה ההכרזה עלֿידי ישראל

" ממש דחדש `mkzבאופן izcwt cwt ומשיח ,"
כתלנו" אחר "עומד בא"102צדקנו זה ו"הנה ,103,

בקיום  ההוספה עלֿידי פניו את לקבל להתכונן ויש
ומצוות, m"anxdהתורה oicÎwqtk104 יום (בעל

זה  מוצאיֿשבתֿקודש טבת, דכ"ף )105ההילולא
כל  ואת עצמו את הכריע אחת, "מצוה שעלֿידי
תשועה  ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם

והצלה".

חסֿושלום, רוחם, את לשבור לא – ופשיטא
 ֿ רחמנא קשים, בעונשים ואיומים הפחדות עלֿידי
מהמסופר  שלמדים כפי – היוֿלאֿתהיה ליצלן
משה  עלֿידי ישראל של גאולתן אודות בפרשתנו

ישראל  של לגאולתן בנוגע גם מובן ומזה רבינו,
גואל  הוא ראשון "גואל צדקנו, משיח עלֿידי

כדלקמן.106אחרון" ,

‚È:ובהקדמה .

במצרים  שבהיותם ז"ל חכמינו בדברי מסופר
טומאה  שערי במ"ט שקועים ישראל בני ,107היו

ועמדו  ממצרים שיצאו לאחרי שגם כך, כדי ועד
עובדי  "הללו המקטרגים טענו סוף, ים שפת על

כו'" עבודהֿזרה עובדי והללו ֿ 108עבודהֿזרה ואף .
לכם, דעו רבינו: משה להם אמר לא עלֿפיֿכן,
פרעה  ויוסיף ימשיך מעשיכם, תטיבו לא שאם
משה  – וכו'. וכו' פרך, בעבודת אתכם לשעבד
בצרות  רחמנאֿליצלן עליהם איים לא רבינו

"כה 109נוספות  הקב"ה: עלֿידי נצטווה אלא ,110

אלקי  אבותיכם אלקי ה' ישראל, בני אל תאמר
עליכם.. שלחני יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם
במצרים. לכם העשוי ואת אתכם פקדתי פקד לאמר
חלב  זבת ארץ אל מצרים.. מעני אתכם אעלה ַָֹואמר

להם הזכיר – לראש לכל `zeaודבש": zekf ואמר ,
ענים את ראה שהקב"ה `mzeלהם l`ebe111.

מזה: יתירה

לבני  (לא להקב"ה אמר רבינו משה כאשר
ישראל, בני על הגון שאינו דבר עצמם) ישראל
עליהם  לקטרג כדי לא – גו'" יאמינו לא "והן

אלא ipaחס ֿושלום, z` le`bl ezegily zlrezl
l`xyi שהגיע לו שיאמינו אות לו יתן (שהקב"ה

גאולתם) "מזה 112זמן לו ואמר הקב"ה ענהו –
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זח"ג 99) וראה כמשה". בו שאין דור "אין ז: פנ"ו, ב"ר ראה
שם  פמ"ד. תניא רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז א. רעג,

בסופו. ז"ך לסי' ביאור אגה"ק
ג.100) כט, תבוא
"שלח101) יג): (ד, השבוע בפרשת מהרמז ביד p`להעיר

" – פירש"י) – לעתיד" ("גואלם "נפלאות p`תשלח" ר"ת "
אראנו".
ט.102) ב, שה"ש
(ב)).103) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. שם
ה"ד.104) פ"ג תשובה הל'
(105.27 הערה לעיל ראה

הפסוקים 106) ש' א. רנג, זח"א ו. פ"ב, פרשתנו שמו"ר ראה
ויחי. פ'
ועוד.107) יתרו. ר"פ זו"ח ראה
ילקוט 108) כח. יד, בשלח מכילתא רע"ב. קע, זח"ב ראה

כז. שם, ראובני
אהי'",109) אשר "אהי' לו אמר כשהקב"ה מזה: ויתירה

מלכיות", שאר בשעבוד עמהם אהי' אשר זאת, בצרה עמם "אהי'
רבש"ע, לפניו, `zxg"אמר dxv mdl xikfn ip` dn בצרה דיים ,

יפה  למשה) (הקב"ה לו "אמר דבריו, את קיבל והקב"ה זו",
ובפירש"י). יד ג, (פרשתנו וגו'" תאמר כה אמרת,

טוֿיז.110) ג,
מע"ז,111) ידיכם "משכו להם אמר זמן משך לאחרי ורק

שם, ממכילתא – ו יב, בא (פרש"י מצוה" של צאן לכם וקחו
כא).

"והן 112) באמרו משה שכוונת (ס"ט) לעיל האמור על נוסף
בנוגע  ולא הלב, ברגש להקליטה בנוגע היתה לי" יאמינו לא

כשלעצמה. להאמונה
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מטה" ויאמר צריך 113בידך אתה שבידך "מזה ,
zewllשאתה ,ipa lr rx my `ivenהם ,ipa mipin`n

mipin`n"114..(לנחש המטה (בהפיכת לו ו"רמז ,
של  אומנתו ותפש ישראל על הרע לשון שסיפר

לאלתר"115נחש" ש"נענש ועד כדאיתא 116, ,
והן 117בגמרא  דכתיב כו', לוקה בכשרים "החושד

ידך  נא הבא עוד לו ה' ויאמר וגו'.. לי יאמינו לא
וגו'". בחיקך

כו' "בגנות שאפילו (אף התורה כתבה זה וכל
הכתוב" דיבר כמה 118לא עד להורות כדי – (

ישראל! על הרע לשון לדבר שלא  להזהר צריכים

דיבר  שעה ש"אותה לכך שהסיבה לומר, ויש
ורק אך היא כהוגן", שלא jxcמשה zexedl

daeyz119גם הכתובים בהמשך ומרומז .oewizd על
ואחוז ידך שלח משה אל ה' "ויאמר גו'eapfaזה:

למטה" על120ויהי מורה ש"הזנב –zeltyd
xzeia"121 שמבקשים מה עלֿדרך xtrk"ונפשי122,

הענוה  התגברות עלֿידי אשר תהיה", לכל
מטה,123והשפלות  להיות וחזר הנחש נתבטל

האלקים" בידך 124"מטה תקח הזה המטה ש"את ,
האותות" את בו תעשה .125אשר

„È ֿ קל של בנו בן קלֿוחומר הדברים והרי .
וחומר:
dxezÎoznאם iptl דיבור על והעניש הקב"ה טען

ומצב  במעמד שהיו (אף ישראל בני על הרע לשון
ושבני 126בלתיֿרצוי  אבות, זכות והדגיש והזכיר ,(

מאמינים" בני "מאמינים הם ֿ 127ישראל עלֿאחת –
dxezÎoznכמהֿוכמה ixg`l בבני אז בחר שהקב"ה ,

מכל  "סגולה סגולה, לעם לו להיות ישראל
קדוש"128העמים" וגוי כהנים "ממלכת ,129.

שמזמן (במשך ובפרט הזה היום ועד מתןֿתורה
הקב"ה  של שמו ישראל בני מקדשים דורות) ריבוי
יעקב  קדוש את והקדישו שמי "יקדישו – בעולם
פעולה  כל עלֿידי – יעריצו" ישראל אלקי ואת
מאמירת  החל ומצוותיה, תורה בעניני ופעולה

אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע

ורבבות  אלפים נפשם מסרו זו שבאמירה –
ובפרט  הדורות, כל במשך השם קידוש על מישראל
על  יהודים מליון ששה שנהרגו האחרון בדור
– השפוך עבדיו דם נקמת יקום השם השם, קידוש

התורה  עניני כל שבצירוף ובוודאי בוודאי הרי
כל  אשר הדורות, כל במשך ישראל דבני ומצוות
וזכותה  ועד, לעולם ונצחית קיימת ופעולה פעולה
בדברים  [והפכֹו הדורות סוף עד לעד עומדת
כפי  שעה, לפי אלא שאינם בלתיֿרצויים,
תשובה, לעשות ישראל שסוף תורה שהבטיחה

– וכו'] תשובה עשו mzekfוכבר lceb xryl oi`
l`xyi ipa lk ly mzlrne!

אפשר d"awdואיך ly eipa lr rx my `ivedl–
שכל  תורתֿאמת, הקדושה, תורתנו פסקֿדין היפך
להיפך) מכריז חסֿושלום אם (גם ואחד אחד
המצוות  כל לקיים רוצה מישראל.. להיות "רוצה

שתקפו" הוא ויצרו העבירות, מן ,130ולהתרחק
שאינם  שאלה זה, בדורנו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שנשבה.. "כתינוק הם ומצוות תורה מקיימים

כאנוס" מצוות 131שהוא "מלאים הם שגם ובפרט ,
ישראל 132כרימון" "שמע באמירת שמו ומקדשים ,

אחד", ה' אלקינו aezkdה' xaic `ln `xwne מעשה"
וכתיב  שמי", יקדישו כולם 133ידי.. "ועמך
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ב.113) ד, פרשתנו
שבידך 114) "מזה עה"פ: ובפירש"י .75 שבהערה מדרשים

בכשרים". שחשדת ללקות חייב אתה
שם.115) ותנחומא משמו"ר – עה"פ פירש"י
פ"ב.116) השמד אגרת
ובפירש"י.117) שם שבת
א.118) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
(119.. מעשה לאותו ראוי דוד "לא – בכיו"ב מארז"ל ע"ד

ואילך). סע"ב ד, (ע"ז תשובה" של עולה שהקים .. אלא
ד.120) ד,
עה"פ.121) יקר כלי
א).122) יז, (ברכות כו' נצור אלקי ברכת
להוכחה 123) בנוגע והשפלות הענוה מדת מהדגשת להעיר

סט"ו. לקמן ראה –
כ.124) שם,
יז.125) שם,
רע 126) שם "מוציא חז"ל: במדרשי הלשונות משינוי להעיר

על  כשאומרים שגם – ישראל" על הרע לשון "סיפר או בני", על
rxdישראל oeylדבר פ"ז `izin(שהוא דעות הל' רמב"ם (ראה

זה. על הקב"ה טוען ס"י)) סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ה"ב.

אותם127) השם "קרא עה"פ: פרשתנו אברבנאל inrראה
זכות  מפני .. המצריים בתועבות ומלוכלכים ע"ז עובדי שהיו אף

סגולה". לעם לו שיהיו סופם וע"ש אבותם,
ה.128) יט, יתרו
ו.129) שם,
ספ"ב.130) גירושין הל' רמב"ם
ה"ג.131) פ"ג ממרים הל' רמב"ם
וש"נ.132) בסופה. חגיגה
כא.133) ס, ישעי'
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ידי134צדיקים  מעשה שהקב"ה x`tzdlגו' ,"
gazyne x`tzn135!בישראל

אלא) ישראל, לבני (לא היא והתביעה הטענה
lekiak ,d"awdl רבינו משה כדברי של 136, אוהבן ,

עמך"... את הצלת לא הצל גו' "למה ישראל:
כל  ואיה זאת כל מצאתנו "למה גדעון: וכדברי
ממצרים  הלא אבותינו, לנו ספרו אשר נפלאותיו

וגו'" ה' ה'137העלנו אליו "ויפן זה בגלל ואדרבא ,
dfויאמר jgka jl"בני על שלמדת זכות )138("בכח

l`xyi z` zryede"139 לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
במשך  ישראל בני כל שעברו והשמדות הגזירות כל
בוודאי  – האחרון בדור ובפרט הדורות, כל
על  להקב"ה ולצעוק לבקש שצריכים ובוודאי
ממהרים  שעלֿידיֿזה מתי"... "עד הגלות, אריכות
האמיתית  הגאולה את יותר עוד ומזרזים

.140והשלימה 

ÂË:ולהבהיר להוסיף ויש .
גדול  באילן עצמם לתלות שרוצים כאלה ישנם
להפחיד  קשים, דברים (לדבר זו שדרך באמרם –

" היא כו') בעונשים xqendולאיים zhiy כדרכם ,"
 ֿ רחמנא השואה שלפני בדורות ה"מגידים" של

ש  וטוענים כו', mi`lnליצלן mi`iapd ixtq lk בדברי
עונשים. ואיומי תוכחה

לזה: והמענה

נוסף  – המוסר" "שיטת עלֿדבר לטענה בנוגע
בני  חוגי בכל התקבלה האחרונים שבדורות לכך
במוחש  ורואים החסידות, תורת של השיטה ישראל
לאביהם  ישראל של לבם לקרב הדרך שהיא
ל"תינוקות  בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבשמים,
עוד  אותם מרחק הפכי בסגנון שדיבור שנשבו",
צריכה  דבריֿמוסר אמירת הרי, – וביותר יותר

עלֿפי ישראל illkdxezdלהיות גדולי שנהגו כפי ,
המוסר. בשיטת שהלכו

ומהם: בדבר, תנאים וכמה

l`xyi zad`:

"שמע "jia`"141מוסרipaכתיב ,eade`e(בנו)
מוסר" כמו 142שוחרו להיות צריכים דבריֿמוסר –

epalשל a`שהאב ,ade` את תמיד ותמיד בעצם
גם  (ולפעמים בדברים כשמוכיחו וגם בנו,
אהבתו  עצמו מעשה בשעת ניכרת מענישו),
כנראה  עצמו, לאהבת ובאיןֿערוך לבנו, האמיתית

כמוחש.

את  תוכיח "הוכח להציווי בנוגע ועלֿדרךֿזה
להיות 143עמיתך" צריכים התוכחה שדברי –

l`xyi zad`a mixecg ש"כולהו) עקיבא רבי [כדברי
עקיבא" דרבי לרעך 144אליבא ש"ואהבת (

גדול 145כמוך" כלל "זה ממש, "כמוך" ,
כולה,146בתורה" התורה כל היא "זו מזה: ויתירה ,

הוא" פירושה שהיא 147ואידך לאהבה ועד ,[
d"awdבדוגמת zad`(שבשמים `cg(אבינו lkl

l`xyin cg`e"ישראל בכורי כפתגם 148("בני ,(
אוהב".149הידוע  שהאהוב מה ש"אוהב

כש וה  – לזה התוכחה rneydבחינה דברי את
yibxnמתוך ורק אך נאמרים .`dadשהדברים

zeltye depr:

לא  שהמוכיח תוכחה, בדברי עיקרי תנאי
העם, מכל גדול עצמו לראות הציבור על ישתרר

לקהל  עצמו להשוות צריך כלומר,150אלא ,
elש  a`eke xrhvn הקהל של הירוד מצבם
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(134" l`xyiולכן lk כפסק – הבא" לעולם חלק להם יש
רפי"א). (סנהדרין המשנה

בשבחייהו 135) קוב"ה "משתבח סע"א: ו, ברכות ראה
אמר  היום, האמירך וה' היום האמרת ה' את דכתיב .. דישראל
.. בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם לישראל, הקב"ה להם
חטיבה  אתכם אעשה ואני אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע שנאמר

בארץ". אחד גוי ישראל כעמך ומי שנאמר בעולם, אחת
נפש 136) ש"כל כיון מישראל, לכאו"א בנוגע גם מובן ומזה

רפמ"ב). (תניא כו'" משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש
יג.137) ו, שופטים
ד.138) שופטים תנחומא
יד.139) שם,
וש"נ.140) .183 ע' ל' חלק לקו"ש ראה

ח.141) א, משלי
פרשתנו.142) ריש שמו"ר גם וראה כד. יג, שם
יז.143) יט, קדושים
רע"א.144) פו, סנהדרין
יח.145) שם, קדושים
עה"פ.146) ופירש"י תו"כ
פל"ב.147) תניא וראה א. לא, שבת
כב.148) ד, פרשתנו
ובכ"מ.149) ניסן. כ"ח יום" "היום
"ויעמוד 150) [ד]: א פ"י, קה"ר mrdראה lrn עצמו ראה ..

אתם  למה להם ואומר גדולות מדבר התחיל .. העם מכל גדול
לא  יחזיאל אבל כו', מיד וגו', תצליחו ולא ה' מצות את עוברים

.. אלא כן, ldwdעשה jeza בארוכה וראה לקהל". עצמו שהשוה ,
ב  שנח, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה

ואילך).

`"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

אך  שנאמרים בדבריו ומודגש שניכר שמוכיחם,
מתוך alורק zripk עם עצמו את באמת וכולל ,

התוכחה  בדברי 151mipipraהקהל envr z` owzl
mznbec ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עלֿכלֿפנים, [בדקות

עיניך" מבין קורה "טול לומר מקום ].152כשיש
הרי  עצמו, את שמוכיח שומע שכשהקהל ולהעיר,

נשמעים. דבריו שיהיו פועל זה

בספרים  המבואר עלֿפי אדם 153ובפרט שכאשר
הרע  אותו שדוגמת הוכחה זו הרי בזולתו, רע רואה
בראי, המביט אדם בדוגמת בעצמו, בו נמצא
דופי", שום במראה רואה אינו נקיים, פניו ש"אם
משום  אלא זה אין בראי, וכתם לכלוך רואה ואם
שמוכיח  שלפני בוודאי הרי – מטונפין" ש"פניו
חכמינו  וכציווי עצמו, את לתקן צריך זולתו את

אחרים".154ז"ל  קשוט ואחרֿכך עצמך "קשוט

באופן  אינם התוכחה דברי שכאשר מובן ומזה
התיקון  אודות דבר להזכיר מבלי שנאמרים האמור,
"בהפלגת  אלא אינו ותוכנם אמותיו, ובד' בעצמו
 ֿ וחס רחמנאֿליצלן לו נוגע שאינו כאילו העונש,
מצות  על העוברים כאלו שנמצאים הצער ושלום

דתורה 155ה'" נועם בדרכי דבר עשה כשלא ובפרט ,
אינם  כאלה דברים – ומצוות לתורה לקרבם כדי

רחמנאֿליצלן  דברים אלא אביך", "מוסר !156כלל

ש  התוכחות mi`iapdועלֿדבר ixaca:הרי –

הם הנביאים דברי d'א) xac אל סודו "גלה ,
הנביאים" על 157עבדיו ומלתו בי דיבר ה' "רוח ,

של158לשוני" דברים מהֿשאיןֿכן ,mceÎxya ֿ ועל ,

שהוא  וסגנון בתוכן כשנאמרים אחתֿכמהֿוכמה
d"awd ly ekxc jtid159"הרחמים "אב ,160,jtide

dxezd z`xede jxc.כנ"ל ,

ישראל  לנביאי בנוגע אפילו לזה, ונוסף ב)
הקב"ה  "אין לשונם של ומלתו בם דבר ה' שרוח

ישראל" על דילטוריא שאומר במי ועד 161רוצה ,
אף  ישראל, על דילטוריא שאמרו על שנענשו
ברוח  הדילטוריא) דברי (גם דבריהם שאמרו
הקב"ה  ציווי (עלֿפי מוכרחים שאז הנבואה,

הנבואה  דברי לומר ישראל 162בתורה) בנביאי ואם ,
נבואה  בטלה ביתֿהמקדש שחרב שמיום 163כך,

דיבורים mceÎxyaעלֿאחתֿכמהֿוכמה לדבר ,
כזה 164כאלה  ישראל..165ובסגנון על לשונו "יתיר ,

פושעים" אותם תורתנו 116לקרוא הוראת היפך ,
אמת. תורת הקדושה,
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כמ"ש 151) עמהן, עצמו לכלול "צריך סקל"א: כש"ט ראה
חטא". עליו תשא ולא עמיתך, את כשתוכיח לעצמך הוכח

וש"נ.152) ב. טו, ב"ב
ס"פ 153) יוסף יעקב תולדות חוקת. ר"פ עינים מאור ראה

לקו"ש  .83 ע' ה'ש"ת סה"ש סע"א. לג, בהעלותך לקו"ת תרומה.
ואילך. 24 ע' ח"י

וש"נ.154) סע"ב. קז, ב"מ
שם.155) המושל רוח אם ד"ה
משל 156) ע"פ והוא מוכיחים, מיני "ב' שם: כש"ט ראה

אחד  וחזר עבדיו, ב' את ושילח פניו מעל יחידו בנו המלך ששלח
שדיבר  רק האלה, כדברים אמר והשני אביו, אל הבן את והלשין
עד  רב זמן פניו מעל שנשלח ובנו המלך בצער צער שהי' מצד
נתמלא  ואז הזילוהו, מכבדו וכל מלכות נימוסי ממנו שנשכח
ישראל, בגנות שמדבר בשער מוכיח יש כך כו', רחמים המלך
בעם  ה' וישלח וז"ש כו', הקדמוני נחש קטרוג  גורם עי"ז וח"ו
עי"ז  גורם "ח"ו כו'", שבפיהם בארס ששורפים הנחשים את

שבשמים". לאביהם ישראל בין מדנים
ז.157) ג, עמוס
ב.158) כג, ש"ב

(159) הנביאים לדברי בנוגע שגם כך, כדי d'ועד xac מצינו (
בשעה  "ירמי' – תוכחות דברי על שמו" מייחד הקב"ה ש"אין
כה  שנאמר שמו, מייחד (הקב"ה) הי' נחמות דברי מתנבא שהי'
דברי  כתיב תוכחות בדברי אבל נעוריך, חסד לך זכרתי ה' אמר
וכשבא  ה', וידבר כתיב ודיבור דיבור כל על משה, וכן ירמיהו.
שופטים  (יל"ש משה)" דבר (אשר הדברים אלה כתיב להוכיח

סב). רמז
הוא 160) הרחמן "אב סע"ד: סב, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

מדת  אבל .. עליו לרחם מחייב שהשכל במה האדם על המרחם
השכל  שאין אף שיעור, בלי גדולים רחמים הוא הרחמים אב
לעורר  אנו וצריכים .. שחטא אחר דהיינו, עליו, לרחם .. מחייב

כו'". מדה"ר י"ג .. גדולים רחמים
וראה 161) ואילך. סע"א כג, נח חדש זהר (א). ו פ"א, שהש"ר

ב'דבר  (נדפס ס"ה בטבת ועשרה ויחי ש"פ משיחות קונטרס גם
ויחי). פ' מלכות'

ב)162) יד, (מגילה מארז"ל ע"פ – בזה הביאור לומר ויש
.. איהי מתנביא היכי ירמי' דקאי "במקום חולדה, לנבואת בנוגע

שהנשים רחמיםzeipngxמפני עליהם "ותבקש drxnהן", zepyl
daehl הנבואה שאותיות "אע"פ א): (נג, להה"מ או"ת וראה .*"

מדין  להפך יכול הנביא הי' אעפ"כ לנביא, שוה באה היא
מהפך  הי' לא האשה כמו רחמני טבעו שאין באיש ע"כ לרחמים,
הי' לא "הנביא ג): (קח, ושם רחמים". שטבעה האשה כן ולא ..
תלוי  הי' הדבר אך הקב"ה, מפי ששמע הדיבורים ח"ו משנה

`iapd oebipa'הי אם .. לישראל זו הנבואה מדבר הי' ניגון באיזה ,
היו  ואם רוגזא, כעין הנבואה היתה אז חזקים, בטעמים מדבר
מעורר  הי' הנביא כי גם ומה רחמנות. כעין היו אחרים בטעמים

רחמים". של טעמים ע"י העליון רחמנות בזה
ב.163) יב, ב"ב ראה
ל 164) בנוגע מצינו מזו mi`iapdוגדולה ixaca d`ixw:

את  הודע אליעזר מרבי למעלה קורא שהי' אחד באדם "מעשה
בתועבות  בודק שאתה עד לו אמר תועבותי', את ירושלים

(*dz`eap dpyz od zeipngxc meyn ike" :mye) `"yxdn b"`cg
`id mb ,drxl el `apzi 'inxiy (ediwlg) `xi 'id m`e ,daehl drxn

.(miptak uxzne ,"ok xn`z i`ce



יט `"ypz'd zah h"i ,zeny t"y zgiyn

ידי134צדיקים  מעשה שהקב"ה x`tzdlגו' ,"
gazyne x`tzn135!בישראל

אלא) ישראל, לבני (לא היא והתביעה הטענה
lekiak ,d"awdl רבינו משה כדברי של 136, אוהבן ,

עמך"... את הצלת לא הצל גו' "למה ישראל:
כל  ואיה זאת כל מצאתנו "למה גדעון: וכדברי
ממצרים  הלא אבותינו, לנו ספרו אשר נפלאותיו

וגו'" ה' ה'137העלנו אליו "ויפן זה בגלל ואדרבא ,
dfויאמר jgka jl"בני על שלמדת זכות )138("בכח

l`xyi z` zryede"139 לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
במשך  ישראל בני כל שעברו והשמדות הגזירות כל
בוודאי  – האחרון בדור ובפרט הדורות, כל
על  להקב"ה ולצעוק לבקש שצריכים ובוודאי
ממהרים  שעלֿידיֿזה מתי"... "עד הגלות, אריכות
האמיתית  הגאולה את יותר עוד ומזרזים

.140והשלימה 

ÂË:ולהבהיר להוסיף ויש .
גדול  באילן עצמם לתלות שרוצים כאלה ישנם
להפחיד  קשים, דברים (לדבר זו שדרך באמרם –

" היא כו') בעונשים xqendולאיים zhiy כדרכם ,"
 ֿ רחמנא השואה שלפני בדורות ה"מגידים" של

ש  וטוענים כו', mi`lnליצלן mi`iapd ixtq lk בדברי
עונשים. ואיומי תוכחה

לזה: והמענה

נוסף  – המוסר" "שיטת עלֿדבר לטענה בנוגע
בני  חוגי בכל התקבלה האחרונים שבדורות לכך
במוחש  ורואים החסידות, תורת של השיטה ישראל
לאביהם  ישראל של לבם לקרב הדרך שהיא
ל"תינוקות  בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבשמים,
עוד  אותם מרחק הפכי בסגנון שדיבור שנשבו",
צריכה  דבריֿמוסר אמירת הרי, – וביותר יותר

עלֿפי ישראל illkdxezdלהיות גדולי שנהגו כפי ,
המוסר. בשיטת שהלכו

ומהם: בדבר, תנאים וכמה

l`xyi zad`:

"שמע "jia`"141מוסרipaכתיב ,eade`e(בנו)
מוסר" כמו 142שוחרו להיות צריכים דבריֿמוסר –

epalשל a`שהאב ,ade` את תמיד ותמיד בעצם
גם  (ולפעמים בדברים כשמוכיחו וגם בנו,
אהבתו  עצמו מעשה בשעת ניכרת מענישו),
כנראה  עצמו, לאהבת ובאיןֿערוך לבנו, האמיתית

כמוחש.

את  תוכיח "הוכח להציווי בנוגע ועלֿדרךֿזה
להיות 143עמיתך" צריכים התוכחה שדברי –

l`xyi zad`a mixecg ש"כולהו) עקיבא רבי [כדברי
עקיבא" דרבי לרעך 144אליבא ש"ואהבת (

גדול 145כמוך" כלל "זה ממש, "כמוך" ,
כולה,146בתורה" התורה כל היא "זו מזה: ויתירה ,

הוא" פירושה שהיא 147ואידך לאהבה ועד ,[
d"awdבדוגמת zad`(שבשמים `cg(אבינו lkl

l`xyin cg`e"ישראל בכורי כפתגם 148("בני ,(
אוהב".149הידוע  שהאהוב מה ש"אוהב

כש וה  – לזה התוכחה rneydבחינה דברי את
yibxnמתוך ורק אך נאמרים .`dadשהדברים

zeltye depr:

לא  שהמוכיח תוכחה, בדברי עיקרי תנאי
העם, מכל גדול עצמו לראות הציבור על ישתרר

לקהל  עצמו להשוות צריך כלומר,150אלא ,
elש  a`eke xrhvn הקהל של הירוד מצבם
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(134" l`xyiולכן lk כפסק – הבא" לעולם חלק להם יש
רפי"א). (סנהדרין המשנה

בשבחייהו 135) קוב"ה "משתבח סע"א: ו, ברכות ראה
אמר  היום, האמירך וה' היום האמרת ה' את דכתיב .. דישראל
.. בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם לישראל, הקב"ה להם
חטיבה  אתכם אעשה ואני אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע שנאמר

בארץ". אחד גוי ישראל כעמך ומי שנאמר בעולם, אחת
נפש 136) ש"כל כיון מישראל, לכאו"א בנוגע גם מובן ומזה

רפמ"ב). (תניא כו'" משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש
יג.137) ו, שופטים
ד.138) שופטים תנחומא
יד.139) שם,
וש"נ.140) .183 ע' ל' חלק לקו"ש ראה

ח.141) א, משלי
פרשתנו.142) ריש שמו"ר גם וראה כד. יג, שם
יז.143) יט, קדושים
רע"א.144) פו, סנהדרין
יח.145) שם, קדושים
עה"פ.146) ופירש"י תו"כ
פל"ב.147) תניא וראה א. לא, שבת
כב.148) ד, פרשתנו
ובכ"מ.149) ניסן. כ"ח יום" "היום
"ויעמוד 150) [ד]: א פ"י, קה"ר mrdראה lrn עצמו ראה ..

אתם  למה להם ואומר גדולות מדבר התחיל .. העם מכל גדול
לא  יחזיאל אבל כו', מיד וגו', תצליחו ולא ה' מצות את עוברים

.. אלא כן, ldwdעשה jeza בארוכה וראה לקהל". עצמו שהשוה ,
ב  שנח, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה

ואילך).
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אך  שנאמרים בדבריו ומודגש שניכר שמוכיחם,
מתוך alורק zripk עם עצמו את באמת וכולל ,

התוכחה  בדברי 151mipipraהקהל envr z` owzl
mznbec ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עלֿכלֿפנים, [בדקות

עיניך" מבין קורה "טול לומר מקום ].152כשיש
הרי  עצמו, את שמוכיח שומע שכשהקהל ולהעיר,

נשמעים. דבריו שיהיו פועל זה

בספרים  המבואר עלֿפי אדם 153ובפרט שכאשר
הרע  אותו שדוגמת הוכחה זו הרי בזולתו, רע רואה
בראי, המביט אדם בדוגמת בעצמו, בו נמצא
דופי", שום במראה רואה אינו נקיים, פניו ש"אם
משום  אלא זה אין בראי, וכתם לכלוך רואה ואם
שמוכיח  שלפני בוודאי הרי – מטונפין" ש"פניו
חכמינו  וכציווי עצמו, את לתקן צריך זולתו את

אחרים".154ז"ל  קשוט ואחרֿכך עצמך "קשוט

באופן  אינם התוכחה דברי שכאשר מובן ומזה
התיקון  אודות דבר להזכיר מבלי שנאמרים האמור,
"בהפלגת  אלא אינו ותוכנם אמותיו, ובד' בעצמו
 ֿ וחס רחמנאֿליצלן לו נוגע שאינו כאילו העונש,
מצות  על העוברים כאלו שנמצאים הצער ושלום

דתורה 155ה'" נועם בדרכי דבר עשה כשלא ובפרט ,
אינם  כאלה דברים – ומצוות לתורה לקרבם כדי

רחמנאֿליצלן  דברים אלא אביך", "מוסר !156כלל

ש  התוכחות mi`iapdועלֿדבר ixaca:הרי –

הם הנביאים דברי d'א) xac אל סודו "גלה ,
הנביאים" על 157עבדיו ומלתו בי דיבר ה' "רוח ,

של158לשוני" דברים מהֿשאיןֿכן ,mceÎxya ֿ ועל ,

שהוא  וסגנון בתוכן כשנאמרים אחתֿכמהֿוכמה
d"awd ly ekxc jtid159"הרחמים "אב ,160,jtide

dxezd z`xede jxc.כנ"ל ,

ישראל  לנביאי בנוגע אפילו לזה, ונוסף ב)
הקב"ה  "אין לשונם של ומלתו בם דבר ה' שרוח

ישראל" על דילטוריא שאומר במי ועד 161רוצה ,
אף  ישראל, על דילטוריא שאמרו על שנענשו
ברוח  הדילטוריא) דברי (גם דבריהם שאמרו
הקב"ה  ציווי (עלֿפי מוכרחים שאז הנבואה,

הנבואה  דברי לומר ישראל 162בתורה) בנביאי ואם ,
נבואה  בטלה ביתֿהמקדש שחרב שמיום 163כך,

דיבורים mceÎxyaעלֿאחתֿכמהֿוכמה לדבר ,
כזה 164כאלה  ישראל..165ובסגנון על לשונו "יתיר ,

פושעים" אותם תורתנו 116לקרוא הוראת היפך ,
אמת. תורת הקדושה,
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כמ"ש 151) עמהן, עצמו לכלול "צריך סקל"א: כש"ט ראה
חטא". עליו תשא ולא עמיתך, את כשתוכיח לעצמך הוכח

וש"נ.152) ב. טו, ב"ב
ס"פ 153) יוסף יעקב תולדות חוקת. ר"פ עינים מאור ראה

לקו"ש  .83 ע' ה'ש"ת סה"ש סע"א. לג, בהעלותך לקו"ת תרומה.
ואילך. 24 ע' ח"י

וש"נ.154) סע"ב. קז, ב"מ
שם.155) המושל רוח אם ד"ה
משל 156) ע"פ והוא מוכיחים, מיני "ב' שם: כש"ט ראה

אחד  וחזר עבדיו, ב' את ושילח פניו מעל יחידו בנו המלך ששלח
שדיבר  רק האלה, כדברים אמר והשני אביו, אל הבן את והלשין
עד  רב זמן פניו מעל שנשלח ובנו המלך בצער צער שהי' מצד
נתמלא  ואז הזילוהו, מכבדו וכל מלכות נימוסי ממנו שנשכח
ישראל, בגנות שמדבר בשער מוכיח יש כך כו', רחמים המלך
בעם  ה' וישלח וז"ש כו', הקדמוני נחש קטרוג  גורם עי"ז וח"ו
עי"ז  גורם "ח"ו כו'", שבפיהם בארס ששורפים הנחשים את

שבשמים". לאביהם ישראל בין מדנים
ז.157) ג, עמוס
ב.158) כג, ש"ב

(159) הנביאים לדברי בנוגע שגם כך, כדי d'ועד xac מצינו (
בשעה  "ירמי' – תוכחות דברי על שמו" מייחד הקב"ה ש"אין
כה  שנאמר שמו, מייחד (הקב"ה) הי' נחמות דברי מתנבא שהי'
דברי  כתיב תוכחות בדברי אבל נעוריך, חסד לך זכרתי ה' אמר
וכשבא  ה', וידבר כתיב ודיבור דיבור כל על משה, וכן ירמיהו.
שופטים  (יל"ש משה)" דבר (אשר הדברים אלה כתיב להוכיח

סב). רמז
הוא 160) הרחמן "אב סע"ד: סב, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

מדת  אבל .. עליו לרחם מחייב שהשכל במה האדם על המרחם
השכל  שאין אף שיעור, בלי גדולים רחמים הוא הרחמים אב
לעורר  אנו וצריכים .. שחטא אחר דהיינו, עליו, לרחם .. מחייב

כו'". מדה"ר י"ג .. גדולים רחמים
וראה 161) ואילך. סע"א כג, נח חדש זהר (א). ו פ"א, שהש"ר

ב'דבר  (נדפס ס"ה בטבת ועשרה ויחי ש"פ משיחות קונטרס גם
ויחי). פ' מלכות'

ב)162) יד, (מגילה מארז"ל ע"פ – בזה הביאור לומר ויש
.. איהי מתנביא היכי ירמי' דקאי "במקום חולדה, לנבואת בנוגע

שהנשים רחמיםzeipngxמפני עליהם "ותבקש drxnהן", zepyl
daehl הנבואה שאותיות "אע"פ א): (נג, להה"מ או"ת וראה .*"

מדין  להפך יכול הנביא הי' אעפ"כ לנביא, שוה באה היא
מהפך  הי' לא האשה כמו רחמני טבעו שאין באיש ע"כ לרחמים,
הי' לא "הנביא ג): (קח, ושם רחמים". שטבעה האשה כן ולא ..
תלוי  הי' הדבר אך הקב"ה, מפי ששמע הדיבורים ח"ו משנה

`iapd oebipa'הי אם .. לישראל זו הנבואה מדבר הי' ניגון באיזה ,
היו  ואם רוגזא, כעין הנבואה היתה אז חזקים, בטעמים מדבר
מעורר  הי' הנביא כי גם ומה רחמנות. כעין היו אחרים בטעמים

רחמים". של טעמים ע"י העליון רחמנות בזה
ב.163) יב, ב"ב ראה
ל 164) בנוגע מצינו מזו mi`iapdוגדולה ixaca d`ixw:

את  הודע אליעזר מרבי למעלה קורא שהי' אחד באדם "מעשה
בתועבות  בודק שאתה עד לו אמר תועבותי', את ירושלים

(*dz`eap dpyz od zeipngxc meyn ike" :mye) `"yxdn b"`cg
`id mb ,drxl el `apzi 'inxiy (ediwlg) `xi 'id m`e ,daehl drxn

.(miptak uxzne ,"ok xn`z i`ce
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ÊË ויּבטלו ממרום, רוח שיערה ויהיֿרצון .ָ
ופרסומם  ישראל בני על הבלתיֿרצויים הדיבורים
עמי  כל לעיני ובמיוחד ובהקדם ובדפוס, בכתב
שבדבר! דקידושֿהשם ההיפך גודל כמובן הארץ,

הענינים  וכל כלל, רושם שום יעשה לא ובוודאי
שכתוב  כמו לברכות, יהפכו 166הבלתיֿרצויים

לברכה גו' לך אלקיך ה' d'"ויהפוך jad` ik
jiwl` הקב"ה בין ואהבה שלום ובנידוןֿדידן, ,"

(אשתו) לכנסתֿישראל ואהבה 167(איש) ושלום ,
אהבו" והשלום "האמת ישראל, בני .168בין

באהבת  ההוספה שעלֿידי – העיקר והוא ועוד
הגלות  סיבת מבטלים ישראל ואחדות ,169ישראל

(הגלות), המסובב בטל הסיבה תיכףֿומיד ִֵָובהּבטל
לטוב  שמתהפך ל"ג 170ועד מ"גולה" .171ולה"`,

לקיום  זוכים ממש שתיכףֿומיד – ובפשטות
בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם שבהפטרה: היעוד
והנדחים  אשור בארץ האובדים ובאו גו' ישראל
הקודש  בהר לה' והשתחוו מצרים, בארץ

בירושלים".
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כה, (מגילה כו'" בו ומצאו אחריו בדקו כו', ובדוק צא ירושלים
בדברי  קרא אלא עצמו, דברי אמר לא אדם שאותו דאף – ב)

ש  זה על אלעזר רבי עליו הקפיד מ"מ, לקרות xgaהנביאים,
מנהג  – התורה ציווי ע"פ בה כשמפטירין (משא"כ זו נבואה
שהסיבה  בטוח הי' זה שבגלל אלא עוד ולא היא*), תורה ישראל
אדר"ח  שיחת בארוכה (ראה פסול שמץ בו שיש מפני היא לכך

תשמ"ב). אלול
הושפעו 165) ידועה שבמדה ואילך) ב ריח, (ח"ב לקו"ד ראה

עצמו  כשהמגיד והמוכיח: המגיד של טבעו ממהות המוסר דברי
דבריֿמוסר  אפילו עין, וטוב רחמים בעל טובות, מדות בעל הי'
אבל  רחמנות, של ובנימה ("איידל") בעדינות נאמרים היו קשים

כו'. קשה טבע בעל הי' ומוכיח כשהמגיד
ו.166) כג, תצא

(*xtq seqay dpyd lk zelitz xcqa) m"anxd zrcly xirdl
rced mc` oa ,zeny dl`e" ± zeny zyxtc dxhtdd f"d (dad`

."milyexi z`

הלכות 167) (סוף זה ש"ק דערב הרמב"ם משיעור להעיר
לאשתו". איש בין שלום לעשות נמחק "השם – חנוכה)

יט.168) ח, זכרי'
ב.169) ט, יומא ראה
הימים 170) (משיעורי תעניות הלכות בסוף הרמב"ם ובלשון

המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל האחרונים):
ששון  וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא
וצום  וגו' הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר ושמחה,
ולשמחה  לששון יהודה לבית יהי' אזלינן) (דמיני' העשירי

ש) (עי"ז טובים `eadולמועדים melyde zn`de בארוכה (ראה "
ואילך). 413 ע' חט"ו לקו"ש

ובכ"מ.171) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה

zeny zyxt zegiy ihewle jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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קשה  בעבודה חייהם את "וימררו הפסוק על
כל  את בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר

בגמרא 1עבודתם..." נאמר בחומר 2, "בתחילה :

ולבסוף  בשדה, עבודה ובכל ולבסוף כל 3ובלבנים את
המפרשים  דברי 4עבודתם". משמעות את מבהירים

את  התורה מפרידה מדוע לשאול, ניתן הגמרא:

נכללת  שהיא למרות ובלבנים", "בחומר העבודה
כן  על הפסוק? בהמשך המופיע עבודתם", "כל בביטוי

היה  ובלבנים" "בחומר שהשעבוד הגמרא, מבארת

אשר  בשדה", ה"עבודה כל התחלת כלומר, "בתחילה".
בנפרד. כן לפני מוזכר הוא ולכן "לבסוף", הגיעה

מובן, מזה לחלוטין. מדוייקים בתורה הענינים כל
"בתחילה" היתה ובלבנים" "בחומר שהעבודה

הזמן, מבחינת רק לא עבודתם"), "כל – (ו"לבסוף"
הקושי  מבחינת המשמעות, מבחינת "תחילה" גם אלא

היה  ובלבנים" ב"חומר כלומר, השעבוד. של והחומרה

כפרטים  מכן, לאחר הסתעפו ומזה השעבוד, עיקר
עבודתם". "כל של השעבוד סוגי כל כלל, מתוך

כבר  ישראל בני כאשר "לבסוף", שגם רואים, לכן
עדיין  היתה עבודתם עיקר הרי עבודתם", ב"כל עבדו

הלבנים  בהמשך 5בעיבוד מהמסופר שמוכח כפי .6:

על  העבודה "תכבד את ליישם פרעה רצה כאשר
מצרים, גלות תקופת בסוף שהתרחש (דבר האנשים"

 ֿ הקדושֿברוך של בשליחותו ואהרן משה שבאו לאחר
זאת  עשה הוא עמי"), את "שלח באמרם פרעה אל ָהוא
עבודה  עלֿידי ולא הלבנים, הכנת עבודת עלֿידי דוקא
זו, מלאכה עבור תבן להם לתת שלא בצוותו אחרת,

הלבנים. כמות תפחת שלא זאת עם ויחד

היתה  השעבוד, תקופת כל במשך גם מכך: יותר
בהכנת העיקרית גם עבודתם שעסקו למרות הלבנים,

במדרש  מהנאמר מוכח הדבר אחרות. על 7במלאכות
בפה 8הפסוק  – בפרך ישראל בני את מצרים "ויעבידו

והכין 9רך" ומגריפה" "סל לקח עצמו שפרעה ,
עמי 10לבנים  "עשו ישראל: בני את שכנע ועלֿידיֿזה ,

ובני  לבנים. ויכינו אותו יחקו הם שאף בטובה", היום
הלילה, הגיע וכאשר כוחן", "בכל עמו עבדו ישראל
זה, ביום שהוכנו הלבנים את לספור פרעה ציוה

ויום". יום בכל מעמידים אתם כזה והורה:

אותה  להכין ישראל בני היו צריכים יום שיום וכיון
במשך שהספיקו כפי לבנים, אשר lkכמות היום, אותו

" עבדו ogekבו lka השעבוד זמן במשך שגם מובן, ,"
ככולו  היום ברוב עסוקים היו הם בהכנת 11לאחרֿמכן

במעט 12לבנים  ביצעו הם העבודות סוגי שאר כל ואת .
בלילה  הנוספות, .13השעות

העבודה  את התורה מפרידה מדוע היטב מובן בזה
שכבר  לאחר אף כי בפניֿעצמה, ובלבנים" "בחומר
עיסוקם  היה עדיין זאת בכל עבודתם", "כל עשו

לבנים. בהכנת העיקרי
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יד.1) א, פרשתנו
ב.2) יא, סוטה
כן 3) שמפרש שם, בסוטה מהרש"א חדא"ג וראה יא. פ"א, שמו"ר

בגמרא. גם
שם.4) חדא"ג
משועבדים5) "שהיו יו"ד): (כד, משפטים מפרש"י dyrnaלהעיר

mipal."
ואילך.6) א ה, פרשתנו
גם 7) וראה כג. שם ת"ב יג. בהעלותך תנחומא כ. פט"ו, במדב"ר

שם. שמו"ר
יג.8) א, פרשתנו
ע"ב.9) ריש שם, סוטה גם ראה

א.10) שם, גם ראה

הערים*11) את בנו מהיום חלק שהרי – ממש היום כל לא אבל
שבתחלה  שם: מהרש"א (ראה ובלבנים" "בחומר בעבודה נכלל זה שגם
(לבנות  ובלבנים לבנים) ממנו (לעשות בחומר י"ל: ואלי ערים). לו בנו

ערים). מהם
הערים שבנין יד), (שם, ואוה"ח יא) (א, בעבודה `epiברמב"ן נכלל

הוסיפו  ואח"כ הערים בונים היו שבתחלה ומפרשים ובלבנים", "בחומר
כנ"ל. משמע שם ומדרש בגמרא הל' פשטות אבל הלבנים. עשיית עליהם
("פה  דברים קדמו כי לומר צריך ז"ל "ולדבריהם יא): (שם, אוה"ח וראה

מסים". לשרי רך")
אין 12) בבתיכם.. לישן הולכים אתם אם יב: שם, משמו"ר להעיר

שלכם. הסכום את משלימים אתם
ט.13) ויצא, תנחומא ב. פכ"ז, ב"ר

axrl gepl oi`ay" xg`l 'id "dcya dcear lka" wx (`) ik ± dkiygyn 'id mixrd oipay xnel oi`e (*odizalmixrd oipay `vnp f"itl (a) .(h `vie `negpz) "
zipnp `l ± zixwir dk`ln ±llk!("mzcear lk z`"a (ab` jxca) llkp ± wxe) "mdiig z` exxnie" weqta

אגרות קודש

 ב"ה, ט"ז טבת, תשי"ז

         ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה לוי יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו בו כותב ראשי פרקים מהשתתפותו

טובה  התחלה  זה  שתהי'  רצון  ויהי  נפשנו,  ופדות  גאולתנו  כסלו  י"ט  הבהיר  יום  בפעולות 

לפעולות מורחבות הן בכמות והן באיכות ובמילא יתרבה ג"כ הרצון לכתוב שהידיעות אלו משמחים 

ומענגים את הנפש ומקיימים בכתיבה המצוה דואהבת לרעך כמוך, ויהי רצון שלא יסתפק בזה אלא 

ישפיע על כל אלה שיד השפעתו מגעת שגם הם יתנהגו כהנ"ל וכהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנייהו 

שמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור הבא משמן טהור משתשקע החמה )שמ"ר טו, ו( ועל פתח ביתו 

מבחוץ. 

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ÊË ויּבטלו ממרום, רוח שיערה ויהיֿרצון .ָ
ופרסומם  ישראל בני על הבלתיֿרצויים הדיבורים
עמי  כל לעיני ובמיוחד ובהקדם ובדפוס, בכתב
שבדבר! דקידושֿהשם ההיפך גודל כמובן הארץ,

הענינים  וכל כלל, רושם שום יעשה לא ובוודאי
שכתוב  כמו לברכות, יהפכו 166הבלתיֿרצויים

לברכה גו' לך אלקיך ה' d'"ויהפוך jad` ik
jiwl` הקב"ה בין ואהבה שלום ובנידוןֿדידן, ,"

(אשתו) לכנסתֿישראל ואהבה 167(איש) ושלום ,
אהבו" והשלום "האמת ישראל, בני .168בין

באהבת  ההוספה שעלֿידי – העיקר והוא ועוד
הגלות  סיבת מבטלים ישראל ואחדות ,169ישראל

(הגלות), המסובב בטל הסיבה תיכףֿומיד ִֵָובהּבטל
לטוב  שמתהפך ל"ג 170ועד מ"גולה" .171ולה"`,

לקיום  זוכים ממש שתיכףֿומיד – ובפשטות
בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם שבהפטרה: היעוד
והנדחים  אשור בארץ האובדים ובאו גו' ישראל
הקודש  בהר לה' והשתחוו מצרים, בארץ

בירושלים".
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כה, (מגילה כו'" בו ומצאו אחריו בדקו כו', ובדוק צא ירושלים
בדברי  קרא אלא עצמו, דברי אמר לא אדם שאותו דאף – ב)

ש  זה על אלעזר רבי עליו הקפיד מ"מ, לקרות xgaהנביאים,
מנהג  – התורה ציווי ע"פ בה כשמפטירין (משא"כ זו נבואה
שהסיבה  בטוח הי' זה שבגלל אלא עוד ולא היא*), תורה ישראל
אדר"ח  שיחת בארוכה (ראה פסול שמץ בו שיש מפני היא לכך

תשמ"ב). אלול
הושפעו 165) ידועה שבמדה ואילך) ב ריח, (ח"ב לקו"ד ראה

עצמו  כשהמגיד והמוכיח: המגיד של טבעו ממהות המוסר דברי
דבריֿמוסר  אפילו עין, וטוב רחמים בעל טובות, מדות בעל הי'
אבל  רחמנות, של ובנימה ("איידל") בעדינות נאמרים היו קשים

כו'. קשה טבע בעל הי' ומוכיח כשהמגיד
ו.166) כג, תצא

(*xtq seqay dpyd lk zelitz xcqa) m"anxd zrcly xirdl
rced mc` oa ,zeny dl`e" ± zeny zyxtc dxhtdd f"d (dad`

."milyexi z`

הלכות 167) (סוף זה ש"ק דערב הרמב"ם משיעור להעיר
לאשתו". איש בין שלום לעשות נמחק "השם – חנוכה)

יט.168) ח, זכרי'
ב.169) ט, יומא ראה
הימים 170) (משיעורי תעניות הלכות בסוף הרמב"ם ובלשון

המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל האחרונים):
ששון  וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד ולא
וצום  וגו' הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר ושמחה,
ולשמחה  לששון יהודה לבית יהי' אזלינן) (דמיני' העשירי

ש) (עי"ז טובים `eadולמועדים melyde zn`de בארוכה (ראה "
ואילך). 413 ע' חט"ו לקו"ש

ובכ"מ.171) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה

zeny zyxt zegiy ihewle jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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קשה  בעבודה חייהם את "וימררו הפסוק על
כל  את בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר

בגמרא 1עבודתם..." נאמר בחומר 2, "בתחילה :

ולבסוף  בשדה, עבודה ובכל ולבסוף כל 3ובלבנים את
המפרשים  דברי 4עבודתם". משמעות את מבהירים

את  התורה מפרידה מדוע לשאול, ניתן הגמרא:

נכללת  שהיא למרות ובלבנים", "בחומר העבודה
כן  על הפסוק? בהמשך המופיע עבודתם", "כל בביטוי

היה  ובלבנים" "בחומר שהשעבוד הגמרא, מבארת

אשר  בשדה", ה"עבודה כל התחלת כלומר, "בתחילה".
בנפרד. כן לפני מוזכר הוא ולכן "לבסוף", הגיעה

מובן, מזה לחלוטין. מדוייקים בתורה הענינים כל
"בתחילה" היתה ובלבנים" "בחומר שהעבודה

הזמן, מבחינת רק לא עבודתם"), "כל – (ו"לבסוף"
הקושי  מבחינת המשמעות, מבחינת "תחילה" גם אלא

היה  ובלבנים" ב"חומר כלומר, השעבוד. של והחומרה

כפרטים  מכן, לאחר הסתעפו ומזה השעבוד, עיקר
עבודתם". "כל של השעבוד סוגי כל כלל, מתוך

כבר  ישראל בני כאשר "לבסוף", שגם רואים, לכן
עדיין  היתה עבודתם עיקר הרי עבודתם", ב"כל עבדו

הלבנים  בהמשך 5בעיבוד מהמסופר שמוכח כפי .6:

על  העבודה "תכבד את ליישם פרעה רצה כאשר
מצרים, גלות תקופת בסוף שהתרחש (דבר האנשים"

 ֿ הקדושֿברוך של בשליחותו ואהרן משה שבאו לאחר
זאת  עשה הוא עמי"), את "שלח באמרם פרעה אל ָהוא
עבודה  עלֿידי ולא הלבנים, הכנת עבודת עלֿידי דוקא
זו, מלאכה עבור תבן להם לתת שלא בצוותו אחרת,

הלבנים. כמות תפחת שלא זאת עם ויחד

היתה  השעבוד, תקופת כל במשך גם מכך: יותר
בהכנת העיקרית גם עבודתם שעסקו למרות הלבנים,

במדרש  מהנאמר מוכח הדבר אחרות. על 7במלאכות
בפה 8הפסוק  – בפרך ישראל בני את מצרים "ויעבידו

והכין 9רך" ומגריפה" "סל לקח עצמו שפרעה ,
עמי 10לבנים  "עשו ישראל: בני את שכנע ועלֿידיֿזה ,

ובני  לבנים. ויכינו אותו יחקו הם שאף בטובה", היום
הלילה, הגיע וכאשר כוחן", "בכל עמו עבדו ישראל
זה, ביום שהוכנו הלבנים את לספור פרעה ציוה

ויום". יום בכל מעמידים אתם כזה והורה:

אותה  להכין ישראל בני היו צריכים יום שיום וכיון
במשך שהספיקו כפי לבנים, אשר lkכמות היום, אותו

" עבדו ogekבו lka השעבוד זמן במשך שגם מובן, ,"
ככולו  היום ברוב עסוקים היו הם בהכנת 11לאחרֿמכן

במעט 12לבנים  ביצעו הם העבודות סוגי שאר כל ואת .
בלילה  הנוספות, .13השעות

העבודה  את התורה מפרידה מדוע היטב מובן בזה
שכבר  לאחר אף כי בפניֿעצמה, ובלבנים" "בחומר
עיסוקם  היה עדיין זאת בכל עבודתם", "כל עשו

לבנים. בהכנת העיקרי

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

יד.1) א, פרשתנו
ב.2) יא, סוטה
כן 3) שמפרש שם, בסוטה מהרש"א חדא"ג וראה יא. פ"א, שמו"ר

בגמרא. גם
שם.4) חדא"ג
משועבדים5) "שהיו יו"ד): (כד, משפטים מפרש"י dyrnaלהעיר

mipal."
ואילך.6) א ה, פרשתנו
גם 7) וראה כג. שם ת"ב יג. בהעלותך תנחומא כ. פט"ו, במדב"ר

שם. שמו"ר
יג.8) א, פרשתנו
ע"ב.9) ריש שם, סוטה גם ראה

א.10) שם, גם ראה

הערים*11) את בנו מהיום חלק שהרי – ממש היום כל לא אבל
שבתחלה  שם: מהרש"א (ראה ובלבנים" "בחומר בעבודה נכלל זה שגם
(לבנות  ובלבנים לבנים) ממנו (לעשות בחומר י"ל: ואלי ערים). לו בנו

ערים). מהם
הערים שבנין יד), (שם, ואוה"ח יא) (א, בעבודה `epiברמב"ן נכלל

הוסיפו  ואח"כ הערים בונים היו שבתחלה ומפרשים ובלבנים", "בחומר
כנ"ל. משמע שם ומדרש בגמרא הל' פשטות אבל הלבנים. עשיית עליהם
("פה  דברים קדמו כי לומר צריך ז"ל "ולדבריהם יא): (שם, אוה"ח וראה

מסים". לשרי רך")
אין 12) בבתיכם.. לישן הולכים אתם אם יב: שם, משמו"ר להעיר

שלכם. הסכום את משלימים אתם
ט.13) ויצא, תנחומא ב. פכ"ז, ב"ר

axrl gepl oi`ay" xg`l 'id "dcya dcear lka" wx (`) ik ± dkiygyn 'id mixrd oipay xnel oi`e (*odizalmixrd oipay `vnp f"itl (a) .(h `vie `negpz) "
zipnp `l ± zixwir dk`ln ±llk!("mzcear lk z`"a (ab` jxca) llkp ± wxe) "mdiig z` exxnie" weqta
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השעבוד  שעיקר לכך "בחומר 14ההסבר היה

הוא: ובלבנים"

בהרחבה  הוסבר של 15כבר המשמעות לגבי

חייהם  את וימררו ישראל... בני את מצרים "ויעבידו
ישראל, של וכוחותיהם חייהם שאת קשה...", בעבודה

מהקדושה  נובע האמיתי וכוחם חיותם (נפש 16אשר

–17האלקית  מסכנות ערי לבניית המצריים ניצלו ,(
drxtl'לה דירה בבניית היהודי של עבודתו במקום .

אלקינו" "עיר בהקמת אלו 18יתברך, אותם הכריחו ,
כוחות 19המצירים  את לנצל עליהם, והמעיקים

– ר"ל הטמאה לקליפה דירה בניית למטרת הקדושה

לפרעה". מסכנות "ערי

נבנית, אלקינו" ש"עיר כשם זה": לעומת ו"זה

רבים, מבתים הנבנית לעיר בדומה מאבנים, כביכול,
רבות  מאבנים הנבנה הבית 20ולבית של וחזקו שעיקרו ,ָ

שבו  האבנים הערים 21הן לגבי להבדיל, גם, היה כך -

להידמות  רוצה ה"קליפה" שהרי במצרים, הקליפה של
אדם  בפני כקוף בני 22לקדושה, של השעבוד עיקר :

הלבנה  להם "ותהי – הלבנים בהכנת היה ישראל

מצרים.23לאבן" לערי האבנים –

ובלבנים" "בחומר העבודה מדוע מוסבר בכך

בסעיף  כדלעיל עבודתם", "כל של הכלל לפני מופיעה
היא  שהיא, עבודה כל של הפנימית משמעותה כי א',

כאשר  כדלעיל: מאבנים מורכב ובית "בית", בניית
לשם  רשות דברי עשיית או מצוה טוב, דבר עושים

דעהו" דרכיך "בכל של באופן או מוסיפים 24שמים, ,

שלילי, מעשה עושים וכאשר הקדושה. לבנין אבן בכך
הפעולות  בין ההבדל ה"קליפה". לבנין לבנה ֵמוסיפים

ב  מתבטא השונות בחיצוניות beqוהעבודות אך הבנין,
טובות  פעולות בנין: – שווה אופי הפעולות לכל יש

צור  בנין – טובות לא פעולות ירושלים: בנין –25.

.‚
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סוגים: שני יש הבנין, נבנה שמהן עצמן, באבנים
mipa` ו שמים, בידי בידי mipalשנבראו הנעשות

דוקא 26אדם  היתה במצרים ישראל בני של עבודתם .

לבנים. בעשיית

שהן  "אבנים", לבנים? לבין אבנים בין ההבדל מהו

בידי בקדושה minyבריאה נעלית לדרגה רומזות ,27.
מלכתחילה  ביתֿהמקדש את לבנות צריך לכן

"ארץ 28באבנים  נקראת בכללותה ישראל ארץ וגם ,

בידי 29ברזל"`dipaאשר שנוצרות לבנים זאת, לעומת .
הרשות  לעניני רומזות ויכולים 30אדם, באדם, התלויים ,

להיפך. או לקדושה, להפוך

ידים  בפישוט ההשתחוויה שאיסור רואים, (לפיכך

רצפת  לגבי ולא אבנים, רצפת לגבי דוקא חל ורגלים

במקום 31לבנים  לעשות שאסור מכך נובע זה איסור כי ,
בביתֿהמקדש  לנעשה הדומים דברים -32אחר
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שבעבודת 14) מצרים ויציאת וגלות ובמצרים כפשוטו, במצרים
היום  יצא הוא כאילו עצמו לראות חייב ויום יום שב"כל מבנ"י, כאו"א

ביאורו). שם ראה רפמ"זֿ (תניא ממצרים"
ואילך.15) 101 ע' ח"ג (המתורגם) לקו"ש עד"ז ראה
ו"לכן 16) מ"ז. ומעין קונטרס וראה חיינו. הם כי התומ"צ על כנאמר

פועל  שהאדם ודבר דבר שבכל מפני בהם, שעוסקים הענינים מאד נוגע
גם  וראה תער"ב). בששה"ק (ד"ה אלקית" כחות בזה מכניס ועושה,

.22 הערה שם לקו"ש
ועוד.17) יב פ"ט, תניא ראה
שם.18) הצ"צ רשימות וראה ב. מח, תהלים
ד).19) פט"ז, ב"ר (ראה מצרים ע"ש נקראו המצירים דכל
אור 20) ד"ה וג'. פ"ב תרצ"א בציון הנשאר והי' ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. פ"ג. ש"ת לי"ד
(21– וכו' בתים ב' בונות אבנים ב' בסופו) (פ"ד יצירה ס' וכל'

מ"ב. פי"ג, מנגעים ולהעיר
(מדרש 22) שארז"ל ע"ד שהוא שנח, ע' אור וביהל ב. קמח, זח"ב

כקופים. היו שמוקדם ג) ה, (בראשית עה"פ הגדול)
עה"פ 23) לג"פ לקו"ת שמות. ר"פ הפסוקים שער וראה ג) (יא, נח

א  תתרסו, ו' כרך שם ואילך. א תרסב, ג כרך נח –אוה"ת ואילך ג (עב,

ואילך).
(24,161 ע' ח"ג (המתורגם) לקו"ש ראה – האופנים ב' בין החילוק

.188
א.25) ו, ממגילה כגֿ כה, תולדות רש"י (ראה ירושלים בנין היפף

עיי"ש). א. רמ, א. רלו, זח"ב גם וראה
שם 26) הנשאר והי' ד"ה גם וראה שם. לג"פ לקו"ת ג. עז, תו"א

פ"ז.
שם.27) לג"פ לקו"ת שם. תו"א גם וראה שם. הנשאר והי' ד"ה
ה"ח.28) פ"א הבחירה בית הל' רמב"ם
ט.29) ח, עקב
שם.30) תו"א ראה
סק"כ.31) סקל"א או"ח מג"א
ע"ז 32) (הל' הרמב"ם ב). כב, (מגילה תורה אסרה לא ד"ה רש"י

עוע"ז. דרך שזהו מפני הטעם מפרש שם) כס"מ וראה ואילך, ה"ו פ"ו
עבודה  שהיתה מפני הוא לע"ז כן שעשו דהא יל"פ בזה גם ולכאורה
שם) ברמב"ם משכית אבן לדין (שקדמה במצבה שמצינו (וע"ד בקודש

ד  –daed` חק עשאוה זה דמפני די"ל כב) טז, שופטים (ספרי לאבות
אף  ואילך)) א קצח, ויצא מאוה"ת ולהעיר שם. פירש"י (ראה לע"ז

משכית. אבן איסור לאחרי רב זמן נבנה אבנים) רצפת (שבו שביהמ"ק

zeny zyxt zegiyÎihewl

אינה  כשלעצמן הלבנים שמהות וכיון השתחוויה,
דומה  לבנים רצפת על ההשתחוויה אין לכן קדושה,

בביתֿהמקדש). ההשתחוויה לעבודת

של אפשרות גם קיימת ,33הקדושה jtidבלבנים
בגמרא  עבודהֿזרה 34כנאמר .36לבינה"swf"35לגבי

רש"י  לדברי ההסבר בבבל,37וזהו אבנים "שאין
בכלל  ו"בקעה" בבל כי בקעה", נמוכה 38שהיא היא ,

אשר  עד חושך, של האלקי, האור העלם של מקום –
ה  ז"ל dxezלגבי חכמינו אמרו "במחשכים 39שבבבל, :

שם  אפשרית לא לכן בבלי". תלמוד זה – הושיבני
שמים. בידי שבריאתן "אבנים" של דרגה

.„
¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚ ‰ÏÚÓ Y "ÌÈ·Ï"

של  הקשה העבודה מדוע להסביר היה ניתן זה לפי
ולא  בלבנים בעיסוקם היתה במצרים ישראל בני
מסכנות  "ערי לבנות היתה שהמטרה כיון באבנים,

drxtl) "jtidl לא גם ולכן כדלעיל), אלקינו", מ"עיר
אלא  לקדושה, הרומזות מ"אבנים", הבניה נעשתה

פרעה". ל"ערי בהתאם מ"לבנים",

כיון  זה: בהסבר די אין דבר, של לאמיתו אך
ה"קליפה" של הערים לבניית לנצל התכוונו שהמצריים

של החיות ואת הכוחות את כפי dyecwdדוקא ,
ישראל... בני את מצרים "ויעבידו התורה: שמדגישה

את היו mdiigוימררו הם ב', סעיף בתחילת כדלעיל ,"...
שאת  ביתר לכאורה, להשתדל, את 40צריכים דוקא לנצל

כוחות `mipaה  ולינוק לשאוב שיוכלו כדי עריהם, לבניית
שמים  בידי שבריאתם מהדברים גם קדושה .41של

הגבוהה  מעלתה למרות שאדרבה: לומר, הכרחי
אף  גבוהה מעלה יש ללבנים הרי האבנים, דרגת  של

המצריים  התעקשו זו מעלה מפני ואכן, מזה. יותר

דוקא  הזמן וברוב בעיקר ישראל בני את להעסיק
הדרגה  את גם הקליפה לרשות להכניס כדי בלבנים,

ב"לבנים". אשר הגבוהה

.‰
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שיש  שהמעלה להסביר, היה ניתן לכאורה
חפצו  בגללה אשר ה"אבנים", לעומת ב"לבנים"

דוקא  לפרעה" מסכנות "ערי את לבנות המצריים
וירודה:מ"לבנ  נחותה בדרגה בהיותן אכן היא – ים"

ידוע  לו 42הרי להיות הקדושֿברוךֿהוא ש"נתאווה

שיום 43יתברך  הזקן, שאדמו"ר כפי בתחתונים", דירה
טבת  בכ"ד חל מדגיש 44הסתלקותו תחתון 45, "שאין

"דירה" הנעשית שהדרגה ככל כלומר, ממנו". למטה
מושגת  כך יותר, ונחותה נמוכה היא לקדושֿברוךֿהוא

את  בונים שכאשר יוצא, מזה והמטרה. התכלית יותר

מיישמים  יותר, נמוכות שהן מ"לבנים" אלקינו" "עיר
בנייתה  מאשר יותר בתחתונים" "דירה של התכלית את

.46ב"אבנים"

המשכן: לעומת ביתֿהמקדש של למעלה בדומה

 ֿ לקדושֿברוך עראי" "דירת בבחינת שהיה המשכן,

–47הוא  ארזים מקרשי בעיקר נבנה ,gnev ואילו .
 ֿ הקדוש של קבע" "דירת בבחינת שהיה ביתֿהמקדש,

מאבנים 48ברוךֿהוא  בעיקר נבנה ,49-mnec שדרגתו ,

יותר  הצומח 50נמוכה .51מן
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ע'33) שמות באוה"ת (הובא לבינה ערך ערה"כ בשער פרדס ראה
ספ"ז): שם הנשאר והי' ד"ה גם וראה ספי"ד. תר"מ חנוכת זאת כד.

דמסאבותא. מסטרא הוא לבינה
ע"י 34) נשמט דפוסים בכמה – א מז, סוטה גם (וראה א מו, ע"ז

– שם (ע"ז) רש"י וראה שלפנ"ז. שבהערה במקומות הובא – הצנזור)
בידי  שהוא משא"כ`mcלפי ,ipa` ידי תפיסת בהן שאין שנדלדלו הר

הרעות). תצא לא עליון מפי לח) ג, (איכה ממ"ש ולהעיר (עיי"ש. אדם.
מיחודו 35) בה נפרד – סופרים דברי של קלה עבירה ואפילו

כה). פכ"ד, תניא (ראה מעשה בשעת ממש בע"ז כמו ואחדותו
שם.36) לג"פ לקו"ת גם ראה
ג.37) יא, נח
וש"נ)38) א. ו, (עירובין רז"ל וממאמר א: עה, בזח"א מס"ת להעיר

drwa הו"ע שבקעה פ"ז, שם הנשאר והי' ד"ה וראה גדר. בה וגדר מצא
.cexiteביקוע

ובית 39) ב) (טז, חכמה בית בשל"ה וכ"ה ובדא"ח. בכ"מ הובא כן
כ)): לה, הגדול שער בשל"ה (וכ"ה א כד, ובסנהדרין רע"א). (לו, הגדול

בבל. של תלמודה זה
ספ"ו.40) באגה"ת המבואר ע"ד
דרשע 41) שתומ"צ סוס"ג) פ"ד לאדה"ז ת"ת (הל' שמצינו וע"ד

בקליפות. כח מוסיפים תשובה שעשה קודם
ו.42) פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא
(43– נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק רבות) (פעמים מוסיף הי' כן

ואילך. 27 ע' חי"ט בלקו"ש נתבאר
שמות.44) פ' מוצש"ק – תקע"ג שנת
פל"ו.45) תניא
פב,46) (מנחות החולין" מן אלא בא אין שבחובה דבר מ"כל להעיר

א).
מתהלך 47) ואהי' ו) ז, (ש"ב וכמ"ש (ג). טז פ"א, שהש"ר ראה

ויגש). ר"פ (תו"א גו' באהל
עד 48) עדי מנוחתי זאת יד) קלב, (תהלים וכמ"ש שם. שהש"ר ראה

שם). (תו"א
(וגם 49) ה"ט פ"א ביהב"ח הל' (רמב"ם בולט עץ בו לעשות ואסור

בתו"א  הובאו תצבֿ מצוה חינוך שם). כס"מ ראה – כן ס"ל הראב"ד
שם).

הי'50) ביהמ"ק שבנין יותר mipalnולאmipa`nומה "תחתון" שהם
.77 הערה להלן ראה –

ב.51) כא, וסידור פ"ח ויגש ד"ה תו"ח שם, בתו"א וכמבואר
פא, ע' הר"פ" הנחות אדה"זֿ וב"מאמרי ד צט, ברכה ובלקו"ת -
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השעבוד  שעיקר לכך "בחומר 14ההסבר היה

הוא: ובלבנים"

בהרחבה  הוסבר של 15כבר המשמעות לגבי

חייהם  את וימררו ישראל... בני את מצרים "ויעבידו
ישראל, של וכוחותיהם חייהם שאת קשה...", בעבודה

מהקדושה  נובע האמיתי וכוחם חיותם (נפש 16אשר

–17האלקית  מסכנות ערי לבניית המצריים ניצלו ,(
drxtl'לה דירה בבניית היהודי של עבודתו במקום .

אלקינו" "עיר בהקמת אלו 18יתברך, אותם הכריחו ,
כוחות 19המצירים  את לנצל עליהם, והמעיקים

– ר"ל הטמאה לקליפה דירה בניית למטרת הקדושה

לפרעה". מסכנות "ערי

נבנית, אלקינו" ש"עיר כשם זה": לעומת ו"זה

רבים, מבתים הנבנית לעיר בדומה מאבנים, כביכול,
רבות  מאבנים הנבנה הבית 20ולבית של וחזקו שעיקרו ,ָ

שבו  האבנים הערים 21הן לגבי להבדיל, גם, היה כך -

להידמות  רוצה ה"קליפה" שהרי במצרים, הקליפה של
אדם  בפני כקוף בני 22לקדושה, של השעבוד עיקר :

הלבנה  להם "ותהי – הלבנים בהכנת היה ישראל

מצרים.23לאבן" לערי האבנים –

ובלבנים" "בחומר העבודה מדוע מוסבר בכך

בסעיף  כדלעיל עבודתם", "כל של הכלל לפני מופיעה
היא  שהיא, עבודה כל של הפנימית משמעותה כי א',

כאשר  כדלעיל: מאבנים מורכב ובית "בית", בניית
לשם  רשות דברי עשיית או מצוה טוב, דבר עושים

דעהו" דרכיך "בכל של באופן או מוסיפים 24שמים, ,

שלילי, מעשה עושים וכאשר הקדושה. לבנין אבן בכך
הפעולות  בין ההבדל ה"קליפה". לבנין לבנה ֵמוסיפים

ב  מתבטא השונות בחיצוניות beqוהעבודות אך הבנין,
טובות  פעולות בנין: – שווה אופי הפעולות לכל יש

צור  בנין – טובות לא פעולות ירושלים: בנין –25.
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סוגים: שני יש הבנין, נבנה שמהן עצמן, באבנים
mipa` ו שמים, בידי בידי mipalשנבראו הנעשות

דוקא 26אדם  היתה במצרים ישראל בני של עבודתם .

לבנים. בעשיית

שהן  "אבנים", לבנים? לבין אבנים בין ההבדל מהו

בידי בקדושה minyבריאה נעלית לדרגה רומזות ,27.
מלכתחילה  ביתֿהמקדש את לבנות צריך לכן

"ארץ 28באבנים  נקראת בכללותה ישראל ארץ וגם ,

בידי 29ברזל"`dipaאשר שנוצרות לבנים זאת, לעומת .
הרשות  לעניני רומזות ויכולים 30אדם, באדם, התלויים ,

להיפך. או לקדושה, להפוך

ידים  בפישוט ההשתחוויה שאיסור רואים, (לפיכך

רצפת  לגבי ולא אבנים, רצפת לגבי דוקא חל ורגלים

במקום 31לבנים  לעשות שאסור מכך נובע זה איסור כי ,
בביתֿהמקדש  לנעשה הדומים דברים -32אחר
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שבעבודת 14) מצרים ויציאת וגלות ובמצרים כפשוטו, במצרים
היום  יצא הוא כאילו עצמו לראות חייב ויום יום שב"כל מבנ"י, כאו"א

ביאורו). שם ראה רפמ"זֿ (תניא ממצרים"
ואילך.15) 101 ע' ח"ג (המתורגם) לקו"ש עד"ז ראה
ו"לכן 16) מ"ז. ומעין קונטרס וראה חיינו. הם כי התומ"צ על כנאמר

פועל  שהאדם ודבר דבר שבכל מפני בהם, שעוסקים הענינים מאד נוגע
גם  וראה תער"ב). בששה"ק (ד"ה אלקית" כחות בזה מכניס ועושה,

.22 הערה שם לקו"ש
ועוד.17) יב פ"ט, תניא ראה
שם.18) הצ"צ רשימות וראה ב. מח, תהלים
ד).19) פט"ז, ב"ר (ראה מצרים ע"ש נקראו המצירים דכל
אור 20) ד"ה וג'. פ"ב תרצ"א בציון הנשאר והי' ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. פ"ג. ש"ת לי"ד
(21– וכו' בתים ב' בונות אבנים ב' בסופו) (פ"ד יצירה ס' וכל'

מ"ב. פי"ג, מנגעים ולהעיר
(מדרש 22) שארז"ל ע"ד שהוא שנח, ע' אור וביהל ב. קמח, זח"ב

כקופים. היו שמוקדם ג) ה, (בראשית עה"פ הגדול)
עה"פ 23) לג"פ לקו"ת שמות. ר"פ הפסוקים שער וראה ג) (יא, נח

א  תתרסו, ו' כרך שם ואילך. א תרסב, ג כרך נח –אוה"ת ואילך ג (עב,

ואילך).
(24,161 ע' ח"ג (המתורגם) לקו"ש ראה – האופנים ב' בין החילוק

.188
א.25) ו, ממגילה כגֿ כה, תולדות רש"י (ראה ירושלים בנין היפף

עיי"ש). א. רמ, א. רלו, זח"ב גם וראה
שם 26) הנשאר והי' ד"ה גם וראה שם. לג"פ לקו"ת ג. עז, תו"א

פ"ז.
שם.27) לג"פ לקו"ת שם. תו"א גם וראה שם. הנשאר והי' ד"ה
ה"ח.28) פ"א הבחירה בית הל' רמב"ם
ט.29) ח, עקב
שם.30) תו"א ראה
סק"כ.31) סקל"א או"ח מג"א
ע"ז 32) (הל' הרמב"ם ב). כב, (מגילה תורה אסרה לא ד"ה רש"י

עוע"ז. דרך שזהו מפני הטעם מפרש שם) כס"מ וראה ואילך, ה"ו פ"ו
עבודה  שהיתה מפני הוא לע"ז כן שעשו דהא יל"פ בזה גם ולכאורה
שם) ברמב"ם משכית אבן לדין (שקדמה במצבה שמצינו (וע"ד בקודש

ד  –daed` חק עשאוה זה דמפני די"ל כב) טז, שופטים (ספרי לאבות
אף  ואילך)) א קצח, ויצא מאוה"ת ולהעיר שם. פירש"י (ראה לע"ז

משכית. אבן איסור לאחרי רב זמן נבנה אבנים) רצפת (שבו שביהמ"ק

zeny zyxt zegiyÎihewl

אינה  כשלעצמן הלבנים שמהות וכיון השתחוויה,
דומה  לבנים רצפת על ההשתחוויה אין לכן קדושה,

בביתֿהמקדש). ההשתחוויה לעבודת

של אפשרות גם קיימת ,33הקדושה jtidבלבנים
בגמרא  עבודהֿזרה 34כנאמר .36לבינה"swf"35לגבי

רש"י  לדברי ההסבר בבבל,37וזהו אבנים "שאין
בכלל  ו"בקעה" בבל כי בקעה", נמוכה 38שהיא היא ,

אשר  עד חושך, של האלקי, האור העלם של מקום –
ה  ז"ל dxezלגבי חכמינו אמרו "במחשכים 39שבבבל, :

שם  אפשרית לא לכן בבלי". תלמוד זה – הושיבני
שמים. בידי שבריאתן "אבנים" של דרגה

.„
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של  הקשה העבודה מדוע להסביר היה ניתן זה לפי
ולא  בלבנים בעיסוקם היתה במצרים ישראל בני
מסכנות  "ערי לבנות היתה שהמטרה כיון באבנים,

drxtl) "jtidl לא גם ולכן כדלעיל), אלקינו", מ"עיר
אלא  לקדושה, הרומזות מ"אבנים", הבניה נעשתה

פרעה". ל"ערי בהתאם מ"לבנים",

כיון  זה: בהסבר די אין דבר, של לאמיתו אך
ה"קליפה" של הערים לבניית לנצל התכוונו שהמצריים

של החיות ואת הכוחות את כפי dyecwdדוקא ,
ישראל... בני את מצרים "ויעבידו התורה: שמדגישה

את היו mdiigוימררו הם ב', סעיף בתחילת כדלעיל ,"...
שאת  ביתר לכאורה, להשתדל, את 40צריכים דוקא לנצל

כוחות `mipaה  ולינוק לשאוב שיוכלו כדי עריהם, לבניית
שמים  בידי שבריאתם מהדברים גם קדושה .41של

הגבוהה  מעלתה למרות שאדרבה: לומר, הכרחי
אף  גבוהה מעלה יש ללבנים הרי האבנים, דרגת  של

המצריים  התעקשו זו מעלה מפני ואכן, מזה. יותר

דוקא  הזמן וברוב בעיקר ישראל בני את להעסיק
הדרגה  את גם הקליפה לרשות להכניס כדי בלבנים,

ב"לבנים". אשר הגבוהה

.‰
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שיש  שהמעלה להסביר, היה ניתן לכאורה
חפצו  בגללה אשר ה"אבנים", לעומת ב"לבנים"

דוקא  לפרעה" מסכנות "ערי את לבנות המצריים
וירודה:מ"לבנ  נחותה בדרגה בהיותן אכן היא – ים"

ידוע  לו 42הרי להיות הקדושֿברוךֿהוא ש"נתאווה

שיום 43יתברך  הזקן, שאדמו"ר כפי בתחתונים", דירה
טבת  בכ"ד חל מדגיש 44הסתלקותו תחתון 45, "שאין

"דירה" הנעשית שהדרגה ככל כלומר, ממנו". למטה
מושגת  כך יותר, ונחותה נמוכה היא לקדושֿברוךֿהוא

את  בונים שכאשר יוצא, מזה והמטרה. התכלית יותר

מיישמים  יותר, נמוכות שהן מ"לבנים" אלקינו" "עיר
בנייתה  מאשר יותר בתחתונים" "דירה של התכלית את

.46ב"אבנים"

המשכן: לעומת ביתֿהמקדש של למעלה בדומה

 ֿ לקדושֿברוך עראי" "דירת בבחינת שהיה המשכן,

–47הוא  ארזים מקרשי בעיקר נבנה ,gnev ואילו .
 ֿ הקדוש של קבע" "דירת בבחינת שהיה ביתֿהמקדש,

מאבנים 48ברוךֿהוא  בעיקר נבנה ,49-mnec שדרגתו ,

יותר  הצומח 50נמוכה .51מן
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ע'33) שמות באוה"ת (הובא לבינה ערך ערה"כ בשער פרדס ראה
ספ"ז): שם הנשאר והי' ד"ה גם וראה ספי"ד. תר"מ חנוכת זאת כד.

דמסאבותא. מסטרא הוא לבינה
ע"י 34) נשמט דפוסים בכמה – א מז, סוטה גם (וראה א מו, ע"ז

– שם (ע"ז) רש"י וראה שלפנ"ז. שבהערה במקומות הובא – הצנזור)
בידי  שהוא משא"כ`mcלפי ,ipa` ידי תפיסת בהן שאין שנדלדלו הר

הרעות). תצא לא עליון מפי לח) ג, (איכה ממ"ש ולהעיר (עיי"ש. אדם.
מיחודו 35) בה נפרד – סופרים דברי של קלה עבירה ואפילו

כה). פכ"ד, תניא (ראה מעשה בשעת ממש בע"ז כמו ואחדותו
שם.36) לג"פ לקו"ת גם ראה
ג.37) יא, נח
וש"נ)38) א. ו, (עירובין רז"ל וממאמר א: עה, בזח"א מס"ת להעיר

drwa הו"ע שבקעה פ"ז, שם הנשאר והי' ד"ה וראה גדר. בה וגדר מצא
.cexiteביקוע

ובית 39) ב) (טז, חכמה בית בשל"ה וכ"ה ובדא"ח. בכ"מ הובא כן
כ)): לה, הגדול שער בשל"ה (וכ"ה א כד, ובסנהדרין רע"א). (לו, הגדול

בבל. של תלמודה זה
ספ"ו.40) באגה"ת המבואר ע"ד
דרשע 41) שתומ"צ סוס"ג) פ"ד לאדה"ז ת"ת (הל' שמצינו וע"ד

בקליפות. כח מוסיפים תשובה שעשה קודם
ו.42) פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא
(43– נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק רבות) (פעמים מוסיף הי' כן

ואילך. 27 ע' חי"ט בלקו"ש נתבאר
שמות.44) פ' מוצש"ק – תקע"ג שנת
פל"ו.45) תניא
פב,46) (מנחות החולין" מן אלא בא אין שבחובה דבר מ"כל להעיר

א).
מתהלך 47) ואהי' ו) ז, (ש"ב וכמ"ש (ג). טז פ"א, שהש"ר ראה

ויגש). ר"פ (תו"א גו' באהל
עד 48) עדי מנוחתי זאת יד) קלב, (תהלים וכמ"ש שם. שהש"ר ראה

שם). (תו"א
(וגם 49) ה"ט פ"א ביהב"ח הל' (רמב"ם בולט עץ בו לעשות ואסור

בתו"א  הובאו תצבֿ מצוה חינוך שם). כס"מ ראה – כן ס"ל הראב"ד
שם).

הי'50) ביהמ"ק שבנין יותר mipalnולאmipa`nומה "תחתון" שהם
.77 הערה להלן ראה –

ב.51) כא, וסידור פ"ח ויגש ד"ה תו"ח שם, בתו"א וכמבואר
פא, ע' הר"פ" הנחות אדה"זֿ וב"מאמרי ד צט, ברכה ובלקו"ת -
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נעשה  אם זה: בהסבר די אין דבר, של לאמיתו אך
אלקינו" "עיר (שכאשר בלבנים זו מעלה מפני הדבר

בתחתונים" "דירה של התכלית מיושמת מהן, נבנית
יותר), נעלה באופן

ב"קליפה" להכליל (בחפצם המצריים היו צריכים -
להשתדל  הקדושה), של ביותר הגבוהות הדרגות את

עלֿידי  תיבנינה ה"קליפה", של ערים פרעה, ערי שרק
בהשתדלותם  צורך היה לא אך מלבנים, ישראל בני

מזה zpkdשגם ישראל. בני ידי על תיעשה ה"לבנים"

גם ישראל בני את הכריחו את oikdlשהמצריים
עיקר ואדרבה: היה הלבנים, "ויעבידו", השעבוד,

ש 52הלבנים ziiyrב" מובן, ,z`fa המעלה מתבטאת
המצריים  כלֿכך התעקשו כך ומשום ביותר, הגבוהה

כדי  פרעה, ערי עבור לבנים" "יעשו ישראל שבני
המושג  כלֿכך הנעלה מהענין יניקה להם שתהיה

" הלבנים".ziiyrעלֿידי

.Â
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להסביר  יש הלבנים, בעשיית זו מעלה להבין כדי

המשכן  בין לעיל שהוזכר ההבדל את יותר תחילה

ובית  הצומח, מן בעיקר נבנה שהמשכן לביתֿהמקדש,
הדומם. מן – המקדש

היה  אפשר הדומם, סוג כלל במשכן היה לא אילו

את  לגמרי יישמו לא עדיין שבו בפשטות, זאת להבין

ממנו",mipezgza"דירה למטה תחתון ש"אין בדומם "
של  לאמיתו אך בביתֿהמקדש. רק שהושגה מטרה

המשכן  קרקע המשכן: מן חלק היה הדומם גם דבר,
מ  בקרקע xtrהיתה שם, גם כך בכלל, במשכן וכמו ,

כפי  בתוכם". ד"ושכנתי התכלית התממשה המשכן,

בקרקע mbשמובן יהיה אשר העפר "ומן ההלכה מן
הכהן" יקח ,53המשכן

אלקות  המשכת היתה במשכן שגם שכך, וכיון
מדוע  ממנו", למטה תחתון "שאין נמוכה כה בדרגה
 ֿ כבבית מ"דומם", ולא מ"צומח" נבנה אכן הוא

המקדש?

.Ê
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הוא: לכך ההסבר

למטה, אלקות המשכת עלֿידי המושגת המעלה
אופנים: בשני מתבטאת בתחתונים,

הבלתי  העוצמה מתבטאת זו המשכה עלֿידי א)
"אין  שהוא הקדושֿברוךֿהוא, של אורו של מוגבלת
ומאיר  מתפשט הוא אשר עד הגבלה, שום ללא – סוף"
המוגבל  האור היה אילו כי ביותר, התחתונה בדרגה גם

להגי  היה יכול לא הוא נמוכה.במשהו, כה לדרגה ע

שמידת  ככל חסד: בעל לגבי קיים שהדבר כפי
הטובות  פעולותיו מגיעות כך יותר, גדולה חסדו
אברהם  אצל רואים שאנו כשם יותר. הפחותים לאנשים

החסד שמידת גבול elyאבינו, ללא הוא 54היתה ולכן ,
שהשתחוו, ב) ערביים א) ל: אפילו מחסדו השפיע

רגליהם  גבי שעל לאבק ג) .55(ולמה)

גדולת  ניכרת זו המשכה שבאמצעות עלֿידיֿזה, ב)
איֿהגבלת  רק לא ביטוי לידי באה "בתחתונים", ה'

edy`ה  xe`,האלקית האמת גם אלא למטה, גם מגיע
ש  התחתונים, הנבראים ה"מטה", גם `mpiכאשר

בו  מכירים .56אלקות,

יוצר  באלקות, מכירים שהנבראים מזה החידוש
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היו  שבו שהכתלים* לפי שילה, למשכן בנוגע גם זו מעלה מבואר
עיי"ש. מאבנים.

(52.7 בהערה המסומנים ממקומות כדמוכח
יז.53) ה, נשא
לג"פ 54) בלקו"ת ע"ז ובהגהות א. יב, לך) מגן אנכי (ד"ה תו"א ראה

ואילך). א תרצג, ד) (כרך לך אוה"ת א. (פח,
(55.25 ע' ח"א (המתורגם) לקו"ש וראה ב. פו, ב"מ
כו'"56) גדולתו ויכירו לברואיו להטיב "כדי הענינים ב' שזהו וי"ל

על  גדולתו" ד"יכירו החידוש שזהו וי"ל בתחלתו). הכללים  שער (ע"ח
ב"בגין  שהכוונה ב), מב, בא פ' (שבזהר לי'" דישתמודעון "בגין
אלקותו  גילוי שיהי' הוא – בעלֿכרחו) (גם) (דמשמע לי'" דישתמודעון

ית'
"שיתגלו  ג') הקדמה ההקדמות (שער בתחלתו בע"ח (וכדאיתא

בספר  זה טעם נתבאר "וכבר שם בע"ח וממ"ש כו'" כחותיו שלימות
מובן כו'", בא בפ' וגם דישתמודעון zellkayהזהר.. "בגין עם אחד הו"ע

תש"ב  שש עמודי שוקיו וד"ה תרס"ו ר"ה של יו"ט ד"ה גם וראה לי'".
כו'") "בגין במאה"ז פירוש הוא כו'" "יתגלו ענין אשר פי"ח,

הכוונה  משא"כ בזה. נוגע אינו וכו' רצונו המקבל של ענינו אבל
exikieב" ei`exal– הוא להיות mi`xapdyכו'" ויזכו ית' גדולתו את יכירו

כו'. מרכבה
בנוגע  הוא שם ההקדמות ושער בע"ח שהטעם מה יובן ועפי"ז

zellkl הכלולה א' נקודה "האציל שם הכללים בשער ואילו ההתהוות,
שהיו העקודים של י"ס (והם גדולתו ilkaמי' ד"יכירו זה טעם –כי א')"

לפי  מזה) שלמעלה בבחי' (ולא דוקא עקודים בחי' בהאצלת נשלם כו'"
ועיין  תשכ"ד. בחיים נפשנו השם (ד"ה הכלים התחלת הוא שעקודים

א'קיט). ע' ח"ב תער"ב המשך

.(z"ewl 'q seqa eqtcp ± r"p (a"yxedn) x"enc` w"k zexrd) c"dh `ede ,zerixid :my z"ewla (*
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כי  למטה. גם האלקי האור הגעת מאשר יותר מעלה
שגם  עצום, כה באופן כאן מתבטאת האלקות אמיתיות

הרלב"ג  לדברי ובדומה באמת. ומכיר רואה :57הזולת
צד. מכל לעצמו מסכים שהוא האמת מסגולת וזה

מצד  האלקית באמת הכרה על שמדובר וכיון
ובאופן  בעיקר, מושג שהדבר ברור למטה, הנבראים

מ  הוכחות עלֿידי יותר, dnvrנעלה d`ixad מלמטה ,
האמת  את מוכיחה עצמה הנחותה שהבריאה למעלה,

האור  מגילוי נובעת ההכרה כאשר גם אך שבאלקות.

חזקה dlrnlnהאלקי  כה אינה ההכרה שאז לנבראים,
האור  את מקבלים שהם בכך זאת, בכל וחודרת,

מאשר  יותר גדולה מעלה יש האלקית, באמת ומכירים
כי כשלעצמו. האור של הגילוי ההשפעה zlawבעצם

עצמה  מההשפעה יותר הקבלה 58עמוקה ובלשון ,
האור. משורש נעלה הכלים שורש והחסידות:

החסד  בעל של הדוגמא ישנה לכך רצונו 59גם -
שללהיטי  מצרכיהם רק נובע אינו הזולת עם mixg`dב

מאופיו גם אלא חסדו, לפעולות כיון elyהנזקקים :
טבעו, מעצם לו, נחוצה החסד, מידת בעל שהוא

לזולת. וההטבה הנתינה

לא  שכאשר אבינו, אברהם אצל רואים שאנו כפי

כך  על הצטער הוא עמם, להיטיב אורחים לו כי 60היו .
זו  נתינה לו היתה דרושה במהותו, החסד איש בהיותו

הטוב ely61מטבעו בהשפעת טבעו שגילוי כשם ולכן, .

חסדו  מידת של ההשפעה העדר כך תענוג, לו גרמה
צער. לו גרמה

עם  מיטיב החסד איש שכאשר רואים, זאת בכל
תענוג  לנותן נגרם ההשפעה, את מקבל והאחר הזולת,

מעצם שנגרם התענוג מאשר יותר אף elyגדול dpizpd,

מאשר zlawכי יותר רב לעומק מגיעה ההשפעה
עצמה. ההשפעה

.Á
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במשכן  ביתֿהמקדש: לבין המשכן בין ההבדל וזהו
כפי  האלקי, האור של ההגבלה חוסר ביטוי לידי בא

עד  מטה, למטה גם ו"נמשך" מלמעלה יורד שהוא
עצמו  שהתחתון התחדש, בביתֿהמקדש הדומם: לסוג

לאלקות. כלי נעשה – הדומם סוג –

של  גגו למטה: מלמעלה במשכן הסדר נקבע לכן

ותחשים  מאילים – למטה מלמעלה מדורג היה המשכן

וצמר  הקירות 62ועיזים מזה ולמטה החי. מסוג שהם ,
שהיתה  המשכן, קרקע – ובתחתית הצומח, מסוג –

הפוך: הסדר היה בביתֿהמקדש, ואילו מדומם. מעפר,
בנינו  כל 63עיקר נבנה שממנו – הדומם מסוג היה

הצומח, שמסוג ארז, של והכלונסאות ביתֿהמקדש.
טפל  רק היו בתוכו, בנויים היו לחזק 64אשר כדי רק ,

וכדומה  הקירות .65את

שדרכו  בזה רק היא ה"תחתון" מעלת כאשר

בהראותו  האלקי, האור של גבול" ה"בלי מתבטא
אך למטה, אפילו משפיע זה עצמו l`שאור שהתחתון

רק  ההשפעה את התחתון מקבל אז זו, למעלה מגיע
על  כאן מדובר שהרי, ביותר. הנמוכה בעוצמה בסוף,

"מלמעלה  של בסדר מתבצעת אשר האור, המשכת

יותר, הנעלות לדרגות "נמשכת" היא בתחילה, למטה".
הנמוכות  והדרגות הנמוכות. לדרגות – ואחרֿכך

במעלתן, גם היה xg`lמגיעות, וכך הגבוהות. הדרגות
במשכן.

אשר  עצמו, בתחתון נעשית ההתעלות כאשר אך
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והערות 57) ב"קיצורים הובא – ספט"ו ו' מאמר השם מלחמות ס'
קב. ע' לתניא"

תחלתן 58) "נעוץ על תחלה" במחשבה מעשה שב"סוף החידוש וזהו
נעוצה  זו ובחי' ההשפעה, וגמר לסיום הכוונה "סופן" בסופן":
המשכת  שע"י בפנים, (וכנ"ל ההשפעה וראשית תחילת – ב"תחילתן"
משא"כ  מוגבל), הבלתי תוקפו מתגלה "סופן", – מטה למטה עד האור

הו"ע מעשה" תחילה"zlaw"סוף ב"מחשבה מגעת זו ובחינת ההשפעה,
ההשפעה  משרש למעלה – המחשבה תחילת לפני אפילו תחילה היינו
(שם  תער"ב המשך וג'). פ"ב שם תו"ח גם וראה שם. נפשנו השם (ד"ה

ואילך. 384 ע' חי"ט לקו"ש ואילך).
פ"ג.59) שם תו"ח בארוכה ראה
ט.60) פמ"ח, ב"ר גם וראה וירא. ר"פ רש"י
פכ"ז.61) תש"ח ביוהשמע"צ פ"ג. ש"ת הזה החודש ד"ה ראה
ובכ"מ.

פשתן 62) של אחד מין גם הי' יריעות שב(גג) תחתון שבהיותר ורק
הממוצע  ענין שזהו וי"ל א). כו, תרומה (רש"י צמר מיני ג' על נוסף

–ש  וכן לדרגא. דרגא בין –meiqצ"ל באדנים עמדו הקרשים ותחתית
דומם.

בארזים 63) ושדרות גבים שהי' ביהמ"ק מתקרת צע"ק ולכאורה
מעזיבה  היתה זה שע"ג מ"ו) (פ"ד ממדות ולהעיר צומח. – ט) ו, (מ"א
ארז  של ש"הכלונסאות ,65 שבהערה ותו"ח ובתו"א וסיד. מ(טיט)אבנים
דומם", מבחי' הנעשה התקרה לעיקר לבד תמכין היו הם בתקרה שהיו
קמד, קמב, ע' תקס"ה אדה"ז מאמרי (וראה בלבד" המעזיבה "להחזיק
היו  בתקרות שהארזים ,51 שבהערה וסידור מלקו"ת ג"כ ולהעיר קמו).

ואכ"מ. ע"ש. שקועים.
משנה 64) כסף המפרשים). רוב גירסת (כפי מ"ח פ"ג מדות ראה

ועוד. מ"ו. בפ"א שם המשנה מפרשי ה"ט. פ"א ביהב"ח הל' לרמב"ם
פ"ח.65) שם תו"ח ויגש. ר"פ תו"א
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נעשה  אם זה: בהסבר די אין דבר, של לאמיתו אך
אלקינו" "עיר (שכאשר בלבנים זו מעלה מפני הדבר

בתחתונים" "דירה של התכלית מיושמת מהן, נבנית
יותר), נעלה באופן

ב"קליפה" להכליל (בחפצם המצריים היו צריכים -
להשתדל  הקדושה), של ביותר הגבוהות הדרגות את

עלֿידי  תיבנינה ה"קליפה", של ערים פרעה, ערי שרק
בהשתדלותם  צורך היה לא אך מלבנים, ישראל בני

מזה zpkdשגם ישראל. בני ידי על תיעשה ה"לבנים"

גם ישראל בני את הכריחו את oikdlשהמצריים
עיקר ואדרבה: היה הלבנים, "ויעבידו", השעבוד,

ש 52הלבנים ziiyrב" מובן, ,z`fa המעלה מתבטאת
המצריים  כלֿכך התעקשו כך ומשום ביותר, הגבוהה

כדי  פרעה, ערי עבור לבנים" "יעשו ישראל שבני
המושג  כלֿכך הנעלה מהענין יניקה להם שתהיה

" הלבנים".ziiyrעלֿידי

.Â
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להסביר  יש הלבנים, בעשיית זו מעלה להבין כדי

המשכן  בין לעיל שהוזכר ההבדל את יותר תחילה

ובית  הצומח, מן בעיקר נבנה שהמשכן לביתֿהמקדש,
הדומם. מן – המקדש

היה  אפשר הדומם, סוג כלל במשכן היה לא אילו

את  לגמרי יישמו לא עדיין שבו בפשטות, זאת להבין

ממנו",mipezgza"דירה למטה תחתון ש"אין בדומם "
של  לאמיתו אך בביתֿהמקדש. רק שהושגה מטרה

המשכן  קרקע המשכן: מן חלק היה הדומם גם דבר,
מ  בקרקע xtrהיתה שם, גם כך בכלל, במשכן וכמו ,

כפי  בתוכם". ד"ושכנתי התכלית התממשה המשכן,

בקרקע mbשמובן יהיה אשר העפר "ומן ההלכה מן
הכהן" יקח ,53המשכן

אלקות  המשכת היתה במשכן שגם שכך, וכיון
מדוע  ממנו", למטה תחתון "שאין נמוכה כה בדרגה
 ֿ כבבית מ"דומם", ולא מ"צומח" נבנה אכן הוא

המקדש?

.Ê
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הוא: לכך ההסבר

למטה, אלקות המשכת עלֿידי המושגת המעלה
אופנים: בשני מתבטאת בתחתונים,

הבלתי  העוצמה מתבטאת זו המשכה עלֿידי א)
"אין  שהוא הקדושֿברוךֿהוא, של אורו של מוגבלת
ומאיר  מתפשט הוא אשר עד הגבלה, שום ללא – סוף"
המוגבל  האור היה אילו כי ביותר, התחתונה בדרגה גם

להגי  היה יכול לא הוא נמוכה.במשהו, כה לדרגה ע

שמידת  ככל חסד: בעל לגבי קיים שהדבר כפי
הטובות  פעולותיו מגיעות כך יותר, גדולה חסדו
אברהם  אצל רואים שאנו כשם יותר. הפחותים לאנשים

החסד שמידת גבול elyאבינו, ללא הוא 54היתה ולכן ,
שהשתחוו, ב) ערביים א) ל: אפילו מחסדו השפיע

רגליהם  גבי שעל לאבק ג) .55(ולמה)

גדולת  ניכרת זו המשכה שבאמצעות עלֿידיֿזה, ב)
איֿהגבלת  רק לא ביטוי לידי באה "בתחתונים", ה'

edy`ה  xe`,האלקית האמת גם אלא למטה, גם מגיע
ש  התחתונים, הנבראים ה"מטה", גם `mpiכאשר

בו  מכירים .56אלקות,

יוצר  באלקות, מכירים שהנבראים מזה החידוש
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היו  שבו שהכתלים* לפי שילה, למשכן בנוגע גם זו מעלה מבואר
עיי"ש. מאבנים.

(52.7 בהערה המסומנים ממקומות כדמוכח
יז.53) ה, נשא
לג"פ 54) בלקו"ת ע"ז ובהגהות א. יב, לך) מגן אנכי (ד"ה תו"א ראה

ואילך). א תרצג, ד) (כרך לך אוה"ת א. (פח,
(55.25 ע' ח"א (המתורגם) לקו"ש וראה ב. פו, ב"מ
כו'"56) גדולתו ויכירו לברואיו להטיב "כדי הענינים ב' שזהו וי"ל

על  גדולתו" ד"יכירו החידוש שזהו וי"ל בתחלתו). הכללים  שער (ע"ח
ב"בגין  שהכוונה ב), מב, בא פ' (שבזהר לי'" דישתמודעון "בגין
אלקותו  גילוי שיהי' הוא – בעלֿכרחו) (גם) (דמשמע לי'" דישתמודעון

ית'
"שיתגלו  ג') הקדמה ההקדמות (שער בתחלתו בע"ח (וכדאיתא

בספר  זה טעם נתבאר "וכבר שם בע"ח וממ"ש כו'" כחותיו שלימות
מובן כו'", בא בפ' וגם דישתמודעון zellkayהזהר.. "בגין עם אחד הו"ע

תש"ב  שש עמודי שוקיו וד"ה תרס"ו ר"ה של יו"ט ד"ה גם וראה לי'".
כו'") "בגין במאה"ז פירוש הוא כו'" "יתגלו ענין אשר פי"ח,

הכוונה  משא"כ בזה. נוגע אינו וכו' רצונו המקבל של ענינו אבל
exikieב" ei`exal– הוא להיות mi`xapdyכו'" ויזכו ית' גדולתו את יכירו

כו'. מרכבה
בנוגע  הוא שם ההקדמות ושער בע"ח שהטעם מה יובן ועפי"ז

zellkl הכלולה א' נקודה "האציל שם הכללים בשער ואילו ההתהוות,
שהיו העקודים של י"ס (והם גדולתו ilkaמי' ד"יכירו זה טעם –כי א')"

לפי  מזה) שלמעלה בבחי' (ולא דוקא עקודים בחי' בהאצלת נשלם כו'"
ועיין  תשכ"ד. בחיים נפשנו השם (ד"ה הכלים התחלת הוא שעקודים

א'קיט). ע' ח"ב תער"ב המשך

.(z"ewl 'q seqa eqtcp ± r"p (a"yxedn) x"enc` w"k zexrd) c"dh `ede ,zerixid :my z"ewla (*
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כי  למטה. גם האלקי האור הגעת מאשר יותר מעלה
שגם  עצום, כה באופן כאן מתבטאת האלקות אמיתיות

הרלב"ג  לדברי ובדומה באמת. ומכיר רואה :57הזולת
צד. מכל לעצמו מסכים שהוא האמת מסגולת וזה

מצד  האלקית באמת הכרה על שמדובר וכיון
ובאופן  בעיקר, מושג שהדבר ברור למטה, הנבראים

מ  הוכחות עלֿידי יותר, dnvrנעלה d`ixad מלמטה ,
האמת  את מוכיחה עצמה הנחותה שהבריאה למעלה,

האור  מגילוי נובעת ההכרה כאשר גם אך שבאלקות.

חזקה dlrnlnהאלקי  כה אינה ההכרה שאז לנבראים,
האור  את מקבלים שהם בכך זאת, בכל וחודרת,

מאשר  יותר גדולה מעלה יש האלקית, באמת ומכירים
כי כשלעצמו. האור של הגילוי ההשפעה zlawבעצם

עצמה  מההשפעה יותר הקבלה 58עמוקה ובלשון ,
האור. משורש נעלה הכלים שורש והחסידות:

החסד  בעל של הדוגמא ישנה לכך רצונו 59גם -
שללהיטי  מצרכיהם רק נובע אינו הזולת עם mixg`dב

מאופיו גם אלא חסדו, לפעולות כיון elyהנזקקים :
טבעו, מעצם לו, נחוצה החסד, מידת בעל שהוא

לזולת. וההטבה הנתינה

לא  שכאשר אבינו, אברהם אצל רואים שאנו כפי

כך  על הצטער הוא עמם, להיטיב אורחים לו כי 60היו .
זו  נתינה לו היתה דרושה במהותו, החסד איש בהיותו

הטוב ely61מטבעו בהשפעת טבעו שגילוי כשם ולכן, .

חסדו  מידת של ההשפעה העדר כך תענוג, לו גרמה
צער. לו גרמה

עם  מיטיב החסד איש שכאשר רואים, זאת בכל
תענוג  לנותן נגרם ההשפעה, את מקבל והאחר הזולת,

מעצם שנגרם התענוג מאשר יותר אף elyגדול dpizpd,

מאשר zlawכי יותר רב לעומק מגיעה ההשפעה
עצמה. ההשפעה

.Á
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במשכן  ביתֿהמקדש: לבין המשכן בין ההבדל וזהו
כפי  האלקי, האור של ההגבלה חוסר ביטוי לידי בא

עד  מטה, למטה גם ו"נמשך" מלמעלה יורד שהוא
עצמו  שהתחתון התחדש, בביתֿהמקדש הדומם: לסוג

לאלקות. כלי נעשה – הדומם סוג –

של  גגו למטה: מלמעלה במשכן הסדר נקבע לכן

ותחשים  מאילים – למטה מלמעלה מדורג היה המשכן

וצמר  הקירות 62ועיזים מזה ולמטה החי. מסוג שהם ,
שהיתה  המשכן, קרקע – ובתחתית הצומח, מסוג –

הפוך: הסדר היה בביתֿהמקדש, ואילו מדומם. מעפר,
בנינו  כל 63עיקר נבנה שממנו – הדומם מסוג היה

הצומח, שמסוג ארז, של והכלונסאות ביתֿהמקדש.
טפל  רק היו בתוכו, בנויים היו לחזק 64אשר כדי רק ,

וכדומה  הקירות .65את

שדרכו  בזה רק היא ה"תחתון" מעלת כאשר

בהראותו  האלקי, האור של גבול" ה"בלי מתבטא
אך למטה, אפילו משפיע זה עצמו l`שאור שהתחתון

רק  ההשפעה את התחתון מקבל אז זו, למעלה מגיע
על  כאן מדובר שהרי, ביותר. הנמוכה בעוצמה בסוף,

"מלמעלה  של בסדר מתבצעת אשר האור, המשכת

יותר, הנעלות לדרגות "נמשכת" היא בתחילה, למטה".
הנמוכות  והדרגות הנמוכות. לדרגות – ואחרֿכך

במעלתן, גם היה xg`lמגיעות, וכך הגבוהות. הדרגות
במשכן.

אשר  עצמו, בתחתון נעשית ההתעלות כאשר אך
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והערות 57) ב"קיצורים הובא – ספט"ו ו' מאמר השם מלחמות ס'
קב. ע' לתניא"

תחלתן 58) "נעוץ על תחלה" במחשבה מעשה שב"סוף החידוש וזהו
נעוצה  זו ובחי' ההשפעה, וגמר לסיום הכוונה "סופן" בסופן":
המשכת  שע"י בפנים, (וכנ"ל ההשפעה וראשית תחילת – ב"תחילתן"
משא"כ  מוגבל), הבלתי תוקפו מתגלה "סופן", – מטה למטה עד האור

הו"ע מעשה" תחילה"zlaw"סוף ב"מחשבה מגעת זו ובחינת ההשפעה,
ההשפעה  משרש למעלה – המחשבה תחילת לפני אפילו תחילה היינו
(שם  תער"ב המשך וג'). פ"ב שם תו"ח גם וראה שם. נפשנו השם (ד"ה

ואילך. 384 ע' חי"ט לקו"ש ואילך).
פ"ג.59) שם תו"ח בארוכה ראה
ט.60) פמ"ח, ב"ר גם וראה וירא. ר"פ רש"י
פכ"ז.61) תש"ח ביוהשמע"צ פ"ג. ש"ת הזה החודש ד"ה ראה
ובכ"מ.

פשתן 62) של אחד מין גם הי' יריעות שב(גג) תחתון שבהיותר ורק
הממוצע  ענין שזהו וי"ל א). כו, תרומה (רש"י צמר מיני ג' על נוסף

–ש  וכן לדרגא. דרגא בין –meiqצ"ל באדנים עמדו הקרשים ותחתית
דומם.

בארזים 63) ושדרות גבים שהי' ביהמ"ק מתקרת צע"ק ולכאורה
מעזיבה  היתה זה שע"ג מ"ו) (פ"ד ממדות ולהעיר צומח. – ט) ו, (מ"א
ארז  של ש"הכלונסאות ,65 שבהערה ותו"ח ובתו"א וסיד. מ(טיט)אבנים
דומם", מבחי' הנעשה התקרה לעיקר לבד תמכין היו הם בתקרה שהיו
קמד, קמב, ע' תקס"ה אדה"ז מאמרי (וראה בלבד" המעזיבה "להחזיק
היו  בתקרות שהארזים ,51 שבהערה וסידור מלקו"ת ג"כ ולהעיר קמו).

ואכ"מ. ע"ש. שקועים.
משנה 64) כסף המפרשים). רוב גירסת (כפי מ"ח פ"ג מדות ראה

ועוד. מ"ו. בפ"א שם המשנה מפרשי ה"ט. פ"א ביהב"ח הל' לרמב"ם
פ"ח.65) שם תו"ח ויגש. ר"פ תו"א
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`ed,לאלקות כלי יתברך,ed`נעשה בגדלותו מכיר
תחתון  "אין אשר בתחתון, הוא החשיבות שעיקר מובן

ממנו" את 66למטה הדומם היווה בביתֿהמקדש ולכן .

.67העיקר 
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הפיכת  של הענין התחדש בביתֿהמקדש אמנם,

שה  רק ולא לאלקות, לכלים עצמם `xeה"תחתונים"
הענין  בו התחדש לא עדיין זאת, בכל אך אליהם. יגיע
של  האמיתית התכלית בתחתונים". "דירה של האמיתי

של  בתקופה לעתידֿלבוא, רק תושג בתחתונים" "דירה
המתים  תחיית של בתקופה ובמיוחד המשיח, ,44ימות

 ֿ הקדוש של הקבע "דירת היתה בביתֿהמקדש ואילו

הבא" עולם "מעין רק זו 68ברוךֿהוא" היתה לא –
ובאמת. השלימות בתכלית בתחתונים" ה"דירה עדיין

הידועים  דבריו לפי זאת להבין אדמו"ר 69ניתן של
כך: על אמר אשר טבת), (כ"ד ההילולא בעל הזקן,

"dee`zp דירה הקדושֿברוךֿהוא יתברך לו להיות

כלומר, קושיות". אין תאוה "על אשר בתחתונים",
בתחתונים" ב"דירה הקדושֿברוךֿהוא של `epiרצונו

כלשהו  טעם "תאוה",70מפני בבחינת כביכול, אלא, ,

לטעם  .71שמעל

של  כתכלית – בתחתונים" שה"דירה מובן, מזה

"de`zp אין מהטעם), (למעלה הקדושֿברוךֿהוא"

מושגת שבכך zenilyeכוונתה dlrn,אםֿכן שהרי ,
מושג  אלא ב"דירה". לרצון הטעם היא עצמה המעלה

אשר חידוש דוקא כמעלה `epiבזה מתקבל
.72ושלימות 

האמיתית, בתחתונים" ה"דירה זוהי ודווקא
" של התכלית מושגת ֿ de`zpשבאמצעותה הקדוש

ברוךֿהוא...".

אל  הגיעו לא עדיין ובביתֿהמקדש במשכן ולכן
אליה  אשר בתחתונים", "דירה של האמיתית התכלית

de`zp אשר "דירה" היתה שזו כיון הקדושֿברוךֿהוא,
ביטוי לידי באה זאת, בכל אשר 73מסויימת dlrnבה ,

תחתונים  נבראים ושגם מטה, למטה עד נמשך האור
לאלקות. כלי ולהיות להתעלות יכולים

.È
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כך  בתחתונים", "דירה של האמיתי האופן אכן מהו
" של התכלית הקדושֿברוךֿהוא"?dee`zpשתתממש

הזקן  אדמו"ר אומר כך  שאין 45על ב"תחתון שזה ,
י  אורו הסתר בענין ממנו למטה וחושך תחתון תברך

וסטראֿאחרא  קליפות מלא שהוא עד ומכופל כפול
כלומר: עוד". ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן
שלא  לאלקות, קשר כלל לה שאין נמוכה, כה בדרגה
כלי  שאינה ובוודאי אלקי, אור בה שיאיר יתכן
 ֿ וסטרא בקליפות המלא מקום ולהיפך: לאלקות.
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במחשבה 66) מעשה דסוף הגילוי הי' שבביהמ"ק שם, תו"ח גם ראה
.(58 הערה לעיל (ראה תחילה

דירת67) הי' שהמשכן מה הטעם גם וביהמ"ק i`xrוזהו הקב"ה של
רק נמשך כשהגילוי כי ,(48 ,47 הערות לעל (נסמן קבע ,dlrnlnדירת

שאתערותא  גֿד) (ב, ויקרא מלקו"ת (ולהעיר כ"כ בפנימיות חודר אינו
לה  אין מלמטלמ"עֿ עבודה מיד אחרי' כשאין – עצמה מצד דלעילא

קיום).
פל"ו:68) מתניא ולהעיר דלעתיד. בדוגמא שם: ובתו"ח שם. תו"א

מ"ת. בשעת זה מעין כו' שימוה"מ ונודע
פי"ט.69) שם שוקיו ד"ה בתחלתו. תרס"ו המשך
והכנה 70) הקדמה הם (55 הערה (דלעיל וע"ח שבזהר והטעמים

רק  (לא הוא ה"דירה" ענין כי בתחתונים". ד"דירה הכוונה להשלמת
בה נמצא שהעצם גם) אלא העצם, כל בה בארוכה ielibaשנמצא (ראה

ו"יכירו  לברואיו" ל"הטיב צריך ולכן ,(35 ע' ח"ד (המתורגם) לקו"ש
הכנה הם זו והכרה ידיעה כי הגילויים, בחי' – zenvrdגדולתו" ielibl.

היותם  עם שאהוי"ר, ,214 ע' ח"ג (המתורגם) בלקו"ש המבואר (ובדוגמת
ית' עצמותו בא דוקא שעלֿידם לפי – הוי'" "דרכי הם גילויים, בחי'

dyrna ieliba(עיי"ש המצות.
בכ"ז zeedzddyוכמו העצמות, ביכולת רק שהיא היות עם ,

הוא בפועל התלבשותוxe`dnההתהוות קל,milkaוע"י – כ' סי' (אגה"ק
דירה – בתחתונים" ד"דירה הכוונה השלמת גם כן ע"ב), ,ezenvrlריש

כלים. – גדולתו" ו"יכירו אור, – לברואיו" "להטיב (הקדמת) ע"י הוא

אור, – משכן בתוכם": ב"ושכנתי הסדר ג"כ שזהו בדא"פ וי"ל
דירה דלעתידֿ וביהמ"ק כלי, – (דשלמה) .ezenvrlביהמ"ק

האדם:71) בעבודת שמזה והנפקותא
ותפיסת  ענין איזה ישנו הרי הטעם, מצד הי' ההתהוות ענין כל אם

בזה להבריאה, מקום idy`מקום תפיסת – ובמילא הכוונה. את משלמת
זו. כוונה המשלים הוא שהוא בזה העובד, להאדם גם

ברצונו  עלה שכן לפי רק שהוא ההתהוות ענין אמיתית מצד אבל
– הוא dee`zpית' ענינה וכל להבריאה, מקום ותפיסת יחס שום אין הרי ,

ע"י  דוקא היא הדירה עשיית ובמילא, כו'. נתאוה ית' שעצמותו מה רק
דבר  והרי האדם: יחשוב (שלא בתכלית המציאות הרגש וביטול שלילת
אי"ז  בתחתונים" ה"דירה ענין כל כי – הכוונה) את שהשלמתי בזה אני

jixvy.76 הערה להלן וראה כו' שנתאווה לפי כ"א אליו
שלמעלה 72) ית' בעצמותו היא בתחתונים דדירה שהכוונה מזה וגם

בשב  הוא העצם מן גילוי שבבחי' האור גם (שהרי הגילויים כוונה מכל יל
שנתאווה  שמה מובן פ"ג)), תש"ג ה"א אנכי תרע"ג. ח"ש ועשית (ד"ה זו
הוא  ית' עצמותו כי – טעם מצד ולא ית' ובחירתו רצונו מצד רק הוא כו'

ח"ו. נטי' שום בו שייך ואין התוארים כל שלילת
(מכיון 73) כו' דנתאווה להביאור צורך אין זה ענין שעל זאת ולבד

שבזה, והשלימות המעלה מצד הרי טעם), ע"ז שתושלם `xyt`Îiשיש
דירה הוא הדירה ענין כי דירה. כו' דנתאווה הכוונה כביכול,ezenvrlבו

הערות  (ראה העצמות ל"גילוי" "סותר" והשלימות המעלה הרגש והרי
שלפנ"ז).
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ההיפך  עוד", ואפסי "אני של תחושה המעורר אחרא,
- מאלקות ֿ ynnה'cbpהמוחלט הקדוש רצה ושם ,

יתברך". לו "דירה שתהיה ברוךֿהוא

בענינים  יתברך לה' דירה עושה יהודי כאשר
וסטראֿאחרא  בקליפות המלאים ה"תחתונים",

micbepne,לאלקות`l עלֿידיielib והקדושה הטוב
"נגד  היא מהותם כל כי מלכתחילה, בהם המסתתרים

עלֿידי אלא ממש", lehiaeה' zxiay הסטראֿאחרא
מעוררת  לקדושֿברוךֿהוא שה"דירה" כך לגמרי,

zeycgzd74"ה"דירה זוהי – ישראל של עבודתם מצד
"נתאווה  .76הקדושֿברוךֿהוא"75אשר

שבו  במקום גם יתברך לו דירה עשיית זה, וענין
" הם התחתונים טעם cbpהנבראים לפי אינו ממש", ה'

הגילויים  דרגת מצד מקום לו ואין לא 77ושכל, כי -

לא  ואף האור, המשכת עלֿידי שם להשפיע יתכן
כי הכלים, שורש milekiעלֿידי md oi` כלים להיות

בכוח  רק להתחדש יכול זה דבר כדלעיל. האלקי, לאור
ה' של מעצמותו אשר78הבא ,`ed,זו לדירה "נתאווה"

ואפס  מאין יש לברוא ויכלתו בכוחו לבדו "הוא ָכי
ממש" הם 79המוחלט שגם לישראל, ניתן זה וכוח .

בריאה  של באופן בתחתונים" "דירה לה' לעשות יוכלו
כדלעיל  לחלוטין, .80חדשה

.‡È
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העבודה  היתה מדוע יובן לעיל, האמור לפי
הלבנים": "עשיית – מצרים בגלות העיקרית

עלֿידי  הלבנים יצירת לאחר לבנים, הכנת בתהליך
בתנור  אותן שורפים ב"מלבן", המלט כדי 81הנחת ,
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ר"ס 74) אדה"ז שו"ע ע"ב. ריש קיט, (שבת שאמרו מה יובן ובזה
נעשה  כאילו הכתוב עליו מעלה ויכולו ואומר בע"ש המתפלל "כל רסח)

szey האומר "כי שם: מהרש"א ובחדא"ג בראשית", במעשה להקב"ה
נעשה  הוא והרי סי"ב) שם שו"ע (ראה מע"ב על מעיד הוא הרי ויכולו

דלכאורה – עשייתו" יוודע לא עדותו בלתי כי הקב"ה עם :denzשותף
אינו אבל עשייתו, שיוודע רק פועל עדותו ע"י מאומה ycgnהאדם

להקב"ה שותף הוא ואיך מע"ב?xeay`במע"ב, את
הוא  סע"א) נח, ברכות מע"ב. זו (הגדולה גדולתו יכיר שהנברא כי -
קיום  עדי כענין הוא ד"ויכולו" ההעדאה זה, פי (ועל כנ"ל. גמור, חידוש

– מקיימים עדותם שע"י בטל), השטר עדותן את miyer(שלולא
לחידוש  שהכח לפי י"ל – הכתוב" עליו "מעלה שאמר ומה המציאות).

.(80 ובהערה בפנים (כדלהלן ית' בעצמותו בא זה
ד  מציאות הם וסט"א קליפות בזה: ענין ע'xcrdועוד שלום (תורת

חשוכא  ואתהפכא סט"א דאתכפיא העבודה ע"י ובמילא, ואילך). 134
ועפי"ז  "מציאות". – מ"העדר" שנעשה בהבריאה, חידוש נעשה לנהורא,

כו' "שותף הלשון פועל a"rnaמובן שהאדם מוכח הלשון שמפשטות ,"
) גופא וארץ).ze`ivnaבמע"ב דשמים

למעשה 75) רפל"א) ויק"ר ספל"ו. שמו"ר וראה טו. יד, (איוב וכמ"ש
תכסוף. ידיך

"גדולים סע"א) ה, (כתובות אמרו ומקדש במשכן שגם dyrnואף
miwicv שהעילוי פ"ז, תרפ"ה צדיקים מעשה גדולים בד"ה ומבואר ,"

(וראה  לאין היש שבביטול ההתחדשות ענין מצד הוא צדיקים" ד"מעשה
בכ"ז, המשכן), עבודת על קאי תכסוף" ידיך "למעשה שם שמו"ר גם

בתחתונים אינו ומקדש במשכן הקדושה שהמשכת (המלאים ynnמכיון
המבואר  (ובדוגמת כ"כ התחדשות אינה זו המשכה הרי וסט"א), קליפות
תרס"ו) אחרי ד"ה גם וראה תרס"ו. (בהמשך תרס"ו תקעו בד"ה
אי"ז  האור, המשכת מצד שהם מכיון מלמעלמ"ט, שבדרך שהבירורים
(עבודת  צדיקים" ד"מעשה הענין אמיתית אי"ז ובמילא ההתחדשות), ענין

mc`d.(
ידיך: כוננו ד' מקדש יז) טו, (בשלח עה"פ מפירש"י ולהעיר
מעשה  שגדולים מה והרי – כו'" לעתידֿלבוא ידים.. בשתי יבנה "ואימתי

כוננו ממ"ש שם) (כתובות למדו .jiciצדיקים"
בה 76) אין מ"מ האדם, עבודת ע"י רק באה זו דירה שעשיית ואף

המבואר  ובדוגמת .(71 הערה לעיל (ראה מציאותו הרגש של עירוב שום
העבד  שעבודת נאמן, עבד על פשוט עבד מעלת בענין הנ"ל אחרי בד"ה
(ואדרבה, זה ועם עצמו, בכח הבאה גמורה התחדשות היא דוקא הפשוט
אינו  (הפשוט) עבד כי האדון, שם על נקראת העבודה כל תליא) בהא הא

בארוכה. עיי"ש כלל. עצמו בפני מהות
היא שהדירה מזה שביטול ezenvrlוגם מובן (78 הערה (כדלהלן

הביטול  כי הגילויים. שמצד שבעבודה מהביטול יותר נעלה הוא זה
שמצד  והביטול חשיב", כלא קמי' "דכולא רק הוא הגילויים בחי' שמצד
אם  תרס"א. לכם ולקחתם (ד"ה עוד" ד"אין הביטול הוא העצמות

תרס"ז). בחוקותי
ש 77) בהמשך zeedzdוכמו (וכמבואר הטעם מצד אינו התחתונים

להיות  א"צ וע"ח, שבזהר הטעמים שמצד שם, ותש"ב (בתחלתו) תרס"ו
ענין אמתית גם כן עוה"ז), התהוות – ובפרט בי"ע, עולמות ielibהתהוות

)zewl` עולמות שהתהוות מכיון כי אלו. טעמים מצד אינו שבהם, (
הגילויים  הרי הגילויים, שבבחינת) (הטעמים מצד אינו התחתונים

בהם. מגיעים] [אינם ניט דערלאנגען
דוקא  מאבנים (לכתחילה) להיות הוצרך שביהמ"ק מה יובן ועפ"ז

ש  מה הוא המשכן) (על שבביהמ"ק שהחידוש אף –oezgzd כלי נעשה
והי' מאבנים, "תחתון" יותר הם "לבנים" והרי ח'), סעיף (כנ"ל לאלקות

ש  בהם הענין מצד בלבנים הבנין –`mpiצ"ל מהם) למטה (כ"א אבנים
בענינם  בלבנים נמשך להיות יכול הי' לא שבביהמ"ק הגילוי בחי' כי
דהאוכל  רפ"ז מתניא (להעיר דמסאבותא מסטרא ה"ה שבזה כיון – הנ"ל
רע  ככולו רובו כו' שבעוה"ז כו' וסט"א שבקליפות כו' עדיפי לא סתם

כו'),
(והמשכה  בנין זה הרי בלבנים", בונין אבנים נמצאו לא ש"אם ואף
רק  שמסיים שם בתניא (ראה אבנים (כמו) שהם בדרגתם "לבנים" בבחי')

בתוכה). מעורב טוב מעט
דנ"ח  המעלה בענין פ"ס תר"ם זו מצה בהמשך מהמבואר ולהעיר

ביתו פתח על להניחה שגם uegan(שמצותה אף – התורה לימוד על (
"ובלכתך נאמר בשוה jxcaבה הוא בדרך" ש"בלכתך שמכיון – "

דפרודא, טורי ברה"ר, האור דהמשכת הענין אי"ז בביתך", ל"בשבתך
עיי"ש. חנוכה. כבנר

דירה78) היא בתחתונים שנעשית ה"דירה" וכמבואר ezenvrlוגם .
העצם. כל נמצא שבדירה בכ"מ בנדו"ז

ע"ב).79) ריש (קל, כ' סי' אגה"ק
(בחי'80) שלמטה שבנשמות שהכח תרס"ז, תקעו ד"ה גם ראה

שהיא  – דנה"ב הגמור החומרי טבע את לברר פשוטים) עבדים
שביכלתו  העצמות כח מצד הוא – מאין" יש כחידוש גמורה ָ"התחדשות

עיי"ש. ליש. מאין להוות
סע"ג 81) עז, תו"א ז). ה, פרשתנו מפירש"י (ולהעיר ג יא, נח רש"י
ואילך.
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`ed,לאלקות כלי יתברך,ed`נעשה בגדלותו מכיר
תחתון  "אין אשר בתחתון, הוא החשיבות שעיקר מובן

ממנו" את 66למטה הדומם היווה בביתֿהמקדש ולכן .

.67העיקר 
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הפיכת  של הענין התחדש בביתֿהמקדש אמנם,

שה  רק ולא לאלקות, לכלים עצמם `xeה"תחתונים"
הענין  בו התחדש לא עדיין זאת, בכל אך אליהם. יגיע
של  האמיתית התכלית בתחתונים". "דירה של האמיתי

של  בתקופה לעתידֿלבוא, רק תושג בתחתונים" "דירה
המתים  תחיית של בתקופה ובמיוחד המשיח, ,44ימות

 ֿ הקדוש של הקבע "דירת היתה בביתֿהמקדש ואילו

הבא" עולם "מעין רק זו 68ברוךֿהוא" היתה לא –
ובאמת. השלימות בתכלית בתחתונים" ה"דירה עדיין

הידועים  דבריו לפי זאת להבין אדמו"ר 69ניתן של
כך: על אמר אשר טבת), (כ"ד ההילולא בעל הזקן,

"dee`zp דירה הקדושֿברוךֿהוא יתברך לו להיות

כלומר, קושיות". אין תאוה "על אשר בתחתונים",
בתחתונים" ב"דירה הקדושֿברוךֿהוא של `epiרצונו

כלשהו  טעם "תאוה",70מפני בבחינת כביכול, אלא, ,

לטעם  .71שמעל

של  כתכלית – בתחתונים" שה"דירה מובן, מזה

"de`zp אין מהטעם), (למעלה הקדושֿברוךֿהוא"

מושגת שבכך zenilyeכוונתה dlrn,אםֿכן שהרי ,
מושג  אלא ב"דירה". לרצון הטעם היא עצמה המעלה

אשר חידוש דוקא כמעלה `epiבזה מתקבל
.72ושלימות 

האמיתית, בתחתונים" ה"דירה זוהי ודווקא
" של התכלית מושגת ֿ de`zpשבאמצעותה הקדוש

ברוךֿהוא...".

אל  הגיעו לא עדיין ובביתֿהמקדש במשכן ולכן
אליה  אשר בתחתונים", "דירה של האמיתית התכלית

de`zp אשר "דירה" היתה שזו כיון הקדושֿברוךֿהוא,
ביטוי לידי באה זאת, בכל אשר 73מסויימת dlrnבה ,

תחתונים  נבראים ושגם מטה, למטה עד נמשך האור
לאלקות. כלי ולהיות להתעלות יכולים

.È
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כך  בתחתונים", "דירה של האמיתי האופן אכן מהו
" של התכלית הקדושֿברוךֿהוא"?dee`zpשתתממש

הזקן  אדמו"ר אומר כך  שאין 45על ב"תחתון שזה ,
י  אורו הסתר בענין ממנו למטה וחושך תחתון תברך

וסטראֿאחרא  קליפות מלא שהוא עד ומכופל כפול
כלומר: עוד". ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן
שלא  לאלקות, קשר כלל לה שאין נמוכה, כה בדרגה
כלי  שאינה ובוודאי אלקי, אור בה שיאיר יתכן
 ֿ וסטרא בקליפות המלא מקום ולהיפך: לאלקות.
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במחשבה 66) מעשה דסוף הגילוי הי' שבביהמ"ק שם, תו"ח גם ראה
.(58 הערה לעיל (ראה תחילה

דירת67) הי' שהמשכן מה הטעם גם וביהמ"ק i`xrוזהו הקב"ה של
רק נמשך כשהגילוי כי ,(48 ,47 הערות לעל (נסמן קבע ,dlrnlnדירת

שאתערותא  גֿד) (ב, ויקרא מלקו"ת (ולהעיר כ"כ בפנימיות חודר אינו
לה  אין מלמטלמ"עֿ עבודה מיד אחרי' כשאין – עצמה מצד דלעילא

קיום).
פל"ו:68) מתניא ולהעיר דלעתיד. בדוגמא שם: ובתו"ח שם. תו"א

מ"ת. בשעת זה מעין כו' שימוה"מ ונודע
פי"ט.69) שם שוקיו ד"ה בתחלתו. תרס"ו המשך
והכנה 70) הקדמה הם (55 הערה (דלעיל וע"ח שבזהר והטעמים

רק  (לא הוא ה"דירה" ענין כי בתחתונים". ד"דירה הכוונה להשלמת
בה נמצא שהעצם גם) אלא העצם, כל בה בארוכה ielibaשנמצא (ראה

ו"יכירו  לברואיו" ל"הטיב צריך ולכן ,(35 ע' ח"ד (המתורגם) לקו"ש
הכנה הם זו והכרה ידיעה כי הגילויים, בחי' – zenvrdגדולתו" ielibl.

היותם  עם שאהוי"ר, ,214 ע' ח"ג (המתורגם) בלקו"ש המבואר (ובדוגמת
ית' עצמותו בא דוקא שעלֿידם לפי – הוי'" "דרכי הם גילויים, בחי'

dyrna ieliba(עיי"ש המצות.
בכ"ז zeedzddyוכמו העצמות, ביכולת רק שהיא היות עם ,

הוא בפועל התלבשותוxe`dnההתהוות קל,milkaוע"י – כ' סי' (אגה"ק
דירה – בתחתונים" ד"דירה הכוונה השלמת גם כן ע"ב), ,ezenvrlריש

כלים. – גדולתו" ו"יכירו אור, – לברואיו" "להטיב (הקדמת) ע"י הוא

אור, – משכן בתוכם": ב"ושכנתי הסדר ג"כ שזהו בדא"פ וי"ל
דירה דלעתידֿ וביהמ"ק כלי, – (דשלמה) .ezenvrlביהמ"ק

האדם:71) בעבודת שמזה והנפקותא
ותפיסת  ענין איזה ישנו הרי הטעם, מצד הי' ההתהוות ענין כל אם

בזה להבריאה, מקום idy`מקום תפיסת – ובמילא הכוונה. את משלמת
זו. כוונה המשלים הוא שהוא בזה העובד, להאדם גם

ברצונו  עלה שכן לפי רק שהוא ההתהוות ענין אמיתית מצד אבל
– הוא dee`zpית' ענינה וכל להבריאה, מקום ותפיסת יחס שום אין הרי ,

ע"י  דוקא היא הדירה עשיית ובמילא, כו'. נתאוה ית' שעצמותו מה רק
דבר  והרי האדם: יחשוב (שלא בתכלית המציאות הרגש וביטול שלילת
אי"ז  בתחתונים" ה"דירה ענין כל כי – הכוונה) את שהשלמתי בזה אני

jixvy.76 הערה להלן וראה כו' שנתאווה לפי כ"א אליו
שלמעלה 72) ית' בעצמותו היא בתחתונים דדירה שהכוונה מזה וגם

בשב  הוא העצם מן גילוי שבבחי' האור גם (שהרי הגילויים כוונה מכל יל
שנתאווה  שמה מובן פ"ג)), תש"ג ה"א אנכי תרע"ג. ח"ש ועשית (ד"ה זו
הוא  ית' עצמותו כי – טעם מצד ולא ית' ובחירתו רצונו מצד רק הוא כו'

ח"ו. נטי' שום בו שייך ואין התוארים כל שלילת
(מכיון 73) כו' דנתאווה להביאור צורך אין זה ענין שעל זאת ולבד

שבזה, והשלימות המעלה מצד הרי טעם), ע"ז שתושלם `xyt`Îiשיש
דירה הוא הדירה ענין כי דירה. כו' דנתאווה הכוונה כביכול,ezenvrlבו

הערות  (ראה העצמות ל"גילוי" "סותר" והשלימות המעלה הרגש והרי
שלפנ"ז).
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ההיפך  עוד", ואפסי "אני של תחושה המעורר אחרא,
- מאלקות ֿ ynnה'cbpהמוחלט הקדוש רצה ושם ,

יתברך". לו "דירה שתהיה ברוךֿהוא

בענינים  יתברך לה' דירה עושה יהודי כאשר
וסטראֿאחרא  בקליפות המלאים ה"תחתונים",

micbepne,לאלקות`l עלֿידיielib והקדושה הטוב
"נגד  היא מהותם כל כי מלכתחילה, בהם המסתתרים

עלֿידי אלא ממש", lehiaeה' zxiay הסטראֿאחרא
מעוררת  לקדושֿברוךֿהוא שה"דירה" כך לגמרי,

zeycgzd74"ה"דירה זוהי – ישראל של עבודתם מצד
"נתאווה  .76הקדושֿברוךֿהוא"75אשר

שבו  במקום גם יתברך לו דירה עשיית זה, וענין
" הם התחתונים טעם cbpהנבראים לפי אינו ממש", ה'

הגילויים  דרגת מצד מקום לו ואין לא 77ושכל, כי -

לא  ואף האור, המשכת עלֿידי שם להשפיע יתכן
כי הכלים, שורש milekiעלֿידי md oi` כלים להיות

בכוח  רק להתחדש יכול זה דבר כדלעיל. האלקי, לאור
ה' של מעצמותו אשר78הבא ,`ed,זו לדירה "נתאווה"

ואפס  מאין יש לברוא ויכלתו בכוחו לבדו "הוא ָכי
ממש" הם 79המוחלט שגם לישראל, ניתן זה וכוח .

בריאה  של באופן בתחתונים" "דירה לה' לעשות יוכלו
כדלעיל  לחלוטין, .80חדשה

.‡È
˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ· ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ Y ÌÈ·Ï‰ ˙ÈÈ˘Ú

העבודה  היתה מדוע יובן לעיל, האמור לפי
הלבנים": "עשיית – מצרים בגלות העיקרית

עלֿידי  הלבנים יצירת לאחר לבנים, הכנת בתהליך
בתנור  אותן שורפים ב"מלבן", המלט כדי 81הנחת ,
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ר"ס 74) אדה"ז שו"ע ע"ב. ריש קיט, (שבת שאמרו מה יובן ובזה
נעשה  כאילו הכתוב עליו מעלה ויכולו ואומר בע"ש המתפלל "כל רסח)

szey האומר "כי שם: מהרש"א ובחדא"ג בראשית", במעשה להקב"ה
נעשה  הוא והרי סי"ב) שם שו"ע (ראה מע"ב על מעיד הוא הרי ויכולו

דלכאורה – עשייתו" יוודע לא עדותו בלתי כי הקב"ה עם :denzשותף
אינו אבל עשייתו, שיוודע רק פועל עדותו ע"י מאומה ycgnהאדם

להקב"ה שותף הוא ואיך מע"ב?xeay`במע"ב, את
הוא  סע"א) נח, ברכות מע"ב. זו (הגדולה גדולתו יכיר שהנברא כי -
קיום  עדי כענין הוא ד"ויכולו" ההעדאה זה, פי (ועל כנ"ל. גמור, חידוש

– מקיימים עדותם שע"י בטל), השטר עדותן את miyer(שלולא
לחידוש  שהכח לפי י"ל – הכתוב" עליו "מעלה שאמר ומה המציאות).

.(80 ובהערה בפנים (כדלהלן ית' בעצמותו בא זה
ד  מציאות הם וסט"א קליפות בזה: ענין ע'xcrdועוד שלום (תורת

חשוכא  ואתהפכא סט"א דאתכפיא העבודה ע"י ובמילא, ואילך). 134
ועפי"ז  "מציאות". – מ"העדר" שנעשה בהבריאה, חידוש נעשה לנהורא,

כו' "שותף הלשון פועל a"rnaמובן שהאדם מוכח הלשון שמפשטות ,"
) גופא וארץ).ze`ivnaבמע"ב דשמים

למעשה 75) רפל"א) ויק"ר ספל"ו. שמו"ר וראה טו. יד, (איוב וכמ"ש
תכסוף. ידיך

"גדולים סע"א) ה, (כתובות אמרו ומקדש במשכן שגם dyrnואף
miwicv שהעילוי פ"ז, תרפ"ה צדיקים מעשה גדולים בד"ה ומבואר ,"

(וראה  לאין היש שבביטול ההתחדשות ענין מצד הוא צדיקים" ד"מעשה
בכ"ז, המשכן), עבודת על קאי תכסוף" ידיך "למעשה שם שמו"ר גם

בתחתונים אינו ומקדש במשכן הקדושה שהמשכת (המלאים ynnמכיון
המבואר  (ובדוגמת כ"כ התחדשות אינה זו המשכה הרי וסט"א), קליפות
תרס"ו) אחרי ד"ה גם וראה תרס"ו. (בהמשך תרס"ו תקעו בד"ה
אי"ז  האור, המשכת מצד שהם מכיון מלמעלמ"ט, שבדרך שהבירורים
(עבודת  צדיקים" ד"מעשה הענין אמיתית אי"ז ובמילא ההתחדשות), ענין

mc`d.(
ידיך: כוננו ד' מקדש יז) טו, (בשלח עה"פ מפירש"י ולהעיר
מעשה  שגדולים מה והרי – כו'" לעתידֿלבוא ידים.. בשתי יבנה "ואימתי

כוננו ממ"ש שם) (כתובות למדו .jiciצדיקים"
בה 76) אין מ"מ האדם, עבודת ע"י רק באה זו דירה שעשיית ואף

המבואר  ובדוגמת .(71 הערה לעיל (ראה מציאותו הרגש של עירוב שום
העבד  שעבודת נאמן, עבד על פשוט עבד מעלת בענין הנ"ל אחרי בד"ה
(ואדרבה, זה ועם עצמו, בכח הבאה גמורה התחדשות היא דוקא הפשוט
אינו  (הפשוט) עבד כי האדון, שם על נקראת העבודה כל תליא) בהא הא

בארוכה. עיי"ש כלל. עצמו בפני מהות
היא שהדירה מזה שביטול ezenvrlוגם מובן (78 הערה (כדלהלן

הביטול  כי הגילויים. שמצד שבעבודה מהביטול יותר נעלה הוא זה
שמצד  והביטול חשיב", כלא קמי' "דכולא רק הוא הגילויים בחי' שמצד
אם  תרס"א. לכם ולקחתם (ד"ה עוד" ד"אין הביטול הוא העצמות

תרס"ז). בחוקותי
ש 77) בהמשך zeedzdוכמו (וכמבואר הטעם מצד אינו התחתונים

להיות  א"צ וע"ח, שבזהר הטעמים שמצד שם, ותש"ב (בתחלתו) תרס"ו
ענין אמתית גם כן עוה"ז), התהוות – ובפרט בי"ע, עולמות ielibהתהוות

)zewl` עולמות שהתהוות מכיון כי אלו. טעמים מצד אינו שבהם, (
הגילויים  הרי הגילויים, שבבחינת) (הטעמים מצד אינו התחתונים

בהם. מגיעים] [אינם ניט דערלאנגען
דוקא  מאבנים (לכתחילה) להיות הוצרך שביהמ"ק מה יובן ועפ"ז

ש  מה הוא המשכן) (על שבביהמ"ק שהחידוש אף –oezgzd כלי נעשה
והי' מאבנים, "תחתון" יותר הם "לבנים" והרי ח'), סעיף (כנ"ל לאלקות

ש  בהם הענין מצד בלבנים הבנין –`mpiצ"ל מהם) למטה (כ"א אבנים
בענינם  בלבנים נמשך להיות יכול הי' לא שבביהמ"ק הגילוי בחי' כי
דהאוכל  רפ"ז מתניא (להעיר דמסאבותא מסטרא ה"ה שבזה כיון – הנ"ל
רע  ככולו רובו כו' שבעוה"ז כו' וסט"א שבקליפות כו' עדיפי לא סתם

כו'),
(והמשכה  בנין זה הרי בלבנים", בונין אבנים נמצאו לא ש"אם ואף
רק  שמסיים שם בתניא (ראה אבנים (כמו) שהם בדרגתם "לבנים" בבחי')

בתוכה). מעורב טוב מעט
דנ"ח  המעלה בענין פ"ס תר"ם זו מצה בהמשך מהמבואר ולהעיר

ביתו פתח על להניחה שגם uegan(שמצותה אף – התורה לימוד על (
"ובלכתך נאמר בשוה jxcaבה הוא בדרך" ש"בלכתך שמכיון – "

דפרודא, טורי ברה"ר, האור דהמשכת הענין אי"ז בביתך", ל"בשבתך
עיי"ש. חנוכה. כבנר

דירה78) היא בתחתונים שנעשית ה"דירה" וכמבואר ezenvrlוגם .
העצם. כל נמצא שבדירה בכ"מ בנדו"ז

ע"ב).79) ריש (קל, כ' סי' אגה"ק
(בחי'80) שלמטה שבנשמות שהכח תרס"ז, תקעו ד"ה גם ראה

שהיא  – דנה"ב הגמור החומרי טבע את לברר פשוטים) עבדים
שביכלתו  העצמות כח מצד הוא – מאין" יש כחידוש גמורה ָ"התחדשות

עיי"ש. ליש. מאין להוות
סע"ג 81) עז, תו"א ז). ה, פרשתנו מפירש"י (ולהעיר ג יא, נח רש"י
ואילך.



zenyכח zyxt zegiyÎihewl

דור  לגבי כנאמר כאבנים, וחזקות קשות שתהיינה
להם 82הפלגה  ותהי לשריפה ונשרפה לבנים "נלבנה :

לאבן" "ותהי 71הלבנה אז לשריפה" "ונשרפה עלֿידי -

oa`lלהם dpiald ומתחזקות מתקשות הלבנים ,"
בנין  באמצעותן לבנות ואפשר שמים) (שבידי כאבנים

קדושה) .83(של

עלֿידי  דוקא נגרם הלבנים של זה שחוזק וכיוון

חרס  כלי לגבי קובעת ההלכה אשר באש, ,84הבערתן

למציאות נחשב הוא הכלי שריפת ,dycgשלאחר
שקייםzeycg"85"פנים תוקף זה אין הרי –okeza

רק האדם חדשה,dlbnאשר יצירה זוהי אלא אותו,
מכניע אשר האדם, עלֿידי בעיקר lhaneשהתחדשה

הקודמת. מציאותן את

לבנות  כדי הנעשית הלבנים, עשיית מצביעה ולכן
לה' דירה עשיית של העבודה על אלוקינו", "עיר את

ב"תחתונים": יתברך

(א) הענינים: משני מורכבת הלבנים שעשיית כשם

"סטרא  שהן ה"לבנים", של מציאותן ושבירת ביטול
וחזקים 86דמסאבותא" ל"קשים הלבנים הפיכת ו(ב) ,

שבידי כאבנים קדושה של תוקף – –minyכאבנים"

עבודת  עלֿידי הנעשית לגמרי, חדשה מציאות זוהי
האדם,

"דירה  של בעבודה אלו ענינים שני קיימים כך
 ֿ והסטרא הקליפה וביטול שבירת (א) בתחתונים":

יצירה זוהי (ב) שבעולם, הנוצרת dycgאחרא לגמרי
האדם. עבודת עלֿידי

החל  הגלות, בזמן העבודה שעיקר לכך ההסבר זהו
הגלויות  כל שורש מצרים, בעשיית 87מגלות היא ,

בתחתונים" ה"דירה של שהשלימות מכיון – הלבנים
"תלוי  המתים ובתחיית המשיח בימות שתהיה

הגלות" משך זמן כל ועבודתנו לפיכך 88במעשינו ,
בדומה  להתרכז הגלות בזמן בעולם עבודתנו צריכה

– הלבנים" ב"עשיית לכך

ולכן  חיים. תורת בתורה, מתחיל בעולם ענין כל
הלכתא" ליבון "דא – –89זהו לתורה נזכה שעלֿידו ,

אראנו  להיות לעתידֿלבוא התורה פנימיות "לגילוי
שלימות 90נפלאות" לתכלית יגיע שהעולם ולעולם, ,

בביאת 91בריאתו  בתחתונים", "דירה של השלימות ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח

(e"kyz zeny t"ye c"kyz wla t"y zgiyn)
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דדור 82) לחטא תיקון הוא "בלבנים" מצרים בגלות שהשעבוד
חנוכת  זאת כד. ע' שמות אוה"ת .23 הערה לעיל שנסמנו (מקומות הפלגה

פי"ד). תר"ם
שם.83) תו"א
וראה 84) א). צו, (זבחים אלא וד"ה ב) ל, (פסחים תורה תוד"ה

ועוד. רפט"ו. וי"ג, ה"ו פ"א כלים הל' רמב"ם
(ש 85) האדם וגם בלבנים. יסודו ed`ועד"ז הרי הדירה), את העושה

למדות  בו שיש (ולנטיות שלו לחומריות תקנה שום אין ולכן מעפר, הוא
רק  פ"ב)) מט"ו ומעין (קונט' גופו חומר מצד מבבע"ח, יותר – רעות

ורק dtixy–lehiaע"י הגעלה לו מועלת שאין חרס כלי בדוגמת ישותו,
ג). (מ"ח, ואפו ד"ה בחקותי לקו"ת ועיין באש. שריפה צריך

(86.33 הערה לעיל נסמן
ד.87) פט"ז, ב"ר וראה בתחלתו. תש"ט דודי קול ד"ה

רפל"ז.88) תניא
פרשתנו,89) ריש בתו"א ונת' הובא – ועוד. א). קנג, (בזח"ג רע"מ

שם. ואוה"ת תו"ח
שגם  לפי – הוא דלבנים הענינים לב' הלכתא" ד"ליבון השייכות
וליבון  בירור (א) לבנים: שבעשיית הענינים שני ישנם הלכתא" ב"ליבון
על  ומכסים המעלימים הקליפות כח והתשת הסרת ע"י הוא ההלכות
ההלכות, ליבון ע"י (ב) ואילך), ב קמד, – סכ"ו אגה"ק (ראה ההלכות

ענינים גם אשריכם miycgמתחדשים ד"ה שם, אגה"ק וד"ה (ראה ישראל
תרס"ז). לךֿלך

שם.90) תו"א
א).91) קלט, מזח"א העירו (וכבר רע"א קכה, זח"ג פל"ו. תניא

פל"ט. ח"ב עבוה"ק מלכים. הל' סוף רמב"ם
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דור  לגבי כנאמר כאבנים, וחזקות קשות שתהיינה
להם 82הפלגה  ותהי לשריפה ונשרפה לבנים "נלבנה :

לאבן" "ותהי 71הלבנה אז לשריפה" "ונשרפה עלֿידי -

oa`lלהם dpiald ומתחזקות מתקשות הלבנים ,"
בנין  באמצעותן לבנות ואפשר שמים) (שבידי כאבנים

קדושה) .83(של

עלֿידי  דוקא נגרם הלבנים של זה שחוזק וכיוון

חרס  כלי לגבי קובעת ההלכה אשר באש, ,84הבערתן

למציאות נחשב הוא הכלי שריפת ,dycgשלאחר
שקייםzeycg"85"פנים תוקף זה אין הרי –okeza

רק האדם חדשה,dlbnאשר יצירה זוהי אלא אותו,
מכניע אשר האדם, עלֿידי בעיקר lhaneשהתחדשה

הקודמת. מציאותן את

לבנות  כדי הנעשית הלבנים, עשיית מצביעה ולכן
לה' דירה עשיית של העבודה על אלוקינו", "עיר את

ב"תחתונים": יתברך

(א) הענינים: משני מורכבת הלבנים שעשיית כשם

"סטרא  שהן ה"לבנים", של מציאותן ושבירת ביטול
וחזקים 86דמסאבותא" ל"קשים הלבנים הפיכת ו(ב) ,

שבידי כאבנים קדושה של תוקף – –minyכאבנים"

עבודת  עלֿידי הנעשית לגמרי, חדשה מציאות זוהי
האדם,

"דירה  של בעבודה אלו ענינים שני קיימים כך
 ֿ והסטרא הקליפה וביטול שבירת (א) בתחתונים":

יצירה זוהי (ב) שבעולם, הנוצרת dycgאחרא לגמרי
האדם. עבודת עלֿידי

החל  הגלות, בזמן העבודה שעיקר לכך ההסבר זהו
הגלויות  כל שורש מצרים, בעשיית 87מגלות היא ,

בתחתונים" ה"דירה של שהשלימות מכיון – הלבנים
"תלוי  המתים ובתחיית המשיח בימות שתהיה

הגלות" משך זמן כל ועבודתנו לפיכך 88במעשינו ,
בדומה  להתרכז הגלות בזמן בעולם עבודתנו צריכה

– הלבנים" ב"עשיית לכך

ולכן  חיים. תורת בתורה, מתחיל בעולם ענין כל
הלכתא" ליבון "דא – –89זהו לתורה נזכה שעלֿידו ,

אראנו  להיות לעתידֿלבוא התורה פנימיות "לגילוי
שלימות 90נפלאות" לתכלית יגיע שהעולם ולעולם, ,

בביאת 91בריאתו  בתחתונים", "דירה של השלימות ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח

(e"kyz zeny t"ye c"kyz wla t"y zgiyn)
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דדור 82) לחטא תיקון הוא "בלבנים" מצרים בגלות שהשעבוד
חנוכת  זאת כד. ע' שמות אוה"ת .23 הערה לעיל שנסמנו (מקומות הפלגה

פי"ד). תר"ם
שם.83) תו"א
וראה 84) א). צו, (זבחים אלא וד"ה ב) ל, (פסחים תורה תוד"ה

ועוד. רפט"ו. וי"ג, ה"ו פ"א כלים הל' רמב"ם
(ש 85) האדם וגם בלבנים. יסודו ed`ועד"ז הרי הדירה), את העושה

למדות  בו שיש (ולנטיות שלו לחומריות תקנה שום אין ולכן מעפר, הוא
רק  פ"ב)) מט"ו ומעין (קונט' גופו חומר מצד מבבע"ח, יותר – רעות

ורק dtixy–lehiaע"י הגעלה לו מועלת שאין חרס כלי בדוגמת ישותו,
ג). (מ"ח, ואפו ד"ה בחקותי לקו"ת ועיין באש. שריפה צריך

(86.33 הערה לעיל נסמן
ד.87) פט"ז, ב"ר וראה בתחלתו. תש"ט דודי קול ד"ה

רפל"ז.88) תניא
פרשתנו,89) ריש בתו"א ונת' הובא – ועוד. א). קנג, (בזח"ג רע"מ

שם. ואוה"ת תו"ח
שגם  לפי – הוא דלבנים הענינים לב' הלכתא" ד"ליבון השייכות
וליבון  בירור (א) לבנים: שבעשיית הענינים שני ישנם הלכתא" ב"ליבון
על  ומכסים המעלימים הקליפות כח והתשת הסרת ע"י הוא ההלכות
ההלכות, ליבון ע"י (ב) ואילך), ב קמד, – סכ"ו אגה"ק (ראה ההלכות

ענינים גם אשריכם miycgמתחדשים ד"ה שם, אגה"ק וד"ה (ראה ישראל
תרס"ז). לךֿלך

שם.90) תו"א
א).91) קלט, מזח"א העירו (וכבר רע"א קכה, זח"ג פל"ו. תניא

פל"ט. ח"ב עבוה"ק מלכים. הל' סוף רמב"ם

קמד

רמזים באילו של אברהם הכתוב בפ' העקידה, למשנה 
)פרה פ"ג מ"ג(, "ובפתח העזרה הי' מתקן קלל של חטאת, 

ומביאים זכר של רחלים וכו'"

הפרה,  אפר  של  ההכנות  באופן  ָדָנה,  ]משנתינו 
וההרחקות היתירות שעשו בכדי שלא ליטמא האפר וכו'[

ומביאים  חטאת,  של  קלל  מתקן  הי'  העזרה1  ובפתח 
זכר של רחלים וקושרים חבל בין קרניו, וקושרים מקל 
את  ומכה  הקלל  לתוך  וזורקו  חבל  של  בראשו  ומסבך 
הזכר ונרתע לאחוריו, ונוטל ומקדש כדי שיראה על פני 

המים.
פרה פרק ג' משנה ג'

בפתח העזרה, של נשים, הסמוכה לחיל.
הי' מתוקן קלל של חטאת, כלי שמונח בו אפר חטאת 
והיתה  יט(  )במדבר  כדכתיב  שורפים,  שהיו  פרה  מכל 

לעדת בני ישראל למשמרת.
כד(  )בראשית  שכמה  על  וכדה  תרגום  קטן,  כד  קלל, 

וקולתה על כתפה.
נרתע  הזכר  כשהי'  כך  ומתוך  הקלל,  לתוך  וזורקו 
יוצא מן הקלל קולט מן האפר עמו  והי' המקל  לאחוריו 
ונשפך על גבי השוורים והתינוק נוטלו ואינו צריך להוציא 

ידו לחוץ.
פירוש הרע"ב

הי'  שבתוכו  אבן,  של  כד  חטאת,  של  קלל  מתקן  הי' 
אפר פרה.

ומביאין זכר של רחלים וקושרים חבל בין קרניו, וקושרים 
מקל ומסבך בראשו של חבל, ומסבך היינו מקל שיש בו 

ענפים מסובכים לקלוט את העפר.
וזורקו, את המקל.

לתוך הקלל, לתוך כד האפר.
ומכה את הזכר ונרתע לאחוריו, ועל ידי כך המקל יוצא 

מן הקלל ומשליך את האפר לחוץ.
ונוטל, אחד מן התינוקות את האפר.

ומקדש, נותן את האפר לתוך המים שבכוס.
פני המים, כשיעור שייראה האפר על  כדי שיראה על 

פני המים שבכוס.
וכל זה עשו, כדי שלא לטמא את האפר שבקלל, שאף 

1( בביאור המשנה ראה גם לקמן פרשת חיי שרה סימן קסא.

על פי שהתינוקות היו טהורים מטומאת המת, חששו שמא 
נטמאו בטומאה אחרת.

ביאור המשנה קהתי

כל ענין זה דהאיל כו' עד כדי שיראה כו', נרמז באילו 
של אברהם הכתוב בפרשת העקדה.

כו'  בקרניו  בסבך  נאחז  אחר  איל  והנה  כתיב  הנה  כי 
ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה כו' בהר ה' יראה, 

והיינו הזכר של רחלים דכאן, הוא כמו האיל.
הוא  כמו אחר, שפי' אחר  הוא  ומה שנרתע לאחוריו, 

כמו לאחוריו.
בחבל  והמקל שמסבבין  קרניו2,  בין  והחבל שקושריו 

הוא כמו הסבך בקרניו.
ויראה, הוא כמו שיראה על פני המים3 דכאן.

ואברהם הוא כמו המים, כי מדתו הוא מים, זכור4 אב 
של  אפרו5  האפר,  כמו  הוא  ויצחק  כמים,  אחריך  נמשך 

יצחק6 וד"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שעה

בראשית כב, יח – והתברכו בזרעך כל גויי הארץ7 
עקב אשר שמעת בקולי

קמה

"עק"ב אשר שמעת בקולי", רמז )נדרים לב.( למספר 
עק"ב שנים שעמד אברהם בצדקתו, דע"י נסיון דעקידה 

נשאר אברהם צדיק גמור כל ימיו וכו'

הכיר  שנים  ג'  בן  אבינו  אברהם  בנדרים8,  רז"ל  אמרו 

2( ראה בפנים בתורת לוי יצחק, "סבך" בגי' ב' פעמים איל שהוא הוא 
ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל בדרוש  הקרנים כמ"ש בסבך בקרניו, 

העקדה.
3( עיין בפנים ביאור ב' פעמים יראה, וכן "נרתע" שהו"ע יראה.

4( תפילת גשם – שמיני עצרת.
מב(  כו,  בחוקותי  כהנים  תורת  א',  הלכה  פ"ב  תענית  )ירושלמי   )5
לקוטי  ]ראה  ע"ש.  המזבח"  גבי  על  צבור  )נשאר(  יצחק  של  "אפרו 

שיחות חלק כה עמוד 131 ואילך[.
6( ראה לקמן סימן קסא, דיוק לשון המשנה דנקט "זכר של רחלים" 

דהוא גי' "יצחק רבקה" ע"ש.
7( ראה גם לקמן סימן ריג.

בוראו  את  אברהם  הכיר  שנים  ג'  בן  אבא  בר  אמי  וא"ר  לב.  דף   )8
ותרין.  ושבעין  מאה  חושבני'  בקולי  אברהם  שמע  אשר  עקב  שנא' 
שנים  עק"ב  כמנין  עקב  משמע  דהכי  ותרתין,  ושבעין  מאה  )רש"י: 
שמע אברהם בקולי, וכל שנותיו היו קע"ה, אלא בן שלש שנים הכיר 

את בוראו.(

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

את בוראו שנאמר9 עקב אשר שמע אברהם בקולי, מספר 
בפרשת  באברהם  האמור  עקב  וזהו  בקולי,  שמע  עק"ב 
שייך  שאז  אברהם,  חיי  שני  ימי  אחר  זה  שהי'  תולדות, 

לומר שעק"ב שנה שמע בקולי.
קכ"ו10  )או  קל"ז  בן  הי'  שאז  דעקדה  בעקב  משא"כ 

שנה( לא שייך לומר זה.
ומכל מקום יתפרש עק"ב דעקדה גם כן על עק"ב שנה. 

9( בראשית כו, ה.
10( ראה פרקי דר"א פל"א, ובביאור הרד"ל שם אות י"ד. דיש שני 
שיטות בן כמה הי' יצחק בעת העקידה, בן לז שנה או כו שנה, ע"ש, 
ואברהם הי' בן מאה כשנולד יצחק, וא"כ בשעת העקידה הי' אברהם 

או קלז שנה או קכו.

כי הרי על ידי נסיון העקדה נשאר אברהם צדיק גמור כל 
ימיו, ולא ניסהו הקב"ה עוד, ונתן לו שבועה על זה, כמו 
והוי  רבה12,  במדרש  שכתוב  וכמו  נשבעתי,  בי  שכתוב11 
זה כמו כל חיי שני אברהם שעמד בצדקתו מספר עק"ב 

שנה13.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רמב

11( בראשית כב, טז.
12( )בראשית רבה, פרשה נו, יא( וז"ל ויקרא מלאך ה' שנית ויאמר בי 
נשבעתי, מה צורך לשבועה זו א"ל השבע לי שאין אתה מנסה אותי 

עוד מעתה ולא את יצחק בני וכו'.
13( עי' גם לקמן סי' ריג. )רטו(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה, י"ד טבת, תשי"ז

         ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יונה שי'

שלום וברכה!

ומהם שהשתדל  פעולותיו  אודות  מן הצד  הידיעות  על  נוסף  לקבל מכתבו מח' טבת  לי  נעם 

לנצל את ההתעוררות הכללית בתוככי בני ישראל אשר באה"ק ת"ו לקוב"ה לתורתו ומצותיו, ובודאי 

לא יסתפק בזה וירבה ככל האפשרי, כי הרי זוהי דרישת השעה ומשפיעים הצלחה מופלגה מלמעלה 

בלתי  באופן  מצליחים  פעולה  וכל  העושה  שכל  וכנראה  אותה(,  מנצלים  אנ"ש  אין  שבעוה"ר  )אלא 

משוער מראש, ואפשר יצליח ג"כ לעורר את אנ"ש שסו"ס יתחילו גם הם בפעולות כהנ"ל, זאת אומרת 

אויפטאן אין פועל, ולא לצאת באסיפות שקלא וטריא והחלטות, ומובטחני שאז יצליחו גם הם וכנ"ל 

באופן בלתי משוער. 

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע לתוכן כתבו. ובמ"ש שדבר עם פב"פ ע"ד לימוד התניא, וענה אז דאס איז א אלטע מחלוקת, 

לפלא שאין מי שיסביר להנ"ל אשר אותם שחלקו לפני מאתים שנה אמרו טעמם גלוי שחוששים הם 

שלא יתמעט עי"ז בעניני יר"ש וכו', ובזמן שעבר מאז וביחוד בדורנו זה, רואים במוחש אשר אדרבה 

זהו מוסיף ומחזק ביראת שמים, בהידור בקיום המצות כו' וכו' והרי הם ראו זה במוחש במדינתם 

לפנים ורואים זה במוחש גם באה"ק ת"ו, וק"ל. 

ויה"ר שסו"ס יצליח בכל מקום לפי ערך המקום, זאת אומרת אצל פב"פ שלא יתנגד ואצל 

פב"פ שגם יסייע ואצל פב"פ שגם בעצמו יתחיל בלימוד, והרי כבר ידוע ומפורסם פסק בית דין של 

מעלה )נעתק בספר קיצורים והערות לתניא עמוד קכ"ב בסופו( אשר בגלל המסירות נפש הלזו - של 

רבנו הזקן - על תורת החסידות פסקו בבית דין של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות 

טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה. 

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.



לי

הבאים  ישראל  בני  שמות  ואלה   – א  א, 
מצרימה את יעקב איש וביתו באו

]תוכן: רמז בפסוקים, לקץ בשנת תקנ"ז )ולהעיר 
שהוא שנת הדפסת ספר תניא קדישא( – והגאולה 

לא תהי' ע"י יסורים וחבלי משיח.[

ונסתם  הקץ  לגלות  יעקב  שביקש  במדרש  איתא  א. 
לו  דף  וישב  )פרשת  חדש  זוהר  בשם  כתבתי  כבר  ממנו. 
לישראל,  קב"ה  ו(ינהיר  הקץ  )יהי'  תקנ"ז2  בשנת  ע"א1( 
והנה יעקב אבינו ע"ה ביקש לגלות הקץ, על כרחך הקץ של 
זוכין, אלא  בעתה, דהא הקץ של אחישנה הוא תלוי באם 

רצה לגלות הקץ של בעתה.
תק"מ,  גימט'  בעתה  זכה  לא  הקדמונים  אמרו  והנה 
והוא כמ"ש בזוהר חדש דאחר תק"מ יתער פורקנא ושארי 
לגלות  יעקב  ביקש  וז"ש  שנין,  י"ז  עד  זעיר  זעיר  לאנהרא 
של  קץ  שהוא  ע"ת,  גימט'  הכולל  עם  לגלות  תיבות  הקץ, 
בעתה, ואמר ונסתם, זהו הקץ של תקנ"ז, גימט' ונסתם עם 
יתער  שנין  י"ז  אחר  דאז  חדש  בזוהר  מפורש  דאז  הכולל, 

הקב"ה טבאן סגיאין על ישראל, וז"ש ונסתם זהו הקץ.
תבוא  כי  פרשת  חדש  בזוהר  שאיתא  במה  לרמז  ויש 
ששלח רשב"י ע"י יונה אשגח ודייק בתוכחה דוכתא בישא 
מכולהו משם אתגלייא פורקנא ע"ש, הנה בפסוק ונסתם 

1( מובא בילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' בחוקותי סי' קפא. מבאר שם דיוסף הצדיק 

הי' נפרד מאביו יעקב כ"ב שנים, ועשרה מהשבטים מכרו אותו, ועשר פעמים כ"ב 

האחרון  גלות  על  כתוב  בחוקותי  ובפרשת   .)10×20=220( ועשרים  מאתיים  הוא 

)ויקרא כו, יח( “שבע על חטאתיכם", ושבע פעמים מאתים ועשרים הוא אלף תק"מ 

)1440= 7×220(, וזה יהי' גמר גלות האחרון. ואח"כ מתחיל להתנוצץ ומרומז בפסוק 

דיוסף הי' בן שבע עשרה שנה בגי' טוב דאז הסתיים החוב דמכירת יוסף. ואלף תק"מ 

+ י"ז הוא ה'תקנ"ז, עיי"ש.

נשא  פ'  ח"ג  זהר  וראה  קדישא.  תניא  ספר  לראשונה  נדפס  זו  שבשנה  להעיר   )2

)ברע"מ – קכד, ב(, ד"בגין דעתידין לישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר 

הזהר" – היינו פנימיות התורה – “יפקון בי' מן גלותא ברחמי כו'". ועיין לקוטי שיחות 

חלק ג ע' 873, הערה 7 דהתגלות תורת החסידות צריך להיות באופן דהפצה דוקא, 

וז"ל: כדיוק הל' בתקוני זוהר )ת"ו בסופו( דברי אליהו הנביא מבשר הגאולה מגלותנו 

זה )לרשב"י(: כמה ב"נ לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלי לתתא בדרא 

בתראה בסוף יומיא ובגינא וקראתם דרור בארץ גו'. ובכסא מלך שם ביאר והדגיש: 

בדרא בתראה דוקא קרוב לימות המשיח כו' )אף אשר( זה כמה מאות שנים שנתגלה 

העמוקים  מאמריו  יפורשו  כו'  יתפרנסון  של(  באופן  דוקא  צ"ל  הלימוד  )כי  כו' 

בהקדמות שגילה האר"י זלה"ה כו' שיבינו כו' כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו 

שכר טוב כו' עכ"ז הסגולה דבגיני' וקראתם דרור היא כשיתפרנסון וילמדו פירושי 

המאמרים כו'. — ראה ג"כ הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות. עכ"ל.

)עיין ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' וישלח סי' קס"ד. המו"ל(.

עם  גימט'  ונסתם  ז'  מכולהו  בישא  דוכתא  הוא  רודף  ואין 
גם בתוכחה ראשונה  כן  רודף, אם  ואין  ואז  הכולל תקנ"ז, 
גם  הגאולה  נרמז  מראשונות,  גרוע  שהוא  ז'  בחינה  נרמז 
דוכתא  ששם  תלואי"ם  חייך  והי"ו  בפסוק  שנית  בתוכחה 
פרשת  יוסף  )גנזי  תקנ"ז.  הכולל  עם  גימט'  מכולהו  בישא 

ויחי(
* * *

נזכרו  גאולה  שם  על  ישראל  בני  שמות  ואלה  במדרש 
שעברה  גאולה  על  במדרש  דורש  השבטים  כל  והנה  כאן. 
ההוא  ביום  והי'  כמ"ש  העתידה,  גאולה  על  דורש  ויוסף 
וזה הגאולה נעשית בכל דור בכל שנה  וגו',  ה' שנית  יוסף 
שמזכירים פרשה כל השבטים, וז"ש רש"י להודיע חיבתם 
ביום  נראים  אינם  שהכוכבים  כשם  לכוכבים,  שנמשלו 
וכשיגיע זמנם בלילה מאירים מאוד, כך הנשמות העשוקים 
זמנם  יגיעו  הכי  אפילו  הקליפות  בתוך  בחושך  שהם  אף 
רש"י  וז"ש  מאוד.  ויזהירו  קדושים  בגופים  ויכנסו  לצאת 
שמוציאם דהיינו מהקליפות, ומכניסם בג"ע לכנוס בגופות 
קדושות, וז"ש רש"י במספר, שהם מזהירין ומאירין ברקיע 

כשעולין עם הצדיק כנ"ל, ומספר לשון ספיר.
ועל זה רמז הכתוב ויקם מלך חדש, גימט' תקנ"ח, הוא 
הרמז הכתוב בזוהר חדש תקנ"ז )שכתבתי לעיל בפרשת 
ויחי(, והאחת שיותר על תקנ"ז הוא רומז לאלף החמישי, 
גימט'  ציו"ן  א"ת  ה'  ניחם  כי  דכתיב  הוא  ברור  רמז  והנה 
תקנ"ז. וכתב בספר כ"מ בדבור המתחיל וז"ל מכל האמור 
בדברי סבא קדישא יצא לנו טעם מספיק לאורך גלותינו, 
שודאי ניכה החוב באריכת הזמן ולא יהי' צרות אז ולא ימות 
משיח בן יוסף, ומה שאמרו ייתי ולא אחמיני' מרוב הצרות 
שיהי', היינו אם הי' בא בזמן אחישנה בימי האמוראים, אבל 
בזמנינו יהרימי' דייתי ואחמינן כי זה בעתה שגילה רשב"י 

בזוהר חדש עכ"ל והיינו הרמז הנ"ל.
אשר  ויהי'  יהי' הגאולה  מלך חדש, אם אז  ויקם  וזש"ה 
לא ידע את יוסף, ידע הם היסורים כמ"ש ויודע בהם אנשי 
סוכות, ולא יהי' יסורים וחבלי משיח, וזהו רמז כי אם מאס 
מאסתנ"ו גימט' תקנ"ז וכנ"ל, יהי רצון שיבא במהרה בימינו 

אמן.
גנזי יוסף3 - תלמיד הרב המגיד ממעזריטש

3( ר' יוסף בלאך ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמות
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּבמיתתן,אףֿעלּֿפי ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ּבחּייהן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לכֹוכבים, ׁשּנאמרׁשּנמׁשלּו ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא לכּלם : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

יקרא  רבה)"ּבׁשם .(שמות ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

מּלׁשֹון  (מצרים ּבפרט הּגלּות וׁשל ּבכלל עֹולם-הּזה ׁשל ּבהגּבלֹות למצרים, ּבאּו יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל הארה ה"ׁשמֹות", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָרק
ּבּגלּות. לבֹוא יכֹולה אינּה הּנׁשמה עצם אבל ּוגבּול), ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָמיצר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין מחלט נּגּוד יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשם
ּגם  והּגאּלה נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין את מבּטא 'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻֻסֹופּה

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל ְְְִִִֶָָָֹהיתה
הּׁשם  – ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם על מעלים הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבאּור :
היא  אחד מּצד – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר היא אדם ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָקׁשּור
את  מביאים ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ּגלּוי; אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעלם

ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה ְְְִִֵֶַַָָָָהּגאּולה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ההכנה  ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ּבראׁשית ׁשּבספר ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻההבּדל

הּתֹורה. ּונתינת מצרים יציאת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו עם־יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻליצירת
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם אּלאיציאתיציאתיציאתיציאתאבל עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבמּתן  אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת עם־יׂשראל לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּדוקא אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף העֹולם ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתּתֹורה, ׁשל והּגבּולים ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ְִָּבכלל.
ׁשעניני  ּבאפן מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה למּתן־ּתֹורה ההכנה ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכיון

הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות נכנסּו ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻמצרים
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ׁשמֹות  לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר ׁשמֹות, ּבּכֹוכבים ונאמר ׁשמֹות ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקּולים

א  היּויקרא". ּכּמה מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, רבה).ף (מדרש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ
לעּמת  ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש הּנמנים, הּדברים ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻֻמסּפר,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ּפרט ּבכל ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, קריאת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזאת,
"ׁשם". ּוקריאת "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ּכל מסמסמסמסּפּפּפּפררררּבכל אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

קריאת יהּודי.ׁשׁשׁשׁשםםםםּבני־יׂשראל. ּכל המיחדים ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
המׁשּתפת  הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ּכדי אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלכן

"מֹונה ּׁשּנאמר מה ועל־ּדר ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד והן לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררלכּלם, ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹות ת ת ת לּכֹוכבים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻ
ְִָיקרא".

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

(ä)Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤
:íéøöîá äéä óñBéå§¥−¨¨¬§¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑,ׁשבעים ּבכלל היּו ּובניו הּוא יֹודעים והלא היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ¿≈»»¿ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ
ׁשהיה  יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא

ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
:íúà õøàä àìnzå ãàî§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד ׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈ·e:ג  ÔÏe·Ê ¯Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â¯:ד  „b ÈÏzÙÂ Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈
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à(à)älàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨
:eàa Búéáe Léà á÷òé úà¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּבמיתתן,אףֿעלּֿפי ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ּבחּייהן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לכֹוכבים, ׁשּנאמרׁשּנמׁשלּו ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא לכּלם : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

יקרא  רבה)"ּבׁשם .(שמות ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

מּלׁשֹון  (מצרים ּבפרט הּגלּות וׁשל ּבכלל עֹולם-הּזה ׁשל ּבהגּבלֹות למצרים, ּבאּו יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל הארה ה"ׁשמֹות", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָרק
ּבּגלּות. לבֹוא יכֹולה אינּה הּנׁשמה עצם אבל ּוגבּול), ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָמיצר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין מחלט נּגּוד יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשם
ּגם  והּגאּלה נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין את מבּטא 'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻֻסֹופּה

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל ְְְִִִֶָָָֹהיתה
הּׁשם  – ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם על מעלים הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבאּור :
היא  אחד מּצד – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר היא אדם ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָקׁשּור
את  מביאים ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ּגלּוי; אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעלם

ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה ְְְִִֵֶַַָָָָהּגאּולה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ההכנה  ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ּבראׁשית ׁשּבספר ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻההבּדל

הּתֹורה. ּונתינת מצרים יציאת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו עם־יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻליצירת
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם אּלאיציאתיציאתיציאתיציאתאבל עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבמּתן  אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת עם־יׂשראל לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּדוקא אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף העֹולם ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתּתֹורה, ׁשל והּגבּולים ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ְִָּבכלל.
ׁשעניני  ּבאפן מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה למּתן־ּתֹורה ההכנה ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכיון

הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות נכנסּו ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻמצרים

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ìàøNé éða úBîL älàåóà Y §¥¤§§¥¦§¨¥©
ïúBîLa ïäéiça ïàðnL ét ìò¯ ©¦¤§¨¨§©¥¤¦§¨

.Kli`e g ,en ziW`xA d`x§¥§¥¦§¥¨
ïúúéîa ïàðîe øæç¯hinWd ¨©§¨¨§¦¨¨¦§¦

xUr mipW z` wxW oeiM ,"ozFnWA"¦§¨¥¨¤©¤§¥¨¨
z` `le ,"ozFnWA" o`M dpn mihaXd©§¨¦¨¨¨¦§¨§Ÿ¤
azM wxe ,mdiIgaM Wtp miraXd lM̈©¦§¦¤¤¦§©¥¤§©¨©

mxRqn)d weqta("Wtp miraW" EidW ¦§¨¨¤¨¦§¦¤¤
)m"`x(.

ïúaç òéãBäì¯xAcOA i"Wx mB d`x §¦©¦¨¨§¥©©¦©¦§¨

mzF` dpFn eiptl ozAg KFYn" :` ,`¦¦¨¨§¨¨¤¨
."drW lM̈¨¨

ïàéöBnL ,íéáëBkì eìLîpL¤¦§§©¨¦¤¦¨
íúBîLáe øtñîa ïñéðëîe¯xE`iA ©§¦¨§¦§¨¦§¨¥

:mWaE xRqnA d`ixTd lW dlrOd©©£¨¤©§¦¨§¦§¨§¥
dCEwPd z` z`Han dxitQd©§¦¨§©¥¤©§¨
,mipnPd mixaCd lW ztYEWnd©§¤¤¤©§¨¦©¦§¦
ENi`e ,cgi mipnp md DllbAW¤¦§¨¨¥¦§¦©©§¦
lCadd z` dWiBcn zFnWA d`ixTd©§¦¨§¥©§¦¨¤©¤§¥
mdn cg` lkl oYip FllbAW ,mdipiA¥¥¤¤¦§¨¦¨§¨¤¨¥¤

o`MnE ,Fl wx cgEind cxtp mW¥¦§¨©§¨©¦¨
z` od z`Han mWaE oipnA dxitQdW¤©§¦¨§¦§¨§¥§©¥¥¤
ode ,mNkl ztYEWnd zillMd dAgd©¦¨©§¨¦©§¤¤§ª¨§¥
mdn cg` lkAW zihxRd dlrOd z ¤̀©©£¨©§¨¦¤§¨¤¨¥¤

)iaxd(.
øîàpL¯.ek ,n dirWi ¤¤¡©§©§¨

íLa ílëì íàáö øtñîá àéöBnä"©¦§¦§¨§¨¨§ª¨§¥
"àø÷é¯odW Epide .dqpkd Ff "`xwi" ¦§¨¦§¨©§¨¨§©§¤¥

"xRqnA" `id dqpkdd ode d`vFdd©¨¨§¥©©§¨¨¦§¦§¨
"mWa"E)`"eb(.a dxez §¥

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ׁשמֹות  לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר ׁשמֹות, ּבּכֹוכבים ונאמר ׁשמֹות ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקּולים

א  היּויקרא". ּכּמה מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, רבה).ף (מדרש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ
לעּמת  ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש הּנמנים, הּדברים ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻֻמסּפר,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ּפרט ּבכל ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, קריאת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזאת,
"ׁשם". ּוקריאת "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ּכל מסמסמסמסּפּפּפּפררררּבכל אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

קריאת יהּודי.ׁשׁשׁשׁשםםםםּבני־יׂשראל. ּכל המיחדים ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
המׁשּתפת  הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ּכדי אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלכן

"מֹונה ּׁשּנאמר מה ועל־ּדר ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד והן לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררלכּלם, ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹות ת ת ת לּכֹוכבים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻ
ְִָיקרא".

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

(ä)Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤
:íéøöîá äéä óñBéå§¥−¨¨¬§¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑,ׁשבעים ּבכלל היּו ּובניו הּוא יֹודעים והלא היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ¿≈»»¿ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ
ׁשהיה  יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא

ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
:íúà õøàä àìnzå ãàî§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד ׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈ·e:ג  ÔÏe·Ê ¯Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â¯:ד  „b ÈÏzÙÂ Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈

„ÚÈ˜·ה  ‡k¯È È˜Ù ‡˙LÙ Ïk ‰Â‰Â«¬»»«¿»»«¿≈«¿»¿«¬…
:ÌÈ¯ˆÓa ‰Â‰c ÛÒBÈÂ ÔLÙ ÔÈÚ·L«¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿ƒ¿»ƒ

‰‰e‡:ו  ‡¯c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז  e„lÈ˙‡Â eLÈÙ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»

:ÔB‰pÓƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)íéøöîá äéä óñBéåàeä àìäå Y §¥¨¨§¦§¨¦©£Ÿ
"íéòáL" ììëa eéä åéðáe¯d`x ¨¨¨¦§¨¦§¦§¥

Kixv did oM m`e .fk ,en ziW`xA§¥¦§¦¥¨¨¨¦
,"mixvnA Eid eipaE sqFie" xiMfdl§©§¦§¥¨¨¨§¦§©¦
Wi`" mihaXd iAbl azMW mWM§¥¤¨©§©¥©§¨¦¦
xiMfd `NW i`Ce `N` ."E`A FziaE¥¨¤¨©©¤Ÿ¦§¦
iM ,miraXd oipn oiprl sqFi z` o`M̈¤¥§¦§©¦§©©¦§¦¦
oipnA eipA mr xaM llkp `Ed¦§¨§¨¦¨¨§¦§©

miraXd)i"gp t"r(iptA FxiMfd `N` , ©¦§¦¤¨¦§¦¦§¥
miraXd oipn xg`l Fnvr)cecl likyn(. ©§§©©¦§©©¦§¦

eðãnìì àa äîe¯sqFie" xn`X dnA ©¨§©§¥§©¤¨©§¥
xn` xaMW xg`l) "mixvnA did̈¨§¦§©¦§©©¤§¨¨©

"Wtp miraW" EidW(. ¤¨¦§¦¤¤
äéä" àeäL íéòãBé eðééä àì éëå§¦Ÿ¨¦§¦¤¨¨

"íéøöîá¯FxiMfdW xnFl oi` okle §¦§©¦§¨¥¥©¤¦§¦
did `EdW EpricFdl ,Fnvr iptA o`M̈¦§¥©§§¦¥¤¨¨
x`W oMÎoi`XÎdn ,okl mcFw mixvnA§¦§©¦¤¨¥©¤¥¥§¨

.Wtp miraWA mipnPd©¦§¦§¦§¦¤¤
àeä ,óñBé ìL Bú÷ãö EòéãBäì àlà¤¨§¦£¦§¨¤¥

åéáà ïàö úà äòBøä óñBé¯d`x ¥¨¤¤Ÿ¨¦§¥
.a ,fl ziW`xA§¥¦

äNòðå "íéøöîá äéä"L "óñBé" àeä¥¤¨¨§¦§©¦§©£¨
B÷ãöa ãîBòå Cìî¯i"Wx mB d`x ¤¤§¥§¦§§¥©©¦

Kln sqFi ixdW" :`l ,fn ziW`xA§¥¦¤£¥¥¤¤
ixde ,miFBd oial dAWPW cFre ,`Ed§¤¦§¨§¥©¦©£¥

."FwcvA cnFr `Ede dxez ¥§¦§
(f)eöøLiåäML úBãìBé eéäL Y ©¦§§¤¨§¦¨

ãçà ñøëa¯,"EvxWIe"n z`f cnFl §¤¤¤¨¥Ÿ¦©¦§§

did lFki ixdWExR" wx aFYkl ¤£¥¨¨¨¦§©¨
cg`W" `Ed "EAxIe" WExiRW ,"EAxIe©¦§¤¥©¦§¤¤¨

"dAxd cilFn)ak ,` ziy`xa i"yx d`x(, ¦©§¥
`AW oaEn "EvxWIe" siqFdW dGnE¦¤¤¦©¦§§¨¤¨
lW otF`A did "EAxIe"W EpcOll§©§¥¤©¦§¨¨§¤¤
,mivxXAW lFcBM Epide ,"EvxWIe"©¦§§§©§©¨¤©§¨¦
zg` zaA dXW cilFOW xAkrd `Ede§¨©§¨¤¦¦¨§©©©

)aqw fnx y"ewli d`x('dAx zFnW'A mpn` .¨§¨¦§©¨
)g ,`(zFpFWl dXXdn z`f micnFl§¦Ÿ¥©¦¨§

,EAxIe ,EvxWIe ,ExR" :o`M mixMfPd©¦§¨¦¨¨©¦§§©¦§
i"WxW dGn K` ,"c`n ,c`nA ,EnvrIe©©©§¦§Ÿ§Ÿ©¦¤¤©¦
"EvxWIe" zaiY lr FWExiR z` cinrd¤¡¦¤¥©¥©©¦§§
calA Ff daiYn z`f cnFNW rnWn©§©¤¥Ÿ¦¥¨¦§¨

)i"gp(.g dxez



zenyלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy

(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש ח)חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש א, אדם (רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק רב, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדםללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹו; רׁשעּות ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבין מלכּותֹו,לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוּגדֹולה וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכל־ּכ לא א טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשולכן אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות לֹוללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – אין ׁשהרי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין  ּכל־ּכ לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמתלא

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, ÓkÁ˙‰.ּכל »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
BÏ∑לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. ּבּמים,.(שמות לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)Lãç Cìî í÷iåìàeîLe áø Y ©¨¨¤¤¨¨©§¥
¯.` ,`i dhFqA xaCA Ewlgp¤§§©¨¨§¨

:øîà ãçå ,Lnî "Lãç" :øîà ãç©¨©¨¨©¨§©¨©
åéúBøæb eLcçúpL¯aEzM `l ixdW ¤¦§©§§¥¨¤£¥Ÿ¨

"xg` eiYgY KFlnIe mixvn Kln znIe"©¨¨¤¤¦§©¦©¦§©§¨©¥
)my dheq i"yx(:fh ,e oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨

`l mIw mihaXd on cg`W onf lMW"¤¨§©¤¤¨¦©§¨¦©¨Ÿ
lke sqFi znIe xn`PW ,cEArW did̈¨¦§¤¤¡©©¨¨¥§¨

."Wcg Kln mwIe KMÎxg`e ,eig ¤̀¨§©©¨©¨¨¤¤¨¨
òãé àì øLàelàk Bîöò äNò Y £¤Ÿ¨©¨¨©§§¦

"òãé àì"¯,calA ipXd WExiRl Edf Ÿ¨©¤©¥©¥¦¦§¨
oi` oFW`xd WExiRl oMÎoi`XÎdn©¤¥¥©¥¨¦¥
qxFB Fpi` m"`xd ok`e .oM Wxtl Kixv̈¦§¨¥¥§¨¥¨§¥¥¥
KWndM `N` ,Wcg rhwM df z ¤̀¤§¤©¨¨¤¨§¤§¥
KWndd e"`e ztqFdA ipXd WExiRd©¥©¥¦§¨©¨©¤§¥

"eFnvr dUr ,sqFi z` rci `l xW` ©£¤Ÿ¨©¤¥¨¨©§
dGW xnFl Wi K` ."rci `l ENi`M§¦Ÿ¨©©¥©¤¤
Kln" mB oMW ,miWExiRd ipWl aqEn¨¦§¥©¥¦¤¥©¤¤
z` xiMdlE zrcl Fl did "Wcg̈¨¨¨¨©©§©¦¤
Îlre .mixvnl sqFi dUrW zFaFHd©¤¨¨¥§¦§©¦§©

."cecl liMUn"A azM dfÎKxCh dxez ¤¤¤¨©§©§¦§¨¦
(i)Bì äîkçúð äáä¯i"Wx d`xE ¨¨¦§©§¨§¥©¦

Eid Fxzie mrlAW `k ,ck xAcOA©¦§¨¤¦§¨§¦§¨

."Fl dnMgzp dad zvrA"©£©¨¨¦§©§¨
ì "äáä" ìkøáãì äðîæäå äðëä ïBL ¨¨¨§£¨¨§©§¨¨§¨¨

àeä¯.b ,`i ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
.gi ,c rWFd¥©

.Cëì íëîöò eðéîæä øîBìk§©©§¦©§§¤§¨
Bì äîkçúðíòì Y¯wEqtA xMfPd ¦§©§¨¨¨©¦§¨§¨

,mW xMfPd "l`xUi ipA" lr `le ,h§Ÿ©§¥¦§¨¥©¦§¨¨
`le cigi oFWlA "Fl" xn`p okle§¨¥¤¡©¦§¨¦§Ÿ
zErnWOW "cec ixac"A azke ."mdl"¨¤§¨©§¦§¥¨¦¤©§¨
ipA"n EWWg `l mixvOdW ,`id xaCd©¨¨¦¤©¦§¦Ÿ¨§¦§¥
cgi mzFidn `N` ,micigiM "l`xUi¦§¨¥¦¦¦¤¨¦§¨©©
mgNdl mciA zlFki Wi f`W ,"mr"l§¨¤¨¥§¤§¨¨§¦¨¥

.mcbpM§¤§¨
"äîkçúð"¯dvre dnkg WTap)m"`x(. ¦§©§¨§©¥¨§¨§¥¨

"Bì" úBNòl äî¯xzFi mMgzPW `le ©©£§Ÿ¤¦§©¥¥
aFYkl Kixv did f` iM ,EPOn¦¤¦¨¨¨¨¦¦§

"eilr dnMgzp")l"yxdn(KxvEde . ¦§©§¨¨¨§§©
`ll iM ,"zFUrN dn" zFaiY siqFdl§¦¥©©£¦§Ÿ
"Fl"l "dnMgzp" oiA xEAig oi` df¤¥¦¥¦§©§¨§

)m"`x(.
eLøc eðéúBaøå¯.` ,`i dhFq §©¥¨§¨

ìàøNé ìL ïòéLBîì íkçúð¯ ¦§©¥§¦¨¤¦§¨¥
aEzM okle .`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¨¥¨

dnMgzp"Flcigi oFWlA ")` ,`i dheq(. ¦§©§¨¦§¨¦
FcbpM dnkg Epl WTal ,xnFlM)i"yx §©§©¥¨¨§¨§¤§

` ,`i dheq(EpizFAx WExitl KxvEdX dn .©¤§©§¥©¥
lki ixdW ,"Fl" zaiY xEYi mEXn `Ed¦¦¥©¤£¥¨©
,"dAxi oR dnMgzp dad" xnFl©¨¨¦§©§¨¤¦§¤
lr aqEn dGW mipian Epiid `liOnE¦¥¨¨¦§¦¦¤¤¨©
EpizFAx zWxC z` `ian okle ,mrd̈¨§¨¥¥¦¤§¨©©¥

l`xUi lW oriWFn lr aqEn dGW)d`xe ¤¤¨©¦¨¤¦§¨¥
cec ixac(oFWNd z` dfA x`al `AW F` .¤¨§¨¥¨¤¤©¨

"dnMgzpzEnMgzd FrnWOW ,"Fl ¦§©§¨¤©§¨¦§©§
cnFrd xg` EdWin cbpM zcgEin§¤¤§¤¤¦¤©¥¨¥
l`xUi ipA mr ixde ,FcbpM mMgznE¦§©¥§¤§©£¥©§¥¦§¨¥
Kixv didW drxR cbpM Ecnr `lŸ¨§§¤¤©§Ÿ¤¨¨¨¦
:xnFl wiRqn dide ,mcbpM mMgzdl§¦§©¥§¤§¨§¨¨©§¦©
lMpzp dad" F` ,"mdilr xFfbp dad"¨¨¦§£¥¤¨¨¦§©¥
o`M xAEcOW o`Mn `N` ,"mdl̈¤¤¨¦¨¤§¨¨
dCnA ,drxR cbpM cnFrW EdWinA§¦¤¤¥§¤¤©§Ÿ§¦¨
Kixv FcbpkE ,l`xUi lr zFxifB xFfbie§¦§§¥©¦§¨¥§¤§¨¦
i"Wx hwp okle ,zcgEin zEnMgzd¦§©§§¤¤§¨¥¨©©¦
ÎWFcTdl" `le ,"l`xUi lW oriWFnl"§¦¨¤¦§¨¥§Ÿ§©¨
ÎWFcTd ixdW ,dfA `vFIke "`EdÎKExÄ§©¥¨¤¤£¥©¨
llbA drxR cbpM cnFr `EdÎKExÄ¥§¤¤©§Ÿ¦§©

."l`xUi lW oriWFn" `EdW¤¦¨¤¦§¨¥

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
מּבּול  יביא ׁשּלא נׁשּבע אּמה לעֹולם ׁשּכבר על מביא הּוא אבל מביא, אינ ֹו העֹולם ּכל  ׁשעל הבינּו לא (והם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

יׁשן) ּברׁש"י ‰‡¯ı.אחת, ÔÓ ‰ÏÚÂ∑קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ור ּבֹותינּו ּכרחנּו. על ְִַַַָָ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יירׁשּוה  והם הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי .ּבאחרים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם לפרעה ∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.˙BkÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, ּגזּבר (ישעיה הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
האֹוצרֹות על רבה)הּממּנה ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות ∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ְֶַַָָֻ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ

לאֹוצר  .ּובצּורֹות ְְָ

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑,לעּנֹות לב נֹותנין ּׁשהם מה ּולהפריץ ּבכל להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב Ôk.ּכן ¿«¬∆¿«…ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ≈

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéna íðeãì¯`ide ,l`xUi ipA z` ¨¨©©¦¤§¥¦§¨¥§¦
dxF`id cFNId oAd lM" lW dxfBd©§¥¨¤¨©¥©¦©§¨
,mzxfB xTir dzid `ide ,"EdEkilWY©§¦§¦¨§¨¦©§¥¨¨

.zFxg` zFxfB ExfB dNigYAW s ©̀¤©§¦¨¨§§¥£¥
ìeaî àéáé àlL òaLð øákL¯`le ¤§¨¦§©¤Ÿ¨¦©§Ÿ

eikxCn EprcIW ,FA EpzF` oEcl lkEi©¨¨¤¨©§¦§¨¨
dCn cbpM dCn ccFOW)my dheq i"yx(, ¤¥¦¨§¤¤¦¨

oOwl i"Wx mB d`xE ."Fl dnMgzp" Kke§¨¦§©§¨§¥©©¦§©¨
.`i ,gi
íìBòì¯zFidl Kixv KM dxF`kl §¨¦§¨¨¨¦¦§

,gvpl lEAn cFr `iai `NW ,cETiPd©¦¤Ÿ¨¦©¨¤©
aEzMd oFWlke)fh ,ai ,g ziy`xa(zFxFcl" : §¦§©¨§

micTpn Wie ."mlFr zixA" ,"mlFr¨§¦¨§¥§©§¦
.wgFce .mlFrd lr xnFlM ,"mlFrl"¨¨§©©¨¨§©

Bðéà íìBòä ìk ìòL eðéáä àì íäå)§¥Ÿ¥¦¤©¨¨¨¥
änà ìò àéáî àeä ìáà ,àéáî¥¦£¨¥¦©ª¨

ïLé é"Løa .úçà(.-ciÎiazM dOkA ©©§©¦¨¨§©¨¦§¥¨
.Fpi` mipFW`x miqEtcE§¦¦¦¥

õøàä ïî äìòåìò Yeðçøk¯ §¨¨¦¨¨¤©¨§¥
Ex`Xi l`xUi ipAW did mpFvxE§¨¨¨¤§¥¦§¨¥¦¨£

icM mixvnA.mdA cArYWdl §¦§©¦§¥§¦§©§¥¨¤
eLøc eðéúBaøå¯.mW dhFq §©¥¨§¨¨

Búìì÷ äìBúå Bîöò ìl÷nL íãàk§¨¨¤§©¥©§§¤¦§¨
íéøçàa¯,fh xAcOA i"Wx mB d`x ©£¥¦§¥©©¦©¦§¨

.ci
ïî eðéìòå" :áúk elàk àeä éøäå©£¥§¦¨©§¨¦¦

"õøàä¯ux`d on EpEWxbi)my i"yx(. ¨¨¤§¨§¦¨¨¤
äeLøéé íäå¯mrdW dpEMd m` iM §¥¦¨¨¦¦©©¨¨¤¨¨

drx dn ,ux`d on dlri mdA mglPd©¦§¨¨¤©£¤¦¨¨¤¨¨¨

E`vi mdA minglPdW mixvnl `id¦§¦§©¦¤©¦§¨¦¨¤¥§
.mvx`n`i dxez ¥©§¨

(`i)åéìòíòä ìò Y¯aEW Wxtn ¨¨©¨¨§¨¥
oM WxiR xaMW s` ,mrd lr dpEMdW¤©©¨¨©¨¨©¤§¨¥©¥
ixaCn `Ed i wEqRW mEXn ,i wEqtA§¨¦¤¨¦¦§¥
mXW h wEqtl KWndA `AW drxt©§Ÿ¤¨§¤§¥§¨¤¨
oaEnE ,"l`xUi ipA mr" xMfp¦§©©§¥¦§¨¥¨
ENi`e ,mrd lr dpEMd "Fl dnMgzp"W¤¦§©§¨©©¨¨©¨¨§¦
o`M xMfp `le aEzMd oFWl EdGW o`M̈¤¤§©¨§Ÿ¦§¨¨
okle ,"mdilr" xnFl Kixv did ,mr̈¨¨¨¦©£¥¤§¨¥
,mrd lr dpEMdW Wxtl aEW KxvEd§©§¨¥¤©©¨¨©¨¨

cigi oFWlA xMfp okle)lld sqei t"r(. §¨¥¦§¨¦§¨¦
íéqîì YïéáBbL íéøN ,ñî ïBL ¦¦§©¨¦¤¦

ñnä íäî¯lr miPEnnd mixU `l ¥¤©©Ÿ¨¦©§¦©
,"miQn ixU" oFWNd zEhWtM ,qOd©©§©§©¨¨¥¦¦
,mrd lr ,"eilr EniUIe" aEzM ixdW¤£¥¨©¨¦¨¨©¨¨
qOd zIaB lr miPEnnd mixU `N ¤̀¨¨¦©§¦©§¦©©©

mrdn)m"`x(. ¥¨¨
úBðkñî éøò" eðáiL ?ñnä eäîe©©©¤¦§¨¥¦§§

"äòøôì¯mvr did qOdW Epid §©§Ÿ©§¤©©¨¨¤¤
qn xnFl oi`e .mixrd zIpaA dcFard̈£¨¦§¦©¤¨¦§¥©©
FzFPr ornl" aEzM ixdW ,oFnn lW¤¨¤£¥¨§©©©

"mzFlaqA)cecl likyn(,oEIr Kixv la` . §¦§¨£¨¨¦¦
odn oiaFBW" i"Wx azM ok iptNW¤¦§¥¥¨©©¦¤¦¥¤
Wxtl oYip df z`W `N` ,"qOd©©¤¨¤¤¤¦¨§¨¥
zcFar xEar miWp` zgiwll dpEMdW¤©©¨¨¦§¦©£¨¦££©

aEzMW FnkE) dIpAd)fk ,d `"n(lrIe" ©§¦¨§¤¨©©©
.. l`xUi lMn qn dnlW KlOd©¤¤§ŸŸ©¦¨¦§¨¥

"Wi` sl` miWlW(did df itl la` , §¦¤¤¦£¨§¦¤¨¨

xEar miWp` ?qOd EdnE :xnFl Kixv̈¦©©©©£¨¦£
okle ."drxtl zFpMqn ixr zIpA§¦©¨¥¦§§§©§Ÿ§¨¥
`N` ,`weC e`l "oiaFBW" xnFl Kixv̈¦©¤¦¨©§¨¤¨
rEvial mrd lr miPEnnd mixÜ¦©§¦©¨¨§¦©

.qOd zcFar£©©©
íúìáña Búpò ïòîìöî ìL Yíéø §©©©Ÿ§¦§Ÿ¨¤¦§©¦

¯WxFtn oke .miAx oFWlA xn`p okle§¨¥¤¡©¦§©¦§¥§¨
zgYn mkz` `ivFOd" :f ,e oOwl§©¨©¦¤§¤¦©©
gxFh" :mW i"WxaE ."mixvn zFlaq¦§¦§©¦§©¦¨©

."mixvn `Vn©¨¦§©¦
úBðkñî éøòBîebøúk Y¯iexw" ¨¥¦§§§©§¦§¥

.xvF`d ziA ixr ,"`xvF` ziA¥¨¨¨¥¥¨¨
"äfä ïëqä ìà àa Cì" :ïëå¯ §¥¤Ÿ¤©Ÿ¥©¤

.eh ,ak dirWi§©§¨
úBøöBàä ìò äpînä øaæb¯oM m`e ¦§¨©§ª¤©¨¨§¦¥

d`xE .cg` mWxW "okFq"e "zFpMqn"¦§§§¥¨§¨¤¨§¥
mipt`A "okFQd" WxiRW mW i"WxA§©¦¨¤¥©©¥¨¢¨¦

.mixg £̀¥¦
ññîòø úàå íút úàeéä àlL Y ¤¦Ÿ§¤©©§¥¤Ÿ¨

íeàNòå ,Cëì älçzî úBéeàø§¦§¦¨§¨©£¨
øöBàì úBøeöáe úB÷æç¯EpAW `le £¨§§¨§Ÿ¤¨

xaM qqnrx ixdW ,dNigYn mzF`¨¦§¦¨¤£¥©©§¥§¨
zWxtA lirl WxFtnM ,diEpA dzid̈§¨§¨©§¨§¥§¨¨©
mBW oaEn cgiA mxiMfOW oeike ,WBIe©¦©§¥¨¤©§¦¨§©©¨¤©
wxW WxiR okl ,znIw dzid mFziR¦¨§¨©¤¤¨¥¥©¤©

mzF` EwGg)cecl likyn(.ai dxez ¦§¨
(ai)Búà epòé øLàëåìë[k] Y¯oM §©£¤§©Ÿ§¨¥

m"`xd zrC oke .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦§¥©©¨§¥
.lkA :miqEtCd aFxA la` .qFxbl¦§£¨§©§¦§¨



לה zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy

(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש ח)חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש א, אדם (רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק רב, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדםללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹו; רׁשעּות ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

אדם ּבין מלכּותֹו,לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוּגדֹולה וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכל־ּכ לא א טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשולכן אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות לֹוללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – אין ׁשהרי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין  ּכל־ּכ לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמתלא
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מּבּול  יביא ׁשּלא נׁשּבע אּמה לעֹולם ׁשּכבר על מביא הּוא אבל מביא, אינ ֹו העֹולם ּכל  ׁשעל הבינּו לא (והם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

יׁשן) ּברׁש"י ‰‡¯ı.אחת, ÔÓ ‰ÏÚÂ∑קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ור ּבֹותינּו ּכרחנּו. על ְִַַַָָ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יירׁשּוה  והם הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי .ּבאחרים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
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i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם לפרעה ∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.˙BkÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, ּגזּבר (ישעיה הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
האֹוצרֹות על רבה)הּממּנה ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות ∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ְֶַַָָֻ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ

לאֹוצר  .ּובצּורֹות ְְָ
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.qOd zcFar£©©©
íúìáña Búpò ïòîìöî ìL Yíéø §©©©Ÿ§¦§Ÿ¨¤¦§©¦

¯WxFtn oke .miAx oFWlA xn`p okle§¨¥¤¡©¦§©¦§¥§¨
zgYn mkz` `ivFOd" :f ,e oOwl§©¨©¦¤§¤¦©©
gxFh" :mW i"WxaE ."mixvn zFlaq¦§¦§©¦§©¦¨©

."mixvn `Vn©¨¦§©¦
úBðkñî éøòBîebøúk Y¯iexw" ¨¥¦§§§©§¦§¥

.xvF`d ziA ixr ,"`xvF` ziA¥¨¨¨¥¥¨¨
"äfä ïëqä ìà àa Cì" :ïëå¯ §¥¤Ÿ¤©Ÿ¥©¤

.eh ,ak dirWi§©§¨
úBøöBàä ìò äpînä øaæb¯oM m`e ¦§¨©§ª¤©¨¨§¦¥

d`xE .cg` mWxW "okFq"e "zFpMqn"¦§§§¥¨§¨¤¨§¥
mipt`A "okFQd" WxiRW mW i"WxA§©¦¨¤¥©©¥¨¢¨¦

.mixg £̀¥¦
ññîòø úàå íút úàeéä àlL Y ¤¦Ÿ§¤©©§¥¤Ÿ¨

íeàNòå ,Cëì älçzî úBéeàø§¦§¦¨§¨©£¨
øöBàì úBøeöáe úB÷æç¯EpAW `le £¨§§¨§Ÿ¤¨

xaM qqnrx ixdW ,dNigYn mzF`¨¦§¦¨¤£¥©©§¥§¨
zWxtA lirl WxFtnM ,diEpA dzid̈§¨§¨©§¨§¥§¨¨©
mBW oaEn cgiA mxiMfOW oeike ,WBIe©¦©§¥¨¤©§¦¨§©©¨¤©
wxW WxiR okl ,znIw dzid mFziR¦¨§¨©¤¤¨¥¥©¤©

mzF` EwGg)cecl likyn(.ai dxez ¦§¨
(ai)Búà epòé øLàëåìë[k] Y¯oM §©£¤§©Ÿ§¨¥

m"`xd zrC oke .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦§¥©©¨§¥
.lkA :miqEtCd aFxA la` .qFxbl¦§£¨§©§¦§¨



zenyלו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
‰a¯È∑ א ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבה ּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: .ּתם ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
eˆ˜iÂ∑היּוקצּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש ּבחּייהם. «»Àְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.ּבעיניהם  ְֵֵֶ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 848 'nr b jxk zegiyÎihewil)

ּבּבּבּבפרפרפרפר ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת מצריםמצריםמצריםמצרים יג)ווווּיּיּיּיעבידעבידעבידעבידּוּוּוּו (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ותֹועלת. קצּבה נטּולת ׁשהיא עבֹודה – "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרמּב"ם

ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ּפר 'עבֹודת ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגם
ׁשעֹות  רק ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. עּתים ולקּבע ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבעסקיו,
ּברּכת  להמׁשכת ראּוי ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ּתׂשּומת־לב. ׁשל מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻמסּימֹות

ה'.
ּכל־ּכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ּבמלאכּתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻּומּכלל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי הראּויה הּתֹועלת את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עּתֹותיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷ ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ
íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe íéðáìáe¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈

:Cøôa íäá eãáò-øLà£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 487 'nr a jxk zegiyÎihewil)

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם אתאתאתאת (א,יד)וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם"""" אתאתאתאת ּתחּלה""""וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ירדּו הּמצרים הרהרהרהרּוּוּוּוחנחנחנחנּיּיּיּייםיםיםים– ההגּדרה לחלחלחלחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם את להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

והּמצוֹות. הּתֹורה לׁשמירת הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ"חּיים")

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úBpòì áì ïéðúBð íäM äî¯`l ©¤¥§¦¥§©Ÿ
aEzM ixdW ,lrFtA miPrn EidX dnA§©¤¨§©¦§©¤£¥¨
lr dxFn dGW ,cizr oFWlA "EPri"§©¦§¨¦¤¤¤©
,eh i"WxA oOwlckE ,cizrl daWgOd©©§¨¨¤¨¦§¦§©¨§©¦

`)m"`x(.
úBaøäì àeä-Ceøa-LBãwä áì ïk¥¥©¨¨§©§

.õéøôäìeäaøé ïkïëå äáø ïk Y §©§¦¥¦§¤¥¨¨§¥
õøt¯uxR .. dax :micTpn Wie ¨©§¥§©§¦¨¤Ÿ¥

deFd oFWlA)(z` WxiR dNigY . ¦§¤§¦¨¥©¤
"xW`kelr aqEn dGW ,"FzF` EPri §©£¤§©¤¤¨©

daWgOddf cbpMW ixd ,mixvOd lW ©©§¨¨¤©¦§¦£¥¤§¤¤¤
`iddaWgOd`EdÎKExAÎWFcTd lW ¦©©§¨¨¤©¨¨

WExiR Edfe ,"uixtdlE zFAxdl"§©§§©§¦§¤¥
Kixv did oMÎm` la` ,"oM .. xW`M"©£¤¥£¨¦¥¨¨¨¦
oFWlA) "uixti .. dAxi" aFYkl¦§©§¤©§¦¦§

lirtn(oFWl "uFxti .. dAxi" `le , ©§¦§Ÿ¦§¤¦§§
okl ,mnvr l`xUi ipA lr dxFOd©¤©§¥¦§¨¥©§¨¨¥

deFd oFWlA uxR oke dax oM :WxiR¥©¥¨¤§¥Ÿ¥¦§¤
xar oFWlA F`)(EprinWn aEzMde , ¦§¨¨§©¨©§¦¥
mB did oMWlrFtAaEzMX dnE , ¤¥¨¨©§©©¤¨

dpEMd ,cizr oFWlA ,"uFxti .. dAxi"¦§¤¦§¦§¨¦©©¨¨
icinY deFdl)`ikc `xin t"r(i"Wx d`xE . §¤§¦¦§¥©¦

ai ,` aFI`aE ci ,gk ziW`xA§¥¦§¦
K` .wfFg oFWNn `Ed "uFxti"W¤¦§¦§¤©
."mipA micilFn" :WxiR ` ,bi oiWECiwA§¦¦¥©¦¦¨¦

.[BèeLt eäæ]¯qEtcA `Ed oM ¤§¥¦§
.oFW`x¦
BLøãîe¯.mW dhFq ¦§¨¨¨

ïk úøîBà Lãwä çeø¯mW dhFqA ©©Ÿ¤¤¤¥§¨¨
oYxVan" :mW i"WxaE ,"oYxVan"§©©§¨§©¦¨§©©§¨

."mixvOl zxnF`e ,l`xUil§¦§¨¥§¤¤©¦§¦
"äaøé ït" :íéøîBà ízà¯.i wEqR ©¤§¦¤¦§¤¨

"äaøé ïk" :øîBà éðàå¯oke" df itlE ©£¦¥¥¦§¤§¦¤§¥
."dAxi oM" lW dtqFd wx `Ed "uFxti¦§©¨¨¤¥¦§¤

lirFn oi`" :mW dhFq i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¨¥¦
."uFxti oke cinY dAxi oM ,mkl̈¤¥¦§¤¨¦§¥¦§

eö÷iåíäéiça eö÷ Y¯Eq`n ©¨ª¨§©¥¤¨£
mdiIgA)en ,fk ziy`xa i"yx t"r(df ixde . §©¥¤©£¥¤

xvw `xwn)m"`x(. ¦§¨¨¨
eLøc eðéúBaøå¯KxvEd .mW dhFq §©¥¨§¨¨§©

`NW mEXn EpizFAx Wxcn `iadl§¨¦¦§©©¥¦¤Ÿ
."mdiIgA" o`M xn`p¤¡©¨§©¥¤

íäéðéòa eéä íéöB÷k¯dnFC did §¦¨§¥¥¤¨¨¤
mi`ln otEbe mdipir ENi`M odl̈¤§¦¥¥¤§¨§¥¦
mixR l`xUi z` mzF`xA ,mivFw¦¦§¨¤¦§¨¥¨¦

miaxe)my dheq i"yx(.bi dxez §¨¦
(bi)Cøôa"äL÷ äãBáòa" Y¯ §¨¤©£¨¨¨

.ci wEqtA aEzMd oFWlM¦§©¨§¨
BzøaLîe óebä úà úëøôîä¯ ©§¨¤¤¤©§©©§

± dkixtA" :a ,`i dhFq i"WxaE§©¦¨¦§¦¨
."dwfge mipznE sEB oFxaWAdxezci §¦§¨§©¦§¨§¨

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
קקקקׁשׁשׁשׁשהההה"""" אם """"ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ּבעקיפין הּדבר ּגרם הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבגׁשמּיּות. ּגם מׁשּתעּבדים היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹּבני־יׂשראל
עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

(åè)íL øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä̈«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑,קל לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון ּומדּבר,הּוא ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו ּומדּברת זֹו ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַָƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְִֵֶֶֶַַָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר לּולד, ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)והֹוגה צעקה, מב)לׁשֹון אפעה (ישעיה .ּכּיֹולדה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יח) חרס (ירמיה ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑ מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְִַָָֹ
הּזכרים, על אֹותם אּלא הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ»»»ְְִֶ

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)úãléîìì àeä YúBãéìBî ïBL ©§©§Ÿ§¦
¯xg`d lr `vFi lrFR oFWl)m"`x(, §©¥©¨©¥

.clEA dclFdd zNErR zFlrFRW¤£§©©¨¨©¨¨
ì LiL àlàì÷ ïBL¯zFcilFnoi`W , ¤¨¤¥¨©¦¤¥
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,"mipa`" qxg ilM xvFi iAB aizkcM§¦§¦©¥¥§¥¤¤¨§©¦

`inC xvFil inp dX`e)my dheq i"yx(. §¦¨©¦§¥¨§¨
oCqe o`Mn Kxie o`Mn Kxi df xvFI dn©¥¤¨¥¦¨§¨¥¦¨§©¨
Kxie o`Mn Kxi dX` s` ,rvn`Ä¤§©©¦¨¨¥¦¨§¨¥
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לז zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
‰a¯È∑ א ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבה ּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: .ּתם ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
eˆ˜iÂ∑היּוקצּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש ּבחּייהם. «»Àְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.ּבעיניהם  ְֵֵֶ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 848 'nr b jxk zegiyÎihewil)

ּבּבּבּבפרפרפרפר ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת מצריםמצריםמצריםמצרים יג)ווווּיּיּיּיעבידעבידעבידעבידּוּוּוּו (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ותֹועלת. קצּבה נטּולת ׁשהיא עבֹודה – "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרמּב"ם

ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ּפר 'עבֹודת ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגם
ׁשעֹות  רק ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. עּתים ולקּבע ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבעסקיו,
ּברּכת  להמׁשכת ראּוי ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ּתׂשּומת־לב. ׁשל מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻמסּימֹות

ה'.
ּכל־ּכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ּבמלאכּתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻּומּכלל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי הראּויה הּתֹועלת את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עּתֹותיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷ ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ
íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe íéðáìáe¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈

:Cøôa íäá eãáò-øLà£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 487 'nr a jxk zegiyÎihewil)

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם אתאתאתאת (א,יד)וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם"""" אתאתאתאת ּתחּלה""""וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ירדּו הּמצרים הרהרהרהרּוּוּוּוחנחנחנחנּיּיּיּייםיםיםים– ההגּדרה לחלחלחלחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם את להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

והּמצוֹות. הּתֹורה לׁשמירת הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ"חּיים")

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»
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zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
קקקקׁשׁשׁשׁשהההה"""" אם """"ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ּבעקיפין הּדבר ּגרם הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבגׁשמּיּות. ּגם מׁשּתעּבדים היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹּבני־יׂשראל
עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

(åè)íL øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä̈«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑,קל לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון ּומדּבר,הּוא ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו ּומדּברת זֹו ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַָƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְִֵֶֶֶַַָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר לּולד, ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)והֹוגה צעקה, מב)לׁשֹון אפעה (ישעיה .ּכּיֹולדה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יח) חרס (ירמיה ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑ מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְִַָָֹ
הּזכרים, על אֹותם אּלא הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ»»»ְְִֶ

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)úãléîìì àeä YúBãéìBî ïBL ©§©§Ÿ§¦
¯xg`d lr `vFi lrFR oFWl)m"`x(, §©¥©¨©¥

.clEA dclFdd zNErR zFlrFRW¤£§©©¨¨©¨¨
ì LiL àlàì÷ ïBL¯zFcilFnoi`W , ¤¨¤¥¨©¦¤¥

WbC DA)c"nNA(. ¨¨¥©¨¥
ì Léåãák ïBL¯DA WIW ,zFcNin §¥¨¨¥§©§¤¥¨

c"nNA) WbC(. ¨¥©¨¥
"øáBL" :Bîk¯.d ,hk miNdY §¥§¦¦

z"iAd oMW ,lw oFWl `Ed "xaFW"¥¨©¤¥©¥
ixg`W `Ed llMdW ,dWEbC Dpi ¥̀¨§¨¤©§¨¤©£¥

m"lFg) dlFcB drEpY(WbC `FaY `l §¨§¨¨Ÿ¨¨¥
)`ikc `xin(.

"øaLî"e¯ENi`e .`i ,hi ` mikln §©¥§¨¦§¦
z"iAd iM ,caM oFWl `Ed "xAWn"§©¥¨¨¥¦©¥
drEpY ixg` d`A `idW ipRn ,dWEbC§¨¦§¥¤¦¨¨©£¥§¨

g"YR) dPhw()`ikc `xin(. §©¨©¨
"øáBc"¯.a ,b dpFi ¥¨

"øaãî"e¯.e ,fk ziW`xA §©¥§¥¦
ãléîe ãéìBî :Ck¯c"nNd "cilFn"A ¨¦§©¥§¦©¨¤

ixg` d`A `id iM ,dWEbC Dpi ¥̀¨§¨¦¦¨¨©£¥
,lw oFWl `ide ,dlFcB drEpY§¨§¨§¦¨©
d`A `id iM dWEbC c"nNd "cNin"aE¦§©¥©¨¤§¨¦¦¨¨

dPhw drEpY ixg`)`ikc `xin(. ©£¥§¨§©¨
äøôLãáëBé Bæ Y¯aEzMW oeiMW ¦§¨¤¤¤¥¨¤¨

,"zipXd mWe .. zg`d mW xW`"£¤¥¨©©§¥©¥¦
okl ,zFnqxEtn miWp lr dxFOd oFWl̈©¤©¨¦§§¨¨¥

EidW mixnE cakFil dpEMdW WxiR¥©¤©©¨¨§¤¤¦§¨¤¨
dNigY xiMfdW oeike ,zFnqxEtn§§¨§¥¨¤¦§¦§¦¨
`idW cakFi z`GW xAYqn "dxtW"¦§¨¦§©¥¤Ÿ¤¤¤¦

drER lW DO`)cec ixac(. ¦¨¤¨
ä úà úøtLnL íL ìòãìe¯FnM ©¥¤§©¤¤¤©¨¨§

odixa` z` aXil zFwFpizl oiUFrW¤¦§¦§©¥¤¥¨¥¤
dciNd xrSn oiwYiPW opTzlE)i"yx §©§¨¤¦¨¦¦©©©¥¨

a ,`i dheq(cakFil dni`zn Ff dNErtE .§¨©§¦¨§¤¤
.mixnl `le§Ÿ§¦§¨

äòetúøaãîe äòBtL ,íéøî Bæ Y ¨¦§¨¤¨§©¤¤
ãìeì äâBäå¯dni`zn Ff dNErtE §¨©¨¨§¨©§¦¨

.mipWA dxirv dzidW mixnl§¦§¨¤¨§¨§¦¨§¨¦
÷Bðéz úBñiôîä íéLpä Cøãk§¤¤©¨¦©§©§¦

äëBaä¯:mW dhFq i"WxA ©¤§©¦¨¨
miwgUOW KxcM ,FzF` zrWrWn"§©§©©§¤¤¤§©£¦
."FrWrWl miaxr mixacA zFwFpizl§¦¦§¨¦£¥¦§©§§

äòetì Yä÷òö ïBL¯dhFq i"WxA ¨§§¨¨§©¦¨
.zwrFv :a ,`i¤¤

"äòôà äãìBik" Bîk¯.ci ,an dirWi §©¥¨¤§¤§©§¨
:ck ,`n dirWi i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©§¨
minixnE mirFR ± rt`n mklrtE"¨¨§¤¥¨©¦§¦¦

."lFwfh dxez

(fh)ïëãléaïëãéìBäa Bîk Y¯ §©¤§¤§§¦§¤
`le zFxg` miWp zFcNin oY` xW`M©£¤©¤§©§¨¦£¥§Ÿ

zFclFi oY`WM)min x`amiig(llMd oMW . §¤©¤§¤¥©§¨
g"YtA dcEwp c"EIdW mFwn lkAW¤§¨¨¤©§¨§©¨

lirtd oipaA xAEcn)`ikc `xin(F` . §¨§¦§©¦§¦
"okcNiA" o`M mBW xnFl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¤©¨§©¤§¤
"okcilFdA" FnM `Ede ,caM oFWl `Ed¨¨¥§§§¦§¤

lw oFWl `EdW)zeaegx x`a(. ¤¨©
íéðáàä ìòäMàä áLBî Y ©¨¨§¨¦©¨¦¨

BàøB÷ øçà íB÷îáe ,úãìBiä©¤¤§¨©¥§
"øaLî"¯,fl dirWi .b ,hi a mikln ©§¥§¨¦§©§¨

mW ± xAWn" :mW mikln i"WxA .b§©¦§¨¦¨©§¥¥
."clil zrxFMd dX` aWFn©¦¨©©©¥¥

"íéðáàä ìò äëàìî äNò" :eäBîëå§¨Ÿ¤§¨¨©¨¨§¨¦
¯,gi Edinxi`pcq lr .b)my i"yx(ur . ¦§§¨©©§¨¥

miSAd lBlbnE aWFi eilrW ar̈¤¨¨¥§©§¥©¦¦
Fphwe FlcB itl ,ilMd qEtcA ozFUrl©£¨¦§©§¦§¦¨§§¨§

)my dheq i"yx(.
ñøç øöBé úeðnà éìk áLBî¯ikdlE ©§¥ª¨¥¤¤§¨¦

,"mipa`" dX` lW xAWnl Dil ixẅ¥¥§©§¥¤¦¨¨§©¦
,"mipa`" qxg ilM xvFi iAB aizkcM§¦§¦©¥¥§¥¤¤¨§©¦

`inC xvFil inp dX`e)my dheq i"yx(. §¦¨©¦§¥¨§¨
oCqe o`Mn Kxie o`Mn Kxi df xvFI dn©¥¤¨¥¦¨§¨¥¦¨§©¨
Kxie o`Mn Kxi dX` s` ,rvn`Ä¤§©©¦¨¨¥¦¨§¨¥

rvn`A clEde o`Mn)my dheq(. ¦¨§©¨¨¨¤§©
'Bâå àeä ïa íàãét÷î äéä àì Y ¦¥§Ÿ¨¨©§¦
íéøëfä ìò àlà¯,zFawPd lr `le ¤¨©©§¨¦§Ÿ©©§¥

hrnl dvx m` oFiBdd itNW s ©̀¤§¦©¦¨¦¨¨§©¥
bFxdl Kixv did dIaxE dIxtA¦§¦¨§¦¨¨¨¨¦©£

zFawPd)m"`x(. ©§¥



zenyלח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות לפי .(סוטה וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ב)ׁשּלׁשֹון (שמות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מצר  איׁש וּתדּברּו"וּתאמרנה ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
וכן יג)לזכרים. לזכרים (יחזקאל וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל אֹותי ."וּתחּללנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ß zah c"i ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות מׁשּולֹות (שם הן הרי ƒ»≈»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

הּׂשדה, ׁשֹורֹו",לחּיֹות "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", יט)"אּילה אּמ(שם ."לביאה "מה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ãìeäì ãéúòL åéðéðâèöà Bì eøîàL¤¨§¦§©§¦¨¤¨¦§¦¨¥
.íúBà òéLBnä ïaäéçåäéçúå Y¯ ¥©¦©¨¨¨¨§¦§¤

xarn daiYd z` KRdn e"`EdW¤©¨§©¥¤©¥¨¥¨¨
cizrl)m"`x(.fi dxez §¨¦

(fi)íéãìéä úà ïéiçzåúB÷tñî Y ©§©¤¨¤©§¨¦§©§
ïBæîe íéî íäì¯aYkinl Dil ded ¨¤©¦¨£¨¥§¦§©

rnWn "oiIgYe" ,"miclid Ezind `le"§Ÿ¥¦©§¨¦©§©¤¨©§©
ozFigdl zFrIqn EidW)my dheq i"yx(. ¤¨§©§§©£¨

ïBLàøä íebøz¯.wEqRA o`M ©§¨¦¨©¨
"àîi÷å"¯.xYqp oFWlA ,Eigde §©¦¨§¤¡¦§¦§¨

Mäåéð¯.gi wEqtA §©¥¦§¨
"ïézîi÷å"¯.gkFp oFWlA ,oziigde §©¥§¦§©£¦¤¦§¥©
lL éôì,úBaø úBá÷ðì øáò ïBL §¦¤§¨¨¦§¥©

ì úLnLî ,da àöBiëå Bæ äázïBL ¥¨§©¥¨§©¤¤§
eìòt¯.xYqp oFWlA ¨£¦§¦§¨

ìeïzìòt ïBL¯.gkFp oFWlA §§©§¤¦§¥©
"éøöî Léà äðøîàzå" ïBâk¯oOwl §©Ÿ©§¨¦¦§¦§©¨

.hi ,a
ìøáò ïBL¯.xYqp oFWlaE §¨¨¦§¦§¨

"eøîàiå" Bîk¯.bi ,`i ziW`xA §©Ÿ§§¥¦
íéøëæì¯oFWlaE xar oFWlA `EdW ¦§¨¦¤¦§¨¨¦§
.xYqp¦§¨

"íëéôa äðøaãzå"¯.dk ,cn dinxi ©§©¥§¨§¦¤¦§§¨

ìïzøac ïBL¯oFWlaE gkFp oFWlA §¦©§¤¦§¥©¦§
.xar̈¨

íéøëæì "eøaãzå" Bîk¯± mYxAC §©§©§¦§¨¦¦©§¤
.xar oFWlE gkFp oFWl§¥©§¨¨

"énò ìà éúà äðìlçzå" ïëå¯ §¥©§©¤§¨Ÿ¦¤©¦
.hi ,bi l`wfgi§¤§¥

ìïzìlç ,øáò ïBL¯oFWlE gkFp oFWl §¨¨¦©§¤§¥©§
.xar̈¨

"eìlçzå" Bîk¯.fh ,cl dinxi §©§©§¦§§¨
íéøëæì¯oFWlE xar oFWl ± mYlNg ¦§¨¦¦©§¤§¨¨§
.gkFpgi dxez ¥©
(hi)äpä úBéç ékúBàé÷a Y ¦¨¥¨§¦

úBãléîk¯df itlE .zFcNin odW `le ¦§©§§Ÿ¤¥§©§§¦¤
iM :`Ed wEqRd WExiRMdPd zFig ¥©¨¦§¨¥¨

)m"`x(.
."àúéç" Y "úBcìéî" íebøz©§§©§¨¨¨

eLøc eðéúBaøå¯.mW dhFq §©¥¨§¨¨
äãOä "úBiç"ì úBìeLî ïä éøä£¥¥§§©©¨¤
ïëéäå .úBãléî úBëéøö ïðéàL¤¥¨§¦§©§§¥¨

"äéøà øeb" ?úBiçì úBìeLî¯ §§©©§¥
.dcEdi .h ,hn ziW`xA§¥¦§¨

"óøèé áàæ"¯.oinipA .fk ,hn mW §¥¦§¨¨¦§¨¦
"BøBL øBëa"¯.sqFi .fi ,bl mixaC §§¨¦¥

"äçìL äìià"¯.`k ,hn ziW`xA ©¨¨§ª¨§¥¦
ÎlrAd itl xcQd hwPW d`xpe .ilYtp©§¨¦§¦§¤¤¨©©¥¤§¦©©©

xzFi wfgd miIg)dcya x`a(. ©¦¤¨¨¥
Ba ázëð àlL éîe¯`le xSiw EpAx ¦¤Ÿ¦§©©¥¦¥§Ÿ

z`e ,Wgpl lWnPW oC z` xiMfd¦§¦¤¨¤¦§©§¨¨§¤
mBW xirdlE .xFngl xkyVi¦¨¨©£§¨¦¤©
zFIg wx i"Wx xiMfd mW ziW`xaA¦§¥¦¨¦§¦©¦©©
lW FzkxAn `EdW ,xFW caNn) EN ¥̀¦§©¤¦¦§¨¤

dWn(lW Fztihg .. dix` zxEaB" : ¤§©©§¥£¦¨¤
.oEIr Kixve ."dlI` lW DzENw .. a`f§¥©¨¤©¨¨§¨¦¦
"íúBà Cøáéå" ïììk áeúkä éøä¯ £¥©¨§¨¨©§¨¤¨

cnFNW mW i"Wx d`x .gk ,hn mẄ§¥©¦¨¤¥
`le ,"mzF` KxA" wEqRd KWndn z`fŸ¥¤§¥©¨¥©¨§Ÿ
Kxaie" wEqRdnE ,"FzF` KxA" xn`p¤¡©¥©¥©¨©§¨¤
oFrnW z` mB KxAW wx cnFl "mzF`¨¥©¤¥©©¤¦§
miqEtcE ciÎiazM dAxdA ok`e .iele§¥¦§¨¥§©§¥¦§¥¨§¦
mbe ,o`M i"WxA df wEqR miqxFB `lŸ§¦¨¤§©¦¨§©
zErh dltp ilE` ,miqxFBW EN`l§¥¤§¦©¨§¨¨
lkA m`e ,"mzF` KxA" zFidl Kixve§¨¦¦§¥©¨§¦§¨
"mzF` Kxaie" `qxiBd z` xi`Wp z`fŸ©§¦¤©¦§¨©§¨¤¨
dfA xnFl `AW xnFl Wi ,`idW zFnM§¤¦¥©¤¨©¨¤
WExitkE ,df llkA iele oFrnW mBW¤©¦§§¥¦¦§¨¤§¥

mW i"Wx)iaxd(. ©¦¨

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות , ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב  «≈∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלדּבר

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים (דברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה טו)אדן, הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. י)את לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - יהּודה" "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּוטב ,
יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואל

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל lÈÓÏ„˙.יׁשב, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑?הּטֹובה .מהּו ְִִַַָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

áéúk ãBòå¯.a ,hi l`wfgi §§¦§¤§¥
"àiáì Enà äî"¯zqpM ,LO` ¨¦§§¦¨¦§§¤¤

d`ial z`xwp ,DNEM l`xUi)i"yx ¦§¨¥¨¦§¥§¦¨
my(.k dxez

(`k-k)áèéiåäæå .ïäì áéèä Y ©¥¤¥¦¨¤§¤
úBiúBà ézL dãBñiL äáúa ÷elç¯ ¦§¥¨¤§¨§¥¦

daizA oMÎoi`XÎdn ,o`M "ah" FnM§¨©¤¥¥§¥¨
oOwlcM ,zFIzF` WlW DNW cFqidW¤©§¤¨¨¦§¦§©¨

.i"Wx ixaC sFqA§¦§¥©¦
dLàøa ã"eé å"éå dì ïzðå¯Edfe §¦©¨¨§Ÿ¨§¤

,`"dA DNW lrRW miNn ozF`A `weC©§¨§¨¦¦¤Ÿ©¤¨§¥
i"Wx d`x ± dax ,dlb ,dpa ,dpt oFbM§§¥©¦
,a dki` .e ,fi a mikln .c ,eh mihtFW§¦§¨¦¥¨

.d
ìa øaãì äàa àéäLk"ìéòôiå" ïBL §¤¦¨¨§©¥¦§©©§¦

¯.mixg` z ¤̀£¥¦
é"øéöa ã"eiä ãe÷ð àeä¯i"WxA oke ¨©§¥¥§¥§©¦

la` ."ohw u"nw c"Ei cEwp" :mW dki ¥̀¨¨¨¨©¨¨£¨
oke ."l"FBqA" :mW mikln i"WxA§©¦§¨¦¨§¤§¥
od oOwl `ian i"WxW zF`nbECd©§¨¤©¦¥¦§©¨¥
,cg` mpiprW d`xpe .l"FBq cETiPn¦¦¤§¦§¤¤¦§¨¨¤¨

d ipt` ipWA deW df llM oMW.cETiP ¤¥§¨¤¨¤¦§¥¨§¥©¦
ïè÷ õ"î÷ àeäL¯i"xiv `xwp KM ¤¨©¨¨¨¦§¨¥¥

.i"Wx oFWlA¦§©¦
áøiå" ,"úãléîì íéäìà áèéiå" ïBâk§©¥¤¡Ÿ¦©§©§Ÿ©¤¤

"äãeäé úáa¯c"Ei cEwp .d ,a dki` §©§¨¥¨¨
mixg` z` dAxd oFWl ,ohw u"nw)i"yx ¨©¨¨§¦§¨¤£¥¦

my(dcEwp c"EId EpiptNW dki`A K` .©§¥¨¤§¨¥©§¨
xEn`M ,cg` mpipr iM s` .l"FBqA§¤©¦¦§¨¨¤¨¨¨

.lirl§¥
"äiðàz" äaøä¯:mW i"Wx mB d`x ¦§¨©£¦¨§¥©©¦¨

,dIp`e dIp`Y dcEdi zqpkA dAxd"¦§¨¦§¤¤§¨©£¦¨©£¦¨
."dllie xrv©©¦¨¨

"úéøàMä ìâiå" ïëå¯a minId ixaC §¥©¤¤©§¥¦¦§¥©¨¦
i"WxA oke ,c ,eh mihtFW i"WxA .k ,el§©¦§¦§¥§©¦

,gi a miklOn wEqRd `iad ,d ,a dki ¥̀¨¥¦©¨¦§¨¦
l`xUi z` xEX` Kln lbIe" :`©¤¤¤¤©¤¦§¨¥
z` `iadl o`M sicrd i"Wxe ."dxEX ©̀¨§©¦¤¡¦¨§¨¦¤
wEqtAW mEXn ,minId ixaCn wEqRd©¨¦¦§¥©¨¦¦¤§¨
Kixv K` ."zix`Xd"l KEnq "lbIe" df¤©¤¤¨§©§¥¦©¨¦
a miklOn wEqRd `iad `l rECn oEIr¦©©Ÿ¥¦©¨¦§¨¦
mXW ,"dxEX` l`xUi z` lbIe" :e ,fi©¤¤¤¦§¨¥©¨¤¨

.df llM x`al i"Wx Kix`d¤¡¦©¦§¨¥§¨¤
ïãàøæeáðc¯.`i ,dk a mikln d`x ¦§©§£¨§¥§¨¦

ìà áðæ ïôiå" ,"úéøàMä" úà äìâä¤§¨¤©§¥¦©¤¤¨¨¤
"áðæ¯,eh mihtFWrnWn "otIe" .c ¨¨§¦©¤¤©§©

mixg` z` dptd)my i"yx(. ¦§¨¤£¥¦
ì elà ìk ,Bæì Bæ úBáðfä äðôäïBL ¦§¨©§¨¨¨¥§

øaãî àeäLëe .íéøçà úà ìéòôä¦§¦¤£¥¦§¤§©¥
ìa"ìòtiå" ïBL¯.Fnvr lr ¦§©¦¨¥©©§

÷"øéça ã"eiä ãe÷ð àeä¯i"WxA ¨©§¦¦§©¦
DNW lrRW daiY lM" :mW dki ¥̀¨¨¨¥¨¤¨©¤¨
DMxC oM ,dkA dkf dpR oFbM ,`"dA§¥§¨¨¨¨¨¨¥©§¨
,`"d dPOn xQgn `EdWM WOWl§©¥§¤§©¥¦¤¨¥
."wixig cEwp Fnvr lr xAcn `EdWM§¤§©¥©©§¨¦¦

"åéðéòa áèéiå" ïBâk¯.k ,i `xwIe §©¦©§¥¨©¦§¨
ì"íòä áøiå" ïëå ,áèeä ïBL¯ §©§¥©¦¤¨¨

.wEqRd KWndA§¤§¥©¨
íòä äaøúð¯dAx" :mW dki` i"WxA ¦§©¨¨¨§©¦¥¨¨¦¨

."Fnvr z` `Ed¤©§
"äãeäé ìâiå"¯.`k ,dk a mikln ©¦¤§¨§¨¦
.fk ,ap dinxi¦§§¨

äìâä¯.mW mihtFW i"WxA `Ed oke ¨§¨§¥§©¦§¦¨
mixg` dlbdW `le ,dlbEdW dpEMde§©©¨¨¤§¨§Ÿ¤¤§¨£¥¦

)awri zpyn(iM ,"dlB" `le "dlbd" hwpe .§¨©¨§¨§Ÿ¨¨¦
oFWlke ,dlbEd `N` Fnvrn dlB `lŸ¨¨¥©§¤¨§¨§¦§

aEzMd)e ,a xzq`(mr dlbd xW`" ©¨£¤¨§¨¦
i"Wx d`xE ."dzlbd xW` dlFBd©¨£¤¨§§¨§¥©¦
cEwp df ± l`xUi lbIe" :bk ,fi a mikln§¨¦©¦¤¦§¨¥¤¨
oFWl Fpi`e ,dlB oFWl `EdW ,w"ixigA§¦¦¤§¨¨§¥§

."dlbd¤§¨
"äëå äk ïôiå" ,äãeäé¯.ai ,a oOwl §¨©¦¤Ÿ¨Ÿ§©¨

éðáéLz ìàå .ïàëìe ïàëì äðẗ¨§¨§¨§©§¦¥¦
"Cìiå"¯.c ,ai ziW`xA ©¥¤§¥¦
"áLiå"¯.fh ,c mW ©¥¤¨
"ãøiå"¯.d ,`i mW ©¥¤¨
"àöiå"¯miaEzM EN` lMW .eh ,c mW ©¥¥¨¤¨¥§¦

`le ,"lrtIe" oFWlA mde ,i"xivA§¥¥§¥¦§©¦§©§Ÿ
."lirtIe"©©§¦

éøäL ,elà ìL ïúøæbî ïðéàL éôì§¦¤¥¨¦¦§¨¨¤¥¤£¥
"ãøé" ,ïäa ãBñé ã"eiä¯,hi zFnW ©§¨¤¨©§

.gi
"àöé"¯.`i ,i ziW`xA ¨¨§¥¦
"áLé"¯.k ,bi mW ¨©¨

"Cìä"]¯.ek ,ek mW ¨©¨
.[Ba úéLéìL úBà à"ä¯`Ed oM ¥§¦¦¥

dkildAW xnFlM ,oFW`x qEtcA¦§¦§©¤©£¦¨
iWilXd cFqid dPYWn xar oFWlA¦§¨¨¦§©¤©§©§¦¦
x`WA oMÎoi`XÎdn ,`"dl c"EIn¦§¥©¤¥¥¦§¨
mB c"EId zx`Wp ,xiMfdW zFaiYd©¥¤¦§¦¦§¤¤©©
:EpiptNW miqEtCA la` .xar oFWlA¦§¨¨£¨©§¦¤§¨¥
."FA ziWilW zF` c"EId ± Kli"¥¥©§¦¦

` :dWw Ff `qxiblE(,aEW xfg dOl §¦§¨¨¤¨¨¨©
Mfd xaM ixd`Ed c"EIdW dNigY xi £¥§¨¦§¦§¦¨¤©

a ,cFqidn("ziWilW zF`" xn` dOl ¥©§¨¨¨©§¦¦
b ,dpFW`x `id ixde("FA" xn` dOl ©£¥¦¦¨¨¨¨©

miptAW `qxiBd iR lre ,"mdA" `le§Ÿ¨¤§©¦©¦§¨¤¦§¦
.aXEin df lM̈¤§¨

úãléîì íéäìà áèéiåeäî Y ©¥¤¡Ÿ¦©§©§Ÿ©
äáBhä¯`id daFHdW xnFl oi`W ©¨¤¥©¤©¨¦

aEzMW "c`n EnvrIe mrd axIe"©¦¤¨¨©©©§§Ÿ¤¨
.dfl KWndA§¤§¥¨¤

íéza íäì Nòiåäiåìe äpäë éza Y ©©©¨¤¨¦¨¥§ª¨§¦¨
ïáiå" ,"íéza" ïéeøwL úeëìîe¯ ©§¤§¦¨¦©¦¤

" :mW K` .` ,h ` miklnzFpal." §¨¦©¨¦§
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(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות לפי .(סוטה וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ב)ׁשּלׁשֹון (שמות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מצר  איׁש וּתדּברּו"וּתאמרנה ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
וכן יג)לזכרים. לזכרים (יחזקאל וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל אֹותי ."וּתחּללנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ß zah c"i ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות מׁשּולֹות (שם הן הרי ƒ»≈»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

הּׂשדה, ׁשֹורֹו",לחּיֹות "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", יט)"אּילה אּמ(שם ."לביאה "מה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ãìeäì ãéúòL åéðéðâèöà Bì eøîàL¤¨§¦§©§¦¨¤¨¦§¦¨¥
.íúBà òéLBnä ïaäéçåäéçúå Y¯ ¥©¦©¨¨¨¨§¦§¤

xarn daiYd z` KRdn e"`EdW¤©¨§©¥¤©¥¨¥¨¨
cizrl)m"`x(.fi dxez §¨¦

(fi)íéãìéä úà ïéiçzåúB÷tñî Y ©§©¤¨¤©§¨¦§©§
ïBæîe íéî íäì¯aYkinl Dil ded ¨¤©¦¨£¨¥§¦§©

rnWn "oiIgYe" ,"miclid Ezind `le"§Ÿ¥¦©§¨¦©§©¤¨©§©
ozFigdl zFrIqn EidW)my dheq i"yx(. ¤¨§©§§©£¨

ïBLàøä íebøz¯.wEqRA o`M ©§¨¦¨©¨
"àîi÷å"¯.xYqp oFWlA ,Eigde §©¦¨§¤¡¦§¦§¨

Mäåéð¯.gi wEqtA §©¥¦§¨
"ïézîi÷å"¯.gkFp oFWlA ,oziigde §©¥§¦§©£¦¤¦§¥©
lL éôì,úBaø úBá÷ðì øáò ïBL §¦¤§¨¨¦§¥©

ì úLnLî ,da àöBiëå Bæ äázïBL ¥¨§©¥¨§©¤¤§
eìòt¯.xYqp oFWlA ¨£¦§¦§¨

ìeïzìòt ïBL¯.gkFp oFWlA §§©§¤¦§¥©
"éøöî Léà äðøîàzå" ïBâk¯oOwl §©Ÿ©§¨¦¦§¦§©¨

.hi ,a
ìøáò ïBL¯.xYqp oFWlaE §¨¨¦§¦§¨

"eøîàiå" Bîk¯.bi ,`i ziW`xA §©Ÿ§§¥¦
íéøëæì¯oFWlaE xar oFWlA `EdW ¦§¨¦¤¦§¨¨¦§
.xYqp¦§¨

"íëéôa äðøaãzå"¯.dk ,cn dinxi ©§©¥§¨§¦¤¦§§¨

ìïzøac ïBL¯oFWlaE gkFp oFWlA §¦©§¤¦§¥©¦§
.xar̈¨

íéøëæì "eøaãzå" Bîk¯± mYxAC §©§©§¦§¨¦¦©§¤
.xar oFWlE gkFp oFWl§¥©§¨¨

"énò ìà éúà äðìlçzå" ïëå¯ §¥©§©¤§¨Ÿ¦¤©¦
.hi ,bi l`wfgi§¤§¥

ìïzìlç ,øáò ïBL¯oFWlE gkFp oFWl §¨¨¦©§¤§¥©§
.xar̈¨

"eìlçzå" Bîk¯.fh ,cl dinxi §©§©§¦§§¨
íéøëæì¯oFWlE xar oFWl ± mYlNg ¦§¨¦¦©§¤§¨¨§
.gkFpgi dxez ¥©
(hi)äpä úBéç ékúBàé÷a Y ¦¨¥¨§¦

úBãléîk¯df itlE .zFcNin odW `le ¦§©§§Ÿ¤¥§©§§¦¤
iM :`Ed wEqRd WExiRMdPd zFig ¥©¨¦§¨¥¨

)m"`x(.
."àúéç" Y "úBcìéî" íebøz©§§©§¨¨¨

eLøc eðéúBaøå¯.mW dhFq §©¥¨§¨¨
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`le ,"mzF` KxA" wEqRd KWndn z`fŸ¥¤§¥©¨¥©¨§Ÿ
Kxaie" wEqRdnE ,"FzF` KxA" xn`p¤¡©¥©¥©¨©§¨¤
oFrnW z` mB KxAW wx cnFl "mzF`¨¥©¤¥©©¤¦§
miqEtcE ciÎiazM dAxdA ok`e .iele§¥¦§¨¥§©§¥¦§¥¨§¦
mbe ,o`M i"WxA df wEqR miqxFB `lŸ§¦¨¤§©¦¨§©
zErh dltp ilE` ,miqxFBW EN`l§¥¤§¦©¨§¨¨
lkA m`e ,"mzF` KxA" zFidl Kixve§¨¦¦§¥©¨§¦§¨
"mzF` Kxaie" `qxiBd z` xi`Wp z`fŸ©§¦¤©¦§¨©§¨¤¨
dfA xnFl `AW xnFl Wi ,`idW zFnM§¤¦¥©¤¨©¨¤
WExitkE ,df llkA iele oFrnW mBW¤©¦§§¥¦¦§¨¤§¥

mW i"Wx)iaxd(. ©¦¨

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות , ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב  «≈∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלדּבר

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים (דברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה טו)אדן, הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. י)את לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - יהּודה" "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּוטב ,
יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואל

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל lÈÓÏ„˙.יׁשב, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑?הּטֹובה .מהּו ְִִַַָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»
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(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּכהּנה ּבּתי ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
סֹוטה  ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, .(שם)ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוכבדכבדכבדכבד ּוּוּוּולולולולוּיּיּיּיהההה כא)ּכּכּכּכההההּנּנּנּנהההה א, הּדברים:(רש"י ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻהאם

יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä:ïeiçz ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑.ּגזר עליהם יֹודעים אף אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאם

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן ."ּכל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 111 'nr `"g y"ewl t"r)

zipgExd xF`Id zxfB§¥©©§¨¨¦

ּתּתּתּתחחחחּיּיּיּיּוּוּוּוןןןן:::: וכלוכלוכלוכל־־־־ההההּבּבּבּבתתתת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכהליכהליכהליכהּוּוּוּו היארההיארההיארההיארה ההההּיּיּיּיּלּלּלּלֹוֹוֹוֹודדדד כב)ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבןןןן (א, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ׁשּמדּבר  ּבפסּוק ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: אינֹו זה לפי הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּגזרת

מהּגזרה! חלק ּגם הּוא ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי הּגזרה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָעל

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xW`" :mW i wEqtaEdpAz` dnlW §¨¨£¤¨¨§ŸŸ¤
ziA z`e 'd ziA z` ,miYAd ipW§¥©¨¦¤¥§¤¥
ipWl i"Wx zpEMW d`xpe ."KlOd©¤¤§¦§¤¤©¨©©¦¦§¥
okle ,lirl mixMfPd miwEqRd©§¦©¦§¨¦§¥§¨¥
lFlkl icM ,"oaIe" zaizA mwiYrd¤§¦¨§¥©©¦¤§¥¦§
.lirl mixMfPd miwEqRd ipW z` dfÄ¤¤§¥©§¦©¦§¨¦§¥
okYIW ,x`al azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©§¨¥¤¦¨¥
ici lr wEqRd zwYrdA zErh dltpe§¨§¨¨§©§¨©©¨©§¥
Kixv "oaIe" mFwnaE ,miwiYrOd©©§¦¦¦§©¦¤¨¦

" :zFidlmiYAdziA z`e 'd ziA z` ¦§©¨¦¤¥§¤¥
i wEqR oFWlM) "KlOd(i"Wx zpEke . ©¤¤¦§¨§©¨©©¦

"miYA" mzQW ,df wEqRn gikFdl§¦©¦¨¤¤§¨¨¦
ixdW ,zEklnE dPEdk iYal dpEMd©©¨¨§¨¥§¨©§¤£¥
"miYAd" dNigYA xn`p mW wEqRA©¨¨¤¡©©§¦¨©¨¦
aEzMd Wxtn oMn xg`lE ,mzq§¨§©©¦¥§¨¥©¨

dPEdM) "'d zia"l dpEMdW(zia"lE ¤©©¨¨§¥§¨§¥
zEkln) "KlOd(xn`PW o`M s`e . ©¤¤©§§©¨¤¤¡©

.EN` miYa ipWl dpEMd ,mzq "miYA"¨¦§¨©©¨¨¦§¥¨¦¥
'ä úéa úà¯.dIelE dPEdM df ¤¥¤§¨§¦¨

"Cìnä úéa úàå¯.zEkln §¤¥©¤¤©§
ãáëBiî äiåìe äpäk¯.dWnE oxd` §ª¨§¦¨¦¤¤©£Ÿ¤

dkf ixd ,xaM clFp oxd`W s`e§©¤©£Ÿ©§¨£¥¨¨

oMn xg`l wx FzPEdkA)iaxd(. ¦§¨©§©©¦¥
íéønî úeëìîe¯`vie alM D`UPW ©§¦¦§¨¤§¨¨¨¥§¨¨
.KlOd ceC dPOn¦¤¨¨¦©¤¤

äèBñ úëqîa àúéàãk¯,`i ¦§¦¨§©¤¤¨
.aak dxez

(ak)Bnò ìëìøæb íäéìò óà Y¯ §¨©©£¥¤¨©
KilWdl FOrl xn`W FWExiRW `le§Ÿ¤¥¤¨©§©§©§¦
did `l f` iM ,xF`il mixard icli z ¤̀©§¥¨¦§¦©§¦¨Ÿ¨¨

" xnFl Fllkl,"FOrl" `N` "FOr ©§¨©¤¨§©
xEn` ixvOd mrd lM `l ixdW¤£¥Ÿ¨¨¨©¦§¦¨
wx `N` ,mixard icli z` KilWdl§©§¦¤©§¥¨¦§¦¤¨©
oM xfBW WxiR okl .KM lr miPEnnd©§¦©¨¨¥¥©¤¨©¥
dgkFd Ff oi`W `N` .FOr lM lr©¨©¤¨¤¥¨¨
lkl did iEEiSd ok`W okYi iM ,dxEnB§¨¦¦¨¥¤¨¥©¦¨¨§¨
cli E`xIW mFwn lkAW ,ixvOd mrd̈¨©¦§¦¤§¨¨¤¦§¤¤
xTir okl ,xF`il FzF` EkilWi ixar¦§¦©§¦©§¨¥¦©
lM" xn`p `NX dOn `id dgkFdd©¨¨¦¦©¤Ÿ¤¡©¨

cFNId oAdmixarlx`aOW FnM ," ©¥©¦¨¦§¦§¤§¨¥
dOW gkEn dGOW ,KWndA i"Wx©¦©¤§¥¤¦¤¨¤©
FWExiR ,"FOr lkl xn`Ie" xn`PX¤¤¡©©Ÿ¤§¨©¥
x`iA df KxC lre .FOr lr mB oM xfBW¤¨©¥©©©§©¤¤¤¥¥

."dcVA x`A"d©§¥©¨¤

:åéðéðâèöà Bì eøîà äLî ãìBpL íBé¤©Ÿ¤¨§¦§©§¦¨
ïéòãBé eðà ïéàå ,ïòéLBî ãìBð íBiä©©¦¨§¥¨§¦

ìàøNiî íà íéøönî íà¯mrhA ¦¦¦§©¦¦¦¦§¨¥§©©
,"dix` xEB"d azM ,Erci `NW xaCd©¨¨¤Ÿ¨§¨©©©§¥
,cakFIn clFp dWn cg` cSOW ipRn¦§¥¤¦©¤¨¤©¦¤¤
dlCiBW `id drxR zA Kci`n K ©̀¥¦¨©©§Ÿ¦¤¦§¨

.FzF`
,íéna úB÷ìì BôBqL eðà ïéàBøå§¦¨¤¦§©©¦
ìò óà íBiä BúBà øæb Cëéôì§¦¨¨©©©©

íéøönä¯:mW dhFq i"Wx d`xE ©¦§¦§¥©¦¨¨
E`x oicre mFId xarW oeike"§¥¨¤¨©©©£©¦¨
dxfBd cinrd ,dwl `NW eipipbhv ¦̀§©§¦¨¤Ÿ¨¨¤¡¦©§¥¨

."xF`il KlWEdW mFi cr©¤§©©§
øîàð àìå ,"ãBliä ïaä ìk" øîàpL¤¤¡©¨©¥©¦§Ÿ¤¡©
íéòãBé eéä àì íäå ,"íéøáòì ãBliä"©¦¨¦§¦§¥Ÿ¨§¦

"äáéøî éî" ìò úB÷ìì BôBqL¯ ¤¦§©¥§¦¨
:mW i"Wx mB d`xE .bi ,k xAcOA©¦§¨§¥©©¦¨
mFwnA mixMfPd md ,daixn in dOd"¥¨¥§¦¨¥©¦§¨¦§¨
drxt ipipbhvi` E`x EN` z` ,xg ©̀¥¤¥¨¦§©§¦¥©§Ÿ
,miOA dwFl l`xUi lW mriWFOW¤¦¨¤¦§¨¥¤©©¦
dxF`id cFNId oAd lM ExfB Kkl§¨¨§¨©¥©¦©§¨

."EdEkilWY` dxez ©§¦

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

לכן  נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכּונתֹו
מיתה  "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר ְִִִִֵַָָרּוחנית
א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ׁשּמׁש הּנילּוס לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּגזרה

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – (הּבנֹות) נׁשמתם המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל ּגּופם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהמתת

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּבעצת ּפרּוׁש ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברׁש"י  הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּתֹו,
והחזירּה, נערה,יׁשן) להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ׁשּנֹולדה ועׂשה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים החֹומֹות, ּבין למצרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבבֹואּה
לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה .אםּֿכן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«Ÿ
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑,אחד ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְְְְְֱֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)éåì úa úà çwiåäéä Leøt Y ©¦©¤©¥¦¨¨¨
äòøt úøæb éðtî äpnî¯lM" lW ¦¤¨¦§¥§¥©©§Ÿ¤¨

:xn` ,"EdEkilWY dxF`id cFNId oAd©¥©¦©§¨©§¦¨©
oilnr Ep` `eXl)` ,ai dheq(. ©¨§¨£¥¦

døéæçäå¯FYA zvrA)my dheq(, §¤¡¦¨©£©¦
.d`Ad dxrdA oOwlckE§¦§©¨©¤¨¨©¨¨
íéiðL ïéçewì da äNòå¯xnFl oi`W §¨¨¨¦¦§¦¦¤¥©

mixnE oxd` ixdW ,D`Up eiWkr wxW¤©©§¨§¨¨¤£¥©£Ÿ¦§¨
m`e a`n mig` Eid mde ,EclFp xaM§¨§§¥¨©¦¥¨¨¥

EN` oigETiNn clFPW dWnl)m"`x(Wi . §¤¤©¦¦¦¥¥
azM dNigYW i"Wx oFWlA oIrl§©¥¦§©¦¤§¦¨¨©
`NW xnFlM ,"dPOn did WExR"¨¨¨¦¤¨§©¤Ÿ
DA dUre" azFM KM xg`e ,DWxiB¥§¨§©©¨¥§¨¨¨

oigETilllkaE .DWCTW EpidC ,"miIpW ¦¦§¦¦§©§¤¦§¨¦§¨
iptl didW mxnr lv` m` ,oIrl Wi¥§©¥¦¥¤©§¨¤¨¨¦§¥
oiWExiB lW xcB did dxFYÎoYn©©¨¨¨¨¥¤¥¦
dxFYÎoYn xg`lM mixEnB oiWECiwe§¦¦§¦¦§©©©©¨

)iaxd t"r(i"Wx mWA qRcp miWOEgA .©¨¦¦§©§¥©¦
KldW ,KlIe Edfe .DgwlE xfge" :oWï¨§¨©§¨¨§¤©¥¤¤¨©
dWw LzxfB :Fl dxn`W ,FYA zvrA©£©¦¤¨§¨§¥¨§¨¨

,mixkGd lr xfB drxR m` ,drxR lXn¦¤©§Ÿ¦©§Ÿ¨©©©§¨¦
dAxdA la` ."zFawPd lr oM mB dY`e§©¨©¥©©§¥£¨§©§¥
`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

.FzF` miqxFB§¦
àéä óàå¯.cakFi §©¦¤¤

äøòð úBéäì äëôäð¯dhFq i"WxA ¤¤§¨¦§©£¨§©¦¨
gxF`A ,dinElr inil dxfg" :` ,ai¨§¨¦¥£¤¨§©
EhWtE ,mipR x`FzaE ,miWPM©¨¦§©¨¦¨§

."mihnTd©§¨¦
ìLe äàî úáe,äúéä äðL íéL ©¥¨§Ÿ¦¨¨¨§¨

ïéa íéøöîì dàBáa äãìBpL¤§¨§¨§¦§©¦¥
úBîBçä¯,en ziW`xA i"Wx mB d`x ©§¥©©¦§¥¦

.eh
íL eäzLð äðL øNòå íéúàîe¯ ¨©¦¨¤¤¨¨¦§©¨

.a ,an ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
íéðBîL ïa äLî äéä eàöiLëe§¤¨§¨¨Ÿ¤¤§¦

äðL¯.f ,f oOwlcM ¨¨§¦§©¨
äúéä epnî äøaòúpLk ,ïk-íà¦¥§¤¦§©§¨¦¤¨§¨

ìLe äàî úadúBà àøB÷å ,íéL ©¥¨§Ÿ¦§¥¨
"éåì úa"¯zEWxA `idW dxrpM ©¥¦§©£¨¤¦¦§

dia`)`"eb(.a dxez ¨¦¨
(a)àeä áBè ékàlîúð ãìBpLk Y ¦§¤©¦§©¥

äøBà Blk úéaä¯dfÎiRÎlredpiad ©©¦ª¨§©¦¤¥¦¨
` ,ai dhFq d`xE ."`Ed aFh"W¤§¥¨
aizM" :deWÎdxfBn `Ed cEOiNdW¤©¦¦§¥¨¨¨§¦

mzd aizkE ,aFh iM `kd)c ,` ziy`xa(: ¨¨¦§¦¨¨
K` ."aFh iM xF`d z` midl` `xIe©©§¡Ÿ¦¤¨¦©
"dxF`" azMW o`M i"Wx oFWl wEICn¦¦§©¦¨¤¨©¨

dawp oFWlA)(`AW rnWn ,"xF`" `le ¦§§¥¨§Ÿ©§©¤¨
`le clId lr aqEn "`Ed aFh"W cOll§©¥¤¨©©¤¤§Ÿ
dxF`d iciÎlrW `N` ,dxF`d lr©¨¨¤¨¤©§¥¨¨
azMX dnE .aFh clIdW dpiad¥¦¨¤©¤¤©¤¨©
oM cnNW d`xp ,"FNEM ziAd `Nnzp"¦§©¥©©¦¦§¤¤¨©¥
oM `l m`W ,FpiRvdl dwwfEdX dOn¦©¤§§¨§©§¦¤¦Ÿ¥
oxwA EYgiPn `N` EYpiRvn dzid `lŸ¨§¨©§¦©¤¨©¦©§¤¤
`vnp didW mFwn lkAW oeiM K` ,zief̈¦©¥¨¤§¨¨¤¨¨¦§¨
dwwfEd ziAd lM z` xi`n did̈¨¥¦¤¨©©¦§§¨
Epigai `l mixvOdW icM ,FpiRvdl§©§¦§¥¤©¦§¦Ÿ©§¦

.EPOn z`vFId dxF`Ab dxez ¨¨©¥¦¤
(b)Bðéôvä ãBò äìëé àìåeðnL Y §Ÿ¨§¨©§¦¤¨



מי zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּכהּנה ּבּתי ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
סֹוטה  ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, .(שם)ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוכבדכבדכבדכבד ּוּוּוּולולולולוּיּיּיּיהההה כא)ּכּכּכּכההההּנּנּנּנהההה א, הּדברים:(רש"י ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻהאם

יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä:ïeiçz ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑.ּגזר עליהם יֹודעים אף אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאם

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן ."ּכל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 111 'nr `"g y"ewl t"r)

zipgExd xF`Id zxfB§¥©©§¨¨¦

ּתּתּתּתחחחחּיּיּיּיּוּוּוּוןןןן:::: וכלוכלוכלוכל־־־־ההההּבּבּבּבתתתת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכהליכהליכהליכהּוּוּוּו היארההיארההיארההיארה ההההּיּיּיּיּלּלּלּלֹוֹוֹוֹודדדד כב)ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבןןןן (א, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ׁשּמדּבר  ּבפסּוק ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: אינֹו זה לפי הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּגזרת

מהּגזרה! חלק ּגם הּוא ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי הּגזרה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָעל

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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" :zFidlmiYAdziA z`e 'd ziA z` ¦§©¨¦¤¥§¤¥
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dgkFd Ff oi`W `N` .FOr lM lr©¨©¤¨¤¥¨¨
lkl did iEEiSd ok`W okYi iM ,dxEnB§¨¦¦¨¥¤¨¥©¦¨¨§¨
cli E`xIW mFwn lkAW ,ixvOd mrd̈¨©¦§¦¤§¨¨¤¦§¤¤
xTir okl ,xF`il FzF` EkilWi ixar¦§¦©§¦©§¨¥¦©
lM" xn`p `NX dOn `id dgkFdd©¨¨¦¦©¤Ÿ¤¡©¨

cFNId oAdmixarlx`aOW FnM ," ©¥©¦¨¦§¦§¤§¨¥
dOW gkEn dGOW ,KWndA i"Wx©¦©¤§¥¤¦¤¨¤©
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ïéòãBé eðà ïéàå ,ïòéLBî ãìBð íBiä©©¦¨§¥¨§¦

ìàøNiî íà íéøönî íà¯mrhA ¦¦¦§©¦¦¦¦§¨¥§©©
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dlCiBW `id drxR zA Kci`n K ©̀¥¦¨©©§Ÿ¦¤¦§¨

.FzF`
,íéna úB÷ìì BôBqL eðà ïéàBøå§¦¨¤¦§©©¦
ìò óà íBiä BúBà øæb Cëéôì§¦¨¨©©©©

íéøönä¯:mW dhFq i"Wx d`xE ©¦§¦§¥©¦¨¨
E`x oicre mFId xarW oeike"§¥¨¤¨©©©£©¦¨
dxfBd cinrd ,dwl `NW eipipbhv ¦̀§©§¦¨¤Ÿ¨¨¤¡¦©§¥¨

."xF`il KlWEdW mFi cr©¤§©©§
øîàð àìå ,"ãBliä ïaä ìk" øîàpL¤¤¡©¨©¥©¦§Ÿ¤¡©
íéòãBé eéä àì íäå ,"íéøáòì ãBliä"©¦¨¦§¦§¥Ÿ¨§¦

"äáéøî éî" ìò úB÷ìì BôBqL¯ ¤¦§©¥§¦¨
:mW i"Wx mB d`xE .bi ,k xAcOA©¦§¨§¥©©¦¨
mFwnA mixMfPd md ,daixn in dOd"¥¨¥§¦¨¥©¦§¨¦§¨
drxt ipipbhvi` E`x EN` z` ,xg ©̀¥¤¥¨¦§©§¦¥©§Ÿ
,miOA dwFl l`xUi lW mriWFOW¤¦¨¤¦§¨¥¤©©¦
dxF`id cFNId oAd lM ExfB Kkl§¨¨§¨©¥©¦©§¨

."EdEkilWY` dxez ©§¦

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

לכן  נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכּונתֹו
מיתה  "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר ְִִִִֵַָָרּוחנית
א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ׁשּמׁש הּנילּוס לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּגזרה

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – (הּבנֹות) נׁשמתם המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל ּגּופם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהמתת

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּבעצת ּפרּוׁש ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברׁש"י  הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּתֹו,
והחזירּה, נערה,יׁשן) להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ׁשּנֹולדה ועׂשה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים החֹומֹות, ּבין למצרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבבֹואּה
לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה .אםּֿכן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«Ÿ
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑,אחד ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְְְְְֱֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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DA dUre" azFM KM xg`e ,DWxiB¥§¨§©©¨¥§¨¨¨

oigETilllkaE .DWCTW EpidC ,"miIpW ¦¦§¦¦§©§¤¦§¨¦§¨
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dWw LzxfB :Fl dxn`W ,FYA zvrA©£©¦¤¨§¨§¥¨§¨¨

,mixkGd lr xfB drxR m` ,drxR lXn¦¤©§Ÿ¦©§Ÿ¨©©©§¨¦
dAxdA la` ."zFawPd lr oM mB dY`e§©¨©¥©©§¥£¨§©§¥
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."mihnTd©§¨¦
ìLe äàî úáe,äúéä äðL íéL ©¥¨§Ÿ¦¨¨¨§¨

ïéa íéøöîì dàBáa äãìBpL¤§¨§¨§¦§©¦¥
úBîBçä¯,en ziW`xA i"Wx mB d`x ©§¥©©¦§¥¦

.eh
íL eäzLð äðL øNòå íéúàîe¯ ¨©¦¨¤¤¨¨¦§©¨

.a ,an ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
íéðBîL ïa äLî äéä eàöiLëe§¤¨§¨¨Ÿ¤¤§¦

äðL¯.f ,f oOwlcM ¨¨§¦§©¨
äúéä epnî äøaòúpLk ,ïk-íà¦¥§¤¦§©§¨¦¤¨§¨

ìLe äàî úadúBà àøB÷å ,íéL ©¥¨§Ÿ¦§¥¨
"éåì úa"¯zEWxA `idW dxrpM ©¥¦§©£¨¤¦¦§

dia`)`"eb(.a dxez ¨¦¨
(a)àeä áBè ékàlîúð ãìBpLk Y ¦§¤©¦§©¥

äøBà Blk úéaä¯dfÎiRÎlredpiad ©©¦ª¨§©¦¤¥¦¨
` ,ai dhFq d`xE ."`Ed aFh"W¤§¥¨
aizM" :deWÎdxfBn `Ed cEOiNdW¤©¦¦§¥¨¨¨§¦

mzd aizkE ,aFh iM `kd)c ,` ziy`xa(: ¨¨¦§¦¨¨
K` ."aFh iM xF`d z` midl` `xIe©©§¡Ÿ¦¤¨¦©
"dxF`" azMW o`M i"Wx oFWl wEICn¦¦§©¦¨¤¨©¨

dawp oFWlA)(`AW rnWn ,"xF`" `le ¦§§¥¨§Ÿ©§©¤¨
`le clId lr aqEn "`Ed aFh"W cOll§©¥¤¨©©¤¤§Ÿ
dxF`d iciÎlrW `N` ,dxF`d lr©¨¨¤¨¤©§¥¨¨
azMX dnE .aFh clIdW dpiad¥¦¨¤©¤¤©¤¨©
oM cnNW d`xp ,"FNEM ziAd `Nnzp"¦§©¥©©¦¦§¤¤¨©¥
oM `l m`W ,FpiRvdl dwwfEdX dOn¦©¤§§¨§©§¦¤¦Ÿ¥
oxwA EYgiPn `N` EYpiRvn dzid `lŸ¨§¨©§¦©¤¨©¦©§¤¤
`vnp didW mFwn lkAW oeiM K` ,zief̈¦©¥¨¤§¨¨¤¨¨¦§¨
dwwfEd ziAd lM z` xi`n did̈¨¥¦¤¨©©¦§§¨
Epigai `l mixvOdW icM ,FpiRvdl§©§¦§¥¤©¦§¦Ÿ©§¦

.EPOn z`vFId dxF`Ab dxez ¨¨©¥¦¤
(b)Bðéôvä ãBò äìëé àìåeðnL Y §Ÿ¨§¨©§¦¤¨



zenyמב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ט' לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למק ּטעין, יֹולדת לׁשבעה יונק"ו,∑Ób‡.ׁשהּיֹולדת ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ…∆ְְְִִִֶַַָ

קׁשה  ּובפני ר ּבפני ועֹומד הּוא ר Ùf·e˙.ודבר ¯ÓÁa∑ יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
צּדיק  זפת אֹותֹו ׁשל רע Ûeqa.ריח ÌNzÂ∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא "קנה (ישעיה ִֵֶֶֶַַַ«»∆«ְְְֲֶֶַַַָ

קמלּו ."וסּוף ֵָָ

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

dúîà-úà çìLzå:äçwzå ©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑ ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…

ּכמֹו: היאר, יד)אצל ב ורּבֹותינּו(שמואל לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
שם)ּדרׁשּו: ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון כה)'הֹולכֹות', ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי "הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

הֹולכֹות"? "ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ‡d˙Ó.ּבּה. ּדרׁשּואת ∑‡˙ ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ∆¬»»ְְְִֵֶַָָָ
את  אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

וּנׁשּתרּבבה  הרּבהידּה, אּמֹות שם)אמתּה .(סוטה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àéäå ,døéæçäL íBiî íéiøönä dì̈©¦§¦¦¦¤¤¡¦¨§¦
ì ezãìé,ãçà íBéå íéLãç äML §¨©§¦¨¢¨¦§¤¨

ì úãìBiäLïéòh÷îì úãìBé äòáL ¤©¤¤§¦§¨¤¤¦§ª¨¦
¯draWl `le .` ,`i dpXd W`xŸ©¨¨§Ÿ§¦§¨

mFi miWlW lW minlW miWcg)d`x ¢¨¦§¥¦¤§¦
my i"yx(.k ,` ` l`EnW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥

."mini ipWE miWcg dXWl" :mWe§¨§¦¨¢¨¦§¥¨¦
äòLz óBñì äéøçà e÷ãa íäå¯ §¥¨§©£¤¨§¦§¨

dlki `l miWcg dWlW xg`l okl̈¥§©©§¨¢¨¦Ÿ¨§¨
.FpiRvdl cFr§©§¦

àîbìa éîb YäðLî ïBL¯zAW Ÿ¤¤¦¦§¦§¨©¨
.` ,gr

÷"ðåé æòìáe¯jonc,.`nFB §©©¤
Cø éðôa ãîBòå ,àeä Cø øáãå§¨¨©§¥¦§¥©

äL÷ éðôáe¯,ai dhFq i"Wx mB d`x ¦§¥¨¤§¥©©¦¨
dfA ± Kx xaC" :`on dti xOYWn `Ed ¨¨©¨¤¦§©¥¨¤¦

miOdWM ,dWTd xaCdW itl .lMd©Ÿ§¦¤©¨¨©¨¤§¤©©¦
`Ede lwzp `Ed dwfgA FzF` oikilFn¦¦§¨§¨¦§¨§
lwzp lw xaC la` ,xAWpe sFXip¦§¦§¨£¨¨¨©¦§¨

."eixFg`l oa`A xTCfpe§¦§©¥§¤¤©£¨
úôfáe øîçáèéèå õeçaî úôæ Y ©¥¨©¨¤¤¤¦©§¦

íéðôaî¯cgi miaxFrn EidW `le ¦¦§¦§Ÿ¤¨§¨¦©©
)m"`x(.

òø çéø ÷écö BúBà çéøé àlL éãk§¥¤Ÿ¨¦©©¦¥©¨
úôæ ìL¯miptAn hihA dgh okle ¤¤¤§¨¥¨¨§¦¦¦§¦
`NW icMuEgAn ztGd gix qpMi)i"gp(. §¥¤Ÿ¦¨¥¥©©¤¤¦©

FzaizA" :ci ,e ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦§¥¨
,miWY miOd EidW ici lr ,dWn lW¤¤©§¥¤¨©©¦¨¦
cFre ,uEgAn ztfe miptAn xnFgA DIC©¨§¤¦¦§¦§¤¤¦©§

lW rx gix wiCv FzF` gixi `NW icM§¥¤Ÿ¨¦©©¦¥©¨¤
wfFg ipRn [gp zaizA] o`M la` ,ztf¤¤£¨¨§¥©Ÿ©¦§¥¤

."uEgAnE ziAn DYRf miOd©©¦¦©¨¦©¦¦©
óeqa íNzåì àeä Yíâà ïBL¯ ©¨¤©§£©

mipw FA milcBW)gi ,bi onwl i"yx(i"WxaE . ¤§¥¦¨¦§©¦
lW mipw md sEq" :fk ,ci ` l`EnW§¥¥¨¦¤
:a cEOr Wix ,ai dhFq i"WxaE ."mb £̀©§©¦¨¥©
dpw `Ede ,oiTC daxr ivr lW ± mb`"£©¤£¥£¨¨©¦§¨¤

."`xwC sEqë¦§¨
ì"éùåø¯rosel.sEq

äð÷" :Bì äîBãå ,æòìa¯mipw)i"yx §©©§¤¨¤¨¦
my dheq(.
óeñå¯dTC daxr)my i"yx(. ¨£¨¨©¨

"eìî÷¯mW milcB EidW .e ,hi dirWi ¨¥§©§¨¤¨§¥¦¨
aFxn,mixF`id EWAizPWkE ,mdinin ¥¥¥¤§¤¦§©§©§¦

mde ,cFr lFCbNn mipTd Ecnr̈§©¨¦¦¦§§¥
miltFpe miWAizn)my i"yx(.c dxez ¦§©§¦§§¦

(d)øàéä ìò õçøìàø÷nä ñøñ Y ¦§Ÿ©©§Ÿ¨¥©¦§¨
øàéä ìò äòøt úa ãøzå :eäLøôe¨§¥©¥¤©©§Ÿ©©§Ÿ

Ba õçøì¯xF`id lr mivgFx `l iM ¦§Ÿ¦Ÿ£¦©©§
FA `N`)m"`x(. ¤¨

øàéä ãé ìòBîk .øàéä ìöà Y ©©©§Ÿ¥¤©§Ÿ§
"éãé ìà áàBé ú÷ìç eàø"¯l`EnW §¤§©¨¤¨¦§¥

."izEWxl KEnq" :mW i"WxaE .l ,ci a§©¦¨¨¦§¦
ì àeäåLnî ãé ïBL¯mXA `le §§¨©¨§Ÿ©¥

,bi xAcOA i"Wx mB d`xE .l`WEOd©§¨§¥©©¦©¦§¨
."FrnWnM ci" :hk¨§©§¨

eðéúBaøå .Bì äëeîñ íãàä ãiL¤©¨¨¨§¨§©¥
eLøc¯.a ,ai dhFq ¨§¨

ì ,"úëìä"äpä" Bîk ,äúéî ïBL Ÿ§Ÿ§¦¨§¦¥
"úeîì CìBä éëðà¯,dk ziW`xA ¨Ÿ¦¥¨§¥¦

.al
da eçnL éôì ,úeîì "úëìä"¯ Ÿ§Ÿ¨§¦¤¦¨

wiCv lW FzlSd DciA zFgnn EidW¤¨§©§¨¨©¨¨¤©¦
)my dheq i"yx(ohage l`ixaB `aE .¨©§¦¥©£¨¨

rwxTA)my dheq("xF`id ci lr" Edfe . ©©§©§¤©©©§
xF`id ztU lr EznE EltPW)m"`x(F` . ¤¨§¥©§©©§

EpidC ,liaWA `Ed "ci lr" WExiRW¤¥©¨¦§¦§©§
,xF`id liaWA zEnl "zFklFd"W¤§¨¦§¦©§
`vnPd dWn z` liSdl DA EgiOW¤¦¨§©¦¤¤©¦§¨

xF`iA)i"gp(. ©§
:ázëì eðì änì ék ,ïòiñî áeúkäå§©¨§©§¨¦¨¨¨¦§Ÿ

"úëìä äéúøòðå"¯Kixv didW §©£Ÿ¤¨Ÿ§Ÿ¤¨¨¨¦
llkAW F` ,"DOr dizFxrpe" aFYkl¦§§©£¤¨¦¨¤¦§¨
dizFxrp z` xiMfdl Kixv did `lŸ¨¨¨¦§©§¦¤©£¤¨

)i"gp(.
dúîà úà¯mixiXd xiW i"Wx d`x ¤£¨¨§¥©¦¦©¦¦

F` xkfl FYzl KEnq `EdWM" :` ,c§¤¨§¦§¨¨
oFbM ,e"izl `"dd KtdY ,dawpl¦§¥¨¥¨¥©¥§¨§
DzgtW FzgtW xnFl KtdY dgtW, ¦§¨¥¨¥©¦§¨¦§¨¨

."Dzn` Fzn` dn` oke§¥¨¨£¨£¨¨
dúçôL úà¯lirl xn`X dnE ¤¦§¨¨©¤¨©§¥

.FWxcn itl Edf ,Ezn dizFxrPW¤©£¤¨¥¤§¦¦§¨
eLøc eðéúBaøå¯.mW dhFq §©¥¨§¨¨

ìãé ïBL¯zO` `id ,rFxf xnFlM §¨§©§©¦©©
.cId©¨

ì ÷ec÷c éôì ìáàLãwä ïBL¯m` £¨§¦¦§§©Ÿ¤¦
.cId zO`l dpEMd©©¨¨§©©©¨

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 'nr f"hg y"ewl t"r)

`weC dWn i"r dxfBd lEHA¦©§¥¨Ÿ¤©§¨

עלעלעלעל־־־־היארהיארהיארהיאר לרחץלרחץלרחץלרחץ ּבּבּבּבתתתת־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ה)ווווּתּתּתּתרדרדרדרד (ב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
אביה מּגּלּולי לרחץ רע"ב)ירדה יב, (סוטה ְְִִִִֵָָָָֹ

להרֹוגֹוצ'ֹובי ּפענח' לרחץ (עה"ת)ּב'צפנת ׁש"ירדה ידי  ועל ּבּמדרׁש, ּכדאיתא מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשה ּנילּוס מבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
העבֹודה־זרה. את ּבּטלה אביה". ְֲִִִִֵֶָָָָָָָמּגּלּולי

רּבה ּבׁשמֹות איתא כא)והּנה ּדמעׂשה (פ"א, הּגזרה". ּבּטלּו מּיד ּבּמים, מֹוׁשיען מׁשל ּכבר אמר לּמים מׁשה ׁשהׁשל ּד"ּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּד"ּכל הּגזרה לבּטּול ּגרם כב)זה א, .(ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הם: קׁשּורים אּלּו מארעֹות ּדׁשני לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָֹויׁש
ּגם  אם ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל ּגּופם את רק לא לׁשעּבד רצה ׁשּפרעה הּוא גֹו'" הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזרת ׁשל הּפנימי ּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

את ׁשּיעבדּו ּב"יאֹור", אֹותם ּולהטּביע להׁשלי היה רצֹונֹו נׁשמֹותיהם. רחמנא־ליצלן.העבֹודה-זרה את ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבענין  יׂשראל את ּומפרנס ׁשרֹועה הּוא ּבזה הּפנימי ּדהּפרּוׁש מהימנא", "רעיא הּנקרא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען ּכׁשּנֹולד ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָא
יׂשראל  את להטּביע לפרעה לֹו אי־אפׁשר ּוכבר זֹו, ּגזרה ּבטלה על־ידי־זה הּנה ּבהּקּב"ה, אמּונתם את ּומחּזק ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאמּונה

ּבעבֹודה־זרה. להאמין ּכלל ׁשאי־אפׁשר עד ּבהּקּב"ה, האמּונה את יחּזק רּבנּו מׁשה ּכי ּבעבֹודה-זרה, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹחס-וׁשלֹום
ׁשּבּטּול אחת.העבֹודה-זרה ונמצא ּפעּלה ּבמהּותם הם הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ּגזרת ּובּטּול מצרים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. .(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
‰ÎBa ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äLeâc í"î "dúnà" ã÷päì Bì äéä̈¨§¦¨¥©¨¨¥§¨
¯lr dxFOd ,dxFYAW "dO`" lkM§¨©¨¤©¨©¤©

.cId zO ©̀©©¨
eLøc íäå¯dfA uxzl `A Fpi` §¥¨§¥¨§¨¥¨¤

Wxtl okYi Ki` `N` ,lirlC dl`Xd©§¥¨¦§¥¤¨¥¦¨¥§¨¥
rpnPd on ixde ,cId lr dpEMdW¤©©¨¨©©¨©£¥¦©¦§¨
zaiY cr xF`id ztVn riBY DcIW¤¨¨©¦©¦§©©§©¥©

.xF`iAW dWn¤¤©§
,dãé úà Y "dúîà úà"¤£¨¨¤¨¨

"dúnà" äáaøzLðå¯.Dci dkx`zp §¦§©§§¨©¨¨¦§¨§¨¨¨
äaøä úBnà¯cr xF`id ztVn ©©§¥¦§©©§©

`le "Dzn`" aEzM okle ,clId zaiY¥©©¤¤§¨¥¨£¨¨§Ÿ
F` .df `lR xaC lr zFxFdl ,Dcï¨§©§©¤¤¤

" xn`PX dOn oM micnFNWz` ¤§¦¥¦©¤¤¡©¤
Epide ,iEAix oFWl `Ed "z`"W ,"Dzn £̀¨¨¤¤§¦§©§
zFO`" dkx`zpe dlcB DzO`W¤©¨¨¨§¨§¦§¨§¨©

ciÎiazM dOkAW xirdl ."dAxd©§¥§¨¦¤§©¨¦§¥¨
miXW" :aEzM i"Wx iqEtcE§¥©¦¨¦¦

."zFO`e dxez ©
(e)eäàøzå çzôzåéî úà Y ©¦§©©¦§¥¤¦

"ãìiä úà" ?äúàø¯aYkp okle ¨£¨¤©¤¤§¨¥¦§©
,"clId z` Ed`xYe" :dlEtM oFWlA§¨§¨©¦§¥¤©¤¤
FzF` dz`xW xn`p dNigY xnFlM§©§¦¨¤¡©¤¨£¨
azM KMÎxg`e ,wEIcA in z` xn` `le§Ÿ¨©¤¦§¦§©©¨¨©

."clId z`" EdGW¤¤¤©¤¤
BLøãîe .BèeLt eäæ¯.mW dhFq ¤§¦§¨¨¨

."`xYe" `le ,"Ed`xYe" Edn©©¦§¥§Ÿ©¥¤
äðéëL Bnò äúàøL¯Ed`xYe"W ¤¨£¨¦§¦¨¤©¦§¥

mr dpikW dz`x FWExiR "clId z ¤̀©¤¤¥¨£¨§¦¨¦
zaiYn e"d zFIzF`W xnFlM ,clId©¤¤§©¤¦¦¥©

dpikXd lr zFfOxn "Ed`xYe")`"yxdn ©¦§¥§©§©©§¦¨
my(xidA xF` dz`xW Epide ,)m"`x(, §©§¤¨£¨¨¦

FnM ,mr oFWl "z`" i`de)c ,an ziy`xa( §©¤§¦§
"eig` z` awri glW `l")dheq i"yx Ÿ¨©©£Ÿ¤¤¨

my(.
äëa øòð äpäå¯ok iptl ixde §¦¥©©Ÿ¤©£¥¦§¥¥

"cli" `xwp)a ,ai dheq(. ¦§¨¤¤
øòðk BìB÷¯dfe .lFcB cli lW FnM §©©§¤¤¤¨§¤

FAl zxEabE Fzlrn lr dxFn)`"yxdn ¤©©£¨§©¦
my(.f dxez

(f)úiøáòä ïîezøéæçäL ãnìî Y ¦¨¦§¦Ÿ§©¥¤¤¡¦©
÷ðé àìå ÷ðéì äaøä úBiøöî ìò¯ ©¦§¦©§¥¦Ÿ§Ÿ¨©

wFpiYde `nh xaC ozlik`W ipRn¦§¥¤£¦¨¨¨¨¨¥§©¦
zFlkF`W dn lM malgA mrFh)i"yx ¥©£¨¨¨©¤§

my dheq(`Fxwl mixn driSd okle .§¨¥¦¦¨¦§¨¦§
.zixar dwipnl§¥¦¨¦§¦

äðéëMä íò øaãì ãéúò äéäL éôì§¦¤¨¨¨¦§©¥¦©§¦¨
¯.`nh xaC wpil dvx `lg dxez Ÿ¨¨¦Ÿ¨¨¨¥



מג zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ט' לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למק ּטעין, יֹולדת לׁשבעה יונק"ו,∑Ób‡.ׁשהּיֹולדת ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ…∆ְְְִִִֶַַָ

קׁשה  ּובפני ר ּבפני ועֹומד הּוא ר Ùf·e˙.ודבר ¯ÓÁa∑ יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
צּדיק  זפת אֹותֹו ׁשל רע Ûeqa.ריח ÌNzÂ∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא "קנה (ישעיה ִֵֶֶֶַַַ«»∆«ְְְֲֶֶַַַָ

קמלּו ."וסּוף ֵָָ

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

dúîà-úà çìLzå:äçwzå ©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑ ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…

ּכמֹו: היאר, יד)אצל ב ורּבֹותינּו(שמואל לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
שם)ּדרׁשּו: ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון כה)'הֹולכֹות', ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי "הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

הֹולכֹות"? "ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ‡d˙Ó.ּבּה. ּדרׁשּואת ∑‡˙ ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ∆¬»»ְְְִֵֶַָָָ
את  אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

וּנׁשּתרּבבה  הרּבהידּה, אּמֹות שם)אמתּה .(סוטה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àéäå ,døéæçäL íBiî íéiøönä dì̈©¦§¦¦¦¤¤¡¦¨§¦
ì ezãìé,ãçà íBéå íéLãç äML §¨©§¦¨¢¨¦§¤¨

ì úãìBiäLïéòh÷îì úãìBé äòáL ¤©¤¤§¦§¨¤¤¦§ª¨¦
¯draWl `le .` ,`i dpXd W`xŸ©¨¨§Ÿ§¦§¨

mFi miWlW lW minlW miWcg)d`x ¢¨¦§¥¦¤§¦
my i"yx(.k ,` ` l`EnW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥

."mini ipWE miWcg dXWl" :mWe§¨§¦¨¢¨¦§¥¨¦
äòLz óBñì äéøçà e÷ãa íäå¯ §¥¨§©£¤¨§¦§¨

dlki `l miWcg dWlW xg`l okl̈¥§©©§¨¢¨¦Ÿ¨§¨
.FpiRvdl cFr§©§¦

àîbìa éîb YäðLî ïBL¯zAW Ÿ¤¤¦¦§¦§¨©¨
.` ,gr

÷"ðåé æòìáe¯jonc,.`nFB §©©¤
Cø éðôa ãîBòå ,àeä Cø øáãå§¨¨©§¥¦§¥©

äL÷ éðôáe¯,ai dhFq i"Wx mB d`x ¦§¥¨¤§¥©©¦¨
dfA ± Kx xaC" :`on dti xOYWn `Ed ¨¨©¨¤¦§©¥¨¤¦

miOdWM ,dWTd xaCdW itl .lMd©Ÿ§¦¤©¨¨©¨¤§¤©©¦
`Ede lwzp `Ed dwfgA FzF` oikilFn¦¦§¨§¨¦§¨§
lwzp lw xaC la` ,xAWpe sFXip¦§¦§¨£¨¨¨©¦§¨

."eixFg`l oa`A xTCfpe§¦§©¥§¤¤©£¨
úôfáe øîçáèéèå õeçaî úôæ Y ©¥¨©¨¤¤¤¦©§¦

íéðôaî¯cgi miaxFrn EidW `le ¦¦§¦§Ÿ¤¨§¨¦©©
)m"`x(.

òø çéø ÷écö BúBà çéøé àlL éãk§¥¤Ÿ¨¦©©¦¥©¨
úôæ ìL¯miptAn hihA dgh okle ¤¤¤§¨¥¨¨§¦¦¦§¦
`NW icMuEgAn ztGd gix qpMi)i"gp(. §¥¤Ÿ¦¨¥¥©©¤¤¦©

FzaizA" :ci ,e ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦§¥¨
,miWY miOd EidW ici lr ,dWn lW¤¤©§¥¤¨©©¦¨¦
cFre ,uEgAn ztfe miptAn xnFgA DIC©¨§¤¦¦§¦§¤¤¦©§

lW rx gix wiCv FzF` gixi `NW icM§¥¤Ÿ¨¦©©¦¥©¨¤
wfFg ipRn [gp zaizA] o`M la` ,ztf¤¤£¨¨§¥©Ÿ©¦§¥¤

."uEgAnE ziAn DYRf miOd©©¦¦©¨¦©¦¦©
óeqa íNzåì àeä Yíâà ïBL¯ ©¨¤©§£©

mipw FA milcBW)gi ,bi onwl i"yx(i"WxaE . ¤§¥¦¨¦§©¦
lW mipw md sEq" :fk ,ci ` l`EnW§¥¥¨¦¤
:a cEOr Wix ,ai dhFq i"WxaE ."mb £̀©§©¦¨¥©
dpw `Ede ,oiTC daxr ivr lW ± mb`"£©¤£¥£¨¨©¦§¨¤

."`xwC sEqë¦§¨
ì"éùåø¯rosel.sEq

äð÷" :Bì äîBãå ,æòìa¯mipw)i"yx §©©§¤¨¤¨¦
my dheq(.
óeñå¯dTC daxr)my i"yx(. ¨£¨¨©¨

"eìî÷¯mW milcB EidW .e ,hi dirWi ¨¥§©§¨¤¨§¥¦¨
aFxn,mixF`id EWAizPWkE ,mdinin ¥¥¥¤§¤¦§©§©§¦

mde ,cFr lFCbNn mipTd Ecnr̈§©¨¦¦¦§§¥
miltFpe miWAizn)my i"yx(.c dxez ¦§©§¦§§¦

(d)øàéä ìò õçøìàø÷nä ñøñ Y ¦§Ÿ©©§Ÿ¨¥©¦§¨
øàéä ìò äòøt úa ãøzå :eäLøôe¨§¥©¥¤©©§Ÿ©©§Ÿ

Ba õçøì¯xF`id lr mivgFx `l iM ¦§Ÿ¦Ÿ£¦©©§
FA `N`)m"`x(. ¤¨

øàéä ãé ìòBîk .øàéä ìöà Y ©©©§Ÿ¥¤©§Ÿ§
"éãé ìà áàBé ú÷ìç eàø"¯l`EnW §¤§©¨¤¨¦§¥

."izEWxl KEnq" :mW i"WxaE .l ,ci a§©¦¨¨¦§¦
ì àeäåLnî ãé ïBL¯mXA `le §§¨©¨§Ÿ©¥

,bi xAcOA i"Wx mB d`xE .l`WEOd©§¨§¥©©¦©¦§¨
."FrnWnM ci" :hk¨§©§¨

eðéúBaøå .Bì äëeîñ íãàä ãiL¤©¨¨¨§¨§©¥
eLøc¯.a ,ai dhFq ¨§¨

ì ,"úëìä"äpä" Bîk ,äúéî ïBL Ÿ§Ÿ§¦¨§¦¥
"úeîì CìBä éëðà¯,dk ziW`xA ¨Ÿ¦¥¨§¥¦

.al
da eçnL éôì ,úeîì "úëìä"¯ Ÿ§Ÿ¨§¦¤¦¨

wiCv lW FzlSd DciA zFgnn EidW¤¨§©§¨¨©¨¨¤©¦
)my dheq i"yx(ohage l`ixaB `aE .¨©§¦¥©£¨¨

rwxTA)my dheq("xF`id ci lr" Edfe . ©©§©§¤©©©§
xF`id ztU lr EznE EltPW)m"`x(F` . ¤¨§¥©§©©§

EpidC ,liaWA `Ed "ci lr" WExiRW¤¥©¨¦§¦§©§
,xF`id liaWA zEnl "zFklFd"W¤§¨¦§¦©§
`vnPd dWn z` liSdl DA EgiOW¤¦¨§©¦¤¤©¦§¨

xF`iA)i"gp(. ©§
:ázëì eðì änì ék ,ïòiñî áeúkäå§©¨§©§¨¦¨¨¨¦§Ÿ

"úëìä äéúøòðå"¯Kixv didW §©£Ÿ¤¨Ÿ§Ÿ¤¨¨¨¦
llkAW F` ,"DOr dizFxrpe" aFYkl¦§§©£¤¨¦¨¤¦§¨
dizFxrp z` xiMfdl Kixv did `lŸ¨¨¨¦§©§¦¤©£¤¨

)i"gp(.
dúîà úà¯mixiXd xiW i"Wx d`x ¤£¨¨§¥©¦¦©¦¦

F` xkfl FYzl KEnq `EdWM" :` ,c§¤¨§¦§¨¨
oFbM ,e"izl `"dd KtdY ,dawpl¦§¥¨¥¨¥©¥§¨§
DzgtW FzgtW xnFl KtdY dgtW, ¦§¨¥¨¥©¦§¨¦§¨¨

."Dzn` Fzn` dn` oke§¥¨¨£¨£¨¨
dúçôL úà¯lirl xn`X dnE ¤¦§¨¨©¤¨©§¥

.FWxcn itl Edf ,Ezn dizFxrPW¤©£¤¨¥¤§¦¦§¨
eLøc eðéúBaøå¯.mW dhFq §©¥¨§¨¨

ìãé ïBL¯zO` `id ,rFxf xnFlM §¨§©§©¦©©
.cId©¨

ì ÷ec÷c éôì ìáàLãwä ïBL¯m` £¨§¦¦§§©Ÿ¤¦
.cId zO`l dpEMd©©¨¨§©©©¨

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 'nr f"hg y"ewl t"r)

`weC dWn i"r dxfBd lEHA¦©§¥¨Ÿ¤©§¨

עלעלעלעל־־־־היארהיארהיארהיאר לרחץלרחץלרחץלרחץ ּבּבּבּבתתתת־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ה)ווווּתּתּתּתרדרדרדרד (ב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
אביה מּגּלּולי לרחץ רע"ב)ירדה יב, (סוטה ְְִִִִֵָָָָֹ

להרֹוגֹוצ'ֹובי ּפענח' לרחץ (עה"ת)ּב'צפנת ׁש"ירדה ידי  ועל ּבּמדרׁש, ּכדאיתא מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשה ּנילּוס מבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
העבֹודה־זרה. את ּבּטלה אביה". ְֲִִִִֵֶָָָָָָָמּגּלּולי

רּבה ּבׁשמֹות איתא כא)והּנה ּדמעׂשה (פ"א, הּגזרה". ּבּטלּו מּיד ּבּמים, מֹוׁשיען מׁשל ּכבר אמר לּמים מׁשה ׁשהׁשל ּד"ּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּד"ּכל הּגזרה לבּטּול ּגרם כב)זה א, .(ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הם: קׁשּורים אּלּו מארעֹות ּדׁשני לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָֹויׁש
ּגם  אם ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל ּגּופם את רק לא לׁשעּבד רצה ׁשּפרעה הּוא גֹו'" הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזרת ׁשל הּפנימי ּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

את ׁשּיעבדּו ּב"יאֹור", אֹותם ּולהטּביע להׁשלי היה רצֹונֹו נׁשמֹותיהם. רחמנא־ליצלן.העבֹודה-זרה את ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבענין  יׂשראל את ּומפרנס ׁשרֹועה הּוא ּבזה הּפנימי ּדהּפרּוׁש מהימנא", "רעיא הּנקרא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען ּכׁשּנֹולד ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָא
יׂשראל  את להטּביע לפרעה לֹו אי־אפׁשר ּוכבר זֹו, ּגזרה ּבטלה על־ידי־זה הּנה ּבהּקּב"ה, אמּונתם את ּומחּזק ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהאמּונה

ּבעבֹודה־זרה. להאמין ּכלל ׁשאי־אפׁשר עד ּבהּקּב"ה, האמּונה את יחּזק רּבנּו מׁשה ּכי ּבעבֹודה-זרה, ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹחס-וׁשלֹום
ׁשּבּטּול אחת.העבֹודה-זרה ונמצא ּפעּלה ּבמהּותם הם הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ּגזרת ּובּטּול מצרים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. .(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
‰ÎBa ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äLeâc í"î "dúnà" ã÷päì Bì äéä̈¨§¦¨¥©¨¨¥§¨
¯lr dxFOd ,dxFYAW "dO`" lkM§¨©¨¤©¨©¤©

.cId zO ©̀©©¨
eLøc íäå¯dfA uxzl `A Fpi` §¥¨§¥¨§¨¥¨¤

Wxtl okYi Ki` `N` ,lirlC dl`Xd©§¥¨¦§¥¤¨¥¦¨¥§¨¥
rpnPd on ixde ,cId lr dpEMdW¤©©¨¨©©¨©£¥¦©¦§¨
zaiY cr xF`id ztVn riBY DcIW¤¨¨©¦©¦§©©§©¥©

.xF`iAW dWn¤¤©§
,dãé úà Y "dúîà úà"¤£¨¨¤¨¨

"dúnà" äáaøzLðå¯.Dci dkx`zp §¦§©§§¨©¨¨¦§¨§¨¨¨
äaøä úBnà¯cr xF`id ztVn ©©§¥¦§©©§©

`le "Dzn`" aEzM okle ,clId zaiY¥©©¤¤§¨¥¨£¨¨§Ÿ
F` .df `lR xaC lr zFxFdl ,Dcï¨§©§©¤¤¤

" xn`PX dOn oM micnFNWz` ¤§¦¥¦©¤¤¡©¤
Epide ,iEAix oFWl `Ed "z`"W ,"Dzn £̀¨¨¤¤§¦§©§
zFO`" dkx`zpe dlcB DzO`W¤©¨¨¨§¨§¦§¨§¨©

ciÎiazM dOkAW xirdl ."dAxd©§¥§¨¦¤§©¨¦§¥¨
miXW" :aEzM i"Wx iqEtcE§¥©¦¨¦¦

."zFO`e dxez ©
(e)eäàøzå çzôzåéî úà Y ©¦§©©¦§¥¤¦

"ãìiä úà" ?äúàø¯aYkp okle ¨£¨¤©¤¤§¨¥¦§©
,"clId z` Ed`xYe" :dlEtM oFWlA§¨§¨©¦§¥¤©¤¤
FzF` dz`xW xn`p dNigY xnFlM§©§¦¨¤¡©¤¨£¨
azM KMÎxg`e ,wEIcA in z` xn` `le§Ÿ¨©¤¦§¦§©©¨¨©

."clId z`" EdGW¤¤¤©¤¤
BLøãîe .BèeLt eäæ¯.mW dhFq ¤§¦§¨¨¨

."`xYe" `le ,"Ed`xYe" Edn©©¦§¥§Ÿ©¥¤
äðéëL Bnò äúàøL¯Ed`xYe"W ¤¨£¨¦§¦¨¤©¦§¥

mr dpikW dz`x FWExiR "clId z ¤̀©¤¤¥¨£¨§¦¨¦
zaiYn e"d zFIzF`W xnFlM ,clId©¤¤§©¤¦¦¥©

dpikXd lr zFfOxn "Ed`xYe")`"yxdn ©¦§¥§©§©©§¦¨
my(xidA xF` dz`xW Epide ,)m"`x(, §©§¤¨£¨¨¦

FnM ,mr oFWl "z`" i`de)c ,an ziy`xa( §©¤§¦§
"eig` z` awri glW `l")dheq i"yx Ÿ¨©©£Ÿ¤¤¨

my(.
äëa øòð äpäå¯ok iptl ixde §¦¥©©Ÿ¤©£¥¦§¥¥

"cli" `xwp)a ,ai dheq(. ¦§¨¤¤
øòðk BìB÷¯dfe .lFcB cli lW FnM §©©§¤¤¤¨§¤

FAl zxEabE Fzlrn lr dxFn)`"yxdn ¤©©£¨§©¦
my(.f dxez

(f)úiøáòä ïîezøéæçäL ãnìî Y ¦¨¦§¦Ÿ§©¥¤¤¡¦©
÷ðé àìå ÷ðéì äaøä úBiøöî ìò¯ ©¦§¦©§¥¦Ÿ§Ÿ¨©

wFpiYde `nh xaC ozlik`W ipRn¦§¥¤£¦¨¨¨¨¨¥§©¦
zFlkF`W dn lM malgA mrFh)i"yx ¥©£¨¨¨©¤§

my dheq(`Fxwl mixn driSd okle .§¨¥¦¦¨¦§¨¦§
.zixar dwipnl§¥¦¨¦§¦

äðéëMä íò øaãì ãéúò äéäL éôì§¦¤¨¨¨¦§©¥¦©§¦¨
¯.`nh xaC wpil dvx `lg dxez Ÿ¨¨¦Ÿ¨¨¨¥
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(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ãìiä ìcâiåïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּובלׁשֹון ּכתרּגּומֹו: מחלבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו, א)עברי ׁשאינֹו(יהושע אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש כב)מּמחּברת ב ׁשאּלּו(שמואל רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשב  ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, ג)– אּלא (זכריה אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבהם  לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻמּגזרת 

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא .ּפעלּתי, ְְְִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)äîìòä Cìzåúeæéøæa äëìä Y ©¥¤¨©§¨¨§¨¦§¦
úeîìòå¯.wfFgaE §©§§¤

íìòk¯FgM lMW xirv xrp FnM §¤¤§©©¨¦¤¨Ÿ
eilr)my dheq i"yx t"r(oM cnFle . ¨¨§¥¥

"dnlrd" zaiY xEYIn)m"`x(xirdl . ¦¦¥©¨©§¨§¨¦
dPiW i"Wxe ,"dnlrM" mW `xnBAW¤©§¨¨¨§©§¨§©¦¦¨
Wi xrpNW mEXn d`xpe ,"mlrM"§¤¤§¦§¤¦¤§©©¥

.dxrpNn zEfixfE gM xzFih dxez ¥Ÿ©§¦¦§©£¨
(h)éëéìéääî äòãé àìå äàaðúð Y ¥¦¦¦§©§¨§Ÿ¨§¨©

éëélL éä :äàaðúp¯KiNW Kil ixd ¦§©§¨¥¤¦¦£¥¦¤¦
)my dheq i"yx(dzid ,FrnWnM m` iM .¦¦§©§¨¨§¨

`idW s`e .ikilFd :xnFl dkixv§¦¨©¦¦§©¤¦
`idW d`xPM ,zixvn oFWlA dxAC¦§¨§¨¦§¦©¦§¤¤¦

df oipr lr dxFOd oFWl dxn`)x`a ¨§¨¨©¤©¦§¨¤
dcya(.i dxez

(i)eäúéLî,"dzìçL" :Bîebøúk Y §¦¦§©§§©§¥
ì àeäìa äàöBä ïBL:énøà ïBL §¨¨¦§£©¦

"àáìçî àúéðéa ìçLîk"¯zFkxA §¦§©¦¦¨¥£¨¨§¨
algd KFYn xrU znip KWFnM .` ,g§¥¦©¥¨¦¤¨¨

)my i"yx(.
ìáeì ,"eäúéLî" :éøáò ïBLïBL ¦§¦§¦§¦¦§

"Leîé àì" Bîk ,åéúBøéñä¯rWFdi £¦¦§Ÿ¨§ª©
.g ,`

"eLî àì"¯.cn ,ci xAcOA Ÿ¨©¦§¨
íçðî Bøaç Ck¯jxr=) zxAgnA( ¨¦§§©¥§©§¤¤

."yn"
"Lî" úøaçnî BðéàL ,øîBà éðàå©£¦¥¤¥¦©§¤¤¨

ìe ,"äLî" úøæbî àlà ,"Leîé"åïBL §¨¤¨¦¦§©¨¨§
íénî éðLîé" ïëå ,àeä äàöBä¨¨§¥©§¥¦¦©¦

"íéaø¯miNdY .fi ,ak a l`EnW ©¦§¥§¦¦
on iM" FnM ,d`vFd oFWl .fi ,gi§¨¨§¦¦

"EdziWn miOd)my i"yx(. ©©¦§¦¦
ïëzé àì ,"Lî" úøaçnî äéä elàL¤¦¨¨¦©§¤¤¨Ÿ¦¨¥
àlà ,"eäúéLî" øîBì©§¦¦¤¨

ïî :øîàé øLàk ,"eäéúBLéîä"£¦¦©£¤Ÿ©¦
Y "áL" ïîe ,"éúBîé÷ä" Y "í÷"¨£¦¦¦¨
."éúBàéáä" Y "àa" ïîe ,"éúBáéLä"£¦¦¦¨£¦¦

Bà¯.xnFl Kixv did̈¨¨¦©
"eäézLî"¯ENi`e ,lw oFWlA ©§¦§¨©§¦

lirtd oFWlA `Ed "EdizFWind"£¦¦¦§¦§¦
)`"eb(.

ìáà "õøàä ïBò úà ézLîe" Bîk§©§¦¤£¨¨¤£¨
äáz úøæbî àlà Bðéà ,"éúéLî"¨¦¦¥¤¨¦¦§©¥¨
óBña à"äa ãqéî dlL ìòtL¤Ÿ©¤¨§ª¨§¥§
,"äNò" ,"äða" ,"äLî" ïBâk ,äázä©¥¨§¨¨¨¨¨¨
íäa øîBì àáiLk ,"äðt" ,"äeö"¦¨¨¨§¤¨Ÿ©¨¤
,à"ä íB÷îa ã"eéä àáz ,ézìòẗ©§¦¨Ÿ©¦§¥
,"éúéðt" ,"éúéða" ,"éúéNò" Bîk§¨¦¦¨¦¦¨¦¦

."éúéeö"¯:mW i"WxaE .h ,b dixkf ¦¦¦§©§¨§©¦¨
."izFxiqde"`i dxez ©£¦¦
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ß zah e"h iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«
i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑ והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו Ì˙Ï·Òa.לגדּלה, ‡¯iÂ∑(רבה עליהם (בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו ‡LÈ.נתן ְְִִֵֶַַָָֹֻ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒ
È¯ˆÓ∑(רבה היה,(שמות מּקרֹות נֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתם ממּנה ‡LÈ.הּגבר ‰kÓ ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆ƒ
È¯·Ú∑ּבמלקהּו ׁשלֹומית ׁשל ּובעלּה היה,ורֹודהּו, ּדברי מּביתֹו,ת והֹוציאֹו העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ƒ¿ƒְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אׁשּתֹו על ּובא לּבית ונכנס חזר ּוכׁשראה והּוא ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ׁשהרּגיׁש מצרי .אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)äLî ìcâiåáúk øák àìäå Y ©¦§©Ÿ¤©£Ÿ§¨¨©
¯i wEqR̈
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éàòìà] éaøa¯qEtcA `Ed oM §©¦¦§©¥¦§
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.Búéa ìò äòøt eäpnLàøiå ¤¦¨©§Ÿ©¥©©§
íúìáñaBaìå åéðéò ïúð Y¯Wxtn §¦§Ÿ¨¨©¥¨§¦§¨¥

.zEppFAzd oFWNn "`xIe"©©§¦§¦§§
íäéìò øöî úBéäì¯z`f cnFl ¦§¥¥£¥¤¥Ÿ

z`" `le "mzFlaqA" aEzMX dOn¦©¤¨§¦§¨§Ÿ¤
"mzFlaq)fk ,` x"enya z"ti(xnFlM , ¦§¨§©

mxrvA sYYWd)my e"fxdn 'it(. ¦§©¥§©£¨
éøöî Léàäéä NâBð Y¯aEzM okle ¦¦§¦¥¨¨§¨¥¨

zEaiWg oFWlA) "ixvn Wi`"(`le , ¦¦§¦¦§£¦§Ÿ
mzq "ixvn")cecl likyn(. ¦§¦§¨

ìàøNé éøèBL ìò äpîî¯okle §ª¤©§¥¦§¨¥§¨¥
,zEaiWg oFWlA ,"ixar Wi`" xn`p¤¡©¦¦§¦¦§£¦

xhFW didW lr)cecl likyn(oOwlckE . ©¤¨¨¥§¦§©¨
lr dPEnn did UbFPdW e ,d i"WxA§©¦¤©¥¨¨§¤©

.mixhFW dOM©¨§¦
øábä úBøwî íãéîòî äéäå¯ §¨¨©£¦¨¦§©¤¤
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dliNaE" `Ad xEACA azFMX dn ipRn¦§¥©¤¥©¦©¨©©§¨

."Fcinrd¤¡¦
ízëàìîì¯dk`lOd iUFrA zFCxl ¦§©§¨¦§§¥©§¨¨

)e ,d onwl i"yx(.
éøáò Léà äkîeäãBøå eä÷ìî Y¯ ©¤¦¦§¦©§¥§¥

`l dWn iM ,dNw d`Md mzq `le§Ÿ§¨©¨¨©¨¦¤Ÿ
ghAW ,FfM dNw d`Mdl FAl mU did̈¨¨¦§©¨¨©¨¨¤¤©
zrWA l`xUi ipAn dAxd oM EMdª¥©§¥¦§¥¦§¨¥¦§©

mzcFar)`"eb(. £¨¨
éøác úa úéîBìL ìL dìòáe¯ ©§¨¤§¦©¦§¦

.`i ,ck `xwIe xtqA zxMfPd©¦§¤¤§¥¤©¦§¨
åéðéò da ïúðå ,äéä¯ozp ixvn Wi` ¨¨§¨©¨¥¨¦¦§¦¨©

.ixaC zA zinFlWA eipir¥¨¦§¦©¦§¦
äìéláe¯.lirlcM ,xaBd zFxwA ©©§¨¦§©¤¤§¦§¥
Bãéîòä¯.ixard Wi`d z` ¤¡¦¤¨¦¨¦§¦

ñðëðå øæç àeäå ,Búéaî BàéöBäå§¦¦¥§¨©§¦§©
BzLà ìò àáe úéaì¯clFp dGnE ©©¦¨©¦§¦¤©

,mW `xwIeA xMfPd lNwnd Wi`d̈¦©§©¥©¦§¨§©¦§¨¨
,"ixvn Wi` oA `Ede" mW xEn`ke§¨¨¨§¤¦¦§¦

" :mW i"WxaEFbxdW ixvOd `Ed §©¦¨©¦§¦¤£¨
."dWn¤

dìòa àeäL äøeáñk¯rnWn ¦§¨¤©§¨©§©
cFWgl oi` iM ,qpF`A dlraPW¤¦§£¨§¤¦¥©£
ixvnl lrAYW zixar dX`A§¦¨¦§¦¤¦¨¥§¦§¦

:mW `xwIe i"Wx d`x la` .DpFvxn¥§¨£¨§¥©¦©¦§¨¨
aEzMd DnqxRW l`xUi lW ogaW"¦§¨¤¦§¨¥¤¦§§¨©¨

dzid DCal `idW xnFl ,FfldpFf." §©¤¦§©¨¨§¨¨
:dX`d lW DnWA WxFC mW KWndaE©¤§¥¨¥¦§¨¤¨¦¨
,Klr mlW dhRhR zedC ± zinFlW"§¦©£©©§§¨§¨£¨
zhRhtn ,oFkilr mlW ,Klr mlW§¨£¨§¨£¥§©§¤¤
zA .lMd mFlWA zl`FW mixacA¦§¨¦¤¤¦§©Ÿ©
lM mr zxAcn dzid zipxAC ± ixaC¦§¦©§¨¦¨§¨§©¤¤¦¨

Kkitl ,mc`dlwlwodW d`xPke ." ¨¨§¦¨¦§§¨§©¦§¤¤¥
.zFwElg zFWxcn¦§¨£

,øáca Lébøäå Búéáì Léàä øæçå§¨©¨¦§¥§¦§¦©¨¨
,øáca LébøäL éøöî BúBà äàøLëe§¤¨¨¦§¦¤¦§¦©¨¨

íBiä ìk eäãBøå eäkî äéä¯cnFl ¨¨©¥§¥¨©¥
deFd oFWlA "dMn" oFWNn oM)likyn ¥¦§©¤¦§¤

cecl(.ai dxez

(ai)äëå äk ïôiåäNò äî äàø Y ©¦¤Ÿ¨Ÿ¨¨¤¨¨
úéaa Bì¯WcTd gExA)h 'iq `negpz(. ©©¦§©©Ÿ¤

äãOa Bì äNò äîe¯,oM `l m`W ¤¨¨©¨¤¤¦Ÿ¥
rnWOn ,il dOl "dke dk otIe"©¦¤Ÿ¨Ÿ¨¨¦¦©§©
rcFi ipi` ,"Wi` oi` iM `xIe" xn`PW¤¤¡©©©§¦¥¦¥¦¥©

?dke dM dpRW)m"`x(.,"dke dM" Edfe ¤¨¨Ÿ¨Ÿ§¤Ÿ¨Ÿ
dcVaE ziAA)dcya x`a(KxvEdX dnE . ©©¦©¨¤©¤§©

oeiMW ,xnFl Wi ,mdipW z` xiMfdl§©§¦¤§¥¤¥©¤¥¨
dWn oiad ,ziAA Fl dUr dn d`xW¤¨¨¤¨¨©©¦¥¦¤
`N` ,d`Md mzq Dpi` d`MddW¤©©¨¨¥¨§¨©¨¨¤¨



מה zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ãìiä ìcâiåïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּובלׁשֹון ּכתרּגּומֹו: מחלבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו, א)עברי ׁשאינֹו(יהושע אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש כב)מּמחּברת ב ׁשאּלּו(שמואל רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשב  ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, ג)– אּלא (זכריה אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבהם  לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻמּגזרת 

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא .ּפעלּתי, ְְְִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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.dxrpNn zEfixfE gM xzFih dxez ¥Ÿ©§¦¦§©£¨
(h)éëéìéääî äòãé àìå äàaðúð Y ¥¦¦¦§©§¨§Ÿ¨§¨©

éëélL éä :äàaðúp¯KiNW Kil ixd ¦§©§¨¥¤¦¦£¥¦¤¦
)my dheq i"yx(dzid ,FrnWnM m` iM .¦¦§©§¨¨§¨

`idW s`e .ikilFd :xnFl dkixv§¦¨©¦¦§©¤¦
`idW d`xPM ,zixvn oFWlA dxAC¦§¨§¨¦§¦©¦§¤¤¦

df oipr lr dxFOd oFWl dxn`)x`a ¨§¨¨©¤©¦§¨¤
dcya(.i dxez

(i)eäúéLî,"dzìçL" :Bîebøúk Y §¦¦§©§§©§¥
ì àeäìa äàöBä ïBL:énøà ïBL §¨¨¦§£©¦

"àáìçî àúéðéa ìçLîk"¯zFkxA §¦§©¦¦¨¥£¨¨§¨
algd KFYn xrU znip KWFnM .` ,g§¥¦©¥¨¦¤¨¨

)my i"yx(.
ìáeì ,"eäúéLî" :éøáò ïBLïBL ¦§¦§¦§¦¦§

"Leîé àì" Bîk ,åéúBøéñä¯rWFdi £¦¦§Ÿ¨§ª©
.g ,`

"eLî àì"¯.cn ,ci xAcOA Ÿ¨©¦§¨
íçðî Bøaç Ck¯jxr=) zxAgnA( ¨¦§§©¥§©§¤¤

."yn"
"Lî" úøaçnî BðéàL ,øîBà éðàå©£¦¥¤¥¦©§¤¤¨

ìe ,"äLî" úøæbî àlà ,"Leîé"åïBL §¨¤¨¦¦§©¨¨§
íénî éðLîé" ïëå ,àeä äàöBä¨¨§¥©§¥¦¦©¦

"íéaø¯miNdY .fi ,ak a l`EnW ©¦§¥§¦¦
on iM" FnM ,d`vFd oFWl .fi ,gi§¨¨§¦¦

"EdziWn miOd)my i"yx(. ©©¦§¦¦
ïëzé àì ,"Lî" úøaçnî äéä elàL¤¦¨¨¦©§¤¤¨Ÿ¦¨¥
àlà ,"eäúéLî" øîBì©§¦¦¤¨

ïî :øîàé øLàk ,"eäéúBLéîä"£¦¦©£¤Ÿ©¦
Y "áL" ïîe ,"éúBîé÷ä" Y "í÷"¨£¦¦¦¨
."éúBàéáä" Y "àa" ïîe ,"éúBáéLä"£¦¦¦¨£¦¦

Bà¯.xnFl Kixv did̈¨¨¦©
"eäézLî"¯ENi`e ,lw oFWlA ©§¦§¨©§¦

lirtd oFWlA `Ed "EdizFWind"£¦¦¦§¦§¦
)`"eb(.

ìáà "õøàä ïBò úà ézLîe" Bîk§©§¦¤£¨¨¤£¨
äáz úøæbî àlà Bðéà ,"éúéLî"¨¦¦¥¤¨¦¦§©¥¨
óBña à"äa ãqéî dlL ìòtL¤Ÿ©¤¨§ª¨§¥§
,"äNò" ,"äða" ,"äLî" ïBâk ,äázä©¥¨§¨¨¨¨¨¨
íäa øîBì àáiLk ,"äðt" ,"äeö"¦¨¨¨§¤¨Ÿ©¨¤
,à"ä íB÷îa ã"eéä àáz ,ézìòẗ©§¦¨Ÿ©¦§¥
,"éúéðt" ,"éúéða" ,"éúéNò" Bîk§¨¦¦¨¦¦¨¦¦

."éúéeö"¯:mW i"WxaE .h ,b dixkf ¦¦¦§©§¨§©¦¨
."izFxiqde"`i dxez ©£¦¦

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

ß zah e"h iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«
i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑ והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו Ì˙Ï·Òa.לגדּלה, ‡¯iÂ∑(רבה עליהם (בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו ‡LÈ.נתן ְְִִֵֶַַָָֹֻ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒ
È¯ˆÓ∑(רבה היה,(שמות מּקרֹות נֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתם ממּנה ‡LÈ.הּגבר ‰kÓ ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆ƒ
È¯·Ú∑ּבמלקהּו ׁשלֹומית ׁשל ּובעלּה היה,ורֹודהּו, ּדברי מּביתֹו,ת והֹוציאֹו העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ƒ¿ƒְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אׁשּתֹו על ּובא לּבית ונכנס חזר ּוכׁשראה והּוא ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ׁשהרּגיׁש מצרי .אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»
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zenyמו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®

:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑,הם ואבירם הּמן ּדתן מן ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.ׁשהֹותירּו ‰nÏ∑ אףֿעלּֿפי ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִַַ
רׁשע  נקרא הּכהּו, יד ׁשּלא .ּכמֹותרׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 5 'nr `"lg y"ewl t"r)

mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

::::רערערערע תתתתּכּכּכּכהההה ללללּמּמּמּמהההה לרלרלרלרׁשׁשׁשׁשעעעע יג)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ב, ַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יד". ּבהרמת רׁשע נקרא הּכהּו ׁשּלא אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּופרׁש

הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש
ְֵֶַההסּבר:

קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו קידושין)ּתכלית סוף וברייתא את (משנה יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ב)ידֹו כח, – פכ"ג ּבּיד (תניא הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. וכיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּמקֹום. ּכלּפי חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהיטיב

את  הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ׁשעדין (אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוכיון
ּבהגּבהה. ּכבר מתחיל הקּב"ה ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל הּבריאה ּכּונת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּתכלית

(ãé)eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½
éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà éðâøäìä©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiå©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ÔÈ¯·bיג  ÔÈ¯z ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»
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zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: אינם ּכפׁשּוטֹו. ׁשּמא מעּתה אמר: «ƒ»…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. ְְִִֵָ»≈««»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבעבֹודת  נרּדים להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל לכיׂשראל ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el zegiy ihewl)

ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשראהראהראהראה עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו יד)ּדּדּדּדלטלטלטלטֹוֹוֹוֹורין רין רין רין ּדּדּדּדאגאגאגאג ב, ׁשּירא (רש"י מקרא, ׁשל ּבפׁשּוט ֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע  לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלנפׁשֹו
לכן  להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּתֹורה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש להּגאל.ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהמביא ראּויין אינם ׁשּמא - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr e"lg y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יד)ווווּיּיּיּייראיראיראירא (ב, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע אכן ואמר חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויׁש

להרגֹו, ּובּקׁש למימר ּפרעה ליּה לא?והוה ותּו ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ והּבחּור (ב"ר ׁשּבאבֹות הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ׁשני ראּובן ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
כּו'". נתירא ּולבּסֹוף עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנביאים

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ועֹוד)ונחלקּו ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבה' ׁשהּבּטחֹון ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ּבפעל,וכן ב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון
הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ׁשל יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל

" הּדברים משה"להמׁש את להרג לברח.ויבּקש נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ּבֹוטח היה אם ּכי ," ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `"lg y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFr `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּייראיראיראירא ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ליגאל ראּויים אינם ׁשּמא מעּתה אמר ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ובפרש"י)ּדאג יד. (ב, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
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מז zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®

:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑,הם ואבירם הּמן ּדתן מן ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.ׁשהֹותירּו ‰nÏ∑ אףֿעלּֿפי ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִַַ
רׁשע  נקרא הּכהּו, יד ׁשּלא .ּכמֹותרׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 5 'nr `"lg y"ewl t"r)

mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

::::רערערערע תתתתּכּכּכּכהההה ללללּמּמּמּמהההה לרלרלרלרׁשׁשׁשׁשעעעע יג)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ב, ַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יד". ּבהרמת רׁשע נקרא הּכהּו ׁשּלא אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּופרׁש

הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש
ְֵֶַההסּבר:

קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו קידושין)ּתכלית סוף וברייתא את (משנה יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ב)ידֹו כח, – פכ"ג ּבּיד (תניא הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. וכיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּמקֹום. ּכלּפי חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהיטיב

את  הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ׁשעדין (אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוכיון
ּבהגּבהה. ּכבר מתחיל הקּב"ה ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל הּבריאה ּכּונת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּתכלית
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i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
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zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: אינם ּכפׁשּוטֹו. ׁשּמא מעּתה אמר: «ƒ»…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. ְְִִֵָ»≈««»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבעבֹודת  נרּדים להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל לכיׂשראל ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el zegiy ihewl)

ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשראהראהראהראה עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו יד)ּדּדּדּדלטלטלטלטֹוֹוֹוֹורין רין רין רין ּדּדּדּדאגאגאגאג ב, ׁשּירא (רש"י מקרא, ׁשל ּבפׁשּוט ֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע  לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלנפׁשֹו
לכן  להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּתֹורה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש להּגאל.ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהמביא ראּויין אינם ׁשּמא - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr e"lg y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יד)ווווּיּיּיּייראיראיראירא (ב, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע אכן ואמר חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויׁש

להרגֹו, ּובּקׁש למימר ּפרעה ליּה לא?והוה ותּו ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ והּבחּור (ב"ר ׁשּבאבֹות הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ׁשני ראּובן ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
כּו'". נתירא ּולבּסֹוף עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנביאים

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ועֹוד)ונחלקּו ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבה' ׁשהּבּטחֹון ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ּבפעל,וכן ב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון
הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ׁשל יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל

" הּדברים משה"להמׁש את להרג לברח.ויבּקש נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ּבֹוטח היה אם ּכי ," ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `"lg y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFr `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּייראיראיראירא ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ליגאל ראּויים אינם ׁשּמא מעּתה אמר ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ובפרש"י)ּדאג יד. (ב, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
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Cøt úãBáòa íécøð¯,dfA WiBcn ¦§¦©£©¤¤©§¦¨¤
oiA zixaA dxfbp dxfBdW s`W¤©¤©§¥¨¦§§¨¦§¦¥

`l ixd ,"mzF` EPre mEcare" mixzAd©§¨¦©£¨§¦¨£¥Ÿ
did oM m`e ,"KxR zcFar" mW dxMfp¦§§¨¨£©¤¤§¦¥¨¨
KM lM miCxp zFidl mdl mxB dn DnŸ¥©©¨©¨¤¦§¦§¦¨¨

)cec ixac(`tEB dGW ,xnFl Wi zEhWtaE .§©§¥©¤¤¨
zxfB mdilr dxfbp dOl :Fzl`W dzid̈§¨§¥¨¨¨¦§§¨£¥¤§¥©
mB zllFMd "mzF` EPre mEcare"©£¨§¦¨©¤¤©

.KxR zcFar£©¤¤
ìáà¯i"Wx d`x ,"ok`" WExiR Edf £¨¤¥¨¥§¥©¦

.c ,bp dirWi§©§¨
éðà äàBø¯."rcFp" WExiR Edf ¤£¦¤¥©

Cëì íééeàø íäL¯WIW llbA ¤¥§¦§¨¦§©¤¥
.mcFTd WxcOM ,oixFhlC mdipiA¥¥¤¥¨¦©¦§¨©¥
wx) `l Kkl miE`x mdW xnFl Kixve( §¨¦©¤¥§¦§¨Ÿ©

xTirA) `N` ,WpFr xFzA(icM §¤¤¨§¦¨§¥
lFcgl mdl mFxbi dWTd cEArXdW¤©¦§©¨¤¦§¨¤©£
KkaE ,zEpiWlnE rxd oFWl xAcNn¦§©¥¨¨¨©§¦§¨

dNE`bl mzF` xiWki)iaxd(.eh dxez ©§¦¨¦§¨



zenyמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ובכ"מ)לכאֹורה כט. יד, בשלח ּגם (מכילתא יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ׁשּבגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני חטאעבֹודה־זרה ּכל ואם מּמצרים, נגאלּו כן ואף־על־ּפי הּגאּולה,עבֹודה־זרה , את עּכב לא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
יעּכב? לׁשֹון־הרע עֹון ְְֵַַַַָָמּדּוע

עּכב  לׁשֹון־הרע ׁשעֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו אם אף ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ׁשבוּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
רחמנא־ליצלן. ּגאּולה ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא

ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה ידי ועל יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ד,ּכלֹומר: (ואתחנן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
היה לד) ועם, ּגֹוי ּבגדר ּדנעׂשּו והא אחת, מּמׁשּפחה רּבים אנׁשים קּבּוץ רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"לבֹוא

מצרים. יציאת ְְְִִִֵַַּבעת
ׁשּיחּול  אפׁשר אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה הּלבבֹות, לפרּוד ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל

ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבחירת ּגדר עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר אפׁשר עליהם יׂשראל ּבני ין  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
יׂשראל. ּגאּלת ְְְִִֵַָֻלהיֹות

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ÔÈ„Óּבֹו ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם נתעּכב ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑ הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב .למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…

:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)äòøt òîLiåìä íä YeðéL ©¦§©©§Ÿ¥¦§¦
åéìò¯dYr `N` rnW `NW dGn ¨¨¦¤¤Ÿ¨©¤¨©¨

ozC mr dWn lW xERiQd ixg`l§©£¥©¦¤¤¦¨¨
lW dUrOd mFiA ok iptl `le ,mxia`e©£¦¨§Ÿ¦§¥¥§©©£¤¤

lFnz`)`"eb(iM" :hi ,c oOwl mB d`xE . ¤§§¥©§©¨¦
z` miWTand miWp`d lM Ezn¥¨¨£¨¦©§©§¦¤
oke ."mxia`e ozC" :mW i"WxaE ,"LWtp©§¤§©¦¨¨¨©£¦¨§¥
iWwanA" :` ,d dxf dcFar i"WxA§©¦£¨¨¨¦§©§¥

FWtpEpiWldW mixar mzF` Epid .. ©§©§¨¦§¦¤¦§¦
."eilr̈¨

äLî úà âøäì LwáéåBøñî Y ©§©¥©£Ÿ¤Ÿ¤§¨
øðéèñB÷ì¯oiC xfB rEviA lr dPEnnd §§¦¨©§¤©¦©§©¦

.zen̈¤
áøçä Ba äèìL àìå ,Bâøäì¯m` iM §¨§§Ÿ¨§¨©¤¤¦¦

,lrFtA Fbxdl drxRn rpO dn ,oM `lŸ¥©¨©¦©§Ÿ§¨§§©
dWOW ipRn Fbxd `NW xnFl oi`e§¥©¤Ÿ£¨¦§¥¤¤
rnWn aEzMd oFWNn iM ,gxÄ©¦¦§©¨©§©
,dWn z` bFxdl WTiA dNigYW¤§¦¨¦¥©£¤¤
`N` FciA xaM did dWOW xnFlM§©¤¤¨¨§¨§¨¤¨
KMÎxg` wxe ,Fbxdl FciA dzlr `NW¤Ÿ¨§¨§¨§¨§§©©©¨

:`i ,c oOwl i"Wx d`xE ."dWn gxaIe"©¦§©¤§¥©¦§©¨
iptl oFCp ziidWM xAcl LcOl in"¦¦¤§§©¥§¤¨¦¨¦¦§¥
mN` drxR dUr in .. ixvOd lr drxt©§Ÿ©©¦§¦¦¨¨©§Ÿ¦¥
z`e ,Lzbixd zevnA uO`zp `NW¤Ÿ¦§©¥§¦§©£¦¨§§¤
FzFEvA ErnW `NW miWxg eizxWn§¨§¨¥§¦¤Ÿ¨§§©
in mibxFdd oixFhlwRq`le ,Lilr̈¤§¨¦§¨©§¦©§¦¦
on YgxAWM E`x `NW ,mixer m`Ur£¨¨¦§¦¤Ÿ¨§¤¨©§¨¦

."Yhlnpe dOiAd©¦¨§¦§©§¨
äLî øîàL àeä¯.c ,gi oOwl ¤¨©Ÿ¤§©¨

"äòøt áøçî éðìviå"¯ozC ENBWM ©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ§¤¦¨¨
bFxdl WTaE ixvOd xaC lr mxia`e©£¦¨©§©©¦§¦¦¥©£
lW cEOrM Fx`Ev dUrp ,dWn z ¤̀¤©£¨©¨§©¤

WiW)my i"yx(. ©¦
ïéãî õøàa áLiå¯ciÎiazM dOkA ©¥¤§¤¤¦§¨§©¨¦§¥¨

.df xEAC miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¦¤
íL ákòúð¯.daMr oFWNn daiWi ¦§©¥¨§¦¨¦§©¨¨

.x`Azp mWe c ,ai `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨§¨¦§¨¥
"á÷òé áLiå" Bîk¯.` ,fl ziW`xA §©¥¤©£Ÿ§¥¦
øàaä ìò áLiåì YäáéLé ïBL¯ ©¥¤©©§¥§§¦¨
.daMr oFWl `le§Ÿ§©¨¨

ìò Bâeeæ Bì âecæpL á÷òiî ãîì̈©¦©£Ÿ¤¦§©¥¦©
øàaä¯lr zaWl Fl dn ,oM `l m`W ©§¥¤¦Ÿ¥©¨¤¤©
x`Ad)m"`x(mW aWi awrIW s`e . ©§¥§©¤©£Ÿ¨©¨

aB`e ,mirFxd mr didW dUrn zngn¥£©©£¤¤¨¨¦¨¦§©©
aWi dWn ENi`e ,FbEEif mW Fl oOCfp KM̈¦§©¥¨¦§¦¤¨©
Edf ,bEEiGd mWl dNigYkl x`Ad lr©©§¥§©§¦¨§¥©¦¤
lr awri lW bEEiGd FYrcNW mEXn¦¤§©§©¦¤©£Ÿ©
`N` ,dxwn KxcA mzq did `l x`Ad©§¥Ÿ¨¨§¨§¤¤¦§¤¤¨

x`Ad lr aWIW llbA)`"eb d`x(.fh dxez ¦§©¤¨©©©§¥
(fh)ïéãî ïäëìeïäaL áø Y¯xU §Ÿ¥¦§¨©¤¨¤©

oFWNn `EdW xnFlM .mdAW lFcbe§¨¤¨¤§©¤¦§
dxf dcFarl zxWn oFWNn `le ,dNEcB§¨§Ÿ¦§§¨¥©£¨¨¨

)hi ,ai aei` i"yx mb d`xe .ak ,fn ziy`xa i"yx(.
.d`Ad dxrdA d`xE§¥©¤¨¨©¨¨

äøæ-äãBáòî Bì Løôe¯,oM `l m`W ¨©¥£¨¨¨¤¦Ÿ¥
,eizFpAn dX` `UFp dWn did `lŸ¨¨¤¥¦¨¦§¨
.eizFpA z` miWxbn did `l mirFxde§¨¦Ÿ¨¨§¨§¦¤§¨
lr "oicn odM" `xwPW xnFl oi` okle§¨¥¥©¤¦§¨Ÿ¥¦§¨©
oeiMW ,dxfÎdcFarl odkn didW mW¥¤¨¨§©¥©£¨¨¨¤¥¨
ÎdcFarn Fl WxitE daEWY dUrW¤¨¨§¨¥¥¥£¨

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³̈¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©
:íBiä àa ïzøäî¦«©§¤¬−Ÿ©«

(èé)-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã äìc̈³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

ההההּצּצּצּצילנילנילנילנּוּוּוּו מצרימצרימצרימצרי יט)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ב, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
החֹומֹות, ּבין ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו יעקב לירידת ּוׁשלׁשים הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹמׁשה,

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ּתבת ׁשל הראׁשֹונה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ּבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיתה
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז  זה ּדבר מׁשה. על־ידי נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחר

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

(ë)-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä̈¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ֶָ
מּכם, אחת אֹוכל"יּׂשא הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת .ּכמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּברׁשּותֹו ּכיֿאם מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר ". ."הֹואלּתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Fl `xwi aEzMdW xnFl dWw ,dxf̈¨¨¤©¤©¨¦§¨
xard lr "oicn odM")m"`x(. Ÿ¥¦§¨©¤¨¨

.íìöàî eäecðåíéèäøä úàúà Y §¦¥¤§¨¤¨§¨¦¤
úBéeNòä íénä úöeøî úBëøa§¥§©©©¦¨£

õøàa¯,l ziW`xA i"Wx d`xE ¨¨¤§¥©¦§¥¦
.glfi dxez

(fi)íeLøâéåéecpä éðtî Y¯m`W ©§¨§¦§¥©¦¤¦
z` miWxbn mirFxd Eid `l ,oM `lŸ¥Ÿ¨¨¦§¨§¦¤

eizFpA)al ,` x"eny(.gi dxez §¨
(k)ïzáæò äf änìàeäL Ba øékä Y ¨¨¤£©§¤¦¦¤

á÷òé ìL Bòøfî¯dG dOl" xn` okle ¦©§¤©£Ÿ§¨¥¨©¨¨¤
`EdW oYxn` oY` ,"Wi`d z` oYafr£©§¤¤¨¦©¤£©§¤¤
xg` Wi` `N` Fpi` ,"ixvn Wi`"¦¦§¦¥¤¨¦©¥

awri lW FrxGn)yeal(i"Wx d`x la` . ¦©§¤©£Ÿ£¨§¥©¦
,FxziA xn`P dn E`x" :` ,`i zldwŸ¤¤§©¤¡©§¦§

`EdW xEaqe ,mgl lk`ie Fl o`xw¦§¤§Ÿ©¨¤§¨¤
."cFr EP`xi `le ixvn¦§¦§Ÿ¦§¤

Búàø÷ì íéìBò íénäL¯i"Wx d`x ¤©©¦¦¦§¨§¥©¦
,`k mW i"Wx mB d`xE .i ,fn ziW`xA§¥¦§¥©©¦¨

mdxa` iAB) l(iAB) fi ,ck mW . ©¥©§¨¨¨©¥
dwax(Fl ExRq KMW xnFl Kixve . ¦§¨§¨¦©¤¨¦§

zFaizA fOExn dGW xnFl Wie ,eizFpA§¨§¥©¤¤§¨§¥
wx dWn dxF`kNW ,"Epl dlc dlC"¨Ÿ¨¨¨¤¦§¨¤©
zNErR z` la` ,o`Sd z` dwWd¦§¨¤©Ÿ£¨¤§©
dplcYe" aEzMW FnM ,EUr od dIlCd©§¦¨¥¨§¤¨©¦§¤¨
dlc dlC" Exn` dOle ,"dp`NnYe©§©¤¨§¨¨¨§¨Ÿ¨¨
miOdW dfA xnFl ozpEM `N` ,"Epl̈¤¨©¨¨¨©¨¤¤©©¦
z` odilr lwd dfe ,Fz`xwl Elr̈¦§¨§¤¥¥£¥¤¤

.dIlCd zNErR§©©§¦¨
íçì ìëàéåíkî úçà àOé ànL Y §Ÿ©¨¤¤¨¦¨©©¦¤

¯`N` ,"mgl lFk`l" xn` `NW dGn¦¤¤Ÿ¨©¤¡¨¤¤¨
sqFp oipr EdGW rnWn ,"mgl lk`ie"§Ÿ©¤¤©§©¤¤¦§¨¨
`aIW Fl dp`xwYW EpidC ,"Fl o`xw"l§¦§¤§©§¤¦§¨¨¤¨Ÿ
,"mgl lk`i"W dAiq didY z`fe ,ziAl©©¦§Ÿ¦§¤¦¨¤Ÿ©¤¤
oMn zg` `Vil dSxzi `OW xnFlM§©¤¨¦§©¤¦¨©©¦¤

)dcya x`a(xn` KM mEXOW xWt`e .§¤§¨¤¦¨¨©
wx glW `le ,"Fl o`xw" eizFpA lkl§¨§¨¦§¤§Ÿ¨©©
`vnY odn zg` ilE`W icM ,odn zg ©̀©¥¤§¥¤©©©¥¤¦§¨

.eipirA og¥§¥¨
øîà zàc äîk¯.e ,hl ziW`xA §¨§©§¨©§¥¦

"ìëBà àeä øLà íçlä íà ék"¯ ¦¦©¤¤£¤¥
dIwp oFWlA xACW `N` ,FYW` `id¦¦§¤¨¤¦¥§¨§¦¨

)my i"yx(.`k dxez

(`k)ìàBiåBîebøúk Y¯± "iavE" ©¤§©§§¦



מט zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ובכ"מ)לכאֹורה כט. יד, בשלח ּגם (מכילתא יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ׁשּבגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני חטאעבֹודה־זרה ּכל ואם מּמצרים, נגאלּו כן ואף־על־ּפי הּגאּולה,עבֹודה־זרה , את עּכב לא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
יעּכב? לׁשֹון־הרע עֹון ְְֵַַַַָָמּדּוע

עּכב  לׁשֹון־הרע ׁשעֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו אם אף ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ׁשבוּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
רחמנא־ליצלן. ּגאּולה ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא

ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה ידי ועל יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ד,ּכלֹומר: (ואתחנן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
היה לד) ועם, ּגֹוי ּבגדר ּדנעׂשּו והא אחת, מּמׁשּפחה רּבים אנׁשים קּבּוץ רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"לבֹוא

מצרים. יציאת ְְְִִִֵַַּבעת
ׁשּיחּול  אפׁשר אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה הּלבבֹות, לפרּוד ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל

ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבחירת ּגדר עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר אפׁשר עליהם יׂשראל ּבני ין  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
יׂשראל. ּגאּלת ְְְִִֵַָֻלהיֹות

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ÔÈ„Óּבֹו ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם נתעּכב ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑ הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב .למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…

:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)äòøt òîLiåìä íä YeðéL ©¦§©©§Ÿ¥¦§¦
åéìò¯dYr `N` rnW `NW dGn ¨¨¦¤¤Ÿ¨©¤¨©¨

ozC mr dWn lW xERiQd ixg`l§©£¥©¦¤¤¦¨¨
lW dUrOd mFiA ok iptl `le ,mxia`e©£¦¨§Ÿ¦§¥¥§©©£¤¤

lFnz`)`"eb(iM" :hi ,c oOwl mB d`xE . ¤§§¥©§©¨¦
z` miWTand miWp`d lM Ezn¥¨¨£¨¦©§©§¦¤
oke ."mxia`e ozC" :mW i"WxaE ,"LWtp©§¤§©¦¨¨¨©£¦¨§¥
iWwanA" :` ,d dxf dcFar i"WxA§©¦£¨¨¨¦§©§¥

FWtpEpiWldW mixar mzF` Epid .. ©§©§¨¦§¦¤¦§¦
."eilr̈¨

äLî úà âøäì LwáéåBøñî Y ©§©¥©£Ÿ¤Ÿ¤§¨
øðéèñB÷ì¯oiC xfB rEviA lr dPEnnd §§¦¨©§¤©¦©§©¦

.zen̈¤
áøçä Ba äèìL àìå ,Bâøäì¯m` iM §¨§§Ÿ¨§¨©¤¤¦¦

,lrFtA Fbxdl drxRn rpO dn ,oM `lŸ¥©¨©¦©§Ÿ§¨§§©
dWOW ipRn Fbxd `NW xnFl oi`e§¥©¤Ÿ£¨¦§¥¤¤
rnWn aEzMd oFWNn iM ,gxÄ©¦¦§©¨©§©
,dWn z` bFxdl WTiA dNigYW¤§¦¨¦¥©£¤¤
`N` FciA xaM did dWOW xnFlM§©¤¤¨¨§¨§¨¤¨
KMÎxg` wxe ,Fbxdl FciA dzlr `NW¤Ÿ¨§¨§¨§¨§§©©©¨

:`i ,c oOwl i"Wx d`xE ."dWn gxaIe"©¦§©¤§¥©¦§©¨
iptl oFCp ziidWM xAcl LcOl in"¦¦¤§§©¥§¤¨¦¨¦¦§¥
mN` drxR dUr in .. ixvOd lr drxt©§Ÿ©©¦§¦¦¨¨©§Ÿ¦¥
z`e ,Lzbixd zevnA uO`zp `NW¤Ÿ¦§©¥§¦§©£¦¨§§¤
FzFEvA ErnW `NW miWxg eizxWn§¨§¨¥§¦¤Ÿ¨§§©
in mibxFdd oixFhlwRq`le ,Lilr̈¤§¨¦§¨©§¦©§¦¦
on YgxAWM E`x `NW ,mixer m`Ur£¨¨¦§¦¤Ÿ¨§¤¨©§¨¦

."Yhlnpe dOiAd©¦¨§¦§©§¨
äLî øîàL àeä¯.c ,gi oOwl ¤¨©Ÿ¤§©¨

"äòøt áøçî éðìviå"¯ozC ENBWM ©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ§¤¦¨¨
bFxdl WTaE ixvOd xaC lr mxia`e©£¦¨©§©©¦§¦¦¥©£
lW cEOrM Fx`Ev dUrp ,dWn z ¤̀¤©£¨©¨§©¤

WiW)my i"yx(. ©¦
ïéãî õøàa áLiå¯ciÎiazM dOkA ©¥¤§¤¤¦§¨§©¨¦§¥¨

.df xEAC miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¦¤
íL ákòúð¯.daMr oFWNn daiWi ¦§©¥¨§¦¨¦§©¨¨

.x`Azp mWe c ,ai `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨§¨¦§¨¥
"á÷òé áLiå" Bîk¯.` ,fl ziW`xA §©¥¤©£Ÿ§¥¦
øàaä ìò áLiåì YäáéLé ïBL¯ ©¥¤©©§¥§§¦¨
.daMr oFWl `le§Ÿ§©¨¨

ìò Bâeeæ Bì âecæpL á÷òiî ãîì̈©¦©£Ÿ¤¦§©¥¦©
øàaä¯lr zaWl Fl dn ,oM `l m`W ©§¥¤¦Ÿ¥©¨¤¤©
x`Ad)m"`x(mW aWi awrIW s`e . ©§¥§©¤©£Ÿ¨©¨

aB`e ,mirFxd mr didW dUrn zngn¥£©©£¤¤¨¨¦¨¦§©©
aWi dWn ENi`e ,FbEEif mW Fl oOCfp KM̈¦§©¥¨¦§¦¤¨©
Edf ,bEEiGd mWl dNigYkl x`Ad lr©©§¥§©§¦¨§¥©¦¤
lr awri lW bEEiGd FYrcNW mEXn¦¤§©§©¦¤©£Ÿ©
`N` ,dxwn KxcA mzq did `l x`Ad©§¥Ÿ¨¨§¨§¤¤¦§¤¤¨

x`Ad lr aWIW llbA)`"eb d`x(.fh dxez ¦§©¤¨©©©§¥
(fh)ïéãî ïäëìeïäaL áø Y¯xU §Ÿ¥¦§¨©¤¨¤©

oFWNn `EdW xnFlM .mdAW lFcbe§¨¤¨¤§©¤¦§
dxf dcFarl zxWn oFWNn `le ,dNEcB§¨§Ÿ¦§§¨¥©£¨¨¨

)hi ,ai aei` i"yx mb d`xe .ak ,fn ziy`xa i"yx(.
.d`Ad dxrdA d`xE§¥©¤¨¨©¨¨

äøæ-äãBáòî Bì Løôe¯,oM `l m`W ¨©¥£¨¨¨¤¦Ÿ¥
,eizFpAn dX` `UFp dWn did `lŸ¨¨¤¥¦¨¦§¨
.eizFpA z` miWxbn did `l mirFxde§¨¦Ÿ¨¨§¨§¦¤§¨
lr "oicn odM" `xwPW xnFl oi` okle§¨¥¥©¤¦§¨Ÿ¥¦§¨©
oeiMW ,dxfÎdcFarl odkn didW mW¥¤¨¨§©¥©£¨¨¨¤¥¨
ÎdcFarn Fl WxitE daEWY dUrW¤¨¨§¨¥¥¥£¨

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³̈¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©
:íBiä àa ïzøäî¦«©§¤¬−Ÿ©«

(èé)-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã äìc̈³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

ההההּצּצּצּצילנילנילנילנּוּוּוּו מצרימצרימצרימצרי יט)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ב, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
החֹומֹות, ּבין ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו יעקב לירידת ּוׁשלׁשים הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹמׁשה,

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ּתבת ׁשל הראׁשֹונה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ּבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיתה
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז  זה ּדבר מׁשה. על־ידי נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחר

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

(ë)-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä̈¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ֶָ
מּכם, אחת אֹוכל"יּׂשא הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת .ּכמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּברׁשּותֹו ּכיֿאם מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר ". ."הֹואלּתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Fl `xwi aEzMdW xnFl dWw ,dxf̈¨¨¤©¤©¨¦§¨
xard lr "oicn odM")m"`x(. Ÿ¥¦§¨©¤¨¨

.íìöàî eäecðåíéèäøä úàúà Y §¦¥¤§¨¤¨§¨¦¤
úBéeNòä íénä úöeøî úBëøa§¥§©©©¦¨£

õøàa¯,l ziW`xA i"Wx d`xE ¨¨¤§¥©¦§¥¦
.glfi dxez

(fi)íeLøâéåéecpä éðtî Y¯m`W ©§¨§¦§¥©¦¤¦
z` miWxbn mirFxd Eid `l ,oM `lŸ¥Ÿ¨¨¦§¨§¦¤

eizFpA)al ,` x"eny(.gi dxez §¨
(k)ïzáæò äf änìàeäL Ba øékä Y ¨¨¤£©§¤¦¦¤

á÷òé ìL Bòøfî¯dG dOl" xn` okle ¦©§¤©£Ÿ§¨¥¨©¨¨¤
`EdW oYxn` oY` ,"Wi`d z` oYafr£©§¤¤¨¦©¤£©§¤¤
xg` Wi` `N` Fpi` ,"ixvn Wi`"¦¦§¦¥¤¨¦©¥

awri lW FrxGn)yeal(i"Wx d`x la` . ¦©§¤©£Ÿ£¨§¥©¦
,FxziA xn`P dn E`x" :` ,`i zldwŸ¤¤§©¤¡©§¦§

`EdW xEaqe ,mgl lk`ie Fl o`xw¦§¤§Ÿ©¨¤§¨¤
."cFr EP`xi `le ixvn¦§¦§Ÿ¦§¤

Búàø÷ì íéìBò íénäL¯i"Wx d`x ¤©©¦¦¦§¨§¥©¦
,`k mW i"Wx mB d`xE .i ,fn ziW`xA§¥¦§¥©©¦¨

mdxa` iAB) l(iAB) fi ,ck mW . ©¥©§¨¨¨©¥
dwax(Fl ExRq KMW xnFl Kixve . ¦§¨§¨¦©¤¨¦§

zFaizA fOExn dGW xnFl Wie ,eizFpA§¨§¥©¤¤§¨§¥
wx dWn dxF`kNW ,"Epl dlc dlC"¨Ÿ¨¨¨¤¦§¨¤©
zNErR z` la` ,o`Sd z` dwWd¦§¨¤©Ÿ£¨¤§©
dplcYe" aEzMW FnM ,EUr od dIlCd©§¦¨¥¨§¤¨©¦§¤¨
dlc dlC" Exn` dOle ,"dp`NnYe©§©¤¨§¨¨¨§¨Ÿ¨¨
miOdW dfA xnFl ozpEM `N` ,"Epl̈¤¨©¨¨¨©¨¤¤©©¦
z` odilr lwd dfe ,Fz`xwl Elr̈¦§¨§¤¥¥£¥¤¤

.dIlCd zNErR§©©§¦¨
íçì ìëàéåíkî úçà àOé ànL Y §Ÿ©¨¤¤¨¦¨©©¦¤

¯`N` ,"mgl lFk`l" xn` `NW dGn¦¤¤Ÿ¨©¤¡¨¤¤¨
sqFp oipr EdGW rnWn ,"mgl lk`ie"§Ÿ©¤¤©§©¤¤¦§¨¨
`aIW Fl dp`xwYW EpidC ,"Fl o`xw"l§¦§¤§©§¤¦§¨¨¤¨Ÿ
,"mgl lk`i"W dAiq didY z`fe ,ziAl©©¦§Ÿ¦§¤¦¨¤Ÿ©¤¤
oMn zg` `Vil dSxzi `OW xnFlM§©¤¨¦§©¤¦¨©©¦¤

)dcya x`a(xn` KM mEXOW xWt`e .§¤§¨¤¦¨¨©
wx glW `le ,"Fl o`xw" eizFpA lkl§¨§¨¦§¤§Ÿ¨©©
`vnY odn zg` ilE`W icM ,odn zg ©̀©¥¤§¥¤©©©¥¤¦§¨

.eipirA og¥§¥¨
øîà zàc äîk¯.e ,hl ziW`xA §¨§©§¨©§¥¦

"ìëBà àeä øLà íçlä íà ék"¯ ¦¦©¤¤£¤¥
dIwp oFWlA xACW `N` ,FYW` `id¦¦§¤¨¤¦¥§¨§¦¨

)my i"yx(.`k dxez

(`k)ìàBiåBîebøúk Y¯± "iavE" ©¤§©§§¦



zenyנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà íúòåL©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑,לתׁשּועה יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ÌÈ¯ˆÓ.ּומׁשה CÏÓ ˙ÓiÂ∑ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»»∆∆ƒ¿«ƒ
רבה) ּבדמם נצטרע (שמות ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט .והיה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
-úà:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa ¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.dvxe§¨¨
"ïéìå àð ìàBä" :Bì äîBãå¯mihtFW §¤¤¨§¦§¦

.e ,hi
"eðìàBä eìå"¯i"Wx d`xE .f ,f rWFdi §©§§ª©§¥©¦

."'ek Epklnp i`eld" :mẄ©§©¦§©§
"øaãì ézìàBä"¯.`l ,gi ziW`xA ©§¦§©¥§¥¦

"dWn l`FIe" FnM ,izivx)my i"yx(. ¨¦¦§©¤¤
.fk wEqR mW d`xE§¥¨¨

BLøãîe¯itl iM .bl ,` dAx zFnW ¦§¨§©¨¦§¦
z` dWn aWIe" xnFl iC did FhEWt§¨¨©©©¥¤¤¤
"l`FIe" Fxn`A siqFO dnE ,"Wi`d̈¦©¦§¨§©¤

)cecl likyn(.
ìäìà ïBL¯` l`EnW i"Wx mB d`x §¨¨§¥©©¦§¥

:ck ,ci mW ."rAWp ± 'd li`Fd" :ak ,ai¦¦§©¨
."dl` oFWl ± [mrd z` lE`W] l`FIe"©¤¨¤¨¨§¨¨

mXW `N`lE`XW FWExiRriAWdz` ¤¨¤¨¥¤¨¦§¦©¤
lirtd oFWl) mrd(FWExiR o`M ENi`e , ¨¨§¦§¦§¦¨¥

dWOWrAWpxWt` ilE`e .Fxzil ¤¤¦§©§¦§§©¤§¨
dWOW o`M mB WxtlriAWdz` §¨¥©¨¤¤¦§¦©¤

.Fxzil Fnvr©§§¦§
Bì òaLð¯.. dWn l`FIe" WExiR Edf ¦§©¤¥©¤¤

."Wi`d z ¤̀¨¦
BúeLøa íà-ék ïéãnî æeæé àlL¯ ¤Ÿ¨¦¦§¨¦¦¦§

d`xE ."Wi`d z` zaWl" WExiR Edfe§¤¥¨¤¤¤¨¦§¥

lW FhEWtM F`iaOW gi ,c oOwl i"Wx©¦§©¨¤§¦¦§¤
.`xwnak dxez ¦§¨
(bk))íää íéaøä íéîiá éäéåY ©§¦©¨¦¨©¦¨¥

Cìî úîiå" ,ïéãîa øb äLî äéäL¤¨¨Ÿ¤¨§¦§¨©¨¨¤¤
.äòeLúì ìàøNé eëøöäå ,"íéøöî¦§©¦§ª§§¦§¨¥¦§¨

"'åâå äòø äéä äLîe"¯.` ,b oOwl Ÿ¤¨¨Ÿ¤§©¨
eëîñð Cëìe ,Bãé ìò äòeLz úàáe¨§¨©¨§¨¦§§

ïLé é"Løa .eìlä úBiLøt(.-dOkA ¨¨¦©¨§©¦¨¨§©¨
miqxFB `l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ§¦

.df rhw¤©¤
íéøöî Cìî úîiåòøèöð Y¯ ©¨¨¤¤¦§©¦¦§¨©
znM aEWg rxFvOde)mb d`xe .cl ,` x"eny §©§¨¨§¥

ai ,ai xacna i"yx(`l ,FhEWtM zn m`W .¤¦¥¦§Ÿ
Ol oaEnEwrfe Egp`p d)`"eb(. ¨¨¨¤¤§§¨£

õçBøå ìàøNé úB÷Bðéz èçBL äéäå§¨¨¥¦¦§¨¥§¥
íîãa¯,mixvn inEhxg zvrA §¨¨©£©©§¥¦§©¦

FliaWA d`Etx `idW mxn`A),` x"eny §¨§¨¤¦§¨¦§¦
cl(.,"dcFard on" Wxtl Wi df itlE§¦¤¥§¨¥¦¨£¨

l`xUi zFwFpiY zhigW zcFarn¥£©§¦©¦¦§¨¥
d`xPke .mncA KlOd zvigxE§¦©©¤¤§¨¨§©¦§¤
,dxfÎdcFar mWl dzid dhigXdW¤©§¦¨¨§¨§¥£¨¨¨
l`xUi zFwFpiY mCW Epin`dW¤¤¡¦¤©¦¦§¨¥
`Rxn dxfÎdcFar mWl mihgWPd©¦§¨¦§¥£¨¨¨§©¥

zrxSn)dcya x`a(.ck dxez ¦¨©©

(ck)íú÷àðøéòî" ïëå .íú÷òö Y ©£¨¨©£¨¨§¥¥¦
"e÷àðé íéúî¯dizn .ai ,ck aFI` §¦¦§¨¦§¤¨

Ew`pi xir lW diaFhe [diWp`=]£¨¤¨§¤¨¤¦¦§£
oiqpF`d ozF` zngn)my i"yx(. ¥£©¨¨§¦

íäøáà úà Búéøa úàíò Y ¤§¦¤©§¨¨¦
íäøáà¯dIpXd "z`"d ,xnFlM ©§¨¨§©¨¤©§¦¨

ENi`kE ,o"iW DA xqge ."mr" DWExiR¥¨¦§¨¥¨¦§¦
mdxa` mrW FzixA z` :aEzM)m"`x(. ¨¤§¦¤¦©§¨¨

z` mbe FzixA z` xkGW `le§Ÿ¤¨©¤§¦§©¤
zxM `l oicr mdOr ixdW ,mdxa ©̀§¨¨¤£¥¦¨¤£©¦Ÿ¨©

zixA)dcya x`a(oiA zixal dpEMde . §¦§©©¨¨¦§¦¥
.mixzAddk dxez ©§¨¦

(dk)íéäìà òãiåáì íäéìò ïúð Y ©¥©¡Ÿ¦¨©£¥¤¥
¯al ozp :FWExiR "miwl` rcIe")mb d`xe ©¥©¡Ÿ¦¥¨©¥

f ,b onwl i"yx(lr Epid ,"mdilr" siqFde ,§¦£¥¤©§©
:wEqRA ok iptl mixMfPd l`xUi ipA§¥¦§¨¥©¦§¨¦¦§¥¥©¨

."l`xUi ipA z` miwl` `xIe"©©§¡Ÿ¦¤§¥¦§¨¥
åéðéò íéìòä àìå¯`xIe" WExiRd Edf §Ÿ¤§¦¥¨¤©¥©©§

"eipir milrd `le" hwpe ."miwl ¡̀Ÿ¦§¨©§Ÿ¤¡¦¥¨
milrd `l mlFrOW xnFl ,xar oFWlA¦§¨¨©¤¥¨Ÿ¤§¦
oipr Fl WCgzd dYr wxW `le ,eipir¥¨§Ÿ¤©©¨¦§©¥¦§©
."al mdilr ozp" zrMW `N` ,dI`xd̈§¦¨¤¨¤¨¥¨©£¥¤¥

d`xE.f ,b oOwl i"Wx mB` dxez §¥©©¦§©¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

ß zah f"h iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯a„n‰ ¯Á‡∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"yz zereayd bgc 'a mei zecreezd itÎlr)

!cg` icB lr Elit` xYel oi ¥̀§©¥£¦©§¦¤¨

רֹועה" היה "ּומׁשה ּבפרׁשתנּו הּפסּוק א)על רּבה'(ג, ּב'ׁשמֹות ב)איתא ב, אמרּו(פרשה ּבּצאן, אּלא הּקּב"ה ּבחנֹו לא "מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכיון  לחסית, ׁשהּגיע עד אחריו ורץ ּגדי, מּמּנּו ּברח ּבּמדּבר, יתרֹו ׁשל צאנֹו רֹועה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹותינּו
ׁשרץ  יֹודע הייתי לא אני אמר אצלֹו, מׁשה ׁשהּגיע ּכיון לׁשּתֹות, הּגדי ועמד מים, ׁשל ּברכה לֹו נזּדּמנה לחסית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהּגיע
חּיי ּכ ּבׂשר־ודם, ׁשל צאנֹו לנהג רחמים ל יׁש הּקּב"ה אמר .מהּל והיה ּכתפֹו, על הרּכיבֹו אּתה. עיף צמא, מּפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיית

יׂשראל". צאני ּתרעה ְְִִִֵֶַָָֹאּתה
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת מּזה ההֹוראה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָויׁש

רּבה' ּב'אסּתר איתא ד)ּדהּנה ט, ּכגדיים (פרשה ׁשֹומע ׁשאני הּזה ּגדֹול ּקֹול מה ואמר . . הּקּב"ה ׁשל רחמיו "נתּגלּגלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אּלּו "עּמ "קטּני על קאי ּדגדיים ונמצא ."עּמ קטּני . . עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר הקּב"ה, לפני רּבנּו מׁשה עמד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטלאים,

רּבן. ּבית ׁשל ִֵֶַָּתינֹוקֹות
להחזיר  ׁשּביכלּתֹו ּכל ועׂשה אחד, ּגדי על אפילּו וּתר לא יׂשראל, ׁשל רֹוען רּבנּו, ׁשּמׁשה ּכמֹו אלינּו: ההֹוראה היא זה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
לעסק  צריכים העדר, מן ׁשּבֹורח "ּגדי" רֹואים ואם יהּודי, ילד אף על לוּתר ׁשאסּור אלינּו, ּבנֹוגע ּגם ּכן הּצאן, לעדר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹהּגדי

קדׁשים". ל"צאן הּילד את להחזיר ּכדי ּובמסירּות־נפׁש ׁשּביכלת מה ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכל

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, יח)ּבׁשלהבת ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q‰."מה CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
ּבצרה" מּׁשם"∑‡Ïk.אנכי לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו .נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

‡M˙‡ב  ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)øaãnä øçàïî ÷çøúäì Y ©©©¦§¨§¦§©¥¦
íéøçà úBãNa eòøé àlL ìæbä¯okl ©¨¥¤Ÿ¦§¦§£¥¦¨¥

l`" `le "xAcOd xg`" xn`p¤¡©©©©¦§¨§Ÿ¤
on dAxd wgxzdW xnFl ,"xAcOd©¦§¨©¤¦§©¥©§¥¦

aEXId)i"gp(xd l` `aIe" aEzMX dnE . ©¦©¤¨©¨Ÿ¤©
mWNW `le ,dpEM ilA Edf ,"miwl`d̈¡Ÿ¦¤§¦©¨¨§Ÿ¤§¥
`xwp `l ixdW ,mWl cr wgxzd KM̈¦§©¥©§¨¤£¥Ÿ¦§¨

"miwl`d xd" f`)dcya x`a(. ¨©¨¡Ÿ¦
íéäìàä øä ìàãéúòä íL ìò Y¯ ¤©¨¡Ÿ¦©¥¤¨¦

`xwp f` xaMW `le .dxFY oYn onfA¦§©©©¨§Ÿ¤§¨¨¦§¨
dWn `A KM mEXOW "midl`d xd"©¨¡Ÿ¦¤¦¨¨¤

`weC mW zFrxl)dcya x`a(.a dxez ¦§¨©§¨

(a)Là úaìaLà úáäìLa Y¯Edf §©©¥§©§¤¤¥¤
.oiprd WExiR¥¨¦§¨
Là ìL Baì¯.dNOd WExiR Edf ¦¤¥¤¥©¦¨

"íéîMä áì" :Bîk¯.`i ,c mixaC §¥©¨©¦§¨¦
"äìàä áìa"¯oFWl .ci ,gi a l`EnW §¥¨¥¨§¥§

xaC lW FRwze FxTr)g ,eh onwl i"yx(. ¦¨§¨§¤¨¨
å"ézä ìò dîúz ìàå¯zaizAW §©¦§©©©¨¤§¥©

."zAlA"§©©
äìîà äî" :Ba àöBik eðì LiL¤¥¨©¥¨£ª¨

aì"Cú¯zlwlEwO dn .l ,fh l`wfgi ¦¨¥§¤§¥©§§¤¤
KAl)my i"yx(. ¦¥

äðqä CBzî,øçà ïìéà àìå Y ¦©§¤§Ÿ¦¨©¥

"äøöá éëðà Bnò" íeMî¯miNdY ¦¦¨Ÿ¦§¨¨§¦¦
mivFTdn FNEM dpQdW .eh ,`v)`negpz ¤©§¤¥©¦

ai 'iq zeny(.
ìkàìëàð Y¯FnM df ,"lM`" ,xnFlM ª¨¤¡¨§©ª¨¤§

K` ,lrtp dfe lrR dGW s` ,lk`p¤¡¨©¤¤ª¨§¤¦§¨©
,xg`n `id dNErRd zlAw mdipWA¦§¥¤©¨©©§¨¦¥©¥

lw ipXde caM oFW`xdW `N`)x`a ¤¨¤¨¦¨¥§©¥¦©
zeaegx(.

"da ãaò àì" :Bîk¯.b ,`k mixaC §Ÿª©¨§¨¦
.carp `l FnM§Ÿ¤¡©

"íMî çwì øLà"¯.bk ,b ziW`xA £¤ª©¦¨§¥¦
.gwlp FnMb dxez §¦§©



ני zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà íúòåL©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑,לתׁשּועה יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ÌÈ¯ˆÓ.ּומׁשה CÏÓ ˙ÓiÂ∑ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»»∆∆ƒ¿«ƒ
רבה) ּבדמם נצטרע (שמות ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט .והיה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
-úà:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa ¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.dvxe§¨¨
"ïéìå àð ìàBä" :Bì äîBãå¯mihtFW §¤¤¨§¦§¦

.e ,hi
"eðìàBä eìå"¯i"Wx d`xE .f ,f rWFdi §©§§ª©§¥©¦

."'ek Epklnp i`eld" :mẄ©§©¦§©§
"øaãì ézìàBä"¯.`l ,gi ziW`xA ©§¦§©¥§¥¦

"dWn l`FIe" FnM ,izivx)my i"yx(. ¨¦¦§©¤¤
.fk wEqR mW d`xE§¥¨¨

BLøãîe¯itl iM .bl ,` dAx zFnW ¦§¨§©¨¦§¦
z` dWn aWIe" xnFl iC did FhEWt§¨¨©©©¥¤¤¤
"l`FIe" Fxn`A siqFO dnE ,"Wi`d̈¦©¦§¨§©¤

)cecl likyn(.
ìäìà ïBL¯` l`EnW i"Wx mB d`x §¨¨§¥©©¦§¥

:ck ,ci mW ."rAWp ± 'd li`Fd" :ak ,ai¦¦§©¨
."dl` oFWl ± [mrd z` lE`W] l`FIe"©¤¨¤¨¨§¨¨

mXW `N`lE`XW FWExiRriAWdz` ¤¨¤¨¥¤¨¦§¦©¤
lirtd oFWl) mrd(FWExiR o`M ENi`e , ¨¨§¦§¦§¦¨¥

dWOWrAWpxWt` ilE`e .Fxzil ¤¤¦§©§¦§§©¤§¨
dWOW o`M mB WxtlriAWdz` §¨¥©¨¤¤¦§¦©¤

.Fxzil Fnvr©§§¦§
Bì òaLð¯.. dWn l`FIe" WExiR Edf ¦§©¤¥©¤¤

."Wi`d z ¤̀¨¦
BúeLøa íà-ék ïéãnî æeæé àlL¯ ¤Ÿ¨¦¦§¨¦¦¦§

d`xE ."Wi`d z` zaWl" WExiR Edfe§¤¥¨¤¤¤¨¦§¥

lW FhEWtM F`iaOW gi ,c oOwl i"Wx©¦§©¨¤§¦¦§¤
.`xwnak dxez ¦§¨
(bk))íää íéaøä íéîiá éäéåY ©§¦©¨¦¨©¦¨¥

Cìî úîiå" ,ïéãîa øb äLî äéäL¤¨¨Ÿ¤¨§¦§¨©¨¨¤¤
.äòeLúì ìàøNé eëøöäå ,"íéøöî¦§©¦§ª§§¦§¨¥¦§¨

"'åâå äòø äéä äLîe"¯.` ,b oOwl Ÿ¤¨¨Ÿ¤§©¨
eëîñð Cëìe ,Bãé ìò äòeLz úàáe¨§¨©¨§¨¦§§

ïLé é"Løa .eìlä úBiLøt(.-dOkA ¨¨¦©¨§©¦¨¨§©¨
miqxFB `l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ§¦

.df rhw¤©¤
íéøöî Cìî úîiåòøèöð Y¯ ©¨¨¤¤¦§©¦¦§¨©
znM aEWg rxFvOde)mb d`xe .cl ,` x"eny §©§¨¨§¥

ai ,ai xacna i"yx(`l ,FhEWtM zn m`W .¤¦¥¦§Ÿ
Ol oaEnEwrfe Egp`p d)`"eb(. ¨¨¨¤¤§§¨£

õçBøå ìàøNé úB÷Bðéz èçBL äéäå§¨¨¥¦¦§¨¥§¥
íîãa¯,mixvn inEhxg zvrA §¨¨©£©©§¥¦§©¦

FliaWA d`Etx `idW mxn`A),` x"eny §¨§¨¤¦§¨¦§¦
cl(.,"dcFard on" Wxtl Wi df itlE§¦¤¥§¨¥¦¨£¨

l`xUi zFwFpiY zhigW zcFarn¥£©§¦©¦¦§¨¥
d`xPke .mncA KlOd zvigxE§¦©©¤¤§¨¨§©¦§¤
,dxfÎdcFar mWl dzid dhigXdW¤©§¦¨¨§¨§¥£¨¨¨
l`xUi zFwFpiY mCW Epin`dW¤¤¡¦¤©¦¦§¨¥
`Rxn dxfÎdcFar mWl mihgWPd©¦§¨¦§¥£¨¨¨§©¥

zrxSn)dcya x`a(.ck dxez ¦¨©©

(ck)íú÷àðøéòî" ïëå .íú÷òö Y ©£¨¨©£¨¨§¥¥¦
"e÷àðé íéúî¯dizn .ai ,ck aFI` §¦¦§¨¦§¤¨

Ew`pi xir lW diaFhe [diWp`=]£¨¤¨§¤¨¤¦¦§£
oiqpF`d ozF` zngn)my i"yx(. ¥£©¨¨§¦

íäøáà úà Búéøa úàíò Y ¤§¦¤©§¨¨¦
íäøáà¯dIpXd "z`"d ,xnFlM ©§¨¨§©¨¤©§¦¨

ENi`kE ,o"iW DA xqge ."mr" DWExiR¥¨¦§¨¥¨¦§¦
mdxa` mrW FzixA z` :aEzM)m"`x(. ¨¤§¦¤¦©§¨¨

z` mbe FzixA z` xkGW `le§Ÿ¤¨©¤§¦§©¤
zxM `l oicr mdOr ixdW ,mdxa ©̀§¨¨¤£¥¦¨¤£©¦Ÿ¨©

zixA)dcya x`a(oiA zixal dpEMde . §¦§©©¨¨¦§¦¥
.mixzAddk dxez ©§¨¦

(dk)íéäìà òãiåáì íäéìò ïúð Y ©¥©¡Ÿ¦¨©£¥¤¥
¯al ozp :FWExiR "miwl` rcIe")mb d`xe ©¥©¡Ÿ¦¥¨©¥

f ,b onwl i"yx(lr Epid ,"mdilr" siqFde ,§¦£¥¤©§©
:wEqRA ok iptl mixMfPd l`xUi ipA§¥¦§¨¥©¦§¨¦¦§¥¥©¨

."l`xUi ipA z` miwl` `xIe"©©§¡Ÿ¦¤§¥¦§¨¥
åéðéò íéìòä àìå¯`xIe" WExiRd Edf §Ÿ¤§¦¥¨¤©¥©©§

"eipir milrd `le" hwpe ."miwl ¡̀Ÿ¦§¨©§Ÿ¤¡¦¥¨
milrd `l mlFrOW xnFl ,xar oFWlA¦§¨¨©¤¥¨Ÿ¤§¦
oipr Fl WCgzd dYr wxW `le ,eipir¥¨§Ÿ¤©©¨¦§©¥¦§©
."al mdilr ozp" zrMW `N` ,dI`xd̈§¦¨¤¨¤¨¥¨©£¥¤¥

d`xE.f ,b oOwl i"Wx mB` dxez §¥©©¦§©¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

ß zah f"h iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯a„n‰ ¯Á‡∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"yz zereayd bgc 'a mei zecreezd itÎlr)

!cg` icB lr Elit` xYel oi ¥̀§©¥£¦©§¦¤¨

רֹועה" היה "ּומׁשה ּבפרׁשתנּו הּפסּוק א)על רּבה'(ג, ּב'ׁשמֹות ב)איתא ב, אמרּו(פרשה ּבּצאן, אּלא הּקּב"ה ּבחנֹו לא "מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכיון  לחסית, ׁשהּגיע עד אחריו ורץ ּגדי, מּמּנּו ּברח ּבּמדּבר, יתרֹו ׁשל צאנֹו רֹועה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹותינּו
ׁשרץ  יֹודע הייתי לא אני אמר אצלֹו, מׁשה ׁשהּגיע ּכיון לׁשּתֹות, הּגדי ועמד מים, ׁשל ּברכה לֹו נזּדּמנה לחסית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהּגיע
חּיי ּכ ּבׂשר־ודם, ׁשל צאנֹו לנהג רחמים ל יׁש הּקּב"ה אמר .מהּל והיה ּכתפֹו, על הרּכיבֹו אּתה. עיף צמא, מּפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיית

יׂשראל". צאני ּתרעה ְְִִִֵֶַָָֹאּתה
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת מּזה ההֹוראה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָויׁש

רּבה' ּב'אסּתר איתא ד)ּדהּנה ט, ּכגדיים (פרשה ׁשֹומע ׁשאני הּזה ּגדֹול ּקֹול מה ואמר . . הּקּב"ה ׁשל רחמיו "נתּגלּגלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אּלּו "עּמ "קטּני על קאי ּדגדיים ונמצא ."עּמ קטּני . . עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר הקּב"ה, לפני רּבנּו מׁשה עמד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטלאים,

רּבן. ּבית ׁשל ִֵֶַָּתינֹוקֹות
להחזיר  ׁשּביכלּתֹו ּכל ועׂשה אחד, ּגדי על אפילּו וּתר לא יׂשראל, ׁשל רֹוען רּבנּו, ׁשּמׁשה ּכמֹו אלינּו: ההֹוראה היא זה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
לעסק  צריכים העדר, מן ׁשּבֹורח "ּגדי" רֹואים ואם יהּודי, ילד אף על לוּתר ׁשאסּור אלינּו, ּבנֹוגע ּגם ּכן הּצאן, לעדר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹהּגדי

קדׁשים". ל"צאן הּילד את להחזיר ּכדי ּובמסירּות־נפׁש ׁשּביכלת מה ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכל

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, יח)ּבׁשלהבת ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q‰."מה CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
ּבצרה" מּׁשם"∑‡Ïk.אנכי לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו .נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

‡M˙‡ב  ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)øaãnä øçàïî ÷çøúäì Y ©©©¦§¨§¦§©¥¦
íéøçà úBãNa eòøé àlL ìæbä¯okl ©¨¥¤Ÿ¦§¦§£¥¦¨¥

l`" `le "xAcOd xg`" xn`p¤¡©©©©¦§¨§Ÿ¤
on dAxd wgxzdW xnFl ,"xAcOd©¦§¨©¤¦§©¥©§¥¦

aEXId)i"gp(xd l` `aIe" aEzMX dnE . ©¦©¤¨©¨Ÿ¤©
mWNW `le ,dpEM ilA Edf ,"miwl`d̈¡Ÿ¦¤§¦©¨¨§Ÿ¤§¥
`xwp `l ixdW ,mWl cr wgxzd KM̈¦§©¥©§¨¤£¥Ÿ¦§¨

"miwl`d xd" f`)dcya x`a(. ¨©¨¡Ÿ¦
íéäìàä øä ìàãéúòä íL ìò Y¯ ¤©¨¡Ÿ¦©¥¤¨¦

`xwp f` xaMW `le .dxFY oYn onfA¦§©©©¨§Ÿ¤§¨¨¦§¨
dWn `A KM mEXOW "midl`d xd"©¨¡Ÿ¦¤¦¨¨¤

`weC mW zFrxl)dcya x`a(.a dxez ¦§¨©§¨

(a)Là úaìaLà úáäìLa Y¯Edf §©©¥§©§¤¤¥¤
.oiprd WExiR¥¨¦§¨
Là ìL Baì¯.dNOd WExiR Edf ¦¤¥¤¥©¦¨

"íéîMä áì" :Bîk¯.`i ,c mixaC §¥©¨©¦§¨¦
"äìàä áìa"¯oFWl .ci ,gi a l`EnW §¥¨¥¨§¥§

xaC lW FRwze FxTr)g ,eh onwl i"yx(. ¦¨§¨§¤¨¨
å"ézä ìò dîúz ìàå¯zaizAW §©¦§©©©¨¤§¥©

."zAlA"§©©
äìîà äî" :Ba àöBik eðì LiL¤¥¨©¥¨£ª¨

aì"Cú¯zlwlEwO dn .l ,fh l`wfgi ¦¨¥§¤§¥©§§¤¤
KAl)my i"yx(. ¦¥

äðqä CBzî,øçà ïìéà àìå Y ¦©§¤§Ÿ¦¨©¥

"äøöá éëðà Bnò" íeMî¯miNdY ¦¦¨Ÿ¦§¨¨§¦¦
mivFTdn FNEM dpQdW .eh ,`v)`negpz ¤©§¤¥©¦

ai 'iq zeny(.
ìkàìëàð Y¯FnM df ,"lM`" ,xnFlM ª¨¤¡¨§©ª¨¤§

K` ,lrtp dfe lrR dGW s` ,lk`p¤¡¨©¤¤ª¨§¤¦§¨©
,xg`n `id dNErRd zlAw mdipWA¦§¥¤©¨©©§¨¦¥©¥

lw ipXde caM oFW`xdW `N`)x`a ¤¨¤¨¦¨¥§©¥¦©
zeaegx(.

"da ãaò àì" :Bîk¯.b ,`k mixaC §Ÿª©¨§¨¦
.carp `l FnM§Ÿ¤¡©

"íMî çwì øLà"¯.bk ,b ziW`xA £¤ª©¦¨§¥¦
.gwlp FnMb dxez §¦§©



zenyנב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy
(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬

:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«
i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤

:àeä«
i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéäìûä-ìà èéaäî¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬

:åéáàëî-úà ézòãé̈©−§¦¤©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)àp äøñàïàkî "äøeñà" Y ¨ª¨¨¨¨¦¨
íL áø÷úäì¯,"o`Mn" zaiY siqFd §¦§¨¥¨¦¥©¦¨

xEql DWExiR "dxEq`"W mEXn¦¤¨¨¥¨¨
siqFd KMÎxg`e ,`vnp `Ed FA mFwOn¦¨¦§¨§©©¨¦
oi` ,cal "dxEq`"A iM ,"mW axwzdl"§¦§¨¥¨¦§¨¨§¨¥

d`xOd z` zF`xl icM iC DA)m"`x(. ¨©§¥¦§¤©©§¤
dpEMd oi`W eixaC rnWnA Wie§¥§©§©§¨¨¤¥©©¨¨
,aSn aExiwl `N` mFwn aExiwl§¥¨¤¨§¥©¨
mcFTd FcnrOn xEql ,xnFlM§©¨¦©£¨©¥
cv l` FYaWgnaE FYrcA axwzdlE§¦§¨¥§©§§©£©§¤©

dXEcTd)cec ixac(.c dxez ©§¨
(d)ìLàöBäå óìL Y¯i"Wx d`xE ©§Ÿ§¥§¥©¦

.dklWd oFWNn `EdW g ,fk aFI ¦̀¤¦§©§¨¨
"ìæøaä ìLðå" :Bîk¯.d ,hi mixaC §§¨©©©§¤§¨¦

lfxAd hnWp)my i"yx(. ¦§©©©§¤
"Eúéæ ìMé ék"¯xiXi .n ,gk mW ¦¦©¥¤¨©¦

eizFxiR)my i"yx(. ¥¨
àeä Lã÷ úîãà"íB÷nä" Y¯okle ©§©Ÿ¤©¨§¨¥

dpEMd m` iM ,xkf oFWlA "`Ed" xn`p¤¡©¦§¨¨¦¦©©¨¨
xnFl Kixv did "Wcw znc`" lr©©§©Ÿ¤¨¨¨¦©

."`id"e dxez ¦
(f)åéáàëî úà ézòãé ék¯dAxdA ¦¨©§¦¤©§Ÿ¨§©§¥

miqxFB `l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ§¦
ztqFd `EdW xWt`e] .df xEAC¦¤§¤§¨¤¨©

.[miwiYrOd©©§¦¦
"íéäìà òãiå" Bîk¯dk ,a lirl §©¥©¡Ÿ¦§¥

.dfA siqFO dn oEIr Kixv .mW i"WxaE§©¦¨¨¦¦©¦¨¤
ztqFd `Ed i"WxA df xEAC m`e]§¦¦¤§©¦¨©
miwiYrOdW xnFl Wi ,miwiYrOd©©§¦¦¥©¤©©§¦¦
`Ed df wEqR WExiRW xnFl oM EazM̈§¥©¤¥¨¤
rcIe" z` i"Wx WxiRX dn FnM§©¤¥©©¦¤©¥©

.["miwl ¡̀Ÿ¦
ïðBaúäì áì ézîN "ék" ,øîBìk§©¦©§¦¥§¦§¥

úòãìå¯d`xE .iYrci WExiRd Edf §¨©©¤©¥¨©§¦§¥
.mW lirl i"Wx©¦§¥¨

éðéò ézîìòä àìå ,"åéáBàëî úà"¯ ¤©§¨§Ÿ¤¡©§¦¥©
i"Wx d`xE ."izi`x d`x" WExiRd Edf¤©¥¨Ÿ¨¦¦§¥©¦
dirWiA i"WxA mB `aEd) i ,b mihtFW§¦¨©§©¦¦©§¨

b ,t miNdzaE g ,gn(ÎWFcTd xn`W" : ¦§¦¦¤¨©©¨
izi`x d`x :mixvnA dWnl `EdÎKExÄ§¤§¦§©¦¨Ÿ¨¦¦

?ElNd zFI`x iYW od dn .iOr ipr z ¤̀¢¦©¦©¥§¥§¦©¨
zFrhl oicizrW ip` d`Fx :Fl xn`̈©¤£¦¤£¦¦¦§
ipr z` izi`x okÎiRÎlrÎs`e ,lbrÄ¥¤§©©¦¥¨¦¦¤¢¦
ipRn" :mIqn mW miNdY i"WxaE ,"iOr©¦§©¦§¦¦¨§©¥¦§¥

."mdxa`l iYrAWpW drEaXd©§¨¤¦§©§¦§©§¨¨
íú÷òvî éðæà úà íBèàà àìå¯Edf §Ÿ¤¡¤¨§©¦©£¨¨¤

dn ."iYrnW mzwrv z`e" WExiRd©¥§¤©£¨¨¨©§¦©
xar oFWlA hwp dI`x iABW`le" ¤©¥§¦¨¨©¦§¨¨§Ÿ

hwp drinW iAB ENi`e ,"ipir iYnlrd¤¡©§¦¥©§¦©¥§¦¨¨©
Wi ,"ipf` mFh`` `le" cizr oFWlA¦§¨¦§Ÿ¤¡¨§©¥
:zFevTd ipW z` mdipWA hwPW xnFl©¤¨©¦§¥¤¤§¥©§¨
`EdÎKExAÎWFcTdA diElYW dI`x lr©§¦¨¤§¨§©¨¨
`l mlFrOW ,"ipir iYnlrd `l" xn`̈©Ÿ¤¡©§¦¥©¤¥¨Ÿ
`liOnE ,l`xUi ipAn eipir milrd¤¡¦¥¨¦§¥¦§¨¥¦¥¨
zrnWd lre ,`Ed oM dYr mBW oaEn¨¤©©¨¥§©©§¨©
xn` l`xUi ipaA diElYW dwrSd©§¨¨¤§¨¦§¥¦§¨¥¨©
rFnXn eipf` mFh`i `l mlFrNW¤§¨Ÿ¤¡¨§¨¦§©
eil` `FaYW dwrv lMW ,mzwrv©£¨¨¤¨§¨¨¤¨¥¨

.DzF` rnWig dxez ¦§©¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
-éðá:íéøönî ìàøNé §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני הּמלכים מה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם מה ואף ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַַָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל .ּזכּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

האֹות  ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי  מּׁשּלי: ּכיֿאם היא, ׁשּל לא ּפרעה, אנכי אל "ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבׁשליחּותי  ותצליח "ׁשלחּתיּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)äòøt ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨§¨§¤§¨£¤©§Ÿ
ìéòBz äî :øîàz íàå Y¯izEgilW §¦Ÿ©©¦§¦¦

.drxR l ¤̀©§Ÿ
énò úà àöBäåéøác eìéòBé YE §¥¤©¦¦§¨¤

íMî íàéöBúå¯"`vFde" xn`W dGn §¦¥¦¨¦¤¤¨©§¥
sqFp oipr `EdW rnWn ,"`ivFdl" `le§Ÿ§¦©§©¤¦§¨¨
"drxR l` LglW`e"W ,"LglW`e"l¦§¤§¨£¤§¤§¨£¤©§Ÿ
FY` xAcl eil` FzF` glWIW FWExiR¥¤¦§©¥¨§©¥¦
,mixvOn l`xUi ipA z`vFd lr©¨©§¥¦§¨¥¦¦§©¦
Ff zEgilXW Fgihade siqFd KMÎxg`e§©©¨¦§¦§¦¤§¦
df oi` ,xnFlM .mXn m`ivFIW lirFY¦¤¦¥¦¨§©¥¤
df oi` ixdW ,m`ivFIW dWnl iEEiv¦§¤¤¦¥¤£¥¥¤
m`ivFIW dghad Ff `N` ,dWnA iElŸ§¤¤¨©§¨¨¤¦¥

)`"ebe m"`x t"r(.`i dxez

(`i)éëðà éîäî Y¯"in" Wxtn ¦¨Ÿ¦¨§¨¥¦
dOkA Epivn oMW ,"dn" zErnWnA§©§¨¨¤¥¨¦§©¨

FnM ,"dn" mFwnA "in" aEzMW zFnFwn§¤¨¦¦§¨§
)fi ,bi mihtey("LnW in")m"`x(. ¦§¤

áeLç éðà¯."ikp`" WExiR Edf £¦¨¤¥¨Ÿ¦
íéëìnä íò øaãì¯dfA WiBcn §©¥¦©§¨¦©§¦¨¤

FzFid mEXn Edf ,"drxR l` Kl` iM"W¤¦¥¥¤©§Ÿ¤¦¡
drxR `EdW mEXn `le Kln)m"`x(. ¤¤§Ÿ¦¤©§Ÿ

i"WxA z`aEOd 'd zaEWYnE¦§©©¥§©¦
oaEn ,"wFGip Lpi`e" dfÎixg`NW¤§©£¥¤§¥§¦¨

EdEwiGIW mB WWg dWOW)yeal(. ¤¤¨©©¤©¦
ìàøNé éða úà àéöBà éëåóàå Y §¦¦¤§¥¦§¨¥§©

éðà áeLç íà¯ike" oFWNn iM ¦¨£¦¦¦§§¦
in"l sqFp xaC EdGW rnWn "`ivF`¦©§©¤¤¨¨¨§¦

"ikp`)`"eb(. ¨Ÿ¦
ñð íäì äNòiL ìàøNé eëf äî©¨¦§¨¥¤¥¨¤¨¤¥

íéøönî íàéöBàå¯dl`Xd ,xnFlM §¦¥¦¦§©¦§©©§¥¨
EkG dn) "l`xUi ipA" lr `id o`M̈¦©§¥¦§¨¥©¨

l`xUi(dWOW) "`ivF` iM" lr `le , ¦§¨¥§Ÿ©¦¦¤¤
m`ivFi('d Fgihad xaM KM lr ixdW , ¦¥¤£¥©¨§¨¦§¦

i"Wx d`xE .`ivFie eixaC ElirFIW¤¦§¨¨§¦§¥©¦
mpi` `OW" WWg dWOW ci ,a lirl§¥¤¤¨©¤¨¥¨

."l`Bdl oiiE`xai dxez §¦§¦¨¥
(ai)Cnò äéäà ék øîàiåBáéLä Y ©Ÿ¤¦¤§¤¦¨¡¦

ïBøçà ìòå ,ïBLàø ïBLàø ìò©¦¦§©©£
Cìà ék éëðà éî" :zøîàL .ïBøçà©£¤¨©§¨¦¨Ÿ¦¦¥¥
íà-ék ,àéä ElL àì Y "äòøt ìà¤©§ŸŸ¤§¦¦¦
Y "äæå" ."Cnò äéäà ék" ,élMî¦¤¦¦¤§¤¦¨§¤
El" Y äðqa úéàø øLà äàønä©©§¤£¤¨¦¨©§¤§

ézçìL éëðà ék úBàä"E¯,xnFlM ¨¦¨Ÿ¦§©§¦§©
aFWgY l` ,dpQA zi`xW d`xOd©©§¤¤¨¦¨©§¤©©§
xqn FA did `N`] `nlrA oFiGg didW¤¨¨¦¨§¨§¨¤¨¨¨¤¤

[Lil`)m"`x(. ¥¤
éúeçéìLa çéìöúå)(-oFW`x qEtcA §©§¦©¦§¦¦¦§¦



נג zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy
(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬

:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«
i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤

:àeä«
i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéäìûä-ìà èéaäî¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬

:åéáàëî-úà ézòãé̈©−§¦¤©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)àp äøñàïàkî "äøeñà" Y ¨ª¨¨¨¨¦¨
íL áø÷úäì¯,"o`Mn" zaiY siqFd §¦§¨¥¨¦¥©¦¨

xEql DWExiR "dxEq`"W mEXn¦¤¨¨¥¨¨
siqFd KMÎxg`e ,`vnp `Ed FA mFwOn¦¨¦§¨§©©¨¦
oi` ,cal "dxEq`"A iM ,"mW axwzdl"§¦§¨¥¨¦§¨¨§¨¥

d`xOd z` zF`xl icM iC DA)m"`x(. ¨©§¥¦§¤©©§¤
dpEMd oi`W eixaC rnWnA Wie§¥§©§©§¨¨¤¥©©¨¨
,aSn aExiwl `N` mFwn aExiwl§¥¨¤¨§¥©¨
mcFTd FcnrOn xEql ,xnFlM§©¨¦©£¨©¥
cv l` FYaWgnaE FYrcA axwzdlE§¦§¨¥§©§§©£©§¤©

dXEcTd)cec ixac(.c dxez ©§¨
(d)ìLàöBäå óìL Y¯i"Wx d`xE ©§Ÿ§¥§¥©¦

.dklWd oFWNn `EdW g ,fk aFI ¦̀¤¦§©§¨¨
"ìæøaä ìLðå" :Bîk¯.d ,hi mixaC §§¨©©©§¤§¨¦

lfxAd hnWp)my i"yx(. ¦§©©©§¤
"Eúéæ ìMé ék"¯xiXi .n ,gk mW ¦¦©¥¤¨©¦

eizFxiR)my i"yx(. ¥¨
àeä Lã÷ úîãà"íB÷nä" Y¯okle ©§©Ÿ¤©¨§¨¥

dpEMd m` iM ,xkf oFWlA "`Ed" xn`p¤¡©¦§¨¨¦¦©©¨¨
xnFl Kixv did "Wcw znc`" lr©©§©Ÿ¤¨¨¨¦©

."`id"e dxez ¦
(f)åéáàëî úà ézòãé ék¯dAxdA ¦¨©§¦¤©§Ÿ¨§©§¥

miqxFB `l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ§¦
ztqFd `EdW xWt`e] .df xEAC¦¤§¤§¨¤¨©

.[miwiYrOd©©§¦¦
"íéäìà òãiå" Bîk¯dk ,a lirl §©¥©¡Ÿ¦§¥

.dfA siqFO dn oEIr Kixv .mW i"WxaE§©¦¨¨¦¦©¦¨¤
ztqFd `Ed i"WxA df xEAC m`e]§¦¦¤§©¦¨©
miwiYrOdW xnFl Wi ,miwiYrOd©©§¦¦¥©¤©©§¦¦
`Ed df wEqR WExiRW xnFl oM EazM̈§¥©¤¥¨¤
rcIe" z` i"Wx WxiRX dn FnM§©¤¥©©¦¤©¥©

.["miwl ¡̀Ÿ¦
ïðBaúäì áì ézîN "ék" ,øîBìk§©¦©§¦¥§¦§¥

úòãìå¯d`xE .iYrci WExiRd Edf §¨©©¤©¥¨©§¦§¥
.mW lirl i"Wx©¦§¥¨

éðéò ézîìòä àìå ,"åéáBàëî úà"¯ ¤©§¨§Ÿ¤¡©§¦¥©
i"Wx d`xE ."izi`x d`x" WExiRd Edf¤©¥¨Ÿ¨¦¦§¥©¦
dirWiA i"WxA mB `aEd) i ,b mihtFW§¦¨©§©¦¦©§¨

b ,t miNdzaE g ,gn(ÎWFcTd xn`W" : ¦§¦¦¤¨©©¨
izi`x d`x :mixvnA dWnl `EdÎKExÄ§¤§¦§©¦¨Ÿ¨¦¦

?ElNd zFI`x iYW od dn .iOr ipr z ¤̀¢¦©¦©¥§¥§¦©¨
zFrhl oicizrW ip` d`Fx :Fl xn`̈©¤£¦¤£¦¦¦§
ipr z` izi`x okÎiRÎlrÎs`e ,lbrÄ¥¤§©©¦¥¨¦¦¤¢¦
ipRn" :mIqn mW miNdY i"WxaE ,"iOr©¦§©¦§¦¦¨§©¥¦§¥

."mdxa`l iYrAWpW drEaXd©§¨¤¦§©§¦§©§¨¨
íú÷òvî éðæà úà íBèàà àìå¯Edf §Ÿ¤¡¤¨§©¦©£¨¨¤

dn ."iYrnW mzwrv z`e" WExiRd©¥§¤©£¨¨¨©§¦©
xar oFWlA hwp dI`x iABW`le" ¤©¥§¦¨¨©¦§¨¨§Ÿ

hwp drinW iAB ENi`e ,"ipir iYnlrd¤¡©§¦¥©§¦©¥§¦¨¨©
Wi ,"ipf` mFh`` `le" cizr oFWlA¦§¨¦§Ÿ¤¡¨§©¥
:zFevTd ipW z` mdipWA hwPW xnFl©¤¨©¦§¥¤¤§¥©§¨
`EdÎKExAÎWFcTdA diElYW dI`x lr©§¦¨¤§¨§©¨¨
`l mlFrOW ,"ipir iYnlrd `l" xn`̈©Ÿ¤¡©§¦¥©¤¥¨Ÿ
`liOnE ,l`xUi ipAn eipir milrd¤¡¦¥¨¦§¥¦§¨¥¦¥¨
zrnWd lre ,`Ed oM dYr mBW oaEn¨¤©©¨¥§©©§¨©
xn` l`xUi ipaA diElYW dwrSd©§¨¨¤§¨¦§¥¦§¨¥¨©
rFnXn eipf` mFh`i `l mlFrNW¤§¨Ÿ¤¡¨§¨¦§©
eil` `FaYW dwrv lMW ,mzwrv©£¨¨¤¨§¨¨¤¨¥¨

.DzF` rnWig dxez ¦§©¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
-éðá:íéøönî ìàøNé §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני הּמלכים מה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם מה ואף ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַַָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל .ּזכּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

האֹות  ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי  מּׁשּלי: ּכיֿאם היא, ׁשּל לא ּפרעה, אנכי אל "ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבׁשליחּותי  ותצליח "ׁשלחּתיּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)äòøt ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨§¨§¤§¨£¤©§Ÿ
ìéòBz äî :øîàz íàå Y¯izEgilW §¦Ÿ©©¦§¦¦
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m`ivFIW dghad Ff `N` ,dWnA iElŸ§¤¤¨©§¨¨¤¦¥

)`"ebe m"`x t"r(.`i dxez

(`i)éëðà éîäî Y¯"in" Wxtn ¦¨Ÿ¦¨§¨¥¦
dOkA Epivn oMW ,"dn" zErnWnA§©§¨¨¤¥¨¦§©¨

FnM ,"dn" mFwnA "in" aEzMW zFnFwn§¤¨¦¦§¨§
)fi ,bi mihtey("LnW in")m"`x(. ¦§¤

áeLç éðà¯."ikp`" WExiR Edf £¦¨¤¥¨Ÿ¦
íéëìnä íò øaãì¯dfA WiBcn §©¥¦©§¨¦©§¦¨¤

FzFid mEXn Edf ,"drxR l` Kl` iM"W¤¦¥¥¤©§Ÿ¤¦¡
drxR `EdW mEXn `le Kln)m"`x(. ¤¤§Ÿ¦¤©§Ÿ

i"WxA z`aEOd 'd zaEWYnE¦§©©¥§©¦
oaEn ,"wFGip Lpi`e" dfÎixg`NW¤§©£¥¤§¥§¦¨

EdEwiGIW mB WWg dWOW)yeal(. ¤¤¨©©¤©¦
ìàøNé éða úà àéöBà éëåóàå Y §¦¦¤§¥¦§¨¥§©

éðà áeLç íà¯ike" oFWNn iM ¦¨£¦¦¦§§¦
in"l sqFp xaC EdGW rnWn "`ivF`¦©§©¤¤¨¨¨§¦

"ikp`)`"eb(. ¨Ÿ¦
ñð íäì äNòiL ìàøNé eëf äî©¨¦§¨¥¤¥¨¤¨¤¥

íéøönî íàéöBàå¯dl`Xd ,xnFlM §¦¥¦¦§©¦§©©§¥¨
EkG dn) "l`xUi ipA" lr `id o`M̈¦©§¥¦§¨¥©¨

l`xUi(dWOW) "`ivF` iM" lr `le , ¦§¨¥§Ÿ©¦¦¤¤
m`ivFi('d Fgihad xaM KM lr ixdW , ¦¥¤£¥©¨§¨¦§¦

i"Wx d`xE .`ivFie eixaC ElirFIW¤¦§¨¨§¦§¥©¦
mpi` `OW" WWg dWOW ci ,a lirl§¥¤¤¨©¤¨¥¨

."l`Bdl oiiE`xai dxez §¦§¦¨¥
(ai)Cnò äéäà ék øîàiåBáéLä Y ©Ÿ¤¦¤§¤¦¨¡¦

ïBøçà ìòå ,ïBLàø ïBLàø ìò©¦¦§©©£
Cìà ék éëðà éî" :zøîàL .ïBøçà©£¤¨©§¨¦¨Ÿ¦¦¥¥
íà-ék ,àéä ElL àì Y "äòøt ìà¤©§ŸŸ¤§¦¦¦
Y "äæå" ."Cnò äéäà ék" ,élMî¦¤¦¦¤§¤¦¨§¤
El" Y äðqa úéàø øLà äàønä©©§¤£¤¨¦¨©§¤§

ézçìL éëðà ék úBàä"E¯,xnFlM ¨¦¨Ÿ¦§©§¦§©
aFWgY l` ,dpQA zi`xW d`xOd©©§¤¤¨¦¨©§¤©©§
xqn FA did `N`] `nlrA oFiGg didW¤¨¨¦¨§¨§¨¤¨¨¨¤¤

[Lil`)m"`x(. ¥¤
éúeçéìLa çéìöúå)(-oFW`x qEtcA §©§¦©¦§¦¦¦§¦



zenyנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy
הֹוצאה  על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשליחּותי

חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי אהיה זֹו, ּכי  אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּתעבדּון  מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעּמ

מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על (ישעיה אֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סנח לז) מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל ׁשארצכם "וזה – אחרת הבטחה על לאֹות ל ּתהיה ריב ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּספיחים  אבר ואני מּפרֹות, .חרבה ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýéðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 19 'nr e"kg y"ewl t"r)

zElBd zxvA EpY` `vnp d"ATd©¨¨¦§¨¦¨§¨©©¨

אלהםאלהםאלהםאלהם:::: אמראמראמראמר מהמהמהמה מהמהמהמה־־־־ּׁשּׁשּׁשּׁשממממֹוֹוֹוֹו יג)ואמרואמרואמרואמרּוּוּוּו־־־־לילילילי (ג, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ׁשֹונים.(רשב"ם, ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו מׁשה ידע לא וכי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

את  ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל לבני יבֹוא ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹויׁש
גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם גֹו' עּמי ואילך)עני ז ג, עצּומה:(פרשתנו קׁשיא יׂשראל לבני ּתקׁשה ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר עבֹודת - קׁשה ּבעבֹודה עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהרי
כב) א, ּבדמם"(פרשתנו ורֹוחץ רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד כג), ב, פרשתנו ׁשמ (רש"י "מה להם, יקׁשה ּכן ואם ֹו",, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(הּמֹורה  הּקּב"ה ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם לֹו ונֹוגעים נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדאם
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד כ"כ לסּבֹול מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

ׁשאר  ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת ּבצרה עּמם "אהיה רׁש"י ּכלׁשֹון ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹועל
הּכתּוב וכלׁשֹון ט)מלכּיֹות", סג, אּלא (ישעי' יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם צר", לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ְְְְִִִַַַָָָָָָּגם
. . וי"ו חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני ּכי־אם ח"ו, אּתם היה ׁשּלא מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוזה

ּככתבֹו" יּקרא ׁשּלא וברש"י)העלימהּו טו ג, נסּתרים,(פרשתנו רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ׁשל ּדׁשמֹו , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי ֲֲֲֶַַַַָָָָאבל

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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÷Bfð¯dfe" zaiYn oM cnFlLl,"zF`d ¦¥¥¦¥©§¤§¨
`NW ,Fnvr dWnl `Ed zF`dW xnFlM§©¤¨§¤©§¤Ÿ

wfPi)g"ty(. ¦¨¥
ìàøNéì Lé úeëf äî :zìàMLå§¤¨©§¨©§¥§¦§¨¥
éì Lé ìBãb øác ?íéøönî eàöiL¤¥§¦¦§©¦¨¨¨¥¦
ìa÷ì íéãéúò éøäL ,Bæ äàöBä ìò©¨¨¤£¥£¦¦§©¥

ìL óBñì "äfä øää ìò" äøBzääL ©¨©¨¨©¤§§Ÿ¨
íéLãç¯.iWilXd WcgA ,xnFlM ¢¨¦§©©Ÿ¤©§¦¦

"íéøönî" eàöiL¯E`vi df zEkfaE ¤¥§¦¦§©¦¦§¤¥§
mrd z` L`ivFdA" ,xnFlM .mixvOn¦¦§©¦§©§¦£¤¨¨

ENi`kE ,Fnvr iptA xEAC `Ed ,"'ebe¦¦§¥©§§¦
"'ebe mrd z` L`ivFdaE" aEzM)m"`x(. ¨§¦£¤¨¨

øçà øác¯"xg` xaC" oiA lCadd ¨¨©¥©¤§¥¥¨¨©¥
dfe" WExitA wx `Ed oFW`xd WExiRl©¥¨¦©§¥§¤
oi` df WExitlE .oOwlcM ,"zF`d LN§¨§¦§©¨§¥¤¥
"L`ivFdA" zaizA e"`e siqFdl Kixv̈¦§¦¨§¥©§¦£

oFW`xd WExiRaM)(KWnd `Ed `N` , §©¥¨¦¤¨¤§¥
.miptA oOwlcM ,"zF`d LN dfe"l xiWï¦¦§¤§¨§¦§©¨¦§¦
çéìözL Y "äæå" ,"Cnò äéäà ék"¦¤§¤¦¨§¤¤©§¦©
ìò ,"úBàä El" Y EúeçéìLa¦§¦§§¨©
,Eçéèáî éðàL úøçà äçèáä©§¨¨©¤¤¤£¦©§¦£
"ïeãáòz" íéøönî íàéöBzLkL¤§¤¦¥¦¦§©¦©©§
eìa÷zL ,"äfä øää ìò" éúBà¦©¨¨©¤¤§©§
úãîBòä úeëfä àéäå ,åéìò äøBzä©¨¨¨§¦©§¨¤¤

ì úîâãå .ìàøNéìeðéöî äæ ïBL¯ §¦§¨¥§ª§©¨¤¨¦
dlFY `EdÎKExAÎWFcTdW ,xnFlM§©¤©¨¨¤

ÎlrÎs` zxg` dghadA zg` dghad©§¨¨©©§©§¨¨©¤¤©©
,dnIwzd `l oicr dghad DzF`W iR¦¤¨©§¨¨£©¦Ÿ¦§©§¨
dxFY oYn zghad dlYW o`M FnM§¨¤¨¨©§¨©©©¨
s` FzEgilW zglvd zghadA§©§¨©©§¨©§¦©

.dnIwzd `l oicr Ff dghadW¤©§¨¨£©¦Ÿ¦§©§¨
çéôñ äðMä ìBëà úBàä El äæå"§¤§¨¨©¨¨¨¦©

"'Bâå¯.l ,fl EdirWi §§©§¨
ìò úBà Eì äéäz áéøçðñ úìtî©¤¤©§¥¦¦§¤§©
äáøç íëöøàL ,úøçà äçèáä©§¨¨©¤¤¤©§§¤£¥¨

.íéçéôqä Cøáà éðàå úBøtî¯s` ¦¥©£¦£¨¥©§¦¦©
i"Wx d`xE .dnIwzd `l oicrW¤£©¦Ÿ¦§©§¨§¥©¦
d`xYWM ,zF`d LN dfe" :mW dirWi§©§¨¨§¤§¨§¤¦§¤
Fvx`l aixgpq aEWIW ixaC mIwzIW¤¦§©¥§¨¦¤¨©§¥¦§©§
dghad cFr mIwzYW oin`Y ,lFRie§¦©£¦¤¦§©¥©§¨¨

."dIpXddxezbi ©§¦¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה אמר (ברכות . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

'ּכה  אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפניו:
וג ֹו'" רבה)תאמר לא (שמות ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר , מׁשה חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ

לבּדֹו למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו היתה ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
ּכּדברים  יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד,

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת , ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: .האּלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éýé ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬

ìàå ÷çöéýíìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈
:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑,נקרא היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְִִֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד .וכן ְְְְְְִִִֵֵָָָ

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)äéäà øLà äéäà"äéäà" Y ¤§¤£¤¤§¤¤§¤
ínò¯mixEn`d l`xUi ipA mr ¦¨¦§¥¦§¨¥¨£¦

bi wEqtA)m"`x(. §¨
Bæ äøöa¯dWn zl`Wl daEWY Ff §¨¨§¨¦§¥©¤

,"mdil` xnF` dn FnX dn il Exn`e"§¨§¦©§¨©£¥¤
dbdpd KxC Ffi` ,"FnX dn" WExiRW¤¥©§¥¤¤©§¨¨

dbdpd lr dxFn mW) `id(z` gFpfl ¦¥¤©©§¨¨¦§©¤
ax onf lFAql mdl giPdlE l`xUi mr©¦§¨¥§©¦©¨¤¦§§©©
onf xg`l wxe ,d`xFpe dWw dM zElbA§¨Ÿ¨¨§¨¨§©§©©§©
,zElBd on m`ivFdl mdA xkGdl ax©§¦¨¥¨¤§¦¨¦©¨
,`EdÎKExAÎWFcTd Fl aiWd KM lre§©¨¥¦©¨¨
,"z`Gd dxSA mOr did`" mdl xn`YŸ©¨¤¤§¤¦¨©¨¨©Ÿ
`le l`xUi mr z` iYgpf `l mlFrn¥¨Ÿ¨©§¦¤©¦§¨¥§Ÿ
ip` `N` ,zElBd iWTn iYnNrzd¦§©©§¦¦§¦©¨¤¨£¦

mzxvA cgi mOr `vnp)iaxd(. ¦§¨¦¨©©§¨¨¨
øàL ãeaòLa ínò "äéäà øLà"£¤¤§¤¦¨§¦§§¨
ìL BðBaø :åéðôì øîà .úBiëìî©§ª¨©§¨¨¦¤
äøö íäì øékæî éðà äî ,íìBò¨¨£¦©§¦¨¤¨¨

Bæ äøöa íic ,úøçà¯:a ,h zFkxaaE ©¤¤©¨§¨¨¦§¨
:mW i"WxaE ,"DzrWA dxSl DIC"©¨©¨¨¦§¨¨§©¦¨
drWA DA EppF`zIW dxSl DIC"©¨©¨¨¤¦§§¨§¨¨
eiWkr mai`cY dOl ,mdilr `aYW¤¨Ÿ£¥¤¨¨©§¦¥©§¨

."dWw dxFUaA¦§¨¨¨
øîàú äk" ,zøîà äôé :Bì øîà̈©¨¤¨©§¨ŸŸ©

"'Bâå¯xnFlM ,"mkil` ipglW did`" §¤§¤§¨©¦£¥¤§©

r did`"W wx xn`YW."Ff dxvA mO ¤Ÿ©©¤¤§¤¦¨§¨¨
ÎWFcTd oiEMzd Kkl dNigYkNnE¦§©§¦¨§¨¦§©¥©¨

xn`IW ,`EdÎKExAwxe ,df wx mdl ¨¤Ÿ©¨¤©¤§©
mOr didIW ricFdl `A `Ed dWnl§¤¨§¦©¤¦§¤¦¨
didi 'dW Fgihad dfaE ,zFxv x`WA¦§¨¨¨¤¦§¦¤¦§¤
`le ,micEArXd lkA l`xUi ipA mr¦§¥¦§¨¥§¨©¦§¦§Ÿ
KxF`A e"g oFilke cqtd mdl `aïŸ¨¤¤§¥§¦§§¤

zElBd)my zekxa `"yxdn(.eh dxez ©¨
(eh)éîM äæ¯cgEind mW `Ed)i"yx ¤§¦¥©§¨

` ,ep oixcdpq(" ok iptl xMfPd'diwl` ©¦§¨¦§¥¥¡Ÿ¥
."'ebe mkizFa £̀¥¤

íìòìå"éå øñç Y¯EpivOW s`e §Ÿ¨¨¥¨§©¤¨¦
,e"ie `lA "mlrl" aEzMA minrR dAxd©§¥§¨¦©¨§Ÿ¨§Ÿ¨
aYkp llM KxcAW oeiMW xnFl Wi¥©¤¥¨¤§¤¤§¨¦§©
rnWn ixd ,`ln "mlFrl" `xwOA©¦§¨§¨¨¥£¥©§©
hxtaE .zixTrd FzaizM KxC EdGW¤¤¤¤§¦¨¨¦¨¦¦§¨
Kixv did 'd lW FnW cil xMfPWM§¤¦§¨§©§¤¨¨¨¦
lkA ok`e .`ln "mlFrl" Fazkl§¨§§¨¨¥§¨¥§¨

"mlFrl" zaiY zxMfPWM K"pYdcIn ©©©§¤¦§¤¤¥©§¨¦¨
,miwl` mW F` ,'d mW zaiY ixg`l§©£¥¥©¥¥¡Ÿ¦
wEqtA caNn ,`ln ot`A zxMfp `id¦¦§¤¤§Ÿ¤¨¥¦§©§¨

.df¤
eäîéìòä øîBì¯zErnWnA "mlrl" ©©£¦¥§Ÿ¨§©§¨

:` ,p migqR i"Wx mB d`xE .milrdl§©£¦§¥©©¦§¨¦
,e"ie xqg mlrl inW df ± aizM mlrl"§Ÿ¨§¦¤§¦§Ÿ¨¨¥¨

,`r oiWECiw i"WxA oke ."dnlrd oFWl§©£¨¨§¥§©¦¦¦
KkAW xnFl Wie ."milrdl ± mlrl" :`§Ÿ¨§©£¦§¥©¤§¨
zxxFrzOd dl`Xl dprn Fl fnẍ©©£¤©§¥¨©¦§¤¤
oeiMW ,mcFTd wEqRd xE`iaA§¥©¨©¥¤¥¨
ipA mr `vnp `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¨¦§¥
giPn `Ed rECn ,mzxv zrA l`xUi¦§¨¥§¥¨¨¨©©©¦©
`A KM lre ?mIwzdl KiWndl dxSl©¨¨§©§¦§¦§©¥§©¨¨
d"ied mW mpn` ,df wEqtA dprOd©©£¤§¨¤¨§¨¥£¨¨
cgi `vnp ,mingxd zCn lr dxFOd©¤©¦©¨©£¦¦§¨©©
FA oi` la` ,mzxvA l`xUi ipA mr¦§¥¦§¨¥§¨¨¨£¨¥
`Ed df mW oMW ,dxSd z` lHal icM§¥§©¥¤©¨¨¤¥¥¤
zElBd onfA lrFR Fpi`e ,xYqpe mlrp¤§¨§¦§¨§¥¥¦§©©¨

iElbA)mgpn zxez(. §¨
Báúëk àøwé àlL¯z` dBdi `NW ¤Ÿ¦¨¥¦§¨¤Ÿ¤§¤¤

d"ied mW) eizFIzF`A mXd(. ©¥§¦¨¥£¨¨
éøëæ äæåàø÷ð Càéä Bãnì Y¯ §¤¦§¦¦§¥©¦§¨

.i"pc` mW `Ede ,`xwp iEPiM dfi`A§¥¤¦¦§¨§¥£Ÿ¨
`lCn" :` ,`r oiWECiw i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦¦¦§¨
ipW FcOiNW rnWn ,ixkfe inW aizM§¦§¦§¦§¦©§©¤¦§§¥
dfaE cgEin inW df Fl xn`e ,zFnW¥§¨©¤§¦§¨¨¤
,p migqR i"WxA oke ."xMfp ip` ipXd©¥¦£¦¦§¨§¥§©¦§¨¦
daizMd mW ,FcOil zFnW ipW" :`§¥¥¦§¥©§¦¨
s`W KkA Fl fnxe ."d`ixTd mWe§¥©§¦¨§¨©§¨¤©
mpi` `EdÎKExAÎWFcTd lW eingxW¤©£¨¤©¨¨¥¨
xaCd WExiR oi` la` ,zrM miiElB§¦¨¥£¨¥¥©¨¨



נה zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy
הֹוצאה  על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשליחּותי

חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי אהיה זֹו, ּכי  אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּתעבדּון  מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעּמ

מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על (ישעיה אֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סנח לז) מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל ׁשארצכם "וזה – אחרת הבטחה על לאֹות ל ּתהיה ריב ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּספיחים  אבר ואני מּפרֹות, .חרבה ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýéðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 19 'nr e"kg y"ewl t"r)

zElBd zxvA EpY` `vnp d"ATd©¨¨¦§¨¦¨§¨©©¨

אלהםאלהםאלהםאלהם:::: אמראמראמראמר מהמהמהמה מהמהמהמה־־־־ּׁשּׁשּׁשּׁשממממֹוֹוֹוֹו יג)ואמרואמרואמרואמרּוּוּוּו־־־־לילילילי (ג, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ׁשֹונים.(רשב"ם, ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו מׁשה ידע לא וכי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

את  ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל לבני יבֹוא ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹויׁש
גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם גֹו' עּמי ואילך)עני ז ג, עצּומה:(פרשתנו קׁשיא יׂשראל לבני ּתקׁשה ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר עבֹודת - קׁשה ּבעבֹודה עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהרי
כב) א, ּבדמם"(פרשתנו ורֹוחץ רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד כג), ב, פרשתנו ׁשמ (רש"י "מה להם, יקׁשה ּכן ואם ֹו",, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(הּמֹורה  הּקּב"ה ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם לֹו ונֹוגעים נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדאם
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד כ"כ לסּבֹול מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

ׁשאר  ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת ּבצרה עּמם "אהיה רׁש"י ּכלׁשֹון ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹועל
הּכתּוב וכלׁשֹון ט)מלכּיֹות", סג, אּלא (ישעי' יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם צר", לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ְְְְִִִַַַָָָָָָּגם
. . וי"ו חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני ּכי־אם ח"ו, אּתם היה ׁשּלא מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוזה

ּככתבֹו" יּקרא ׁשּלא וברש"י)העלימהּו טו ג, נסּתרים,(פרשתנו רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ׁשל ּדׁשמֹו , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי ֲֲֲֶַַַַָָָָאבל

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.EN` zFaiY miqxFB `lŸ§¦¥¥
ìéväì éðà éàãëe¯igkA Wi ,xnFlM §©£¦§©¦§©¥§Ÿ¦

.liSdl§©¦
øLàë[å]¯.ipW qEtcA `Ed oM §©£¤¥¦§¥¦

epðéà"å éúeçéìL äNBò äðqä úéàø̈¦¨©§¤¤§¦¦§¥¤
ðéàå éúeçéìLa Cìz Ck ,"ìkàE ª¨¨¥¥¦§¦¦§¥§

÷Bfð¯dfe" zaiYn oM cnFlLl,"zF`d ¦¥¥¦¥©§¤§¨
`NW ,Fnvr dWnl `Ed zF`dW xnFlM§©¤¨§¤©§¤Ÿ

wfPi)g"ty(. ¦¨¥
ìàøNéì Lé úeëf äî :zìàMLå§¤¨©§¨©§¥§¦§¨¥
éì Lé ìBãb øác ?íéøönî eàöiL¤¥§¦¦§©¦¨¨¨¥¦
ìa÷ì íéãéúò éøäL ,Bæ äàöBä ìò©¨¨¤£¥£¦¦§©¥

ìL óBñì "äfä øää ìò" äøBzääL ©¨©¨¨©¤§§Ÿ¨
íéLãç¯.iWilXd WcgA ,xnFlM ¢¨¦§©©Ÿ¤©§¦¦

"íéøönî" eàöiL¯E`vi df zEkfaE ¤¥§¦¦§©¦¦§¤¥§
mrd z` L`ivFdA" ,xnFlM .mixvOn¦¦§©¦§©§¦£¤¨¨

ENi`kE ,Fnvr iptA xEAC `Ed ,"'ebe¦¦§¥©§§¦
"'ebe mrd z` L`ivFdaE" aEzM)m"`x(. ¨§¦£¤¨¨

øçà øác¯"xg` xaC" oiA lCadd ¨¨©¥©¤§¥¥¨¨©¥
dfe" WExitA wx `Ed oFW`xd WExiRl©¥¨¦©§¥§¤
oi` df WExitlE .oOwlcM ,"zF`d LN§¨§¦§©¨§¥¤¥
"L`ivFdA" zaizA e"`e siqFdl Kixv̈¦§¦¨§¥©§¦£

oFW`xd WExiRaM)(KWnd `Ed `N` , §©¥¨¦¤¨¤§¥
.miptA oOwlcM ,"zF`d LN dfe"l xiWï¦¦§¤§¨§¦§©¨¦§¦
çéìözL Y "äæå" ,"Cnò äéäà ék"¦¤§¤¦¨§¤¤©§¦©
ìò ,"úBàä El" Y EúeçéìLa¦§¦§§¨©
,Eçéèáî éðàL úøçà äçèáä©§¨¨©¤¤¤£¦©§¦£
"ïeãáòz" íéøönî íàéöBzLkL¤§¤¦¥¦¦§©¦©©§
eìa÷zL ,"äfä øää ìò" éúBà¦©¨¨©¤¤§©§
úãîBòä úeëfä àéäå ,åéìò äøBzä©¨¨¨§¦©§¨¤¤

ì úîâãå .ìàøNéìeðéöî äæ ïBL¯ §¦§¨¥§ª§©¨¤¨¦
dlFY `EdÎKExAÎWFcTdW ,xnFlM§©¤©¨¨¤

ÎlrÎs` zxg` dghadA zg` dghad©§¨¨©©§©§¨¨©¤¤©©
,dnIwzd `l oicr dghad DzF`W iR¦¤¨©§¨¨£©¦Ÿ¦§©§¨
dxFY oYn zghad dlYW o`M FnM§¨¤¨¨©§¨©©©¨
s` FzEgilW zglvd zghadA§©§¨©©§¨©§¦©

.dnIwzd `l oicr Ff dghadW¤©§¨¨£©¦Ÿ¦§©§¨
çéôñ äðMä ìBëà úBàä El äæå"§¤§¨¨©¨¨¨¦©

"'Bâå¯.l ,fl EdirWi §§©§¨
ìò úBà Eì äéäz áéøçðñ úìtî©¤¤©§¥¦¦§¤§©
äáøç íëöøàL ,úøçà äçèáä©§¨¨©¤¤¤©§§¤£¥¨

.íéçéôqä Cøáà éðàå úBøtî¯s` ¦¥©£¦£¨¥©§¦¦©
i"Wx d`xE .dnIwzd `l oicrW¤£©¦Ÿ¦§©§¨§¥©¦
d`xYWM ,zF`d LN dfe" :mW dirWi§©§¨¨§¤§¨§¤¦§¤
Fvx`l aixgpq aEWIW ixaC mIwzIW¤¦§©¥§¨¦¤¨©§¥¦§©§
dghad cFr mIwzYW oin`Y ,lFRie§¦©£¦¤¦§©¥©§¨¨

."dIpXddxezbi ©§¦¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה אמר (ברכות . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

'ּכה  אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹלפניו:
וג ֹו'" רבה)תאמר לא (שמות ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר , מׁשה חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ

לבּדֹו למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו היתה ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
ּכּדברים  יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד,

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת , ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: .האּלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éýé ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬

ìàå ÷çöéýíìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈
:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑,נקרא היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְִִֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד .וכן ְְְְְְִִִֵֵָָָ

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)äéäà øLà äéäà"äéäà" Y ¤§¤£¤¤§¤¤§¤
ínò¯mixEn`d l`xUi ipA mr ¦¨¦§¥¦§¨¥¨£¦

bi wEqtA)m"`x(. §¨
Bæ äøöa¯dWn zl`Wl daEWY Ff §¨¨§¨¦§¥©¤

,"mdil` xnF` dn FnX dn il Exn`e"§¨§¦©§¨©£¥¤
dbdpd KxC Ffi` ,"FnX dn" WExiRW¤¥©§¥¤¤©§¨¨

dbdpd lr dxFn mW) `id(z` gFpfl ¦¥¤©©§¨¨¦§©¤
ax onf lFAql mdl giPdlE l`xUi mr©¦§¨¥§©¦©¨¤¦§§©©
onf xg`l wxe ,d`xFpe dWw dM zElbA§¨Ÿ¨¨§¨¨§©§©©§©
,zElBd on m`ivFdl mdA xkGdl ax©§¦¨¥¨¤§¦¨¦©¨
,`EdÎKExAÎWFcTd Fl aiWd KM lre§©¨¥¦©¨¨
,"z`Gd dxSA mOr did`" mdl xn`YŸ©¨¤¤§¤¦¨©¨¨©Ÿ
`le l`xUi mr z` iYgpf `l mlFrn¥¨Ÿ¨©§¦¤©¦§¨¥§Ÿ
ip` `N` ,zElBd iWTn iYnNrzd¦§©©§¦¦§¦©¨¤¨£¦

mzxvA cgi mOr `vnp)iaxd(. ¦§¨¦¨©©§¨¨¨
øàL ãeaòLa ínò "äéäà øLà"£¤¤§¤¦¨§¦§§¨
ìL BðBaø :åéðôì øîà .úBiëìî©§ª¨©§¨¨¦¤
äøö íäì øékæî éðà äî ,íìBò¨¨£¦©§¦¨¤¨¨

Bæ äøöa íic ,úøçà¯:a ,h zFkxaaE ©¤¤©¨§¨¨¦§¨
:mW i"WxaE ,"DzrWA dxSl DIC"©¨©¨¨¦§¨¨§©¦¨
drWA DA EppF`zIW dxSl DIC"©¨©¨¨¤¦§§¨§¨¨
eiWkr mai`cY dOl ,mdilr `aYW¤¨Ÿ£¥¤¨¨©§¦¥©§¨

."dWw dxFUaA¦§¨¨¨
øîàú äk" ,zøîà äôé :Bì øîà̈©¨¤¨©§¨ŸŸ©

"'Bâå¯xnFlM ,"mkil` ipglW did`" §¤§¤§¨©¦£¥¤§©

r did`"W wx xn`YW."Ff dxvA mO ¤Ÿ©©¤¤§¤¦¨§¨¨
ÎWFcTd oiEMzd Kkl dNigYkNnE¦§©§¦¨§¨¦§©¥©¨

xn`IW ,`EdÎKExAwxe ,df wx mdl ¨¤Ÿ©¨¤©¤§©
mOr didIW ricFdl `A `Ed dWnl§¤¨§¦©¤¦§¤¦¨
didi 'dW Fgihad dfaE ,zFxv x`WA¦§¨¨¨¤¦§¦¤¦§¤
`le ,micEArXd lkA l`xUi ipA mr¦§¥¦§¨¥§¨©¦§¦§Ÿ
KxF`A e"g oFilke cqtd mdl `aïŸ¨¤¤§¥§¦§§¤

zElBd)my zekxa `"yxdn(.eh dxez ©¨
(eh)éîM äæ¯cgEind mW `Ed)i"yx ¤§¦¥©§¨

` ,ep oixcdpq(" ok iptl xMfPd'diwl` ©¦§¨¦§¥¥¡Ÿ¥
."'ebe mkizFa £̀¥¤

íìòìå"éå øñç Y¯EpivOW s`e §Ÿ¨¨¥¨§©¤¨¦
,e"ie `lA "mlrl" aEzMA minrR dAxd©§¥§¨¦©¨§Ÿ¨§Ÿ¨
aYkp llM KxcAW oeiMW xnFl Wi¥©¤¥¨¤§¤¤§¨¦§©
rnWn ixd ,`ln "mlFrl" `xwOA©¦§¨§¨¨¥£¥©§©
hxtaE .zixTrd FzaizM KxC EdGW¤¤¤¤§¦¨¨¦¨¦¦§¨
Kixv did 'd lW FnW cil xMfPWM§¤¦§¨§©§¤¨¨¨¦
lkA ok`e .`ln "mlFrl" Fazkl§¨§§¨¨¥§¨¥§¨

"mlFrl" zaiY zxMfPWM K"pYdcIn ©©©§¤¦§¤¤¥©§¨¦¨
,miwl` mW F` ,'d mW zaiY ixg`l§©£¥¥©¥¥¡Ÿ¦
wEqtA caNn ,`ln ot`A zxMfp `id¦¦§¤¤§Ÿ¤¨¥¦§©§¨

.df¤
eäîéìòä øîBì¯zErnWnA "mlrl" ©©£¦¥§Ÿ¨§©§¨

:` ,p migqR i"Wx mB d`xE .milrdl§©£¦§¥©©¦§¨¦
,e"ie xqg mlrl inW df ± aizM mlrl"§Ÿ¨§¦¤§¦§Ÿ¨¨¥¨

,`r oiWECiw i"WxA oke ."dnlrd oFWl§©£¨¨§¥§©¦¦¦
KkAW xnFl Wie ."milrdl ± mlrl" :`§Ÿ¨§©£¦§¥©¤§¨
zxxFrzOd dl`Xl dprn Fl fnẍ©©£¤©§¥¨©¦§¤¤
oeiMW ,mcFTd wEqRd xE`iaA§¥©¨©¥¤¥¨
ipA mr `vnp `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¨¦§¥
giPn `Ed rECn ,mzxv zrA l`xUi¦§¨¥§¥¨¨¨©©©¦©
`A KM lre ?mIwzdl KiWndl dxSl©¨¨§©§¦§¦§©¥§©¨¨
d"ied mW mpn` ,df wEqtA dprOd©©£¤§¨¤¨§¨¥£¨¨
cgi `vnp ,mingxd zCn lr dxFOd©¤©¦©¨©£¦¦§¨©©
FA oi` la` ,mzxvA l`xUi ipA mr¦§¥¦§¨¥§¨¨¨£¨¥
`Ed df mW oMW ,dxSd z` lHal icM§¥§©¥¤©¨¨¤¥¥¤
zElBd onfA lrFR Fpi`e ,xYqpe mlrp¤§¨§¦§¨§¥¥¦§©©¨

iElbA)mgpn zxez(. §¨
Báúëk àøwé àlL¯z` dBdi `NW ¤Ÿ¦¨¥¦§¨¤Ÿ¤§¤¤

d"ied mW) eizFIzF`A mXd(. ©¥§¦¨¥£¨¨
éøëæ äæåàø÷ð Càéä Bãnì Y¯ §¤¦§¦¦§¥©¦§¨

.i"pc` mW `Ede ,`xwp iEPiM dfi`A§¥¤¦¦§¨§¥£Ÿ¨
`lCn" :` ,`r oiWECiw i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦¦¦§¨
ipW FcOiNW rnWn ,ixkfe inW aizM§¦§¦§¦§¦©§©¤¦§§¥
dfaE cgEin inW df Fl xn`e ,zFnW¥§¨©¤§¦§¨¨¤
,p migqR i"WxA oke ."xMfp ip` ipXd©¥¦£¦¦§¨§¥§©¦§¨¦
daizMd mW ,FcOil zFnW ipW" :`§¥¥¦§¥©§¦¨
s`W KkA Fl fnxe ."d`ixTd mWe§¥©§¦¨§¨©§¨¤©
mpi` `EdÎKExAÎWFcTd lW eingxW¤©£¨¤©¨¨¥¨
xaCd WExiR oi` la` ,zrM miiElB§¦¨¥£¨¥¥©¨¨



zenyנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

ß zah f"i iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
ìà ýåýéýìà éìà äàøð íëéúáà éýíäøáà é §Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²

éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬
:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦

i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ס'∑‡˙ ׁשל זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, זקנים ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
.רּבֹוא? ִ

(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éøîàäå ézçäå éðòðkäéñeáéäå éeçäå éføtäå ©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤
ìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìîýíéiøáòä é ¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìò äø÷ðíéîé úL ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ
ìà ýåýéì äçaæðå øaãnaý:eðé ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ ּבידם מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לק ֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
להם: אמר יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, (בראשית מּיעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה eÈÏÚ.יּו"ד ‰¯˜∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»»≈
וכן: מקרה, כג)לׁשֹון מאּתֹו(במדבר נקרה אהא – ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", .הלם "וּיּקר ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KxcA milrFR md ,milrFR mpi`W¤¥¨£¦¥£¦§¤¤
FcOil" WExiRd Edfe ,znlrpe zxYqp¦§¤¤§¤¡¤¤§¤©¥¦§

"`xwp K`id)iaxd(. ¥¨¦§¨
øîBà àeä ãåc ïëå¯.bi ,dlw miNdY §¥¨¦¥§¦¦

mXW ,df wEqRn gikFnFnvr d"ied ¦©¦¨¤¤¥£¨¨©§
.xg` otF`A `xwpe cg` otF`A aYkp¦§¨§¤¤¨§¦§¨§¤©¥
xnF` df xaCW azFke i"Wx WiBcnE©§¦©¦§¥¤¨¨¤¥
l`xUIW onfA mBW Epl xnFl ,"ceC"¨¦©¨¤©¦§©¤¦§¨¥
ceC onfA FnM ,ghal mvx`A mi`vnp¦§¨¦§©§¨¨¤©§¦§©¨¦

cEArXde zElBd onfA wx `le)(Wi , §Ÿ©¦§©©¨§©¦§¥
lW mvrd mW zaizM KxC oiA lCad¤§¥¥¤¤§¦©¥¨¤¤¤
oi`e ,Fz`ixw Kxcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤¤§¦¨§¥

FazkM mXd z` `Fxwl)iaxd(. ¦§¤©¥¦§¨
"øãå øãì Eøëæ 'ä ,íìBòì EîL 'ä"¦§§¨¦§§§Ÿ¨Ÿ

¯`Ed d"ied mW `EdW 'd ,xnFlM§©¤¥£¨¨
d"ied mW FzF` la` ,"mlFrl LnW"¦§§¨£¨¥£¨¨
FzF`l WIW ,"xFce xFcl Lxkf" `Ed¦§§§¨¤¥§

Fz`ixwA oFxMfl xg` x`FY mW)ixac ¥©©¥§¦¨¦§¦¨
cec(.fh dxez

(fh)ìàøNé éð÷æ úàíéãçéî Y ¤¦§¥¦§¨¥§ª¨¦
?íúñ íéð÷æ :øîàz íàå .äáéLéì¦¦¨§¦Ÿ©§¥¦§¨
ìL íéð÷æ óñàì Bì øLôà Càéä¥©¤§¨¤¡Ÿ§¥¦¤

?àBaø íéML¯zaWl miiE`xd ¦¦¦¨§¦¨¤¤
d`x ,miraW xRqnA Eid mde .daiWiA¦¦¨§¥¨§¦§©¦§¦§¥

.bk ,gi ,gi .fk ,eh oOwl i"Wxfi dxez ©¦§©¨
(gi)Eì÷ì eòîLåíäéìàî Y¯ilAn §¨§§Ÿ¤¥£¥¤¦§¦

zEYn` z` mdl gikFdl KxhvYW¤¦§¨¥§¦©¨¤¤£¦
ErnWIW aEzMd zErnWn oMW ,LixaC§¨¤¤¥©§¨©¨¤¦§§
ixaC z` mdl xn`IW xg`l cIn eil ¥̀¨¦©§©©¤Ÿ©¨¤¤¦§¥

.'d
ì íäì øîàzL ïåékîäæ ïBL¯Wxtn ¦¥¨¤Ÿ©¨¤¨¤§¨¥

`le ,"LlFwl ErnWe" xn`W dGn oM¥¦¤¤¨©§¨§§¤§Ÿ
"Ll ErnWe")cecl likyn(. §¨§§

"Eì÷ì" eòîLé¯,"dix` xEB"d azke ¦§§§Ÿ¤§¨©©©§¥

of` EHIW dfA dpEMdW xnFl KixSW¤¨¦©¤©©¨¨¨¤¤©Ÿ¤
,xaCA opFAzdl al EpYie eixaC rFnWl¦§©§¨¨§¦§¥§¦§¥©¨¨
K` ,aGkn `EdW icIn ot`A Exn`i `le§ŸŸ§§Ÿ¤¦¨¦¤§©¥©
ErnWie Fl Epin`i cIOW Fgihad `lŸ¦§¦¤¦¨©£¦§¦§§
dWn xnF` Kkl KWndA ixdW ,FlFwA§¤£¥§¤§¥§¨¥¤
ErnWi `le il Epin`i `l ode" 'dl©§¥Ÿ©£¦¦§Ÿ¦§§
EppFAzi m` s`W xnFlM ,"ilFwA§¦§©¤©¦¦§§
`l xaC lW FtFqAW okYi ixd ,ixacA¦§¨©£¥¦¨¥¤§¤¨¨Ÿ
.ilFwA ErnWi `l `liOnE il Epin`i©£¦¦¦¥¨Ÿ¦§§§¦

á÷òiî íãéa øeñî äæ ïîéñ øákL¤§¨¦¨¤¨§¨¨¦©£Ÿ
ìaL óñBiîe,íéìàâð íä äæ ïBL ¦¥¤§¨¤¥¦§¨¦

ã÷ôé ã÷t íéäìàå" :øîà á÷òé©£Ÿ¨©¥Ÿ¦¨Ÿ¦§Ÿ
"íëúà¯wEqRW s`e .ck ,p ziW`xA ¤§¤§¥¦§©¤¨

aEzMA Epivn `le ,sqFi ixaCn `Ed df¤¦¦§¥¥§Ÿ¨¦©¨
i"Wx zrCW xnFl Wi ,oM xn`i awrIW¤©£ŸŸ©¥¥©¤©©©¦
ixd ,minrR df xaC xn` sqFIW oeiMW¤¥¨¤¥¨©¨¨¤©£©¦£¥
KMW ,eia` mWA oM xn` zg` mrRW¤©©©©¨©¥§¥¨¦¤¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי ÔzÈ.מֹודיעֹו ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] לא (בראשית ּכן "על ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְִֵַַָֹ

,"לא)נתּתי ה (שם נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה","ולא ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
חזקה, ׁשּידֹו ּבׁשביל קדם ולא מן ולא אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לי  נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי  ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. .ּדחילּה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«

(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
ék:í÷éø eëìú àì ïeëìú ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥
-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏvÂ.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FnWA dIpW mrtE ,eia`n sqFi lAw¦¥¥¥¨¦©©§¦¨¦§
)o"anx(`l sqFi ixdW ,oM xnFl gxkdaE .§¤§¥©©¥¤£¥¥Ÿ

df oFWlAW rci okidnE ,`iap did̈¨¨¦¥¥¨¨©¤§¨¤
mWA oM xn`W i`Ce `N` ,mil`bp¦§¨¦¤¨©©¤¨©¥§¥
awri" i"Wx ixacA WExiRd Edfe .eia`̈¦§¤©¥§¦§¥©¦©£Ÿ

sqFil oM xn`W EpidC ,"xn`)`"eb(.Wie ¨©§©§¤¨©¥§¥§¥
Fl xn`W drWA oM Fl xn`W xnFl©¤¨©¥§¨¨¤¨©

)`k ,gn ziy`xa(mkOr midl` dide"§¨¨¡Ÿ¦¦¨¤
."mkizFa` ux` l` mkz` aiWde§¥¦¤§¤¤¤¤£¥¤

íéäìà ã÷ôé ã÷t" :øîà óñBé¥¨©¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦
"íëúà¯.dk ,p ziW`xA ¤§¤§¥¦

íéiøáòä éäìà)æîø ,äøúé ã"eé Y ¡Ÿ¥¨¦§¦¦§¥¨¤¤
ïLé é"Løa .úBkî øNòì(.-dOkA §¤¤©§©¦¨¨§©¨

.Fpi` :oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦¥
eðéìò äø÷ðì Yäø÷î ïBL¯.oOCfd ¦§¨¨¥§¦§¤¦§©¥

mdl xn` ,mixvn Klnl xACW oeiMW¤¥¨¤¦¥§¤¤¦§©¦¨©¨¤
i`iapl dNBzn `EdW oFWlA Fl xnFl©§¨¤¦§©¤¦§¦¥

mlFrd zFOE`)cecl likyn(. ¨¨
"íéäìà øwiå" :ïëå¯c ,bk xAcOA §¥©¦¨¡Ÿ¦©¦§¨

mrla iAB)(oFWl" mW i"Wx d`x la` . ©¥¦§¨£¨§¥©¦¨§
,ixw z`nEh oFWl ,i`pB oFWl ,i`xr£©§§©§§©¤¦
` ,` `xwIeaE ."oFiGaaE iWFwA xnFlM§©§¦§¦¨§©¦§¨
ipW WIW Epide ."d`nEhe i`xr oFWlA"¦§£©§§¨§©§¤¥§¥

zaizA miWExiRDWxtn o`ke ,"xTIe" ¥¦§¥©©¦¨§¨§¨§¨
oOCfd oFWNn)m"`x(. ¦§¦§©¥

"äk äøwà éëðàå"¯.eh ,bk xAcOA §¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ©¦§¨
Bzàî äø÷ð àäà¯,eil` dxwp `le ¡¥¦§¤¥¦§Ÿ¦§¨¥¨

`N` ,'d l` dxwp did `l mrlA iM¦¦§¨Ÿ¨¨¦§¨¤¤¨
'dn dxwp)m"`x(. ¦§¨¥

íBìä¯,o`M zErnWnA "dM" ,xnFlM £§©Ÿ§©§¨¨
"KM" zErnWnA `le)m"`x(i"Wx d`xE . §Ÿ§©§¨¨§¥©¦

in Wie ."miwl`d z`n" :mW xAcOA©¦§¨¨¥¥¨¡Ÿ¦§¥¦
FY`n" mFwnA o`M mB qFxbl dvFxW¤¤¦§©¨¦§¥¦

."midl`d z`n" ,"mFldhi dxez £¥¥¨¡Ÿ¦
(hi)íéøöî Cìî íëúà ïzé àìŸ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦

Cìäìéãé Bì äàøî éðà ïéà íà Y ©£Ÿ¦¥£¦©§¤¨¦
ä÷æçä¯,"dwfg ciA `le" WExiRd dfe ©£¨¨§¤©¥§Ÿ§¨£¨¨

,"dwfg ci `laE" :aEzM ENi`kE§¦¨§Ÿ¨£¨¨
zaizl zxaFr "ciA" lW z"iAdW¤©¥¤§¨¤¤§¥©

"`le")dcya x`a(. §Ÿ
éãé BòéãBî éðà ïéàL ãBò ìk ,øîBìk§©¨¤¥£¦¦¨¦
."Cìäì .. íëúà ïzé àì" Y ä÷æçä©£¨¨Ÿ¦¥¤§¤©£Ÿ

ïzé àì"÷BaLé àì" Y¯.FnEBxzM Ÿ¦¥¨¦§§©§
.giPi `l ,xnFlM§©Ÿ©¦©

ézúð àì ïk ìò" :Bîk"E¯ziW`xA §©¥Ÿ§©¦§¥¦
."gM Ll iYzp `l" :mW i"WxaE .e ,k§©¦¨Ÿ¨©¦§Ÿ©

"éãnò òøäì íéäìà Bðúð àìå"¯mW §Ÿ§¨¡Ÿ¦§¨©¦¨¦¨
.f ,`l

ì ïlëåíä äðéúð ïBL¯s` §ª¨§§¦¨¥©
mB d`xE .mgiPd `NW ozErnWOW¤©§¨¨¤Ÿ¦¦¨§¥©

.bk ,ai oOwl i"Wx©¦§©¨
íéLøôî Léå¯oFW`xd WExiRl iM §¥§¨§¦¦©¥¨¦

ciA" lW z"iAd dWw"dwfg)m"`x(. ¨¤©¥¤§¨£¨¨
ìéáLa àìå ,"ä÷æç ãéa àìå"¯Edfe §Ÿ§¨£¨¨§Ÿ¦§¦§¤
"dwfg ciA" lW z"iAd WExiR)m"`x(. ¥©¥¤§¨£¨¨

éãé úà" çìLà æàî ék ,ä÷æç BãiL¤¨£¨¨¦¥¨¤§©¤¨¦
¯"ici z` iYglWe" WExiRd Edf¤©¥§¨©§¦¤¨¦

.`Ad wEqRA xEn`d̈¨©¨©¨
"'Bâå íéøöî úà éúékäå¯ok ixg`e" §¦¥¦¤¦§©¦§§©£¥¥

dwfg Fci dzid ENi`e ,"mkz` gNWi§©©¤§¤§¦¨§¨¨£¨¨
f` mB mgNWn did `l)m"`x(. Ÿ¨¨§©§¨©¨

íã÷ ïî àìå" :BúBà ïéîbøúîe§©§§¦§¨¦¢¨
éwz déìéçc"ó¯.wfg FgMW ipRn `le §¥¥©¦§Ÿ¦§¥¤Ÿ¨¨

íçðî éaøa á÷òé éaø ìL BîMî¦§¤©¦©£Ÿ§©¦§©¥
éì øîàð¯WExiRd lW FxTirW s` ¤¡©¦©¤¦¨¤©¥

wEqRd mr FNW xWTd ,qFlwpE`n `Ed¥§§©¤¤¤¦©¨
EPOn `Ed dfÎixg`NW)m"`x(.k dxez ¤§©£¥¤¦¤

(ak)dúéa úøbîeàéäL dúBàî Y ¦¨©¥¨¥¨¤¦
úéaa dzà äøb¯zixvOdn ¨¨¦¨©©¦¥©¦§¦



נז zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

ß zah f"i iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
ìà ýåýéýìà éìà äàøð íëéúáà éýíäøáà é §Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²

éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬
:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦

i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ס'∑‡˙ ׁשל זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, זקנים ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
.רּבֹוא? ִ

(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éøîàäå ézçäå éðòðkäéñeáéäå éeçäå éføtäå ©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤
ìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìîýíéiøáòä é ¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìò äø÷ðíéîé úL ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ
ìà ýåýéì äçaæðå øaãnaý:eðé ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ ּבידם מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לק ֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
להם: אמר יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, (בראשית מּיעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה eÈÏÚ.יּו"ד ‰¯˜∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»»≈
וכן: מקרה, כג)לׁשֹון מאּתֹו(במדבר נקרה אהא – ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", .הלם "וּיּקר ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KxcA milrFR md ,milrFR mpi`W¤¥¨£¦¥£¦§¤¤
FcOil" WExiRd Edfe ,znlrpe zxYqp¦§¤¤§¤¡¤¤§¤©¥¦§

"`xwp K`id)iaxd(. ¥¨¦§¨
øîBà àeä ãåc ïëå¯.bi ,dlw miNdY §¥¨¦¥§¦¦

mXW ,df wEqRn gikFnFnvr d"ied ¦©¦¨¤¤¥£¨¨©§
.xg` otF`A `xwpe cg` otF`A aYkp¦§¨§¤¤¨§¦§¨§¤©¥
xnF` df xaCW azFke i"Wx WiBcnE©§¦©¦§¥¤¨¨¤¥
l`xUIW onfA mBW Epl xnFl ,"ceC"¨¦©¨¤©¦§©¤¦§¨¥
ceC onfA FnM ,ghal mvx`A mi`vnp¦§¨¦§©§¨¨¤©§¦§©¨¦

cEArXde zElBd onfA wx `le)(Wi , §Ÿ©¦§©©¨§©¦§¥
lW mvrd mW zaizM KxC oiA lCad¤§¥¥¤¤§¦©¥¨¤¤¤
oi`e ,Fz`ixw Kxcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¤¤§¦¨§¥

FazkM mXd z` `Fxwl)iaxd(. ¦§¤©¥¦§¨
"øãå øãì Eøëæ 'ä ,íìBòì EîL 'ä"¦§§¨¦§§§Ÿ¨Ÿ

¯`Ed d"ied mW `EdW 'd ,xnFlM§©¤¥£¨¨
d"ied mW FzF` la` ,"mlFrl LnW"¦§§¨£¨¥£¨¨
FzF`l WIW ,"xFce xFcl Lxkf" `Ed¦§§§¨¤¥§

Fz`ixwA oFxMfl xg` x`FY mW)ixac ¥©©¥§¦¨¦§¦¨
cec(.fh dxez

(fh)ìàøNé éð÷æ úàíéãçéî Y ¤¦§¥¦§¨¥§ª¨¦
?íúñ íéð÷æ :øîàz íàå .äáéLéì¦¦¨§¦Ÿ©§¥¦§¨
ìL íéð÷æ óñàì Bì øLôà Càéä¥©¤§¨¤¡Ÿ§¥¦¤

?àBaø íéML¯zaWl miiE`xd ¦¦¦¨§¦¨¤¤
d`x ,miraW xRqnA Eid mde .daiWiA¦¦¨§¥¨§¦§©¦§¦§¥

.bk ,gi ,gi .fk ,eh oOwl i"Wxfi dxez ©¦§©¨
(gi)Eì÷ì eòîLåíäéìàî Y¯ilAn §¨§§Ÿ¤¥£¥¤¦§¦

zEYn` z` mdl gikFdl KxhvYW¤¦§¨¥§¦©¨¤¤£¦
ErnWIW aEzMd zErnWn oMW ,LixaC§¨¤¤¥©§¨©¨¤¦§§
ixaC z` mdl xn`IW xg`l cIn eil ¥̀¨¦©§©©¤Ÿ©¨¤¤¦§¥

.'d
ì íäì øîàzL ïåékîäæ ïBL¯Wxtn ¦¥¨¤Ÿ©¨¤¨¤§¨¥

`le ,"LlFwl ErnWe" xn`W dGn oM¥¦¤¤¨©§¨§§¤§Ÿ
"Ll ErnWe")cecl likyn(. §¨§§

"Eì÷ì" eòîLé¯,"dix` xEB"d azke ¦§§§Ÿ¤§¨©©©§¥

of` EHIW dfA dpEMdW xnFl KixSW¤¨¦©¤©©¨¨¨¤¤©Ÿ¤
,xaCA opFAzdl al EpYie eixaC rFnWl¦§©§¨¨§¦§¥§¦§¥©¨¨
K` ,aGkn `EdW icIn ot`A Exn`i `le§ŸŸ§§Ÿ¤¦¨¦¤§©¥©
ErnWie Fl Epin`i cIOW Fgihad `lŸ¦§¦¤¦¨©£¦§¦§§
dWn xnF` Kkl KWndA ixdW ,FlFwA§¤£¥§¤§¥§¨¥¤
ErnWi `le il Epin`i `l ode" 'dl©§¥Ÿ©£¦¦§Ÿ¦§§
EppFAzi m` s`W xnFlM ,"ilFwA§¦§©¤©¦¦§§
`l xaC lW FtFqAW okYi ixd ,ixacA¦§¨©£¥¦¨¥¤§¤¨¨Ÿ
.ilFwA ErnWi `l `liOnE il Epin`i©£¦¦¦¥¨Ÿ¦§§§¦

á÷òiî íãéa øeñî äæ ïîéñ øákL¤§¨¦¨¤¨§¨¨¦©£Ÿ
ìaL óñBiîe,íéìàâð íä äæ ïBL ¦¥¤§¨¤¥¦§¨¦

ã÷ôé ã÷t íéäìàå" :øîà á÷òé©£Ÿ¨©¥Ÿ¦¨Ÿ¦§Ÿ
"íëúà¯wEqRW s`e .ck ,p ziW`xA ¤§¤§¥¦§©¤¨

aEzMA Epivn `le ,sqFi ixaCn `Ed df¤¦¦§¥¥§Ÿ¨¦©¨
i"Wx zrCW xnFl Wi ,oM xn`i awrIW¤©£ŸŸ©¥¥©¤©©©¦
ixd ,minrR df xaC xn` sqFIW oeiMW¤¥¨¤¥¨©¨¨¤©£©¦£¥
KMW ,eia` mWA oM xn` zg` mrRW¤©©©©¨©¥§¥¨¦¤¨

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי ÔzÈ.מֹודיעֹו ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] לא (בראשית ּכן "על ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְִֵַַָֹ

,"לא)נתּתי ה (שם נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה","ולא ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
חזקה, ׁשּידֹו ּבׁשביל קדם ולא מן ולא אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לי  נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי  ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. .ּדחילּה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«

(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
ék:í÷éø eëìú àì ïeëìú ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥
-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏvÂ.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FnWA dIpW mrtE ,eia`n sqFi lAw¦¥¥¥¨¦©©§¦¨¦§
)o"anx(`l sqFi ixdW ,oM xnFl gxkdaE .§¤§¥©©¥¤£¥¥Ÿ

df oFWlAW rci okidnE ,`iap did̈¨¨¦¥¥¨¨©¤§¨¤
mWA oM xn`W i`Ce `N` ,mil`bp¦§¨¦¤¨©©¤¨©¥§¥
awri" i"Wx ixacA WExiRd Edfe .eia`̈¦§¤©¥§¦§¥©¦©£Ÿ

sqFil oM xn`W EpidC ,"xn`)`"eb(.Wie ¨©§©§¤¨©¥§¥§¥
Fl xn`W drWA oM Fl xn`W xnFl©¤¨©¥§¨¨¤¨©

)`k ,gn ziy`xa(mkOr midl` dide"§¨¨¡Ÿ¦¦¨¤
."mkizFa` ux` l` mkz` aiWde§¥¦¤§¤¤¤¤£¥¤

íéäìà ã÷ôé ã÷t" :øîà óñBé¥¨©¨Ÿ¦§Ÿ¡Ÿ¦
"íëúà¯.dk ,p ziW`xA ¤§¤§¥¦

íéiøáòä éäìà)æîø ,äøúé ã"eé Y ¡Ÿ¥¨¦§¦¦§¥¨¤¤
ïLé é"Løa .úBkî øNòì(.-dOkA §¤¤©§©¦¨¨§©¨

.Fpi` :oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦¥
eðéìò äø÷ðì Yäø÷î ïBL¯.oOCfd ¦§¨¨¥§¦§¤¦§©¥

mdl xn` ,mixvn Klnl xACW oeiMW¤¥¨¤¦¥§¤¤¦§©¦¨©¨¤
i`iapl dNBzn `EdW oFWlA Fl xnFl©§¨¤¦§©¤¦§¦¥

mlFrd zFOE`)cecl likyn(. ¨¨
"íéäìà øwiå" :ïëå¯c ,bk xAcOA §¥©¦¨¡Ÿ¦©¦§¨

mrla iAB)(oFWl" mW i"Wx d`x la` . ©¥¦§¨£¨§¥©¦¨§
,ixw z`nEh oFWl ,i`pB oFWl ,i`xr£©§§©§§©¤¦
` ,` `xwIeaE ."oFiGaaE iWFwA xnFlM§©§¦§¦¨§©¦§¨
ipW WIW Epide ."d`nEhe i`xr oFWlA"¦§£©§§¨§©§¤¥§¥

zaizA miWExiRDWxtn o`ke ,"xTIe" ¥¦§¥©©¦¨§¨§¨§¨
oOCfd oFWNn)m"`x(. ¦§¦§©¥

"äk äøwà éëðàå"¯.eh ,bk xAcOA §¨Ÿ¦¦¨¤Ÿ©¦§¨
Bzàî äø÷ð àäà¯,eil` dxwp `le ¡¥¦§¤¥¦§Ÿ¦§¨¥¨

`N` ,'d l` dxwp did `l mrlA iM¦¦§¨Ÿ¨¨¦§¨¤¤¨
'dn dxwp)m"`x(. ¦§¨¥

íBìä¯,o`M zErnWnA "dM" ,xnFlM £§©Ÿ§©§¨¨
"KM" zErnWnA `le)m"`x(i"Wx d`xE . §Ÿ§©§¨¨§¥©¦

in Wie ."miwl`d z`n" :mW xAcOA©¦§¨¨¥¥¨¡Ÿ¦§¥¦
FY`n" mFwnA o`M mB qFxbl dvFxW¤¤¦§©¨¦§¥¦

."midl`d z`n" ,"mFldhi dxez £¥¥¨¡Ÿ¦
(hi)íéøöî Cìî íëúà ïzé àìŸ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦

Cìäìéãé Bì äàøî éðà ïéà íà Y ©£Ÿ¦¥£¦©§¤¨¦
ä÷æçä¯,"dwfg ciA `le" WExiRd dfe ©£¨¨§¤©¥§Ÿ§¨£¨¨
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"'Bâå íéøöî úà éúékäå¯ok ixg`e" §¦¥¦¤¦§©¦§§©£¥¥
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éwz déìéçc"ó¯.wfg FgMW ipRn `le §¥¥©¦§Ÿ¦§¥¤Ÿ¨¨
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(ak)dúéa úøbîeàéäL dúBàî Y ¦¨©¥¨¥¨¤¦
úéaa dzà äøb¯zixvOdn ¨¨¦¨©©¦¥©¦§¦
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מצרים", לג)את צד (שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו (בראשית "י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנּו"ן לא) היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את אלהים ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ"וּיּצל
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא כח)יסֹוד "ונּסחּתם (דברים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האדמה", כו)מן אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם (ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל נפעלנּו, לׁשֹון נּצלנּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ואמרּתם

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש מה)נֹותן, אביכם",(בראשית את "ּונׂשאתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לב) הּגלעד",(במדבר ארץ את להם יז)"ּונתּתם הּנקּודה (בראשית ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את "ּונמלּתם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבחיר"ק
ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון כ)ּכׁשּידּבר הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את "וכּפרּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

יא) ּבניכם (דברים את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבקקקקֹוֹוֹוֹולילילילי ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו ולאולאולאולא לילילילי יאמיניאמיניאמיניאמינּוּוּוּו לאלאלאלא א)והןוהןוהןוהן אליו,(ד, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹ
נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן יח)ּכי ג, לעיל לֹומר,(רש"י ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׂשֹורת  את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑,ּופׁשּוטֹו ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ּתיבה נכּתב לכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עץ  אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר .ּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»
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mdipFc`l xiMUdl miYA mil`xUIl©¦§§¥¦¨¦§©§¦©£¥¤
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"íëéáà úà íúàNðe" :ïBâk¯ §§¨¤¤£¦¤
.hi ,dn ziW`xA§¥¦

"ãòìbä õøà úà íäì ízúðe"¯ §©¤¨¤¤¤¤©¦§¨
.hk ,al xAcOA©¦§¨

"íëúìøò øNa úà ízìîðe"¯ §©§¤¤§©¨§©§¤
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`UFp lW o"Epe KWFp lW o"Ep)my i"yx(. ¤¥§¤¥
÷"øéça äc÷pä úàfL ,øîBà éðà ïëì̈¥£¦¥¤Ÿ©§ª¨§¦¦

ìevð øác íL ãBñéå ,àéä ãBñiä ïî¯ ¦©§¦¦¥¨¨¦
zaiY lW cFqid ,xnFlM"mYlSpe" §©©§¤¥©§¦©§¤
.xaC mW `Ede ,"lESp" `Ed¦§¥¨¨

lä ïî àeäå:Bîk ,íéãákä úBðBL §¦©§©§¥¦§
øaãiLk ,"ãenì" ,"øetk" ,"øeac"¦¦¦§¤§©¥

ìaBîk ,÷"øéça ã÷pé ízìòôe ïBL ¦§§©§¤¦¨¥§¦¦§
"òìqä ìà ízøaãå"¯.g ,k xAcOA §¦©§¤¤©¤©©¦§¨
"úéaä úà ízøtëå"¯.k ,dn l`wfgi §¦©§¤¤©¨¦§¤§¥

"íëéða úà íúà ízãnìå"¯mixaC §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§¨¦
.hi ,`i` dxez

(a)Eãéá äfîäáz ázëð Cëì Y ©¤§¨¤§¨¦§©¥¨
Løãì ,úçà¯.bk oniq `nEgpY ©©¦§Ÿ©§¨¦¨

,úB÷ìì áiç äzà "Eãéa"L "äfî"¦¤¤§¨§©¨©¨¦§
íéøLëa zãLçL¯`l ode" Yxn`W ¤¨©§¨¦§¥¦¤¨©§¨§¥Ÿ

ipA mipin`n mde ,"il Epin`i©£¦¦§¥©£¦¦§¥
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(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁÏ∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו .רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה יט)לׁשֹון ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה (דברים ««¬∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יז)ּבמבׁשיו", א הּוא (שמואל אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון ּכל ּבזקנֹו", ."והחזקּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîììà ýåýé Eýíúáà é §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
ìàýìà íäøáà éýìàå ÷çöé éý:á÷òé é ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ א היא", לבנה ּבהרת "ואם לבנה: להיֹות צרעת הרע ּדר ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ¿…«««»∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: .סּפר, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
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נט zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy
מצרים", לג)את צד (שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו (בראשית "י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנּו"ן לא) היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את אלהים ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ"וּיּצל
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא כח)יסֹוד "ונּסחּתם (דברים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האדמה", כו)מן אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם (ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל נפעלנּו, לׁשֹון נּצלנּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ואמרּתם

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש מה)נֹותן, אביכם",(בראשית את "ּונׂשאתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
לב) הּגלעד",(במדבר ארץ את להם יז)"ּונתּתם הּנקּודה (בראשית ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את "ּונמלּתם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבחיר"ק
ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון כ)ּכׁשּידּבר הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את "וכּפרּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

יא) ּבניכם (דברים את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבקקקקֹוֹוֹוֹולילילילי ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו ולאולאולאולא לילילילי יאמיניאמיניאמיניאמינּוּוּוּו לאלאלאלא א)והןוהןוהןוהן אליו,(ד, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹ
נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן יח)ּכי ג, לעיל לֹומר,(רש"י ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׂשֹורת  את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑,ּופׁשּוטֹו ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ּתיבה נכּתב לכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עץ  אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר .ּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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"íëéáà úà íúàNðe" :ïBâk¯ §§¨¤¤£¦¤
.hi ,dn ziW`xA§¥¦

"ãòìbä õøà úà íäì ízúðe"¯ §©¤¨¤¤¤¤©¦§¨
.hk ,al xAcOA©¦§¨

"íëúìøò øNa úà ízìîðe"¯ §©§¤¤§©¨§©§¤
FA o"EPde ,mYlnE FnM .`i ,fi ziW`xA§¥¦§©§¤§©
oFbM ,miwxtl FA ltFPd cFqil dxizi§¥¨©§©¥¦§¨¦§

`UFp lW o"Epe KWFp lW o"Ep)my i"yx(. ¤¥§¤¥
÷"øéça äc÷pä úàfL ,øîBà éðà ïëì̈¥£¦¥¤Ÿ©§ª¨§¦¦

ìevð øác íL ãBñéå ,àéä ãBñiä ïî¯ ¦©§¦¦¥¨¨¦
zaiY lW cFqid ,xnFlM"mYlSpe" §©©§¤¥©§¦©§¤
.xaC mW `Ede ,"lESp" `Ed¦§¥¨¨

lä ïî àeäå:Bîk ,íéãákä úBðBL §¦©§©§¥¦§
øaãiLk ,"ãenì" ,"øetk" ,"øeac"¦¦¦§¤§©¥

ìaBîk ,÷"øéça ã÷pé ízìòôe ïBL ¦§§©§¤¦¨¥§¦¦§
"òìqä ìà ízøaãå"¯.g ,k xAcOA §¦©§¤¤©¤©©¦§¨
"úéaä úà ízøtëå"¯.k ,dn l`wfgi §¦©§¤¤©¨¦§¤§¥

"íëéða úà íúà ízãnìå"¯mixaC §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§¨¦
.hi ,`i` dxez

(a)Eãéá äfîäáz ázëð Cëì Y ©¤§¨¤§¨¦§©¥¨
Løãì ,úçà¯.bk oniq `nEgpY ©©¦§Ÿ©§¨¦¨

,úB÷ìì áiç äzà "Eãéa"L "äfî"¦¤¤§¨§©¨©¨¦§
íéøLëa zãLçL¯`l ode" Yxn`W ¤¨©§¨¦§¥¦¤¨©§¨§¥Ÿ

ipA mipin`n mde ,"il Epin`i©£¦¦§¥©£¦¦§¥

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁÏ∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו .רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה יט)לׁשֹון ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה (דברים ««¬∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יז)ּבמבׁשיו", א הּוא (שמואל אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון ּכל ּבזקנֹו", ."והחזקּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîììà ýåýé Eýíúáà é §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
ìàýìà íäøáà éýìàå ÷çöé éý:á÷òé é ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ א היא", לבנה ּבהרת "ואם לבנה: להיֹות צרעת הרע ּדר ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ¿…«««»∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: .סּפר, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו  C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"mrd on`Ie" xn`p ixdW ,mipin`n©£¦¦¤£¥¤¡©©©£¥¨¨
)my `negpz(EAx EN` i"Wx ixaC xE`iaA .§¥¦§¥©¦¥©

` :mdn mipW oNdlE ,miWExiRd(dGn" ©¥¦§©¨§©¦¥¤¦¤
dOn ,LciAW `hgdn ,xnFlM ,"LciAW¤§¨§§©¥©¥§¤§¨§¦©
,zFwll Kixv dY` eiWkr YxACX¤¦©§¨©§¨©¨¨¦¦§
,FciA fgF`X dOn xaqe oiad `l dWnE¤Ÿ¥¦§¨©¦©¤¥§¨
?dwl` dOle ,iciA Wi dHn :Fl xn`e§¨©©¤¥§¨¦§¨¨¤§¤
EdkilWd :`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`e§¨©©¨¨©§¦¥
xACW Fl fFnxl ,Wgpl KRdpe ,dvx ©̀§¨§¤§©§¨¨¦§¤¦¥
i"WxA oOwlcM) WgPM rxd oFWl(, ¨¨¨©¨¨§¦§©¨§©¦

,zrxvA) FtEbA zFwll Fl Wi okle§¨¥¥¦§§§¨©©
i"WxA oOwlcM(a .(LciAW dHOdn §¦§©¨§©¦¥©©¤¤§¨§

l`xUiA YcWgW llbA ,dwlY dY ©̀¨¦§¤¦§©¤¨©§¨§¦§¨¥
,dxar zxxFB dxar ,Epin`i `NW¤Ÿ©£¦£¥¨¤¤£¥¨
ici lr ,daixn inA oin`dl `l FtFqe§Ÿ§©£¦§¥§¦¨©§¥
xAcl mFwnA rlQd lr EdHnA dMIW¤©¤§©¥©©¤©¦§§©¥
KM lr FWipri `EdÎKExAÎWFcTde ,FA§©¨¨©£¦©¨

ori" Fl Fxn`A ,ux`l Fqipki `NW`l ¤Ÿ©§¦¨¨¤§¨§©©Ÿ
mYpn`d"ipWiCwdl iA)dcya x`a(. ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦

Edf zrxvA dwNX dn df WExitlE§¥¤©¤¨¨§¨©©¤
.rxd oFWl xACW lr ,xg` oipr cSn¦©¦§¨©¥©¤¦¥¨¨¨

BèeLôe¯dOl] WxCd cbpM df oi` §¥¤§¤¤©§¨¨¨
dOl `N` ,[zg` daizA "dGn" aYkp¦§©©¤§¥¨©©¤¨¨¨
dn rcFi Fpi` ike ,"LciA dG dn" Fl`W§¨©¤§¨¤§¦¥¥©©

FciA WI)yeale m"`x(WExiR itl K` . ¥§¨©§¦¥

okle ,Ff dl`W mB zx`Fan WxcOd©¦§¨§¤¤©§¥¨§¨¥
WxcOd WExiR z` dNigY `iad)likyn ¥¦§¦¨¤¥©¦§¨

cecl(`iad `l dNigYkNOW xnFl Wie .§¥©¤¦§©§¦¨Ÿ¥¦
xTirA `N` WxcOd WExiR z` i"Wx©¦¤¥©¦§¨¤¨§¦¨
dOl wx `le ,Ff dl`W uxzl liaWA¦§¦§¨¥§¥¨§Ÿ©¨¨

.zg` daiY aYkp¦§©¥¨©©
äzà äãBî :Bøáçì øîBàL íãàk§¨¨¤¥©£¥¤©¨

éðôlL BfL,ïä :Bì øîBà ?àéä ïáà E ¤¤§¨¤¤¤¦¥¥
õò dúBà äNBò éðéøä :Bì øîà¯s` ¨©£¥¦¤¨¥©

dY` :Fl xnFl FzpEM o`Mdn d`Fx ¨©¨¨©©¨¤©
FzF` KtFd ip` ,dHn EdGW ,LciA§¨§¤¤©¤£¦¥
:cl ,c mixaC i"Wx mB d`xE .Wgpl§¨¨§¥©©¦§¨¦
`EdW oin`dl ,oipniqA ± zFzF`A"§§¦¨¦§©£¦¤
."LciA dG dn oFbM ,mFwn lW FgElW§¤¨§©¤§¨¤

zFzF`de" :hi ,f mW i"WxaEidie oFbM ± §©¦¨§¨§©§¦
Wgpl."b dxez §¨¨

(b)Lçðì éäéåøtñL ,Bì æîø Y ©§¦§¨¨¨©¤¦¥
ìBøîàa) ìàøNé ìò òøä ïBL¯ §¨¨©¦§¨¥§¨§

.` wEqR̈
"éì eðéîàé àì"(,-ciÎiazM dOkA Ÿ©£¦¦§©¨¦§¥¨

.df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤
Lçð ìL Búeðnà Nôúå¯didW §¨©ª¨¤¨¨¤¨¨

lr Fxn`A ,rxd oFWl xACW oFW`xd̈¦¤¦¥¨¨¨§¨§©
`EdÎKExAÎWFcTd)d ,b ziy`xa(rcFi iM" ©¨¨¦¥©

"'ebe EPOn mklk` mFiA iM miwl ¡̀Ÿ¦¦§£¨§¤¦¤

)my `negpz(,`k xAcOA i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨
.dAC z`vFd lr dwl WgPdW ec dxez ¤©¨¨¨¨©¨©¦¨

(c)Ba ÷æçiåì Yàeä äæéçà ïBL¯ ©©£¤§£¦¨
fFg`l wGgzd dWOW ,wfFg oFWl `le§Ÿ§¤¤¤¦§©¥¤¡
,o`M FWxtl i"Wx KxvEd .WgPd apfA¦§©©¨¨§©©¦§¨§¨
ok iptl xaM `aEd df oFWNW s ©̀¤¨¤¨§¨¦§¥¥

)fh ,hi ziy`xaa(,FWxtn i"Wx oi` mWe ,§¨¥©¦§¨§
fFg`e" dNigY Fl xn` o`MW mEXn¦¤¨¨©§¦¨¤¡
,"FA wfgIe" xn`p KMÎxg`e ,"FapfA¦§¨§©©¨¤¡©©©£¤
"FA wfgIe"W Wxtl KxvEd okle§¨¥§©§¨¥¤©©£¤
i"Wx WxiR oke .FA fg`W FWExiR¥¤¨©§¥¥©©¦
la` .b ,a aFI` .bi ,c mW .g ,b ilWnA§¦§¥¨¦£¨

h ,`n dirWi i"Wx d`xoFWl `EdW §¥©¦§©§¨¤§
.h ,`n dinxiA WxiR oke .dgiwl§¦¨§¥¥©§¦§§¨

e÷éæçiå" :àø÷na Lé äaøäå§©§¥¥©¦§¨©©£¦
"Bãéa íéLðàä¯.fh ,hi ziW`xA ¨£¨¦§¨§¥¦

"åéLáîa ä÷éæçäå"¯.`i ,dk mixaC §¤¡¦¨¦§ª¨§¨¦
"Bð÷æa éz÷æçäå"¯.dl ,fi ` l`EnW §¤¡©§¦¦§¨§¥

ì ìkì ,ú"éáì ÷eácä ÷efç ïBLïBL ¨§¦©¨§¥§
àeä äæéçà¯,h oOwl i"Wx mB d`x £¦¨§¥©©¦§©¨

wEaC Fpi`WM mB oM Epivn minrtle .a§¦§¨¦¨¦¥©§¤¥¨
,l l`wfgi i"Wx d`x ± z"ial§¥§¥©¦§¤§¥

.dkd dxez

(e)âìMk úòøöîúòøö Cøc Y §Ÿ©©©¨¤¤¤¨©©
äðáì úBéäì¯dzidW ,"blXM" Edfe ¦§§¨¨§¤©¤¤¤¨§¨



zenyס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(שמות ֱֵֵֶַֹ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑,הרע לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ל ׂשרה יאמינּו ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו .ׁשּכבר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zrxFvn dzidW `le ,blXM dpal§¨¨©¤¤§Ÿ¤¨§¨§©©
rxFvn blXdW FnM)xbd ytp(. §¤©¤¤§¨

"àéä äðáì úøäa íà"¯,bi `xwIe ¦©¤¤§¨¨¦©¦§¨
.c

lL æîø äæ úBàa óàøtñ òøä ïBL ©§¤¨©¤§¨¨¦¥
Bøîàa¯` wEqR §¨§¨

"éì eðéîàé àì"¯.` wEqR Ÿ©£¦¦¨
úòøöa eä÷ìä Cëéôì¯i"Wx d`xE §¦¨¦§¨§¨©©§¥©¦

.mW xE`iAaE d ,fi xAcOA©¦§¨©¥¨
ì ìò íéøî äú÷lL Bîkòøä ïBL¯ §¤¨§¨¦§¨©§¨¨

.` wEqR mW i"WxaE .i ,ai xAcOA©¦§¨§©¦¨¨
m`" :h ,ck mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦¦
l` ,zrxvA dwlY `NW xdGdl z`Ä¨§¦¨¥¤Ÿ¦§¤§¨©©©
,mixnl iEUrd xFkf .rxd oFWl xRqY§©¥¨¨¨§¤¨§¦§¨
d`xE ."mirbpA dzwle dig`A dxACW¤¦§¨§¨¦¨§¨§¨¦§¨¦§¥

i"Wx mBmi`A mirbPdW" :c ,ci `xwIe ©©¦©¦§¨¤©§¨¦¨¦
."rxd oFWl lrf dxez ©¨¨¨

(f)äáL äpäå B÷éçî dàöBiå©¦¨¥¥§¦¥¨¨
BøNákäáBè äcnL ïàkî Y ¦§¨¦¨¤¦¨¨

éøäL ,úeðòøt úcnî àáì úøäîî§©¤¤¨Ÿ¦¦©ª§¨¤£¥
"B÷éçî" øîàð àì äðBLàøa¯Epide ¨¦¨Ÿ¤¡©¥¥§©§

,"FxUaM daW .. Fwign" xaM o`MW¤¨§¨¥¥¨¨¦§¨
zrxvA dwl dpFW`xA oMÎoi`XÎdn©¤¥¥¨¦¨¨¨§¨©©
mB d`xE .Fwign D`ivFdW ixg` wx©©£¥¤¦¨¥¥§¥©

D`ivFIe" :` ,fv zAW i"Wx± Fci dPde ©¦©¨©¦¨§¦¥¨

dCnaE ,blXM zrxFvn d`ivid xg ©̀©©§¦¨§©©©¤¤§¦¨
."daW dPde Fwign :aizM daFhg dxez ¨§¦¥¥§¦¥¨¨

(g)ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåY §¤¡¦§Ÿ¨Ÿ¨©£
íäì øîàzMî¯lFwl" WExiR Edfe ¦¤Ÿ©¨¤§¤¥§

dzid zF`d zIUr caNOW ,"zF`dmB ¨¤¦§©£¦©¨¨§¨©
xnFl Kixve .dWn lW FlFwA dxin £̀¦¨§¤¤§¨¦©
`l dWOW xnFl i"Wx zpEM oi`W¤¥©¨©©¦©¤¤Ÿ
wx `N` mrd ipirl zFzF`d dUr̈¨¨§¥¥¨¨¤¨©
azMW FnM) KM lr mdl xRiq¦¥¨¤©¨§¤¨©

g"tyd(wEqtA oOwl WxFtn ixdW , ©¤£¥§¨§©¨§¨
."mrd ipirl zFzF`d UrIe" :l©©©¨§¥¥¨¨

ézøtqL ìò éúé÷ì íëìéáLa¦§¦§¤¨¦¦©¤¦©§¦
ì íëéìò,Eì eðéîàé Y òøä ïBL £¥¤§¨¨©£¦§

òøäì ïéâecænäL ,Cëa eãîì øákL¤§¨¨§§¨¤©¦§©§¦§¨©
íéòâða íé÷Bì íäì¯`weC e`l ¨¤¦¦§¨¦¨©§¨

zFPEWn zFMn ipin lM `N` ,zrxv̈©©¤¨¨¦¥©§
oOwl xEn`ke ."mirbp" mi`xwp)` ,`i(: ¦§¨¦§¨¦§¨¨§©¨

."'ebe drxR lr `ia` cg` rbp cFr"¤©¤¨¨¦©©§Ÿ
äòøt ïBâk¯:fi ,ai ziW`xA d`x §©§Ÿ§¥§¥¦

milFcB mirbp drxR z` 'd rBpie"©§©©¤©§Ÿ§¨¦§¦
."'ebe

Cìîéáàå¯xvr iM" :gi ,k mW d`x ©£¦¤¤§¥¨¦¨Ÿ
Klnia` zial mgx lM crA 'd xvr̈©§©¨¤¤§¥£¦¤¤
."mirbp" oFWl xMfp `l mW K` ."'ebe©¨Ÿ¦§©§§¨¦

äøN ìéáLa¯dOl ,oM `l m` iM ¦§¦¨¨¦¦Ÿ¥¨¨

zF`dn xzFi oFxg`d zF`l Epin`i©£¦¨¨©£¥¥¨
oFW`xd)m"`x(.h dxez ¨¦

(h)øàéä éîénî zç÷ìåíäì æîø Y §¨©§¨¦¥¥©§Ÿ¨©¨¤
íúeäìàî òøôð äðBLàø äkîaL¯ ¤§©¨¦¨¦§©¥¡Ÿ¨

`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦Ÿ
`l i"Wx iWxtnA oke ,df miqxFB§¦¤§¥¦§¨§¥©¦Ÿ
`aEn miqEtC dOkaE .eilr Ecnr̈§¨¨§©¨§¦¨
ixaC lr Ff dtqFd oWi i"Wx mWA§¥©¦¨¨¨¨©¦§¥
ÎWFcTdWM ,WExiR" :miptAW i"Wx©¦¤¦§¦¥§¤©¨
rxtp zFOE`d on rxtp `EdÎKExÄ¦§¨¦¨¦§¨
micaFr EidW ,dNigY mzEdl`n¥¡¨¨§¦¨¤¨§¦
."mcl mktde ,mzF` dIgnd qEliPl©¦©§©¤¨©£¨¨§¨
xnFl Wi miptAW i"Wx ixaC xE`iaaE§¥¦§¥©¦¤¦§¦¥©
zrxSde WgPd lW zFzF`d iYW :KM̈§¥¨¤©¨¨§©¨©©
"zFzF`" `N` mixvnl zFMn Eid `lŸ¨©§¦§©¦¤¨
KMÎxg`e ,Epin`IW l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥¤©£¦§©©¨
ipWl mB Epin`i `l m` dide" :xnF`¥§¨¨¦Ÿ©£¦©¦§¥
xF`id iniOn Ygwle 'ebe zFzF`d̈§¨©§¨¦¥¥©§
zkitdW rnWn df oFWNOW ,"'ebe¤¦¨¤©§©¤£¦©
mrW ornl wx zF` Ff oi` mcl xF`id©§§¨¥©§©©¤©
zlgzd Ff `N` ,Epin`i l`xUi¦§¨¥©£¦¤¨©§¨©
,mdl fnx KkaE ,mixvn lr zFMOd©©©¦§©¦§¨¨©¨¤
zkitdW ,WExitA mdl xn` `NW s ©̀¤Ÿ¨©¨¤§¥¤£¦©
zxcqA dpFW`x dMn `id mcl xF`id©§§¨¦©¨¦¨§¦§©
,xF`id ininl `id dMOde ,zFMOd©©§©©¨¦§¥¥©§

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy
יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן .נפרע ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

'B‚Â ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו והיּו ¿»««ƒ¿ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּיּבׁשת,

ּבּיּבׁשת ּדם  ׁשּיהיּו .עד ְִֶֶַַַָָ

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

היה  והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׁשליחּותֹו:
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום רבה)עֹומד וכל (שמות . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻזה,
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. ב)הּלוי א אהרן.(שמואל הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי "הנגלה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

כ)וכן: נבּואה,(יחזקאל ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נאמרה  t‰.לאהרן „·k∑ בלב"ו לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְֲֶֶַָֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

iniOn Ygwle" eixacA WiBcd oMW¤¥¦§¦¦§¨¨§¨©§¨¦¥¥
rxtp `Ed KkAW fnx dfAW ,"xF`id©§¤¨¤¨©¤§¨¦§¨
.qEliPl micaFrW ,mdidl`n dNigY§¦¨¥¡Ÿ¥¤¤§¦©¦
ipA Epin`i i`Ce Ff dMn ixg` `liOnE¦¥¨©£¥©¨©©©£¦§¥
:fi ,f oOwl i"Wx mB d`xE .l`xUi¦§¨¥§¥©©¦§©¨
Kkitl ,qEliPl micaFr mixvnE"¦§©¦§¦©¦§¦¨
dwld KMÎxg`e mz`xi z` dwld¦§¨¤¦§¨¨§©©¨¦§¨

."mzF`¨
'Bâå íénä eéäåéðL "eéäå" "eéäå" Y §¨©©¦§§¨§¨§¥

íéîòt¯f ,c dingp i"Wx d`x la` §¨¦£¨§¥©¦§¤§¨
oMWazM oke .lFRkl aEzMd KxC `Ed ¤¥¤¤©¨¦§§¥¨©

`iad `l mW K` ,e ,eh oOwl i"Wx©¦§©¨©¨Ÿ¥¦
.df wEqRn `nbEC§¨¦¨¤

íénä eéäå" øîàð elà :éðéòa äàøð¦§¤§¥©¦¤¡©§¨©©¦
,"úLaia íãì øBàéä ïî çwz øLà£¤¦©¦©§§¨©©¨¤
,íãì íéëtäð íä BãéaL éðà òîBL¥©£¦¤§¨¥¤§¨¦§¨

[óàå]¯qEtcA `qxiBd `id oM §©¥¦©¦§¨¦§
K` .m"`xd zqxiB `id oke ,oFW`x¦§¥¦¦§©¨§¥©
,"f`e" :`qxiBd mivFtPd miqEtCA©§¦©§¦©¦§¨§¨
qxFB "cec ixac"aE .dpad Fl oi`e§¥£¨¨§¦§¥¨¦¥

."ENi`e"§¦
ïúéåäa eéäé õøàì eãøiLk¯,xnFlM §¤¥§¨¨¤¦§©£¨¨¨§©

,"ENi`e" lW `qxiB itlE .mC Ex`Xi¦¨£¨§¦¦§¨¤§¦
mziedA zFidl ExfgIW WExiRd©¥¤©§§¦§©£¨¨¨

min `idW ziraHd)cec ixac(. ©¦§¦¤¦©¦
åLëò ìáà¯mcl Eide" azFMW £¨©§¨¤¥§¨§¨

."zWAIA©©¨¤

eéäiL ãò íã eéäé àlL eðãnìî§©§¥¤Ÿ¦§¨©¤¦§
"úLaia"¯s`W ,qPd liCbn dfe ©©¨¤§¤©§¦©¥¤©

Ektdp ,min Eid dWn lW eiciAW¤§¨¨¤¤¨©¦¤¤§
mcl dWAIA)yeal(.i dxez ©©¨¨§¨

(i)'Bâå ìBîzî íbìkL eðãîì Y ©¦§§¨©§¤¨
àeä-Ceøa-LBãwä äéä íéîé äòáL¦§¨¨¦¨¨©¨¨
Cìéì äðqa äLî úà äzôî§©¤¤Ÿ¤©§¤¥¥

ìL" ,"ìBîzî" :BúeçéìLa,"íL ¦§¦¦§¦§Ÿ
ìL éøä ,"Eøac æàî"ìLe ,äLäL ¥¨©¤§£¥§Ÿ¨§Ÿ¨

àeäå ,äML éøä ,íä ïééeaø ïé"nb"©¦¦¦¥£¥¦¨§
Bì øîàLk éòéáMä íBia ãîBò äéä̈¨¥©©§¦¦§¤¨©

"çìLz ãéa àð çìL" :ãBò úàæ¯ Ÿ§©¨§©¦§¨
.bi wEqR oOwl§©¨¨
Ba äøçL ãò¯.ci wEqR oOwl ©¤¨¨§©¨¨

äöBø äéä àlL ,äæ ìëå .åéìò ìa÷å§¦¥¨¨§¨¤¤Ÿ¨¨¤
åéçà ïøäà ìò älãb ìhì¯d`x ¦Ÿ§ª¨©©£Ÿ¨¦§¥

xEaq did dWOW ci wEqR oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¤¨¨¨
.dNEcbl dlri m` eilr ciRwi oxd`W¤©£Ÿ©§¦¨¨¦©£¤¦§¨

epîéä ìBãb äéäL¯.mipW WlWA ¤¨¨¨¥¤§¨¨¦
äéä àéáðå¯.dWn iptl §¨¦¨¨¦§¥¤

éçà ïøäà àìä") øîàpL"éålä E¯ ¤¤¡©£Ÿ©£Ÿ¨¦©¥¦
"`Ed xAci xAc iM iYrci")my onwl(. ¨©§¦¦©¥§©¥
ïäkä éìòì øîàð ãBòå(:-` l`EnW §¤¡©§¥¦©Ÿ¥§¥

miqEtcE ciÎiazM dOkA .fk ,a§©¨¦§¥¨§¦
.df rhw miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤©¤

éúéìâð äìâðä"¯odW zFdinY Wi £¦§Ÿ¦§¥¦¥§¦¤¥
"izilbp dlbpd" FnM ,zFnIw)a i"yxziy`x ©¨§£¦§Ÿ¦§¥¦

f ,fk diryi .fi ,fi(iM mYrcid ,xnFlM ,§©©§©§¤¦
iYzp z`Gd dNcBde z`Gd daFHd©¨©Ÿ§©§ª¨©Ÿ¨©¦

oxd`l)my `"y i"yx(. §©£Ÿ
éáà úéa ìà,"íéøöîa íúBéäa E ¤¥¨¦¦§¨§¦§©¦

ïøäà àeä¯o`Mn" :mW i"Wx mB d`x ©£Ÿ§¥©©¦¨¦¨
."mixvnA oxd` `ApzPW¤¦§©¥©£Ÿ§¦§©¦

ìà÷æçéa ïëå¯.fÎd ,k §¥¦¤§¥
,'Bâå íéøöî õøàa íäì òãeàå"¨¦¨©¨¤§¤¤¦§¨¦§
åéðéò éöewL Léà íäìà øîàå̈Ÿ©£¥¤¦¦¥¥¨
ïøäàì äàeáð dúBàå ,"eëéìLä©§¦§¨§¨§©£Ÿ

äøîàð¯:mW l`wfgi i"Wx mB d`x ¤¤§¨§¥©©¦§¤§¥¨
mcFw Ff d`Eap mdl `Aip oxd`"©£Ÿ¦¨¨¤§¨¤
dWn lr `EdÎKExAÎWFcTd dlbPW¤¦§¨©¨¨©¤
izilbp dlbpd ilrl xn`PW Edfe ,dpQA©§¤§¤¤¤¡©§¥¦£¦§Ÿ¦§¥¦
."'ebe mixvnA mzFidA Lia` ziA l ¤̀¥¨¦¦§¨§¦§©¦
i"WxA oke .mW l`EnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¨§¥§©¦
ai ,i ilWn i"Wx d`x la` .mW zAW©¨¨£¨§¥©¦¦§¥
l`xUi z` gikFd l`wfgi" df wEqtAW¤§¨¤§¤§¥¦©¤¦§¨¥

."mixvn zFxiar lr©£¥¦§©¦
ät ãáëøaãî éðà úeãáëa Y¯ §©¤¦§¥£¦§©¥

:xn` ENi`kE ,xEACd lr dxFn dRdW¤©¤¤©©¦§¦¨©
dRdW xnFl KIW `l iM ,xEAC caM§©¦¦Ÿ©¨©¤©¤
"oFWl caM" la` .zEciakA rp Fnvr©§¨¦§¥£¨§©¨
zrprpzn oFWNdW ,FrnWnM `Ed§©§¨¤©¨¦§©§©©

zEciakA)m"`x(. ¦§¥
ìáe:æòì ïBLbalbe,à"áìá¯,bNr ¦§©©¦¥

.mBnbn`i dxez §©§¥
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(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(שמות ֱֵֵֶַֹ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑,הרע לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ל ׂשרה יאמינּו ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו .ׁשּכבר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zrxFvn dzidW `le ,blXM dpal§¨¨©¤¤§Ÿ¤¨§¨§©©
rxFvn blXdW FnM)xbd ytp(. §¤©¤¤§¨

"àéä äðáì úøäa íà"¯,bi `xwIe ¦©¤¤§¨¨¦©¦§¨
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יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן .נפרע ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

'B‚Â ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו והיּו ¿»««ƒ¿ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּיּבׁשת,

ּבּיּבׁשת ּדם  ׁשּיהיּו .עד ְִֶֶַַַָָ

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

היה  והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׁשליחּותֹו:
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום רבה)עֹומד וכל (שמות . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻזה,
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. ב)הּלוי א אהרן.(שמואל הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי "הנגלה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

כ)וכן: נבּואה,(יחזקאל ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נאמרה  t‰.לאהרן „·k∑ בלב"ו לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְֲֶֶַָֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»
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miqEtcE ciÎiazM dOkA .fk ,a§©¨¦§¥¨§¦
.df rhw miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤©¤

éúéìâð äìâðä"¯odW zFdinY Wi £¦§Ÿ¦§¥¦¥§¦¤¥
"izilbp dlbpd" FnM ,zFnIw)a i"yxziy`x ©¨§£¦§Ÿ¦§¥¦

f ,fk diryi .fi ,fi(iM mYrcid ,xnFlM ,§©©§©§¤¦
iYzp z`Gd dNcBde z`Gd daFHd©¨©Ÿ§©§ª¨©Ÿ¨©¦
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."mixvnA oxd` `ApzPW¤¦§©¥©£Ÿ§¦§©¦

ìà÷æçéa ïëå¯.fÎd ,k §¥¦¤§¥
,'Bâå íéøöî õøàa íäì òãeàå"¨¦¨©¨¤§¤¤¦§¨¦§
åéðéò éöewL Léà íäìà øîàå̈Ÿ©£¥¤¦¦¥¥¨
ïøäàì äàeáð dúBàå ,"eëéìLä©§¦§¨§¨§©£Ÿ
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dWn lr `EdÎKExAÎWFcTd dlbPW¤¦§¨©¨¨©¤
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l`xUi z` gikFd l`wfgi" df wEqtAW¤§¨¤§¤§¥¦©¤¦§¨¥

."mixvn zFxiar lr©£¥¦§©¦
ät ãáëøaãî éðà úeãáëa Y¯ §©¤¦§¥£¦§©¥

:xn` ENi`kE ,xEACd lr dxFn dRdW¤©¤¤©©¦§¦¨©
dRdW xnFl KIW `l iM ,xEAC caM§©¦¦Ÿ©¨©¤©¤
"oFWl caM" la` .zEciakA rp Fnvr©§¨¦§¥£¨§©¨
zrprpzn oFWNdW ,FrnWnM `Ed§©§¨¤©¨¦§©§©©

zEciakA)m"`x(. ¦§¥
ìáe:æòì ïBLbalbe,à"áìá¯,bNr ¦§©©¦¥

.mBnbn`i dxez §©§¥
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(àé)Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ
éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà íeNé-éî¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא) ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈

ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה עלי?מי קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑ ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִֶ

זאת  ּכל עׂשיתי .ה' ִִָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y)

הּידּוע, האדם על ׁשרֹומז אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר הּידיעה, ּבה"א האדם, ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד לאדם, ּפה ׂשם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָמי
אדם. ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון, אדם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדהינּו

יכֹול  אי הא', ׁשאלֹות. ּב' ׁשאל מצרים, קליּפת ּתקף את מׁשה ּכׁשראה ּדהּנה, גֹו'. אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמי
כּו'. ּולעּכב למנע ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ירידה זֹו ׁשהרי ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות הּגּלּוי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלהיֹות
הּגּלּוי  ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ּפה ׂשם מי הּוא, הא' ׁשאלה על הּמענה ּתׁשּובֹות. ּב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל
ׁשּבכחֹו עּור, אֹו גֹו' חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על והּמענה כּו'. עליֹון ּכתר מּבחינת הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלבריאה־יצירה־עׂשּיה
ׁשּתברח  ּפּקח עצמ עׂשה מי הּמדרׁש ּכפרּוׁש רּבנּו, מׁשה על קאי ּפּקח, אֹו ׁשּכתּוב ּומה הּקליּפֹות. ׁשבירת לפעל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיתּבר
ׁשהמׁשי הּוא מׁשה ׁשל ענינֹו ׁשעּקר לפי והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתן־ּתֹורה, הּגּלּוי אחר־ּכ היה מׁשה על־ידי ּדהּנה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמּפרעה.
למּטה  אלקּות ּגיּלּוי ׁשהמׁשי ּבּפה, הּדּבּור ּבחינת אז ּבֹו היה לכן ענינֹו, עיּקר ׁשּזהּו וכיון ליׂשראל. ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּתֹורה

מּתן־ּת קדם אבל ּכאׁשר ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה, הּנה כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ּכבד עדין היה ֹורה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»
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zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy
ׁשעל־ידי־זה  לאדם, ּפה ׂשם מי הּקּב"ה לֹו אמר מּפרעה, מׁשה ּבריחת ּבׁשעת היתה ׁשּתחּלתּה מצרים, יציאת להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהצרכה
ּבחינת  אצלֹו היה ׁשאז מּתן־ּתֹורה, עד נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, לבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות מלכּות ּגּלּוי להיֹות ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיּוכל
ּבבריאה־  ׁשּלּמדּתנּו ּבאצילּות ּתֹורת ועל ּכמאמר מּתן־ּתֹורה, ענין ׁשּזהּו לבריאה־יצירה־עׂשּיה, להמׁשי ּדמלכּות ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּפה
הּוא  ראׁשֹון ּגֹואל ׁשהרי העתידה, ּבּגאּלה ּגם יהיה ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם והּנה, מּטה. למּטה עד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻיצירה־עׂשיה
נתּגּלה  לא מּתן ־ּתֹורה ׁשּבׁשעת וכּידּוע למ ּטה, עד ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה הּתֹורה ּפנימּיּות ּגיּלּוי יהיה ׁשעל־ידֹו אחרֹון, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגֹואל
והּגּלּוי  אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, על־ידי ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות ענין והּוא ּתֹורה, טעמי יתּגּלּו ּולעתיד ּדתֹורה, ּגליא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכי־אם

מּמׁש. ּבקרֹוב למּטה, ְְְִֶַַָָָיהיה

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי סֹופי ּביד ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הרּבה  ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ .להכניסם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים נאמר רּבי לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

אהרן  "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו עלֿידי ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹּבֹו
אּלא  ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאחי

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה כג)הּוא א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ‰p‰."ּומׁשה ְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹƒ≈

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈
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:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא) ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈

ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה עלי?מי קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑ ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִֶ

זאת  ּכל עׂשיתי .ה' ִִָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y)

הּידּוע, האדם על ׁשרֹומז אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר הּידיעה, ּבה"א האדם, ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד לאדם, ּפה ׂשם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָמי
אדם. ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון, אדם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדהינּו

יכֹול  אי הא', ׁשאלֹות. ּב' ׁשאל מצרים, קליּפת ּתקף את מׁשה ּכׁשראה ּדהּנה, גֹו'. אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמי
כּו'. ּולעּכב למנע ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ירידה זֹו ׁשהרי ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות הּגּלּוי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלהיֹות
הּגּלּוי  ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ּפה ׂשם מי הּוא, הא' ׁשאלה על הּמענה ּתׁשּובֹות. ּב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל
ׁשּבכחֹו עּור, אֹו גֹו' חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על והּמענה כּו'. עליֹון ּכתר מּבחינת הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלבריאה־יצירה־עׂשּיה
ׁשּתברח  ּפּקח עצמ עׂשה מי הּמדרׁש ּכפרּוׁש רּבנּו, מׁשה על קאי ּפּקח, אֹו ׁשּכתּוב ּומה הּקליּפֹות. ׁשבירת לפעל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיתּבר
ׁשהמׁשי הּוא מׁשה ׁשל ענינֹו ׁשעּקר לפי והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתן־ּתֹורה, הּגּלּוי אחר־ּכ היה מׁשה על־ידי ּדהּנה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמּפרעה.
למּטה  אלקּות ּגיּלּוי ׁשהמׁשי ּבּפה, הּדּבּור ּבחינת אז ּבֹו היה לכן ענינֹו, עיּקר ׁשּזהּו וכיון ליׂשראל. ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּתֹורה

מּתן־ּת קדם אבל ּכאׁשר ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה, הּנה כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ּכבד עדין היה ֹורה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
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ׁשעל־ידי־זה  לאדם, ּפה ׂשם מי הּקּב"ה לֹו אמר מּפרעה, מׁשה ּבריחת ּבׁשעת היתה ׁשּתחּלתּה מצרים, יציאת להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהצרכה
ּבחינת  אצלֹו היה ׁשאז מּתן־ּתֹורה, עד נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, לבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות מלכּות ּגּלּוי להיֹות ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיּוכל
ּבבריאה־  ׁשּלּמדּתנּו ּבאצילּות ּתֹורת ועל ּכמאמר מּתן־ּתֹורה, ענין ׁשּזהּו לבריאה־יצירה־עׂשּיה, להמׁשי ּדמלכּות ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּפה
הּוא  ראׁשֹון ּגֹואל ׁשהרי העתידה, ּבּגאּלה ּגם יהיה ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם והּנה, מּטה. למּטה עד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻיצירה־עׂשיה
נתּגּלה  לא מּתן ־ּתֹורה ׁשּבׁשעת וכּידּוע למ ּטה, עד ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה הּתֹורה ּפנימּיּות ּגיּלּוי יהיה ׁשעל־ידֹו אחרֹון, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגֹואל
והּגּלּוי  אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, על־ידי ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות ענין והּוא ּתֹורה, טעמי יתּגּלּו ּולעתיד ּדתֹורה, ּגליא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכי־אם

מּמׁש. ּבקרֹוב למּטה, ְְְִֶַַָָָיהיה

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי סֹופי ּביד ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הרּבה  ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ .להכניסם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים נאמר רּבי לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

אהרן  "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו עלֿידי ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹּבֹו
אּלא  ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאחי

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה כג)הּוא א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ‰p‰."ּומׁשה ְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹƒ≈

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)çìLz ãéaäzàL éî ãéa Y §©¦§¨§©¦¤©¨
ì ìéâøçìL¯oFWlA "glWY" xn`e ¨¦¦§Ÿ©§¨©¦§©¦§

FnkE ,libx deFdd dGW ipRn ,cizr̈¦¦§¥¤¤©¤¨¦§
"aFI` dUri dkM")dcya x`a(. ¨¨©£¤¦

ïøäà àeäå¯lirl i"Wx azMW FnM §©£Ÿ§¤¨©©¦§¥
.i wEqR̈

ì äöøzL øçà ãéa :øçà øácçìL ¨¨©¥§©©¥¤¦§¤¦§Ÿ©
¯:`qxiBd cIdÎiazMn cg`aE .cizrA¤¨¦§¤¨¦¦§¥¨©¦§¨

."gFlWl cizr dY`W in ciA"§©¦¤©¨¨¦¦§©
oFWlA FrnWn "glWY" df WExitlE§¥¤¦§©©§¨¦§

.WOn cizr̈¦©¨
õøàì íñéðëäì éôBñ ïéàL¯`N` ¤¥¦§©§¦¨¨¨¤¤¨

dxfbp `l oicrW iRÎlrÎs` .rWFdi§ª©©©¦¤£©¦Ÿ¦§§¨
`NW d`EapA dWn rci ,dxfBd©§¥¨¨©¤¦§¨¤Ÿ

ux`l mqipki)m"`x(i"Wx mB d`xE . ©§¦¥¨¨¤§¥©©¦
qpMi `NW dWn `Apzp" :fi ,eh oOwl§©¨¦§©¥¤¤Ÿ¦¨¥
Fl fnxp" :ci ,fi oOwl i"WxaE ."ux`l̈¨¤§©¦§©¨¦§©
."ux`l l`xUi z` qipkn rWFdIW¤§ª©©§¦¤¦§¨¥¨¨¤
xEaqkE" hk ,i xAcOA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦©¦§¨§¨

.xE`iAA mW d`xE ."qpkp `EdW¤¦§¨§¥¨©¥

ãéúòì íìàBb úBéäìå¯EdIl` `N` §¦§£¨¤¨¦¤¨¥¦¨
xfril` iAxC iwxtA `aEOM ,`iaPd©¨¦©¨§¦§¥§©¦¡¦¤¤

n wxR)i"gp(. ¤¤
çéLî Bà)iaxd(. ¨¦©

Léäaøä íéçeìL Eì¯dGn ,xnFlM ¥§§¦©§¥§©¦¤
ml`FB `le ,ux`l mqipkn ipi`W¤¥¦©§¦¨¨¨¤§Ÿ£¨
lFkIW cigId ipi`W oaEn ,cizrl¤¨¦¨¤¥¦©¨¦¤¨
cFr Ll Wi `N` ,Ff zEgilW rSal§©¥©§¦¤¨¥§
if` ,oM zFUrl milFkIW migElW§¦¤§¦©£¥£©

mdn glWY)dcya x`a(.ci dxez ¦§©¥¤
(ci)óà øçiåïa òLBäé éaø Y ©¦©©©¦§ª©¤

øîBà äçø÷¯.` ,aw migaf ¨§¨¥§¨¦
äøBzaL óà ïBøç ìk¯xEn`d od ¨£©¤©¨¥¨¨

xEn`d ode `EdÎKExAÎWFcTd lv ¥̀¤©¨¨§¥¨¨
i"Wxe `xnBd zErnWn oM) mc` lv ¥̀¤¨¨¥©§¨©§¨¨§©¦

mW migafA(. ¦§¨¦¨
íLø Ba øîàð¯oFxg lW dn oniq ¤¡©Ÿ¤¦¨¨¤£

,dtifp minrR ,d`Md minrR ,mW did̈¨¨§¨¦©¨¨§¨¦§¦¨
sECibe dllw minrR)my migaf i"yx(. §¨¦§¨¨§¦

eðéöî àìå ,íLø Ba øîàð àì äæå§¤Ÿ¤¡©Ÿ¤§Ÿ¨¦

øîà .ïBøç BúBà éãé-ìò Lðò àaL¤¨Ÿ¤©§¥¨¨©
Ba øîàð Bæa óà :éñBé éaø Bì©¦¥©§¤¡©

éçà ïøäà àìä" :íLø"éålä E¯ Ÿ¤£Ÿ©£Ÿ¨¦©¥¦
odM ixde ,"ieNd" xnF` `Ed dn ,dWwe§¨¤©¥©¥¦©£¥Ÿ¥

`Ed)my migaf(ike" :fi ,b dAx zFnWaE .¦§©¨§¦
ipi` Lig` xn`W xg`n`EdW rcFi ¥©©¤¨©¨¦¥¦¥©¤

?"iel¥¦
,ïäk àìå éåì úBéäì ãéúò äéäL¤¨¨¨¦¦§¥¦§ŸŸ¥
,Enî úàöì øîBà éúééä äpäkäå§©§ª¨¨¦¦¥¨¥¦§
äéäé àeä àlà ,ïk äéäé àì äzòî¥©¨Ÿ¦§¤¥¤¨¦§¤

ïäk¯:` ,aw migaf i"Wx mB d`xE Ÿ¥§¥©©¦§¨¦
zFidl iE`x didW ,Lig` oxd` `ld"£Ÿ©£Ÿ¨¦¤¨¨¨¦§
mXnE ,`Ed xAci xAC iM iYrci ,iel¥¦¨©§¦¦©¥§©¥¦¨

."dPEdkl dkf̈¨¦§¨
éålä äzàå¯cbpM dCn WpFr Edfe §©¨©¥¦§¤¤¦¨§¤¤

,dOd 'd igElW mipdMd oMW ,dCn¦¨¤¥©Ÿ£¦§¥¥¨
`NW Wprp 'd zEgilWl axiQW oeiMnE¦¥¨¤¥©¦§¦¤¡©¤Ÿ

didiodM)`"eb(. ¦§¤Ÿ¥
øîàpL¯ck ,bk ` minId ixaC ¤¤¡©¦§¥©¨¦

eàøwé åéða íéäìàä Léà äLîe"Ÿ¤¦¨¡Ÿ¦¨¨¦¨§



zenyסד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy
E˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ ‡e‰∑ למצרים ּכׁשּתל.BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא …≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לעדי  אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, הּלב עֹולה על הּנתּון .החׁשן ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל הּסמּוכים ידּבר ו'להם' ו'לכם' ו'לֹו' ו'לי' 'ל' ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הם  'על' לׁשֹון ׁשּכּלם ÙÏ‰.לּדּבּור, El ‰È‰È∑ ּפה ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
:úúàä-úà¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah g"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו ּכיֿאם מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, וׁשבעה לּטל מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו .ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶָ

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"éålä èáL ìò¯xn`p wEqRAW dnE ©¥¤©¥¦©¤©¨¤¡©
,mW migaf i"Wx d`x ,"eipA" wx©¨¨§¥©¦§¨¦¨
EidWM ,aYkp onf xg`l" df wEqRW¤¨¤§©©§©¦§©§¤¨
ikdlE ,dIeNd z`e dPEdMd z` miqgin§©£¦¤©§¨§¤©§¦¨§¨¦
aYkinl Dil ied `lC E`xTi eipA hwp̈©¨¨¦¨§§¨£¥¥§¦§©
`l ixdW ,ieNd haW lr `xTi dWn¤¦¨¥©¥¤©¥¦¤£¥Ÿ
lr `N` xnFl Fl oi`e ,mIw did̈¨©¨§¥©¤¨©

."miqgizOd©¦§©£¦
äpä¯g ,gi xAcOA i"Wx d`x ¦¥§¥©¦©¦§¨

oFWl `Ed "dPd"W o`Mn gikFOW¤¦©¦¨¤¦¥§
.dgnU¦§¨

Eúàø÷ì àöé àeäCìzLk Y Ÿ¥¦§¨¤§¤¥¥
íéøöîì¯`vFi" xnFl KIW f` wxW §¦§©¦¤©¨©¨©¥

."Lz`xwl¦§¨¤
Baìa çîNå EàøåäzàLk àì Y §¨£§¨©§¦Ÿ§¤©¨

éìò ãét÷î àäiL øeáñäzàL E ¨¤§¥©§¦¨¤¤©¨
älãâì äìBò¯wEqR lirl i"Wx d`x ¤¦§ª¨§¥©¦§¥¨

dNEcB lFHil dvx `NW" wx azMW i¤¨©©¤Ÿ¨¨¦§¨

mrh dNbn `Ed o`ke ,"eig` oxd` lr©©£Ÿ¨¦§¨§©¤©©
`l m`W .eilr ciRwIW WWgW ,xaCd©¨¨¤¨©¤©§¦¨¨¤¦Ÿ
,FAlA gnUIW dfA Fl xnFl `A dn ,oM¥©¨©¨¤¤¦§©§¦
z`xwl gnUi g`W xaCd hEWR ixd£¥¨©¨¨¤¨¦§©¦§©
gnUe" aEzMd WiBcOW Edn mbe ,eig`̈¦§©©¤©§¦©¨§¨©

didY dgnVdW ,"FAlA,`weC FAlA §¦¤©¦§¨¦§¤§¦©§¨
o`M xAEcOW xnFl `A i`Ce `N ¤̀¨©©¨©¤§¨¨
`citTd z` lFlWl d`Ad dgnUA§¦§¨©¨¨¦§¤©§¥¨

aWg dWOW itM) aNAW(`NW Epid , ¤©¥§¦¤¤¨©©§¤Ÿ
.llM FAlA eilr ciRwi©§¦¨¨§¦§¨

éãòì ïøäà äëæ íMîe¯.hiWkY ¦¨¨¨©£Ÿ©£¦©§¦
álä ìò ïeúpä ïLçä¯zFnW d`x ©Ÿ¤©¨©©¥§¥§

.hk ,gkeh dxez

(fh)Eì àeä øaãåøaãé EìéáLa Y §¦¤§¦§¦§§©¥
"íòä ìà"¯xAcIW FhEWtM m` iM ¤¨¨¦¦¦§¤§©¥

"mrd l`" Edn ,Lil`)m"`x(. ¥¤©¤¨¨
äæå¯.df wEqR §¤¨¤

çéëBé¯Wi oMW ,zFgkFdd zg` Ff ¦©©©©¨¤¥¥

i"Wx d`x ,`xwOdn zFtqFp zFgkFd¨¨¥©¦§¨§¥©¦
l`wfgi .d ,fi xAcOA .eh ,gk ziW`xA§¥¦©¦§¨§¤§¥

.`k ,al
"íëì"å "Bì"å "éì"å "Eì" ìk ìò©¨§§¦§§¨¤

øeaãì íéëeîqä "íäì"å¯dNOl §¨¤©§¦§¦©¦¨
.xEAC¦

ì ílkLíä "ìò" ïBL¯,xnFlM ¤ª¨§©¥§©
"Ll" WExiR o`M mB ,oM m`e .liaWA¦§¦§¦¥©¨¥§

.LliaWA `Ed¦§¦§
äôì El äéäéäzàL éôì ,õéìîì Y ¦§¤§§¤§¥¦§¦¤©¨

"ät ãák"¯`EdW Fzprhl daEWY Ffe §©¤§§¨§©£¨¤
dR caM)i"gp(Fl xn` okl ,xnFlM . §©¤§©¨¥¨©

."uilnl" `le "dtl"§¤§Ÿ§¥¦
íéäìàìøNìe áøì Y¯i"Wx mB d`x ¥Ÿ¦§©§©§¥©©¦

zExn oFWl) a ,e ziW`xA(.fi dxez §¥¦§¨
(gi)Bðúç øúé ìà áLiå¯i"Wx d`x ©¨¨¤¤¤Ÿ§§¥©¦

dNEcBd dlY dWn o`MW ` ,gi oOwl§©¨¤¨¤¨¨©§¨
."FpzFg xzi l`" xn`p okle ,eingA§¨¦§¨¥¤¡©¤¤¤§

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדרים והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.סד)

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב B‚Â'."עני ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ez·יט  ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈
BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àlL Bì òaLð éøäL ,úeLø ìBhì¦§¤£¥¦§©¤Ÿ
BúeLøa íà-ék ïéãnî æeæé¯lirlcM ¨¦¦§¨¦¦¦§§¦§¥

df `aEn mXW `N` .`k ,a i"WxA§©¦¤¨¤¨¨¤
itl FazFM o`ke ,dcB` Wxcn mWA§¥¦§©©¨¨§¨§§¦
raFTX dOW mEXn ,`xwn lW FhEWt§¤¦§¨¦¤©¤¥©
Edf ,Wxcn F` hWR `Ed m` i"Wxl§©¦¦§¨¦§¨¤
F` aEzMd oFWl mr WExiRd zn`zd©§¨©©¥¦§©¨
mi`zn o`ke ,mFwn FzF`AW oiprd̈¦§¨¤§¨§¨©§¦
lFHil Fxzil Kld dWOW Wxtl xzFi¥§¨¥¤¤¨©§¦§¦
FhEWtM m` iM ,Fl rAWPW llbA zEWx§¦§©¤¦§©¦¦¦§
aMir Ki` ,FpzFgn cxRdl liaWA¦§¦§¦¨¥¥§¥¦¥
oMÎoi`XÎdn ,KM liaWA 'd zEgilW§¦¦§¦¨©¤¥¥
la` ,oaEn df ixd Fl rAWPW Wxtp m ¦̀§¨¥¤¦§©£¥¤¨£¨
gxkd oi` "l`FIe" zaiY WExitA lirl§¥§¥¥©©¤¥¤§¥©

.drEaW DWExiRW aEzMd oFWNn¦§©¨¤¥¨§¨
Bì eéä úBîL äòáLå¯mrR okle §¦§¨¥¨§¨¥©©

.xzi o`ke ,Fxzi mrtE ,l`Erx `xwp¦§¨§¥©©¦§§¨¤¤
.` ,gi oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨

ìàeòø¯.gi ,a lirl §¥§¥
øúé¯.o`M ¤¤¨

Bøúé¯`xwp `Ed Kke .` ,b lirl ¦§§¥§¨¦§¨
.minrRd aFxA `xwOA©¦§¨§©§¨¦

éðé÷¯.gi ,` mihtFW ¥¦§¦
'eëå¯aaFg :mIqn cIdÎiazMn cg`A §§¤¨¦¦§¥©¨§©¥¨

)`i ,c mihtey(xag ,)my mihtey d`x(l`ihER , ¤¤¦¥
)dk ,e onwl(,gi oOwl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©¨

.`hi dxez

(hi)íéLðàä ìk eúî ék?íä éî Y ¦¥¨¨£¨¦¦¥

íøéáàå ïúc¯lirl aEzM mdilrW),a ¨¨©£¦¨¤£¥¤¨§¥
bi(EN` mde ."'ebe miWp` ipW dPde"§¦¥§¥£¨¦§¥¥

FWtp iWwan EidW)` ,d f"r i"yx(. ¤¨§©§¥©§
eéä íéiç¯gxw dUrn cr Ezn `le ©¦¨§Ÿ¥©©£¥Ÿ©

)a ,cq mixcp i"yx(oFWNdn gkEn dfe .§¤¨¥©¨
xW`" `le ,"LWtp z` miWwand"©§©§¦¤©§¤§Ÿ£¤
oicrW EpidC ,"LWtp z` EWwA¦§¤©§¤§©§¤£©¦
mdl oi`W `N` ,FWtp z` miWwan§©§¦¤©§¤¨¤¥¨¤
md miIprW oeiM rx FOr zFUrl zlFki§¤©£¦¨¥¨¤£¦¦¥

)cec ixac(.
íäéñëpî eãøiL àlà¯Eid `l xakE ¤¨¤¨§¦¦§¥¤§¨Ÿ¨

mcTnM zEklOl miaFxw),f mixcp o"xe 'qez §¦©©§§¦¤¤
a(.

úîk áeLç éðòäå¯o`M xn` okl §¤¨¦¨§¥¨¥¨©¨
,hk ziW`xA i"Wx mB d`xE ."Ezn"¥§¥©©¦§¥¦

.`ik dxez

(k)øîçä ìòãçéîä øBîç Y¯ ©©£Ÿ£©§ª¨
zFWnXd oiaA iXW mFiA `xaPW)iwxt ¤¦§¨§¦¦§¥©§¨

l"t `"xc(`"dA "xFngd" xn`p okle .§¨¥¤¡©©£§¥
:eh ,fh xAcOA i"Wx d`xE .dricid©§¦¨§¥©¦©¦§¨
`l ± iz`Up mdn cg` xFng `l"Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦Ÿ
ENit` ,iYlhp mdn cg` lW FxFng£¤¤¨¥¤¨©§¦£¦
iYaMxde mixvnl oicOn iYkldWM§¤¨©§¦¦¦§¨§¦§©¦§¦§©§¦
il dide ,xFngd lr ipA z`e iYW` z ¤̀¦§¦§¤¨©©©£§¨¨¦
iYlhp `l ,mdNXn xFngd FzF` lFHil¦©£¦¤¨¤Ÿ¨©§¦

iNXn `N`." ¤¨¦¤¦
úã÷òì íäøáà LáçL øBîçä àeä©£¤¨©©§¨¨©£¥©

÷çöé¯i"Wx wIC .b ,ak ziW`xA ¦§¨§¥¦¦¥©¦

WiBcdl icM ,"mdxa` WagW" aFYkl¦§¤¨©©§¨¨§¥§©§¦
mr dGd xFngd lW xWTd z` KkA§¨¤©¤¤¤©£©¤¦
lW iEEiSd mEIwA mdxa` lW FzEfixf§¦¤©§¨¨§¦©¦¤
,eil` Fzad` cSn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦©©£¨¥¨
cg`l ozp `le FnvrA Wag okNW¤¨¥¨©§©§§Ÿ¨©§¤¨

my i"WxA x`FanM ,eicarn)iaxd(. ¥£¨¨©§¨§©¦
úBìbäì çéLnä Cìî ãéúòL àeäå§¤¨¦¤¤©¨¦©§¦¨

åéìò¯zFlBdl" aFYkl i"Wx wIC ¨¨¦¥©¦¦§§¦¨
oFWlM "eilr aFMxl" `le "eilr̈¨§Ÿ¦§¨¨¦§
lW xWTd z` WiBcdl icM ,aEzMd©¨§¥§©§¦¤©¤¤¤
xaC ,dcizrd dNE`Bl xFngd©£©§¨¨£¦¨¨¨
cizr giWOd KlOdW KkA `HAzOd©¦§©¥§¨¤©¤¤©¨¦©¨¦

zFlBdlaMxl wx `le ,df xFng lr §¦¨©£¤§Ÿ©¦§Ÿ
mzq eilr)iaxd(. ¨¨§¨

øîàpL¯.h ,h dixkf ¤¤¡©§©§¨
éðò"¯ozepr)my i"yx(. ¨¦©§§¨

"øBîç ìò áëøå¯zCn" :mW i"WxaE §Ÿ¥©£§©¦¨¦©
,gv oixcdpq i"WxA la` ."`id depr£¨¨¦£¨§©¦©§¤§¦

."zElvrA FxFng lr `Ad iprM" :`§¨¦©¨©£§©§
úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©¨¨©§¨¦§¨¦©¦©Ÿ¤¤

'Bâå ähîøçàîe íc÷î ïéà Y ©¥§¥ª§¨§ª¨
àø÷na íé÷c÷ãî¯dHn zgiwl oMW §ª§¨¦©¦§¨¤¥§¦©©¥

.mixvnl aXW iptl dzUrp miwl`d̈¡Ÿ¦¤¤§¨¦§¥¤¨§¦§©¦
,"miwCwEcn" o`M aFYkl wIC i"Wx©¦¦¥¦§¨§§¨¦
dxFYd oi` cg` wEqtA ENit`W xnFl©¤£¦§¨¤¨¥©¨

zwCwcnxcq itl aFYkl §©§¤¤¦§§¦¥¤
.mixaCd`k dxez ©§¨¦



סה zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy
E˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ ‡e‰∑ למצרים ּכׁשּתל.BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא …≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לעדי  אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, הּלב עֹולה על הּנתּון .החׁשן ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל הּסמּוכים ידּבר ו'להם' ו'לכם' ו'לֹו' ו'לי' 'ל' ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הם  'על' לׁשֹון ׁשּכּלם ÙÏ‰.לּדּבּור, El ‰È‰È∑ ּפה ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
:úúàä-úà¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah g"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו ּכיֿאם מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, וׁשבעה לּטל מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו .ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶָ

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"éålä èáL ìò¯xn`p wEqRAW dnE ©¥¤©¥¦©¤©¨¤¡©
,mW migaf i"Wx d`x ,"eipA" wx©¨¨§¥©¦§¨¦¨
EidWM ,aYkp onf xg`l" df wEqRW¤¨¤§©©§©¦§©§¤¨
ikdlE ,dIeNd z`e dPEdMd z` miqgin§©£¦¤©§¨§¤©§¦¨§¨¦
aYkinl Dil ied `lC E`xTi eipA hwp̈©¨¨¦¨§§¨£¥¥§¦§©
`l ixdW ,ieNd haW lr `xTi dWn¤¦¨¥©¥¤©¥¦¤£¥Ÿ
lr `N` xnFl Fl oi`e ,mIw did̈¨©¨§¥©¤¨©

."miqgizOd©¦§©£¦
äpä¯g ,gi xAcOA i"Wx d`x ¦¥§¥©¦©¦§¨

oFWl `Ed "dPd"W o`Mn gikFOW¤¦©¦¨¤¦¥§
.dgnU¦§¨

Eúàø÷ì àöé àeäCìzLk Y Ÿ¥¦§¨¤§¤¥¥
íéøöîì¯`vFi" xnFl KIW f` wxW §¦§©¦¤©¨©¨©¥

."Lz`xwl¦§¨¤
Baìa çîNå EàøåäzàLk àì Y §¨£§¨©§¦Ÿ§¤©¨

éìò ãét÷î àäiL øeáñäzàL E ¨¤§¥©§¦¨¤¤©¨
älãâì äìBò¯wEqR lirl i"Wx d`x ¤¦§ª¨§¥©¦§¥¨

dNEcB lFHil dvx `NW" wx azMW i¤¨©©¤Ÿ¨¨¦§¨

mrh dNbn `Ed o`ke ,"eig` oxd` lr©©£Ÿ¨¦§¨§©¤©©
`l m`W .eilr ciRwIW WWgW ,xaCd©¨¨¤¨©¤©§¦¨¨¤¦Ÿ
,FAlA gnUIW dfA Fl xnFl `A dn ,oM¥©¨©¨¤¤¦§©§¦
z`xwl gnUi g`W xaCd hEWR ixd£¥¨©¨¨¤¨¦§©¦§©
gnUe" aEzMd WiBcOW Edn mbe ,eig`̈¦§©©¤©§¦©¨§¨©

didY dgnVdW ,"FAlA,`weC FAlA §¦¤©¦§¨¦§¤§¦©§¨
o`M xAEcOW xnFl `A i`Ce `N ¤̀¨©©¨©¤§¨¨
`citTd z` lFlWl d`Ad dgnUA§¦§¨©¨¨¦§¤©§¥¨

aWg dWOW itM) aNAW(`NW Epid , ¤©¥§¦¤¤¨©©§¤Ÿ
.llM FAlA eilr ciRwi©§¦¨¨§¦§¨

éãòì ïøäà äëæ íMîe¯.hiWkY ¦¨¨¨©£Ÿ©£¦©§¦
álä ìò ïeúpä ïLçä¯zFnW d`x ©Ÿ¤©¨©©¥§¥§

.hk ,gkeh dxez

(fh)Eì àeä øaãåøaãé EìéáLa Y §¦¤§¦§¦§§©¥
"íòä ìà"¯xAcIW FhEWtM m` iM ¤¨¨¦¦¦§¤§©¥

"mrd l`" Edn ,Lil`)m"`x(. ¥¤©¤¨¨
äæå¯.df wEqR §¤¨¤

çéëBé¯Wi oMW ,zFgkFdd zg` Ff ¦©©©©¨¤¥¥

i"Wx d`x ,`xwOdn zFtqFp zFgkFd¨¨¥©¦§¨§¥©¦
l`wfgi .d ,fi xAcOA .eh ,gk ziW`xA§¥¦©¦§¨§¤§¥

.`k ,al
"íëì"å "Bì"å "éì"å "Eì" ìk ìò©¨§§¦§§¨¤

øeaãì íéëeîqä "íäì"å¯dNOl §¨¤©§¦§¦©¦¨
.xEAC¦

ì ílkLíä "ìò" ïBL¯,xnFlM ¤ª¨§©¥§©
"Ll" WExiR o`M mB ,oM m`e .liaWA¦§¦§¦¥©¨¥§

.LliaWA `Ed¦§¦§
äôì El äéäéäzàL éôì ,õéìîì Y ¦§¤§§¤§¥¦§¦¤©¨

"ät ãák"¯`EdW Fzprhl daEWY Ffe §©¤§§¨§©£¨¤
dR caM)i"gp(Fl xn` okl ,xnFlM . §©¤§©¨¥¨©

."uilnl" `le "dtl"§¤§Ÿ§¥¦
íéäìàìøNìe áøì Y¯i"Wx mB d`x ¥Ÿ¦§©§©§¥©©¦

zExn oFWl) a ,e ziW`xA(.fi dxez §¥¦§¨
(gi)Bðúç øúé ìà áLiå¯i"Wx d`x ©¨¨¤¤¤Ÿ§§¥©¦

dNEcBd dlY dWn o`MW ` ,gi oOwl§©¨¤¨¤¨¨©§¨
."FpzFg xzi l`" xn`p okle ,eingA§¨¦§¨¥¤¡©¤¤¤§

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדרים והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.סד)

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב B‚Â'."עני ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ez·יט  ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈
BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, לּטֹול (רש"י רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכ על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגדּלה

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכּכּכּכטענה ראּוי ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות שם)וכׁשר זכריה .(רש"י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàøéðôì íúéNòå §¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה E„Èa.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹ

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד "אׁשר (שמות ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן .ׂשמּתי", ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע Èa∑,ּגדּלה לׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ
פט)ּכמֹו: מכירת (תהלים על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מעׂשו  יעקב ׁשּלקח .הּבכֹורה ְֲֵֵֶַַַָָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»
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i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa ˙‡ ÁlL∑,אחרֹונה מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו לו)ּובּה "מי (איוב :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אבל  הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכמהּו
ּומתרה  מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו ּכיֿאם מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

לׁשּוב  .ּבֹו ָ

(ãë)Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−
:Búéîä£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
סּכנה  – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא חסֿוׁשלֹום, יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנענׁש
מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיא

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי מיתה? נענׁש מה לא)ּומּפני דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
צּפֹורה  הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד הּוא מראׁשֹו הּמילה .ׁשּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני ּבנּה∑Ó‡zÂ¯.הׁשליכּתּו ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒ
לי  אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם היית .אּתה ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)éìà øîàåEìL BúeçéìLa Y ¨Ÿ©¥¤¦§¦¤
"'åâå éða úà çlL" ,íB÷î¯,xnFlM ¨©©¤§¦§©

'd ixaCn wlg Fpi` "Lil` xn`e"W s ©̀¤¨Ÿ©¥¤¥¥¤¦¦§¥
,drxtl dWn ixaCn `Ed `N` dWnl§¤¤¨¦¦§¥¤§©§Ÿ
ipA z` gNW" Fl xnF` okÎiRÎlrÎs ©̀©¦¥¥©©¤§¦
l`xUi ipA z` gNW" `le) "ipcarie§©©§¥¦§Ÿ©©¤§¥¦§¨¥

"'d z` Ecarie(Exn`p mixaCdW ipRn , §©©§¤¦§¥¤©§¨¦¤¤§
.'d lW FzEgilWA¦§¦¤

'Bâå âøä éëðà äpääkî àéä Y ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥§¦©¨
älçz eäøúä dáe ,äðBøçàéðtî , ©£¨¨¦§¨§¦¨¦§¥

áBiàa øîàpL àeä äæå .äL÷ àéäL¤¦¨¨§¤¤¤¡©§¦
¯.mW i"Wx mB d`xE .ak ,el§¥©©¦¨

éî" Cëéôì ,"Bçëa áébNé ìà ïä"¥¥©§¦§Ÿ§¦¨¦
Lwánä íãå-øNa ,"äøBî eäîë̈Ÿ¤¨¨¨¨©§©¥
åéøác úà íéìòî Bøáçî í÷päì§¦¨¥¥£¥©§¦¤§¨¨
-LBãwä ìáà ,äìvä Lwáé àlL¤Ÿ§©¥©¨¨£¨©¨

"Bçëa áébNé" àeä-Ceøa¯FgMW ¨©§¦§Ÿ¤Ÿ
lFcB)my i"yx(. ¨

íà-ék ,Bãiî èìnäì úìëé ïéàå§¥§Ÿ¤§¦¨¥¦¨¦¦
eäøBî àeä Cëéôì ,åéìà BáeLa§¥¨§¦¨¥

ì Ba äøúîeáeL¯aFI` i"Wx mB d`x ©§¤¨§¥©©¦¦
eil` aEWl `hFgl dxFOWM" :mẄ§¤¤©¥¨¥¨
rcFi `EdW itl ,dMn mcFw dxzn©§¤¤©¨§¦¤¥©
didW FnM ,FzMOn xnXdl lFki oi`W¤¥¨§¦¨¥¦©¨§¤¨¨

.. dMnE dMn lM lr drxtA dxzn©§¤§©§Ÿ©¨©¨©¨
,eiaiF`n mwPdl dvFxWM mceÎxUaE¨¨¨¨§¤¤§¦¨¥¥§¨
xFfgi ,FA dxzi m`W ,mF`zR eilr `Ä¨¨¦§¤¦©§¤©£

."EPOn lvPieck dxez §¦¨¥¦¤
(ck)]éäéåäLî Y¯oi`W dfA x`an ©§¦Ÿ¤§¨¥¨¤¤¥

,mFwn lkaM ,onGd lr "idie" WExiRd©¥©§¦©©§©¦§¨¨
xn`PW dGn oM gkEnE ,dWn lr `N ¤̀¨©¤¨¥¦¤¤¤¡©
didW dWnA EpidC ,"'d EdWBtIe"©¦§§¥§©§§¤¤¨¨

oFlOA KxCA)cec ixac(. ©¤¤©¨
.["ïBìna Cøcá"¯qEtcA `qxiBd oM ©¤¤©¨¥©¦§¨¦§

."dix` xEB"e m"`xA `Ed oke .oFW`x¦§¥¨§¥§©§¥
± oFlOA KxCa idie :miqEtC x`WA K ©̀¦§¨§¦©§¦©¤¤©¨

.dWn¤
Búéîä LwáéåäLîì Y¯`le ©§©¥£¦§Ÿ¤§Ÿ

:`qxiBd miqEtC dOkA .wFpiYl©¦§©¨§¦©¦§¨
.dWnl K`lOd©©§¨§¤

ìòå ,Bða øæòéìà úà ìî àlL éôì§¦¤Ÿ¨¤¡¦¤¤§§©
ìMøúpL¯.devOA :sqFp oFW`xqEtcA ¤¦§©¥¦§¦¨©¦§¨

éaø øîà ,àéðz .äúéî Lðò Lðòð¤¡©Ÿ¤¦¨©§¨¨©©¦
àlà ,ìMøúð àì íBìLå-ñç :éñBé¥©§¨Ÿ¦§©¥¤¨
äðkñ Y Cøcì àöàå ìeîà :øîà̈©¨§¥¥©¤¤©¨¨

ìL ãò ÷Bðézì àéäìeîà ,íéîé äL ¦©¦©§Ÿ¨¨¦¨
ìL ääLàå-LBãwä Y íéîé äL §¤§¤§Ÿ¨¨¦©¨

éðeö àeä-Ceøa¯.hi wEqR lirl ¨¦©¦§¥¨

?Lðòð äî éðtîe ."íéøöî áL Cì"¥ª¦§¨¦¦§¥¨¤¡©
älçz ïBìna ÷qòúpL éôì¯Îxg`e §¦¤¦§©¥©¨§¦¨§©©

dliOA wQrzdl Fl dide ,dliOA KM̈©¦¨§¨¨§¦§©¥©¦¨
mixcp i"Wx d`xE .dNigYWix al §¦¨§¥©¦§¨¦¥

mixvnl KEnq oFln FzF`"W ` cEOr©¤¨¨§¦§©¦
oFWNn la` ."dpMq did `lC did̈¨§Ÿ¨¨©¨¨£¨¦§
z` WbR oxd`W fk wEqR oOwl aEzMd©¨§©¨¨¤©£Ÿ¨©¤
did oicrW gkEn ,miwl`d xdA dWn¤§©¨¡Ÿ¦¨¤£©¦¨¨

.xAcOA©¦§¨
íéøãð úëqîa)(.-.a cEOr sFq ,`l §©¤¤§¨¦©

Lçð ïéîk äNòð Càìnä äéäå§¨¨©©§¨©£¤§¦¨¨
BòìBáe¯.dWnl §§¤

BòìBáe øæBçå ,åéëøé ãòå BLàøî¥Ÿ§©§¥¨§¥§
äðéáä ,íB÷î BúBà ãòå åéìâøî¥©§¨§©¨¥¦¨

àeä äìénä ìéáLaL äøtö¯KM lr ¦Ÿ̈¤¦§¦©¦¨©¨
cr FrlFA did okle ,lEdn `l clIdW¤©¤¤Ÿ¨§¨¥¨¨§©

.KM lr Fl fOxl ,dliOddk dxez ©¦¨§©¥©¨
(dk)åéìâøì òbzåéðôì ezëéìLä Y ©©©§©§¨¦§¦©¦§¥

äLî ìL åéìâø¯K`lOd d`xIW icM ©§¨¤Ÿ¤§¥¤¦§¤©©§¨
EPOn sxie)awri zlgp(. §¦¤¦¤

øîàzå.dða ìò Yíéîc ïúç ék ©Ÿ¤©§¨¦£©¨¦
éì äzàúBéäì íøBb úééä äzà Y ©¨¦©¨¨¦¨¥¦§

éìò çöøð élL ïúçäE¯ln `NW lr ¤¨¨¤¦¦§¨¨¤©¤Ÿ¨
.LzF`§



סז zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, לּטֹול (רש"י רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכ על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגדּלה

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכּכּכּכטענה ראּוי ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות שם)וכׁשר זכריה .(רש"י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàøéðôì íúéNòå §¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה E„Èa.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹ

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד "אׁשר (שמות ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן .ׂשמּתי", ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע Èa∑,ּגדּלה לׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ
פט)ּכמֹו: מכירת (תהלים על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מעׂשו  יעקב ׁשּלקח .הּבכֹורה ְֲֵֵֶַַַָָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)ì Ezëìa'Bâå äîéøöî áeLY §¤§§¨¦§©§¨§
òc¯."d`x" WExiR df ©¤¥§¥

Cìz ïk úðî-ìòL¯df z` cnFl ¤©§¨¥¥¥¥¤¤
lki ixdW ,"LYklA" zaiY xEYIn¦¦¥©§¤§§¤£¥¨©

"dnixvn LaEWA" dxvwA xnFl)i"gp(. ©¦§¨¨§§¦§©§¨
úBNòì éúeçéìLa øBab àäzL¯Edf ¤§¥¦¦§¦¦©£¤

."mziUre" WExiR¥©£¦¨
éúôBî ìk¯xW` miztFOd lM" Edf ¨§©¤¨©§¦£¤

."LiciA iYnU©§¦§¨¤
.epnî àøéz àìå ,"äòøt éðôì"øLà ¦§¥©§Ÿ§Ÿ¦¨¦¤£¤

Eãéá ézîNìL ìò àì YúBúBàä L ©§¦§¨¤Ÿ©§Ÿ¨
äìòîì úBøeîàä¯.hÎa miwEqR ¨£§©§¨§¦

íúBNòì äeö äòøt éðôì àì éøäL¤£¥Ÿ¦§¥©§Ÿ¦¨©£¨
Bì eðéîàiL ,ìàøNé éðôì àlà¯ ¤¨¦§¥¦§¨¥¤©£¦

.` wEqR lirlcM§¦§¥¨
åéðôì íàNòL eðéöî àìå¯iptl §Ÿ¨¦¤£¨¨§¨¨¦§¥

.drxt©§Ÿ

íeNì ãéúò éðàL íéúôBî àlà¤¨§¦¤£¦¨¦¨
íëìà øaãé ék" Bîk ,íéøöîa Eãéa§¨§§¦§©¦§¦§©¥£¥¤

"'Bâå äòøt¯mkl EpY" :h ,f oOwl ©§Ÿ§§©¨§¨¤
LHn z` gw :oxd` l` Yxn`e ,ztFn¥§¨©§¨¤©£Ÿ©¤©§

."oiPzl idi drxt iptl KlWde§©§¥¦§¥©§Ÿ§¦§©¦
øLà" :áéúk øLà ìò dîúz ìàå§©¦§©©£¤§¦£¤
Bnò øaãzLk :BòîLî ïkL "ézîN©§¦¤¥©§¨§¤§©¥¦

."Eãéa" íézîN øák Y¯oFWlA §¨©§¦§¨¤¦§
.xarak dxez ¨¨
(ak)äòøt ìà zøîàåòîLzLk Y §¨©§¨¤©§Ÿ§¤¦§©

ïàîéå ÷æç BalLìçlL¯oOwlcM ¤¦¨¨¦¨¥§©¥©§¦§©¨
."FgNWl o`nYe" bk wEqR̈©§¨¥§©§

.ïk Bì øîàéøëá éðaì Yälãb ïBL ¡Ÿ¥§¦§Ÿ¦§§ª¨
¯KIW `l iM ,WOn dxFkA oFWl `le§Ÿ§§¨©¨¦Ÿ©¨

i"Wx mB d`xE .dxFkA lW oipr o`M̈¦§¨¤§¨§¥©©¦
."zEklnE dNEcB oFWl" :fi ,bl mixaC§¨¦§§¨©§

"eäðzà øBëa éðà óà" Bîk¯miNdY §©¨¦§¤§¥§¦¦
EdpY` lFcB .gk ,ht)my i"yx(mB d`xE . ¨¤§¥§¥©

.l ,ai oOwl i"Wx©¦§©¨
BLøãîe .BèeLt eäæ¯dAx ziW`xA ¤§¦§¨§¥¦©¨

.ci ,bq
ìò àeä-Ceøa-LBãwä íúç ïàk̈¨©©¨¨©
åNòî á÷òé ç÷lL äøBëaä úøéëî§¦©©§¨¤¨©©£Ÿ¥¥¨

¯itl ,"l`xUi ixFka ipA" :FWExitE¥§¦§¦¦§¨¥§¦
eia`l xFkA `EdW)`"eb("l`xUi"e , ¤§§¨¦§¦§¨¥

mzg o`M `weCW mrHde .awri Epid©§©£Ÿ§©©©¤©§¨¨¨©
xn` ixd o`MW mEXn ,dxFkAd lr©©§¨¦¤¨£¥¨©
,"ipcarie ipA z` gNW" drxtl§©§Ÿ©©¤§¦§©©§¥¦
KklE ,zFpAxw il EaixwIW FWExiRW¤¥¤©§¦¦¨§¨§¨
iYxgAW mrHdW drxtl xn`̈©§©§Ÿ¤©©©¤¨©§¦
ipA `EdW oeiM ,ipcarl l`xUiA§¦§¨¥§¨§¥¦¥¨¤§¦
`id ixd zFpAxTd zcFare ,ixFkA§¦©£©©¨§¨£¥¦

zFxFkaA)i"gp t"r(.bk dxez ¦§

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa ˙‡ ÁlL∑,אחרֹונה מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו לו)ּובּה "מי (איוב :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אבל  הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכמהּו
ּומתרה  מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו ּכיֿאם מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

לׁשּוב  .ּבֹו ָ

(ãë)Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−
:Búéîä£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
סּכנה  – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא חסֿוׁשלֹום, יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנענׁש
מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיא

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי מיתה? נענׁש מה לא)ּומּפני דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
צּפֹורה  הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד הּוא מראׁשֹו הּמילה .ׁשּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני ּבנּה∑Ó‡zÂ¯.הׁשליכּתּו ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒ
לי  אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם היית .אּתה ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)éìà øîàåEìL BúeçéìLa Y ¨Ÿ©¥¤¦§¦¤
"'åâå éða úà çlL" ,íB÷î¯,xnFlM ¨©©¤§¦§©

'd ixaCn wlg Fpi` "Lil` xn`e"W s ©̀¤¨Ÿ©¥¤¥¥¤¦¦§¥
,drxtl dWn ixaCn `Ed `N` dWnl§¤¤¨¦¦§¥¤§©§Ÿ
ipA z` gNW" Fl xnF` okÎiRÎlrÎs ©̀©¦¥¥©©¤§¦
l`xUi ipA z` gNW" `le) "ipcarie§©©§¥¦§Ÿ©©¤§¥¦§¨¥

"'d z` Ecarie(Exn`p mixaCdW ipRn , §©©§¤¦§¥¤©§¨¦¤¤§
.'d lW FzEgilWA¦§¦¤

'Bâå âøä éëðà äpääkî àéä Y ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥§¦©¨
älçz eäøúä dáe ,äðBøçàéðtî , ©£¨¨¦§¨§¦¨¦§¥

áBiàa øîàpL àeä äæå .äL÷ àéäL¤¦¨¨§¤¤¤¡©§¦
¯.mW i"Wx mB d`xE .ak ,el§¥©©¦¨

éî" Cëéôì ,"Bçëa áébNé ìà ïä"¥¥©§¦§Ÿ§¦¨¦
Lwánä íãå-øNa ,"äøBî eäîë̈Ÿ¤¨¨¨¨©§©¥
åéøác úà íéìòî Bøáçî í÷päì§¦¨¥¥£¥©§¦¤§¨¨
-LBãwä ìáà ,äìvä Lwáé àlL¤Ÿ§©¥©¨¨£¨©¨

"Bçëa áébNé" àeä-Ceøa¯FgMW ¨©§¦§Ÿ¤Ÿ
lFcB)my i"yx(. ¨

íà-ék ,Bãiî èìnäì úìëé ïéàå§¥§Ÿ¤§¦¨¥¦¨¦¦
eäøBî àeä Cëéôì ,åéìà BáeLa§¥¨§¦¨¥

ì Ba äøúîeáeL¯aFI` i"Wx mB d`x ©§¤¨§¥©©¦¦
eil` aEWl `hFgl dxFOWM" :mẄ§¤¤©¥¨¥¨
rcFi `EdW itl ,dMn mcFw dxzn©§¤¤©¨§¦¤¥©
didW FnM ,FzMOn xnXdl lFki oi`W¤¥¨§¦¨¥¦©¨§¤¨¨

.. dMnE dMn lM lr drxtA dxzn©§¤§©§Ÿ©¨©¨©¨
,eiaiF`n mwPdl dvFxWM mceÎxUaE¨¨¨¨§¤¤§¦¨¥¥§¨
xFfgi ,FA dxzi m`W ,mF`zR eilr `Ä¨¨¦§¤¦©§¤©£

."EPOn lvPieck dxez §¦¨¥¦¤
(ck)]éäéåäLî Y¯oi`W dfA x`an ©§¦Ÿ¤§¨¥¨¤¤¥

,mFwn lkaM ,onGd lr "idie" WExiRd©¥©§¦©©§©¦§¨¨
xn`PW dGn oM gkEnE ,dWn lr `N ¤̀¨©¤¨¥¦¤¤¤¡©
didW dWnA EpidC ,"'d EdWBtIe"©¦§§¥§©§§¤¤¨¨

oFlOA KxCA)cec ixac(. ©¤¤©¨
.["ïBìna Cøcá"¯qEtcA `qxiBd oM ©¤¤©¨¥©¦§¨¦§

."dix` xEB"e m"`xA `Ed oke .oFW`x¦§¥¨§¥§©§¥
± oFlOA KxCa idie :miqEtC x`WA K ©̀¦§¨§¦©§¦©¤¤©¨

.dWn¤
Búéîä LwáéåäLîì Y¯`le ©§©¥£¦§Ÿ¤§Ÿ

:`qxiBd miqEtC dOkA .wFpiYl©¦§©¨§¦©¦§¨
.dWnl K`lOd©©§¨§¤

ìòå ,Bða øæòéìà úà ìî àlL éôì§¦¤Ÿ¨¤¡¦¤¤§§©
ìMøúpL¯.devOA :sqFp oFW`xqEtcA ¤¦§©¥¦§¦¨©¦§¨

éaø øîà ,àéðz .äúéî Lðò Lðòð¤¡©Ÿ¤¦¨©§¨¨©©¦
àlà ,ìMøúð àì íBìLå-ñç :éñBé¥©§¨Ÿ¦§©¥¤¨
äðkñ Y Cøcì àöàå ìeîà :øîà̈©¨§¥¥©¤¤©¨¨

ìL ãò ÷Bðézì àéäìeîà ,íéîé äL ¦©¦©§Ÿ¨¨¦¨
ìL ääLàå-LBãwä Y íéîé äL §¤§¤§Ÿ¨¨¦©¨

éðeö àeä-Ceøa¯.hi wEqR lirl ¨¦©¦§¥¨

?Lðòð äî éðtîe ."íéøöî áL Cì"¥ª¦§¨¦¦§¥¨¤¡©
älçz ïBìna ÷qòúpL éôì¯Îxg`e §¦¤¦§©¥©¨§¦¨§©©

dliOA wQrzdl Fl dide ,dliOA KM̈©¦¨§¨¨§¦§©¥©¦¨
mixcp i"Wx d`xE .dNigYWix al §¦¨§¥©¦§¨¦¥

mixvnl KEnq oFln FzF`"W ` cEOr©¤¨¨§¦§©¦
oFWNn la` ."dpMq did `lC did̈¨§Ÿ¨¨©¨¨£¨¦§
z` WbR oxd`W fk wEqR oOwl aEzMd©¨§©¨¨¤©£Ÿ¨©¤
did oicrW gkEn ,miwl`d xdA dWn¤§©¨¡Ÿ¦¨¤£©¦¨¨

.xAcOA©¦§¨
íéøãð úëqîa)(.-.a cEOr sFq ,`l §©¤¤§¨¦©

Lçð ïéîk äNòð Càìnä äéäå§¨¨©©§¨©£¤§¦¨¨
BòìBáe¯.dWnl §§¤

BòìBáe øæBçå ,åéëøé ãòå BLàøî¥Ÿ§©§¥¨§¥§
äðéáä ,íB÷î BúBà ãòå åéìâøî¥©§¨§©¨¥¦¨

àeä äìénä ìéáLaL äøtö¯KM lr ¦Ÿ̈¤¦§¦©¦¨©¨
cr FrlFA did okle ,lEdn `l clIdW¤©¤¤Ÿ¨§¨¥¨¨§©

.KM lr Fl fOxl ,dliOddk dxez ©¦¨§©¥©¨
(dk)åéìâøì òbzåéðôì ezëéìLä Y ©©©§©§¨¦§¦©¦§¥

äLî ìL åéìâø¯K`lOd d`xIW icM ©§¨¤Ÿ¤§¥¤¦§¤©©§¨
EPOn sxie)awri zlgp(. §¦¤¦¤

øîàzå.dða ìò Yíéîc ïúç ék ©Ÿ¤©§¨¦£©¨¦
éì äzàúBéäì íøBb úééä äzà Y ©¨¦©¨¨¦¨¥¦§

éìò çöøð élL ïúçäE¯ln `NW lr ¤¨¨¤¦¦§¨¨¤©¤Ÿ¨
.LzF`§



zenyסח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

(åë):úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ להרגֹוהבינה ּבא הּמילה ÏenÏ˙.ׁשעל ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ חתני «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָ
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
הּמילה  חטא ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמרה
ּכן  ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוחטא

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ּדבר ∑ÏenÏ˙.ׁשּנּוי ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ«…ְֵַַַָָ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד יד)הּוא, "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּמילה  ּדם .על ִַַַָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."éì äzà" éLéà âøBä¯WExiR Edf ¥¦¦©¨¦¤¥
oiprd z` WxiR dNigzE ,"minC ozg"£©¨¦§¦¨¥©¤¨¦§¨

.zFaiYd z` eiWkreek dxez §©§¨¤©¥
(ek)óøiå."epnî" Càìnä YæàY ©¦¤©©§¨¦¤¨

.Bâøäì àa äìénä ìòL äðéáä¥¦¨¤©©¦¨¨§¨§
úìenì íéîc ïúç äøîàéðúç Y ¨§¨£©¨¦©Ÿ£¨¦

äìénä øác ìò çöøð äéä¯KM lr ¨¨¦§¨©§©©¦¨©¨
i"Wx iWxtn .clId z` ln `NW¤Ÿ¨¤©¤¤§¨§¥©¦
,EN` i"Wx ixaC zpadA zFAx EhAgzd¦§©§©©£¨©¦§¥©¦¥
dpiad" i"Wx xn` ok iptl xaM ixdW¤£¥§¨¦§¥¥¨©©¦¥¦¨
mbe ,"`Ed dliOd liaWAW dxFRv¦¨¤¦§¦©¦¨§©
dn f` ,"il dY` iWi` bxFd" dxn`̈§¨¥¦¦©¨¦¨©
aXil Ekix`de ?o`M DzpadA WCgzd¦§©¥©£¨¨¨¨§¤¡¦§©¥

EazMW Wi :mipt` dOkA)dcya x`a( §©¨¢¨¦¥¤¨§
wxe ,xaCA dgEhA dzid `l ok iptNW¤¦§¥¥Ÿ¨§¨§¨©¨¨§©
okle ,DpA zlxr z` dkzg wtQn¦¨¥¨§¨¤¨§©§¨§¨¥
,"il dY` minC ozg iM" dxn` dNigY§¦¨¨§¨¦£©¨¦©¨¦
,"`OW" oFWNn `id o`M "iM" zaiYW¤¥©¦¨¦¦§¤¨
ziid dY`" azMX dnA i"Wx zpEM Ffe§©¨©©¦§©¤¨©©¨¨¦¨
,EPOn dRxdW eiWkr la` ,"mxFB¥£¨©§¨¤¦§¨¦¤
xn`p okle ,zE`CeA `Ed oMW dpiad¥¦¨¤¥§©¨§¨¥¤¡©
la` .i`Ce oFWlA ,"dxn` f`" aEzMA©¨¨¨§¨¦§©©£¨
`l i"Wx zFpFWNW ,dWw KM lr©¨¨¤¤§©¦Ÿ

` :iM ,df WExitA miknFY(Fpi` i"Wx §¦§¥¤¦©¦¥
a ,`OW FWExiR "iM"W azFM(did ¥¤¦¥¤¨¨¨

dpiad f`" xnFl i"WxlzE`CeAWie ." §©¦©¨¥¦¨§©¨§¥
EazMW)i"yxa ddbdk miynega qtcp(iptNW ¤¨§¤¦§¥

lr wx df m` dgEhA dzid `l ok¥Ÿ¨§¨§¨¦¤©©
okle ,mixg` mixaC lr F` dliOd©¦¨©§¨¦£¥¦§¨¥
,"mxFB ziid dY`" wx lirl dxn`̈§¨§¥©©¨¨¦¨¥
.dliOd xEar wx dGW dpiad zrM la £̀¨¨¥¥¦¨¤¤©£©¦¨
lr dxn`X dn ixdW ,wgFC df mB K ©̀©¤©¤£¥©¤¨§¨©
wFpiYd `NW ipRn Edf ,"mxFB" wFpiYd©¦¥¤¦§¥¤Ÿ©¦
Wie .K`lOd `N` dWn z` zindl `Ä§¨¦¤¤¤¨©©§¨§¥

EazMW)i"gpe cec ixac(dWWg ok iptNW ¤¨§¤¦§¥¥¨§¨
okle ,dpTY `ll `Ed xaCd `OW¤¨©¨¨§Ÿ©¨¨§¨¥
iWi` bxFd" deFd oFWlA dWOYWd¦§©§¨¦§¤¥¦¦
dgilvdW dpiad eiWkre ,"il dY ©̀¨¦§©§¨¥¦¨¤¦§¦¨
okle ,dlOW ici lr DlrA z` liSdl§©¦¤©§¨©§¥¤¨¨§¨¥
.xar oFWlA "gvxp did ipzg" dxn`̈§¨£¨¦¨¨¦§¨¦§¨¨
ok iptl mB oMW ,wgFC df mB la £̀¨©¤©¤¥©¦§¥¥

dY`" dxn`ziid,"zFidl mxFB ¨§¨©¨¨¦¨¥¦§
mpn` .deFd oFWlA `le xar oFWlA¦§¨¨§Ÿ¦§¤¨§¨
zaiY qxFB `l cIdÎiazMn cg`A§¤¨¦¦§¥©¨Ÿ¥¥©
mB xWt`e .xiRW iz` df itlE ,"ziid"¨¦¨§¦¤¨¥©¦§¤§¨©
dWn z` rlFA did K`lOdWM :x`al§¨¥§¤©©§¨¨¨¥©¤¤
EdGW dxFRv dpiad ,dliOd mFwn cr©§©¦¨¥¦¨¦¨¤¤
dln `id okle ,lEdn `l oAdW llbA¦§©¤©¥Ÿ¨§¨¥¦¨¨
ozg" wFpiYl dxn` `id cInE ,FzF`¦©¦¨§¨©¦£©
ipzgW YnxB dY` ,"il dY` minC̈¦©¨¦©¨¨©§¨¤£¨¦
dxFRv xnFlM ,LllbA bxdp hrnM¦§©¤¡©¦§¨§§©¦¨
dWn z` Wiprdl `A K`lOdW daWg̈§¨¤©©§¨¨§©£¦¤¤
`vIW iptl wFpiYd z` ln `NW llbA¦§©¤Ÿ¨¤©¦¦§¥¤¨¨
wFpiYd lW FzE`ixA z` sicrde ,KxCl©¤¤§¤¡¦¤§¦¤©¦

z` dniW`d okle ,FzF` lEnl xW`n¥£¤¨§¨¥¤¡¦¨¤
z` rnW K`lOdWkE ,xaCA wFpiYd©¦©¨¨§¤©©§¨¨©¤
dfaE ,dWOn dRxd cIn dxFRv ixaC¦§¥¦¨¦¨¦§¨¦¤¨¤
`N` ,dxn`X dn oFkp `NW Dl fnẍ©¨¤Ÿ¨©¤¨§¨¤¨
FzF` ln `NW llbA dzid FzrilA lM̈§¦¨¨§¨¦§©¤Ÿ¨
wFpiYl oi` `liOnE ,oFlOl `AW skiY¥¤¤¨©¨¦¥¨¥©¦
okle ,calA dWnl `N` dfA oipr mEW¦§¨¨¤¤¨§¤¦§¨§¨¥
,EPOn dRxd wFpiYd z` dlOW skiY¥¤¤¨¨¤©¦¦§¨¦¤
minC ozg" dxn` okle dpiad dxFRve§¦¨¥¦¨§¨¥¨§¨£©¨¦
xaC lr gvxp did DpzgW ,"zlEOl©Ÿ¤£¨¨¨¨¦§¨©§©
mEW dfA wFpiYl oi`e ,calA dliOd©¦¨¦§¨§¥©¦¨¤

.oEIr Kixv oicre .wlg¥¤©£©¦¨¦¦
úìenìøác) ìò Y(-ÎiazM dOkA ©Ÿ©§©§©¨¦§¥

daiY miqxFB `l mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦Ÿ§¦¥¨
.Ff

àeä øác íL ."úìen"ä¯mW `le ©Ÿ¥¨¨§Ÿ¥
mW `Ed "zlEO"W miWxtn Wi .lrFR©¥§¨§¦¤Ÿ¥

.miAx oFWlA "dlin" lW xaC̈¨¤¦¨¦§©¦
ìa úLnLî ã"îläåBîk ,"ìò" ïBL §©¨¤§©¤¤¦§©§

"ìàøNé éðáì äòøt øîàå"¯zFnW §¨©©§Ÿ¦§¥¦§¨¥§
pA lr .b ,cil`xUi i)i"yx mb d`xe .my i"yx ©§¥¦§¨¥

bi ,k ziy`xa(.
"íéîc" íbøz ñBì÷ðeàå¯wEqtA od §§§¦§¥¨¦¥§¨

.eiptNW wEqRA ode df¤§¥©¨¤§¨¨
äìénä íc ìò¯."`YldnC `nC" ©©©¦¨§¨¦§ª§¨

ipWA "minC" WxiR i"Wx oMÎoi`XÎdn©¤¥¥©¦¥©¨¦¦§¥
.dziOd mC lr miwEqRdfk dxez ©§¦©©©¦¨

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah h"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם רבה)ּכּלם, לא (שמות והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
לאחֹוריהם  החזירם – .יּגׁשּו" ֱֲִִֵֶֶַָָ

(á)Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½
ìíâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà çlL §©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬

:çlLà àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©

(â)ìà eøîàiåýàp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøcìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðé ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)'Bâå ïøäàå äLî eàa øçàåY §©©¨Ÿ¤§©£Ÿ§
ãçà ãçà eèîLð íéð÷fä ìáà£¨©§¥¦¦§§¤¨¤¨
eèîLpL ãò ,"ïøäàå äLî .. øçà"î¥©©Ÿ¤§©£Ÿ©¤¦§§

ïéèltì eòébäL íã÷ ílk¯wIcn ª¨Ÿ¤¤¦¦©©¨¦§©¥
,"oxd`e dWn E`A xg`e" aEzMW dGn¦¤¤¨§©©¨¤§©£Ÿ
rnWn `N` ,"oxd`e dWn E`aIe" `le§Ÿ©¨Ÿ¤§©£Ÿ¤¨©§©
mipwGd zkll EligzdWM dNigYAW¤©§¦¨§¤¦§¦¨¤¤©§¥¦
,oihNRl qpMdl E`AWkE ,mdOr Eid̈¦¨¤§¤¨§¦¨¥©©¨¦

oxd`e dWn Ex`Wp)dcya x`a(Wi cFre . ¦§£¤§©£Ÿ§¥
"W xnFlxg`e,"oxd`e dWn E`A ©¤§©©¨¤§©£Ÿ

,mNEM mipwGd EhnWPW xg`l FWExiR¥§©©¤¦§§©§¥¦¨
mB fOExn "xg`e" zaizaE§¥©§©©§¨©

"n dzid zEhOYWddWxg`dWn .. ¤©¦§©§¨§¨¥©©¤
.i"Wx oFWlM "oxd`e§©£Ÿ¦§©¦

úëìì eàøiL éôì¯lr EEhvPW s` §¦¤¨§¨¤¤©¤¦§©©
ipwfe dY` z`aE" :gi ,b lirlcM ,KM̈§¦§¥¨¨©¨§¦§¥

."mixvn Kln l` l`xUi¦§¨¥¤¤¤¦§©¦
Bcáì äLî Lbðå" :íäì òøôð éðéñáe§¦©¦§©¨¤§¦©Ÿ¤§©

"eLbé àì íäå¯i"WxaE .a ,ck oOwl §¥Ÿ¦¨§©¨§©¦
eiptNW wEqRaE ."ltxrd l`" mẄ¤¨£¨¤©¨¤§¨¨
dY` 'd l` dlr xn` dWn l`e" xn`p¤¡©§¤¤¨©£¥¤©¨
ipwGn miraWe `Edia`e acp oxd`e§©£Ÿ¨¨©£¦§¦§¦¦¦§¥

mziegYWde l`xUiEpidC ,"wFgxn ¦§¨¥§¦§©£¦¤¥¨§©§
,dWn mr cgi mNEM Elr dNigYAW¤©§¦¨¨¨©©¦¤
wxe ,mdixFg`l mNEM ExfgEd KM xg`e§©©¨§§¨©£¥¤§©
oxd`NW `N` ,'d l` FCal WBp dWn¤¦©§©¤¤¨¤§©£Ÿ

`Edia`e acpe)(xdA dSign dzid §¨¨©£¦¨§¨§¦¨¨¨
,ck ,hi i"WxA x`FanM ,Dnvr iptA¦§¥©§¨©§¨§©¦

ixnbl mdixFg`l ExfgEd mipwGd la £̀¨©§¥¦§§©£¥¤§©§¦
mrd x`W mr cgiA Ecnre)i"gp(. §¨§§©©¦§¨¨¨

íäéøBçàì íøéæçä¯E`A `NW oeiMW ¤¡¦¨©£¥¤¤¥¨¤Ÿ¨
iEEivA mceÎxUA Kln lW oihNRl©©¨¦¤¤¤¨¨¨¨§¦
axwzdl EMfi `l ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨Ÿ¦§§¦§¨¥
miklOd ikln Kln lW oihNRl©©¨¦¤¤¤©§¥©§¨¦

`EdÎKExAÎWFcTd)dcya x`a(.a dxez ©¨¨
(b)eðòbôé ïteéä "Eòbôé ït" Y ¤¦§¨¥¤¦§¨£¨

øîBì íéëéøö¯xnFl EWTAzdW FnM §¦¦©§¤¦§©§©
)bk ,c lirl(LpA z` bxFd ikp` dPd"¦¥¨Ÿ¦¥¤¦§

"LxFkA)dcya x`a(mdA rBti dOl mbe . §¤§©¨¨¦§©¨¤
md miqEp`W xg`n m`ivFi `l m ¦̀Ÿ¦¥¥©©¤£¦¥

x`Xdl)cecl likyn(. §¦¨¥
úeëìnì ãBák e÷ìçL àlà¯d`x ¤¨¤¨§¨©©§§¥



סט zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

(åë):úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ להרגֹוהבינה ּבא הּמילה ÏenÏ˙.ׁשעל ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ חתני «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָ
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
הּמילה  חטא ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמרה
ּכן  ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוחטא

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ּדבר ∑ÏenÏ˙.ׁשּנּוי ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ«…ְֵַַַָָ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד יד)הּוא, "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּמילה  ּדם .על ִַַַָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."éì äzà" éLéà âøBä¯WExiR Edf ¥¦¦©¨¦¤¥
oiprd z` WxiR dNigzE ,"minC ozg"£©¨¦§¦¨¥©¤¨¦§¨

.zFaiYd z` eiWkreek dxez §©§¨¤©¥
(ek)óøiå."epnî" Càìnä YæàY ©¦¤©©§¨¦¤¨

.Bâøäì àa äìénä ìòL äðéáä¥¦¨¤©©¦¨¨§¨§
úìenì íéîc ïúç äøîàéðúç Y ¨§¨£©¨¦©Ÿ£¨¦

äìénä øác ìò çöøð äéä¯KM lr ¨¨¦§¨©§©©¦¨©¨
i"Wx iWxtn .clId z` ln `NW¤Ÿ¨¤©¤¤§¨§¥©¦
,EN` i"Wx ixaC zpadA zFAx EhAgzd¦§©§©©£¨©¦§¥©¦¥
dpiad" i"Wx xn` ok iptl xaM ixdW¤£¥§¨¦§¥¥¨©©¦¥¦¨
mbe ,"`Ed dliOd liaWAW dxFRv¦¨¤¦§¦©¦¨§©
dn f` ,"il dY` iWi` bxFd" dxn`̈§¨¥¦¦©¨¦¨©
aXil Ekix`de ?o`M DzpadA WCgzd¦§©¥©£¨¨¨¨§¤¡¦§©¥

EazMW Wi :mipt` dOkA)dcya x`a( §©¨¢¨¦¥¤¨§
wxe ,xaCA dgEhA dzid `l ok iptNW¤¦§¥¥Ÿ¨§¨§¨©¨¨§©
okle ,DpA zlxr z` dkzg wtQn¦¨¥¨§¨¤¨§©§¨§¨¥
,"il dY` minC ozg iM" dxn` dNigY§¦¨¨§¨¦£©¨¦©¨¦
,"`OW" oFWNn `id o`M "iM" zaiYW¤¥©¦¨¦¦§¤¨
ziid dY`" azMX dnA i"Wx zpEM Ffe§©¨©©¦§©¤¨©©¨¨¦¨
,EPOn dRxdW eiWkr la` ,"mxFB¥£¨©§¨¤¦§¨¦¤
xn`p okle ,zE`CeA `Ed oMW dpiad¥¦¨¤¥§©¨§¨¥¤¡©
la` .i`Ce oFWlA ,"dxn` f`" aEzMA©¨¨¨§¨¦§©©£¨
`l i"Wx zFpFWNW ,dWw KM lr©¨¨¤¤§©¦Ÿ

` :iM ,df WExitA miknFY(Fpi` i"Wx §¦§¥¤¦©¦¥
a ,`OW FWExiR "iM"W azFM(did ¥¤¦¥¤¨¨¨

dpiad f`" xnFl i"WxlzE`CeAWie ." §©¦©¨¥¦¨§©¨§¥
EazMW)i"yxa ddbdk miynega qtcp(iptNW ¤¨§¤¦§¥

lr wx df m` dgEhA dzid `l ok¥Ÿ¨§¨§¨¦¤©©
okle ,mixg` mixaC lr F` dliOd©¦¨©§¨¦£¥¦§¨¥
,"mxFB ziid dY`" wx lirl dxn`̈§¨§¥©©¨¨¦¨¥
.dliOd xEar wx dGW dpiad zrM la £̀¨¨¥¥¦¨¤¤©£©¦¨
lr dxn`X dn ixdW ,wgFC df mB K ©̀©¤©¤£¥©¤¨§¨©
wFpiYd `NW ipRn Edf ,"mxFB" wFpiYd©¦¥¤¦§¥¤Ÿ©¦
Wie .K`lOd `N` dWn z` zindl `Ä§¨¦¤¤¤¨©©§¨§¥

EazMW)i"gpe cec ixac(dWWg ok iptNW ¤¨§¤¦§¥¥¨§¨
okle ,dpTY `ll `Ed xaCd `OW¤¨©¨¨§Ÿ©¨¨§¨¥
iWi` bxFd" deFd oFWlA dWOYWd¦§©§¨¦§¤¥¦¦
dgilvdW dpiad eiWkre ,"il dY ©̀¨¦§©§¨¥¦¨¤¦§¦¨
okle ,dlOW ici lr DlrA z` liSdl§©¦¤©§¨©§¥¤¨¨§¨¥
.xar oFWlA "gvxp did ipzg" dxn`̈§¨£¨¦¨¨¦§¨¦§¨¨
ok iptl mB oMW ,wgFC df mB la £̀¨©¤©¤¥©¦§¥¥

dY`" dxn`ziid,"zFidl mxFB ¨§¨©¨¨¦¨¥¦§
mpn` .deFd oFWlA `le xar oFWlA¦§¨¨§Ÿ¦§¤¨§¨
zaiY qxFB `l cIdÎiazMn cg`A§¤¨¦¦§¥©¨Ÿ¥¥©
mB xWt`e .xiRW iz` df itlE ,"ziid"¨¦¨§¦¤¨¥©¦§¤§¨©
dWn z` rlFA did K`lOdWM :x`al§¨¥§¤©©§¨¨¨¥©¤¤
EdGW dxFRv dpiad ,dliOd mFwn cr©§©¦¨¥¦¨¦¨¤¤
dln `id okle ,lEdn `l oAdW llbA¦§©¤©¥Ÿ¨§¨¥¦¨¨
ozg" wFpiYl dxn` `id cInE ,FzF`¦©¦¨§¨©¦£©
ipzgW YnxB dY` ,"il dY` minC̈¦©¨¦©¨¨©§¨¤£¨¦
dxFRv xnFlM ,LllbA bxdp hrnM¦§©¤¡©¦§¨§§©¦¨
dWn z` Wiprdl `A K`lOdW daWg̈§¨¤©©§¨¨§©£¦¤¤
`vIW iptl wFpiYd z` ln `NW llbA¦§©¤Ÿ¨¤©¦¦§¥¤¨¨
wFpiYd lW FzE`ixA z` sicrde ,KxCl©¤¤§¤¡¦¤§¦¤©¦

z` dniW`d okle ,FzF` lEnl xW`n¥£¤¨§¨¥¤¡¦¨¤
z` rnW K`lOdWkE ,xaCA wFpiYd©¦©¨¨§¤©©§¨¨©¤
dfaE ,dWOn dRxd cIn dxFRv ixaC¦§¥¦¨¦¨¦§¨¦¤¨¤
`N` ,dxn`X dn oFkp `NW Dl fnẍ©¨¤Ÿ¨©¤¨§¨¤¨
FzF` ln `NW llbA dzid FzrilA lM̈§¦¨¨§¨¦§©¤Ÿ¨
wFpiYl oi` `liOnE ,oFlOl `AW skiY¥¤¤¨©¨¦¥¨¥©¦
okle ,calA dWnl `N` dfA oipr mEW¦§¨¨¤¤¨§¤¦§¨§¨¥
,EPOn dRxd wFpiYd z` dlOW skiY¥¤¤¨¨¤©¦¦§¨¦¤
minC ozg" dxn` okle dpiad dxFRve§¦¨¥¦¨§¨¥¨§¨£©¨¦
xaC lr gvxp did DpzgW ,"zlEOl©Ÿ¤£¨¨¨¨¦§¨©§©
mEW dfA wFpiYl oi`e ,calA dliOd©¦¨¦§¨§¥©¦¨¤

.oEIr Kixv oicre .wlg¥¤©£©¦¨¦¦
úìenìøác) ìò Y(-ÎiazM dOkA ©Ÿ©§©§©¨¦§¥

daiY miqxFB `l mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦Ÿ§¦¥¨
.Ff

àeä øác íL ."úìen"ä¯mW `le ©Ÿ¥¨¨§Ÿ¥
mW `Ed "zlEO"W miWxtn Wi .lrFR©¥§¨§¦¤Ÿ¥

.miAx oFWlA "dlin" lW xaC̈¨¤¦¨¦§©¦
ìa úLnLî ã"îläåBîk ,"ìò" ïBL §©¨¤§©¤¤¦§©§

"ìàøNé éðáì äòøt øîàå"¯zFnW §¨©©§Ÿ¦§¥¦§¨¥§
pA lr .b ,cil`xUi i)i"yx mb d`xe .my i"yx ©§¥¦§¨¥

bi ,k ziy`xa(.
"íéîc" íbøz ñBì÷ðeàå¯wEqtA od §§§¦§¥¨¦¥§¨

.eiptNW wEqRA ode df¤§¥©¨¤§¨¨
äìénä íc ìò¯."`YldnC `nC" ©©©¦¨§¨¦§ª§¨

ipWA "minC" WxiR i"Wx oMÎoi`XÎdn©¤¥¥©¦¥©¨¦¦§¥
.dziOd mC lr miwEqRdfk dxez ©§¦©©©¦¨

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah h"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם רבה)ּכּלם, לא (שמות והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
לאחֹוריהם  החזירם – .יּגׁשּו" ֱֲִִֵֶֶַָָ

(á)Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½
ìíâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà çlL §©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬

:çlLà àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©

(â)ìà eøîàiåýàp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøcìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðé ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)'Bâå ïøäàå äLî eàa øçàåY §©©¨Ÿ¤§©£Ÿ§
ãçà ãçà eèîLð íéð÷fä ìáà£¨©§¥¦¦§§¤¨¤¨
eèîLpL ãò ,"ïøäàå äLî .. øçà"î¥©©Ÿ¤§©£Ÿ©¤¦§§

ïéèltì eòébäL íã÷ ílk¯wIcn ª¨Ÿ¤¤¦¦©©¨¦§©¥
,"oxd`e dWn E`A xg`e" aEzMW dGn¦¤¤¨§©©¨¤§©£Ÿ
rnWn `N` ,"oxd`e dWn E`aIe" `le§Ÿ©¨Ÿ¤§©£Ÿ¤¨©§©
mipwGd zkll EligzdWM dNigYAW¤©§¦¨§¤¦§¦¨¤¤©§¥¦
,oihNRl qpMdl E`AWkE ,mdOr Eid̈¦¨¤§¤¨§¦¨¥©©¨¦

oxd`e dWn Ex`Wp)dcya x`a(Wi cFre . ¦§£¤§©£Ÿ§¥
"W xnFlxg`e,"oxd`e dWn E`A ©¤§©©¨¤§©£Ÿ

,mNEM mipwGd EhnWPW xg`l FWExiR¥§©©¤¦§§©§¥¦¨
mB fOExn "xg`e" zaizaE§¥©§©©§¨©

"n dzid zEhOYWddWxg`dWn .. ¤©¦§©§¨§¨¥©©¤
.i"Wx oFWlM "oxd`e§©£Ÿ¦§©¦

úëìì eàøiL éôì¯lr EEhvPW s` §¦¤¨§¨¤¤©¤¦§©©
ipwfe dY` z`aE" :gi ,b lirlcM ,KM̈§¦§¥¨¨©¨§¦§¥

."mixvn Kln l` l`xUi¦§¨¥¤¤¤¦§©¦
Bcáì äLî Lbðå" :íäì òøôð éðéñáe§¦©¦§©¨¤§¦©Ÿ¤§©

"eLbé àì íäå¯i"WxaE .a ,ck oOwl §¥Ÿ¦¨§©¨§©¦
eiptNW wEqRaE ."ltxrd l`" mẄ¤¨£¨¤©¨¤§¨¨
dY` 'd l` dlr xn` dWn l`e" xn`p¤¡©§¤¤¨©£¥¤©¨
ipwGn miraWe `Edia`e acp oxd`e§©£Ÿ¨¨©£¦§¦§¦¦¦§¥

mziegYWde l`xUiEpidC ,"wFgxn ¦§¨¥§¦§©£¦¤¥¨§©§
,dWn mr cgi mNEM Elr dNigYAW¤©§¦¨¨¨©©¦¤
wxe ,mdixFg`l mNEM ExfgEd KM xg`e§©©¨§§¨©£¥¤§©
oxd`NW `N` ,'d l` FCal WBp dWn¤¦©§©¤¤¨¤§©£Ÿ

`Edia`e acpe)(xdA dSign dzid §¨¨©£¦¨§¨§¦¨¨¨
,ck ,hi i"WxA x`FanM ,Dnvr iptA¦§¥©§¨©§¨§©¦

ixnbl mdixFg`l ExfgEd mipwGd la £̀¨©§¥¦§§©£¥¤§©§¦
mrd x`W mr cgiA Ecnre)i"gp(. §¨§§©©¦§¨¨¨

íäéøBçàì íøéæçä¯E`A `NW oeiMW ¤¡¦¨©£¥¤¤¥¨¤Ÿ¨
iEEivA mceÎxUA Kln lW oihNRl©©¨¦¤¤¤¨¨¨¨§¦
axwzdl EMfi `l ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨Ÿ¦§§¦§¨¥
miklOd ikln Kln lW oihNRl©©¨¦¤¤¤©§¥©§¨¦

`EdÎKExAÎWFcTd)dcya x`a(.a dxez ©¨¨
(b)eðòbôé ïteéä "Eòbôé ït" Y ¤¦§¨¥¤¦§¨£¨

øîBì íéëéøö¯xnFl EWTAzdW FnM §¦¦©§¤¦§©§©
)bk ,c lirl(LpA z` bxFd ikp` dPd"¦¥¨Ÿ¦¥¤¦§

"LxFkA)dcya x`a(mdA rBti dOl mbe . §¤§©¨¨¦§©¨¤
md miqEp`W xg`n m`ivFi `l m ¦̀Ÿ¦¥¥©©¤£¦¥

x`Xdl)cecl likyn(. §¦¨¥
úeëìnì ãBák e÷ìçL àlà¯d`x ¤¨¤¨§¨©©§§¥
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(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ מן לנּוח ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
וכן ד)הּמלאכה. וכן:(משלי רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל – א)"ּפרעהּו ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו פרּוע (שמות "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ונתעב  נרחק ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.הּוא", eÎÏ∑ׁשעּבּוד לכּו מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא .מצרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 92 cenr fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!drxR zprh - "iYlSd iWtp z` ip`"£¦¤©§¦¦©§¦©£©©§Ÿ

לסבלֹותיכם" לכּו . . מצרים מל אליהם "וּיאמר הּפסּוק ד)על ּבבּתיכם,(ה, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם "לכּו רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
חכמים  להם להיֹות עם ּבכל ׁש"מנהג ּדמּכיון הרמּב"ן ּומבאר לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד מלאכת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאבל

וזקניהם". חכמיהם ׁשהיּו לוי ׁשבט ּפרעה להם הניח לכן ּתֹורתם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמֹורי
לעסֹוק  להם ׁשּמּוטב לֹומר התּכּון ּבּבית, להם ׁשהיה ולמלאכּתם לסבלֹותיכם" "לכּו ּפרעה ׁשּכׁשאמר נמצא, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

מּמצרים. יׂשראל ּבני את להֹוציא לנּסֹות להם ואין הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעצמם
יׂשראל  ּבני את להֹוציא ּבפעּלֹותיהם המׁשיכּו אּלא אליו, ׁשמעּו לא ואהרן מׁשה ּומּנגד, ּפרעה . ׁשל ּדעּתֹו היתה זֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻא

הי  אחד, רגע עֹוד מתמהמהים היּו ואם מצרים, עכשיומארץ עד ּבמצרים נׁשארים חס־וׁשלֹום של ּו הגדה האריז"ל (סידור ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ובכ"מ) זו, מצה פירוש .פסח,

האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ֲִֶַַָָָָָּומּזה
הרׁשע  ּפרעה את עֹובדים ,יתּבר הּבֹורא את לעבד ׁשּבמקֹום יהּודים ׁשּיׁשנם לי אכּפת מה לחׁשב, לאדם אפׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה
ּומה  עצּומה, ּביגיעה הּתֹורה ּבלּמּוד הּנני עֹוסק הּצלּתי", נפׁשי את "אני הרי רחמנא־ליצלן, ּומצֹות ּתֹורה מקּימים ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָואינם

והּמצֹות. הּתֹורה לחּיי יׂשראל מּבני אחד עֹוד ּבקרּוב לעסק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלי
ואהרן  למׁשה הֹורה הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל א מצרים", מל "ּפרעה העלה ּכבר זֹו ׁשּסברא ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל
ּולקרבם  ּפרעה, מעבֹודת אֹותם להּציל מּמצרים, יׂשראל ּבני את לגאל ׁשּביכלּתם ּכל לעׂשֹות אּלא אליו, ׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבלּתי

ה'. ֲַַלעבֹודת

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.g ,`i oOwl i"Wx mB©©¦§©¨
ì Bæ äòéâtàéä úåî äø÷î ïBL¯ §¦¨§¦§¥¨¤¦

"mFwOA rBtIe" FnM ,dWibR oFWNn `le§Ÿ¦§§¦¨§©¦§©©¨
)`i ,gk ziy`xa("znIe FA rBtIe" FnM `N` ,¤¨§©¦§©©¨Ÿ
)dk ,a `"n(.c dxez

(c)åéNònî íòä úà eòéøôzY ©§¦¤¨¨¦©£¨
÷éçøúå eìéãáze¯dNiOd WExiR ©§¦§©§¦¥©¦¨

`iaOW itM "EwigxY" `Ed "ErixtY"©§¦©§¦§¦¤¥¦
siqFde miCwd i"WxW `N` ,KWndA©¤§¥¤¨¤©¦¦§¦§¦
on dwgxddW mEXn ,"EliCaY"©§¦¦¤©©§¨¨¦
oMÎm`Î`N` ziUrp Dpi` dk`lOd©§¨¨¥¨©£¥¤¨¦¥
dPOn Fnvr z` liCan mc`d̈¨¨©§¦¤©§¦¤¨

)FYaWgnA(i"Wx mIqOW dn Edfe , §©£©§§¤©¤§©¥©¦
."dk`lOd on gEpl mixEaqE"§¦¨©¦©§¨¨

íëì ïéòîBML ,ízëàìnî íúBà¨¦§©§¨¤§¦¨¤
äëàìnä ïî çeðì íéøeáñe¯`le §¦¨©¦©§¨¨§Ÿ

mzcFarl Erixtd oxd`e dWOW¤¤§©£Ÿ¦§¦©£¨¨

.lrFtA§©
"Ba øáòz ìà eäòøt" ïëå¯ilWn §¥§¨¥©©£¨¦§¥

.h ,c
eä÷çø¯."EdlHA" :mW i"WxA K` ©£¥©§©¦¨©§¥

."Edlibd" :` ,`k zFnai i"WxaE§©¦§¨£¦¥
"éúöò ìë eòøôzå" ïëå¯,` mW §¥©¦§§¨£¨¦¨

."ElHaYe" :mW i"WxA K` .dk©§©¦¨©§©§
"àeä òøô ék"¯.dk ,al zFnW ¦¨ª©§
áòúðå ÷çøð¯:mW i"WxA K` ¦§¨§¦§¨©§©¦¨

."dNEbn"§¤
íëéúìáñì eëìeëì Y §§¦§Ÿ¥¤§

úBNòì íëì LiL íëzëàìîì¦§©§§¤¤¥¨¤©£
íëézáa¯oFWlA ziAd zk`ln `xwe §¨¥¤§¨¨§¤¤©©¦¦§

mdilr zlHEn `idW mEXn ,mzFlaq¦§¨¦¤¦¤¤£¥¤
`Vn FnM)m"`x(. §©¨

àì íéøöî ãeaòL úëàìî ìáà£¨§¤¤¦§¦§©¦Ÿ
éåì ìL BèáL ìò äúéä¯xnFl Wie ¨§¨©¦§¤¥¦§¥©

"Lrxf didi xb iM" zxifB iM ,mrHd©©©¦§¥©¦¥¦§¤©§£
,ux`A wlg ElHIW EN` lr wx dzid̈§¨©©¥¤¦§¥¤¨¨¤
dnE ,ux`A wlg lhp `l iel haWe§¥¤¥¦Ÿ¨©¥¤¨¨¤©

drxRWmEXn Edf ,mzF` cArW `l ¤©§ŸŸ¦§¥¨¤¦
EpivOW FnkE ,mzF` cAM awrIW¤©£Ÿ¦¥¨§¤¨¦
ieNW WTA awrIW bi ,p ziW`xA i"WxA§©¦§¥¦¤©£Ÿ¦¥¤¥¦
`Vil cizrW ipRn FzHn z` `Vi `lŸ¦¨¤¦¨¦§¥¤¨¦¦¨

mcAM drxR mB okl ,oFx`d z`)`"eb(. ¤¨¨¨¥©©§Ÿ¦§¨
cnrn did iel haWNW xnFl Wi mbe§©¥©¤§¥¤¥¦¨¨©£¨
zk`lnA micaFr xFzA cgEin qgie§©©§¨§§¦¦§¤¤
did mixvn lW mipdMNW FnM ,WcTd©Ÿ¤§¤©Ÿ£¦¤¦§©¦¨¨
ziW`xaA EpivOW FnM ,cgEin cnrn©£¨§¨§¤¨¦¦§¥¦

.ak ,fn
ïøäàå äLî éøäL Eì òãúå§¥©§¤£¥Ÿ¤§©£Ÿ

.úeLøa àlL íéàáe íéàöBé¯ §¦¨¦¤Ÿ¦§
.Kkl dgkFddd dxez ©¨¨§¨

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

(ä)õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤
:íúìáqî íúà ízaLäå§¦§©¤¬Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.זה  ֶ

(å)-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤
:øîàì åéøèL«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−
ìL ìBîúk:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§´¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו ּומיּבׁשין ∑ÌÈ·Ï.אשטובל"א, מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ
ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÌLÏL.אֹותן ÏBÓ˙k∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿ְְַ

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬
ìàìý:eðé ¥«Ÿ¥«

i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈBËÏLו  ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז  ‡ÓÚÏ ‡·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)õøàä íò äzò íéaø ïäY ¥©¦©¨©¨¨¤
íäéìò úìhî äãBáòäL¯df ixde ¤¨£¨ª¤¤£¥¤©£¥¤

.xvw `xwn¦§¨¨¨
,"íúBìáqî íúà" íéúéaLî ízàå§©¤©§¦¦Ÿ¨¦¦§¨

.äæ àeä ìBãb ãñôä¯WExiR Edf ¤§¥¨¤¤¥
."mYAWde"e dxez §¦§©¤

(e)íéNâpäeéä íéiøöî Y¯ixdW ©Ÿ§¦¦§¦¦¨¤£¥
miUbFPd lr mFwn mEWA xMfp `lŸ¦§©§¨©©§¦

"l`xUi ipA iUbFp" oFWl)i"gp(. §§¥§¥¦§¨¥
íéìàøNé eéä íéøèBMäå¯oMW §©§¦¨¦§§¥¦¤¥

,miUbFPd iciÎlr EMdW dGn gkEn¨¦¤¤ª©§¥©§¦
.ehÎci wEqR oOwlcM ,drxtl Ewrve§¨£§©§Ÿ§¦§©¨¨

,íéøèBL änk ìò äpîî NâBpä©¥§ª¤©©¨§¦
éNBòa úBcøì äpîî øèBMäå§©¥§ª¤¦§§¥

äëàìnä¯wEqR oOwl rnWncM ©§¨¨¦§©§©§©¨¨
.cif dxez

(f)ázïYelbotseà"ìáåèùéà¯ ¤¤
øéöwä éøçà äãOa øàLpä) L÷(. ©©¦§¨©¨¤©£¥©¨¦

"`"laehy"W a ,el zAW i"Wx d`x§¥©¦©¨¤

mde ,"dcVd on oiaaFBW ,`aaB" `Ed§¨¨¤§¦¦©¨¤§¥
md Wwe ,dcVAW d`EaYd zFIx`W§¥¦©§¨¤©¨¤§©¥
` ,nw mW i"WxaE ."milAXd zFapf"©§©¦¢¦§©¦¨
,WTd on oiUFrW `Ed ± oaY" :azM̈©¤¤¤¦¦©©
apf lM dUFre ,oibixFnA FzF` oikYgn§©§¦§¦¦§¤¨§©

."oaY zlAXd©¦Ÿ¤¤¤
.èéhä íò BúBà ïéìáBb eéäíéðáìY ¨§¦¦©¦§¥¦

ù"éìåéè¯seluit.íéôòø§¨¦
ïúBà ïéLaéîe èéhî íéNBòL ,æòìa§©©¤¦¦¦§©§¦¨

ïLáka ïúBà ïéôøBOL Léå ,änça¯ ©©¨§¥¤§¦¨©¦§¨
.b ,`i ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦

ìL ìBîúkíLíúééä øLàk Y ¦§¦§Ÿ©£¤¡¦¤
äpä ãò íéNBò¯lFnzM" `le ¦©¥¨§Ÿ¦§

Eid ok iptl mB ixdW ,calA "mFWlW¦§¦§¨¤£¥©¦§¥¥¨
xnFl mc` ipA KxC oM `N` ,KM miUFr¦¨¤¨¥¤¤§¥¨¨©

xard onf lr)`"eb(. ©§©¤¨¨
eLL÷åeè÷ìå Y¯oOwl mB d`x §Ÿ§§¨§§¥©§©¨

.ai wEqR i"Wxg dxez ©¦¨
(g)íéðálä úðkúî úàåíeëñ Y §¤©§Ÿ¤©§¥¦§

ïBaLç¯oFAWgd llM)ziy`xa i"yx d`x ¤§§©©¤§
f ,`l(mB d`xE ."zpFMzn" WExiR Edf ,¤¥©§¤§¥©

l`wfgi .p ,b xAcnA .al ,l oOwl i"Wx©¦§©¨§¦§¨§¤§¥
.`i ,dn

äNBò ãçà ìk äéäL ,"íéðálä"©§¥¦¤¨¨¨¤¨¤
íäì ïzð ïázä äéäLk íBéì¯Edf §§¤¨¨©¤¤¦¨¨¤¤

lFnY miUFr md xW`" WExiR¥£¤¥¦§
` :mixaC dOM dfA oTze ."mWlW( ¦§Ÿ§¦¥¨¤©¨§¨¦
,xar oFWlA ,"dUFr .. didW" WxiR¥©¤¨¨¤¦§¨¨

a ,"mWlW lFnY" xn` ixdW(xn` ¤£¥¨©§¦§Ÿ¨©
cg` lM lrW xnFl ,"cg` lM didW"¤¨¨¨¤¨©¤©¨¤¨
xAYqn `l iM] mIEqn mEkq lHEn did̈¨¨§§¨¦Ÿ¦§©¥
mEkq l`xUi ipA llM lr lHEn didW¤¨¨¨©§©§¥¦§¨¥§

b ,[mFil mipal zIUr lW illM(xn` §¨¦¤£¦©§¥¦§¨©
"mWlW lFnY" WExiRd EdGW ,"mFil"§¤¤©¥§¦§Ÿ

lkA EpidC ,o`M xEn`donfA mFie mFi ¨¨¨§©§§¨¨¦§©
cr" mzq `le ,mdl oYip did oaYdW¤©¤¤¨¨¦¨¨¤§Ÿ§¨©
mFiA EUrIW okYi `l iM ,lirlcM "dPd¥¨§¦§¥¦Ÿ¦¨¥¤©£§
mB d`xE] dPd cr EUrX dn cg ¤̀¨©¤¨©¥¨§¥©
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(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ מן לנּוח ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
וכן ד)הּמלאכה. וכן:(משלי רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל – א)"ּפרעהּו ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו פרּוע (שמות "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ונתעב  נרחק ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.הּוא", eÎÏ∑ׁשעּבּוד לכּו מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא .מצרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 92 cenr fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!drxR zprh - "iYlSd iWtp z` ip`"£¦¤©§¦¦©§¦©£©©§Ÿ

לסבלֹותיכם" לכּו . . מצרים מל אליהם "וּיאמר הּפסּוק ד)על ּבבּתיכם,(ה, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם "לכּו רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
חכמים  להם להיֹות עם ּבכל ׁש"מנהג ּדמּכיון הרמּב"ן ּומבאר לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד מלאכת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאבל

וזקניהם". חכמיהם ׁשהיּו לוי ׁשבט ּפרעה להם הניח לכן ּתֹורתם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמֹורי
לעסֹוק  להם ׁשּמּוטב לֹומר התּכּון ּבּבית, להם ׁשהיה ולמלאכּתם לסבלֹותיכם" "לכּו ּפרעה ׁשּכׁשאמר נמצא, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

מּמצרים. יׂשראל ּבני את להֹוציא לנּסֹות להם ואין הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעצמם
יׂשראל  ּבני את להֹוציא ּבפעּלֹותיהם המׁשיכּו אּלא אליו, ׁשמעּו לא ואהרן מׁשה ּומּנגד, ּפרעה . ׁשל ּדעּתֹו היתה זֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻא

הי  אחד, רגע עֹוד מתמהמהים היּו ואם מצרים, עכשיומארץ עד ּבמצרים נׁשארים חס־וׁשלֹום של ּו הגדה האריז"ל (סידור ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ובכ"מ) זו, מצה פירוש .פסח,

האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ֲִֶַַָָָָָּומּזה
הרׁשע  ּפרעה את עֹובדים ,יתּבר הּבֹורא את לעבד ׁשּבמקֹום יהּודים ׁשּיׁשנם לי אכּפת מה לחׁשב, לאדם אפׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה
ּומה  עצּומה, ּביגיעה הּתֹורה ּבלּמּוד הּנני עֹוסק הּצלּתי", נפׁשי את "אני הרי רחמנא־ליצלן, ּומצֹות ּתֹורה מקּימים ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָואינם

והּמצֹות. הּתֹורה לחּיי יׂשראל מּבני אחד עֹוד ּבקרּוב לעסק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלי
ואהרן  למׁשה הֹורה הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל א מצרים", מל "ּפרעה העלה ּכבר זֹו ׁשּסברא ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל
ּולקרבם  ּפרעה, מעבֹודת אֹותם להּציל מּמצרים, יׂשראל ּבני את לגאל ׁשּביכלּתם ּכל לעׂשֹות אּלא אליו, ׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבלּתי

ה'. ֲַַלעבֹודת
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(ä)õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤
:íúìáqî íúà ízaLäå§¦§©¤¬Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.זה  ֶ

(å)-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤
:øîàì åéøèL«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−
ìL ìBîúk:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§´¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו ּומיּבׁשין ∑ÌÈ·Ï.אשטובל"א, מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ
ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÌLÏL.אֹותן ÏBÓ˙k∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿ְְַ

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬
ìàìý:eðé ¥«Ÿ¥«

i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
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zenyעב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
עליהם  העבֹודה ּתכּבד למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו ÌÈt¯.סכּום Èk∑ ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶָָָָ

וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים הּבּטלה ּכּלן ∑k˙Ó˙.אל – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, ותכן ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ«¿…∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻ
הם  חׁשּבֹון ּבלע"ז ∑ÌÈt¯.לׁשֹון רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה .הּמלאכה ְְֵֶƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
-éøáãa eòLé:ø÷L ¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑:לֹו ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
"יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין. מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ּבחּקי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ"ואׁשעה

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע היה לׁשֹון ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: נז)לֹו על (ישעיה האדם "יׁשעה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לא)עֹוׂשהּו", יׂשראל",(שם עלֿקדֹוׁש ׁשעּו יז)"ולא ׁשל (שם ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה (יחזקאל ּבי"ת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּב",לג) יב)"הּנדּברים ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים "לדּבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
קיט) והבאי (תהלים ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ."ואדּברה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

[bi wEqR oOwl)i"gp(xn` okNW d`xpe . §©¨¨§¦§¤¤¨¥¨©
lM lr dxFn dGW ,"mWlW lFnY" o`M̈§¦§Ÿ¤¤¤©¨
oMÎoi`XÎdn ,dYr cr mFie mFi¨©©¨©¤¥¥
onGd lr dxFn ,"mWlW lFnzM"¦§¦§Ÿ¤©©§©

.illMd©§¨¦
íb "íäéìò eîéNz" íeëñ BúBà§¨¦£¥¤©

"äãBáòä ãaëz" ïòîì ,äzò¯wEqR ©¨§©©¦§©¨£¨¨
.h

"íétøð ék" ,íäéìòäãBáòä ïî £¥¤¦¦§¦¦¨£¨
"íä"¯iM :miqEtcE ciÎiazM dOkA ¥§©¨¦§¥¨§¦¦

.dcFard on md miRxp¦§¦¥¦¨£¨
,äìhaä ìà äðBt íaì Cëì§¨¦¨¤¤©©¨¨
."'Bâå äëìð øîàì íé÷òBö"å§£¦¥Ÿ¥§¨§

"íéðáì ïëúå" ,"úðkúî"¯oOwl ©§Ÿ¤§Ÿ¤§¥¦§©¨
mipaNd oFAWg .gi wEqR)my i"yx(. ¨¤§©§¥¦

"úBììò eðkúð Bìå"¯.b ,a ` l`EnW §¦§§£¦§¥
oFWl ,"EpMzp" ,eiptl oipnp iUrn lM̈©£©¦§¦§¨¨¦§§§

oipn)my i"yx(. ¦§¨
"ïkúîä óñkä úà"å¯,ai a mikln §¤©¤¤©§ª¨§¨¦

oipn oFWl .ai)my i"yx(. §¦§¨
ì ílk.íä ïBaLç ïBLíétøðY ª¨§¤§¥¦§¦

íäî äáeæòå íãéa äéeôø äëàìnä©§¨¨§¨§¨¨©£¨¥¤
¯."mciA diEtx" lW zErnWOd Ff©©§¨¤§¨§¨¨

.e ,`l mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦
äpnî "íétøð" íäå¯dn ,dfA x`an §¥¦§¦¦¤¨§¨¥¨¤©

,lrtp oFWlA "miRxp" aEzMX¤¨¦§¦¦§¦§©
oFitxd zNErR z` ElATW FrnWOW¤©§¨¤¦§¤§©¨¦§
xnFl FzpEMW WxtnE ,mixg` ici lr©§¥£¥¦§¨¥¤©¨¨©
okl ,"mciA diEtx" dk`lOdW oeiMW¤¥¨¤©§¨¨§¨§¨¨¨¥

.dk`lOdn "miRxp" mdW df `xwp¦§¨¤¤¥¦§¦¥©§¨¨
zNErR z` EnxB mnvr mdW ,xnFlM§©¤¥©§¨¨§¤§©
Eafrp md FGn d`vFzkE ,daifrd̈£¦¨§¨¨¦¥¤¤§

.dPOn¦¤¨
.æòìa è"ééøèéø¯retreitúeòðnä §©©¦¨§

)i"yx ifrl xve`(.h dxez

(h)ø÷L éøáãa eòLé ìàå"ìàå" Y §©¦§§¦§¥¨¤§©
eøaãéå ebäé¯,"ErWi" WExiR Edf ¤§¦©§¤¥¦§

.oOwlckE§¦§©¨
ãéîz¯dxFn cizr oFWlA "ErWi" iM ¨¦¦¦§¦§¨¦¤

.icinYd deFdd lr©©¤©§¦¦
çeø "éøáãa"¯"xwW" Wxtn §¦§¥©§¨¥¤¤

mcWgW `le ,lade gEx zErnWnA§©§¨©¨¤¤§Ÿ¤£¨¨
.WOn xwWA§¤¤©¨

øîàì¯.g wEqR ¥Ÿ¨
äòLàå" :Bì äîBãå ."äçaæð äëìð"¥§¨¦§§¨§¤§¤§¨

éwçá"ãéîú E¯.fiw ,hiw miNdY §ª¤¨¦§¦¦
ErWi l`e FnM ,wQrz`e" :mW i"WxaE§©¦¨§¤§©¥§§©¦§
oFWl ,drW`e :xg` xaC ,xwW ixacA§¦§¥¨¤¨¨©¥§¤§¨§
,dpipWle :mBxzncM ,oEPWe xERq¦§¦§¦§©§¥§¦§¦¨

."oirFWlE§¦
ìå ìLîì""äðéðL¯.fl ,gk mixaC §¨¨§¦§¦¨§¨¦

:FnEBxY oke ,LA ExAci ,"mYpPWe" oFWl§§¦©§¨§©§§§¥©§
xERq oFWl ,"irFWlE")my i"yx(. §¥§¦

ìe" :ïðéîbøúî"øtñéå" ."ïéòBL¯ §©§§¦¨§¦©§©¥
.eq ,ck ziW`xA§¥¦

"eòLé" :øîBì øLôà éàå ."éòzLàå"§¦§¨¦§¦¤§¨©¦§
ìïé÷ ìàå 'Bâå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL §©¦©¤¤¤§§¤©¦

"äòL àì Búçðî ìàå¯.c ,c ziW`xA §¤¦§¨Ÿ¨¨§¥¦

eðôé ìà Y "eòLé ìà" :Løôìe¯ §¨¥©¦§©¦§
± rWIe" :mW ziW`xA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¦¨©¦©
,dpR `l ,Fzgpn l` drW `l oke ,otIe©¦¤§¥Ÿ¨¨¤¦§¨Ÿ¨¨
rnWn oke ."Epti l` ,ErWi l`e oke§¥§©¦§©¦§§¥©§©

.hi ,f aFI` i"Wxn¥©¦¦
eòLé ìàå" :ázëì Bì äéä ,ïk íàL¤¦¥¨¨¦§Ÿ§©¦§
,"ø÷L éøáãì" Bà ,"ø÷L éøác ìà¤¦§¥¨¤§¦§¥¨¤
ìò íãàä äòLé" :ílk úøæb ïë ék¦¥¦§©ª¨¦§¤¨¨¨©

"eäNò¯EdUFr l` dpti .f ,fi dirWi Ÿ¥§©§¨¦§¤¤¥
)my i"yx(`EdW mW miNdY i"WxaE .§©¦§¦¦¨¤

.zEwQrzd oFWNn¦§¦§©§
"ìàøNé LBã÷ ìò eòL àìå"¯mW §Ÿ¨©§¦§¨¥¨

.` ,`l
"úBçaænä ìà äòLé àìå"¯,fi mW §Ÿ¦§¤¤©¦§§¨

.g
äëeîñ ú"éa ìL LenL éúàöî àìå§Ÿ¨¨¦¦¤¥§¨

ì øçà ìáà .íäéøçàì,øeac ïBL §©£¥¤£¨©©§¦
ì ìôBð ,øáãa øaãì ÷qòúî[a]ïBL §¦§©¥§©¥§¨¨¥§

"Ea íéøaãpä" :ïBâk ,ú"éa LenL¯ ¦¥§©¦§¨¦§
LA mivvFlzn .l ,bl l`wfgi)my i"yx(. §¤§¥¦§§¦§

"äLîa ïøäàå íéøî øaãzå"¯ ©§©¥¦§¨§©£Ÿ§Ÿ¤
.` ,ai xAcOA©¦§¨

"éa øácä Càìnä"¯.` ,c dixkf ©©§¨©Ÿ¥¦§©§¨
"ía øaãì"¯.hi ,`i mixaC §©¥¨§¨¦

éúãòá äøaãàå""E¯.en ,hiw miNdY ©£©§¨§¥Ÿ¤§¦¦
Y "ø÷L éøáãa eòLé ìà" ïàk óà©¨©¦§§¦§¥¨¤
éàáäå àåL éøáãa íéøaãð eéäé ìà©¦§¦§¨¦§¦§¥¨§©£©

¯fiw ,fh ,hiw miNdY i"WxA d`xE§¥§©¦§¦¦
.zEwQrzd oFWNn FWxtOWi dxez ¤§¨§¦§¦§©§

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ׁשׁשׁשׁשקרקרקרקר ּבּבּבּבדברידברידברידברי ייייׁשׁשׁשׁשעעעעּוּוּוּו ואלואלואלואל ּבּבּבּבּהּהּהּה ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל העבהעבהעבהעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ט)ּתּתּתּתככככּבּבּבּבדדדד (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

להיֹות  צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא עבֹודת ּבעניני מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלחסיד
ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה ְְֲֲֲִִַַַָָָָָ"ּתכּבד

(é)íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ּבזריזּות ליל אּתם Ú¯‚.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים .ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, ׁשּדבר ∑˜L.לאסף ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְִֵֶַָָ
מקֹומֹות  ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא .הּמתּפּזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
.מּוכן! ָ

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)ïáz íëì eç÷ eëì ízàY ©¤§§¨¤¤¤
úeæéøæa Cìéì "ízà" íéëéøöe¯dGn §¦¦©¤¥¥¦§¦¦¤

mkzcFarn rxbp oi` iM" mdl xn`W¤¨©¨¤¦¥¦§¨¥£©§¤
Egw Ekl mY`"l mrh EdGW oaEn ,"xaC̈¨¨¤¤©©§©¤§§
oeiM `AxC` dxF`kle ,"oaY mkl̈¤¤¤§¦§¨©§©¨¥¨
rxBIW dAiq df ,oaY mdl EgwIW¤¦§¨¤¤¤¤¦¨¤¦¨©
mdl xn`W WxiR okl ,mzcFarn¥£¨¨¨¥¥©¤¨©¨¤
rxBi `NW icM ,zEfixfA EklIW¤¥§¦§¦§¥¤Ÿ¦¨©

xaC mzcFarn)m"`x(dn mB Edfe . ¥£¨¨¨¨§¤©©
Ekl" siqFdXdidY mzkildW Epid ," ¤¦§©§¤£¦¨¨¦§¤

zEfixfA)cecl likyn t"r(. ¦§¦
"øác .. òøâð ïéà ék"íeëñ ìkî ¦¥¦§¨¨¨¦¨§

íBéì íéNBò íúééäL íéðáì¯Edf §¥¦¤¡¦¤¦§¤
zxvFYn ,"mkzcFarn" WExiR¥¥£©§¤¦¤¤

.mzcFar mvrn `le ,mzcFar£¨¨§Ÿ¥¤¤£¨¨
ïnæî íëì ïzð ïázä úBéäa¯dGn ¦§©¤¤¦¨¨¤§ª¨¦¤

,"E`vnY xW`n" zrM mdl xn`W¤¨©¨¤¨¥¥£¤¦§¨
mdl oYip did dYr crW rnWn©§©¤©©¨¨¨¦¨¨¤

."oOEfn"§¨

Cìnä úéaî¯wEqR lirl xn`W dGn ¦¥©¤¤¦¤¤¨©§¥¨
mkl ozFp iPpi` drxR xn` dM" :iŸ¨©©§Ÿ¥¤¦¥¨¤
mdl oYip did dYr crW rnWn ,"oaY¤¤©§©¤©©¨¨¨¦¨¨¤

."KlOd ziAn"ai dxez ¦¥©¤¤
(ai)ïázì L÷ LL÷ìóñàì Y §Ÿ¥©©¤¤¤¡Ÿ

äôéñà¯.` ,a diptv i"Wx mB d`x £¦¨§¥©©¦§©§¨
ïáz Cøöì è÷ì è÷ìì¯i"Wxl ¦§Ÿ¤¤§Ÿ¤¤¤§©¦

Fpi` oaY m` ,"oaYl Ww" Edn dWwEd§¨©©©¤¤¦¤¤¥
hTll WxiR okl ,oaY Fpi` Ww m`e ,Ww©§¦©¥¤¤¨¥¥©§©¥

.hiHl oaY liaWA hwl¤¤¦§¦¤¤©¦
èéhä¯aEzMAW oeiM ,"hiHd" siqFd ©¦¦©¦¥¨¤©¨

zgY g"YtA) "oaYl" xn`pc"nNd(, ¤¡©©¤¤§©¨©©©¨¤
oaY mzql `le) rEcId oaYl Epide(, §©§©¤¤©¨©§Ÿ¦§¨¤¤

.hiHA miaAxrOW oaYl©¤¤¤§©§§¦©¦
ì "L÷"øácL íL ìò ,èewì ïBL ©§¦©¥¤¨¨

éøöå àeä øftúnäéeø÷ Y BLL÷ì C ©¦§©¥§¨¦§¨§¨
"L÷"¯mW lr oM iExw WTd ,xnFlM ©§©©©¨¥©¥

d`xpe .Ktidl `le ,zEWWFTd zNErR§©©§§Ÿ§¥¤§¦§¤
oFWlA la` ,`xwOd oFWlA `weC EdGW¤¤©§¨¦§©¦§¨£¨¦§

lW c`n mIEqn bEq `Ed Ww ,minkg£¨¦©§¨§Ÿ¤
mWe .f wEqtl xE`iAA x`Fanke ,hwl¤¤§©§¨©¥§¨§¨
WTn `xnBA i"Wx zrcNW `aEn¨¤§©©©¦©§¨¨¦©
did oYip dxF`kl df itlE ,oaY miUFr¦¤¤§¦¤¦§¨¦¨¨¨
Ww WWFwl" o`M wEqRd z` Wxtl§¨¥¤©¨¨§¥©
.oaY EPOn zFUrl Ww hFwll ,"oaYl©¤¤¦§©©£¦¤¤¤

úBîB÷î øàLa¯FWExiR o`M ENi`e ¦§¨§§¦¨¥
.hwl dNigYkNnbi dxez ¦§©§¦¨¤¤

(bi)íéöàíé÷çBc Y¯mixdnn)t"r ¨¦£¦§©£¦
eh ,hi ziy`xa i"yx(.

BîBéa íBé øácïBaLç Y¯Wxtn §©§¤§§¨¥
oFAWg oiprn "xaC")m"`x(. §©¥¦§©¤§

"íBé" ìk ìL¯lr dxFn "mFi"W ipRn ¤¨¦§¥¤¤©
zNn siqFdl KxvEd ,calA cg` mFi¤¨¦§¨§©§¦¦©

.mFie mFi lM lr zFxFdl ,"lM"¨§©¨¨
íúéNò "øLàk" ,"BîBéa" elk¯ ©§©£¤£¦¤

zaiYW ipRn ,"mziUr" zaiY siqFd¦¥©£¦¤¦§¥¤¥©
lrR mr dwEaC cinY "xW`M")m"`x(. ©£¤¨¦§¨¦Ÿ©

ïëeî "ïázä úBéäa"¯zaiY siqFd ¦§©¤¤¨¦¥©



עג zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
עליהם  העבֹודה ּתכּבד למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו ÌÈt¯.סכּום Èk∑ ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶָָָָ

וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים הּבּטלה ּכּלן ∑k˙Ó˙.אל – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, ותכן ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ«¿…∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻ
הם  חׁשּבֹון ּבלע"ז ∑ÌÈt¯.לׁשֹון רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה .הּמלאכה ְְֵֶƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
-éøáãa eòLé:ø÷L ¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑:לֹו ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
"יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין. מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ּבחּקי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ"ואׁשעה

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע היה לׁשֹון ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: נז)לֹו על (ישעיה האדם "יׁשעה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לא)עֹוׂשהּו", יׂשראל",(שם עלֿקדֹוׁש ׁשעּו יז)"ולא ׁשל (שם ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה (יחזקאל ּבי"ת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּב",לג) יב)"הּנדּברים ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים "לדּבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
קיט) והבאי (תהלים ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ."ואדּברה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

[bi wEqR oOwl)i"gp(xn` okNW d`xpe . §©¨¨§¦§¤¤¨¥¨©
lM lr dxFn dGW ,"mWlW lFnY" o`M̈§¦§Ÿ¤¤¤©¨
oMÎoi`XÎdn ,dYr cr mFie mFi¨©©¨©¤¥¥
onGd lr dxFn ,"mWlW lFnzM"¦§¦§Ÿ¤©©§©

.illMd©§¨¦
íb "íäéìò eîéNz" íeëñ BúBà§¨¦£¥¤©

"äãBáòä ãaëz" ïòîì ,äzò¯wEqR ©¨§©©¦§©¨£¨¨
.h

"íétøð ék" ,íäéìòäãBáòä ïî £¥¤¦¦§¦¦¨£¨
"íä"¯iM :miqEtcE ciÎiazM dOkA ¥§©¨¦§¥¨§¦¦

.dcFard on md miRxp¦§¦¥¦¨£¨
,äìhaä ìà äðBt íaì Cëì§¨¦¨¤¤©©¨¨
."'Bâå äëìð øîàì íé÷òBö"å§£¦¥Ÿ¥§¨§

"íéðáì ïëúå" ,"úðkúî"¯oOwl ©§Ÿ¤§Ÿ¤§¥¦§©¨
mipaNd oFAWg .gi wEqR)my i"yx(. ¨¤§©§¥¦

"úBììò eðkúð Bìå"¯.b ,a ` l`EnW §¦§§£¦§¥
oFWl ,"EpMzp" ,eiptl oipnp iUrn lM̈©£©¦§¦§¨¨¦§§§

oipn)my i"yx(. ¦§¨
"ïkúîä óñkä úà"å¯,ai a mikln §¤©¤¤©§ª¨§¨¦

oipn oFWl .ai)my i"yx(. §¦§¨
ì ílk.íä ïBaLç ïBLíétøðY ª¨§¤§¥¦§¦

íäî äáeæòå íãéa äéeôø äëàìnä©§¨¨§¨§¨¨©£¨¥¤
¯."mciA diEtx" lW zErnWOd Ff©©§¨¤§¨§¨¨

.e ,`l mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦
äpnî "íétøð" íäå¯dn ,dfA x`an §¥¦§¦¦¤¨§¨¥¨¤©

,lrtp oFWlA "miRxp" aEzMX¤¨¦§¦¦§¦§©
oFitxd zNErR z` ElATW FrnWOW¤©§¨¤¦§¤§©¨¦§
xnFl FzpEMW WxtnE ,mixg` ici lr©§¥£¥¦§¨¥¤©¨¨©
okl ,"mciA diEtx" dk`lOdW oeiMW¤¥¨¤©§¨¨§¨§¨¨¨¥

.dk`lOdn "miRxp" mdW df `xwp¦§¨¤¤¥¦§¦¥©§¨¨
zNErR z` EnxB mnvr mdW ,xnFlM§©¤¥©§¨¨§¤§©
Eafrp md FGn d`vFzkE ,daifrd̈£¦¨§¨¨¦¥¤¤§

.dPOn¦¤¨
.æòìa è"ééøèéø¯retreitúeòðnä §©©¦¨§

)i"yx ifrl xve`(.h dxez

(h)ø÷L éøáãa eòLé ìàå"ìàå" Y §©¦§§¦§¥¨¤§©
eøaãéå ebäé¯,"ErWi" WExiR Edf ¤§¦©§¤¥¦§

.oOwlckE§¦§©¨
ãéîz¯dxFn cizr oFWlA "ErWi" iM ¨¦¦¦§¦§¨¦¤

.icinYd deFdd lr©©¤©§¦¦
çeø "éøáãa"¯"xwW" Wxtn §¦§¥©§¨¥¤¤

mcWgW `le ,lade gEx zErnWnA§©§¨©¨¤¤§Ÿ¤£¨¨
.WOn xwWA§¤¤©¨

øîàì¯.g wEqR ¥Ÿ¨
äòLàå" :Bì äîBãå ."äçaæð äëìð"¥§¨¦§§¨§¤§¤§¨

éwçá"ãéîú E¯.fiw ,hiw miNdY §ª¤¨¦§¦¦
ErWi l`e FnM ,wQrz`e" :mW i"WxaE§©¦¨§¤§©¥§§©¦§
oFWl ,drW`e :xg` xaC ,xwW ixacA§¦§¥¨¤¨¨©¥§¤§¨§
,dpipWle :mBxzncM ,oEPWe xERq¦§¦§¦§©§¥§¦§¦¨

."oirFWlE§¦
ìå ìLîì""äðéðL¯.fl ,gk mixaC §¨¨§¦§¦¨§¨¦

:FnEBxY oke ,LA ExAci ,"mYpPWe" oFWl§§¦©§¨§©§§§¥©§
xERq oFWl ,"irFWlE")my i"yx(. §¥§¦

ìe" :ïðéîbøúî"øtñéå" ."ïéòBL¯ §©§§¦¨§¦©§©¥
.eq ,ck ziW`xA§¥¦

"eòLé" :øîBì øLôà éàå ."éòzLàå"§¦§¨¦§¦¤§¨©¦§
ìïé÷ ìàå 'Bâå ìáä ìà 'ä òLiå" ïBL §©¦©¤¤¤§§¤©¦

"äòL àì Búçðî ìàå¯.c ,c ziW`xA §¤¦§¨Ÿ¨¨§¥¦

eðôé ìà Y "eòLé ìà" :Løôìe¯ §¨¥©¦§©¦§
± rWIe" :mW ziW`xA i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¥¦¨©¦©
,dpR `l ,Fzgpn l` drW `l oke ,otIe©¦¤§¥Ÿ¨¨¤¦§¨Ÿ¨¨
rnWn oke ."Epti l` ,ErWi l`e oke§¥§©¦§©¦§§¥©§©

.hi ,f aFI` i"Wxn¥©¦¦
eòLé ìàå" :ázëì Bì äéä ,ïk íàL¤¦¥¨¨¦§Ÿ§©¦§
,"ø÷L éøáãì" Bà ,"ø÷L éøác ìà¤¦§¥¨¤§¦§¥¨¤
ìò íãàä äòLé" :ílk úøæb ïë ék¦¥¦§©ª¨¦§¤¨¨¨©

"eäNò¯EdUFr l` dpti .f ,fi dirWi Ÿ¥§©§¨¦§¤¤¥
)my i"yx(`EdW mW miNdY i"WxaE .§©¦§¦¦¨¤

.zEwQrzd oFWNn¦§¦§©§
"ìàøNé LBã÷ ìò eòL àìå"¯mW §Ÿ¨©§¦§¨¥¨

.` ,`l
"úBçaænä ìà äòLé àìå"¯,fi mW §Ÿ¦§¤¤©¦§§¨

.g
äëeîñ ú"éa ìL LenL éúàöî àìå§Ÿ¨¨¦¦¤¥§¨

ì øçà ìáà .íäéøçàì,øeac ïBL §©£¥¤£¨©©§¦
ì ìôBð ,øáãa øaãì ÷qòúî[a]ïBL §¦§©¥§©¥§¨¨¥§

"Ea íéøaãpä" :ïBâk ,ú"éa LenL¯ ¦¥§©¦§¨¦§
LA mivvFlzn .l ,bl l`wfgi)my i"yx(. §¤§¥¦§§¦§

"äLîa ïøäàå íéøî øaãzå"¯ ©§©¥¦§¨§©£Ÿ§Ÿ¤
.` ,ai xAcOA©¦§¨

"éa øácä Càìnä"¯.` ,c dixkf ©©§¨©Ÿ¥¦§©§¨
"ía øaãì"¯.hi ,`i mixaC §©¥¨§¨¦

éúãòá äøaãàå""E¯.en ,hiw miNdY ©£©§¨§¥Ÿ¤§¦¦
Y "ø÷L éøáãa eòLé ìà" ïàk óà©¨©¦§§¦§¥¨¤
éàáäå àåL éøáãa íéøaãð eéäé ìà©¦§¦§¨¦§¦§¥¨§©£©

¯fiw ,fh ,hiw miNdY i"WxA d`xE§¥§©¦§¦¦
.zEwQrzd oFWNn FWxtOWi dxez ¤§¨§¦§¦§©§

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ׁשׁשׁשׁשקרקרקרקר ּבּבּבּבדברידברידברידברי ייייׁשׁשׁשׁשעעעעּוּוּוּו ואלואלואלואל ּבּבּבּבּהּהּהּה ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל העבהעבהעבהעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ט)ּתּתּתּתככככּבּבּבּבדדדד (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

להיֹות  צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא עבֹודת ּבעניני מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלחסיד
ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה ְְֲֲֲִִַַַָָָָָ"ּתכּבד

(é)íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ּבזריזּות ליל אּתם Ú¯‚.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים .ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, ׁשּדבר ∑˜L.לאסף ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְִֵֶַָָ
מקֹומֹות  ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא .הּמתּפּזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
.מּוכן! ָ

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)ïáz íëì eç÷ eëì ízàY ©¤§§¨¤¤¤
úeæéøæa Cìéì "ízà" íéëéøöe¯dGn §¦¦©¤¥¥¦§¦¦¤

mkzcFarn rxbp oi` iM" mdl xn`W¤¨©¨¤¦¥¦§¨¥£©§¤
Egw Ekl mY`"l mrh EdGW oaEn ,"xaC̈¨¨¤¤©©§©¤§§
oeiM `AxC` dxF`kle ,"oaY mkl̈¤¤¤§¦§¨©§©¨¥¨
rxBIW dAiq df ,oaY mdl EgwIW¤¦§¨¤¤¤¤¦¨¤¦¨©
mdl xn`W WxiR okl ,mzcFarn¥£¨¨¨¥¥©¤¨©¨¤
rxBi `NW icM ,zEfixfA EklIW¤¥§¦§¦§¥¤Ÿ¦¨©

xaC mzcFarn)m"`x(dn mB Edfe . ¥£¨¨¨¨§¤©©
Ekl" siqFdXdidY mzkildW Epid ," ¤¦§©§¤£¦¨¨¦§¤

zEfixfA)cecl likyn t"r(. ¦§¦
"øác .. òøâð ïéà ék"íeëñ ìkî ¦¥¦§¨¨¨¦¨§

íBéì íéNBò íúééäL íéðáì¯Edf §¥¦¤¡¦¤¦§¤
zxvFYn ,"mkzcFarn" WExiR¥¥£©§¤¦¤¤

.mzcFar mvrn `le ,mzcFar£¨¨§Ÿ¥¤¤£¨¨
ïnæî íëì ïzð ïázä úBéäa¯dGn ¦§©¤¤¦¨¨¤§ª¨¦¤

,"E`vnY xW`n" zrM mdl xn`W¤¨©¨¤¨¥¥£¤¦§¨
mdl oYip did dYr crW rnWn©§©¤©©¨¨¨¦¨¨¤

."oOEfn"§¨

Cìnä úéaî¯wEqR lirl xn`W dGn ¦¥©¤¤¦¤¤¨©§¥¨
mkl ozFp iPpi` drxR xn` dM" :iŸ¨©©§Ÿ¥¤¦¥¨¤
mdl oYip did dYr crW rnWn ,"oaY¤¤©§©¤©©¨¨¨¦¨¨¤

."KlOd ziAn"ai dxez ¦¥©¤¤
(ai)ïázì L÷ LL÷ìóñàì Y §Ÿ¥©©¤¤¤¡Ÿ

äôéñà¯.` ,a diptv i"Wx mB d`x £¦¨§¥©©¦§©§¨
ïáz Cøöì è÷ì è÷ìì¯i"Wxl ¦§Ÿ¤¤§Ÿ¤¤¤§©¦

Fpi` oaY m` ,"oaYl Ww" Edn dWwEd§¨©©©¤¤¦¤¤¥
hTll WxiR okl ,oaY Fpi` Ww m`e ,Ww©§¦©¥¤¤¨¥¥©§©¥

.hiHl oaY liaWA hwl¤¤¦§¦¤¤©¦
èéhä¯aEzMAW oeiM ,"hiHd" siqFd ©¦¦©¦¥¨¤©¨

zgY g"YtA) "oaYl" xn`pc"nNd(, ¤¡©©¤¤§©¨©©©¨¤
oaY mzql `le) rEcId oaYl Epide(, §©§©¤¤©¨©§Ÿ¦§¨¤¤

.hiHA miaAxrOW oaYl©¤¤¤§©§§¦©¦
ì "L÷"øácL íL ìò ,èewì ïBL ©§¦©¥¤¨¨

éøöå àeä øftúnäéeø÷ Y BLL÷ì C ©¦§©¥§¨¦§¨§¨
"L÷"¯mW lr oM iExw WTd ,xnFlM ©§©©©¨¥©¥

d`xpe .Ktidl `le ,zEWWFTd zNErR§©©§§Ÿ§¥¤§¦§¤
oFWlA la` ,`xwOd oFWlA `weC EdGW¤¤©§¨¦§©¦§¨£¨¦§

lW c`n mIEqn bEq `Ed Ww ,minkg£¨¦©§¨§Ÿ¤
mWe .f wEqtl xE`iAA x`Fanke ,hwl¤¤§©§¨©¥§¨§¨
WTn `xnBA i"Wx zrcNW `aEn¨¤§©©©¦©§¨¨¦©
did oYip dxF`kl df itlE ,oaY miUFr¦¤¤§¦¤¦§¨¦¨¨¨
Ww WWFwl" o`M wEqRd z` Wxtl§¨¥¤©¨¨§¥©
.oaY EPOn zFUrl Ww hFwll ,"oaYl©¤¤¦§©©£¦¤¤¤

úBîB÷î øàLa¯FWExiR o`M ENi`e ¦§¨§§¦¨¥
.hwl dNigYkNnbi dxez ¦§©§¦¨¤¤

(bi)íéöàíé÷çBc Y¯mixdnn)t"r ¨¦£¦§©£¦
eh ,hi ziy`xa i"yx(.

BîBéa íBé øácïBaLç Y¯Wxtn §©§¤§§¨¥
oFAWg oiprn "xaC")m"`x(. §©¥¦§©¤§

"íBé" ìk ìL¯lr dxFn "mFi"W ipRn ¤¨¦§¥¤¤©
zNn siqFdl KxvEd ,calA cg` mFi¤¨¦§¨§©§¦¦©

.mFie mFi lM lr zFxFdl ,"lM"¨§©¨¨
íúéNò "øLàk" ,"BîBéa" elk¯ ©§©£¤£¦¤

zaiYW ipRn ,"mziUr" zaiY siqFd¦¥©£¦¤¦§¥¤¥©
lrR mr dwEaC cinY "xW`M")m"`x(. ©£¤¨¦§¨¦Ÿ©

ïëeî "ïázä úBéäa"¯zaiY siqFd ¦§©¤¤¨¦¥©



zenyעד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ

ìL ìBîúk:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§´¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּלבנים
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמלאכה.
העם  זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", מּזקני אי ׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:

Ï‡¯NÈ.וׁשֹוטריו  Èa È¯ËL ekiÂ∑:עליהם לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו וגֹו'".אׁשר מּדּוע "לאמר ְְָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? ּכתמֹול לּמה ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא מּיד ∑ekiÂ.הּׁשליׁשי, הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ«Àְְֲִַַֻֻ
הּנֹוגׂשים  .הּכּום אחרים. ְֲִִִֵַ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון הּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִ

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eiWkrW rnWn df `lAW ipRn ,"okEn"¨¦§¥¤§Ÿ¤©§©¤©§¨
mB oMW ,oFkp df oi`e ,oaY `lA Eidi¦§§Ÿ¤¤§¥¤¨¤¥©
okEn Fpi`W `N` oaY mdl didi eiWkr©§¨¦§¤¨¤¤¤¤¨¤¥¨

)`"ebe m"`x(.ci dxez

(ci)ìàøNé éða éøèL ekiåY ©ªŸ§¥§¥¦§¨¥
eéä íéìàøNé íéøèBMä¯rnWn ©§¦¦§§¥¦¨©§©

mixhFW ,"l`xUi ipA ixhFW" WxtOW¤§¨¥§¥§¥¦§¨¥§¦
mixhFW `le) l`xUi ipA lW¤§¥¦§¨¥§Ÿ§¦

mil`xUi(Wxtl KxvEd okle , ¦§§¥¦§¨¥§©§¨¥
.mil`xUi Eid mixhFXdW¤©§¦¨¦§§¥¦

íäéøáç ìò íéñçå¯."l`xUi ipA" §¨¦©©§¥¤§¥¦§¨¥
íéðálä íéîéìLî eéäLëe ,í÷çãlî¦§¨§¨§¤¨©§¦¦©§¥¦

íéiøöî íäL íéNâBpì¯miPEnn Eide ©§¦¤¥¦§¦¦§¨§¦
.e wEqR i"WxA lirlcM ,mdilr£¥¤§¦§¥§©¦¨

ïé÷ìî eéä ,íeëqä ïî øñç äéäå§¨¨¨¥¦©§¨©§¦
éNBò úà e÷çc àlL ìò íúBà¨©¤Ÿ¨£¤¥
íéøèBL íúBà eëæ Cëéôì ,äëàìnä©§¨¨§¦¨¨¨§¦

ïéøãäðñ úBéäì¯ozNEcbA EPnzPW ¦§©§¤§¦¤¦§©¦§¨¨
ozxvA ExrhvPW KxcM ,[l`xUi lW]¤¦§¨¥§¤¤¤¦§©£§¨¨¨

)fh ,`i xacna i"yx(:a ,f xAcOA i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨
mixhFW EidW ± zHOd i`iUp md"¥§¦¥©©Ÿ¤¨§¦
,mdilr miMn Eide mixvnA mdilr£¥¤§¦§©¦§¨ª¦£¥¤
."'ebe l`xUi ipA ixhFW EMIe xn`PW¤¤¡©©ª§¥§¥¦§¨¥
EPnzp wlgW xnFl Kixv df itlE§¦¤¨¦©¤¥¤¦§©
zFidl EPnzp wlge ,oixcdpQA zFidl¦§©©§¤§¦§¥¤¦§©¦§

.zFHOd i`iUp§¦¥©©
äLî ìò øLà çeøä ïî ìöàðå§¤¡©¦¨©£¤©Ÿ¤

íäéìò íNeäå¯i"Wx zpEM ilE` §©£¥¤©©¨©©¦
cbpM dCn `Ed mdNW xkVdW ,xnFl©¤©¨¨¤¨¤¦¨§¤¤
mdilr ElAw mixhFXdW oeiM ,dCn¦¨¥¨¤©§¦¦§£¥¤
mdNW xkVd ,mdl EriBd `NW zFMn©¤Ÿ¦¦¨¤©¨¨¤¨¤
mUEie dWn lrW gExdn lv`IW didi¦§¤¤¤¡©¥¨©¤©¤§©

.mdilr£¥¤
øîàpL¯.fh ,`i xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

éð÷fî Léà íéòáL él äôñà"¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥
äáBhä zòãiL ïúBàî ,"ìàøNé¦§¨¥¥¨¤¨©§¨©¨
íòä éð÷æ íä ék" ,íéøöîa eNòL¤¨§¦§©¦¦¥¦§¥¨¨

"åéøèLå¯i"Wx mB d`xE .mW xAcOA §Ÿ§¨©¦§¨¨§¥©©¦
EPnzPW xiMn dY`W ozF`" :mẄ¨¤©¨©¦¤¦§©
,KxR zcFarA mixvnA mixhFW mdilr£¥¤§¦§¦§©¦©£©¤¤
."mci lr miMnE mdilr mingxn Eide§¨§©£¦£¥¤ª¦©¨¨

ìàøNé éða éøèL ekiåøLà" Y ©ªŸ§¥§¥¦§¨¥£¤
íúBà "äòøt éNâBð .. eîN̈§¥©§Ÿ¨

ì"íäéìò" íéøèBL¯.l`xUi ipA lr §§¦£¥¤©§¥¦§¨¥
iUbFp mdilr EnU xW`" WExiRd Edf¤©¥£¤¨£¥¤§¥
z` EnU mixhFXdW `le ,"drxt©§Ÿ§Ÿ¤©§¦¨¤
oYiPW FnM ,l`xUi ipA lr drxt iUbFp§¥©§Ÿ©§¥¦§¨¥§¤¦¨

.aEzMd oFWl z` Wxtl did̈¨§¨¥¤§©¨
'Bâå òecî øîàì"ekiå" änì Y¯ ¥Ÿ©©§¨¨©ª

oOwl WxtOW itkE ,mEMd dOl ,xnFlM§©¨¨¦§¦¤§¨¥§©¨

,"mixg` cIn EMd" FWExiR "EMIe"W¤©ª¥ª¦©£¥¦
mrh `Ed ,"'ebe mziNk `l rECn"E©©Ÿ¦¦¤©©

miMOd mrh `le ,miMOd)m"`x(. ©©¦§Ÿ©©©ª¦
íäì íéøîBà eéäL¯WExiRd Edf ¤¨§¦¨¤¤©¥

."xn`l"¥Ÿ
íb ìBîz íb .. íúélë àì òecî"©©Ÿ¦¦¤©§©

íëéìò áeöwä ÷ç ,"íBiä¯Edf ©Ÿ©¨£¥¤¤
."mkwg" WExiR¥¨§¤

éLéìMä ìBîúk "ïaìì"¯mrHd ¦§Ÿ¦§©§¦¦©©©
`le ,"mWlW lFnzM" z` oM WxtOW¤§¨¥¥¤¦§¦§Ÿ§Ÿ
mEXn ,mFWlWe lFnz` FhEWtM¦§¤§§¦§¦
,"mFId mB lFnY mB" KWndA xnF`W¤¥©¤§¥©§©©

ENM `l lFnz`W ixd)m"`x(df mrHnE . £¥¤¤§Ÿ¦¦©©¤
cr" f wEqR lirlcM Wxtn Fpi` mB©¥§¨¥§¦§¥¨©

.eiWkr cr oM ENM `l ixdW ,"dPd¥¨¤£¥Ÿ¦¥©©§¨
äéä àeäå ,ìBîúà éðôlL íBé àeäL¤¤¦§¥¤§§¨¨

íäì ïzð "ïázä úBéäa"ekiåY ¦§©¤¤¦¨¨¤©ª
ì,íéøçà ãiî ekä ,eìòôiå ïBL §©ª§£ª¦©£¥¦

.íekä íéNâBpä¯dxfBdW ,xnFlM ©§¦¦§©¤©§¥¨
dligzd oaY mdl ozPi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¤¤¤¦§¦¨
oicr "mFWlW" oMÎoi`XÎdn ,"lFnz`"¤§©¤¥¥¦§£©¦

.oaY mdl oYipeh dxez ¦©¨¤¤¤
(fh)eNò eðì íéøîà íéðáìeY §¥¦Ÿ§¦¨£

ïéðnk "eNò eðì íéøîà" íéNâBpä©§¦Ÿ§¦¨£©¦§¨
ïBLàøä¯oipOM `NW mipal iM ¨¦¦§¥¦¤Ÿ©¦§¨

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד הּוא,היה ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: ּכמֹו:וכ ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לחם",(רות ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "וּיצּורּו"את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL e‡¯iÂ∑ ידם על הּנרּדים חבריהם הּמֹוצאת ∑Ú¯a.את וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ
על  העבֹודה ּבהכּבידם וגֹו'"אֹותם, תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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xzFi miPhw mzF` EUri `NW ,mcFw¤¤Ÿ©£¨§©¦¥

.mixng zFgtA F`§¨¢¨¦
"íéðál"ä¯dricid `"d siqFd ©§¥¦¦¥©§¦¨

,rEcId oFAWg xnFl ,"mipal" zaizA§¥©§¥¦©¤§©¨©

mzq oipn `le oFW`xd oipOM)i"gp(. ©¦§¨¨¦§Ÿ¦§¨§¨
"ïkúîä óñkä úà" ïëå¯a mikln §¥¤©¤¤©§ª¨§¨¦
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."EpYY mipal okze§Ÿ¤§¥¦¦¥

éeðnä¯,h `xzA `aA i"Wx mB d`x ©¨§¥©©¦¨¨©§¨
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úà eðîiå eøöiå" ïéðòa øîàL Bîk§¤¨©¨¦§¨©¨ª©¦§¤
."óñkä¯.df iptl wEqR mWhi dxez ©¤¤¨¨¦§¥¤

(hi)ìàøNé éðá éøèL eàøiåY ©¦§Ÿ§¥§¥¦§¨¥
íäéøáç úà¯,EpidC .l`xUi ipA ¤©§¥¤§¥¦§¨¥§©§
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)yeal(mBW mEXn ,"mdixag" azke .§¨©©§¥¤¦¤©
.l`xUi ipAn Eid mixhFXd©§¦¨¦§¥¦§¨¥

íãé ìò íécøpä¯.mixhFXd ici lr ©¦§¦©¨¨©§¥©§¦
mixhFXdW e wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨¤©§¦
.dk`lOd iUFrA zFCxl miPEnn Eid̈§¦¦§§¥©§¨¨

òøaäøöå äòøa "íúà" eàø Y §¨¨Ÿ¨§¨¨§¨¨
"íúà" úàöBnä¯WxtOW d`xp ©¥Ÿ¨¦§¤¤§¨¥

E`x ,mipEEMd ipWl "rxA mzF`" zaiY¥©¨§¨¦§¥©¦¦¨
oke ,drxA mi`vnp mdW mzF`¨¤¥¦§¨¦§¨¨§¥
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,oM zFUrl migxkEn Eid md Kci`nE¥¦¨¥¨§¨¦©£¥
d`vn drxd ENi`MW WxiR okl̈¥¥©¤§¦¨¨¨¨§¨



עה zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ

ìL ìBîúk:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§´¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּלבנים
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמלאכה.
העם  זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", מּזקני אי ׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:

Ï‡¯NÈ.וׁשֹוטריו  Èa È¯ËL ekiÂ∑:עליהם לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו וגֹו'".אׁשר מּדּוע "לאמר ְְָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? ּכתמֹול לּמה ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא מּיד ∑ekiÂ.הּׁשליׁשי, הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ«Àְְֲִַַֻֻ
הּנֹוגׂשים  .הּכּום אחרים. ְֲִִִֵַ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון הּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִ

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eiWkrW rnWn df `lAW ipRn ,"okEn"¨¦§¥¤§Ÿ¤©§©¤©§¨
mB oMW ,oFkp df oi`e ,oaY `lA Eidi¦§§Ÿ¤¤§¥¤¨¤¥©
okEn Fpi`W `N` oaY mdl didi eiWkr©§¨¦§¤¨¤¤¤¤¨¤¥¨

)`"ebe m"`x(.ci dxez

(ci)ìàøNé éða éøèL ekiåY ©ªŸ§¥§¥¦§¨¥
eéä íéìàøNé íéøèBMä¯rnWn ©§¦¦§§¥¦¨©§©

mixhFW ,"l`xUi ipA ixhFW" WxtOW¤§¨¥§¥§¥¦§¨¥§¦
mixhFW `le) l`xUi ipA lW¤§¥¦§¨¥§Ÿ§¦

mil`xUi(Wxtl KxvEd okle , ¦§§¥¦§¨¥§©§¨¥
.mil`xUi Eid mixhFXdW¤©§¦¨¦§§¥¦

íäéøáç ìò íéñçå¯."l`xUi ipA" §¨¦©©§¥¤§¥¦§¨¥
íéðálä íéîéìLî eéäLëe ,í÷çãlî¦§¨§¨§¤¨©§¦¦©§¥¦

íéiøöî íäL íéNâBpì¯miPEnn Eide ©§¦¤¥¦§¦¦§¨§¦
.e wEqR i"WxA lirlcM ,mdilr£¥¤§¦§¥§©¦¨

ïé÷ìî eéä ,íeëqä ïî øñç äéäå§¨¨¨¥¦©§¨©§¦
éNBò úà e÷çc àlL ìò íúBà¨©¤Ÿ¨£¤¥
íéøèBL íúBà eëæ Cëéôì ,äëàìnä©§¨¨§¦¨¨¨§¦

ïéøãäðñ úBéäì¯ozNEcbA EPnzPW ¦§©§¤§¦¤¦§©¦§¨¨
ozxvA ExrhvPW KxcM ,[l`xUi lW]¤¦§¨¥§¤¤¤¦§©£§¨¨¨

)fh ,`i xacna i"yx(:a ,f xAcOA i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨
mixhFW EidW ± zHOd i`iUp md"¥§¦¥©©Ÿ¤¨§¦
,mdilr miMn Eide mixvnA mdilr£¥¤§¦§©¦§¨ª¦£¥¤
."'ebe l`xUi ipA ixhFW EMIe xn`PW¤¤¡©©ª§¥§¥¦§¨¥
EPnzp wlgW xnFl Kixv df itlE§¦¤¨¦©¤¥¤¦§©
zFidl EPnzp wlge ,oixcdpQA zFidl¦§©©§¤§¦§¥¤¦§©¦§

.zFHOd i`iUp§¦¥©©
äLî ìò øLà çeøä ïî ìöàðå§¤¡©¦¨©£¤©Ÿ¤

íäéìò íNeäå¯i"Wx zpEM ilE` §©£¥¤©©¨©©¦
cbpM dCn `Ed mdNW xkVdW ,xnFl©¤©¨¨¤¨¤¦¨§¤¤
mdilr ElAw mixhFXdW oeiM ,dCn¦¨¥¨¤©§¦¦§£¥¤
mdNW xkVd ,mdl EriBd `NW zFMn©¤Ÿ¦¦¨¤©¨¨¤¨¤
mUEie dWn lrW gExdn lv`IW didi¦§¤¤¤¡©¥¨©¤©¤§©

.mdilr£¥¤
øîàpL¯.fh ,`i xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

éð÷fî Léà íéòáL él äôñà"¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥
äáBhä zòãiL ïúBàî ,"ìàøNé¦§¨¥¥¨¤¨©§¨©¨
íòä éð÷æ íä ék" ,íéøöîa eNòL¤¨§¦§©¦¦¥¦§¥¨¨

"åéøèLå¯i"Wx mB d`xE .mW xAcOA §Ÿ§¨©¦§¨¨§¥©©¦
EPnzPW xiMn dY`W ozF`" :mẄ¨¤©¨©¦¤¦§©
,KxR zcFarA mixvnA mixhFW mdilr£¥¤§¦§¦§©¦©£©¤¤
."mci lr miMnE mdilr mingxn Eide§¨§©£¦£¥¤ª¦©¨¨

ìàøNé éða éøèL ekiåøLà" Y ©ªŸ§¥§¥¦§¨¥£¤
íúBà "äòøt éNâBð .. eîN̈§¥©§Ÿ¨

ì"íäéìò" íéøèBL¯.l`xUi ipA lr §§¦£¥¤©§¥¦§¨¥
iUbFp mdilr EnU xW`" WExiRd Edf¤©¥£¤¨£¥¤§¥
z` EnU mixhFXdW `le ,"drxt©§Ÿ§Ÿ¤©§¦¨¤
oYiPW FnM ,l`xUi ipA lr drxt iUbFp§¥©§Ÿ©§¥¦§¨¥§¤¦¨

.aEzMd oFWl z` Wxtl did̈¨§¨¥¤§©¨
'Bâå òecî øîàì"ekiå" änì Y¯ ¥Ÿ©©§¨¨©ª

oOwl WxtOW itkE ,mEMd dOl ,xnFlM§©¨¨¦§¦¤§¨¥§©¨

,"mixg` cIn EMd" FWExiR "EMIe"W¤©ª¥ª¦©£¥¦
mrh `Ed ,"'ebe mziNk `l rECn"E©©Ÿ¦¦¤©©

miMOd mrh `le ,miMOd)m"`x(. ©©¦§Ÿ©©©ª¦
íäì íéøîBà eéäL¯WExiRd Edf ¤¨§¦¨¤¤©¥

."xn`l"¥Ÿ
íb ìBîz íb .. íúélë àì òecî"©©Ÿ¦¦¤©§©

íëéìò áeöwä ÷ç ,"íBiä¯Edf ©Ÿ©¨£¥¤¤
."mkwg" WExiR¥¨§¤

éLéìMä ìBîúk "ïaìì"¯mrHd ¦§Ÿ¦§©§¦¦©©©
`le ,"mWlW lFnzM" z` oM WxtOW¤§¨¥¥¤¦§¦§Ÿ§Ÿ
mEXn ,mFWlWe lFnz` FhEWtM¦§¤§§¦§¦
,"mFId mB lFnY mB" KWndA xnF`W¤¥©¤§¥©§©©

ENM `l lFnz`W ixd)m"`x(df mrHnE . £¥¤¤§Ÿ¦¦©©¤
cr" f wEqR lirlcM Wxtn Fpi` mB©¥§¨¥§¦§¥¨©

.eiWkr cr oM ENM `l ixdW ,"dPd¥¨¤£¥Ÿ¦¥©©§¨
äéä àeäå ,ìBîúà éðôlL íBé àeäL¤¤¦§¥¤§§¨¨

íäì ïzð "ïázä úBéäa"ekiåY ¦§©¤¤¦¨¨¤©ª
ì,íéøçà ãiî ekä ,eìòôiå ïBL §©ª§£ª¦©£¥¦

.íekä íéNâBpä¯dxfBdW ,xnFlM ©§¦¦§©¤©§¥¨
dligzd oaY mdl ozPi `NW¤Ÿ¦¨¥¨¤¤¤¦§¦¨
oicr "mFWlW" oMÎoi`XÎdn ,"lFnz`"¤§©¤¥¥¦§£©¦

.oaY mdl oYipeh dxez ¦©¨¤¤¤
(fh)eNò eðì íéøîà íéðáìeY §¥¦Ÿ§¦¨£

ïéðnk "eNò eðì íéøîà" íéNâBpä©§¦Ÿ§¦¨£©¦§¨
ïBLàøä¯oipOM `NW mipal iM ¨¦¦§¥¦¤Ÿ©¦§¨

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד הּוא,היה ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: ּכמֹו:וכ ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לחם",(רות ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "וּיצּורּו"את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL e‡¯iÂ∑ ידם על הּנרּדים חבריהם הּמֹוצאת ∑Ú¯a.את וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ
על  העבֹודה ּבהכּבידם וגֹו'"אֹותם, תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zrM mB EUr oFW`xd)`"eb(mB d`xE . ¨¦¨©¨¥§¥©
.qFlwpE`§§

Enò úàèçåãe÷ð äéä elà Y §¨¨©¤¦¨¨¨
ç"zt¯xnFl Kixve .z"iHd zgY ©¨©©©¥§¨¦©

z"ig) "z`Hg" `id `qxiBd i"WxNW¤§©¦©¦§¨¦©©¥
dWEbC z"ihe g"YtA z"ihe(FnkE , §¥§©¨§¥§¨§

ENi`W ,"l`xUi z`Hg" g ,i rWFdA§¥©©©¦§¨¥¤¦
z"ihe z"ig) "z`hg" `id `qxiBd©¦§¨¦¨¨¥§¥

dWEbC Dpi` z"ihe u"nwA(azM ixd , §¨©§¥¥¨§¨£¥¨©
FzqxiB itl) h wEqR mW rWFdA i"Wx©¦§¥©¨¨§¦¦§¨
e"iYd zgY u"nw qxFB Fpi`W mW( ¨¤¥¥¨©©©©¨
d`xE .xar oFWlE dawp oFWl `idW¤¦§§¥¨§¨¨§¥

.m"AWx mB©©§©
÷eáã àeäL øîBà éúééä¯lM FnM ¨¦¦¥¤¨§¨

.g"YtA dcEwPW zknqp daiY¥¨¦§¤¤¤§¨§©¨
äæ øáãå¯fnxp dfe ,"miMn" Ep`X dn §¨¨¤©¤¨ª¦§¤¦§¨

."z`Hge" lW e"ie zaizA§¥©¨¤§©©
àeä "Enò úàhç"¯z`Hg" FnkE ©©©§§©©

"`Ed ldTd)`k ,c `xwie(. ©¨¨
àeä øác íL ,õ"î÷ àeäL åLëò¯ ©§¨¤¨©¥¨¨

m`W dpEMd oi`g"YtA cEwp did `Ed ¥©©¨¨¤¦¨¨¨§©¨
did `Ed f`W `N` ,xaC mW Fpi` if £̀©¥¥¨¨¤¨¤¨¨¨
Fl did `NW xnFlM ,Knqp "xaC mW"¥¨¨¦§¨§©¤Ÿ¨¨
`Ed zrM ENi`e ,Fnvr iptA xE`iA¥¦§¥©§§¦¨¥
xE`iA Fl Wie ,Knqp Fpi`W "xaC mW"¥¨¨¤¥¦§¨§¥¥

Fnvr iptA)cec ixac(xirdl la` . ¦§¥©§£¨§¨¦

dwEaC "zxnfe"W a ,eh oOwl i"Wxn¥©¦§©¨¤§¦§¨§¨
u"nwA dcEwp `idW s`) "DÎi"l(. §¨©¤¦§¨§¨©

"úàhç" àéáî äæ øáãå :BLeøt Cëå§¨¥§¨¨¤¥¦©¨
úàhçå" áeúk elàk ,"Enò" ìò©©¤§¦¨§©¨

"íçì úéa äðàBák" Bîk ,"Enòì¯ §©¤§§¨¨¥¤¤
.hi ,` zEx

.äaøä ïëå "íçì úéáì" Bîk àeäL¤§§¥¤¤§¥©§¥
¯`N` .gi ,bl ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦¤¨

wEqRd zNigYn dgkFd `ian mXW¤¨¥¦¨¨¦§¦©©¨
`iad o`ke ,"mgl ziA dp`A cr"©Ÿ¨¨¥¨¤§¨¥¦

.wEqRd KWndnfi dxez ¥¤§¥©¨
(gi)íéðáì ïëúåïBaLç Y¯mB d`x §Ÿ¤§¥¦¤§§¥©

.ai ,n dirWi .b ,a ` l`EnW i"Wx©¦§¥§©§¨
i"Wx KxvEdX dnE .`i ,dn l`wfgi§¤§¥©¤§©©¦
s` ,oFAWg FWExiR "okY"W Wxtl§¨¥¤Ÿ¤¥¤§©
xnFl Wi ,g wEqR lirl FxiMfd xaMW¤§¨¦§¦§¥¨¥©
o`ke ,FWExiR EdGW xiMfd wx mXW¤¨©¦§¦¤¤¥§¨
.xg` wEqRn Kkl dgkFd `ian¥¦¨¨§¨¦¨©¥
xnFl oYip didW mEXn Kkl KxvEde§§©§¨¦¤¨¨¦¨©
,"zipkY" oFWNn FWExiR "okY"W¤Ÿ¤¥¦§¨§¦
`NW FzpEke ,mipaNd zipaY xnFlM§©©§¦©§¥¦§©¨¨¤Ÿ
dzidW itM mipaNd zxESn Ehirni©§¦¦©©§¥¦§¦¤¨§¨
xzFi miPhw mzF` EUri `NW ,mcFw¤¤Ÿ©£¨§©¦¥

.mixng zFgtA F`§¨¢¨¦
"íéðál"ä¯dricid `"d siqFd ©§¥¦¦¥©§¦¨

,rEcId oFAWg xnFl ,"mipal" zaizA§¥©§¥¦©¤§©¨©

mzq oipn `le oFW`xd oipOM)i"gp(. ©¦§¨¨¦§Ÿ¦§¨§¨
"ïkúîä óñkä úà" ïëå¯a mikln §¥¤©¤¤©§ª¨§¨¦

FnM ,oipn oFWl" :mW i"WxaE .ai ,ai§©¦¨§¦§¨§
."EpYY mipal okze§Ÿ¤§¥¦¦¥

éeðnä¯,h `xzA `aA i"Wx mB d`x ©¨§¥©©¦¨¨©§¨
.`

úà eðîiå eøöiå" ïéðòa øîàL Bîk§¤¨©¨¦§¨©¨ª©¦§¤
."óñkä¯.df iptl wEqR mWhi dxez ©¤¤¨¨¦§¥¤

(hi)ìàøNé éðá éøèL eàøiåY ©¦§Ÿ§¥§¥¦§¨¥
íäéøáç úà¯,EpidC .l`xUi ipA ¤©§¥¤§¥¦§¨¥§©§

"l`xUi ipA" lr aqEn ,"mzF`"¨¨©§¥¦§¨¥
E`xIe :aEzM ENi`kE ,aEzMA xMfPd©¦§¨©¨§¦¨©¦§
l`xUi ipA z` l`xUi ipA ixhFW§¥§¥¦§¨¥¤§¥¦§¨¥

)yeal(mBW mEXn ,"mdixag" azke .§¨©©§¥¤¦¤©
.l`xUi ipAn Eid mixhFXd©§¦¨¦§¥¦§¨¥

íãé ìò íécøpä¯.mixhFXd ici lr ©¦§¦©¨¨©§¥©§¦
mixhFXdW e wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨¤©§¦
.dk`lOd iUFrA zFCxl miPEnn Eid̈§¦¦§§¥©§¨¨

òøaäøöå äòøa "íúà" eàø Y §¨¨Ÿ¨§¨¨§¨¨
"íúà" úàöBnä¯WxtOW d`xp ©¥Ÿ¨¦§¤¤§¨¥

E`x ,mipEEMd ipWl "rxA mzF`" zaiY¥©¨§¨¦§¥©¦¦¨
oke ,drxA mi`vnp mdW mzF`¨¤¥¦§¨¦§¨¨§¥
cSn ,xnFlM .mzF` d`vn drxdW¤¨¨¨¨§¨¨§©¦©

Eid mixhFXd cg`,mdA micFx ¤¨©§¦¨¦¨¤
,oM zFUrl migxkEn Eid md Kci`nE¥¦¨¥¨§¨¦©£¥
d`vn drxd ENi`MW WxiR okl̈¥¥©¤§¦¨¨¨¨§¨
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(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ּדתן אנׁשים ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä íòì äúòøä£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e wlg zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה לעםלעםלעםלעם הרעתההרעתההרעתההרעתה כב)ללללּמּמּמּמהההה (ה, ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", "לּמה ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמׁשה

צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ּבחר ׁשהּקּב"ה ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי
את  להבין ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" "לּמה ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹלהיֹות

והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ותהלי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָסדר
הּבּטּול  מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". לּמה אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר

וחקירֹות. לׁשאלֹות מקֹום יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאמּונה

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.mci lr `le mdil`n mzF`¨¥£¥¤§Ÿ©¨¨
íäéìò äãBáòä íãéaëäa¯zrA §©§¦¨¨£¨£¥¤§¥

lr dcFard z` EciAkd mixhFXdW¤©§¦¦§¦¤¨£¨©
.l`xUi ipAk dxez §¥¦§¨¥

(k)eòbôiåìàøNiî íéLðà Y¯ ©¦§§£¨¦¦¦§¨¥
mzF` E`xW lirl ExMfPW mzF`¨¤¦§§§¥¤¨¨

rxA mixhFXd)cecl likyn(`le , ©§¦§¨§Ÿ
mixWM Eid md ixdW ,mixhFXd)m"`x(. ©§¦¤£¥¥¨§¥¦

EpxAC xW`" :ai ,ci oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨£¤¦©§
'd `xi ?ExAC okide ± mixvnA Lil ¥̀¤§¦§©¦§¥¨¦§¥¤

."hFRWie mkilr£¥¤§¦§
"'Bâå ïøäà úàå äLî úà"¯df itlE ¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§§¦¤

dWn lr aqEn "drxR z`n mz`vA"§¥¨¥¥©§Ÿ¨©¤
,"l`xUIn miWp`" lr `le ,oxd`e§©£Ÿ§Ÿ©£¨¦¦¦§¨¥

.drxR lv` Eid `l md ixdW¤£¥¥Ÿ¨¥¤©§Ÿ
eLøc eðéúBaøå¯.a ,cq mixcp §©¥¨§§¨¦

"íévð" ìk¯x`Fanke .bi ,a lirl ¨¦¦§¥§©§¨
,mxia`e ozC dN` EidW mW i"WxA§©¦¨¤¨¥¤¨¨©£¦¨

.xE`iAA mW oIr©¥¨©¥

"íéávð"å¯.wEqRA o`M xMfPW §¦¨¦¤¦§¨¨©¨
eéä íøéáàå ïúc¯df WExitl mB ¨¨©£¦¨¨©§¥¤

dWn lr aqEn "drxR z`n mz`vA"§¥¨¥¥©§Ÿ¨©¤
mzF` EWbR mxia`e ozce ,oxd`e§©£Ÿ§¨¨©£¦¨¨§¨
:f ,f zldw i"Wx mB d`xE .mz`vA§¥¨§¥©©¦Ÿ¤¤
xnFl dWn z` ExYpw mxia`e ozC"¨¨©£¦¨¦§§¤¤©

."'ebe hFRWie mkilr 'd `xi¥¤£¥¤§¦§
."íéávð eàöé" íäa øîàpL¯ ¤¤¡©¨¤¨§¦¨¦

.fk ,fh xAcOA`k dxez ©¦§¨
(ak)äfä íòì äúòøä äîìíàå Y ¨¨£¥Ÿ¨¨¨©¤§¦

Eì útëà äî :øîàz¯,xnFlM Ÿ©¨¦§©§§©
:`EdÎKExAÎWFcTdl oM xn` dWn¤¨©¥§©¨¨
lr lF`Wl Ll zRki` dn xn`Y m ¦̀Ÿ©¨¦§©§¦§©
ixdW ,`EdÎKExAÎWFcTd lW eizFCn¦¨¤©¨¨¤£¥

KM lr xdxdl il oi`)`"eb(ixac"aE . ¥¦§©§¥©¨§¦§¥
ÎWFcTdl xn` dWOW azM "cec̈¦¨©¤¤¨©§©¨
zRki` dn" xn`Y m` :`EdÎKExÄ¦Ÿ©¨¦§©
Ll did Ll zRki` did m`W ,"Ll§¤¦¨¨¦§©§¨¨§
cEArXd iWw lr ax onf iptl oFrhl¦§¦§¥§©©©§¦©¦§

oiYndl Ll did `le ,l`xUi mr lW¤©¦§¨¥§Ÿ¨¨§§©§¦
,WExiRd d`xp zEhWtA K` .dYr cr©©¨©§©§¦§¤©¥
ilr" :eh ,ci oOwl i"WxA `aEOd itM§¦©¨§©¦§©¨¨©
df oi` xnFlM ,"Lilr `le iElY xaCd©¨¨¨§Ÿ¨¤§©¥¤

.Lpipr¦§¨§
"éðzçìM"L ìò éðà ìáB÷¯liaWaE ¥£¦©¤§©§¨¦¦§¦

"dzrxd dOl" laFw ip` KM)`"eb(, ¨£¦¥¨¨£¥Ÿ¨
df zFidl Kixv ip` dOl xnFlM§©¨¨£¦¨¦¦§¤
ixdW ,"dGd mrl zFrxd"W mxFBd©¥¤£¥¨¨¨©¤¤£¥

xzFi mdl rxd izEgilW llbA)ixac ¦§©§¦¦¥©¨¤¥
cec(,oM `l m` iM ,oM Wxtl KxvEde .§§©§¨¥¥¦¦Ÿ¥

df dOl" dNigY xnFl Kixv did̈¨¨¦©§¦¨¨¨¤
KM xg`e ,YlSd `NW "ipYglW§©§©¦¤Ÿ¦©§¨§©©¨
,"dGd mrl zFrxd dOl" siqFdl§¦¨¨£¥¨¨¨©¤
mB `N` YlSd `NW calA Ff `NW¤Ÿ¦§¨¤Ÿ¦©§¨¤¨©
dprn EdGW Wxtn okl ,"zFrxd"£¥¨¨¥§¨¥¤¤©£¤
zRki` dn" `EdÎKExAÎWFcTd ixacl§¦§¥©¨¨¨¦§©

"Ll)`"eb(.bk dxez §
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(âë)íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

:Böøàî íLøâé§¨«§¥−¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא לֹו:(סנהדרין ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי, על כא)הרהרּת ּביצחק (בראשית "ּכי «»ƒ¿∆¿ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ּכ ואחר זרע", ל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיּקרא
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, לפרעה לארץ העׂשּוי ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk∑ מּפני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ

ׁשּתחזק  החזקה יׁשּלחם ידי Bˆ¯‡Ó.עליו ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e∑ ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ":יסּפיקּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

·CÓLכג  ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א  „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e ÔeÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈
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õøàì íàéáàLk¯`AW d`xp §¤£¦¥¨¨¤¦§¤¤¨

hrnl,bFre oFgiq zngln z` dfA §©¥¨¤¤¦§¤¤¦§
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(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ּדתן אנׁשים ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä íòì äúòøä£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e wlg zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה לעםלעםלעםלעם הרעתההרעתההרעתההרעתה כב)ללללּמּמּמּמהההה (ה, ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", "לּמה ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמׁשה

צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ּבחר ׁשהּקּב"ה ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי
את  להבין ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" "לּמה ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹלהיֹות

והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ותהלי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָסדר
הּבּטּול  מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". לּמה אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר

וחקירֹות. לׁשאלֹות מקֹום יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאמּונה

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ
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(k)eòbôiåìàøNiî íéLðà Y¯ ©¦§§£¨¦¦¦§¨¥
mzF` E`xW lirl ExMfPW mzF`¨¤¦§§§¥¤¨¨

rxA mixhFXd)cecl likyn(`le , ©§¦§¨§Ÿ
mixWM Eid md ixdW ,mixhFXd)m"`x(. ©§¦¤£¥¥¨§¥¦

EpxAC xW`" :ai ,ci oOwl i"Wx d`xE§¥©¦§©¨£¤¦©§
'd `xi ?ExAC okide ± mixvnA Lil ¥̀¤§¦§©¦§¥¨¦§¥¤

."hFRWie mkilr£¥¤§¦§
"'Bâå ïøäà úàå äLî úà"¯df itlE ¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§§¦¤

dWn lr aqEn "drxR z`n mz`vA"§¥¨¥¥©§Ÿ¨©¤
,"l`xUIn miWp`" lr `le ,oxd`e§©£Ÿ§Ÿ©£¨¦¦¦§¨¥

.drxR lv` Eid `l md ixdW¤£¥¥Ÿ¨¥¤©§Ÿ
eLøc eðéúBaøå¯.a ,cq mixcp §©¥¨§§¨¦

"íévð" ìk¯x`Fanke .bi ,a lirl ¨¦¦§¥§©§¨
,mxia`e ozC dN` EidW mW i"WxA§©¦¨¤¨¥¤¨¨©£¦¨

.xE`iAA mW oIr©¥¨©¥

"íéávð"å¯.wEqRA o`M xMfPW §¦¨¦¤¦§¨¨©¨
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dWn lr aqEn "drxR z`n mz`vA"§¥¨¥¥©§Ÿ¨©¤
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."'ebe hFRWie mkilr 'd `xi¥¤£¥¤§¦§
."íéávð eàöé" íäa øîàpL¯ ¤¤¡©¨¤¨§¦¨¦

.fk ,fh xAcOA`k dxez ©¦§¨
(ak)äfä íòì äúòøä äîìíàå Y ¨¨£¥Ÿ¨¨¨©¤§¦

Eì útëà äî :øîàz¯,xnFlM Ÿ©¨¦§©§§©
:`EdÎKExAÎWFcTdl oM xn` dWn¤¨©¥§©¨¨
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ixdW ,`EdÎKExAÎWFcTd lW eizFCn¦¨¤©¨¨¤£¥

KM lr xdxdl il oi`)`"eb(ixac"aE . ¥¦§©§¥©¨§¦§¥
ÎWFcTdl xn` dWOW azM "cec̈¦¨©¤¤¨©§©¨
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Ll did Ll zRki` did m`W ,"Ll§¤¦¨¨¦§©§¨¨§
cEArXd iWw lr ax onf iptl oFrhl¦§¦§¥§©©©§¦©¦§

oiYndl Ll did `le ,l`xUi mr lW¤©¦§¨¥§Ÿ¨¨§§©§¦
,WExiRd d`xp zEhWtA K` .dYr cr©©¨©§©§¦§¤©¥
ilr" :eh ,ci oOwl i"WxA `aEOd itM§¦©¨§©¦§©¨¨©
df oi` xnFlM ,"Lilr `le iElY xaCd©¨¨¨§Ÿ¨¤§©¥¤

.Lpipr¦§¨§
"éðzçìM"L ìò éðà ìáB÷¯liaWaE ¥£¦©¤§©§¨¦¦§¦

"dzrxd dOl" laFw ip` KM)`"eb(, ¨£¦¥¨¨£¥Ÿ¨
df zFidl Kixv ip` dOl xnFlM§©¨¨£¦¨¦¦§¤
ixdW ,"dGd mrl zFrxd"W mxFBd©¥¤£¥¨¨¨©¤¤£¥

xzFi mdl rxd izEgilW llbA)ixac ¦§©§¦¦¥©¨¤¥
cec(,oM `l m` iM ,oM Wxtl KxvEde .§§©§¨¥¥¦¦Ÿ¥

df dOl" dNigY xnFl Kixv did̈¨¨¦©§¦¨¨¨¤
KM xg`e ,YlSd `NW "ipYglW§©§©¦¤Ÿ¦©§¨§©©¨
,"dGd mrl zFrxd dOl" siqFdl§¦¨¨£¥¨¨¨©¤
mB `N` YlSd `NW calA Ff `NW¤Ÿ¦§¨¤Ÿ¦©§¨¤¨©
dprn EdGW Wxtn okl ,"zFrxd"£¥¨¨¥§¨¥¤¤©£¤
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מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו יגריגריגריגרׁשׁשׁשׁשםםםם חזקהחזקהחזקהחזקה א)ּוּוּוּובידבידבידביד לצאת (ו, נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדר לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּוא  ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻמן

ּפסּוקה. ְֲָָָהלכה
סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

ðø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä
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ok oi`y dn ,maid lr zxq`p eilr dxar m`e xeng dxeqi` okle
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ezwif zngn oey`xl zxq`p `id ixd ,xn`n ipyd da dyryk
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dìdlra,èb,dzewydl leki epi` f`yåokøîà eléôàlradïéà ¨¥§£¦¨©¥

ä÷Lî éðà,lreal dxeqi`a zx`yp `id ,mixnd mind z` dze` £¦©§¤
i`e ,dixg`y lrad z`ia `le ,lreal dzxqe` dzxizqy `vnpe
z` mc`d lr zxqe` dy` zeg` z`iay o`kn cenll xyt`

.ezy`
:`xnbd zx`anàlàl opgei iax zpeekäèBñdlrapy,ìòBáì ¤¨¨§¥

yciwyk ixdy ,xnege lwn cenll yie ,dlral dfa dxq`pe
lkne ,lread lr df llkae mlerd lk lr dxq` ezy` z` lrad
lr dze` xq` lw xeqi` dfa dyre lread dilr `ayk mewn
dlral xq`iz ,dzeg` z` eilr dxq`y ezy`y oky lk ,dlra

.xeng xeqi`a zeg`d lr `ayk
:`xnbd ddnzéàäm`d ,dilr `ayk lread xary df xeqi` - ©
,àeä ì÷ øeqéà`ldeeðééäc ,àeä øeîç øeqéàlr `ay xeqi`úLà ¦©¦¨§©§¥¤
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' א



עט zeny zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו יגריגריגריגרׁשׁשׁשׁשםםםם חזקהחזקהחזקהחזקה א)ּוּוּוּובידבידבידביד לצאת (ו, נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדר לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּוא  ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻמן

ּפסּוקה. ְֲָָָהלכה
סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

ðø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mixvOd ,xnFlM .hl ,ai oOwlcM§¦§©¨§©©¦§¦
`NW cr ,zExidnaE gkA mzF` EWxbi§¨§¨§Ÿ©¦§¦©¤Ÿ
KxCl dcv zFUrl ENit` mdl EgiPi©¦¨¤£¦©£¥¨©¤¤

)m"`x d`x(nz`fA mbe`HAzdwfg cId z §©¨Ÿ¦§©¥©¨£¨¨
Egixki DllbAW ,mixvOd lr 'd lW¤©©¦§¦¤¦§¨¨©§¦
lkM xdn z`vl l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥¨¥©¥§¨

. .dciv `llE xWt`d̈¤§¨§Ÿ¥¨
øîBà àeä ïëå¯.bl ,ai oOwl §¥¥§©¨

íéøöî ÷æçzå"¯aEzMd hwPX dn ©¤¡©¦§©¦©¤¨©©¨
dpEMdW d`xp ,dawp oFWlA "wfgYe"©¤¡©¦§§¥¨¦§¤¤©©¨¨
ENi`kE ,aEzMA dxqgd "ci"d lr©©¨©£¥¨©¨§¦
ciA" Edfe ."mixvn ci wfgYe" :xn`p¤¡©©¤¡©©¦§©¦§¤§¨
Kkl mBW xWt`e .o`M xEn`d "dwfg£¨¨¨¨¨§¤§¨¤©§¨
K` .o`M df wEqR F`iadA i"Wx fnẍ©©¦©£¦¨¤¨©
"mixvn "wfgYe"W azM "`xfr oA`"d̈¦§¤§¨¨©¤©¤¡©¦§©¦

.mixvn zpicn wfgYe :FWExiR¥©¤¡©§¦©¦§©¦

ì øäîì íòä ìò"'Bâå íçlL¯mEIqe ©¨¨§©¥§©§¨§§¦
,"mizn EpNEM Exn` iM" :`Ed wEqRd©¨¦¨§¨¥¦
.mixvOd lr 'd lWdwfg cId cSn Edfe§¤¦©©¨£¨¨¤©©¦§¦
oFfRga iM" :b ,fh mixaC i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦¦§¦¨
lW `N` ,did LNW `l oFfRge .. z`vï¨¨§¦¨Ÿ¤§¨¨¤¨¤
mixvn wfgYe" :xnF` `Ed oMW ,mixvn¦§©¦¤¥¥©¤¡©¦§©¦

."'ebe mrd lr©¨¨

יום ראשון - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז טבת
מפרק עט 

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד טבת
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו טבת
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח טבת
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט טבת
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

לשבוע פרשת שמות תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zenai(iriax meil)

dilr xq`pe ,xfl `ypdln eznai z` xqe`y mai oicn cenll
ezy`y oky lk ,e`l ly lw xeqi` edfy s` ,xfl dlrapyk
dzeg` lr `a m`y ,xeng xeqi`a dzeg` z` eilr dxq`y

.ezy` eilr xq`z
,jextl yi df xnege lw mb ixd :`xnbd dgecäîáél äîdzpify ©¦¨¨

,maid lr zxq`pyóebä àîèð ïkLyi` zy`k `id ixde ,ef zepfa ¤¥¦§¨©
dyrn dyrp `ly ,ezy` zeg` lr `aa ok oi`y dn ,dzpify

.dzeg`a `l` ,ezy` ly dtebaåy ,cerøeqéàdjiiy dnaid ly §¦¨
áBøa,dlra ig` caln mlerd lkl dxeq` `id ixdy ,mc` ipa §

ok oi`y dn ,maid lr zxq`p eilr dxar m`e xeng dxeqi` okle
oi`y okzie ,dzeg` lral `l` dxeq` dpi`y ,ezy` zeg`a

.ezy` z` eilr zxqe` dzaiky
:`xnbd zx`anàlàxe`iaa yiwl yix ixac z` yxtl yi ¤¨

xeqi`a ,`ziixad,ïéçàì äîáé,'xn`n' minaid cg` da dyry §¨¨¨©¦
,dilr `ay mcew eznaia maid dyery opaxc oiyeciw epiide

xy`ky ,dilr `ae eig` xfgeéàä øîàî da ãáòmaid - £©¨©£¨©
,opaxcn d`pwe ,oey`xddøñàopaxcnéàäc déìòmaid lr - ©§¨£¥§©

xy`ke ,ipydCãéà äéìò àa,opaxc xeqi` lr xare ,ipyd -døñà ¨¨¤¨¦¨©§¨
dxezd on dnailéàäc déìòeneai lg ixdy ,oey`xd lr - £¥§©

cenll yiy `ziixad dxn` df lre ,dxezd on ezy` dzyrpe
z` xq`y oey`xd maid m` ixdy ,ezy` zeg` oic z` o`kn
xeqi`a eig`l dlrapyk eznaia xq`p ,exn`na eig` lr eznai
dlral xq`iz ,dzeg` z` eilr dxq`y ezy`y oky lk ,lw

.xeng xeqi`a zeg`d lr `ayk
,minai ipya xaecny ,ok m` :df xe`ia zegcl `xnbd dqpn

,qpk ipyde xn`n dyr oey`xdyàéøéà éàîdhwp recn - ©¦§¨
`weec xaecny epiide ,'lw xeqi` lr `ay mewn' oeyl `ziixad

ote`aäéìò àaLd maid,éðLixdøîàî éîð da ãáò eléôà- ¤¨¨¤¨¥¦£¦£©¨©¥©£¨
ezwif zngn oey`xl zxq`p `id ixd ,xn`n ipyd da dyryk
xeqi`l o`kn cenll xyt` i`e ,d`iad zngn `le ,ipyd ly
dxq`p `ly okzie ,xqe`d `ed dz`ia dyrny ,ezy` zeg`

:`xnbd zvxzn .dzeg` z`iaa dlra lr dy`dàéL÷ àì àä- ¨Ÿ©§¨
zxaeq `ziixady yxtl yiy meyn ,`iyew dpi` efìàéìîb ïaøk§©¨©§¦¥

øîàc(.p lirl)yøîàî ïéàdpew dnaia dyrpyøçàdyrp xaky §¨©¥©£¨©©
øîàîoi` ,dnaia xn`n minaid cg` dyr m` jkle ,eiptl xg` ©£¨

.oey`xd lr dxqe`l cer da qtez eig` xn`n
:xg` ote`a `xnbd dgecàlàyiwl yix ixac lr zeywdl yi ¤¨

ixdy ,xg` ote`adì ïúð eléôàipyd maiddì õìç eléôàå ,èb £¦¨©¨¥©£¦¨©¨
meyn eilr zxq`py `vnpe ,oey`xd lr dxqe` `ed ixd ,ipyd
o`kn cenll oi`e ,da miliren eiyrne el s` dwewf dnaidy

.ezy` z` eilr xqe` dz`ia dyrn ezy` zeg` xeqi`ay
:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨

epiid `ziixaa xen`d 'lw xeqi`',äèBñxg` dlral zxq`py ¨
:`xnbd zxxan .xeqi`a dlrapyäèBñ,efïàîìdlrap inl - ¨§©

,eci lr dxq`pe lw xeqi`aàîéìéàxg`ly xn`z m` -dzpify ¦¥¨
dlrap,ìòaìxy`kyäéìò àadìòa,dxzqpy ixg`døñà ©©©¨¨¤¨©©©§¨
dlraìòBác déìòe` lrad zeni m` elit`e ,lread lr - £¥§¥

lread epiide ,'xqe`d' m`y ,xnege lwa cenll yie ,dpyxbi
dlrapyk da xq`p ,dnr xzqpyk dlra lr dy`d z` xq`y
lral xeq`y ,dyrz `l `l` epi`y lw xeqi` `edy ,dlral
zxqe`y dy`dy oky lk ,lread mr dxzqpy xg`l dilr `eal
dfa yiy ,zeg`d lr `ayk eilr xq`iz ,dzeg` z` dlra lr

.zxk xeqi`
:`xnbd dywnàéøéà éàîy `ziixad dhwp recn -äéìò àa ©¦§¨¨¨¤¨

ixd ,lrad ly ezlira zngn lreal dxq`pe ,lradïúð eléôà£¦¨©
dìdlra,èb,dzewydl leki epi` f`yåokøîà eléôàlradïéà ¨¥§£¦¨©¥

ä÷Lî éðà,lreal dxeqi`a zx`yp `id ,mixnd mind z` dze` £¦©§¤
i`e ,dixg`y lrad z`ia `le ,lreal dzxqe` dzxizqy `vnpe
z` mc`d lr zxqe` dy` zeg` z`iay o`kn cenll xyt`

.ezy`
:`xnbd zx`anàlàl opgei iax zpeekäèBñdlrapy,ìòBáì ¤¨¨§¥

yciwyk ixdy ,xnege lwn cenll yie ,dlral dfa dxq`pe
lkne ,lread lr df llkae mlerd lk lr dxq` ezy` z` lrad
lr dze` xq` lw xeqi` dfa dyre lread dilr `ayk mewn
dlral xq`iz ,dzeg` z` eilr dxq`y ezy`y oky lk ,dlra

.xeng xeqi`a zeg`d lr `ayk
:`xnbd ddnzéàäm`d ,dilr `ayk lread xary df xeqi` - ©
,àeä ì÷ øeqéà`ldeeðééäc ,àeä øeîç øeqéàlr `ay xeqi`úLà ¦©¦¨§©§¥¤
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zahפ b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ג ראשון יום
פרק יא  ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr.àéøù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd ixiyrd

ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd

eze` ribn - zindad ytpd

jkae ."wicv" zbixcnl icedi

"xenb wicv" :zebixcn izy -

jtdp eay "rx"dy in -

okle ,dyecwle aehl ixnbl

"el aehe wicv" mb `xwp `ed

wicv" .aeh wx ea yiy wicv -

"rx"dy in - "xenb epi`y

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

mb `xwp `ed okle ,rxd

mpn` ea yi - "el rxe wicv"

rxy `l` ,rxd on edyn

ly lecbd aexa lha df hrn

zbixcnay xiaqd ok .aehd

opyi ,"xenb epi`y wicv"

zewlgznd ,zebixcn daxd

rxd zeki`e zenk zcn itl

zcn itle ,ea x`yp oiicry

.aehl elehia

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx" `xwp"el

wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry ryx -

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø , §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx" -BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ

,BaìaL éðîéä ììçáe,iriyzd wxta epcnly itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`d ytpd ly dnewiny

.éìàîOä ììçaL ätìwäî òøä éaâì ìèáe óeôk"rx"d - ¨¨¥§©¥¨©¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn zindad ytpd ly
xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk .iriyzd wxta epcnly
ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d ytpd ly aehd lr

.zindad ytpd ly rxl rpkpe lha ziwl`däæåx`ezd - §¤
,"el aehe ryx",úBwìç úBâøãî úBááøì ïk íb ÷lçúî- ¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn "el rxe wicv" zbixcny myk
zwlgzn mb jk - aehl elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda
elehia zcnl m`zda zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn

,rxl aehd lyìehaä úeëéàå úenk ïéðòadcn efi`a - §¦§©©§¥©¦

elehia m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae
iabl cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly
eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy
,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky .lehia
mihxta `hazn dfy yie

:mixg`áBhä úôéôëe§¦©©
éî Lé .íBìLå-ñç òøì̈©©§¨¥¦
ìehaäå äôéôkäL¤©§¦¨§©¦

Bìöàiabl aehd ly - ¤§
,`ed rxd,øòfî èòî§©¦§¥

Bðéà úàæ íb óàå§©©Ÿ¥
ìå ,úeãéîúaøéãz à ¦§¦§Ÿ¨¦

,íéáBø÷ íé÷øôìxicp - ¦§¨¦§¦
lr ea xabzi rxdy c`n

,aehdíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly
xir" `xwp mc`d seby
ytpd :odizye "dphw
.ef dphw xir ly dyeaikl odipia zengel zindade ziwl`d

Blk àì Cà`idyk elek seba zhley zindad ytpd oi` - ©Ÿª
xaecnd "el aehe ryx" ly df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb

,o`k,Bcáì Búöwî àlàsebd on zvwna zhley `id - ¤¨¦§¨§©
,cala,BzòîLîì øñ äéäiLeilr sebd on wlg eze` - ¤¦§¤¨§¦§©§

ytpd ly rxd ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley
,zindadãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥¤¨

ìMîìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc . ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©
:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy -úBøáò úBNòì©££¥

;íBìLå-ñç úBøeîç àìå úBl÷dribn `l jk ick cry - ©§Ÿ£©§¨
,rxd zhily,ãáì øeaãa Bàwx ,envr xeaicae -÷áà øaãì §¦§©§©¥£©

ìòøä ïBL,rxd oeyll mikiiye leabd lr mdy mixeaic - ¨¨©
;àðåb éàäëe úeðöéìåxeaicd yeal wxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly,ãáì äáLçîa Bàaeygl - §©£¨¨§©
,calaíéLwä äøáò éøeäøä,miniieqn mihxta -äøáòî3. ¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨

`id daygndy dcaerd llba -ytpl xzei oicr "yeal"
- ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n
xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" ,mi`nhn

.dnvr dxiard xy`näøáòa øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòìmvr - ©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, יומא

zah b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygndøáBòL¤¥
"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ

Baì äpôî àeäå äøBza©¨§§©¤¦
ïðúãk ,äìháì§©¨¨§¦§©

úBáàa6:epcnly enk - §¨
:"zea`" zkqna dpyna

'eëå äìéla øBòpä"- ©¥©©§¨§
cenll zexyt`d el yie

,dxez f`Baì äpôîe§©¤¦
"'eëxdxdl ezaygne -

,xnelk .miwix mixaca
daygnd yeal wxyly

yalzn zindad ytpd
.sebaìkî úçàaL¤§©©¦¨

ïäa àöBiëå ,älà- ¥¤§©¥¨¤
dxiara dyrna lykpyk
e` ,`idy efi` dlw
,mixeq` mixeaic xacny
zeaygna xdxdny e`

- zexeq`"òLø" àø÷ð¦§¨¨¨
,àéää úòa"ryx"e - ¨¥©¦

:`edBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§
Bôeâa Laìúîe Ba øáBb¥¦§©¥§
.Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§

Ck-øçàåixg`l - §©©¨
mixacdn cg`a lykpy

,mixen`dèøçúîe ,úéäìàä BLôðaL áBhä Ba øáBblr - ¥©¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry dn'äå ,'äî äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨¥§©

ì"æ eðéîëç úöò ét ìò äéeàøä äáeLúa áL íà ,Bì çìñé¦§©¦¨¦§¨¨§¨©¦£©£¨¥©
ìLa'eë LøBc ìàòîLé éaø äéäL äøtk é÷elç äL7,- ¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥

xar ;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr xar"
;xtkn mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn lr
milez mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar
,"mper mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie

.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkie`xk daeyz iciÎlr :xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
avna `edy xg`n ,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen -
xfgy ixg` mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk
."el aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza

:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"
ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t
,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei
,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya z`hazn
.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` cala xeaic lr

ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäL éî LéåäL §¥¦¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨

,òøä ìL íéLeáìmbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed - §¦¤¨©
,dyrnaíéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£¥§¦¦§¦

.øúBéyiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ,oky ,aehd on eaíézðéa Càoia - ©¥§©¦

`ed ,ipyl cg` `hg
Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦
úðéçaî äáeLz éøeäøä¦§¥§¨¦§¦©
,BLôðaL áBhä©¤§©§
,íézðéa úö÷ øabúnL¤¦§©¥§¨¥§©¦
ea miler aeh eze`ne -

.daeyz ixedxdàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
mbe ,oey`xd `hgd
okzi mi`heg mdy drya
,xacd mdl dxegy c`n
mzlkia oi`y `l`

.mnvr lr helylíäL¤¥
LiL ,íéòLøä áøŸ¨§¨¦¤¥
íLôða áBè úðéça§¦©§©§¨

.ïéãò,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep "aeh" eze`ne - £©¦
,xicp onfa lykpy dfn lgd :"el aehe ryx"a zebixcn daxdy
lykpy dfl cre ,ely cg` yealae dlw dxiara z`f mbe
- dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal zyly lkae zeaexw mizrl
lcadd ."el aehe ryx" zbixcna mlek md millkp z`f mre
zbixcn .rxl aehd ly ezetitk zcnn wxe j` raep mdipia
,"el rxe wicv" zbixcnl xenbd cebipd deedn "el aehe ryx"
.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae ezenka miax milcad mpyi da

,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà,ei`hg lr -Bì íéàa ïéàå ©¦¤¥¦§¨¥§¨§¥¨¦
,"Bì òøå òLø" àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøähleyy ryx - ¦§¥§¨§¨¦§¨¨¨§©

,cala rxd eaék ,Baø÷a øàLð Bcáì àeä BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§§©¦§¨§¦§¦
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb,aehd -ãîBòå Baøwî ¨©¨¨©©©¤¦§©¥¦¦§§¥

éwî úðéçáa.äìòîlî åéìò óaeha yibxn oi` ezeiniptae - ¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa .llk

- ziwl` dnyp eaì"æø eøîà ïëìå9äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨
:"àéøL àzðéëLdxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr - §¦§¨©§¨

rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb xen` df xac .dpiky
zpigaa ik ,"el.aehd on mda mb yi ,miptÎlkÎlr ,"siwn"
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íéøîà éèå÷éì
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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י.4. כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין



פי zah b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ג ראשון יום
פרק יא  ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr.àéøù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd ixiyrd

ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd

eze` ribn - zindad ytpd

jkae ."wicv" zbixcnl icedi

"xenb wicv" :zebixcn izy -

jtdp eay "rx"dy in -

okle ,dyecwle aehl ixnbl

"el aehe wicv" mb `xwp `ed

wicv" .aeh wx ea yiy wicv -

"rx"dy in - "xenb epi`y

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

mb `xwp `ed okle ,rxd

mpn` ea yi - "el rxe wicv"

rxy `l` ,rxd on edyn

ly lecbd aexa lha df hrn

zbixcnay xiaqd ok .aehd

opyi ,"xenb epi`y wicv"

zewlgznd ,zebixcn daxd

rxd zeki`e zenk zcn itl

zcn itle ,ea x`yp oiicry

.aehl elehia

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx" `xwp"el

wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry ryx -

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø , §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx" -BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ

,BaìaL éðîéä ììçáe,iriyzd wxta epcnly itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`d ytpd ly dnewiny

.éìàîOä ììçaL ätìwäî òøä éaâì ìèáe óeôk"rx"d - ¨¨¥§©¥¨©¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn zindad ytpd ly
xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk .iriyzd wxta epcnly
ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d ytpd ly aehd lr

.zindad ytpd ly rxl rpkpe lha ziwl`däæåx`ezd - §¤
,"el aehe ryx",úBwìç úBâøãî úBááøì ïk íb ÷lçúî- ¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn "el rxe wicv" zbixcny myk
zwlgzn mb jk - aehl elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda
elehia zcnl m`zda zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn

,rxl aehd lyìehaä úeëéàå úenk ïéðòadcn efi`a - §¦§©©§¥©¦

elehia m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae
iabl cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly
eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy
,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky .lehia
mihxta `hazn dfy yie

:mixg`áBhä úôéôëe§¦©©
éî Lé .íBìLå-ñç òøì̈©©§¨¥¦
ìehaäå äôéôkäL¤©§¦¨§©¦

Bìöàiabl aehd ly - ¤§
,`ed rxd,øòfî èòî§©¦§¥

Bðéà úàæ íb óàå§©©Ÿ¥
ìå ,úeãéîúaøéãz à ¦§¦§Ÿ¨¦

,íéáBø÷ íé÷øôìxicp - ¦§¨¦§¦
lr ea xabzi rxdy c`n

,aehdíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly
xir" `xwp mc`d seby
ytpd :odizye "dphw
.ef dphw xir ly dyeaikl odipia zengel zindade ziwl`d

Blk àì Cà`idyk elek seba zhley zindad ytpd oi` - ©Ÿª
xaecnd "el aehe ryx" ly df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb

,o`k,Bcáì Búöwî àlàsebd on zvwna zhley `id - ¤¨¦§¨§©
,cala,BzòîLîì øñ äéäiLeilr sebd on wlg eze` - ¤¦§¤¨§¦§©§

ytpd ly rxd ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley
,zindadãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥¤¨

ìMîìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc . ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©
:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy -úBøáò úBNòì©££¥

;íBìLå-ñç úBøeîç àìå úBl÷dribn `l jk ick cry - ©§Ÿ£©§¨
,rxd zhily,ãáì øeaãa Bàwx ,envr xeaicae -÷áà øaãì §¦§©§©¥£©

ìòøä ïBL,rxd oeyll mikiiye leabd lr mdy mixeaic - ¨¨©
;àðåb éàäëe úeðöéìåxeaicd yeal wxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly,ãáì äáLçîa Bàaeygl - §©£¨¨§©
,calaíéLwä äøáò éøeäøä,miniieqn mihxta -äøáòî3. ¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨

`id daygndy dcaerd llba -ytpl xzei oicr "yeal"
- ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n
xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" ,mi`nhn

.dnvr dxiard xy`näøáòa øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòìmvr - ©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, יומא

zah b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygndøáBòL¤¥
"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨

:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ

Baì äpôî àeäå äøBza©¨§§©¤¦
ïðúãk ,äìháì§©¨¨§¦§©

úBáàa6:epcnly enk - §¨
:"zea`" zkqna dpyna

'eëå äìéla øBòpä"- ©¥©©§¨§
cenll zexyt`d el yie

,dxez f`Baì äpôîe§©¤¦
"'eëxdxdl ezaygne -

,xnelk .miwix mixaca
daygnd yeal wxyly

yalzn zindad ytpd
.sebaìkî úçàaL¤§©©¦¨

ïäa àöBiëå ,älà- ¥¤§©¥¨¤
dxiara dyrna lykpyk
e` ,`idy efi` dlw
,mixeq` mixeaic xacny
zeaygna xdxdny e`

- zexeq`"òLø" àø÷ð¦§¨¨¨
,àéää úòa"ryx"e - ¨¥©¦

:`edBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§
Bôeâa Laìúîe Ba øáBb¥¦§©¥§
.Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§

Ck-øçàåixg`l - §©©¨
mixacdn cg`a lykpy

,mixen`dèøçúîe ,úéäìàä BLôðaL áBhä Ba øáBblr - ¥©¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry dn'äå ,'äî äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨¥§©

ì"æ eðéîëç úöò ét ìò äéeàøä äáeLúa áL íà ,Bì çìñé¦§©¦¨¦§¨¨§¨©¦£©£¨¥©
ìLa'eë LøBc ìàòîLé éaø äéäL äøtk é÷elç äL7,- ¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥

xar ;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr xar"
;xtkn mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn lr
milez mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar
,"mper mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie

.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkie`xk daeyz iciÎlr :xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
avna `edy xg`n ,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen -
xfgy ixg` mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk
."el aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza

:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"
ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t
,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei
,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya z`hazn
.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` cala xeaic lr

ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäL éî LéåäL §¥¦¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨

,òøä ìL íéLeáìmbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed - §¦¤¨©
,dyrnaíéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£¥§¦¦§¦

.øúBéyiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ,oky ,aehd on eaíézðéa Càoia - ©¥§©¦

`ed ,ipyl cg` `hg
Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦
úðéçaî äáeLz éøeäøä¦§¥§¨¦§¦©
,BLôðaL áBhä©¤§©§
,íézðéa úö÷ øabúnL¤¦§©¥§¨¥§©¦
ea miler aeh eze`ne -

.daeyz ixedxdàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
mbe ,oey`xd `hgd
okzi mi`heg mdy drya
,xacd mdl dxegy c`n
mzlkia oi`y `l`

.mnvr lr helylíäL¤¥
LiL ,íéòLøä áøŸ¨§¨¦¤¥
íLôða áBè úðéça§¦©§©§¨

.ïéãò,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep "aeh" eze`ne - £©¦
,xicp onfa lykpy dfn lgd :"el aehe ryx"a zebixcn daxdy
lykpy dfl cre ,ely cg` yealae dlw dxiara z`f mbe
- dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal zyly lkae zeaexw mizrl
lcadd ."el aehe ryx" zbixcna mlek md millkp z`f mre
zbixcn .rxl aehd ly ezetitk zcnn wxe j` raep mdipia
,"el rxe wicv" zbixcnl xenbd cebipd deedn "el aehe ryx"
.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae ezenka miax milcad mpyi da

,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà,ei`hg lr -Bì íéàa ïéàå ©¦¤¥¦§¨¥§¨§¥¨¦
,"Bì òøå òLø" àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøähleyy ryx - ¦§¥§¨§¨¦§¨¨¨§©

,cala rxd eaék ,Baø÷a øàLð Bcáì àeä BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§§©¦§¨§¦§¦
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb,aehd -ãîBòå Baøwî ¨©¨¨©©©¤¦§©¥¦¦§§¥

éwî úðéçáa.äìòîlî åéìò óaeha yibxn oi` ezeiniptae - ¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa .llk

- ziwl` dnyp eaì"æø eøîà ïëìå9äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨
:"àéøL àzðéëLdxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr - §¦§¨©§¨

rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb xen` df xac .dpiky
zpigaa ik ,"el.aehd on mda mb yi ,miptÎlkÎlr ,"siwn"
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íéøîà éèå÷éì
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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י.4. כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין



zahפב c"i ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ד שני יום
פרק יב  32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

,micedi dxyr mi`vnp ea mewna dpikyd z`xydy xg`ne
- dielb dxeva da miyibxn `ly ,"siwn" ly oipr ok mb `id

.mdipia dpiky dxeyeytpy in zece` epcnly dnl xywda
`ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d eytp lr zxaeb zindad
z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn zg`a iaxd xtiqy
"micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn ,"wcv gnv"d iaxd
aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg` c"eia llk jxca
,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei ipya "miicedi"
zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek zxyr lr fnexd
iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr zindad ytple

ytpdy dl`k mb mpyie cala ziwl`d ytpd zegek zxyr
ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb zindad
,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxdÎxvide zindad
.rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend dl` z` mb
ixg` ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze` aey l`y
dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk dxifbd dlhay
e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg` :"wcv gnv"d el
eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d dreyid z`
aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend micedil mieey

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d ipy - cala

.áé ÷øtaehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp ly

eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx" .rxd

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane ziwl`d

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

edfy - "ryx"l "wicv" oiay

,ziyrnd ezbdpday in

dci ,dyrne xeaic ,daygna

qgia ,ziwl`d ytpd ly

lr `id ,zindad ytpl

zpzep `id oi`e ,dpeilrd

`l s` helyl zindad ytpl

`l elit`e ,sebd on wlg lr

xedxd iciÎlr ,hw rbxl

xeaica ,daeh `l daygna

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr

dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥
äpè÷ øéòä úà Laëì Ck ìk,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd lry
,zindad ytpd;Bàéèçäì óeba Laìúäìly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦

.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad ytpd
ìML ,eðéäcøeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦

ätìwä ãvnL äNòîe,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ©£¤¤¦©©§¦¨
itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic
- "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyeal dylyïéà¥
çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBbgendy - §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`y dna xdxdi
ätáe"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic xacl -øàLáe ©¤¦§¨

,íéøáà ç"îø,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n x`ya - §¨¥¨¦
,"dyrnd yeal" - xeq`y dn z` mda zeyrlíàéèçäì§©£¦¨

,íBìLå-ñç íànèìe- §©§¨©§¨
`xwidl jkÎiciÎlre

,"ryx"ìL ÷øäL ©§Ÿ¨
úéäìàä Lôð éLeáì§¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäíéLaìúî ícáì ¥§©¨¦§©§¦
,óeba`ed cg` cvn - ©

ytpd iyealy ,yibcn
s` ehlyi `l zindad
ipy cvne ,sebd lr mrt
ziwl`d ytpd iyealy -

,seba cinz ehlyiíäL¤¥
,ziwl`d ytpd iyeal -

:md,äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî- ©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨
ixa` x`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd

,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`døáò àìå§Ÿ¨©
,åéîiî äøáò-:epiax w"k zxrd,xnelk ,"dreci `iyewd" £¥¨¦¨¨

in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dnxar `lydxiar
lykii icediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin
ixg` ,ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg
ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd
,"wicv" zbixcnl elit` ribdl leki mc`d ixd "daeyz"
- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda epiax w"k jiynnzrk(
f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed
- k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"kr `edgka."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,
xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd
`hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar
iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk

igkepd;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on
"ipepia"k`litl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`heg did
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå
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zah c"i ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eavnigkepdjldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l
Îoi`yÎdn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd
,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok

`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekail`ivphet ote`a :
,xg` avna ,ezlkia
z`f - dxiar xearl
epi` oiicr `edy zxne`

"ipepia"oaen `elna
jk lr d`xe - dlnd
dn .l wxta oldl
in `ed "ipepia"y epcnly
,einin dxiar xar `ly
qgia mb xacd jk ixd

:cizrløáòé àìå§Ÿ©£Ÿ
,íìBòìdpeekd oi` - §¨

cizraylelr epi`
yi ixd ik ,dxiar xearl
,`l` ,"dxiga" el

eavn ,xen`kigkepd`ed
didzy rpnpd ony ,dfk
dfi`a ,`hgl zekiiy el

.`edy onfàø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
elôà "òLø" íL åéìò̈¨¥¨¨£¦

.åéîé ìk ãçà òâøå úçà äòLmydy ,xaqed xaky itk - ¨¨©©§¤©¤¨¨¨¨
e` xeaica ,daygna dxiar xaery mc`l m`zen "ryx"
on ,zigkepd ezbixcn zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna
myd eilr lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd
`le ,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx"

?"wicv"øNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Cà©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤
äéúBðéçami`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy dn - §¦¤¨

,daygnd iyeall d`eeyda wx df ,ziwl`d ytpd "mvr"
ytpd ly reviaÎilke mizxynk miynynd ,dyrne xeaic

,ziwl`d,äpè÷ øéòa äìLînäå äëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨§©¤§¨¨¨¦§©¨
zindad ytpd zegekl mb yi ,oldl xiaqiy itk ,oky -
de`z eala mixxern mdy jka ,sebd lr zniieqn dhily

,egena mixedxd z`lrdl znxebd,íéðnæî íézòa íà-ék- ¦¦§¦¦§ª¨¦
oi`e ,sebd lr zhlgend dhilyd ziwl`d ytpd zegekl yi

,eilr drtyd lk zindad ytpd zegekl f`úòLa Bîk§¦§©
,äìòîì úeìãâc ïéçî úòL àéäL ,älôúe òîL úàéø÷§¦©§©§¦¨¤¦§©Ÿ¦§©§§©§¨
zenlera dxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd zenlera -

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexdähîì íâå§©§©¨
dÎmlera -,df,íãà ìëì øLkä úòL àéäzelrzdl - ¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

,xzei zilrp dbixcnlæàL,dltze rny z`ixw zrya - ¤¨
øM÷îzegek z` "ipepia"d -,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäìwnrzn `ed - §©£¦©§¦§ª©¥¨
,d"awd ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygna

øøBòìe,zeppeazd iciÎlr -ììça Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨
,BaìaL éðîéäiciÎlry ,mincewd miwxta xaqedy itk - ©§¨¦¤§¦

zewnrzde zeppeazd
,d"awd zlecba daygnd
dad` eala zxxerzn

,eil`íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦
äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨

,äáäàîezad` - ¥©£¨
eze` zxxern d"awdl
Îik ,zeevne dxez miiwl
z` `lnn `ed dfÎiciÎlr
mr cg`zne ezti`y

,d"awdeäfLxxerl - ¤¤
dad`d z` ripdle
zeppeazd iciÎlr d"awdl
ef dad`ae ,myd zlecba
`ed ,zeevne dxez miiwl
úàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©

,àúéøBàc òîL`idy - §©§©§¨
,dxezd on devn
äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨
,òîL-úàéøwä íei÷ì äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨§¦©§¦©§©
ly dpkez meiwl dpkdk l"f epinkg epwizy zekxa od -

,rny z`ixwøçà íB÷îa øàaúpL Bîk1æàå ;zrya - §¤¦§¨¥§¨©¥§¨
,'dl zadlyÎadl zad`a `vnp "ipepia"dyk ,dltzdòøä̈©

éìàîOä ììçaLytpd ly iy`xd dnewin ,alay - ¤§¨¨©§¨¦
,zindadéðîéä ììça èMtúnä áBhì ìèáe óeôk- ¨¨¥©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦

ezad` ,df "aeh" .ziwl`d ytpd ly iy`xd dnewin ,alay
miraep ,'dl efúlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©

;àeä-Ceøa óBñ-ïéàzyly lka 'd zlecba ezeppeazdn - ¥¨
"llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce dpia ,dnkg ,zegekd
ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl dad` ,alay ipnid
,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya ,lha didi zindad
dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy mewn oi` `linne
zrya ,zcgein zelrzd ly onfa xaecn ,xen`d lk -

,dltzdúeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§
àeä-Ceøa óBñ-ïéàdxi`nd zcgeind ziwl`d zelbzdd - ¥¨

,xzei dxi`n dpi` ,dltzd zryaøBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥
äfä íìBò úBåàúì äåàz äeàúîe ,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦¦§©¤©£¨§©£¨©¤

.åéâeðòúåy rxdy ,`id jkl daiqd -ala`ed ,"ipepia"d §©£¨
okle ,oldl xiaqiy itk ,dltzd ixg` mb etwz lka mvra

.de`z zee`zdl leki `ed
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íéøîà éèå÷éì
ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë

äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà
äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá

àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá
úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì

÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä
úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à

äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà
äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî

ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä

éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä
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מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
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טבת  י"ד שני יום
פרק יב  32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

,micedi dxyr mi`vnp ea mewna dpikyd z`xydy xg`ne
- dielb dxeva da miyibxn `ly ,"siwn" ly oipr ok mb `id

.mdipia dpiky dxeyeytpy in zece` epcnly dnl xywda
`ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d eytp lr zxaeb zindad
z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn zg`a iaxd xtiqy
"micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn ,"wcv gnv"d iaxd
aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg` c"eia llk jxca
,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei ipya "miicedi"
zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek zxyr lr fnexd
iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr zindad ytple

ytpdy dl`k mb mpyie cala ziwl`d ytpd zegek zxyr
ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb zindad
,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxdÎxvide zindad
.rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend dl` z` mb
ixg` ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze` aey l`y
dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk dxifbd dlhay
e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg` :"wcv gnv"d el
eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d dreyid z`
aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend micedil mieey

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d ipy - cala

.áé ÷øtaehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp ly

eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx" .rxd

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane ziwl`d

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

edfy - "ryx"l "wicv" oiay

,ziyrnd ezbdpday in

dci ,dyrne xeaic ,daygna

qgia ,ziwl`d ytpd ly

lr `id ,zindad ytpl

zpzep `id oi`e ,dpeilrd

`l s` helyl zindad ytpl

`l elit`e ,sebd on wlg lr

xedxd iciÎlr ,hw rbxl

xeaica ,daeh `l daygna

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr

dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥
äpè÷ øéòä úà Laëì Ck ìk,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd lry
,zindad ytpd;Bàéèçäì óeba Laìúäìly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦

.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad ytpd
ìML ,eðéäcøeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦

ätìwä ãvnL äNòîe,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ©£¤¤¦©©§¦¨
itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic
- "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyeal dylyïéà¥
çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBbgendy - §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`y dna xdxdi
ätáe"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic xacl -øàLáe ©¤¦§¨

,íéøáà ç"îø,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n x`ya - §¨¥¨¦
,"dyrnd yeal" - xeq`y dn z` mda zeyrlíàéèçäì§©£¦¨

,íBìLå-ñç íànèìe- §©§¨©§¨
`xwidl jkÎiciÎlre

,"ryx"ìL ÷øäL ©§Ÿ¨
úéäìàä Lôð éLeáì§¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäíéLaìúî ícáì ¥§©¨¦§©§¦
,óeba`ed cg` cvn - ©

ytpd iyealy ,yibcn
s` ehlyi `l zindad
ipy cvne ,sebd lr mrt
ziwl`d ytpd iyealy -

,seba cinz ehlyiíäL¤¥
,ziwl`d ytpd iyeal -

:md,äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî- ©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨
ixa` x`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd

,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`døáò àìå§Ÿ¨©
,åéîiî äøáò-:epiax w"k zxrd,xnelk ,"dreci `iyewd" £¥¨¦¨¨

in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dnxar `lydxiar
lykii icediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin
ixg` ,ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg
ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd
,"wicv" zbixcnl elit` ribdl leki mc`d ixd "daeyz"
- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda epiax w"k jiynnzrk(
f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed
- k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"kr `edgka."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,
xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd
`hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar
iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk

igkepd;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on
"ipepia"k`litl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`heg did
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå
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eavnigkepdjldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l
Îoi`yÎdn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd
,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok

`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekail`ivphet ote`a :
,xg` avna ,ezlkia
z`f - dxiar xearl
epi` oiicr `edy zxne`

"ipepia"oaen `elna
jk lr d`xe - dlnd
dn .l wxta oldl
in `ed "ipepia"y epcnly
,einin dxiar xar `ly
qgia mb xacd jk ixd

:cizrløáòé àìå§Ÿ©£Ÿ
,íìBòìdpeekd oi` - §¨

cizraylelr epi`
yi ixd ik ,dxiar xearl
,`l` ,"dxiga" el

eavn ,xen`kigkepd`ed
didzy rpnpd ony ,dfk
dfi`a ,`hgl zekiiy el

.`edy onfàø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
elôà "òLø" íL åéìò̈¨¥¨¨£¦

.åéîé ìk ãçà òâøå úçà äòLmydy ,xaqed xaky itk - ¨¨©©§¤©¤¨¨¨¨
e` xeaica ,daygna dxiar xaery mc`l m`zen "ryx"
on ,zigkepd ezbixcn zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna
myd eilr lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd
`le ,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx"

?"wicv"øNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Cà©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤
äéúBðéçami`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy dn - §¦¤¨

,daygnd iyeall d`eeyda wx df ,ziwl`d ytpd "mvr"
ytpd ly reviaÎilke mizxynk miynynd ,dyrne xeaic

,ziwl`d,äpè÷ øéòa äìLînäå äëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨§©¤§¨¨¨¦§©¨
zindad ytpd zegekl mb yi ,oldl xiaqiy itk ,oky -
de`z eala mixxern mdy jka ,sebd lr zniieqn dhily

,egena mixedxd z`lrdl znxebd,íéðnæî íézòa íà-ék- ¦¦§¦¦§ª¨¦
oi`e ,sebd lr zhlgend dhilyd ziwl`d ytpd zegekl yi

,eilr drtyd lk zindad ytpd zegekl f`úòLa Bîk§¦§©
,äìòîì úeìãâc ïéçî úòL àéäL ,älôúe òîL úàéø÷§¦©§©§¦¨¤¦§©Ÿ¦§©§§©§¨
zenlera dxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd zenlera -

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexdähîì íâå§©§©¨
dÎmlera -,df,íãà ìëì øLkä úòL àéäzelrzdl - ¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

,xzei zilrp dbixcnlæàL,dltze rny z`ixw zrya - ¤¨
øM÷îzegek z` "ipepia"d -,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäìwnrzn `ed - §©£¦©§¦§ª©¥¨
,d"awd ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygna

øøBòìe,zeppeazd iciÎlr -ììça Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨
,BaìaL éðîéäiciÎlry ,mincewd miwxta xaqedy itk - ©§¨¦¤§¦

zewnrzde zeppeazd
,d"awd zlecba daygnd
dad` eala zxxerzn

,eil`íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦
äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨

,äáäàîezad` - ¥©£¨
eze` zxxern d"awdl
Îik ,zeevne dxez miiwl
z` `lnn `ed dfÎiciÎlr
mr cg`zne ezti`y

,d"awdeäfLxxerl - ¤¤
dad`d z` ripdle
zeppeazd iciÎlr d"awdl
ef dad`ae ,myd zlecba
`ed ,zeevne dxez miiwl
úàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©

,àúéøBàc òîL`idy - §©§©§¨
,dxezd on devn
äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨
,òîL-úàéøwä íei÷ì äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨§¦©§¦©§©
ly dpkez meiwl dpkdk l"f epinkg epwizy zekxa od -

,rny z`ixwøçà íB÷îa øàaúpL Bîk1æàå ;zrya - §¤¦§¨¥§¨©¥§¨
,'dl zadlyÎadl zad`a `vnp "ipepia"dyk ,dltzdòøä̈©

éìàîOä ììçaLytpd ly iy`xd dnewin ,alay - ¤§¨¨©§¨¦
,zindadéðîéä ììça èMtúnä áBhì ìèáe óeôk- ¨¨¥©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦

ezad` ,df "aeh" .ziwl`d ytpd ly iy`xd dnewin ,alay
miraep ,'dl efúlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©

;àeä-Ceøa óBñ-ïéàzyly lka 'd zlecba ezeppeazdn - ¥¨
"llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce dpia ,dnkg ,zegekd
ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl dad` ,alay ipnid
,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya ,lha didi zindad
dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy mewn oi` `linne
zrya ,zcgein zelrzd ly onfa xaecn ,xen`d lk -

,dltzdúeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§
àeä-Ceøa óBñ-ïéàdxi`nd zcgeind ziwl`d zelbzdd - ¥¨

,xzei dxi`n dpi` ,dltzd zryaøBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥
äfä íìBò úBåàúì äåàz äeàúîe ,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦¦§©¤©£¨§©£¨©¤

.åéâeðòúåy rxdy ,`id jkl daiqd -ala`ed ,"ipepia"d §©£¨
okle ,oldl xiaqiy itk ,dltzd ixg` mb etwz lka mvra

.de`z zee`zdl leki `ed
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íéøîà éèå÷éì
ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë

äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà
äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá

àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá
úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì

÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä
úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à

äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà
äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî

ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä

éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò
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מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של



zahפד e"h iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ו שלישי יום
פרק יב  ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©

,Baìzernynd idef - ¦
- "ynn daygn" ly

winrdl.jka ezaygn
zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d
,mxa .repnl ,eala de`z
- "ynn daygn" lr
oze`a zewnrzdd

,ok` ,cvik .oldl xiaqiy itk ,hlzydl ezlkia - zeaygn
hlzydl leki `ed ,eala de`z zniiwy zexnly ,xacd okzi
`l ,dyrna `l ,lreta rveaz `l ef eze`zy ,envr lr

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaicaçnä ék¦©Ÿ©
áeúkL Bîk] álä ìò èélL2úLøt 'àðîéäî àéòø'a ©¦©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©

íãàä øöBð CkL ,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét¦§¨§©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúaegenay oevxd - §©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian mc`d z` ripndBúåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨
øeac äNòîa Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦§©£¤¦

,äáLçîe`edy iptn `l` ,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - ©£¨¨
wt`zdl oevxd ea xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian
`lnl `le ,ald lr helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn

:efn dxizie .eal ze`z ixg`úåàzî éøîâì Bzòc çéqäìe§©¦©©§§©§¥¦©£©
,éøîâì Côää ìà Baìde`za xedxdd z` wzpl ezlkia - ¦¤©¥¤§©§¥

mrhdyk mb z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle
lkydy iptn `l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl
yi f` mb ,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d

iktd oipra xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka
.de`zdn,äMãwä ãö ìà èøôáezeyrl egeka yi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨

;dyecwl - zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f
y `ed jkl wenipdykxeq`e dxiar xearl eljixvriwydl

ly mipipra eizepeirx z`
z`xiae dxeza ,dyecw
icedil yi f` - miny
z` rval micgein zegek

.xacdáéúëãk3: §¦§¦
ïBøúé LiL éúéàøå"§¨¦¦¤¥¦§
,úeìëqä ïî äîëçì©¨§¨¦©¦§
ïî øBàä ïBøúék¦§¨¦

,Leøt ;"CLçä- ©Ÿ¤¥
zxaqdl lyn mi`ianyk

aciptn df ixd ,x
wenr `ed lynpdy
,lyndn daxda
mipian lynd zervn`ae
.lynpd z` xzei zelwa
xe`d lyna ,o`k eli`e
dnkgd lr jyegde
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde
o`k s` ;zelkqn daeh dnkgy mipian mb jk ,jyegn aeh

ly xzei iniptd dpkez lr xaecnykdnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4okqn cli"mkge("zelkqezfnex

owf jln" `xwp rxdÎxvidy itk) "dtilw"lliqkeoaen - ,("
,dn .dtilw ,licadl ,xy`n xzei daehe deey dyecwy ahid
epl xnel wx `a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti`
cvik ,dxevd z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy
"oexzi"y myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae
daxd "dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d
jxca d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on
jk - envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn
,dtilwd ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb
- dtilwd on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny

:oldl xacd xaqen jkeäèéìLe ïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§§¦¨
ïî äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥¦

,CLçä- ?jyegd dgcp cvike -åéìàî epnî äçãpL ©Ÿ¤¤¦§¤¦¤¥¥¨
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íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
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- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי שמע,לבבך", קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים
- לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי ח"ג 2.שיוכל זהר
א. יג.3.רכד, ב, יג.4.קהלת ד, קהלת

zah f"h iriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ז רביעי יום
,fi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðéà ë"ôòàå,34 'nr cr.'åë äìôú

,àìénîe,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -äçãð Ck ¦¥¨¨¦§¤
ììçaL àøçà-àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨

éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦
.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©

dxiar xaerïk íà àlà"¤¨¦¥
"úeèL çeø Ba ñðëð¦§©©§

,['eëål"f epizeax - §
l ixd mi`xewytpd ze`z

- "zehy" mya zindad
"zelkq" edfy xg`ne
eil`n dgcp df - "zehy"e

,`linneäîëçä éðtî¦§¥©¨§¨
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðBöø øLà ,çnaL:ixd `ed ziwl`d ytpd ly -ìLîì ¤©Ÿ©£¤§¨¦§Ÿ
,øéòa dcáì,sebd `id "dphw xir"a -ìLa LaìúäìeäL §©¨¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨

ìéòì íéøkæpä äéLeáì6ìéòì økæpk Blk óebä ìëa ,7íäL , §¤¨©¦§¨¦§¥§¨©ª©¦§¨§¥¤¥
:md ,ziwl`d ytpd iyeal dyly -äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤

.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöî â"éøz ìLdf dpevx .c wxta - ¤©§©¦§©¨©¦§¨§¥
diyealy ,genay ziwl`d ytpd lycala- sebd z` eyiali

zraepd de`za hley
,zindad ytpdn
ynenz `l ald zweyzy
`l ,dyrna `l ,lreta
.daygna `l s`e xeaica
,xacd `ed jk m` ,mxa
ely ziwl`d ytply
ytpd lr "oexzi"
zhleyd `ide ,zindad
eteb lka ,xnelk ,mc`d ly eiyrne eixeaic ,eizeaygn lka

- ?"wicv" `xwp `ed oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,"ipepia"ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne
ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨
,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨

ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeék¦

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOämvr - ©§¨¦
ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¨§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§§¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨

,éðîéäxacdy enk - ©§¨¦
xen`k ,ezltz zrya
elv` 'd zad`y ,lirl

,dad`d z` eala yibxn `ed ,zelbzda `id f`BëBz íà-ék¦¦
,ealay iniptd wlgd -,"úøzñî äáäà" óeöøeli`e - ¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxn `ed oi` ielbaúéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàä LôpaLlkay ,g"i wxta - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨

.d"awl zxzeqn dad` dpyi icediéæàå,ezlitz ixg` - ©£©

,eala zelbzda dpi` dad`dykìéñkä úeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§©§¦
òøä,zindad ytpd ly -,éìàîOä ììça Baì úelbúäa ¨©§¦§©¦¤¨¨©§¨¦

øzäa ïéa ,äfä íìBò úeiîLb éðéðò ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨¦§§¥©§¦¨©¤¥§¤¥
myl mzeyrl oi`y `l` ,mzeyrl xzeny mixaca mb -
,miny myl m`Îik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l
äøáò éøeäøä àlà¤¨¦§¥£¥¨

äøáòî íéLwäitk - ©¨¦¥£¥¨
,mcewd wxta xaqedy
úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£
äøBzî Bìaìáìe Bçîì§Ÿ§©§§¦¨
øîàîëe ,äãBáòå©£¨§©£©

ì"æø8ïéà úBøáò 'â" : ©©£¥¥
ìëa ïäî ìBvð íãà̈¨¦¥¤§¨

,íBé:mde ,mdilr xearln lvpidl c`n dyw ,oky -øeäøä¦§
."'eë älôz ïeiòå äøáòmd "dxiar ixedxd"y ixd - £¥¨§¦§¦¨

Împexkf epinkgyke ,mdn lvpidl xzeia dywy mixacdn
."ipepia"d lr fnex df ,mzq "mc`" x`eza miynzyn dkxal

,dxiar ixedxdn levip epi` "ipepia"dy ixd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá
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א.5. ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק ב.8.פרק קסד, בתרא בבא



פה zah e"h iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ו שלישי יום
פרק יב  ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©

,Baìzernynd idef - ¦
- "ynn daygn" ly

winrdl.jka ezaygn
zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d
,mxa .repnl ,eala de`z
- "ynn daygn" lr
oze`a zewnrzdd

,ok` ,cvik .oldl xiaqiy itk ,hlzydl ezlkia - zeaygn
hlzydl leki `ed ,eala de`z zniiwy zexnly ,xacd okzi
`l ,dyrna `l ,lreta rveaz `l ef eze`zy ,envr lr

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaicaçnä ék¦©Ÿ©
áeúkL Bîk] álä ìò èélL2úLøt 'àðîéäî àéòø'a ©¦©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©

íãàä øöBð CkL ,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét¦§¨§©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúaegenay oevxd - §©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian mc`d z` ripndBúåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨
øeac äNòîa Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦§©£¤¦

,äáLçîe`edy iptn `l` ,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - ©£¨¨
wt`zdl oevxd ea xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian
`lnl `le ,ald lr helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn

:efn dxizie .eal ze`z ixg`úåàzî éøîâì Bzòc çéqäìe§©¦©©§§©§¥¦©£©
,éøîâì Côää ìà Baìde`za xedxdd z` wzpl ezlkia - ¦¤©¥¤§©§¥

mrhdyk mb z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle
lkydy iptn `l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl
yi f` mb ,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d

iktd oipra xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka
.de`zdn,äMãwä ãö ìà èøôáezeyrl egeka yi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨

;dyecwl - zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f
y `ed jkl wenipdykxeq`e dxiar xearl eljixvriwydl

ly mipipra eizepeirx z`
z`xiae dxeza ,dyecw
icedil yi f` - miny
z` rval micgein zegek

.xacdáéúëãk3: §¦§¦
ïBøúé LiL éúéàøå"§¨¦¦¤¥¦§
,úeìëqä ïî äîëçì©¨§¨¦©¦§
ïî øBàä ïBøúék¦§¨¦

,Leøt ;"CLçä- ©Ÿ¤¥
zxaqdl lyn mi`ianyk

aciptn df ixd ,x
wenr `ed lynpdy
,lyndn daxda
mipian lynd zervn`ae
.lynpd z` xzei zelwa
xe`d lyna ,o`k eli`e
dnkgd lr jyegde
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde
o`k s` ;zelkqn daeh dnkgy mipian mb jk ,jyegn aeh

ly xzei iniptd dpkez lr xaecnykdnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4okqn cli"mkge("zelkqezfnex

owf jln" `xwp rxdÎxvidy itk) "dtilw"lliqkeoaen - ,("
,dn .dtilw ,licadl ,xy`n xzei daehe deey dyecwy ahid
epl xnel wx `a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti`
cvik ,dxevd z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy
"oexzi"y myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae
daxd "dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d
jxca d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on
jk - envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn
,dtilwd ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb
- dtilwd on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny

:oldl xacd xaqen jkeäèéìLe ïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§§¦¨
ïî äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥¦

,CLçä- ?jyegd dgcp cvike -åéìàî epnî äçãpL ©Ÿ¤¤¦§¤¦¤¥¥¨
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íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
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- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי שמע,לבבך", קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים
- לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי ח"ג 2.שיוכל זהר
א. יג.3.רכד, ב, יג.4.קהלת ד, קהלת

zah f"h iriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ז רביעי יום
,fi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðéà ë"ôòàå,34 'nr cr.'åë äìôú

,àìénîe,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -äçãð Ck ¦¥¨¨¦§¤
ììçaL àøçà-àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨

éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦
.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©

dxiar xaerïk íà àlà"¤¨¦¥
"úeèL çeø Ba ñðëð¦§©©§

,['eëål"f epizeax - §
l ixd mi`xewytpd ze`z

- "zehy" mya zindad
"zelkq" edfy xg`ne
eil`n dgcp df - "zehy"e

,`linneäîëçä éðtî¦§¥©¨§¨
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðBöø øLà ,çnaL:ixd `ed ziwl`d ytpd ly -ìLîì ¤©Ÿ©£¤§¨¦§Ÿ
,øéòa dcáì,sebd `id "dphw xir"a -ìLa LaìúäìeäL §©¨¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨

ìéòì íéøkæpä äéLeáì6ìéòì økæpk Blk óebä ìëa ,7íäL , §¤¨©¦§¨¦§¥§¨©ª©¦§¨§¥¤¥
:md ,ziwl`d ytpd iyeal dyly -äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤

.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöî â"éøz ìLdf dpevx .c wxta - ¤©§©¦§©¨©¦§¨§¥
diyealy ,genay ziwl`d ytpd lycala- sebd z` eyiali

zraepd de`za hley
,zindad ytpdn
ynenz `l ald zweyzy
`l ,dyrna `l ,lreta
.daygna `l s`e xeaica
,xacd `ed jk m` ,mxa
ely ziwl`d ytply
ytpd lr "oexzi"
zhleyd `ide ,zindad
eteb lka ,xnelk ,mc`d ly eiyrne eixeaic ,eizeaygn lka

- ?"wicv" `xwp `ed oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,"ipepia"ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne
ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨
,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨

ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeék¦

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOämvr - ©§¨¦
ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¨§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§§¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨

,éðîéäxacdy enk - ©§¨¦
xen`k ,ezltz zrya
elv` 'd zad`y ,lirl

,dad`d z` eala yibxn `ed ,zelbzda `id f`BëBz íà-ék¦¦
,ealay iniptd wlgd -,"úøzñî äáäà" óeöøeli`e - ¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxn `ed oi` ielbaúéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàä LôpaLlkay ,g"i wxta - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨

.d"awl zxzeqn dad` dpyi icediéæàå,ezlitz ixg` - ©£©

,eala zelbzda dpi` dad`dykìéñkä úeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§©§¦
òøä,zindad ytpd ly -,éìàîOä ììça Baì úelbúäa ¨©§¦§©¦¤¨¨©§¨¦

øzäa ïéa ,äfä íìBò úeiîLb éðéðò ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨¦§§¥©§¦¨©¤¥§¤¥
myl mzeyrl oi`y `l` ,mzeyrl xzeny mixaca mb -
,miny myl m`Îik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l
äøáò éøeäøä àlà¤¨¦§¥£¥¨

äøáòî íéLwäitk - ©¨¦¥£¥¨
,mcewd wxta xaqedy
úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£
äøBzî Bìaìáìe Bçîì§Ÿ§©§§¦¨
øîàîëe ,äãBáòå©£¨§©£©

ì"æø8ïéà úBøáò 'â" : ©©£¥¥
ìëa ïäî ìBvð íãà̈¨¦¥¤§¨

,íBé:mde ,mdilr xearln lvpidl c`n dyw ,oky -øeäøä¦§
."'eë älôz ïeiòå äøáòmd "dxiar ixedxd"y ixd - £¥¨§¦§¦¨

Împexkf epinkgyke ,mdn lvpidl xzeia dywy mixacdn
."ipepia"d lr fnex df ,mzq "mc`" x`eza miynzyn dkxal

,dxiar ixedxdn levip epi` "ipepia"dy ixd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî

'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.5. ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק ב.8.פרק קסד, בתרא בבא



zahפו f"i iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ז חמישי יום
,34 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéòåî äæìù ÷ø,34 'nr cr.åéçà íò

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg` mb

,dlitzd¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,el zexfer od ,ealayìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìLly §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤

,zindad ytpdäeàúnä©¦§©¤
Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
¯ øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ

¯mixedxd ea milery dn
`edy iptn df oi` ,mirx
m` ik ,mda aeygl dvex
oiicr ddep ealy iptn
,mlerd ibeprz ixg`
egena `linn zeltep
,dl` dee`zÎzeaygn

y`l,epevxaìa÷iL¤§©¥
íBìLå-ñç ïBöøa§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©

ìéòì økæpk9¯ ,,ixd ©¦§¨§¥
,zindad ytpd ly "rx"l dhily oi` ,cala gend lr mby

ì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL,egena xedxdd dleryneäçBc ¤¨¦¨©£¦¨§¨¥
¯ ,íéãé ézLaozep epi`e egek `elna xedxdd z` dgec `ed ¦§¥¨©¦

,egena llk mewn eløeäøä àeäL økæpL ãiî Bzòc çéqîe©¦©©§¦¨¤¦§¨¤¦§
¯ ,ïBöøa Ba øäøäì elôà ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òøwx `l ©§¥§©§§¨£¦§©§¥§¨

rval zevxl ezrca dler epi`ymb `l` ,ef drx daygn
,"ipepia"a jiiy epi` - jka xdxdl oevxdBúBìòäì ïkL-ìëå§¨¤¥§©£

¯ ,Ba øaãì elôà Bà ,íBìLå-ñç BúBNòì úòcä ìòjkl ©©©©©£©§¨£¦§©¥
,"ipepia"d jiiy `ly i`cea¯ øäøäîä ék,dxiar ixedxd ¦©§©§¥

¯ ,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa,eli`eBðéà éðBðéaäå §¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©¥¦¥
¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLøxnel gxkdd ony ,ixd ¨¨£¦¨¨©©§¨

oi`y ,xaec o`k cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly
mixacl qgia `edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed

,d"awdl mc` oia ,"mewnl mc` oia" ly beqd on mdy¯ ïëå§¥
,xacd jk¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãadcny ozep `ed oi` ¦§¨¦¤¥¨¨©£¥

iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay drx

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaica e` ,daygnaäìBòL ãiî¦¨¤¤
¯ ,íBìLå-ñç äàðNå àðéè Bæéà çnì áläî Bì,zleflBà ¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨©§¨

ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãéô÷ Bà ñòk Bà äàð÷ Bæéà¥¦§¨©©§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨
¯ .BðBöøáe Bçîa,oda xdxdl dvxiyèélL çnä ,äaøcàå §Ÿ¦§§©§©¨©Ÿ©©¦

BaìaL çeøa ìLBîe¥¨©¤§¦
¯ ,Lnî Côää úBNòì©£©¥¤©¨
ybxd yxecy dnn

:ealayíò âäðúäì§¦§©¥¦
¯ ,ãñç úcîa Bøáç£¥§¦©¤¤
ybxl cebipa z`fe
raepd - qrkd e` d`pyd
yiy - "dxeab"d zcnn
- zlefd itlk eala
,cqgd zcna eil` qgiizi
¯ Bì úòãeî äøúé äaçå§¦¨§¥¨©©
dad` el ze`xdl

cr ,zcgeinepnî ìañì¦§Ÿ¦¤
àìå ,ïBøçàä äö÷ ãò©¨¤¨©£§Ÿ

¯ ,íBìLå-ñç ñòëìlr ¦§Ÿ©§¨
,epnn laeq `edy iníâå§©

ì àlLBìòôk Bì ílL ¤Ÿ§©¥§¨¢
¯ ,íBìLå-ñç`l mb ©§¨

jezn `ly z`f zeyrl
,qrkìîâì äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§Ÿ

¯ íéáiçì,ecbpk,úBáBè §©¨¦
øäfa áeúkL Bîk10, §¤¨©Ÿ©

:åéçà íò óñBiî ãîìì¦§Ÿ¦¥¦¤¨
¯mixeqid mewnay

mc` oia"y mixaca mby ,ixd .zeaeha mdl mliy - el enxby
iehia icil `eal ealay rxl ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl

.dyrna `ly i`ceae xeaica ,daygna
ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
`ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a ziwl`d
zeevn miiwn `l` ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn epi` ,dyer
zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne xacne
cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd
,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg ic
i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd zryy
zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy dn siqedl
envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy drya - :eizegiyn
dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk ,d"awd itlk
dryae ;dxez `idy dnkg d"awdn cnel `ed jk ,eaxn
iptl oak ,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - lltzn icediy

.eia`
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íéøîà éèå÷éì
ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א

zah g"i iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ח שישי יום
,gi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå âé ÷øô,36 'nr cr.æ"äåò éðéðò

פרק יג 
.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤

de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz `l

dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéå áBèÎxvid §¥¤¨©

rxdÎxvide aehd
mdipy miynyn
mirinyne ,mihteyk
`xnbde ."ipepia"a mzrc
:jkl di`x d`ian

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"
Îxvid ,mc`a mihtey
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî§¦©§¨

ea yiy in `ed "ipepia"y ,heytd yexitk yxtp m` ,oky
aehdÎxvid mb ,mdipyy ixd ,zexiar zivgne zeevn zivgn

,rxdÎxvid mbemilyenly etebalr did f`e - "ipepia"d
,dxiar xearl ick ik ,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg

helyl rxdÎxvid lrleynlelr xaqedy dn itl ,mxa .seba
xaqeiy itk - "milyen" xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn

:oldløéò"a òøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©¨¦
¯ ,"äpè÷Îxvid oia wa`nd ldpzn eilr dhilyd lry ,sebd §©¨

,rxdÎxvil aeh¯ äl÷ äòL éôì elôà,`edy onf dfi`ae £¦§¦¨¨©¨
,daygna e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykpòLø àø÷ð¦§¨¨¨

¯ .äòL dúBàa,"ryx"a `le "ipepia"a o`k xaecn ixdeàlà §¨¨¨¤¨
øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLî-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä©¥¤¨©¥©©¤¤¨¨§¥§©¨¨¥

¯ ,ètLna Bzòc,sebd lr dhily el yiy `leïë-ét-ìò-óàå ©§©¦§¨§©©¦¥
¯ ,äNòîì Ck äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëéezrck ¨¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨§©£¤

,df htey lyéøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBL ãBò LiL éðtîC ¦§¥¤¥¥§©¨©¥¨¨§¨¦

¯ Ck .òéøënä éøáãk äëìäå ,íäéðéa òéøëäìxac eze` §©§¦©¥¥¤©£¨¨§¦§¥©©§¦©©
:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdÎxvid oia ldpznd wa`na

¯ ,álaL éìàîOä ììça Bzòc øîBà òøä øöiäxxern `ed ©¥¤¨©¥©§¤¨¨©§¨¦¤©¥
n jka ,ala de`zsebd lr cvik "ezrc" zrnyd z`haz

,bdpzdläìBò áläîe¥©¥¤
¯ ,Ba øäøäì çnìdilr ©Ÿ©§©§¥

jxca d`a genl aldn ef
,oky ,`linn
,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§
¯ ,áBè øöiä ïkLî¦§©©¥¤
,alay ipnid "llg"a
,aehdÎxvid dlbzn
ytpd ly zecnd
aehdÎxvid .ziwl`d
,rxdÎxvid mr wa`p
mewn zzl `ly
,de`zd ly dyeninl
aehdÎxvid ly "ezrc"
mipipra lvpidl mikixv ,sebd ly mixai`de zegekd lky ,`id

.cala dyecw ly-LBãwä àeä ,òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©©¨
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä àeä-Ceøalr xabzdl egeka didiy ¨¨§§©¥¤

,rxdÎxvidì"æø øîàîk3àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà" : §©£©©©¦§¨¥©¨¨
¯ BøæBò,aehdÎxvil¯ ."Bì ìBëé ïéàxabznd rxdÎxvil §¥¨

.mei icn mc`a¯ ,øæòäå:`ed ,aehdÎxvil xfer d"awdyàéä §¨¥¤¦
ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¦§
ïî øBàä ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§¨¦

¯ .ìéòì økæpk ,CLçädgec xe`d on zvwy myky ,a"i wxta ©Ÿ¤©¦§¨§¥
dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd
xe`n hrn znerl ,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd
ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd

aehdÎxvil d"awd4xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca .
dn lr ,oey`xd wxtd zligza dywdzxne` `xnbdy

jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek mlerd lk elit`e"
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, שה"מוח 4.קדושין מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו הלב", על מתרץ שליט כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: שליט"א אדמו"ר ש ·ÁÂÓכ"ק הימני שבחלל ב) ;·Ï· שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), אמירת „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏיתבונן אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -
לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, היצה"ר דעת



פז zah f"i iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ז חמישי יום
,34 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéòåî äæìù ÷ø,34 'nr cr.åéçà íò

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg` mb

,dlitzd¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,el zexfer od ,ealayìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìLly §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤

,zindad ytpdäeàúnä©¦§©¤
Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
¯ øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ

¯mixedxd ea milery dn
`edy iptn df oi` ,mirx
m` ik ,mda aeygl dvex
oiicr ddep ealy iptn
,mlerd ibeprz ixg`
egena `linn zeltep
,dl` dee`zÎzeaygn

y`l,epevxaìa÷iL¤§©¥
íBìLå-ñç ïBöøa§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©

ìéòì økæpk9¯ ,,ixd ©¦§¨§¥
,zindad ytpd ly "rx"l dhily oi` ,cala gend lr mby

ì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL,egena xedxdd dleryneäçBc ¤¨¦¨©£¦¨§¨¥
¯ ,íéãé ézLaozep epi`e egek `elna xedxdd z` dgec `ed ¦§¥¨©¦

,egena llk mewn eløeäøä àeäL økæpL ãiî Bzòc çéqîe©¦©©§¦¨¤¦§¨¤¦§
¯ ,ïBöøa Ba øäøäì elôà ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òøwx `l ©§¥§©§§¨£¦§©§¥§¨

rval zevxl ezrca dler epi`ymb `l` ,ef drx daygn
,"ipepia"a jiiy epi` - jka xdxdl oevxdBúBìòäì ïkL-ìëå§¨¤¥§©£

¯ ,Ba øaãì elôà Bà ,íBìLå-ñç BúBNòì úòcä ìòjkl ©©©©©£©§¨£¦§©¥
,"ipepia"d jiiy `ly i`cea¯ øäøäîä ék,dxiar ixedxd ¦©§©§¥

¯ ,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa,eli`eBðéà éðBðéaäå §¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©¥¦¥
¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLøxnel gxkdd ony ,ixd ¨¨£¦¨¨©©§¨

oi`y ,xaec o`k cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly
mixacl qgia `edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed

,d"awdl mc` oia ,"mewnl mc` oia" ly beqd on mdy¯ ïëå§¥
,xacd jk¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãadcny ozep `ed oi` ¦§¨¦¤¥¨¨©£¥

iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay drx

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaica e` ,daygnaäìBòL ãiî¦¨¤¤
¯ ,íBìLå-ñç äàðNå àðéè Bæéà çnì áläî Bì,zleflBà ¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨©§¨

ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãéô÷ Bà ñòk Bà äàð÷ Bæéà¥¦§¨©©§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨
¯ .BðBöøáe Bçîa,oda xdxdl dvxiyèélL çnä ,äaøcàå §Ÿ¦§§©§©¨©Ÿ©©¦

BaìaL çeøa ìLBîe¥¨©¤§¦
¯ ,Lnî Côää úBNòì©£©¥¤©¨
ybxd yxecy dnn

:ealayíò âäðúäì§¦§©¥¦
¯ ,ãñç úcîa Bøáç£¥§¦©¤¤
ybxl cebipa z`fe
raepd - qrkd e` d`pyd
yiy - "dxeab"d zcnn
- zlefd itlk eala
,cqgd zcna eil` qgiizi
¯ Bì úòãeî äøúé äaçå§¦¨§¥¨©©
dad` el ze`xdl

cr ,zcgeinepnî ìañì¦§Ÿ¦¤
àìå ,ïBøçàä äö÷ ãò©¨¤¨©£§Ÿ

¯ ,íBìLå-ñç ñòëìlr ¦§Ÿ©§¨
,epnn laeq `edy iníâå§©

ì àlLBìòôk Bì ílL ¤Ÿ§©¥§¨¢
¯ ,íBìLå-ñç`l mb ©§¨

jezn `ly z`f zeyrl
,qrkìîâì äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§Ÿ

¯ íéáiçì,ecbpk,úBáBè §©¨¦
øäfa áeúkL Bîk10, §¤¨©Ÿ©

:åéçà íò óñBiî ãîìì¦§Ÿ¦¥¦¤¨
¯mixeqid mewnay

mc` oia"y mixaca mby ,ixd .zeaeha mdl mliy - el enxby
iehia icil `eal ealay rxl ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl

.dyrna `ly i`ceae xeaica ,daygna
ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
`ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a ziwl`d
zeevn miiwn `l` ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn epi` ,dyer
zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne xacne
cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd
,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg ic
i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd zryy
zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy dn siqedl
envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy drya - :eizegiyn
dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk ,d"awd itlk
dryae ;dxez `idy dnkg d"awdn cnel `ed jk ,eaxn
iptl oak ,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - lltzn icediy

.eia`
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íéøîà éèå÷éì
ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א

zah g"i iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ח שישי יום
,gi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå âé ÷øô,36 'nr cr.æ"äåò éðéðò

פרק יג 
.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤

de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz `l

dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéå áBèÎxvid §¥¤¨©

rxdÎxvide aehd
mdipy miynyn
mirinyne ,mihteyk
`xnbde ."ipepia"a mzrc
:jkl di`x d`ian

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"
Îxvid ,mc`a mihtey
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî§¦©§¨

ea yiy in `ed "ipepia"y ,heytd yexitk yxtp m` ,oky
aehdÎxvid mb ,mdipyy ixd ,zexiar zivgne zeevn zivgn

,rxdÎxvid mbemilyenly etebalr did f`e - "ipepia"d
,dxiar xearl ick ik ,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg

helyl rxdÎxvid lrleynlelr xaqedy dn itl ,mxa .seba
xaqeiy itk - "milyen" xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn

:oldløéò"a òøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©¨¦
¯ ,"äpè÷Îxvid oia wa`nd ldpzn eilr dhilyd lry ,sebd §©¨

,rxdÎxvil aeh¯ äl÷ äòL éôì elôà,`edy onf dfi`ae £¦§¦¨¨©¨
,daygna e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykpòLø àø÷ð¦§¨¨¨

¯ .äòL dúBàa,"ryx"a `le "ipepia"a o`k xaecn ixdeàlà §¨¨¨¤¨
øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLî-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä©¥¤¨©¥©©¤¤¨¨§¥§©¨¨¥

¯ ,ètLna Bzòc,sebd lr dhily el yiy `leïë-ét-ìò-óàå ©§©¦§¨§©©¦¥
¯ ,äNòîì Ck äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëéezrck ¨¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨§©£¤

,df htey lyéøöå ,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBL ãBò LiL éðtîC ¦§¥¤¥¥§©¨©¥¨¨§¨¦

¯ Ck .òéøënä éøáãk äëìäå ,íäéðéa òéøëäìxac eze` §©§¦©¥¥¤©£¨¨§¦§¥©©§¦©©
:"ipepia"a rxdÎxvid oial aehdÎxvid oia ldpznd wa`na

¯ ,álaL éìàîOä ììça Bzòc øîBà òøä øöiäxxern `ed ©¥¤¨©¥©§¤¨¨©§¨¦¤©¥
n jka ,ala de`zsebd lr cvik "ezrc" zrnyd z`haz

,bdpzdläìBò áläîe¥©¥¤
¯ ,Ba øäøäì çnìdilr ©Ÿ©§©§¥

jxca d`a genl aldn ef
,oky ,`linn
,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§
¯ ,áBè øöiä ïkLî¦§©©¥¤
,alay ipnid "llg"a
,aehdÎxvid dlbzn
ytpd ly zecnd
aehdÎxvid .ziwl`d
,rxdÎxvid mr wa`p
mewn zzl `ly
,de`zd ly dyeninl
aehdÎxvid ly "ezrc"
mipipra lvpidl mikixv ,sebd ly mixai`de zegekd lky ,`id

.cala dyecw ly-LBãwä àeä ,òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©©¨
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä àeä-Ceøalr xabzdl egeka didiy ¨¨§§©¥¤

,rxdÎxvidì"æø øîàîk3àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà" : §©£©©©¦§¨¥©¨¨
¯ BøæBò,aehdÎxvil¯ ."Bì ìBëé ïéàxabznd rxdÎxvil §¥¨

.mei icn mc`a¯ ,øæòäå:`ed ,aehdÎxvil xfer d"awdyàéä §¨¥¤¦
ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¦§
ïî øBàä ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§¨¦

¯ .ìéòì økæpk ,CLçädgec xe`d on zvwy myky ,a"i wxta ©Ÿ¤©¦§¨§¥
dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd
xe`n hrn znerl ,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd
ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd

aehdÎxvil d"awd4xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca .
dn lr ,oey`xd wxtd zligza dywdzxne` `xnbdy

jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek mlerd lk elit`e"
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, שה"מוח 4.קדושין מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו הלב", על מתרץ שליט כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: שליט"א אדמו"ר ש ·ÁÂÓכ"ק הימני שבחלל ב) ;·Ï· שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), אמירת „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏיתבונן אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -
לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, היצה"ר דעת



zahפח h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט קודש שבת יום
,36 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ä úøåúáù éî óàå,hi 'nr cr.åìåë

ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna dpynd ixd - "ryxk
avr didie eaal rxi ryxk eipira didi m` :mbe" ?"jnvr ipta
owfd epax xiaqn - ?"aal aehae dgnya 'd cearl lkei `le
aeygiy `l ,"ryxk" exn`e mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl

`l` ,"ryx" envr
envr aeygiy ,"ryxk"
miniieqn mixacay inl
dpeekde ,ryxl dnec `ed
mb ,oky ."ipepia"l `id
eytpay "rx"d "ipepia"a
okzie ,etwza oiicr
,ala de`z ea xexyzy

."ryx" lv` dfy enkCà©
ììçaL òøäL øçàî¥©©¤¨©¤§¨¨
àeä éðBðéáa éìàîOä©§¨¦§¥¦
,BzãìBúk Bt÷úa§¨§§©§
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
àìå ,äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤§Ÿ
éaâì èeòîa ìhaúð¦§©¥§¦§©¥

¯ ,áBhäytpd ly ©
,"wicv"a xacdy enk ,ziwl`d÷ø ,ììk BîB÷nî äçãð àìå§Ÿ¦§¤¦§§¨©

¯ Bì ïéàL,"rx"l,óebä éøáàa èMtúäì äìLîîe äèéìL ¤¥§¦¨¤§¨¨§¦§©¥§¥§¥©
¯e` xacl ,zeyrl ,sebd ixa` lr drtyde dhily "rx"l oi`

.mirx mixac aeygl:xirn iaxdzehytzd zripna - dfa mb"
xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l - rxd

:"m` ik ,mc`ay aehd iptn epi` zehytzdd-LBãwä éðtî¦§¥©¨
úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéì ãîBòä àeä-Ceøä¨¥¦¦¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

¯zindad ytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp cenrl lkezy
- zindad ytpd ly envr "rx"d la` .sebd ixa` lr dhily

.ezclezk etwza `ed¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d¯ ,"òLøk"enk ¨¥¦§¨§¨¨
,ryxEì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk§©£©©©£¦¨¨¨ª§¦§

éðéòa äéä ,äzà ÷écö¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk E,oky ©¦©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨

dpynd5etna zxne` ixd,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx
z"iyd z` cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a ,xen`k

,dgnyaíìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨
úâéøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©

¯ ,÷écöcala "wicv"a ©¦
jtde envr "rx"d lhazp
,`ed eli`e ,"aeh"l
epi`y - eiyrn xe`ly
- `idy efi` dxiar xaer
ea mby "mler"d ayeg

"rx" xak oi`mxebd
lawl el l` - zexiarl
eay rxd ,oky ef dric

,lha `l oiicräéäé àlà¤¨¦§¤
Búeäî elàk åéðéòa§¥¨§¦¨
àeä òøä ìL Búeîöòå§©§¤¨©
ììça Búøeáâáe Bt÷úa§¨§¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ
¯ epnî Cìäå óìç̈©§¨©¦¤

,"rx"däaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä CLîäa øúBé ÷fçúð"llg"ny "rx"a ¦§©¥¥§¤§¥©§©¤¦§©¥

,il`nyd¯ .äfä íìBò éðéðò øàLe äiúLe äìéëàa äaøä©§¥©£¦¨§¦¨§¨¦§§¥¨©¤
,dfdÎmlerd ipiprl zindad ytpa zcnznd zeynzydd
ep`y itk ,ezclezn raha `ed xy`n xzei dgek z` zwfgn
ccgzne wfgzn `edy ,yeg lk ly eraha df xac mi`ven
xn`n yxtn owfd epaxy ,ixd ,epcnl .ea zeynzydd iciÎlr
envr z` wifgiy dpeekd - "ryxk jipira did" :`xnbd
el uegpe aeh - dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l
"wicv"l envr z` wifgi m` ik ,"ipepia"l envr z` wifgdl
mr ezngln z` wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie
letil lelr `ed "wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd

."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn

e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr
lk ayei epi`e dk`lna
lre dxezd lr meid
cnlp oldl .dceard
ayei" - "ipepia" zece`
elek cinz oezpy ,"lde`

:dxezd wqraéî óàå§©¦
äbäéå Böôç 'ä úøBúaL¤§©¤§§¤§¤

ì äìéìå íîBé da¯ dîL ¨¨¨©§¨¦§¨
ììk äçëBä Bæ ïéà¥¨¨§¨

Búeîöòå BúeänL úBéäì ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä äçãpL¤¦§¤¨©¦§¤¨¨¦§¤¨§©§
¯,rxd lyBt÷úa àeä§¨§

BîB÷îa Búøeáâáe¦§¨¦§
¯ ,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦

,alay,åéLeálL ÷ø©¤§¨
øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦
Lôð ìL äNòîe©£¤¤¤¤
ïðéà ,úéîäaä©§¥¦¥¨
ätäå çna íéLaìúî¦§©§¦©Ÿ©§©¤
éøáà øàLe íéãiäå§©¨©¦§¨¥§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå

æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá

úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
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יג.5. ב, אבות

zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,óebä,xeq`y dn z` zeyrle xacl ,aeyglïúpL 'ä éðtî ©¦§¥¤¨©
çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©
Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ øéò"a úìLBî¤¤¨¦§©¨¥§¥©ª¨¤¦§§

ì äákøîeìL¯ äéLeáì äLmiyeal eidi sebd ixa`y ¤§¨¨¦§Ÿ¨§¤¨
ytpd iyeal zyelya
mdl milha eidie ziwl`d
"akex"d iabl "dakxn"k

,dilr¯ ,íäa eLaìúiL¤¦§©§¨¤
,sebd ixa`aíäL¤¥

äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§

¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨
xeaicle daygnl xeywd
- zeevn ziiyrle ,dxeza
- ziwl`d ytpd zhley
lr - d"awd ly ezxfra
lr zepeilrd dciae ,sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
,éðBðéáa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦§¥¦
úáäàL äòLa íà-ék¦¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä 'ä§¦§©¦

¯ ,íéðnæî íézòa,cala §¦¦§ª¨¦
älôzä úòLa Bîk§¦§©©§¦¨

¯ .da àöBiëåitk ,f`y §©¥¨
zadlyÎadl zad`a "ipepia"d oezp ,mcewd wxta xkfpy
didiy ,zindad ytpd ly "rx"d lr ritynd xac ,d"awdl

.ziwl`d ytpd ly "aeh"l lha¯ ,íòtä úàæ íb óàåmb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk ,aewpd onfa

¯ ,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø dðéàzhley ziwl`d ytpd ¥¨©§¦¨¤§¨¨§©
ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad ytpd lr
ytpd ipta ixnbl lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd

,ziwl`dkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" :xn`p df weqt §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
ytpd oiay wa`nd lr fnex xacd "dcear"ae ,eyre awri lr
"awri"y ,cala "un`i" df ixd - zindad ytpl ziwl`d

wfgzn:z`f mixicbn l"f epinkgy enke ,"eyr" znerl cala
"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,ytply ,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`ddhilycala ipnf ote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr -úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤

ìò¯ ,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôðitk ©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨

."zexeab"d xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza `aeny
gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk

,d"awd ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"dúlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä¥¨§¦©£¨©¨©§¦§¥¥
æàå ,BaìaL éðîéä ììça¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨

¯ziwl`d ytpdyk
dnvr z` z`han
efk dwfge dielb dad`a

,d"awdlàéôkúà¦§©§¨
ììçaL àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨¤§¨¨

¯ .éìàîOä`xhq"d ©§¨¦
il`nyd llgay "`xg`
zhlype zttkp ,alay
,ziwl`d ytpd iciÎlr

¯ ìáà,"rx"dàì £¨Ÿ
,éðBðéáa éøîâì ìhaúð¦§©¥§©§¥§¥¦

¯ ,÷écöa àlà"wicv"a ¤¨§©¦
ytpd ly rxd lha cala
ly "aeh"l lilk zindad

,ziwl`d ytpdøîàpL¤¤¡©
Ba8¯ :,"wicv"aéaìå"§¦¦

ììç9¯ ,"éaø÷aenewn ¨©§¦§¦
ly eala rxdÎxvid ly

,wix - "wicv"d¯ àeäå§
,"wicv"dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäåxacd jk §©¦

,"xenb wicv"aàlL Bà¤Ÿ
¯ ,äàðOä úéìëúa,"xenb epi`y wicv"a xacd jkøkæpk §©§¦©¦§¨©¦§¨

¯ .ìéòì,"ipepia"a eli`e ,"wicv"l qgia `ed xen`d lk .i wxta §¥
¯ àeä éðBðéáa ìáà,zindad eytp ly "rx"dìLî-Cøc £¨§¥¦¤¤¨¨

¯ ,BúðMî øBòéìå øæçì ìBëiL ,ïLiL íãàkezpiy zrya §¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ§¥¦§¨
rbx lk lelr `ed la` ,milret mc`d ly eizegek oi`

,milirte mixr miyrp eizegeke ezpiyn xxerzdlòøä Ck̈¨©
¯ éìàîOä ììça ïLék àeä éðBðéáamb rityn epi`e ,alay §¥¦§¨¥¤¨¨©§¨¦

edfe - ala de`z zexxerzd lr `lòîL-úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
¯ ,'ä úáäàa øòBa BalL ,älôúely rxdy rityn dfe §¦¨¤¦¥§©£©

,mxa .dpiya oezp eli`k didi ,zindad ytpd¯ Ck-øçàå§©©¨
,dltzd ixg`¯ ìBëé,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäìo`k ¨¦§¥§¥

"ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwy ,xiaqdl owfd epax ligzn
oezp `edyk -meid lk,dltzd zrya enk d"awdl dad`a

epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz" oezp eay "rx"d okle
wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel dax did leki cvik
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íéøîà éèå÷éì
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות 8."שיכול

כב. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר -˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי ˘‰ÂÎÙהוא Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל



פט zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט קודש שבת יום
,36 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ä úøåúáù éî óàå,hi 'nr cr.åìåë

ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna dpynd ixd - "ryxk
avr didie eaal rxi ryxk eipira didi m` :mbe" ?"jnvr ipta
owfd epax xiaqn - ?"aal aehae dgnya 'd cearl lkei `le
aeygiy `l ,"ryxk" exn`e mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl

`l` ,"ryx" envr
envr aeygiy ,"ryxk"
miniieqn mixacay inl
dpeekde ,ryxl dnec `ed
mb ,oky ."ipepia"l `id
eytpay "rx"d "ipepia"a
okzie ,etwza oiicr
,ala de`z ea xexyzy

."ryx" lv` dfy enkCà©
ììçaL òøäL øçàî¥©©¤¨©¤§¨¨
àeä éðBðéáa éìàîOä©§¨¦§¥¦
,BzãìBúk Bt÷úa§¨§§©§
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
àìå ,äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤§Ÿ
éaâì èeòîa ìhaúð¦§©¥§¦§©¥

¯ ,áBhäytpd ly ©
,"wicv"a xacdy enk ,ziwl`d÷ø ,ììk BîB÷nî äçãð àìå§Ÿ¦§¤¦§§¨©

¯ Bì ïéàL,"rx"l,óebä éøáàa èMtúäì äìLîîe äèéìL ¤¥§¦¨¤§¨¨§¦§©¥§¥§¥©
¯e` xacl ,zeyrl ,sebd ixa` lr drtyde dhily "rx"l oi`

.mirx mixac aeygl:xirn iaxdzehytzd zripna - dfa mb"
xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l - rxd

:"m` ik ,mc`ay aehd iptn epi` zehytzdd-LBãwä éðtî¦§¥©¨
úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéì ãîBòä àeä-Ceøä¨¥¦¦¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

¯zindad ytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp cenrl lkezy
- zindad ytpd ly envr "rx"d la` .sebd ixa` lr dhily

.ezclezk etwza `ed¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d¯ ,"òLøk"enk ¨¥¦§¨§¨¨
,ryxEì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk§©£©©©£¦¨¨¨ª§¦§

éðéòa äéä ,äzà ÷écö¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk E,oky ©¦©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨

dpynd5etna zxne` ixd,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx
z"iyd z` cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a ,xen`k

,dgnyaíìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨
úâéøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©

¯ ,÷écöcala "wicv"a ©¦
jtde envr "rx"d lhazp
,`ed eli`e ,"aeh"l
epi`y - eiyrn xe`ly
- `idy efi` dxiar xaer
ea mby "mler"d ayeg

"rx" xak oi`mxebd
lawl el l` - zexiarl
eay rxd ,oky ef dric

,lha `l oiicräéäé àlà¤¨¦§¤
Búeäî elàk åéðéòa§¥¨§¦¨
àeä òøä ìL Búeîöòå§©§¤¨©
ììça Búøeáâáe Bt÷úa§¨§¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ
¯ epnî Cìäå óìç̈©§¨©¦¤

,"rx"däaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä CLîäa øúBé ÷fçúð"llg"ny "rx"a ¦§©¥¥§¤§¥©§©¤¦§©¥

,il`nyd¯ .äfä íìBò éðéðò øàLe äiúLe äìéëàa äaøä©§¥©£¦¨§¦¨§¨¦§§¥¨©¤
,dfdÎmlerd ipiprl zindad ytpa zcnznd zeynzydd
ep`y itk ,ezclezn raha `ed xy`n xzei dgek z` zwfgn
ccgzne wfgzn `edy ,yeg lk ly eraha df xac mi`ven
xn`n yxtn owfd epaxy ,ixd ,epcnl .ea zeynzydd iciÎlr
envr z` wifgiy dpeekd - "ryxk jipira did" :`xnbd
el uegpe aeh - dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l
"wicv"l envr z` wifgi m` ik ,"ipepia"l envr z` wifgdl
mr ezngln z` wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie
letil lelr `ed "wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd

."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn

e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr
lk ayei epi`e dk`lna
lre dxezd lr meid
cnlp oldl .dceard
ayei" - "ipepia" zece`
elek cinz oezpy ,"lde`

:dxezd wqraéî óàå§©¦
äbäéå Böôç 'ä úøBúaL¤§©¤§§¤§¤

ì äìéìå íîBé da¯ dîL ¨¨¨©§¨¦§¨
ììk äçëBä Bæ ïéà¥¨¨§¨

Búeîöòå BúeänL úBéäì ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä äçãpL¤¦§¤¨©¦§¤¨¨¦§¤¨§©§
¯,rxd lyBt÷úa àeä§¨§

BîB÷îa Búøeáâáe¦§¨¦§
¯ ,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦

,alay,åéLeálL ÷ø©¤§¨
øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦
Lôð ìL äNòîe©£¤¤¤¤
ïðéà ,úéîäaä©§¥¦¥¨
ätäå çna íéLaìúî¦§©§¦©Ÿ©§©¤
éøáà øàLe íéãiäå§©¨©¦§¨¥§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå

æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá

úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
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יג.5. ב, אבות

zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,óebä,xeq`y dn z` zeyrle xacl ,aeyglïúpL 'ä éðtî ©¦§¥¤¨©
çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©
Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ øéò"a úìLBî¤¤¨¦§©¨¥§¥©ª¨¤¦§§

ì äákøîeìL¯ äéLeáì äLmiyeal eidi sebd ixa`y ¤§¨¨¦§Ÿ¨§¤¨
ytpd iyeal zyelya
mdl milha eidie ziwl`d
"akex"d iabl "dakxn"k

,dilr¯ ,íäa eLaìúiL¤¦§©§¨¤
,sebd ixa`aíäL¤¥

äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§

¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨
xeaicle daygnl xeywd
- zeevn ziiyrle ,dxeza
- ziwl`d ytpd zhley
lr - d"awd ly ezxfra
lr zepeilrd dciae ,sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
,éðBðéáa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦§¥¦
úáäàL äòLa íà-ék¦¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä 'ä§¦§©¦

¯ ,íéðnæî íézòa,cala §¦¦§ª¨¦
älôzä úòLa Bîk§¦§©©§¦¨

¯ .da àöBiëåitk ,f`y §©¥¨
zadlyÎadl zad`a "ipepia"d oezp ,mcewd wxta xkfpy
didiy ,zindad ytpd ly "rx"d lr ritynd xac ,d"awdl

.ziwl`d ytpd ly "aeh"l lha¯ ,íòtä úàæ íb óàåmb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk ,aewpd onfa

¯ ,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø dðéàzhley ziwl`d ytpd ¥¨©§¦¨¤§¨¨§©
ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad ytpd lr
ytpd ipta ixnbl lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd

,ziwl`dkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" :xn`p df weqt §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
ytpd oiay wa`nd lr fnex xacd "dcear"ae ,eyre awri lr
"awri"y ,cala "un`i" df ixd - zindad ytpl ziwl`d

wfgzn:z`f mixicbn l"f epinkgy enke ,"eyr" znerl cala
"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,ytply ,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`ddhilycala ipnf ote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr -úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤

ìò¯ ,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôðitk ©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨

."zexeab"d xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza `aeny
gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk

,d"awd ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"dúlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©
Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä¥¨§¦©£¨©¨©§¦§¥¥
æàå ,BaìaL éðîéä ììça¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨

¯ziwl`d ytpdyk
dnvr z` z`han
efk dwfge dielb dad`a

,d"awdlàéôkúà¦§©§¨
ììçaL àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨¤§¨¨

¯ .éìàîOä`xhq"d ©§¨¦
il`nyd llgay "`xg`
zhlype zttkp ,alay
,ziwl`d ytpd iciÎlr

¯ ìáà,"rx"dàì £¨Ÿ
,éðBðéáa éøîâì ìhaúð¦§©¥§©§¥§¥¦

¯ ,÷écöa àlà"wicv"a ¤¨§©¦
ytpd ly rxd lha cala
ly "aeh"l lilk zindad

,ziwl`d ytpdøîàpL¤¤¡©
Ba8¯ :,"wicv"aéaìå"§¦¦

ììç9¯ ,"éaø÷aenewn ¨©§¦§¦
ly eala rxdÎxvid ly

,wix - "wicv"d¯ àeäå§
,"wicv"dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäåxacd jk §©¦

,"xenb wicv"aàlL Bà¤Ÿ
¯ ,äàðOä úéìëúa,"xenb epi`y wicv"a xacd jkøkæpk §©§¦©¦§¨©¦§¨

¯ .ìéòì,"ipepia"a eli`e ,"wicv"l qgia `ed xen`d lk .i wxta §¥
¯ àeä éðBðéáa ìáà,zindad eytp ly "rx"dìLî-Cøc £¨§¥¦¤¤¨¨

¯ ,BúðMî øBòéìå øæçì ìBëiL ,ïLiL íãàkezpiy zrya §¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ§¥¦§¨
rbx lk lelr `ed la` ,milret mc`d ly eizegek oi`

,milirte mixr miyrp eizegeke ezpiyn xxerzdlòøä Ck̈¨©
¯ éìàîOä ììça ïLék àeä éðBðéáamb rityn epi`e ,alay §¥¦§¨¥¤¨¨©§¨¦

edfe - ala de`z zexxerzd lr `lòîL-úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
¯ ,'ä úáäàa øòBa BalL ,älôúely rxdy rityn dfe §¦¨¤¦¥§©£©

,mxa .dpiya oezp eli`k didi ,zindad ytpd¯ Ck-øçàå§©©¨
,dltzd ixg`¯ ìBëé,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäìo`k ¨¦§¥§¥

"ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwy ,xiaqdl owfd epax ligzn
oezp `edyk -meid lk,dltzd zrya enk d"awdl dad`a

epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz" oezp eay "rx"d okle
wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel dax did leki cvik
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íéøîà éèå÷éì
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות 8."שיכול

כב. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר -˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי ˘‰ÂÎÙהוא Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל



zahצ h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`Îi`y epcnl oey`xd
did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit`xaqedy dn
zexiar oi` "ipepia"ly
dlery `l` ,llk
rxl de`z eala minrtl
cvik ,oiadl dyw oiicr -
envr z` dax wifgd
`edy xg`n ,"ipepia"l
rcie "wicv" did ixd

,oldl xaqeiy itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwyealamrt s`

.ahid xacd epl oaei - rxl de`zBîöò ÷éæçî äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨©£¦©§
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéákeit wqt `ly s` §¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez cenilnäöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨
úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨§¦§©

¯ ,älôúe òîL-úàéø÷f` xxern ,xak xaqedy itke §¦©§©§¦¨
llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza "ipepia"d

y - dax .ealay il`nydmeid lk,z"iydl dad` ea dxra
el dzid `lemrt s`did leki - mlerd zee`zl zekiiy lk

meyn ,"ipepia"l envr z` ,jk llba ,aeygl¯ åéðéòa äîãðå§¦§¤§¥¨
,dax ly¯ ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéákdze`a meid lk oezpy §¥¦©¦§©¥¨©

lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk dbixcn
oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne ,meid
de`zl mrt s` jiiy `ed

,`idy efi`øîàîëe§©£©
ì"æø10ìltúiL éàåìä" : ©©©§©¤¦§©¥

¯ :"Blk íBiä ìk íãà̈¨¨©ª
dax xak did leki `linn
envr z` aeygl
efk dbixcn - "ipepia"l
`ed meid lky ,"meid lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a
xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp
f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia

ad` dlbznziwl`d ytpd zexabzd m` ik df oi` ,z"iydl ez
xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi okle ,zindad ytpd lr
zizin`d dceard ef oi` - jky oeikne ,zindad ytpd aey
ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn iabl
,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz
,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad` zaygp

.zicinz dcearl
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íéøîà éèå÷éì
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

:åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù
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א.10. כא, ברכות

zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`Îi`y epcnl oey`xd
did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit`xaqedy dn
zexiar oi` "ipepia"ly
dlery `l` ,llk
rxl de`z eala minrtl
cvik ,oiadl dyw oiicr -
envr z` dax wifgd
`edy xg`n ,"ipepia"l
rcie "wicv" did ixd

,oldl xaqeiy itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwyealamrt s`

.ahid xacd epl oaei - rxl de`zBîöò ÷éæçî äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨©£¦©§
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéákeit wqt `ly s` §¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez cenilnäöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨
úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨§¦§©

¯ ,älôúe òîL-úàéø÷f` xxern ,xak xaqedy itke §¦©§©§¦¨
llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza "ipepia"d

y - dax .ealay il`nydmeid lk,z"iydl dad` ea dxra
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א.10. כא, ברכות

אגרות קודש

 ב"ה, ח"י טבת, תשכ"א

         ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

וע"פ פרשת שבוע זה, כתורת רבנו הזקן )תורת מורנו הבעש"ט( בהענין של: א( וירא )ואתגלי( 

מלאך ה'. ב( בלבת אש ג( מתוך הסנה- 

יהי רצון שיבשר טוב בהפעולות אודותם כותב, אשר נקודתם הפנימית היא, התאחדות שני 

הענינים, לבת אש, רשפי' רשפי אש שלהבת י"ה )תפלה וכיו"ב - שתוכנה עלי' מלמטה למעלה, כענין 

האש וירא התגלות למטה )תורה ומצותי'- שתוכנה, בכללות מלמעלה למטה(.

ויהי' זה מתוך הסנה, עולם הזה, מקום צר, צרה - לעושת מצרה צהר ע"י אור התורה והמצות.  

בברכה לבשו"ט בכל האמור. 



צי היום יום . . .  zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`Îi`y epcnl oey`xd
did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit`xaqedy dn
zexiar oi` "ipepia"ly
dlery `l` ,llk
rxl de`z eala minrtl
cvik ,oiadl dyw oiicr -
envr z` dax wifgd
`edy xg`n ,"ipepia"l
rcie "wicv" did ixd

,oldl xaqeiy itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwyealamrt s`

.ahid xacd epl oaei - rxl de`zBîöò ÷éæçî äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨©£¦©§
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéákeit wqt `ly s` §¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez cenilnäöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨
úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨§¦§©

¯ ,älôúe òîL-úàéø÷f` xxern ,xak xaqedy itke §¦©§©§¦¨
llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza "ipepia"d

y - dax .ealay il`nydmeid lk,z"iydl dad` ea dxra
el dzid `lemrt s`did leki - mlerd zee`zl zekiiy lk

meyn ,"ipepia"l envr z` ,jk llba ,aeygl¯ åéðéòa äîãðå§¦§¤§¥¨
,dax ly¯ ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéákdze`a meid lk oezpy §¥¦©¦§©¥¨©

lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk dbixcn
oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne ,meid
de`zl mrt s` jiiy `ed

,`idy efi`øîàîëe§©£©
ì"æø10ìltúiL éàåìä" : ©©©§©¤¦§©¥

¯ :"Blk íBiä ìk íãà̈¨¨©ª
dax xak did leki `linn
envr z` aeygl
efk dbixcn - "ipepia"l
`ed meid lky ,"meid lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a
xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp
f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia

ad` dlbznziwl`d ytpd zexabzd m` ik df oi` ,z"iydl ez
xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi okle ,zindad ytpd lr
zizin`d dceard ef oi` - jky oeikne ,zindad ytpd aey
ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn iabl
,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz
,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad` zaygp

.zicinz dcearl

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

íéøîà éèå÷éì
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

:åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù

1

2

3

4

5

א.10. כא, ברכות

zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`Îi`y epcnl oey`xd
did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit`xaqedy dn
zexiar oi` "ipepia"ly
dlery `l` ,llk
rxl de`z eala minrtl
cvik ,oiadl dyw oiicr -
envr z` dax wifgd
`edy xg`n ,"ipepia"l
rcie "wicv" did ixd

,oldl xaqeiy itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwyealamrt s`

.ahid xacd epl oaei - rxl de`zBîöò ÷éæçî äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨©£¦©§
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéákeit wqt `ly s` §¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez cenilnäöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨
úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨§¦§©

¯ ,älôúe òîL-úàéø÷f` xxern ,xak xaqedy itke §¦©§©§¦¨
llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza "ipepia"d

y - dax .ealay il`nydmeid lk,z"iydl dad` ea dxra
el dzid `lemrt s`did leki - mlerd zee`zl zekiiy lk

meyn ,"ipepia"l envr z` ,jk llba ,aeygl¯ åéðéòa äîãðå§¦§¤§¥¨
,dax ly¯ ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéákdze`a meid lk oezpy §¥¦©¦§©¥¨©

lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk dbixcn
oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne ,meid
de`zl mrt s` jiiy `ed

,`idy efi`øîàîëe§©£©
ì"æø10ìltúiL éàåìä" : ©©©§©¤¦§©¥

¯ :"Blk íBiä ìk íãà̈¨¨©ª
dax xak did leki `linn
envr z` aeygl
efk dbixcn - "ipepia"l
`ed meid lky ,"meid lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a
xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp
f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia

ad` dlbznziwl`d ytpd zexabzd m` ik df oi` ,z"iydl ez
xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi okle ,zindad ytpd lr
zizin`d dceard ef oi` - jky oeikne ,zindad ytpd aey
ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn iabl
,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz
,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad` zaygp

.zicinz dcearl

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

íéøîà éèå÷éì
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

:åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù

1

2

3

4

5

א.10. כא, ברכות

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם". 

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – תק"ע  אֹו  תקס"ט  ַנת  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם־טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל־ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל־ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ מֹוֵעד  ִהיא  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֶ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ָארּור  ה(  יז,  )ִיְרְמָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ִזְכרּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם 

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צב

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר ֶאת  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך 
ניט הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ ָ מֹוֶנה ַהּשׁ ְ ּשׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, 

בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
גשנה,  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת  כתיב  אדמוה"ז:  ויענהו 
ואיתא במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה 
ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט 
מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 
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צג היום יום . . . 

ָנה",  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְוָלַמד  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶאת  ַחי  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   – ַעל־ַהּטּוִרים  ּבַ רּוׁש  ּפֵ י  ַעל־ּפִ  – מֹורֹו  לֹו  ם  ְרּגֵ ּתִ
ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִמְצַרִים.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ

ָנה", ְוִאיָתא  ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך־הּוא, ּבְ דֹוׁש־ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ "ּגֹשְׁ

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג 
זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך 

אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ
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ה'תשע"ה  טבת י"ג ראשון יום המרחץ  בבית שלום שאילת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰úBîMä©¥
ïøékæäì øeñà Z ïé÷çîð ïðéàL úBîMä ïäå ,íéãçéîä©§ª¨¦§¥©¥¤¥¨¦§¨¦¨§©§¦¨

.õçønä-úéááe àqkä-úéáa§¥©¦¥§¥©¤§¨
אחרונים פד)הקשו סי' או"ח ב"ח משנה, :(כסף

ההלכה  את הרמב"ם הזכיר לא ב)מדוע י, שאסור (שבת
אחד  הוא 'שלום' כי המרחץ בבית לחברו 'שלום' לומר

שנאמר  כמו הוא, ברוך הקדוש של ב)משמותיו ד, (שופטים

שלום'? ה' לו 'ויקרא
הב"ח :(שם)ותירץ
שהרי"ף  ב)אף ד, כא)והרא"ש (שבת סי' פ"א הלכה (שם הביאו

הגמרא מסקנת הרמב"ם לדעת אינו (שם)זו, ש'שלום' היא
"ויקרא  הפסוק ומשמעות תואר, אלא הקב"ה של עצם שם
לאמרו  איסור ואין שלום', העושה 'ה' היא שלום" ה' לו

המרחץ. בבית
חדש' ה'פרי סק"ב)והוסיף פה סי' יוחנן (או"ח רבי על אמרו :

בשוק  נכרי ואפילו מעולם שלום אדם הקדימו שלא זכאי בן
א) יז, איך (ברכות הקב"ה, של משמותיו הוא 'שלום' ואם ,

הגמרא משמעות ועוד: לנכרי? לאומרו א)מותר י, ששם (סוטה
מהשמות  אינו ש'שלום' וכיון נמחק, אינו הקב"ה של מיוחד

נמחקים  ה"ב),שאינם פ"ו התורה יסודי הל' שאינו (ראה הרי

הקב"ה. של המיוחדים משמותיו
התוספות לדעת אלא)אמנם, ד"ה שם, 'שלום'(סוטה השם

שיתן  לאדם "אסור ולכן נמחקים, שאינם מהשמות הוא
הש"ך כתב כבר אך המרחץ", בבית לחבירו (נקודות שלום

רעו) סי' יו"ד אינו הכסף ש'שלום' משמע הפוסקים שאר שמדברי
נמחקים. שאינם מהשמות

ערוך' ס"א)וב'שלחן פד סי' א"ח אדה"ז בש"ע שבבית (וכן פסק
של  שמו הוא שלום כי אסור שלום שאילת "אפילו המרחץ
כבר  הנמחקים, מהשמות שאינו נאמר אם ואף הקב"ה".

הזקן אדמו"ר טינופת (שם)ביאר במקום בהזכרתו בזיון שיש
לו מיוחד שאינו פי על אף בו, נקרא שהקב"ה (ומותר ו"כיון

השלום".למחקו) ענין על כשמתכוין להזכירו אסור -
שלום  לומר שאסור סובר הרמב"ם שגם שכתבו ויש

כשאומרו  המרחץ, ה'ztqezaבבית נמחק)שם וכמו (שאינו
חז"ל א)שאמרו נד, שלום (ברכות שואל אדם שיהא "התקינו

'ה'myaחברו לקוצרים שאמר מבועז זה את ולמדו ,"
שלום  ששאילת והיות ה''. 'יברכך השיבוהו והם עמכם'

בשם להיות נמחק)צריכה בדבריו (שאינו זו הלכה כלולה ,
ובבית  הכסא בבית להזכירן אסור נמחקין שאין ש"השמות

פו)המרחץ" סי' אהע"ז אפרים .(בית

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום הניסים' ל'על ויבוא' 'יעלה בין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äkðça©£ª¨
.'íéqpä ìò' :'äàãBä'a ïéôéñBî íéøeôáe§¦¦¦§¨¨©©¦¦

לדייק: יש
הרמב"ם כתב ויבוא' 'יעלה י)לגבי הלכה "בראשי (לעיל :

ברכות  עשרה תשע . . מתפלל מועד של ובחולו חדשים
הימים, eaie`כשאר dlri dceara xne`e לגבי כאן ואילו ,"

כתב הניסים' כלומר:"oitiqen'על הניסים". על בהודאה
היא הניסים' 'על ויבוא dtqedאמירת יעלה אמירת ואילו ,

מהברכה. חלק נחשבת
הגמרא דברי פי על יובן הדבר א)וטעם כד, "ימים (שבת :

. . מועד של וחולו חודש ראש כגון מוסף, קרבן בהן שיש
ואם  בעבודה, המאורע מעין ואומר שמונהֿעשרה מתפלל
. . מוסף קרבן בהם שאין ימים . . אותו מחזירין אמר לא
תפילה, בשומע המאורע מעין ואומר עשרה שמונה מתפלל

אותו". מחזירין אין אמר לא ואם
המאורע  מעין להזכיר שכח אם החזרה דין כלומר,

ובביאור  מוסף. קרבן זה ביום יש האם תלוי בתפילה,
לומר: יש הדברים,

קדושה, בו שחלה יום הוא מוסף קרבן בו שיש יום
יום  של התפילה סדר ולכן מוסף, קרבן המחייבת והיא
טוב  ויום שבשבת וכשם החול, ימי מתפילת שונה זה
חודש, וראש המועד בחול גם כך מיוחדת, תפילה יש
כחלק  ויבוא' 'יעלה באמירת מתבטא השינוי ובהם
זה  הרי כי אותו מחזירים אמר לא אם ולכן מהתפילה.
לחזור  שעליו שמונהֿעשרה מתפילת ברכה שהחסיר כמי

ולהתפלל.
ופורים, חנוכה כגון מוסף, קרבן בהם שאין בימים אך
התפילה, בסדר שינוי בהם ואין היום, בעצם קדושה אין
אלא  התפילה מסדר חלק אינו המאורע' 'מעין והזכרת
 ֿ שמונה תפילת בתוך היא שאמירתה רק עצמה בפני תפילה
תפילת  עצם את שהרי חוזר אינו הזכיר לא אם ולכן עשרה,

כ  התפלל ראוי.שמונהֿעשרה
(e ,` 'iq g"e` uari zpyn)

ה'תשע"ה יום  טבת ט"ו שלישי המחשבה  שכר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,Baìa ìltúé àìå§Ÿ¦§©¥§¦
.åéúôNa íéøácä Czçî àlà¤¨§©¥©§¨¦¦§¨¨

אמוראים ב)נחלקו כ, שמע (ברכות קריאת לענין האם

ערוך' ב'שלחן ונפסק לא, או כדיבור דינו בלב (או"ח הרהור

יצא) ד"ה שם ביה"ל וראה ס"ג ס"ב כתב סי וכן כדיבור. אינו שהרהור
בשולחנו הזקן ס"ג)אדמו"ר יצא,(שם לא בליבו קראה "אם

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

כדיבור". אינו שהרהור
אברהם' ה'מגן כתב תפילה ב')ולעניין ס"ק ק"א סי' (או"ח

שהרהור  נאמר אם אף בהרהור חובה ידי ויוצאים שיתכן
בכל  "ולעבדו מהפסוק נלמד תפילה שדין כיון כדיבור, אינו
זו  אומר הוי בלב, שהיא עבודה "איזו חז"ל ודרשו לבבכם"

א)תפילה" ב, הלב,(תענית בכוונת תלוי הדבר ואםֿכן .
בהרהור, יוצאים שאין הסיק אך מחשבות. יודע והקב"ה

שיטבול עד להתפלל לו שאסור קרי מבעל לדבר (לעיל וראיה

ה"ד) בליבו,פ"ד התפילה את שיהרהר תיקנו שלא ומכך ,
חובת  ידי יוצאים שאין מכאן מוכח לו, מותר הרהור שהרי

למעלה". מעורר "הקול ורק בהרהור, תפילה
יכול  אינו אחר אונס או חולי שמחמת מי לגבי אך

הזקן אדמו"ר כתב בפיו, ס"ג)להתפלל ס"ב סי' שיש (או"ח
מדברי  שחיובו לדבר התורה מן שחיובו דבר בין לחלק

סופרים:

המזון  וברכת שמע כקריאת התורה, מן הוא החיוב אם
לו  יש באמירה אלא חובה ידי יוצא שאינו פי על "אף -

אם קרי... לבעל חכמים שהצריכו "כמו בליבו", אין להרהר
מן  והיא הואיל המזון, ברכת בלבו שיהרהר לטבול מים לו

סי'התורה" ס"ג)(שם סופרים קפ"ה מדברי שחיובו דבר אבל .
ידי  יוצא שאינו כיון הדין... מן בלבו להרהר צריך "אינו -
להרהר  לו יש כן פי על שאף אלא בהרהור. הברכות חובת
שכר  לו ליתן ללבב, יראה ה' כי בה שנתחייב הברכה

.(שם)המחשבה"
התניא לספר אחרון' הקורא)וב'קונטרס איך להבין כתב (ד"ה

למטה, האור נמשך לא דיבור ללא בהרהור כי שאף אדה"ז
כי  חובתו, ידי יצא לא שמע קריאת באותיות המהרהר ולכן
העוסק  הרי למטה", עליונים אורות "להמשיך היא החובה
למעלה, נשמתו בשורש מקושר בהרהור אפילו בתורה

עילאה'. ל'חכמה

ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום נסיעה? או הכנסת לבית הליכה

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äåöîe¦§¨
.'ä úà úòãì äôcøð äòãðå" :øîàpL ,úñðkä-úéáì õeøì̈§¥©§¤¤¤¤¡©§¥§¨¦§§¨¨©©¤

ברכב? לנסוע או ברגל הכנסת לבית ללכת עדיף האם
בפשטות  הכנסת: לבית לרוץ המצוה בטעם תלוי הדבר
זאת  לקיים ניתן זה ולפי בהקדם, שיגיע כדי הוא הטעם
הליכה  על עדיפה והיא ברכב נסיעה ידי על שאת ביתר

ברגל.
הרגש  את בעצמו לעורר כדי הוא הטעם אם אך
חשקו  את בכך ולהראות לתפילה בהליכה וההתפעלות

ברגל. בהליכה עדיפות יש למצוה,
כתב  כאן ברמב"ם: הלשונות חילוקי את לבאר יש ובזה

שבת בהלכות ואילו הכנסת', לבית לרוץ ה"ה)'מצוה (פכ"ד

לבית  שירוץ כגון מצוה, לדבר בשבת לרוץ 'מותר כתב:

ב  שיש כתב לא מדוע ולכאורה, המדרש'. לבית או זה הכנסת
'היתר'? רק אלא מצוה

באופן  מדובר שבת בהלכות לבאר: יש האמור ולפי
התירו  אז ורק לתפילה בזמן להגיע יספיק לא ירוץ לא שאם
בעצם  מעלה אין כי 'מצוה', לשון שייך לא ובכך לרוץ,
ולא  לאחר לא מלכתחילה להשתדל יוכל שהרי הריצה

לרוץ. יצטרך
ואף  הריצה, בעצם מעלה יש כי 'מצוה', נאמר כאן אך
מכלֿמקום  הכנסת, לבית בזמן להגיע יוכל ריצה ללא גם אם

למצוה. חשקו את להראות כדי לרוץ מצוה
ברכב, נסיעה פני על רגלית הליכה להעדיף יש זה ולפי
למצוה  החשק את מעוררים אין ברכב נסיעה ידי על שהרי

זו. מטרה לשם האברים תנועת ידי על זאת שעושים כפי
(fi 'iq ,ai xfril` uiv) 5

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום בשבת  הקרואים מנין על בהוספה חב"ד מנהג

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰änk©¨
ïéúçBt ïéà ; ...äòáL ïéàøB÷ úéøçLa úaLa ?ïéàøBwä ïä¥©§¦§©¨§©£¦§¦¦§¨¥£¦

.ïéôéñBî ìáà äæ ïéðnî¦¦§¨¤£¨¦¦
בשלחנו הזקן אדמו"ר ס"ג)כתב רפב סי' מי (או"ח "יש :

בשבת  אפילו הקרואים מנין על להוסיף התירו שלא שאומר
לתורה  העולים כל היו שלא המשנה חכמי בזמן אלא
והאחרון  ראשונה ברכה מברך היה ראשון אלא מברכים,
בפני  מברך אחד שכל עכשיו אבל אחרונה, ברכה מברך היה
שכבר  דכיון בברכות להרבות שלא כדי להוסיף, אסור עצמו

צריכה". שאינה ברכה מברכים השאר הרי בשבעה יצאו
"שהרי  להוסיף שמותר היא הפוסקים שמשמעות ואף
אחד  כל לברך כבר נוהגים היו הגמרא חכמי בזמן אף
שנאסר  בגמרא זה הזכירו לא ולמה עצמו, בפני ואחד

להוסיף" ה'מגןֿאברהם'(שם)להם כתב סק"א)- ש"כן (שם

"מפני  וגם ברית", או חתונה במקום לא אם לנהוג ראוי
הרבה  לקרות שלא תקנה לעשות ראוי הציבור טורח

המחויבים" ז' על שם)(א יותר צדק'דה"ז וה'צמח (שו"ת .

לה) סי' שבעה או"ח על להוסיף שאין ומסקנתו בזה האריך
אאזמו"ר  אצל כן שכמו "וכמדומה וכתב: קרואים,
לא  תמיד, הקורא היה שהוא ז"ל הזקן] [אדמו"ר הגאון
בה  שיש בשבת אף קרואים שבעה על מוסיפין היו

חתונה".
הרבי כתב לא)וכך עמ' ח"ג קודש אצלנו (אגרות הנה ..." :

וכנראה  בשבת, אפילו קרואין להוסיף שלא במאד מקפידים
סל"ה. או"ח בשו"ת הצמחֿצדק הוראת על מיוסד שהוא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק הסכים ולא חתונה בשבת כאן ואירע
מקומות. בשני שיקראו כיֿאם קרואים שיוסיפו שליט"א
אם  (ובפרט וחביבותה נחיצותה ההתקשרות ערך גודל ומצד
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ה'תשע"ה  טבת י"ג ראשון יום המרחץ  בבית שלום שאילת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰úBîMä©¥
ïøékæäì øeñà Z ïé÷çîð ïðéàL úBîMä ïäå ,íéãçéîä©§ª¨¦§¥©¥¤¥¨¦§¨¦¨§©§¦¨

.õçønä-úéááe àqkä-úéáa§¥©¦¥§¥©¤§¨
אחרונים פד)הקשו סי' או"ח ב"ח משנה, :(כסף

ההלכה  את הרמב"ם הזכיר לא ב)מדוע י, שאסור (שבת
אחד  הוא 'שלום' כי המרחץ בבית לחברו 'שלום' לומר

שנאמר  כמו הוא, ברוך הקדוש של ב)משמותיו ד, (שופטים

שלום'? ה' לו 'ויקרא
הב"ח :(שם)ותירץ
שהרי"ף  ב)אף ד, כא)והרא"ש (שבת סי' פ"א הלכה (שם הביאו

הגמרא מסקנת הרמב"ם לדעת אינו (שם)זו, ש'שלום' היא
"ויקרא  הפסוק ומשמעות תואר, אלא הקב"ה של עצם שם
לאמרו  איסור ואין שלום', העושה 'ה' היא שלום" ה' לו

המרחץ. בבית
חדש' ה'פרי סק"ב)והוסיף פה סי' יוחנן (או"ח רבי על אמרו :

בשוק  נכרי ואפילו מעולם שלום אדם הקדימו שלא זכאי בן
א) יז, איך (ברכות הקב"ה, של משמותיו הוא 'שלום' ואם ,

הגמרא משמעות ועוד: לנכרי? לאומרו א)מותר י, ששם (סוטה
מהשמות  אינו ש'שלום' וכיון נמחק, אינו הקב"ה של מיוחד

נמחקים  ה"ב),שאינם פ"ו התורה יסודי הל' שאינו (ראה הרי

הקב"ה. של המיוחדים משמותיו
התוספות לדעת אלא)אמנם, ד"ה שם, 'שלום'(סוטה השם

שיתן  לאדם "אסור ולכן נמחקים, שאינם מהשמות הוא
הש"ך כתב כבר אך המרחץ", בבית לחבירו (נקודות שלום

רעו) סי' יו"ד אינו הכסף ש'שלום' משמע הפוסקים שאר שמדברי
נמחקים. שאינם מהשמות

ערוך' ס"א)וב'שלחן פד סי' א"ח אדה"ז בש"ע שבבית (וכן פסק
של  שמו הוא שלום כי אסור שלום שאילת "אפילו המרחץ
כבר  הנמחקים, מהשמות שאינו נאמר אם ואף הקב"ה".

הזקן אדמו"ר טינופת (שם)ביאר במקום בהזכרתו בזיון שיש
לו מיוחד שאינו פי על אף בו, נקרא שהקב"ה (ומותר ו"כיון

השלום".למחקו) ענין על כשמתכוין להזכירו אסור -
שלום  לומר שאסור סובר הרמב"ם שגם שכתבו ויש

כשאומרו  המרחץ, ה'ztqezaבבית נמחק)שם וכמו (שאינו
חז"ל א)שאמרו נד, שלום (ברכות שואל אדם שיהא "התקינו

'ה'myaחברו לקוצרים שאמר מבועז זה את ולמדו ,"
שלום  ששאילת והיות ה''. 'יברכך השיבוהו והם עמכם'

בשם להיות נמחק)צריכה בדבריו (שאינו זו הלכה כלולה ,
ובבית  הכסא בבית להזכירן אסור נמחקין שאין ש"השמות

פו)המרחץ" סי' אהע"ז אפרים .(בית

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום הניסים' ל'על ויבוא' 'יעלה בין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äkðça©£ª¨
.'íéqpä ìò' :'äàãBä'a ïéôéñBî íéøeôáe§¦¦¦§¨¨©©¦¦

לדייק: יש
הרמב"ם כתב ויבוא' 'יעלה י)לגבי הלכה "בראשי (לעיל :

ברכות  עשרה תשע . . מתפלל מועד של ובחולו חדשים
הימים, eaie`כשאר dlri dceara xne`e לגבי כאן ואילו ,"

כתב הניסים' כלומר:"oitiqen'על הניסים". על בהודאה
היא הניסים' 'על ויבוא dtqedאמירת יעלה אמירת ואילו ,

מהברכה. חלק נחשבת
הגמרא דברי פי על יובן הדבר א)וטעם כד, "ימים (שבת :

. . מועד של וחולו חודש ראש כגון מוסף, קרבן בהן שיש
ואם  בעבודה, המאורע מעין ואומר שמונהֿעשרה מתפלל
. . מוסף קרבן בהם שאין ימים . . אותו מחזירין אמר לא
תפילה, בשומע המאורע מעין ואומר עשרה שמונה מתפלל

אותו". מחזירין אין אמר לא ואם
המאורע  מעין להזכיר שכח אם החזרה דין כלומר,

ובביאור  מוסף. קרבן זה ביום יש האם תלוי בתפילה,
לומר: יש הדברים,

קדושה, בו שחלה יום הוא מוסף קרבן בו שיש יום
יום  של התפילה סדר ולכן מוסף, קרבן המחייבת והיא
טוב  ויום שבשבת וכשם החול, ימי מתפילת שונה זה
חודש, וראש המועד בחול גם כך מיוחדת, תפילה יש
כחלק  ויבוא' 'יעלה באמירת מתבטא השינוי ובהם
זה  הרי כי אותו מחזירים אמר לא אם ולכן מהתפילה.
לחזור  שעליו שמונהֿעשרה מתפילת ברכה שהחסיר כמי

ולהתפלל.
ופורים, חנוכה כגון מוסף, קרבן בהם שאין בימים אך
התפילה, בסדר שינוי בהם ואין היום, בעצם קדושה אין
אלא  התפילה מסדר חלק אינו המאורע' 'מעין והזכרת
 ֿ שמונה תפילת בתוך היא שאמירתה רק עצמה בפני תפילה
תפילת  עצם את שהרי חוזר אינו הזכיר לא אם ולכן עשרה,

כ  התפלל ראוי.שמונהֿעשרה
(e ,` 'iq g"e` uari zpyn)

ה'תשע"ה יום  טבת ט"ו שלישי המחשבה  שכר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,Baìa ìltúé àìå§Ÿ¦§©¥§¦
.åéúôNa íéøácä Czçî àlà¤¨§©¥©§¨¦¦§¨¨

אמוראים ב)נחלקו כ, שמע (ברכות קריאת לענין האם

ערוך' ב'שלחן ונפסק לא, או כדיבור דינו בלב (או"ח הרהור

יצא) ד"ה שם ביה"ל וראה ס"ג ס"ב כתב סי וכן כדיבור. אינו שהרהור
בשולחנו הזקן ס"ג)אדמו"ר יצא,(שם לא בליבו קראה "אם
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כדיבור". אינו שהרהור
אברהם' ה'מגן כתב תפילה ב')ולעניין ס"ק ק"א סי' (או"ח

שהרהור  נאמר אם אף בהרהור חובה ידי ויוצאים שיתכן
בכל  "ולעבדו מהפסוק נלמד תפילה שדין כיון כדיבור, אינו
זו  אומר הוי בלב, שהיא עבודה "איזו חז"ל ודרשו לבבכם"

א)תפילה" ב, הלב,(תענית בכוונת תלוי הדבר ואםֿכן .
בהרהור, יוצאים שאין הסיק אך מחשבות. יודע והקב"ה

שיטבול עד להתפלל לו שאסור קרי מבעל לדבר (לעיל וראיה

ה"ד) בליבו,פ"ד התפילה את שיהרהר תיקנו שלא ומכך ,
חובת  ידי יוצאים שאין מכאן מוכח לו, מותר הרהור שהרי

למעלה". מעורר "הקול ורק בהרהור, תפילה
יכול  אינו אחר אונס או חולי שמחמת מי לגבי אך

הזקן אדמו"ר כתב בפיו, ס"ג)להתפלל ס"ב סי' שיש (או"ח
מדברי  שחיובו לדבר התורה מן שחיובו דבר בין לחלק

סופרים:

המזון  וברכת שמע כקריאת התורה, מן הוא החיוב אם
לו  יש באמירה אלא חובה ידי יוצא שאינו פי על "אף -

אם קרי... לבעל חכמים שהצריכו "כמו בליבו", אין להרהר
מן  והיא הואיל המזון, ברכת בלבו שיהרהר לטבול מים לו

סי'התורה" ס"ג)(שם סופרים קפ"ה מדברי שחיובו דבר אבל .
ידי  יוצא שאינו כיון הדין... מן בלבו להרהר צריך "אינו -
להרהר  לו יש כן פי על שאף אלא בהרהור. הברכות חובת
שכר  לו ליתן ללבב, יראה ה' כי בה שנתחייב הברכה

.(שם)המחשבה"
התניא לספר אחרון' הקורא)וב'קונטרס איך להבין כתב (ד"ה

למטה, האור נמשך לא דיבור ללא בהרהור כי שאף אדה"ז
כי  חובתו, ידי יצא לא שמע קריאת באותיות המהרהר ולכן
העוסק  הרי למטה", עליונים אורות "להמשיך היא החובה
למעלה, נשמתו בשורש מקושר בהרהור אפילו בתורה

עילאה'. ל'חכמה

ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום נסיעה? או הכנסת לבית הליכה

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äåöîe¦§¨
.'ä úà úòãì äôcøð äòãðå" :øîàpL ,úñðkä-úéáì õeøì̈§¥©§¤¤¤¤¡©§¥§¨¦§§¨¨©©¤

ברכב? לנסוע או ברגל הכנסת לבית ללכת עדיף האם
בפשטות  הכנסת: לבית לרוץ המצוה בטעם תלוי הדבר
זאת  לקיים ניתן זה ולפי בהקדם, שיגיע כדי הוא הטעם
הליכה  על עדיפה והיא ברכב נסיעה ידי על שאת ביתר

ברגל.
הרגש  את בעצמו לעורר כדי הוא הטעם אם אך
חשקו  את בכך ולהראות לתפילה בהליכה וההתפעלות

ברגל. בהליכה עדיפות יש למצוה,
כתב  כאן ברמב"ם: הלשונות חילוקי את לבאר יש ובזה

שבת בהלכות ואילו הכנסת', לבית לרוץ ה"ה)'מצוה (פכ"ד

לבית  שירוץ כגון מצוה, לדבר בשבת לרוץ 'מותר כתב:

ב  שיש כתב לא מדוע ולכאורה, המדרש'. לבית או זה הכנסת
'היתר'? רק אלא מצוה

באופן  מדובר שבת בהלכות לבאר: יש האמור ולפי
התירו  אז ורק לתפילה בזמן להגיע יספיק לא ירוץ לא שאם
בעצם  מעלה אין כי 'מצוה', לשון שייך לא ובכך לרוץ,
ולא  לאחר לא מלכתחילה להשתדל יוכל שהרי הריצה

לרוץ. יצטרך
ואף  הריצה, בעצם מעלה יש כי 'מצוה', נאמר כאן אך
מכלֿמקום  הכנסת, לבית בזמן להגיע יוכל ריצה ללא גם אם

למצוה. חשקו את להראות כדי לרוץ מצוה
ברכב, נסיעה פני על רגלית הליכה להעדיף יש זה ולפי
למצוה  החשק את מעוררים אין ברכב נסיעה ידי על שהרי

זו. מטרה לשם האברים תנועת ידי על זאת שעושים כפי
(fi 'iq ,ai xfril` uiv) 5

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום בשבת  הקרואים מנין על בהוספה חב"ד מנהג

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰änk©¨
ïéúçBt ïéà ; ...äòáL ïéàøB÷ úéøçLa úaLa ?ïéàøBwä ïä¥©§¦§©¨§©£¦§¦¦§¨¥£¦

.ïéôéñBî ìáà äæ ïéðnî¦¦§¨¤£¨¦¦
בשלחנו הזקן אדמו"ר ס"ג)כתב רפב סי' מי (או"ח "יש :

בשבת  אפילו הקרואים מנין על להוסיף התירו שלא שאומר
לתורה  העולים כל היו שלא המשנה חכמי בזמן אלא
והאחרון  ראשונה ברכה מברך היה ראשון אלא מברכים,
בפני  מברך אחד שכל עכשיו אבל אחרונה, ברכה מברך היה
שכבר  דכיון בברכות להרבות שלא כדי להוסיף, אסור עצמו

צריכה". שאינה ברכה מברכים השאר הרי בשבעה יצאו
"שהרי  להוסיף שמותר היא הפוסקים שמשמעות ואף
אחד  כל לברך כבר נוהגים היו הגמרא חכמי בזמן אף
שנאסר  בגמרא זה הזכירו לא ולמה עצמו, בפני ואחד

להוסיף" ה'מגןֿאברהם'(שם)להם כתב סק"א)- ש"כן (שם

"מפני  וגם ברית", או חתונה במקום לא אם לנהוג ראוי
הרבה  לקרות שלא תקנה לעשות ראוי הציבור טורח

המחויבים" ז' על שם)(א יותר צדק'דה"ז וה'צמח (שו"ת .

לה) סי' שבעה או"ח על להוסיף שאין ומסקנתו בזה האריך
אאזמו"ר  אצל כן שכמו "וכמדומה וכתב: קרואים,
לא  תמיד, הקורא היה שהוא ז"ל הזקן] [אדמו"ר הגאון
בה  שיש בשבת אף קרואים שבעה על מוסיפין היו

חתונה".
הרבי כתב לא)וכך עמ' ח"ג קודש אצלנו (אגרות הנה ..." :

וכנראה  בשבת, אפילו קרואין להוסיף שלא במאד מקפידים
סל"ה. או"ח בשו"ת הצמחֿצדק הוראת על מיוסד שהוא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק הסכים ולא חתונה בשבת כאן ואירע
מקומות. בשני שיקראו כיֿאם קרואים שיוסיפו שליט"א
אם  (ובפרט וחביבותה נחיצותה ההתקשרות ערך גודל ומצד
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ולהתאמץ  להתאזר כולנו עלינו הרי מפסיק) גשמי מקום גם
מנהגיהם  חב"ד נשיאי רבותינו בהוראות לאחוז ביותר

לנו". השייכים ותנועותיהם
אדמו"ר  כ"ק של ההילולא יום במנהגי הרבי כתב וכן

שקודם  בשבת לתורה לעלות למנהג בקשר נ"ע, מוהריי"צ
יקראו  – מספיק העליות מספר אין "אם ההילולא: יום

אבל שונים, בחדרים siqedlבתורה `l"הקרואים מספר על
(31 עמ' המנהגים .(ספר

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום כפיו? נושא הכהן אין מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øeaö¦
úà àNé àì Z Bcáì øeaö-çéìL àlà ,ïäk ïäá äéä àlL¤Ÿ¨¨¨¤Ÿ¥¤¨§¦©¦§©Ÿ¦¨¤
Búlôúì øæBçå åétk úà àNBð àeäL Búçèáä äúéä íàå ;åétk©¨§¦¨§¨©§¨¨¤¥¤©¨§¥¦§¦¨

.éàMø Z©©
במשנה ההלכה א)מקור לד, רש"י(ברכות ופירש אם . (ד"ה

לדעת אין) לתפלתו לחזור יוכל לא "שמא כפיו את ישא שלא
מאימת  מטורפת שדעתו שלום, בשים להתחיל לכוין
רשאי  יטעה, ולא לתפילתו שיחזור בטוח אם ורק הצבור",

כפיו. את לשאת
מיימוניות' ה'הגהות מרוטנבורג)והוסיף מהר"מ רבו "אם (בשם :

כפיו, את ש"ץ ישא לא כפיו, את שישא אחר כהן שם יש
לתפילתו". וחוזר כפיו את נושא שהוא הבטחתו אם ואפילו

ערוך' ב'שלחן נפסק ס"כ)וכן קכח סי' כהן (או"ח אין אם שרק
שלא  בטוח הוא אם כפיו, לשאת כהן לש"ץ  התירו אחר
כפיו. את ישא לא - אחרים כהנים שם  יש אם אבל יטעה,

הזקן אדמו"ר סל"ג)ומוסיף תתבטל (שם שלא משום שרק
שם  יש אם "אבל בתפילה, רגליו לעקור התירו כפים נשיאת

כפים... לנשיאת הראויים אחרים xewrlכהנים i`yx epi`

eilbx."לדוכן לעלות
חדש' ה'פרי לדעת סק"כ)אך שם כהן (או"ח לש"ץ מותר

אם  כפיהם, נושאים אחרים כהנים אם אפילו לדוכן  לעלות
מלקיים  עצמו יניס "למה כי לתפילתו, שיחזור בטוח הוא

הזקן  אדמו"ר ומוסיף מצוותֿעשה"? "אין (שם)ג' זו שלדעה
הוא". מצוה דבר הואיל רגליו, בעקירת איסור

אחרונים שם):וכתבו ואדה"ז סקל"א, שם אברהם במגן (הובאו

ולכן  מובטחים, כולם הרי הספר מתוך שמתפללין "עכשיו
אבל  ענין, בכל כפיו נושא כהן שש"ץ הרבה במקומות נהגו

הראשונה כסברא לנהוג יש מנהג שאין לא במקום כהן [שש"ץ

אחרים] כהנים שם כשיש כפיו ".ישא עיקר כן כי ,
והמקדש' הקודש 'עיר עמ'ובספר ח"ג טיקוצינסקי, (להגרי"מ

-שמב) אחרים כהנים יש אם שגם בירושלים שהמנהג כתב
יוסף' ה'ילקוט אך כפיו. נושא כהן סי"א)ש"צ כפים נשיאת (הל'

יש  אם שגם ערוך', ה'שלחן כדעת הספרדים שמנהג כתב
ה'כף  כתבו וכן כפיו. נושא אינו הכהן הש"ץ אחרים, כהנים

סקקי"ז)החיים' קכח עבדי'(סי' 'ישכיל כא)ושו"ת סי' או"ח .(ח"ה

ה'תשע"ה  טבת י"ט קודש שבת שתיים? או אחת מצוה – תפילין שתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
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.Làø ìL çéðî Ck-øçàå ,ãé ìL øLB÷å ,"ïélôz çéðäì" àéäå§¦§¨¦©§¦¦§¥¤¨§©©¨¥¦©¤Ÿ
äëìäáå .ãé ìL õìBç Ck-øçàå Làø ìL õìBç ,õìBç àeäLëe§¤¥¥¤Ÿ§©©¨¥¤¨
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פותח  ה בהלכה ביאור: צריך הדברים סדר ולכאורה,
ההפסק  באיסור ממשיך ו ובהלכה הברכה, בדיני הרמב"ם
נוספת  ברכה לברך והחיוב התפילין שתי הנחת בין בדיבור
השייך  דין מופיע ה, הלכה בסוף - ובתווך והפסיק, עבר אם

ואחר zvilgל  ראש של חולץ חולץ, "כשהוא – התפילין
יד"! של חולץ כך

אסור  באמת מדוע בכך: להבהיר הרמב"ם שכוונת ונראה
מצוות  שתי הן והרי התפילין, שתי בין בדיבור להפסיק
מצוות  שתי שהן 'מפני - הקודמת בהלכה (כמבואר נפרדות
נפרדות  מצוות שתי המקיים וכי לעצמה'), וזו לעצמה זו

אחת? בברכה שתיהן את לפטור חייב
ראש  של תפילין קודם יד של תפילין הנחת שדין אלא
'והיו  מהכתוב נלמד יד, של קודם ראש של תפילין וחליצת

שתיים' יהיו עיניך שבין זמן 'כל – עיניך' בין לטוטפות
א) מד, מונחות (מנחות ראש של שהתפילין זמן כל כלומר: .

יש  ולכן היד, על גם תפילין להיות צריכות עיניך'), ('בין
כדי  ראש, של את קודם ולחלוץ יד של את קודם להניח
ללא  לבדן, מונחות ראש של תפילין שבו זמן יהיה שלא

יד. של תפילין
מצוות  הן התפילין שתי שבעצם אף על כי מובן ומזה
ראש, של תפילין ממצות חלק מהוות יד של תפילין נפרדות,
בשלמות  הראש על ההנחה מצות את לקיים אפשר אי שהרי
יד  של שהתפילין ונמצא יד, של את קודם הניח לא אם
מברכים  ולכן ראש, של תפילין ממצות כחלק גם מונחות

לשתיהן. אחת ברכה
את  קודם להניח שיש הדין את כאן הרמב"ם קבע ולכן
של  טעמו כי ראש, של את קודם ולחלוץ יד של התפילין
שתיהן  על אחת ברכה לברך שיש לכך הטעם גם הוא זה דין
ש'כל  ההלכה מצד שכאמור מאחר ביניהם, להפסיק ואסור
כחלק  יד של התפילין נחשבות שתיים' יהיו עיניך שבין זמן
שתיהן. על אחת ברכה מברך ולכן ראש של התפילין ממצות

קלא). ע' סוטה יוסף (מחנה

rny zixw zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ה'תשע"ה  טבת י"ג ראשון יום
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ג  ּפרק
ספר אהבה -הלכות קריאת שמע 

¤¤
ׁשמע‡. קרּית מצוה הּקֹורא ערבית, של ובין שחרית של בין ְְִֵַַַ

שיהא  חכמים ׁשּיקרא מדברי קֹודם ּבמים ידיו [ומברך רֹוחץ ְְִִֵֶֶַָָָ
ידים']. נטילת על וציונו במצותיו קדשנו קריאה 'אשר זמן ְְִִִַַָהּגיע

לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא מים, מצא את -ולא לחפש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
ּבצרֹור אֹו ּבעפר, ידיו מקּנח אּלא אבן,הּמים, ּבקֹורה - אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

עץ, וקֹורא.של ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

קֹוראין·. שמע אין הּמרחץקריאת ּבבית בו,לא רחצו שכבר ְְְִֵֵֶַָֹ

הּכּסא ּבבית בו ולא השתמשו ּבֹושכבר ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶַַַֹ

הם,צֹואה,עכשיו  מזוהמים אלו שמקומות ּבבית משום ולא ְְֵָֹ

עצמֹו הּמת ּבצד ולא משום הּקברֹות מהם, אמות ארבע בתוך - ְְְְֵַַַַָֹ

לרש'. 'לועג איסור על מן שעובר אּמֹות ארּבע הרחיק ְְְִִִִַַַואם
ּבמקֹום  ׁשּקרא מי וכל לקרֹות. מּוּתר הּמת, מן אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקבר

וקֹורא  חֹוזר ּבֹו, קֹוראין .ׁשאין ְְִֵֵֵֶ

החדׁש‚. הּכּסא בית ׁשהּוכןּבית עבור מחיצותיו שנבנו מקום - ִֵֵֶֶַַָָ

ׁשמע הכסא קרּית לקרֹות מּוּתר ּבֹו, נׁשּתּמׁשּו לא ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹועדיין

המחיצות,ּכנגּדֹו כנגד ּבתֹוכֹו.- לא ה אבל חדׁשה מרחץבית ְְְְֲֶֶָָָָֹ

בו, נשתמשו לא היּושעדיין ּבתֹוכֹו. לקרֹות ׁשני לפניו מּוּתר ְְְִֵָָ

הּכּסא  לבית מהם אחד זיּמן הבתים ּבּתים, אחד את הזמין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הכסא', בית יהיה זה 'בית אמירה: ידי עלעל הּׁשני הבית ואמר ְִֵַַַָ

הריהסמוך, הזמינֹוהבית 'וזה', אם ספק בית הּׁשני, לשם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

הזמינֹוהכסא  לא אחר,אֹו תשמיש לשם 'וזה' באומרו התכוון אלא ְִִֹ

לכּתחּלה  ּבֹו קֹוראין אין ,שמע,לפיכ יצא.קריאת קרא ואם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

השני אמרואם הבית מזּוּמניןעל ׁשניהן הרי זה', שני 'וגם - ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

מזומנים, נחשבים הּמרחץ,הבתים חצר ּבהן. קֹוראין ְְְֲִֵֶֶַַָָואין
לקרֹות  מּוּתר לבּוׁשין, ּבֹו עֹומדין אדם ׁשּבני הּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָוהּוא

ׁשמע. קרּית ְְִַַּבֹו

ּבלבד„. ׁשמע קרּית ובבית ולא הכסא [בבית לקרות אסור ְְְְִִַַַֹ

לאמרֹוהמרחץ], אסּור קֹודׁש, מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָאּלא

חֹול ּבלׁשֹון אמרֹו ואפיּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ -ּבבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

הקודש. לשון שאינה אחרת אּלא בלשון ּבלבד, לאמרֹו ְְְְִֶַָָֹולא
ּובבית  הּכּסא, ּבבית ּתֹורה ּבדברי ּבלּבֹו להרהר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָאפיּלּו
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א: שיקרא.הלכה קודם במים ידיו הרב רוחץ בשו"ע עיין
היא  הידים רחיצת שתקנת מדבריו, שנראה ס"א) ד סי' (מהדו"ת,
נגע  שמא שחרית, של ותפילה שחרית של שמע לקריאת רק

המטונפים. במקומות ידים'בשנתו ב'סתם שמע קריאת ולעניין
(סי' ברורה במשנה ראה מטונפות], שידיו לו ידוע שאין [כלומר
מותר  האם מגדים הפרי בדברי סתירה שיש שהביא כה) ס"ק צב

שמע. קריאת כך לא לקרוא מים, מצא ולא קריאה זמן הגיע
וכו'. קריאתה הביא יאחר כא) ס"ק צב (סי' ברורה במשנה

שמע  קריאת זמן אם שדווקא שכתבו שיש הפוסקים, מחלוקת
ויש  ויקרא. ידיו ינקה אלא מים, לחפש ילך לא לעבור, עומד
ינקה  מים לו אין אם הקריאה, זמן שהגיע לאחר שמיד סוברים

זה. עבור יתעכב ולא ויקרא, ידיו

ב: כנגד הלכה לקרוא שמותר פסק ס"א) פג (סי' בשו"ע
לקרוא  שאסור כתב (שם) הרב בשו"ע אמנם הכסא. בית מחיצות
הכסא  לבית מיוחדות שהמחיצות שכיון הכסא, בית מחיצות כנגד
מאוסות  הן הכסא], בית עבור מיוחד חדר בחצירו שעשה [וכגון
אלא  הכסא לבית מיוחדות שאינן במחיצות אבל רעי'. של כ'גרף
ממש. להן בסמוך אפילו לקרוא מותר לבית, גם משמשות הן
להסתפק  שיש כתב קיד) סי' ח"א (אהע"ז משה אגרות בשו"ת
דפרסאי' הכסא כ'בית נידון הוא האם שבזמנינו, הכסא בית לעניין
מיד  מתגלגלת לתוכה הנופלת שהצואה בשיפוע, העשויה [חפירה
ונפסק  דפרסאי), ד"ה א כו, ברכות רש"י (עיין בו נשארת ואינה
איש  בחזון ועיין בתוכו]. לקרוא שמותר ס"ד) פג (סי' בשו"ע
ד"ה  סא סי' (ח"א יצחק מנחת ובשו"ת סק"ד) יז סי' (או"ח
שבקדושה  דברים לומר לעניין להחמיר שיש שהסיקו והיוצא),
לבית  מחיצה יש שאם ס"ו) עא (סי' הרב בשו"ע כתב בתוכו.

היא  עמידתו שמקום אף למחיצה מחוץ לקרוא יכול הקברות,

לא  לכתחילה המחיצה, בתוך עומד ואם מהקבר, אמות ד' בתוך

דעת  בלא יתקרב שמא אמות, ארבע רחוק הוא אם אפילו יקרא

ולקרוא. לחזור צריך אינו קרא, אם בדיעבד אך הקברים, לאחד

וקורא. חוזר בו קוראין שאין במקום שקרא מי וכתב וכל

או  מת של אמות ארבע בתוך קרא שאם ס"ז), עא (סי' בשו"ע

הוסיף  ס"ו) (שם הרב ובשו"ע חובתו, ידי יצא לא הקברות, בבית

בשוגג. קרא אם אפילו הוא זה עא שדין (סי' ברורה המשנה כתב
אינו  המת, בצד בירך או שהתפלל שאדם האחרונים, בשם יז) ס"ק

שמע. קריאת ברכות לגבי שם ועיין ומברך. חוזר

ג: שבו הלכה האמצעי שבחדר פסק, ס "א) פד (סי' בשו"ע
שמע  לקרוא אסור ערומים, ומקצתם לבושים האנשים מקצת

ערומים, בו הנמצאים שכל הפנימי ובחדר 'שלום', לומר ומותר

אפי  ס"א)אסורה פד (סי' הרב בשו"ע [ועיין שלום שאילת לו

ששמו  לאדם לקרוא מותר האם סק"ו) (שם ברורה ובמשנה

שאם  ט), ס"ק פג (סי' ברורה המשנה כתב המרחץ]. בבית 'שלום'

מקום  את [בקרקע] סימנו הכסא בית את שבונים האנשים

כבר  שהוא משום מקום, אותו בתוך לקרוא אסור המחיצות,

הכסא. לבית התייחד

ד: בבית הלכה לאומרו אסור קודש מדברי שהוא עניין כל
השייכות המרחץ. הלכות שאפילו הוסיף ס"ב) פה (סי' והרמ"א

המרחץ. בבית  ללמוד אסור המרחץ, (סי'לבית הרב השו"ע כתב

כדי  חשבונותיו יחשוב הכסא, לבית נכנס האדם שכאשר ס"א) פה
לחשב  אסור שבה ובשבת, תורה, בדברי להרהר יבוא שלא

בזה. וכיוצא נאים ובנינים בציורים להרהר ליבו יפנה חשבונות,
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ולהתאמץ  להתאזר כולנו עלינו הרי מפסיק) גשמי מקום גם
מנהגיהם  חב"ד נשיאי רבותינו בהוראות לאחוז ביותר

לנו". השייכים ותנועותיהם
אדמו"ר  כ"ק של ההילולא יום במנהגי הרבי כתב וכן

שקודם  בשבת לתורה לעלות למנהג בקשר נ"ע, מוהריי"צ
יקראו  – מספיק העליות מספר אין "אם ההילולא: יום

אבל שונים, בחדרים siqedlבתורה `l"הקרואים מספר על
(31 עמ' המנהגים .(ספר

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום כפיו? נושא הכהן אין מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øeaö¦
úà àNé àì Z Bcáì øeaö-çéìL àlà ,ïäk ïäá äéä àlL¤Ÿ¨¨¨¤Ÿ¥¤¨§¦©¦§©Ÿ¦¨¤
Búlôúì øæBçå åétk úà àNBð àeäL Búçèáä äúéä íàå ;åétk©¨§¦¨§¨©§¨¨¤¥¤©¨§¥¦§¦¨

.éàMø Z©©
במשנה ההלכה א)מקור לד, רש"י(ברכות ופירש אם . (ד"ה

לדעת אין) לתפלתו לחזור יוכל לא "שמא כפיו את ישא שלא
מאימת  מטורפת שדעתו שלום, בשים להתחיל לכוין
רשאי  יטעה, ולא לתפילתו שיחזור בטוח אם ורק הצבור",

כפיו. את לשאת
מיימוניות' ה'הגהות מרוטנבורג)והוסיף מהר"מ רבו "אם (בשם :

כפיו, את ש"ץ ישא לא כפיו, את שישא אחר כהן שם יש
לתפילתו". וחוזר כפיו את נושא שהוא הבטחתו אם ואפילו

ערוך' ב'שלחן נפסק ס"כ)וכן קכח סי' כהן (או"ח אין אם שרק
שלא  בטוח הוא אם כפיו, לשאת כהן לש"ץ  התירו אחר
כפיו. את ישא לא - אחרים כהנים שם  יש אם אבל יטעה,

הזקן אדמו"ר סל"ג)ומוסיף תתבטל (שם שלא משום שרק
שם  יש אם "אבל בתפילה, רגליו לעקור התירו כפים נשיאת

כפים... לנשיאת הראויים אחרים xewrlכהנים i`yx epi`

eilbx."לדוכן לעלות
חדש' ה'פרי לדעת סק"כ)אך שם כהן (או"ח לש"ץ מותר

אם  כפיהם, נושאים אחרים כהנים אם אפילו לדוכן  לעלות
מלקיים  עצמו יניס "למה כי לתפילתו, שיחזור בטוח הוא

הזקן  אדמו"ר ומוסיף מצוותֿעשה"? "אין (שם)ג' זו שלדעה
הוא". מצוה דבר הואיל רגליו, בעקירת איסור

אחרונים שם):וכתבו ואדה"ז סקל"א, שם אברהם במגן (הובאו

ולכן  מובטחים, כולם הרי הספר מתוך שמתפללין "עכשיו
אבל  ענין, בכל כפיו נושא כהן שש"ץ הרבה במקומות נהגו

הראשונה כסברא לנהוג יש מנהג שאין לא במקום כהן [שש"ץ

אחרים] כהנים שם כשיש כפיו ".ישא עיקר כן כי ,
והמקדש' הקודש 'עיר עמ'ובספר ח"ג טיקוצינסקי, (להגרי"מ

-שמב) אחרים כהנים יש אם שגם בירושלים שהמנהג כתב
יוסף' ה'ילקוט אך כפיו. נושא כהן סי"א)ש"צ כפים נשיאת (הל'

יש  אם שגם ערוך', ה'שלחן כדעת הספרדים שמנהג כתב
ה'כף  כתבו וכן כפיו. נושא אינו הכהן הש"ץ אחרים, כהנים

סקקי"ז)החיים' קכח עבדי'(סי' 'ישכיל כא)ושו"ת סי' או"ח .(ח"ה

ה'תשע"ה  טבת י"ט קודש שבת שתיים? או אחת מצוה – תפילין שתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
úçà äëøa Cøáî ,ïäézL çéðä íà ìáà ,ïäî úçà çéðäLk§¤¥¦©©©¥¤£¨¦¥¦©§¥¤§¨¥§¨¨©©
.Làø ìL çéðî Ck-øçàå ,ãé ìL øLB÷å ,"ïélôz çéðäì" àéäå§¦§¨¦©§¦¦§¥¤¨§©©¨¥¦©¤Ÿ
äëìäáå .ãé ìL õìBç Ck-øçàå Làø ìL õìBç ,õìBç àeäLëe§¤¥¥¤Ÿ§©©¨¥¤¨
Bì øeñà ,ãé ìL ïélôz øL÷å "ïélôz çéðäì" CøaL éî :å¦¤¥©§¨¦©§¦¦§¨©§¦¦¤¨¨

.Làø ìL çéðiL ãò . .øtñì§©¥©¤¨¦©¤Ÿ
פותח  ה בהלכה ביאור: צריך הדברים סדר ולכאורה,
ההפסק  באיסור ממשיך ו ובהלכה הברכה, בדיני הרמב"ם
נוספת  ברכה לברך והחיוב התפילין שתי הנחת בין בדיבור
השייך  דין מופיע ה, הלכה בסוף - ובתווך והפסיק, עבר אם

ואחר zvilgל  ראש של חולץ חולץ, "כשהוא – התפילין
יד"! של חולץ כך

אסור  באמת מדוע בכך: להבהיר הרמב"ם שכוונת ונראה
מצוות  שתי הן והרי התפילין, שתי בין בדיבור להפסיק
מצוות  שתי שהן 'מפני - הקודמת בהלכה (כמבואר נפרדות
נפרדות  מצוות שתי המקיים וכי לעצמה'), וזו לעצמה זו

אחת? בברכה שתיהן את לפטור חייב
ראש  של תפילין קודם יד של תפילין הנחת שדין אלא
'והיו  מהכתוב נלמד יד, של קודם ראש של תפילין וחליצת

שתיים' יהיו עיניך שבין זמן 'כל – עיניך' בין לטוטפות
א) מד, מונחות (מנחות ראש של שהתפילין זמן כל כלומר: .

יש  ולכן היד, על גם תפילין להיות צריכות עיניך'), ('בין
כדי  ראש, של את קודם ולחלוץ יד של את קודם להניח
ללא  לבדן, מונחות ראש של תפילין שבו זמן יהיה שלא

יד. של תפילין
מצוות  הן התפילין שתי שבעצם אף על כי מובן ומזה
ראש, של תפילין ממצות חלק מהוות יד של תפילין נפרדות,
בשלמות  הראש על ההנחה מצות את לקיים אפשר אי שהרי
יד  של שהתפילין ונמצא יד, של את קודם הניח לא אם
מברכים  ולכן ראש, של תפילין ממצות כחלק גם מונחות

לשתיהן. אחת ברכה
את  קודם להניח שיש הדין את כאן הרמב"ם קבע ולכן
של  טעמו כי ראש, של את קודם ולחלוץ יד של התפילין
שתיהן  על אחת ברכה לברך שיש לכך הטעם גם הוא זה דין
ש'כל  ההלכה מצד שכאמור מאחר ביניהם, להפסיק ואסור
כחלק  יד של התפילין נחשבות שתיים' יהיו עיניך שבין זמן
שתיהן. על אחת ברכה מברך ולכן ראש של התפילין ממצות

קלא). ע' סוטה יוסף (מחנה

rny zixw zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd zah h"iÎb"i -

ה'תשע"ה  טבת י"ג ראשון יום

-dad̀xtq
rnW zIxw zFkld¦§§¦©§©

ג  ּפרק
ספר אהבה -הלכות קריאת שמע 

¤¤
ׁשמע‡. קרּית מצוה הּקֹורא ערבית, של ובין שחרית של בין ְְִֵַַַ

שיהא  חכמים ׁשּיקרא מדברי קֹודם ּבמים ידיו [ומברך רֹוחץ ְְִִֵֶֶַָָָ
ידים']. נטילת על וציונו במצותיו קדשנו קריאה 'אשר זמן ְְִִִַַָהּגיע

לבּקׁש ויל קריאתּה יאחר לא מים, מצא את -ולא לחפש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
ּבצרֹור אֹו ּבעפר, ידיו מקּנח אּלא אבן,הּמים, ּבקֹורה - אֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

עץ, וקֹורא.של ּבהן, ְְֵֵֶַָוכּיֹוצא

קֹוראין·. שמע אין הּמרחץקריאת ּבבית בו,לא רחצו שכבר ְְְִֵֵֶַָֹ

הּכּסא ּבבית בו ולא השתמשו ּבֹושכבר ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶַַַֹ

הם,צֹואה,עכשיו  מזוהמים אלו שמקומות ּבבית משום ולא ְְֵָֹ

עצמֹו הּמת ּבצד ולא משום הּקברֹות מהם, אמות ארבע בתוך - ְְְְֵַַַַָֹ

לרש'. 'לועג איסור על מן שעובר אּמֹות ארּבע הרחיק ְְְִִִִַַַואם
ּבמקֹום  ׁשּקרא מי וכל לקרֹות. מּוּתר הּמת, מן אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּקבר

וקֹורא  חֹוזר ּבֹו, קֹוראין .ׁשאין ְְִֵֵֵֶ

החדׁש‚. הּכּסא בית ׁשהּוכןּבית עבור מחיצותיו שנבנו מקום - ִֵֵֶֶַַָָ

ׁשמע הכסא קרּית לקרֹות מּוּתר ּבֹו, נׁשּתּמׁשּו לא ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹועדיין

המחיצות,ּכנגּדֹו כנגד ּבתֹוכֹו.- לא ה אבל חדׁשה מרחץבית ְְְְֲֶֶָָָָֹ

בו, נשתמשו לא היּושעדיין ּבתֹוכֹו. לקרֹות ׁשני לפניו מּוּתר ְְְִֵָָ

הּכּסא  לבית מהם אחד זיּמן הבתים ּבּתים, אחד את הזמין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הכסא', בית יהיה זה 'בית אמירה: ידי עלעל הּׁשני הבית ואמר ְִֵַַַָ

הריהסמוך, הזמינֹוהבית 'וזה', אם ספק בית הּׁשני, לשם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

הזמינֹוהכסא  לא אחר,אֹו תשמיש לשם 'וזה' באומרו התכוון אלא ְִִֹ

לכּתחּלה  ּבֹו קֹוראין אין ,שמע,לפיכ יצא.קריאת קרא ואם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ

השני אמרואם הבית מזּוּמניןעל ׁשניהן הרי זה', שני 'וגם - ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

מזומנים, נחשבים הּמרחץ,הבתים חצר ּבהן. קֹוראין ְְְֲִֵֶֶַַָָואין
לקרֹות  מּוּתר לבּוׁשין, ּבֹו עֹומדין אדם ׁשּבני הּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָוהּוא

ׁשמע. קרּית ְְִַַּבֹו

ּבלבד„. ׁשמע קרּית ובבית ולא הכסא [בבית לקרות אסור ְְְְִִַַַֹ

לאמרֹוהמרחץ], אסּור קֹודׁש, מּדברי ׁשהּוא ענין ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָאּלא

חֹול ּבלׁשֹון אמרֹו ואפיּלּו הּכּסא, ּובבית הּמרחץ -ּבבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָ

הקודש. לשון שאינה אחרת אּלא בלשון ּבלבד, לאמרֹו ְְְְִֶַָָֹולא
ּובבית  הּכּסא, ּבבית ּתֹורה ּבדברי ּבלּבֹו להרהר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָאפיּלּו
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א: שיקרא.הלכה קודם במים ידיו הרב רוחץ בשו"ע עיין
היא  הידים רחיצת שתקנת מדבריו, שנראה ס"א) ד סי' (מהדו"ת,
נגע  שמא שחרית, של ותפילה שחרית של שמע לקריאת רק

המטונפים. במקומות ידים'בשנתו ב'סתם שמע קריאת ולעניין
(סי' ברורה במשנה ראה מטונפות], שידיו לו ידוע שאין [כלומר
מותר  האם מגדים הפרי בדברי סתירה שיש שהביא כה) ס"ק צב

שמע. קריאת כך לא לקרוא מים, מצא ולא קריאה זמן הגיע
וכו'. קריאתה הביא יאחר כא) ס"ק צב (סי' ברורה במשנה

שמע  קריאת זמן אם שדווקא שכתבו שיש הפוסקים, מחלוקת
ויש  ויקרא. ידיו ינקה אלא מים, לחפש ילך לא לעבור, עומד
ינקה  מים לו אין אם הקריאה, זמן שהגיע לאחר שמיד סוברים

זה. עבור יתעכב ולא ויקרא, ידיו

ב: כנגד הלכה לקרוא שמותר פסק ס"א) פג (סי' בשו"ע
לקרוא  שאסור כתב (שם) הרב בשו"ע אמנם הכסא. בית מחיצות
הכסא  לבית מיוחדות שהמחיצות שכיון הכסא, בית מחיצות כנגד
מאוסות  הן הכסא], בית עבור מיוחד חדר בחצירו שעשה [וכגון
אלא  הכסא לבית מיוחדות שאינן במחיצות אבל רעי'. של כ'גרף
ממש. להן בסמוך אפילו לקרוא מותר לבית, גם משמשות הן
להסתפק  שיש כתב קיד) סי' ח"א (אהע"ז משה אגרות בשו"ת
דפרסאי' הכסא כ'בית נידון הוא האם שבזמנינו, הכסא בית לעניין
מיד  מתגלגלת לתוכה הנופלת שהצואה בשיפוע, העשויה [חפירה
ונפסק  דפרסאי), ד"ה א כו, ברכות רש"י (עיין בו נשארת ואינה
איש  בחזון ועיין בתוכו]. לקרוא שמותר ס"ד) פג (סי' בשו"ע
ד"ה  סא סי' (ח"א יצחק מנחת ובשו"ת סק"ד) יז סי' (או"ח
שבקדושה  דברים לומר לעניין להחמיר שיש שהסיקו והיוצא),
לבית  מחיצה יש שאם ס"ו) עא (סי' הרב בשו"ע כתב בתוכו.

היא  עמידתו שמקום אף למחיצה מחוץ לקרוא יכול הקברות,

לא  לכתחילה המחיצה, בתוך עומד ואם מהקבר, אמות ד' בתוך

דעת  בלא יתקרב שמא אמות, ארבע רחוק הוא אם אפילו יקרא

ולקרוא. לחזור צריך אינו קרא, אם בדיעבד אך הקברים, לאחד

וקורא. חוזר בו קוראין שאין במקום שקרא מי וכתב וכל

או  מת של אמות ארבע בתוך קרא שאם ס"ז), עא (סי' בשו"ע

הוסיף  ס"ו) (שם הרב ובשו"ע חובתו, ידי יצא לא הקברות, בבית

בשוגג. קרא אם אפילו הוא זה עא שדין (סי' ברורה המשנה כתב
אינו  המת, בצד בירך או שהתפלל שאדם האחרונים, בשם יז) ס"ק

שמע. קריאת ברכות לגבי שם ועיין ומברך. חוזר

ג: שבו הלכה האמצעי שבחדר פסק, ס "א) פד (סי' בשו"ע
שמע  לקרוא אסור ערומים, ומקצתם לבושים האנשים מקצת

ערומים, בו הנמצאים שכל הפנימי ובחדר 'שלום', לומר ומותר

אפי  ס"א)אסורה פד (סי' הרב בשו"ע [ועיין שלום שאילת לו

ששמו  לאדם לקרוא מותר האם סק"ו) (שם ברורה ובמשנה

שאם  ט), ס"ק פג (סי' ברורה המשנה כתב המרחץ]. בבית 'שלום'

מקום  את [בקרקע] סימנו הכסא בית את שבונים האנשים

כבר  שהוא משום מקום, אותו בתוך לקרוא אסור המחיצות,

הכסא. לבית התייחד

ד: בבית הלכה לאומרו אסור קודש מדברי שהוא עניין כל
השייכות המרחץ. הלכות שאפילו הוסיף ס"ב) פה (סי' והרמ"א

המרחץ. בבית  ללמוד אסור המרחץ, (סי'לבית הרב השו"ע כתב

כדי  חשבונותיו יחשוב הכסא, לבית נכנס האדם שכאשר ס"א) פה
לחשב  אסור שבה ובשבת, תורה, בדברי להרהר יבוא שלא

בזה. וכיוצא נאים ובנינים בציורים להרהר ליבו יפנה חשבונות,
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ו  צֹואה כן הּמרחץ, ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא הּטּנֹופת, במקֹום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

רגלים מי שאינ אֹו הכסא,אף לבית מיועד אסּור.ו ְִֵַַָ

חֹול‰. ׁשל קדושה,ּדברים בהם שאין לאמרן- אפילו מּוּתר ְְְִֶָָָָ

הּכּנּויין וכן הּכּסא. ּבבית הּקֹודׁש ה'ּבלׁשֹון ּכגֹון של , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ
הּכּסא. ּבבית לאמרן מּוּתר ּבהן, וכּיֹוצא ו'נאמן' ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'רחּום'

נמחקין ׁשאין הּׁשמֹות והן המיּוחדין הּׁשמֹות שאם אבל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אדני, הויה', 'שם שמות: שבעה [והם למוחקם אסור בספר נכתבו

צבאות], שדי, אהיה, אלהים, אלוה, ּבבית אל, להזּכירן ְְְִֵַָָאסּור

ישן,הּכּסא ובין חדש נזּדּמן בין ואם הּיׁשן. הּמרחץ ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חבירו להפריׁשלֹו את למנוע האסּור - הּמרחץ מּדבר ּבבית ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

מפריׁש הּכּסא, ּבבית מונע,אֹו ּבלׁשֹון באמירה ואפיּלּו- ְְְֲִִִִֵֵַַַ

קֹודׁש ּובעניני הקודש הּקֹודׁש בלשון אפילו לו להורות שיכול - ְְְִֵֶֶַ

וכך'. כך לעשות 'אסור

.Â ו האדם, ׁשּיׁשכן צֹואת ּבזמן וחזירים ּכלבים צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

עֹורֹות  [על ּבתֹוכן העורות גבי על מונחת שהצואה בשעה כלומר - ְָ

אותם], לעבד אסּור מנת אּלּו, ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה ְְֵֵֶַָָָָוכל
מי  אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן, ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות

ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, לאכֹולרגלי יכֹול ׁשאינֹו שיעור קטן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

שעורה,ּדגןשל ּכזית [חיטה, המינים מחמשת מאחד העשויה פת - ְִַָָ

ושיפון] שועל שיבולת ׁשּיאכלכוסמת, שבו ּבכדי הזמן במשך - ְִֵֶַֹ

של הּגדֹולאוכל  ּבציםשיעור זה ּדגן,של ּכׁשלׁש זמן שמשך ְִֵַָָָָֹ

פרס', אכילת 'כדי מּמי נקרא ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְִִִִֵֵַָֹֹאין

ְַָרגליו.

.Ê ואם ּכנגּדּה. לקרֹות אסּור ּכחרס, יבׁשה צֹואה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָהיתה

עד מּכחרס יתר יבׁשה ּתתּפרר היה ׁשאםכדי היתה זרקּה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכות, לכמה הנפילה מחמת מתפוררת הצואה היתה היא - ֲִֵהרי

ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּוּתר ּבּקרקע,ּכעפר, ׁשּנבלעּו רגלים מי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּיד מרּטבין היּו יד אם בהם תיגע שאם בשיעור לחים שהיו - ְְִִַַָָ

מּוּתר תירטב, הּיד, מרּטבין אין ואם ּכנגּדן, לקרֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָאסּור

כנגדן. לקרות

.Áירחיק יקרא האדם ּכּמה ּכ ואחר רגלים ּומימי מּצֹואה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

לקרוא, לו מותר יהיה אמּורים - ּדברים ּבּמה אּמֹות. ְְֲִִֶַַַַָארּבע

מכך], יותר [ולא אמות ארבע להרחיק ׁשהם שצריך ְִֵֶַּבזמן
מהן  מרחיק ּפניו, ּכנגד היּו אם אבל מּצדדיו, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּלאחריו

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, יראה ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹעד

.Ëאמּורים ּדברים הצואה ּבּמה מן אמות ארבע להרחיק שצריך ְֲִִֶַָ

שמע, קריאת לקרוא מותר כך ואחר רגלים עּמהן ומי ְִֶֶָָָּבׁשהיה

בבית ּבּבית רגלים והמי הצואה עם נמצא שהקורא באופן ּבמקֹום - ְִַַָ
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ה: בבית הלכה הקודש בלשון לאמרן מותר חול של דברים
הוא הכסא. חסידות שמידת כתב, ס"ב) פה (סי' הרב והשו"ע

הכסא.להחמיר. בבית לדבר שאסור כתב, ס "ב) ג (סי' הרמ"א

אפשר  גדול, לצורך זה שאם כתב, סק"ד) (שם ברורה והמשנה

אפילו  שנפנה, בשעה אבל נפנה, שלא זמן כל לדבר שמותר

אסור. גדול לאמרן.לצורך מותר וכו' רחום כגון  הכינוים וכן
'רחום' לומר שההיתר יא), ס"ק פה (סי' ברורה המשנה ומביא

עליך' ירחם 'הרחום לחבירו יאמר לא אך אדם, כלפי רק הוא

להקב"ה]. כוונתו זה באופן מדבר [שהרי להפריש לו נזדמן ואם
מפריש. וכו' המרחץ בבית ס"ד)האסור פה (סי' הרב והשו"ע

שם  להרהר מותר אסורים, הרהורים בלבו נכנס שאם מוסיף,

כדי תורה, זה.בדברי מאיסור עצמו את להפריש

ו: וכו'הלכה עורות בתוכן שיש בזמן וחזירים כלבים צואת
כנגדן. שמע קרית לקרות הוסיף אסור ס"ד) עט (סי' ובשו"ע

שאין  ועוף חיה בהמה צואת כשאר דינם בעורות, הצואה אין שאם

רע  ריח בהם יש ואם רע, ריח בהם אין אם מהם להרחיק צריך

מצואת  ההרחקה שיעור מבואר ח הלכה [ולהלן אדם כצואת דינם

אינו  רע, ריח בהם יש שאם כתב ס"ח) (שם הרב ובשו"ע אדם].

הריח. שכלה מקום עד אלא מרחיק

שמע  קרית לקרות אסור אלו כגון רע שריחה צואה וכל
לאחר כנגדן. הרכה החמור שצואת פסק ס"ה) עט (סי' ובשו"ע

כצואת  דינן מסרחת, ונבלה ונמיה חתול וצואת הדרך, מן שבא

לא אדם. מרחיקין אין וכו' דגן כזית לאכול יכול שאינו קטן
רגליו. ממי ולא ס"א)מצואתו פא (סי' הרב השו"ע וכתב

לאכלו  יכול אם גם היא התינוק של דגן כזית אכילת ששיעור

וישר  שטוב ס"ב) (שם עוד וכתב דייסה. כגון בישול, ידי על רק

תינוק  מצואת אפילו לגמרי נקי שהוא במקום ולהתפלל לקרות

בנקל. הדבר אפשר אם יומו, בן

ז: זרקה הלכה שאם עד מכחרס יותר יבשה היתה ואם
כנגדה. לקרות ומותר כעפר היא הרי פב תתפרר, (סי' ובשו"ע

והרמ"א  רע. ריח בה יהיה שלא בתנאי הוא זה שדין הוסיף ס"א)

גלילה  ידי על תתפרך הצואה אם שרק אומרים שיש מביא

שיש  (שם) הרב השולחן וכתב כעפר. נחשבת היא [ברגלו],

גלילה. ידי על נפרכת היא אם אלא לקרוא שלא כתב להחמיר

ואין  נקרשת שהצואה החורף שבימות ס"א), פב (סי' הרב השו"ע

שזהו  ומכיון ממנה, להרחיק יש האם להסתפק יש רע, ריח ממנה

להחמיר. יש דאורייתא ספק

כנגדן. לקרות אסור היד מרטבין היו ס"ב)אם פב (סי' והרמ"א

מנת  על טופח של בשיעור נרטבה אם שדווקא אומרים שיש כתב,

שנוגעת  אחר דבר להרטיב שתוכל כך כדי עד [שנרטבה להטפיח

דבריהם. על לסמוך ויש בו],

ח: של הלכה עד מהן מרחיק פניו כנגד היו אם יראה אבל א
מלוא אותן. של ההרחקה ששיעור מוסיף ס"א) עט (סי' ובשו"ע

ששיעור  מוסיף (שם) והרמ"א בלילה, אפילו הוא הראיה יכולת

(שם  הלכה הביאור וכתב רואה. שאינו בסומא אפילו אמור זה

של  ביום ראייתו כמלוא הוא בלילה ההרחקה ששיעור או), ד"ה

של  ראייתו כמלוא הוא סומא של ההרחקה ושיעור אדם, אותו

בינוני. אדם

ט: אחד הלכה בבית הצואה שאם פסק, ס"ב) עט (סי' השו"ע

שאין  בתנאי זהו אך שמע, קריאת לקרוא יכול אחר בבית והוא

rny z`ixw zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ממנו.ׁשווה  נמוך או גבוה במקום מונחים ואינם היה אם אבל, ֲֶָָָָ

בית]ׁשם נמּו[באותו אֹו טפחים עׂשרה מהן ּגבֹוּה מקֹום ְֲִֵֶַָָָָָָָ
טפחים עׂשרה רגלים,מהן המי או הצואה נמצאים יֹוׁשב ועליו ְֲִֵֵֶָָָ

הּמקֹום המקוםּבצד אותו ליד שמע וקֹורא- ׁשהרי קריאת , ְְֲֵֵֶַַָ

ּביניהן מקום נפסק לבין בו, שיושב המקום בין הפסק שיש מכיון - ְִֵֵֶַ
טפחים], עשרה של הגובה הבדל ידי [על ובלבד והּואהצואה - ְ

רע. ריח ל ֹו יּגיע ּכפהׁשּלא אם הפך וכן הּצֹואה - על ּכלי ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּלּו הרי ּבּבית, עּמֹו ׁשהן ּפי על אף רגלים, מימי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַאֹו

עּמהן. לקרֹות ּומּוּתר ְְִִִִֶָָּכקבּורין,
.È ּפי על אף זכּוכית, ׁשל מחיּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּוּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
אחת ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית שהמי נתן - ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָ

אחת, בפעם המוטלת כמות של בשיעור הם לקרֹות רגלים ְִָמּוּתר
אּמֹות. ארּבע ּבתֹו ְְִֶַַַָעּמהן

.‡È,הּגּוּמא על ּבסנּדלֹו עֹומד ּבגּוּמא, צֹואה ובכך היתה ְְְְֵַַַָָָָָָ

הצואה, את והּואמכסה ובלבד וקֹורא, נֹוגע - סנּדלֹו יהא ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַָֹ
ּביֹותר, מעּוטה צֹואה ּכנגּדֹו היתה הוא ּבּה. ּכמֹוושיעורה ְְְְְְֵֶָָָָָ

היתה  וקֹורא. ׁשּתתּכּסה, עד עבה רֹוק עליה רֹוקק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטיּפה,
צֹואה  ממשות נטיׁשת בו שאין צואה של לכלוך ּבׂשרֹו,- אֹועל ְְִַַָָ

מטּוּנפֹותשהיו  ממשות ידיו בו שאין צואה לכלוך עליהן שיש - ְָָָ

קטנן קינוח מ  מּפני ּכלל רע ריח להן היה ולא הּכּסא, ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יביׁשתן שבידיו,אֹו הצואה לּהשל ׁשאין לפי לקרֹות מּוּתר ְְְִִֵֵֶָָָָ

היתה אם אבל הטבעת,ּבמקֹומּההצואה ריח. בפי על - אף ְְֲִִֵַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ונראת הֹואיל עֹומד, ּכׁשהּוא נראית ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָּפי
ׁשּצֹואה  מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח עד לקרֹות אסּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיֹוׁשב,
לֹו ׁשאסּור הֹורּו ּגאֹונים וכּמה רע. ריח לּה ויׁש היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלחה

מטּוּנפֹות ידיו היּו אם הכסא,לקרֹות לעׂשֹות.מבית ראּוי וכ ְְְֲִִַָָָָָָ

.·Èרע דבר ריח מחמת ל שמגיע עיּקר,ׁשּיׁש צואה ֹו כגון ִֵֵֶַַָ
הריח ממקומו מרחיקמגולה, ּפסק אם וקֹורא אּמֹות, ארּבע ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

הרע. הריח שנפסק בתנאי ּפסק עדיין ואם- מרחיק הריח,לא ְְִִַַָֹ
ׁשּפֹוסק מקֹום רעו הריח.עד מי ריח ּכגֹון עיּקר, לֹו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָ

מּלמּטה, רּוח מּמּנּו לקרות ׁשּיצא רוצה לצידו העומד וחבירו ְִִֶֶַַָָָ
הריהו  שמע, וקֹורא.קריאת הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַָָמרחיק

רעי ׁשל לצואה,ּגרף קיבול כלי קיבול ועביט- כלי מימי - ׁשל ְְְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאין  ּפי על אף ּכנגּדן ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים,

הּכּסא. ּכבית ׁשהן מּפני רע, ריח להן ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן

.‚Èפניו,עֹוברתה צֹואה ׁשטהכנגד ׁשהיתה צפה ּכגֹון על - ְְֶֶֶַָָָָָָ
חזיר, ּופי ּכנגּדּה, לקרֹות אסּור הּמים, שעלה ּפני לאחר גם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ
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את  ורואה הבתים בין פתוח הפתח שאם עוד וכתב רע. ריח

השו"ע  וכתב אסור. הרשב"א ולדעת מותר, הרא"ש לדעת הצואה,

ברשות  שהיא שכיון הראשונה, כסברא שהעיקר ס"ה) (שם הרב

זכוכית] למחיצת מעבר [הנמצאת בעששית כצואה היא הרי אחרת

ובביאור  האוסר. לדעת לחוש שטוב והוסיף כנגדה, לקרות שמותר

דדינא. ספיקא שזהו כתב אבל) ד"ה ס"ב (שם כפה הלכה אם וכן
ומותר  כקבורין אלו הרי וכו' רגלים מימי על  או הצואה על כלי

כנגדן. יש לקרות אם שאפילו ס"ד) פז (סי' הרב השו"ע וכתב

זה  הרי טפחים מג' פחות הוא אם הקרקע, ובין הכלי בין הפסק

גלוי  הכלי אם אולם 'לבוד', דין לו שיש משום כמכוסה נחשב

כנגדו. לקרות אסור טפחים, מג' פחות הגילוי אם אף מלמעלה,

י: מותר הלכה וכו' זכוכית של מחיצה הצואה ובין בינו היה
בצדה. מגיע לקרות שאם סק"ג) עו (סי' ברורה המשנה וכתב

לקרוא. אסור רע, ריח אודות אליו כתב ס"ב) עז (סי' הרב השו"ע

בשיעור  רטוב נהיה הבגד אם שאפילו בבגד, שנבלעו רגלים מי

אחר  דבר להרטיב הבגד [שיכול להטפיח' מנת על 'טופח של

לקרות  מותר ואז במים הבגד את להרטיב הוא יכול בו], הנוגע

בשבת. ינהג כיצד שם ועייין כנגדו.

יא  הגומא :הלכה על בסנדלו עומד בגומא, צואה היתה
בה. נוגע סנדלו יהיה שלא והוא ס"ב)וקורא, עו (סי' והשו"ע

וכתב  רע. ריח אליו מגיע שאין בתנאי לקרוא שמותר מוסיף

דבר  ובכל דווקא, לאו הוא ש'סנדלו' סק"ד) (שם ברורה המשנה

לכסותה. רוק יכול עליה רוקק וכו' מעוטה צואה כנגדו היתה
וקורא. שתתכסה עד שהדבר עבה מוסיף ס"ו) עו (סי' והשו"ע

מכוסה. עדיין והצואה נימוח, טרם שהרוק בזמן רק או מועיל
גאונים  וכמה וכו' לקרות מותר וכו' הכסא מבית מטונפות ידיו

לעשות. ראוי וכך וכו', לקרות לו שאסור הרב הורו והשו"ע

(שם  ברורה המשנה אולם הראשונה. כדעה פסק ס"ה) עו (סי'

ידיו, שיטול עד לקרוא אסור בעצמו אדם שאותו מחלק, סק"י)

לידו. לקרוא רשאי אחר אדם פסק,ורק ס"ד) עו (סי' השו"ע

בבית  ידיו שהכניס או בבגדיו, ומכוסה בשרו על צואה 'היתה

ויש  לקרות מתירים יש רע, ריח מריח ואינו חור דרך הכסא

אלא  בשרו על בצואה המתיר התיר שלא אומרים ויש אוסרים,

כדברי  לעשות ונכון וכו'. מלבוש בלא מאליה נכסה שהיא במקום

יש  הדחק שבשעת יד) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב המחמיר'.

המתירים. דברי על הואיל לסמוך וכו' במקומה היתה אם אבל
לקרות. אסור יושב כשהוא עו ונראית (סי' הרב השו"ע ומוסיף

העומד  אחר אדם אבל לקרוא, אסור אדם אותו שדווקא ס"ו)

בבגדיו. מכוסה כשהוא לקרוא מותר לצידו

יב: וקורא הלכה אמות ארבע מרחיק עיקר לו שיש רע ריח
הרוח. פסק אמות אם ארבע שמרחיק פסק ס"א) עט (סי' ובשו"ע

הריח. שפסק המקום קריאת מן לקרות אסור וכו' רעי של גרף
כלום. בהן שאין פי על ואף כנגדן ס"א)שמע פז (סי' ובשו"ע

נקיים, שהם מועיל לא מעץ או מחרס והעביט הגרף שאם מחלק,

לקרות  יכול מצופה, חרס או זכוכית של או מתכת של הם ואם

נקיים. הם אם השו"ע כנגדם הגרף כתב שאם ס"ב) פז (סי' הרב

[מים  שופכין לקבלת כגון נוספים, לתשמישים מיוחדים והעביט

ריח. בהם ואין נקיים הם אם כנגדם לקרות מותר משומשים],

יג: עד הלכה וכו' כנגדה לקרות אסור וכו' עוברת צואה
אמות. ארבע ממנו שאם שיעברו ס"ג) עו (סי' הרב השו"ע וכתב

להפסיק  צריך לשמאל] מימין מלפניו שעוברת [כגון לצדדיו היא

צריך  לפניו, עוברת היא ואם אמות, ארבע פניו מכנגד שתעבור עד



צט rny z`ixw zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ו  צֹואה כן הּמרחץ, ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא הּטּנֹופת, במקֹום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

רגלים מי שאינ אֹו הכסא,אף לבית מיועד אסּור.ו ְִֵַַָ

חֹול‰. ׁשל קדושה,ּדברים בהם שאין לאמרן- אפילו מּוּתר ְְְִֶָָָָ

הּכּנּויין וכן הּכּסא. ּבבית הּקֹודׁש ה'ּבלׁשֹון ּכגֹון של , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ
הּכּסא. ּבבית לאמרן מּוּתר ּבהן, וכּיֹוצא ו'נאמן' ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'רחּום'

נמחקין ׁשאין הּׁשמֹות והן המיּוחדין הּׁשמֹות שאם אבל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אדני, הויה', 'שם שמות: שבעה [והם למוחקם אסור בספר נכתבו

צבאות], שדי, אהיה, אלהים, אלוה, ּבבית אל, להזּכירן ְְְִֵַָָאסּור

ישן,הּכּסא ובין חדש נזּדּמן בין ואם הּיׁשן. הּמרחץ ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חבירו להפריׁשלֹו את למנוע האסּור - הּמרחץ מּדבר ּבבית ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

מפריׁש הּכּסא, ּבבית מונע,אֹו ּבלׁשֹון באמירה ואפיּלּו- ְְְֲִִִִֵֵַַַ

קֹודׁש ּובעניני הקודש הּקֹודׁש בלשון אפילו לו להורות שיכול - ְְְִֵֶֶַ

וכך'. כך לעשות 'אסור

.Â ו האדם, ׁשּיׁשכן צֹואת ּבזמן וחזירים ּכלבים צֹואת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

עֹורֹות  [על ּבתֹוכן העורות גבי על מונחת שהצואה בשעה כלומר - ְָ

אותם], לעבד אסּור מנת אּלּו, ּכגֹון רע ׁשריחּה צֹואה ְְֵֵֶַָָָָוכל
מי  אבל אדם. רגלי מי ּכנגד וכן ּכנגּדן, ׁשמע קרּית ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלקרֹות

ּכנגּדן. קֹוראין ּבהמה, לאכֹולרגלי יכֹול ׁשאינֹו שיעור קטן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

שעורה,ּדגןשל ּכזית [חיטה, המינים מחמשת מאחד העשויה פת - ְִַָָ

ושיפון] שועל שיבולת ׁשּיאכלכוסמת, שבו ּבכדי הזמן במשך - ְִֵֶַֹ

של הּגדֹולאוכל  ּבציםשיעור זה ּדגן,של ּכׁשלׁש זמן שמשך ְִֵַָָָָֹ

פרס', אכילת 'כדי מּמי נקרא ולא מּצֹואתֹו, לא מרחיקין ְְִִִִֵֵַָֹֹאין

ְַָרגליו.

.Ê ואם ּכנגּדּה. לקרֹות אסּור ּכחרס, יבׁשה צֹואה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָהיתה

עד מּכחרס יתר יבׁשה ּתתּפרר היה ׁשאםכדי היתה זרקּה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכות, לכמה הנפילה מחמת מתפוררת הצואה היתה היא - ֲִֵהרי

ּכנגּדּה. לקרֹות ּומּוּתר ּבּקרקע,ּכעפר, ׁשּנבלעּו רגלים מי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּיד מרּטבין היּו יד אם בהם תיגע שאם בשיעור לחים שהיו - ְְִִַַָָ

מּוּתר תירטב, הּיד, מרּטבין אין ואם ּכנגּדן, לקרֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָאסּור

כנגדן. לקרות

.Áירחיק יקרא האדם ּכּמה ּכ ואחר רגלים ּומימי מּצֹואה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

לקרוא, לו מותר יהיה אמּורים - ּדברים ּבּמה אּמֹות. ְְֲִִֶַַַַָארּבע

מכך], יותר [ולא אמות ארבע להרחיק ׁשהם שצריך ְִֵֶַּבזמן
מהן  מרחיק ּפניו, ּכנגד היּו אם אבל מּצדדיו, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּלאחריו

יקרא. ּכ ואחר אֹותן, יראה ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַָָָֹעד

.Ëאמּורים ּדברים הצואה ּבּמה מן אמות ארבע להרחיק שצריך ְֲִִֶַָ

שמע, קריאת לקרוא מותר כך ואחר רגלים עּמהן ומי ְִֶֶָָָּבׁשהיה

בבית ּבּבית רגלים והמי הצואה עם נמצא שהקורא באופן ּבמקֹום - ְִַַָ
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ה: בבית הלכה הקודש בלשון לאמרן מותר חול של דברים
הוא הכסא. חסידות שמידת כתב, ס"ב) פה (סי' הרב והשו"ע

הכסא.להחמיר. בבית לדבר שאסור כתב, ס "ב) ג (סי' הרמ"א

אפשר  גדול, לצורך זה שאם כתב, סק"ד) (שם ברורה והמשנה

אפילו  שנפנה, בשעה אבל נפנה, שלא זמן כל לדבר שמותר

אסור. גדול לאמרן.לצורך מותר וכו' רחום כגון  הכינוים וכן
'רחום' לומר שההיתר יא), ס"ק פה (סי' ברורה המשנה ומביא

עליך' ירחם 'הרחום לחבירו יאמר לא אך אדם, כלפי רק הוא

להקב"ה]. כוונתו זה באופן מדבר [שהרי להפריש לו נזדמן ואם
מפריש. וכו' המרחץ בבית ס"ד)האסור פה (סי' הרב והשו"ע

שם  להרהר מותר אסורים, הרהורים בלבו נכנס שאם מוסיף,

כדי תורה, זה.בדברי מאיסור עצמו את להפריש

ו: וכו'הלכה עורות בתוכן שיש בזמן וחזירים כלבים צואת
כנגדן. שמע קרית לקרות הוסיף אסור ס"ד) עט (סי' ובשו"ע

שאין  ועוף חיה בהמה צואת כשאר דינם בעורות, הצואה אין שאם

רע  ריח בהם יש ואם רע, ריח בהם אין אם מהם להרחיק צריך

מצואת  ההרחקה שיעור מבואר ח הלכה [ולהלן אדם כצואת דינם

אינו  רע, ריח בהם יש שאם כתב ס"ח) (שם הרב ובשו"ע אדם].

הריח. שכלה מקום עד אלא מרחיק

שמע  קרית לקרות אסור אלו כגון רע שריחה צואה וכל
לאחר כנגדן. הרכה החמור שצואת פסק ס"ה) עט (סי' ובשו"ע

כצואת  דינן מסרחת, ונבלה ונמיה חתול וצואת הדרך, מן שבא

לא אדם. מרחיקין אין וכו' דגן כזית לאכול יכול שאינו קטן
רגליו. ממי ולא ס"א)מצואתו פא (סי' הרב השו"ע וכתב

לאכלו  יכול אם גם היא התינוק של דגן כזית אכילת ששיעור

וישר  שטוב ס"ב) (שם עוד וכתב דייסה. כגון בישול, ידי על רק

תינוק  מצואת אפילו לגמרי נקי שהוא במקום ולהתפלל לקרות

בנקל. הדבר אפשר אם יומו, בן

ז: זרקה הלכה שאם עד מכחרס יותר יבשה היתה ואם
כנגדה. לקרות ומותר כעפר היא הרי פב תתפרר, (סי' ובשו"ע

והרמ"א  רע. ריח בה יהיה שלא בתנאי הוא זה שדין הוסיף ס"א)

גלילה  ידי על תתפרך הצואה אם שרק אומרים שיש מביא

שיש  (שם) הרב השולחן וכתב כעפר. נחשבת היא [ברגלו],

גלילה. ידי על נפרכת היא אם אלא לקרוא שלא כתב להחמיר

ואין  נקרשת שהצואה החורף שבימות ס"א), פב (סי' הרב השו"ע

שזהו  ומכיון ממנה, להרחיק יש האם להסתפק יש רע, ריח ממנה

להחמיר. יש דאורייתא ספק

כנגדן. לקרות אסור היד מרטבין היו ס"ב)אם פב (סי' והרמ"א

מנת  על טופח של בשיעור נרטבה אם שדווקא אומרים שיש כתב,

שנוגעת  אחר דבר להרטיב שתוכל כך כדי עד [שנרטבה להטפיח

דבריהם. על לסמוך ויש בו],

ח: של הלכה עד מהן מרחיק פניו כנגד היו אם יראה אבל א
מלוא אותן. של ההרחקה ששיעור מוסיף ס"א) עט (סי' ובשו"ע

ששיעור  מוסיף (שם) והרמ"א בלילה, אפילו הוא הראיה יכולת

(שם  הלכה הביאור וכתב רואה. שאינו בסומא אפילו אמור זה

של  ביום ראייתו כמלוא הוא בלילה ההרחקה ששיעור או), ד"ה

של  ראייתו כמלוא הוא סומא של ההרחקה ושיעור אדם, אותו

בינוני. אדם

ט: אחד הלכה בבית הצואה שאם פסק, ס"ב) עט (סי' השו"ע

שאין  בתנאי זהו אך שמע, קריאת לקרוא יכול אחר בבית והוא
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ממנו.ׁשווה  נמוך או גבוה במקום מונחים ואינם היה אם אבל, ֲֶָָָָ

בית]ׁשם נמּו[באותו אֹו טפחים עׂשרה מהן ּגבֹוּה מקֹום ְֲִֵֶַָָָָָָָ
טפחים עׂשרה רגלים,מהן המי או הצואה נמצאים יֹוׁשב ועליו ְֲִֵֵֶָָָ

הּמקֹום המקוםּבצד אותו ליד שמע וקֹורא- ׁשהרי קריאת , ְְֲֵֵֶַַָ

ּביניהן מקום נפסק לבין בו, שיושב המקום בין הפסק שיש מכיון - ְִֵֵֶַ
טפחים], עשרה של הגובה הבדל ידי [על ובלבד והּואהצואה - ְ

רע. ריח ל ֹו יּגיע ּכפהׁשּלא אם הפך וכן הּצֹואה - על ּכלי ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אּלּו הרי ּבּבית, עּמֹו ׁשהן ּפי על אף רגלים, מימי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַאֹו

עּמהן. לקרֹות ּומּוּתר ְְִִִִֶָָּכקבּורין,
.È ּפי על אף זכּוכית, ׁשל מחיּצה הּצֹואה ּובין ּבינֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיה

ּבצּדּה. לקרֹות מּוּתר הּזכּוכית, מאחֹורי אֹותּה רֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
אחת ּפעם ׁשל רגלים מי לתֹו מים רביעית שהמי נתן - ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָ

אחת, בפעם המוטלת כמות של בשיעור הם לקרֹות רגלים ְִָמּוּתר
אּמֹות. ארּבע ּבתֹו ְְִֶַַַָעּמהן

.‡È,הּגּוּמא על ּבסנּדלֹו עֹומד ּבגּוּמא, צֹואה ובכך היתה ְְְְֵַַַָָָָָָ

הצואה, את והּואמכסה ובלבד וקֹורא, נֹוגע - סנּדלֹו יהא ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַָֹ
ּביֹותר, מעּוטה צֹואה ּכנגּדֹו היתה הוא ּבּה. ּכמֹוושיעורה ְְְְְְֵֶָָָָָ

היתה  וקֹורא. ׁשּתתּכּסה, עד עבה רֹוק עליה רֹוקק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטיּפה,
צֹואה  ממשות נטיׁשת בו שאין צואה של לכלוך ּבׂשרֹו,- אֹועל ְְִַַָָ

מטּוּנפֹותשהיו  ממשות ידיו בו שאין צואה לכלוך עליהן שיש - ְָָָ

קטנן קינוח מ  מּפני ּכלל רע ריח להן היה ולא הּכּסא, ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
יביׁשתן שבידיו,אֹו הצואה לּהשל ׁשאין לפי לקרֹות מּוּתר ְְְִִֵֵֶָָָָ

היתה אם אבל הטבעת,ּבמקֹומּההצואה ריח. בפי על - אף ְְֲִִֵַַַָָָָ
ּכׁשהּוא  ונראת הֹואיל עֹומד, ּכׁשהּוא נראית ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָּפי
ׁשּצֹואה  מּפני יפה, יפה ׁשּיקּנח עד לקרֹות אסּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיֹוׁשב,
לֹו ׁשאסּור הֹורּו ּגאֹונים וכּמה רע. ריח לּה ויׁש היא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלחה

מטּוּנפֹות ידיו היּו אם הכסא,לקרֹות לעׂשֹות.מבית ראּוי וכ ְְְֲִִַָָָָָָ

.·Èרע דבר ריח מחמת ל שמגיע עיּקר,ׁשּיׁש צואה ֹו כגון ִֵֵֶַַָ
הריח ממקומו מרחיקמגולה, ּפסק אם וקֹורא אּמֹות, ארּבע ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

הרע. הריח שנפסק בתנאי ּפסק עדיין ואם- מרחיק הריח,לא ְְִִַַָֹ
ׁשּפֹוסק מקֹום רעו הריח.עד מי ריח ּכגֹון עיּקר, לֹו ׁשאין ְְִִֵֵֶֶַָָ

מּלמּטה, רּוח מּמּנּו לקרות ׁשּיצא רוצה לצידו העומד וחבירו ְִִֶֶַַָָָ
הריהו  שמע, וקֹורא.קריאת הרּוח, ׁשּתכלה מקֹום עד ְְְִִֵֶֶַַַָָמרחיק

רעי ׁשל לצואה,ּגרף קיבול כלי קיבול ועביט- כלי מימי - ׁשל ְְְִִֵֵֶֶָָ
ׁשאין  ּפי על אף ּכנגּדן ׁשמע קרּית לקרֹות אסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָרגלים,

הּכּסא. ּכבית ׁשהן מּפני רע, ריח להן ואין ּכלּום ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבהן

.‚Èפניו,עֹוברתה צֹואה ׁשטהכנגד ׁשהיתה צפה ּכגֹון על - ְְֶֶֶַָָָָָָ
חזיר, ּופי ּכנגּדּה, לקרֹות אסּור הּמים, שעלה ּפני לאחר גם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ
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את  ורואה הבתים בין פתוח הפתח שאם עוד וכתב רע. ריח

השו"ע  וכתב אסור. הרשב"א ולדעת מותר, הרא"ש לדעת הצואה,

ברשות  שהיא שכיון הראשונה, כסברא שהעיקר ס"ה) (שם הרב

זכוכית] למחיצת מעבר [הנמצאת בעששית כצואה היא הרי אחרת

ובביאור  האוסר. לדעת לחוש שטוב והוסיף כנגדה, לקרות שמותר

דדינא. ספיקא שזהו כתב אבל) ד"ה ס"ב (שם כפה הלכה אם וכן
ומותר  כקבורין אלו הרי וכו' רגלים מימי על  או הצואה על כלי

כנגדן. יש לקרות אם שאפילו ס"ד) פז (סי' הרב השו"ע וכתב

זה  הרי טפחים מג' פחות הוא אם הקרקע, ובין הכלי בין הפסק

גלוי  הכלי אם אולם 'לבוד', דין לו שיש משום כמכוסה נחשב

כנגדו. לקרות אסור טפחים, מג' פחות הגילוי אם אף מלמעלה,

י: מותר הלכה וכו' זכוכית של מחיצה הצואה ובין בינו היה
בצדה. מגיע לקרות שאם סק"ג) עו (סי' ברורה המשנה וכתב

לקרוא. אסור רע, ריח אודות אליו כתב ס"ב) עז (סי' הרב השו"ע

בשיעור  רטוב נהיה הבגד אם שאפילו בבגד, שנבלעו רגלים מי

אחר  דבר להרטיב הבגד [שיכול להטפיח' מנת על 'טופח של

לקרות  מותר ואז במים הבגד את להרטיב הוא יכול בו], הנוגע

בשבת. ינהג כיצד שם ועייין כנגדו.

יא  הגומא :הלכה על בסנדלו עומד בגומא, צואה היתה
בה. נוגע סנדלו יהיה שלא והוא ס"ב)וקורא, עו (סי' והשו"ע

וכתב  רע. ריח אליו מגיע שאין בתנאי לקרוא שמותר מוסיף

דבר  ובכל דווקא, לאו הוא ש'סנדלו' סק"ד) (שם ברורה המשנה

לכסותה. רוק יכול עליה רוקק וכו' מעוטה צואה כנגדו היתה
וקורא. שתתכסה עד שהדבר עבה מוסיף ס"ו) עו (סי' והשו"ע

מכוסה. עדיין והצואה נימוח, טרם שהרוק בזמן רק או מועיל
גאונים  וכמה וכו' לקרות מותר וכו' הכסא מבית מטונפות ידיו

לעשות. ראוי וכך וכו', לקרות לו שאסור הרב הורו והשו"ע

(שם  ברורה המשנה אולם הראשונה. כדעה פסק ס"ה) עו (סי'

ידיו, שיטול עד לקרוא אסור בעצמו אדם שאותו מחלק, סק"י)

לידו. לקרוא רשאי אחר אדם פסק,ורק ס"ד) עו (סי' השו"ע

בבית  ידיו שהכניס או בבגדיו, ומכוסה בשרו על צואה 'היתה

ויש  לקרות מתירים יש רע, ריח מריח ואינו חור דרך הכסא

אלא  בשרו על בצואה המתיר התיר שלא אומרים ויש אוסרים,

כדברי  לעשות ונכון וכו'. מלבוש בלא מאליה נכסה שהיא במקום

יש  הדחק שבשעת יד) ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב המחמיר'.

המתירים. דברי על הואיל לסמוך וכו' במקומה היתה אם אבל
לקרות. אסור יושב כשהוא עו ונראית (סי' הרב השו"ע ומוסיף

העומד  אחר אדם אבל לקרוא, אסור אדם אותו שדווקא ס"ו)

בבגדיו. מכוסה כשהוא לקרוא מותר לצידו

יב: וקורא הלכה אמות ארבע מרחיק עיקר לו שיש רע ריח
הרוח. פסק אמות אם ארבע שמרחיק פסק ס"א) עט (סי' ובשו"ע

הריח. שפסק המקום קריאת מן לקרות אסור וכו' רעי של גרף
כלום. בהן שאין פי על ואף כנגדן ס"א)שמע פז (סי' ובשו"ע

נקיים, שהם מועיל לא מעץ או מחרס והעביט הגרף שאם מחלק,

לקרות  יכול מצופה, חרס או זכוכית של או מתכת של הם ואם

נקיים. הם אם השו"ע כנגדם הגרף כתב שאם ס"ב) פז (סי' הרב

[מים  שופכין לקבלת כגון נוספים, לתשמישים מיוחדים והעביט

ריח. בהם ואין נקיים הם אם כנגדם לקרות מותר משומשים],

יג: עד הלכה וכו' כנגדה לקרות אסור וכו' עוברת צואה
אמות. ארבע ממנו שאם שיעברו ס"ג) עו (סי' הרב השו"ע וכתב

להפסיק  צריך לשמאל] מימין מלפניו שעוברת [כגון לצדדיו היא

צריך  לפניו, עוברת היא ואם אמות, ארבע פניו מכנגד שתעבור עד
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דינו  הנהר, עד מן ּכנגּדן לקרֹות ואסּור עֹוברת. ְְְְְִֶֶֶַָָָּכצֹואה
שיתרחקו ׁשּיעברּו אּמֹות.- ארּבע מּמּנּו ְְִֶֶַַַַַ

.„Èקֹורא שמע היה הּטּנֹופת קריאת למקֹום מקום והּגיע - ְְִִִִֵֶַַָָ
רגלים, מי או צואה כגון טינוף דבר בו ּפיו שיש על ידיו יּניח ִִַַַָָֹלא

הדיבור ויקרא בין לחצוץ מועילה הפה על הידים הנחת אין כלומר - ְְִָ
יפסיקלצואה, הקריאה אּלא מקֹום את מאֹותֹו ׁשּיעבֹור עד ְֲִֵֶֶַַַָָ

טינופת. בו הּקֹוראשיש שמע וכן רּוח קריאת מּמּנּו ׁשּיצאת ְִֵֵֶֶַַָָ
ּבאׁשּה ׁשּיכלה עד יפסיק הרע,מּלמּטה, ריחה וחֹוזר - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

וכן בעוסק לקריאתֹו. ּתֹורההדין רוח ּבדברי ממנו ויצאת ְְְְִִִֵֵָָ
אם  אולם הריח. שיכלה עד מפסיק מחבירֹו,מלמטה, רּוח ֲֵֵַָָיצאת

לּה ׁשּמפסיק ּפי על הרוח]אף [של מחמתה ׁשמע,- קרּית ְְְִִִֶַַַַַָ
הריח, שיכלה עד לקרוא ממשיך מפסיקואינו ּדברי מחמתה אינֹו ְְִִֵֵַ
.ּתֹורה  ָ

.ÂËׁשמע קרּית קֹורא שמע היה קריאת לקרות עומד היה - ְְִֵַַָָ
אין  אֹו רגלים מי אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבּבית,

קֹורא היה לקרֹות. מּוּתר זה הרי לקרות ׁשם, עומד ּבאׁשּפה - ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
שם, לנקביהם להפנות הבריות ׁשם ודרך יׁש אם לֹו ְְִִֵֵַָונסּתּפק

ׁשּיבּדֹוק, עד יקרא לא ׁשם, אין אֹו ׁשחזקת משום צֹואה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּטּנֹופת מקֹום ׁשהיא רגלים.האׁשּפה מי או צואה שם שיש - ְְִִֶֶַַָָ
רגלים מי ספק זה,אבל במקום רגלים מי יש האם אפיּלּו- ְְֲֲִִֵֵַַָ

לקרֹות. מּוּתר ְְִַָָָּבאׁשּפה,
.ÊË עד רגלים ּומימי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

ּפניו ׁשּיחזיר עד הערוה ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ -ׁשּירחיק, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אחר. לצד ערותן.יסובבם ּכנגד יקרא לא קטן אֹו ּגֹוי ְְְֲִִֶֶֶָָָָָֹאפיּלּו

מפסקת זכּוכית ׁשל מחיּצה היתה הערוה,ואפיּלּו לבין בינו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּיחזיר עד לקרֹות אסּור הערוה, את רֹואה והּוא -הֹואיל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּפניו.יסובב  האּׁשה את ּגּוף שבה וכל המגולים מקומות בין -] ְִֶָָָָָ
כ  דינו המכוסים] מקומות ּבגּוף ובין יסּתּכל לא לפיכ ְְְְִִֵֶַָָֹערוה,

אלו האּׁשה מקומות אם בכל אׁשּתֹו, אפיּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶָָ
מּגּופּה טפח מגּוּלה מכוסה היה להיות שדרכו יקרא במקום לא ְְִִֶֶַָָָָֹ

מסתכל.ּכנגּדֹו אינו אם אפילו ְְֶ
.ÊÈלקרֹות אסּור ׁשהּוא שמע ּוכׁשם ערות קריאת ּכנגד ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ערותֹו ּכנגד לקרֹות אסּור הּוא ּכ אם אחרים, אף המגולה ְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
ולפיכך  אותה, רואה ׁשּיכּסה אינו עד ערֹום ּכׁשהּוא יקרא ְְְִֶֶֶַַָָֹלא

שבקדושה.ערותֹו, דברים ולומר לברך לו אסור ערום שהוא אדם כי ְֶָ
ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה ארוגהיתה מׂשער מתניו - על ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ
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שיש  מביא סק"ז) (שם ברורה והמשנה ראייתו. כמלוא להרחיק
אלא  אחד במקום מונחת אינה שהצואה שמכיון וסוברים חולקים

אם  אפילו הריח שכלה ממקום אמות ד' בהרחקת די עוברת, היא
הביא  דיעבד, ולענין לכתחילה. להחמיר שיש וכתב לפניו. היא
ברכותיה. בלי שמע, קריאת את ויקרא שיחזור מגדים הפרי בשם

יד: יפסיק הלכה וכו' הטנופת למקום והגיע קורא היה
מקום. מאותו שיעבור הוסיף,עד ס"א) פה (סי' ובשו"ע

המטונף  למבוי כשיגיע לכן, קודם לקרוא התחיל אם שאפילו
לצידו  עובר הוא שאם סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב יפסיק.
המבוי  ואם אליו, שמגיע קודם אמות ד' יפסיק המבוי, של

כשרואהו. מיד יפסיק פסק,מלפניו, ס"א) פה (סי' בשו"ע
שהפסיק, מהיכן ויקרא יחזור המטונף מהמבוי יוצא הוא שכאשר
הקריאה. כל את לגמור כדי בו שיש זמן משך שהה אם אפילו
יחזור  כך, כדי עד שהה שאם אומרים שיש כתב (שם) והרמ"א

עיקר. וכן שמע, קריאת אינו לתחילת וכו' מחבירו רוח יצאת
תורה. דברי שאפילו מפסיק סי"א) עט (סי' הרב השו"ע וכתב

לצאת. צריך אינו אחר, למקום לצאת ויכול ביחיד לומד הוא אם

טו: שם הלכה יש אם לו ונסתפק בבית שמע קרית קורא היה
לקרות. מותר זה הרי וכו' רגלים מימי או המשנה צואה וכתב

לבדוק  צריך תינוקות, בבית מצויים שאם כג) ס"ק עו (סי' ברורה

הקריאה. צואה קודם מצא שאם ס"י) עו (סי' הרב השו"ע כתב
יש  כלבים, של או אדם של היא אם מסופק והוא באשפה או בבית
באותו  תינוקות יותר מצויים שאם מביניהם, המצוי אחר לילך

מותר. באשפה אפילו כלבים, יותר מצויים ואם אסור, מקום,

טז: ערותן.הלכה כנגד יקרא לא קטן או כותי והרמ"א אפילו
זמן  כל הקטן ערות כנגד לקרות מתירים שיש כתב, ס"ד) (שם
שנים, תשע בן שיהיה עד בקטן [דהיינו לביאה ראוי שאינו

עיקר  וכן כג)], ס"ק (מ"ב שנים שלש בת שתהיה עד ובקטנה

אפילו  שזהו האוסרים, בדעת כתב ס"ז) עה (סי' הרב [והשו"ע

יומו]. בן כנגדו בקטן ערוה היתה שאם פסק ס"ו) עה (סי' השו"ע

לקרות. מותר סומא שהוא או בלילה, שהוא או עיניו, את ועצם

ויש  אלו, באופנים לקרות שאסור כתב ס"ט) (שם הרב ובשו"ע

שנחלקו  שמבאר שם [ועיין הראשונה כסברא והעיקר מתירין,

דבר']. ערות בך יראה 'ולא הפסוק מחיצה בפירוש היתה ואפילו
לקרות. אסור וכו' מפסקת זכוכית (סי'של הרב השו"ע ומוסיף

מחיצת  דרך אותה ורואה אחר בבית הערוה אם שאפילו ס"ח) עה

כנגדה. לקרות אסור שבחלון, בגוף הזכוכית יסתכל לא לפיכך
קורא. כשהוא שיש האשה כתב ס"א) עה (סי' הרב ובשו"ע

ויש  בעלמא, בראיה אפילו מגולה טפח כנגד לקרוא שאוסרים

המקילים  דברי על לסמוך ויש מותר, בעלמא שבראיה סוברים

אחר. בענין אפשר טפח כשאי מגולה היה אם אשתו אפילו
כנגדו. יקרא לא בין מגופה חילק לא ס"א) עה (סי' בשו"ע

הוא  כנגדן לקרות האיסור שבשתיהן וכתב אחרת, לאשה אשתו

אומרים  שיש כתב (שם) והרמ"א מגולה, טפח של בשיעור

ובשו"ע  כנגדו. לקרות אסור מטפח פחות אפילו אחרת שבאשה

עיקר'. דבריהם 'ואין כך על כתב (שם) א הרב טפח לעניין יסור

וכף  טפח)] ד"ה ס"א עה (סי' הלכה ביאור עיין בקטנה, מגולה

סק"ח). טז סי' (או"ח איש וחזון סק"י) (שם החיים

יז: גופו הלכה ששאר פי על אף מתניו, על וכו' חגורה היתה
לקרות. לו מותר כב)ערום, ס"ק עד (סי' ברורה המשנה וכתב

הדחק. במקום רק הוא הקריאה עקבו שהיתר יהא שלא והוא
בערותו. בשאר נוגע הדין שהוא מוסיף ס"ה) עד (סי' ובשו"ע

קריאת  בשעת חבירו בערות או בערותו שיגעו שאסור אבריו,

לבו שמע. מתחת בטליתו חוצץ ערום, והוא בטליתו ישן היה
ישן וקורא. אם הדין שהוא סק"א) עד (סי' ברורה המשנה וכתב

rny z`ixw zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ערותו, את לֹוומכסה מּוּתר ערֹום, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על ְִֶַַָָָאף
והּוא ובלבדלקרֹות, היה - ּבערותֹו. נֹוגע עקבֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבטּליתֹו עליון יׁשן בבגד מכוסה שוכב היה חֹוצץ - ערֹום, והּוא ְְִֵֵַָָ

לגופוּבטּליתֹו מהדקה וקֹורא- לּבֹו, שמע.מּתחת אבל קריאת ְְֲִִִֵַַַָ
יחֹוץ הטלית לא ידי ׁשּלּבֹותחת מ על מּפני ויקרא, ּצּוארֹו ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הערוה את לערוה,רֹואה לבו בין חציצה שאין ּכמי - ונמצא ְְְְִִֶֶֶָָָ
חגֹור ּבלא את ׁשּקרא שמכסה חגורה בלא שקורא ערום כאדם - ְֲֶָָֹ

מתניו.

.ÁÈאחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו השוכבים ׁשנים אנשים שני - ְְְִִִֵֶַַַַָ
אחד, עליון בגד תחת ומתכסים בגדיהם בלא זה לצד אחד זה ֶָָּכל

לקר ֹות אסּור שמע,מהן לּבֹוקריאת מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לערותו, לבו בין ּביניהןוחוצץ מפסקת טּלית ׁשּתהא בינו עד - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

רעהו  יּגיעלבין ׁשּלא יגע]ּכדי זהאיש ּבׂשר[- ּבבׂשר -זה ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹ
רעהו  של אׁשּתֹובבשרו עם יׁשן היה ואם ּולמּטה. ְְְְִִִִֵַָָָָָָמּמתניו

הּקטּנים ּביתֹו ּובני ּבניו תחתאֹו ומכוסים בגדיהם טלית בלא ְְִֵֵַַָָ
מהןאחת, מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן לו הרי גורמים ואינם - ְְְֲִֵֵֵֶַָ

מחזירלהרהר. ּבהן, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על אף מסובב לפיכ - ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
וקֹורא לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ שמע.ּפניו, קריאת ְְִִֵֵַַָָ

.ËÈ הן אימתי נחשבים עד ביתו] ובני  זה [בניו לענין קטּנים ְְְִִֵֵֶַַַָָ
שמע, קריאת לקרוא מותר בשר בקרוב עמהם ׁשּיהיה שהישן ְִֶֶַעד

והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ּבת תהא הּזכר ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה הישן אחת אביהם אלו, לׁשנים ומשהגיעו ְְְִֵֶֶַַָָָָ

שמע, קריאת לקרוא אסור בשר  בקירוב זה והּואעמהם ואיסור - ְ
בתנאי  ּתבניתםהוא גופם ׁשּיהיה תואר ּגדֹולים - ּכתבנית ְְְְְִִִִֶֶַַָ

הפסוק ז)כלשון טז, וכו'(יחזקאל ותגדלי נכֹונּו'ותרבי ִַָָׁשדים
צּמח' גדלות],ּוׂשער סימני משיביאו ּכ[כלומר, [שהגיעו ואחר ְְִֵֵַַַָָ

נכונו'] 'שדים ּביניהן.לכלל טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

צּמח', ּוׂשער נכֹונּו 'ׁשדים היּו לא עדיין אם קֹורא אבל ְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּבן  הּזכר ׁשּיהיה עד הפסק, צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעּמהן
עׂשרה  ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

אחד, ויֹום לא ׁשנה עדיין אם גם אלו, שנים לכלל ומשהגיעו ְֶָָָ
אלא  בשר, בקירוב עמהם ישן כשהוא יקרא לא גדלות, סימני הביאו

בגד  ביניהם מפסיק כן .אם

ד  ¤¤ּפרק
ועבדים‡. שנה,ּוקטּניםכנענים נׁשים, עשרה שלש מבני פחות ְֲִִִַַָָ

חינוך, לגיל שהגיעו ׁשמע.אף מּקרּית האבות ּומלּמדין ּפטּורים ְְְְְִִִִַַַ
ּבעֹונתּה אֹותּה לקרֹות הּקטּנים 'חינוך את מדין היא זו [ומצוה ְְְִִֶַַָָָ

שמע ּומברכיןקטנים'] קריאת ּכדי ברכות ּולאחריה, לפניה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ּבמצֹות. מצוה לחּנכן ּבדבר ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּמצֹות ודעתו מּכל המצות מן אחת במצוה שעוסק אדם כלומר - ְִִַָ
בה, ּבתּולה,טרודה ׁשּנׂשא חתן לפיכ ׁשמע, מּקרּית ְְְְִִִֶַַָָָָָָָּפטּור

ורביה, פריה במצות עוסק עדשהוא ׁשמע מּקרּית לאחר ּפטּור ְְִִַַַָ
ּפנּויה, ּדעּתֹו ׁשאין לפי עליה, שחושש ׁשּיבֹוא ׁשּמא משום ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לשאת לא נהגו [שבו רביעי מיום ְְְִִִָָָֹ
ׁשּבת,בתולה] מֹוצאי ּבעלעד אלו,ולא לילות חּייב בארבעה ְֵַַַַָָָָֹ

ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי והלאה,לקרֹות ראשון מיום כלומר - ְְִִֵֵַָָָ
ּדע ּתֹו נתקררה זהׁשהרי זמן משך ּגסלאחר רגיל ול ּבֹו ּבּה- ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

זו, טירדה ממנו ׁשועברה ּפי על ּבעל.עדיין אף ּלא ִֶַַַָֹ
עֹוסק ·. ׁשהּוא ּפי על אף הּבעּולה, את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל

הבתולה,ּבמצוה את נושא כמו ורביה פריה לקרֹות,של חּייב ְְְִִַָָ
ּדעּתֹו את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין מחמת הֹואיל טרוד ואינו ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבזה,המצוה. ּכּיֹוצא ּכל נישואין וכן כעין במצוה עוסק שהוא ְֵֵֶַָָ
שמע. בקריאת חייב בה, טרוד ואינו
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שום  לברך או תורה בדברי שאסור מכנסים, ללא עליון בבגד

למטה  או הלב, במקום הכתונת את בידיו שידביק עד ברכה

מליבו.

יח: מפסקת הלכה טלית שתהא עד וכו' לקרות אסור
את ביניהן. להוציא שצריכים סק"ד) עג (סי' ברורה המשנה וכתב

הערוה. את בעיניו לראות יוכל שלא כדי הטלית מתחת הראש

כנגד  פנים שוכבים שנים שאם כתב סק"א) עג (סי' ברורה המשנה

בזה, זה נוגעים אינם אם אפילו לחבירו, אחד קרובים והם פנים

טלית. הפסקת בלא לקרוא וכו'אסורים אשתו עם ישן היה ואם
וקורא. לבו מתחת וחוצץ פניו ס"ב)מחזיר עג (סי' ובשו"ע

שאוסר, מי שיש והוסיף לקרוא, שמותר זה, אופן אודות כתב

ברורה  ובמשנה ס"ב) (שם הרב בשו"ע ועיין לדבריו. לחוש ונכון

האשה. של פנים החזרת לענין סק"ה) (שם

א: שמע.הלכה מקריאת פטורים וכו' ועבדים והשו"ע נשים

מלכות  עול עליהם שיקבלו ללמדם שנכון הוסיף ס"א) ע (סי'

הראשון. הפסוק את לפחות שיקראו כתב, (שם) והרמ"א שמים,

יציאת  בזכירת חייבות שנשים כתב, ס"א) ע (סי' הרב בשו"ע

ברורה  ובמשנה גרמא. הזמן שלא עשה מצות שהיא מפני מצרים,

ובשם  מדרבנן, חייבות שהנשים סוברים שיש כתב סק"ב) (שם

פטורות. שהנשים הביא, אריה הקטנים השאגת את ומלמדים
בעונתה. את לקרותה לחנך שראוי פסק ס"ב) ע (סי' ובשו"ע

ברורה  במשנה וכתב שמע. לקריאת חינוך לגיל שהגיעו הקטנים

של  חריפותו [לפי שבע או שש כבן הוא החינוך שגיל סק"ו) (שם

עם  בזמנה, שמע קריאת לקרוא הוא, החינוך ואופן הקטן],

ולאחריה. שלפניה פמ"ה הברכות (ח"ב לציון אור בשו"ת וראה

להעירו. צריך אין ישן הקטן שאם שכתב, שנשא סי"ג) חתן
דעתו  שאין לפי עליה שיבא עד שמע מקריאת פטור בתולה

בזמן פנויה. רק אמור זה שדין פסק, ס"ג) ע (סי' ובשו"ע

מכוונים  אין אדם בני שאר שגם בדורותינו אבל הראשונים,

קורא. הבתולה את הנושא גם ס"ג)כראוי, ע (סי' הרב בשו"ע

כפי  החופה, בני וכל החתן פטורים המשתה שבשעת כתב,

וכתב  מחלוקת, בזה שם [שהביא ס"ו) לח (סי' לעיל שנתבאר

ס"ק  לח (סי' ברורה המשנה אמנם הפסיד]. לא זו כסברא שהמקל

סיעתו  וכל שהחתן המנהג שנתפשט האחרונים, בשם מביא כג)

השביעי. היום עד הראשון מהיום שמע קריאת קוראים



קי rny z`ixw zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

דינו  הנהר, עד מן ּכנגּדן לקרֹות ואסּור עֹוברת. ְְְְְִֶֶֶַָָָּכצֹואה
שיתרחקו ׁשּיעברּו אּמֹות.- ארּבע מּמּנּו ְְִֶֶַַַַַ

.„Èקֹורא שמע היה הּטּנֹופת קריאת למקֹום מקום והּגיע - ְְִִִִֵֶַַָָ
רגלים, מי או צואה כגון טינוף דבר בו ּפיו שיש על ידיו יּניח ִִַַַָָֹלא

הדיבור ויקרא בין לחצוץ מועילה הפה על הידים הנחת אין כלומר - ְְִָ
יפסיקלצואה, הקריאה אּלא מקֹום את מאֹותֹו ׁשּיעבֹור עד ְֲִֵֶֶַַַָָ

טינופת. בו הּקֹוראשיש שמע וכן רּוח קריאת מּמּנּו ׁשּיצאת ְִֵֵֶֶַַָָ
ּבאׁשּה ׁשּיכלה עד יפסיק הרע,מּלמּטה, ריחה וחֹוזר - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

וכן בעוסק לקריאתֹו. ּתֹורההדין רוח ּבדברי ממנו ויצאת ְְְְִִִֵֵָָ
אם  אולם הריח. שיכלה עד מפסיק מחבירֹו,מלמטה, רּוח ֲֵֵַָָיצאת

לּה ׁשּמפסיק ּפי על הרוח]אף [של מחמתה ׁשמע,- קרּית ְְְִִִֶַַַַַָ
הריח, שיכלה עד לקרוא ממשיך מפסיקואינו ּדברי מחמתה אינֹו ְְִִֵֵַ
.ּתֹורה  ָ

.ÂËׁשמע קרּית קֹורא שמע היה קריאת לקרות עומד היה - ְְִֵַַָָ
אין  אֹו רגלים מי אֹו צֹואה ׁשם יׁש אם לֹו ונסּתּפק ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבּבית,

קֹורא היה לקרֹות. מּוּתר זה הרי לקרות ׁשם, עומד ּבאׁשּפה - ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
שם, לנקביהם להפנות הבריות ׁשם ודרך יׁש אם לֹו ְְִִֵֵַָונסּתּפק

ׁשּיבּדֹוק, עד יקרא לא ׁשם, אין אֹו ׁשחזקת משום צֹואה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּטּנֹופת מקֹום ׁשהיא רגלים.האׁשּפה מי או צואה שם שיש - ְְִִֶֶַַָָ
רגלים מי ספק זה,אבל במקום רגלים מי יש האם אפיּלּו- ְְֲֲִִֵֵַַָ

לקרֹות. מּוּתר ְְִַָָָּבאׁשּפה,
.ÊË עד רגלים ּומימי צֹואה ּכנגד לקרֹות ׁשאסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשם

ּפניו ׁשּיחזיר עד הערוה ּכנגד לקרֹות אסּור ּכ -ׁשּירחיק, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אחר. לצד ערותן.יסובבם ּכנגד יקרא לא קטן אֹו ּגֹוי ְְְֲִִֶֶֶָָָָָֹאפיּלּו

מפסקת זכּוכית ׁשל מחיּצה היתה הערוה,ואפיּלּו לבין בינו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּיחזיר עד לקרֹות אסּור הערוה, את רֹואה והּוא -הֹואיל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּפניו.יסובב  האּׁשה את ּגּוף שבה וכל המגולים מקומות בין -] ְִֶָָָָָ
כ  דינו המכוסים] מקומות ּבגּוף ובין יסּתּכל לא לפיכ ְְְְִִֵֶַָָֹערוה,

אלו האּׁשה מקומות אם בכל אׁשּתֹו, אפיּלּו קֹורא; ּכׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶָָ
מּגּופּה טפח מגּוּלה מכוסה היה להיות שדרכו יקרא במקום לא ְְִִֶֶַָָָָֹ

מסתכל.ּכנגּדֹו אינו אם אפילו ְְֶ
.ÊÈלקרֹות אסּור ׁשהּוא שמע ּוכׁשם ערות קריאת ּכנגד ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

ערותֹו ּכנגד לקרֹות אסּור הּוא ּכ אם אחרים, אף המגולה ְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
ולפיכך  אותה, רואה ׁשּיכּסה אינו עד ערֹום ּכׁשהּוא יקרא ְְְִֶֶֶַַָָֹלא

שבקדושה.ערותֹו, דברים ולומר לברך לו אסור ערום שהוא אדם כי ְֶָ
ׂשק אֹו עֹור אֹו ּבגד ׁשל חגֹורה ארוגהיתה מׂשער מתניו - על ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ
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שיש  מביא סק"ז) (שם ברורה והמשנה ראייתו. כמלוא להרחיק
אלא  אחד במקום מונחת אינה שהצואה שמכיון וסוברים חולקים

אם  אפילו הריח שכלה ממקום אמות ד' בהרחקת די עוברת, היא
הביא  דיעבד, ולענין לכתחילה. להחמיר שיש וכתב לפניו. היא
ברכותיה. בלי שמע, קריאת את ויקרא שיחזור מגדים הפרי בשם

יד: יפסיק הלכה וכו' הטנופת למקום והגיע קורא היה
מקום. מאותו שיעבור הוסיף,עד ס"א) פה (סי' ובשו"ע

המטונף  למבוי כשיגיע לכן, קודם לקרוא התחיל אם שאפילו
לצידו  עובר הוא שאם סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב יפסיק.
המבוי  ואם אליו, שמגיע קודם אמות ד' יפסיק המבוי, של

כשרואהו. מיד יפסיק פסק,מלפניו, ס"א) פה (סי' בשו"ע
שהפסיק, מהיכן ויקרא יחזור המטונף מהמבוי יוצא הוא שכאשר
הקריאה. כל את לגמור כדי בו שיש זמן משך שהה אם אפילו
יחזור  כך, כדי עד שהה שאם אומרים שיש כתב (שם) והרמ"א

עיקר. וכן שמע, קריאת אינו לתחילת וכו' מחבירו רוח יצאת
תורה. דברי שאפילו מפסיק סי"א) עט (סי' הרב השו"ע וכתב

לצאת. צריך אינו אחר, למקום לצאת ויכול ביחיד לומד הוא אם

טו: שם הלכה יש אם לו ונסתפק בבית שמע קרית קורא היה
לקרות. מותר זה הרי וכו' רגלים מימי או המשנה צואה וכתב

לבדוק  צריך תינוקות, בבית מצויים שאם כג) ס"ק עו (סי' ברורה

הקריאה. צואה קודם מצא שאם ס"י) עו (סי' הרב השו"ע כתב
יש  כלבים, של או אדם של היא אם מסופק והוא באשפה או בבית
באותו  תינוקות יותר מצויים שאם מביניהם, המצוי אחר לילך

מותר. באשפה אפילו כלבים, יותר מצויים ואם אסור, מקום,

טז: ערותן.הלכה כנגד יקרא לא קטן או כותי והרמ"א אפילו
זמן  כל הקטן ערות כנגד לקרות מתירים שיש כתב, ס"ד) (שם
שנים, תשע בן שיהיה עד בקטן [דהיינו לביאה ראוי שאינו

עיקר  וכן כג)], ס"ק (מ"ב שנים שלש בת שתהיה עד ובקטנה

אפילו  שזהו האוסרים, בדעת כתב ס"ז) עה (סי' הרב [והשו"ע

יומו]. בן כנגדו בקטן ערוה היתה שאם פסק ס"ו) עה (סי' השו"ע

לקרות. מותר סומא שהוא או בלילה, שהוא או עיניו, את ועצם

ויש  אלו, באופנים לקרות שאסור כתב ס"ט) (שם הרב ובשו"ע

שנחלקו  שמבאר שם [ועיין הראשונה כסברא והעיקר מתירין,

דבר']. ערות בך יראה 'ולא הפסוק מחיצה בפירוש היתה ואפילו
לקרות. אסור וכו' מפסקת זכוכית (סי'של הרב השו"ע ומוסיף

מחיצת  דרך אותה ורואה אחר בבית הערוה אם שאפילו ס"ח) עה

כנגדה. לקרות אסור שבחלון, בגוף הזכוכית יסתכל לא לפיכך
קורא. כשהוא שיש האשה כתב ס"א) עה (סי' הרב ובשו"ע

ויש  בעלמא, בראיה אפילו מגולה טפח כנגד לקרוא שאוסרים

המקילים  דברי על לסמוך ויש מותר, בעלמא שבראיה סוברים

אחר. בענין אפשר טפח כשאי מגולה היה אם אשתו אפילו
כנגדו. יקרא לא בין מגופה חילק לא ס"א) עה (סי' בשו"ע

הוא  כנגדן לקרות האיסור שבשתיהן וכתב אחרת, לאשה אשתו

אומרים  שיש כתב (שם) והרמ"א מגולה, טפח של בשיעור

ובשו"ע  כנגדו. לקרות אסור מטפח פחות אפילו אחרת שבאשה

עיקר'. דבריהם 'ואין כך על כתב (שם) א הרב טפח לעניין יסור

וכף  טפח)] ד"ה ס"א עה (סי' הלכה ביאור עיין בקטנה, מגולה

סק"ח). טז סי' (או"ח איש וחזון סק"י) (שם החיים

יז: גופו הלכה ששאר פי על אף מתניו, על וכו' חגורה היתה
לקרות. לו מותר כב)ערום, ס"ק עד (סי' ברורה המשנה וכתב

הדחק. במקום רק הוא הקריאה עקבו שהיתר יהא שלא והוא
בערותו. בשאר נוגע הדין שהוא מוסיף ס"ה) עד (סי' ובשו"ע

קריאת  בשעת חבירו בערות או בערותו שיגעו שאסור אבריו,

לבו שמע. מתחת בטליתו חוצץ ערום, והוא בטליתו ישן היה
ישן וקורא. אם הדין שהוא סק"א) עד (סי' ברורה המשנה וכתב
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ערותו, את לֹוומכסה מּוּתר ערֹום, ּגּופֹו ׁשּׁשאר ּפי על ְִֶַַָָָאף
והּוא ובלבדלקרֹות, היה - ּבערותֹו. נֹוגע עקבֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבטּליתֹו עליון יׁשן בבגד מכוסה שוכב היה חֹוצץ - ערֹום, והּוא ְְִֵֵַָָ

לגופוּבטּליתֹו מהדקה וקֹורא- לּבֹו, שמע.מּתחת אבל קריאת ְְֲִִִֵַַַָ
יחֹוץ הטלית לא ידי ׁשּלּבֹותחת מ על מּפני ויקרא, ּצּוארֹו ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הערוה את לערוה,רֹואה לבו בין חציצה שאין ּכמי - ונמצא ְְְְִִֶֶֶָָָ
חגֹור ּבלא את ׁשּקרא שמכסה חגורה בלא שקורא ערום כאדם - ְֲֶָָֹ

מתניו.

.ÁÈאחת ּבטּלית יׁשנים ׁשהיּו השוכבים ׁשנים אנשים שני - ְְְִִִֵֶַַַַָ
אחד, עליון בגד תחת ומתכסים בגדיהם בלא זה לצד אחד זה ֶָָּכל

לקר ֹות אסּור שמע,מהן לּבֹוקריאת מּתחת ׁשּכּסה ּפי על אף ְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לערותו, לבו בין ּביניהןוחוצץ מפסקת טּלית ׁשּתהא בינו עד - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

רעהו  יּגיעלבין ׁשּלא יגע]ּכדי זהאיש ּבׂשר[- ּבבׂשר -זה ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹ
רעהו  של אׁשּתֹובבשרו עם יׁשן היה ואם ּולמּטה. ְְְְִִִִֵַָָָָָָמּמתניו

הּקטּנים ּביתֹו ּובני ּבניו תחתאֹו ומכוסים בגדיהם טלית בלא ְְִֵֵַַָָ
מהןאחת, מרּגיׁש ואינֹו ּכגּופֹו, ּגּופן לו הרי גורמים ואינם - ְְְֲִֵֵֵֶַָ

מחזירלהרהר. ּבהן, נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על אף מסובב לפיכ - ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
וקֹורא לּבֹו, מּתחת וחֹוצץ שמע.ּפניו, קריאת ְְִִֵֵַַָָ

.ËÈ הן אימתי נחשבים עד ביתו] ובני  זה [בניו לענין קטּנים ְְְִִֵֵֶַַַָָ
שמע, קריאת לקרוא מותר בשר בקרוב עמהם ׁשּיהיה שהישן ְִֶֶַעד

והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ּבת תהא הּזכר ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה הישן אחת אביהם אלו, לׁשנים ומשהגיעו ְְְִֵֶֶַַָָָָ

שמע, קריאת לקרוא אסור בשר  בקירוב זה והּואעמהם ואיסור - ְ
בתנאי  ּתבניתםהוא גופם ׁשּיהיה תואר ּגדֹולים - ּכתבנית ְְְְְִִִִֶֶַַָ

הפסוק ז)כלשון טז, וכו'(יחזקאל ותגדלי נכֹונּו'ותרבי ִַָָׁשדים
צּמח' גדלות],ּוׂשער סימני משיביאו ּכ[כלומר, [שהגיעו ואחר ְְִֵֵַַַָָ

נכונו'] 'שדים ּביניהן.לכלל טּלית ׁשּתפסיק עד יקרא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

צּמח', ּוׂשער נכֹונּו 'ׁשדים היּו לא עדיין אם קֹורא אבל ְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּבן  הּזכר ׁשּיהיה עד הפסק, צרי ואינֹו ּבׂשר ּבקרּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעּמהן
עׂשרה  ׁשּתים ּבת והּנקבה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

אחד, ויֹום לא ׁשנה עדיין אם גם אלו, שנים לכלל ומשהגיעו ְֶָָָ
אלא  בשר, בקירוב עמהם ישן כשהוא יקרא לא גדלות, סימני הביאו

בגד  ביניהם מפסיק כן .אם
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ועבדים‡. שנה,ּוקטּניםכנענים נׁשים, עשרה שלש מבני פחות ְֲִִִַַָָ

חינוך, לגיל שהגיעו ׁשמע.אף מּקרּית האבות ּומלּמדין ּפטּורים ְְְְְִִִִַַַ
ּבעֹונתּה אֹותּה לקרֹות הּקטּנים 'חינוך את מדין היא זו [ומצוה ְְְִִֶַַָָָ

שמע ּומברכיןקטנים'] קריאת ּכדי ברכות ּולאחריה, לפניה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ
ּבמצֹות. מצוה לחּנכן ּבדבר ונחּפז טרּוד לּבֹו ׁשהיה מי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ

הּמצֹות ודעתו מּכל המצות מן אחת במצוה שעוסק אדם כלומר - ְִִַָ
בה, ּבתּולה,טרודה ׁשּנׂשא חתן לפיכ ׁשמע, מּקרּית ְְְְִִִֶַַָָָָָָָּפטּור

ורביה, פריה במצות עוסק עדשהוא ׁשמע מּקרּית לאחר ּפטּור ְְִִַַַָ
ּפנּויה, ּדעּתֹו ׁשאין לפי עליה, שחושש ׁשּיבֹוא ׁשּמא משום ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהה ואם ּבתּולים. ימצא לשאת לא נהגו [שבו רביעי מיום ְְְִִִָָָֹ
ׁשּבת,בתולה] מֹוצאי ּבעלעד אלו,ולא לילות חּייב בארבעה ְֵַַַַָָָָֹ

ואיל ׁשּבת מּמֹוצאי והלאה,לקרֹות ראשון מיום כלומר - ְְִִֵֵַָָָ
ּדע ּתֹו נתקררה זהׁשהרי זמן משך ּגסלאחר רגיל ול ּבֹו ּבּה- ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

זו, טירדה ממנו ׁשועברה ּפי על ּבעל.עדיין אף ּלא ִֶַַַָֹ
עֹוסק ·. ׁשהּוא ּפי על אף הּבעּולה, את הּנֹוׂשא ְֲִֵֵֶֶַַַַָָאבל

הבתולה,ּבמצוה את נושא כמו ורביה פריה לקרֹות,של חּייב ְְְִִַָָ
ּדעּתֹו את ׁשּמׁשּבׁש ּדבר לֹו ואין מחמת הֹואיל טרוד ואינו ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבזה,המצוה. ּכּיֹוצא ּכל נישואין וכן כעין במצוה עוסק שהוא ְֵֵֶַָָ
שמע. בקריאת חייב בה, טרוד ואינו
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שום  לברך או תורה בדברי שאסור מכנסים, ללא עליון בבגד

למטה  או הלב, במקום הכתונת את בידיו שידביק עד ברכה

מליבו.

יח: מפסקת הלכה טלית שתהא עד וכו' לקרות אסור
את ביניהן. להוציא שצריכים סק"ד) עג (סי' ברורה המשנה וכתב

הערוה. את בעיניו לראות יוכל שלא כדי הטלית מתחת הראש

כנגד  פנים שוכבים שנים שאם כתב סק"א) עג (סי' ברורה המשנה

בזה, זה נוגעים אינם אם אפילו לחבירו, אחד קרובים והם פנים

טלית. הפסקת בלא לקרוא וכו'אסורים אשתו עם ישן היה ואם
וקורא. לבו מתחת וחוצץ פניו ס"ב)מחזיר עג (סי' ובשו"ע

שאוסר, מי שיש והוסיף לקרוא, שמותר זה, אופן אודות כתב

ברורה  ובמשנה ס"ב) (שם הרב בשו"ע ועיין לדבריו. לחוש ונכון

האשה. של פנים החזרת לענין סק"ה) (שם

א: שמע.הלכה מקריאת פטורים וכו' ועבדים והשו"ע נשים

מלכות  עול עליהם שיקבלו ללמדם שנכון הוסיף ס"א) ע (סי'

הראשון. הפסוק את לפחות שיקראו כתב, (שם) והרמ"א שמים,

יציאת  בזכירת חייבות שנשים כתב, ס"א) ע (סי' הרב בשו"ע

ברורה  ובמשנה גרמא. הזמן שלא עשה מצות שהיא מפני מצרים,

ובשם  מדרבנן, חייבות שהנשים סוברים שיש כתב סק"ב) (שם

פטורות. שהנשים הביא, אריה הקטנים השאגת את ומלמדים
בעונתה. את לקרותה לחנך שראוי פסק ס"ב) ע (סי' ובשו"ע

ברורה  במשנה וכתב שמע. לקריאת חינוך לגיל שהגיעו הקטנים

של  חריפותו [לפי שבע או שש כבן הוא החינוך שגיל סק"ו) (שם

עם  בזמנה, שמע קריאת לקרוא הוא, החינוך ואופן הקטן],

ולאחריה. שלפניה פמ"ה הברכות (ח"ב לציון אור בשו"ת וראה

להעירו. צריך אין ישן הקטן שאם שכתב, שנשא סי"ג) חתן
דעתו  שאין לפי עליה שיבא עד שמע מקריאת פטור בתולה

בזמן פנויה. רק אמור זה שדין פסק, ס"ג) ע (סי' ובשו"ע

מכוונים  אין אדם בני שאר שגם בדורותינו אבל הראשונים,

קורא. הבתולה את הנושא גם ס"ג)כראוי, ע (סי' הרב בשו"ע

כפי  החופה, בני וכל החתן פטורים המשתה שבשעת כתב,

וכתב  מחלוקת, בזה שם [שהביא ס"ו) לח (סי' לעיל שנתבאר

ס"ק  לח (סי' ברורה המשנה אמנם הפסיד]. לא זו כסברא שהמקל

סיעתו  וכל שהחתן המנהג שנתפשט האחרונים, בשם מביא כג)

השביעי. היום עד הראשון מהיום שמע קריאת קוראים
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עליו‚. להתאּבל חּייב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת שהוא מי - ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואשתו] בתו בנו, אחותו, אחיו, אביו, [אמו, הקרובים משבעת אחד

עליהם, להתאבל ׁשּיקּברּנּו,שחייבים עד ׁשמע מּקרּית ְְְְִִִֶֶַַַָּפטּור
לקרֹות ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין במחשבת מּפני טרדתו מחמת ְְְְִִֵֵֶַָ

הּמתהקבורה. את מׁשּמר היה עכברים,ואם ידי על יתנוול שלא ְְִֵֵֶַַָָ
מתֹו ׁשאינֹו ּפי על מקרוביו,אף אינו שהמת מּקרּית - ּפטּור ְִִִֵֵֶַַַָ

המצוה.ׁשמע, מן פטור במצוה והעוסק במצוה, עוסק הוא שהרי ְַ
מׁשּמר האחד ׁשנים, הּׁשֹומרין היּו המת,ואם והּׁשני את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

והולך נׁשמט המקום מן מסתלק וקֹורא,- אחר [מפני למקֹום ְְְִֵֵַָָ
לרש'] 'לועג משום המת כנגד לקרוא וחֹוזרשאסור לאחר , השני ְֵ

המת,ּומׁשּמר שקרא, האחראת הראשון ונׁשמט וכן - וקֹורא. ְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
ׁשמע מּקר ּית ּפטּור לּמת, קבר במצוה.החֹופר עיסוקו מחמת ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשמע „. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
שחרית  ערבית,של של ּגדֹולאו אדם היה ּכן אם חשוב.אּלא - ִֵֶָָָָָָ

והֹוציאּוהּו התחילּו הּקריאה ואם זמן עדיין והןוהּגיע ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָ
הּמת, את הוא,מלּוין כך שמע קריאת לגבי לּמּטה דינם ׁשּיׁש ּכל ְִִֵֵֶֶַַַָָ

המת  הּמּטהשל נֹוׂשאי ּכגֹון ּבהן, המחזיקים צֹור האנשים - ְְִֵֶֶַָָ
המיטה, עמהם וחיּלּופיהןאת להתחלף העתידים והאנשים - ְִֵֶ

המיטה, חיּלּופיהןבנשיאת להחליף וחיּלּופי העתידים והאנשים - ְִִֵֵֶ
אלו, אנשים כל המיטה, בנשיאת המחליפים לפני אם ּביןאת היּו ְִֵֵָ

ו הּמּטה לה הּמּטהאם ּביןבסמוך לאחר לה,היּו בסמוך ְִִֵַַַַָָָ
הם ּפטּורין שהרי המיטה, לנשיאת נצרכים שכולם מכיון מלקרוא, ְִ

להם, הסמוכים עם שיתחלפו הנושאים ודרך לה ְָּוׁשאר סמוכים
ּבהן צֹור לּמּטה ׁשאין ולא המלּוין המטה מן רחוקים שהם - ְִִֵֶֶֶַַַָָ

המיטה, את לשאת שמע.חּייביןיידרשו בקריאת ִַָ
ּבהסּפד הציבור היּו‰. המת,עֹוסקין על הספד דברי בשמיעת - ְְְִֵֶָ

ׁשמע, קרּית זמן כך,והּגיע הוא מּוּנח הדין ׁשהּמת ּבזמן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
נׁשמטין המקוםלפניהן, מן מסתלקים אחד - אחד אחד כל - ְְִִִֵֶֶֶָָָ

עצמו המת,וקֹוריןבפני ליד שלא שמע להסּפד.קריאת וחֹוזרין ְְְְִִֵֶַ
ש  לפניהםובזמן מּוטל הּמת אחר,אין בבית הוא העם אלא ּכל ְִֵֵֵֶַָָָָ

הציבור  ודֹומם,- יֹוׁשב והאבל ׁשמע קרּית ׁשאינֹומפני קֹורין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
מתֹו ׁשּיּקבר עד לקרֹות לקרות.חּייב פנויה דעתו ואין הואיל ְִִֵֵֶַַָָ

.Âהאבלים וחזרּו הּמת, את הקבר קברּו לקּבל מן ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ
העם וכל הציבור ּתנחּומים, מּמקֹום - אחריהם הֹולכין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

מועדות הּקבר האבליםופניהם ּבֹו ׁשעֹומדין בית לּמקֹום [בצד ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
כדי  ׁשּורההקברות], האבלים לעׂשות שיוכלו מנחמים לקּבל של ְֲֵַַָ

כך,ּתנחּומים,מהם  הוא הדין שמע, קריאת זמן יכֹולין והגיע אם ְְִִִַ
הציבור העם אחד- ּפסּוק אפיּלּו ולגמֹור את להתחיל - ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וכו' ישראל' 'שמע הראשון לּׁשּורה,הפסוק ׁשּיּגיעּו ִֶֶַַָקֹודם
לאו ואם הפסוק יתחילּו, את ולגמור  להתחיל זמן מספיק שאין - ְְִִַָ

קרובה  היא המנחמים של שהשורה כגון ההליכה, כדי בתוך אפילו

יתחילּו,לקבר, ופטורים אל במצוה' 'עוסקים עתה הם שהרי ְִַַ
שמע, ׁשּיּפטרּומקריאת ואחר האבלים, את ינחמּו -אּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לביתם,מהםיפרדו  וילכו ּבני לקרֹות.הציבור יתחילּוהאבלים ְְְִִֵֵֶַ
ּבׁשּורה העֹומדים זמן אדם והגיע האבלים, את המנחמים של ְְִָָָָ

שמע, הפנימית,הּפנימּייםקריאת בשורה העומדים רֹואין - ׁשהן ְִִִִֵֶַ
והחיצֹונים ׁשמע, מּקרּית ּפטּורין האבלים, העומדים ּפני - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ

החיצונית, חּייבין בשורה האבלים, את רֹואין ואינן ְֲִִִִֵֵֶַָָָהֹואיל
ּבמקֹומן. ׁשמע ְְְִִִַַָּבקרּית

.Ê,ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי הנושא ּכל חתן כגון ְְְִִִִֶַַָָ
ג], א, הלכות לעיל [כמבואר מתו קבורת קודם ואבל הבתולה ֵָאת

והּוא קֹורא, ולקרֹות, עצמֹו על להחמיר רצה ובלבד אם - ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
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ג: פטור הלכה עליו להתאבל חייב שהוא מת לו שמת מי
שיקברנו . עד שמע הוסיף,מקריאת ס"א) עא (סי' הרב ובשו"ע

מקריאת  פטור צרכו, כל הקבורה בעניני עסק כבר אם שאפילו
על  עפר להשליך שמתחילים לאחר מיד אבל הקבורה. קודם שמע

זמנה. עבר לא אם שמע בקריאת חייב ס"ב)המת, עא (סי' השו"ע
היום, כל במשך שמע בקריאת חייב בשבת, מת לו מת שאם פסק,

נוספים. דין פרטי בדבריו וכו'וראה המת את משמר היה ואם
שמע. מקרית הביא,פטור יב) ס"ק עא (סי' ברורה ובמשנה

רש  לארבע שאינו חוץ הוא אם אפילו ולקרות, עצמו על להחמיר אי
ז'. הלכה להלן זה בענין עוד וראה המת, מן קבר אמות החופר וכן

שמע. מקריאת פטור עא למת סי' ס"ז, לח (סי' הרב ובשו"ע
בשעת  גם כי פטור, החפירה מן שנח בשעה שאפילו הוסיף, ס"ה)
יתחזק  המנוחה ידי שעל מפני במצוה, עוסק עדיין נקרא מנוחתו

ולחפור. לחזור כוחו

ד: קרית הלכה לזמן סמוך לקברו המת את מוציאין אין
זמן]שמע. [מספיק שהות 'שאין הוסיף ס"ב) עב (סי' ובשו"ע

הרב  השו"ע וכתב שמע'. קריאת זמן שיגיע קודם ולקברו להוציאו
שחרית, של שמע בקריאת אלא אמור אינו זה שדין ס"ב) (שם
את  לגמור יספיקו לא אם אפילו ערבית, של שמע בקריאת אבל

כדי  המת, את להוציא רשאים שמע, קריאת זמן קודם הקבורה

בענין  שהרחיב שם [וראה המת' 'הלנת איסור על יעברו שלא

זה]. גדול.איסור אדם היה כן אם ס"ב)אלא עב (סי' ובשו"ע

סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב מותר. גדול שבאדם חילק לא

'אדם  שהוא אדם על אומרים אנו אין שבזמננו מכיון הוא, שהטעם

זה. מחמת להקל כדי זמן חשוב' והגיע והוציאוהו התחילו ואם
פטורין. וכו' שהוא הקריאה כתב סק"ז) עב (סי' ברורה ובמשנה

מקריאת  פטורים שמע, קריאת זמן שהגיע לאחר התחילו אם הדין

חייבין.שמע. בהן צורך למטה שאין המלוין וכתב ושאר

בכוונה  ראשון פסוק לקרוא שיכולים ס"א) עב (סי' הרב בשו"ע

מהלכים. שהם כדי תוך יקראו השאר ואת ובעמידה,

ו: ואם הלכה יתחילו, וכו' ולגמור להתחיל העם יכולין אם
יתחילו. אל לא לאו שאם זה שדין מוסיף ס"ד) עב (סי' והרמ"א

לקרות  ביום שהות יש אם רק הוא יתחילו, לא לגמור יספיקו

אלא  יתחילו, לא שמע, קריאת זמן יעבור אם [אבל מכן לאחר

לכן]. קודם שמע קריאת יקראו

ז: עצמו הלכה על להחמיר רצה אם וכו' פטור שהוא מי כל
קורא. מת לקרות לו שמת שאדם פסק, ס"א) עא (סי' ובשו"ע

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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עליו, מיּוּׁשבת ּדעּתֹו קורא,ׁשּתהא כשהוא דעתו לכוון ויוכל ְְְֵֶֶֶַָָ
ותמּה מבֹוהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם טרוד אבל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

עליו, מיושבת דעתו ואין לקרֹותבמחשבות רּׁשאי כזה אינֹו באופן ְִֵַַ
ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב את עד שמראה וגאוה, יוהרה בזה שיש משום ְְִֵֶַַַ

לכוין. יכול אינו ובאמת לכוין, יכול כאילו עצמו

.Áּומברכין ׁשמע, ּבקריאת חּייבין הּטמאים ברכות ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
שמע  ּבטּומאתןקריאת והן ּולאחריה, שהם לפניה בשעה - ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָ

מּטּומאתן טמאים, לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על ּבּיֹום אף ּבֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
קריאת  לקרוא ולהספיק היום, באותו כבר טבילה ידי על להטהר -

וכּיֹוצא שמע, ּומׁשּכבן, וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
טבילתם.ּבהן, לאחר מיד ּתיּקנּושנטהרים ּדינֹו ּובית ועזרא ְְְִִֵֶֶָָ

יקרא תורהׁשּלא הּטמאיםבדברי ׁשאר מן לבּדֹו קרי -ּבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
בלבדו  קרי בבעל רק תורה בדברי הקריאה איסור את שתיקנו כלומר

הוא קרי הבעל של הקריאה ואיסור הטמאים, בשאר ַעד ולא
ּכח  היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ּתּקנה ּפׁשטה ולא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּיטּבֹול.

ּבטלה. לפיכ ּבּה, לעמֹוד הּציּבּור ּכל לרֹוב נהגּו ּוכבר ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָ
קראין  ּבעלי והן ׁשמע קרּית ולקרֹות ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

קרי, בעלי כשהם טּומאה,- מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַָָלפי
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין ְְְֳִֶָָָָָאּלא

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ּפירקא  ְִִָָסליק

-dad̀xtq
mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦

ּכל  ּבתפּלה ה' את לעבד א) עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׁש
ׁשּתי  ּובאּור יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ב) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹיֹום.

אּלּו ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
עׂשה‡. התורה מצות ׁשּנאמרמן יֹום, ּבכל (שמות להתּפּלל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָ

כה) אלהיכם'כג, ה' את הּׁשמּועה ,'ועבדּתם [-שלמדו מּפי ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
רבינו] משה עד איש מפי הפסוק,אמרּואיש את ופירשו חכמים ְָ

זֹו בפסוק ׁשעבֹודה ונאמרהאמורה ּתפּלה. יג)היא יא, (דברים ְְֱֲִִֶֶַָָ
לבבכם' ּבכל לכך 'ּולעבדֹו ראיה חכמים והביאו כלומר, - ְְְְְֶַָָ

לבבכם', בכל 'ולעבדו הפסוק מן תפילה, היא ְָאמרּושה'עבודה'
ׁשּבּלבופירשו,חכמים עבֹודה היא זֹו הלב אי עבודת מהי - ֲֲִִֵֵֶַָָ

הכתוב, ציווה ּתפּלה,שעליה ולא זֹו הלב, כוונת הוא שעיקרה ְִָ
ושפתי  פיו את כוונה.שיניע בלא הּתֹורה ו מן הּתפּלֹות מנין ְְְִִִֵַַַָואין

להתפלל  שמחויבים תפילות של מסוים מספר בתורה נתפרש לא -

יום, מׁשנהכל נוסח]ואין הּתֹורה[- מן הּזאת ולא הּתפּלה - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
התפילה, נוסח הוא כיצד בתורה קבּוע נתפרש זמן לּתפּלה ְְְִֵַַַָָואין

הּתֹורה  קבועה מן בשעה רק או אחר, ביום ולא מסוים ביום רק - ִַָ
כשרות  השעות וכל הימים, בכל נוהגת היא אלא לאחריה, ולא ביום

לתפילה 

.·התורה ּולפיכ מן קבוע זמן התפילה למצוות שאין ומכיון - ְִָ
הזמנים בכל נוהג חיובה ועבדיםאלא חּיבין כנעניים נׁשים ֲִִִַַָָָ

ׁש לפי ּגרמּההתפילה ּבתפּלה, הּזמן ׁשּלא עׂשה מצות היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הזמנים, בכל חל שחיובה מצוה שפטורים - ועבדים נשים אפילו ולכן

עשה  מצות שהיא כיון בתפילה, חייבים גרמא', 'שהזמן עשה ממצוות

גרמא'.| הזמן הּואא 'שאין ּכ זֹו מצוה חּיּוב מאחר -ּלא כלומר ְִִֶָָָ
הוא  חיובה התפילה, חובת גדר מהו כן אם נוסח, לתפילה שאין

ׁשל  ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
צרכין ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו צרכים הּקדֹוׁש ׁשהּוא - ְְִֵֶַַַָָָָ

והֹודיה  ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ּבבּקׁשה להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
לֹו, ׁשהׁשּפיע הּטֹובה על עושה לה' יהא ואחד כך אחד ּכל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכחֹו הבאה].ּכפי  בהלכה [כמבואר ְִֹ
היה ‚. בפיו,רגיל[המתפלל]אם שגורה ותפילתו להתפלל ִִָָָ

היה ואם ּובּקׁשה, ּבתחּנה ׂשפתיםהמתפלל מרּבה -ערל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ורהוטה, ברורה בשפה דבריו מביע יכלֹושאינו ּכפי כפי מדּבר - ְְְִֵַָ

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

dkld ipipt

עצמו  על להחמיר רוצה אם אפילו עליו, להתאבל חייב שהוא

ורוצה  הקבורה בצרכי שישתדל מי לו יש ואם רשאי, אינו ולקרות,

דעה  ביורה 'עיין כתב והרמ"א בידו. מוחים אין ולקרות, להחמיר

פוסק  שהרמ"א סק"ז) עא (סי' ברורה במשנה וביאר שמ"א'. סימן

בצרכי  שישתדל מי לו יש אם גם להחמיר רשאי שאינו שם,

הרמ"א. כדברי להלכה שהעיקר והביא, הקבורה,

ח: קראין הלכה בעלי והן וכו' לקרות ישראל כל נהגו וכבר
שמי וכו'. מגדים, פרי בשם הביא סק"ב) פח (סי' ברורה ובמשנה

אם  רק שיטבול והוסיף, ברכה. עליו תבוא ולטבול, לנהוג שירצה

(שם  עוד וכתב ותפילה. שמע קריאת זמן זה בגלל יעבור לא

קשה  ואם וטובלים, זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד),

הלכות  להלן [וראה קבין בתשעה עצמם רוחצים הטבילה, עליהם

קבין]. בט' רחיצה לענין ה"ו) (פ"ד (סי'תפילה הרב בשו"ע וכתב

יש  שאם עזרא], תקנת בטלה לא שעדיין הזמן  [לגבי ס"א) פח

לטבול  יכול שאובים, הם אם אפילו בקרקע, מים סאה ארבעים

בהם.

א  וכו'.:הלכה להתפלל עשה קו מצוות (סי' הרב ובשו"ע

מדברי  היא התפילה מצוות שעיקר אומרים שיש הביא, ס"ב)

כדבריהם. והכריע הגדולה, כנסת אנשי שהם סופרים

ב  וכו'.:הלכה בתפילה חייבין ועבדים נשים ובשו"ע ולפיכך 

מן  התפילה שחובת הסוברים דעת שלפי כתב, ס"ב) קו (סי' הרב

שאינן  הנשים רוב נהגו התורה, מן קבוע זמן לה ואין התורה

מפני  וערבית, שחרית שמונהֿעשרה בתמידות מתפללות

התורה  ומן בקשה, איזו לנטילה סמוך בבוקר מיד שאומרות

יותר. חייבום לא חכמים שאף ואפשר בזה, שיש יוצאות הביא אך

אנשי  שהם סופרים מדברי היא תפילה מצוות שעיקר אומרים

עשה  מצוות שזו ואף ביום, תפילות שלש שתיקנו הגדולה כנסת

שחרית  בתפילות הנשים את חייבו גרמא, שהזמן סופרים מדברי

כדבריהם. והכריע רחמים, בקשת היא ותפילה הואיל ומנחה

שנחלקו  סק"ד) (שם ברורה במשנה כתב מוסף, תפילת ולענין

להלן  וראה בזה]. הכריע [ולא זו בתפילה חייבות האם הפוסקים

ערבית. תפילת לענין ו) (הלכה



קג rny z`ixw zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

עליו‚. להתאּבל חּייב ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת שהוא מי - ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואשתו] בתו בנו, אחותו, אחיו, אביו, [אמו, הקרובים משבעת אחד

עליהם, להתאבל ׁשּיקּברּנּו,שחייבים עד ׁשמע מּקרּית ְְְְִִִֶֶַַַָּפטּור
לקרֹות ּפנּויה ּדעּתֹו ׁשאין במחשבת מּפני טרדתו מחמת ְְְְִִֵֵֶַָ

הּמתהקבורה. את מׁשּמר היה עכברים,ואם ידי על יתנוול שלא ְְִֵֵֶַַָָ
מתֹו ׁשאינֹו ּפי על מקרוביו,אף אינו שהמת מּקרּית - ּפטּור ְִִִֵֵֶַַַָ

המצוה.ׁשמע, מן פטור במצוה והעוסק במצוה, עוסק הוא שהרי ְַ
מׁשּמר האחד ׁשנים, הּׁשֹומרין היּו המת,ואם והּׁשני את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

והולך נׁשמט המקום מן מסתלק וקֹורא,- אחר [מפני למקֹום ְְְִֵֵַָָ
לרש'] 'לועג משום המת כנגד לקרוא וחֹוזרשאסור לאחר , השני ְֵ

המת,ּומׁשּמר שקרא, האחראת הראשון ונׁשמט וכן - וקֹורא. ְְְְְִֵֵֵֵַַָָ
ׁשמע מּקר ּית ּפטּור לּמת, קבר במצוה.החֹופר עיסוקו מחמת ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשמע „. קרּית לזמן סמּו לקברֹו הּמת את מֹוציאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאין
שחרית  ערבית,של של ּגדֹולאו אדם היה ּכן אם חשוב.אּלא - ִֵֶָָָָָָ

והֹוציאּוהּו התחילּו הּקריאה ואם זמן עדיין והןוהּגיע ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָ
הּמת, את הוא,מלּוין כך שמע קריאת לגבי לּמּטה דינם ׁשּיׁש ּכל ְִִֵֵֶֶַַַָָ

המת  הּמּטהשל נֹוׂשאי ּכגֹון ּבהן, המחזיקים צֹור האנשים - ְְִֵֶֶַָָ
המיטה, עמהם וחיּלּופיהןאת להתחלף העתידים והאנשים - ְִֵֶ

המיטה, חיּלּופיהןבנשיאת להחליף וחיּלּופי העתידים והאנשים - ְִִֵֵֶ
אלו, אנשים כל המיטה, בנשיאת המחליפים לפני אם ּביןאת היּו ְִֵֵָ

ו הּמּטה לה הּמּטהאם ּביןבסמוך לאחר לה,היּו בסמוך ְִִֵַַַַָָָ
הם ּפטּורין שהרי המיטה, לנשיאת נצרכים שכולם מכיון מלקרוא, ְִ

להם, הסמוכים עם שיתחלפו הנושאים ודרך לה ְָּוׁשאר סמוכים
ּבהן צֹור לּמּטה ׁשאין ולא המלּוין המטה מן רחוקים שהם - ְִִֵֶֶֶַַַָָ

המיטה, את לשאת שמע.חּייביןיידרשו בקריאת ִַָ
ּבהסּפד הציבור היּו‰. המת,עֹוסקין על הספד דברי בשמיעת - ְְְִֵֶָ

ׁשמע, קרּית זמן כך,והּגיע הוא מּוּנח הדין ׁשהּמת ּבזמן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
נׁשמטין המקוםלפניהן, מן מסתלקים אחד - אחד אחד כל - ְְִִִֵֶֶֶָָָ

עצמו המת,וקֹוריןבפני ליד שלא שמע להסּפד.קריאת וחֹוזרין ְְְְִִֵֶַ
ש  לפניהםובזמן מּוטל הּמת אחר,אין בבית הוא העם אלא ּכל ְִֵֵֵֶַָָָָ

הציבור  ודֹומם,- יֹוׁשב והאבל ׁשמע קרּית ׁשאינֹומפני קֹורין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
מתֹו ׁשּיּקבר עד לקרֹות לקרות.חּייב פנויה דעתו ואין הואיל ְִִֵֵֶַַָָ

.Âהאבלים וחזרּו הּמת, את הקבר קברּו לקּבל מן ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָ
העם וכל הציבור ּתנחּומים, מּמקֹום - אחריהם הֹולכין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

מועדות הּקבר האבליםופניהם ּבֹו ׁשעֹומדין בית לּמקֹום [בצד ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
כדי  ׁשּורההקברות], האבלים לעׂשות שיוכלו מנחמים לקּבל של ְֲֵַַָ

כך,ּתנחּומים,מהם  הוא הדין שמע, קריאת זמן יכֹולין והגיע אם ְְִִִַ
הציבור העם אחד- ּפסּוק אפיּלּו ולגמֹור את להתחיל - ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וכו' ישראל' 'שמע הראשון לּׁשּורה,הפסוק ׁשּיּגיעּו ִֶֶַַָקֹודם
לאו ואם הפסוק יתחילּו, את ולגמור  להתחיל זמן מספיק שאין - ְְִִַָ

קרובה  היא המנחמים של שהשורה כגון ההליכה, כדי בתוך אפילו

יתחילּו,לקבר, ופטורים אל במצוה' 'עוסקים עתה הם שהרי ְִַַ
שמע, ׁשּיּפטרּומקריאת ואחר האבלים, את ינחמּו -אּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

לביתם,מהםיפרדו  וילכו ּבני לקרֹות.הציבור יתחילּוהאבלים ְְְִִֵֵֶַ
ּבׁשּורה העֹומדים זמן אדם והגיע האבלים, את המנחמים של ְְִָָָָ

שמע, הפנימית,הּפנימּייםקריאת בשורה העומדים רֹואין - ׁשהן ְִִִִֵֶַ
והחיצֹונים ׁשמע, מּקרּית ּפטּורין האבלים, העומדים ּפני - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ

החיצונית, חּייבין בשורה האבלים, את רֹואין ואינן ְֲִִִִֵֵֶַָָָהֹואיל
ּבמקֹומן. ׁשמע ְְְִִִַַָּבקרּית

.Ê,ׁשמע קרּית מּלקרֹות ּפטּור ׁשהּוא מי הנושא ּכל חתן כגון ְְְִִִִֶַַָָ
ג], א, הלכות לעיל [כמבואר מתו קבורת קודם ואבל הבתולה ֵָאת

והּוא קֹורא, ולקרֹות, עצמֹו על להחמיר רצה ובלבד אם - ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
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ג: פטור הלכה עליו להתאבל חייב שהוא מת לו שמת מי
שיקברנו . עד שמע הוסיף,מקריאת ס"א) עא (סי' הרב ובשו"ע

מקריאת  פטור צרכו, כל הקבורה בעניני עסק כבר אם שאפילו
על  עפר להשליך שמתחילים לאחר מיד אבל הקבורה. קודם שמע

זמנה. עבר לא אם שמע בקריאת חייב ס"ב)המת, עא (סי' השו"ע
היום, כל במשך שמע בקריאת חייב בשבת, מת לו מת שאם פסק,

נוספים. דין פרטי בדבריו וכו'וראה המת את משמר היה ואם
שמע. מקרית הביא,פטור יב) ס"ק עא (סי' ברורה ובמשנה

רש  לארבע שאינו חוץ הוא אם אפילו ולקרות, עצמו על להחמיר אי
ז'. הלכה להלן זה בענין עוד וראה המת, מן קבר אמות החופר וכן

שמע. מקריאת פטור עא למת סי' ס"ז, לח (סי' הרב ובשו"ע
בשעת  גם כי פטור, החפירה מן שנח בשעה שאפילו הוסיף, ס"ה)
יתחזק  המנוחה ידי שעל מפני במצוה, עוסק עדיין נקרא מנוחתו

ולחפור. לחזור כוחו

ד: קרית הלכה לזמן סמוך לקברו המת את מוציאין אין
זמן]שמע. [מספיק שהות 'שאין הוסיף ס"ב) עב (סי' ובשו"ע

הרב  השו"ע וכתב שמע'. קריאת זמן שיגיע קודם ולקברו להוציאו
שחרית, של שמע בקריאת אלא אמור אינו זה שדין ס"ב) (שם
את  לגמור יספיקו לא אם אפילו ערבית, של שמע בקריאת אבל

כדי  המת, את להוציא רשאים שמע, קריאת זמן קודם הקבורה

בענין  שהרחיב שם [וראה המת' 'הלנת איסור על יעברו שלא

זה]. גדול.איסור אדם היה כן אם ס"ב)אלא עב (סי' ובשו"ע

סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב מותר. גדול שבאדם חילק לא

'אדם  שהוא אדם על אומרים אנו אין שבזמננו מכיון הוא, שהטעם

זה. מחמת להקל כדי זמן חשוב' והגיע והוציאוהו התחילו ואם
פטורין. וכו' שהוא הקריאה כתב סק"ז) עב (סי' ברורה ובמשנה

מקריאת  פטורים שמע, קריאת זמן שהגיע לאחר התחילו אם הדין

חייבין.שמע. בהן צורך למטה שאין המלוין וכתב ושאר

בכוונה  ראשון פסוק לקרוא שיכולים ס"א) עב (סי' הרב בשו"ע

מהלכים. שהם כדי תוך יקראו השאר ואת ובעמידה,

ו: ואם הלכה יתחילו, וכו' ולגמור להתחיל העם יכולין אם
יתחילו. אל לא לאו שאם זה שדין מוסיף ס"ד) עב (סי' והרמ"א

לקרות  ביום שהות יש אם רק הוא יתחילו, לא לגמור יספיקו

אלא  יתחילו, לא שמע, קריאת זמן יעבור אם [אבל מכן לאחר

לכן]. קודם שמע קריאת יקראו

ז: עצמו הלכה על להחמיר רצה אם וכו' פטור שהוא מי כל
קורא. מת לקרות לו שמת שאדם פסק, ס"א) עא (סי' ובשו"ע
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עליו, מיּוּׁשבת ּדעּתֹו קורא,ׁשּתהא כשהוא דעתו לכוון ויוכל ְְְֵֶֶֶַָָ
ותמּה מבֹוהל מּלקרֹות הּפטּור זה היה אם טרוד אבל - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

עליו, מיושבת דעתו ואין לקרֹותבמחשבות רּׁשאי כזה אינֹו באופן ְִֵַַ
ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב את עד שמראה וגאוה, יוהרה בזה שיש משום ְְִֵֶַַַ

לכוין. יכול אינו ובאמת לכוין, יכול כאילו עצמו

.Áּומברכין ׁשמע, ּבקריאת חּייבין הּטמאים ברכות ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
שמע  ּבטּומאתןקריאת והן ּולאחריה, שהם לפניה בשעה - ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָ

מּטּומאתן טמאים, לעלֹות להן ׁשאפׁשר ּפי על ּבּיֹום אף ּבֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
קריאת  לקרוא ולהספיק היום, באותו כבר טבילה ידי על להטהר -

וכּיֹוצא שמע, ּומׁשּכבן, וזבה ּבנּדה אֹו ּבׁשרץ הּנֹוגעים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
טבילתם.ּבהן, לאחר מיד ּתיּקנּושנטהרים ּדינֹו ּובית ועזרא ְְְִִֵֶֶָָ

יקרא תורהׁשּלא הּטמאיםבדברי ׁשאר מן לבּדֹו קרי -ּבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
בלבדו  קרי בבעל רק תורה בדברי הקריאה איסור את שתיקנו כלומר

הוא קרי הבעל של הקריאה ואיסור הטמאים, בשאר ַעד ולא
ּכח  היה ולא יׂשראל, ּבכל זֹו ּתּקנה ּפׁשטה ולא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּיטּבֹול.

ּבטלה. לפיכ ּבּה, לעמֹוד הּציּבּור ּכל לרֹוב נהגּו ּוכבר ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָ
קראין  ּבעלי והן ׁשמע קרּית ולקרֹות ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

קרי, בעלי כשהם טּומאה,- מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַָָלפי
לעֹולם. ּבטהרתן עֹומדין ְְְֳִֶָָָָָאּלא

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ּפירקא  ְִִָָסליק
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ּכל  ּבתפּלה ה' את לעבד א) עׂשה מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיׁש
ׁשּתי  ּובאּור יֹום. ּבכל יׂשראל את ּכהנים לבר ב) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹיֹום.

אּלּו ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
עׂשה‡. התורה מצות ׁשּנאמרמן יֹום, ּבכל (שמות להתּפּלל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָ

כה) אלהיכם'כג, ה' את הּׁשמּועה ,'ועבדּתם [-שלמדו מּפי ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
רבינו] משה עד איש מפי הפסוק,אמרּואיש את ופירשו חכמים ְָ

זֹו בפסוק ׁשעבֹודה ונאמרהאמורה ּתפּלה. יג)היא יא, (דברים ְְֱֲִִֶֶַָָ
לבבכם' ּבכל לכך 'ּולעבדֹו ראיה חכמים והביאו כלומר, - ְְְְְֶַָָ

לבבכם', בכל 'ולעבדו הפסוק מן תפילה, היא ְָאמרּושה'עבודה'
ׁשּבּלבופירשו,חכמים עבֹודה היא זֹו הלב אי עבודת מהי - ֲֲִִֵֵֶַָָ

הכתוב, ציווה ּתפּלה,שעליה ולא זֹו הלב, כוונת הוא שעיקרה ְִָ
ושפתי  פיו את כוונה.שיניע בלא הּתֹורה ו מן הּתפּלֹות מנין ְְְִִִֵַַַָואין

להתפלל  שמחויבים תפילות של מסוים מספר בתורה נתפרש לא -

יום, מׁשנהכל נוסח]ואין הּתֹורה[- מן הּזאת ולא הּתפּלה - ְְְִִִֵֵַַַָָֹ
התפילה, נוסח הוא כיצד בתורה קבּוע נתפרש זמן לּתפּלה ְְְִֵַַַָָואין

הּתֹורה  קבועה מן בשעה רק או אחר, ביום ולא מסוים ביום רק - ִַָ
כשרות  השעות וכל הימים, בכל נוהגת היא אלא לאחריה, ולא ביום

לתפילה 

.·התורה ּולפיכ מן קבוע זמן התפילה למצוות שאין ומכיון - ְִָ
הזמנים בכל נוהג חיובה ועבדיםאלא חּיבין כנעניים נׁשים ֲִִִַַָָָ

ׁש לפי ּגרמּההתפילה ּבתפּלה, הּזמן ׁשּלא עׂשה מצות היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
הזמנים, בכל חל שחיובה מצוה שפטורים - ועבדים נשים אפילו ולכן

עשה  מצות שהיא כיון בתפילה, חייבים גרמא', 'שהזמן עשה ממצוות

גרמא'.| הזמן הּואא 'שאין ּכ זֹו מצוה חּיּוב מאחר -ּלא כלומר ְִִֶָָָ
הוא  חיובה התפילה, חובת גדר מהו כן אם נוסח, לתפילה שאין

ׁשל  ׁשבחֹו ּומּגיד יֹום, ּבכל ּומתחּנן מתּפּלל אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהא
צרכין ׁשֹואל ּכ ואחר הּוא, ּברּו צרכים הּקדֹוׁש ׁשהּוא - ְְִֵֶַַַָָָָ

והֹודיה  ׁשבח נֹותן ּכ ואחר ּובתחּנה, ּבבּקׁשה להן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
לֹו, ׁשהׁשּפיע הּטֹובה על עושה לה' יהא ואחד כך אחד ּכל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּכחֹו הבאה].ּכפי  בהלכה [כמבואר ְִֹ
היה ‚. בפיו,רגיל[המתפלל]אם שגורה ותפילתו להתפלל ִִָָָ

היה ואם ּובּקׁשה, ּבתחּנה ׂשפתיםהמתפלל מרּבה -ערל ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ורהוטה, ברורה בשפה דבריו מביע יכלֹושאינו ּכפי כפי מדּבר - ְְְִֵַָ
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עצמו  על להחמיר רוצה אם אפילו עליו, להתאבל חייב שהוא

ורוצה  הקבורה בצרכי שישתדל מי לו יש ואם רשאי, אינו ולקרות,

דעה  ביורה 'עיין כתב והרמ"א בידו. מוחים אין ולקרות, להחמיר

פוסק  שהרמ"א סק"ז) עא (סי' ברורה במשנה וביאר שמ"א'. סימן

בצרכי  שישתדל מי לו יש אם גם להחמיר רשאי שאינו שם,

הרמ"א. כדברי להלכה שהעיקר והביא, הקבורה,

ח: קראין הלכה בעלי והן וכו' לקרות ישראל כל נהגו וכבר
שמי וכו'. מגדים, פרי בשם הביא סק"ב) פח (סי' ברורה ובמשנה

אם  רק שיטבול והוסיף, ברכה. עליו תבוא ולטבול, לנהוג שירצה

(שם  עוד וכתב ותפילה. שמע קריאת זמן זה בגלל יעבור לא

קשה  ואם וטובלים, זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד),

הלכות  להלן [וראה קבין בתשעה עצמם רוחצים הטבילה, עליהם

קבין]. בט' רחיצה לענין ה"ו) (פ"ד (סי'תפילה הרב בשו"ע וכתב

יש  שאם עזרא], תקנת בטלה לא שעדיין הזמן  [לגבי ס"א) פח

לטבול  יכול שאובים, הם אם אפילו בקרקע, מים סאה ארבעים

בהם.

א  וכו'.:הלכה להתפלל עשה קו מצוות (סי' הרב ובשו"ע

מדברי  היא התפילה מצוות שעיקר אומרים שיש הביא, ס"ב)

כדבריהם. והכריע הגדולה, כנסת אנשי שהם סופרים

ב  וכו'.:הלכה בתפילה חייבין ועבדים נשים ובשו"ע ולפיכך 

מן  התפילה שחובת הסוברים דעת שלפי כתב, ס"ב) קו (סי' הרב

שאינן  הנשים רוב נהגו התורה, מן קבוע זמן לה ואין התורה

מפני  וערבית, שחרית שמונהֿעשרה בתמידות מתפללות

התורה  ומן בקשה, איזו לנטילה סמוך בבוקר מיד שאומרות

יותר. חייבום לא חכמים שאף ואפשר בזה, שיש יוצאות הביא אך

אנשי  שהם סופרים מדברי היא תפילה מצוות שעיקר אומרים

עשה  מצוות שזו ואף ביום, תפילות שלש שתיקנו הגדולה כנסת

שחרית  בתפילות הנשים את חייבו גרמא, שהזמן סופרים מדברי

כדבריהם. והכריע רחמים, בקשת היא ותפילה הואיל ומנחה

שנחלקו  סק"ד) (שם ברורה במשנה כתב מוסף, תפילת ולענין

להלן  וראה בזה]. הכריע [ולא זו בתפילה חייבות האם הפוסקים

ערבית. תפילת לענין ו) (הלכה
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ּכפי יכולתו, אחד ּכל הּתפּלֹות מנין וכן ׁשּירצה. עת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּובכל
יׁש ׁשּמתּפּלאדם יכלּתֹו, ויׁש ּביֹום, אחת ּפעם ל ׁשּמתּפּלל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מתּפּללים היּו והּכל הרּבה. מכוונות ּפעמים נכח כשפניהם ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ
המקדש הּמקּדׁש בית כנגד ׁשּיהיה- מקֹום שהמתפלל ּבכל בין - ְְְִִֶֶַָָָ

לארץ, בחוץ שהוא ובין ישראל, בארץ ּתמיד נמצא הּדבר היה ְִֵַָָָָָוכן
עזרא. עד רּבנּו ְִֵֶֶַַָֹמּמׁשה

נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנּצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבארצֹות  ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָֻּבפרס
ּכל  ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ואֹותן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָהּגֹוים,

וכיון הרּבה, מּלׁשֹונֹות מערבת ואחד ׁשהיה ובשעה -אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
אּלא  אחת, ּבלׁשֹון צרּכֹו ּכל לדּבר יכֹול אינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָמדּבר,

כד)ׁשּנאמר לשון,ּבׁשּבּוׁש יג, מדּבר (נחמיה חצי 'ּובניהם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַ
ועם' עם וכלׁשֹון יהּודית לדּבר מּכירים ואינם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאׁשּדֹודית,
לשון  דיברו נחמיה] בזמן ישראל בארץ [שהיו היהודים של שבניהם -

היהודית  הלשון את הכירו ולא אשדודית, וחצי יהודית חצי מעורבת,

לשונות.| משתי מעורבת היתה לשונם כי אחר, עם לשון ְִֵּומּפני ולא
לׁשֹונֹו ּתקצר מתּפּלל, מהן אחד ּכׁשהיה את זה מוצא אינו - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

להּגידהמילים  אֹו חפציו ה לׁשאל ּברּושלׁשבחאת הּקדֹוׁש ְְֲִִֶַַַָָָָֹ
עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון כך הּוא לידי עּמּהשמגיע עם ׁשּיערב - ְְִֵֶֶַַָָָֹ

הקודש  ּדינֹולשון ּובית עזרא ׁשראה וכיון אחרֹות. ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָלׁשֹונֹות
הגדולה] כנסת הקודש ּכ,[אנשי בלשון מתפללים היהודים שאין ָ

לשונות, בתערובת עׂשרה אלא ׁשמֹונה להם ותּקנּו ְְְְְִֵֶֶֶָָעמדּו
הּסדר  על מפסוקים.|ּברכֹות למדו שאותו הסדר כפי של- ועניינם ְֵֶַַָ

הוא: כך הברכות ֿ עשרה 'מגן ראׁשֹונֹות ברכותׁשלׁששמונה -] ִָֹ
הן  קדוש'] ו'אתה המתים' 'מחיה וׁשלׁשאברהם' לה', ברכות ׁשבח ְֶַַָֹ

שלום']אחרֹונֹות  ו'שים 'מודים' לה',הֹודיההן [-'רצה' ֲַָָ
עשרה,ואמצעּיֹות  שמונה תפילת של הברכות כל ושאר ּבהן - יׁש ְְִֵֶֶָָ

אבֹות  ּכמֹו ׁשהן הּדברים, ּכל כוללות ׁשאילת ברכות שהן - ְְְִִֵֶַַָָָ
ּכּלם. הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש, איׁש חפצי שתיקנו לכל והטעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

הברכות, עשרה שמונה ׁשּיהיּואת -ערּוכֹותהברכות ּכדי ְְֲִֵֶ
ויל ומוכנות מסודרות  הּכל אּלּוּבפי ּתפּלת ותהיה אֹותם, מדּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
ברור]העלגים באופן מסודר דיבורם ׁשלמה,[-שאין ּתפּלה ְְְִִִֵָָָ

הּצחה  הּלׁשֹון  ּבעל הברורה.ּכתפּלת ּתּקנּו- זה ענין ּומּפני  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
את הגדולה כנסת ּבפי אנשי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ְְְְְִִַַַָָּכל

ערּו ּברכה ענין ּכל ׁשּיהא ּכדי יׂשראל, ומוכן ּכל מסודר - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
העּלג. ְִִֵָּבפי

ּתּקנּו‰. הגדולה וכן כנסת ּכמנין אנשי הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַ

ּתמידין ׁשני ּכנגד יֹום ּבכל ּתפּלֹות ׁשּתי הקרבים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
יום, הערביים,בכל בין של ותמיד שחר של ׁשּיׁשתמיד יֹום ְֵֶָוכל

מּוסף, קרּבן חודש,כגון ּבֹו וראש טוב יום ּבֹושבת, ּתּקנּו ְְִַָָ
ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּתפּלה
ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה הּׁשחר, ּתפּלת הּנקראת היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבקר
ׁשּכנגד  ּותפּלה מנחה, ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבין

הּמּוספין.קרבן  ּתפּלת הּנקראת היא ְְִִִִִֵַַַַָָהּמּוספין
.Âהתקינּו הגדולה וכן כנסת מתּפּלל אנשי אדם ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּלילה אחת קרבן ּתפּלה איזה וכנגד ערבית, תפילת הנקראת והיא ְְִַַַַָָ
זו, תפילה הערּביםתיקנו ּבין ׁשל ּתמיד איברי שהוקטרו ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

המזבח, באש נתאכלו לא ועדיין יום] [מבעוד המזבח ְְִִַמתאּכלין על
הּלילה כל ּכל במהלך היטב ויישרפו שיתאכלו כדי בהם מהפכין - ְַַָָ

ערבית], תפילת תיקנו אלו איברים [וכנגד שמתאכלים הלילה ומניין

הלילה, ב)ׁשּנאמרכל ו, וכו'(ויקרא העלה על 'הוא מוקדה על ֱִֶֶַָָֹ
מנחה  שחרית, של התפילות וזמני הבקר'. עד הלילה כל המזבח

הם  הגדולה, כנסת אנשי שהתקינו ׁשּנאמר וערבית בפסוק ּכענין ְֱִֶֶַָָ
יח) נה, ואהמה'.(תהילים אׂשיחה וצהרים ובקר ואין 'ערב ְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּומנחה ׁשחרית ּכתפּלת חֹובה ערבית רשות,ּתפּלת היא אלא ְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
מֹוׁשבֹותיהם  מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָואף

חֹובה. ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָלהתּפּלל
.Êּתּקנּו הגדולה וכן כנסת ּתפּלת עודאנשי אחר ּתפּלה ְְְְִִִֵַַַָ

הּתענית ּביֹום החּמה, לׁשקיעת סמּו ביום הּמנחה - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָ
הציבור על שגוזרים מיוחדות ובתעניות במעמדות, ְִַּבלבד,הכיפורים,

הּתפּלה  וזֹו הּתענית. מּפני ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכדי
ּבעד  הּׁשמים ׁשערי ננעלּו ּכלֹומר נעילה, ּתפּלת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָנקראת

ו [כנגד] העינים,נסּתרההיא הּׁשמׁש נקראת מן שכך והטעם ְְְִֶֶַָ
זו, לׁשקיעת תפילה סמּו אּלא אֹותּה מתּפּללין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלפי

לשקיעת החּמה [ממש] בסמוך הוא התפילה סיום שזמן מפני - ַַָ
החמה.

.Áהּתפּלֹות ׁשלׁששמתפללים נמצאּו יֹום, במספר:ּבכל ְְְְִִַָָֹ
ּובראׁשי  ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ּומנחה. וׁשחרית ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָערבית

הוא חדׁשים, התפילות ּותפּלת מספר יֹום ּכל ׁשל ׁשלׁש ארּבע, ְְֳִִֶַַַָָָֹ
הּכּפּורים  ּוביֹום הוא הּמּוספין. התפילות ארּבע מספר חמׁש, ְְִִִֵַַַַָָ

ומוסף],אּלּו מנחה שחרית, נעילה.[ערבית, ּותפּלת ְְִִֵַָ
.Ë עליהן מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין אּלּו, -ּתפּלֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

תפילות, להוסיף ּכּלֹורשאים הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְִִֵֶַַָָָָָֻאם
בלילה, ובין ביום בין פעמים, כמה עשרה שמונה להתפלל כלומר, -
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ו  וקיבלוה :הלכה ערבית להתפלל וכו' ישראל כל נהגו
חובה. כתפילת הוסיף,עליהם ס"ב) קו (סי' הרב ובשו"ע

אינן  ורובן ערבית, להתפלל עצמן על קיבלו לא שהנשים

שבת]. [ֿבמוצאי במ"ש ערבית מתפללות

ז  לשקיעת :הלכה סמוך אלא אותה מתפללין שאין לפי
ה"ו.החמה. פ"ג להלן עיין

ט  בידו.:הלכה הרשות כולו היום כל שיתפלל אדם רצה אם

צריך  נדבה, תפילת להתפלל שהרוצה פסק, ס"ד) קז (סי' ובשו"ע

לכוון  שיוכל בדעתו ואומד וזהיר, זריז עצמו את מכיר שיהא

לכוון יכול אינו אם אבל סוף. ועד מראש קוראים בתפילתו יפה,

בג' לכוון שיוכל והלוואי זבחיכם', רוב לי 'למה הפסוק את בו

ביום. הקבועות נדבה תפילות תפילת לגבי ה"ו) (פ"י להלן ועיין

התפלל  אם שמסופק וכו'..במי דבר שיחדש צריך וכתב לפיכך

אלא  'חידוש' נקרא שאין אומרים שיש ס"ב) קז (סי' הרמ"א

לכן. קודם אליו צריך היה שלא מסוים צורך אצלו כתב כשנתחדש

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּיֹוסיף הּתפּלֹות אֹותן וכל ּבידֹו, הוא הרׁשּות ּכמֹוהרי ְְְְְִִֶַָָָָ
נדבֹות חובה,מקריב ולא נדבה שהם קרבנות -צרי לפיכ ְְְִִִַָָָ
ּדבר ה בקשה של ׁשּיחּדׁש מן ּוברכה ּברכה ברכות ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ

תפילה',אמצעּיֹותה  'שומע עד חונן' שמ'אתה הברכות מעין - ְִֵֵֶָ
ברכה,-הּברכה כל של והתוכן חונן מהעניין באתה שיאמר כגון ְַָָ

וגו'' ולמדני באמיתך ה)'הדריכני כה, יחדש (תהילים בזה וכיוצא ,

שלהן, והתוכן הענין מן הברכות בשאר בקשה ִאם בדיעבד ּודבר
אחת ּבברכה אפּלּו לו,ּדּיֹובלבד חּדׁש מספיק זה הרי והטעם - ְֲִִִֵַַַָָ

לחדש  בקשה,שצריך של להֹודיעדבר חידושו,ּכדי עלֿידי ְְִֵַ
נדבה,תפילתו ׁש חֹובהו היא תפילת לא להתפלל אסור [שכן ְִֶָָָֹ

שעובר  בשחרית תמידים שני כמקריב נחשב שהוא מפני נוספת, חובה

תוסיף']. 'בל וׁשלׁשברכות ׁשלׁשב ּועל ברכות ראׁשֹונֹות ְִָָֹֹ
ואין  מהן, ּפֹוחתין ולא ּבהן מֹוסיפין אין לעֹולם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאחרֹונֹות,

ּדבר. ּבהן ְִֶַָָָמׁשּנין
.Èנדבה ּתפּלת מתּפּללין הּצּבּור מן אין שאינה תפילה - ְְְְִִִִֵַַַָָ

נדבה. היא אלא המחויבות, נתקנו והטעם,התפילות התפילות שהרי

הציבור  אין שכך ומכיון הֿו], הלכות לעיל [כמבואר הקרבנות כנגד

בנדבה, להתפלל נדבה,רשאים קרּבן מביאין הּצּבּור ׁשאין ְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
חובה  קרבנות רק ׁשּתים .אלא מּוסף יחיד, אפּלּו יתּפּלל ְְְֲִִִִֵַַָָֹולא
מוסף, תפילות שתי ואחתמשום אחת- הּיֹום נדבה,ּבחֹובת ְְִַַַַַַָָ
מתנּדבין ׁשאין בנדבה לפי מביאים מּוסף,- שכן קרּבן והטעם, ְְְְִִִֵֶַַָָ

בנדבה, באה אינה וחטאת לחטאת, שעיר יש המוסף קרבנות ברוב

בחובה. להתּפּלל אלא ׁשאסּור ׁשהֹורה מי הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָויׁש
טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות נדבה ׁשאין והטעם,ּתפּלת לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבהן אּלא קרבנות מקריבין שהם נדבה, הּיֹום קרבנות חֹובת ְְִִֶֶַַַָָָָ
ְִַּבלבד.

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמיניםהתנא ּבימי‡. רּבּו ּגמליאל, הכופרים רּבן התרבו - ְִִִִֵֵַַַַָ

חכמים ובדברי שבכתב  מצריןבתורה והיּו מצערים ּביׂשראל, - ְְְְִִֵֵָָ

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותם ּומסיתים עבודת ליׂשראל את לעזוב - ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּזֹוה', ׁשראה כדלהלן]וכיון המינים, שיאבדו והבקשה [השאלה ְֵֶֶָָָ

אדם, ּבני צרכי מּכל הם ּגדֹולה את שהרי ומדיחים מסיתים ְְְִֵֵָָָָָ
ה', מעבודת אחת ישראל ּברכה והתקין ּדינֹו ּובית הּוא ְְְִִִֵַַַָָָעמד

ׁשאלה ּבּה הּמינים בקשה -ׁשּתהיה לאּבד ה' וזו ,מּלפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
תקוה'. תהי אל 'למשומדים ּבּתפּלהברכת אֹותּה בתפילת וקבע - ְְִַַָָָ

עשרה ׁשּתהאשמונה זו ּכדי מסודרת ערּוכהברכה הּכל.- ּבפי ְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה הּברכֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָונמצאּו

אדם ·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּבכל
הּסדר על אּלּו ּברכֹות עׂשרה אנשי ּתׁשע שתיקנו הסדר כפי - ְְְֵֵֵֶֶַַַָ

הגדולה. אמּוריםכנסת ּדברים תשעֿעשרה ּבּמה להתפלל שצריך ְֲִִֶַָ
מכּונתאתּבׁשּמצאברכות, בתפילה,ּדעּתֹו לכוון כדי מיושבת - ְְְֶֶֶַָָֻ

לקרֹות  ּתמהר בפיו],ּולׁשֹונֹו שגור [שהנוסח התפילה נוסח את ְְְִֵַ
ודחּוק טרּוד היה אם [וחושש אבל בדרך הולך שהוא כגון - ְֲִָָָָָ

לו  שיש אלא בעיר נמצא שהוא אפילו או דרכים], עוברי שיפסיקוהו

גדולה, לׁשֹונֹוטרדה ׁשקצרה שנוסח אֹו כלומר מלהתפלל, ְְֶָָ
בפיו  שגור אינו עושה:,התפילה יהא ׁשלׁשכך ברכות מתּפּלל ְִֵַָֹ

אומרּוכסידורן,ראׁשֹונֹות מכן אחתלאחר הוא ברכה שתוכנה ְִַַָָ
ּכל  האמצעיות -אמצעּיֹותמעין הברכות כל של והתוכן הענין מן ְִֵֵֶָָ

הבאה], בהלכה מתפלל ו [כמבואר מכן ברכות ׁשלׁשלאחר ְָֹ
חֹובתֹו.כסידורן,אחרֹונֹות ידי ויצא ְְֲֵַָָָ

ׁשּתּקנּו‚. הּברכה היא הוא וזֹו שתוכנה ּכל חכמים מעין ְְְִִֵֵֶַָָָ
האמצעיות:האמצעּיֹות הברכות כל של התוכן מענין 'הביננּו- ְֲִִֵֶָָ

לסֹולח  ,ליראת לבבינּו את ּומֹול ,ּדרכי לדעת אלהינּו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה'
לנּו נזכה]היה כך ועלֿידי לנו לסלוח נמצא להיֹות [תהיה ְֱִֵָ

ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ארצּגאּולים, ּבנאֹות וׁשּכננּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַ
שבארצך], מגורים והּתֹועים [מקומות ּתקּבץ, מארּבע ְְְְִִֵֵַַַַּונפֹוצים

רצונך],[שאינםּבדעּת בדרכי נידונים יּׁשפטּוהולכים [יהיו ְְְְִַָ
ידיונשפטים]. ּתניף הרׁשעים ויׂשמחּו[להכותם],ועל ְְְְְִִִֶַָָָָ

לדוד  קרן ּובהצמחת היכל ּובתּקּון עיר ּבבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצּדיקים
ואּתה  נקרא טרם ,מׁשיח יׁשי לבן נר ּובעריכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעבּד
עת  ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, אּתה נדּבר טרם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתענה
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רק  הוא בחידוש להתפלל שההיתר סק"ד), קז (סי' ברורה המשנה
עלֿידי  אפילו חובה, לשם תפילה כשמוסיף אבל נדבה, בתפילת

אסור  אין .חידוש לעולם אחרונות ושלש ראשונות ושלש
וכו'. בהן ה"ג.מוסיפין פ"ו להלן עיין

י  להתפלל :הלכה רשאי שיחיד ס"ד), קז (סי' הרב השו"ע כתב
ציבור בתוך אפילו נדבה מוסף :תפילת יחיד אפילו יתפלל ולא

להתפלל  שאסור שהורה מי הגאונים מן ויש וכו', שתיים
טובים. וימים בשבתות נדבה (סי'תפילת ברורה במשנה וכתב

אם  שמסופק באופן גם נאמר זה שדין האחרונים בשם סק"ה) קז
הטעם]. שם [ועיין התפלל

ב  ודחוק.:הלכה טרוד היה אם קי אבל (סי' בשו"ע וכתב
במקום  או בדרך נמצא הוא אם 'הביננו' תפילת שמתפללים ס"א)
יכול  שאינו או יפסיקוהו, שמא וחושש טרוד הוא שבו אחר

חולה. שהוא או טרדה, [מחמת ארוכה תפילה בכוונה להתפלל

הוסיף, ס"א) (שם הרב ובשו"ע או)]. ד"ה (שם הלכה ביאור

[אם  התפילה זמן שיעבור וחושש עוברת השעה אם הדין שהוא

ארוכה]. תפילה אנו יתפלל אין שכיום (שם), הלכה בביאור וכתב

כן, נעשה שאם משום טרדה, של באופן 'הביננו' להתפלל נוהגים

טעם  שם [וראה הטרדה רוב מפני שלמה תפילה לעולם נתפלל  לא

לשונו..נוסף] שקצרה ס"ג)או קי (סי' השולחן בערוך וכתב

מאחר  בזמננו נוהג שאינו משום זה, דין השמיטו והשו"ע שהטור

מתפללים  שהיו הגמרא בזמן כן שאין [מה בסידורים שמתפללים

פה]. בעל

ג  ברכת :הלכה שנוסח כתב סק"ג) קי (סי' ברורה במשנה

מנוסח  שינויים כמה שם [ועיין ס"א) קי (סי' בטור מובא 'הביננו'

כשהוא .הרמב"ם] 'הביננו' לומר שצריך פסק ס"א) קי (סי' השו"ע



קה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּכפי יכולתו, אחד ּכל הּתפּלֹות מנין וכן ׁשּירצה. עת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּובכל
יׁש ׁשּמתּפּלאדם יכלּתֹו, ויׁש ּביֹום, אחת ּפעם ל ׁשּמתּפּלל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מתּפּללים היּו והּכל הרּבה. מכוונות ּפעמים נכח כשפניהם ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ
המקדש הּמקּדׁש בית כנגד ׁשּיהיה- מקֹום שהמתפלל ּבכל בין - ְְְִִֶֶַָָָ

לארץ, בחוץ שהוא ובין ישראל, בארץ ּתמיד נמצא הּדבר היה ְִֵַָָָָָוכן
עזרא. עד רּבנּו ְִֵֶֶַַָֹמּמׁשה

נתערבּו„. הרׁשע, נבּוכדנּצר ּבימי יׂשראל ׁשּגלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכיון
ּבארצֹות  ּבנים להם ונֹולדּו האּמֹות, ּוׁשאר ויון ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָֻּבפרס
ּכל  ׂשפת והיתה ׂשפתם, נתּבלּבלה הּבנים ואֹותן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָהּגֹוים,

וכיון הרּבה, מּלׁשֹונֹות מערבת ואחד ׁשהיה ובשעה -אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
אּלא  אחת, ּבלׁשֹון צרּכֹו ּכל לדּבר יכֹול אינֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָמדּבר,

כד)ׁשּנאמר לשון,ּבׁשּבּוׁש יג, מדּבר (נחמיה חצי 'ּובניהם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַ
ועם' עם וכלׁשֹון יהּודית לדּבר מּכירים ואינם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאׁשּדֹודית,
לשון  דיברו נחמיה] בזמן ישראל בארץ [שהיו היהודים של שבניהם -

היהודית  הלשון את הכירו ולא אשדודית, וחצי יהודית חצי מעורבת,

לשונות.| משתי מעורבת היתה לשונם כי אחר, עם לשון ְִֵּומּפני ולא
לׁשֹונֹו ּתקצר מתּפּלל, מהן אחד ּכׁשהיה את זה מוצא אינו - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

להּגידהמילים  אֹו חפציו ה לׁשאל ּברּושלׁשבחאת הּקדֹוׁש ְְֲִִֶַַַָָָָֹ
עד הּקדׁש, ּבלׁשֹון כך הּוא לידי עּמּהשמגיע עם ׁשּיערב - ְְִֵֶֶַַָָָֹ

הקודש  ּדינֹולשון ּובית עזרא ׁשראה וכיון אחרֹות. ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָלׁשֹונֹות
הגדולה] כנסת הקודש ּכ,[אנשי בלשון מתפללים היהודים שאין ָ

לשונות, בתערובת עׂשרה אלא ׁשמֹונה להם ותּקנּו ְְְְְִֵֶֶֶָָעמדּו
הּסדר  על מפסוקים.|ּברכֹות למדו שאותו הסדר כפי של- ועניינם ְֵֶַַָ

הוא: כך הברכות ֿ עשרה 'מגן ראׁשֹונֹות ברכותׁשלׁששמונה -] ִָֹ
הן  קדוש'] ו'אתה המתים' 'מחיה וׁשלׁשאברהם' לה', ברכות ׁשבח ְֶַַָֹ

שלום']אחרֹונֹות  ו'שים 'מודים' לה',הֹודיההן [-'רצה' ֲַָָ
עשרה,ואמצעּיֹות  שמונה תפילת של הברכות כל ושאר ּבהן - יׁש ְְִֵֶֶָָ

אבֹות  ּכמֹו ׁשהן הּדברים, ּכל כוללות ׁשאילת ברכות שהן - ְְְִִֵֶַַָָָ
ּכּלם. הּצּבּור ּולצרכי ואיׁש, איׁש חפצי שתיקנו לכל והטעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

הברכות, עשרה שמונה ׁשּיהיּואת -ערּוכֹותהברכות ּכדי ְְֲִֵֶ
ויל ומוכנות מסודרות  הּכל אּלּוּבפי ּתפּלת ותהיה אֹותם, מדּו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹ
ברור]העלגים באופן מסודר דיבורם ׁשלמה,[-שאין ּתפּלה ְְְִִִֵָָָ

הּצחה  הּלׁשֹון  ּבעל הברורה.ּכתפּלת ּתּקנּו- זה ענין ּומּפני  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
את הגדולה כנסת ּבפי אנשי הּסדּורֹות והּתפּלֹות הּברכֹות ְְְְְִִַַַָָּכל

ערּו ּברכה ענין ּכל ׁשּיהא ּכדי יׂשראל, ומוכן ּכל מסודר - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
העּלג. ְִִֵָּבפי

ּתּקנּו‰. הגדולה וכן כנסת ּכמנין אנשי הּתפּלֹות מנין ׁשּיהא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַ

ּתמידין ׁשני ּכנגד יֹום ּבכל ּתפּלֹות ׁשּתי הקרבים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
יום, הערביים,בכל בין של ותמיד שחר של ׁשּיׁשתמיד יֹום ְֵֶָוכל

מּוסף, קרּבן חודש,כגון ּבֹו וראש טוב יום ּבֹושבת, ּתּקנּו ְְִַָָ
ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה מּוסף. קרּבן ּכנגד ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּתפּלה
ׁשל  ּתמיד ׁשּכנגד ּותפּלה הּׁשחר, ּתפּלת הּנקראת היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבקר
ׁשּכנגד  ּותפּלה מנחה, ּתפּלת הּנקראת היא הערּבים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבין

הּמּוספין.קרבן  ּתפּלת הּנקראת היא ְְִִִִִֵַַַַָָהּמּוספין
.Âהתקינּו הגדולה וכן כנסת מתּפּלל אנשי אדם ׁשּיהא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּבּלילה אחת קרבן ּתפּלה איזה וכנגד ערבית, תפילת הנקראת והיא ְְִַַַַָָ
זו, תפילה הערּביםתיקנו ּבין ׁשל ּתמיד איברי שהוקטרו ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

המזבח, באש נתאכלו לא ועדיין יום] [מבעוד המזבח ְְִִַמתאּכלין על
הּלילה כל ּכל במהלך היטב ויישרפו שיתאכלו כדי בהם מהפכין - ְַַָָ

ערבית], תפילת תיקנו אלו איברים [וכנגד שמתאכלים הלילה ומניין

הלילה, ב)ׁשּנאמרכל ו, וכו'(ויקרא העלה על 'הוא מוקדה על ֱִֶֶַָָֹ
מנחה  שחרית, של התפילות וזמני הבקר'. עד הלילה כל המזבח

הם  הגדולה, כנסת אנשי שהתקינו ׁשּנאמר וערבית בפסוק ּכענין ְֱִֶֶַָָ
יח) נה, ואהמה'.(תהילים אׂשיחה וצהרים ובקר ואין 'ערב ְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּומנחה ׁשחרית ּכתפּלת חֹובה ערבית רשות,ּתפּלת היא אלא ְְְְֲִִִִִִַַַַָָ
מֹוׁשבֹותיהם  מקֹומֹות ּבכל יׂשראל ּכל נהגּו כן ּפי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָואף

חֹובה. ּכתפּלת עליהם וקּבלּוה ערבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָלהתּפּלל
.Êּתּקנּו הגדולה וכן כנסת ּתפּלת עודאנשי אחר ּתפּלה ְְְְִִִֵַַַָ

הּתענית ּביֹום החּמה, לׁשקיעת סמּו ביום הּמנחה - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָ
הציבור על שגוזרים מיוחדות ובתעניות במעמדות, ְִַּבלבד,הכיפורים,

הּתפּלה  וזֹו הּתענית. מּפני ּובּקׁשה ּתחּנה להֹוסיף ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכדי
ּבעד  הּׁשמים ׁשערי ננעלּו ּכלֹומר נעילה, ּתפּלת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָנקראת

ו [כנגד] העינים,נסּתרההיא הּׁשמׁש נקראת מן שכך והטעם ְְְִֶֶַָ
זו, לׁשקיעת תפילה סמּו אּלא אֹותּה מתּפּללין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלפי

לשקיעת החּמה [ממש] בסמוך הוא התפילה סיום שזמן מפני - ַַָ
החמה.

.Áהּתפּלֹות ׁשלׁששמתפללים נמצאּו יֹום, במספר:ּבכל ְְְְִִַָָֹ
ּובראׁשי  ּובמֹועדים ּובׁשּבתֹות ּומנחה. וׁשחרית ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָערבית

הוא חדׁשים, התפילות ּותפּלת מספר יֹום ּכל ׁשל ׁשלׁש ארּבע, ְְֳִִֶַַַָָָֹ
הּכּפּורים  ּוביֹום הוא הּמּוספין. התפילות ארּבע מספר חמׁש, ְְִִִֵַַַַָָ

ומוסף],אּלּו מנחה שחרית, נעילה.[ערבית, ּותפּלת ְְִִֵַָ
.Ë עליהן מֹוסיפין אבל מהן, ּפֹוחתין אין אּלּו, -ּתפּלֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

תפילות, להוסיף ּכּלֹורשאים הּיֹום ּכל ׁשּיתּפּלל אדם רצה ְִִֵֶַַָָָָָֻאם
בלילה, ובין ביום בין פעמים, כמה עשרה שמונה להתפלל כלומר, -
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ו  וקיבלוה :הלכה ערבית להתפלל וכו' ישראל כל נהגו
חובה. כתפילת הוסיף,עליהם ס"ב) קו (סי' הרב ובשו"ע

אינן  ורובן ערבית, להתפלל עצמן על קיבלו לא שהנשים

שבת]. [ֿבמוצאי במ"ש ערבית מתפללות

ז  לשקיעת :הלכה סמוך אלא אותה מתפללין שאין לפי
ה"ו.החמה. פ"ג להלן עיין

ט  בידו.:הלכה הרשות כולו היום כל שיתפלל אדם רצה אם

צריך  נדבה, תפילת להתפלל שהרוצה פסק, ס"ד) קז (סי' ובשו"ע

לכוון  שיוכל בדעתו ואומד וזהיר, זריז עצמו את מכיר שיהא

לכוון יכול אינו אם אבל סוף. ועד מראש קוראים בתפילתו יפה,

בג' לכוון שיוכל והלוואי זבחיכם', רוב לי 'למה הפסוק את בו

ביום. הקבועות נדבה תפילות תפילת לגבי ה"ו) (פ"י להלן ועיין

התפלל  אם שמסופק וכו'..במי דבר שיחדש צריך וכתב לפיכך

אלא  'חידוש' נקרא שאין אומרים שיש ס"ב) קז (סי' הרמ"א

לכן. קודם אליו צריך היה שלא מסוים צורך אצלו כתב כשנתחדש

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּיֹוסיף הּתפּלֹות אֹותן וכל ּבידֹו, הוא הרׁשּות ּכמֹוהרי ְְְְְִִֶַָָָָ
נדבֹות חובה,מקריב ולא נדבה שהם קרבנות -צרי לפיכ ְְְִִִַָָָ
ּדבר ה בקשה של ׁשּיחּדׁש מן ּוברכה ּברכה ברכות ּבכל ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ

תפילה',אמצעּיֹותה  'שומע עד חונן' שמ'אתה הברכות מעין - ְִֵֵֶָ
ברכה,-הּברכה כל של והתוכן חונן מהעניין באתה שיאמר כגון ְַָָ

וגו'' ולמדני באמיתך ה)'הדריכני כה, יחדש (תהילים בזה וכיוצא ,

שלהן, והתוכן הענין מן הברכות בשאר בקשה ִאם בדיעבד ּודבר
אחת ּבברכה אפּלּו לו,ּדּיֹובלבד חּדׁש מספיק זה הרי והטעם - ְֲִִִֵַַַָָ

לחדש  בקשה,שצריך של להֹודיעדבר חידושו,ּכדי עלֿידי ְְִֵַ
נדבה,תפילתו ׁש חֹובהו היא תפילת לא להתפלל אסור [שכן ְִֶָָָֹ

שעובר  בשחרית תמידים שני כמקריב נחשב שהוא מפני נוספת, חובה

תוסיף']. 'בל וׁשלׁשברכות ׁשלׁשב ּועל ברכות ראׁשֹונֹות ְִָָֹֹ
ואין  מהן, ּפֹוחתין ולא ּבהן מֹוסיפין אין לעֹולם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹאחרֹונֹות,

ּדבר. ּבהן ְִֶַָָָמׁשּנין
.Èנדבה ּתפּלת מתּפּללין הּצּבּור מן אין שאינה תפילה - ְְְְִִִִֵַַַָָ

נדבה. היא אלא המחויבות, נתקנו והטעם,התפילות התפילות שהרי

הציבור  אין שכך ומכיון הֿו], הלכות לעיל [כמבואר הקרבנות כנגד

בנדבה, להתפלל נדבה,רשאים קרּבן מביאין הּצּבּור ׁשאין ְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
חובה  קרבנות רק ׁשּתים .אלא מּוסף יחיד, אפּלּו יתּפּלל ְְְֲִִִִֵַַָָֹולא
מוסף, תפילות שתי ואחתמשום אחת- הּיֹום נדבה,ּבחֹובת ְְִַַַַַַָָ
מתנּדבין ׁשאין בנדבה לפי מביאים מּוסף,- שכן קרּבן והטעם, ְְְְִִִֵֶַַָָ

בנדבה, באה אינה וחטאת לחטאת, שעיר יש המוסף קרבנות ברוב

בחובה. להתּפּלל אלא ׁשאסּור ׁשהֹורה מי הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָויׁש
טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות נדבה ׁשאין והטעם,ּתפּלת לפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבהן אּלא קרבנות מקריבין שהם נדבה, הּיֹום קרבנות חֹובת ְְִִֶֶַַַָָָָ
ְִַּבלבד.

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום

ב  ¤¤ּפרק
הּמיניםהתנא ּבימי‡. רּבּו ּגמליאל, הכופרים רּבן התרבו - ְִִִִֵֵַַַַָ

חכמים ובדברי שבכתב  מצריןבתורה והיּו מצערים ּביׂשראל, - ְְְְִִֵֵָָ

ה' מאחרי לׁשּוב אֹותם ּומסיתים עבודת ליׂשראל את לעזוב - ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּזֹוה', ׁשראה כדלהלן]וכיון המינים, שיאבדו והבקשה [השאלה ְֵֶֶָָָ

אדם, ּבני צרכי מּכל הם ּגדֹולה את שהרי ומדיחים מסיתים ְְְִֵֵָָָָָ
ה', מעבודת אחת ישראל ּברכה והתקין ּדינֹו ּובית הּוא ְְְִִִֵַַַָָָעמד

ׁשאלה ּבּה הּמינים בקשה -ׁשּתהיה לאּבד ה' וזו ,מּלפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
תקוה'. תהי אל 'למשומדים ּבּתפּלהברכת אֹותּה בתפילת וקבע - ְְִַַָָָ

עשרה ׁשּתהאשמונה זו ּכדי מסודרת ערּוכהברכה הּכל.- ּבפי ְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּברכֹות. עׂשרה ּתׁשע ׁשּבּתפּלה הּברכֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָונמצאּו

אדם ·. מתּפּלל יֹום, ׁשּבכל ּתפּלֹות מּׁשלׁש ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּבכל
הּסדר על אּלּו ּברכֹות עׂשרה אנשי ּתׁשע שתיקנו הסדר כפי - ְְְֵֵֵֶֶַַַָ

הגדולה. אמּוריםכנסת ּדברים תשעֿעשרה ּבּמה להתפלל שצריך ְֲִִֶַָ
מכּונתאתּבׁשּמצאברכות, בתפילה,ּדעּתֹו לכוון כדי מיושבת - ְְְֶֶֶַָָֻ

לקרֹות  ּתמהר בפיו],ּולׁשֹונֹו שגור [שהנוסח התפילה נוסח את ְְְִֵַ
ודחּוק טרּוד היה אם [וחושש אבל בדרך הולך שהוא כגון - ְֲִָָָָָ

לו  שיש אלא בעיר נמצא שהוא אפילו או דרכים], עוברי שיפסיקוהו

גדולה, לׁשֹונֹוטרדה ׁשקצרה שנוסח אֹו כלומר מלהתפלל, ְְֶָָ
בפיו  שגור אינו עושה:,התפילה יהא ׁשלׁשכך ברכות מתּפּלל ְִֵַָֹ

אומרּוכסידורן,ראׁשֹונֹות מכן אחתלאחר הוא ברכה שתוכנה ְִַַָָ
ּכל  האמצעיות -אמצעּיֹותמעין הברכות כל של והתוכן הענין מן ְִֵֵֶָָ

הבאה], בהלכה מתפלל ו [כמבואר מכן ברכות ׁשלׁשלאחר ְָֹ
חֹובתֹו.כסידורן,אחרֹונֹות ידי ויצא ְְֲֵַָָָ

ׁשּתּקנּו‚. הּברכה היא הוא וזֹו שתוכנה ּכל חכמים מעין ְְְִִֵֵֶַָָָ
האמצעיות:האמצעּיֹות הברכות כל של התוכן מענין 'הביננּו- ְֲִִֵֶָָ

לסֹולח  ,ליראת לבבינּו את ּומֹול ,ּדרכי לדעת אלהינּו ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה'
לנּו נזכה]היה כך ועלֿידי לנו לסלוח נמצא להיֹות [תהיה ְֱִֵָ

ודּׁשננּו מּמכאֹוב, רחקנּו ארצּגאּולים, ּבנאֹות וׁשּכננּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַ
שבארצך], מגורים והּתֹועים [מקומות ּתקּבץ, מארּבע ְְְְִִֵֵַַַַּונפֹוצים

רצונך],[שאינםּבדעּת בדרכי נידונים יּׁשפטּוהולכים [יהיו ְְְְִַָ
ידיונשפטים]. ּתניף הרׁשעים ויׂשמחּו[להכותם],ועל ְְְְְִִִֶַָָָָ

לדוד  קרן ּובהצמחת היכל ּובתּקּון עיר ּבבנין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָצּדיקים
ואּתה  נקרא טרם ,מׁשיח יׁשי לבן נר ּובעריכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעבּד
עת  ּבכל עֹונה הּוא אּתה ּכי ּתׁשמע, אּתה נדּבר טרם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתענה
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רק  הוא בחידוש להתפלל שההיתר סק"ד), קז (סי' ברורה המשנה
עלֿידי  אפילו חובה, לשם תפילה כשמוסיף אבל נדבה, בתפילת

אסור  אין .חידוש לעולם אחרונות ושלש ראשונות ושלש
וכו'. בהן ה"ג.מוסיפין פ"ו להלן עיין

י  להתפלל :הלכה רשאי שיחיד ס"ד), קז (סי' הרב השו"ע כתב
ציבור בתוך אפילו נדבה מוסף :תפילת יחיד אפילו יתפלל ולא

להתפלל  שאסור שהורה מי הגאונים מן ויש וכו', שתיים
טובים. וימים בשבתות נדבה (סי'תפילת ברורה במשנה וכתב

אם  שמסופק באופן גם נאמר זה שדין האחרונים בשם סק"ה) קז
הטעם]. שם [ועיין התפלל

ב  ודחוק.:הלכה טרוד היה אם קי אבל (סי' בשו"ע וכתב
במקום  או בדרך נמצא הוא אם 'הביננו' תפילת שמתפללים ס"א)
יכול  שאינו או יפסיקוהו, שמא וחושש טרוד הוא שבו אחר

חולה. שהוא או טרדה, [מחמת ארוכה תפילה בכוונה להתפלל

הוסיף, ס"א) (שם הרב ובשו"ע או)]. ד"ה (שם הלכה ביאור

[אם  התפילה זמן שיעבור וחושש עוברת השעה אם הדין שהוא

ארוכה]. תפילה אנו יתפלל אין שכיום (שם), הלכה בביאור וכתב

כן, נעשה שאם משום טרדה, של באופן 'הביננו' להתפלל נוהגים

טעם  שם [וראה הטרדה רוב מפני שלמה תפילה לעולם נתפלל  לא

לשונו..נוסף] שקצרה ס"ג)או קי (סי' השולחן בערוך וכתב

מאחר  בזמננו נוהג שאינו משום זה, דין השמיטו והשו"ע שהטור

מתפללים  שהיו הגמרא בזמן כן שאין [מה בסידורים שמתפללים

פה]. בעל

ג  ברכת :הלכה שנוסח כתב סק"ג) קי (סי' ברורה במשנה

מנוסח  שינויים כמה שם [ועיין ס"א) קי (סי' בטור מובא 'הביננו'

כשהוא .הרמב"ם] 'הביננו' לומר שצריך פסק ס"א) קי (סי' השו"ע
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ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו צּוקה, מּכל ּומּציל ּפֹודה ִִֵֶַַַָָָָָָצרה,
ְִָּתפּלה'.

אמּורים„. ּדברים 'הביננו',ּבּמה ברכת ּבימֹות שמתפלל ְֲִִִֶַָ
בקיץ,החּמה הּגׁשמים- ּבימֹות מתּפּלל בחורף-אבל אינֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

בשלמות,'הביננּו' עשרה' 'שמונה תפילת מתפלל מּפני אלא ְֲִִֵֵ
ׁשאלה  לֹומר ומטר'ׁשּצרי טל 'ותן בקשת ברּכת תוך ּב- ְְְִִֵֶַַָָ

ולפיכך הּׁשנים וכו'']. ידינו מעשה בכל אלהינו ה' 'ברכנו [שהיא ִַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח את לומר יכול ּבמֹוצאי אינו ְְֵֵָוכן

'הביננּו' מתּפּלל אינֹו טֹובים וימים מתפלל ׁשּבתֹות אלא ְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
בשלמות, עשרה' הבּדלה'שמונה לֹומר ׁשּצרי 'אתה מּפני - ְְִִֵֶַַָָָ

ברכת ּבחוננתנו' הּדעת,תוך את חֹונן לומר יכול אינו ולפיכך ְֵַַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח

טֹובים‰. וימים השנה,ּבׁשּבתֹות וראש הרגלים שלושת - ְְִִַָָ
ּתפּלֹות  מארּבע ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּפּלל

הּיֹום אֹותֹו שבע ׁשל הן ואלו ומנחה], מוסף שחרית, ערבית, [שהן ֶַ
ראׁשֹונֹותהברכות: ואתה ׁשלׁש המתים מחייה אברהם, מגן - ִָֹ

אחרֹונֹותקדוש, שלום,וׁשלׁש ושים מודים רצה, ּוברכה - ְְֲַָָָֹ
מעין של אמצעית מענינו חֹותמין - ּבׁשּבתֹות הּיֹום. אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָ

אמצעית  באמירת ּבברכה האמצעית הברכה את מסיימים - ְְִִֶָָָ
ּוברגלים הּׁשּבת', שבועות -'מקּדׁש [פסח, הרגלים בשלושת ְְִֵַַַָָָ

ׁשּבת וסוכות], היה ואם והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָחֹותם
ּבּה חֹותמין טֹוב, האמצעית]ויֹום הּׁשּבת [בברכה 'מקּדׁש ְְְִֵַַַָָ

ּכל  על מל' ּבּה חֹותמין הּׁשנה ּבראׁש והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹויׂשראל
היה  ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש השנה הארץ ראש חל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּזּכרֹון'.ב  ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבה חֹותם ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשּבת,
.Âאמּורים ּדברים ראש ּבּמה בתפילת ברכות שבע שמתפלל ְֲִִֶַָ

אבלהשנה, ּומנחה, וׁשחרית ערבית ּתפּלת ב ּבתפּלת ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָ
ּברכֹות, ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה ראׁש ׁשל הן:הּמּוספין ואלו ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וׁשלׁשברכות ׁשלׁש יֹום,ברכות ראׁשֹונֹות ּכל ׁשל אחרֹונֹות ְֲִֶַָָָֹֹ
ענינּהברכות וׁשלׁש האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה אמצעּיֹות. ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹ

ּבכל  וחֹותם ׁשֹופרֹות. ׁשליׁשית זכרֹונֹות, ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָֻמלכּיֹות,
מענינּה מהן מקדש אחת הארץ כל על 'מלך חותם ב'מלכויות' - ְִֵֵֶַַָָ

וב'שופרות' הברית', 'זוכר חותם ב'זכרונות' הזכרון', ויום ישראל

ברחמים'. היום ישראל עמו תרועת קול 'שומע חותם

.Ê ּתפּלֹות מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּביֹום
ברכות  שבע ונעילה] מנחה מוסף, שחרית, ערבית, ׁשלׁש[שהן: ,ָֹ

אחרֹונֹות וׁשלׁש יום ראׁשֹונֹות, כל הּיֹום של מעין ואמצעית ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

של  מענינו מקּדׁשהיום,- הארץ ּכל על מל' ּבּה ְְֵֵֶֶֶַַָָָָוחֹותם

הּכּפּורים'. ויֹום חליׂשראל ּבׁשּבת,הכיפורים יום ואם להיֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

מהן  ּתפּלה ּבכל הּׁשּבת חֹותם מקּדׁש הארץ ּכל על מל' ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכּפּורים'. ויֹום ְְְִִִֵַָויׂשראל

.Áאמּורים ּדברים שבע ּבּמה הכיפורים יום בתפילות שאומר ְֲִִֶַָ

הכיפורים]צֹום ּביֹום ברכות, אבל[ביום ׁשנה, ּכל יֹום ב ׁשל ְֲֶָָָָ

יֹובל ׁשנת ׁשל החמישים צֹום שנת של הכיפורים ביום מתּפּלל - ְְִֵֵֶַַ

ּבמּוסףב  ׁשּמתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות ּתׁשע הּמּוספין של ּתפּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ו  הּׁשנה, שמתפלל ראׁש אלו עצמן ברכות הּברכֹות אֹותן הן ְְְֵַַַָָָָָֹ

השנה, ראש יתרשל ולא ּפחֹות מאותן ּבלא פוחתים ואין - ְְֵָָֹֹ

עליהן. מוסיפים ואין ּבזמן הברכות אּלא אֹותם מתּפּללין ְְְְִִִֵֶַַָָואין

נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

.Ëהּתפּלֹות מן ּתפּלה עשרה,ּבכל שמונה קדם של ּפֹותח ְְְִִִֵֶַַָָֹ

ראׁשֹונה הראשונה לברכה הברכה לפני מתחיל 'ה'- ואֹומר ְְִִֵָָָ

חֹותם ּוכׁשהּוא .'ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח מסיים ׂשפתי - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

הּתפּלה עשרה,ּבסֹוף שמונה פי של אמרי לרצֹון 'יהיּו אֹומר ְְְְְִִִִֵֵַָָ

וגואלי',וכּו' צורי ה' לפניך לבי לאחריו והגיון צֹועד ּכ ואחר ְְְֲֵַַַָָ

פסיעות. שלש

.Èמתּפּלל מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ערבית,ב ּבראׁשי ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻ

ּוב  הּימים,ב ׁשחרית ּכׁשאר ּברכֹות עׂשרה ּתׁשע ומוסיף מנחה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבעבֹודה 'רצה'ואֹומר בברכת אבֹותינּו- ואלהי 'אלהינּו ְֱֲֲֵֵֵֵֵָָֹֹ

ּבמּוסף וכּו''. ויבֹוא יהא יעלה כך חודש, וראש המועד חול של ְְְֲֶַָָ

ּכמֹומתפלל: מּוסף ּתפּלת מתּפּלל מֹועד, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֻּבחּלֹו
ׁשבע  מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי טֹוב, ּביֹום ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמתּפּלל

וׁשלׁשברכות ׁשלׁששהן:ּברכֹות, אחרֹונֹות,ברכות ראׁשֹונֹות ְְֲִַָָָֹֹ

הוא אמצעיתברכה ו  של מעיןשתוכנה מהענין ראׁש- קרּבן ְְְִֵֵֶַָָֹ

וכו']חדׁש חדשים' וראׁשי ['ראשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבה וחֹותם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ֳִָחדׁשים'.

.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

מתּפּלל ּבׁשּבת, להיֹות ּומנחה בתפילת ׁשחל ׁשחרית ערבית, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּברכֹות אחרונות]ׁשבע ושלש אמצעית ברכה ראשונות, [שלש ְֶַָ

הּׁשּבתֹות, ּבעבֹודה ומוסיף ּכׁשאר ויבֹוא' 'יעלה -ואֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

'רצה'. ּבברכהבברכת מתחיל ׁשּבת ה ּבמּוסף, ּבענין ,אמצעית ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשּבת ּבענין שבת,ּומׁשלים ענין ומזכיר חוזר כלומר, ואֹומר - ְְְְִִֵַַַָ
חדׁשים  ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ּבאמצע הּיֹום ְְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָֻקדּׁשת
מֹועד  ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים', וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ'מקּדׁש
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מה  בספק נשאר מגדים שהפרי (סק"ד) ברורה במשנה וכתב עומד.
ולהתפלל  לחזור שצריך וייתכן יושב, כשהוא שהתפלל באדם הדין

עומד. כשהוא בשנית

ד  אדם,:הלכה החיי בשם סק"ו) קי (סי' ברורה במשנה כתב
לו  מותר אך הגשמים, בימות 'הביננו' להתפלל רשאי שאינו שאף
טל  'ותן המקוצרות  הברכות בתוך ולכלול וברכה, ברכה כל לקצר
הדחק  בשעת או בחולה רק הוא זה דין אך חוננתנו', ו'אתה ומטר'

כלל גדול  (ח"א אדם בחיי המקוצרות הברכות נוסח את [וראה
לא)]. סעיף כד

ה  השבת :הלכה 'מקדש בה חותמין טוב ויום שבת היה ואם
והזמנים'. שאכן וישראל ס"ג) תפז (סי' הרב בשו"ע וכתב

'ישראל' שאומרים שיש ומביא בוא"ו, 'וישראל' הוא שלנו הנוסח
וא"ו. בלא

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ׁשחֹותם ּכמֹו ּבּה ְְְְִֵֵֶֶַָָָחֹותם

והזמנים'; וישראל השבת 'מקדש ואומר

.·Èּב להיֹות ׁשחל טֹוב ּבׁשּבתיום ויֹום ראשון אחד ביום - ְְְְִֶֶַָָָ

ה מתּפּללבשבוע, עשרה רביעיתה ּברכהאת שמונה ּבּלילה של ְְְְִִִֵַַַָָָ

שבת], מוצאי [שהוא טוב יום בליל זה.|ּככה- בנוסח 'וּתֹודיענּו- ִֵַָָ
ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי לעׂשֹות וּתלּמדנּו ,צדק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמׁשּפטי
ּובין  הרגל, וחגיגת טֹוב יֹום ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֻאלהינּו
הּׁשביעי  יֹום ואת הבּדלּת, טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻֻקדּׁשת
מֹועדים  אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קּדׁשּת, והּקדֹוׁש ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּגדֹול

וכּו''. ּכל לׂשמחה ׁשל טֹוב יֹום ּובמֹוצאי ׁשּבת ּובמֹוצאי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

מבּדיל  חֹונן'ברכתּבהּׁשנה עשרה,'אּתה שמונה אף שבתפילת ְְִֵַַַַָָָ

מבּדיל ׁשהּוא ּפי [לאחר על 'הבדלה' ולעשות לברך עומד שהוא - ְִִֶַַ

הּכֹוסהתפילה] יין.על של ַַ

.‚Èּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים 'מודים'ּבחנּכה בברכת - ְֲִִִַָָָֻ

עשרה, שמונה וכּו'.שבתפילת הּנּסים' ׁשחלה וב 'על ׁשּבת ְִִֶַַַָָָ
ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים' 'על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה ְְְְֲִִִִִַַַַָָֻלהיֹות

ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשמזּכיר

.„Èהּתענּיֹות ציבור,ּבימי ׁשהתעּנה ו של יחיד תענית אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ

יחיד'], ['תענית עצמו שלושת מֹוסיףבפני [בכל בתפילתו אחד כל ִ

ּתפּלה'ברכת ּבהתפילות] הברכה 'ׁשֹומע חתימת 'עננּולפני ְְֲִֵֵַָ

וכּו'. צּבּוראבינּו התעניות,ּוׁשליח בימי את אֹומרּההמתפלל - ְְְִִִַָָ

וכו' עצמּה'עננו' ּבפני ב'ברוך -ּברכה עננו אמירת את מסיים ְְְִֵַָָָ

עשרה], שמונה של הברכות שאר [כמו ה'' אמירת אתה ומקום

הוא  ל'רֹופא'הברכה 'ּגֹואל' לברכת ּבין ישראל' 'גואל ברכת בין - ְֵֵֵ

ּבּה'רפאנו', ה'וחֹותם אתה 'ברוך עננו ברכת את ומסיים העֹונה - ְֵֶָָ

ונמצא צרה'. ציבור ּבעת עשרה מתּפּללהשליח שמונה בתפילת ְְְְִִֵֵַָָָ

התעניות ימי ּברכֹות.של מֹוסיפין עׂשרים ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְִִִִֶָָָ

יׂשראל ברכת ּב ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים בֹונה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

וכּו''. הּׁשֹוממה החרבה העיר ועל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָעּמ

.ÂËהּגׁשמים ימֹות החורף ּכל בימות ׁשנּיה - ּבברכה אֹומר ְְְְִִִֵַָָָָָ

עשרה  שמונה החּמהשל ּובימֹות הּגׁשם', אומר 'מֹוריד בקיץ, - ִִֶֶַַַָ

השניה  עשרה בברכה שמונה הּטל'.של ִַָ'מֹוריד

אֹומר  לומרמאמתי מתחיל מאימתי מּתפּלת - הּגׁשם', 'מֹוריד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל [שזהו הּמּוספין סוכות של - ֲִֶֶַַַָָ

הגשם' 'מוריד לומר החורף ימות כל וממשיך עצרת], ַעד שמיני

ּו ּפסח. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית החל ּתפּלת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

אֹומר  ּפסח ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד

.ÊËּבמרחׁשון ימים ז'מּׁשבעה יום מתחיל שבו מהלילה - ְְְְִִִֶַָָָ

הּגׁשמיםבמרחשוון, את ומטר'ׁשֹואלין טל 'ותן באמירת ְֲִִֶַָ

הּׁשנים, ומטר'ּבברּכת טל 'ותן בשאילת ּכל במשך וממשיכים ְְִִַַָָ

הּגׁשם ׁשּמזּכיר עד זמן [שזהו הגשם' 'מוריד בתפילה שאומר - ְְִֶֶֶַַַ

פסח]. של הראשון טוב יום של אמּורים שחרית ּדברים ְֲִִֶַָּבּמה

מרחשוון, מז' הגשמים את לשאול יׂשראל,שמתחילים ְְִֵֶֶָּבארץ

עלֿידי  אותה להשקות אפשר [שאי וגבעות הרים של ארץ שהיא

גשמים, לה ודרושים ּבׁשנערנהרות] ּובסּוריא בבל,-אבל ְְְְֲִָָָ

להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכֹות ּומקֹומֹות בכל ּומצרים, ְְְְְִִִֵֶַַַָ

יבשות ואינן נהרות בהן שיש ארצות שהם אלו את מקומות ֲִֶׁשֹואלין

ּביֹום ּתׁשרי.ל ׁשּׁשיםה הּגׁשמים  ּתקּופת אחר ְְְְִִִִֵַַַַָ

.ÊÈהחּמה ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן בקיץ,מקֹומֹות - ְְְִִִִִֵֶַַָָ

הרחֹוקים הּים אּיי 'אוסטרליה'],ּכגֹון ארץ [כדוגמת ישראל מארץ ְְִִֵַָָ

ּב להן, צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את 'ׁשֹומע ברכת ׁשֹואלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ימיםּתפּלה'. ׁשני טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן [בחוץ ּומקֹומֹות ְְְִִִֵֵֶָָ

יֹוםלארץ], ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד טוב אֹומר ְִִִֵֶֶֶַַָ
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יד  וכו'.:הלכה עננו תפילה בשומע (סי'מוסיף ובשו"ע

מארבעת  שאינן הציבור שבתעניות אומרים שיש פסק ס"ג) תקסה

בכל  אומר ציבור ושליח במנחה, רק 'עננו' אומר היחיד הצומות,

ג' בטבת, [י' הצומות ובארבעת הטעם], שם [ועיין התפילות

באב] וט' בתמוז י"ז התפילות.תשרי, בכל אומרו היחיד גם

רק  'עננו' שאומרים הצומות בכל שנהגו כתב (שם) והרמ"א

בקול  כשמתפלל בשחרית שאומרו ציבור השליח מלבד במנחה,

בלחש .רם  המתפלל ציבור ששליח פסק, ס"א) תקסה (סי' השו"ע

שומע  בברכת 'עננו' ואומר כיחיד, דינו התפילה, את שחוזר לפני

אלהינו .תפילה  ה' 'רחם ירושלים בבונה מוסיפין באב בתשעה
וכו''. ה'עלינו 'נחם הוא שהנוסח כתב ס"א) תקנז (סי' ובשו"ע

וכו''. ציון אבלי את הפשוט אלהינו שהמנהג (שם) הרמ"א וכתב

שאז  מפני באב, תשעה של מנחה בתפילת רק 'נחם' לומר הוא

הנחמה. על אז מתפללים ולכן אש, במקדש הציתו

טו  הטל'.:הלכה 'מוריד החמה ס"ג)ובימות קיד (סי' והרמ"א

ולא  החמה בימות לא טל, מזכירין לא אשכנז בני 'ואנו כתב

מכלכל  להושיע 'ורב החמה בימות אומרים רק הגשמים, בימות

וכו''. במדינות חיים' המנהג שכן כתב ס"ב) קיד (סי' הרב ובשו"ע
הקיץ  בימות הטל' 'מוריד שאומרים כתב בסידורו אולם אלו,
לומר  כיום שהמנהג טז), ס"ק קיד (סי' הציון בשער עוד [וראה

הטל]. מוריד

טז  הגשמים :הלכה את שואלים וכו' ומצרים בשנער אבל
וכו'. שישים השישים ביום שביום פסק, ס"א) קיז (סי' ובשו"ע

[ולא  לארץ' 'בחוץ מטר לשאול מתחילים תשרי תקופת לאחר
חלה  שבו שהיום (שם) הרב השו"ע וכתב מקומות]. באלו חילק
זה  ולפי המנין, בכלל הם לשאול, מתחילים שבו והיום התקופה

ד'. בליל לשאול מתחילים א', ביום התקופה יום חל אם

יז  וכו':הלכה הגשמים את שואלים הרחוקים הים איי כגון
תפילה. ששואלים בשומע זה שדין פסק, ס"ב) קיז (סי' בשו"ע

גדולות, בארצות ובין ביחידים בין הוא תפילה', 'שומע בברכת
החמה. בימות למטר באותן הצריכים שאם השו"ע, עוד וכתב

בברכת  החמה בימות הגשמים את ושאל היחיד טעה ארצות
השנים. בברכת שואל ואינו נדבה, תפילת ומתפלל חוזר השנים,
רק  הוא ומתפלל שחוזר שהדין דבריו, על הוסיף (שם) והרמ"א
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ׁשֹומע  ה' אּתה ּברּו צּוקה, מּכל ּומּציל ּפֹודה ִִֵֶַַַָָָָָָצרה,
ְִָּתפּלה'.

אמּורים„. ּדברים 'הביננו',ּבּמה ברכת ּבימֹות שמתפלל ְֲִִִֶַָ
בקיץ,החּמה הּגׁשמים- ּבימֹות מתּפּלל בחורף-אבל אינֹו ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

בשלמות,'הביננּו' עשרה' 'שמונה תפילת מתפלל מּפני אלא ְֲִִֵֵ
ׁשאלה  לֹומר ומטר'ׁשּצרי טל 'ותן בקשת ברּכת תוך ּב- ְְְִִֵֶַַָָ

ולפיכך הּׁשנים וכו'']. ידינו מעשה בכל אלהינו ה' 'ברכנו [שהיא ִַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח את לומר יכול ּבמֹוצאי אינו ְְֵֵָוכן

'הביננּו' מתּפּלל אינֹו טֹובים וימים מתפלל ׁשּבתֹות אלא ְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
בשלמות, עשרה' הבּדלה'שמונה לֹומר ׁשּצרי 'אתה מּפני - ְְִִֵֶַַָָָ

ברכת ּבחוננתנו' הּדעת,תוך את חֹונן לומר יכול אינו ולפיכך ְֵַַָ
'הביננו'. של המקוצר הנוסח

טֹובים‰. וימים השנה,ּבׁשּבתֹות וראש הרגלים שלושת - ְְִִַָָ
ּתפּלֹות  מארּבע ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתּפּלל

הּיֹום אֹותֹו שבע ׁשל הן ואלו ומנחה], מוסף שחרית, ערבית, [שהן ֶַ
ראׁשֹונֹותהברכות: ואתה ׁשלׁש המתים מחייה אברהם, מגן - ִָֹ

אחרֹונֹותקדוש, שלום,וׁשלׁש ושים מודים רצה, ּוברכה - ְְֲַָָָֹ
מעין של אמצעית מענינו חֹותמין - ּבׁשּבתֹות הּיֹום. אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָ

אמצעית  באמירת ּבברכה האמצעית הברכה את מסיימים - ְְִִֶָָָ
ּוברגלים הּׁשּבת', שבועות -'מקּדׁש [פסח, הרגלים בשלושת ְְִֵַַַָָָ

ׁשּבת וסוכות], היה ואם והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָחֹותם
ּבּה חֹותמין טֹוב, האמצעית]ויֹום הּׁשּבת [בברכה 'מקּדׁש ְְְִֵַַַָָ

ּכל  על מל' ּבּה חֹותמין הּׁשנה ּבראׁש והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹויׂשראל
היה  ואם הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש השנה הארץ ראש חל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

הּזּכרֹון'.ב  ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ּבה חֹותם ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשּבת,
.Âאמּורים ּדברים ראש ּבּמה בתפילת ברכות שבע שמתפלל ְֲִִֶַָ

אבלהשנה, ּומנחה, וׁשחרית ערבית ּתפּלת ב ּבתפּלת ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָ
ּברכֹות, ּתׁשע מתּפּלל הּׁשנה ראׁש ׁשל הן:הּמּוספין ואלו ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וׁשלׁשברכות ׁשלׁש יֹום,ברכות ראׁשֹונֹות ּכל ׁשל אחרֹונֹות ְֲִֶַָָָֹֹ
ענינּהברכות וׁשלׁש האמצעּיֹות מן ראׁשֹונה אמצעּיֹות. ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹ

ּבכל  וחֹותם ׁשֹופרֹות. ׁשליׁשית זכרֹונֹות, ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵַָָָֻמלכּיֹות,
מענינּה מהן מקדש אחת הארץ כל על 'מלך חותם ב'מלכויות' - ְִֵֵֶַַָָ

וב'שופרות' הברית', 'זוכר חותם ב'זכרונות' הזכרון', ויום ישראל

ברחמים'. היום ישראל עמו תרועת קול 'שומע חותם

.Ê ּתפּלֹות מחמׁש ּתפּלה ּבכל מתּפּלל הּכּפּורים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּביֹום
ברכות  שבע ונעילה] מנחה מוסף, שחרית, ערבית, ׁשלׁש[שהן: ,ָֹ

אחרֹונֹות וׁשלׁש יום ראׁשֹונֹות, כל הּיֹום של מעין ואמצעית ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

של  מענינו מקּדׁשהיום,- הארץ ּכל על מל' ּבּה ְְֵֵֶֶֶַַָָָָוחֹותם

הּכּפּורים'. ויֹום חליׂשראל ּבׁשּבת,הכיפורים יום ואם להיֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָָ

מהן  ּתפּלה ּבכל הּׁשּבת חֹותם מקּדׁש הארץ ּכל על מל' ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּכּפּורים'. ויֹום ְְְִִִֵַָויׂשראל

.Áאמּורים ּדברים שבע ּבּמה הכיפורים יום בתפילות שאומר ְֲִִֶַָ

הכיפורים]צֹום ּביֹום ברכות, אבל[ביום ׁשנה, ּכל יֹום ב ׁשל ְֲֶָָָָ

יֹובל ׁשנת ׁשל החמישים צֹום שנת של הכיפורים ביום מתּפּלל - ְְִֵֵֶַַ

ּבמּוסףב  ׁשּמתּפּלל ּכמֹו ּברכֹות ּתׁשע הּמּוספין של ּתפּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ו  הּׁשנה, שמתפלל ראׁש אלו עצמן ברכות הּברכֹות אֹותן הן ְְְֵַַַָָָָָֹ

השנה, ראש יתרשל ולא ּפחֹות מאותן ּבלא פוחתים ואין - ְְֵָָֹֹ

עליהן. מוסיפים ואין ּבזמן הברכות אּלא אֹותם מתּפּללין ְְְְִִִֵֶַַָָואין

נֹוהג. ֵֵֶַׁשהּיֹובל

.Ëהּתפּלֹות מן ּתפּלה עשרה,ּבכל שמונה קדם של ּפֹותח ְְְִִִֵֶַַָָֹ

ראׁשֹונה הראשונה לברכה הברכה לפני מתחיל 'ה'- ואֹומר ְְִִֵָָָ

חֹותם ּוכׁשהּוא .'ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח מסיים ׂשפתי - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

הּתפּלה עשרה,ּבסֹוף שמונה פי של אמרי לרצֹון 'יהיּו אֹומר ְְְְְִִִִֵֵַָָ

וגואלי',וכּו' צורי ה' לפניך לבי לאחריו והגיון צֹועד ּכ ואחר ְְְֲֵַַַָָ

פסיעות. שלש

.Èמתּפּלל מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ערבית,ב ּבראׁשי ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָֻ

ּוב  הּימים,ב ׁשחרית ּכׁשאר ּברכֹות עׂשרה ּתׁשע ומוסיף מנחה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבעבֹודה 'רצה'ואֹומר בברכת אבֹותינּו- ואלהי 'אלהינּו ְֱֲֲֵֵֵֵֵָָֹֹ

ּבמּוסף וכּו''. ויבֹוא יהא יעלה כך חודש, וראש המועד חול של ְְְֲֶַָָ

ּכמֹומתפלל: מּוסף ּתפּלת מתּפּלל מֹועד, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָֻּבחּלֹו
ׁשבע  מתּפּלל חדׁשים, ּובראׁשי טֹוב, ּביֹום ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמתּפּלל

וׁשלׁשברכות ׁשלׁששהן:ּברכֹות, אחרֹונֹות,ברכות ראׁשֹונֹות ְְֲִַָָָֹֹ

הוא אמצעיתברכה ו  של מעיןשתוכנה מהענין ראׁש- קרּבן ְְְִֵֵֶַָָֹ

וכו']חדׁש חדשים' וראׁשי ['ראשי יׂשראל 'מקּדׁש ּבה וחֹותם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹ

ֳִָחדׁשים'.

.‡Èחדׁש ראׁש וכן מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשּבת

מתּפּלל ּבׁשּבת, להיֹות ּומנחה בתפילת ׁשחל ׁשחרית ערבית, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

ּברכֹות אחרונות]ׁשבע ושלש אמצעית ברכה ראשונות, [שלש ְֶַָ

הּׁשּבתֹות, ּבעבֹודה ומוסיף ּכׁשאר ויבֹוא' 'יעלה -ואֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

'רצה'. ּבברכהבברכת מתחיל ׁשּבת ה ּבמּוסף, ּבענין ,אמצעית ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשּבת ּבענין שבת,ּומׁשלים ענין ומזכיר חוזר כלומר, ואֹומר - ְְְְִִֵַַַָ
חדׁשים  ּבראׁשי ּבּה וחֹותם הּברכה, ּבאמצע הּיֹום ְְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָֻקדּׁשת
מֹועד  ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים', וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ'מקּדׁש
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מה  בספק נשאר מגדים שהפרי (סק"ד) ברורה במשנה וכתב עומד.
ולהתפלל  לחזור שצריך וייתכן יושב, כשהוא שהתפלל באדם הדין

עומד. כשהוא בשנית

ד  אדם,:הלכה החיי בשם סק"ו) קי (סי' ברורה במשנה כתב
לו  מותר אך הגשמים, בימות 'הביננו' להתפלל רשאי שאינו שאף
טל  'ותן המקוצרות  הברכות בתוך ולכלול וברכה, ברכה כל לקצר
הדחק  בשעת או בחולה רק הוא זה דין אך חוננתנו', ו'אתה ומטר'

כלל גדול  (ח"א אדם בחיי המקוצרות הברכות נוסח את [וראה
לא)]. סעיף כד

ה  השבת :הלכה 'מקדש בה חותמין טוב ויום שבת היה ואם
והזמנים'. שאכן וישראל ס"ג) תפז (סי' הרב בשו"ע וכתב

'ישראל' שאומרים שיש ומביא בוא"ו, 'וישראל' הוא שלנו הנוסח
וא"ו. בלא

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ּביֹום ׁשחֹותם ּכמֹו ּבּה ְְְְִֵֵֶֶַָָָחֹותם

והזמנים'; וישראל השבת 'מקדש ואומר

.·Èּב להיֹות ׁשחל טֹוב ּבׁשּבתיום ויֹום ראשון אחד ביום - ְְְְִֶֶַָָָ

ה מתּפּללבשבוע, עשרה רביעיתה ּברכהאת שמונה ּבּלילה של ְְְְִִִֵַַַָָָ

שבת], מוצאי [שהוא טוב יום בליל זה.|ּככה- בנוסח 'וּתֹודיענּו- ִֵַָָ
ה' לנּו וּתּתן ,רצֹונ חּקי לעׂשֹות וּתלּמדנּו ,צדק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמׁשּפטי
ּובין  הרגל, וחגיגת טֹוב יֹום ּוכבֹוד ׁשּבת קדּׁשת ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֻאלהינּו
הּׁשביעי  יֹום ואת הבּדלּת, טֹוב יֹום לקדּׁשת ׁשּבת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻֻקדּׁשת
מֹועדים  אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קּדׁשּת, והּקדֹוׁש ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּגדֹול

וכּו''. ּכל לׂשמחה ׁשל טֹוב יֹום ּובמֹוצאי ׁשּבת ּובמֹוצאי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

מבּדיל  חֹונן'ברכתּבהּׁשנה עשרה,'אּתה שמונה אף שבתפילת ְְִֵַַַַָָָ

מבּדיל ׁשהּוא ּפי [לאחר על 'הבדלה' ולעשות לברך עומד שהוא - ְִִֶַַ

הּכֹוסהתפילה] יין.על של ַַ

.‚Èּבהֹודיה מֹוסיפין ּופּורים 'מודים'ּבחנּכה בברכת - ְֲִִִַָָָֻ

עשרה, שמונה וכּו'.שבתפילת הּנּסים' ׁשחלה וב 'על ׁשּבת ְִִֶַַַָָָ
ּכמֹו ּבמּוסף, הּנּסים' 'על מזּכיר ּופּורים, ּבחנּכה ְְְְֲִִִִִַַַַָָֻלהיֹות

ּתפּלֹות. ּבׁשאר ְְְִִִֶַָׁשמזּכיר

.„Èהּתענּיֹות ציבור,ּבימי ׁשהתעּנה ו של יחיד תענית אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ

יחיד'], ['תענית עצמו שלושת מֹוסיףבפני [בכל בתפילתו אחד כל ִ

ּתפּלה'ברכת ּבהתפילות] הברכה 'ׁשֹומע חתימת 'עננּולפני ְְֲִֵֵַָ

וכּו'. צּבּוראבינּו התעניות,ּוׁשליח בימי את אֹומרּההמתפלל - ְְְִִִַָָ

וכו' עצמּה'עננו' ּבפני ב'ברוך -ּברכה עננו אמירת את מסיים ְְְִֵַָָָ

עשרה], שמונה של הברכות שאר [כמו ה'' אמירת אתה ומקום

הוא  ל'רֹופא'הברכה 'ּגֹואל' לברכת ּבין ישראל' 'גואל ברכת בין - ְֵֵֵ

ּבּה'רפאנו', ה'וחֹותם אתה 'ברוך עננו ברכת את ומסיים העֹונה - ְֵֶָָ

ונמצא צרה'. ציבור ּבעת עשרה מתּפּללהשליח שמונה בתפילת ְְְְִִֵֵַָָָ

התעניות ימי ּברכֹות.של מֹוסיפין עׂשרים ּבאב ּבתׁשעה ְְְְְִִִִֶָָָ

יׂשראל ברכת ּב ועל עלינּו אלהינּו ה' 'רחם ירּוׁשלים בֹונה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

וכּו''. הּׁשֹוממה החרבה העיר ועל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָעּמ

.ÂËהּגׁשמים ימֹות החורף ּכל בימות ׁשנּיה - ּבברכה אֹומר ְְְְִִִֵַָָָָָ

עשרה  שמונה החּמהשל ּובימֹות הּגׁשם', אומר 'מֹוריד בקיץ, - ִִֶֶַַַָ

השניה  עשרה בברכה שמונה הּטל'.של ִַָ'מֹוריד

אֹומר  לומרמאמתי מתחיל מאימתי מּתפּלת - הּגׁשם', 'מֹוריד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ׁשל [שזהו הּמּוספין סוכות של - ֲִֶֶַַַָָ

הגשם' 'מוריד לומר החורף ימות כל וממשיך עצרת], ַעד שמיני

ּו ּפסח. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל ׁשחרית החל ּתפּלת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

אֹומר  ּפסח ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשל הּמּוספין ְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּתפּלת

הּטל'. ִַָ'מֹוריד

.ÊËּבמרחׁשון ימים ז'מּׁשבעה יום מתחיל שבו מהלילה - ְְְְִִִֶַָָָ

הּגׁשמיםבמרחשוון, את ומטר'ׁשֹואלין טל 'ותן באמירת ְֲִִֶַָ

הּׁשנים, ומטר'ּבברּכת טל 'ותן בשאילת ּכל במשך וממשיכים ְְִִַַָָ

הּגׁשם ׁשּמזּכיר עד זמן [שזהו הגשם' 'מוריד בתפילה שאומר - ְְִֶֶֶַַַ

פסח]. של הראשון טוב יום של אמּורים שחרית ּדברים ְֲִִֶַָּבּמה

מרחשוון, מז' הגשמים את לשאול יׂשראל,שמתחילים ְְִֵֶֶָּבארץ

עלֿידי  אותה להשקות אפשר [שאי וגבעות הרים של ארץ שהיא

גשמים, לה ודרושים ּבׁשנערנהרות] ּובסּוריא בבל,-אבל ְְְְֲִָָָ

להן, והּדֹומין לאּלּו הּסמּוכֹות ּומקֹומֹות בכל ּומצרים, ְְְְְִִִֵֶַַַָ

יבשות ואינן נהרות בהן שיש ארצות שהם אלו את מקומות ֲִֶׁשֹואלין

ּביֹום ּתׁשרי.ל ׁשּׁשיםה הּגׁשמים  ּתקּופת אחר ְְְְִִִִֵַַַַָ

.ÊÈהחּמה ּבימֹות לגׁשמים צריכין ׁשהן בקיץ,מקֹומֹות - ְְְִִִִִֵֶַַָָ

הרחֹוקים הּים אּיי 'אוסטרליה'],ּכגֹון ארץ [כדוגמת ישראל מארץ ְְִִֵַָָ

ּב להן, צריכין ׁשהן ּבעת הּגׁשמים את 'ׁשֹומע ברכת ׁשֹואלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ימיםּתפּלה'. ׁשני טֹוב יֹום עֹוׂשין ׁשהן [בחוץ ּומקֹומֹות ְְְִִִֵֵֶָָ

יֹוםלארץ], ׁשל מּוסף ּבתפּלת הּגׁשם' 'מֹוריד טוב אֹומר ְִִִֵֶֶֶַַָ
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יד  וכו'.:הלכה עננו תפילה בשומע (סי'מוסיף ובשו"ע

מארבעת  שאינן הציבור שבתעניות אומרים שיש פסק ס"ג) תקסה

בכל  אומר ציבור ושליח במנחה, רק 'עננו' אומר היחיד הצומות,

ג' בטבת, [י' הצומות ובארבעת הטעם], שם [ועיין התפילות

באב] וט' בתמוז י"ז התפילות.תשרי, בכל אומרו היחיד גם

רק  'עננו' שאומרים הצומות בכל שנהגו כתב (שם) והרמ"א

בקול  כשמתפלל בשחרית שאומרו ציבור השליח מלבד במנחה,

בלחש .רם  המתפלל ציבור ששליח פסק, ס"א) תקסה (סי' השו"ע

שומע  בברכת 'עננו' ואומר כיחיד, דינו התפילה, את שחוזר לפני

אלהינו .תפילה  ה' 'רחם ירושלים בבונה מוסיפין באב בתשעה
וכו''. ה'עלינו 'נחם הוא שהנוסח כתב ס"א) תקנז (סי' ובשו"ע

וכו''. ציון אבלי את הפשוט אלהינו שהמנהג (שם) הרמ"א וכתב

שאז  מפני באב, תשעה של מנחה בתפילת רק 'נחם' לומר הוא

הנחמה. על אז מתפללים ולכן אש, במקדש הציתו

טו  הטל'.:הלכה 'מוריד החמה ס"ג)ובימות קיד (סי' והרמ"א

ולא  החמה בימות לא טל, מזכירין לא אשכנז בני 'ואנו כתב

מכלכל  להושיע 'ורב החמה בימות אומרים רק הגשמים, בימות

וכו''. במדינות חיים' המנהג שכן כתב ס"ב) קיד (סי' הרב ובשו"ע
הקיץ  בימות הטל' 'מוריד שאומרים כתב בסידורו אולם אלו,
לומר  כיום שהמנהג טז), ס"ק קיד (סי' הציון בשער עוד [וראה

הטל]. מוריד

טז  הגשמים :הלכה את שואלים וכו' ומצרים בשנער אבל
וכו'. שישים השישים ביום שביום פסק, ס"א) קיז (סי' ובשו"ע

[ולא  לארץ' 'בחוץ מטר לשאול מתחילים תשרי תקופת לאחר
חלה  שבו שהיום (שם) הרב השו"ע וכתב מקומות]. באלו חילק
זה  ולפי המנין, בכלל הם לשאול, מתחילים שבו והיום התקופה

ד'. בליל לשאול מתחילים א', ביום התקופה יום חל אם

יז  וכו':הלכה הגשמים את שואלים הרחוקים הים איי כגון
תפילה. ששואלים בשומע זה שדין פסק, ס"ב) קיז (סי' בשו"ע

גדולות, בארצות ובין ביחידים בין הוא תפילה', 'שומע בברכת
החמה. בימות למטר באותן הצריכים שאם השו"ע, עוד וכתב

בברכת  החמה בימות הגשמים את ושאל היחיד טעה ארצות
השנים. בברכת שואל ואינו נדבה, תפילת ומתפלל חוזר השנים,
רק  הוא ומתפלל שחוזר שהדין דבריו, על הוסיף (שם) והרמ"א
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והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ׁשל הגשם'ראׁשֹון ּכל 'מוריד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ
הּגׁשמים. ְְִַָימֹות

.ÁÈׁשליׁשית ּבברכה חֹותם ּכּלּה הּׁשנה 'אתה ּכל שהיא ְְִִִֵַָָָָָָֻ
עׂשרה קדוש' אחת ּובברּכת הּקדֹוׁש', 'השיבה 'האל שהיא ְְְִֵֵֶַַַַָָ

חותם  הּימים שופטינו', ּובעׂשרת ּומׁשּפט', צדקה אֹוהב מל'ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּב חֹותם הּכּפּורים, יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ברכה ׁשּמראׁש ִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּוב ה  הּקדֹוׁש' הּמל' ה ּׁשליׁשית עׂשרהברכה חותם אחת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּמׁשּפט'. הּמל'ְִֶֶַַָ

.ËÈאּלּו ימים ּבעׂשרת להֹוסיף ׁשּנהגּו מקֹומֹות -יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָ
תשובה ימי ראׁשֹונהבעשרת עשרה ּבברכה שמונה תפילת של ְִִָָָ

האבות] ברכת ּוב [שהיא וכּו'', לחּיים ה 'זכרנּו שהיא ּׁשנּיהברכה ְְְְִִֵַַָָ
מוסיפין  גבור' ּומֹוסיפין 'אתה וכּו'', הרחמן אב כמֹו ְֲִִִַָָָָ'מי

עׂשרה ׁשמֹונה 'מודים',-ּבברּכת שהיא התפילה של הי"ח בברכה ְְְְִֵֶֶַ
אחרֹונה  ּבברכה ּומֹוסיפין וכּו'', ּוכבׁש רחמי שהיא 'זכר ְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹ

שלום', וכּו''.'שים חּיים ׁשּנהגּו'ּובספר מקֹומֹות יׁש וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים 'אתה ׁשליׁשיתה ּבעׂשרת שהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

את  וכו'''ּובכןהתפילות קדוש', פחדך 'ּובכןתן לעמך', כבוד תן ְְֵֵ
הּוא  ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל  ְְְְֲִִִַַָָָָָֹוכּו',

ּב 'ּובכן ה ברכה להֹוסיף פחדך'ּׁשליׁשית כבוד 'ּובכןתן תן ְְְְִִִֵֵַ
ְוכּו'.לעמך'

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשחר‡. שחרית,ּתפּלת של עשרה שמונה תפילת מצותּה- ְְִִַַַַָָ

ה'ותיקין' החּמהכמנהג הנץ עם להתּפּלל מיד -ׁשּיתחיל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לעלות. השמש תפילת ּוזמּנּהכשתתחיל להתפלל שניתן והזמן - ְַָ

הוא  שמאחרים לאלו רביעיתשחרית ׁשעה סֹוף משעות עד ְִִַָָ
עברזמניות, ואם הּיֹום. ׁשליׁש והתפלל ׁשהּוא במזיד] [אפילו ְְִִֶַַָ

לעיל, האמורה זו שעה עבר במחשבתו טעהש אֹולאחר שלא וחשב ָָ
עדיין, ארּבעזמנה אחר יצא שעות והתּפּלל הּיֹום, חצֹות עד ְְְֲִֵַַַַַַַָָ

אב בתפילתו  ּתפּלה, חֹובת ּתפּלה ידי חֹובת ידי יצא לא ל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם להתפלל -ּבזמּנּה, המצוה לה'שעצם ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּדבריהםהוא  מצוה ּכ הּתֹורה, חכמים -מן מתקנת ְְִִִִֵֶַָָָ
אֹותּה התפילהלהתּפּלל את חכמים - לּה ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

הגדולה ּונביאים  כנסת אנשי תפילה לכל שתיקנו הקבוע בזמן -. ְִִ
אמרנּו·. ה"ה)לעילּכבר זמן (פ"א ּכנגד מנחה, ׁשּתפּלת ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

זמּנּהקרבן  ּתּקנּו הערּבים ּבין ׁשל ׁשהיה,ּתמיד קרבן ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הערביים הּתמיד בין ּבתׁשעשל יֹום ּבכל ּומחצה,שעות קרב ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

זמּנּהלפיכך  המנחה ּתּקנּו תפילת ּומחצה,של ׁשעֹות מּתׁשע ְְֱִִֵֶַַָָָ
זו ּו הּפסח תפילה ׁשּבערב ּולפי קטּנה, מנחה הּנקראת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת ּבערב להיֹות הּתמיד קרבןאתׁשחל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּומחצה, ׁשהּמתּפּלללפיכך ּבׁשׁש ׁשׁשמנחה אמרּו מאחר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ומחצה ּומחצה שעות שש לאחר זמן בדיעבד.יצא- ּומּׁשהּגיע ְֱִִִֶֶַַָָָ
ומחצהזה שעות שש חּיּובּהשל זמן מנחה,הּגיע תפילת וזֹושל ְְִִִֶַַָ

ומחצה, שעות שש שלאחר 'מנחה התפילה הּנקראת ְְִִִֵַָהיא
ְָּגדֹולה'.

להתּפּלל‚. הרּבה אנׁשים ּומנחה נהגּו קטּנה מנחה ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
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הרא"ש] [וכדעת כלל לחזור מחויב אינו אך רוצה, האדם .אם

תפילה. בשומע וכו' הגשמים את הרב וכתב שואלין בשו"ע

הלחש  בתפלת ומטר טל ותן שואל היחיד שרק ס"א) קיז (סי'

טל  ותן בפירוש אומר אינו ציבור השליח אבל תפילה, בשומע

בש  ובסליחות ומטר בתענית יתברך לפניו מרצים אלא תפילה, ומע

מטר. של ופסוקים ובמזמורים

יט  רחמיך :הלכה 'זכור עשרה שמונה בברכת ומוסיפין
וכו''. ס"ה)וכבוש תקפב (סי' ברמ"א הוא וראה ההוספה שנוסח

טובים'. לחיים 'וכתוב

א  משיראה),:הלכה ד"ה ס"א נח (סי' הלכה בביאור כתב

הנץ  קודם להתפלל אין שלכתחילה האחרונים מדברי שמשמע

בזמן  להתפלל מותר הכל לדברי הדחק שבשעת הוסיף אך החמה.

יצא)]. ד"ה ס"א פט (סי' להלן בדבריו עוד [וראה התפילה זה דין

ז) (הלכה להלן יתבאר השחר, עמוד שעלה הרב .לאחר בשו"ע

עלות  משעת מתחשבות הזמניות שהשעות כתב ס"א) פט (סי'

נח  (סי' שמע קריאת בהלכות כתב [וכן הכוכבים צאת עד השחר

(הלכות  בסידורו מדבריו אמנם שמע]. קריאת זמן לענין ס"ג)

הזמניות  שהשעות עולה, ק"ש) זמן ד"ה ותפילה שמע קריאת

בסידור  כך על [וראה החמה שקיעת ועד החמה מהנץ מתחילות

.[(123 הע' צא, עמ' תשס"ד, (קה"ת הזקן בשו"ע רבינו כתב

תפילת  את לגמור צריך רביעית שעה סוף שעד ס"א) פט (סי' הרב

אשל  ס"ה) קי (סי' השולחן [ערוך אחרונים ויש עשרה. שמונה

התחיל  שאם להקל שצידדו ס"ו)] קד סי' (בוטשאטש, אברהם

נחשב  הזמן, לאחר התפילה ונמשכה הזמן קודם להתפלל

בזמנה  תפילה ידי .שהתפלל יצא וכו' ארבע אחר וכו' עבר ואם
תפילה. ולא חובת עבר שאם כתב, ס"ב) (שם הרב ובשו''ע

עד  שחרית להתפלל יכול במזיד, אפילו שעות ארבע עד התפלל

כתב, סק"ו) פט (סי' ברורה והמשנה לכתחילה. אפילו חצות

הסוברים  פוסקים שיש כיון נדבה, בתורת זה בזמן שיתפלל שטוב

ל  יכול אינו שעות ארבע לאחר והתפלל הזיד ולהתפלל,שאם חזור

נדבה  בתורת תפילתו תהא פטור, הוא הדין מצד שאם יתנה .ולכן

יכול  אינו שוב חצות לאחר שמיד ס"ב) (שם הרב בשו"ע כתב

שאין  [אלא המנחה זמן הגיע שכבר כיון שחרית, להתפלל

אדם  בני שרוב משום ומחצה שש עד אלא מנחה מתפללים

סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב השעות]. לכוון בקיאים אינם

חובתו  ידי יצא זו, שעה בחצי שחרית התפלל אם שבדיעבד

שנית. להתפלל צריך ואין

ב  יצא.:הלכה ומחצה סק"א),שש רלג (סי' ברורה המשנה כתב

להתפלל  יוכל שעתה או לדרך, לצאת רוצה או לאכול רוצה שאם

להתפלל  לכתחילה מותר מנין, לו יהיה לא ימתין ואם בציבור

גדולה  סוברים .מנחה שיש הביא סק"ב) רלג (סי' ברורה במשנה

הסוברים  ויש חובתו. ידי יצא לא ומחצה שש קודם התפלל שאם

שאחר  שעה החצי שנשלם קודם להתפלל אסור שלכתחילה שאף

יתפלל  לא שעה, החצי בזו התפלל אם בדיעבד מקום מכל חצות,

סק"ו). שם הציון (שער עיון' ב'צריך נשאר ולמעשה שנית.

ג  והאחת :הלכה וקטנה גדולה להתפלל הרבה אנשים נהגו
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ומנחה  גדולה מנחה מנחה, תפילת פעמיים אחד ביום להתפלל -

תפילת והאחתקטנה, היא אלו נדבה.-רׁשּותמתפילות תפילת ְְַַָ
אּלא  רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים מקצת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָוהֹורּו

רשות,הּגדֹולה לתפילת גדולה מנחה את לייחד שיש הּדין - וכן ְְִֵַַָ

מסתבר,-נֹותן ּתדיר וכדבריהם ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

יֹום  הערבים -ּבכל בין של תמיד כנגד נתקנה גדולה שמנחה ְָ

שבת, בערב חל פסח ערב כאשר והוא ומחצה, בשש לעתים הנשחט

להעדיפה  יש יום, בכל התמיד זמן כנגד נתקנה קטנה שמנחה וכיון

תדירה, שהיא מחמת חובה תדיר,שתהיה ושאינו ש'תדיר הוא והכלל

קודם'. הּגדֹולהתדיר התּפּלל לשם ואם גדולה מנחה חֹובה - ְְְִִֵַַָָ

יתּפּלל אּלאמנחה לא רׁשּות.תפילת לשם הּקטּנה ְְְִֵֶַַַָָֹ

לעיללמדּתהרי -הא„. ב)מהנאמר המנחה,(הלכה זמני לגבי ְַָָָ

ּגדֹולה מנחה הינוׁשּזמן בדיעבד, יצא זה בזמן מּׁשׁששהמתפלל ְְְִִֵֶַָָ

קטּנה מנחה ּוזמן ּומחצה, ּתׁשע עד ּומחצה שבזמן ׁשעֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

הינו לכתחילה, מנחה להתפלל יש ּומחצה,זה ׁשּיּׁשאר מּתׁשע עד ֱִִֵֵֶֶַַָָ

הּיֹו ּורביעמן ׁשעה שעה,ם רבע פחות שעות עשר אחד שהוא ְִִַַָָ

זה. בזמן הוא המנחה זמן לֹושסוף רוצהויׁש אם להתּפּלל רשות ְְְִֵֵַ

המנחהאֹותּה תפילת את החּמה.- ׁשּתׁשקע עד ְִֶַַַַָָ

זמּנּה‰. הּמּוספין ל ּתפּלת הּׁשחר,הוא ּתפּלת ויש אחר ְְְִִִַַַַַַַַַָָ

אותה  ּבּיֹום להתפלל ׁשעֹות ׁשבע שביעית -עד שעה סוף ֶַַַָ

זמניות, שעות לפי אף המתחשבת ׁשעֹות, ׁשבע אחר ְְִֵֶַַַַַַָוהּמתּפּלל

ׁשּפׁשע ּפי זמן על עיקר לאחר שהיא זו בשעה שהתפלל בכך ִֶַַָ

חֹובתֹוהתפילה, ידי לתקון',יצא יוכל לא כ'מעוות מּפני ואינו ְְִֵֵָָָ

הואׁשּזמּנּה מוסף תפילת הּיֹום.של ּכל ְֶַַָָ

.Âהערב ערבית-ּתפּלת חֹובה תפילת ׁשאינּה ּפי על אף ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

וערבית,כתפילת  אֹותּההּמתּפּלשחרית שקיבלו ל ישראל כמנהג ְִֵַַָ

לעיל רבינו בדברי [כמבואר חובה עליהם ה"ו)אותה לֹו],(פ"א ֵיׁש

אותה-להתּפּלל להתפלל ׁשּיעלה יכול עד הּלילה מּתחּלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּׁשחר השמש.עּמּוד עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור - ַַַַ

נעילה יוםזמנה ּתפּלת מבעוד להתפלל שיתחיל ּכדי הוא, ְְְִִֵַָ

אֹותּה התפילה-ׁשּיׁשלים את החּמה סמּושיסיים לׁשקיעת ְְִִִֶַַַַָָָ

החמה. תשקע התפילה את שיסיים לאחר שתיכף כלומר, -
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תפילת רשות. להתפלל ראוי שאין ס"א), רלד (סי' בשו"ע והוסיף
בדעתו  ואומד וזריז זהיר שהוא בעצמו מכיר כן אם אלא רשות

ומסתפק  הדעת. היסח בלא סוף ועד מראש בתפילתו לכוון
שיחדש  צריך היטב מכוון כאשר האם סק"ד), (שם ברורה המשנה

נדבה  תפילת כל כדין בתפילתו, רשות .דבר להתפלל ראוי שאין
הגדולה  שיש אלא כתב סק"א) הציון שער (שם ברורה ובמשנה .

ומנחה  חובה, לשם גדולה מנחה שיתפלל הסוברים ראשונים
רשות  לשם חובה .קטנה הגדולה התפלל במשנה ואם וכתב .

שמתפלל  בפירוש כיוון שלא בסתם, התפלל שאם (סק''ג) ברורה

השניה  יתפלל ירצה ואם חובה, לשם זו תפילה עולה נדבה, לשם
נדבה. לשם

ד  שעה :הלכה היום מן שיישאר עד וכו' קטנה מנחה וזמן
וכו'. להתפלל לו ויש ס"א)השו וכתב ורביע, רלג (סי' "ע

כדעת  נוהג אם ולכן השיטות, כאחת בקביעות לנהוג שצריך

ערבית  להתפלל יכול אינו שוב הלילה, עד מנחה ומתפלל חכמים
שכן  וכל למחרת, רק כן עושה אם [אפילו והלאה המנחה מפלג
נוהג  ואם (סק"ו)], משנ"ב שיטות. כשתי אחד ביום ינהג שלא
צריך  והלאה, המנחה מפלג ערבית ומתפלל יהודה רבי כדעת

שעכשיו  השו"ע וכתב שעה. באותה מנחה יתפלל שלא להיזהר
ערבית  להתפלל אין הלילה, עד מנחה להתפלל הוא שהמנהג
ברורה  משנה החמה, שקיעת סוף לפני ֿ] החמה שקיעת קודם

ידי  יצא המנחה מפלג ערבית התפלל אם בדיעבד אך (סק"ט)],
(שם) והרמ"א ערבית. אז להתפלל יכול הדחק בשעת וכן חובתו.
ולכן  המנחה, מפלג ערבית להתפלל נהגו שבמקומותיהם כתב,
התפלל  אם הדחק בשעת או ובדיעבד מנחה, אז  להתפלל אין

חובתו. ידי יצא שגם מנחה יג) יא, (ס"ק ברורה במשנה וכתב
מנחה  להתפלל אין והרמ"א], השו"ע [שהתירו הדחק בשעת
אך  ביחיד, רק נאמר זה שכל והוסיף זמן. באותו יחד וערבית
לתפילת  שנית לקבצם טורח יש לביתם שילכו שלאחר בציבור

ערבית  להתפלל הקילו לגמרי, הציבור תפילת ויתבטל ערבית

למנחה  לו .סמוך אותה ויש החמה.להתפלל שתשקע עד
והרמ"א  השו"ע שמדברי כתב, יד) ס"ק רלג (סי' ברורה ובמשנה

צאת  אחר מעריב להתפלל מנהגנו שלפי משמע, ס"א) (שם

סמוך  עד שקיעה לאחר אפילו מנחה להתפלל מותר הכוכבים,

בזה, שחולקים רבים פוסקים שיש כתב אך הכוכבים. לצאת

ולכן  החמה. שקיעת קודם רק היא המנחה שתפילת ודעתם

שקיעת  קודם התפילה את לסיים להיזהר אדם כל צריך לכתחילה

אחר  להתפלל המקלים דעת על לסמוך יוכל בדיעבד אך החמה,

תשובות  בפסקי [וראה הכוכבים צאת קודם שעה רבע עד שקיעה,

בין  חישוב לפי אמורים המשנ"ב שדברי ח) אות רלג ס' (ח''ב

כשיטת  השמשות בין חישוב לפי אמנם ר''ת. לשיטת השמשות

בשו"ע  עוד וראה השקיעה]. אחרי דקות 13.5 הוא הזמן הגאונים,

ביד  למחות שאין שכתב, שבת) הכנסת (סדר בסידורו הרב

השקיעה  אחר מנחה להתפלל (ס"ק .המקלים ברורה המשנה כתב

ושעה"צ  מתכסה יד שהשמש משעה היא שהשקיעה סק"י),

להתפלל .מעינינו  שמוטב יד), ס"ק רלג (סי' ברורה במשנה כתב

אמנם  בציבור. השקיעה אחר מלהתפלל ביחידות בזמנה מנחה

מנחה  להתפלל שעדיף שכתב כ), סי' (ח"א לציון אור בשו"ת עיין

השקיעה, לאחר דקות 13.5 בתוך דהיינו השמשות בבין בציבור

השקיעה. קודם ביחידות להתפלל מאשר

ה  התפלל :הלכה אם שבדיעבד ס"א) רפו (סי' הרמ"א כתב

חובתו  ידי יצא שחרית, קודם ביום .מוסף שעות שבע .עד

יש  שלכתחילה כתב, יותר) ד"ה רפו סי' (ביה"ל ברורה והמשנה

יבוא  שלא בכדי ומחצה, שעות שש קודם מוסף להתפלל להיזהר

מנחה  תפילת להקדים יש האם מחלוקת לידי [ויבוא המנחה זמן

למוסף].

ו  זמן :הלכה שהתחלת ס"ב) תרכג סי' (או''ח השו"ע כתב

הרב  בשו"ע וכתב האילנות, בראשי השמש כאשר הוא התפילה

כתב  וכן החמה. שקיעת להתחלת קרוב הוא זה שזמן ס"ב) (שם



קט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

והֹול ּומתּפּלל עצרת, ׁשמיני ׁשל הגשם'ראׁשֹון ּכל 'מוריד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ
הּגׁשמים. ְְִַָימֹות

.ÁÈׁשליׁשית ּבברכה חֹותם ּכּלּה הּׁשנה 'אתה ּכל שהיא ְְִִִֵַָָָָָָֻ
עׂשרה קדוש' אחת ּובברּכת הּקדֹוׁש', 'השיבה 'האל שהיא ְְְִֵֵֶַַַַָָ

חותם  הּימים שופטינו', ּובעׂשרת ּומׁשּפט', צדקה אֹוהב מל'ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּב חֹותם הּכּפּורים, יֹום מֹוצאי עד הּׁשנה ברכה ׁשּמראׁש ִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּוב ה  הּקדֹוׁש' הּמל' ה ּׁשליׁשית עׂשרהברכה חותם אחת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּמׁשּפט'. הּמל'ְִֶֶַַָ

.ËÈאּלּו ימים ּבעׂשרת להֹוסיף ׁשּנהגּו מקֹומֹות -יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָ
תשובה ימי ראׁשֹונהבעשרת עשרה ּבברכה שמונה תפילת של ְִִָָָ

האבות] ברכת ּוב [שהיא וכּו'', לחּיים ה 'זכרנּו שהיא ּׁשנּיהברכה ְְְְִִֵַַָָ
מוסיפין  גבור' ּומֹוסיפין 'אתה וכּו'', הרחמן אב כמֹו ְֲִִִַָָָָ'מי

עׂשרה ׁשמֹונה 'מודים',-ּבברּכת שהיא התפילה של הי"ח בברכה ְְְְִֵֶֶַ
אחרֹונה  ּבברכה ּומֹוסיפין וכּו'', ּוכבׁש רחמי שהיא 'זכר ְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹֹ

שלום', וכּו''.'שים חּיים ׁשּנהגּו'ּובספר מקֹומֹות יׁש וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָ
ּבברכה להֹוסיף אּלּו ימים 'אתה ׁשליׁשיתה ּבעׂשרת שהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

את  וכו'''ּובכןהתפילות קדוש', פחדך 'ּובכןתן לעמך', כבוד תן ְְֵֵ
הּוא  ּפׁשּוט מנהג הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּבראׁש אבל  ְְְְֲִִִַַָָָָָֹוכּו',

ּב 'ּובכן ה ברכה להֹוסיף פחדך'ּׁשליׁשית כבוד 'ּובכןתן תן ְְְְִִִֵֵַ
ְוכּו'.לעמך'

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשחר‡. שחרית,ּתפּלת של עשרה שמונה תפילת מצותּה- ְְִִַַַַָָ

ה'ותיקין' החּמהכמנהג הנץ עם להתּפּלל מיד -ׁשּיתחיל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לעלות. השמש תפילת ּוזמּנּהכשתתחיל להתפלל שניתן והזמן - ְַָ

הוא  שמאחרים לאלו רביעיתשחרית ׁשעה סֹוף משעות עד ְִִַָָ
עברזמניות, ואם הּיֹום. ׁשליׁש והתפלל ׁשהּוא במזיד] [אפילו ְְִִֶַַָ

לעיל, האמורה זו שעה עבר במחשבתו טעהש אֹולאחר שלא וחשב ָָ
עדיין, ארּבעזמנה אחר יצא שעות והתּפּלל הּיֹום, חצֹות עד ְְְֲִֵַַַַַַַָָ

אב בתפילתו  ּתפּלה, חֹובת ּתפּלה ידי חֹובת ידי יצא לא ל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
ּתפּלה ׁשּמצות ׁשּכׁשם להתפלל -ּבזמּנּה, המצוה לה'שעצם ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּדבריהםהוא  מצוה ּכ הּתֹורה, חכמים -מן מתקנת ְְִִִִֵֶַָָָ
אֹותּה התפילהלהתּפּלל את חכמים - לּה ׁשּתּקנּו ּבזמּנּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

הגדולה ּונביאים  כנסת אנשי תפילה לכל שתיקנו הקבוע בזמן -. ְִִ
אמרנּו·. ה"ה)לעילּכבר זמן (פ"א ּכנגד מנחה, ׁשּתפּלת ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

זמּנּהקרבן  ּתּקנּו הערּבים ּבין ׁשל ׁשהיה,ּתמיד קרבן ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הערביים הּתמיד בין ּבתׁשעשל יֹום ּבכל ּומחצה,שעות קרב ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

זמּנּהלפיכך  המנחה ּתּקנּו תפילת ּומחצה,של ׁשעֹות מּתׁשע ְְֱִִֵֶַַָָָ
זו ּו הּפסח תפילה ׁשּבערב ּולפי קטּנה, מנחה הּנקראת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

ׁשֹוחטין היּו ׁשּבת ּבערב להיֹות הּתמיד קרבןאתׁשחל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּומחצה, ׁשהּמתּפּלללפיכך ּבׁשׁש ׁשׁשמנחה אמרּו מאחר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ומחצה ּומחצה שעות שש לאחר זמן בדיעבד.יצא- ּומּׁשהּגיע ְֱִִִֶֶַַָָָ
ומחצהזה שעות שש חּיּובּהשל זמן מנחה,הּגיע תפילת וזֹושל ְְִִִֶַַָ

ומחצה, שעות שש שלאחר 'מנחה התפילה הּנקראת ְְִִִֵַָהיא
ְָּגדֹולה'.

להתּפּלל‚. הרּבה אנׁשים ּומנחה נהגּו קטּנה מנחה ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
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הרא"ש] [וכדעת כלל לחזור מחויב אינו אך רוצה, האדם .אם

תפילה. בשומע וכו' הגשמים את הרב וכתב שואלין בשו"ע

הלחש  בתפלת ומטר טל ותן שואל היחיד שרק ס"א) קיז (סי'

טל  ותן בפירוש אומר אינו ציבור השליח אבל תפילה, בשומע

בש  ובסליחות ומטר בתענית יתברך לפניו מרצים אלא תפילה, ומע

מטר. של ופסוקים ובמזמורים

יט  רחמיך :הלכה 'זכור עשרה שמונה בברכת ומוסיפין
וכו''. ס"ה)וכבוש תקפב (סי' ברמ"א הוא וראה ההוספה שנוסח

טובים'. לחיים 'וכתוב

א  משיראה),:הלכה ד"ה ס"א נח (סי' הלכה בביאור כתב

הנץ  קודם להתפלל אין שלכתחילה האחרונים מדברי שמשמע

בזמן  להתפלל מותר הכל לדברי הדחק שבשעת הוסיף אך החמה.

יצא)]. ד"ה ס"א פט (סי' להלן בדבריו עוד [וראה התפילה זה דין

ז) (הלכה להלן יתבאר השחר, עמוד שעלה הרב .לאחר בשו"ע

עלות  משעת מתחשבות הזמניות שהשעות כתב ס"א) פט (סי'

נח  (סי' שמע קריאת בהלכות כתב [וכן הכוכבים צאת עד השחר

(הלכות  בסידורו מדבריו אמנם שמע]. קריאת זמן לענין ס"ג)

הזמניות  שהשעות עולה, ק"ש) זמן ד"ה ותפילה שמע קריאת

בסידור  כך על [וראה החמה שקיעת ועד החמה מהנץ מתחילות

.[(123 הע' צא, עמ' תשס"ד, (קה"ת הזקן בשו"ע רבינו כתב

תפילת  את לגמור צריך רביעית שעה סוף שעד ס"א) פט (סי' הרב

אשל  ס"ה) קי (סי' השולחן [ערוך אחרונים ויש עשרה. שמונה

התחיל  שאם להקל שצידדו ס"ו)] קד סי' (בוטשאטש, אברהם

נחשב  הזמן, לאחר התפילה ונמשכה הזמן קודם להתפלל

בזמנה  תפילה ידי .שהתפלל יצא וכו' ארבע אחר וכו' עבר ואם
תפילה. ולא חובת עבר שאם כתב, ס"ב) (שם הרב ובשו''ע

עד  שחרית להתפלל יכול במזיד, אפילו שעות ארבע עד התפלל

כתב, סק"ו) פט (סי' ברורה והמשנה לכתחילה. אפילו חצות

הסוברים  פוסקים שיש כיון נדבה, בתורת זה בזמן שיתפלל שטוב

ל  יכול אינו שעות ארבע לאחר והתפלל הזיד ולהתפלל,שאם חזור

נדבה  בתורת תפילתו תהא פטור, הוא הדין מצד שאם יתנה .ולכן

יכול  אינו שוב חצות לאחר שמיד ס"ב) (שם הרב בשו"ע כתב

שאין  [אלא המנחה זמן הגיע שכבר כיון שחרית, להתפלל

אדם  בני שרוב משום ומחצה שש עד אלא מנחה מתפללים

סק"ז), (שם ברורה המשנה וכתב השעות]. לכוון בקיאים אינם

חובתו  ידי יצא זו, שעה בחצי שחרית התפלל אם שבדיעבד

שנית. להתפלל צריך ואין

ב  יצא.:הלכה ומחצה סק"א),שש רלג (סי' ברורה המשנה כתב

להתפלל  יוכל שעתה או לדרך, לצאת רוצה או לאכול רוצה שאם

להתפלל  לכתחילה מותר מנין, לו יהיה לא ימתין ואם בציבור

גדולה  סוברים .מנחה שיש הביא סק"ב) רלג (סי' ברורה במשנה

הסוברים  ויש חובתו. ידי יצא לא ומחצה שש קודם התפלל שאם

שאחר  שעה החצי שנשלם קודם להתפלל אסור שלכתחילה שאף

יתפלל  לא שעה, החצי בזו התפלל אם בדיעבד מקום מכל חצות,

סק"ו). שם הציון (שער עיון' ב'צריך נשאר ולמעשה שנית.

ג  והאחת :הלכה וקטנה גדולה להתפלל הרבה אנשים נהגו

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ומנחה  גדולה מנחה מנחה, תפילת פעמיים אחד ביום להתפלל -

תפילת והאחתקטנה, היא אלו נדבה.-רׁשּותמתפילות תפילת ְְַַָ
אּלא  רׁשּות להתּפּלל ראּוי ׁשאין ּגאֹונים מקצת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָוהֹורּו

רשות,הּגדֹולה לתפילת גדולה מנחה את לייחד שיש הּדין - וכן ְְִֵַַָ

מסתבר,-נֹותן ּתדיר וכדבריהם ׁשאינֹו ּדבר ּכנגד ׁשהיא מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

יֹום  הערבים -ּבכל בין של תמיד כנגד נתקנה גדולה שמנחה ְָ

שבת, בערב חל פסח ערב כאשר והוא ומחצה, בשש לעתים הנשחט

להעדיפה  יש יום, בכל התמיד זמן כנגד נתקנה קטנה שמנחה וכיון

תדירה, שהיא מחמת חובה תדיר,שתהיה ושאינו ש'תדיר הוא והכלל

קודם'. הּגדֹולהתדיר התּפּלל לשם ואם גדולה מנחה חֹובה - ְְְִִֵַַָָ

יתּפּלל אּלאמנחה לא רׁשּות.תפילת לשם הּקטּנה ְְְִֵֶַַַָָֹ

לעיללמדּתהרי -הא„. ב)מהנאמר המנחה,(הלכה זמני לגבי ְַָָָ

ּגדֹולה מנחה הינוׁשּזמן בדיעבד, יצא זה בזמן מּׁשׁששהמתפלל ְְְִִֵֶַָָ

קטּנה מנחה ּוזמן ּומחצה, ּתׁשע עד ּומחצה שבזמן ׁשעֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

הינו לכתחילה, מנחה להתפלל יש ּומחצה,זה ׁשּיּׁשאר מּתׁשע עד ֱִִֵֵֶֶַַָָ

הּיֹו ּורביעמן ׁשעה שעה,ם רבע פחות שעות עשר אחד שהוא ְִִַַָָ

זה. בזמן הוא המנחה זמן לֹושסוף רוצהויׁש אם להתּפּלל רשות ְְְִֵֵַ

המנחהאֹותּה תפילת את החּמה.- ׁשּתׁשקע עד ְִֶַַַַָָ

זמּנּה‰. הּמּוספין ל ּתפּלת הּׁשחר,הוא ּתפּלת ויש אחר ְְְִִִַַַַַַַַַָָ

אותה  ּבּיֹום להתפלל ׁשעֹות ׁשבע שביעית -עד שעה סוף ֶַַַָ

זמניות, שעות לפי אף המתחשבת ׁשעֹות, ׁשבע אחר ְְִֵֶַַַַַַָוהּמתּפּלל

ׁשּפׁשע ּפי זמן על עיקר לאחר שהיא זו בשעה שהתפלל בכך ִֶַַָ

חֹובתֹוהתפילה, ידי לתקון',יצא יוכל לא כ'מעוות מּפני ואינו ְְִֵֵָָָ

הואׁשּזמּנּה מוסף תפילת הּיֹום.של ּכל ְֶַַָָ

.Âהערב ערבית-ּתפּלת חֹובה תפילת ׁשאינּה ּפי על אף ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

וערבית,כתפילת  אֹותּההּמתּפּלשחרית שקיבלו ל ישראל כמנהג ְִֵַַָ

לעיל רבינו בדברי [כמבואר חובה עליהם ה"ו)אותה לֹו],(פ"א ֵיׁש

אותה-להתּפּלל להתפלל ׁשּיעלה יכול עד הּלילה מּתחּלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּׁשחר השמש.עּמּוד עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור - ַַַַ

נעילה יוםזמנה ּתפּלת מבעוד להתפלל שיתחיל ּכדי הוא, ְְְִִֵַָ

אֹותּה התפילה-ׁשּיׁשלים את החּמה סמּושיסיים לׁשקיעת ְְִִִֶַַַַָָָ

החמה. תשקע התפילה את שיסיים לאחר שתיכף כלומר, -
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תפילת רשות. להתפלל ראוי שאין ס"א), רלד (סי' בשו"ע והוסיף
בדעתו  ואומד וזריז זהיר שהוא בעצמו מכיר כן אם אלא רשות

ומסתפק  הדעת. היסח בלא סוף ועד מראש בתפילתו לכוון
שיחדש  צריך היטב מכוון כאשר האם סק"ד), (שם ברורה המשנה

נדבה  תפילת כל כדין בתפילתו, רשות .דבר להתפלל ראוי שאין
הגדולה  שיש אלא כתב סק"א) הציון שער (שם ברורה ובמשנה .

ומנחה  חובה, לשם גדולה מנחה שיתפלל הסוברים ראשונים
רשות  לשם חובה .קטנה הגדולה התפלל במשנה ואם וכתב .

שמתפלל  בפירוש כיוון שלא בסתם, התפלל שאם (סק''ג) ברורה

השניה  יתפלל ירצה ואם חובה, לשם זו תפילה עולה נדבה, לשם
נדבה. לשם

ד  שעה :הלכה היום מן שיישאר עד וכו' קטנה מנחה וזמן
וכו'. להתפלל לו ויש ס"א)השו וכתב ורביע, רלג (סי' "ע

כדעת  נוהג אם ולכן השיטות, כאחת בקביעות לנהוג שצריך

ערבית  להתפלל יכול אינו שוב הלילה, עד מנחה ומתפלל חכמים
שכן  וכל למחרת, רק כן עושה אם [אפילו והלאה המנחה מפלג
נוהג  ואם (סק"ו)], משנ"ב שיטות. כשתי אחד ביום ינהג שלא
צריך  והלאה, המנחה מפלג ערבית ומתפלל יהודה רבי כדעת

שעכשיו  השו"ע וכתב שעה. באותה מנחה יתפלל שלא להיזהר
ערבית  להתפלל אין הלילה, עד מנחה להתפלל הוא שהמנהג
ברורה  משנה החמה, שקיעת סוף לפני ֿ] החמה שקיעת קודם

ידי  יצא המנחה מפלג ערבית התפלל אם בדיעבד אך (סק"ט)],
(שם) והרמ"א ערבית. אז להתפלל יכול הדחק בשעת וכן חובתו.
ולכן  המנחה, מפלג ערבית להתפלל נהגו שבמקומותיהם כתב,
התפלל  אם הדחק בשעת או ובדיעבד מנחה, אז  להתפלל אין

חובתו. ידי יצא שגם מנחה יג) יא, (ס"ק ברורה במשנה וכתב
מנחה  להתפלל אין והרמ"א], השו"ע [שהתירו הדחק בשעת
אך  ביחיד, רק נאמר זה שכל והוסיף זמן. באותו יחד וערבית
לתפילת  שנית לקבצם טורח יש לביתם שילכו שלאחר בציבור

ערבית  להתפלל הקילו לגמרי, הציבור תפילת ויתבטל ערבית

למנחה  לו .סמוך אותה ויש החמה.להתפלל שתשקע עד
והרמ"א  השו"ע שמדברי כתב, יד) ס"ק רלג (סי' ברורה ובמשנה

צאת  אחר מעריב להתפלל מנהגנו שלפי משמע, ס"א) (שם

סמוך  עד שקיעה לאחר אפילו מנחה להתפלל מותר הכוכבים,

בזה, שחולקים רבים פוסקים שיש כתב אך הכוכבים. לצאת

ולכן  החמה. שקיעת קודם רק היא המנחה שתפילת ודעתם

שקיעת  קודם התפילה את לסיים להיזהר אדם כל צריך לכתחילה

אחר  להתפלל המקלים דעת על לסמוך יוכל בדיעבד אך החמה,

תשובות  בפסקי [וראה הכוכבים צאת קודם שעה רבע עד שקיעה,

בין  חישוב לפי אמורים המשנ"ב שדברי ח) אות רלג ס' (ח''ב

כשיטת  השמשות בין חישוב לפי אמנם ר''ת. לשיטת השמשות

בשו"ע  עוד וראה השקיעה]. אחרי דקות 13.5 הוא הזמן הגאונים,

ביד  למחות שאין שכתב, שבת) הכנסת (סדר בסידורו הרב

השקיעה  אחר מנחה להתפלל (ס"ק .המקלים ברורה המשנה כתב

ושעה"צ  מתכסה יד שהשמש משעה היא שהשקיעה סק"י),

להתפלל .מעינינו  שמוטב יד), ס"ק רלג (סי' ברורה במשנה כתב

אמנם  בציבור. השקיעה אחר מלהתפלל ביחידות בזמנה מנחה

מנחה  להתפלל שעדיף שכתב כ), סי' (ח"א לציון אור בשו"ת עיין

השקיעה, לאחר דקות 13.5 בתוך דהיינו השמשות בבין בציבור

השקיעה. קודם ביחידות להתפלל מאשר

ה  התפלל :הלכה אם שבדיעבד ס"א) רפו (סי' הרמ"א כתב

חובתו  ידי יצא שחרית, קודם ביום .מוסף שעות שבע .עד

יש  שלכתחילה כתב, יותר) ד"ה רפו סי' (ביה"ל ברורה והמשנה

יבוא  שלא בכדי ומחצה, שעות שש קודם מוסף להתפלל להיזהר

מנחה  תפילת להקדים יש האם מחלוקת לידי [ויבוא המנחה זמן

למוסף].

ו  זמן :הלכה שהתחלת ס"ב) תרכג סי' (או''ח השו"ע כתב

הרב  בשו"ע וכתב האילנות, בראשי השמש כאשר הוא התפילה

כתב  וכן החמה. שקיעת להתחלת קרוב הוא זה שזמן ס"ב) (שם



mipdkקי zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Êזמּנּה קדם ּתפּלה מהתפילות -הּמתּפּלל אחת את שהתפלל ְְְִִֵֶַַַָָֹ

לעיל [המבואר התפילה זמן אֿו)קודם ידי ],(הלכות יצא ְֵָָֹלא

ּבזמּנּה אֹותּה ּומתּפּלל וחֹוזר ולהתפלל -חֹובתֹו, לחזור ועליו ְְְִִֵֵַַָָָ

התפילה  זמנה.את ּבׁשעת כשיגיע ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ְְְְֲִִִִִֵַַַַואם

לדרך]הּדחק לצאת שהוצרך או למלאכתו להשכים שצריך מי [כגון ְַָ

הּׁשחר ל  עּמּוד ׁשעלה קודם אחר מזרח בפאת הנראה אור -] ֶַַַַַַָָ

השמש], כמו יצאעלות החמה הנץ עם שזמנה פי על אף בדיעבד, ָָ

לעיל לֹו.(ה''א)שנתבאר האדם-ויׁש של להתּפּלל ובאפשרותו ְְְִֵֵַ

ׁשּבת  ּבערב ׁשּבת לילי ׁשל ערבית ערבית ּתפּלת תפילת וכן , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

השבוע ימות שאר הּׁשמׁששל ׁשּתׁשקע המנחה קדם [מפלג ְִֶֶֶֶַַֹ

יום,והלאה] שעדיין מתּפּלללמרות להתפלל -וכן באפשרותו ְְִֵֵַ

ּבׁשּבת ׁשּבת מֹוצאי ׁשל על ערבית ואף החמה, שקיעת קודם ְְִֵֶַַַָָָ

לכ  להתפלל שאין שנתבאר מותר פי זאת בכל הזמן, קודם תחילה

יום, מבעוד ערבית תפילת רׁשּות לפי להתפלל ערבית ׁשּתפּלת ְְְְִִִֶַַ

לכן להתפלל, שנהגו מחמת רק לחובה התקבלה מדקּדקין והיא ְְְִֵַאין

החמה,ּבזמּנּה שקיעת קודם להתפלל קרּית ויכול ׁשּיקרא ּובלבד ְְְְִִִִֶַַַָָ

הּכֹוכבים צאת אחר ּבעֹונתּה שמע ׁשמע קריאת שזמן מכיון ְְִֵַַַַָָָ

הכוכבים  צאת לאחר .הוא

.Áּתפּלה זמן עליו ׁשעבר מי קודם -ּכל להתפלל עליו שהיה ְְִִֶַַָָָָָ

התפילה  זמן סוף התּפּלל,שיעבור הדבר ולא היה -ּבמזידאם ְְְִִֵֵַֹ

טרדה, שום בלי נפש בשאט התפילה את ּתּקנה שביטל לֹו ֵַָָאין

שחיסר, מׁשּלםלתפילה תפילתו.ואינֹו הדבר את היה ּבׁשֹוגג ואם ְְְֵֵֵַ

שגגה,- מחמת התפלל אנּוסשלא ׁשהיה שיכור -אֹו שהיה כגון ֶָָָ

להתפלל, היה יכול טרּודולא טרוד -אֹו שלא שהיה ממונו לצורך ָ

הפסד, לידי ּתפּלהיבוא אֹותּה התפללמׁשּלם ּתפּלה שלא ּבזמן ְְְְִִִֵַַָָָ

לּה התפילה הּסמּוכה אותה עם יחד התפילה את משלים כלומר, - ְַָָ

אחרֹונהשלאחריה, ּתפּלה המאוחרת -ּומקּדים התפילה את ְְֲִִַַָָ

עכשיו, בה שזמנה שמחויב זו תפילה לשם תהיה הראשונה ותפילתו

הּתׁשלּומיןכעת, את מתּפּלל תהיה -ואחריה השניה ותפילתו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

תשלומין  .לשם
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הביא  (שם) הציון בשער אמנם סק"ב), (שם ברורה במשנה

קודם  שעה חצי זהו אילנות' בראשי ש'השמש מפרש שהט"ז

החמה..השקיעה  לשקיעת (שם).סמוך בשו"ע פסק וכן

ש'שקיעת  השו"ע, דברי את האחרונים בשם ביאר ברורה ובמשנה

ו'סמוך' הכוכבים, צאת דהיינו החמה, שקיעת סוף זהו החמה'

הציון  בשער אמנם הכוכבים. צאת קודם מועט זמן פירושו לזה

היא  שהשקיעה השו"ע דברי את מפרש שהט"ז הביא, (שם)

שקיעת  לתחילת סמוך התפילה את שיסיים [כלומר ממש שקיעה

אלא  כן, נוהגים אין שהעולם כתב הט"ז שגם הוסיף, אך החמה].

הכוכבים. צאת עם שיש מסיימים (ס"גֿד), הרב בשו"ע וכתב

בלילה. גם נעילה בתפילת ולהמשיך להאריך שיכולים אומרים

נוהגים  מקום מכל הראשונה, כסברא שהעיקר שאע"פ והוסיף

גדול. היום בעוד להתחיל יש אך למחות, ואין האחרונה כסברא

כיון  שמש, הערב קודם וכו'' יפנה 'היום החרוז לומר ייזהרו וכן

יכול  ואינו פנה, היום כבר [שהרי שקרים כדובר הוא כן לא שאם

ברו  ובמשנה 'יפנה']. שאם לומר כתב סק"ו) שעה"צ תרכג (סי' רה

ופנה'. בא השמש פנה 'היום יאמר היום נתאחר כבר

ז  יצא.:הלכה וכו' הדחק בשעת שחרית תפילת התפלל ואם
עמוד  שעלה לאחר התפלל שאם פסק, ס"א) פט (סי' והשו"ע

שיצא  (סק"ד) ברורה המשנה וביאר יצא, מזרח פני והאיר השחר

דברי  ע"פ והוסיף הדחק, בשעת שלא גם בדיעבד חובתו ידי

יכול  לדרך, לצאת שצריך כגון הדחק שבשעת ס"ח), (שם השו"ע

מלקרוא  וימתין השחר, עלות לאחר לכתחילה אפילו להתפלל

ס"ט) (שם הרב בשו"ע עוד וראה זמנה. שיגיע עד שמע קריאת

לתפילה'. 'גאולה וסמיכת שמע קריאת זמן  המשנה לענין כתב

השחר  שהבריק ולא המזרח פני כל שיאיר שצריך (סק"ג), ברורה

כוכבים  יהיו שעדיין ייתכן זה שבזמן שאף [והוסיף בלבד כנקודה

התפלל) ואם (ד"ה הלכה ובביאור ליום]. נחשב זאת בכל ברקיע,

הרי  המזרח שהאיר קודם שאפילו וסוברים חולקים שיש הביא,

יצא  בדיעבד, זה בזמן והמתפלל ליום, ונחשב השחר' 'עמוד זה

להתפלל  אין המזרח שהאיר שקודם כתב, ולמעשה חובתו. ידי

שיחזור  להחמיר יש לכאורה התפלל, ואם הדחק, בשעת אף

הדחק] בשעת בדיעבד לענין בדבריו עוד [וראה לו .ויתפלל ויש
וכו'. שבת לילי של ערבית תפילת רסז להתפלל (סי השו"ע

מבימות  יותר ערבית להתפלל מקדימים שבת שבערב כתב ס"ב)

ומבאר  ערבית. בתפילת שבת לקבל יכול המנחה ומפלג החול,

בכל  להתפלל הנוהגים שגם היא שכוונתו (סק"ג), ברורה במשנה

המנחה], פלג לאחר [ומנחה הכוכבים צאת לאחר ערבית יום

חשש  בכך ואין המנחה, מפלג ערבית להתפלל שבת בערב יכולים

(הלכה  לעיל שהובא [כפי אחד ביום הסותרות הנהגות שתי של

המנחה  פלג קודם מנחה אז שיתפלל ובלבד המשנה .ד)], כתב

נרות  להדליק יכול אינו המנחה פלג שקודם (סק"ד), ברורה

צריך  שבת תפילת התפלל בדיעבד אם ואפילו השבת, את ולקבל

ולהתפלל  מו .לחזור של ערבית מתפלל בשבת.וכן שבת צאי
אנוס  כשהוא רק כן לעשות שאפשר ס''ג) רצג (סי' השו "ע וכתב

הרב  בשו"ע וראה מצוה. לדבר התחום על להחשיך שצריך כגון

אנוס. שהוא במי יום מבעוד 'הבדלה' לעשות לענין ס"בֿג) (שם

ח  תקנה.:הלכה לו אין כתב,במזיד ס"ז) קח (סי' ובשו"ע

צריך  ואינו נדבה בתורת זו תפילה להתפלל יכול רוצה שאם

ה"ט)]. (פ"א לעיל ראה נדבה, תפילת [כדין בתפילתו חידוש

חידוש  שצריך שפסקו שיש הביא, כב) (ס"ק ברורה או .ובמשנה
אנוס. היה שהיה אם בין זהו ש'אונס' ס"ח) (שם השו"ע וכתב

שיכור. היה אם ובין בממונו, טרוד היה אם בין בעסקו, טרוד

אם  רק הוא לאנוס הנחשב ששיכור (סי"ב) הרב בשו''ע וכתב

אחר  להתפלל זמן לו שיהיה שחשב מפני מעט מתחילה שתה

ש'טרוד  (שם), עוד וכתב לשתיה. נמשך מכן ולאחר יינו, שיפוג

התפילה, זמן לאחר זה עסק שהתחיל במקרה אף הוא בעסקו'

שיהיה  שסבר אלא התפילה, זמן לאחר האסורים מהעסקים והוא

מכן  לאחר ושכח התפילה, זמן בתוך העסק אותו לגמור זמן .לו

לה. הסמוכה תפילה בזמן תפילה אותה בשו"ע משלם וכתב

לתפילתו  בסמוך רק אלא אינו תשלומין שדין ס"ז), (שם הרב

אינו  עכשיו של התפילה שהתפלל אחר הרבה שהה ואם העיקרית,

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Ëתשלומין?ּכיצד תפילת דין שהיה טעההוא כגון במחשבתו ֵַָָ
להתפלל, שהות יש שעדיין ׁשעבר סבור עד ׁשחרית התּפּלל ְְֲִִֵֶַַַַָֹולא

הּיֹום  תפילת חצי זמן סוף שהוא היום, חצות הגיע שכבר עד - ֲִַ

בדיעבד, ׁשּתיםיתּפּלל שחרית עשרה -מנחה שמונה תפילות שתי ְְְִִִֵַַָ
לזו, זו בשבילהראׁשֹונההתפילהסמוכות מנחה תהיה ּתפּלת ְְִִִַָָָ

ׁשחרית,תהיההּׁשנּיההתפילה ו  במחשבתו טעהוכןּתׁשלּומי ְְְֲִִֵַַַָָָ
הּׁשמׁש ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל תפילת ולא זמן סוף שהוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתיםתפילתמתּפּללמנחה, שמונה ערבית תפילת פעמיים - ְְְִִִֵַַַ
ה עשרה, תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה התפילה ערבית ְְִִַָ

מנחה,תהיהׁשנּיהה  התּפּלל במחשבתוטעהוכןּתׁשלּומי ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה עד ערבית,ערבית תפילת זמן סוף שהוא ְִֶַַַַַַָָ

ׁשּתיםתפילתמתּפּלל עשרה,-ׁשחרית שמונה תפילת פעמיים ְְֲִִִֵַַַ
ה  תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה ה ׁשחרית ׁשנּיה התפילה ְְֲִִִַָָ

ערבית.תהיה ְְִֵַַּתׁשלּומי
.Èזֹו ּתפּלה לא התּפּלל ולא מתחילה-טעה, ולא ששכח ְְְְִִֵַָָָֹֹֹ

ה  את כן גם לּההתפלל הּסמּוכה מׁשּלם לאחריה,ּתפּלה אינֹו ְְְִֵֵַַָָָ
השלישית  התפילהאּלאבתפילה ּכיצד,את ּבלבד. האחרֹונה ְֲִֵֶַַַָָָ

ערבית  מתּפּלל מנחה, ולא ׁשחרית לא התּפּלל ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹטעה
שמונה ׁשּתים תפילת פעמיים ערבית תפילת בשעת להתפלל עליו - ְִַ

התפלל, שלא מנחה תפילת את להשלים האחרֹונה התפילה ו עשרה ְֲַָָ

לשם מנחה,תהיה ערבית,ּתׁשלּומי תהיה הראשונה אבל והתפילה ְְֲִֵַָָ
התפללׁשחריתתפילת ּתׁשלּומיןשלא לּה יכול -אין אינו ְֲִִֵַַָ

יֹומּהמכיוןלהשלימה, עבר הוא -ׁשּכבר שלה התשלומין שזמן ְֶַָָָ
יומה, עבר זה בזמן התפלל שלא ומאחר לה הסמוכה ְֵוכן בתפילה

ּתפּלֹות  לה ּבׁשאר הסמוכה אחת לתפילה אלא תשלומין דין .אין ְְִִָ

.‡È,ּתפּלֹות ׁשּתי לפניו ו אחת היּו מנחה ׁשל אחת ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָ
עדיין -מּוספין התפלל ולא ומחצה שישית שעה עד התאחר אם ִָ

ומוסף, מנחה תפילות, שתי עכשיו להתפלל ועליו ְִֵַמתּפּלל מוסף,
תפילה ּכקודם ואחר מנחה תפילה ׁשל מּוספין.מתפלל ׁשל ְְִִֶֶַַָָָ

ּבצּבּור ּכן עֹוׂשין ׁשאין ׁשהֹורה מי כן -ויׁש לעשות שאין ְְִִִֵֵֵֶֶָ

מנחה, כך ואחר מוסף מתפללים אלא בציבור, ׁשּלא בתפילה ְֵֶֹּכדי
מנחה יטעּו להתפלל צריך המנחה זמן הגיע לא אם שגם ויחשבו ְִ

מוסף. מכן ולאחר

ד  ¤¤ּפרק
הּתפּלה‡. את מעּכבין ּדברים חמישה -חמּׁשה כלומר, ְְְְֲִִִִֶַַָָָ

לא  ואם התפילה, לפני עליהם ולהקפיד בהם להיזהר צריך דברים

בהם, הוא נזהר זה ודין להתפלל, ואסור התפילה את מעכבים הם
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(שם  ברורה במשנה הביא וכן התשלומין. את עוד להתפלל יכול
ארבע  הילוך כדי לשהות שצריך והוסיף האחרונים, בשם טו) ס"ק

בינתיים. 'אשרי' אמירת או התפילות, שתי בין הביא אמות אך
להיזהר  צריך בוודאי שלכתחילה שאף הסכימו אחרונים שהרבה
אבל  החיובית, התפילה אחר תיכף השלמה תפילת להתפלל בזה
הסמוכה  תפילה זמן עבר כן אם אלא מעכב, זה אין בדיעבד
סוף  עד רק שתיים שחרית יתפלל ערבית, התפלל לא שאם [וכגון
המשנה  ומסיים שחרית]. תפילת זמן סוף שהוא הרביעית השעה
עכשיו, של לתפילה בסמוך השלים לא שאם הראוי שמן ברורה,

נדבה  בתורת זו תפילה תהא חייב אינו שאם ויאמר כתב .שיתנה
שעבר  [מחמת שחרית שתשלומי טו), ס"ק (שם ברורה המשנה
שעה  חצי מתחיל שזמנה המנחה מזמן רק הם התפלל] ולא חצות
באמצע  מוסף התפלל ואפילו השמשות. בין ועד חצות, שלאחר

בבוקר ערבית ותשלומי במנחה. שחרית להשלים אלא יכול אינם
שאם  שהוסיף מי [ויש שחרית. זמן סוף שהוא שעות, ארבע עד
תפילת  את להשלים יכול שעות ארבע לאחר התפלל שחרית גם
נחלקו  מנחה ובתשלומי בתפילה]. שעוסק כיון אחריה ערבית
השחר  עלות עד חצות לאחר להשלימם אפשר האם .הפוסקים
התשלומין. את מתפלל ואחריה אחרונה תפילה ומקדים
קודם  התשלומין והתפלל היפך שאם ס"א) קח (סי' השו"ע וכתב
לחזור  וצריך התשלומין ידי יצא לא זמנה, הוא שעכשיו התפילה
אופן  באיזה דעות שתי ס"א) (שם הרב בשו"ע והביא ולהתפלל.
גילה  לא הראשונה בתפילתו אם שגם אומרים יש זה, דין  נאמר
אם  חובתו ידי יצא לא תשלומין, לשם שמתפלל בפירוש דעתו
שאין  מפקפקים ויש תשלומין. לשם אותה להתפלל בדעתו היה
הראשונה  בתפילתו בפירוש דעתו גילה כן אם אלא לחזור צריך
להשלים  ועליו שבת מוצאי שהוא [כגון תשלומין לשם שהיא
וכתב  בראשונה]. הבדיל ולא בשניה והבדיל שבת של מנחה

ומתפלל  וכשחוזר זו, לדעה לחשוש שיש (שם), הרב בשו"ע

להיות  יכולה התפילה שאז [כיון בתפילתו דבר איזה יחדש

הלכה  הדין שמצד כתב, (סק"ז) ברורה ובמשנה נדבה]. בתורת

תהא  תשלומין אינה שאם שיתנה טוב יותר אך הראשונה, כדעה

התפלל נדבה. שאם ואם), ד"ה ביה"ל (שם ברורה המשנה וכתב

ומי  החובה מי מיוחדת כוונה ללא בסתם התפילות שתי את

חובה. ידי יצא הדעות כל לפי הנדבה,

י  בלבד.:הלכה האחרונה אלא משלם (סי'אינו השו"ע וכתב

ושיחדש  נדבה בתורת תפילה אותה להתפלל רוצה שאם ס"ה) קח

יט) (ס"ק ברורה ובמשנה כן. לעשות ונכון בידו, הרשות דבר, בה

הרי  זו תפילה להתפלל אני חייב 'אם ויאמר שיתנה שטוב הוסיף,

לנדבה'. זו הרי לא ואם לחובתי, זו

יא  מוספין.:הלכה של כך ואחר מנחה של פסק מתפלל וכן

הקדים  שאם ס"ד), רפו (סי' הרמ"א וכתב ס"ד). רפו (סי' בשו"ע

רק  הוא זה שדין אומרים שיש השו"ע, והביא יצא. מוסף, של

להיכנס  שרוצה כגון התפילות, שתי את להתפלל עתה צריך כאשר

ואסור  צריך לסעודה אינו אם אך מנחה. שיתפלל עד לאכול לו

זמן  [ולאחר מוסף תפילת את להקדים יכול מנחה, עכשיו להתפלל

קטנה, מנחה זמן הגיע שאם (שם) הרמ"א וכתב מנחה]. יתפלל

מוסף. קודם מנחה יתפלל אופן בכל

א  הידים.:הלכה טהרת וכו' מעכבין דברים וכתב חמשה

מלוכלכות  ידיו היו שאפילו צריך), ד"ה צב (סי' הלכה בביאור

ידיו, ליטול שחייב הטינופת במקום שנגע או זיעה אם ממלמולי

צריך נטל לא  אין המנקה, בדבר ידיו ניקה לא וגם לתפילה ידיו

ולהתפלל. לחזור



קיי mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Êזמּנּה קדם ּתפּלה מהתפילות -הּמתּפּלל אחת את שהתפלל ְְְִִֵֶַַַָָֹ

לעיל [המבואר התפילה זמן אֿו)קודם ידי ],(הלכות יצא ְֵָָֹלא

ּבזמּנּה אֹותּה ּומתּפּלל וחֹוזר ולהתפלל -חֹובתֹו, לחזור ועליו ְְְִִֵֵַַָָָ

התפילה  זמנה.את ּבׁשעת כשיגיע ׁשחרית ּתפּלת התּפּלל ְְְְֲִִִִִֵַַַַואם

לדרך]הּדחק לצאת שהוצרך או למלאכתו להשכים שצריך מי [כגון ְַָ

הּׁשחר ל  עּמּוד ׁשעלה קודם אחר מזרח בפאת הנראה אור -] ֶַַַַַַָָ

השמש], כמו יצאעלות החמה הנץ עם שזמנה פי על אף בדיעבד, ָָ

לעיל לֹו.(ה''א)שנתבאר האדם-ויׁש של להתּפּלל ובאפשרותו ְְְִֵֵַ

ׁשּבת  ּבערב ׁשּבת לילי ׁשל ערבית ערבית ּתפּלת תפילת וכן , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

השבוע ימות שאר הּׁשמׁששל ׁשּתׁשקע המנחה קדם [מפלג ְִֶֶֶֶַַֹ

יום,והלאה] שעדיין מתּפּלללמרות להתפלל -וכן באפשרותו ְְִֵֵַ

ּבׁשּבת ׁשּבת מֹוצאי ׁשל על ערבית ואף החמה, שקיעת קודם ְְִֵֶַַַָָָ

לכ  להתפלל שאין שנתבאר מותר פי זאת בכל הזמן, קודם תחילה

יום, מבעוד ערבית תפילת רׁשּות לפי להתפלל ערבית ׁשּתפּלת ְְְְִִִֶַַ

לכן להתפלל, שנהגו מחמת רק לחובה התקבלה מדקּדקין והיא ְְְִֵַאין

החמה,ּבזמּנּה שקיעת קודם להתפלל קרּית ויכול ׁשּיקרא ּובלבד ְְְְִִִִֶַַַָָ

הּכֹוכבים צאת אחר ּבעֹונתּה שמע ׁשמע קריאת שזמן מכיון ְְִֵַַַַָָָ

הכוכבים  צאת לאחר .הוא

.Áּתפּלה זמן עליו ׁשעבר מי קודם -ּכל להתפלל עליו שהיה ְְִִֶַַָָָָָ

התפילה  זמן סוף התּפּלל,שיעבור הדבר ולא היה -ּבמזידאם ְְְִִֵֵַֹ

טרדה, שום בלי נפש בשאט התפילה את ּתּקנה שביטל לֹו ֵַָָאין

שחיסר, מׁשּלםלתפילה תפילתו.ואינֹו הדבר את היה ּבׁשֹוגג ואם ְְְֵֵֵַ

שגגה,- מחמת התפלל אנּוסשלא ׁשהיה שיכור -אֹו שהיה כגון ֶָָָ

להתפלל, היה יכול טרּודולא טרוד -אֹו שלא שהיה ממונו לצורך ָ

הפסד, לידי ּתפּלהיבוא אֹותּה התפללמׁשּלם ּתפּלה שלא ּבזמן ְְְְִִִֵַַָָָ

לּה התפילה הּסמּוכה אותה עם יחד התפילה את משלים כלומר, - ְַָָ

אחרֹונהשלאחריה, ּתפּלה המאוחרת -ּומקּדים התפילה את ְְֲִִַַָָ

עכשיו, בה שזמנה שמחויב זו תפילה לשם תהיה הראשונה ותפילתו

הּתׁשלּומיןכעת, את מתּפּלל תהיה -ואחריה השניה ותפילתו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
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הביא  (שם) הציון בשער אמנם סק"ב), (שם ברורה במשנה

קודם  שעה חצי זהו אילנות' בראשי ש'השמש מפרש שהט"ז

החמה..השקיעה  לשקיעת (שם).סמוך בשו"ע פסק וכן

ש'שקיעת  השו"ע, דברי את האחרונים בשם ביאר ברורה ובמשנה

ו'סמוך' הכוכבים, צאת דהיינו החמה, שקיעת סוף זהו החמה'

הציון  בשער אמנם הכוכבים. צאת קודם מועט זמן פירושו לזה

היא  שהשקיעה השו"ע דברי את מפרש שהט"ז הביא, (שם)

שקיעת  לתחילת סמוך התפילה את שיסיים [כלומר ממש שקיעה

אלא  כן, נוהגים אין שהעולם כתב הט"ז שגם הוסיף, אך החמה].

הכוכבים. צאת עם שיש מסיימים (ס"גֿד), הרב בשו"ע וכתב

בלילה. גם נעילה בתפילת ולהמשיך להאריך שיכולים אומרים

נוהגים  מקום מכל הראשונה, כסברא שהעיקר שאע"פ והוסיף

גדול. היום בעוד להתחיל יש אך למחות, ואין האחרונה כסברא

כיון  שמש, הערב קודם וכו'' יפנה 'היום החרוז לומר ייזהרו וכן

יכול  ואינו פנה, היום כבר [שהרי שקרים כדובר הוא כן לא שאם

ברו  ובמשנה 'יפנה']. שאם לומר כתב סק"ו) שעה"צ תרכג (סי' רה

ופנה'. בא השמש פנה 'היום יאמר היום נתאחר כבר

ז  יצא.:הלכה וכו' הדחק בשעת שחרית תפילת התפלל ואם
עמוד  שעלה לאחר התפלל שאם פסק, ס"א) פט (סי' והשו"ע

שיצא  (סק"ד) ברורה המשנה וביאר יצא, מזרח פני והאיר השחר

דברי  ע"פ והוסיף הדחק, בשעת שלא גם בדיעבד חובתו ידי

יכול  לדרך, לצאת שצריך כגון הדחק שבשעת ס"ח), (שם השו"ע

מלקרוא  וימתין השחר, עלות לאחר לכתחילה אפילו להתפלל

ס"ט) (שם הרב בשו"ע עוד וראה זמנה. שיגיע עד שמע קריאת

לתפילה'. 'גאולה וסמיכת שמע קריאת זמן  המשנה לענין כתב

השחר  שהבריק ולא המזרח פני כל שיאיר שצריך (סק"ג), ברורה

כוכבים  יהיו שעדיין ייתכן זה שבזמן שאף [והוסיף בלבד כנקודה

התפלל) ואם (ד"ה הלכה ובביאור ליום]. נחשב זאת בכל ברקיע,

הרי  המזרח שהאיר קודם שאפילו וסוברים חולקים שיש הביא,

יצא  בדיעבד, זה בזמן והמתפלל ליום, ונחשב השחר' 'עמוד זה

להתפלל  אין המזרח שהאיר שקודם כתב, ולמעשה חובתו. ידי

שיחזור  להחמיר יש לכאורה התפלל, ואם הדחק, בשעת אף

הדחק] בשעת בדיעבד לענין בדבריו עוד [וראה לו .ויתפלל ויש
וכו'. שבת לילי של ערבית תפילת רסז להתפלל (סי השו"ע

מבימות  יותר ערבית להתפלל מקדימים שבת שבערב כתב ס"ב)

ומבאר  ערבית. בתפילת שבת לקבל יכול המנחה ומפלג החול,

בכל  להתפלל הנוהגים שגם היא שכוונתו (סק"ג), ברורה במשנה

המנחה], פלג לאחר [ומנחה הכוכבים צאת לאחר ערבית יום

חשש  בכך ואין המנחה, מפלג ערבית להתפלל שבת בערב יכולים

(הלכה  לעיל שהובא [כפי אחד ביום הסותרות הנהגות שתי של

המנחה  פלג קודם מנחה אז שיתפלל ובלבד המשנה .ד)], כתב

נרות  להדליק יכול אינו המנחה פלג שקודם (סק"ד), ברורה

צריך  שבת תפילת התפלל בדיעבד אם ואפילו השבת, את ולקבל

ולהתפלל  מו .לחזור של ערבית מתפלל בשבת.וכן שבת צאי
אנוס  כשהוא רק כן לעשות שאפשר ס''ג) רצג (סי' השו "ע וכתב

הרב  בשו"ע וראה מצוה. לדבר התחום על להחשיך שצריך כגון

אנוס. שהוא במי יום מבעוד 'הבדלה' לעשות לענין ס"בֿג) (שם

ח  תקנה.:הלכה לו אין כתב,במזיד ס"ז) קח (סי' ובשו"ע

צריך  ואינו נדבה בתורת זו תפילה להתפלל יכול רוצה שאם

ה"ט)]. (פ"א לעיל ראה נדבה, תפילת [כדין בתפילתו חידוש

חידוש  שצריך שפסקו שיש הביא, כב) (ס"ק ברורה או .ובמשנה
אנוס. היה שהיה אם בין זהו ש'אונס' ס"ח) (שם השו"ע וכתב

שיכור. היה אם ובין בממונו, טרוד היה אם בין בעסקו, טרוד

אם  רק הוא לאנוס הנחשב ששיכור (סי"ב) הרב בשו''ע וכתב

אחר  להתפלל זמן לו שיהיה שחשב מפני מעט מתחילה שתה

ש'טרוד  (שם), עוד וכתב לשתיה. נמשך מכן ולאחר יינו, שיפוג

התפילה, זמן לאחר זה עסק שהתחיל במקרה אף הוא בעסקו'

שיהיה  שסבר אלא התפילה, זמן לאחר האסורים מהעסקים והוא

מכן  לאחר ושכח התפילה, זמן בתוך העסק אותו לגמור זמן .לו

לה. הסמוכה תפילה בזמן תפילה אותה בשו"ע משלם וכתב

לתפילתו  בסמוך רק אלא אינו תשלומין שדין ס"ז), (שם הרב

אינו  עכשיו של התפילה שהתפלל אחר הרבה שהה ואם העיקרית,

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Ëתשלומין?ּכיצד תפילת דין שהיה טעההוא כגון במחשבתו ֵַָָ
להתפלל, שהות יש שעדיין ׁשעבר סבור עד ׁשחרית התּפּלל ְְֲִִֵֶַַַַָֹולא

הּיֹום  תפילת חצי זמן סוף שהוא היום, חצות הגיע שכבר עד - ֲִַ

בדיעבד, ׁשּתיםיתּפּלל שחרית עשרה -מנחה שמונה תפילות שתי ְְְִִִֵַַָ
לזו, זו בשבילהראׁשֹונההתפילהסמוכות מנחה תהיה ּתפּלת ְְִִִַָָָ

ׁשחרית,תהיההּׁשנּיההתפילה ו  במחשבתו טעהוכןּתׁשלּומי ְְְֲִִֵַַַָָָ
הּׁשמׁש ׁשּׁשקעה עד מנחה התּפּלל תפילת ולא זמן סוף שהוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתיםתפילתמתּפּללמנחה, שמונה ערבית תפילת פעמיים - ְְְִִִֵַַַ
ה עשרה, תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה התפילה ערבית ְְִִַָ

מנחה,תהיהׁשנּיהה  התּפּלל במחשבתוטעהוכןּתׁשלּומי ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה עד ערבית,ערבית תפילת זמן סוף שהוא ְִֶַַַַַַָָ

ׁשּתיםתפילתמתּפּלל עשרה,-ׁשחרית שמונה תפילת פעמיים ְְֲִִִֵַַַ
ה  תפילתראׁשֹונההתפילה בשביל ו תהיה ה ׁשחרית ׁשנּיה התפילה ְְֲִִִַָָ

ערבית.תהיה ְְִֵַַּתׁשלּומי
.Èזֹו ּתפּלה לא התּפּלל ולא מתחילה-טעה, ולא ששכח ְְְְִִֵַָָָֹֹֹ

ה  את כן גם לּההתפלל הּסמּוכה מׁשּלם לאחריה,ּתפּלה אינֹו ְְְִֵֵַַָָָ
השלישית  התפילהאּלאבתפילה ּכיצד,את ּבלבד. האחרֹונה ְֲִֵֶַַַָָָ

ערבית  מתּפּלל מנחה, ולא ׁשחרית לא התּפּלל ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹטעה
שמונה ׁשּתים תפילת פעמיים ערבית תפילת בשעת להתפלל עליו - ְִַ

התפלל, שלא מנחה תפילת את להשלים האחרֹונה התפילה ו עשרה ְֲַָָ

לשם מנחה,תהיה ערבית,ּתׁשלּומי תהיה הראשונה אבל והתפילה ְְֲִֵַָָ
התפללׁשחריתתפילת ּתׁשלּומיןשלא לּה יכול -אין אינו ְֲִִֵַַָ

יֹומּהמכיוןלהשלימה, עבר הוא -ׁשּכבר שלה התשלומין שזמן ְֶַָָָ
יומה, עבר זה בזמן התפלל שלא ומאחר לה הסמוכה ְֵוכן בתפילה

ּתפּלֹות  לה ּבׁשאר הסמוכה אחת לתפילה אלא תשלומין דין .אין ְְִִָ

.‡È,ּתפּלֹות ׁשּתי לפניו ו אחת היּו מנחה ׁשל אחת ׁשל ְְְְְִִֵֶֶָָָָ
עדיין -מּוספין התפלל ולא ומחצה שישית שעה עד התאחר אם ִָ

ומוסף, מנחה תפילות, שתי עכשיו להתפלל ועליו ְִֵַמתּפּלל מוסף,
תפילה ּכקודם ואחר מנחה תפילה ׁשל מּוספין.מתפלל ׁשל ְְִִֶֶַַָָָ

ּבצּבּור ּכן עֹוׂשין ׁשאין ׁשהֹורה מי כן -ויׁש לעשות שאין ְְִִִֵֵֵֶֶָ

מנחה, כך ואחר מוסף מתפללים אלא בציבור, ׁשּלא בתפילה ְֵֶֹּכדי
מנחה יטעּו להתפלל צריך המנחה זמן הגיע לא אם שגם ויחשבו ְִ

מוסף. מכן ולאחר

ד  ¤¤ּפרק
הּתפּלה‡. את מעּכבין ּדברים חמישה -חמּׁשה כלומר, ְְְְֲִִִִֶַַָָָ

לא  ואם התפילה, לפני עליהם ולהקפיד בהם להיזהר צריך דברים

בהם, הוא נזהר זה ודין להתפלל, ואסור התפילה את מעכבים הם
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(שם  ברורה במשנה הביא וכן התשלומין. את עוד להתפלל יכול
ארבע  הילוך כדי לשהות שצריך והוסיף האחרונים, בשם טו) ס"ק

בינתיים. 'אשרי' אמירת או התפילות, שתי בין הביא אמות אך
להיזהר  צריך בוודאי שלכתחילה שאף הסכימו אחרונים שהרבה
אבל  החיובית, התפילה אחר תיכף השלמה תפילת להתפלל בזה
הסמוכה  תפילה זמן עבר כן אם אלא מעכב, זה אין בדיעבד
סוף  עד רק שתיים שחרית יתפלל ערבית, התפלל לא שאם [וכגון
המשנה  ומסיים שחרית]. תפילת זמן סוף שהוא הרביעית השעה
עכשיו, של לתפילה בסמוך השלים לא שאם הראוי שמן ברורה,

נדבה  בתורת זו תפילה תהא חייב אינו שאם ויאמר כתב .שיתנה
שעבר  [מחמת שחרית שתשלומי טו), ס"ק (שם ברורה המשנה
שעה  חצי מתחיל שזמנה המנחה מזמן רק הם התפלל] ולא חצות
באמצע  מוסף התפלל ואפילו השמשות. בין ועד חצות, שלאחר

בבוקר ערבית ותשלומי במנחה. שחרית להשלים אלא יכול אינם
שאם  שהוסיף מי [ויש שחרית. זמן סוף שהוא שעות, ארבע עד
תפילת  את להשלים יכול שעות ארבע לאחר התפלל שחרית גם
נחלקו  מנחה ובתשלומי בתפילה]. שעוסק כיון אחריה ערבית
השחר  עלות עד חצות לאחר להשלימם אפשר האם .הפוסקים
התשלומין. את מתפלל ואחריה אחרונה תפילה ומקדים
קודם  התשלומין והתפלל היפך שאם ס"א) קח (סי' השו"ע וכתב
לחזור  וצריך התשלומין ידי יצא לא זמנה, הוא שעכשיו התפילה
אופן  באיזה דעות שתי ס"א) (שם הרב בשו"ע והביא ולהתפלל.
גילה  לא הראשונה בתפילתו אם שגם אומרים יש זה, דין  נאמר
אם  חובתו ידי יצא לא תשלומין, לשם שמתפלל בפירוש דעתו
שאין  מפקפקים ויש תשלומין. לשם אותה להתפלל בדעתו היה
הראשונה  בתפילתו בפירוש דעתו גילה כן אם אלא לחזור צריך
להשלים  ועליו שבת מוצאי שהוא [כגון תשלומין לשם שהיא
וכתב  בראשונה]. הבדיל ולא בשניה והבדיל שבת של מנחה

ומתפלל  וכשחוזר זו, לדעה לחשוש שיש (שם), הרב בשו"ע

להיות  יכולה התפילה שאז [כיון בתפילתו דבר איזה יחדש

הלכה  הדין שמצד כתב, (סק"ז) ברורה ובמשנה נדבה]. בתורת

תהא  תשלומין אינה שאם שיתנה טוב יותר אך הראשונה, כדעה

התפלל נדבה. שאם ואם), ד"ה ביה"ל (שם ברורה המשנה וכתב

ומי  החובה מי מיוחדת כוונה ללא בסתם התפילות שתי את

חובה. ידי יצא הדעות כל לפי הנדבה,

י  בלבד.:הלכה האחרונה אלא משלם (סי'אינו השו"ע וכתב

ושיחדש  נדבה בתורת תפילה אותה להתפלל רוצה שאם ס"ה) קח

יט) (ס"ק ברורה ובמשנה כן. לעשות ונכון בידו, הרשות דבר, בה

הרי  זו תפילה להתפלל אני חייב 'אם ויאמר שיתנה שטוב הוסיף,

לנדבה'. זו הרי לא ואם לחובתי, זו

יא  מוספין.:הלכה של כך ואחר מנחה של פסק מתפלל וכן

הקדים  שאם ס"ד), רפו (סי' הרמ"א וכתב ס"ד). רפו (סי' בשו"ע

רק  הוא זה שדין אומרים שיש השו"ע, והביא יצא. מוסף, של

להיכנס  שרוצה כגון התפילות, שתי את להתפלל עתה צריך כאשר

ואסור  צריך לסעודה אינו אם אך מנחה. שיתפלל עד לאכול לו

זמן  [ולאחר מוסף תפילת את להקדים יכול מנחה, עכשיו להתפלל

קטנה, מנחה זמן הגיע שאם (שם) הרמ"א וכתב מנחה]. יתפלל

מוסף. קודם מנחה יתפלל אופן בכל

א  הידים.:הלכה טהרת וכו' מעכבין דברים וכתב חמשה

מלוכלכות  ידיו היו שאפילו צריך), ד"ה צב (סי' הלכה בביאור

ידיו, ליטול שחייב הטינופת במקום שנגע או זיעה אם ממלמולי

צריך נטל לא  אין המנקה, בדבר ידיו ניקה לא וגם לתפילה ידיו

ולהתפלל. לחזור
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זמּנּה ׁשהּגיע ּפי על התפילה,אף זמן יעבור עתה יתפלל לא ואם ְִִִֶַַַַָ
להתפלל. אסור מקום [א]שמכל הדברים: הם הּידים ואלו ֳִַַַָָטהרת

הידיים,- הערוה [ב]נקיון נקיון וטהרת[ג],וכּסּוי מקֹום - ְְְְֳִֶַָָָ
אֹותֹו[ד],הּתפּלה  החֹופזים אותו,ּודברים המטרידים דברים - ְְְִִִַַָָ

הּלב.[ה] להלןוכּונת יתבארו אלו דברים בֿיז)ופרטי .(הלכות ְֵַַַָ
ידים·. הידיים טהרת ניקיון עד - ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? ְֳִִֵֵַַַַַָָָָ

זמן  והּגיע ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרק,
ולא מיםּתפּלה לֹו הידיים,היה את ּובין לרחוץ ּבינֹו היה אם ְְִִִֵֵַָָָָָֹ

עד  הֹול אּמה, אלפים ׁשמֹונת ׁשהן מילין ארּבעת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּמים
ורֹוחץ הּמים ידיו,מקֹום מתּפּלל,את ּכ אםואחר היה אבל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מּכאן  יתר הּמים ּובין מיל,-ּבינֹו מארבעה הגדול מקּנח מרחק ְִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּבצרֹור קטנות -ידיו ּבקֹורהאבנים אֹו ּבעפר עץ,אֹו של ְְְִָָָָָ
במים.ּומתּפּלל, ידיו ליטול כדי מכך יותר להרחיק צריך ואינו ְִֵַ

אמּורים‚. ּדברים ללכת ּבּמה צריך מים לו ואין בדרך שהמהלך ְֲִִֶַָ
המים, מקום עד מיל המים ארבעה מקום אם בכיוון לפניורק - ְָָ

לאחריוהליכתו, הּמים מקֹום היה אם להגיע -אבל שכדי ְְֲֲִִַַַָָָָ
הליכתו, לכיוון בניגוד וללכת לאחוריו לחזור צריך ֵאין לשם

לאחריו לחזר אֹותֹו המים מחּיבין עדעבור מיל.מרחק אּלא ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹ
מן עבר אם לחזר,מקום אבל חּיב אינֹו מּמיל, יתר הּמים ֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מק  ידיואּלא עץ ּנח בקורת או בעפר או ּבּמה ּומתּפּלל.בצרור ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
מטהר ׁשאינֹו אמּורים מנקה]ּדברים ידיו [- אּלא לּתפּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבׁשחרית  אבל ׁשחרית, מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות ּבׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַָָּבלבד?
בלבד, ידיו את רוחץ ואחר אלא אינו ורגליו ידיו ּפניו ְְְֵַַַָָָָָרֹוחץ

הּמים מן רחֹוק היה ואם יתּפּלל, קודם,ּכ שנתבאר כמו ְְִִִִֵַַַָָָָ
ּומתּפּלל. ּבלבד ידיו ְְְִִֵֵַַַַָָמקּנח

הּטמאים„. להתפלל,ּכל ּבלבד הרוצים ידיהן רֹוחצין ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּומתּפּללין  מטומאתם,ּכטהֹורין טבילה ׁשאפׁשר ללא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

מעּכבת הּטבילה אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל את להן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
טבילה. בלא להתפלל ורשאים ּבארנּוהתפילה, בהלכות ּוכבר ְְֵַָ

שמע ה"ח)קריאת יקראהסופר ׁשעזרא,(פ"ד ׁשּלא לפני ּתּקן ְְִִֵֶֶֶָָֹ
ּבלבדטבילה קרי לדברי [אך ּבעל טבילה תיקן לא טמאים לשאר ְִִֶַַַ
אחרי ב תורה] ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל, עד ּתֹורה כן ּדברי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

עזרא,- תקנת טבילה התקינּואחרי ׁשּלא חובת לתפּלה, אף ְְִִִִֶַָֹ
רק יתּפּלל טבילה ּבלבדלפני קרי תיקנו ּבעל לא טמאים [ולשאר ְְִִִֵֶַַַַ

טמאה כן] מּפני ולא ׁשּיטּבל. ּבּהעד נגעּו כלומר -וטהרה ְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָֹֹֻ

רק  להיאמר ראויים קדושה שדברי משום קרי לבעל טבילה תיקנו לא

בטומאה, ולא חכמים בטהרה ּתלמידי יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאּלא
טבילה  ּתּקנּו זה ּומּפני ּכתרנגֹולין, נׁשֹותיהן אצל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָמצּויין

הּטמאים מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו קרי בהם לבעל תיקנו שלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַ
.טבילה 

.‰קרי,-לפיכ לבעל טבילה עזרא שתיקן אֹומרין לפי היּו ְְִִָָ
ׁשאפּלּושנהגהּבזמןהחכמים זֹו, טמא זבּתּקנה כבר שהוא ְֲִִֶַַָָָ
ימיםשל בטומאה  קרי,שבעה של ׁשראה טומאה לו נוספה ועתה ִֶֶָָ

קרי, ימיםונּדהבעל שבעה טמאה זרע,שגם ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְִִֶֶַַָָָ
קרי,ועתה  כבעל טומאה לה שטמאה והמׁשּמׁשתנוספה מיטתה ְְֶֶַַ

קרי, דםׁשראת כבעל שימושה אחר שבעה נּדהה טומאת ונטמאה ֲִֶָָָ
הּקרי,ימים, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָצריכין

טמאין ׁשהן ּפי על האחרת.אף הטומאה נֹותן מחמת הּדין וכן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַ
מסתבר  גם כך שנשארים - פי על אף בטבילה חייבים שהם

הּטהרההריׁשבטומאתם, מּפני זֹו טבילה בעל אין מטומאת ְְֳִִֵֵֶַָָָ
נׁשֹותיהן קרי, אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאּלא

ולכן ּתמיד, תמיד, נשותיהם אצל מצויים יהיו לא זו תקנה ידי ועל ִָ
מקום  מכל החמורה, מטומאתם זו בטבילה נטהרים שאינם פי על אף

הקרי. מפני לטבול ׁשלחייבים זֹו ּתּקנה ּגם ּבטלה טבילה ּוכבר ְְֶַַָָָָָ
תורה,ּתפּלהל  לדברי טבילה יׂשראל,וכן ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

ּבּה.ו  לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ֲִַַַָָָֹֹֹלא
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט בבל],מנהג קרי [- ּבעל ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד גופו מתּפּלל על ששופך - ְְִִֵֵֶַַַַָָ
מים, של קבין יׂשראל'תשעה אלהי לקראת 'הּכֹון ְְֱִִִִֵֶַָֹמּׁשּום

יב) ד, אמּורים.(עמוס ּדברים להתפלל ּבּמה לא זה מנהג שנהגו ְֲִִֶַָ
במים? בשרו שירחוץ שראה ּבריאאדם ּבעד ובין לרצונו שראה בין ְִָ

ׁשּבעללאונסו חֹולה לרצונו,אֹו קרי וראה ׁשראה חֹולה אבל ֲִֶֶֶֶֶַָָָָ
הרחיצה, מן ּפטּור מנהגלאנסֹו ּבזה לרחוץ ואין עליו להחמיר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ

במים. בשרו זבאת ימיםוכן שבעת טומאה קרי הטמא ׁשראה ְִֵֶֶָָָ
טומאתו, ימיםונּדהבימי שבעה טומאה ׁשכבת הטמאה ׁשּפלטה ְְְִִֶַָָָ

טומאתה,זרע מנהגבימי ּבהן במים,אין בשרם את אּלא לרחוץ ְִֵֶֶֶַָָָ
ידיהן ורֹוחצין עצמן ּומתּפּללין.בלבדמקּנחין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

.Êּכיצד הערוה, הלכותיה?ּכּסּוי ערותֹוהן ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמע,בבגד לקרּית ׁשּמכּסה זאתּכדר עד בכל יתּפּלל לא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

לּבֹו,גםׁשּיכּסה קריאת את מדין יותר חמור תפילה שדין משום ְִֶֶֶַ
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ב  מתפלל.:הלכה ואח"כ ורוחץ המים מקום עד וכתב הולך

המים  למקום שיגיע שעד חושש שאם ס"ד) צב סי' (או"ח בשו"ע

המנקה. דבר בכל ידיו ינקה התפילה, זמן במשנה יעבור והוסיף

יפסיד  אבל תפילה זמן יעבור לא אם שגם סק"כ), (שם ברורה

המנקה. דבר בכל ידיו לנקות יכול בציבור, תפילה

ה  תפלה.:הלכה של זו תקנה גם בטלה בשו"ע וכבר וכתב

טובלים]. [שאין המנהג פשט שכן ס"א) פח סי' וכתב (או"ח

עליו  תבוא ולטבול, לנהוג שירצה שמי סק"ב), (שם ברורה במשנה

וייתכן  ותפילה. ק"ש זמן יעבור לא זה ידי על אם רק אבל ברכה,

בציבור. תפילה יפסיד עי"ז אם להחמיר ראוי במשנה שאין והוסיף

וטובלים  זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד), (שם ברורה

קבין. בט' עצמם את רוחצים הטבילה, עליהם קשה ואם לקריין.

331.8 זמננו (במידות שאובים מים סאה בארבעים כשרה זו טבילה

שתי  לפי הרבה להוסיף נוהגים ולמעשה, ליטר. 648 וי"א ליטר,

ט'הדעות). עליו שיישפכו ע"י להיעשות צריכה קבין בט' ורחיצה

תהיה  שלא באופן כלים, משלשה ואפילו שאובים, מים קבין

שני. מכלי שפיכה שתתחיל עד אחד כלי שפיכת בין הפסקה

ליטר). 21.6 וי"א ליטר, 12.42 זמננו מידות לפי קבין ט' (שיעור

ז  לבו.:הלכה את שיכסה עד יתפלל במשנה ו לא הוסיף

גופו. כל את לכסות שצריך הדין שהוא סק"ב) צא (סי' ברורה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ו ואםשמע. ּכּסהעבר ּבּמה אתלא לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹ
בדיעבד יכּסה אזי לבו, את לכסות בגד לו שאין וכּסה - הֹואיל ְְִִֶַָ

יצא,ערותֹו ולהתפלל.והתּפּלל, לחזור צריך ּולכּתחּלה ואינו ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
יעׂשה לבו,לא לכסות במה לו אין ואם לבו, את גם יכסה אלא כן, ֲֶַֹ

יתפלל  .לא
Á.ּכיצד הּתפּלה מקֹום הלכותיה?טהרת יתּפּלל הן לא ְְְֳִִֵֵַַַַָָֹ

ּב ולא הּכּסא ּבבית ולא ּבּמרחץ, ולא הּטּנפת, מקום ּבמקֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
שם טהרהשמשליכים ּבחזקת ׁשאינֹו ּבמקֹום אֹו ורגיל אׁשּפה, ְְְְֳֵֶֶַַָָָָ

טינופת, בו ׁשּיבּדקּנּולהיות נקי.עד ּכל שהוא ּדבר, ׁשל ּכללֹו ְְְִֶֶֶַָָָָ
ׁשמע קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין גםמקֹום נקי, שאינו אין משום ְְִִֵֵֶַַָ

רע  וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ּוכׁשם ּבֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמתּפּללין
מרחיקין  ּכ ׁשמע, לקרּית הערוה ּומראית הּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומן

זה לתפּלה בדבר שווה שדינם .משום ְִִָ
.Ë ׁשּלא מּפני וחטא הֹואיל ּבמקֹומֹו, צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהתּפּלל

התּפּללּבדק  ׁשּלא ניקיון עד את בדק כשלא שפשע מכיוון - ְִֵֶַַַָֹ
להתפלל  שעמד לפני ש ,המקום הוא ּבמקֹום הדין ּומתּפּלל ְְִֵֵַָחֹוזר

ּונקי.במקום -טהֹור ּבתפּלה, עֹומד התפילההיה ראה באמצע ְִִֵָָָָָָ
ּכנגּדֹו מולו,צֹואה לפניו- להּל יכֹול ולעמוד -אם להתקדם ְְְְִֵֶַָָָָ

שיעור עד הצואה, לאחריו לפני ׁשּיזרקּנה רחוקה ּכדי שתהא - ְְְְֲִֵֶֶַָָ
יהּלמאחוריו אּמֹות, לאו לפניו,ארּבע לעבור ואם יכול שאינו ְְְִֵַַַַָ

הצואה, לּצדדיןאת אמות.יסּלקּנה ארבע בריחוק בצדה ויעמוד ְְְִֶַַָָ
יכֹול אינֹו הצואה,ואם מן להתרחק  ּגדֹולי להתפלל.יפסיקכלל ְְְִִֵֵַָ

ּבבית  ולא ׁשכר, ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפּללין היּו לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהחכמים,
ּפי  על אף רע, ׁשריחֹו מּפני עּפּוׁשֹו, ּבעת מּוריס ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּיׁש

טהֹור טינופת ׁשהּמקֹום  .מדבר ֶַָָ

.Èאֹותֹו החֹופזין אותו,ּדברים המטרידים הן ּכיצד- ְְִִֵַַָ
הּצריהלכותיהם? וכל יתּפּלל. לא לנקביו, צרי היה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשאם

ועברלנקביו צרכיו, עשה ולא התפילה ּתפּלתֹוקודם והתּפּלל, ְְְְִִִֵַָָָ
ומורחקת],ּתֹועבה דחויה ׁשּיעׂשה [- אחר ּומתּפּלל וחֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ואם ש צרכיו. התפילה לפני לעצמו עצמֹומשער להעמיד יכֹול ְְְְֲִִַַָָָ
הילוךּכדי כןשיעור ּפי על ואף ּתפּלה. ּתפּלתֹו שיכול ּפרסה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

מקום, מכל פרסה, כדי עצמו את יתּפּלל להעמיד לא ְְְִִֵַַָֹלכּתחּלה
וניעֹו ּכיחֹו ויסיר נקביו, ויפקד יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹעד

יתּפּלל. ּכ ואחר הּטֹורדֹו, ּדבר ְְְְִֵַַַַָָָָוכל
.‡Èלרצֹונֹו אם ּבתפּלתֹו, ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק שלא מי - ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָ

קודם עצמו ׁשּיתּפּלל בדק קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה. זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻהרי
כך לידי יבוא שלא גופו את שהכין ּבככלומר, אין לאנסֹו, ְְְֵָָָּובאּו

ּבתפּלתֹו,ּכלּום. רֹוק לֹו מחמת נזּדּמן לבלעו יכול ואינו ְְְִִִֵַָ
בתפילה, הכוונה מן טורדו והרוק ּבטּליתֹוסמיכותו, ְְִִַַמבליעֹו

הרוק, יראה שלא ּבבגּדֹובאופן הנאה.אֹו טליתו על חס אם האחר ְְִ
מּכ מצטער היה מחמת ואם שהוא, כל לכלוך בגדו על שיהא ְְִִִֵַָָָ

בבגדו, להבליעו רוצה ואינו דעתו, ל אנינות ּבידֹו כיוון זֹורקֹו ְְְָ
טרּוד. ונמצא ּבּתפּלה יצטער ׁשּלא ּכדי מּמּנּואחֹוריו, יצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לדעּתֹו ׁשּלא ּבתפּלה עֹומד ּכׁשהּוא מּלמּטה שהפיח -רּוח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הרּוחבאונס, ׁשּתכלה עד הריח,-ׁשֹותק וחֹוזר שיפוג ְְִֵֵֶֶַַָ

ְִִָלתפּלתֹו.
.·Èהרּבה ונצטער מּלמּטה רּוח להֹוציא כן ּבּקׁש מחמת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

עצמֹו, להעמיד יכֹול ש ואינֹו הוא ארּבע הדין לאחריו מהּל ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָ
הרּוח ׁשּתכלה עד ּוממּתין הריח,אּמֹות 'רּבֹון - ואֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

וידּוע  ּגלּוי חללים וחללים נקבים נקבים יצרּתנּו ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָָהעֹולמים
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ח  לתפלה.:הלכה מרחיקין צ כך (סי' ברורה במשנה והוסיף

דבר  ולכל תורה לתלמוד להרחיק שצריך הדין שהוא פב), ס"ק

שבקדושה.

ט  עומד :הלכה במשנה כנגדו.צואה וראה בתפלה היה וכתב

שמתרחק  ואחר רגליים. למי הדין שהוא ח) ס"ק פא (סי' ברורה

שפסק. למקום חוזר אמות, שרק ד' צואה] [לגבי ט) (ס"ק והוסיף

למקום  חוזר הריח, שכלה ממקום אמות ד' בריחוק כנגדו מצא אם

התפילה  לראש וחוזר פושע הוא אמות ד' בתוך אבל .שפסק.

רע. שריחו שדווקא ס"ק עט (סי'ברורה במשנה וכתב מפני כג)

ריח. מאותו להצטער אדם בני דרך ריח אם לו יש שבטבעו ודבר

הנסרח  דבר ורק ממנו, להרחיק צריך אין וכדומה, עיטרן כגון רע

כצואה. דינו עיפוש מחמת

י  ומתפלל.:הלכה וחוזר וכו' והתפלל לנקביו הצריך וכל
לחזור  צריך לגדולים בצריך שרק ס"א) צב (סי' הרב בשו"ע וכתב

וראה  ולהתפלל. לחזור צריך אינו לקטנים בצריך אבל ולהתפלל,

חולקים  שיש וצריך) ד"ה וביה"ל סק"ב, (שם ברורה במשנה

ומתפלל  חוזר לקטנים בצריך שגם כדי .וסוברים וכו' יכול ואם
וכו'. לכתחלה וכו' יכול פרסה שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב

שלכת  אומרים יש פרסה, הילוך שיעור עצמו את חילה להעמיד

מי  ויש תפילה. זמן שיעבור ואפילו משוקץ בגוף יתפלל לא

חושש  אם זה על לסמוך ויש להתפלל, לכתחילה אפילו שמתיר

תפילה  זמן עצמו..שיעבור להעמיד יכול במשנה ואם כתב

עצמו', להעמיד 'יכול של זה ששיעור סק"ד) צב (סי' ברורה

התפילה. מתחילת משערים

יא  וכו'.:הלכה ופיהק שגיהק ס"א)מי צז (סי' השו"ע וכתב

פתיחת  תיראה שלא פיו על ידו יניח אונס מתוך לפהק צריך שאם

וכו'..פיו  בתפלתו רוק לו צז נזדמן (סי' הרב בשו"ע והוסיף

כל  לירוק אסור התפילה שלאחר בתחנונים עומד שאפילו ס"ב),

המלך  לפני כעומד שהוא משום פסע, שלא בידו .זמן זורקו
לאחוריו לאחוריו. לזרקו יכול אינו שאם (שם), הרמ"א והוסיף

לפניו. שלא וודאי לימינו, לא אבל לשמאלו, בשו"ע זורקו והוסיף

והרוק  לשמאלו, לירוק אפשרות לו אין שאם ס"ב), (שם הרב

לפניו  ואפילו לימינו לירוק לו מותר בתפילה, ממנו .מצערו יצא
לתפלתו. וחוזר וכו' סק"ב),רוח קג (סי' ברורה במשנה וכתב

כדי  זמן שיעור הריח מחמת הפסיק לא אם שפסק, למקום שחוזר

כולה. את לגמור

יב  וכו'.:הלכה לאחריו מהלך וכו' להוציא הרמ"א בקש וכתב

להלך  צריך בביתו המתפלל שרק אומרים שיש ס"ב) קג (סי'
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זמּנּה ׁשהּגיע ּפי על התפילה,אף זמן יעבור עתה יתפלל לא ואם ְִִִֶַַַַָ
להתפלל. אסור מקום [א]שמכל הדברים: הם הּידים ואלו ֳִַַַָָטהרת

הידיים,- הערוה [ב]נקיון נקיון וטהרת[ג],וכּסּוי מקֹום - ְְְְֳִֶַָָָ
אֹותֹו[ד],הּתפּלה  החֹופזים אותו,ּודברים המטרידים דברים - ְְְִִִַַָָ

הּלב.[ה] להלןוכּונת יתבארו אלו דברים בֿיז)ופרטי .(הלכות ְֵַַַָ
ידים·. הידיים טהרת ניקיון עד - ּבמים ידיו רֹוחץ ּכיצד? ְֳִִֵֵַַַַַָָָָ

זמן  והּגיע ּבּדר מהּל היה יתּפּלל. ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרק,
ולא מיםּתפּלה לֹו הידיים,היה את ּובין לרחוץ ּבינֹו היה אם ְְִִִֵֵַָָָָָֹ

עד  הֹול אּמה, אלפים ׁשמֹונת ׁשהן מילין ארּבעת ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּמים
ורֹוחץ הּמים ידיו,מקֹום מתּפּלל,את ּכ אםואחר היה אבל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מּכאן  יתר הּמים ּובין מיל,-ּבינֹו מארבעה הגדול מקּנח מרחק ְִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּבצרֹור קטנות -ידיו ּבקֹורהאבנים אֹו ּבעפר עץ,אֹו של ְְְִָָָָָ
במים.ּומתּפּלל, ידיו ליטול כדי מכך יותר להרחיק צריך ואינו ְִֵַ

אמּורים‚. ּדברים ללכת ּבּמה צריך מים לו ואין בדרך שהמהלך ְֲִִֶַָ
המים, מקום עד מיל המים ארבעה מקום אם בכיוון לפניורק - ְָָ

לאחריוהליכתו, הּמים מקֹום היה אם להגיע -אבל שכדי ְְֲֲִִַַַָָָָ
הליכתו, לכיוון בניגוד וללכת לאחוריו לחזור צריך ֵאין לשם

לאחריו לחזר אֹותֹו המים מחּיבין עדעבור מיל.מרחק אּלא ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹ
מן עבר אם לחזר,מקום אבל חּיב אינֹו מּמיל, יתר הּמים ֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מק  ידיואּלא עץ ּנח בקורת או בעפר או ּבּמה ּומתּפּלל.בצרור ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
מטהר ׁשאינֹו אמּורים מנקה]ּדברים ידיו [- אּלא לּתפּלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבׁשחרית  אבל ׁשחרית, מּתפּלת חּוץ ּתפּלֹות ּבׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַָָּבלבד?
בלבד, ידיו את רוחץ ואחר אלא אינו ורגליו ידיו ּפניו ְְְֵַַַָָָָָרֹוחץ

הּמים מן רחֹוק היה ואם יתּפּלל, קודם,ּכ שנתבאר כמו ְְִִִִֵַַַָָָָ
ּומתּפּלל. ּבלבד ידיו ְְְִִֵֵַַַַָָמקּנח

הּטמאים„. להתפלל,ּכל ּבלבד הרוצים ידיהן רֹוחצין ְְְֲִִִֵֵֶַַָ
ּומתּפּללין  מטומאתם,ּכטהֹורין טבילה ׁשאפׁשר ללא ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

מעּכבת הּטבילה אין מּטמאתן, ולעלֹות לטּבל את להן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
טבילה. בלא להתפלל ורשאים ּבארנּוהתפילה, בהלכות ּוכבר ְְֵַָ

שמע ה"ח)קריאת יקראהסופר ׁשעזרא,(פ"ד ׁשּלא לפני ּתּקן ְְִִֵֶֶֶָָֹ
ּבלבדטבילה קרי לדברי [אך ּבעל טבילה תיקן לא טמאים לשאר ְִִֶַַַ
אחרי ב תורה] ׁשעמדּו ּדין ּובית ׁשּיטּבל, עד ּתֹורה כן ּדברי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

עזרא,- תקנת טבילה התקינּואחרי ׁשּלא חובת לתפּלה, אף ְְִִִִֶַָֹ
רק יתּפּלל טבילה ּבלבדלפני קרי תיקנו ּבעל לא טמאים [ולשאר ְְִִִֵֶַַַַ

טמאה כן] מּפני ולא ׁשּיטּבל. ּבּהעד נגעּו כלומר -וטהרה ְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָֹֹֻ

רק  להיאמר ראויים קדושה שדברי משום קרי לבעל טבילה תיקנו לא

בטומאה, ולא חכמים בטהרה ּתלמידי יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹאּלא
טבילה  ּתּקנּו זה ּומּפני ּכתרנגֹולין, נׁשֹותיהן אצל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָמצּויין

הּטמאים מּכלל והֹוציאּוהּו לבּדֹו קרי בהם לבעל תיקנו שלא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַ
.טבילה 

.‰קרי,-לפיכ לבעל טבילה עזרא שתיקן אֹומרין לפי היּו ְְִִָָ
ׁשאפּלּושנהגהּבזמןהחכמים זֹו, טמא זבּתּקנה כבר שהוא ְֲִִֶַַָָָ
ימיםשל בטומאה  קרי,שבעה של ׁשראה טומאה לו נוספה ועתה ִֶֶָָ

קרי, ימיםונּדהבעל שבעה טמאה זרע,שגם ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְִִֶֶַַָָָ
קרי,ועתה  כבעל טומאה לה שטמאה והמׁשּמׁשתנוספה מיטתה ְְֶֶַַ

קרי, דםׁשראת כבעל שימושה אחר שבעה נּדהה טומאת ונטמאה ֲִֶָָָ
הּקרי,ימים, מּפני לתפּלה וכן ׁשמע לקרּית טבילה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָצריכין

טמאין ׁשהן ּפי על האחרת.אף הטומאה נֹותן מחמת הּדין וכן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַ
מסתבר  גם כך שנשארים - פי על אף בטבילה חייבים שהם

הּטהרההריׁשבטומאתם, מּפני זֹו טבילה בעל אין מטומאת ְְֳִִֵֵֶַָָָ
נׁשֹותיהן קרי, אצל מצּויין יהיּו ׁשּלא הּגזרה מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאּלא

ולכן ּתמיד, תמיד, נשותיהם אצל מצויים יהיו לא זו תקנה ידי ועל ִָ
מקום  מכל החמורה, מטומאתם זו בטבילה נטהרים שאינם פי על אף

הקרי. מפני לטבול ׁשלחייבים זֹו ּתּקנה ּגם ּבטלה טבילה ּוכבר ְְֶַַָָָָָ
תורה,ּתפּלהל  לדברי טבילה יׂשראל,וכן ּבכל ּפׁשטה ׁשּלא לפי ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

ּבּה.ו  לעמד ּבּצּבּור ּכח היה ֲִַַַָָָֹֹֹלא
.Âּובׁשנער ּבספרד ּפׁשּוט בבל],מנהג קרי [- ּבעל ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּמים ּבׂשרֹו ּכל רֹוחץ ׁשהּוא עד גופו מתּפּלל על ששופך - ְְִִֵֵֶַַַַָָ
מים, של קבין יׂשראל'תשעה אלהי לקראת 'הּכֹון ְְֱִִִִֵֶַָֹמּׁשּום

יב) ד, אמּורים.(עמוס ּדברים להתפלל ּבּמה לא זה מנהג שנהגו ְֲִִֶַָ
במים? בשרו שירחוץ שראה ּבריאאדם ּבעד ובין לרצונו שראה בין ְִָ

ׁשּבעללאונסו חֹולה לרצונו,אֹו קרי וראה ׁשראה חֹולה אבל ֲִֶֶֶֶֶַָָָָ
הרחיצה, מן ּפטּור מנהגלאנסֹו ּבזה לרחוץ ואין עליו להחמיר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָ

במים. בשרו זבאת ימיםוכן שבעת טומאה קרי הטמא ׁשראה ְִֵֶֶָָָ
טומאתו, ימיםונּדהבימי שבעה טומאה ׁשכבת הטמאה ׁשּפלטה ְְְִִֶַָָָ

טומאתה,זרע מנהגבימי ּבהן במים,אין בשרם את אּלא לרחוץ ְִֵֶֶֶַָָָ
ידיהן ורֹוחצין עצמן ּומתּפּללין.בלבדמקּנחין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

.Êּכיצד הערוה, הלכותיה?ּכּסּוי ערותֹוהן ׁשּכּסה ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשמע,בבגד לקרּית ׁשּמכּסה זאתּכדר עד בכל יתּפּלל לא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

לּבֹו,גםׁשּיכּסה קריאת את מדין יותר חמור תפילה שדין משום ְִֶֶֶַ
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ב  מתפלל.:הלכה ואח"כ ורוחץ המים מקום עד וכתב הולך

המים  למקום שיגיע שעד חושש שאם ס"ד) צב סי' (או"ח בשו"ע

המנקה. דבר בכל ידיו ינקה התפילה, זמן במשנה יעבור והוסיף

יפסיד  אבל תפילה זמן יעבור לא אם שגם סק"כ), (שם ברורה

המנקה. דבר בכל ידיו לנקות יכול בציבור, תפילה

ה  תפלה.:הלכה של זו תקנה גם בטלה בשו"ע וכבר וכתב

טובלים]. [שאין המנהג פשט שכן ס"א) פח סי' וכתב (או"ח

עליו  תבוא ולטבול, לנהוג שירצה שמי סק"ב), (שם ברורה במשנה

וייתכן  ותפילה. ק"ש זמן יעבור לא זה ידי על אם רק אבל ברכה,

בציבור. תפילה יפסיד עי"ז אם להחמיר ראוי במשנה שאין והוסיף

וטובלים  זו בתקנה שנוהגים מעשה אנשי שיש סק"ד), (שם ברורה

קבין. בט' עצמם את רוחצים הטבילה, עליהם קשה ואם לקריין.

331.8 זמננו (במידות שאובים מים סאה בארבעים כשרה זו טבילה

שתי  לפי הרבה להוסיף נוהגים ולמעשה, ליטר. 648 וי"א ליטר,

ט'הדעות). עליו שיישפכו ע"י להיעשות צריכה קבין בט' ורחיצה

תהיה  שלא באופן כלים, משלשה ואפילו שאובים, מים קבין

שני. מכלי שפיכה שתתחיל עד אחד כלי שפיכת בין הפסקה

ליטר). 21.6 וי"א ליטר, 12.42 זמננו מידות לפי קבין ט' (שיעור

ז  לבו.:הלכה את שיכסה עד יתפלל במשנה ו לא הוסיף

גופו. כל את לכסות שצריך הדין שהוא סק"ב) צא (סי' ברורה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ו ואםשמע. ּכּסהעבר ּבּמה אתלא לֹו ואין ׁשּנאנס אֹו לּבֹו, ְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹ
בדיעבד יכּסה אזי לבו, את לכסות בגד לו שאין וכּסה - הֹואיל ְְִִֶַָ

יצא,ערותֹו ולהתפלל.והתּפּלל, לחזור צריך ּולכּתחּלה ואינו ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
יעׂשה לבו,לא לכסות במה לו אין ואם לבו, את גם יכסה אלא כן, ֲֶַֹ

יתפלל  .לא
Á.ּכיצד הּתפּלה מקֹום הלכותיה?טהרת יתּפּלל הן לא ְְְֳִִֵֵַַַַָָֹ

ּב ולא הּכּסא ּבבית ולא ּבּמרחץ, ולא הּטּנפת, מקום ּבמקֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹ
שם טהרהשמשליכים ּבחזקת ׁשאינֹו ּבמקֹום אֹו ורגיל אׁשּפה, ְְְְֳֵֶֶַַָָָָ

טינופת, בו ׁשּיבּדקּנּולהיות נקי.עד ּכל שהוא ּדבר, ׁשל ּכללֹו ְְְִֶֶֶַָָָָ
ׁשמע קרּית ּבֹו קֹורין ׁשאין גםמקֹום נקי, שאינו אין משום ְְִִֵֵֶַַָ

רע  וריח רגלים ּומי מּצֹואה ׁשּמרחיקין ּוכׁשם ּבֹו. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמתּפּללין
מרחיקין  ּכ ׁשמע, לקרּית הערוה ּומראית הּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומן

זה לתפּלה בדבר שווה שדינם .משום ְִִָ
.Ë ׁשּלא מּפני וחטא הֹואיל ּבמקֹומֹו, צֹואה ּומצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהתּפּלל

התּפּללּבדק  ׁשּלא ניקיון עד את בדק כשלא שפשע מכיוון - ְִֵֶַַַָֹ
להתפלל  שעמד לפני ש ,המקום הוא ּבמקֹום הדין ּומתּפּלל ְְִֵֵַָחֹוזר

ּונקי.במקום -טהֹור ּבתפּלה, עֹומד התפילההיה ראה באמצע ְִִֵָָָָָָ
ּכנגּדֹו מולו,צֹואה לפניו- להּל יכֹול ולעמוד -אם להתקדם ְְְְִֵֶַָָָָ

שיעור עד הצואה, לאחריו לפני ׁשּיזרקּנה רחוקה ּכדי שתהא - ְְְְֲִֵֶֶַָָ
יהּלמאחוריו אּמֹות, לאו לפניו,ארּבע לעבור ואם יכול שאינו ְְְִֵַַַַָ

הצואה, לּצדדיןאת אמות.יסּלקּנה ארבע בריחוק בצדה ויעמוד ְְְִֶַַָָ
יכֹול אינֹו הצואה,ואם מן להתרחק  ּגדֹולי להתפלל.יפסיקכלל ְְְִִֵֵַָ

ּבבית  ולא ׁשכר, ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית מתּפּללין היּו לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהחכמים,
ּפי  על אף רע, ׁשריחֹו מּפני עּפּוׁשֹו, ּבעת מּוריס ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּיׁש

טהֹור טינופת ׁשהּמקֹום  .מדבר ֶַָָ

.Èאֹותֹו החֹופזין אותו,ּדברים המטרידים הן ּכיצד- ְְִִֵַַָ
הּצריהלכותיהם? וכל יתּפּלל. לא לנקביו, צרי היה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשאם

ועברלנקביו צרכיו, עשה ולא התפילה ּתפּלתֹוקודם והתּפּלל, ְְְְִִִֵַָָָ
ומורחקת],ּתֹועבה דחויה ׁשּיעׂשה [- אחר ּומתּפּלל וחֹוזר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ואם ש צרכיו. התפילה לפני לעצמו עצמֹומשער להעמיד יכֹול ְְְְֲִִַַָָָ
הילוךּכדי כןשיעור ּפי על ואף ּתפּלה. ּתפּלתֹו שיכול ּפרסה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

מקום, מכל פרסה, כדי עצמו את יתּפּלל להעמיד לא ְְְִִֵַַָֹלכּתחּלה
וניעֹו ּכיחֹו ויסיר נקביו, ויפקד יפה יפה עצמֹו ׁשּיבּדק ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹעד

יתּפּלל. ּכ ואחר הּטֹורדֹו, ּדבר ְְְְִֵַַַַָָָָוכל
.‡Èלרצֹונֹו אם ּבתפּלתֹו, ונתעּטׁש ּופהק ׁשּגהק שלא מי - ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָ

קודם עצמו ׁשּיתּפּלל בדק קדם ּגּופֹו ּבדק ואם מגּנה. זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻהרי
כך לידי יבוא שלא גופו את שהכין ּבככלומר, אין לאנסֹו, ְְְֵָָָּובאּו

ּבתפּלתֹו,ּכלּום. רֹוק לֹו מחמת נזּדּמן לבלעו יכול ואינו ְְְִִִֵַָ
בתפילה, הכוונה מן טורדו והרוק ּבטּליתֹוסמיכותו, ְְִִַַמבליעֹו

הרוק, יראה שלא ּבבגּדֹובאופן הנאה.אֹו טליתו על חס אם האחר ְְִ
מּכ מצטער היה מחמת ואם שהוא, כל לכלוך בגדו על שיהא ְְִִִֵַָָָ

בבגדו, להבליעו רוצה ואינו דעתו, ל אנינות ּבידֹו כיוון זֹורקֹו ְְְָ
טרּוד. ונמצא ּבּתפּלה יצטער ׁשּלא ּכדי מּמּנּואחֹוריו, יצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לדעּתֹו ׁשּלא ּבתפּלה עֹומד ּכׁשהּוא מּלמּטה שהפיח -רּוח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
הרּוחבאונס, ׁשּתכלה עד הריח,-ׁשֹותק וחֹוזר שיפוג ְְִֵֵֶֶַַָ

ְִִָלתפּלתֹו.
.·Èהרּבה ונצטער מּלמּטה רּוח להֹוציא כן ּבּקׁש מחמת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

עצמֹו, להעמיד יכֹול ש ואינֹו הוא ארּבע הדין לאחריו מהּל ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָ
הרּוח ׁשּתכלה עד ּוממּתין הריח,אּמֹות 'רּבֹון - ואֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

וידּוע  ּגלּוי חללים וחללים נקבים נקבים יצרּתנּו ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָָהעֹולמים
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ח  לתפלה.:הלכה מרחיקין צ כך (סי' ברורה במשנה והוסיף

דבר  ולכל תורה לתלמוד להרחיק שצריך הדין שהוא פב), ס"ק

שבקדושה.

ט  עומד :הלכה במשנה כנגדו.צואה וראה בתפלה היה וכתב

שמתרחק  ואחר רגליים. למי הדין שהוא ח) ס"ק פא (סי' ברורה

שפסק. למקום חוזר אמות, שרק ד' צואה] [לגבי ט) (ס"ק והוסיף

למקום  חוזר הריח, שכלה ממקום אמות ד' בריחוק כנגדו מצא אם

התפילה  לראש וחוזר פושע הוא אמות ד' בתוך אבל .שפסק.

רע. שריחו שדווקא ס"ק עט (סי'ברורה במשנה וכתב מפני כג)

ריח. מאותו להצטער אדם בני דרך ריח אם לו יש שבטבעו ודבר

הנסרח  דבר ורק ממנו, להרחיק צריך אין וכדומה, עיטרן כגון רע

כצואה. דינו עיפוש מחמת

י  ומתפלל.:הלכה וחוזר וכו' והתפלל לנקביו הצריך וכל
לחזור  צריך לגדולים בצריך שרק ס"א) צב (סי' הרב בשו"ע וכתב

וראה  ולהתפלל. לחזור צריך אינו לקטנים בצריך אבל ולהתפלל,

חולקים  שיש וצריך) ד"ה וביה"ל סק"ב, (שם ברורה במשנה

ומתפלל  חוזר לקטנים בצריך שגם כדי .וסוברים וכו' יכול ואם
וכו'. לכתחלה וכו' יכול פרסה שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב

שלכת  אומרים יש פרסה, הילוך שיעור עצמו את חילה להעמיד

מי  ויש תפילה. זמן שיעבור ואפילו משוקץ בגוף יתפלל לא

חושש  אם זה על לסמוך ויש להתפלל, לכתחילה אפילו שמתיר

תפילה  זמן עצמו..שיעבור להעמיד יכול במשנה ואם כתב

עצמו', להעמיד 'יכול של זה ששיעור סק"ד) צב (סי' ברורה

התפילה. מתחילת משערים

יא  וכו'.:הלכה ופיהק שגיהק ס"א)מי צז (סי' השו"ע וכתב

פתיחת  תיראה שלא פיו על ידו יניח אונס מתוך לפהק צריך שאם

וכו'..פיו  בתפלתו רוק לו צז נזדמן (סי' הרב בשו"ע והוסיף

כל  לירוק אסור התפילה שלאחר בתחנונים עומד שאפילו ס"ב),

המלך  לפני כעומד שהוא משום פסע, שלא בידו .זמן זורקו
לאחוריו לאחוריו. לזרקו יכול אינו שאם (שם), הרמ"א והוסיף

לפניו. שלא וודאי לימינו, לא אבל לשמאלו, בשו"ע זורקו והוסיף

והרוק  לשמאלו, לירוק אפשרות לו אין שאם ס"ב), (שם הרב

לפניו  ואפילו לימינו לירוק לו מותר בתפילה, ממנו .מצערו יצא
לתפלתו. וחוזר וכו' סק"ב),רוח קג (סי' ברורה במשנה וכתב

כדי  זמן שיעור הריח מחמת הפסיק לא אם שפסק, למקום שחוזר

כולה. את לגמור

יב  וכו'.:הלכה לאחריו מהלך וכו' להוציא הרמ"א בקש וכתב

להלך  צריך בביתו המתפלל שרק אומרים שיש ס"ב) קג (סי'
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ותֹולעה  ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ּוכלּמתנּו, חרּפתנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלפני
למקֹומֹו וחֹוזר ּבמֹותנּו'. ּומתּפּלל.הראשון ורּמה ְְְְְִִִֵֵֵַָ

.‚Èּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבתפּלה עֹומד לאנסו,היה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּיכלה עד ׁשּפסק.הּמים,נטיפת ממּתין לּמקֹום ואם וחֹוזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לראׁש חֹוזר הּתפּלה, ּכל את לגמר ּכדי לתחילת ׁשהה - ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
.התפילה 

.„Èאּמֹות,וכן ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה מים, שהוא הּמׁשּתין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ
לצאת, הטיפות שיכלו ׁשהתּפּלל מתּפּלל.ּכואחר שיעור ּומי ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

ו  אּמֹות ארּבע הּלּו ּכדי מׁשּתין,רק ׁשֹוהה ּכ והטעם אחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָ
מּפיו הוא ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק עדיין ּכדי התפילה ואחר ְְְְִִִִִֵֵֶָֹ

אמות.שפתותינו  ארבע הילוך שיעור תפילה של מילים רוחשות

.ÂËהּלב הלכותיה?ּכיצדבתפילה ּכּונת ׁשאינּההן ּתפּלה ּכל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּומתּפּלל  חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם ּתפּלה. אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבכּונה,

התפילה.ּבכּונה כל טרּוד אם את ולּבֹו מׁשּבׁשת ּדעּתֹו מצא ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ
בתפילה, לכוון יכול ׁשּתתיּׁשב ואינו עד להתּפּלל לֹו ְְְִִֵֵֶַַַָאסּור

מצר.ּדעּתֹו אֹו עיף והּוא הּדר מן הּבא שמצטער,לפיכ - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אמרּו ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל לֹו שפרק חכמיםאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

הוא  לכך הנצרך ּדעּתֹו,הזמן ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
יתּפּלל. ּכ ְְִֵַַַָואחר

.ÊËהּכּונה היא המתפללּכיצד צריך לּבֹובתפילה? ׁשּיפּנה ְִִֵֶֶַַַַָָ

הּמחׁשבֹות אותו מּכל עֹומד הטורדות הּוא ּכאּלּו עצמֹו ויראה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הּׁשכינה, ח)שנאמרלפני טז, וגו''.(תהילים תמיד לנגדי ה' 'שיויתי ְְִִֵַָ

כראוילפיכ לבו את לכוון שצריך מכיון מעט - ליׁשב צרי ְְִִֵֵַָָ
ּבנחת  יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקדם
מּׂשֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹותחנּונים.

לֹו והֹול עליו,מׁשליכֹו הרובץ העול מן להיפטר שרוצה כמי - ְְִֵַ

הּתפּלה אחר מעט ליׁשב צרי להיפרד לפיכ לו שקשה כמי - ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

יּפטר.רקו מהתפילה ּכ ׁשֹוהין אחר היּו הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֵַַָָָָ

הּתפּלה קדם מחשבתם ׁשעה את ולהכין דעתם את ליישב כדי ְִֶַָָָֹ

ׁשעה.שוהים ו לתפילה  ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר ׁשעה ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ

.ÊÈּכּונה לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל לכוון ׁשּכֹור יכול שאינו - ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

שכרותו. מחמת ליבו ו ואםאת ּתֹועבהעבר ּתפּלתֹו -התּפּלל, ְְְִִִֵֵַָָ

ומורחקת. תועבה,לפיכדחויה שתפילתו מכיון ּומתּפּלל - חֹוזר ְְִִֵֵַָ

מּׁשכרּותֹו מיינו.-ּכׁשּיתרֹונן רביעית -ׁשתּויכשיתפכח ששתה ְְְִִִֵֶָ

ּתפּלהיין ּתפּלתֹו התּפּלל, ואם יתּפּלל, זה בדיעבד.אל אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּכֹור תועבה]?הּוא תפילתו התפלל יכֹול [שאם ׁשאינֹו זה ִֵֶֶָ

הּמל ּבפני בדבריו,לדּבר להשתבש [שאם ׁשתּוי איזהוו מבלי ְְְִֵֵֶֶַַָ

תפילה]? תפילתו ואינֹוזה התפלל הּמל ּבפני לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיכֹול

בדבריו,-מׁשּתּבׁש מתבלבל לדבר -כןּפי על אף אינו שיכול ְִִֵֵַַַ
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אין  לאחוריו להלך ומתבייש בציבור המתפלל אבל וכו' לאחוריו

וכו'', העולמים 'ריבון תפילת את יאמר ולא לאחריו, להלך צריך
במשנה  והוסיף נוהגים. וכן הריח. ממנו שיכלה עד ימתין רק

'ריבון  תפילת את בליבו שיהרהר שטוב ט), ס"ק (שם ברורה

העולמים'.

יג  למקום :הלכה וחוזר וכו' ברכיו על רגליו מי ונטפו
בגדיו שפסק. אם שאפילו ס"א) עח סי' (או"ח בשו"ע וכתב

נקי הפנימיים  העליון שבגדו באופן ולהתפלל, לחזור יכול לחים

המלוכלכים. בגדיו את ס"ג)ומכסה (שם הרב בשו"ע והוסיף
ממי  התלכלכו העליונים בגדיו אם אפילו תפילה, שלענין

ימשיך  אלא בגדיו, את ומחליף ממקומו עוקר אינו הרגליים,
שאי  משום כדרכו. רק ויתפלל הוא זה באופן רגליים מי סור

גזרו  לא בתפילה, עומד כבר שהוא וכיון כדי .מדרבנן, שהה ואם
לראש. חוזר התפלה כל את (שם לגמור ברורה במשנה וכתב

כדי  ושהה נוטפים שהמים מחמת באונס הפסיק אם שרק סק"ז),

שהמתין  מחמת הפסיק אם אבל לראש. חוזר כולה, את לגמור
הדין  שמעיקר בקרקע, ייבלעו הרגליים שמי כדי או מים להבאת

הפסק, חשוב ולא לאונס נחשב אינו בשבילם, להפסיק חייב אינו

שפסק. למקום וחוזר

טו  תפלה.:הלכה אינה בכוונה שאינה תפלה השו"ע כל וכתב
המילות  פירוש בלבו שיכוון צריך המתפלל ס"א) צח סי' (או"ח

וכו'. בשפתיו יכול שמוציא אינו שאם (שם), הרב השו"ע והוסיף

התפילה  בשעת שיחשוב צריך פנים כל על המילות, פירוש לכוון
ולא  שבשמים, לאביו ליבו ומכוונים הלב את המכניעים בדברים

ראש  קלות בהם שיש בדברים כוונה .יחשוב בלא התפלל ואם
בכוונה. ומתפלל צריך חוזר המתפלל ס"א) קא (סי' בשו"ע וכתב

יכוון  לפחות בכולן לכוון יכול אינו ואם הברכות. בכל שיכוון

יחזור  השאר בכל שכיוון פי על אף באבות כיוון לא ואם באבות,

חסרון ויתפלל. בשביל חוזרים אין הזה שבזמן (שם) הרמ"א וכתב

יכוון. שלא הוא קרוב בחזרתו שגם משום כוונה,

טז  וכו'.:הלכה התפילה קודם מעט לישב צריך וכתב לפיכך

להתפלל  שיקום קודם אחת שעה שישהה ס"א) צג (סי' בשו"ע

וכו'. התפילה אחר אחת ושעה (שם),וכו' הרב בשו"ע וכתב

די  העם לשאר אך ממש. שעה שוהין היו הראשונים שחסידים

הילוך  שיעור זמננו [במידות טפחים ח' הילוך כדי מועטת בשעה

שניות]. 0.75 הוא טפחים 8

יז  ושתה :הלכה הואיל וכו' המלך בפני לדבר שיכול ושתוי
וכו'. יתפלל לא יין סק"א),רביעית צט  (סי' ברורה המשנה כתב

בדב  [וראה המשכרים משקין שאר בשתה הדין מהו שהוא ריו

משקים]. בשאר השתיה (שם שיעור ברורה המשנה כתב עוד

שתה  אם אבל אחת, בבת בשתה דווקא שאמרו שרביעית סק"ב),

יותר  שתה ואם מותר. מים, מעט בה עירב או לגימות בשתי

אסור  מקרה בכל שיסיר .מרביעית, עד יתפלל לא וכו' ושתוי
מעליו. בשיעור יינו דרך שהליכת ס"ב), צט (סי' השו"ע  וכתב

יין. רביעית של שתייה מפיגים שהוא, כל בשיעור ושינה 'מיל',

לו  מספיק שתוי, שהוא אחד שכל ס"ג), (שם השו"ע כתב ועוד

שמטעם  (שם), הרמ"א וכתב יינו. שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי

אחר  להמתין נזהרים אנו אין חזקים, אינם שלנו שהיינות מכיון זה

בשם  יז) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה ויותר. רביעית שתיית

לנהוג  נכון אין אך המנהג, את ליישב כדי זה שכל מגדים, הפרי

טוב .כן  שביום המהרש"ל, בשם יז) ס"ק (שם ברורה במשנה כתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

המלך, ייןבפני רביעית וׁשתה לגמרי,הֹואיל צלולה דעתו ואין ְְִִִִַָָ
מעליו יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל צלילותו לא לו .ותחזור ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק מּתֹו לא להתּפּלל, עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן
ראׁש הדעת,קּלּות זחיחות היא ׂשיחהשמהותם מּתֹו של ולא ְִִַָֹֹ
ליצנות, ּכעסדברי מּתֹו ולא מריבה מּתֹו הם ולא שהרי ְְְִִִַַָֹֹ

דעתו את ּתֹורהמטרידים ּדברי מּתֹו את אּלא משמחים שהם ְִִֵֶָָ
מּתֹוהלב. ב ולא ּתֹורה עיון ּדברי ׁשהן ּפי על אף הלכה ּדין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הוא והטעם ליבו, את משמחים טרּוד והם לּבֹו יהא ׁשּלא ְְִֵֵֶָֹּכדי
התפילה.ּבהלכה ׁשא יתפללאּלא בזמן ּתֹורה ּדברי ין מּתֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסּוקֹות  הלכֹות ּכגֹון עּיּון להרהר ּבהן יבוא שלא כדי וברורות, ְְֲִֶָָ
התפילה  בעת .בהם

.ËÈּפרקים ׁשל לשלושים -ּתפּלֹות אחת לזמן מזמן הבאים ְְִִֶָ
יותר, או הּמֹועדֹות יום ּותפּלת חדׁש ראׁש מּוסף ּתפּלת ְְְֲִִֶַַַָֹֹּכגֹון

הכיפורים,- ויום השנה ראש טוב, יום כגון השנה מועדי תפילות

ּתפּלתֹו להסּדיר קודם -צרי פעמיים או פעם שיקראנה כלומר, ְְְִִִַָָ
ּומתּפּלל.שיתפלל עֹומד ּכ הואואחר יּכׁשל והטעם ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

בפיו.ּבּה שגורה תפילתו סּכנה,ותהיה ּבמקֹום מהּל היה ְְִֵַַָָָָָ
וליסטים, חּיה ּגדּודי כלל,ּבמקֹום מיושבת דעתו אין שאז ְְְְִִִֵַָ

הּתפּלה, זמן ש והּגיע הוא זֹו:דינו והיא אחת ּברכה מתּפּלל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ודעּתן  מרּבין, יׂשראל עּמ לפרש קצרה'צרכי יכולים [ואינם ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

צרכיהם], כל את ׁשּתּתן ולפרט אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְֱִִִֵֵֶֶָָֹיהי
מחסֹורּה ּדי ּוגוּיה ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלכל

מחסורה, סיפוק כדי ה'- אּתה ּברּו עׂשה, ּבעיני ְְֲֵֵֶַַָָוהּטֹוב

ּתפּלה'. אֹותּהׁשֹומע מהּל,אפילו ּומתּפּלל משום ּכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
כתפילה, דינה עֹומד.יכֹול ואם שאין מּגיע לעמד, ּוכׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַָֹ

ּדעּתֹו ותתקרר בתפילה,-ליּׁשּוב לכוון ויוכל דעתו ותתיישב ְְְְִִֵַָ
דינו  התפילה, זמן עבר לא ּכתקנּה,ש ועדיין ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְִִִֵֵַָָחֹוזר

ּברכֹות.שהיא עׂשרה ְְְֵֶַָּתׁשע

ה'תשע"ה  טבת ט"ו שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּדברים ּבהן האדםׁשמֹונה להּזהר הּמתּפּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואםלכתחילה במצב היההמתפללולעׂשֹותן, אֹונמצא ּדחּוק ְְֲִַָָָָ
לעשותם,ולא נאנסש  היה ׁשעבר יכול אֹותן במזיד אֹו עׂשה ולא ְֱֶֶַַָָָָֹ

מעּכביןהדברים, התפילה אינן לעשותם את חייב אינו ולכן , ְְִֵַָ
צריך  אינו בזדון, או אונס מחמת עשאם לא ואם דחוקים, במצבים

ולהתפלל. הןלחזור רגליו,עמידההדברים:ואּלּו פניו ו על הסבת ְֲִֵֵַָ
מול]נכח  ותּקּוןבית[- איברי הּמקּדׁש, תנוחת] סידור הּגּוף,[- ְְִִַַַָֹ

סידור]ותּקּון עליו הּמלּבּוׁש[- הּמקֹוםאשר ותּקּון בו , שעומד ְְְִִַַַָ
הקול,הּקֹולוהׁשוית בתפילה, השמעת אופן כלומר, והּכריעה - ְְְְִַַַַָָ

ברכיו, ופרטי וההׁשּתחויהעל אפיים, בנפילת ורגליו ידיו בפישוט ְְֲִַַָָ
להלן יתבארו אלו בֿיד)דברים .(הלכות

התפילה עמידה·. עמידה ּכיצדבשעת נוהגת כיצד כלומר - ֲִֵַָ
לעיל [כאמור דחוקים ובמצבים לכתחילה א)בתפילה ]?(הלכה

מעּמד.לכתחילה אּלא מתּפּללין ּבספינה ואםאין יֹוׁשב היה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
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אפשר  שאי משום קצת, ששותה פי על אף מנחה להתפלל יכול
צב  סי' המגן, (אלף גבורים במגן וכתב יינו. שיפוג עד להמתין

בפורים. הדין שהוא סק"ח),

יח  עיון.:הלכה בהם שאין תורה דברי מתוך וכתב אלא
הלכה  בפלפול עסק אם מקום שמכל ס"ג) צג (סי' הרב בשו"ע

עמהם. יתפלל להתפלל, ציבור והתחילו

יט  להסדיר :הלכה צריך וכו' חדש ראש מוסף תפלת
חדש,תפלתו. הפרי בשם הביא סק"א) ק (סי' ברורה ובמשנה

מתחילה  להסדיר שצריך בשחרית ויבוא' 'יעלה לענין הדין שהוא
[וראה  ופורים בחנוכה הנסים' 'על וכן הסידור, מתוך שיתפלל או

בזה] שהוסיף במה אומרים .עוד שיש ס"א), ק (סי' הרמ"א כתב
שהרי  תפילתו את להסדיר צריך אינו הסידור מתוך שכשמתפלל
(שם) הרב בשו"ע וכתב נוהגים. וכן שמתפלל, מה רואה
צריך  ודאי הדברים פירוש את להבין בה שמתקשה שבתפילה
ואין  קשה, שפירושם בפיוטים ובפרט תחילה, ולהסדיר ללמוד

סידור  מתוך שמתפלל בזה וכו'.מועיל ליישוב  מגיע וכשהוא
וכו'. ומתפלל חזר חוזר לא שאם ס"ג), קי (סי' הרמ"א וכתב

ולהתפלל, לחזור שחייב ידע שלא או ששכח [משום והתפלל
אותה להשלים צריך טו)], (ס"ק ברורה שלאחריה,משנה בתפילה

להתפלל. השוכח כדין

א  אינן :הלכה אותן עשה ולא וכו' שנאנס או דחוק היה ואם
עמידה. הן, ואלו שמי מעכבין, פסק, ס"ט) צד (סי' ובשו"ע

כשיוכל, מעומד ולהתפלל לחזור צריך מיושב, להתפלל שהוכרח

בתפילתו  דבר לחדש שצריך 'נדבה' תפילת כמתפלל דינו ואין

ובשו"ע  ה"ט) (פ"א לעיל רבינו בדברי ראה נדבה תפילת [בענין

ס"א)]. קז שיחזור (סי' 'טוב כתב ס"ט) צד (סי' הרב ובשו"ע

לכוון  שיוכל בטוח הוא אם נדבה, בתורת כשיוכל, מעומד ויתפלל

שהאחרונים  כתב, כז) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בתפילתו'. יפה

רוצה, הוא אם אך שנית, ולהתפלל לחזור צריך שאינו הכריעו

בתפילה. לכוון שיכול בטוח הוא אם נדבה בתורת להתפלל יכול

כדאי  אין שבזמננו משמע מגדים הפרי שמדברי הוסיף אך

נדבה. בתורת להתפלל

ב  וכו':הלכה לעמוד יכול אם בעגלה או בספינה יושב היה
ויתפלל. במקומו יישב לאו פסק,ואם ס"ה) צד (סי' ובשו"ע

'אבות' בברכות ֿ] הכריעות במקום לעמוד באפשרותו יש שאם

שלש  לפסוע וכן בעמידה, לכרוע שיוכל כדי יעמוד ו'מודים'],

סק"ב) צה (סי' ברורה במשנה והוסיף התפילה. בסיום פסיעות

זו  בצד זו רגליו את יכוון פ"ח .שגם (תפילה שלמה בהליכות

תפילת  יתפלל הטיסה, בשעת במטוס שהמתפלל כתב ס"ד)

המעבר, במקום בעמידה ולא מקומו, על בישיבה עשרה שמונה

סמוך  במכונית הנוסע וכן והשבים. העוברים שיטרידוהו כיון

וכדומה, ממון או זמן הפסד מפני לירד לו וקשה הלילה, לחצות

בעמידה  להתפלל ימתין ולא במכונית, בישיבה ערבית יתפלל

בשעת  יתפלל לא במכונית, הנוהג אולם חצות. אחר הנסיעה בגמר

ויתפלל  יעצור אלא בכלל .נהיגה הן הרי והרעב הצמא וכן



קטו mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ותֹולעה  ּבחּיינּו, ּוכלּמה חרּפה ּוכלּמתנּו, חרּפתנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלפני
למקֹומֹו וחֹוזר ּבמֹותנּו'. ּומתּפּלל.הראשון ורּמה ְְְְְִִִֵֵֵַָ

.‚Èּברּכיו על רגליו מי ונטפּו ּבתפּלה עֹומד לאנסו,היה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּיכלה עד ׁשּפסק.הּמים,נטיפת ממּתין לּמקֹום ואם וחֹוזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

לראׁש חֹוזר הּתפּלה, ּכל את לגמר ּכדי לתחילת ׁשהה - ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
.התפילה 

.„Èאּמֹות,וכן ארּבע הּלּו ּכדי ׁשֹוהה מים, שהוא הּמׁשּתין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ
לצאת, הטיפות שיכלו ׁשהתּפּלל מתּפּלל.ּכואחר שיעור ּומי ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

ו  אּמֹות ארּבע הּלּו ּכדי מׁשּתין,רק ׁשֹוהה ּכ והטעם אחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָ
מּפיו הוא ּתפּלה ּדברי ׁשּיפסק עדיין ּכדי התפילה ואחר ְְְְִִִִִֵֵֶָֹ

אמות.שפתותינו  ארבע הילוך שיעור תפילה של מילים רוחשות

.ÂËהּלב הלכותיה?ּכיצדבתפילה ּכּונת ׁשאינּההן ּתפּלה ּכל ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּומתּפּלל  חֹוזר ּכּונה, ּבלא התּפּלל ואם ּתפּלה. אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבכּונה,

התפילה.ּבכּונה כל טרּוד אם את ולּבֹו מׁשּבׁשת ּדעּתֹו מצא ְְְְִֶֶַַָָָָָֻ
בתפילה, לכוון יכול ׁשּתתיּׁשב ואינו עד להתּפּלל לֹו ְְְִִֵֵֶַַַָאסּור

מצר.ּדעּתֹו אֹו עיף והּוא הּדר מן הּבא שמצטער,לפיכ - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אמרּו ּדעּתֹו, ׁשּתתיּׁשב עד להתּפּלל לֹו שפרק חכמיםאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

הוא  לכך הנצרך ּדעּתֹו,הזמן ותתקרר ׁשּינּוח עד ימים, ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
יתּפּלל. ּכ ְְִֵַַַָואחר

.ÊËהּכּונה היא המתפללּכיצד צריך לּבֹובתפילה? ׁשּיפּנה ְִִֵֶֶַַַַָָ

הּמחׁשבֹות אותו מּכל עֹומד הטורדות הּוא ּכאּלּו עצמֹו ויראה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

הּׁשכינה, ח)שנאמרלפני טז, וגו''.(תהילים תמיד לנגדי ה' 'שיויתי ְְִִֵַָ

כראוילפיכ לבו את לכוון שצריך מכיון מעט - ליׁשב צרי ְְִִֵֵַָָ
ּבנחת  יתּפּלל ּכ ואחר לּבֹו, את לכּון ּכדי הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקדם
מּׂשֹוי, נֹוׂשא ׁשהיה ּכמי ּתפּלתֹו יעׂשה ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹותחנּונים.

לֹו והֹול עליו,מׁשליכֹו הרובץ העול מן להיפטר שרוצה כמי - ְְִֵַ

הּתפּלה אחר מעט ליׁשב צרי להיפרד לפיכ לו שקשה כמי - ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

יּפטר.רקו מהתפילה ּכ ׁשֹוהין אחר היּו הראׁשֹונים חסידים ְֲִִִִִִֵַַָָָָ

הּתפּלה קדם מחשבתם ׁשעה את ולהכין דעתם את ליישב כדי ְִֶַָָָֹ

ׁשעה.שוהים ו לתפילה  ּבּתפּלה ּומאריכין הּתפּלה, אחר ׁשעה ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ

.ÊÈּכּונה לֹו ׁשאין מּפני יתּפּלל, אל לכוון ׁשּכֹור יכול שאינו - ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

שכרותו. מחמת ליבו ו ואםאת ּתֹועבהעבר ּתפּלתֹו -התּפּלל, ְְְִִִֵֵַָָ

ומורחקת. תועבה,לפיכדחויה שתפילתו מכיון ּומתּפּלל - חֹוזר ְְִִֵֵַָ

מּׁשכרּותֹו מיינו.-ּכׁשּיתרֹונן רביעית -ׁשתּויכשיתפכח ששתה ְְְִִִֵֶָ

ּתפּלהיין ּתפּלתֹו התּפּלל, ואם יתּפּלל, זה בדיעבד.אל אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּכֹור תועבה]?הּוא תפילתו התפלל יכֹול [שאם ׁשאינֹו זה ִֵֶֶָ

הּמל ּבפני בדבריו,לדּבר להשתבש [שאם ׁשתּוי איזהוו מבלי ְְְִֵֵֶֶַַָ

תפילה]? תפילתו ואינֹוזה התפלל הּמל ּבפני לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיכֹול

בדבריו,-מׁשּתּבׁש מתבלבל לדבר -כןּפי על אף אינו שיכול ְִִֵֵַַַ
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אין  לאחוריו להלך ומתבייש בציבור המתפלל אבל וכו' לאחוריו

וכו'', העולמים 'ריבון תפילת את יאמר ולא לאחריו, להלך צריך
במשנה  והוסיף נוהגים. וכן הריח. ממנו שיכלה עד ימתין רק

'ריבון  תפילת את בליבו שיהרהר שטוב ט), ס"ק (שם ברורה

העולמים'.

יג  למקום :הלכה וחוזר וכו' ברכיו על רגליו מי ונטפו
בגדיו שפסק. אם שאפילו ס"א) עח סי' (או"ח בשו"ע וכתב

נקי הפנימיים  העליון שבגדו באופן ולהתפלל, לחזור יכול לחים

המלוכלכים. בגדיו את ס"ג)ומכסה (שם הרב בשו"ע והוסיף
ממי  התלכלכו העליונים בגדיו אם אפילו תפילה, שלענין

ימשיך  אלא בגדיו, את ומחליף ממקומו עוקר אינו הרגליים,
שאי  משום כדרכו. רק ויתפלל הוא זה באופן רגליים מי סור

גזרו  לא בתפילה, עומד כבר שהוא וכיון כדי .מדרבנן, שהה ואם
לראש. חוזר התפלה כל את (שם לגמור ברורה במשנה וכתב

כדי  ושהה נוטפים שהמים מחמת באונס הפסיק אם שרק סק"ז),

שהמתין  מחמת הפסיק אם אבל לראש. חוזר כולה, את לגמור
הדין  שמעיקר בקרקע, ייבלעו הרגליים שמי כדי או מים להבאת

הפסק, חשוב ולא לאונס נחשב אינו בשבילם, להפסיק חייב אינו

שפסק. למקום וחוזר

טו  תפלה.:הלכה אינה בכוונה שאינה תפלה השו"ע כל וכתב
המילות  פירוש בלבו שיכוון צריך המתפלל ס"א) צח סי' (או"ח

וכו'. בשפתיו יכול שמוציא אינו שאם (שם), הרב השו"ע והוסיף

התפילה  בשעת שיחשוב צריך פנים כל על המילות, פירוש לכוון
ולא  שבשמים, לאביו ליבו ומכוונים הלב את המכניעים בדברים

ראש  קלות בהם שיש בדברים כוונה .יחשוב בלא התפלל ואם
בכוונה. ומתפלל צריך חוזר המתפלל ס"א) קא (סי' בשו"ע וכתב

יכוון  לפחות בכולן לכוון יכול אינו ואם הברכות. בכל שיכוון

יחזור  השאר בכל שכיוון פי על אף באבות כיוון לא ואם באבות,

חסרון ויתפלל. בשביל חוזרים אין הזה שבזמן (שם) הרמ"א וכתב

יכוון. שלא הוא קרוב בחזרתו שגם משום כוונה,

טז  וכו'.:הלכה התפילה קודם מעט לישב צריך וכתב לפיכך

להתפלל  שיקום קודם אחת שעה שישהה ס"א) צג (סי' בשו"ע

וכו'. התפילה אחר אחת ושעה (שם),וכו' הרב בשו"ע וכתב

די  העם לשאר אך ממש. שעה שוהין היו הראשונים שחסידים

הילוך  שיעור זמננו [במידות טפחים ח' הילוך כדי מועטת בשעה

שניות]. 0.75 הוא טפחים 8

יז  ושתה :הלכה הואיל וכו' המלך בפני לדבר שיכול ושתוי
וכו'. יתפלל לא יין סק"א),רביעית צט  (סי' ברורה המשנה כתב

בדב  [וראה המשכרים משקין שאר בשתה הדין מהו שהוא ריו

משקים]. בשאר השתיה (שם שיעור ברורה המשנה כתב עוד

שתה  אם אבל אחת, בבת בשתה דווקא שאמרו שרביעית סק"ב),

יותר  שתה ואם מותר. מים, מעט בה עירב או לגימות בשתי

אסור  מקרה בכל שיסיר .מרביעית, עד יתפלל לא וכו' ושתוי
מעליו. בשיעור יינו דרך שהליכת ס"ב), צט (סי' השו"ע  וכתב

יין. רביעית של שתייה מפיגים שהוא, כל בשיעור ושינה 'מיל',

לו  מספיק שתוי, שהוא אחד שכל ס"ג), (שם השו"ע כתב ועוד

שמטעם  (שם), הרמ"א וכתב יינו. שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי

אחר  להמתין נזהרים אנו אין חזקים, אינם שלנו שהיינות מכיון זה

בשם  יז) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה ויותר. רביעית שתיית

לנהוג  נכון אין אך המנהג, את ליישב כדי זה שכל מגדים, הפרי

טוב .כן  שביום המהרש"ל, בשם יז) ס"ק (שם ברורה במשנה כתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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המלך, ייןבפני רביעית וׁשתה לגמרי,הֹואיל צלולה דעתו ואין ְְִִִִַָָ
מעליו יינֹו ׁשּיסיר עד יתּפּלל צלילותו לא לו .ותחזור ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÁÈמּתֹו ולא ׂשחֹוק מּתֹו לא להתּפּלל, עֹומדין אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַֹֹוכן
ראׁש הדעת,קּלּות זחיחות היא ׂשיחהשמהותם מּתֹו של ולא ְִִַָֹֹ
ליצנות, ּכעסדברי מּתֹו ולא מריבה מּתֹו הם ולא שהרי ְְְִִִַַָֹֹ

דעתו את ּתֹורהמטרידים ּדברי מּתֹו את אּלא משמחים שהם ְִִֵֶָָ
מּתֹוהלב. ב ולא ּתֹורה עיון ּדברי ׁשהן ּפי על אף הלכה ּדין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הוא והטעם ליבו, את משמחים טרּוד והם לּבֹו יהא ׁשּלא ְְִֵֵֶָֹּכדי
התפילה.ּבהלכה ׁשא יתפללאּלא בזמן ּתֹורה ּדברי ין מּתֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסּוקֹות  הלכֹות ּכגֹון עּיּון להרהר ּבהן יבוא שלא כדי וברורות, ְְֲִֶָָ
התפילה  בעת .בהם

.ËÈּפרקים ׁשל לשלושים -ּתפּלֹות אחת לזמן מזמן הבאים ְְִִֶָ
יותר, או הּמֹועדֹות יום ּותפּלת חדׁש ראׁש מּוסף ּתפּלת ְְְֲִִֶַַַָֹֹּכגֹון

הכיפורים,- ויום השנה ראש טוב, יום כגון השנה מועדי תפילות

ּתפּלתֹו להסּדיר קודם -צרי פעמיים או פעם שיקראנה כלומר, ְְְִִִַָָ
ּומתּפּלל.שיתפלל עֹומד ּכ הואואחר יּכׁשל והטעם ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

בפיו.ּבּה שגורה תפילתו סּכנה,ותהיה ּבמקֹום מהּל היה ְְִֵַַָָָָָ
וליסטים, חּיה ּגדּודי כלל,ּבמקֹום מיושבת דעתו אין שאז ְְְְִִִֵַָ

הּתפּלה, זמן ש והּגיע הוא זֹו:דינו והיא אחת ּברכה מתּפּלל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
ודעּתן  מרּבין, יׂשראל עּמ לפרש קצרה'צרכי יכולים [ואינם ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

צרכיהם], כל את ׁשּתּתן ולפרט אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְֱִִִֵֵֶֶָָֹיהי
מחסֹורּה ּדי ּוגוּיה ּגוּיה ּולכל ּפרנסתֹו, ּכדי ואחד אחד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלכל

מחסורה, סיפוק כדי ה'- אּתה ּברּו עׂשה, ּבעיני ְְֲֵֵֶַַָָוהּטֹוב

ּתפּלה'. אֹותּהׁשֹומע מהּל,אפילו ּומתּפּלל משום ּכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
כתפילה, דינה עֹומד.יכֹול ואם שאין מּגיע לעמד, ּוכׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַָֹ

ּדעּתֹו ותתקרר בתפילה,-ליּׁשּוב לכוון ויוכל דעתו ותתיישב ְְְְִִֵַָ
דינו  התפילה, זמן עבר לא ּכתקנּה,ש ועדיין ּתפּלה ּומתּפּלל ְְְְִִִֵֵַָָחֹוזר

ּברכֹות.שהיא עׂשרה ְְְֵֶַָּתׁשע

ה'תשע"ה  טבת ט"ו שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
.‡צרי ּדברים ּבהן האדםׁשמֹונה להּזהר הּמתּפּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואםלכתחילה במצב היההמתפללולעׂשֹותן, אֹונמצא ּדחּוק ְְֲִַָָָָ
לעשותם,ולא נאנסש  היה ׁשעבר יכול אֹותן במזיד אֹו עׂשה ולא ְֱֶֶַַָָָָֹ

מעּכביןהדברים, התפילה אינן לעשותם את חייב אינו ולכן , ְְִֵַָ
צריך  אינו בזדון, או אונס מחמת עשאם לא ואם דחוקים, במצבים

ולהתפלל. הןלחזור רגליו,עמידההדברים:ואּלּו פניו ו על הסבת ְֲִֵֵַָ
מול]נכח  ותּקּוןבית[- איברי הּמקּדׁש, תנוחת] סידור הּגּוף,[- ְְִִַַַָֹ

סידור]ותּקּון עליו הּמלּבּוׁש[- הּמקֹוםאשר ותּקּון בו , שעומד ְְְִִַַַָ
הקול,הּקֹולוהׁשוית בתפילה, השמעת אופן כלומר, והּכריעה - ְְְְִַַַַָָ

ברכיו, ופרטי וההׁשּתחויהעל אפיים, בנפילת ורגליו ידיו בפישוט ְְֲִַַָָ
להלן יתבארו אלו בֿיד)דברים .(הלכות

התפילה עמידה·. עמידה ּכיצדבשעת נוהגת כיצד כלומר - ֲִֵַָ
לעיל [כאמור דחוקים ובמצבים לכתחילה א)בתפילה ]?(הלכה

מעּמד.לכתחילה אּלא מתּפּללין ּבספינה ואםאין יֹוׁשב היה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
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אפשר  שאי משום קצת, ששותה פי על אף מנחה להתפלל יכול
צב  סי' המגן, (אלף גבורים במגן וכתב יינו. שיפוג עד להמתין

בפורים. הדין שהוא סק"ח),

יח  עיון.:הלכה בהם שאין תורה דברי מתוך וכתב אלא
הלכה  בפלפול עסק אם מקום שמכל ס"ג) צג (סי' הרב בשו"ע

עמהם. יתפלל להתפלל, ציבור והתחילו

יט  להסדיר :הלכה צריך וכו' חדש ראש מוסף תפלת
חדש,תפלתו. הפרי בשם הביא סק"א) ק (סי' ברורה ובמשנה

מתחילה  להסדיר שצריך בשחרית ויבוא' 'יעלה לענין הדין שהוא
[וראה  ופורים בחנוכה הנסים' 'על וכן הסידור, מתוך שיתפלל או

בזה] שהוסיף במה אומרים .עוד שיש ס"א), ק (סי' הרמ"א כתב
שהרי  תפילתו את להסדיר צריך אינו הסידור מתוך שכשמתפלל
(שם) הרב בשו"ע וכתב נוהגים. וכן שמתפלל, מה רואה
צריך  ודאי הדברים פירוש את להבין בה שמתקשה שבתפילה
ואין  קשה, שפירושם בפיוטים ובפרט תחילה, ולהסדיר ללמוד

סידור  מתוך שמתפלל בזה וכו'.מועיל ליישוב  מגיע וכשהוא
וכו'. ומתפלל חזר חוזר לא שאם ס"ג), קי (סי' הרמ"א וכתב

ולהתפלל, לחזור שחייב ידע שלא או ששכח [משום והתפלל
אותה להשלים צריך טו)], (ס"ק ברורה שלאחריה,משנה בתפילה

להתפלל. השוכח כדין

א  אינן :הלכה אותן עשה ולא וכו' שנאנס או דחוק היה ואם
עמידה. הן, ואלו שמי מעכבין, פסק, ס"ט) צד (סי' ובשו"ע

כשיוכל, מעומד ולהתפלל לחזור צריך מיושב, להתפלל שהוכרח

בתפילתו  דבר לחדש שצריך 'נדבה' תפילת כמתפלל דינו ואין

ובשו"ע  ה"ט) (פ"א לעיל רבינו בדברי ראה נדבה תפילת [בענין

ס"א)]. קז שיחזור (סי' 'טוב כתב ס"ט) צד (סי' הרב ובשו"ע

לכוון  שיוכל בטוח הוא אם נדבה, בתורת כשיוכל, מעומד ויתפלל

שהאחרונים  כתב, כז) ס"ק (שם ברורה ובמשנה בתפילתו'. יפה

רוצה, הוא אם אך שנית, ולהתפלל לחזור צריך שאינו הכריעו

בתפילה. לכוון שיכול בטוח הוא אם נדבה בתורת להתפלל יכול

כדאי  אין שבזמננו משמע מגדים הפרי שמדברי הוסיף אך

נדבה. בתורת להתפלל

ב  וכו':הלכה לעמוד יכול אם בעגלה או בספינה יושב היה
ויתפלל. במקומו יישב לאו פסק,ואם ס"ה) צד (סי' ובשו"ע

'אבות' בברכות ֿ] הכריעות במקום לעמוד באפשרותו יש שאם

שלש  לפסוע וכן בעמידה, לכרוע שיוכל כדי יעמוד ו'מודים'],

סק"ב) צה (סי' ברורה במשנה והוסיף התפילה. בסיום פסיעות

זו  בצד זו רגליו את יכוון פ"ח .שגם (תפילה שלמה בהליכות

תפילת  יתפלל הטיסה, בשעת במטוס שהמתפלל כתב ס"ד)

המעבר, במקום בעמידה ולא מקומו, על בישיבה עשרה שמונה

סמוך  במכונית הנוסע וכן והשבים. העוברים שיטרידוהו כיון

וכדומה, ממון או זמן הפסד מפני לירד לו וקשה הלילה, לחצות

בעמידה  להתפלל ימתין ולא במכונית, בישיבה ערבית יתפלל

בשעת  יתפלל לא במכונית, הנוהג אולם חצות. אחר הנסיעה בגמר

ויתפלל  יעצור אלא בכלל .נהיגה הן הרי והרעב הצמא וכן
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לצד, מצד ונדה במים ּבעגלההשטה שבאופנים אֹו לדרכה, הנוסעת ֲַָָ
ש  הוא הדין יציבה, שתחתיו הקרקע אין לעמד הואאםאלו יכֹול ֲִַָֹ

בתפילה, ליבו את ולכוון יציבה לאועמידה ואם -יעמד, ְֲִַָֹ
בתפילתו, תתבלבל ודעתו יציבה תהיה לא ּבמקֹומֹושעמידתו ְִֵֵיׁשב

בעגלה או לעמוד,חֹולהבישיבה.ויתּפּללבספינה יכול שאינו ְְִֵֶַ
צּדֹוכשהוא אפּלּולכתחילהמתּפּלל על עומד,ׁשֹוכב ואינו ְֲִִִֵֵַַ

ובתנאיוהּוא  ּדעּתֹו- את לכּון הּצמא בתפילה.ׁשּיכֹול וכן ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ
כן,והרעב, מחמת עליהם מיושבת דעתם ּבכללשאין הן דין הרי ְְֲִֵֵֵַָָ
ּדעּתֹוולכן חֹולין, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש יתּפּלל בתפילה,אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

התפילה, לפני יאכל לאוולא לכוון ואם יכול שאינו דעתו,- את ְִָ
ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אםאל עלוכן רכּוב גבי היה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

התפילה,הּבהמה זמן ׁשּיאחז והגיע מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שיתפלל,ּבהמּתֹואת  בשעה תברח שלא עליה מקום וישמור מכל ְְֶ

ירד הבהמה לא שהוא אּלאמן זה במצב ּבמקֹומֹויישאר יֹוׁשב ְִֵֵֵֶָֹ
הבהמה  גבי הבהמה ּומתּפּלל על מן יירד שלא והטעם ּכדי , ְְִֵֵַ

עליו מיּׁשבת ּדעּתֹו כראוי.ׁשּתהא לכוון ויוכל בתפילה ְְְֵֶֶֶַָָֻ
ביתנכח‚. מול] ּכיצד [- עֹומדאם ?הּמקּדׁש המתפלל היה ְִֵֵַַַָָָֹ

לארץ ישראל,ּבחּוצה לארץ מחוץ את מחזיר- מפנה ּפניו - ְֲִֶַָָָָָ
ּומתּפּלל. יׂשראל ארץ ּבארץואםנכח עֹומד בתוך היה - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ישראל, ּכנגד את מכּון ארץ היה ואםירּוׁשלים.העיר ּפניו ְְְִֵֶֶַַָָָָָ
מכּון ּבירּוׁשלים, ּכנגדאת עֹומד היה ואםהּמקּדׁש.ביתּפניו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּמקּדׁש המקדש,עֹומד בבית קדׁשאת מכּון- ּבית ּכנגד ּפניו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עיוור,סּומאהּקדׁשים. הרּוחֹות - את לכּון יכֹול ׁשּלא ּומי ְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ

לזהות  העולם,את - צדדי שט והמהּלכיוון ואינו ּבספינה- ְְְִִֵַַָ
לכ  פניו את לכוון המקדש,יכול זהיוון ויחשוב לּבֹואת יכּוןהרי ְִֵַ

הּׁשכינהשהוא  הקדשים ּכנגד קדשי ויתּפּלל.בבית ְְְְִִֵֶֶַַָ

איברי ּתּקּון„. סידור] ּכיצד [- אמורה הּגּוף כיצד כלומר, - ִֵַַ
התפילה? בשעת איבריו תנוחת ּבתפּלה להיות עֹומד ְְִִֵֶָּכׁשהּוא

זֹו ּבצד זֹו רגליו את לכּון שיהיו -צרי הרגליים את להשוות ְְְִֵֶַַַָָ
לזו  זו אחת,מקבילות כרגל שייראו באופן מבט ונֹותןולהסמיכן את ְֵ
למּטה מטה עיניו כלפי לארץ - מּביט הּוא הארץ,ּכאּלּו כלפי - ְְִִֵֶַַָָָָ

ּפנּוי לּבֹו במחשבתו ויהיה מופנה מעלהלמעלה- כלפי ּכאּלּו- ְְְְְִִִֶַָָ
עֹומד ּומּניחומתפלל הּוא שתי ּבּׁשמים. את על המתפלל ידיו ִִֵַַַַַָָָ

ידו ּכפּותיןכשהן לּבֹו חבוקות, על- ,הּׂשמאלית ידו הימנית ְְְִִִִַַַָָ
רּבֹו לפני ּכעבד אדונו,ועֹומד ּופחד העומד - ּביראה ּבאימה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

עליו. רבו יּניחמאימת מטה ידיואת ולא כלפי על פשוטות ְִַַַָָֹ
יוהרה חלציו דרך היא שזו משום צדיו, -. ֲָָ

סידור ּתּקּון‰. להתפלל,הּמלּבּוׁש- העומד הן ּכיצדשל ְִֵַַַ
ּתחּלההלכותיו? מלּבּוׁשיו לכבוד מתּקן כראוי בגדיו את לובש - ְְְִֵַַָָ

התפילה, לפני מכן ּוהתפילה ּומהּדרלאחר עצמֹו מפאר מצּין - ְְְֵֵַַַ
את  ב)ׁשּנאמר בבגדיו,עצמו ומקשט כט, לה'(תהילים 'הׁשּתחוּו ְֱֲִֶֶַַַ

קדׁש' בבגדים ּבהדרת לבוש להיות האדם שצריך כלומר, - ְְֶַַֹ
התפילה. לכבוד ומהודרים יעמדחשובים ּבתפּלה המתפלל ולא ְְֲִִַָֹֹ

רק לבוש הזיעה,ּבאפנּדתֹוכשהוא לספוג לבשרו הסמוך בגד - ְֲַָֻ
אחר. בגד עליו שילבש עד בו לצאת כבוד דרך יעמוד ולאשאין ְֹ

מגּלה ראשו,ּבראׁש על כיסוי ללא מגּלֹות יעמוד ולא- ּברגלים ְְְְְְִֶַַֹֹֻֻ
רק הוא זה ודין כבוד], בדרך עמידה זו [שאין יחפות -ּדר ִֶֶאם

ּגדֹולים ּבפני יעמדּו ׁשּלא הּמקֹום העם אנׁשי מכובדי אּלא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הרגלים אבל ּבבית ברגליהם. מנעלים נועלים שהם באופן רק - ְְִֵַַָ

בכיסוי  העם מכובדי לפני להתייצב מקפידים שאין במקומות

מגולות. ברגליים בתפילה לעמוד מותרים לא הרגליים, מקֹום ְָָֹּובכל
התפילה יאחז ּתֹורה בשעת ספר אֹו ּבידֹו ּבזרֹועֹוּתפּלין ְְְֱִִִֵֶֶָָֹ
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הוס חולין. כה) ס"ק פט (סי' ברורה הלבוש:ובמשנה בשם יף
בכלל  הריהו מאד עד שרעב אדם שדווקא [כלומר 'הרבה' רעב
ולא  ולצמאו' 'לרעבו כתב ס"ה) (שם הרב בשו"ע אמנם 'חולין'].

בזה  וכו'.חילק לכוון יכולת בו יש אם חולין, בכלל הן הרי
וישתה. שיאכל עד יתפלל אל לאו ואם (סי'יתפלל ובשו"ע

וישתה'. שיאכל עד יתפלל אל לאכול], ֿ] רצה  'אם כתב ס"ד) פט,
השו"ע  מדברי שמשמע כו) ס"ק (שם ברורה במשנה שאינו וכתב

בתפילה, לכוון שיוכל כדי לאכול רצה שאם אלא לאכול, מחויב
מותר.

ג  כנגד :הלכה פניו מכוון וכו' ישראל ארץ נוכח פניו מחזיר
הקדשים. קודש שהעומד בית הוסיף, ס"א) צד (סי' בשו"ע

הקדשים, קודשי ולבית ולמקדש לירושלים גם יכוון לארץ  בחוץ
הקדשים, קודשי ולבית למקדש גם יכוון ישראל בארץ והעומד
עומד  היה ואם הקדשים. קודשי לבית גם יכוון בירושלים והעומד
(שם  ברורה משנה המקדש. בית של במערבו ֿ] הכפורת מאחורי
הוסיף  סק"ז) (שם ברורה [ובמשנה לכפורת פניו מחזיר סק"ו)],

הכפורת] לפני עומד הוא כאילו עצמו את והמהלך .שיראה
ויתפלל. השכינה כנגד לבו יכוון צד בספינה (סי' הרב בשו"ע

לו'. אפשר אם ישראל, לארץ פניו 'ויחזיר הוסיף ס"ה)

ד  זו.:הלכה בצד זו רגליו את לכוון ברורה צריך במשנה וכתב

יצא  רגליו, כיוון לא אם שבדיעבד ס"א), צה על .(סי' ידיו ומניח
השמאלית. על הימנית כפותין, ס"ד)לבו צה (סי' הרב ובשו"ע

לפני  כן לעמוד שנוהגין במקום וכו' לבו על שיניחן 'וטוב כתב

כמנהג  והכל צרכיהם, מאתו ושואלין עמו כשמדברים המלך

נוספים  מנהגים בדבריו עוד וראה במשנה באימה..המקום'.

'כל  משום בתפילה להתנועע שיש הוסיף סק"ז) צה (סי' ברורה

סק"ה) מח (סי' בדבריו עוד וראה כמוך'. מי ה' תאמרנה עצמותי

חולקים. שיש

ה  מגולה.:הלכה בראש 'יש ולא כתב ס"ג) צא (סי' ובשו"ע

מפיו  אזכרה להוציא שאסור אומרים אומרים ויש מגולה, בראש

ובשו"ע  הראש'. בגילוי הכנסת בבית להיכנס שלא למחות שיש

שמידת הוסיף (שם) אמות הרב ארבע לילך שלא הוא חסידות

ב' בסימן לדבריו וציין הכנסת, בבית שלא אפילו הראש בגילוי

לילך  רגילים היו העם שרוב בימיהם שגם שם [שכתב (ס"ו)

לילך  שלא חסידות מידת החום, מפני הראש בגילוי הרבה לפעמים

שכולם  הזה בזמן שעכשיו והוסיף הראש. בגילוי אמות ארבע

בגילוי  לישב אפילו או לילך אסור לעולם ראשם, לכסות דרכם

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ויתפלל  ּבהן,ויעמוד טרּוד ׁשּלּבֹו ויתבזו,מּפני מידיו ייפלו שמא ְִִֵֶֶָָ
בתפילתו  עליו מיושבת תהיה לא ּבידֹו,ודעתו מעֹות יאחז ולא .ְְֱֶָָֹֹ

ילכו  וחלקם ואנה אנה ולהתפזר ארצה מידו ליפול שעלולים מהסיבה

וכן  בתפילה, דעתו את ולהסיח להטרידו עלול זה וחשש לאיבוד,

בתפילה. דעתו את מטרידים בידו שאוחז מתּפּלל אבל הכלים ְֲִֵַָ
ּבלּולב בידו הּוא לולב עם של ּב- החגתפילות חג ימֹות - ְְִֶָָ

שעלול  המחשבה אותו שתטריד לחשוש מקום שיש אע"פ הסוכות,

למצוה, וייפסל מידו ליפול הואהלולב הדבר ׁשהיא וטעם ְִִֵֶמּפני
לולב] נטילת הּיֹום,[-מצוות אנו מצות מצוה שלקיחתו ומאחר ְִַַ

מכביד  ושמירתם משאם אין עליו המצוה שחביבה שמתוך אומרים

מכך. ייטרד ולא מטען]מּׂשֹוינושא היהעליו ראׁשֹו,[- על ַַָָֹ
היה אם ּתפּלה, זמן קּבין המשא והּגיע מארּבעת אזי ּפחֹות , ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

משלשלומפׁשילֹו ו ו לאחֹוריו - עליו,מתּפּלל עומד תלוי בעודו ְְְֲִִֵַַַָ
ואם  בתפילה. כוונתו את יבטל לא המשא היהשהרי של כובדו ָָ

קּבין יותר,ארּבעה ו או קרקע ּגּבי על ּכרק מּניחֹו אחר ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָ
מלכוון.יתּפּלל  מונעו זה בכובד שמשא מפני לאחוריו יפשילנו ולא , ְִֵַ

והּתלמידים החכמים ּכל אּלא היא,ּדר יתּפּללּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עטּופין בטלית.ּכׁשהן ְֲִֵֶ

.Âהּמקֹום לתפילה,ּתּקּון הראוי המקום הכנת הן ּכיצד- ִֵַַָ

ש  צריך המתפלל ו הלכותיו? ,נמּו ּבמקֹום יחזיר ש צריך יעמד ְְֲֲִַַָָֹ
את  לּכתל[-יפנה] לכותל -ּפניו קרוב עומד כשהוא יתפלל כלומר, ֶַָָֹ

בתפילה, כוונתו את ויבטל הכותל ובין בינו דבר יחצוץ ְִָוצריולא
חּלֹונֹות להתקין לפּתח בביתו]חלונות - מתפלל ּפתחים [אם אֹו ְְִִַַָֹ

ׁשּנאמר ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ירּוׁשלים ו,ּכנגד יא)(דניאל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבעּליתּה לּה ּפתיחן פתוחים 'וכּוין וחלונות ירושלם'ֿ נגד ְְְְִִִִֵֵַָ

ירושלים. לכיוון בעלייתו לתפּלתֹוקבוע מקֹוםלו וקֹובעלו ְְִִֵַָָ
ּבחרּבהּתמיד. לא מתּפּללין כמה ואין משום להכנס אסור בה ְְְְְִִִֵַָָֹֻ
הּכנסתסיבות, ּבית לאחֹורי לבית ואין -ולא מחוץ להתפלל ְְֲֵֵֶֶַַֹ

כזו  שבעמידה משום הכנסת] לבית אחוריו את [כשמפנה הכנסת

הכנסת, בית בקדושת ּפניומזלזל החזיר ּכן אם את אּלא סובב - ֱִִֵֶֶָָָ
הּכנסתכיוון ל פניו  שם.ּבית להתפלל מותר כזה ואסּור שבאופן ְְְֵֶֶַָ

מתפלל  שאינו אחר אֹולאדם ּבתפּלה העֹומד ּבצד אפילו ליׁשב ְְִִֵֵֵַָָ
לפניורק  המתפלל לעבר אּמֹות.של ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
.Êיעמד ׁשל המתפלל לא ּגבֹוּה טפחיםּבמקֹום פני ׁשה [מעל ְְְֲִַַָָָָֹֹֹ

המתפלל] נמצא שבו יתר הקרקע שאין ויתּפּללמכך,אֹו מפני שם, ְְִֵֵַָ
כן, וכמו הקב"ה. לפני בגבהות מּטה יעמוד לאלעמוד ּגּבי על ִֵַַָֹ

ּכּסאיעמוד ולאויתפלל, ּגּבי ואםעל המקום היהויתפלל. ְִֵֵַַָָֹ
עומד  הוא עליו ּגבֹוּההמוגבה טפחים,ּבנין משלושה למעלה אפילו ְִַָָ
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עוד  וראה המכוסה. בשרו כמגלה זה שהרי צניעות, משום הראש

לא  'ובחוקותיהם משום בכך שיש חדשה) מהדורה (שם בדבריו

חגורה].תלכו'] ֿ] אזור לאזור שצריך כתב, ס"ב) צא (סי' בשו"ע

לבו  שאין מכנסיו] [של אבנט לו שיש מי אפילו התפילה, בשעת

שבת  (ראה ישראל' אלהיך לקראת 'הכון משום הערוה, את רואה

התפלל  אם שבדיעבד סק"ד), (שם ברורה במשנה וכתב א). י,

כל  שהולך שמי ס"ב) (שם הרב בשו"ע וכתב יצא. חגורה בלא

במשנה  אמנם התפילה. בשעת לחגור צריך אינו חגורה בלא היום

זה. בכגון גם לחגור חסידות שמידת כתב (שם) וע"ע ברורה

בהערה). ד אות קמ עמ' (תפלה שלמה תפילין הליכות יאחז לא
בזרועו. תורה ספר או ספר בידו 'ולא כתב ס"א) צו (סי' ובשו"ע

לאחוז  שמותר ס"ב) (שם בדבריו עוד וראה הקודש'. מספרי

שמתפלל  בשעה בידו תפילות וכלים .מחזור מעות יאחז ולא
הרב בידו. בשו"ע ייפלו וכתב שאם חפצים ששאר ס"א) (שם

בידיו, להחזיקם רשאי הדין מעיקר לו, יזיקו ולא יפסדו לא מידו

בידיו. כלום יאחז שלא המובחר מן ומצוה

ו  לכותל.:הלכה פניו שדבר ויחזיר סכ"א) צ (סי' השו"ע וכתב

שאין  הרמ"א, וכתב חוצצים. אינם תיבה או ארון כגון קבוע,

ארבעה, ורוחבו [טפחים] עשרה שגובהו דבר אלא מחיצה נחשב

ס"ק  (שם ברורה במשנה [וראה הפסק נחשב אינו קטן דבר אבל

הרב  ובשו"ע חולקים]. שיש דבר סח) שכל הוסיף ס"כ) (שם

חשוב  אינו הרבה גדול הוא אם אפילו התפילה, צורך שהוא

הכנסת  שבבית ה'סטנדר' או שבבית השולחן ולכן הפסק,

בדבריו  עוד וראה חוצצים. אינם הסידורים, את עליהם שמניחים

מתפילה  יתבטל לא אבל המובחר, מן למצוה הוא זה שכל שכתב

זה. בשביל חוצץ.בציבור אינו שאדם סכ"א), צ (סי' השו"ע וכתב

מלהתפלל  להזהר שיש שאומר מי שיש כתב, (שם) הרב ובשו"ע

לדבריו  לחוש וטוב אדם, או .מאחורי חלונות לפתוח וצריך
וכו'. הכנסת פתחים בבית שגם כתב, ס"ד) צ (סי' הרב ובשו"ע

ירושלים  כנגד חלונות או פתחים לפתוח מקום .צריך וקובע
תמיד. סי"ט)לתפילתו צ (סי' בשו"ע מקום וכתב 'יקבע

בית  לו שיקבע במה די ואין לצורך, לא אם ישנהו שלא לתפילתו

שיהיה  צריך בה, שקבוע הכנסת בבית גם אלא להתפלל, הכנסת

ארבע  תוך שכל הוסיף סי"ח) (שם הרב ובשו"ע קבוע'. מקום לו

את  [לכוון לצמצם אפשר שאי מפני אחד, מקום נחשב אמות

שלא  כדי מקום, לו יקבע בביתו כשמתפלל וגם בדיוק]. המקום

הבית  בני בחורבה..יבלבלוהו לא מתפללין בשו"ע ואין וכתב

ואינה  חזקה והחורבה אנשים שני הם שאם ס"ה) צ (סי' הרב

להתפלל  להכנס מותר בשדה, נמצאת והיא להתמוטט, עומדת

נוספים  דינים פרטי שם וראה הכנסת .שם. בית לאחורי ולא
בית וכו'. ש'אחורי מפרשים שיש ס"ז), צ (סי' בשו"ע וכתב

שאליו  מהכיוון ההפוך הצד וזהו הפתח, של הצד הוא הכנסת'

להיפך  מפרשים ויש הכנסת. בית כלפי מופנה וגבו מתפללים,

המזרח. כותל כלפי מופנה וגבו מתפללים], שאליו הצד [שזהו

לבית  פניו ויחזיר במערב, רק [שיתפלל שניהם לדברי לחוש וראוי

יח)]. (ס"ק ברורה משנה שגם הכנסת. (שם), בשו"ע עוד וכתב

מזרח, לצד להתפלל יכול שאינו [וכגון צדדים לשאר מתפלל אם

שאם  והוסיף הכנסת. לבית פניו יחזיר יט)] (ס"ק ברורה משנה

ישראל  לארץ ופניו הכנסת, לבית הסמוך בית בתוך מתפלל הוא

מפני  מותר, הכנסת, בית כותל שהוא ביתו לכותל ואחוריו כראוי

הכנסת. מבית פניו שמחזיר ניכר שאינו

ז  וכו'.:הלכה גבוה במקום יעמוד ס"א)לא צ (סי' ובשו"ע

מותר  לציבור, להשמיע שרוצה או חולה או זקן היה שאם הוסיף,

לע  סק"ה)לו (שם ברורה במשנה וכתב מוגבה. מקום על מוד
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לצד, מצד ונדה במים ּבעגלההשטה שבאופנים אֹו לדרכה, הנוסעת ֲַָָ
ש  הוא הדין יציבה, שתחתיו הקרקע אין לעמד הואאםאלו יכֹול ֲִַָֹ

בתפילה, ליבו את ולכוון יציבה לאועמידה ואם -יעמד, ְֲִַָֹ
בתפילתו, תתבלבל ודעתו יציבה תהיה לא ּבמקֹומֹושעמידתו ְִֵֵיׁשב

בעגלה או לעמוד,חֹולהבישיבה.ויתּפּללבספינה יכול שאינו ְְִֵֶַ
צּדֹוכשהוא אפּלּולכתחילהמתּפּלל על עומד,ׁשֹוכב ואינו ְֲִִִֵֵַַ

ובתנאיוהּוא  ּדעּתֹו- את לכּון הּצמא בתפילה.ׁשּיכֹול וכן ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָ
כן,והרעב, מחמת עליהם מיושבת דעתם ּבכללשאין הן דין הרי ְְֲִֵֵֵַָָ
ּדעּתֹוולכן חֹולין, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש יתּפּלל בתפילה,אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹ

התפילה, לפני יאכל לאוולא לכוון ואם יכול שאינו דעתו,- את ְִָ
ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אםאל עלוכן רכּוב גבי היה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

התפילה,הּבהמה זמן ׁשּיאחז והגיע מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שיתפלל,ּבהמּתֹואת  בשעה תברח שלא עליה מקום וישמור מכל ְְֶ

ירד הבהמה לא שהוא אּלאמן זה במצב ּבמקֹומֹויישאר יֹוׁשב ְִֵֵֵֶָֹ
הבהמה  גבי הבהמה ּומתּפּלל על מן יירד שלא והטעם ּכדי , ְְִֵֵַ

עליו מיּׁשבת ּדעּתֹו כראוי.ׁשּתהא לכוון ויוכל בתפילה ְְְֵֶֶֶַָָֻ
ביתנכח‚. מול] ּכיצד [- עֹומדאם ?הּמקּדׁש המתפלל היה ְִֵֵַַַָָָֹ

לארץ ישראל,ּבחּוצה לארץ מחוץ את מחזיר- מפנה ּפניו - ְֲִֶַָָָָָ
ּומתּפּלל. יׂשראל ארץ ּבארץואםנכח עֹומד בתוך היה - ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ישראל, ּכנגד את מכּון ארץ היה ואםירּוׁשלים.העיר ּפניו ְְְִֵֶֶַַָָָָָ
מכּון ּבירּוׁשלים, ּכנגדאת עֹומד היה ואםהּמקּדׁש.ביתּפניו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבּמקּדׁש המקדש,עֹומד בבית קדׁשאת מכּון- ּבית ּכנגד ּפניו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עיוור,סּומאהּקדׁשים. הרּוחֹות - את לכּון יכֹול ׁשּלא ּומי ְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ

לזהות  העולם,את - צדדי שט והמהּלכיוון ואינו ּבספינה- ְְְִִֵַַָ
לכ  פניו את לכוון המקדש,יכול זהיוון ויחשוב לּבֹואת יכּוןהרי ְִֵַ

הּׁשכינהשהוא  הקדשים ּכנגד קדשי ויתּפּלל.בבית ְְְְִִֵֶֶַַָ

איברי ּתּקּון„. סידור] ּכיצד [- אמורה הּגּוף כיצד כלומר, - ִֵַַ
התפילה? בשעת איבריו תנוחת ּבתפּלה להיות עֹומד ְְִִֵֶָּכׁשהּוא

זֹו ּבצד זֹו רגליו את לכּון שיהיו -צרי הרגליים את להשוות ְְְִֵֶַַַָָ
לזו  זו אחת,מקבילות כרגל שייראו באופן מבט ונֹותןולהסמיכן את ְֵ
למּטה מטה עיניו כלפי לארץ - מּביט הּוא הארץ,ּכאּלּו כלפי - ְְִִֵֶַַָָָָ

ּפנּוי לּבֹו במחשבתו ויהיה מופנה מעלהלמעלה- כלפי ּכאּלּו- ְְְְְִִִֶַָָ
עֹומד ּומּניחומתפלל הּוא שתי ּבּׁשמים. את על המתפלל ידיו ִִֵַַַַַָָָ

ידו ּכפּותיןכשהן לּבֹו חבוקות, על- ,הּׂשמאלית ידו הימנית ְְְִִִִַַַָָ
רּבֹו לפני ּכעבד אדונו,ועֹומד ּופחד העומד - ּביראה ּבאימה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

עליו. רבו יּניחמאימת מטה ידיואת ולא כלפי על פשוטות ְִַַַָָֹ
יוהרה חלציו דרך היא שזו משום צדיו, -. ֲָָ

סידור ּתּקּון‰. להתפלל,הּמלּבּוׁש- העומד הן ּכיצדשל ְִֵַַַ
ּתחּלההלכותיו? מלּבּוׁשיו לכבוד מתּקן כראוי בגדיו את לובש - ְְְִֵַַָָ

התפילה, לפני מכן ּוהתפילה ּומהּדרלאחר עצמֹו מפאר מצּין - ְְְֵֵַַַ
את  ב)ׁשּנאמר בבגדיו,עצמו ומקשט כט, לה'(תהילים 'הׁשּתחוּו ְֱֲִֶֶַַַ

קדׁש' בבגדים ּבהדרת לבוש להיות האדם שצריך כלומר, - ְְֶַַֹ
התפילה. לכבוד ומהודרים יעמדחשובים ּבתפּלה המתפלל ולא ְְֲִִַָֹֹ

רק לבוש הזיעה,ּבאפנּדתֹוכשהוא לספוג לבשרו הסמוך בגד - ְֲַָֻ
אחר. בגד עליו שילבש עד בו לצאת כבוד דרך יעמוד ולאשאין ְֹ

מגּלה ראשו,ּבראׁש על כיסוי ללא מגּלֹות יעמוד ולא- ּברגלים ְְְְְְִֶַַֹֹֻֻ
רק הוא זה ודין כבוד], בדרך עמידה זו [שאין יחפות -ּדר ִֶֶאם

ּגדֹולים ּבפני יעמדּו ׁשּלא הּמקֹום העם אנׁשי מכובדי אּלא - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הרגלים אבל ּבבית ברגליהם. מנעלים נועלים שהם באופן רק - ְְִֵַַָ

בכיסוי  העם מכובדי לפני להתייצב מקפידים שאין במקומות

מגולות. ברגליים בתפילה לעמוד מותרים לא הרגליים, מקֹום ְָָֹּובכל
התפילה יאחז ּתֹורה בשעת ספר אֹו ּבידֹו ּבזרֹועֹוּתפּלין ְְְֱִִִֵֶֶָָֹ
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הוס חולין. כה) ס"ק פט (סי' ברורה הלבוש:ובמשנה בשם יף
בכלל  הריהו מאד עד שרעב אדם שדווקא [כלומר 'הרבה' רעב
ולא  ולצמאו' 'לרעבו כתב ס"ה) (שם הרב בשו"ע אמנם 'חולין'].

בזה  וכו'.חילק לכוון יכולת בו יש אם חולין, בכלל הן הרי
וישתה. שיאכל עד יתפלל אל לאו ואם (סי'יתפלל ובשו"ע

וישתה'. שיאכל עד יתפלל אל לאכול], ֿ] רצה  'אם כתב ס"ד) פט,
השו"ע  מדברי שמשמע כו) ס"ק (שם ברורה במשנה שאינו וכתב

בתפילה, לכוון שיוכל כדי לאכול רצה שאם אלא לאכול, מחויב
מותר.

ג  כנגד :הלכה פניו מכוון וכו' ישראל ארץ נוכח פניו מחזיר
הקדשים. קודש שהעומד בית הוסיף, ס"א) צד (סי' בשו"ע

הקדשים, קודשי ולבית ולמקדש לירושלים גם יכוון לארץ  בחוץ
הקדשים, קודשי ולבית למקדש גם יכוון ישראל בארץ והעומד
עומד  היה ואם הקדשים. קודשי לבית גם יכוון בירושלים והעומד
(שם  ברורה משנה המקדש. בית של במערבו ֿ] הכפורת מאחורי
הוסיף  סק"ז) (שם ברורה [ובמשנה לכפורת פניו מחזיר סק"ו)],

הכפורת] לפני עומד הוא כאילו עצמו את והמהלך .שיראה
ויתפלל. השכינה כנגד לבו יכוון צד בספינה (סי' הרב בשו"ע

לו'. אפשר אם ישראל, לארץ פניו 'ויחזיר הוסיף ס"ה)

ד  זו.:הלכה בצד זו רגליו את לכוון ברורה צריך במשנה וכתב

יצא  רגליו, כיוון לא אם שבדיעבד ס"א), צה על .(סי' ידיו ומניח
השמאלית. על הימנית כפותין, ס"ד)לבו צה (סי' הרב ובשו"ע

לפני  כן לעמוד שנוהגין במקום וכו' לבו על שיניחן 'וטוב כתב

כמנהג  והכל צרכיהם, מאתו ושואלין עמו כשמדברים המלך

נוספים  מנהגים בדבריו עוד וראה במשנה באימה..המקום'.

'כל  משום בתפילה להתנועע שיש הוסיף סק"ז) צה (סי' ברורה

סק"ה) מח (סי' בדבריו עוד וראה כמוך'. מי ה' תאמרנה עצמותי

חולקים. שיש

ה  מגולה.:הלכה בראש 'יש ולא כתב ס"ג) צא (סי' ובשו"ע

מפיו  אזכרה להוציא שאסור אומרים אומרים ויש מגולה, בראש

ובשו"ע  הראש'. בגילוי הכנסת בבית להיכנס שלא למחות שיש

שמידת הוסיף (שם) אמות הרב ארבע לילך שלא הוא חסידות

ב' בסימן לדבריו וציין הכנסת, בבית שלא אפילו הראש בגילוי

לילך  רגילים היו העם שרוב בימיהם שגם שם [שכתב (ס"ו)

לילך  שלא חסידות מידת החום, מפני הראש בגילוי הרבה לפעמים

שכולם  הזה בזמן שעכשיו והוסיף הראש. בגילוי אמות ארבע

בגילוי  לישב אפילו או לילך אסור לעולם ראשם, לכסות דרכם

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ויתפלל  ּבהן,ויעמוד טרּוד ׁשּלּבֹו ויתבזו,מּפני מידיו ייפלו שמא ְִִֵֶֶָָ
בתפילתו  עליו מיושבת תהיה לא ּבידֹו,ודעתו מעֹות יאחז ולא .ְְֱֶָָֹֹ

ילכו  וחלקם ואנה אנה ולהתפזר ארצה מידו ליפול שעלולים מהסיבה

וכן  בתפילה, דעתו את ולהסיח להטרידו עלול זה וחשש לאיבוד,

בתפילה. דעתו את מטרידים בידו שאוחז מתּפּלל אבל הכלים ְֲִֵַָ
ּבלּולב בידו הּוא לולב עם של ּב- החגתפילות חג ימֹות - ְְִֶָָ

שעלול  המחשבה אותו שתטריד לחשוש מקום שיש אע"פ הסוכות,

למצוה, וייפסל מידו ליפול הואהלולב הדבר ׁשהיא וטעם ְִִֵֶמּפני
לולב] נטילת הּיֹום,[-מצוות אנו מצות מצוה שלקיחתו ומאחר ְִַַ

מכביד  ושמירתם משאם אין עליו המצוה שחביבה שמתוך אומרים

מכך. ייטרד ולא מטען]מּׂשֹוינושא היהעליו ראׁשֹו,[- על ַַָָֹ
היה אם ּתפּלה, זמן קּבין המשא והּגיע מארּבעת אזי ּפחֹות , ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

משלשלומפׁשילֹו ו ו לאחֹוריו - עליו,מתּפּלל עומד תלוי בעודו ְְְֲִִֵַַַָ
ואם  בתפילה. כוונתו את יבטל לא המשא היהשהרי של כובדו ָָ

קּבין יותר,ארּבעה ו או קרקע ּגּבי על ּכרק מּניחֹו אחר ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָ
מלכוון.יתּפּלל  מונעו זה בכובד שמשא מפני לאחוריו יפשילנו ולא , ְִֵַ

והּתלמידים החכמים ּכל אּלא היא,ּדר יתּפּללּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עטּופין בטלית.ּכׁשהן ְֲִֵֶ

.Âהּמקֹום לתפילה,ּתּקּון הראוי המקום הכנת הן ּכיצד- ִֵַַָ

ש  צריך המתפלל ו הלכותיו? ,נמּו ּבמקֹום יחזיר ש צריך יעמד ְְֲֲִַַָָֹ
את  לּכתל[-יפנה] לכותל -ּפניו קרוב עומד כשהוא יתפלל כלומר, ֶַָָֹ

בתפילה, כוונתו את ויבטל הכותל ובין בינו דבר יחצוץ ְִָוצריולא
חּלֹונֹות להתקין לפּתח בביתו]חלונות - מתפלל ּפתחים [אם אֹו ְְִִַַָֹ

ׁשּנאמר ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ירּוׁשלים ו,ּכנגד יא)(דניאל ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבעּליתּה לּה ּפתיחן פתוחים 'וכּוין וחלונות ירושלם'ֿ נגד ְְְְִִִִֵֵַָ

ירושלים. לכיוון בעלייתו לתפּלתֹוקבוע מקֹוםלו וקֹובעלו ְְִִֵַָָ
ּבחרּבהּתמיד. לא מתּפּללין כמה ואין משום להכנס אסור בה ְְְְְִִִֵַָָֹֻ
הּכנסתסיבות, ּבית לאחֹורי לבית ואין -ולא מחוץ להתפלל ְְֲֵֵֶֶַַֹ

כזו  שבעמידה משום הכנסת] לבית אחוריו את [כשמפנה הכנסת

הכנסת, בית בקדושת ּפניומזלזל החזיר ּכן אם את אּלא סובב - ֱִִֵֶֶָָָ
הּכנסתכיוון ל פניו  שם.ּבית להתפלל מותר כזה ואסּור שבאופן ְְְֵֶֶַָ

מתפלל  שאינו אחר אֹולאדם ּבתפּלה העֹומד ּבצד אפילו ליׁשב ְְִִֵֵֵַָָ
לפניורק  המתפלל לעבר אּמֹות.של ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹ
.Êיעמד ׁשל המתפלל לא ּגבֹוּה טפחיםּבמקֹום פני ׁשה [מעל ְְְֲִַַָָָָֹֹֹ

המתפלל] נמצא שבו יתר הקרקע שאין ויתּפּללמכך,אֹו מפני שם, ְְִֵֵַָ
כן, וכמו הקב"ה. לפני בגבהות מּטה יעמוד לאלעמוד ּגּבי על ִֵַַָֹ

ּכּסאיעמוד ולאויתפלל, ּגּבי ואםעל המקום היהויתפלל. ְִֵֵַַָָֹ
עומד  הוא עליו ּגבֹוּההמוגבה טפחים,ּבנין משלושה למעלה אפילו ְִַָָ
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עוד  וראה המכוסה. בשרו כמגלה זה שהרי צניעות, משום הראש

לא  'ובחוקותיהם משום בכך שיש חדשה) מהדורה (שם בדבריו

חגורה].תלכו'] ֿ] אזור לאזור שצריך כתב, ס"ב) צא (סי' בשו"ע

לבו  שאין מכנסיו] [של אבנט לו שיש מי אפילו התפילה, בשעת

שבת  (ראה ישראל' אלהיך לקראת 'הכון משום הערוה, את רואה

התפלל  אם שבדיעבד סק"ד), (שם ברורה במשנה וכתב א). י,

כל  שהולך שמי ס"ב) (שם הרב בשו"ע וכתב יצא. חגורה בלא

במשנה  אמנם התפילה. בשעת לחגור צריך אינו חגורה בלא היום

זה. בכגון גם לחגור חסידות שמידת כתב (שם) וע"ע ברורה

בהערה). ד אות קמ עמ' (תפלה שלמה תפילין הליכות יאחז לא
בזרועו. תורה ספר או ספר בידו 'ולא כתב ס"א) צו (סי' ובשו"ע

לאחוז  שמותר ס"ב) (שם בדבריו עוד וראה הקודש'. מספרי

שמתפלל  בשעה בידו תפילות וכלים .מחזור מעות יאחז ולא
הרב בידו. בשו"ע ייפלו וכתב שאם חפצים ששאר ס"א) (שם

בידיו, להחזיקם רשאי הדין מעיקר לו, יזיקו ולא יפסדו לא מידו

בידיו. כלום יאחז שלא המובחר מן ומצוה

ו  לכותל.:הלכה פניו שדבר ויחזיר סכ"א) צ (סי' השו"ע וכתב

שאין  הרמ"א, וכתב חוצצים. אינם תיבה או ארון כגון קבוע,

ארבעה, ורוחבו [טפחים] עשרה שגובהו דבר אלא מחיצה נחשב

ס"ק  (שם ברורה במשנה [וראה הפסק נחשב אינו קטן דבר אבל

הרב  ובשו"ע חולקים]. שיש דבר סח) שכל הוסיף ס"כ) (שם

חשוב  אינו הרבה גדול הוא אם אפילו התפילה, צורך שהוא

הכנסת  שבבית ה'סטנדר' או שבבית השולחן ולכן הפסק,

בדבריו  עוד וראה חוצצים. אינם הסידורים, את עליהם שמניחים

מתפילה  יתבטל לא אבל המובחר, מן למצוה הוא זה שכל שכתב

זה. בשביל חוצץ.בציבור אינו שאדם סכ"א), צ (סי' השו"ע וכתב

מלהתפלל  להזהר שיש שאומר מי שיש כתב, (שם) הרב ובשו"ע

לדבריו  לחוש וטוב אדם, או .מאחורי חלונות לפתוח וצריך
וכו'. הכנסת פתחים בבית שגם כתב, ס"ד) צ (סי' הרב ובשו"ע

ירושלים  כנגד חלונות או פתחים לפתוח מקום .צריך וקובע
תמיד. סי"ט)לתפילתו צ (סי' בשו"ע מקום וכתב 'יקבע

בית  לו שיקבע במה די ואין לצורך, לא אם ישנהו שלא לתפילתו

שיהיה  צריך בה, שקבוע הכנסת בבית גם אלא להתפלל, הכנסת

ארבע  תוך שכל הוסיף סי"ח) (שם הרב ובשו"ע קבוע'. מקום לו

את  [לכוון לצמצם אפשר שאי מפני אחד, מקום נחשב אמות

שלא  כדי מקום, לו יקבע בביתו כשמתפלל וגם בדיוק]. המקום

הבית  בני בחורבה..יבלבלוהו לא מתפללין בשו"ע ואין וכתב

ואינה  חזקה והחורבה אנשים שני הם שאם ס"ה) צ (סי' הרב

להתפלל  להכנס מותר בשדה, נמצאת והיא להתמוטט, עומדת

נוספים  דינים פרטי שם וראה הכנסת .שם. בית לאחורי ולא
בית וכו'. ש'אחורי מפרשים שיש ס"ז), צ (סי' בשו"ע וכתב

שאליו  מהכיוון ההפוך הצד וזהו הפתח, של הצד הוא הכנסת'

להיפך  מפרשים ויש הכנסת. בית כלפי מופנה וגבו מתפללים,

המזרח. כותל כלפי מופנה וגבו מתפללים], שאליו הצד [שזהו

לבית  פניו ויחזיר במערב, רק [שיתפלל שניהם לדברי לחוש וראוי

יח)]. (ס"ק ברורה משנה שגם הכנסת. (שם), בשו"ע עוד וכתב

מזרח, לצד להתפלל יכול שאינו [וכגון צדדים לשאר מתפלל אם

שאם  והוסיף הכנסת. לבית פניו יחזיר יט)] (ס"ק ברורה משנה

ישראל  לארץ ופניו הכנסת, לבית הסמוך בית בתוך מתפלל הוא

מפני  מותר, הכנסת, בית כותל שהוא ביתו לכותל ואחוריו כראוי

הכנסת. מבית פניו שמחזיר ניכר שאינו

ז  וכו'.:הלכה גבוה במקום יעמוד ס"א)לא צ (סי' ובשו"ע

מותר  לציבור, להשמיע שרוצה או חולה או זקן היה שאם הוסיף,

לע  סק"ה)לו (שם ברורה במשנה וכתב מוגבה. מקום על מוד
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ּבֹו יׁש בשטחו אם אּמֹות- אּמֹות אורך ארּבע ארּבע רוחב,על ְְִֵַַַַַַַ
הּבית ׁשעּור אמות ׁשהּוא ארבע על ארבע של זה ששיעור כלומר - ִִֶַַ

בית, של לשיעור ּכעלּיהדינו הרינחשב עליונה הּוא כקומה - ֲֲִֵַָ
ּבֹו, להתּפּלל עצמו.ּומּתר בפני תפילה למקום נחשב וכן שכן ְְְִֵֵַָֻ

הדין  היההוא המתפלל אם עומד עליו המוגבה מּקף המקום ִָָָֻ
רּוחֹותיו מּכל צדדיו,מחּצה ּבֹו- ׁשאין ּפי על בשטחו אף - ְִִִֵֶַַָָָ

אּמֹות מכל ארּבע הבית, מידת שיעור בו ואין אמות, ארבע על ְַַַ
ּבֹו,מקום  להתּפּלל הוא מּתר נּכר והטעם ּגבהֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

לו, שמחוצה התפילה מקום פני על גבוה חלקכמקום -ׁשהרי ֲֵֶַָ
לעצמֹו,כ הופרש  חשוב רׁשּות מחיצות המוקף גבוה מקום כלומר, ְְְַ

חשוב  אינו ולכן מסביבתו, כחלק נחשב ואינו עצמו בפני כמקום

גבוה  .כמקום
.Áמלאכההאּמנין בעלי עֹוׂשין- הבית ׁשהיּו בעל אצל מלאכה ִִֶָָָֻ

האילן ונמצאים  ּבראׁש אֹו הּכתל ּתפּלה,,ּבראׁש זמן והּגיע ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹ
ש  הוא ּומתּפּלליןהדין למּטה בראש יֹורדין יתפללו שאם [מפני ְְְְִִִַַָ

ייפלו], שמא בתפילתם טרודים יהיו האילן או התפילה ו הכותל אחר ְ
היּולמלאכּתן.ועולים חֹוזרין מלאכה ואם עץ ּבראׁשעושים ְְְְְִִִַָָֹ

ּבראׁש אֹו ש הּתאנה,עץ הּזית הוא ּבמקֹומן הדין מתּפּללין ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ
העץ, ממנו,בראש לרדת צריכים מרּבהואינם ׁשּטרחן -מּפני ְְְִֵֶֶָָֻ

בעלייתם  טורח ויש אילנות משאר יותר מרובים אלו אילנות שענפי

הבית. בעל ממלאכת ויתבטלו אילנות משאר יותר הן וירידתם ֵַּומה
המלאכה] בעלי עֹוׂשין[- היּו אם מלאכתם מתּפּללין? שכר ּבאת ְְִִִִִַָ
ּבלבד  ש סעּודתן הוא הדין ׁשל , ּתפּלֹות ׁשלׁש מתּפּללין ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּברכֹות, עׂשר הבית.ּתׁשעה בעל של מלאכתו לביטול לחוש ואין ְְִָָָָ
אם  עֹוׂשיןאבל על ּבׂשכרןמלאכתם היּו בנוסף שכר שמקבלים - ְִִָָָ

ש  הוא הדין למלאכתם, למהר צריכים שאז סעודתם, ְְִִַמתּפּללין שכר
האמצעיות.הביננּותפילת  הברכות כל את הכוללת קצרה תפילה - ֲִֵ

ּכ ּובין ּכ א ּובין בין בלבד - סעודתם בשכר מלאכה עושים ם ֵֵָָ
נוסף,ובין  שכר בשביל מלאכה עושים יֹורדיןאם הפועלים אין ְִֵ

הּתבה ציבור,לפני ּכּפיהןכשליח את נֹוׂשאין הם ואין אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מלאכתו  ביטול על מקפיד הבית שבעל משום .כהנים,

.Ë ּכיצד הּקֹול בתפילה?הׁשוית קולו את משמיע כיצד כלומר, - ְֵַַַַָ
קֹולֹו יגּביּה רם לא ּבבקול יתּפּלל ולא לּבֹו,הרהור ּבתפּלתֹו, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹ

מחּת מבטא הּדברים אּלא ּומׁשמיע המילים את - ּבׂשפתיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
התפילהלאזניו מילות קֹולֹואת יׁשמיע ולא באופן ּבלחׁש, ְְְְְִַַַַָָֹ

זאת, לשמוע האחרים אֹושיכולים חֹולה, היה ּכן אם ִֵֶֶָָָאּלא
לּבֹו את לכּון יכֹול הרי בתפילה ׁשאינֹו קֹולֹו, ׁשּיׁשמיע עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מּתר קולו זה יהיה,להשמיע ׁשּלא בקול ּובלבד המתפלל ְְִִֶֶֶַָֹֻ
הוא ּבצּבּור, ּתּטרףוהטעם ׁשּלא תתבלבל]ּכדי של ּדעּתן[- ְְְִִֵֵֶַָָֹ

ִמּקֹולֹו.הציבור 
.È ּכיצד ּכֹורע?ּכריעה ברכיו הּמתּפּלל ּכריעֹות על חמׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּותפּלה, ּתפּלה הכריעות:ּבכל סדר הוא ראׁשֹונה וכך ּבברכה ְְְְִִִִָָָָָָ
כורע  אבות', ב'ברכת ּובּסֹוף- כשאומר ּבּתחּלה הברכה בתחילת - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה ובסוף אתה' בברכת ּובהֹודיה'ברוך - ְָָ
ּובּסֹוף'מודים', 'מודים'ּבּתחּלה כשאומר הברכה בתחילת כורע - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה הּתפּלהובסוף לפני ּוכׁשּגֹומר ְְִֵֶַָ
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בעתה  להם שאין באופן רק גבוה במקום לעמוד שמותרים

בתפילה  מהכוונה אותם וכו'..שתטריד מטה גבי על והרמ"א ולא

שלשה  גבוהים אינם אם אפילו הוא זה שדין הוסיף, ס"א) צ (סי'

ייפול, שמא וירא טרוד הוא עליהם עומד שכשהוא [מפני טפחים

והביא  סק"א)]. (שם ברורה משנה בתפילתו. לכוון יוכל ולא

גבוהים  שאינם באופן מתירים שיש סק"ב), (שם ברורה המשנה

טפחים. ג'

ח  הביננו.:הלכה מתפללין בשכרן עושין השו"ע היו וכתב

ומן  כך, על להקפיד הבית בעל דרך אין שבזמננו ס"ב) קי (סי'

עשרה  שמונה תפילת שיתפללו כן דעת על נשכרים הסתם

הדין  שהוא סקי"ב), (שם ברורה במשנה והוסיף כהלכתה.

(שם  הרב בשו"ע וכתב התפילה. נוסח כל את להתפלל שמותרים

להתפלל  אפילו מותרים מקפיד, הבית בעל שאין שבמקום ס"ב),

בעשרה. הכנסת בבית

ט  וכו'.:הלכה בלבו יתפלל ס"ב ולא קא (סי' הלכה בביאור

יצא  לא בליבו, התפלל אם בדיעבד שגם הביא, בלבו) כתב .ד"ה

מקום  מכל להתפלל, לו אפשר שאי שחולה ס"ו) צד (סי' הרמ"א

משכבכם'. על בלבבכם 'אמרו שנאמר בליבו, התפילה את יהרהר

הבריא  מכן לאחר אם לענין כא) (ס"ק ברורה במשנה שם וראה

ויתפלל  יחזור האם התפילה, זמן וכו'..בתוך קולו ישמיע ולא
מותר  בלחש, לכוון יכול אינו שאם כתב, ס"ב) קא (סי' ובשו"ע

משום  אסור, בציבור אבל עצמו, לבין בינו ודווקא קולו, להגביה

סק"ו) (שם ברורה במשנה וכתב הציבור. להטרדת יגרום שהדבר

לא  לו סמוך העומד שחברו עד בלחש להתפלל צריך שלכתחילה

כתב,ישמע. (30 הע' ושם קנה, קמט, (עמ' ומנהג הלכה ובשערי

לאזניו. ישמיע לא שאפילו היא בלחש התפילה הזוהר שע"פ

והשו"ע  הרמב"ם בדברי באריכות שדן שם בדבריו עוד [וראה

יהא :בזה] שלא שאם בציבור.ובלבד (שם) הרמ"א והוסיף

מותר. ביתו, בני ממנו שילמדו כדי כשמתפלל בביתו קולו משמיע

לביתו  ילך בלחש, לכוון יכול אינו שאם הרב בשו"ע וכתב

אין  שבזמננו כתב, דאתי) ד"ה (שם הלכה ובביאור בקול. ויתפלל

שמים. לשם מעשיו שכל מי אלא כן לנהוג

י  וכו'.:הלכה כיצד שאם כריעה ס"א) קיג (סי' השו"ע והוסיף

שלא  אותו מלמדים בתחילתה, או ברכה כל בסוף לשחות בא

יותר  כשר עצמו את שמחזיק ליוהרא, שחוששים [משום ישחה

אבל  הב')]. בטעם סק"ב (שם ברורה משנה הציבור. משאר

לשחות  יכול ברכה וכו'..באמצע לאחריו פסיעות שלש ופוסע
יטה  במרומיו' שלום 'עושה כשיאמר ס"א) קכג (סי' בשו"ע וכתב

לצד  פניו יטה עלינו' שלום יעשה 'הוא וכשיאמר שמאל, לצד פניו

מרבו. הנפטר כעבד לפניו ישתחווה כך ואחר (שם)ימינו, והרמ"א

וכו'', המקדש בית שייבנה רצון 'יהי כך אחר לומר שנהגו הוסיף,

שנוכל  המקדש על מבקשים ולכן העבודה, במקום התפילה כי

ממש. עבודה לעשות

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שלום' 'עושה לאחֹוריו שאומר ּפסיעֹות ׁשלׁש ּופֹוסע ְֲִֵֵַַַָָֹּכֹורע,
ּכֹורע כריעתו,ּכׁשהּוא כדי תוך מכןּו- ׁשלֹום לאחר נֹותן ְֵֵֶַָ
עצמֹו השמאלי,מּׂשמאל לצדו פניו את מפנה -ּכ נותן ואחר ְְְִַַַָֹ

עצמֹושלום  הימני,מימין לצדו פניו את מפנה -ּכ ואחר ְְִִַַַָ
הּכריעה. מן ראׁשֹו הּכריעֹות,מגּביּה ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ּב שאומר ּכֹורע זֹוקף עת ּוכׁשהּוא ,'גופו 'ּברּו זֹוקף הריהו את ְְֵֵֵֶַָ
ה'.ּבּׁשם שם בהזכרת אמּורים- ּדברים בברכת ּבּמה רק שכורע ְֲִִֵֶַַָ

'מודים', ובברכת העם.ּבהדיֹוט 'אבות' בשאר ּגדֹול,- ּכהן אבל ְְֲֵֶָָֹ
ּברכה ּכל ּובסֹוף ּברכה ּכל ּבתחּלת שמונה ּכֹורע תפילת של ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ׁשּׁשחהעשרה. ּכיון ,התכופף והּמל שוב ראׁשֹונהברכה ּב- ְִִֵֶֶֶַָָָָ
מגּביּה הקיים ראׁשֹו,את אינֹו במצבו ׁשּגֹומרונשאר את עד ְִֵֵֶַַַֹ

ְִָּתפּלתֹו.
‡È.תפילתו ולּמה בסיום ל המתפלל ׁשלֹום ׂשמאלֹוצד נֹותן ְְְֵָָָֹ

ימין הּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּפניו,לעומד ּתחּלה? ׁשּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
ׁשלֹוםכ ּכלֹומר נֹותן ,הּמל לפני עֹומד לימין קודם ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

וקבעּו ,הּמל לׂשמאל ּכ ואחר ׁשּיּפטרחכמים הּמל- ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמל.שייפרד  מּלפני ׁשּנפטרין ּכמֹו הּתפּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן

.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
יבלטו ּכל- ויעׂשהה קשרי ּבגּבֹו ׁשּבּׁשדרה גופו חליֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשחה ואם התכופף ּכקׁשת, את מעט- לכופף עליו שקשה משום ְְְִֶֶַָָ
עצמֹוגופו  האחרים ונראהבכיפופו וצער ּבכל בעיני ּככֹורע ְְְְְְִִֵֵֶַַָ

חֹוׁשׁש אינֹו ידי -ּכחֹו, ויצא יותר, ולהתכופף לחשוש צריך אינו ֵֵֹ
מעט. בכיפוף חובתו

.‚Èהלכותיה?ּכיצדבתפילה,הׁשּתחויה ׁשּמגּביּההן את אחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
חמיׁשית מּכריעה ונתן ראׁשֹו פסיעות שלוש שפסע לאחר כלומר, ְֲִִִִָֹ

ולימינו, לשמאלו לארץשלום הארץ,יֹוׁשב על ּפניו - על ונֹופל ְֵֵֶַָָָָ
ורגליים  ידיים ׁשּירצה.,ארצה בפישוט הּתחנּונים ּבכל ּומתחּנן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מקֹום ּבכל האמּורה היא ּכריעה חכמים], ובדברי על [בתנ"ך ְְֲִַָָָָָ
לארץ.,ּברּכים  מגיעות פניו וכן בארץ נוגעות שברכיו קּדה,כלומר, ְִִִַָ

אּפים,היא  לארץ.על ראשו שמגיע עד וגופו ראשו מכופף כלומר ִַַַ
מּוטל  ׁשּנמצא עד ורגלים ידים ּפּׁשּוט זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהׁשּתחויה,

גופו  בכל הארץ.ומשתטח על ּפניו ֶַַָָָָעל
„È.המתפלל ּכׁשהּוא אחר- ּפנים נפילת יׁשה עֹוׂשה ּתפּלה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

עֹוׂשה ׁשהּוא עֹוׂשהב זאת מי ׁשהּוא מי ויׁש זאת קּדה ְִִִֵֶֶֶֶָ
התורה ואסּורהׁשּתחויה.ב  האבנים מן על הׁשּתחויה לעׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָָָ

מקום, ה ּברק אּלאבכל התורה מקּדׁש,בית התירה ששם ְְִֶָָ
זרההשתחוויה, עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ה"וֿח)ּכמֹו .(פ"ו ְְְְֲִֵֶַָָָ

יֹודע  הּוא ּכן אם אּלא ּפניו על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואין
צּדיקומכיר  ׁשהּוא בתפילתו ּבעצמֹו נון.ּכיהֹוׁשעונענה בן ְְִִֶַַַֻ

הּוא  מּטה מעטאבל פניו ּפניו את להטות הוא רשאי מעט - ְֲֶַַָָָ
מטה, ּכֹובׁשוא כלפי מצמיד ינֹו ּבּקרקע.- לאדם אֹותם ּומּתר ְְֵֵַַַָָָָָֻ

זה, ּבמקֹום ּפניו ממקומו לעקור כך ואחר להתּפּלל על ולּפל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
אחר. ְֵַָּבמקֹום

.ÂËּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט אפיים מנהג - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבראׁשי  ולא הּׁשנה, ּבראׁש ולא ּובמֹועדֹות, ְְְְְְֲֵַַָָָָֹֹֹּבׁשּבתֹות
ׁשּבתֹות  ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻחדׁשים
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יב  חוליות :הלכה כל שיתפקפקו עד בהן שיכרע צריך
וכו'. רק שבשדרה יכרע שלא ס"ד) קיג (סי' השו"ע וכתב

כתב  ועוד ראשו. את גם יכופף אלא זקוף, יישאר וראשו במותניו

חגור  מול פיו שיהיה עד השיעור מן יותר ישחה שלא ס"ה), (שם

עד  לשחות יכול שאינו חולה או זקן הוא ואם המכנסיים.

ראשו. את שירכין בכך די חוליותיו, (שם שיתפקקו עוד והוסיף

זוקף, וכשהוא אחת, בפעם במהירות יכרע כורע, כשהוא ס"ו),

בעיניו  יראה שלא כדי גופו, כך ואחר תחילה ראשו בנחת, זוקף

כמשא.

יג  לארץ :הלכה יושב חמישית מכריעה ראשו שמגביה אחר
לישב וכו'. באפשרותו אין שאם ס"א) קלא (סי' הרב בשו"ע וכתב

אמות  ארבע הילוך כדי ימתין פסיעות, השלוש שכלו במקום

מיושב  וייפול למקומו, ארצה .ויחזור פניו על ונופל לארץ יושב
להטות וכו'. נהגו פניו על כשנופל ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב

יגביה  פניו על שנפל שלאחר (שם) הרמ"א והוסיף שמאל. צד על

מ  לפי ומקום מקום וכל מיושב, מעט ויתחנן וכתב נהגו.ראשו

ממש  פניהם על ליפול נהגו שלא שבזמננו, (שם) הרב בשו"ע

אפילו  ליפול נהגו בלבד, הפנים וכיסוי הראש בהטיית אלא

מיושב. אפיים נפילת להיות ראוי הקבלה פי על אך מעומד,

יד  אלא :הלכה האבנים על השתחוויה לעשות ואסור
ליפול במקדש. אדם לכל שאסור הוסיף, ס"ח) קלא (סי' והרמ"א

וכתב  אבנים. רצפת שם אין אפילו ורגליים ידיים בפישוט פניו על

בו  שאין שבמקום דבריו, את לבאר סק"מ) (שם ברורה במשנה

אדם  ולכל קידה, דרך אפילו אסור חשוב לאדם אבנים, רצפת
ורגליים. ידיים פישוט דרך רק ברורה אסור במשנה כתב ועוד

סיבות  שתי כשישנן רק השתחוויה אסורה שמהתורה סק"מ) (שם

וחכמים  אבנים. רצפת גבי ועל ורגליים ידיים בפישוט לאסור,
פישוט  ללא אפיים על [נפילה קידה כגון אחד, בחיסרון גם גזרו
ידיים  בפישוט השתחוויה או אבנים, רצפת גבי על ורגליים] ידיים

מחסרונות  אחד אפילו וכשאין אבנים. רצפת גבי על שלא ורגליים
על  אפילו או אבנים, רצפת גבי על שלא קידה שעושה כגון אלו,
[וראה  חכמים גזרו לא צדו, על קצת שנוטה אלא אבנים רצפת גבי

נוסף]. אופן בדבריו

טו  בפורים.:הלכה וכו' קלא ולא (סי' ברורה במשנה וכתב

קטן  בפורים וכן פורים, של הימים בשני הוא זה שדין לג) ס"ק
שלפניהם  במנחה גם אומרים ואין מעוברת, בראשי .בשנה ולא

וכו'. ובחנוכה נפילת חדשים שאין ס"ו) קלא (סי' בשו"ע וכתב

שגם  אומרים ויש חודש, ראש שלפני מנחה בתפילת אפיים
נוהגין  שכן הרמ"א וכתב חנוכה. שלפני קלא .במנחה (סי' בשו"ע

בשבט  ובט"ו באב בט"ו אפיים נפילת שאין שנהגו הוסיף ס"וֿז)
והרמ"א  לסוכות. הכיפורים יום ובין באב ובט' ניסן חודש ובכל

הכיפורים, יום וערב השנה ראש ערב בעומר, ל"ג הוסיף (שם)
ברורה  ובמשנה שבועות. אחר עד סיון ר"ח שמתחילת והימים
חג  שאחר ימים בשישה גם נוהגים שיש הוסיף, לו) ס"ק (שם

השבועות. חג לקרבנות תשלומים יש שבהם השבועות,
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ּבֹו יׁש בשטחו אם אּמֹות- אּמֹות אורך ארּבע ארּבע רוחב,על ְְִֵַַַַַַַ
הּבית ׁשעּור אמות ׁשהּוא ארבע על ארבע של זה ששיעור כלומר - ִִֶַַ

בית, של לשיעור ּכעלּיהדינו הרינחשב עליונה הּוא כקומה - ֲֲִֵַָ
ּבֹו, להתּפּלל עצמו.ּומּתר בפני תפילה למקום נחשב וכן שכן ְְְִֵֵַָֻ

הדין  היההוא המתפלל אם עומד עליו המוגבה מּקף המקום ִָָָֻ
רּוחֹותיו מּכל צדדיו,מחּצה ּבֹו- ׁשאין ּפי על בשטחו אף - ְִִִֵֶַַָָָ

אּמֹות מכל ארּבע הבית, מידת שיעור בו ואין אמות, ארבע על ְַַַ
ּבֹו,מקום  להתּפּלל הוא מּתר נּכר והטעם ּגבהֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

לו, שמחוצה התפילה מקום פני על גבוה חלקכמקום -ׁשהרי ֲֵֶַָ
לעצמֹו,כ הופרש  חשוב רׁשּות מחיצות המוקף גבוה מקום כלומר, ְְְַ

חשוב  אינו ולכן מסביבתו, כחלק נחשב ואינו עצמו בפני כמקום

גבוה  .כמקום
.Áמלאכההאּמנין בעלי עֹוׂשין- הבית ׁשהיּו בעל אצל מלאכה ִִֶָָָֻ

האילן ונמצאים  ּבראׁש אֹו הּכתל ּתפּלה,,ּבראׁש זמן והּגיע ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹ
ש  הוא ּומתּפּלליןהדין למּטה בראש יֹורדין יתפללו שאם [מפני ְְְְִִִַַָ

ייפלו], שמא בתפילתם טרודים יהיו האילן או התפילה ו הכותל אחר ְ
היּולמלאכּתן.ועולים חֹוזרין מלאכה ואם עץ ּבראׁשעושים ְְְְְִִִַָָֹ

ּבראׁש אֹו ש הּתאנה,עץ הּזית הוא ּבמקֹומן הדין מתּפּללין ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ
העץ, ממנו,בראש לרדת צריכים מרּבהואינם ׁשּטרחן -מּפני ְְְִֵֶֶָָֻ

בעלייתם  טורח ויש אילנות משאר יותר מרובים אלו אילנות שענפי

הבית. בעל ממלאכת ויתבטלו אילנות משאר יותר הן וירידתם ֵַּומה
המלאכה] בעלי עֹוׂשין[- היּו אם מלאכתם מתּפּללין? שכר ּבאת ְְִִִִִַָ
ּבלבד  ש סעּודתן הוא הדין ׁשל , ּתפּלֹות ׁשלׁש מתּפּללין ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּברכֹות, עׂשר הבית.ּתׁשעה בעל של מלאכתו לביטול לחוש ואין ְְִָָָָ
אם  עֹוׂשיןאבל על ּבׂשכרןמלאכתם היּו בנוסף שכר שמקבלים - ְִִָָָ

ש  הוא הדין למלאכתם, למהר צריכים שאז סעודתם, ְְִִַמתּפּללין שכר
האמצעיות.הביננּותפילת  הברכות כל את הכוללת קצרה תפילה - ֲִֵ

ּכ ּובין ּכ א ּובין בין בלבד - סעודתם בשכר מלאכה עושים ם ֵֵָָ
נוסף,ובין  שכר בשביל מלאכה עושים יֹורדיןאם הפועלים אין ְִֵ

הּתבה ציבור,לפני ּכּפיהןכשליח את נֹוׂשאין הם ואין אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מלאכתו  ביטול על מקפיד הבית שבעל משום .כהנים,

.Ë ּכיצד הּקֹול בתפילה?הׁשוית קולו את משמיע כיצד כלומר, - ְֵַַַַָ
קֹולֹו יגּביּה רם לא ּבבקול יתּפּלל ולא לּבֹו,הרהור ּבתפּלתֹו, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹ

מחּת מבטא הּדברים אּלא ּומׁשמיע המילים את - ּבׂשפתיו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
התפילהלאזניו מילות קֹולֹואת יׁשמיע ולא באופן ּבלחׁש, ְְְְְִַַַַָָֹ

זאת, לשמוע האחרים אֹושיכולים חֹולה, היה ּכן אם ִֵֶֶָָָאּלא
לּבֹו את לכּון יכֹול הרי בתפילה ׁשאינֹו קֹולֹו, ׁשּיׁשמיע עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מּתר קולו זה יהיה,להשמיע ׁשּלא בקול ּובלבד המתפלל ְְִִֶֶֶַָֹֻ
הוא ּבצּבּור, ּתּטרףוהטעם ׁשּלא תתבלבל]ּכדי של ּדעּתן[- ְְְִִֵֵֶַָָֹ

ִמּקֹולֹו.הציבור 
.È ּכיצד ּכֹורע?ּכריעה ברכיו הּמתּפּלל ּכריעֹות על חמׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּותפּלה, ּתפּלה הכריעות:ּבכל סדר הוא ראׁשֹונה וכך ּבברכה ְְְְִִִִָָָָָָ
כורע  אבות', ב'ברכת ּובּסֹוף- כשאומר ּבּתחּלה הברכה בתחילת - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה ובסוף אתה' בברכת ּובהֹודיה'ברוך - ְָָ
ּובּסֹוף'מודים', 'מודים'ּבּתחּלה כשאומר הברכה בתחילת כורע - ְִַַָ

אתה', 'ברוך כשאומר הברכה הּתפּלהובסוף לפני ּוכׁשּגֹומר ְְִֵֶַָ
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בעתה  להם שאין באופן רק גבוה במקום לעמוד שמותרים

בתפילה  מהכוונה אותם וכו'..שתטריד מטה גבי על והרמ"א ולא

שלשה  גבוהים אינם אם אפילו הוא זה שדין הוסיף, ס"א) צ (סי'

ייפול, שמא וירא טרוד הוא עליהם עומד שכשהוא [מפני טפחים

והביא  סק"א)]. (שם ברורה משנה בתפילתו. לכוון יוכל ולא

גבוהים  שאינם באופן מתירים שיש סק"ב), (שם ברורה המשנה

טפחים. ג'

ח  הביננו.:הלכה מתפללין בשכרן עושין השו"ע היו וכתב

ומן  כך, על להקפיד הבית בעל דרך אין שבזמננו ס"ב) קי (סי'

עשרה  שמונה תפילת שיתפללו כן דעת על נשכרים הסתם

הדין  שהוא סקי"ב), (שם ברורה במשנה והוסיף כהלכתה.

(שם  הרב בשו"ע וכתב התפילה. נוסח כל את להתפלל שמותרים

להתפלל  אפילו מותרים מקפיד, הבית בעל שאין שבמקום ס"ב),

בעשרה. הכנסת בבית

ט  וכו'.:הלכה בלבו יתפלל ס"ב ולא קא (סי' הלכה בביאור

יצא  לא בליבו, התפלל אם בדיעבד שגם הביא, בלבו) כתב .ד"ה

מקום  מכל להתפלל, לו אפשר שאי שחולה ס"ו) צד (סי' הרמ"א

משכבכם'. על בלבבכם 'אמרו שנאמר בליבו, התפילה את יהרהר

הבריא  מכן לאחר אם לענין כא) (ס"ק ברורה במשנה שם וראה

ויתפלל  יחזור האם התפילה, זמן וכו'..בתוך קולו ישמיע ולא
מותר  בלחש, לכוון יכול אינו שאם כתב, ס"ב) קא (סי' ובשו"ע

משום  אסור, בציבור אבל עצמו, לבין בינו ודווקא קולו, להגביה

סק"ו) (שם ברורה במשנה וכתב הציבור. להטרדת יגרום שהדבר

לא  לו סמוך העומד שחברו עד בלחש להתפלל צריך שלכתחילה

כתב,ישמע. (30 הע' ושם קנה, קמט, (עמ' ומנהג הלכה ובשערי

לאזניו. ישמיע לא שאפילו היא בלחש התפילה הזוהר שע"פ

והשו"ע  הרמב"ם בדברי באריכות שדן שם בדבריו עוד [וראה

יהא :בזה] שלא שאם בציבור.ובלבד (שם) הרמ"א והוסיף

מותר. ביתו, בני ממנו שילמדו כדי כשמתפלל בביתו קולו משמיע

לביתו  ילך בלחש, לכוון יכול אינו שאם הרב בשו"ע וכתב

אין  שבזמננו כתב, דאתי) ד"ה (שם הלכה ובביאור בקול. ויתפלל

שמים. לשם מעשיו שכל מי אלא כן לנהוג

י  וכו'.:הלכה כיצד שאם כריעה ס"א) קיג (סי' השו"ע והוסיף

שלא  אותו מלמדים בתחילתה, או ברכה כל בסוף לשחות בא

יותר  כשר עצמו את שמחזיק ליוהרא, שחוששים [משום ישחה

אבל  הב')]. בטעם סק"ב (שם ברורה משנה הציבור. משאר

לשחות  יכול ברכה וכו'..באמצע לאחריו פסיעות שלש ופוסע
יטה  במרומיו' שלום 'עושה כשיאמר ס"א) קכג (סי' בשו"ע וכתב

לצד  פניו יטה עלינו' שלום יעשה 'הוא וכשיאמר שמאל, לצד פניו

מרבו. הנפטר כעבד לפניו ישתחווה כך ואחר (שם)ימינו, והרמ"א

וכו'', המקדש בית שייבנה רצון 'יהי כך אחר לומר שנהגו הוסיף,

שנוכל  המקדש על מבקשים ולכן העבודה, במקום התפילה כי

ממש. עבודה לעשות

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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שלום' 'עושה לאחֹוריו שאומר ּפסיעֹות ׁשלׁש ּופֹוסע ְֲִֵֵַַַָָֹּכֹורע,
ּכֹורע כריעתו,ּכׁשהּוא כדי תוך מכןּו- ׁשלֹום לאחר נֹותן ְֵֵֶַָ
עצמֹו השמאלי,מּׂשמאל לצדו פניו את מפנה -ּכ נותן ואחר ְְְִַַַָֹ

עצמֹושלום  הימני,מימין לצדו פניו את מפנה -ּכ ואחר ְְִִַַַָ
הּכריעה. מן ראׁשֹו הּכריעֹות,מגּביּה ּבארּבע ּכֹורע ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

ּב שאומר ּכֹורע זֹוקף עת ּוכׁשהּוא ,'גופו 'ּברּו זֹוקף הריהו את ְְֵֵֵֶַָ
ה'.ּבּׁשם שם בהזכרת אמּורים- ּדברים בברכת ּבּמה רק שכורע ְֲִִֵֶַַָ

'מודים', ובברכת העם.ּבהדיֹוט 'אבות' בשאר ּגדֹול,- ּכהן אבל ְְֲֵֶָָֹ
ּברכה ּכל ּובסֹוף ּברכה ּכל ּבתחּלת שמונה ּכֹורע תפילת של ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ׁשּׁשחהעשרה. ּכיון ,התכופף והּמל שוב ראׁשֹונהברכה ּב- ְִִֵֶֶֶַָָָָ
מגּביּה הקיים ראׁשֹו,את אינֹו במצבו ׁשּגֹומרונשאר את עד ְִֵֵֶַַַֹ

ְִָּתפּלתֹו.
‡È.תפילתו ולּמה בסיום ל המתפלל ׁשלֹום ׂשמאלֹוצד נֹותן ְְְֵָָָֹ

ימין הּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּפניו,לעומד ּתחּלה? ׁשּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
ׁשלֹוםכ ּכלֹומר נֹותן ,הּמל לפני עֹומד לימין קודם ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

וקבעּו ,הּמל לׂשמאל ּכ ואחר ׁשּיּפטרחכמים הּמל- ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמל.שייפרד  מּלפני ׁשּנפטרין ּכמֹו הּתפּלה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן

.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
יבלטו ּכל- ויעׂשהה קשרי ּבגּבֹו ׁשּבּׁשדרה גופו חליֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשחה ואם התכופף ּכקׁשת, את מעט- לכופף עליו שקשה משום ְְְִֶֶַָָ
עצמֹוגופו  האחרים ונראהבכיפופו וצער ּבכל בעיני ּככֹורע ְְְְְְִִֵֵֶַַָ

חֹוׁשׁש אינֹו ידי -ּכחֹו, ויצא יותר, ולהתכופף לחשוש צריך אינו ֵֵֹ
מעט. בכיפוף חובתו

.‚Èהלכותיה?ּכיצדבתפילה,הׁשּתחויה ׁשּמגּביּההן את אחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
חמיׁשית מּכריעה ונתן ראׁשֹו פסיעות שלוש שפסע לאחר כלומר, ְֲִִִִָֹ

ולימינו, לשמאלו לארץשלום הארץ,יֹוׁשב על ּפניו - על ונֹופל ְֵֵֶַָָָָ
ורגליים  ידיים ׁשּירצה.,ארצה בפישוט הּתחנּונים ּבכל ּומתחּנן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מקֹום ּבכל האמּורה היא ּכריעה חכמים], ובדברי על [בתנ"ך ְְֲִַָָָָָ
לארץ.,ּברּכים  מגיעות פניו וכן בארץ נוגעות שברכיו קּדה,כלומר, ְִִִַָ

אּפים,היא  לארץ.על ראשו שמגיע עד וגופו ראשו מכופף כלומר ִַַַ
מּוטל  ׁשּנמצא עד ורגלים ידים ּפּׁשּוט זה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהׁשּתחויה,

גופו  בכל הארץ.ומשתטח על ּפניו ֶַַָָָָעל
„È.המתפלל ּכׁשהּוא אחר- ּפנים נפילת יׁשה עֹוׂשה ּתפּלה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

עֹוׂשה ׁשהּוא עֹוׂשהב זאת מי ׁשהּוא מי ויׁש זאת קּדה ְִִִֵֶֶֶֶָ
התורה ואסּורהׁשּתחויה.ב  האבנים מן על הׁשּתחויה לעׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָָָ

מקום, ה ּברק אּלאבכל התורה מקּדׁש,בית התירה ששם ְְִֶָָ
זרההשתחוויה, עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ה"וֿח)ּכמֹו .(פ"ו ְְְְֲִֵֶַָָָ

יֹודע  הּוא ּכן אם אּלא ּפניו על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואין
צּדיקומכיר  ׁשהּוא בתפילתו ּבעצמֹו נון.ּכיהֹוׁשעונענה בן ְְִִֶַַַֻ

הּוא  מּטה מעטאבל פניו ּפניו את להטות הוא רשאי מעט - ְֲֶַַָָָ
מטה, ּכֹובׁשוא כלפי מצמיד ינֹו ּבּקרקע.- לאדם אֹותם ּומּתר ְְֵֵַַַָָָָָֻ

זה, ּבמקֹום ּפניו ממקומו לעקור כך ואחר להתּפּלל על ולּפל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
אחר. ְֵַָּבמקֹום

.ÂËּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט אפיים מנהג - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבראׁשי  ולא הּׁשנה, ּבראׁש ולא ּובמֹועדֹות, ְְְְְְֲֵַַָָָָֹֹֹּבׁשּבתֹות
ׁשּבתֹות  ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻחדׁשים
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יב  חוליות :הלכה כל שיתפקפקו עד בהן שיכרע צריך
וכו'. רק שבשדרה יכרע שלא ס"ד) קיג (סי' השו"ע וכתב

כתב  ועוד ראשו. את גם יכופף אלא זקוף, יישאר וראשו במותניו

חגור  מול פיו שיהיה עד השיעור מן יותר ישחה שלא ס"ה), (שם

עד  לשחות יכול שאינו חולה או זקן הוא ואם המכנסיים.

ראשו. את שירכין בכך די חוליותיו, (שם שיתפקקו עוד והוסיף

זוקף, וכשהוא אחת, בפעם במהירות יכרע כורע, כשהוא ס"ו),

בעיניו  יראה שלא כדי גופו, כך ואחר תחילה ראשו בנחת, זוקף

כמשא.

יג  לארץ :הלכה יושב חמישית מכריעה ראשו שמגביה אחר
לישב וכו'. באפשרותו אין שאם ס"א) קלא (סי' הרב בשו"ע וכתב

אמות  ארבע הילוך כדי ימתין פסיעות, השלוש שכלו במקום

מיושב  וייפול למקומו, ארצה .ויחזור פניו על ונופל לארץ יושב
להטות וכו'. נהגו פניו על כשנופל ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב

יגביה  פניו על שנפל שלאחר (שם) הרמ"א והוסיף שמאל. צד על

מ  לפי ומקום מקום וכל מיושב, מעט ויתחנן וכתב נהגו.ראשו

ממש  פניהם על ליפול נהגו שלא שבזמננו, (שם) הרב בשו"ע

אפילו  ליפול נהגו בלבד, הפנים וכיסוי הראש בהטיית אלא

מיושב. אפיים נפילת להיות ראוי הקבלה פי על אך מעומד,

יד  אלא :הלכה האבנים על השתחוויה לעשות ואסור
ליפול במקדש. אדם לכל שאסור הוסיף, ס"ח) קלא (סי' והרמ"א

וכתב  אבנים. רצפת שם אין אפילו ורגליים ידיים בפישוט פניו על

בו  שאין שבמקום דבריו, את לבאר סק"מ) (שם ברורה במשנה

אדם  ולכל קידה, דרך אפילו אסור חשוב לאדם אבנים, רצפת
ורגליים. ידיים פישוט דרך רק ברורה אסור במשנה כתב ועוד

סיבות  שתי כשישנן רק השתחוויה אסורה שמהתורה סק"מ) (שם

וחכמים  אבנים. רצפת גבי ועל ורגליים ידיים בפישוט לאסור,
פישוט  ללא אפיים על [נפילה קידה כגון אחד, בחיסרון גם גזרו
ידיים  בפישוט השתחוויה או אבנים, רצפת גבי על ורגליים] ידיים

מחסרונות  אחד אפילו וכשאין אבנים. רצפת גבי על שלא ורגליים
על  אפילו או אבנים, רצפת גבי על שלא קידה שעושה כגון אלו,
[וראה  חכמים גזרו לא צדו, על קצת שנוטה אלא אבנים רצפת גבי

נוסף]. אופן בדבריו

טו  בפורים.:הלכה וכו' קלא ולא (סי' ברורה במשנה וכתב

קטן  בפורים וכן פורים, של הימים בשני הוא זה שדין לג) ס"ק
שלפניהם  במנחה גם אומרים ואין מעוברת, בראשי .בשנה ולא

וכו'. ובחנוכה נפילת חדשים שאין ס"ו) קלא (סי' בשו"ע וכתב

שגם  אומרים ויש חודש, ראש שלפני מנחה בתפילת אפיים
נוהגין  שכן הרמ"א וכתב חנוכה. שלפני קלא .במנחה (סי' בשו"ע

בשבט  ובט"ו באב בט"ו אפיים נפילת שאין שנהגו הוסיף ס"וֿז)
והרמ"א  לסוכות. הכיפורים יום ובין באב ובט' ניסן חודש ובכל

הכיפורים, יום וערב השנה ראש ערב בעומר, ל"ג הוסיף (שם)
ברורה  ובמשנה שבועות. אחר עד סיון ר"ח שמתחילת והימים
חג  שאחר ימים בשישה גם נוהגים שיש הוסיף, לו) ס"ק (שם

השבועות. חג לקרבנות תשלומים יש שבהם השבועות,



mipdkקכ zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

יחידים  ויׁש יֹום. ׁשּבכל ּבערבית ולא טֹובים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹוימים
ּבערבית. ּפניהם על ּבלבד,ׁשּנֹופלים הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּפניהם על ביום נֹופלים התפילות מחמשת ְְְְְִִִֵֶַָָָ
ותענית.הכיפורים, ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַָָָמּפני

ו  ¤¤ּפרק
הּכנסת ‡. ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו כלומר,אסּור - ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  בית פתח של הצד מתּפּללין,מאחורי ׁשהּצּבּור ְְְִִִֶַַָָּבׁשעה
הכנסת  שבבית התפילה מן כמשתמט שנראה החשד אם מפני אּלא .ִֶָ

נֹוׂשא היה גביו ּכן לעבור מּׂשֹוי על מותר כזה שבמקרה [-משא], ֵֵַָָ
הוא  שעליו המשא שבגלל מבין שהרואה כיון הכנסת בית מאחורי

נכנס, רּוחֹות לא ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית היה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
הכנסת, בית מאחורי לעבור מותר גם צדדים] ֶֶָׁשהרֹואה מפני [-בשני

האחר'בליבואֹומר מּפתח ויּכנס יל ייכנס 'ׁשּמא הוא אולי - ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הכנסת. מבית שמשתמט אותו חושד ואינו השני, אם בפתח ְִֵוכן

ּכנסּיֹות ּבּתי ׁשני ּבעיר שבמקרה היה משום לחשד, מקום אין גם ְְְִִֵֵֵָָָ
ּבֹו'זה  הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה אולי -יאמר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  לבית הולך שהוא משום היא הכנסת לבית נכנס שאינו הסיבה

להתפלל. רגיל הוא ששם ּבראׁשֹוהשני ּתפּלין לֹו היה -ואם ְְְִִִָָֹ
גם  ראשו, על בתפילין עטור היה לעבראם בית מּתר מאחורי ֲַָֹֻ

אּלּוהכנסת, מּכל אחד ׁשם ׁשאין ּפי על האופנים ואף כלומר - ְִִֵֵֶֶַַָָָ
שני  שיש או משא, כשנושא בהם, לעבור שמותר לעיל המבוארים

עיר, באותה כנסיות בתי שני שיש או הכנסת, לבית מפניפתחים

בהן ׁשהּתפּלין עטור רֹודף שהוא ׁשהּוא עליו, מֹוכיחין ְִִִִֵֶֶַָָ
הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו ְְְְְִִִֵֵַַָמצוֹות,

הּצּבּור ·. עם מּדאי הּמתּפּלל יתר ּבתפּלתֹו יארי מפני לא , ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
תפילתו, את שיסיים עד לו להמתין הציבור את מטריח ֲָאבל שהוא

עצמֹו לבין ביחידותּבינֹו מתפלל אם אבל ּבידֹו- -הרׁשּות ְְְְֵֵַָָ
בתפילתו. להאריך לו לֹומרמותר ּבא ּתפּלתֹובקשותאם אחר ְִִַַַָָ

רגליו, שעקר קודם עשרה שמונה תפילת את שסיים לאחר ֲִַואפּלּו-
רצה להאריך אם וכן אֹומר. הּכּפּורים, יֹום וּדּוי ְְִִִִֵֵֵֶַָָּכסדר

ה בקשהלהֹוסיף מן ּוברכה ּברכה אמצעּיֹות ה ברכות ּבכל ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
הּברכה הברכה,מעין  של עניין מאותו מֹוסיף.- ְִֵֵַָָ

בתפילתו?ּכיצד .‚ בקשות מוסיף הוא אופן באיזה לֹו- היה ֵַָָ
חֹולים ּבברּכת רחמים עליו מבּקׁש רפאנו]חֹולה בברכת -] ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

לׁשֹונֹו צחּות אםּכפי וכן בפיו, השגורה השפה כפי -צרי היה ְְִִַָָָ
הּׁשנים ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה מֹוסיף ברך לפרנסה בברכת -] ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

מהןעלינו], אחת ּבכל זֹו ּדר הברכות ועל עשרה משלש - ְְֵֶֶֶַַַָ
הברכה. מעין מוסיף לׁשאלהאמצעיות, רצה לבקש]ואם ּכל [- ְְִִָָָֹ

ּב ׁשֹואל,ברכתצרכיו ּתפּלה, את ׁשֹומע כוללת זו שברכה כיון ְְְִֵֵַָָָ
הצרכים  ּבׁשלׁשכל לא יׁשאל לא אבל [-מגן ראׁשֹונֹותברכות. ְְֲִִַָָֹֹֹ

השבח, ברכות שהו הקדוש] והאל מתים מחיה ּבׁשלׁשאברהם, ְְָֹֹולא
הודיה אחרֹונֹות ברכות שהן שלום] ושים מודים, רצה, -]. ֲַ

ּכלּום„. ׁשּיטעם לאדם לֹו משהו,-אסּור ׁשּיעׂשה אפילו אֹו ְְֲִֶֶֶַָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה מאחר מתחילה מלאכה , שהשמש משעה - ְֵֶַַַַַַָָָָ

במזרח  החמה]להאיר הנץ קודם וחומש [שעה ׁשּיתּפּלל אחר עד, ְִֵֶַַ
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א  בהמה :הלכה על הרוכב שגם הוסיף ס"ח) צ (סי' ברמ"א

ס"ט) (שם הרב בשו"ע [וביאר הכנסת בית אחורי לעבור לו מותר

בהמתו  בשמירת שטרוד שמפני לכל שנראה לפי הוא שהטעם

הכנסת]. בית ביזוי בכך ואין נכנס, ס"ק אינו (שם ברורה ובמשנה

גם  מניינים כמה הכנסת בבית לעשות רגילים שאם הוסיף כ"ה)

אם  שגם הוסיף יב) סעיף (שם השולחן ובערוך לעבור. מותר כן

בידו, והתפילין הטלית את נושא רק ואפילו בטלית, עטוף רק הוא

לו  מותר יהודי אינו עם הולך הוא אם וכן לעבור. מותר כן גם

עמו. טרוד שהוא שרואים מפני לעבור,

ב  להמתין :הלכה צריך שאין פסק ס"ה) קכד (סי' הרב בשו"ע

הציבור. טורח מפני בתפילתו שמאריך למי

ג  בקשה :הלכה מוסיף שכשהוא ס"א) קיט (סי' הרמ"א כתב

בקשתו. את יוסיף כך ואחר הברכה באמירת יתחיל וכתב בתפילה,

הרבים  בשביל מבקש שאם יונה, רבינו בשם ס "א) (שם בשו"ע

ברוך  שאומר [קודם הברכה בסוף רק ויוסיף רבים, בלשון יבקש

ייראה  שלא כדי באמצעה, ולא סק"ז)] ברורה (משנה ה' אתה

יבקש  היחיד על מתפלל ואם חכמים. שתיקנו מטבע על כמוסיף

ובשומע  הברכה. באמצע אפילו לבקש לו ומותר יחיד, בלשון

עצמו  על בין רבים, בלשון בין יחיד בלשון בין לבקש יכול תפילה

בזה. דינים פרטי (סק"חֿי) ברורה במשנה וראה הרבים. על בין

בברכות  לבקש רשאי שאינו סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב

רשאי  תפילה בשומע ורק יחלה, שלא כגון העתיד, על האמצעיות

העתיד  על בג'.להתפלל ולא ראשונות בג' לא ישאל לא אבל
לבקש.אחרונות. מותר ציבור שצרכי ס"א), קיב (סי' בשו"ע וכתב

ד  קודם :הלכה מים לשתות שמותר ס"ג) פט (סי' בשו"ע כתב

חול. ביום בין בשבת בין ס"ק התפילה, (שם ברורה במשנה וכתב
קפה  או תה לשתות וכן סוכר, ללא הוא המים שתיית שהיתר כב)

ללא  רק מותר, בתפילה, דעתו לכוון שיוכל כדי התפילה לפני

סוכר  עם לשתות להקל נוהג שהעולם הוסיף אך חלב. וללא סוכר

סכ"ג) (שם השולחן ובערוך בזה]. דינים פרטי בדבריו [וראה

בחלב. גם היתר נוהגים שהעולם (שם הוסיף בשו"ע כתב עוד

והרעב  והצמא רפואה. לצורך ולשתות לאכול שמותר ס"גֿד),
אם  ולכן חולים, בכלל הם כ"ה)] ס"ק שם ברורה (משנה [מאוד

ולשתות  לאכול להם מותר בתפילה דעתם את לכוון יכולים אינם

התפילה. שאין קודם בזמננו שאפילו ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב

ולשתות  לאכול רוצה אם מקום מכל בתפילה, כראוי מכוונים

מותר. ליבו, לכוון שיוכל כדי התפילה לפתח קודם ישכים לא
בית חברו. בתוך שגם סק"טֿי) פט (סי' ברורה במשנה וכתב

וגם  שלום. לו לומר חברו למקום ממקומו ללכת אסור הכנסת
לרבו  או לאביו שלום להקדים שהתפלל..אסור קודם יצא ולא

אנשים  עם בשיירה לצאת צריך שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע כתב

לצאת  לו מותר לו, ממתינים ואינם רפו .אחרים (סי' בשו"ע כתב

בהם  שיש הרבה, [ואפילו מוסף לפני פירות לטעום שמותר ס"ג)

ברורה  משנה כביצה. [בשיעור מועט פת או הלב] את לסעוד כדי

סק"חֿט)]. (שם

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

חברֹו לפתח יׁשּכים לא וכן ׁשחרית. לילך -ּתפּלת יקדים לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַֹ
חברו  ו לבית ׁשחרית. ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו כן לׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹ

לּדר יצא התפילה לא זמן שהגיע אבל משעה ׁשּיתּפּלל. קדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
קדם מלאכה ועֹוׂשה הּוא וקדםשיתפלל טֹועם שיתפלל מּוסף ְְְֵֶֶֶָָָֹֹ

סֹועד אינֹו אבל לסעודה -מנחה. יושב עראי אינו של אפילו ְֲִֵֵָָ
ל  להתפלל.גדולה מנחהזמןסמּו וישכח בסעודתו יימשך שמא ְִִָָ

ּגדֹולה ‰. מנחה זמן ׁשהּגיע שהוא ּכיון הזמן שהגיע משעה ְְְִִִֵֶַַָָָ
גדולה, למנחה יּכנססמוך אפּלּוה בית ל אדם לא רק מרחץ, ְְֲִִֵֶָָֹ

רב,להּזיע זמן נמשך זה שאין ׁשּיתּפּלל- מנחה,עד ׁשּמא תפילת ְְִִֵֶֶַַַַָ
וייחלש]יתעּלף יתעייף לאכל [- ולא הּתפּלה, מן ויּבטל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

עראי אכילת רב,אפּלּו זמן נמשכת יּמׁששאינה ׁשּמא ֲֲֲִִִֵֶַַָָ
התפילה,ּבאכילה מן הדיין ולאוייבטל ּבגמר ייכנס אפּלּו לדּון, ְְֲֲִִִַָָָֹ

ולא ּדין בהן דנו וכבר הטענות את הדיינים שמעו שכבר אפילו - ִ
בלבד, הדין פסק את הדין לבעלי להודיע אלא יּסתר נותר ִֵֶָָׁשּמא

מחדש הּדין לדון ויצטרך חדש דבר הדיין יראה שמא -ויּמׁש ְִִֵַָ
הּסּפר לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן להסתפר,ויּבטל כדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

הדיֹוט ּתסּפרת פשוטה],אפּלּו ׁשּמא [-תספורת ׁשּיתּפּלל, עד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
הּזּוג יתפלל.[-המספריים יּׁשבר ולא הזמן ויעבור לתקנם ויתעכב [ ִֵַָ

לברסקיכן ו  יּכנס עורות]לא שם שמעבדים מקום רק [- אפילו ְְְְִִֵָֹֻ
בלבד, העורות את ׁשּמא לראות ׁשּיתּפּלל, עד למנחה, ְְְִִֵֶֶַַָָָסמּו

הּתפּלה מן ויתעּכב ּבּה ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד -יראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
זמן  יעבור כך ידי ועל לתקנם ויתעכב בעורות קלקול יראה שמא

מאּלּוהתפילה. ּבאחת התחיל כדי ואם ביום שהות יש ועדיין ְְְִִִֵֵַַ
מנחה.להתפלל, מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר אּלא יפסיק, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

.Âהּתסּפרת התחלת התספורת מאמתי תחילת נחשב ממתי - ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
מפסיק  אינו התחיל מעפרת?שאם על [-סודר]מּׁשּיּניח הּסּפרין ֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

ברכי ּברּכיו על שפורשים הבגד את ברכיו על שהניח משעה - ְִָ

השערות. עליו ייפלו שלא כדי גרונו וסביב ֵֵַָּומאמתי המסתפר
הּמרחץ יפסיק?התחלת לא התחיל שאם ּבגד - מּׁשּיפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ

הּברסקי התחלת ּומאמתי לבׂשרֹו. לא הּסמּו התחיל שאם - ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻ
קֹוׁשריןבגד מּׁשּיקׁשריפסיק? ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו -ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֻ

היה  האומנים כדי שדרך לולאות לו ולעשות לפניהם בגד לקשור

כתפיהם. בין אותו אכילהלקשור התחלת וממתי ּומאמתי - ְֲִֵֵַַַָָָ
הסעודה? את שהתחיל ידיו,נחשב מּׁשּיּטל יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלבני

חגֹורֹו מּׁשּיּתיר ּבבל נוהגים ולבני היו לא ישראל ארץ שבני - ְְֲִִִֵֶֶַָ
היתה  אצלם הסעודה ותחילת להתיר, צריכים היו לא ולכן חזק לחגור

וקודם  בחוזק, חגורתם מהדקים היו בבל ובני הידיים, בנטילת

החגורה. את מתירים היו הּדין?האכילה התחלת ְִֵֵַַַַָָּומאמתי
הּדּינין מתעטפים ויׁשבּובטליתמּׁשּיתעּטפּו היו שהדיינים - ְְְְִִִֵֶַַַָ

מיושבת  דעתם שתהיה כדי וכן השכינה אימת מפני ראשם, על בטלית

נחשב  בטלית שהתעטפו ומשעה לצדדים, ראשם את יפנו ולא עליהם

למנחה. מפסיקים שאינם הדין יֹוׁשביןכתחילת היּו ואם ואם - ְְִִָ
הדין  תחילת קודם, דין לאחר בטליתותיהם עטופים יושבים היו כבר

נחשב ּדיניןמּׁשּיתחילּושלאחריו הדינים ּבעלי שבעלי משעה - ְֲִִִִֵֶַַ
טענותיהם. את לטעון יתחילו

.Êהערב ׁשּתפּלת ּפי על ערבית]אף אדם [- יבא לא רׁשּות, ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
קמעה ואיׁשן מעט אכל ויאמר מעט]מּמלאכּתֹו ואחר [- ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֹֹ

אתּפּלל, הוא ּכ ׁשנהוהטעם אֹותֹו ּתאנס יימשך ׁשּמא שמא - ְֱֵֵֶֶֶַָָָֹ
הבוקר  עד הּלילהבשינה ּכל יׁשן תפילת ונמצא את ויפסיד ְְְִֵַַָָָָ

יׁשן,ערבית, אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
שנתקנה  פי על אף ערבית בתפילת שהחמירו רשות,והטעם כתפילת

כחובה  ישראל אותה שקיבלו ּולהּכנס .כיון להסּתּפר ְְְִִֵֵַָָֻּומּתר
ל  סמּו שיימשך ׁשחריתתפילת לּמרחץ לחשוש שיש פי על אף ְֲִִֶַַָָ

למנחה, סמוך שחששו ּגזרּוכמו ׁשּלא להסתפר שלא חכמים מּפני ְְִֵֶָֹ
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ה  לאכול :הלכה ולא וכו' גדולה מנחה זמן שהגיע כיון
עראי. אכילת אמנם אפילו ס"ב). רלב (סי' השו"ע פסק וכן

שנחלקו  מהפוסקים דעות כמה בזה הביא ס"ב) רלב (סי' הרמ"א

כך: אסורה,א.על ומילה נישואין סעודת כגון גדולה סעודה שרק

סמוך  אך גדולה, למנחה סמוך [ודווקא מותרת קטנה סעודה אבל

סעודה  אפילו ב. מפסיקים]. התחילו, ואם אסור, קטנה למנחה

ל  סמוך מותר אסור גדולה קטנה למנחה סמוך [אבל גדולה מנחה

[אבל  קטנה למנחה סמוך אפילו מותר קטנה סעודה ג. הכל].

ברורה  משנה גדולה. למנחה סמוך אפילו אסור גדולה, סעודה

כה)]. כב, השיטות (ס"ק כב' להקל שנהגו הרמ"א וכתב

ומותר  גדולה למנחה סמוך גדולה סעודה שמותר [האחרונות],

הוא  שהטעם שאפשר והוסיף קטנה, למנחה סמוך קטנה סעודה

(שם  ברורה במשנה [ועיין הכנסת לבית שקורא ׁשּמש שיש ַָמשום

הרמ"א  כתב למעשה אך בזה]. דינים פרטי שהוסיף כט) ס"ק

גדולה. למנחה סמוך אפילו להחמיר יש גדולה וראה שבסעודה

קטנה  סעודה להתחיל מקילים שיש כו) ס"ק (שם ברורה במשנה

קטנה  מנחה זמן כשהגיע עראי..אפילו אכילת וכתב אפילו

אבל  לסעודה, כשקובע הוא שהאיסור ס"ג) רלב (סי' השו"ע

בשיעור  פת לאכול הדין והוא מותר. פירות, אכילת דהיינו לטעום,

(שם  ברורה ובמשנה מותר. קבע, בלא אוכל שאדם כדרך כביצה

ס"ק  (שם עוד וכתב פירות. לאכילת שיעור שאין הוסיף לד) ס"ק

יימשך  שמא מכביצה, יותר לשתות אסור המשכר שמשקה לה)

שתייתו  לא .אחר מאלו, באחת התחיל ואם וכו' לדון ולא
להפסיק יפסיק. צריך שאין הוסיף ס"ד) ה סי' (חו"מ ובשו"ע

להתפלל  שהות שתישאר ובלבד קטנה, מנחה זמן לכשיגיע אפילו

סמוך  לדון ישבו שאם הוסיף, והרמ"א הדין. את שיגמרו לאחר

מפסיקים. קטנה, למנחה

ו  סי'לבשרו הסמוך בגד משיפשוט :הלכה (או"ח ובשו"ע .

העליון  לבושו משיפשוט הוא המרחץ שתחילת פסק ס"ב) .רלב

ויישבו. הדיינין שלא משיתעטפו שלמנהגנו (שם) בשו"ע וכתב

לדון. משיישבו הוא הזמן בטלית, מתעטפים

ז  וכו'.:הלכה מעט אוכל ויאמר ממלאכתו אדם יבוא לא
בשביל  מפסיק אינו התחיל שאם ס"ב) רלה (סי' הרמ"א וכתב

לסעודה  ידיו נטל כבר אם אפילו התחיל, לא ואם להתפלל.

להתפלל. כדי להפסיק צריך בירך], לא [ועדיין
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יחידים  ויׁש יֹום. ׁשּבכל ּבערבית ולא טֹובים, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹוימים
ּבערבית. ּפניהם על ּבלבד,ׁשּנֹופלים הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

ּותפּלה ּתפּלה ּבכל ּפניהם על ביום נֹופלים התפילות מחמשת ְְְְְִִִֵֶַָָָ
ותענית.הכיפורים, ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַָָָמּפני

ו  ¤¤ּפרק
הּכנסת ‡. ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו כלומר,אסּור - ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  בית פתח של הצד מתּפּללין,מאחורי ׁשהּצּבּור ְְְִִִֶַַָָּבׁשעה
הכנסת  שבבית התפילה מן כמשתמט שנראה החשד אם מפני אּלא .ִֶָ

נֹוׂשא היה גביו ּכן לעבור מּׂשֹוי על מותר כזה שבמקרה [-משא], ֵֵַָָ
הוא  שעליו המשא שבגלל מבין שהרואה כיון הכנסת בית מאחורי

נכנס, רּוחֹות לא ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית היה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
הכנסת, בית מאחורי לעבור מותר גם צדדים] ֶֶָׁשהרֹואה מפני [-בשני

האחר'בליבואֹומר מּפתח ויּכנס יל ייכנס 'ׁשּמא הוא אולי - ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הכנסת. מבית שמשתמט אותו חושד ואינו השני, אם בפתח ְִֵוכן

ּכנסּיֹות ּבּתי ׁשני ּבעיר שבמקרה היה משום לחשד, מקום אין גם ְְְִִֵֵֵָָָ
ּבֹו'זה  הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה אולי -יאמר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הכנסת  לבית הולך שהוא משום היא הכנסת לבית נכנס שאינו הסיבה

להתפלל. רגיל הוא ששם ּבראׁשֹוהשני ּתפּלין לֹו היה -ואם ְְְִִִָָֹ
גם  ראשו, על בתפילין עטור היה לעבראם בית מּתר מאחורי ֲַָֹֻ

אּלּוהכנסת, מּכל אחד ׁשם ׁשאין ּפי על האופנים ואף כלומר - ְִִֵֵֶֶַַָָָ
שני  שיש או משא, כשנושא בהם, לעבור שמותר לעיל המבוארים

עיר, באותה כנסיות בתי שני שיש או הכנסת, לבית מפניפתחים

בהן ׁשהּתפּלין עטור רֹודף שהוא ׁשהּוא עליו, מֹוכיחין ְִִִִֵֶֶַָָ
הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו ְְְְְִִִֵֵַַָמצוֹות,

הּצּבּור ·. עם מּדאי הּמתּפּלל יתר ּבתפּלתֹו יארי מפני לא , ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
תפילתו, את שיסיים עד לו להמתין הציבור את מטריח ֲָאבל שהוא

עצמֹו לבין ביחידותּבינֹו מתפלל אם אבל ּבידֹו- -הרׁשּות ְְְְֵֵַָָ
בתפילתו. להאריך לו לֹומרמותר ּבא ּתפּלתֹובקשותאם אחר ְִִַַַָָ

רגליו, שעקר קודם עשרה שמונה תפילת את שסיים לאחר ֲִַואפּלּו-
רצה להאריך אם וכן אֹומר. הּכּפּורים, יֹום וּדּוי ְְִִִִֵֵֵֶַָָּכסדר

ה בקשהלהֹוסיף מן ּוברכה ּברכה אמצעּיֹות ה ברכות ּבכל ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
הּברכה הברכה,מעין  של עניין מאותו מֹוסיף.- ְִֵֵַָָ

בתפילתו?ּכיצד .‚ בקשות מוסיף הוא אופן באיזה לֹו- היה ֵַָָ
חֹולים ּבברּכת רחמים עליו מבּקׁש רפאנו]חֹולה בברכת -] ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

לׁשֹונֹו צחּות אםּכפי וכן בפיו, השגורה השפה כפי -צרי היה ְְִִַָָָ
הּׁשנים ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה מֹוסיף ברך לפרנסה בברכת -] ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

מהןעלינו], אחת ּבכל זֹו ּדר הברכות ועל עשרה משלש - ְְֵֶֶֶַַַָ
הברכה. מעין מוסיף לׁשאלהאמצעיות, רצה לבקש]ואם ּכל [- ְְִִָָָֹ

ּב ׁשֹואל,ברכתצרכיו ּתפּלה, את ׁשֹומע כוללת זו שברכה כיון ְְְִֵֵַָָָ
הצרכים  ּבׁשלׁשכל לא יׁשאל לא אבל [-מגן ראׁשֹונֹותברכות. ְְֲִִַָָֹֹֹ

השבח, ברכות שהו הקדוש] והאל מתים מחיה ּבׁשלׁשאברהם, ְְָֹֹולא
הודיה אחרֹונֹות ברכות שהן שלום] ושים מודים, רצה, -]. ֲַ

ּכלּום„. ׁשּיטעם לאדם לֹו משהו,-אסּור ׁשּיעׂשה אפילו אֹו ְְֲִֶֶֶַָָָָֹ
הּׁשחר עּמּוד ׁשעלה מאחר מתחילה מלאכה , שהשמש משעה - ְֵֶַַַַַַָָָָ

במזרח  החמה]להאיר הנץ קודם וחומש [שעה ׁשּיתּפּלל אחר עד, ְִֵֶַַ
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א  בהמה :הלכה על הרוכב שגם הוסיף ס"ח) צ (סי' ברמ"א

ס"ט) (שם הרב בשו"ע [וביאר הכנסת בית אחורי לעבור לו מותר

בהמתו  בשמירת שטרוד שמפני לכל שנראה לפי הוא שהטעם

הכנסת]. בית ביזוי בכך ואין נכנס, ס"ק אינו (שם ברורה ובמשנה

גם  מניינים כמה הכנסת בבית לעשות רגילים שאם הוסיף כ"ה)

אם  שגם הוסיף יב) סעיף (שם השולחן ובערוך לעבור. מותר כן

בידו, והתפילין הטלית את נושא רק ואפילו בטלית, עטוף רק הוא

לו  מותר יהודי אינו עם הולך הוא אם וכן לעבור. מותר כן גם

עמו. טרוד שהוא שרואים מפני לעבור,

ב  להמתין :הלכה צריך שאין פסק ס"ה) קכד (סי' הרב בשו"ע

הציבור. טורח מפני בתפילתו שמאריך למי

ג  בקשה :הלכה מוסיף שכשהוא ס"א) קיט (סי' הרמ"א כתב

בקשתו. את יוסיף כך ואחר הברכה באמירת יתחיל וכתב בתפילה,

הרבים  בשביל מבקש שאם יונה, רבינו בשם ס "א) (שם בשו"ע

ברוך  שאומר [קודם הברכה בסוף רק ויוסיף רבים, בלשון יבקש

ייראה  שלא כדי באמצעה, ולא סק"ז)] ברורה (משנה ה' אתה

יבקש  היחיד על מתפלל ואם חכמים. שתיקנו מטבע על כמוסיף

ובשומע  הברכה. באמצע אפילו לבקש לו ומותר יחיד, בלשון

עצמו  על בין רבים, בלשון בין יחיד בלשון בין לבקש יכול תפילה

בזה. דינים פרטי (סק"חֿי) ברורה במשנה וראה הרבים. על בין

בברכות  לבקש רשאי שאינו סק"א) (שם ברורה במשנה וכתב

רשאי  תפילה בשומע ורק יחלה, שלא כגון העתיד, על האמצעיות

העתיד  על בג'.להתפלל ולא ראשונות בג' לא ישאל לא אבל
לבקש.אחרונות. מותר ציבור שצרכי ס"א), קיב (סי' בשו"ע וכתב

ד  קודם :הלכה מים לשתות שמותר ס"ג) פט (סי' בשו"ע כתב

חול. ביום בין בשבת בין ס"ק התפילה, (שם ברורה במשנה וכתב
קפה  או תה לשתות וכן סוכר, ללא הוא המים שתיית שהיתר כב)

ללא  רק מותר, בתפילה, דעתו לכוון שיוכל כדי התפילה לפני

סוכר  עם לשתות להקל נוהג שהעולם הוסיף אך חלב. וללא סוכר

סכ"ג) (שם השולחן ובערוך בזה]. דינים פרטי בדבריו [וראה

בחלב. גם היתר נוהגים שהעולם (שם הוסיף בשו"ע כתב עוד

והרעב  והצמא רפואה. לצורך ולשתות לאכול שמותר ס"גֿד),
אם  ולכן חולים, בכלל הם כ"ה)] ס"ק שם ברורה (משנה [מאוד

ולשתות  לאכול להם מותר בתפילה דעתם את לכוון יכולים אינם

התפילה. שאין קודם בזמננו שאפילו ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב

ולשתות  לאכול רוצה אם מקום מכל בתפילה, כראוי מכוונים

מותר. ליבו, לכוון שיוכל כדי התפילה לפתח קודם ישכים לא
בית חברו. בתוך שגם סק"טֿי) פט (סי' ברורה במשנה וכתב

וגם  שלום. לו לומר חברו למקום ממקומו ללכת אסור הכנסת
לרבו  או לאביו שלום להקדים שהתפלל..אסור קודם יצא ולא

אנשים  עם בשיירה לצאת צריך שאם ס"ד) (שם הרב בשו"ע כתב

לצאת  לו מותר לו, ממתינים ואינם רפו .אחרים (סי' בשו"ע כתב

בהם  שיש הרבה, [ואפילו מוסף לפני פירות לטעום שמותר ס"ג)

ברורה  משנה כביצה. [בשיעור מועט פת או הלב] את לסעוד כדי

סק"חֿט)]. (שם

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

חברֹו לפתח יׁשּכים לא וכן ׁשחרית. לילך -ּתפּלת יקדים לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַֹ
חברו  ו לבית ׁשחרית. ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו כן לׁשאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹ

לּדר יצא התפילה לא זמן שהגיע אבל משעה ׁשּיתּפּלל. קדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
קדם מלאכה ועֹוׂשה הּוא וקדםשיתפלל טֹועם שיתפלל מּוסף ְְְֵֶֶֶָָָֹֹ

סֹועד אינֹו אבל לסעודה -מנחה. יושב עראי אינו של אפילו ְֲִֵֵָָ
ל  להתפלל.גדולה מנחהזמןסמּו וישכח בסעודתו יימשך שמא ְִִָָ

ּגדֹולה ‰. מנחה זמן ׁשהּגיע שהוא ּכיון הזמן שהגיע משעה ְְְִִִֵֶַַָָָ
גדולה, למנחה יּכנססמוך אפּלּוה בית ל אדם לא רק מרחץ, ְְֲִִֵֶָָֹ

רב,להּזיע זמן נמשך זה שאין ׁשּיתּפּלל- מנחה,עד ׁשּמא תפילת ְְִִֵֶֶַַַַָ
וייחלש]יתעּלף יתעייף לאכל [- ולא הּתפּלה, מן ויּבטל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

עראי אכילת רב,אפּלּו זמן נמשכת יּמׁששאינה ׁשּמא ֲֲֲִִִֵֶַַָָ
התפילה,ּבאכילה מן הדיין ולאוייבטל ּבגמר ייכנס אפּלּו לדּון, ְְֲֲִִִַָָָֹ

ולא ּדין בהן דנו וכבר הטענות את הדיינים שמעו שכבר אפילו - ִ
בלבד, הדין פסק את הדין לבעלי להודיע אלא יּסתר נותר ִֵֶָָׁשּמא

מחדש הּדין לדון ויצטרך חדש דבר הדיין יראה שמא -ויּמׁש ְִִֵַָ
הּסּפר לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן להסתפר,ויּבטל כדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

הדיֹוט ּתסּפרת פשוטה],אפּלּו ׁשּמא [-תספורת ׁשּיתּפּלל, עד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
הּזּוג יתפלל.[-המספריים יּׁשבר ולא הזמן ויעבור לתקנם ויתעכב [ ִֵַָ

לברסקיכן ו  יּכנס עורות]לא שם שמעבדים מקום רק [- אפילו ְְְְִִֵָֹֻ
בלבד, העורות את ׁשּמא לראות ׁשּיתּפּלל, עד למנחה, ְְְִִֵֶֶַַָָָסמּו

הּתפּלה מן ויתעּכב ּבּה ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד -יראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
זמן  יעבור כך ידי ועל לתקנם ויתעכב בעורות קלקול יראה שמא

מאּלּוהתפילה. ּבאחת התחיל כדי ואם ביום שהות יש ועדיין ְְְִִִֵֵַַ
מנחה.להתפלל, מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר אּלא יפסיק, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

.Âהּתסּפרת התחלת התספורת מאמתי תחילת נחשב ממתי - ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
מפסיק  אינו התחיל מעפרת?שאם על [-סודר]מּׁשּיּניח הּסּפרין ֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

ברכי ּברּכיו על שפורשים הבגד את ברכיו על שהניח משעה - ְִָ

השערות. עליו ייפלו שלא כדי גרונו וסביב ֵֵַָּומאמתי המסתפר
הּמרחץ יפסיק?התחלת לא התחיל שאם ּבגד - מּׁשּיפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ

הּברסקי התחלת ּומאמתי לבׂשרֹו. לא הּסמּו התחיל שאם - ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻ
קֹוׁשריןבגד מּׁשּיקׁשריפסיק? ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו -ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֻ

היה  האומנים כדי שדרך לולאות לו ולעשות לפניהם בגד לקשור

כתפיהם. בין אותו אכילהלקשור התחלת וממתי ּומאמתי - ְֲִֵֵַַַָָָ
הסעודה? את שהתחיל ידיו,נחשב מּׁשּיּטל יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹלבני

חגֹורֹו מּׁשּיּתיר ּבבל נוהגים ולבני היו לא ישראל ארץ שבני - ְְֲִִִֵֶֶַָ
היתה  אצלם הסעודה ותחילת להתיר, צריכים היו לא ולכן חזק לחגור

וקודם  בחוזק, חגורתם מהדקים היו בבל ובני הידיים, בנטילת

החגורה. את מתירים היו הּדין?האכילה התחלת ְִֵֵַַַַָָּומאמתי
הּדּינין מתעטפים ויׁשבּובטליתמּׁשּיתעּטפּו היו שהדיינים - ְְְְִִִֵֶַַַָ

מיושבת  דעתם שתהיה כדי וכן השכינה אימת מפני ראשם, על בטלית

נחשב  בטלית שהתעטפו ומשעה לצדדים, ראשם את יפנו ולא עליהם

למנחה. מפסיקים שאינם הדין יֹוׁשביןכתחילת היּו ואם ואם - ְְִִָ
הדין  תחילת קודם, דין לאחר בטליתותיהם עטופים יושבים היו כבר

נחשב ּדיניןמּׁשּיתחילּושלאחריו הדינים ּבעלי שבעלי משעה - ְֲִִִִֵֶַַ
טענותיהם. את לטעון יתחילו

.Êהערב ׁשּתפּלת ּפי על ערבית]אף אדם [- יבא לא רׁשּות, ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
קמעה ואיׁשן מעט אכל ויאמר מעט]מּמלאכּתֹו ואחר [- ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֹֹ

אתּפּלל, הוא ּכ ׁשנהוהטעם אֹותֹו ּתאנס יימשך ׁשּמא שמא - ְֱֵֵֶֶֶַָָָֹ
הבוקר  עד הּלילהבשינה ּכל יׁשן תפילת ונמצא את ויפסיד ְְְִֵַַָָָָ

יׁשן,ערבית, אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
שנתקנה  פי על אף ערבית בתפילת שהחמירו רשות,והטעם כתפילת

כחובה  ישראל אותה שקיבלו ּולהּכנס .כיון להסּתּפר ְְְִִֵֵַָָֻּומּתר
ל  סמּו שיימשך ׁשחריתתפילת לּמרחץ לחשוש שיש פי על אף ְֲִִֶַַָָ

למנחה, סמוך שחששו ּגזרּוכמו ׁשּלא להסתפר שלא חכמים מּפני ְְִֵֶָֹ
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ה  לאכול :הלכה ולא וכו' גדולה מנחה זמן שהגיע כיון
עראי. אכילת אמנם אפילו ס"ב). רלב (סי' השו"ע פסק וכן

שנחלקו  מהפוסקים דעות כמה בזה הביא ס"ב) רלב (סי' הרמ"א

כך: אסורה,א.על ומילה נישואין סעודת כגון גדולה סעודה שרק

סמוך  אך גדולה, למנחה סמוך [ודווקא מותרת קטנה סעודה אבל

סעודה  אפילו ב. מפסיקים]. התחילו, ואם אסור, קטנה למנחה

ל  סמוך מותר אסור גדולה קטנה למנחה סמוך [אבל גדולה מנחה

[אבל  קטנה למנחה סמוך אפילו מותר קטנה סעודה ג. הכל].

ברורה  משנה גדולה. למנחה סמוך אפילו אסור גדולה, סעודה

כה)]. כב, השיטות (ס"ק כב' להקל שנהגו הרמ"א וכתב

ומותר  גדולה למנחה סמוך גדולה סעודה שמותר [האחרונות],

הוא  שהטעם שאפשר והוסיף קטנה, למנחה סמוך קטנה סעודה

(שם  ברורה במשנה [ועיין הכנסת לבית שקורא ׁשּמש שיש ַָמשום

הרמ"א  כתב למעשה אך בזה]. דינים פרטי שהוסיף כט) ס"ק

גדולה. למנחה סמוך אפילו להחמיר יש גדולה וראה שבסעודה

קטנה  סעודה להתחיל מקילים שיש כו) ס"ק (שם ברורה במשנה

קטנה  מנחה זמן כשהגיע עראי..אפילו אכילת וכתב אפילו

אבל  לסעודה, כשקובע הוא שהאיסור ס"ג) רלב (סי' השו"ע

בשיעור  פת לאכול הדין והוא מותר. פירות, אכילת דהיינו לטעום,

(שם  ברורה ובמשנה מותר. קבע, בלא אוכל שאדם כדרך כביצה

ס"ק  (שם עוד וכתב פירות. לאכילת שיעור שאין הוסיף לד) ס"ק

יימשך  שמא מכביצה, יותר לשתות אסור המשכר שמשקה לה)

שתייתו  לא .אחר מאלו, באחת התחיל ואם וכו' לדון ולא
להפסיק יפסיק. צריך שאין הוסיף ס"ד) ה סי' (חו"מ ובשו"ע

להתפלל  שהות שתישאר ובלבד קטנה, מנחה זמן לכשיגיע אפילו

סמוך  לדון ישבו שאם הוסיף, והרמ"א הדין. את שיגמרו לאחר

מפסיקים. קטנה, למנחה

ו  סי'לבשרו הסמוך בגד משיפשוט :הלכה (או"ח ובשו"ע .

העליון  לבושו משיפשוט הוא המרחץ שתחילת פסק ס"ב) .רלב

ויישבו. הדיינין שלא משיתעטפו שלמנהגנו (שם) בשו"ע וכתב

לדון. משיישבו הוא הזמן בטלית, מתעטפים

ז  וכו'.:הלכה מעט אוכל ויאמר ממלאכתו אדם יבוא לא
בשביל  מפסיק אינו התחיל שאם ס"ב) רלה (סי' הרמ"א וכתב

לסעודה  ידיו נטל כבר אם אפילו התחיל, לא ואם להתפלל.

להתפלל. כדי להפסיק צריך בירך], לא [ועדיין



mipdkקכב zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

למנחה,לרחוץ ולא  סמּו ׁשרב כיון אּלא הּמצּוי ּדבר ׁשהּוא ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבּיֹום נכנסין במשך העם ולהסתפר למרחץ להיכנס אדם בני דרך - ְִִַָָָ

מצּויהיום ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר ילכו אבל אדם שבני מצוי לא - ֲֵֶַַַָָָָ
השחר, בעלות להסתפר או ּבֹו.לכן ו למרחץ ּגזרּו לא ְְָֹ

.Á,ּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה הדין מי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ש  שלו,ּומתּפּלל,מללמוד ּפֹוסקהוא הזמן את יש דבר שלכל כיון ְִֵֵַ

תפילה. זמן זה אּמנּותֹוועכשיו ּתֹורתֹו היתה כלומר ואם - ְְִָָָָֻ

היחידי  עיסוקו הוא התורה עֹוׂשהשלימוד עוסק]ואינֹו -] ְֵֶ
והיהב  ּכלל, אינֹומלאכה ּתפּלה, ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

להתפלל,ּפֹוסק כדי ּתֹורה מפני מללמוד ּתלמּוד ּגדֹולה ׁשּמצות ְְְִֵֶַַָָ
ּכעֹוסק יותר  רּבים, ּבצרכי העֹוסק וכל ּתפּלה. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמצות

ּתֹורה הוא ּבדברי הרי אחר עסק לו ואין רבים בצרכי העוסק וכל - ְְִֵָ

להתפלל. בשביל מפסיק ואינו אומנותו שתורתו כמי

.Ëּתפּלתֹו מפסיק הּמתּפּלל להפסיק אין לו אסור המתפלל - ְְְִִִֵֵַַַָ

תפילתו  מּפניבאמצע של אּלא חשש יש כן אם אלא סּכנת - ְִֵֶַַָָ
לא  ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו ּבלבד. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹנפׁשֹות

נפשות,יׁשיבּנּו סכנת של חשש שאין למלכיון הּוא ּפֹוסק אבל ְְֲִֵֶֶֶָ
חשש -ּגֹוי שיש כיון להפסיק לו מותר בשלומו שואל גוי מלך אם

יהרגּנּו. אּנס ׁשּמא אֹו ּגֹוי מל וראה ּבתפּלה עֹומד היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
רצונו] ימלא לא אם להורגו שעלול ּכנגּדֹו[-אדם מולו],ּבא -] ְְֶָ

סופן,יקּצר ואת הברכות תחילת את יאמר יכֹול- אינֹו אם ואם - ְְִֵֵַָ

לקצר  שהות בידו תפילתו.יפסיקאין נחׁשים את ראה אם וכן ְְְִִִֵַָָָ
אליו הּגיעּו אם ּכנגּדֹו, ּבאין קרובים [ועקרּבים שהם כלומר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

מרחוק], אותם שראה בכך די ולא ּדרּכןאליו, הנחשים והיה של ְְַָָָ

הּמקֹום והעקרבים  מחוז ּבאֹותֹו באותו ממיתין- [-ׁשהן ְְִִֵֶַָ

הורגת], להמית,שנשיכתם ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח. ְְְִִֵֵַַָָָָֹּפֹוסק

ּפֹוסק בתפילתו.אינֹו וממשיך במקומו עומד אלא ובורח, ֵֵ

.È,ּבתפּלה חּיבין ּוקטּנים ועבדים היא נׁשים שתפילה כיון ְְֲִִִִִִַַַָָָָ

את  לקיים חיוב יש שתמיד [כלומר גרמא הזמן שאין עשה מצוות

מסוים] בזמן תלויה ואינה הזאת ׁשּפטּור המצוה איׁש וכל .ְִֶָָ

ׁשמע מצוה,מקרּית לדבר ונחפז טרוד שלבו ומי חתן ּפטּור כגון ְְִִַַָ

הּתפּלה מן מן מצוה שהיא שמע מקריאת פטור אם חומר, מקל ְִִַָ

חכמים. תקנת שהיא מתפילה שפטור ודאי את התורה, המלּוין ְְִֶַַָוכל

ּבהן  צר לּמּטה ׁשאין ּפי על אף אחרים הּמת, שיש משום - ִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

המיטה, את הּתפּלה,הנושאים מן טרדת ּפטּורין להם שיש כיון ְְִִִַָ

פטורים. אינם שמע מקריאת אבל בתפילה, לכוון יכולים ואינם הלב

ז  ¤¤ּפרק
חכמים‡. הגדולהּכׁשּתּקנּו כנסת אנשי אּלּו- ּתפּלֹות ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶָ

וערבית, מנחה שחרית אֹותן עודּתּקנּו- לבר אחרֹות ּברכֹות ְְְֲִֵֵָָָ
ּבּלילה, ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבכל

חבלי כך,מבר הּמּפיל העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

שינה ׁשנה עין][חלקי ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, העיגול על -] ְִִִֵֵֵַַַָָ

שבעין], מּיצר השחור ׁשּתּצילני אלהי ה' מּלפני רצֹון ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיהי
הרהּורים  ולא רעים, חלֹומֹות יבהלּוני ואל רע, ּומּפגע ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹרע

בלילה רעים יבהילוהו [לא שלא ביום ולא רע לחלום הסיבה שהם ִָ

עבירה], לפניהרהורי ׁשלמה מּטתי פסול ותהיה יהיה [שלא ְְְְִִִֵֶֶָָָ

בזרעי  עיני ]ורשע והאירה ּולׁשלֹום לחּיים מּמּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָותעמידני
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ח  תפילה :הלכה זמן והגיע תורה בתלמוד עוסק שהיה מי
ומתפלל. מלמד פוסק היה שאם ס"ב) קו (סי' הרמ"א וכתב

רק  זה שכל סק"ח) (שם ברורה במשנה וכתב פוסק. אינו אחרים

תורה. ללמוד שוב להתקבץ שהות יהיה לא כך אחר בשו"ע אם

צריכים  הרבים שגם כתב ס"ד) פ"ד תורה תלמוד (יו"ד הרב

לימודם  תפילה להפסיק מצוות מדברי בשביל שתפילה פי על אף

תורה..סופרים  בדברי כעוסק רבים בצרכי העוסק ובשו"ע וכל

צריך  אין מלהתפלל, פטור שהיה שכיון הוסיף ה"ד) צג (סי' הרב
תפילות. ב' ולהתפלל להשלים כך אחר

ט  בתפילתו.:הלכה להפסיק (סי'אסור ברורה במשנה והוסיף
בלבד  רמיזה ואפילו אסור, שהוא הפסק שכל אֿב) ס"ק קד

הבוכה  תינוק כגון בתפילה המטרידו דבר היה כן אם אלא אסורה,

מועיל, זה אין ואם שישתוק, לו לרמוז מותר כוונתו, את הטורד

אדם  וכן עמו. ידבר לא אך המקום מן להתרחק אפילו לו מותר

אותו  מטריד זה ודבר תפילתו, את שיסיים לו שממתינים נכבד

אם  וכן לו. ימתין שלא ציבור לשליח לרמוז לו מותר בתפילה,
ולעיין  ממקומו לעקור רשאי לתפילה הנוגעת בהלכה מסופק

גוי..בהלכה  למלך הוא פוסק ס"א)אבל קד (סי' השו"ע וכתב

בדיבור  יפסיק ואל יטה, הדרך מן לנטות יכול ראה .שאם אם
וכו'. כנגדו באים ועקרבים ס"ג)נחשים קד (סי' בשו"ע וכתב

[בדיבור]. יפסיק לא עקבו על כרוך מזיק] [שאינו נחש שאפילו

מרגלו  שייפול כדי אחר למקום ללכת שיכול הרמ"א והוסיף

להפסק]. נחשבת אינה לצורך שהליכה באים [משום אם אבל

לו  [ואין זועם נחש או ולהמית לעקוץ שמועד שטבעו עקרב מולו

דבר  לך שאין בדיבור, ואפילו להפסיק מותר מהם], לחמוק דרך

ומשנה  ס"ב) (שם הרב שו"ע [ע"פ נפש פיקוח בפני העומד

יֿיא)]. ס"ק (שם ברורה

י  שעיקר :הלכה אומרים שיש ס"ב), קו (סי' הרב בשו"ע וכתב

התפילה  נוסח את תיקנו רק וחכמים מדאורייתא, הוא תפילה חיוב

מסתפקות  הנשים ולכן יום, בכל פעמים ג' להתפלל תיקנו וכן

חובה  ידי יוצאות ובזה לנטילה סמוך בבוקר אחת בתחינה

מדרבנן, התפילה חיוב שעיקר עיקר, וכן אומרים, ויש מהתורה.

ולפי  רחמים, בקשת היא שתפילה כיון הנשים את גם חייבו ורבנן

ערבית, תפילת לא אך ומנחה שחרית להתפלל חייבות נשים זה

בהלכה  לעיל בזה עוד וראה כחובה. עצמן על קיבלו שלא משום

ו). ה"ב, (פ"א למעשה

א־ב  וכו':הלכה מברך וכו' לישן למיטתו אדם כשיכנס
שמע. מקרית ראשונה פרשה וקורא וכו'. (סי'המפיל והשו"ע

מברך  כך אחר ורק שמע, קריאת קורא שקודם כתב ס"א) רלט

וכתב  (סק"ב)]. ברורה במשנה מדבריו דייק [כן המפיל. ברכת

קודם  המפיל לברך שיש הסוברים שיש (שם) ברורה המשנה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

נשמתי] בי הּמות[ותחזיר איׁשן עולם],ּפן שינת שינתי תהא [ולא ִֶֶַַָ
העֹולם' לכל הּמאיר ה' אּתה ידי ּברּו על העולם את [שמאיר ְִֵַַָָָָָ

היום] .אור
'המפיל']וקֹורא·. שבירך מּקרּית [לאחר ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְִִִֵַָָָָ

'ובשעריך'ׁשמע  עד ישראל' 'שמע ׁשנה- אנסתהּו ואם -ויׁשן, ְְְְֲִֵֵַַָָָ
שמע  מקריאת ראשונה פרשה לקרוא יכול אינו העייפות מחמת אם

ראׁשֹוןבכוונה, ּפסּוק אפּלּו שמע,קֹורא קריאת ּפסּוקי של אֹו ְֲִִֵֵָ
רחמים,רחמים בקשות של פסוקים יׁשן.- ּכ ואחר ְֲִֵַַַָָ

ׁשּייקץ.‚ שיתעורר]ּבׁשעה ׁשנתֹו[- מתכוון ּבסֹוף שאינו - ְְְִֶַָָָ
בשנתו, מּטתֹולהמשיך על והּוא על מבר שוכב עדיין כאשר - ְְִֵַָָ

טהֹורה,מיטתו  ּבי ׁשּנפחּת נׁשמה 'אלהי, :בראתּהּכ אּתה ְְְְֱִֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבי, נפחּתּה ואּתה יצרּתה ּבקרּביואּתה מׁשּמרּה [כל ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָ

קיים] שהגוף לנטלּהזמן עתיד אותה]ואּתה לקחת מּמּני [- ְְְִִִֶַָָָָ
לבֹוא לעתיד לי להחזירּה עתיד המתים],ואּתה וכל [בתחיית ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

לפני אני מֹודה ּבקרּבי ׁשהּנׁשמה עתיד זמן שאתה כך [על ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
מתים] לפגרים נשמות הּמעׂשים,להחזיר ּכל רּבֹון אלהי ֱֲִִַַַָֹה'

מתים'. לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר ה' אּתה ְְֲִִִִֵַַַָָָָּברּו
הּתרנגֹול „. קֹול אלהינּוּכׁשּׁשֹומע ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹ

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם לתרנגול]מל חכמה]בינה[- להבין [- ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבגדיו[-להבחין] ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ּובין יֹום מברבבוקרּבין ְְְְֵֵֵֵֶָָָָָ

הע  מל אלהינּו ה' אּתה ערּוּמים'.'ּברּו מלּביׁש ֹולם ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
ראׁשֹו על סדינֹו מלּכׁשּמּניח אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עיניו  על ידיו ּכׁשּמעביר ּבתפארה'. יׂשראל עֹוטר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם
סדין] או סודר ידי מל[על אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָֹמבר

עורים' ּפֹוקח בשינה העֹולם הסתומות עינינו את פותח - ְִִֵַָָ
כעיוורים. אז אנו 'ּברּושנחשבים מבר מּטתֹו על ְְִֵֵֵֶַָָָּכׁשּיׁשב

אסּורים' מּתיר העֹולם מל אלהינּו ה' ומניע אּתה משחרר - ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ
השכיבה. בזמן כאסורות ונראות כפותות שהיו ורגלינו ידינו את

הארץ על ּומּניחם הּמּטה מן רגליו הוא ּכׁשּמֹוריד ועדיין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ
רֹוקע יושב , העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר

ּכׁשעֹומד[-פורש] הּמים'. על רגליו הארץ 'ּברּועל מבר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכפּופים' זֹוקף העֹולם מל אלהינּו ה' אותנו אּתה הזוקף - ְֱִֵֵֶֶַָָָֹ

הלילה. במהלך 'ּברּומכפיפתנו ּתחּלה מבר ידיו ְְְִֵֵֶָָָָָּכׁשּנֹוטל
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה

ּפניו ּכׁשרֹוחץ ידים'. נטילת השיניים על הפה ובכללם ְְִִֵֶַַָָָָ
בנקיות, השם את להזכיר כדי ה'והנחיריים, אּתה ּברּו' ְֵַָָָמבר

מעיני ׁשנה הּמעביר העֹולם מל רחיצת אלהינּו ידי [שעל ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
השינה] ממנו עוברת קלה]ּותנּומההפנים 'יהי [שינה מעפעּפי', ְְְִֵַַָָ

לדבר  ׁשּתרּגילני אבֹותי ואלהי אלהי ה' מּלפני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרצֹון
ואל  טֹוב יצר ּבי ותׁשלט עברה לדבר ּתרּגילני ואל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמצוה
ּבתֹורת חלקי ותּתן ּבמצוֹותי ּותחּזקני רע יצר ּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁשלט
רֹואי  כל ּובעיני ּבעיני ּולרחמים לחסד לחן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָותּתנני
ּגֹומל  ה' אּתה ּברּו ,מּלפני טֹובים חסדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָותגמלני

טֹובים'. ֲִִָחסדים
זמן‰. פעםוכל  ובכל אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיּכנ  עליֹון קדם מׁשרתי קדֹוׁשים מכּבדים 'התּכּבדּו ס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
האדם] את המלווים ׁשמרּוני[-המלאכים ובעתיד]ׁשמרּוני [בהווה ְְִִִִ

ואצא ׁשאּכנס הכסא]עד אדם'.[מבית ּבני ׁשל ּדרּכן זה ּכי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ,מבר ׁשּיצא ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

ּבחכמה  האדם את יצר בחכמה אׁשר היא האדם [שבריאת ְְֲֶֶַָָָָָָ
נקביםנפלאה] נקבים בֹו ונקבי ּוברא והריאה, הקנה הפה, [נקבי ְְִִָָָָ

חלליםהחושים] המעיים]וחללים וחלל הכבד חלל הקיבה, [חלל ֲֲִִַָָ
יּסתם מדי]ׁשאם יּפתח[יותר אֹו מהן מדי]אחד אינֹו[יותר ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

כל  רֹופא ה' אּתה ּברּו אחת, ׁשעה אפּלּו להתקּים ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
הפסולת]ּבׂשר הוצאת ידי לעׂשֹות'[על פי ּומפליא על [שאף ְֲִַַָָ

ממנו] יוצא הרוח אין נקבים מלא .שהאדם
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

אֹוזר  המכנסיים]יׂשראלהעֹולם ּכׁשּלֹובׁש[בחגורת ּבגבּורה'. ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
ׁשעׂשה  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמנעלֹו

צרּכי', ּכל לגוף.לי שצריך האחרון המלבוש שהם ּכׁשמהּללפי ְְְִִֵֶַָָ
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להירדם  דרכו אם טבעו, לפי יעשה אחד שכל וכתב שמע , קריאת

יותר  טוב לא, ואם המפיל, לברך יקדים שמע, קריאת באמצע

בסוף  קריאת .לברך שיקרא הביא סק"ג) רלט (סי' ברורה במשנה

שיש  הגדולה כנסת ודעת עליו, באה שהשינה כשרואה רק שמע

לחוש  ואין יקרא, ולא כך אחר שינה תחטפנו שמא מיד, לקרוא

מה  אבל בינתיים, אחר דבר עושה היה כן אם אלא הפסק משום

הפסק. נחשב זה אין ששוכב

ב  רחמים.:הלכה פסוקי כתב או ס"א) רלט (סי' והשו"ע

במשנה  וכתב רחמים. פסוקי וגם שמע קריאת גם לומר שצריך

פרשה  שיאמר מספיק אנוס, או חולה הוא שאם (סק"ט) ברורה

המפיל. וברכת שמע קריאת של ראשונה

ג  נשמה.:הלכה אלהי וכו' מו מברך (סי' ברורה במשנה כתב

יהיה  שלא כדי ל'נשמה', 'אלהי' בין מעט להפסיק שצריך סק"ג),

ח"ו. אלוהיו היא שהנשמה נשמע

ה  קודם :הלכה אומר הכסא לבית אדם שיכנס זמן וכל
מכובדי  התכבדו וכו'.שיכנס ס"א)ם ג (סי' השו"ע וכתב

לאמרו  נהגו לא בשר..שעכשיו כל ס"א)רופא ו (סי' בשו"ע

(סק"ה) ברורה במשנה והביא בשר'. כל חולי 'רופא גרסה מובאת

וראה  בשר'. כל 'רופא אלא כן לומר שאין שכתבו אחרונים שיש

אחת  למחוק וחלילה נכונות הגרסאות ששתי סק"ג) (שם בט"ז

מהן.

ו  עשני :הלכה 'שלא יברך לא שגר ס"ד), מו (סי' הרמ"א כתב

שיש  ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב גוי. היה שבתחילה כיון גוי',

לברך  לו שאין אומרים שיש והביא גר', 'שעשני שיאמר אומרים

שלפי  וכתב ישראל. בדת בחירתו ידי על גר נעשה כי גר' 'שעשני

שלא  בלילה נשמתו יציאת על הן אלו שברכות המקובלים, דברי

[שלא  כן לברך יכול הגר גם אשה, או עבד או גוי נשמת בה נדבק

גוי] שעשני .עשני מברכות שהנשים ס"ד) מו (סי' השו"ע כתב

כרצונו.



קכג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

למנחה,לרחוץ ולא  סמּו ׁשרב כיון אּלא הּמצּוי ּדבר ׁשהּוא ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבּיֹום נכנסין במשך העם ולהסתפר למרחץ להיכנס אדם בני דרך - ְִִַָָָ

מצּויהיום ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר ילכו אבל אדם שבני מצוי לא - ֲֵֶַַַָָָָ
השחר, בעלות להסתפר או ּבֹו.לכן ו למרחץ ּגזרּו לא ְְָֹ

.Á,ּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה הדין מי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ש  שלו,ּומתּפּלל,מללמוד ּפֹוסקהוא הזמן את יש דבר שלכל כיון ְִֵֵַ

תפילה. זמן זה אּמנּותֹוועכשיו ּתֹורתֹו היתה כלומר ואם - ְְִָָָָֻ

היחידי  עיסוקו הוא התורה עֹוׂשהשלימוד עוסק]ואינֹו -] ְֵֶ
והיהב  ּכלל, אינֹומלאכה ּתפּלה, ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

להתפלל,ּפֹוסק כדי ּתֹורה מפני מללמוד ּתלמּוד ּגדֹולה ׁשּמצות ְְְִֵֶַַָָ
ּכעֹוסק יותר  רּבים, ּבצרכי העֹוסק וכל ּתפּלה. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמּמצות

ּתֹורה הוא ּבדברי הרי אחר עסק לו ואין רבים בצרכי העוסק וכל - ְְִֵָ

להתפלל. בשביל מפסיק ואינו אומנותו שתורתו כמי

.Ëּתפּלתֹו מפסיק הּמתּפּלל להפסיק אין לו אסור המתפלל - ְְְִִִֵֵַַַָ

תפילתו  מּפניבאמצע של אּלא חשש יש כן אם אלא סּכנת - ְִֵֶַַָָ
לא  ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו ּבלבד. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹנפׁשֹות

נפשות,יׁשיבּנּו סכנת של חשש שאין למלכיון הּוא ּפֹוסק אבל ְְֲִֵֶֶֶָ
חשש -ּגֹוי שיש כיון להפסיק לו מותר בשלומו שואל גוי מלך אם

יהרגּנּו. אּנס ׁשּמא אֹו ּגֹוי מל וראה ּבתפּלה עֹומד היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
רצונו] ימלא לא אם להורגו שעלול ּכנגּדֹו[-אדם מולו],ּבא -] ְְֶָ

סופן,יקּצר ואת הברכות תחילת את יאמר יכֹול- אינֹו אם ואם - ְְִֵֵַָ

לקצר  שהות בידו תפילתו.יפסיקאין נחׁשים את ראה אם וכן ְְְִִִֵַָָָ
אליו הּגיעּו אם ּכנגּדֹו, ּבאין קרובים [ועקרּבים שהם כלומר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

מרחוק], אותם שראה בכך די ולא ּדרּכןאליו, הנחשים והיה של ְְַָָָ

הּמקֹום והעקרבים  מחוז ּבאֹותֹו באותו ממיתין- [-ׁשהן ְְִִֵֶַָ

הורגת], להמית,שנשיכתם ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח. ְְְִִֵֵַַָָָָֹּפֹוסק

ּפֹוסק בתפילתו.אינֹו וממשיך במקומו עומד אלא ובורח, ֵֵ

.È,ּבתפּלה חּיבין ּוקטּנים ועבדים היא נׁשים שתפילה כיון ְְֲִִִִִִַַַָָָָ

את  לקיים חיוב יש שתמיד [כלומר גרמא הזמן שאין עשה מצוות

מסוים] בזמן תלויה ואינה הזאת ׁשּפטּור המצוה איׁש וכל .ְִֶָָ

ׁשמע מצוה,מקרּית לדבר ונחפז טרוד שלבו ומי חתן ּפטּור כגון ְְִִַַָ

הּתפּלה מן מן מצוה שהיא שמע מקריאת פטור אם חומר, מקל ְִִַָ

חכמים. תקנת שהיא מתפילה שפטור ודאי את התורה, המלּוין ְְִֶַַָוכל

ּבהן  צר לּמּטה ׁשאין ּפי על אף אחרים הּמת, שיש משום - ִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

המיטה, את הּתפּלה,הנושאים מן טרדת ּפטּורין להם שיש כיון ְְִִִַָ

פטורים. אינם שמע מקריאת אבל בתפילה, לכוון יכולים ואינם הלב

ז  ¤¤ּפרק
חכמים‡. הגדולהּכׁשּתּקנּו כנסת אנשי אּלּו- ּתפּלֹות ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶָ

וערבית, מנחה שחרית אֹותן עודּתּקנּו- לבר אחרֹות ּברכֹות ְְְֲִֵֵָָָ
ּבּלילה, ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבכל

חבלי כך,מבר הּמּפיל העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

שינה ׁשנה עין][חלקי ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, העיגול על -] ְִִִֵֵֵַַַָָ

שבעין], מּיצר השחור ׁשּתּצילני אלהי ה' מּלפני רצֹון ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹיהי
הרהּורים  ולא רעים, חלֹומֹות יבהלּוני ואל רע, ּומּפגע ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹרע

בלילה רעים יבהילוהו [לא שלא ביום ולא רע לחלום הסיבה שהם ִָ

עבירה], לפניהרהורי ׁשלמה מּטתי פסול ותהיה יהיה [שלא ְְְְִִִֵֶֶָָָ

בזרעי  עיני ]ורשע והאירה ּולׁשלֹום לחּיים מּמּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָותעמידני
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ח  תפילה :הלכה זמן והגיע תורה בתלמוד עוסק שהיה מי
ומתפלל. מלמד פוסק היה שאם ס"ב) קו (סי' הרמ"א וכתב

רק  זה שכל סק"ח) (שם ברורה במשנה וכתב פוסק. אינו אחרים

תורה. ללמוד שוב להתקבץ שהות יהיה לא כך אחר בשו"ע אם

צריכים  הרבים שגם כתב ס"ד) פ"ד תורה תלמוד (יו"ד הרב

לימודם  תפילה להפסיק מצוות מדברי בשביל שתפילה פי על אף

תורה..סופרים  בדברי כעוסק רבים בצרכי העוסק ובשו"ע וכל

צריך  אין מלהתפלל, פטור שהיה שכיון הוסיף ה"ד) צג (סי' הרב
תפילות. ב' ולהתפלל להשלים כך אחר

ט  בתפילתו.:הלכה להפסיק (סי'אסור ברורה במשנה והוסיף
בלבד  רמיזה ואפילו אסור, שהוא הפסק שכל אֿב) ס"ק קד

הבוכה  תינוק כגון בתפילה המטרידו דבר היה כן אם אלא אסורה,

מועיל, זה אין ואם שישתוק, לו לרמוז מותר כוונתו, את הטורד

אדם  וכן עמו. ידבר לא אך המקום מן להתרחק אפילו לו מותר

אותו  מטריד זה ודבר תפילתו, את שיסיים לו שממתינים נכבד

אם  וכן לו. ימתין שלא ציבור לשליח לרמוז לו מותר בתפילה,
ולעיין  ממקומו לעקור רשאי לתפילה הנוגעת בהלכה מסופק

גוי..בהלכה  למלך הוא פוסק ס"א)אבל קד (סי' השו"ע וכתב

בדיבור  יפסיק ואל יטה, הדרך מן לנטות יכול ראה .שאם אם
וכו'. כנגדו באים ועקרבים ס"ג)נחשים קד (סי' בשו"ע וכתב

[בדיבור]. יפסיק לא עקבו על כרוך מזיק] [שאינו נחש שאפילו

מרגלו  שייפול כדי אחר למקום ללכת שיכול הרמ"א והוסיף

להפסק]. נחשבת אינה לצורך שהליכה באים [משום אם אבל

לו  [ואין זועם נחש או ולהמית לעקוץ שמועד שטבעו עקרב מולו

דבר  לך שאין בדיבור, ואפילו להפסיק מותר מהם], לחמוק דרך

ומשנה  ס"ב) (שם הרב שו"ע [ע"פ נפש פיקוח בפני העומד

יֿיא)]. ס"ק (שם ברורה

י  שעיקר :הלכה אומרים שיש ס"ב), קו (סי' הרב בשו"ע וכתב

התפילה  נוסח את תיקנו רק וחכמים מדאורייתא, הוא תפילה חיוב

מסתפקות  הנשים ולכן יום, בכל פעמים ג' להתפלל תיקנו וכן

חובה  ידי יוצאות ובזה לנטילה סמוך בבוקר אחת בתחינה

מדרבנן, התפילה חיוב שעיקר עיקר, וכן אומרים, ויש מהתורה.

ולפי  רחמים, בקשת היא שתפילה כיון הנשים את גם חייבו ורבנן

ערבית, תפילת לא אך ומנחה שחרית להתפלל חייבות נשים זה

בהלכה  לעיל בזה עוד וראה כחובה. עצמן על קיבלו שלא משום

ו). ה"ב, (פ"א למעשה

א־ב  וכו':הלכה מברך וכו' לישן למיטתו אדם כשיכנס
שמע. מקרית ראשונה פרשה וקורא וכו'. (סי'המפיל והשו"ע

מברך  כך אחר ורק שמע, קריאת קורא שקודם כתב ס"א) רלט

וכתב  (סק"ב)]. ברורה במשנה מדבריו דייק [כן המפיל. ברכת

קודם  המפיל לברך שיש הסוברים שיש (שם) ברורה המשנה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

נשמתי] בי הּמות[ותחזיר איׁשן עולם],ּפן שינת שינתי תהא [ולא ִֶֶַַָ
העֹולם' לכל הּמאיר ה' אּתה ידי ּברּו על העולם את [שמאיר ְִֵַַָָָָָ

היום] .אור
'המפיל']וקֹורא·. שבירך מּקרּית [לאחר ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְִִִֵַָָָָ

'ובשעריך'ׁשמע  עד ישראל' 'שמע ׁשנה- אנסתהּו ואם -ויׁשן, ְְְְֲִֵֵַַָָָ
שמע  מקריאת ראשונה פרשה לקרוא יכול אינו העייפות מחמת אם

ראׁשֹוןבכוונה, ּפסּוק אפּלּו שמע,קֹורא קריאת ּפסּוקי של אֹו ְֲִִֵֵָ
רחמים,רחמים בקשות של פסוקים יׁשן.- ּכ ואחר ְֲִֵַַַָָ

ׁשּייקץ.‚ שיתעורר]ּבׁשעה ׁשנתֹו[- מתכוון ּבסֹוף שאינו - ְְְִֶַָָָ
בשנתו, מּטתֹולהמשיך על והּוא על מבר שוכב עדיין כאשר - ְְִֵַָָ

טהֹורה,מיטתו  ּבי ׁשּנפחּת נׁשמה 'אלהי, :בראתּהּכ אּתה ְְְְֱִֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבי, נפחּתּה ואּתה יצרּתה ּבקרּביואּתה מׁשּמרּה [כל ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָ

קיים] שהגוף לנטלּהזמן עתיד אותה]ואּתה לקחת מּמּני [- ְְְִִִֶַָָָָ
לבֹוא לעתיד לי להחזירּה עתיד המתים],ואּתה וכל [בתחיית ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

לפני אני מֹודה ּבקרּבי ׁשהּנׁשמה עתיד זמן שאתה כך [על ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
מתים] לפגרים נשמות הּמעׂשים,להחזיר ּכל רּבֹון אלהי ֱֲִִַַַָֹה'

מתים'. לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר ה' אּתה ְְֲִִִִֵַַַָָָָּברּו
הּתרנגֹול „. קֹול אלהינּוּכׁשּׁשֹומע ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹ

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם לתרנגול]מל חכמה]בינה[- להבין [- ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבגדיו[-להבחין] ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ּובין יֹום מברבבוקרּבין ְְְְֵֵֵֵֶָָָָָ

הע  מל אלהינּו ה' אּתה ערּוּמים'.'ּברּו מלּביׁש ֹולם ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
ראׁשֹו על סדינֹו מלּכׁשּמּניח אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עיניו  על ידיו ּכׁשּמעביר ּבתפארה'. יׂשראל עֹוטר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם
סדין] או סודר ידי מל[על אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַָָָֹמבר

עורים' ּפֹוקח בשינה העֹולם הסתומות עינינו את פותח - ְִִֵַָָ
כעיוורים. אז אנו 'ּברּושנחשבים מבר מּטתֹו על ְְִֵֵֵֶַָָָּכׁשּיׁשב

אסּורים' מּתיר העֹולם מל אלהינּו ה' ומניע אּתה משחרר - ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ
השכיבה. בזמן כאסורות ונראות כפותות שהיו ורגלינו ידינו את

הארץ על ּומּניחם הּמּטה מן רגליו הוא ּכׁשּמֹוריד ועדיין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ
רֹוקע יושב , העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר

ּכׁשעֹומד[-פורש] הּמים'. על רגליו הארץ 'ּברּועל מבר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכפּופים' זֹוקף העֹולם מל אלהינּו ה' אותנו אּתה הזוקף - ְֱִֵֵֶֶַָָָֹ

הלילה. במהלך 'ּברּומכפיפתנו ּתחּלה מבר ידיו ְְְִֵֵֶָָָָָּכׁשּנֹוטל
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה

ּפניו ּכׁשרֹוחץ ידים'. נטילת השיניים על הפה ובכללם ְְִִֵֶַַָָָָ
בנקיות, השם את להזכיר כדי ה'והנחיריים, אּתה ּברּו' ְֵַָָָמבר

מעיני ׁשנה הּמעביר העֹולם מל רחיצת אלהינּו ידי [שעל ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
השינה] ממנו עוברת קלה]ּותנּומההפנים 'יהי [שינה מעפעּפי', ְְְִֵַַָָ

לדבר  ׁשּתרּגילני אבֹותי ואלהי אלהי ה' מּלפני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹרצֹון
ואל  טֹוב יצר ּבי ותׁשלט עברה לדבר ּתרּגילני ואל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמצוה
ּבתֹורת חלקי ותּתן ּבמצוֹותי ּותחּזקני רע יצר ּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁשלט
רֹואי  כל ּובעיני ּבעיני ּולרחמים לחסד לחן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָותּתנני
ּגֹומל  ה' אּתה ּברּו ,מּלפני טֹובים חסדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָותגמלני

טֹובים'. ֲִִָחסדים
זמן‰. פעםוכל  ובכל אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּיּכנ  עליֹון קדם מׁשרתי קדֹוׁשים מכּבדים 'התּכּבדּו ס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
האדם] את המלווים ׁשמרּוני[-המלאכים ובעתיד]ׁשמרּוני [בהווה ְְִִִִ

ואצא ׁשאּכנס הכסא]עד אדם'.[מבית ּבני ׁשל ּדרּכן זה ּכי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ,מבר ׁשּיצא ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

ּבחכמה  האדם את יצר בחכמה אׁשר היא האדם [שבריאת ְְֲֶֶַָָָָָָ
נקביםנפלאה] נקבים בֹו ונקבי ּוברא והריאה, הקנה הפה, [נקבי ְְִִָָָָ

חלליםהחושים] המעיים]וחללים וחלל הכבד חלל הקיבה, [חלל ֲֲִִַָָ
יּסתם מדי]ׁשאם יּפתח[יותר אֹו מהן מדי]אחד אינֹו[יותר ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

כל  רֹופא ה' אּתה ּברּו אחת, ׁשעה אפּלּו להתקּים ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
הפסולת]ּבׂשר הוצאת ידי לעׂשֹות'[על פי ּומפליא על [שאף ְֲִַַָָ

ממנו] יוצא הרוח אין נקבים מלא .שהאדם
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

אֹוזר  המכנסיים]יׂשראלהעֹולם ּכׁשּלֹובׁש[בחגורת ּבגבּורה'. ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
ׁשעׂשה  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמנעלֹו

צרּכי', ּכל לגוף.לי שצריך האחרון המלבוש שהם ּכׁשמהּללפי ְְְִִֵֶַָָ
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להירדם  דרכו אם טבעו, לפי יעשה אחד שכל וכתב שמע , קריאת

יותר  טוב לא, ואם המפיל, לברך יקדים שמע, קריאת באמצע

בסוף  קריאת .לברך שיקרא הביא סק"ג) רלט (סי' ברורה במשנה

שיש  הגדולה כנסת ודעת עליו, באה שהשינה כשרואה רק שמע

לחוש  ואין יקרא, ולא כך אחר שינה תחטפנו שמא מיד, לקרוא

מה  אבל בינתיים, אחר דבר עושה היה כן אם אלא הפסק משום

הפסק. נחשב זה אין ששוכב

ב  רחמים.:הלכה פסוקי כתב או ס"א) רלט (סי' והשו"ע

במשנה  וכתב רחמים. פסוקי וגם שמע קריאת גם לומר שצריך

פרשה  שיאמר מספיק אנוס, או חולה הוא שאם (סק"ט) ברורה

המפיל. וברכת שמע קריאת של ראשונה

ג  נשמה.:הלכה אלהי וכו' מו מברך (סי' ברורה במשנה כתב

יהיה  שלא כדי ל'נשמה', 'אלהי' בין מעט להפסיק שצריך סק"ג),

ח"ו. אלוהיו היא שהנשמה נשמע

ה  קודם :הלכה אומר הכסא לבית אדם שיכנס זמן וכל
מכובדי  התכבדו וכו'.שיכנס ס"א)ם ג (סי' השו"ע וכתב

לאמרו  נהגו לא בשר..שעכשיו כל ס"א)רופא ו (סי' בשו"ע

(סק"ה) ברורה במשנה והביא בשר'. כל חולי 'רופא גרסה מובאת

וראה  בשר'. כל 'רופא אלא כן לומר שאין שכתבו אחרונים שיש

אחת  למחוק וחלילה נכונות הגרסאות ששתי סק"ג) (שם בט"ז

מהן.

ו  עשני :הלכה 'שלא יברך לא שגר ס"ד), מו (סי' הרמ"א כתב

שיש  ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב גוי. היה שבתחילה כיון גוי',

לברך  לו שאין אומרים שיש והביא גר', 'שעשני שיאמר אומרים

שלפי  וכתב ישראל. בדת בחירתו ידי על גר נעשה כי גר' 'שעשני

שלא  בלילה נשמתו יציאת על הן אלו שברכות המקובלים, דברי

[שלא  כן לברך יכול הגר גם אשה, או עבד או גוי נשמת בה נדבק

גוי] שעשני .עשני מברכות שהנשים ס"ד) מו (סי' השו"ע כתב

כרצונו.



mipdkקכד zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר לּדר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלצאת
ה' אּתה ּברּו' יֹום ּבכל אדם ּומבר ּגבר'. מצעדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּמכין
ה' אּתה ּברּו' ּגֹוי'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו
ה' אּתה ּברּו' עבד'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאלהינּו

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êאּלּו ּברכֹות עׂשר לעיל,ׁשמנה סדר שהובאו להם אין ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹ

זה, סדר לפי לברכן שצריך על מסוים מהן אחת ּכל מבר ְֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ׁשהּברכהה  ּבׁשעתֹונתקנה ּדבר הפעולה ּבׁשבילֹו, עשיית בעת - ְְְִִִֶַַָָָָָ

הברכה. נתקנה חגֹורֹושלמענה ׁשחגר הרי שלבש ּכיצד, אדם - ֲֲֵֵֶַַָ
וסגרה, חגורתו מברעדיין והּואאת מּטתֹו, ה'על אתה 'ברוך ְְִֵַָָ

העולם  מלך יׂשראלאלוהינו קֹול ואם בגבורה'.אֹוזר ׁשמע ְִֵֵַָָ
ּכ אחר חגורתו,הּתרנגֹול את שחגר לאחר -אתה מבר 'ברוך ְְְֵַַַַָָ

העולם  מלך אלוהינו בינהה' לּׂשכוי ובין הּנֹותן יום בין להבחין ְִִֵֶַַָ
מהןלילה'. ּברכה אלווכל מברכות ּבּה- נתחּייב כיון ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

נתקנה, הברכה שעליו מהדבר נהנה אֹותּה.שלא מבר ְֵֵָָאינֹו
.Áּבכסּותֹו לן  בבגדיו,ּכיצד, ישן ּכׁשעֹומד - מבר -אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָ

משנתו, העולם כשקם מלך אלוהינו ה' אתה ערּוּמים.ברוך ְֲִִַמלּביׁש
יחףוכן מנעלים,הל ללא -מבר אלוהינו אינֹו ה' אתה ברוך ְֵֵֵַָָָ

העולם  צרּכי.מלך ּכל לי ותׁשעה וכןׁשעׂשה הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִִֶַָָָָָ
רחיצה ׁשם ׁשאין מכיון ּבאב ידיהם את רוחצים לא שאנשים - ְְִֵֶָָָ

ברחיצה, מברשאסורים העולם אינֹו מלך אלוהינו ה' אתה 'ברוך ְֵֵָ
וציוונו במצוותיו קידשנו ו אשר ידים', נטילת יברך לאכן על ְְִִַַָָֹ

ׁשנה'ברכת  הפנים,'הּמעביר רחיצת על נתקנה זו שברכה כיון ֲִֵַַָ
פנים. רחיצת אין הכיפורים כןוביום לבית כמו נכנס לא ְְִִֵַֹאם

מבר אינֹו ׁשאר ברכת הּכּסא, וכן האדם. את יצר אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּלּו מברך ּברכֹות אינו הברכה נתקנה שעליו מהדבר נהנה לא אם ְֵָ

.אותה 
.Ë אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו
סדר זֹו פי ּביןעל הּכנסת, ּבהןאם ּבבית לא אםּביןו נתחּיבּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

היא נתחּי וטעּות ּבהן, אותן בּו שמברכים סיבות, שתי [מחמת ְְְִִֶַָָ
בהן], נתחייבו שלא ברכות גם ומברכים עשייתן, זמן ְֵואין לאחר

ּכן לעׂשֹות עשייתן ראּוי זמן אחר לברך אדם כןו - יבר לא ְְֲֵֵַָָָָֹ
ּבּה. נתחּיב ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָּברכה

.Èּבּתֹורה לקרֹות ללמוד,הּמׁשּכים שקם מי ׁשּיקרא - קדם ְְְִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשּבכתב ּבּתֹורה קרא ּבין ׁשמע, נביאים קריאת תורה -] ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ו  ּפהשלמדּביןוכתובים] ׁשּבעל וגמרא],ּבּתֹורה משנה [מדרש ְֵֶֶַַָ
ּברכֹות  ׁשלׁש ּומבר ּתחּלה, ידיו להלן נֹוטל ואחר המובאות ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹ

קֹורא הןבתורה,ּכ הברכות:ואּלּו ה'שלושת אּתה ּברּו' ְֵֵֵַָָָ
ּדברי  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו

נא 'הערב בבקשה]ּתֹורה'. לנו ּדברי [תמתיק את אלהינּו ה' ְֱֲִֵֵֵֶַָָֹ
ּבפינּו מאהבה]תֹורת בהם לעסוק לנו ערבים ּובפיפּיֹות [שיהיו ְְְִִִָ

ובפיות] וצאצאינּו[- אנחנּו ונהיה יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
תֹורת ולֹומדי ׁשמ יֹודעי יׂשראל ּבית ּכל עּמ ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוצאצאי

דיין]לׁשמּה או רב שיקראוהו כדי נֹותן [ולא ה' אּתה ּברּו ְִֵַָָָ
ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּתֹורה'.
נֹותן  ה' אּתה ּברּו ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים ְִִֵֶַַַָָָָָָָמּכל

ַָהּתֹורה'.
.‡Èאּלּו ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום שהובאו ּבכל ְְְֵֵַָָָָָָָֹ
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ז  אותה.:הלכה מברך אינו בה נתחייב שלא מהן ברכה וכל
מהברכות  באחת נתחייב לא שאם ס"ח) מו (סי' השו"ע וכתב
לא  אם שאפילו כתב והרמ"א השם, הזכרת בלא אותה מברך
עצמו, על דווקא הברכה שאין כיון אותן, מברך בברכות, נתחייב

עולם  צרכי ברא הוא ברוך שהקדוש על היא במשנה .אלא כתב
שומע  שאינו במדבר נמצא אם שאפילו כה) ס"ק מו (סי' ברורה
פוקח  מברך סומא וכן בינה, לשכוי הנותן מברך  תרנגול, קול
הנותן  מברך תרנגול, קול לשמוע יכול שאינו חרש וכן עיוורים,
ברכה  מלברך ימתין שחרש כתב, אדם שהחיי והביא בינה. לשכוי

היום  שיאור עד שמי .זו כד), ס"ק מו (סי' ברורה במשנה כתב
המעביר  וברכת נשמה, אלהי ברכת יברך לא הלילה, כל ער שהיה

אחר  מאדם האלו הברכות ב' את לשמוע וישתדל ויכוון שינה, ,
ודאי  נשמין', 'שיתין של שיעור בלילה ישן ואם ממנו. לצאת
כתב  נשמין' 'שיתין [ושיעור האלו הברכות ב' את לברך שיכול
שיטות, שלש בזה שיש דוד), ד"ה סט"ז ד (סי' הלכה בביאור
מחצי  יותר שהוא אומרים ויש שעות, ג' שהוא סוברת אחת שיטה

דקות]. מג' יותר קצת שהוא אומרים ויש שעה,

ח  רחיצה,:הלכה שם שאין באב ותשעה הכיפורים ביום
ידים. נטילת על מברך שביום אינו פסק ס"ב) תריג (סי' ובשו"ע

[והוסיף  ידיים נטילת על ולברך בבוקר ידיים ליטול יש הכיפורים
(סי' כתב וכן אצבעותיו]. קשרי סוף עד אלא ליטול שלא שייזהר

באב  תשעה לגבי ס"י) אינו .תקנד הכסא לבית נכנס לא אם

יצר. אשר ברכת מברך לברך שנהגו כתב, ס"א) ד (סי' והרמ"א

צרכיו. עשה לא אם אפילו ידיים, נטילת על ברכת לאחר יצר אשר

נעשה  האדם שבבוקר הטעם, סק"ג) (שם ברורה במשנה וביאר

נשמה  אלהי ברכת תיקנו ולכן לה', להודות וצריך חדשה, בריה

הגוף. יצירת על יצר ואשר הנשמה] סק"ד),[על (שם עוד וכתב

ומיד  תיכף צרכיו לעשות ייזהר הספק, מן להסתלק שהרוצה

פעם  ידיו ייטול הכסא מבית וכשיצא בבוקר, ידיו שנוטל לאחר

הכל. לדברי חובתו ידי ויצא יצר, אשר ויברך שנית

ט  הכנסת :הלכה בבית וכו' אלו ברכות לברך וכו' העם נהגו
היא. וטעות מפני וכו' שעכשיו ס"ב), מו (סי' כתב והשו"ע

אותן, יודעים שאינם הארצות עמי מפני וגם נקיות, אינן שהידיים

ידי  ויוצאים אחריהן, אמן ועונים הכנסת, בבית לסדרן נהגו

שכל  המנהג שבזמננו כתב יג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה חובתם.

אדם. שום מוציא ציבור השליח ואין לעצמו, מברך אחד

י  ברכות.:הלכה שלוש מברך וכו' בתורה לקרות המשכים
לברך. צריך אינו שהמהרהר ס"ג), מז (סי' בשו"ע וציוונו וכתב

תורה. דברי אלו על שבמדינות כתב, ס"ד) מז (סי' הרב ובשו"ע

תורה' בדברי לעסוק 'וציוונו לומר נא..המנהג (סי'הערב ובשו"ע

(שם)]. ברמ"א עוד [וראה וי"ו עם 'והערב' שאומר כתב, ס"ו) מז

יא  תורה.:הלכה מדברי מעט קורא כך השו"ע ואחר כתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הקודמת, ּתֹורהבהלכה מּדברי מעט קֹורא ּכ שלא ואחר כדי ְְְִִֵֵַַַָָ
עליו. שמברך הדבר ובין הברכה בין לקרֹות יפסיק העם ְְֲִָָָונהגּו

ּכהנים כבֿכז)ּברּכת ו, את .(במדבר 'צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ
יׂשראל' ב)ּבני כח, ׁשּתיהם,(במדבר ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

הּמׁשנה  מן הלכֹות אֹו ּפרקים הּבריתֹות.וקֹורין ּומן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָ
.·Èׁשּקֹורא למי הראׁשֹונים חכמים שאומר וׁשּבחּו מי את - ְְְֲִִִִִֵֶָָ

ו  יֹום, ּבכל ּתהּלים מּספר לדוד'הזמירות זמירֹות מ'ּתהּלה הן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָ
קמה) הּספר(תהילים סֹוף וכו'.עד הנשמה 'כל בפסוק המסתיים - ֵֶַַ

לפניהם ּפסּוקים לקרֹות העם נהגּו לעולם ּוכבר ה' כבוד 'יהי - ְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לעולם ּולאחריהםוכו', ה' ברוך וכו'.- דוד ויברך ּתּקנּוכןו וכו', ְְְֲִֵֶַ

ּברכה  ׁשאמר'לאומרה חכמים ּברּו' והיא הּזמירֹות לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ו  תקנו וכּו', לאחריהןכן דזמרה ּברכה פסוקי לאחר לאומרה - ְְְְֲֵֶַָָ

ׁשמע קריאת על מבר ּכ ואחר וכּו'. 'יׁשּתּבח' -והיא ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָ
עולם' 'אהבת וברכת אור' 'יוצר ׁשמע.ברכת קרּית ְְְִֵַַוקֹורא

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ישיר'יׁשּתּבח, 'אז  אֿיט)- טו ּכ,(שמות ואחר ְְִִַַַַַַָָ

על עולם',ׁשמעקריאתמברכין ו'אהבת אור' 'יוצר ויׁש- ְְְְִֵַַָ
האזינּו ׁשירת ׁשּקֹורין ואדברה'מקֹומֹות השמים 'האזינו - ְֲִִִֶַַ

אֿמג) לב הּׁשירֹות,(דברים ׁשּתי ׁשּקֹוראין יחידים ויׁש הּכל ו , ְְְְִִִִֵֵֶַַֹ
הּמנהג מנהגו ּכפי כפי ינהג אחד כל -. ְְִִַָ

.„È הּיֹום ּבין יֹום ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ְְְֵֵֵַַָָָָָָָחּיב
יממה.והּלילה בכל ׁשלׁש- אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְֵֵֵַַַָָָָֹ

קריאת  ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה, ּבפרק ׁשּמנינּו ּברכֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועׂשרים
ּוּבׁשמע ּולאחריהב ׁשחרית לפניה שתיים ערבית בבוקר - ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָ

ויציב' ['אמת לאחריה ואחת עולם'] ו'אהבת אור' ['יוצר ],לפניה

ושתיים  עולם'] ו'אהבת ערבים' ['המעריב לפניה שתיים ובלילה

ו'השכיבנו'], אמונה' ['אמת שלושים,לאחריה ְְִֵֶַּוכׁשּמתעּטף הרי
אׁשר  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבציצית

ּתפּליו  ּוכׁשּלֹובׁש ּבציצית', להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָקּדׁשנּו
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר

ּתפּלין', להניח וצּונּו ושתיים,ּבמצֹותיו שלושים וׁשלׁשהרי ְְְְְְִִִִִַָָָָֹ
ומעריב,ּתפּלֹות מנחה שחרית, של עשרה שמונה ּתפּלה - ּבכל ְְְִִָָ

ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי ּברכֹות, עׂשרה ׁשמנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹמהן
ארּבע  מבר יֹום ּכל ׁשל סעּודֹות ׁשּתי אֹוכל ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשהּוא

ּברכֹות, הן עׂשרה אחת ואלו סעּודה, ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְֵֶֶַַַָָָָ
ּתחּלה ידיו האכילה,ּכׁשּנֹוטל לפני הּמזֹון- אחת מברךועל ְְְִֵֶַַַַָָָָ

המוציא]ּבּתחּלה ּבּסֹוף [- שלוש וׁשלׁש בה שיש המזון ברכת - ְְִַַָָֹ
הּמים ברכות, מברךועל ׁשבע.ששותה הרי ּולאחריו, לפניו ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

.ÂËּבּתפּלה הּמינים ּברּכת ׁשּתּקנּו ה ּזה שרבו ּבּזמן כיון ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ה', מאחרי לשוב המסיתים ברכת והֹוסיפּוהמינים יבנה חכמי ְִ

הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ביתר 'הּטֹוב הרוגי שניתנו ביום ְְְִִֵַַַַָ
יתרֹותלקבורה  ּברכֹות חמׁש נמצאּו שמחויב., ברכות המאה על ְְְְִֵֵָָ

ׁשהּתפּלה טֹובים וימים היא ּבׁשּבתֹות עשרה שמונה תפילת - ְְְִִִֶַַָָָ
ּברכֹות, יום,ׁשבע שבכל שבתפילה ברכות עשרה תשע וכן במקום ְְֵֶַָ

ּכגֹון  האּלּו, הּברכֹות ּבכל הּימים ּבׁשאר נתחּיב לא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹאם
הּלילה  ּכל יׁשן שינה',ׁשּלא ו'המעביר נשמה' 'אלהי מברך שאינו ְֶַַַָָָֹ

חגֹורֹו הּתיר בגבורה',ולא ישראל 'אוזר מברך נכנס שאינו ולא ְְְֲִִִַֹֹ
הּכּסא יצר',לבית 'אשר מברך צרישאינו ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵַַָָ

ה להׁשלים מןאת ּברכֹות ה מאה על שיברך ּפרֹות.הברכות ְְְִִֵֵַָָ
.ÊËהפירות,ּכיצד מן ברכות המאה את ירק משלים מעט אֹוכל ְֵֵַַָָ

זה מּפרי מעט ואֹוכל וחֹוזר ּולאחריו, לפניו מפרי ּומבר - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ו אחר  ּולאחריו, לפניו זהאוכלּומבר מּפרי מפרי מעט - ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּולאחריו,אחר  לפניו אם ּומבר לפניו וכן מבר יין, ׁשתה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָ

ּומֹונה סופר]ּולאחריו, מאה [- ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות ּכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יֹום.ברכות ְָּבכל

.ÊÈה סדרּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר הּוא: ּכ ּתפּלֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
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התורה  ברכות בין הפסיק שאם אומרים שיש ס"ט) מז (סי'
ובשו"ע  ביניהם. להפסיק שלא והנכון כלום, בכך אין ללימודו
ולברך, לחזור שיש וסוברים חולקים שיש הביא ס"ה) (שם הרב
אחר  מיד ללמוד להיזהר צריך ולכן למחמירים, לחוש שיש וכתב
יכוון  הפסיק אם שבדיעבד יט) (ס"ק ברורה במשנה וכתב הברכה.

התפילה. לאחר מיד וילמד עולם' 'אהבת בברכת לצאת

יב  לדוד.:הלכה מתהלה ס"ז),והן נא (סי' הרמ"א וכתב
לדוד' 'תהלה אחר יה' נברך 'ואנחנו פסוק סוף .שאומרים עד

הנשמה הספר. 'כל הפסוק את שכופלים (שם) הרמ"א וכתב
דזמרה. פסוקי סוף שהוא כיון יה', תהלל

יג  שמברכין :הלכה אחר יום בכל לקרות שנהגו מקומות יש
הים. שירת שאומרים ישתבח כתב ס"א) נא (סי' הרב ובשו"ע

ואת  השירה את שאומרים והטעם ישתבח. קודם הים שירת את
בברכת  השנויות שבח של לשונות שט"ו כיון דוד', 'ויברך

הים. ומשירת דוד' מ'ויברך נלקחו ישתבח,

טו  וכו':הלכה ברכות שבע שהתפילה טובים וימים בשבתות

פירות. של מברכות להשלים מו צריך (סי' הרב בשו"ע וכתב

של  ברכות ט"ז וכן מוסף, של ברכות שבע נתווספו שבשבת ס"א),

היום. קידוש של ואחת הלילה קידוש של שתיים וכן סעודות, שתי

התפילין  על ברכות שתי גם מהתפילות חוץ נחסרו  שני ומצד

ידי  על וישלים ברכות, י"ג חסר הכל ובסך עינינו', 'יראו וברכת

ברכות  המאה את להשלים יכול פירות לו אין ואם ובשמים. פירות

אמן. ויענה וההפטרה התורה ברכות את לשמוע שמכוון ידי על

טז  לברך :הלכה שאסור ס"דֿה), רטו (סי' הרב בשו"ע כתב

כד  אם גם צריכה, שאינה אבל ברכה ברכות. המאה את להשלים י

בברכות, להוסיף עדיף טפלה, מדין להיפטר יכול השני הפרי אם

לאחר  פירות לאכול עדיף ולכן ברכות, המאה את להשלים כדי

לברך  ויצטרכו הסעודה, תוך מדין ייפטרו שלא כדי המזון, ברכת

ולאחריהם. לפניהם

יז  שלפניה.:הלכה ראשונה מברכה הקדושה כתב ומדלג

יחיד  אור' ש'ביוצר שהקדושה אומרים שיש ס"ג) נט (סי' השו"ע

ממליכים  שהמלאכים דברים סיפור אלא שאינה לפי אומרה,



קכה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

העֹולם  מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר לּדר ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלצאת
ה' אּתה ּברּו' יֹום ּבכל אדם ּומבר ּגבר'. מצעדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּמכין
ה' אּתה ּברּו' ּגֹוי'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו
ה' אּתה ּברּו' עבד'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאלהינּו

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êאּלּו ּברכֹות עׂשר לעיל,ׁשמנה סדר שהובאו להם אין ְְֵֵֵֶֶָָָָָֹ

זה, סדר לפי לברכן שצריך על מסוים מהן אחת ּכל מבר ְֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ׁשהּברכהה  ּבׁשעתֹונתקנה ּדבר הפעולה ּבׁשבילֹו, עשיית בעת - ְְְִִִֶַַָָָָָ

הברכה. נתקנה חגֹורֹושלמענה ׁשחגר הרי שלבש ּכיצד, אדם - ֲֲֵֵֶַַָ
וסגרה, חגורתו מברעדיין והּואאת מּטתֹו, ה'על אתה 'ברוך ְְִֵַָָ

העולם  מלך יׂשראלאלוהינו קֹול ואם בגבורה'.אֹוזר ׁשמע ְִֵֵַָָ
ּכ אחר חגורתו,הּתרנגֹול את שחגר לאחר -אתה מבר 'ברוך ְְְֵַַַַָָ

העולם  מלך אלוהינו בינהה' לּׂשכוי ובין הּנֹותן יום בין להבחין ְִִֵֶַַָ
מהןלילה'. ּברכה אלווכל מברכות ּבּה- נתחּייב כיון ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

נתקנה, הברכה שעליו מהדבר נהנה אֹותּה.שלא מבר ְֵֵָָאינֹו
.Áּבכסּותֹו לן  בבגדיו,ּכיצד, ישן ּכׁשעֹומד - מבר -אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶַָָ

משנתו, העולם כשקם מלך אלוהינו ה' אתה ערּוּמים.ברוך ְֲִִַמלּביׁש
יחףוכן מנעלים,הל ללא -מבר אלוהינו אינֹו ה' אתה ברוך ְֵֵֵַָָָ

העולם  צרּכי.מלך ּכל לי ותׁשעה וכןׁשעׂשה הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִִִֶַָָָָָ
רחיצה ׁשם ׁשאין מכיון ּבאב ידיהם את רוחצים לא שאנשים - ְְִֵֶָָָ

ברחיצה, מברשאסורים העולם אינֹו מלך אלוהינו ה' אתה 'ברוך ְֵֵָ
וציוונו במצוותיו קידשנו ו אשר ידים', נטילת יברך לאכן על ְְִִַַָָֹ

ׁשנה'ברכת  הפנים,'הּמעביר רחיצת על נתקנה זו שברכה כיון ֲִֵַַָ
פנים. רחיצת אין הכיפורים כןוביום לבית כמו נכנס לא ְְִִֵַֹאם

מבר אינֹו ׁשאר ברכת הּכּסא, וכן האדם. את יצר אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּלּו מברך ּברכֹות אינו הברכה נתקנה שעליו מהדבר נהנה לא אם ְֵָ

.אותה 
.Ë אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו
סדר זֹו פי ּביןעל הּכנסת, ּבהןאם ּבבית לא אםּביןו נתחּיבּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

היא נתחּי וטעּות ּבהן, אותן בּו שמברכים סיבות, שתי [מחמת ְְְִִֶַָָ
בהן], נתחייבו שלא ברכות גם ומברכים עשייתן, זמן ְֵואין לאחר

ּכן לעׂשֹות עשייתן ראּוי זמן אחר לברך אדם כןו - יבר לא ְְֲֵֵַָָָָֹ
ּבּה. נתחּיב ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָּברכה

.Èּבּתֹורה לקרֹות ללמוד,הּמׁשּכים שקם מי ׁשּיקרא - קדם ְְְִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשּבכתב ּבּתֹורה קרא ּבין ׁשמע, נביאים קריאת תורה -] ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ו  ּפהשלמדּביןוכתובים] ׁשּבעל וגמרא],ּבּתֹורה משנה [מדרש ְֵֶֶַַָ
ּברכֹות  ׁשלׁש ּומבר ּתחּלה, ידיו להלן נֹוטל ואחר המובאות ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹ

קֹורא הןבתורה,ּכ הברכות:ואּלּו ה'שלושת אּתה ּברּו' ְֵֵֵַָָָ
ּדברי  על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו

נא 'הערב בבקשה]ּתֹורה'. לנו ּדברי [תמתיק את אלהינּו ה' ְֱֲִֵֵֵֶַָָֹ
ּבפינּו מאהבה]תֹורת בהם לעסוק לנו ערבים ּובפיפּיֹות [שיהיו ְְְִִִָ

ובפיות] וצאצאינּו[- אנחנּו ונהיה יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמ
תֹורת ולֹומדי ׁשמ יֹודעי יׂשראל ּבית ּכל עּמ ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוצאצאי

דיין]לׁשמּה או רב שיקראוהו כדי נֹותן [ולא ה' אּתה ּברּו ְִֵַָָָ
ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּתֹורה'.
נֹותן  ה' אּתה ּברּו ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים ְִִֵֶַַַָָָָָָָמּכל

ַָהּתֹורה'.
.‡Èאּלּו ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום שהובאו ּבכל ְְְֵֵַָָָָָָָֹ
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ז  אותה.:הלכה מברך אינו בה נתחייב שלא מהן ברכה וכל
מהברכות  באחת נתחייב לא שאם ס"ח) מו (סי' השו"ע וכתב
לא  אם שאפילו כתב והרמ"א השם, הזכרת בלא אותה מברך
עצמו, על דווקא הברכה שאין כיון אותן, מברך בברכות, נתחייב

עולם  צרכי ברא הוא ברוך שהקדוש על היא במשנה .אלא כתב
שומע  שאינו במדבר נמצא אם שאפילו כה) ס"ק מו (סי' ברורה
פוקח  מברך סומא וכן בינה, לשכוי הנותן מברך  תרנגול, קול
הנותן  מברך תרנגול, קול לשמוע יכול שאינו חרש וכן עיוורים,
ברכה  מלברך ימתין שחרש כתב, אדם שהחיי והביא בינה. לשכוי

היום  שיאור עד שמי .זו כד), ס"ק מו (סי' ברורה במשנה כתב
המעביר  וברכת נשמה, אלהי ברכת יברך לא הלילה, כל ער שהיה

אחר  מאדם האלו הברכות ב' את לשמוע וישתדל ויכוון שינה, ,
ודאי  נשמין', 'שיתין של שיעור בלילה ישן ואם ממנו. לצאת
כתב  נשמין' 'שיתין [ושיעור האלו הברכות ב' את לברך שיכול
שיטות, שלש בזה שיש דוד), ד"ה סט"ז ד (סי' הלכה בביאור
מחצי  יותר שהוא אומרים ויש שעות, ג' שהוא סוברת אחת שיטה

דקות]. מג' יותר קצת שהוא אומרים ויש שעה,

ח  רחיצה,:הלכה שם שאין באב ותשעה הכיפורים ביום
ידים. נטילת על מברך שביום אינו פסק ס"ב) תריג (סי' ובשו"ע

[והוסיף  ידיים נטילת על ולברך בבוקר ידיים ליטול יש הכיפורים
(סי' כתב וכן אצבעותיו]. קשרי סוף עד אלא ליטול שלא שייזהר

באב  תשעה לגבי ס"י) אינו .תקנד הכסא לבית נכנס לא אם

יצר. אשר ברכת מברך לברך שנהגו כתב, ס"א) ד (סי' והרמ"א

צרכיו. עשה לא אם אפילו ידיים, נטילת על ברכת לאחר יצר אשר

נעשה  האדם שבבוקר הטעם, סק"ג) (שם ברורה במשנה וביאר

נשמה  אלהי ברכת תיקנו ולכן לה', להודות וצריך חדשה, בריה

הגוף. יצירת על יצר ואשר הנשמה] סק"ד),[על (שם עוד וכתב

ומיד  תיכף צרכיו לעשות ייזהר הספק, מן להסתלק שהרוצה

פעם  ידיו ייטול הכסא מבית וכשיצא בבוקר, ידיו שנוטל לאחר

הכל. לדברי חובתו ידי ויצא יצר, אשר ויברך שנית

ט  הכנסת :הלכה בבית וכו' אלו ברכות לברך וכו' העם נהגו
היא. וטעות מפני וכו' שעכשיו ס"ב), מו (סי' כתב והשו"ע

אותן, יודעים שאינם הארצות עמי מפני וגם נקיות, אינן שהידיים

ידי  ויוצאים אחריהן, אמן ועונים הכנסת, בבית לסדרן נהגו

שכל  המנהג שבזמננו כתב יג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה חובתם.

אדם. שום מוציא ציבור השליח ואין לעצמו, מברך אחד

י  ברכות.:הלכה שלוש מברך וכו' בתורה לקרות המשכים
לברך. צריך אינו שהמהרהר ס"ג), מז (סי' בשו"ע וציוונו וכתב

תורה. דברי אלו על שבמדינות כתב, ס"ד) מז (סי' הרב ובשו"ע

תורה' בדברי לעסוק 'וציוונו לומר נא..המנהג (סי'הערב ובשו"ע

(שם)]. ברמ"א עוד [וראה וי"ו עם 'והערב' שאומר כתב, ס"ו) מז

יא  תורה.:הלכה מדברי מעט קורא כך השו"ע ואחר כתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah e"h iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הקודמת, ּתֹורהבהלכה מּדברי מעט קֹורא ּכ שלא ואחר כדי ְְְִִֵֵַַַָָ
עליו. שמברך הדבר ובין הברכה בין לקרֹות יפסיק העם ְְֲִָָָונהגּו

ּכהנים כבֿכז)ּברּכת ו, את .(במדבר 'צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ
יׂשראל' ב)ּבני כח, ׁשּתיהם,(במדבר ׁשּקֹורין מקֹומֹות ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

הּמׁשנה  מן הלכֹות אֹו ּפרקים הּבריתֹות.וקֹורין ּומן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָ
.·Èׁשּקֹורא למי הראׁשֹונים חכמים שאומר וׁשּבחּו מי את - ְְְֲִִִִִֵֶָָ

ו  יֹום, ּבכל ּתהּלים מּספר לדוד'הזמירות זמירֹות מ'ּתהּלה הן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָ
קמה) הּספר(תהילים סֹוף וכו'.עד הנשמה 'כל בפסוק המסתיים - ֵֶַַ

לפניהם ּפסּוקים לקרֹות העם נהגּו לעולם ּוכבר ה' כבוד 'יהי - ְְְְֲִִִֵֶָָָָ
לעולם ּולאחריהםוכו', ה' ברוך וכו'.- דוד ויברך ּתּקנּוכןו וכו', ְְְֲִֵֶַ

ּברכה  ׁשאמר'לאומרה חכמים ּברּו' והיא הּזמירֹות לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ו  תקנו וכּו', לאחריהןכן דזמרה ּברכה פסוקי לאחר לאומרה - ְְְְֲֵֶַָָ

ׁשמע קריאת על מבר ּכ ואחר וכּו'. 'יׁשּתּבח' -והיא ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָ
עולם' 'אהבת וברכת אור' 'יוצר ׁשמע.ברכת קרּית ְְְִֵַַוקֹורא

.‚È ׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים  ׁשירת ישיר'יׁשּתּבח, 'אז  אֿיט)- טו ּכ,(שמות ואחר ְְִִַַַַַַָָ

על עולם',ׁשמעקריאתמברכין ו'אהבת אור' 'יוצר ויׁש- ְְְְִֵַַָ
האזינּו ׁשירת ׁשּקֹורין ואדברה'מקֹומֹות השמים 'האזינו - ְֲִִִֶַַ

אֿמג) לב הּׁשירֹות,(דברים ׁשּתי ׁשּקֹוראין יחידים ויׁש הּכל ו , ְְְְִִִִֵֵֶַַֹ
הּמנהג מנהגו ּכפי כפי ינהג אחד כל -. ְְִִַָ

.„È הּיֹום ּבין יֹום ּבכל ּברכֹות מאה לבר אדם ְְְֵֵֵַַָָָָָָָחּיב
יממה.והּלילה בכל ׁשלׁש- אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְֵֵֵַַַָָָָֹ

קריאת  ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה, ּבפרק ׁשּמנינּו ּברכֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועׂשרים
ּוּבׁשמע ּולאחריהב ׁשחרית לפניה שתיים ערבית בבוקר - ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָ

ויציב' ['אמת לאחריה ואחת עולם'] ו'אהבת אור' ['יוצר ],לפניה

ושתיים  עולם'] ו'אהבת ערבים' ['המעריב לפניה שתיים ובלילה

ו'השכיבנו'], אמונה' ['אמת שלושים,לאחריה ְְִֵֶַּוכׁשּמתעּטף הרי
אׁשר  העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' מבר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבציצית

ּתפּליו  ּוכׁשּלֹובׁש ּבציצית', להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָקּדׁשנּו
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר

ּתפּלין', להניח וצּונּו ושתיים,ּבמצֹותיו שלושים וׁשלׁשהרי ְְְְְְִִִִִַָָָָֹ
ומעריב,ּתפּלֹות מנחה שחרית, של עשרה שמונה ּתפּלה - ּבכל ְְְִִָָ

ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי ּברכֹות, עׂשרה ׁשמנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹמהן
ארּבע  מבר יֹום ּכל ׁשל סעּודֹות ׁשּתי אֹוכל ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשהּוא

ּברכֹות, הן עׂשרה אחת ואלו סעּודה, ּבכל ּברכֹות ׁשבע ְְְְְֵֶֶַַַָָָָ
ּתחּלה ידיו האכילה,ּכׁשּנֹוטל לפני הּמזֹון- אחת מברךועל ְְְִֵֶַַַַָָָָ

המוציא]ּבּתחּלה ּבּסֹוף [- שלוש וׁשלׁש בה שיש המזון ברכת - ְְִַַָָֹ
הּמים ברכות, מברךועל ׁשבע.ששותה הרי ּולאחריו, לפניו ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

.ÂËּבּתפּלה הּמינים ּברּכת ׁשּתּקנּו ה ּזה שרבו ּבּזמן כיון ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ה', מאחרי לשוב המסיתים ברכת והֹוסיפּוהמינים יבנה חכמי ְִ

הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ביתר 'הּטֹוב הרוגי שניתנו ביום ְְְִִֵַַַַָ
יתרֹותלקבורה  ּברכֹות חמׁש נמצאּו שמחויב., ברכות המאה על ְְְְִֵֵָָ

ׁשהּתפּלה טֹובים וימים היא ּבׁשּבתֹות עשרה שמונה תפילת - ְְְִִִֶַַָָָ
ּברכֹות, יום,ׁשבע שבכל שבתפילה ברכות עשרה תשע וכן במקום ְְֵֶַָ

ּכגֹון  האּלּו, הּברכֹות ּבכל הּימים ּבׁשאר נתחּיב לא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹאם
הּלילה  ּכל יׁשן שינה',ׁשּלא ו'המעביר נשמה' 'אלהי מברך שאינו ְֶַַַָָָֹ

חגֹורֹו הּתיר בגבורה',ולא ישראל 'אוזר מברך נכנס שאינו ולא ְְְֲִִִַֹֹ
הּכּסא יצר',לבית 'אשר מברך צרישאינו ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵַַָָ

ה להׁשלים מןאת ּברכֹות ה מאה על שיברך ּפרֹות.הברכות ְְְִִֵֵַָָ
.ÊËהפירות,ּכיצד מן ברכות המאה את ירק משלים מעט אֹוכל ְֵֵַַָָ

זה מּפרי מעט ואֹוכל וחֹוזר ּולאחריו, לפניו מפרי ּומבר - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ו אחר  ּולאחריו, לפניו זהאוכלּומבר מּפרי מפרי מעט - ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּולאחריו,אחר  לפניו אם ּומבר לפניו וכן מבר יין, ׁשתה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָ

ּומֹונה סופר]ּולאחריו, מאה [- ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות ּכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
יֹום.ברכות ְָּבכל

.ÊÈה סדרּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר הּוא: ּכ ּתפּלֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
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התורה  ברכות בין הפסיק שאם אומרים שיש ס"ט) מז (סי'
ובשו"ע  ביניהם. להפסיק שלא והנכון כלום, בכך אין ללימודו
ולברך, לחזור שיש וסוברים חולקים שיש הביא ס"ה) (שם הרב
אחר  מיד ללמוד להיזהר צריך ולכן למחמירים, לחוש שיש וכתב
יכוון  הפסיק אם שבדיעבד יט) (ס"ק ברורה במשנה וכתב הברכה.

התפילה. לאחר מיד וילמד עולם' 'אהבת בברכת לצאת

יב  לדוד.:הלכה מתהלה ס"ז),והן נא (סי' הרמ"א וכתב
לדוד' 'תהלה אחר יה' נברך 'ואנחנו פסוק סוף .שאומרים עד

הנשמה הספר. 'כל הפסוק את שכופלים (שם) הרמ"א וכתב
דזמרה. פסוקי סוף שהוא כיון יה', תהלל

יג  שמברכין :הלכה אחר יום בכל לקרות שנהגו מקומות יש
הים. שירת שאומרים ישתבח כתב ס"א) נא (סי' הרב ובשו"ע

ואת  השירה את שאומרים והטעם ישתבח. קודם הים שירת את
בברכת  השנויות שבח של לשונות שט"ו כיון דוד', 'ויברך

הים. ומשירת דוד' מ'ויברך נלקחו ישתבח,

טו  וכו':הלכה ברכות שבע שהתפילה טובים וימים בשבתות

פירות. של מברכות להשלים מו צריך (סי' הרב בשו"ע וכתב

של  ברכות ט"ז וכן מוסף, של ברכות שבע נתווספו שבשבת ס"א),

היום. קידוש של ואחת הלילה קידוש של שתיים וכן סעודות, שתי

התפילין  על ברכות שתי גם מהתפילות חוץ נחסרו  שני ומצד

ידי  על וישלים ברכות, י"ג חסר הכל ובסך עינינו', 'יראו וברכת

ברכות  המאה את להשלים יכול פירות לו אין ואם ובשמים. פירות

אמן. ויענה וההפטרה התורה ברכות את לשמוע שמכוון ידי על

טז  לברך :הלכה שאסור ס"דֿה), רטו (סי' הרב בשו"ע כתב

כד  אם גם צריכה, שאינה אבל ברכה ברכות. המאה את להשלים י

בברכות, להוסיף עדיף טפלה, מדין להיפטר יכול השני הפרי אם

לאחר  פירות לאכול עדיף ולכן ברכות, המאה את להשלים כדי

לברך  ויצטרכו הסעודה, תוך מדין ייפטרו שלא כדי המזון, ברכת

ולאחריהם. לפניהם

יז  שלפניה.:הלכה ראשונה מברכה הקדושה כתב ומדלג

יחיד  אור' ש'ביוצר שהקדושה אומרים שיש ס"ג) נט (סי' השו"ע

ממליכים  שהמלאכים דברים סיפור אלא שאינה לפי אומרה,



mipdkקכו zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אּלּו לעיל,ּברכֹות שהובאו התורה וברכות השחר ברכות סדר כל - ְֵָ
הּזמירֹות התהילים וקֹורא סוף עד לדוד' מ'תהלה –ּומבר ְְְִֵֵַָ

שאמר לפניהן ברוך ישתבח.ּולאחריהן- ׁשמע - את וקֹורא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
יוצר לפניהשתיים ּומבר עולם - ואהבת גאל ּולאחריהאור - ְְְֲֵֶֶַָָָָ
הּקדּׁשהישראל, כבוד ּומדּלג 'ברוך ופסוק וכו'' 'קדוש פסוק -] ְְֵַַָֻ

ׁשּלפניה]וכו'' ראׁשֹונה יוצר מּברכה -] שמע קריאת שלפני - ְְִִֶֶָָָָָ
ה  לכך והסיבה קדּׁשהיאאור], אֹומר הּיחיד רק ׁשאין אלא ְִֵֵֶַָָֻ

יׂשראלבציבור. ּגאל חֹותם הברכה ּוכׁשהּוא על החתימה -] ְְִֵֵֶַָָ
שמע] קריאת לתפּלהשלאחר ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד, -מּיד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹֻ

עשרה, שמונה עשרהּומתּפּלל לתפילת ּכמֹושמונה מעּמד ְְְִֵַָֻ
ה"ב)לעילׁשאמרנּו שמונה ּוכׁשּיׁשלים.(פ"ה להתפלל כשיגמור - ְְְִֶֶַַָ

ּפניועשרה על ויּפל אפיים יׁשב, ו ][נפילת כך ּומתחּנן, אחר ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
ו  ראׁשֹו יֹוׁשבשוב מגּביּה והּוא מעט יושב,מתחּנן כשהוא - ְְְְְִִֵֵַַַַֹ

לדוד' 'ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. קמה)ּבדברי (תהילים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
ו  ּכחֹו, ּכפי כךויתחּנן לעסקיו]למעׂשיווילך יּפטראחר -]. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

.ÁÈ'לדוד 'ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה (תהילים ּובתפּלת ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
הּמנחהקמה) ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד ּכ ואחר -מיּׁשב, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ

עשרה, שמונה התפילהּוכׁשּמׁשליםתפילת כשמסיים על - נֹופל ְְִֵֶַַ
ו  ּומתחּנן, כך ּפניו ו אחר ראׁשֹו מעט,שוב מגּביה יתחּנן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
למעׂשיו לעסקיו.|ויּפטר ילך קריאת - קֹורא הערב, ּובתפּלת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּומבר עולם',לפניה שתיים ׁשמע ו'אהבת ערבים' 'המעריב - ְְְֵֶַָָָ
ו'השכיבנו',לאחריהשתיים ּו אמונה' 'אמת ּגאּלה - וסֹומ ְְְֲֵֶַָָֻ

עשרה לתפּלה שמונה מיד מתחיל ישראל גאל שמסיים אחר - ְִִָ
עשרה ּומתּפּלל ּוכׁשּיׁשליםשמונה כשיגמור]מעּמד, יׁשב [- ְְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

משא מעט נושא שהוא כמו היא עליו שהתפילה ייראה שלא כדי ְַ
התחּנן ואם תחנוניםויּפטר. אמר הרי - ערבית ּתפּלת אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָ

יׂשראל, ּגאל אחר הׁשּכיבנּו ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻזה

ל אינּה הברכה ו נחשבת לתפּלה, ּגאּלה ּבין הוא הפסק הטעם ְְְְִִֵֵֵֶָָָֻ
ש  ׁשּתיהןכיון הברכותהרי שתי ארּכה- אחת נחשבות ּכברכה - ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֻ

ארוכה. אחת גאולה כברכת

ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּצּבּור‡. יהודים ּתפּלת עשרה בה שמשתתפים תפילה - ְִִַַ

ּתמיד תמיד,נׁשמעת ה' עלֿידי מתקבלת ּבהן - היּו ואפּלּו ְֲִִִֶַַַָָָ
חטאים חטאים שעושים אנשים מֹואס - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ֲִֵֵַָָָ

רּבים ׁשל מלפניו,ּבתפּלתן ונדחית נמאסת הרבים תפילת אין - ְִִִֶַָָ
הּצּבּור עם עצמֹו לׁשּתף אדם צרי יחד לפיכ להתפלל - ְְְִִִִֵַַַָָָָ

על  רק מתפלל שאינו שנמצא רבים, בלשון ולהתפלל הציבור עם

בתוכם, והוא הציבור כל על אלא ּכל עצמו יחידי יתּפּלל ְְְִִִֵַָֹולא
ּבצּבּור להתּפּלל ׁשּיכֹול שלא זמן בביתו כשמתפלל וגם - ְְְְִִֵֶַַָ

מתפללים, שהציבור זמן באותו אלא יתפלל לא ְָּולעֹולם בעשרה
אדם ההשכמה יׁשּכים בשעת בבוקר ילך בערב ויעריב- ילך - ְְֲִִַַָָ

הּכנסת ביחידות,להתפלל,לבית כשמתפלל ׁשאין מפני גם ְְֵֵֶֶֶַ
עת ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל תמיד ּתפּלתֹו מתקבלת היא אין - ְְְִִֵֶַַָָָָ

ה' ּבית כשמתפלל אּלאעלֿידי לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ּבבית ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבעירֹו בבית הּכנסת להתפלל כדי אחרת לעיר ללכת צריך שאינו - ְְִֶֶַ

להתּפּללכנסת, לתֹוכּה נכנס בבית ואינֹו שלא מתפלל אלא ְְְְְִִֵֵַָָ
רע'כנסת, 'ׁשכן א)[בגמראנקרא ח, הפסוק (ברכות את דרשו ְִֵַָָ

יד) יב, אלו (ירמיהו על ה' אומר שכך שכוונתו, הרעים' שכני 'כל

בו]. להתפלל באים ואינם בעירם כנסת בית שיש

הּכנסת·. לבית לרּוץ ג)ׁשּנאמרלהתפלל,ּומצוה ו, (הושע ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
ה' את לדעת נרּדפה לעבדו].ונדעה נרוץ ואז ה' את נדע -] ְְְְִֵֶַַָָָ
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בציבור, אלא נאמרת ואינה מדלגה שיחיד אומרים ויש ומקדשים,
כקורא  וטעמים בניגון יאמרה שיחיד ולהיזהר לדבריהם לחוש ויש
הראשונה  כסברא נתפשט שהמנהג כתב (שם) והרמ"א בתורה.

אותה  אומר לתפילה..ויחיד גאולה (סי'שיסמוך ברורה במשנה
קלה  בשהייה אפילו לכתחילה להיזהר שיש כתב סק"ב) .קיא

פניו. על על נופל להטות שנהגו ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב
יטה  בשמאלו תפילין לו שיש שבשחרית כתב והרמ"א שמאל, יד
יטה  תפילין, לו כשאין או ובמנחה התפילין, כבוד משום ימין על

שמאלו. הפנים על לכסות שנוהגים ס"א), (שם הרב בשו"ע כתב
גוף  הן והפנים שהיד כיון ביד, שמכסה מה מספיק ולא בבגד

לכיסוי  נחשב זה ואין בדברי .אחד יושב והוא וכו' ומגביה
לומר תחנונים. פשוט שמנהג ס"ב), (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו''. נעשה מה נדע לא 'ואנחנו

יח  לתפילה.:הלכה גאולה ס"ב),וסומך רלו (סי' השו"ע וכתב
בין  להפסיק אין עינינו', ו'יראו פסוקים י"ח לומר הנוהגים שגם
'ראש  ציבור השליח שמכריז שמה כתב, ועוד לתפילה. עינינו' 'יראו
כיון  הפסק, נחשב לא ויבא'] 'יעלה שיאמרו לציבור [להזכיר חודש'
מי  את חובה ידי ולהוציא 'ברכו' לומר יכול וכן התפילה, צורך שזה

הפסק. נחשב זה ואין שמע, שלא

א  בציבור.:הלכה להתפלל שיכול זמן כל יחידי יתפלל ולא
לבית  לבוא יכול ואינו אנוס הוא שאם ס"י) צ (סי' בשו"ע וכתב

להת  שיכוון הציבור], עם [ולהתפלל שהציבור הכנסת בשעה פלל
שתש  כגון זהו ש'אנוס' הוסיף ס"י) (שם הרב ובשו"ע מתפללים.
מנין  לאסוף לו אפשר שאי באופן ומדובר חולה, שאינו אף כוחו

שם  שהוא למקום לבית .עשרה ויעריב אדם ישכים ולעולם
בשעה הכנסת. התפלל ולא נאנס שאם ס"ט) צ (סי' בשו"ע וכתב

יתפלל  כן פי על אף ביחידות, מתפלל והוא הציבור שהתפללו
תלמיד  הוא שאם לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב הכנסת. בבית
אחר  להתפלל הכנסת לבית כשיבוא ה' חילול חשש ויש חכם

בביתו  שיתפלל פשוט הציבור, בית .תפילת לו שיש מי וכל
רע  שכן נקרא להתפלל לתוכה נכנס ואינו בעירו .הכנסת

שאפילו  האחרונים בשם הוסיף לח) ס"ק צ (סי' ברורה ובמשנה
בא  לא אם רע שכן נקרא הריהו עשרה, מנין הכנסת בבית אין אם

בזה. הסתפק מגדים שבפרי הביא אמנם שם. להתפלל

ב  הכנסת :הלכה לבית לרוץ צ ומצוה  (סי' השו"ע וכתב .
גסה  פסיעה לפסוע בה שאסור בשבת אפילו כן שיעשה סי"ב)
ובשו"ע  בשבת]. ההילוך אופן אודות ס "א) שא (סי' בשו"ע [עיין
וכתב  מצוה. דבר לכל לרוץ מצוה שיש הוסיף, סי"ג) צ (סי' הרב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּכנסת מּבית התפילה,ּוכׁשּיצא ּגּסה אחרי ּפסיעה יפסיע אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
גדולה] עליו,[- קשה הכנסת בית שעיכוב בעצמו שמראה ֶָאּלא לפי

מעט מעט בידו,יל שהיה טוב דבר שמניח שמצטער כאדם ְְֵֵַַ
יּכנס הּכנסת, לבית הכנסתּוכׁשּיּכנס בית ׁשני לתוך ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

[שאם ּפתחים טפחים שמונה שהוא פתחים שני של רוחב שיעור - ְִָ
הכנסת  בבית שמתעכב מה עליו שקשה נראה לפתח סמוך מתפלל

במהירות] לצאת מזומן שיהיה זה מקום לו בחר ּכולכן ְַַָואחר
לקּים בפסוק מה יתּפּלל, לד)שנאמר ח, מזּוזת (משלי 'לׁשמר ְְְְִִֵֵַַֹֹ

יש ּפתחי' שניים, רבים ומיעוט רבים, בלשון 'פתחי' שנאמר וממה , ְָָ
פתחים. שני של שיעור שצריך ללמוד

הּכנסת‚. מּבית ּגדֹול הּמדרׁש ללימוד ּבית המיוחד מקום - ְְִִֵֵֶֶַַָָ
הכנסת, מבית חשוב ׁשהיה התורה ּפי על אף ּגדֹולים, ְֲִִִֶַַַָָָוחכמים

אּלא  ׁשם מתּפּללין היּו לא הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהם
ּבּתֹורה, ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו גדול ּבמקֹום המדרש שבית משום ְְִֶַָָָ

הכנסת, ובלבד והּואמבית צּבּור- ּתפּלת ׁשם -ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַָ
מתפללים. בעשרה

מתּפּלל„. אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא שמונה וכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
רםעשרה  שלא ּבקֹול מי כל את חובה ידי ומוציא ציבור, כשליח ְָ

להתפלל, יודע ואיננו ׁשֹומעין התפלל ואומרים והּכל תפילתו את ְְִַֹ
מעׂשרהאמן. ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין יהיה ּגדֹוליםזכרים ואין [ולא ְְְֲִִֵֵֵָָָ

קטן] מהם חֹוריןאחד עבד,ּובני מהם אחד יהיה ולא ּוׁשליח - ְְִִֵַ
להיות צּבּור מהןיכול העשרה.אחד ממנין היּו- ואפּלּו ֲִִֵֶֶַָָ

המנין מקצתן ש של חֹובתן,אנשים ידי ויצאּו התּפּללּו ּכבר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
ּבהן ציבור,עׂשרהמנין מׁשלימין השליח ובלבד והּוא לתפילת - ְְֲִִֶַָָָ

העׂשרה רב שישה ׁשּיהיּו ש - התּפּללּו,אנשים יצאו לא ולא ְְְֲִִֶַָָָֹֹ
שחוזר  ציבור שליח תפילת שמעו שלא אלא שהתפללו או חובתם, ידי

לפחות  עבור אלא התפילה את חוזר ציבור השליח שאין התפילה, את

אנשים. קדּׁשה שישה אֹומרין אין את וכן חוזר ציבור כששליח ְְְִֵֵָֻ
ו התפילה, ּבּתֹורה קֹוראין ּולאחריה,לא ולא לפניה מבר ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּב אּלא ּבּנביא, מפטירין עׂשרה.מנין ולא ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ
ׁשמע‰. ּברכֹות מבר אחד יהיה לא אור'וכן 'יוצר ברכות - ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

עולם' ׁשֹומעיןו'אהבת 'אמן'אותו והּכל אחריו [ואלו ועֹונין ְְְֲִִֵַַָָֹ
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אבל  הכנסת, בית פתח עד אלא לרוץ לו אין מקום שמכל עוד,
וביראה. באימה ילך עצמו הכנסת (שם בבית ברורה ובמשנה

הכנסת, לבית סמוך כשבא תהיה הריצה שעיקר הביא, סק"מ)
הכנסת, לבית מהר להגיע שרוצה משום שרץ הדבר ניכר ששם
כשעודו  גם הדבר ניכר בידו ותפילין טלית עם שהולך ובשחרית

ירוץ  לא גויים ברחוב מקום ומכל הכנסת, מבית וכשיצא .רחוק
גסה  פסיעה יפסיע אל הכנסת צ מבית (סי' הרב בשו"ע וכתב .

מצוה  לחזור, עלֿמנת יוצא אם אך לעסקיו, כשהולך זה כל סי"ג),
המדרש  לבית הכנסת מבית יוצא אם וכן מהר. לחזור כדי לרוץ

לרוץ  מצוה תורה, שיעור .ללמוד ייכנס הכנסת לבית וכשייכנס
יתפלל. כך ואחר פתחים ס"כ)שני צ סי' (או"ח השו"ע וכתב

ייכנס  טפחים שמונה דהיינו פתחים שני שיעור מפרשים שיש
היא לפנים, הכנסת בית שישיבת שנראה הפתח אצל יתפלל שלא

יכול  הפתח ליד מיוחד מקום לו יש אם זה ולפי עליו, טורח
יכול  ואינו לחוץ שמביט מפני שהטעם מפרשים ויש שם. להתפלל
שם] שהוא [המקום הרבים לרשות פתוח אינו אם זה ולפי לכוון,
מיד  להתפלל ימהר שלא מפרשים ויש שם. להתפלל מותר
שיעור  הילוך כדי [ֿישהה פתחים שני שיעור ישהה אלא כשנכנס
לכל  לחוש ונכון סי"ט)]. צ (סי' הרב שו"ע טפחים. שמונה

הוא הפירושים. שהפירוש אומרים שיש הוסיף (שם) הרב ובשו"ע
ולכן  להתפלל, ושם דלתות משתי לפנים להכנס צריך שהמתפלל
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית לפני אכסדרה לעשות נהגו
בעזרה  להתפלל שלא לכתחילה להדר טוב שלכן הוסיף סא)

הכנסת. בבית אלא הכנסת, בית שלפני

ג  שיתפלל :הלכה והוא וכו', הכנסת מבית גדול המדרש בית
ציבור. תפילת שמדובר שם הוסיף סי"ח) צ סי' (או"ח והשו"ע

בלא  שאפילו אומרים שיש כתב והרמ"א קבוע. מדרש  בבית
שתורתו  מי ודווקא לו, הקבוע המדרש בבית להתפלל עדיף עשרה
שאפילו  הרמ"א והוסיף דבר. לשום מתורתו מתבטל ואינו אומנתו
ממנו  הארץ עמי ילמדו שלא כן לעשות עצמו ירגיל לא בזה

הכנסת. מבית ובמשנה ויתבטלו סי"ז) (שם הרב בשו"ע וראה
נוספים. דינים פרטי שכתבו נו) ס"ק (שם ברורה

ד  גדולים.:הלכה מעשרה בפחות כן עושין (סי'ואין בשו"ע
אנשים  בתשעה שבקדושה דבר לומר מתירים שיש כתב ס"ד) נה
ולא  מתפללים, למי ויודע שש מבן יותר שהוא קטן של וצירוף
לצרפו  להקל נוהגים שיש כתב, (שם) והרמ"א דבריהם. נראים
בנוהגים  למחות שאין כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע הדחק. בשעת
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה זה]. בענין פרטים בדבריו [וראה להקל
אפילו  קטן שום לצרף שאין אחרונים, הרבה בשם הביא כד)

שנים. י"ג לו שיושלם עד הדחק ס"ה),בשעת נה (סי' הרמ"א כתב
שהגיע  כל אלא לא, או שערות שתי הביא האם לדקדק צריך שאין
(שם  הרב שו"ע אחד. ויום שנה י"ג בן [דהיינו שנותיו לכלל
הוא  הסתם שמן ואומרים זה לענין כגדול אותו מחזיקים ס"ו)],
על  שסומכים שהטעם הוסיף הרב ובשו"ע שערות. שתי הביא

מפנ  הסוברים החזקה, לדעת [ואפילו סופרים מדברי שהתפילה י
התורה. מן אינו עשרה צירוף פנים כל על התורה, מן שהיא

לא)] ס"ק (שם כה),.משנ"ב ס"ק נג (סי' ברורה במשנה וכתב
בתפילתו, חובה ידי אחרים להוציא ובא ציבור שליח הוא שאם
ידי  אחרים להוציא לו אסור התורה, מן שתפילה הרמב"ם לדעת

שערות  שתי שהביא בוודאי שיידעו עד (סי'.חובה השו"ע כתב
ואינו  ישן, שהוא או להתפלל, מהעשרה אחד התחיל שאם ס"ו), נה
וכתב  עמהם. מצטרף הריהו שבקדושה, לדברים לענות יכול
יכולים  שאינם ד' או ג' או ב' שאפילו ס"ז) (שם הרב בשו"ע
מעכבת. המיעוט עניית אין אמן, שעונים הרוב נשאר אם לענות,
תלוי  בי' שבקדושה דבר אמירת 'שאין - לכך הטעם את וביאר
כל  על ישראל', בני בתוך 'ונקדשתי שנאמר שם, שיהיו רק בענייתן
דבר  לומר ויכולים עליהם, שורה שכינה קדושה בני שהם עשרה
תשעה  צריך הש"ץ חזרת שלגבי בדבריו עוד [וראה שבקדושה'.

אחריו] אמן שעונים הביא .אנשים לב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
ודאי  ישן, שהוא אדם שלגבי והכריע מאחד, ביותר מחמירים שיש
הרבה  שיש משום הדחק, במקום ואפילו מאחד יותר לצרף אין

למנין. לצרפו שאין בישן המחמירים פוסקים

ה  אלא :הלכה וכו' שמע ברכות מברך אחד יהא לא וכן
מוציא בעשרה. הציבור ששליח הוסיף, ס"ד) נט (סי' והרמ"א



קכז mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

אּלּו לעיל,ּברכֹות שהובאו התורה וברכות השחר ברכות סדר כל - ְֵָ
הּזמירֹות התהילים וקֹורא סוף עד לדוד' מ'תהלה –ּומבר ְְְִֵֵַָ

שאמר לפניהן ברוך ישתבח.ּולאחריהן- ׁשמע - את וקֹורא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַ
יוצר לפניהשתיים ּומבר עולם - ואהבת גאל ּולאחריהאור - ְְְֲֵֶֶַָָָָ
הּקדּׁשהישראל, כבוד ּומדּלג 'ברוך ופסוק וכו'' 'קדוש פסוק -] ְְֵַַָֻ

ׁשּלפניה]וכו'' ראׁשֹונה יוצר מּברכה -] שמע קריאת שלפני - ְְִִֶֶָָָָָ
ה  לכך והסיבה קדּׁשהיאאור], אֹומר הּיחיד רק ׁשאין אלא ְִֵֵֶַָָֻ

יׂשראלבציבור. ּגאל חֹותם הברכה ּוכׁשהּוא על החתימה -] ְְִֵֵֶַָָ
שמע] קריאת לתפּלהשלאחר ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד, -מּיד ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹֻ

עשרה, שמונה עשרהּומתּפּלל לתפילת ּכמֹושמונה מעּמד ְְְִֵַָֻ
ה"ב)לעילׁשאמרנּו שמונה ּוכׁשּיׁשלים.(פ"ה להתפלל כשיגמור - ְְְִֶֶַַָ

ּפניועשרה על ויּפל אפיים יׁשב, ו ][נפילת כך ּומתחּנן, אחר ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
ו  ראׁשֹו יֹוׁשבשוב מגּביּה והּוא מעט יושב,מתחּנן כשהוא - ְְְְְִִֵֵַַַַֹ

לדוד' 'ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. קמה)ּבדברי (תהילים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
ו  ּכחֹו, ּכפי כךויתחּנן לעסקיו]למעׂשיווילך יּפטראחר -]. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

.ÁÈ'לדוד 'ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה (תהילים ּובתפּלת ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
הּמנחהקמה) ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד ּכ ואחר -מיּׁשב, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ

עשרה, שמונה התפילהּוכׁשּמׁשליםתפילת כשמסיים על - נֹופל ְְִֵֶַַ
ו  ּומתחּנן, כך ּפניו ו אחר ראׁשֹו מעט,שוב מגּביה יתחּנן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
למעׂשיו לעסקיו.|ויּפטר ילך קריאת - קֹורא הערב, ּובתפּלת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּומבר עולם',לפניה שתיים ׁשמע ו'אהבת ערבים' 'המעריב - ְְְֵֶַָָָ
ו'השכיבנו',לאחריהשתיים ּו אמונה' 'אמת ּגאּלה - וסֹומ ְְְֲֵֶַָָֻ

עשרה לתפּלה שמונה מיד מתחיל ישראל גאל שמסיים אחר - ְִִָ
עשרה ּומתּפּלל ּוכׁשּיׁשליםשמונה כשיגמור]מעּמד, יׁשב [- ְְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

משא מעט נושא שהוא כמו היא עליו שהתפילה ייראה שלא כדי ְַ
התחּנן ואם תחנוניםויּפטר. אמר הרי - ערבית ּתפּלת אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָ

יׂשראל, ּגאל אחר הׁשּכיבנּו ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻזה

ל אינּה הברכה ו נחשבת לתפּלה, ּגאּלה ּבין הוא הפסק הטעם ְְְְִִֵֵֵֶָָָֻ
ש  ׁשּתיהןכיון הברכותהרי שתי ארּכה- אחת נחשבות ּכברכה - ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֻ

ארוכה. אחת גאולה כברכת

ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
הּצּבּור‡. יהודים ּתפּלת עשרה בה שמשתתפים תפילה - ְִִַַ

ּתמיד תמיד,נׁשמעת ה' עלֿידי מתקבלת ּבהן - היּו ואפּלּו ְֲִִִֶַַַָָָ
חטאים חטאים שעושים אנשים מֹואס - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין ֲִֵֵַָָָ

רּבים ׁשל מלפניו,ּבתפּלתן ונדחית נמאסת הרבים תפילת אין - ְִִִֶַָָ
הּצּבּור עם עצמֹו לׁשּתף אדם צרי יחד לפיכ להתפלל - ְְְִִִִֵַַַָָָָ

על  רק מתפלל שאינו שנמצא רבים, בלשון ולהתפלל הציבור עם

בתוכם, והוא הציבור כל על אלא ּכל עצמו יחידי יתּפּלל ְְְִִִֵַָֹולא
ּבצּבּור להתּפּלל ׁשּיכֹול שלא זמן בביתו כשמתפלל וגם - ְְְְִִֵֶַַָ

מתפללים, שהציבור זמן באותו אלא יתפלל לא ְָּולעֹולם בעשרה
אדם ההשכמה יׁשּכים בשעת בבוקר ילך בערב ויעריב- ילך - ְְֲִִַַָָ

הּכנסת ביחידות,להתפלל,לבית כשמתפלל ׁשאין מפני גם ְְֵֵֶֶֶַ
עת ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל תמיד ּתפּלתֹו מתקבלת היא אין - ְְְִִֵֶַַָָָָ

ה' ּבית כשמתפלל אּלאעלֿידי לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ּבבית ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבעירֹו בבית הּכנסת להתפלל כדי אחרת לעיר ללכת צריך שאינו - ְְִֶֶַ

להתּפּללכנסת, לתֹוכּה נכנס בבית ואינֹו שלא מתפלל אלא ְְְְְִִֵֵַָָ
רע'כנסת, 'ׁשכן א)[בגמראנקרא ח, הפסוק (ברכות את דרשו ְִֵַָָ

יד) יב, אלו (ירמיהו על ה' אומר שכך שכוונתו, הרעים' שכני 'כל

בו]. להתפלל באים ואינם בעירם כנסת בית שיש

הּכנסת·. לבית לרּוץ ג)ׁשּנאמרלהתפלל,ּומצוה ו, (הושע ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
ה' את לדעת נרּדפה לעבדו].ונדעה נרוץ ואז ה' את נדע -] ְְְְִֵֶַַָָָ
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בציבור, אלא נאמרת ואינה מדלגה שיחיד אומרים ויש ומקדשים,
כקורא  וטעמים בניגון יאמרה שיחיד ולהיזהר לדבריהם לחוש ויש
הראשונה  כסברא נתפשט שהמנהג כתב (שם) והרמ"א בתורה.

אותה  אומר לתפילה..ויחיד גאולה (סי'שיסמוך ברורה במשנה
קלה  בשהייה אפילו לכתחילה להיזהר שיש כתב סק"ב) .קיא

פניו. על על נופל להטות שנהגו ס"א) קלא (סי' השו"ע וכתב
יטה  בשמאלו תפילין לו שיש שבשחרית כתב והרמ"א שמאל, יד
יטה  תפילין, לו כשאין או ובמנחה התפילין, כבוד משום ימין על

שמאלו. הפנים על לכסות שנוהגים ס"א), (שם הרב בשו"ע כתב
גוף  הן והפנים שהיד כיון ביד, שמכסה מה מספיק ולא בבגד

לכיסוי  נחשב זה ואין בדברי .אחד יושב והוא וכו' ומגביה
לומר תחנונים. פשוט שמנהג ס"ב), (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו''. נעשה מה נדע לא 'ואנחנו

יח  לתפילה.:הלכה גאולה ס"ב),וסומך רלו (סי' השו"ע וכתב
בין  להפסיק אין עינינו', ו'יראו פסוקים י"ח לומר הנוהגים שגם
'ראש  ציבור השליח שמכריז שמה כתב, ועוד לתפילה. עינינו' 'יראו
כיון  הפסק, נחשב לא ויבא'] 'יעלה שיאמרו לציבור [להזכיר חודש'
מי  את חובה ידי ולהוציא 'ברכו' לומר יכול וכן התפילה, צורך שזה

הפסק. נחשב זה ואין שמע, שלא

א  בציבור.:הלכה להתפלל שיכול זמן כל יחידי יתפלל ולא
לבית  לבוא יכול ואינו אנוס הוא שאם ס"י) צ (סי' בשו"ע וכתב

להת  שיכוון הציבור], עם [ולהתפלל שהציבור הכנסת בשעה פלל
שתש  כגון זהו ש'אנוס' הוסיף ס"י) (שם הרב ובשו"ע מתפללים.
מנין  לאסוף לו אפשר שאי באופן ומדובר חולה, שאינו אף כוחו

שם  שהוא למקום לבית .עשרה ויעריב אדם ישכים ולעולם
בשעה הכנסת. התפלל ולא נאנס שאם ס"ט) צ (סי' בשו"ע וכתב

יתפלל  כן פי על אף ביחידות, מתפלל והוא הציבור שהתפללו
תלמיד  הוא שאם לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב הכנסת. בבית
אחר  להתפלל הכנסת לבית כשיבוא ה' חילול חשש ויש חכם

בביתו  שיתפלל פשוט הציבור, בית .תפילת לו שיש מי וכל
רע  שכן נקרא להתפלל לתוכה נכנס ואינו בעירו .הכנסת

שאפילו  האחרונים בשם הוסיף לח) ס"ק צ (סי' ברורה ובמשנה
בא  לא אם רע שכן נקרא הריהו עשרה, מנין הכנסת בבית אין אם

בזה. הסתפק מגדים שבפרי הביא אמנם שם. להתפלל

ב  הכנסת :הלכה לבית לרוץ צ ומצוה  (סי' השו"ע וכתב .
גסה  פסיעה לפסוע בה שאסור בשבת אפילו כן שיעשה סי"ב)
ובשו"ע  בשבת]. ההילוך אופן אודות ס "א) שא (סי' בשו"ע [עיין
וכתב  מצוה. דבר לכל לרוץ מצוה שיש הוסיף, סי"ג) צ (סי' הרב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּכנסת מּבית התפילה,ּוכׁשּיצא ּגּסה אחרי ּפסיעה יפסיע אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
גדולה] עליו,[- קשה הכנסת בית שעיכוב בעצמו שמראה ֶָאּלא לפי

מעט מעט בידו,יל שהיה טוב דבר שמניח שמצטער כאדם ְְֵֵַַ
יּכנס הּכנסת, לבית הכנסתּוכׁשּיּכנס בית ׁשני לתוך ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

[שאם ּפתחים טפחים שמונה שהוא פתחים שני של רוחב שיעור - ְִָ
הכנסת  בבית שמתעכב מה עליו שקשה נראה לפתח סמוך מתפלל

במהירות] לצאת מזומן שיהיה זה מקום לו בחר ּכולכן ְַַָואחר
לקּים בפסוק מה יתּפּלל, לד)שנאמר ח, מזּוזת (משלי 'לׁשמר ְְְְִִֵֵַַֹֹ

יש ּפתחי' שניים, רבים ומיעוט רבים, בלשון 'פתחי' שנאמר וממה , ְָָ
פתחים. שני של שיעור שצריך ללמוד

הּכנסת‚. מּבית ּגדֹול הּמדרׁש ללימוד ּבית המיוחד מקום - ְְִִֵֵֶֶַַָָ
הכנסת, מבית חשוב ׁשהיה התורה ּפי על אף ּגדֹולים, ְֲִִִֶַַַָָָוחכמים

אּלא  ׁשם מתּפּללין היּו לא הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלהם
ּבּתֹורה, ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו גדול ּבמקֹום המדרש שבית משום ְְִֶַָָָ

הכנסת, ובלבד והּואמבית צּבּור- ּתפּלת ׁשם -ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַָ
מתפללים. בעשרה

מתּפּלל„. אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא שמונה וכיצד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
רםעשרה  שלא ּבקֹול מי כל את חובה ידי ומוציא ציבור, כשליח ְָ

להתפלל, יודע ואיננו ׁשֹומעין התפלל ואומרים והּכל תפילתו את ְְִַֹ
מעׂשרהאמן. ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין יהיה ּגדֹוליםזכרים ואין [ולא ְְְֲִִֵֵֵָָָ

קטן] מהם חֹוריןאחד עבד,ּובני מהם אחד יהיה ולא ּוׁשליח - ְְִִֵַ
להיות צּבּור מהןיכול העשרה.אחד ממנין היּו- ואפּלּו ֲִִֵֶֶַָָ

המנין מקצתן ש של חֹובתן,אנשים ידי ויצאּו התּפּללּו ּכבר ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
ּבהן ציבור,עׂשרהמנין מׁשלימין השליח ובלבד והּוא לתפילת - ְְֲִִֶַָָָ

העׂשרה רב שישה ׁשּיהיּו ש - התּפּללּו,אנשים יצאו לא ולא ְְְֲִִֶַָָָֹֹ
שחוזר  ציבור שליח תפילת שמעו שלא אלא שהתפללו או חובתם, ידי

לפחות  עבור אלא התפילה את חוזר ציבור השליח שאין התפילה, את

אנשים. קדּׁשה שישה אֹומרין אין את וכן חוזר ציבור כששליח ְְְִֵֵָֻ
ו התפילה, ּבּתֹורה קֹוראין ּולאחריה,לא ולא לפניה מבר ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּב אּלא ּבּנביא, מפטירין עׂשרה.מנין ולא ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ
ׁשמע‰. ּברכֹות מבר אחד יהיה לא אור'וכן 'יוצר ברכות - ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

עולם' ׁשֹומעיןו'אהבת 'אמן'אותו והּכל אחריו [ואלו ועֹונין ְְְֲִִֵַַָָֹ
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אבל  הכנסת, בית פתח עד אלא לרוץ לו אין מקום שמכל עוד,
וביראה. באימה ילך עצמו הכנסת (שם בבית ברורה ובמשנה

הכנסת, לבית סמוך כשבא תהיה הריצה שעיקר הביא, סק"מ)
הכנסת, לבית מהר להגיע שרוצה משום שרץ הדבר ניכר ששם
כשעודו  גם הדבר ניכר בידו ותפילין טלית עם שהולך ובשחרית

ירוץ  לא גויים ברחוב מקום ומכל הכנסת, מבית וכשיצא .רחוק
גסה  פסיעה יפסיע אל הכנסת צ מבית (סי' הרב בשו"ע וכתב .

מצוה  לחזור, עלֿמנת יוצא אם אך לעסקיו, כשהולך זה כל סי"ג),
המדרש  לבית הכנסת מבית יוצא אם וכן מהר. לחזור כדי לרוץ

לרוץ  מצוה תורה, שיעור .ללמוד ייכנס הכנסת לבית וכשייכנס
יתפלל. כך ואחר פתחים ס"כ)שני צ סי' (או"ח השו"ע וכתב

ייכנס  טפחים שמונה דהיינו פתחים שני שיעור מפרשים שיש
היא לפנים, הכנסת בית שישיבת שנראה הפתח אצל יתפלל שלא

יכול  הפתח ליד מיוחד מקום לו יש אם זה ולפי עליו, טורח
יכול  ואינו לחוץ שמביט מפני שהטעם מפרשים ויש שם. להתפלל
שם] שהוא [המקום הרבים לרשות פתוח אינו אם זה ולפי לכוון,
מיד  להתפלל ימהר שלא מפרשים ויש שם. להתפלל מותר
שיעור  הילוך כדי [ֿישהה פתחים שני שיעור ישהה אלא כשנכנס
לכל  לחוש ונכון סי"ט)]. צ (סי' הרב שו"ע טפחים. שמונה

הוא הפירושים. שהפירוש אומרים שיש הוסיף (שם) הרב ובשו"ע
ולכן  להתפלל, ושם דלתות משתי לפנים להכנס צריך שהמתפלל
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית לפני אכסדרה לעשות נהגו
בעזרה  להתפלל שלא לכתחילה להדר טוב שלכן הוסיף סא)

הכנסת. בבית אלא הכנסת, בית שלפני

ג  שיתפלל :הלכה והוא וכו', הכנסת מבית גדול המדרש בית
ציבור. תפילת שמדובר שם הוסיף סי"ח) צ סי' (או"ח והשו"ע

בלא  שאפילו אומרים שיש כתב והרמ"א קבוע. מדרש  בבית
שתורתו  מי ודווקא לו, הקבוע המדרש בבית להתפלל עדיף עשרה
שאפילו  הרמ"א והוסיף דבר. לשום מתורתו מתבטל ואינו אומנתו
ממנו  הארץ עמי ילמדו שלא כן לעשות עצמו ירגיל לא בזה

הכנסת. מבית ובמשנה ויתבטלו סי"ז) (שם הרב בשו"ע וראה
נוספים. דינים פרטי שכתבו נו) ס"ק (שם ברורה

ד  גדולים.:הלכה מעשרה בפחות כן עושין (סי'ואין בשו"ע
אנשים  בתשעה שבקדושה דבר לומר מתירים שיש כתב ס"ד) נה
ולא  מתפללים, למי ויודע שש מבן יותר שהוא קטן של וצירוף
לצרפו  להקל נוהגים שיש כתב, (שם) והרמ"א דבריהם. נראים
בנוהגים  למחות שאין כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע הדחק. בשעת
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה זה]. בענין פרטים בדבריו [וראה להקל
אפילו  קטן שום לצרף שאין אחרונים, הרבה בשם הביא כד)

שנים. י"ג לו שיושלם עד הדחק ס"ה),בשעת נה (סי' הרמ"א כתב
שהגיע  כל אלא לא, או שערות שתי הביא האם לדקדק צריך שאין
(שם  הרב שו"ע אחד. ויום שנה י"ג בן [דהיינו שנותיו לכלל
הוא  הסתם שמן ואומרים זה לענין כגדול אותו מחזיקים ס"ו)],
על  שסומכים שהטעם הוסיף הרב ובשו"ע שערות. שתי הביא

מפנ  הסוברים החזקה, לדעת [ואפילו סופרים מדברי שהתפילה י
התורה. מן אינו עשרה צירוף פנים כל על התורה, מן שהיא

לא)] ס"ק (שם כה),.משנ"ב ס"ק נג (סי' ברורה במשנה וכתב
בתפילתו, חובה ידי אחרים להוציא ובא ציבור שליח הוא שאם
ידי  אחרים להוציא לו אסור התורה, מן שתפילה הרמב"ם לדעת

שערות  שתי שהביא בוודאי שיידעו עד (סי'.חובה השו"ע כתב
ואינו  ישן, שהוא או להתפלל, מהעשרה אחד התחיל שאם ס"ו), נה
וכתב  עמהם. מצטרף הריהו שבקדושה, לדברים לענות יכול
יכולים  שאינם ד' או ג' או ב' שאפילו ס"ז) (שם הרב בשו"ע
מעכבת. המיעוט עניית אין אמן, שעונים הרוב נשאר אם לענות,
תלוי  בי' שבקדושה דבר אמירת 'שאין - לכך הטעם את וביאר
כל  על ישראל', בני בתוך 'ונקדשתי שנאמר שם, שיהיו רק בענייתן
דבר  לומר ויכולים עליהם, שורה שכינה קדושה בני שהם עשרה
תשעה  צריך הש"ץ חזרת שלגבי בדבריו עוד [וראה שבקדושה'.

אחריו] אמן שעונים הביא .אנשים לב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
ודאי  ישן, שהוא אדם שלגבי והכריע מאחד, ביותר מחמירים שיש
הרבה  שיש משום הדחק, במקום ואפילו מאחד יותר לצרף אין

למנין. לצרפו שאין בישן המחמירים פוסקים

ה  אלא :הלכה וכו' שמע ברכות מברך אחד יהא לא וכן
מוציא בעשרה. הציבור ששליח הוסיף, ס"ד) נט (סי' והרמ"א
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ידי  האמן בעניית יוצאים שמע, קריאת ברכות לברך יודעים שאינם

הברכות], ּבחובת מועילה עׂשרהמנין אּלא אמן עניית שאין [משום ְֲֶָָָ
הברכה  כשאומר אלא שמע קריאת בברכות השומעים את לפטור

ׁשמע'.בעשרה], על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא אֹומרין וזה ואין ְְְְְִִֵֵֶַַַָ
ּב אּלא ּכּפיהן מנין קּדיׁש את נֹוׂשאין הּכהנים ואין עׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

כהנים'ומברכים  ּב'ברכת הּמנין.מנין אּלא מן והּכהנים עׂשרה, ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ
הוא, 'עשרה' למנין הּנקראין והטעם הן מּיׂשראל עׂשרה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּכל

ׁשּנאמר הארץ'עדה', דיבת מוציאי המרגלים יד,אודות (במדבר ֱֵֶֶַָ
והיּוכז) וכּו'', הּזאת הרעה לעדה מתי האנשים 'עד אותם ְְֵַַַָָָָָָָֹ

יצאּו ׁשהרי בתורה עׂשרה, האמורים המרגלים שניםֿעשר מכלל ְֲֲֵֶָָָ
נון יהֹוׁשע יפונה,וכלבבן הוציאו בן ולא הארץ בשבח שסיפרו ְְֵַָֻ

הם  'עדה' המכונים הדיבה מוציאי שהמרגלים ונמצא דיבה, עליה

עשרה.

.Âׁשּבקדּׁשה ּדבר 'קדושה'וכל ואמירת ציבור שליח [-תפילת ְְִֶָָָָֻ
עדהוקדיש] ּבתֹו אּלא יהא יותר לא [או אנשים עשרה -[ ְְֵֵֶָָֹ

ׁשּנאמר לב)מּיׂשראל, כב, ּבני (ויקרא ּבתֹו 'ונקּדׁשּתי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָ
חכמיםיׂשראל', ב)ודרשו כג, דבר (מגילה אמירת בענין נאמר , ְִֵָ

קורח  מחלוקת בענין ונאמר ישראל', בני ב'תוך' 'ונקדשתי שבקדושה

כא) טז, שווה,(במדבר בגזירה ולמדים הזאת', העדה מ'תוך' 'הבדלו

בענין  האמור 'תוך' אף 'עדה', תוך הוא שם האמור ש'תוך' שכשם

הם  מישראל אנשים ועשרה 'עדה', תוך הוא שבקדושה דבר אמירת

לעיל שנתבאר כמו 'עדה', הקודמת)הנקראים אּלּו.(בהלכה ְֵָוכל
לעילהּדברים  שנמנו עשרה במנין רק הנעשות המצוות (הלכה - ְִַָ

ּפי ,דֿה) על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָאם
רּׁשאין הּׁשאר ללכת,ׁשאינן אותן יגמרּו את עשרה רוב שהם ְְְִִֵֶַַָָָ

עשרה. מנין המקום באותו אין שכבר אף המצוות

.Êלהיֹות ּוׁשליח מנין וצרי אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֻ
להיות צּבּור הציבורעּמהןצריך עם אחד.- קטּנה ּבמקֹום חצר ְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּגדֹולה לחצר ּבמלאּה וחצר ׁשּנפרצה קטנה חצר  כלומר, - ְְְְְִִֵֶָָָָֹ
בין  שמבדיל הקיר כל ונפל לזו, זו וסמוכות קירות המוקפות גדולה

לגדולה  הקטנה החצר כל נפרצה ובכך לגדולה הקטנה החצר

אליה 1)והתחברה מס' ציור להלן ּתׁשעה,(ראה חצר ּבאנשים והיּו ְְִַָָ
ּבּקטּנה,ה  ויחיד הם ּגדֹולה אפילו מצטרפין הרי עשרה למנין ְְְְְִִִַַָָָָ

החצר  אחר נמשכת הקטנה שהחצר מפני מקומות, בשני שהם

שרוב  ומאחר הגדולה, החצר עם אחד כבית נחשבת והיא הגדולה,

שהוא  'יחיד' על לומר ואפשר בקטנה, והיחיד בגדולה נמצא הציבור

מצטרפים. הם הרי הרוב, אחר אם נגרר נמצאים אנשים ּתׁשעהאבל ְִָ
מצטרפיןה חצר ּב אין ּבּגדֹולה, ויחיד עשרה,קטּנה והגם למנין ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

על  לומר אפשר אי אך הגדולה, אחר נמשכת הקטנה שבדרךֿכלל

מצטרפים. אינם ולכן היחיד, אחר נגררים שהם רוב שהם האנשים

אם  הדין ּבהיו וכן ּבּקטּנה,ה חצר צּבּור צּבּור ּוׁשליח ּגדֹולה ְְְִִִַַַַָָ
הציבור ידי הרי ציבור,חֹובתןיֹוצאין השליח מן התפילה בשמיעת ְְִֵָָ

החצר  עם אחד כבית ונחשבת הגדולה אחר נמשכת הקטנה החצר כי

בגדולה, הציבור ורוב בקטנה נמצא הציבור ששליח ומאחר הגדולה,

מצטרפים  הם הרי הרוב, אחר נגרר שהוא 'יחיד' על לומר ואפשר

חובה. ידי אם ומוציאם ּבאבל צּבּור ה חצר צּבּור ּוׁשליח קטּנה ְְִִִַַַָ
ש ּגדֹולה,ה חצר ּב הוא יֹוצאיןהדין משליח אין תפילה חובת ידי ְְִֵַָ

אי  אך הגדולה, אחר נמשכת הקטנה שבדרךֿכלל והגם הציבור,

יחיד. שהוא הציבור שליח אחר ייגררו שהם 'ציבור' על לומר אפשר

אחר  ייגרר הגדולה שבחצר הציבור ששליח אומרים שאין והטעם

חובה, ידי ויוציאם הקטנה שבחצר הּואהציבור שליח ׁשהרי - ֲֵֶ
מהןהציבור הקטנה מפלג בחצר מהעומדים ומובדל מרוחק - ְֵֶָֻ

ל  ׁשּיׁש מּפני אחד, ּבמקֹום עּמהן ה ואינֹו ּפּסין חצר ּגדֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּומּכאן הקטנהמּכאן לחצר ומשמאל מימין קירות מס'- ציור (ראה ִִָָ

הקטנה,1) לחצר הקיר פריצת נשלמה לא הגדולה החצר ולגבי ולכן ,

ּכמפלגת היא ומובדלת הרי מרוחקת הּקטּנה,- כך מן ומשום ְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
בקטנה, העומדים אחר נגרר אינו בגדולה הּקטּנה העומד ְְֵַַָואין

הּגדֹולה מן כמרוחקת מפלגת נחשבת אינה הקטנה אבל - ְְִֶֶַָֻ
הגדולה, החצר מן ׁשּלּהומובדלת זוית ּכקרן היא הרי -אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶָָָ

הושלמה  הקטנה החצר לגבי כי הגדולה, החצר של הפינות מן כאחת

עצמה  אליה ביחס נחשבת היא כן ועל הגדולה, לחצר הקיר פריצת

נמצא  הציבור ורוב בקטנה היחיד אם ולכן הגדולה, עם אחד כבית

אחריהם. נגרר הריהו בגדולה,

.Áּב צֹואה היתה אם ה וכן להתּפּלל חצר אסּור ּגדֹולה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּב ׁשמע קרּית הצואה ּקטּנה ה חצר ולקרֹות אם לגדולה], [שנפרצה ְְְְְִִֶַַַָ

ממנה  הרחיק ולא לאחריו היא אם או פניו, כנגד נמצאת שבגדולה

הקטנה  החצר של הקיר כל שנפרץ שכיון והטעם, אמות. ארבע

היא  כאילו עצמה] [לגבי נחשבת הקטנה החצר לגדולה, בינה המבדיל

כאילו  הגדולה שבחצר הצואה את דנים ולכן אחד, בית הן והגדולה

כדין  כשיעור, שירחיק עד ולקרוא להתפלל לו ואסור בקטנה, היא

אם  אבל אחת. ברשות צואה עם שנמצא ּבאדם צֹואה חצר היתה ְֶָָָ
ּבה  ׁשמע קרּית ולקרֹות להתּפּלל מּתר ּגדֹולה ה חצר קטּנה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁש היה לא רע,אם ריח כנגד ם נמצאת שבקטנה שהצואה ואפילו ִֵַַָָָֹ
אמות], ארבע הרחיק שלא אלא לאחריו שהיא [או ׁשהיא פניו ְִִֵֶמּפני

מּמּנה הקטנה מפלגת החצר הגדולה, החצר שלגבי כלומר - ְִֶֶֶָֻ
לא  הקטנה לבין בינה שמבדיל הקיר שהרי ממנה, ומובדלת מרוחקת

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

dkld ipipt

בנוסח  בקי שהוא מי את אפילו שמע קריאת בברכות חובה ידי

וברכות הברכות. הואיל מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע

הציבור, משליח שמיעתן על לסמוך אין ארוכות, הן שמע קריאת

הציבור. שליח את ישמע ולא אחרים לדברים לבבו יפנה שמא

ו  יגמרו :הלכה  וכו' מקצתן ויצאו בעשרה בהן התחיל .אם

שהם  רובם נשארו שאם סק"ה) קמג (סי' ברורה במשנה וכתב

עוד  וכתב הניכר. רוב צריך ואין בכך, די אנשים, שאפילו שישה ,

עשרה. מנין שם נשארו לא אם לצאת אסור העליות בין

ז  במקום :הלכה עשרה יש שאם ס"כ), נה (סי' השו"ע כתב

אומרים  ויש לענות. יכול עמהם נמצא שאינו מי אפילו אחד,

עבודה  ֿ] עכו"ם או טינוף דבר ביניהם מפסיק יהיה שלא שצריך

סה)]. ס"ק (משנ"ב גוי. או זרה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ונמצא  הקטנה, לחצר ומשמאל מימין קירות ונשארו במלואו נפרץ

הגדולה  בחצר לעומד ומותר אחרת, ברשות היא שבקטנה שהצואה

כנגדה. לקרות

.Ë,צּבּור ּכיצד הריהו ׁשליח חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
זה? דין ׁשֹומעיןהוא והן מתּפּלל ׁשהּוא תפילתו ּבׁשעה את ְְְְִִֵֵֶַָָ

סוף עד הן מתחילה הרי ּוברכה, ּברכה ּכל אחר אמן ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָועֹונין
יֹודע  ׁשאינֹו ּבמי אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּכמתּפּללין.

התפילה,להתּפּלל בנוסח בקי שאינו הּיֹודע- שבקי אבל אדם - ְְֲִֵֵַַַָ
התפילה, עצמֹו,בנוסח ּבתפּלת אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ציבור. השליח בתפילת ולא

.È אמּורים ּדברים נאמר ּבּמה אופן באיזה שהיודע הדין - ְֲִִֶַָ
ציבור? השליח בתפילת חובה ידי יוצא אינו הּימים להתפלל ְִִַָָּבׁשאר

השנה הּׁשנהשל מראׁש השנים]חּוץ כל הּכּפּורים [-של ויֹום ְִִֵַַָָֹ
יֹובל החמישים,ׁשל שנת אּלּו- ימים ּבׁשני בתפילת אבל - ְֲִִֵֵֵֶָָ

הדין  היובל, שנת של הכיפורים יום של או השנה, ראש של מוסף

ש  הּיֹודעהוא את מֹוציא צּבּור ׁשּמֹוציא להתפלל ׁשליח ּכׁשם ְְִִִִֵֵֶֶַַַ
ארּכֹות ּברכֹות ׁשהן מּפני יֹודע, ׁשאינֹו מוסף את שבתפילת - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

[מחמת  ארוכות הן אלו וברכות ברכות, תשע ישנן אלו ימים של

הברכות  שלושת לאחר ו'שופרות' 'זכרונות' 'מלכויות' הוספת

ּבהן הראשונות], ּדעּתן לכּון יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹואין
צּבּור אלו ּכׁשליח רוב אפילו הברכות, של גודלן ומחמת כלומר, - ְִִִַ

בהן, ייטעו שלא בפיהם סדורות הברכות אין בתפילה הבקיאים

הציבור. אלו לפיככשליח ימים של מוסף שבתפילות מכיון - ְִָ

להתפלל, היודע את גם בתפילתו חובה ידי מוציא הציבור ִאם שליח
אּלּו ימים ּבׁשני הּיֹודע של רצה או השנה ראש של במוסף - ְִִֵֵֵַַָָָ

היובל של הכיפורים להֹוציאֹויום צּבּור ׁשליח ּתפּלת על ְְְְִִִִִַַַֹלסמ
חֹובתֹו, עצמו,ידי תפילת להתפלל ּבידֹו.ולא הרׁשּות ְְְֵָָָ

.‡Èצּבּור ׁשליח ממּנין הציבור,אין ׁשּבּצּבּור על ּגדֹול אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּביֹותר, מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ּובמעׂשיו. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבחכמתֹו
עליו. שעברו שונות תלאות מחמת נשבר לבבו זקן שאדם משום

המובחר]ּומׁשּתּדלין מן צּבּור[-למצוה ׁשליח אדם להיֹות ְְְְִִִִִַַ
לקרֹותש  ורגיל ערב, שיהיו קֹולֹו כדי ובכתובים, ובנביאים בתורה ְְִִֵָָ

בפיו. שגורים התפילה בתוך המעורבים נתמּלא הפסוקים ׁשּלא ְִִֵֶַֹּומי
זקנו,זקנֹו צמיחת הושלמה שלא ּגדֹול,- חכם ׁשהּוא ּפי על אף ְִֶַַָָָָ

הּוא  ּפֹורס אבל הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני צּבּור ׁשליח יהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹלא
ׁשמע שמע על קריאת של הראשונות הברכות שתי את לברך יכול - ְַַ

בקביעות] שלא התיבה לפני לעבור [וכן ׁשּתי בציבור ְִִֵֶָמּׁשּיביא
ׁשנה. עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְֵֶַַָָָֹׂשערֹות

.·Èאלף לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, את וכן שמבטא - ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
א', האות את שמבטאים כמו ע' שקורא אֹוהאות עיןמי -לאלף ְִֶַָ

ע', האות את שמבטאים כמו א' האות את ׁשאינֹושמבטא מי ְִֵֶָוכל
ּכתקנן האֹותּיֹות את להֹוציא אותן,יכֹול מגמגם אין אלא ְְְִִִֵֶָָָ

צּבּור. ׁשליח אֹותֹו מּתלמידיו ממּנין אחד ממּנה והרב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבצּבּור לפניו להיות להתּפּלל לתלמידו רשות נתן הרב אם - ְְְְִִֵַָָ

להיות  צריך הציבור ששליח אף להתפלל לו מותר ציבור, שליח

לעיל כמבואר בחכמה שבציבור יא)הגדול משום (הלכה והטעם, ,
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ט  ויבא :הלכה יעלה ששכח שמי ס"י), קכד (סי' השו"ע כתב

בשבילו, לחזור שצריך דבר בכל או המועד, בחול או חודש בראש

שמתפלל  כאדם התפילה כל את הציבור משליח וישמע דעתו יכוון

לאחר  לאחוריו פסיעות ג' ופוסע ישיח, ולא יפסיק ולא לעצמו,

הציבור  שליח הזכיר, ולא שכח ורק התפלל שכבר שכיון מכן,

בקי  שהוא פי על אף חובה ידי (שם .מוציאו הרב בשו"ע אמנם

ציבור  משליח לשמוע דעתו לכוון יכול אדם כל שאין כתב, סי"ד)

לעצמו. שיתפלל ומוטב סוף, ועד מתחילה התפילה כל את

י  שאינו :הלכה את שמוציא כשם היודע את מוציא ציבור שליח
מי יודע. את גם שמוציא כתב, ס"ב) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

שבשדות  עם כגון הכנסת, לבית לבוא יכול ואינו אנוס שהוא

וחולה. וזקן א)] (לה, השנה ראש וכו'[ֿעיין היודע רצה אם
בידו. הרשות חובתו, ידי להוציאו צבור שליח תפילת על לסמוך
ששליח  שנהגו שעכשיו כתב, ס"גֿד) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

חובה  ידי יוצאים אין התפילה, באמצע בפיוטים מפסיק הציבור

ואפילו  שם]. עיין מסוימים, [באופנים ממנו התפילה בשמיעת

לעצמו, יתפלל אחד שכל מוטב פיוטים, אומרים שאין במקום

לא  הציבור, משליח שמע שלא אחת תיבה החסיר שאם משום

בלחש  מוסף תפילת להתפלל ישראל כל נהגו ולכן חובה, ידי יצא

הש"ץ. חזרת לפני

יא  בחכמתו :הלכה שבציבור גדול אלא ציבור שליח ממנין אין
וכו'. זקן היה ואם ששליח ובמעשיו, פסק, ס"ד) נג (סי' ובשו"ע

שם  עליו יצא ושלא מעבירות ריקן אדם וזהו הגון, יהיה הציבור
לו  [ויש לעם ומרוצה עניו שיהיה והוסיף בילדותו, אפילו רע

ס"ה), (שם עוד וכתב וכו']. תורה לקרות ורגיל ערב, וקולו נעימה

מוצאים אין במי שאם יבחרו האלו, המידות כל בו שיהיה מי

טובים. ובמעשים בחכמה שבציבור הטוב בשו"ע שהוא וכתב

שליח  שיהיה לכתחילה צריך שבתעניות ס"ט), נג (סי' הרב

שבציבור  [ֿהגדול שבציבור המופלג או ממש, זקן הציבור

טוב  הכיפורים, וביום השנה בראש הדין והוא ובמעשים], בחכמה
אפשר  אם ציבור, שליח מופלג אדם זקנו .שיהיה נתמלא שלא ומי

הציבור. כבוד מפני ציבור שליח יהא לא נג וכו' (סי' הרב ובשו"ע

אסור'. כבודם, על מוחלין הציבור 'ואפילו הוסיף ובשו"ע ס"ט)

משהביא  ציבור שליח להיות יכול הוא שבאקראי פסק, ס"ו) (שם

[מפני  מסוימים בזמנים שיתפלל ימנוהו שלא ובלבד שערות, שתי

ס"ט)]. (שם הרב שו"ע זמנים. לאותם קביעות בכך וכתב שיש
שנה, עשרים בן והוא זקן בעל שאינו שמי ס"ח), שם (שו''ע עוד

שהוא  הוסיף, (שם) והרמ"א ציבור. שליח להיות אותו ממנים

ומעלה. שנים י"ח בן והוא זקן, מעט רק לו שיש במי הדין

יב  ממנין :הלכה אין וכו' אלף  לעין שקורא מי  כגון העילג וכן
ציבור. שליח כל אותו שאם טז), סעיף נג (סי' הרב בשו"ע וכתב

שם  להיות המתפללים לאחד מותר כך, מדברים המקום אנשי

אחר  ממקום ציבור שליח להם להביא צריך ואין ציבור, .שליח

ציבור. שליח נעשה וכו' מא)הסומא ס"ק נג (סי' ברורה במשנה

בימים  ציבור שליח להיות יתמנה לא שסומא סוברים, שיש הביא



קכט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ידי  האמן בעניית יוצאים שמע, קריאת ברכות לברך יודעים שאינם

הברכות], ּבחובת מועילה עׂשרהמנין אּלא אמן עניית שאין [משום ְֲֶָָָ
הברכה  כשאומר אלא שמע קריאת בברכות השומעים את לפטור

ׁשמע'.בעשרה], על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא אֹומרין וזה ואין ְְְְְִִֵֵֶַַַָ
ּב אּלא ּכּפיהן מנין קּדיׁש את נֹוׂשאין הּכהנים ואין עׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

כהנים'ומברכים  ּב'ברכת הּמנין.מנין אּלא מן והּכהנים עׂשרה, ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ
הוא, 'עשרה' למנין הּנקראין והטעם הן מּיׂשראל עׂשרה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּכל

ׁשּנאמר הארץ'עדה', דיבת מוציאי המרגלים יד,אודות (במדבר ֱֵֶֶַָ
והיּוכז) וכּו'', הּזאת הרעה לעדה מתי האנשים 'עד אותם ְְֵַַַָָָָָָָֹ

יצאּו ׁשהרי בתורה עׂשרה, האמורים המרגלים שניםֿעשר מכלל ְֲֲֵֶָָָ
נון יהֹוׁשע יפונה,וכלבבן הוציאו בן ולא הארץ בשבח שסיפרו ְְֵַָֻ

הם  'עדה' המכונים הדיבה מוציאי שהמרגלים ונמצא דיבה, עליה

עשרה.

.Âׁשּבקדּׁשה ּדבר 'קדושה'וכל ואמירת ציבור שליח [-תפילת ְְִֶָָָָֻ
עדהוקדיש] ּבתֹו אּלא יהא יותר לא [או אנשים עשרה -[ ְְֵֵֶָָֹ

ׁשּנאמר לב)מּיׂשראל, כב, ּבני (ויקרא ּבתֹו 'ונקּדׁשּתי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָ
חכמיםיׂשראל', ב)ודרשו כג, דבר (מגילה אמירת בענין נאמר , ְִֵָ

קורח  מחלוקת בענין ונאמר ישראל', בני ב'תוך' 'ונקדשתי שבקדושה

כא) טז, שווה,(במדבר בגזירה ולמדים הזאת', העדה מ'תוך' 'הבדלו

בענין  האמור 'תוך' אף 'עדה', תוך הוא שם האמור ש'תוך' שכשם

הם  מישראל אנשים ועשרה 'עדה', תוך הוא שבקדושה דבר אמירת

לעיל שנתבאר כמו 'עדה', הקודמת)הנקראים אּלּו.(בהלכה ְֵָוכל
לעילהּדברים  שנמנו עשרה במנין רק הנעשות המצוות (הלכה - ְִַָ

ּפי ,דֿה) על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָאם
רּׁשאין הּׁשאר ללכת,ׁשאינן אותן יגמרּו את עשרה רוב שהם ְְְִִֵֶַַָָָ

עשרה. מנין המקום באותו אין שכבר אף המצוות

.Êלהיֹות ּוׁשליח מנין וצרי אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֻ
להיות צּבּור הציבורעּמהןצריך עם אחד.- קטּנה ּבמקֹום חצר ְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּגדֹולה לחצר ּבמלאּה וחצר ׁשּנפרצה קטנה חצר  כלומר, - ְְְְְִִֵֶָָָָֹ
בין  שמבדיל הקיר כל ונפל לזו, זו וסמוכות קירות המוקפות גדולה

לגדולה  הקטנה החצר כל נפרצה ובכך לגדולה הקטנה החצר

אליה 1)והתחברה מס' ציור להלן ּתׁשעה,(ראה חצר ּבאנשים והיּו ְְִַָָ
ּבּקטּנה,ה  ויחיד הם ּגדֹולה אפילו מצטרפין הרי עשרה למנין ְְְְְִִִַַָָָָ

החצר  אחר נמשכת הקטנה שהחצר מפני מקומות, בשני שהם

שרוב  ומאחר הגדולה, החצר עם אחד כבית נחשבת והיא הגדולה,

שהוא  'יחיד' על לומר ואפשר בקטנה, והיחיד בגדולה נמצא הציבור

מצטרפים. הם הרי הרוב, אחר אם נגרר נמצאים אנשים ּתׁשעהאבל ְִָ
מצטרפיןה חצר ּב אין ּבּגדֹולה, ויחיד עשרה,קטּנה והגם למנין ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

על  לומר אפשר אי אך הגדולה, אחר נמשכת הקטנה שבדרךֿכלל

מצטרפים. אינם ולכן היחיד, אחר נגררים שהם רוב שהם האנשים

אם  הדין ּבהיו וכן ּבּקטּנה,ה חצר צּבּור צּבּור ּוׁשליח ּגדֹולה ְְְִִִַַַַָָ
הציבור ידי הרי ציבור,חֹובתןיֹוצאין השליח מן התפילה בשמיעת ְְִֵָָ

החצר  עם אחד כבית ונחשבת הגדולה אחר נמשכת הקטנה החצר כי

בגדולה, הציבור ורוב בקטנה נמצא הציבור ששליח ומאחר הגדולה,

מצטרפים  הם הרי הרוב, אחר נגרר שהוא 'יחיד' על לומר ואפשר

חובה. ידי אם ומוציאם ּבאבל צּבּור ה חצר צּבּור ּוׁשליח קטּנה ְְִִִַַַָ
ש ּגדֹולה,ה חצר ּב הוא יֹוצאיןהדין משליח אין תפילה חובת ידי ְְִֵַָ

אי  אך הגדולה, אחר נמשכת הקטנה שבדרךֿכלל והגם הציבור,

יחיד. שהוא הציבור שליח אחר ייגררו שהם 'ציבור' על לומר אפשר

אחר  ייגרר הגדולה שבחצר הציבור ששליח אומרים שאין והטעם

חובה, ידי ויוציאם הקטנה שבחצר הּואהציבור שליח ׁשהרי - ֲֵֶ
מהןהציבור הקטנה מפלג בחצר מהעומדים ומובדל מרוחק - ְֵֶָֻ

ל  ׁשּיׁש מּפני אחד, ּבמקֹום עּמהן ה ואינֹו ּפּסין חצר ּגדֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּומּכאן הקטנהמּכאן לחצר ומשמאל מימין קירות מס'- ציור (ראה ִִָָ

הקטנה,1) לחצר הקיר פריצת נשלמה לא הגדולה החצר ולגבי ולכן ,

ּכמפלגת היא ומובדלת הרי מרוחקת הּקטּנה,- כך מן ומשום ְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
בקטנה, העומדים אחר נגרר אינו בגדולה הּקטּנה העומד ְְֵַַָואין

הּגדֹולה מן כמרוחקת מפלגת נחשבת אינה הקטנה אבל - ְְִֶֶַָֻ
הגדולה, החצר מן ׁשּלּהומובדלת זוית ּכקרן היא הרי -אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶָָָ

הושלמה  הקטנה החצר לגבי כי הגדולה, החצר של הפינות מן כאחת

עצמה  אליה ביחס נחשבת היא כן ועל הגדולה, לחצר הקיר פריצת

נמצא  הציבור ורוב בקטנה היחיד אם ולכן הגדולה, עם אחד כבית

אחריהם. נגרר הריהו בגדולה,

.Áּב צֹואה היתה אם ה וכן להתּפּלל חצר אסּור ּגדֹולה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּב ׁשמע קרּית הצואה ּקטּנה ה חצר ולקרֹות אם לגדולה], [שנפרצה ְְְְְִִֶַַַָ

ממנה  הרחיק ולא לאחריו היא אם או פניו, כנגד נמצאת שבגדולה

הקטנה  החצר של הקיר כל שנפרץ שכיון והטעם, אמות. ארבע

היא  כאילו עצמה] [לגבי נחשבת הקטנה החצר לגדולה, בינה המבדיל

כאילו  הגדולה שבחצר הצואה את דנים ולכן אחד, בית הן והגדולה

כדין  כשיעור, שירחיק עד ולקרוא להתפלל לו ואסור בקטנה, היא

אם  אבל אחת. ברשות צואה עם שנמצא ּבאדם צֹואה חצר היתה ְֶָָָ
ּבה  ׁשמע קרּית ולקרֹות להתּפּלל מּתר ּגדֹולה ה חצר קטּנה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁש היה לא רע,אם ריח כנגד ם נמצאת שבקטנה שהצואה ואפילו ִֵַַָָָֹ
אמות], ארבע הרחיק שלא אלא לאחריו שהיא [או ׁשהיא פניו ְִִֵֶמּפני

מּמּנה הקטנה מפלגת החצר הגדולה, החצר שלגבי כלומר - ְִֶֶֶָֻ
לא  הקטנה לבין בינה שמבדיל הקיר שהרי ממנה, ומובדלת מרוחקת
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בנוסח  בקי שהוא מי את אפילו שמע קריאת בברכות חובה ידי

וברכות הברכות. הואיל מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע

הציבור, משליח שמיעתן על לסמוך אין ארוכות, הן שמע קריאת

הציבור. שליח את ישמע ולא אחרים לדברים לבבו יפנה שמא

ו  יגמרו :הלכה  וכו' מקצתן ויצאו בעשרה בהן התחיל .אם

שהם  רובם נשארו שאם סק"ה) קמג (סי' ברורה במשנה וכתב

עוד  וכתב הניכר. רוב צריך ואין בכך, די אנשים, שאפילו שישה ,

עשרה. מנין שם נשארו לא אם לצאת אסור העליות בין

ז  במקום :הלכה עשרה יש שאם ס"כ), נה (סי' השו"ע כתב

אומרים  ויש לענות. יכול עמהם נמצא שאינו מי אפילו אחד,

עבודה  ֿ] עכו"ם או טינוף דבר ביניהם מפסיק יהיה שלא שצריך

סה)]. ס"ק (משנ"ב גוי. או זרה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ונמצא  הקטנה, לחצר ומשמאל מימין קירות ונשארו במלואו נפרץ

הגדולה  בחצר לעומד ומותר אחרת, ברשות היא שבקטנה שהצואה

כנגדה. לקרות

.Ë,צּבּור ּכיצד הריהו ׁשליח חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
זה? דין ׁשֹומעיןהוא והן מתּפּלל ׁשהּוא תפילתו ּבׁשעה את ְְְְִִֵֵֶַָָ

סוף עד הן מתחילה הרי ּוברכה, ּברכה ּכל אחר אמן ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָועֹונין
יֹודע  ׁשאינֹו ּבמי אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּכמתּפּללין.

התפילה,להתּפּלל בנוסח בקי שאינו הּיֹודע- שבקי אבל אדם - ְְֲִֵֵַַַָ
התפילה, עצמֹו,בנוסח ּבתפּלת אּלא חֹובתֹו ידי יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ציבור. השליח בתפילת ולא

.È אמּורים ּדברים נאמר ּבּמה אופן באיזה שהיודע הדין - ְֲִִֶַָ
ציבור? השליח בתפילת חובה ידי יוצא אינו הּימים להתפלל ְִִַָָּבׁשאר

השנה הּׁשנהשל מראׁש השנים]חּוץ כל הּכּפּורים [-של ויֹום ְִִֵַַָָֹ
יֹובל החמישים,ׁשל שנת אּלּו- ימים ּבׁשני בתפילת אבל - ְֲִִֵֵֵֶָָ

הדין  היובל, שנת של הכיפורים יום של או השנה, ראש של מוסף

ש  הּיֹודעהוא את מֹוציא צּבּור ׁשּמֹוציא להתפלל ׁשליח ּכׁשם ְְִִִִֵֵֶֶַַַ
ארּכֹות ּברכֹות ׁשהן מּפני יֹודע, ׁשאינֹו מוסף את שבתפילת - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֻ

[מחמת  ארוכות הן אלו וברכות ברכות, תשע ישנן אלו ימים של

הברכות  שלושת לאחר ו'שופרות' 'זכרונות' 'מלכויות' הוספת

ּבהן הראשונות], ּדעּתן לכּון יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹואין
צּבּור אלו ּכׁשליח רוב אפילו הברכות, של גודלן ומחמת כלומר, - ְִִִַ

בהן, ייטעו שלא בפיהם סדורות הברכות אין בתפילה הבקיאים

הציבור. אלו לפיככשליח ימים של מוסף שבתפילות מכיון - ְִָ

להתפלל, היודע את גם בתפילתו חובה ידי מוציא הציבור ִאם שליח
אּלּו ימים ּבׁשני הּיֹודע של רצה או השנה ראש של במוסף - ְִִֵֵֵַַָָָ

היובל של הכיפורים להֹוציאֹויום צּבּור ׁשליח ּתפּלת על ְְְְִִִִִַַַֹלסמ
חֹובתֹו, עצמו,ידי תפילת להתפלל ּבידֹו.ולא הרׁשּות ְְְֵָָָ

.‡Èצּבּור ׁשליח ממּנין הציבור,אין ׁשּבּצּבּור על ּגדֹול אּלא ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּביֹותר, מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ּובמעׂשיו. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּבחכמתֹו
עליו. שעברו שונות תלאות מחמת נשבר לבבו זקן שאדם משום

המובחר]ּומׁשּתּדלין מן צּבּור[-למצוה ׁשליח אדם להיֹות ְְְְִִִִִַַ
לקרֹותש  ורגיל ערב, שיהיו קֹולֹו כדי ובכתובים, ובנביאים בתורה ְְִִֵָָ

בפיו. שגורים התפילה בתוך המעורבים נתמּלא הפסוקים ׁשּלא ְִִֵֶַֹּומי
זקנו,זקנֹו צמיחת הושלמה שלא ּגדֹול,- חכם ׁשהּוא ּפי על אף ְִֶַַָָָָ

הּוא  ּפֹורס אבל הּצּבּור. ּכבֹוד מּפני צּבּור ׁשליח יהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹלא
ׁשמע שמע על קריאת של הראשונות הברכות שתי את לברך יכול - ְַַ

בקביעות] שלא התיבה לפני לעבור [וכן ׁשּתי בציבור ְִִֵֶָמּׁשּיביא
ׁשנה. עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְֵֶַַָָָֹׂשערֹות

.·Èאלף לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, את וכן שמבטא - ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
א', האות את שמבטאים כמו ע' שקורא אֹוהאות עיןמי -לאלף ְִֶַָ

ע', האות את שמבטאים כמו א' האות את ׁשאינֹושמבטא מי ְִֵֶָוכל
ּכתקנן האֹותּיֹות את להֹוציא אותן,יכֹול מגמגם אין אלא ְְְִִִֵֶָָָ

צּבּור. ׁשליח אֹותֹו מּתלמידיו ממּנין אחד ממּנה והרב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבצּבּור לפניו להיות להתּפּלל לתלמידו רשות נתן הרב אם - ְְְְִִֵַָָ

להיות  צריך הציבור ששליח אף להתפלל לו מותר ציבור, שליח

לעיל כמבואר בחכמה שבציבור יא)הגדול משום (הלכה והטעם, ,
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ט  ויבא :הלכה יעלה ששכח שמי ס"י), קכד (סי' השו"ע כתב

בשבילו, לחזור שצריך דבר בכל או המועד, בחול או חודש בראש

שמתפלל  כאדם התפילה כל את הציבור משליח וישמע דעתו יכוון

לאחר  לאחוריו פסיעות ג' ופוסע ישיח, ולא יפסיק ולא לעצמו,

הציבור  שליח הזכיר, ולא שכח ורק התפלל שכבר שכיון מכן,

בקי  שהוא פי על אף חובה ידי (שם .מוציאו הרב בשו"ע אמנם

ציבור  משליח לשמוע דעתו לכוון יכול אדם כל שאין כתב, סי"ד)

לעצמו. שיתפלל ומוטב סוף, ועד מתחילה התפילה כל את

י  שאינו :הלכה את שמוציא כשם היודע את מוציא ציבור שליח
מי יודע. את גם שמוציא כתב, ס"ב) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

שבשדות  עם כגון הכנסת, לבית לבוא יכול ואינו אנוס שהוא

וחולה. וזקן א)] (לה, השנה ראש וכו'[ֿעיין היודע רצה אם
בידו. הרשות חובתו, ידי להוציאו צבור שליח תפילת על לסמוך
ששליח  שנהגו שעכשיו כתב, ס"גֿד) תקצא (סי' הרב ובשו"ע

חובה  ידי יוצאים אין התפילה, באמצע בפיוטים מפסיק הציבור

ואפילו  שם]. עיין מסוימים, [באופנים ממנו התפילה בשמיעת

לעצמו, יתפלל אחד שכל מוטב פיוטים, אומרים שאין במקום

לא  הציבור, משליח שמע שלא אחת תיבה החסיר שאם משום

בלחש  מוסף תפילת להתפלל ישראל כל נהגו ולכן חובה, ידי יצא

הש"ץ. חזרת לפני

יא  בחכמתו :הלכה שבציבור גדול אלא ציבור שליח ממנין אין
וכו'. זקן היה ואם ששליח ובמעשיו, פסק, ס"ד) נג (סי' ובשו"ע

שם  עליו יצא ושלא מעבירות ריקן אדם וזהו הגון, יהיה הציבור
לו  [ויש לעם ומרוצה עניו שיהיה והוסיף בילדותו, אפילו רע

ס"ה), (שם עוד וכתב וכו']. תורה לקרות ורגיל ערב, וקולו נעימה

מוצאים אין במי שאם יבחרו האלו, המידות כל בו שיהיה מי

טובים. ובמעשים בחכמה שבציבור הטוב בשו"ע שהוא וכתב

שליח  שיהיה לכתחילה צריך שבתעניות ס"ט), נג (סי' הרב

שבציבור  [ֿהגדול שבציבור המופלג או ממש, זקן הציבור

טוב  הכיפורים, וביום השנה בראש הדין והוא ובמעשים], בחכמה
אפשר  אם ציבור, שליח מופלג אדם זקנו .שיהיה נתמלא שלא ומי

הציבור. כבוד מפני ציבור שליח יהא לא נג וכו' (סי' הרב ובשו"ע

אסור'. כבודם, על מוחלין הציבור 'ואפילו הוסיף ובשו"ע ס"ט)

משהביא  ציבור שליח להיות יכול הוא שבאקראי פסק, ס"ו) (שם

[מפני  מסוימים בזמנים שיתפלל ימנוהו שלא ובלבד שערות, שתי

ס"ט)]. (שם הרב שו"ע זמנים. לאותם קביעות בכך וכתב שיש
שנה, עשרים בן והוא זקן בעל שאינו שמי ס"ח), שם (שו''ע עוד

שהוא  הוסיף, (שם) והרמ"א ציבור. שליח להיות אותו ממנים

ומעלה. שנים י"ח בן והוא זקן, מעט רק לו שיש במי הדין

יב  ממנין :הלכה אין וכו' אלף  לעין שקורא מי  כגון העילג וכן
ציבור. שליח כל אותו שאם טז), סעיף נג (סי' הרב בשו"ע וכתב

שם  להיות המתפללים לאחד מותר כך, מדברים המקום אנשי

אחר  ממקום ציבור שליח להם להביא צריך ואין ציבור, .שליח

ציבור. שליח נעשה וכו' מא)הסומא ס"ק נג (סי' ברורה במשנה

בימים  ציבור שליח להיות יתמנה לא שסומא סוברים, שיש הביא



mipdkקל zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מחול'.| כבודו כבודו על שמחל עיוור,הּסּומאש'רב על - ּפֹורס ֵַַָ
יכול כלומר,-ׁשמע מימיו מאורות ראה שלא מלידתו עיוור שאפילו ְַ

המאורות', 'יוצר ולסיים אור' 'יוצר ברכת הואו לברך נעׂשה כן ְֲֶַ
צּבּור חובתם.ׁשליח ידי אחרים להוציא מי לתפילה אבל ְֲִִִַָ

מגּלֹות מגולות,ׁשּכתפיו וזרועותיו וכתפיו קרועים שבגדיו אף - ְְֵֶַָֻ
ׁשהּוא ּפי להיות על ׁשליח רשאי נעׂשה אינֹו ׁשמע, על ּפֹורס ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ

עטּוף ׁשּיהיה עד לּתפּלה, בטלית.צּבּור ְְִִִֶֶַַָָ

ט  ¤¤ּפרק
הּצּבּור‡. ּתפּלת להתפלל -סדר שמחויבים התפילה סדר ְִִֵֶַַ

ּבבציבור, הּוא. העםתפילתּכ ּכל הציבור]ׁשחר יֹוׁשבין [- ְִִַַָָָָ
להתפלל, עצמם להכין יֹורדכדי צּבּור הארץ ּוׁשליח על למטה ְִִֵַ

הּתבה בתפילה,לפני עמידתו מקום הוא השליח ועֹומדששם ְְִֵֵֵַָ
העם ציבור ארון ּבאמצע אל כשפניו הכנסת בית במרכז כלומר - ְְֶַָָ

מסביבו, עומדים הציבור וכל 'קּדיׁש'הקודש ואֹומר -ּומתחיל ְְִִֵַַ
וכו', ויתקדש העם יתגדל הציבור]וכל יהא אחריו עֹונים [- 'אמן ְְִֵֵָָָָ

'מבר רּבה מבורך]ׁשמיּה הגדול שמו יהי ּכחן[- בכל -ּבכל ְְְֵַָָָָֹֹ
ושלמה, גדולה בכוונה כלומר האדם, של הנפש עֹונין עוד ו כוחות ְִ

ּבסֹוףאחריו ה אמן ּכקּדיׁשאמירת ואחר את . שסיים אחרי - ְְִֵַַַָָ

הקדיש, ציבור אֹומר אמירת המבר'השליח ה' את והם 'ּברכּו , ְְְֵֵֶַָָֹ
הציבור, ועד'אחריועֹונים- לעֹולם המבר ה' ּברּו'. ְְִֶַָָָָֹ
ציבורּומתחיל  ומברך]ּופֹורס השליח הברכות ׁשמע על [- את ְְִֵַַַ

שמע  קריאת רםשלפני וייצאו ּבקֹול ויכוונו הציבור שישמעו כדי - ְָ
חובה. להתפלל,והן ידי יודעים שאינם הציבור ברכות עֹונין- על ְִֵ

ציבור ּובר השליח ּברכה ּכל אחר ידי כה אמן בכך ויוצאים - ְְֵַַָָָָָָ
לברמהקהל אדם ו חובתם. קריאת הּיֹודע שלפני הברכות את ְְֵֵַַָ

בעצמו,ולקרֹותשמע  שמע עּמֹוקריאת ציבור קֹורא השליח עם - ְְִִֵ
ל עד יׂשראל שמגיע ציבור,ּגאל מהשליח חובתו ידי יוצא ואינו , ְִֵַַָָ

ציבור. השליח ברכות אחרי אמן עונה אינו ואף

והציבור,והּכל·. ציבור השליח מּיד - שאמרו עֹומדין אחרי ְְִִַָֹ
ישראל, עשרה תפילת ּומתּפּללים גאל יגביה ּבלחׁששמונה ולא ְְְִִַַַ

עשרה. שמונה בתפילת קולו להתּפּלל את יֹודע ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶַַּומי
לבדו, עשרה שמונה ו עֹומד תפילת הציבור כל עם עד יחד ׁשֹותק, ֵֵַ

צּבּורה ׁשּיתּפּלללאחר עשרהׁשליח שמונה יחד ּבלחׁשתפילת ְְְִִִֵֶַַַַ
ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם. ׁשאר הּצּבּור עם אחד מן כל - ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

הלחש, תפילת את שסיים ּפסיעֹות מהציבור ׁשלׁש ְְִִַָֹיפסע
מרבו,לאחֹוריו  הנפטר תלמיד וימתין]ויעמדכדרך ּבמקֹום [- ְְֲֲַַָָֹ

ׁשּפסע ּבעת אליו ממקום ׁשהּגיע ילך ולא הפסיעות שלושת את ְִִֵֵֶֶַַָָ
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ויש  כמוהו, והגון ראוי שהוא אחר ציבור שליח יש אם נוראים

סי"ד).חולקים  נג (סי' השו"ע כתב בתורה קריאה ולענין
אתה  אי שבכתב 'דברים משום בתורה, יקרא לא שסומא

פה' על לאומרם שכל .רשאי כתב, ס"ד) יח (סי' הרב בשו"ע

צריך  ותחנונים, סליחות לומר אפילו התיבה, לפני העובר
שלמה  בהליכות וראה הציבור. כבוד מפני גדול בטלית להתעטף

כלומר  ופשטיה', נהרא 'נהרא זה דין אודות שכתב כג) ס"ק (פ"ב

הקהילות  במנהג תלוי לפני .שהוא להתפלל שנוהג אדם ולענין
עם  העמוד לפני מתפללים שבו למקום והגיע טלית, בלא העמוד

קודש  באגרות ראה כן, שיעשה דורשים המקום ואנשי טלית,

לפני  טלית וילבש המקום כמנהג שינהג שכתב יב) עמ' (חט"ז
כיון  לכך, והטעם ראשו. יכסה ולא כתפיו על יניחה אך העמוד,

עוד  [וראה דרישתם למלא יש ולכן להוסיף, באים הם שבמנהגם

נוהגים  אינם המקום שאנשי מפחית, שהוא מנהג לענין שם
כמותם  לנהוג לו שאין לובש, והוא בתפילה חגורה ללבוש

ולהפחית].

א  קדיש.:הלכה ואומר ומתחיל וכו' יושבין העם כל בשחר

קדיש. על כשעונין לעמוד שיש פסק ס"א) נו (סי' והרמ"א
לעמוד  צריך שאין אומרים שיש כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע

כגון  עומד, כבר שהוא בשעה נאמר הקדיש אם אמנם בקדיש.

אמן  אמירת לאחר עד יתיישב שלא טוב יותר וכדומה, הלל לאחר
אומרים  שיש הוסיף, (סק"ז) ברורה ובמשנה רבה. שמיה יהא

בעלמא  דאמירן שלאחר האמן עניית עד לעמוד יישאר זה שבאופן

אמן  (סי'.ואמרו הרב ובשו"ע קדיש. ואומר ומתחיל וכו' ועומד
ולא  בישתבח התיבה לפני יירד ציבור שהשליח כתב ס"א) נ"ג

שהוא, הפסק כל לקדיש ישתבח בין לעשות שאסור מפני בקדיש,

לעמוד  עליו בעמידה, הקדיש את לומר צריך ציבור שהשליח וכיון

בין  ולעמוד להפסיק יצטרך שלא כדי בישתבח, כבר התיבה לפני

שלאחריו  לקדיש שיש .ישתבח כתב ס"א) נ"ו (סי' הרמ"א

ויש  למברך, רבה שמיה יהא בין הפסק לעשות שאין שסוברים

כדעה  להלכה ופסק לרבה. שמיה יהא בין להפסיק שלא שסוברים

בין  גם להפסיק שלא כתב סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הראשונה.

הכוונה  שאין מבאר סק"ג) (שם ברורה ובמשנה לרבה. שמיה יהא

בשתיקה  ביניהם יפסיק שלא אלא אחת, בנשימה לאמרם .שצריך

אמן  בין מעט להפסיק שיש סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב

רבה  שמיה נו .ליהא (סי' הרב ובשו"ע כוחן. בכל וכו' יהא אמן

אדם  בני עליו שיתלוצצו באופן קולו יגביה שלא הוסיף ס"א)

חטא  להם וכו'..ויגרום ברוך עונים פסק והם (שם) ובשו"ע

ועד. לעולם המבורך ה' ברוך ולומר לחזור צריך ציבור שהשליח

עמו. קורא ולקרות לברך ס"ד)והיודע נט (סי' הרמ"א וכתב

ולקרוא  לברך שיודע מי את גם להוציא יכול ציבור שהשליח

יוצא .בעצמו  ואינו בעצמו שמתפלל מי שגם (שם) הרמ"א כתב

אמן יענה ציבור, מהשליח חובתו של ידי אור יוצר ברכת אחר

השליח  שיסיים לפני עצמו ברכת לסיים וימהר ציבור, השליח

עצמו  ברכת על אמן יענה שלא כדי שמסיים .ציבור, לאחר אמנם

(שם) השו"ע כתב באהבה', ישראל בעמו 'הבוחר ציבור השליח

שמע. לקריאת הברכה בין הפסק שזה משום אמן יענה שלא

ברורה  ובמשנה אמן. עונה שם שאף כתב ס"ג) סא (סי' והרמ"א

הברכה  את שיסיים טוב יותר שלכתחילה כתב כה) ס"ק נט (סי

השליח  אחר אמן לענות יצטרך ולא ציבור, השליח עם בשוה

ציבור.

ב  לאחוריו.:הלכה פסיעות שלש קכג יפסע (סי' הרב ובשו"ע

התפלל. לא שכאילו נחשב זה הרי כן עשה לא שאם הוסיף ס"א)

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שלא  הראשון', 'למקומו מיד יחזור לא וכן אחר', 'למקום לשם שפסע

קיאו. על ששב ככלב יהיה

ׁשּיפסע‚. צּבּורה ואחר לחש ׁשליח של עשרה שמונה כשסיים ְְְִִִֶַַַַ
לאחֹוריו  ּפסיעֹות ציבור מתחיל,ׁשלׁש ּבקֹול ּומתּפּלל השליח ְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

תפילתו,רם  את ישמעו שהציבור הּברכֹות כדי תפילת מּתחּלת של ְְִִַַָָ
עשרה, חובהלהֹוציאכדישמונה התּפּלל ידי ׁשּלא מי .את ְְִִִֵֶֶַֹ

עֹומדין  ציבור,וׁשֹומעין,והּכל השליח של הברכות ועֹונין את ְְְְְִִִַֹ
ּוברכה  ּברכה ּכל אחר ציבור,אמן  השליח אּלּושמסיים ּבין ְְֵֵֵַַָָָָָָ

חֹובתןמהציבור  ידי יצאּו בתפילת ׁשּלא חובה ידי יוצאים והם ְְֵֶָָָֹ
מתפללים, עתה שהם הדבר שנחשב ציבור, אּלּוו השליח ֵֵּבין

חֹובתןמהציבור  ידי יצאּו ואינם ׁשּכבר בלחש, כשהתפללו ְְְֵֶָָָָ
ציבור. השליח בתפילת חובה ידי יוצאים

ציבורואֹומר„. נקדישך]'קדּׁשה'שליח ׁשליׁשית [- ּבברכה ְְְְִִִֵָָָֻ
'אתה  ברכת לומר שמתחיל לפני גיבור', 'אתה ברכת סיום אחרי -

ׁשהּגיעקדוש'. ל ה וכיון צּבּור יׁשאמירת ׁשליח 'קדּׁשה', ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ואחד  אחד לכל ׁשמהמתפלליםרׁשּות לּמקֹום עמד הוא לחזר ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּתפּלה  חוזר ּבֹו רצה אם אלא לשם, לחזור חייב אינו אך לחש, של ְִַָ
חוזר. אינו רצה ו ואם למֹודים צּבּור ׁשליח ּכֹורע הוא ּוכׁשּיּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַַ

לך', אנחנו 'מודים מעט באמירת ׁשֹוחין העם הציבור ּכל כל - ְִַָָָ

מעט  להתכופף הדבר ,צריכים ייראה כלל יתכופפו לא הם שאם מפני

ציבור, השליח בדברי כופרים יׁשחּושהם ובין ולא הציבור בין - ְְִֹ
ציבור  מּדאי השליח נראה יֹותר זה הרי מדי יותר שוחה שאם - ִֵַ

וגאווה, 'ואֹומריןכיהירות שוחים עדיין כשהם מֹודים הציבור ְְִִ
ּבׂשר  כל ואלהי אלהינּו ה' ל יֹוצר ,אנחנּו יֹוצרנּו ְְֱֲֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ

והּקדֹוׁש,ּבראׁשית  הּגדֹול לׁשמ והֹודיֹות אנו ּברכֹות - ְְְְְְִִֵַַָָָָ
וקדוש  גדול שהוא ה' לשם ומודים ׁשהחייתנּועל מברכים ֱִֶֶַָ

עתה,וקּימּתנּו ּותחננּוכמועד ּתחּיינּו חיים ּכן לנו שתיתן - ְְְְִֵֵֵַַָָ
לעתיד, קדׁשוחנינה לחצרֹות ּגלּיֹותינּו את ותאסף שתקבץ - ְְְְֱֵֶֶַָָֹֻ

כדי  המקדש, לבית בגלות הנמצאים חּקיהיהודים ְִֶֹֻלׁשמר
ׁשלם  ּבלבב רצֹונ לעבוד ולעׂשֹות יכולים המקדש שבבית כיון - ְְְֲֵֵֶַָָ

שלם. בלב ה' לךאת מודים אנחנו ל'ועוד מֹודים ׁשאנּו -על ִֶַָָ
דרבנן'. 'מודים נקראת זו ותפילה לך, להודות יכולים שאנו הזכות על

האֹומר דרבנן וכל במודים מֹודים - פעמים,מֹודים שתי ְִִֵָָ
אֹותֹו לאלוה מׁשּתקין בתחילה מודה הוא כאילו הדבר שנראה מפני ְְִַ

אחר. לאלוה כך ואחר אחד

ׁשּיׁשלים ‰. שיגמור]ואחר הּתפּלה[- עשרה ּכל שמונה של ְְְִִֶַַַַָָ
רם, הארץיׁשבשבקול ּפניועל על עצמו ויּטה לארץ,ויּפל ְְִֵֵֶַַָָֹ

ייראה מעט  שלא וכן שלפניו, למי שמשתחווה ייראה שלא ְַ
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ג  ומתפלל.:הלכה מתחיל וכו' שיפסע (סי'ואחר הרמ"א וכתב
ארבע  הילוך של שיעור לעמוד צריך ציבור שהשליח ס"ב) קכג
(שם  הרב ובשו"ע רם. בקול להתפלל למקומו שיחזור לפני אמות
אלא  מיד למקומו לחזור יכול ציבור השליח הדין שמן כתב ס"ג)
הלכה  בביאור וראה אמות. ארבע הילוך של שיעור לעמוד שנהגו

בזה  שכתב מה והשליח) התפלל..(ד"ה שלא מי את וכתב להוציא
צריך  ציבור השליח בתפילת שיוצא שמי ס"א) קכד (סי' השו"ע
לו  ואסור סוף, ועד מתחילה ציבור השליח שאומר מה לכל לכוון
שהיוצא  הוסיף ס"ב) (שם הרב ובשו"ע כלל. לדבר או להפסיק

הקודש  לשון להבין צריך ציבור השליח עומדין..מתפילת והכל
בשעה  יעמדו העם שכל אומרים שיש כתב ס"ד) (שם וברמ"א

התפילה  את חוזר ציבור ושומעין..שהשליח עומדין ובשו"ע והכל
או  שלומדים באנשים לגעור שיש הוסיף ס"ו) קכד (סי' הרב
ואפילו  התפילה, חוזר ציבור שהשליח בעת תחנונים שאומרים

הברכה  בסוף אמן לענות מכוונים ברכה .אם כל אחר אמן ועונין
כשעונה וברכה. בליבו לכוון שצריך הוסיף ס "ו) קכד (סי' והשו"ע

מאמין  ואני המברך, שבירך הברכה היא 'אמת הברכות: על אמן
לברכות .בזה' השו"ע כוונת שאין כה) (ס"ק ברורה במשנה וכתב

וישתבח, שאמר ברוך כגון ההודאה לברכות אלא עשרה, שמונה
צריך  ובקשה תפילה שהן עשרה שמונה ברכות של באמן אבל
זה', דבר שיקוים רצון שיהי מתפלל אני וגם היא, 'אמת לכוון
רצון  ויהי דעה, חונן שהוא 'אמת יכוון חונן אתה בברכת וכגון

הברכות  בכל הוא וכן דעה', כן גם לנו במשנה .שיחונן כתב ועוד
ש  כד) (ס"ק שאמר ברורה מה על גם אמן בעניית לכוון צריך 

אתה  ברוך ציבור השליח שאמר מה שעל ה', אתה ברוך המברך
שהיה  ה' שם מבורך שיהיה 'אמן העונה יכוון אברהם, מגן ה'

הברכות  בכל וכן אברהם', ס"ט).מגן (שם הרב בשו"ע אמנם
שבברכות  אלא השו"ע, שכתב כמו עשרה בשמונה שיכוון כתב

שיש  שלום, ושים רצה ברכת וכן עשרה שמונה של אמצעיות

את  יכוון לה', והודאה שבח היא וחתימתן ובקשה תפילה בהן

במהרה. זה דבר ושיקוים אמת הוא זה שדבר הכוונות, שתי

ד  שלישית.:הלכה בברכה קדושה קכה ואומר (סי' הרב ובשו"ע

מהחזן  לשמוע הציבור צריכים שלכתחילה שאפילו הוסיף, ס"א)

וכו'', 'קדוש לענות כך אחר ורק עמו, לומר ולא וכו'' 'נקדישך

וכתב  בידם. למחות ואין 'נקדישך' לומר רשאי הציבור מקום מכל

קודם  'נקדישך' אומר שהקהל המנהג שכך (סק"ב) ברורה במשנה

החזן  אינו .שיאמר הציבור כל שאם (שם) הרב בשו"ע והוסיף

לומר  עליו אך בלחש, 'נקדישך' לומר היחיד יכול 'נקדישך', אומר

לבדו  יאמר ולא החזן, עם יחד במילה שליח .מילה שהגיע וכיון
וכו'. לקדושה במקומו ציבור שיעמוד הוסיף ס"ב) קכג (סי' והשו"ע

במשנה  וראה רם, בקול להתפלל ציבור השליח שיתחיל עד לפחות

שבמקום  כתב ס"ג) (שם הרב ובשו"ע בזה. שכתב מה (סק"י) ברורה

שיש  במקום אבל להמתין, יש קדושה עד בקלות להמתין שאפשר

כשאומרים  או מחלוקת, לידי לבוא ועלולים הכנסת בבית דוחק

יכול  וכדומה, פרשיות ארבע של ביוצרות כמו קדושה, לפני פיוטים

רם  בקול להתפלל ציבור השליח כשהתחיל מיד למקומו על .לחזור
לך. מודים גם שאנו לשוח שטוב ס"א) קכז (סי' השו"ע וכתב

שישחה  זו שיטה לפי כתב (שם) הרב ובשו"ע מודים. בסוף

כל  את לומר הוא שהמנהג והוסיף לך', מודים שאנו 'על כשאומר

בשחייה  דרבנן ברוך .מודים שחותמים פסק ס"א) קכז (סי' בשו"ע

ה'. הזכרת בלא ההודאות אל

ה  פניו.:הלכה על כתב וייפול ס"א) קלא (סי' הרב ובשו"ע

ידו  על ראשו את מטה אלא לארץ, פניו על ליפול נוהגים שאין

מספיק  ולא בבגד, פניו את לכסות שיש והוסיף פניו. את ומכסה



קלי mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מחול'.| כבודו כבודו על שמחל עיוור,הּסּומאש'רב על - ּפֹורס ֵַַָ
יכול כלומר,-ׁשמע מימיו מאורות ראה שלא מלידתו עיוור שאפילו ְַ

המאורות', 'יוצר ולסיים אור' 'יוצר ברכת הואו לברך נעׂשה כן ְֲֶַ
צּבּור חובתם.ׁשליח ידי אחרים להוציא מי לתפילה אבל ְֲִִִַָ

מגּלֹות מגולות,ׁשּכתפיו וזרועותיו וכתפיו קרועים שבגדיו אף - ְְֵֶַָֻ
ׁשהּוא ּפי להיות על ׁשליח רשאי נעׂשה אינֹו ׁשמע, על ּפֹורס ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ

עטּוף ׁשּיהיה עד לּתפּלה, בטלית.צּבּור ְְִִִֶֶַַָָ

ט  ¤¤ּפרק
הּצּבּור‡. ּתפּלת להתפלל -סדר שמחויבים התפילה סדר ְִִֵֶַַ

ּבבציבור, הּוא. העםתפילתּכ ּכל הציבור]ׁשחר יֹוׁשבין [- ְִִַַָָָָ
להתפלל, עצמם להכין יֹורדכדי צּבּור הארץ ּוׁשליח על למטה ְִִֵַ

הּתבה בתפילה,לפני עמידתו מקום הוא השליח ועֹומדששם ְְִֵֵֵַָ
העם ציבור ארון ּבאמצע אל כשפניו הכנסת בית במרכז כלומר - ְְֶַָָ

מסביבו, עומדים הציבור וכל 'קּדיׁש'הקודש ואֹומר -ּומתחיל ְְִִֵַַ
וכו', ויתקדש העם יתגדל הציבור]וכל יהא אחריו עֹונים [- 'אמן ְְִֵֵָָָָ

'מבר רּבה מבורך]ׁשמיּה הגדול שמו יהי ּכחן[- בכל -ּבכל ְְְֵַָָָָֹֹ
ושלמה, גדולה בכוונה כלומר האדם, של הנפש עֹונין עוד ו כוחות ְִ

ּבסֹוףאחריו ה אמן ּכקּדיׁשאמירת ואחר את . שסיים אחרי - ְְִֵַַַָָ

הקדיש, ציבור אֹומר אמירת המבר'השליח ה' את והם 'ּברכּו , ְְְֵֵֶַָָֹ
הציבור, ועד'אחריועֹונים- לעֹולם המבר ה' ּברּו'. ְְִֶַָָָָֹ
ציבורּומתחיל  ומברך]ּופֹורס השליח הברכות ׁשמע על [- את ְְִֵַַַ

שמע  קריאת רםשלפני וייצאו ּבקֹול ויכוונו הציבור שישמעו כדי - ְָ
חובה. להתפלל,והן ידי יודעים שאינם הציבור ברכות עֹונין- על ְִֵ

ציבור ּובר השליח ּברכה ּכל אחר ידי כה אמן בכך ויוצאים - ְְֵַַָָָָָָ
לברמהקהל אדם ו חובתם. קריאת הּיֹודע שלפני הברכות את ְְֵֵַַָ

בעצמו,ולקרֹותשמע  שמע עּמֹוקריאת ציבור קֹורא השליח עם - ְְִִֵ
ל עד יׂשראל שמגיע ציבור,ּגאל מהשליח חובתו ידי יוצא ואינו , ְִֵַַָָ

ציבור. השליח ברכות אחרי אמן עונה אינו ואף

והציבור,והּכל·. ציבור השליח מּיד - שאמרו עֹומדין אחרי ְְִִַָֹ
ישראל, עשרה תפילת ּומתּפּללים גאל יגביה ּבלחׁששמונה ולא ְְְִִַַַ

עשרה. שמונה בתפילת קולו להתּפּלל את יֹודע ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶַַּומי
לבדו, עשרה שמונה ו עֹומד תפילת הציבור כל עם עד יחד ׁשֹותק, ֵֵַ

צּבּורה ׁשּיתּפּלללאחר עשרהׁשליח שמונה יחד ּבלחׁשתפילת ְְְִִִֵֶַַַַ
ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם. ׁשאר הּצּבּור עם אחד מן כל - ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

הלחש, תפילת את שסיים ּפסיעֹות מהציבור ׁשלׁש ְְִִַָֹיפסע
מרבו,לאחֹוריו  הנפטר תלמיד וימתין]ויעמדכדרך ּבמקֹום [- ְְֲֲַַָָֹ

ׁשּפסע ּבעת אליו ממקום ׁשהּגיע ילך ולא הפסיעות שלושת את ְִִֵֵֶֶַַָָ
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ויש  כמוהו, והגון ראוי שהוא אחר ציבור שליח יש אם נוראים

סי"ד).חולקים  נג (סי' השו"ע כתב בתורה קריאה ולענין
אתה  אי שבכתב 'דברים משום בתורה, יקרא לא שסומא

פה' על לאומרם שכל .רשאי כתב, ס"ד) יח (סי' הרב בשו"ע

צריך  ותחנונים, סליחות לומר אפילו התיבה, לפני העובר
שלמה  בהליכות וראה הציבור. כבוד מפני גדול בטלית להתעטף

כלומר  ופשטיה', נהרא 'נהרא זה דין אודות שכתב כג) ס"ק (פ"ב

הקהילות  במנהג תלוי לפני .שהוא להתפלל שנוהג אדם ולענין
עם  העמוד לפני מתפללים שבו למקום והגיע טלית, בלא העמוד

קודש  באגרות ראה כן, שיעשה דורשים המקום ואנשי טלית,

לפני  טלית וילבש המקום כמנהג שינהג שכתב יב) עמ' (חט"ז
כיון  לכך, והטעם ראשו. יכסה ולא כתפיו על יניחה אך העמוד,

עוד  [וראה דרישתם למלא יש ולכן להוסיף, באים הם שבמנהגם

נוהגים  אינם המקום שאנשי מפחית, שהוא מנהג לענין שם
כמותם  לנהוג לו שאין לובש, והוא בתפילה חגורה ללבוש

ולהפחית].

א  קדיש.:הלכה ואומר ומתחיל וכו' יושבין העם כל בשחר

קדיש. על כשעונין לעמוד שיש פסק ס"א) נו (סי' והרמ"א
לעמוד  צריך שאין אומרים שיש כתב ס"ה) (שם הרב ובשו"ע

כגון  עומד, כבר שהוא בשעה נאמר הקדיש אם אמנם בקדיש.

אמן  אמירת לאחר עד יתיישב שלא טוב יותר וכדומה, הלל לאחר
אומרים  שיש הוסיף, (סק"ז) ברורה ובמשנה רבה. שמיה יהא

בעלמא  דאמירן שלאחר האמן עניית עד לעמוד יישאר זה שבאופן

אמן  (סי'.ואמרו הרב ובשו"ע קדיש. ואומר ומתחיל וכו' ועומד
ולא  בישתבח התיבה לפני יירד ציבור שהשליח כתב ס"א) נ"ג

שהוא, הפסק כל לקדיש ישתבח בין לעשות שאסור מפני בקדיש,

לעמוד  עליו בעמידה, הקדיש את לומר צריך ציבור שהשליח וכיון

בין  ולעמוד להפסיק יצטרך שלא כדי בישתבח, כבר התיבה לפני

שלאחריו  לקדיש שיש .ישתבח כתב ס"א) נ"ו (סי' הרמ"א

ויש  למברך, רבה שמיה יהא בין הפסק לעשות שאין שסוברים

כדעה  להלכה ופסק לרבה. שמיה יהא בין להפסיק שלא שסוברים

בין  גם להפסיק שלא כתב סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הראשונה.

הכוונה  שאין מבאר סק"ג) (שם ברורה ובמשנה לרבה. שמיה יהא

בשתיקה  ביניהם יפסיק שלא אלא אחת, בנשימה לאמרם .שצריך

אמן  בין מעט להפסיק שיש סק"ב) (שם ברורה במשנה וכתב

רבה  שמיה נו .ליהא (סי' הרב ובשו"ע כוחן. בכל וכו' יהא אמן

אדם  בני עליו שיתלוצצו באופן קולו יגביה שלא הוסיף ס"א)

חטא  להם וכו'..ויגרום ברוך עונים פסק והם (שם) ובשו"ע

ועד. לעולם המבורך ה' ברוך ולומר לחזור צריך ציבור שהשליח

עמו. קורא ולקרות לברך ס"ד)והיודע נט (סי' הרמ"א וכתב

ולקרוא  לברך שיודע מי את גם להוציא יכול ציבור שהשליח

יוצא .בעצמו  ואינו בעצמו שמתפלל מי שגם (שם) הרמ"א כתב

אמן יענה ציבור, מהשליח חובתו של ידי אור יוצר ברכת אחר

השליח  שיסיים לפני עצמו ברכת לסיים וימהר ציבור, השליח

עצמו  ברכת על אמן יענה שלא כדי שמסיים .ציבור, לאחר אמנם

(שם) השו"ע כתב באהבה', ישראל בעמו 'הבוחר ציבור השליח

שמע. לקריאת הברכה בין הפסק שזה משום אמן יענה שלא

ברורה  ובמשנה אמן. עונה שם שאף כתב ס"ג) סא (סי' והרמ"א

הברכה  את שיסיים טוב יותר שלכתחילה כתב כה) ס"ק נט (סי

השליח  אחר אמן לענות יצטרך ולא ציבור, השליח עם בשוה

ציבור.

ב  לאחוריו.:הלכה פסיעות שלש קכג יפסע (סי' הרב ובשו"ע

התפלל. לא שכאילו נחשב זה הרי כן עשה לא שאם הוסיף ס"א)

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שלא  הראשון', 'למקומו מיד יחזור לא וכן אחר', 'למקום לשם שפסע

קיאו. על ששב ככלב יהיה

ׁשּיפסע‚. צּבּורה ואחר לחש ׁשליח של עשרה שמונה כשסיים ְְְִִִֶַַַַ
לאחֹוריו  ּפסיעֹות ציבור מתחיל,ׁשלׁש ּבקֹול ּומתּפּלל השליח ְְְְֲִִִֵַַַָָֹ

תפילתו,רם  את ישמעו שהציבור הּברכֹות כדי תפילת מּתחּלת של ְְִִַַָָ
עשרה, חובהלהֹוציאכדישמונה התּפּלל ידי ׁשּלא מי .את ְְִִִֵֶֶַֹ

עֹומדין  ציבור,וׁשֹומעין,והּכל השליח של הברכות ועֹונין את ְְְְְִִִַֹ
ּוברכה  ּברכה ּכל אחר ציבור,אמן  השליח אּלּושמסיים ּבין ְְֵֵֵַַָָָָָָ

חֹובתןמהציבור  ידי יצאּו בתפילת ׁשּלא חובה ידי יוצאים והם ְְֵֶָָָֹ
מתפללים, עתה שהם הדבר שנחשב ציבור, אּלּוו השליח ֵֵּבין

חֹובתןמהציבור  ידי יצאּו ואינם ׁשּכבר בלחש, כשהתפללו ְְְֵֶָָָָ
ציבור. השליח בתפילת חובה ידי יוצאים

ציבורואֹומר„. נקדישך]'קדּׁשה'שליח ׁשליׁשית [- ּבברכה ְְְְִִִֵָָָֻ
'אתה  ברכת לומר שמתחיל לפני גיבור', 'אתה ברכת סיום אחרי -

ׁשהּגיעקדוש'. ל ה וכיון צּבּור יׁשאמירת ׁשליח 'קדּׁשה', ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
ואחד  אחד לכל ׁשמהמתפלליםרׁשּות לּמקֹום עמד הוא לחזר ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבּתפּלה  חוזר ּבֹו רצה אם אלא לשם, לחזור חייב אינו אך לחש, של ְִַָ
חוזר. אינו רצה ו ואם למֹודים צּבּור ׁשליח ּכֹורע הוא ּוכׁשּיּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַַ

לך', אנחנו 'מודים מעט באמירת ׁשֹוחין העם הציבור ּכל כל - ְִַָָָ

מעט  להתכופף הדבר ,צריכים ייראה כלל יתכופפו לא הם שאם מפני

ציבור, השליח בדברי כופרים יׁשחּושהם ובין ולא הציבור בין - ְְִֹ
ציבור  מּדאי השליח נראה יֹותר זה הרי מדי יותר שוחה שאם - ִֵַ

וגאווה, 'ואֹומריןכיהירות שוחים עדיין כשהם מֹודים הציבור ְְִִ
ּבׂשר  כל ואלהי אלהינּו ה' ל יֹוצר ,אנחנּו יֹוצרנּו ְְֱֲֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ

והּקדֹוׁש,ּבראׁשית  הּגדֹול לׁשמ והֹודיֹות אנו ּברכֹות - ְְְְְְִִֵַַָָָָ
וקדוש  גדול שהוא ה' לשם ומודים ׁשהחייתנּועל מברכים ֱִֶֶַָ

עתה,וקּימּתנּו ּותחננּוכמועד ּתחּיינּו חיים ּכן לנו שתיתן - ְְְְִֵֵֵַַָָ
לעתיד, קדׁשוחנינה לחצרֹות ּגלּיֹותינּו את ותאסף שתקבץ - ְְְְֱֵֶֶַָָֹֻ

כדי  המקדש, לבית בגלות הנמצאים חּקיהיהודים ְִֶֹֻלׁשמר
ׁשלם  ּבלבב רצֹונ לעבוד ולעׂשֹות יכולים המקדש שבבית כיון - ְְְֲֵֵֶַָָ

שלם. בלב ה' לךאת מודים אנחנו ל'ועוד מֹודים ׁשאנּו -על ִֶַָָ
דרבנן'. 'מודים נקראת זו ותפילה לך, להודות יכולים שאנו הזכות על

האֹומר דרבנן וכל במודים מֹודים - פעמים,מֹודים שתי ְִִֵָָ
אֹותֹו לאלוה מׁשּתקין בתחילה מודה הוא כאילו הדבר שנראה מפני ְְִַ

אחר. לאלוה כך ואחר אחד

ׁשּיׁשלים ‰. שיגמור]ואחר הּתפּלה[- עשרה ּכל שמונה של ְְְִִֶַַַַָָ
רם, הארץיׁשבשבקול ּפניועל על עצמו ויּטה לארץ,ויּפל ְְִֵֵֶַַָָֹ

ייראה מעט  שלא וכן שלפניו, למי שמשתחווה ייראה שלא ְַ
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ג  ומתפלל.:הלכה מתחיל וכו' שיפסע (סי'ואחר הרמ"א וכתב
ארבע  הילוך של שיעור לעמוד צריך ציבור שהשליח ס"ב) קכג
(שם  הרב ובשו"ע רם. בקול להתפלל למקומו שיחזור לפני אמות
אלא  מיד למקומו לחזור יכול ציבור השליח הדין שמן כתב ס"ג)
הלכה  בביאור וראה אמות. ארבע הילוך של שיעור לעמוד שנהגו

בזה  שכתב מה והשליח) התפלל..(ד"ה שלא מי את וכתב להוציא
צריך  ציבור השליח בתפילת שיוצא שמי ס"א) קכד (סי' השו"ע
לו  ואסור סוף, ועד מתחילה ציבור השליח שאומר מה לכל לכוון
שהיוצא  הוסיף ס"ב) (שם הרב ובשו"ע כלל. לדבר או להפסיק

הקודש  לשון להבין צריך ציבור השליח עומדין..מתפילת והכל
בשעה  יעמדו העם שכל אומרים שיש כתב ס"ד) (שם וברמ"א

התפילה  את חוזר ציבור ושומעין..שהשליח עומדין ובשו"ע והכל
או  שלומדים באנשים לגעור שיש הוסיף ס"ו) קכד (סי' הרב
ואפילו  התפילה, חוזר ציבור שהשליח בעת תחנונים שאומרים

הברכה  בסוף אמן לענות מכוונים ברכה .אם כל אחר אמן ועונין
כשעונה וברכה. בליבו לכוון שצריך הוסיף ס "ו) קכד (סי' והשו"ע

מאמין  ואני המברך, שבירך הברכה היא 'אמת הברכות: על אמן
לברכות .בזה' השו"ע כוונת שאין כה) (ס"ק ברורה במשנה וכתב

וישתבח, שאמר ברוך כגון ההודאה לברכות אלא עשרה, שמונה
צריך  ובקשה תפילה שהן עשרה שמונה ברכות של באמן אבל
זה', דבר שיקוים רצון שיהי מתפלל אני וגם היא, 'אמת לכוון
רצון  ויהי דעה, חונן שהוא 'אמת יכוון חונן אתה בברכת וכגון

הברכות  בכל הוא וכן דעה', כן גם לנו במשנה .שיחונן כתב ועוד
ש  כד) (ס"ק שאמר ברורה מה על גם אמן בעניית לכוון צריך 

אתה  ברוך ציבור השליח שאמר מה שעל ה', אתה ברוך המברך
שהיה  ה' שם מבורך שיהיה 'אמן העונה יכוון אברהם, מגן ה'

הברכות  בכל וכן אברהם', ס"ט).מגן (שם הרב בשו"ע אמנם
שבברכות  אלא השו"ע, שכתב כמו עשרה בשמונה שיכוון כתב

שיש  שלום, ושים רצה ברכת וכן עשרה שמונה של אמצעיות

את  יכוון לה', והודאה שבח היא וחתימתן ובקשה תפילה בהן

במהרה. זה דבר ושיקוים אמת הוא זה שדבר הכוונות, שתי

ד  שלישית.:הלכה בברכה קדושה קכה ואומר (סי' הרב ובשו"ע

מהחזן  לשמוע הציבור צריכים שלכתחילה שאפילו הוסיף, ס"א)

וכו'', 'קדוש לענות כך אחר ורק עמו, לומר ולא וכו'' 'נקדישך

וכתב  בידם. למחות ואין 'נקדישך' לומר רשאי הציבור מקום מכל

קודם  'נקדישך' אומר שהקהל המנהג שכך (סק"ב) ברורה במשנה

החזן  אינו .שיאמר הציבור כל שאם (שם) הרב בשו"ע והוסיף

לומר  עליו אך בלחש, 'נקדישך' לומר היחיד יכול 'נקדישך', אומר

לבדו  יאמר ולא החזן, עם יחד במילה שליח .מילה שהגיע וכיון
וכו'. לקדושה במקומו ציבור שיעמוד הוסיף ס"ב) קכג (סי' והשו"ע

במשנה  וראה רם, בקול להתפלל ציבור השליח שיתחיל עד לפחות

שבמקום  כתב ס"ג) (שם הרב ובשו"ע בזה. שכתב מה (סק"י) ברורה

שיש  במקום אבל להמתין, יש קדושה עד בקלות להמתין שאפשר

כשאומרים  או מחלוקת, לידי לבוא ועלולים הכנסת בבית דוחק

יכול  וכדומה, פרשיות ארבע של ביוצרות כמו קדושה, לפני פיוטים

רם  בקול להתפלל ציבור השליח כשהתחיל מיד למקומו על .לחזור
לך. מודים גם שאנו לשוח שטוב ס"א) קכז (סי' השו"ע וכתב

שישחה  זו שיטה לפי כתב (שם) הרב ובשו"ע מודים. בסוף

כל  את לומר הוא שהמנהג והוסיף לך', מודים שאנו 'על כשאומר

בשחייה  דרבנן ברוך .מודים שחותמים פסק ס"א) קכז (סי' בשו"ע

ה'. הזכרת בלא ההודאות אל

ה  פניו.:הלכה על כתב וייפול ס"א) קלא (סי' הרב ובשו"ע

ידו  על ראשו את מטה אלא לארץ, פניו על ליפול נוהגים שאין

מספיק  ולא בבגד, פניו את לכסות שיש והוסיף פניו. את ומכסה
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הקרקע, שעל לאבן ציבור הּוא שמשתחווה השליח ּכל כן ו - ְָ
ויתחּנן  תחנונים הּצּבּור, פסוקי ציבור השליח ויאמר והּוא - ְְְִִֵַַ

ו [-כשהוא] כך נֹופל. ראׁשֹואחר ויגּביּה -הּואמהארץ,יׁשב ְְְִֵֵֵַַֹ
ציבור  ּומתחּנן השליח העם, פסוקי מעט ּוׁשאר מעט עוד ואומר ְְְִֵַַָָָ

רםתחנונים  ּכמיּׁשב.|כשהואּבקֹול שסיים ואחר אחרי - ְְְַַָָָֻ
מיושב, כשהוא תחנונים לומר ציבור צּבּור השליח ׁשליח ְֲִִַַֹיעמד

לעמוד,לבּדֹו צריך אינו ׁשנּיה והציבור ּפעם קּדיׁש מלבד ואֹומר ְְְִִֵַַַַָ
'ברכו', קודם שאמר הציבור והן הקדיש אמן עֹונין - הקדיש על ְִֵ

קדיש  בסוף ואמן וכו' רבה שמיה ּתחּלהיהא ׁשענּו על ּכדר ְְִֶֶֶָָ
הראשון. ציבור ואֹומרהקדיש וכּו''השליח רחּום 'והּוא ְְְֵַ
לח) עח, כך,(תהילים וכּו''ואחר לדוד קמה)'ּתהּלה הּוא (שם , ְְְִִָָ
ציבור, השליח הרבים,עֹומד - כבוד הציבורוהןמפני יֹוׁשבין,- ְְִֵֵ

עּמֹו קֹוראין וכו''.והם לדוד 'תהלה וכו'' רחום ּכ'והוא ואחר ְְְִִֵַַָ
לבדואֹומר  ציבור וכּו''השליח ּגֹואל לצּיֹון כ)'ּובא נט, ,(ישעיה ְְִֵֵָ

וכּו'' אֹותם ּבריתי זאת כא)'ואני וכּו'',(שם קדֹוׁש 'ואּתה ְְְְֲִִִַַָָָֹ
ד) כב, וכּו'',(תהילים זה אל זה ג)'וקרא ו, וגֹומר ,(ישעיה ְְְֵֶֶֶָָ

סדר את ציבור והןשליח הציבור הּקדּׁשה, שאומר עֹונין- מה על ְְִֵַָֻ
' וכו'', זה אל זה 'וקרא ציבור ׁשלׁשה השליח קדֹוׁש' קדֹוׁש ְָָָָֹקדֹוׁש

ו  כך ּפעמים. ציבורחֹוזראחר סדרוקֹוראהשליח הּקדּׁשה את ְְְְִֵֵַָָֻ
רם.ּתרּגּום  וכּו''ומתחילבקול רּוח 'וּתּׂשאני (יחזקאל ואֹומר ְְְִִֵֵַַַָ
יב) ּתרּגּום ,ג, רם.וקֹוראהּו כך ו בקול ימלאחר 'ה' אֹומר ְְְְְִֵֵַֹ
יח)וכּו'' טו, לעם ,(שמות להבין ּכדי ּתרּגּום, -וקֹוראהּו ְְְְְְִֵֵַָָָ

את  יבין התרגום בלשון אלא הקודש בלשון בקי שאינו העם שהמון

הדברים;

.Âהּפסּוקים -הּקדּׁשהסדרלפניאומרים ׁשהנזכרים ואּלּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻ
וכו' קדוש קדוש וכו' זה אל זה והפסוקים וׁשּלאחריה וקרא - ְְֲֶֶַָ

הקדושה  סדר לאחר 'סדר שאומרים הּנקראים הן ּתרּגּומן, ְְִִִֵֵֶַַָָעם
ולא הּיֹום' בשבתות לא בטלים ואינם תמיד נאמרים שהם כלומר - ַ

טובים. ּכבימים ציבור ואחר ּתחנּונים השליח ּבדברי מתחּנן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
תחנונים  של פסוקים שאומר רחמים - קּדיׁשּופסּוקי ואֹומר ,- ְְֲִִֵֵַַ

'קדיש  נקרא זה וקדיש קדיש לומר צריך תחנונים שאומר שאחר

עֹוניןבתרא', העם הקדישוכל קדיש,ּכדרּכןעל ונפטרין בכל ְְְְְִִִַָָָָָ
ולמעשיהם. לדרכם והולכים יוצאים שכולם -

.Ê האֹומר ביחידּכל בין בציבור בתחנונים ּבּתחנּוניםבין [בין ֲִֵַַָָ
עצמו] לבין שבינו בתחנונים ובין ׁשרחםשבתפילה ה'מי כלומר - ִִֵֶ

צּפֹורשריחם קן יּקחוציוהעל הּבנים'אתׁשּלא על 'האם ִִִֵֶַַַַַָָֹ
ו) כב, יחד (דברים נמצאת כשהאם הבנים את מהקן לקחת שאסור -

הבנים, את לקחת כך ואחר האם את לשלח קודם צריך אלא אתם,

וציוהאֹו שריחם מי ּבנֹו'שאומר ואת 'אתֹו יׁשחט (ויקרא ׁשּלא ְְְִֶֶַֹֹ

כח) בתה כב, או בנה ואת האם את אחד'- ירחם כך,(שם)'ּביֹום ְְֵֶַָ

וכּי זה עלינּו, ּבענין שה'ֹוצא שכשם ואומר בתפילתו שתולה - ְְְִֵֵֶַָָ

מצוות  על שאומר כגון עלינו, ירחם כן רחמים, משום מצוה איזו עשה

בדישו' שור תחסום ד)'לא כה, את (דברים ימנעו שלא שהטעם ,

מצוות  על שאומר או רחמים, משום הוא חרישתו בעת מאכילה השור

שונאך' חמור תראה ה)'לא כג, לסייע (שמות שצריך שהטעם ,

רחמים, משום הוא החמור אֹותֹובהקמת צריכים מׁשּתקין - ְְִַ

דבריו. באמצע אּלּולהפסיקו ׁשּמצוֹות ושלא מּפני הקן שילוח של ְְִִֵֵֶ

אחד  ביום ובנה האם הןלשחוט הּכתּוב יכולים ּגזרת אנו אין - ְֵֵַַָ

מלך, גזירת שמקיים כמי לקיימן יש אלא בטעם אלו ּולתלותן מצוות

היּו,רחמים משום אינם אלוׁשאּלּו לא מצוות הרחמים, מּפני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּקר ּכל ׁשחיטה לנּו בעלי הּתיר לשחוט לנו מתיר היה לא ה' - ְִִִִָָָָ

כלל. ירּבה חיים לא עצמו וכן לבין בינו ובין בתפילתו בין האדם ְְֵֶַֹ

ׁשם ׁשל ו ה'ּבכּנּויין והּנֹורא'לא , הּגּבֹור הּגדֹול 'האל יאמר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

יז) י, והעּזּוז'(דברים והאּמיץ על 'החזק שמוסיף כלומר - ְְִִֶַָָָָ

חכמים, שתיקנו ּבהכינויים ּכח להּגיעיד ׁשאין את אדם ולומר ְְִֵֶַַַָָֹ

ׁשבחיו  ה',סֹוף אֹומר של את בכינוייו אּלא ּׁשאמר רק מה ְֵֶֶַַָָָָ

רּבנּו בתורה מׁשה שכתובים והנורא' הגבור 'הגדול הכינויים כלומר ֵֶַֹ

חכמים. שקבעו מהנוסח לשנות ואין

.Áהציבורמנחהתפילת ּב צּבּור שמתפללים ׁשליח אֹומר ְְִִִִֵַָ

וכּו'' רחּום לח)'והּוא עח, וכּו'',(תהילים יֹוׁשבי (שם 'אׁשרי ְְְְְֵֵַַ

ה) וכּו'',פד, העם טו)'אׁשרי קמד, וכּו'',(שם לדוד 'ּתהּלה ְְְְְִִֵַָָָָ

קמה) הּוא,(שם ציבורקֹורא השליח מיּׁשב- להכין והעם כדי ְְֵָָָֻ

עשרה  שמונה להתפלל עצמם כך ו .את צּבּור אחר ׁשליח עֹומד ְְִִֵַ

והן  קּדיׁש, הציבורואֹומר אחריו- שצריכים עֹומדין משום ְְְֲִִֵֵַַָ

וכו', רבה שמיה יהא אמן שעונים בעת על ועֹוניןלעמוד הציבור ְִ

קדיש,ּכדרּכן הקדיש ּכּלןבכל ציבור ּומתּפּללין השליח - ְְְְִִַַָָֻ

עשרה שמונה ּכוהציבור ואחר שמונה ּבלחׁש. שיסיימו אחרי - ְְַַַַָ

לחש, של ּומתּפּללעשרה צּבּור ׁשליח עשרהחֹוזר ּבקֹול שמונה ְְְִִִֵֵַַ

הציבור,רם  אותו ּבשישמעו ׁשעׂשה עד תפילת ּכדר ׁשחרית, ְֲִִֶֶֶַַָָָ

הּתפּלה ויגמור ׁשּיׁשלים ּכל עשרה.את שמונה הּוא של ויֹוׁשב ְְְִִֵֶֶַַָָ

ציבור  השליח הציבור,והן - ּפניהם - על ּומתחּנן לארץ ונֹופלין ְְְְְִִֵֵֵֶַַ

תחנונים, פסוקי ואומרים ראׁשֹו- הארץּומגּביּה השליח הּוא מן - ְִַַֹ

הציבור,והן ציבור  מעט- פסוקי ּומתחּנן מעט עוד ואומר - ְְְִֵֵַַ

כשהוא ּכדר תחנונים בתפילתמיּׁשב, ועֹומד שעשו ׁשחרית. ְְְֲִֵֶֶַָֻ

ציבור קּדיׁשהשליח התפילה,ואֹומר גמר שהוא לפי 'תתקבל', עם ְִֵַ
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אחד  גוף הן והפנים שהיד כיון עליה, שנופל ביד פניו שמכסה
עצמו  את  לכסות יכול הגוף מעט..ואין  הוסיף ויטה (שם) והשו"ע

שיטה  אומרים שיש כתב והרמ"א שמאל. צד על להטות שנהגו
בזרועו  תפילין לו שיש שבשחרית למעשה והכריע ימין, צד על
או  ובמנחה התפילין. כבוד משום ימינו על יטה  השמאלית,

שמאלו. על יטה השמאלית, בזרועו תפילין לו כשאין

ז  שם.:הלכה של בכינויין ירבה לא קיג וכן (סי' בשו"ע וכתב
שקבעו  מהנוסח לשנות שאין בתפילה, דווקא הוא שהאיסור ס"ט)
מעצמו  אומר שאדם ושבחים בקשות או בתחנונים אבל חכמים,
ה' של בשבחיו להאריך שרוצה למי נכון מקום ומכל מותר.

פסוקים. בקריאת אותם שיאמר

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בתרא', 'קדיש נקרא זה ּכדרּכן וקדיש עֹונין העם קדיש,וכל בכל ְְְִַָָָָ
לדרכם.למעׂשיהן כולם ונפטרין  והולכים שיוצאים - ְְְֲִִֵֶַָ

.Ë ערבית ּבערב בתפילת יֹוׁשבין - העם את ּכל להכין כדי ְִֶֶָָָָ
להתפלל. ציבור והּוא עצמם השליח רחּום - 'והּוא ואֹומר עֹומד ְְְֵֵַ

לח)וכּו'' עח, אומר(תהילים כן ואחר ,,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְֶַָָֹ
הציבורוהן ועד'אחריועֹונין- לעֹולם המבר ה' ּברּו'. ְְְִֵֶַָָָָֹ

ציבורּומתחיל לברך]לפרסהשליח הברכות על[- את 'שמע' ְְִִַַֹ
קריאת ו שלפני כך ׁשמע. ציבוראֹומר אחר לפני קּדיׁשהשליח ְְִֵַַ

עשרה. שמונה הּכל תפילת ּכ והציבור ואחר ציבור השליח - ְַַַָֹ
ּומתּפּללין עשרהעֹומדין שמונה ּוכׁשּמׁשלימין תפילת ּבלחׁש. ְְְְְְִִִִִֶַַַַ

עשרה  שמונה תפילת ציבוראֹומרוגומרים עם קּדיׁשהשליח ִֵַ
בתרא', 'קדיש נקרא זה וקדיש התפילה, גמר שהוא לפי 'תתקבל',

הציבורוהן  ולמעשיהם.נפטרין - לדרכם והולכים שיוצאים - ְְִִֵָ
חֹוזר ציבורואינֹו עשרה להתּפּלל השליח רם שמונה ּבקֹול ְְְְִֵֵֵַָ

חובה ערבית ידי להוציא כדי ומנחה בשחרית ומתפלל שחוזר כמו ְִַ
להתפלל, יודע שאינו מי חֹובה את ערבית ּתפּלת ׁשאין כמו לפי ְְְִִִֵֶַַָ

ומנחה, שחרית זו,תפילת מתפילה פטור להתפלל יודע שאינו ומי

זה יבר לא ציבורלפיכ השליח עשרה ּברכֹות- שמונה של ְְְִֵֶָָָֹ
ּבהןכיוןלבּטלה, ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ציבור ׁשאין שהשליח ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

התפילה לחזור להֹוציאֹו.צריך ְְִֵּכדי
.Èׁשּבתֹות מעריבּבלילי צּבּור ה חֹוזרבתפילת אחר ,ׁשליח ְְִִֵֵֵַַַַָ

ּומתּפּלל  הּצּבּור, עם ּבלחׁש רם ׁשּמתּפּלל שישמעו ּבקֹול כדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
הציבור, ׁשבע אותו מתּפּלל אינֹו בתפילת אבל כמו ברכות ְֲִֵֵֶַַָ

אחתהלחש  ּברכה אּלא הּׁשבע'שהיא, ואומר 'מעין שכולל - ְֵֵֶֶַַַַָָָ
בלחש. שהתפללו הברכות שבע מעין זו אֹומרּה.בברכה הּוא ְְָָוכ

אברהם  אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹ
אל  והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי

וארץ  ׁשמים קנה הּכל,,עליֹון וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבדברֹו אבֹות ברצונו],מגן ּבמאמרֹו[- מתים בחפצו מחּיה - ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

הטבע, פעולת כוח שיתוף שום בלי אין לבד, הּקדֹוׁש ֵֶֶַַָהּמל
כמוהו,ּכמֹוהּו קדוש שאין קדׁשֹו- ּבׁשּבת לעּמֹו -הּמניח ְְְִֵַַַַַָָ

שינוחו, להם להם שציוה להניח רצה בם בישראל ּכי שבחר - ְִִֶַָָָָָ

השבת, מצוות את להם לתת העמים ּביראה מכל נעבד ְְְֲִַָָָֹלפניו
הגוף,ופחד  על הנפש להשליט נוכל והפחד היראה ידי שעל - ַַָ

ּתמיד. יֹום ּבכל לׁשמֹו הואונֹודה משכן]מעֹון ה' הּברכֹות,[- ְְְְְִִֶַָָָ
הּׁשלֹום  ׁשביעי אדֹון מבר הּׁשּבת,, ּבקדּׁשה ּומקּדׁש ּומניח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

ענג  מדּׁשני עונג לעם שנקראת השבת את מדשנים ישראל שעם - ְְְֵֶַֹֻ
דשנים, ּבראׁשית'במאכלים למעׂשה מצוות זכר כוונת שתכלית - ְְֲִֵֵֵֶַ

שה' בראשית, מעשה ענין את שיזכור האדם את לעורר היא השבת

ממלאכתו. שבת הוא השביעי וביום והארץ השמים את ֱֵֹ'אלהינּוברא
ה' אּתה ּברּו וכּו', במנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת'. ציבורואֹומרמקּדׁש 'תתקבל',שלם קּדיׁששליח עם ְְִֵֵַַַַָ
בתרא', 'קדיש נקרא זה וקדיש התפילה, גמר שהוא העם לפי ְָָָוכל

ולמעשיהם.נפטרין  לדרכם והולכים שיוצאים - ְִִָ
.‡Èחכמים ּתּקנּו שבע,זהלומרולּמה מעין ברכת מּפני - ְְְֲִִִֵֶָָָ

העם  להתּפּללׁשרב ׁשּבת תפילתּבאין ּבלילי בבית ערבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
כולם, נאספים והיו ממלאכתם פנויים שהיו מפני שמא ו הכנסת, ְ

ׁשם לבֹוא מהציבור מי אי יהיה ולא להתפלל,ׁשּנתאחר ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
גמר]הׁשלים הציבור,ּתפּלתֹו[- כל ּבבית עם לבּדֹו ויּׁשאר ְְְְְִִִִֵֵַָָ
סּכנה הּכנסת  לידי מצויים ויבֹוא היו שלהם הכנסת שבתי מפני ְְִֵֶֶַַָָָ

מסכנת  לחשוש יש לבדם וילכו וכשיחזרו לעיר, מחוץ בשדות

ּומתּפּללהמזיקים, צּבּור ׁשליח חֹוזר שבע לפיכ מעין ברכת ְְְִִִִֵֵַַָ
ׁשּיתעּכבּו כךּכדי ידי העם על בתפילתם,ּכל עד ויאריכו ְְְִֵֶַַָָָ

הּמתאחר תפילתו,ׁשּיׁשלים את הכנסת לבית לחזור ויצאלבוא ְְְִִֵֵֵֶַַַ
יחד .עּמהן לעיר ִֶָ

.·Èהוא לפיכ שבע' 'מעין ברכת לומר שתיקנו שהטעם כיון - ְִָ
הסכנה, הּכּפּורים מפני יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִִִֶַַָָיֹום

חדׁש ראׁש חלים אֹו כשאינם אלו ובימים בשבת, להיות שחלו ֶֹֹ
שבע, מעין ברכת לומר תיקנו לא הּיֹורד בשבת צּבּור ׁשליח ְִִֵֵַַאין

מזּכיר בתפילת הּתבה לפני הּיֹוםאת ערבית טוב ענין יום של ְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
חודש ראש של או כיפור יום של זֹואו שבע,ּבברכה מעין של ְִָָ

ּבלבד [-אלא]אבל  הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה שבת,חֹותם בכל כמו ְְֲִֵֵַַַַָָָ
הּיֹום  נתחּיב ׁשּלא זֹולפי שבע ּבתפּלה מעין שברכת מפני - ְְְִִִִֵֶַַָֹ

בשבת  שהוסיפו חכמים תקנת אלא היום, תפילת מחובת חלק אינה
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י  השבע.:הלכה מעין וכו' שבתות ס"ח)בלילי רסח (סי' ובשו"ע
(שם  הרב ובשו"ע שבע. מעין ברכת אומר אינו שהיחיד הוסיף
ומי  ציבור, לשליח אלא זו ברכה תיקנו שלא עוד כתב סי"ג)
ביחידות  מתפלל אם בין זו, ברכה אומר אינו ציבור שליח שאינו

בציבור  מתפלל אם רוצה .ובין היחיד שאם (שם) הרמ"א וכתב
ובלי  פתיחה בלי לאומרה יכול ולאומרה, עצמו על להחמיר
בלא  ציבור השליח עם לאומרה הציבור נוהגים וכן חתימה,
שהכוונה  כא) (ס"ק ברורה במשנה וביאר חתימה. ובלא פתיחה

בלבד. בראשית' למעשה 'זכר עד אבות' מ'מגן שאומר

יא  שבת :הלכה כשחל שגם הוסיף, סי"א) רסח (סי' בשו"ע
(שם  הרב ובשו"ע שבע. מעין ברכת לומר צריך טוב, יום אחר
שיהיו  כך כל מצוי שאינו שאפילו שהכוונה הוסיף, סט"ז)
ימי  שהם שבתות ערבי בשאר כמו הכנסת, לבית לבוא מאחרים

הערב  עד במלאכתם ומתעסקים כתב,.חול סי"ג) רסח (סי' בשו"ע

שלא  או שבת, של הזכיר ולא חול של תפילה והתפלל טעה שאם

ועד  מתחילתה שבע מעין ברכת ציבור משליח ושמע כלל, התפלל

שכתב  מה כח) (ס"ק ברורה במשנה וראה חובתו. ידי יצא סופה,

ערבית  שתפילת שכיון מבאר סי"ח) (שם הרב ובשו"ע בזה.

להתפלל  ויודע שבקי מי שאפילו ואמרו חכמים בה הקילו רשות,

ציבור  מהשליח חובה ידי לצאת יכול הרב .לבדו בשו"ע כתב עוד

שבע, מעין בברכת ציבור מהשליח חובה ידי שכשיוצא (שם),

ברוך  סוף ועד הברכה מתחילת במילה מילה עמו יאמר לכתחילה

ציבור  השליח אמר כבר שאם עוד והוסיף השבת. מקדש ה' אתה

לחזור  צריך התפלל, שלא או שטעה עכשיו ונזכר שבע, מעין  ברכת

מעין  ברכת ביחידות יאמר ולא כדינה, לחש של תפילה ולהתפלל

שבע.



קלג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הקרקע, שעל לאבן ציבור הּוא שמשתחווה השליח ּכל כן ו - ְָ
ויתחּנן  תחנונים הּצּבּור, פסוקי ציבור השליח ויאמר והּוא - ְְְִִֵַַ

ו [-כשהוא] כך נֹופל. ראׁשֹואחר ויגּביּה -הּואמהארץ,יׁשב ְְְִֵֵֵַַֹ
ציבור  ּומתחּנן השליח העם, פסוקי מעט ּוׁשאר מעט עוד ואומר ְְְִֵַַָָָ

רםתחנונים  ּכמיּׁשב.|כשהואּבקֹול שסיים ואחר אחרי - ְְְַַָָָֻ
מיושב, כשהוא תחנונים לומר ציבור צּבּור השליח ׁשליח ְֲִִַַֹיעמד

לעמוד,לבּדֹו צריך אינו ׁשנּיה והציבור ּפעם קּדיׁש מלבד ואֹומר ְְְִִֵַַַַָ
'ברכו', קודם שאמר הציבור והן הקדיש אמן עֹונין - הקדיש על ְִֵ

קדיש  בסוף ואמן וכו' רבה שמיה ּתחּלהיהא ׁשענּו על ּכדר ְְִֶֶֶָָ
הראשון. ציבור ואֹומרהקדיש וכּו''השליח רחּום 'והּוא ְְְֵַ
לח) עח, כך,(תהילים וכּו''ואחר לדוד קמה)'ּתהּלה הּוא (שם , ְְְִִָָ
ציבור, השליח הרבים,עֹומד - כבוד הציבורוהןמפני יֹוׁשבין,- ְְִֵֵ

עּמֹו קֹוראין וכו''.והם לדוד 'תהלה וכו'' רחום ּכ'והוא ואחר ְְְִִֵַַָ
לבדואֹומר  ציבור וכּו''השליח ּגֹואל לצּיֹון כ)'ּובא נט, ,(ישעיה ְְִֵֵָ

וכּו'' אֹותם ּבריתי זאת כא)'ואני וכּו'',(שם קדֹוׁש 'ואּתה ְְְְֲִִִַַָָָֹ
ד) כב, וכּו'',(תהילים זה אל זה ג)'וקרא ו, וגֹומר ,(ישעיה ְְְֵֶֶֶָָ

סדר את ציבור והןשליח הציבור הּקדּׁשה, שאומר עֹונין- מה על ְְִֵַָֻ
' וכו'', זה אל זה 'וקרא ציבור ׁשלׁשה השליח קדֹוׁש' קדֹוׁש ְָָָָֹקדֹוׁש

ו  כך ּפעמים. ציבורחֹוזראחר סדרוקֹוראהשליח הּקדּׁשה את ְְְְִֵֵַָָֻ
רם.ּתרּגּום  וכּו''ומתחילבקול רּוח 'וּתּׂשאני (יחזקאל ואֹומר ְְְִִֵֵַַַָ
יב) ּתרּגּום ,ג, רם.וקֹוראהּו כך ו בקול ימלאחר 'ה' אֹומר ְְְְְִֵֵַֹ
יח)וכּו'' טו, לעם ,(שמות להבין ּכדי ּתרּגּום, -וקֹוראהּו ְְְְְְִֵֵַָָָ

את  יבין התרגום בלשון אלא הקודש בלשון בקי שאינו העם שהמון

הדברים;

.Âהּפסּוקים -הּקדּׁשהסדרלפניאומרים ׁשהנזכרים ואּלּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻ
וכו' קדוש קדוש וכו' זה אל זה והפסוקים וׁשּלאחריה וקרא - ְְֲֶֶַָ

הקדושה  סדר לאחר 'סדר שאומרים הּנקראים הן ּתרּגּומן, ְְִִִֵֵֶַַָָעם
ולא הּיֹום' בשבתות לא בטלים ואינם תמיד נאמרים שהם כלומר - ַ

טובים. ּכבימים ציבור ואחר ּתחנּונים השליח ּבדברי מתחּנן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
תחנונים  של פסוקים שאומר רחמים - קּדיׁשּופסּוקי ואֹומר ,- ְְֲִִֵֵַַ

'קדיש  נקרא זה וקדיש קדיש לומר צריך תחנונים שאומר שאחר

עֹוניןבתרא', העם הקדישוכל קדיש,ּכדרּכןעל ונפטרין בכל ְְְְְִִִַָָָָָ
ולמעשיהם. לדרכם והולכים יוצאים שכולם -

.Ê האֹומר ביחידּכל בין בציבור בתחנונים ּבּתחנּוניםבין [בין ֲִֵַַָָ
עצמו] לבין שבינו בתחנונים ובין ׁשרחםשבתפילה ה'מי כלומר - ִִֵֶ

צּפֹורשריחם קן יּקחוציוהעל הּבנים'אתׁשּלא על 'האם ִִִֵֶַַַַַָָֹ
ו) כב, יחד (דברים נמצאת כשהאם הבנים את מהקן לקחת שאסור -

הבנים, את לקחת כך ואחר האם את לשלח קודם צריך אלא אתם,

וציוהאֹו שריחם מי ּבנֹו'שאומר ואת 'אתֹו יׁשחט (ויקרא ׁשּלא ְְְִֶֶַֹֹ

כח) בתה כב, או בנה ואת האם את אחד'- ירחם כך,(שם)'ּביֹום ְְֵֶַָ

וכּי זה עלינּו, ּבענין שה'ֹוצא שכשם ואומר בתפילתו שתולה - ְְְִֵֵֶַָָ

מצוות  על שאומר כגון עלינו, ירחם כן רחמים, משום מצוה איזו עשה

בדישו' שור תחסום ד)'לא כה, את (דברים ימנעו שלא שהטעם ,

מצוות  על שאומר או רחמים, משום הוא חרישתו בעת מאכילה השור

שונאך' חמור תראה ה)'לא כג, לסייע (שמות שצריך שהטעם ,

רחמים, משום הוא החמור אֹותֹובהקמת צריכים מׁשּתקין - ְְִַ

דבריו. באמצע אּלּולהפסיקו ׁשּמצוֹות ושלא מּפני הקן שילוח של ְְִִֵֵֶ

אחד  ביום ובנה האם הןלשחוט הּכתּוב יכולים ּגזרת אנו אין - ְֵֵַַָ

מלך, גזירת שמקיים כמי לקיימן יש אלא בטעם אלו ּולתלותן מצוות

היּו,רחמים משום אינם אלוׁשאּלּו לא מצוות הרחמים, מּפני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּקר ּכל ׁשחיטה לנּו בעלי הּתיר לשחוט לנו מתיר היה לא ה' - ְִִִִָָָָ

כלל. ירּבה חיים לא עצמו וכן לבין בינו ובין בתפילתו בין האדם ְְֵֶַֹ

ׁשם ׁשל ו ה'ּבכּנּויין והּנֹורא'לא , הּגּבֹור הּגדֹול 'האל יאמר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

יז) י, והעּזּוז'(דברים והאּמיץ על 'החזק שמוסיף כלומר - ְְִִֶַָָָָ

חכמים, שתיקנו ּבהכינויים ּכח להּגיעיד ׁשאין את אדם ולומר ְְִֵֶַַַָָֹ

ׁשבחיו  ה',סֹוף אֹומר של את בכינוייו אּלא ּׁשאמר רק מה ְֵֶֶַַָָָָ

רּבנּו בתורה מׁשה שכתובים והנורא' הגבור 'הגדול הכינויים כלומר ֵֶַֹ

חכמים. שקבעו מהנוסח לשנות ואין

.Áהציבורמנחהתפילת ּב צּבּור שמתפללים ׁשליח אֹומר ְְִִִִֵַָ

וכּו'' רחּום לח)'והּוא עח, וכּו'',(תהילים יֹוׁשבי (שם 'אׁשרי ְְְְְֵֵַַ

ה) וכּו'',פד, העם טו)'אׁשרי קמד, וכּו'',(שם לדוד 'ּתהּלה ְְְְְִִֵַָָָָ

קמה) הּוא,(שם ציבורקֹורא השליח מיּׁשב- להכין והעם כדי ְְֵָָָֻ

עשרה  שמונה להתפלל עצמם כך ו .את צּבּור אחר ׁשליח עֹומד ְְִִֵַ

והן  קּדיׁש, הציבורואֹומר אחריו- שצריכים עֹומדין משום ְְְֲִִֵֵַַָ

וכו', רבה שמיה יהא אמן שעונים בעת על ועֹוניןלעמוד הציבור ְִ

קדיש,ּכדרּכן הקדיש ּכּלןבכל ציבור ּומתּפּללין השליח - ְְְְִִַַָָֻ

עשרה שמונה ּכוהציבור ואחר שמונה ּבלחׁש. שיסיימו אחרי - ְְַַַַָ

לחש, של ּומתּפּללעשרה צּבּור ׁשליח עשרהחֹוזר ּבקֹול שמונה ְְְִִִֵֵַַ

הציבור,רם  אותו ּבשישמעו ׁשעׂשה עד תפילת ּכדר ׁשחרית, ְֲִִֶֶֶַַָָָ

הּתפּלה ויגמור ׁשּיׁשלים ּכל עשרה.את שמונה הּוא של ויֹוׁשב ְְְִִֵֶֶַַָָ

ציבור  השליח הציבור,והן - ּפניהם - על ּומתחּנן לארץ ונֹופלין ְְְְְִִֵֵֵֶַַ

תחנונים, פסוקי ואומרים ראׁשֹו- הארץּומגּביּה השליח הּוא מן - ְִַַֹ

הציבור,והן ציבור  מעט- פסוקי ּומתחּנן מעט עוד ואומר - ְְְִֵֵַַ

כשהוא ּכדר תחנונים בתפילתמיּׁשב, ועֹומד שעשו ׁשחרית. ְְְֲִֵֶֶַָֻ

ציבור קּדיׁשהשליח התפילה,ואֹומר גמר שהוא לפי 'תתקבל', עם ְִֵַ
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אחד  גוף הן והפנים שהיד כיון עליה, שנופל ביד פניו שמכסה
עצמו  את  לכסות יכול הגוף מעט..ואין  הוסיף ויטה (שם) והשו"ע

שיטה  אומרים שיש כתב והרמ"א שמאל. צד על להטות שנהגו
בזרועו  תפילין לו שיש שבשחרית למעשה והכריע ימין, צד על
או  ובמנחה התפילין. כבוד משום ימינו על יטה  השמאלית,

שמאלו. על יטה השמאלית, בזרועו תפילין לו כשאין

ז  שם.:הלכה של בכינויין ירבה לא קיג וכן (סי' בשו"ע וכתב
שקבעו  מהנוסח לשנות שאין בתפילה, דווקא הוא שהאיסור ס"ט)
מעצמו  אומר שאדם ושבחים בקשות או בתחנונים אבל חכמים,
ה' של בשבחיו להאריך שרוצה למי נכון מקום ומכל מותר.

פסוקים. בקריאת אותם שיאמר

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בתרא', 'קדיש נקרא זה ּכדרּכן וקדיש עֹונין העם קדיש,וכל בכל ְְְִַָָָָ
לדרכם.למעׂשיהן כולם ונפטרין  והולכים שיוצאים - ְְְֲִִֵֶַָ

.Ë ערבית ּבערב בתפילת יֹוׁשבין - העם את ּכל להכין כדי ְִֶֶָָָָ
להתפלל. ציבור והּוא עצמם השליח רחּום - 'והּוא ואֹומר עֹומד ְְְֵֵַ

לח)וכּו'' עח, אומר(תהילים כן ואחר ,,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְֶַָָֹ
הציבורוהן ועד'אחריועֹונין- לעֹולם המבר ה' ּברּו'. ְְְִֵֶַָָָָֹ

ציבורּומתחיל לברך]לפרסהשליח הברכות על[- את 'שמע' ְְִִַַֹ
קריאת ו שלפני כך ׁשמע. ציבוראֹומר אחר לפני קּדיׁשהשליח ְְִֵַַ

עשרה. שמונה הּכל תפילת ּכ והציבור ואחר ציבור השליח - ְַַַָֹ
ּומתּפּללין עשרהעֹומדין שמונה ּוכׁשּמׁשלימין תפילת ּבלחׁש. ְְְְְְִִִִִֶַַַַ

עשרה  שמונה תפילת ציבוראֹומרוגומרים עם קּדיׁשהשליח ִֵַ
בתרא', 'קדיש נקרא זה וקדיש התפילה, גמר שהוא לפי 'תתקבל',

הציבורוהן  ולמעשיהם.נפטרין - לדרכם והולכים שיוצאים - ְְִִֵָ
חֹוזר ציבורואינֹו עשרה להתּפּלל השליח רם שמונה ּבקֹול ְְְְִֵֵֵַָ

חובה ערבית ידי להוציא כדי ומנחה בשחרית ומתפלל שחוזר כמו ְִַ
להתפלל, יודע שאינו מי חֹובה את ערבית ּתפּלת ׁשאין כמו לפי ְְְִִִֵֶַַָ

ומנחה, שחרית זו,תפילת מתפילה פטור להתפלל יודע שאינו ומי

זה יבר לא ציבורלפיכ השליח עשרה ּברכֹות- שמונה של ְְְִֵֶָָָֹ
ּבהןכיוןלבּטלה, ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ציבור ׁשאין שהשליח ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

התפילה לחזור להֹוציאֹו.צריך ְְִֵּכדי
.Èׁשּבתֹות מעריבּבלילי צּבּור ה חֹוזרבתפילת אחר ,ׁשליח ְְִִֵֵֵַַַַָ

ּומתּפּלל  הּצּבּור, עם ּבלחׁש רם ׁשּמתּפּלל שישמעו ּבקֹול כדי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
הציבור, ׁשבע אותו מתּפּלל אינֹו בתפילת אבל כמו ברכות ְֲִֵֵֶַַָ

אחתהלחש  ּברכה אּלא הּׁשבע'שהיא, ואומר 'מעין שכולל - ְֵֵֶֶַַַַָָָ
בלחש. שהתפללו הברכות שבע מעין זו אֹומרּה.בברכה הּוא ְְָָוכ

אברהם  אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹ
אל  והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי

וארץ  ׁשמים קנה הּכל,,עליֹון וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבדברֹו אבֹות ברצונו],מגן ּבמאמרֹו[- מתים בחפצו מחּיה - ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

הטבע, פעולת כוח שיתוף שום בלי אין לבד, הּקדֹוׁש ֵֶֶַַָהּמל
כמוהו,ּכמֹוהּו קדוש שאין קדׁשֹו- ּבׁשּבת לעּמֹו -הּמניח ְְְִֵַַַַַָָ

שינוחו, להם להם שציוה להניח רצה בם בישראל ּכי שבחר - ְִִֶַָָָָָ

השבת, מצוות את להם לתת העמים ּביראה מכל נעבד ְְְֲִַָָָֹלפניו
הגוף,ופחד  על הנפש להשליט נוכל והפחד היראה ידי שעל - ַַָ

ּתמיד. יֹום ּבכל לׁשמֹו הואונֹודה משכן]מעֹון ה' הּברכֹות,[- ְְְְְִִֶַָָָ
הּׁשלֹום  ׁשביעי אדֹון מבר הּׁשּבת,, ּבקדּׁשה ּומקּדׁש ּומניח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

ענג  מדּׁשני עונג לעם שנקראת השבת את מדשנים ישראל שעם - ְְְֵֶַֹֻ
דשנים, ּבראׁשית'במאכלים למעׂשה מצוות זכר כוונת שתכלית - ְְֲִֵֵֵֶַ

שה' בראשית, מעשה ענין את שיזכור האדם את לעורר היא השבת

ממלאכתו. שבת הוא השביעי וביום והארץ השמים את ֱֵֹ'אלהינּוברא
ה' אּתה ּברּו וכּו', במנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

הּׁשּבת'. ציבורואֹומרמקּדׁש 'תתקבל',שלם קּדיׁששליח עם ְְִֵֵַַַַָ
בתרא', 'קדיש נקרא זה וקדיש התפילה, גמר שהוא העם לפי ְָָָוכל

ולמעשיהם.נפטרין  לדרכם והולכים שיוצאים - ְִִָ
.‡Èחכמים ּתּקנּו שבע,זהלומרולּמה מעין ברכת מּפני - ְְְֲִִִֵֶָָָ

העם  להתּפּללׁשרב ׁשּבת תפילתּבאין ּבלילי בבית ערבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
כולם, נאספים והיו ממלאכתם פנויים שהיו מפני שמא ו הכנסת, ְ

ׁשם לבֹוא מהציבור מי אי יהיה ולא להתפלל,ׁשּנתאחר ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
גמר]הׁשלים הציבור,ּתפּלתֹו[- כל ּבבית עם לבּדֹו ויּׁשאר ְְְְְִִִִֵֵַָָ
סּכנה הּכנסת  לידי מצויים ויבֹוא היו שלהם הכנסת שבתי מפני ְְִֵֶֶַַָָָ

מסכנת  לחשוש יש לבדם וילכו וכשיחזרו לעיר, מחוץ בשדות

ּומתּפּללהמזיקים, צּבּור ׁשליח חֹוזר שבע לפיכ מעין ברכת ְְְִִִִֵֵַַָ
ׁשּיתעּכבּו כךּכדי ידי העם על בתפילתם,ּכל עד ויאריכו ְְְִֵֶַַָָָ

הּמתאחר תפילתו,ׁשּיׁשלים את הכנסת לבית לחזור ויצאלבוא ְְְִִֵֵֵֶַַַ
יחד .עּמהן לעיר ִֶָ

.·Èהוא לפיכ שבע' 'מעין ברכת לומר שתיקנו שהטעם כיון - ְִָ
הסכנה, הּכּפּורים מפני יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִִִֶַַָָיֹום

חדׁש ראׁש חלים אֹו כשאינם אלו ובימים בשבת, להיות שחלו ֶֹֹ
שבע, מעין ברכת לומר תיקנו לא הּיֹורד בשבת צּבּור ׁשליח ְִִֵֵַַאין

מזּכיר בתפילת הּתבה לפני הּיֹוםאת ערבית טוב ענין יום של ְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
חודש ראש של או כיפור יום של זֹואו שבע,ּבברכה מעין של ְִָָ

ּבלבד [-אלא]אבל  הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה שבת,חֹותם בכל כמו ְְֲִֵֵַַַַָָָ
הּיֹום  נתחּיב ׁשּלא זֹולפי שבע ּבתפּלה מעין שברכת מפני - ְְְִִִִֵֶַַָֹ

בשבת  שהוסיפו חכמים תקנת אלא היום, תפילת מחובת חלק אינה
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י  השבע.:הלכה מעין וכו' שבתות ס"ח)בלילי רסח (סי' ובשו"ע
(שם  הרב ובשו"ע שבע. מעין ברכת אומר אינו שהיחיד הוסיף
ומי  ציבור, לשליח אלא זו ברכה תיקנו שלא עוד כתב סי"ג)
ביחידות  מתפלל אם בין זו, ברכה אומר אינו ציבור שליח שאינו

בציבור  מתפלל אם רוצה .ובין היחיד שאם (שם) הרמ"א וכתב
ובלי  פתיחה בלי לאומרה יכול ולאומרה, עצמו על להחמיר
בלא  ציבור השליח עם לאומרה הציבור נוהגים וכן חתימה,
שהכוונה  כא) (ס"ק ברורה במשנה וביאר חתימה. ובלא פתיחה

בלבד. בראשית' למעשה 'זכר עד אבות' מ'מגן שאומר

יא  שבת :הלכה כשחל שגם הוסיף, סי"א) רסח (סי' בשו"ע
(שם  הרב ובשו"ע שבע. מעין ברכת לומר צריך טוב, יום אחר
שיהיו  כך כל מצוי שאינו שאפילו שהכוונה הוסיף, סט"ז)
ימי  שהם שבתות ערבי בשאר כמו הכנסת, לבית לבוא מאחרים

הערב  עד במלאכתם ומתעסקים כתב,.חול סי"ג) רסח (סי' בשו"ע

שלא  או שבת, של הזכיר ולא חול של תפילה והתפלל טעה שאם

ועד  מתחילתה שבע מעין ברכת ציבור משליח ושמע כלל, התפלל

שכתב  מה כח) (ס"ק ברורה במשנה וראה חובתו. ידי יצא סופה,

ערבית  שתפילת שכיון מבאר סי"ח) (שם הרב ובשו"ע בזה.

להתפלל  ויודע שבקי מי שאפילו ואמרו חכמים בה הקילו רשות,

ציבור  מהשליח חובה ידי לצאת יכול הרב .לבדו בשו"ע כתב עוד

שבע, מעין בברכת ציבור מהשליח חובה ידי שכשיוצא (שם),

ברוך  סוף ועד הברכה מתחילת במילה מילה עמו יאמר לכתחילה

ציבור  השליח אמר כבר שאם עוד והוסיף השבת. מקדש ה' אתה

לחזור  צריך התפלל, שלא או שטעה עכשיו ונזכר שבע, מעין  ברכת

מעין  ברכת ביחידות יאמר ולא כדינה, לחש של תפילה ולהתפלל

שבע.
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את  להזכיר צורך אין בשבת חל טוב וכשיום הסכנה, מפני זו תפילה

שהיא  בתפילה ולא היום, מחובת חלק שהן בתפילות אלא היום

בשבת. להתפלל חכמים שתיקנו תוספת

.‚Èשל ּב ּכׁשּגֹומרתפילות טֹובים, וימים ׁשליח ה ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֶַַָָ
אתצּבּור קּדיׁשלחזור אֹומר רם, ּבקֹול ׁשחרית עם ּתפּלת ְְֲִִִִֵַַַָ

שחרית. תפילת גמר שלאחר הקדיש שזה קֹורא תתקבל, ּכ ְֵַַָואחר
ציבור וכּו''השליח לדוד קמה)'ּתהּלה כך ו ,(תהילים אֹומר אחר ְְְְִִֵָָ

ּומתּפּללין קּדיׁש תפילת, ו כולם ּבלחׁש, כך מּוסף חֹוזר אחר ְְְְִִִֵַַַַָ
ציבור  רם תפילתּומתּפּללהשליח ּבקֹול אותו מּוסף שישמעו כדי ְְִֵַָָ

ּבהציבור, ׁשעֹוׂשה ואֹומרתפילת ּכדר ציבור ׁשחרית, שליח ְְְֲִֵֶֶֶֶַ
אחר מּוסף שיגמורקּדיׁש גמר ּתפּלת שהוא לפי 'תתקבל', עם ְִִַַַַָ

בתרא' 'קדיש נקרא זה וקדיש נפטרים התפילה, והעם שיוצאים , - ְְִִָָָ
ולמעשיהם. לדרכם אֹומריןוהולכים ולאסדרואין פסוקי קדּׁשה ְְְְִֵָֹֻ

ׁשחרית  ּתפּלת אחר שבתּתחנּונים הּימים מו ּכשל של ׁשאר ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָ
הציבור, את להטריח לא כדי אֹותּהחול, אֹומר ציבור אּלא שליח ֵֶָָ

מנחה  ּתפּלת שבת.קדם קֹורא של ציבור ּכיצד, 'ּתהּלה שליח ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
שם)לדוד' כך ו ,(תהילים הּיֹום'אחר 'סדר סדר אֹומר כלומר - ְְִֵֵֶַָ

אומר ו קדושה, כך ּתחנּונים אחר תחנונים,ּדברי פסוקי אחר ו - ְְְֲִִֵַ
ּומתּפּלליןכך  קּדיׁש תפילת אֹומר לחש,מנחה כולם וחֹוזר של ְְְְִִִִֵֵַַָ

ציבור  רם השליח ּבקֹול מנחה ּתפּלת שישמעו ּומׁשמיע כדי ְְְְִִִַַַָָ
הציבור, כך ו אותו קּדיׁשאחר גמר אֹומר שהוא לפי 'תתקבל', עם ְִֵַ

בתרא'. 'קדיש נקרא זה וקדיש התפילה,

.„È אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ציבור ּבראׁשי השליח ְְֳִֵֵֵֶָָֻ
הּיֹום' קדושה,'סדר סדר כלומר מּוסף - ּתפּלת ּובמֹוצאי אחר . ְְִֵֵֶַַַַָָ
אֹומר  ציבור ׁשּבת הערב השליח ּתפּלת אחר ּגם הּיֹום', 'סדר ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מעריב, תפילת שלאחר קדיש אמירת לאחר כך ו - שליח אֹומר אחר ְֵ
נקרא קּדיׁשציבור  זה וקדיש התפילה, גמר שהוא לפי 'תתקבל', עם ִַ

בתרא'. מבּדיל 'קדיש ּכ הכנסת,ואחר בבית ציבור השליח ְְִַַַָ
בביתו  יין לו שאין מי את להוציא או בקי, שאינו מי את להוציא

עליו. להבדיל

י  ¤¤ּפרק
ׁשהתּפּלל‡. עשרה מי שמונה לּבֹותפילת את ּכּון לדברים ולא ְְִִִִֵֵֶֶַֹ

בפיו, ויתּפּללשאומר עשרהיחזר שמונה אחרי ּבכּונה שוב , ְְְֲִֵַַַָָֹ
דעתו. ראׁשֹונה רק לּבֹואת ּכּוןהוא ואםשתתיישב -ּבברכה ְְִִִִִֵָָָ

אבות, צריבברכת אינֹו אפילו ׁשּוב ולהתפלל, לחזור בדיעבד ִֵָ
התפילה. בשאר ליבו את כיוון ׁשּטעהשלא שמונה מי בתפילת ִֶָָ

הראׁשֹונֹותעשרה ּברכֹות מּׁשלׁש 'אבות'ּבאחת בברכת שטעה - ְְִִַַָָָֹ
אחרי  גיבור' 'אתה שאמר וכגון קדוש', ב'אתה או גיבור' ב'אתה או

קדוש', לראׁש'אתה טעההתפילה,חֹוזר שמונה ואם בתפילת ְִֵָָָֹ
אחרֹונֹות עשרה מּׁשלׁש או ּבאחת 'רצה' בברכת שטעה - ְֲִַַַָֹ

והמשיך  'רצה' ברכת אמר שלא וכגון שלום', ב'שים או ב'הודאה'

שלום', 'שים לומר שהתחיל לאחר ונזכר 'הודאה' ֵחֹוזר ואמר
ו'שים ל'עבֹודה' 'מודים' ברכת אחריה ואומר 'רצה', לברכת - ֲָָ

טעהשלום'. עשרהואם שמונה האמצעּיֹות בתפילת מן ּבאחת ְְְִִִֶַַָָָָ
ושלוש  ראשונות ברכות משלוש חוץ עשרה, שמונה ברכות בשאר -

אלא  לנו', 'סלח אחרי ישראל' 'גואל אמר שלא כגון אחרונות, ברכות

ואחר  גלויות', ו'קיבוץ השנים' ב'ברכת והמשיך 'רופא' ברכת אמר

ישראל', 'גואל אמר שלא נזכר ׁשּטעה כך הּברכה לתחּלת ְְִִֵֶַַָָָָחֹוזר
חוזר ּבּה הוא הרי ישראל', 'גואל אמר שלא לעיל הנזכר באופן וכגון , ָ

ישראל', ומסיים]ּומׁשליםל'גואל הּסדר [- על שאומר ּתפּלתֹו - ְְִִֵֶַַַָ
כפי  שניה, פעם עשרה שמונה בתפילת אחריה הסדורות הברכות כל

חכמים. אותן שסידרו ׁשּטעההסדר צּבּור ׁשליח בתפילת וכן ְְִִֵֶַָָ
עשרה רםשמונה ּבקֹול מתּפּלל התפילה ּכׁשהּוא בחזרת שטעה - ְְְִֵֶַָ

רם, בקול זֹושהיא ּדר בלחש על כשהתפלל היחיד הּוא שחוזר ֶֶַ
חזרה חֹוזר  לעניין היחיד כדין שדינו -. ֵ

צּבּור·. ׁשליח טעה אם עשרהאבל שמונה ּכׁשהּוא בתפילת ְְֲִִִֶַָָָ
ּבלחׁש הציבור,מתּפּלל כל חֹוזר עם ׁשאינֹו אֹומר אני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ׁשנּיה ּפעם ּבלחׁש היחיד,ּומתּפּלל כדין עשרה שמונה תפילת ְְְִִֵַַַַַָ
הּצּבּור, טרח הראשונות,מּפני ברכות בשלוש שטעה ואפילו ְִִֵַַֹ
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יד  וכו :הלכה חדשים תפילת בראשי אחר וכו' היום סדר אומר '
קודם מוסף. היום' 'סדר שאומר כתב ס"ג) תכג (סי' ובשו"ע

מוסף  היום..תפילת סדר אומר שבת רצה ובמוצאי (סי' וברמ"א

אומרים  אין השבוע, מימות באחד טוב יום חל שאם הוסיף, ס"א)

יום  חל אם הדין שהוא הוסיף, ס"ג) (שם הרב ובשו"ע היום. סדר

הוסיף, (סק"ג) ברורה ובמשנה השבוע. באמצע הכיפורים

במלאכה, שאסור גמור טוב יום השבוע באמצע שחל שהכוונה

היום. סדר אומר השבוע באמצע פסח ערב או פורים חל אם אבל

אומרים  הבאה בשבת טוב היום חל שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב

היום. סדר

א  וכו'.:הלכה כיוון ולא שהתפלל קא מי (סי' השו"ע וכתב

יכוון  עשרה, שמונה ברכות בכל לכוון יכול שאינו שמי ס"א),

שכתב  מה ואם) (ד"ה הלכה בביאור וראה בלבד. אבות בברכת

ראשונה..בזה  בברכה לבו כיון פסק,ואם ס"א) קא (סי' והרמ"א

אבות. בברכת כיוון שלא מי אפילו חוזרים אין הזה שבזמן

אבות  בברכת כיוון שלא נזכר שאם כתב, (סק"ד) ברורה ובמשנה

וכו''. אברהם מ'אלוקי לומר יחזור ה'', אתה 'ברוך שאמר לפני

בזה. שכתב מה והאידנא) (ד"ה הלכה בביאור לבו וראה כיון ואם
צריך. אינו שוב ראשונה סק"ג)בברכה קא (סי' ברורה במשנה

כברכת  לכתחילה חשוב 'מודים' ברכת שגם אומרים שיש הוסיף,

המעכבת. כוונה לעניין אבות

ב  חוזר.:הלכה שאינו וכו' בלחש מתפלל כשהוא וכו' טעה
בשלוש  ציבור שליח טעה שאם פסק, ס"ד) קכו (סי' ובשו"ע

הרב  ובשו"ע הלחש. בתפילת גם חוזר הוא הרי ראשונות, ברכות

ברכות  בשלוש גם מקילים שיש וכתב זו, דעה הביא ס"ד) (שם

מפני  לחזור צריך אין תפילתו סיים שאם בזה והכריע ראשונות.

לחזור  צריך תפילתו סיים לא עדיין אם אבל הציבור, .טורח

הסוברים  דעות על שהסומך כתב, יז) (ס"ק ברורה ובמשנה

לא  [אפילו אופן בכל לחזור צריך אין ראשונות בשלוש שאפילו

הפסיד. לא תפילתו], סיים
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התפילה, סיים לא שעדיין עלואפילו סֹומ הּתפּלה חזרתאּלא ְִֵֶַַָָ
כך ׁשּמתּפּלל רם אחר שיוצא ּבקֹול שטעה מיחיד גרוע שאינו - ְְִֵֶַָ

שיוצא  שטעה בעצמו ציבור השליח כן כמו ציבור, השליח בחזרת

תפילתו, רם והיאבחזרת בקול החזן שמתפלל והתפילה הוא,- דינה ְִ
ּבּה טעה תפילתו ׁשאם בחזרת רם,- בקול חֹוזר שמתפלל לעֹולם ְִֵֶָָָָ

לחזור, שצריך חֹוזר למקום ׁשהּיחיד עשרה ּכמֹו שמונה בתפילת ְִֵֶַָ
לעיל כמבואר לחש א)של .(הלכה

ׁשּטעה.‚ צּבּור שבחזרת ׁשליח עשרה שמונה מברכות באחת ְִִֶַָָ
רם שבקול התבלבל]ונבהל התפילה מהיכן [- ידע יתחיל ולא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

להמשיך, צריך הוא מהיכן נזכר ׁשעה [-המתין]וׁשהה- לא ועדיין ְָָָָ
להמשיך, צריך ציבוריעמדמהיכן שליח להתפלל ייגש אחר - ֲֵַַֹ

במקומו.ּתחּתיו  טעה- ציבור ואם הּמינים'השליח -ּב'ברּכת ְְְְִִִִַַַָָָ
'ולמלשינים', לֹוברכת ממּתינין טעה,אין היכן שייזכר כדי כלל ְִִֵַ
יעבר מּיד ציבוראּלא ּתחּתיו,שליח ׁשּמא שחוששיםאחר ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹו נזרקה עצמו מינּות את לקלל חפץ ואינו וכופר, מין הוא שמא - ְְִִָ

אותה. לדלג רוצה הוא ּבּהולכן התחיל ׁשּלא זה והּוא ודין - ְְִִֶָֹ
'המינים', ברכת התחיל שלא בתנאי רק הוא לו ממתינים ֲָאבל שאין

ּבּהכבראם אין התחיל כבר 'המינים', ברכת לומר שהתחיל - ְִִִָ
ולכן מינות, בו שנזרקה ׁשעה חוששים לֹו שייזכר ממּתינין כדי ְִִַָָ

אחר  ציבור שליח יעמידו זה זמן אחרי ייזכר לא ואם שטעה, היכן

ׁשעה |תחתיו. ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא השליח ולא יהיה ולא - ְְְְִֵֵַַָָָָֹ
הרבה  ומסרב ממאן הראשון של במקומו להתפלל שיורד השני ציבור

מתפילה  מתבטלים הציבור נמצאו הראשון שטעה שכיון ;זמן,
מתחיל„. הּוא ציבור ּומהיכן השליח להתפלל מתחיל מהיכן - ְִֵֵַָ

שטעה  הראשון במקום [שירד מהיכן השני ידע ולא בתפילתו

ּבּהלהמשיך]? ׁשּטעה הּברכה ציבורמּתחּלת הראׁשֹון,שליח ְְִִִֶַַָָָָָָ
הראשון, שהפסיק ממקום הברכה מאמצע הוא ולא זה ִאם ודין

מןהראשוןטעה  עשרה האמצעּיֹות הברכותּבאחת שמונה של ְְִִֶַַָָָָ
ברכו  ושלוש ראשונות ברכות משלוש אחרונות].[חוץ אם ת ֲִָאבל

הראשוןטעה הציבור מּׁשלׁששליח -ראׁשֹונֹות ברכותּבאחת ְִִַַָָָֹ
קדוש', 'אתה או גיבור' 'אתה או 'אבות' בברכת ְִַמתחיל שטעה

ציבור הראׁששליח מן התפילה.הּׁשני מתחילת טעה - ואם ְִִִֵַָָָֹ
הראשון ציבור מןשליח שטעה האחרֹונֹות הברכותּבאחת - ְֲִַַַָ

שלום', ב'שים או ב'הודאה' או 'רצה' ציבור יתחיל בברכת שליח ְִַ
העבֹודה  מן ו'שים הּׁשני 'הודאה' ברכת אחריה ואומר מ'רצה', - ֲִִֵַָָ

.שלום'
יֹורד‰. איני הּתבה להתפללהאֹומר שליח לפני להיות כדי - ְִִֵֵֵֵֵַָָ

צבּועין ציבור ׁשּבגדי לבנים,מּפני בגדים אינם ּב- בגדים אף ְְְִִִֵֶַַָ
יעבר לא ציבור לבנים שליח להיות התיבה ּבאֹותּהלפני ְְֲִַָָֹֹ

ב הּתפּלה  אבל מינות, קצת בו יש שמא שחוששים אחרת - תפילה ְִַָ
התיבה. לפני לעבור אםיכול עֹובר וכן איני התיבה אמר לפני ִֵֵַָ

ציבור  שליח אף להיות סנּדל, ּברגלי ׁשּיׁש יחף כשהוא מּפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
יעבר  מינות לא בו שיש החשש משום התיבה, .לפני ֲַֹֹ

.Âהתּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק כבר -מי האם שהסתפק יחיד ְְִִִִֵֵֶַַ
עשרה שמונה של זו תפילה חֹוזר התפלל אינֹו התּפּלל, לא ְִֵֵֵַֹאֹו

חובה,ּומתּפּלל  התּפּללבתורת ּכן אם זֹועתהאּלא של ּתפּלה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
עשרה ׁשהיאשמונה ּדעת בתורת על אלא עליו חובה נדבה,אינה ְִֶַַַָָ

ּתפּלֹותכיון הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה בתורת ׁשאם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
יתּפּלל להתפלל.נדבה, הוא רשאי ּבתפּלה - עֹומד ׁשהיה מי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

לו, היא חובה זו שתפילה דעת על ומתפלל עשרה שמונה ְְִַונזּכר של
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ג  וכו'.:הלכה שטעה ציבור פסק,שליח ס"א) קכו (סי' ובשו"ע

אותו  וכשמזכירים הברכות מכל אחת ודילג שטעה ציבור ששליח

לחזור  יודע אין אם אבל אותו, מסלקים אין למקומו לחזור יודע

מסלקין) אין (ד"ה הלכה בביאור וראה אותו. מסלקים למקומו

אותו  מלסלק עליו שממתינים הזמן שיעור במשנה .לגבי כתב עוד

הברכות, מכל באחת שטעה שכתב במה שהכוונה (סק"ב) ברורה

שאין  ירושלים' ו'בונה המתים' 'תחיית בברכות אפילו הוא

הב  בשתי טעה או דילג ואם אותו. יש מסלקים האלו, רכות

ויש  אותו, מסלקים הברכה כבר התחיל שאפילו שסוברים

בזה  הכריע ולא אותו, מסלקים שאין אחר .שסוברים יעמוד
יהיה תחתיו. שלכתחילה הוסיף, סק"ח) קכו (סי' ברורה ובמשנה

השליח  עם התפילה כל את שכיוון אדם השני, הציבור שליח

ובדיעבד  תפילתו. חזר ציבור שהשליח בזמן דיבר ולא ציבור,

אלא  יתחיל לא זה באופן וגם כיוון. שלא מי גם לקחת יכולים

הציבור  טורח מפני לכן] קודם [ולא הברכה טעה .מתחילת ואם
וכו'. המינים שדווקא בברכת כתב, ס"א) קכו (סי' הרב ובשו"ע

מסלקים  אותה, שדילג אלא כלל המינים ברכת התחיל לא אם

מסלקים  אין החתימה, ואמר הברכה ראש דילג אם אבל אותו,

בזה  שכתב מה ברכת) (ד"ה הלכה בביאור וראה טעה .אותו. ואם
תחתיו. אחר יעבור מיד וכו' המינים (סי'בברכת הרב בשו"ע וכתב

ציבור  שליח מלהיות מסלקים אין מקום שמכל ס"א), קכו

שטעה  לומר שיש משום אחת, פעם רק טעה אם ולא .[בעתיד]
שעה. באותה סרבן יסרב יהיה שלא כתב ס"כ) נג (סי' הרב בשו"ע

כך. כל מופסקת התפילה שתהא הוא שגנאי מפני כלל,

ד  וכו'.:הלכה באחת טעה אם (סי'אבל ברורה במשנה וכתב

טעה  הראשון ציבור השליח אם בין הבדל שאין  יא) ס"ק קכו

טעה  אם ובין האחרונות, או הראשונות ברכות משלוש אחת ודילג

לברכה  ברכה בין או אלו ברכות משלוש באחת הברכה באמצע

ברכות  בשלוש טעה אם האופנים שבכל והשתתק, אלו מברכות

ברכות  בשלוש טעה ואם התפילה, לראש לחזור צריך הראשונות

ל'רצה'. לחזור צריך אחרונות

ה  התפלה.:הלכה באותה יעבור לא וכו' יורד איני וכתב האומר

שאינו  שאמר לדבריו טעם ייתן אם שאפילו סי"ח) נג (סי' הרמ"א

זה  אין שברגליו, בסנדל יורד שאינו או צבועים בבגדים יורד

בזה. שכתב מה מח) וס"ק מו (ס"ק ברורה במשנה וראה מועיל.

ו  דעת :הלכה על זו תפלה התפלל כן אם אלא וכו' שנסתפק מי
נדבה. ולהתפלל שהיא לחזור שיכול  ס"א) קז (סי' השו"ע וכתב

הרב  בשו"ע וביאר חידוש. דבר שום בתפילתו לחדש צריך ואין

נדבה  בתורת ומתפלל שחוזר שכוונתו (שם).(שם) השו"ע וכתב

התפילות  כל ולהתפלל לחזור יכול התפלל שכבר לו ברור שאם



קלה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

את  להזכיר צורך אין בשבת חל טוב וכשיום הסכנה, מפני זו תפילה

שהיא  בתפילה ולא היום, מחובת חלק שהן בתפילות אלא היום

בשבת. להתפלל חכמים שתיקנו תוספת

.‚Èשל ּב ּכׁשּגֹומרתפילות טֹובים, וימים ׁשליח ה ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֶַַָָ
אתצּבּור קּדיׁשלחזור אֹומר רם, ּבקֹול ׁשחרית עם ּתפּלת ְְֲִִִִֵַַַָ

שחרית. תפילת גמר שלאחר הקדיש שזה קֹורא תתקבל, ּכ ְֵַַָואחר
ציבור וכּו''השליח לדוד קמה)'ּתהּלה כך ו ,(תהילים אֹומר אחר ְְְְִִֵָָ

ּומתּפּללין קּדיׁש תפילת, ו כולם ּבלחׁש, כך מּוסף חֹוזר אחר ְְְְִִִֵַַַַָ
ציבור  רם תפילתּומתּפּללהשליח ּבקֹול אותו מּוסף שישמעו כדי ְְִֵַָָ

ּבהציבור, ׁשעֹוׂשה ואֹומרתפילת ּכדר ציבור ׁשחרית, שליח ְְְֲִֵֶֶֶֶַ
אחר מּוסף שיגמורקּדיׁש גמר ּתפּלת שהוא לפי 'תתקבל', עם ְִִַַַַָ

בתרא' 'קדיש נקרא זה וקדיש נפטרים התפילה, והעם שיוצאים , - ְְִִָָָ
ולמעשיהם. לדרכם אֹומריןוהולכים ולאסדרואין פסוקי קדּׁשה ְְְְִֵָֹֻ

ׁשחרית  ּתפּלת אחר שבתּתחנּונים הּימים מו ּכשל של ׁשאר ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָ
הציבור, את להטריח לא כדי אֹותּהחול, אֹומר ציבור אּלא שליח ֵֶָָ

מנחה  ּתפּלת שבת.קדם קֹורא של ציבור ּכיצד, 'ּתהּלה שליח ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
שם)לדוד' כך ו ,(תהילים הּיֹום'אחר 'סדר סדר אֹומר כלומר - ְְִֵֵֶַָ

אומר ו קדושה, כך ּתחנּונים אחר תחנונים,ּדברי פסוקי אחר ו - ְְְֲִִֵַ
ּומתּפּלליןכך  קּדיׁש תפילת אֹומר לחש,מנחה כולם וחֹוזר של ְְְְִִִִֵֵַַָ

ציבור  רם השליח ּבקֹול מנחה ּתפּלת שישמעו ּומׁשמיע כדי ְְְְִִִַַַָָ
הציבור, כך ו אותו קּדיׁשאחר גמר אֹומר שהוא לפי 'תתקבל', עם ְִֵַ

בתרא'. 'קדיש נקרא זה וקדיש התפילה,

.„È אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ציבור ּבראׁשי השליח ְְֳִֵֵֵֶָָֻ
הּיֹום' קדושה,'סדר סדר כלומר מּוסף - ּתפּלת ּובמֹוצאי אחר . ְְִֵֵֶַַַַָָ
אֹומר  ציבור ׁשּבת הערב השליח ּתפּלת אחר ּגם הּיֹום', 'סדר ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מעריב, תפילת שלאחר קדיש אמירת לאחר כך ו - שליח אֹומר אחר ְֵ
נקרא קּדיׁשציבור  זה וקדיש התפילה, גמר שהוא לפי 'תתקבל', עם ִַ

בתרא'. מבּדיל 'קדיש ּכ הכנסת,ואחר בבית ציבור השליח ְְִַַַָ
בביתו  יין לו שאין מי את להוציא או בקי, שאינו מי את להוציא

עליו. להבדיל

י  ¤¤ּפרק
ׁשהתּפּלל‡. עשרה מי שמונה לּבֹותפילת את ּכּון לדברים ולא ְְִִִִֵֵֶֶַֹ

בפיו, ויתּפּללשאומר עשרהיחזר שמונה אחרי ּבכּונה שוב , ְְְֲִֵַַַָָֹ
דעתו. ראׁשֹונה רק לּבֹואת ּכּוןהוא ואםשתתיישב -ּבברכה ְְִִִִִֵָָָ

אבות, צריבברכת אינֹו אפילו ׁשּוב ולהתפלל, לחזור בדיעבד ִֵָ
התפילה. בשאר ליבו את כיוון ׁשּטעהשלא שמונה מי בתפילת ִֶָָ

הראׁשֹונֹותעשרה ּברכֹות מּׁשלׁש 'אבות'ּבאחת בברכת שטעה - ְְִִַַָָָֹ
אחרי  גיבור' 'אתה שאמר וכגון קדוש', ב'אתה או גיבור' ב'אתה או

קדוש', לראׁש'אתה טעההתפילה,חֹוזר שמונה ואם בתפילת ְִֵָָָֹ
אחרֹונֹות עשרה מּׁשלׁש או ּבאחת 'רצה' בברכת שטעה - ְֲִַַַָֹ

והמשיך  'רצה' ברכת אמר שלא וכגון שלום', ב'שים או ב'הודאה'

שלום', 'שים לומר שהתחיל לאחר ונזכר 'הודאה' ֵחֹוזר ואמר
ו'שים ל'עבֹודה' 'מודים' ברכת אחריה ואומר 'רצה', לברכת - ֲָָ

טעהשלום'. עשרהואם שמונה האמצעּיֹות בתפילת מן ּבאחת ְְְִִִֶַַָָָָ
ושלוש  ראשונות ברכות משלוש חוץ עשרה, שמונה ברכות בשאר -

אלא  לנו', 'סלח אחרי ישראל' 'גואל אמר שלא כגון אחרונות, ברכות

ואחר  גלויות', ו'קיבוץ השנים' ב'ברכת והמשיך 'רופא' ברכת אמר

ישראל', 'גואל אמר שלא נזכר ׁשּטעה כך הּברכה לתחּלת ְְִִֵֶַַָָָָחֹוזר
חוזר ּבּה הוא הרי ישראל', 'גואל אמר שלא לעיל הנזכר באופן וכגון , ָ

ישראל', ומסיים]ּומׁשליםל'גואל הּסדר [- על שאומר ּתפּלתֹו - ְְִִֵֶַַַָ
כפי  שניה, פעם עשרה שמונה בתפילת אחריה הסדורות הברכות כל

חכמים. אותן שסידרו ׁשּטעההסדר צּבּור ׁשליח בתפילת וכן ְְִִֵֶַָָ
עשרה רםשמונה ּבקֹול מתּפּלל התפילה ּכׁשהּוא בחזרת שטעה - ְְְִֵֶַָ

רם, בקול זֹושהיא ּדר בלחש על כשהתפלל היחיד הּוא שחוזר ֶֶַ
חזרה חֹוזר  לעניין היחיד כדין שדינו -. ֵ

צּבּור·. ׁשליח טעה אם עשרהאבל שמונה ּכׁשהּוא בתפילת ְְֲִִִֶַָָָ
ּבלחׁש הציבור,מתּפּלל כל חֹוזר עם ׁשאינֹו אֹומר אני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַ

ׁשנּיה ּפעם ּבלחׁש היחיד,ּומתּפּלל כדין עשרה שמונה תפילת ְְְִִֵַַַַַָ
הּצּבּור, טרח הראשונות,מּפני ברכות בשלוש שטעה ואפילו ְִִֵַַֹ
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יד  וכו :הלכה חדשים תפילת בראשי אחר וכו' היום סדר אומר '
קודם מוסף. היום' 'סדר שאומר כתב ס"ג) תכג (סי' ובשו"ע

מוסף  היום..תפילת סדר אומר שבת רצה ובמוצאי (סי' וברמ"א

אומרים  אין השבוע, מימות באחד טוב יום חל שאם הוסיף, ס"א)

יום  חל אם הדין שהוא הוסיף, ס"ג) (שם הרב ובשו"ע היום. סדר

הוסיף, (סק"ג) ברורה ובמשנה השבוע. באמצע הכיפורים

במלאכה, שאסור גמור טוב יום השבוע באמצע שחל שהכוונה

היום. סדר אומר השבוע באמצע פסח ערב או פורים חל אם אבל

אומרים  הבאה בשבת טוב היום חל שאם (שם) הרב בשו"ע וכתב

היום. סדר

א  וכו'.:הלכה כיוון ולא שהתפלל קא מי (סי' השו"ע וכתב

יכוון  עשרה, שמונה ברכות בכל לכוון יכול שאינו שמי ס"א),

שכתב  מה ואם) (ד"ה הלכה בביאור וראה בלבד. אבות בברכת

ראשונה..בזה  בברכה לבו כיון פסק,ואם ס"א) קא (סי' והרמ"א

אבות. בברכת כיוון שלא מי אפילו חוזרים אין הזה שבזמן

אבות  בברכת כיוון שלא נזכר שאם כתב, (סק"ד) ברורה ובמשנה

וכו''. אברהם מ'אלוקי לומר יחזור ה'', אתה 'ברוך שאמר לפני

בזה. שכתב מה והאידנא) (ד"ה הלכה בביאור לבו וראה כיון ואם
צריך. אינו שוב ראשונה סק"ג)בברכה קא (סי' ברורה במשנה

כברכת  לכתחילה חשוב 'מודים' ברכת שגם אומרים שיש הוסיף,

המעכבת. כוונה לעניין אבות

ב  חוזר.:הלכה שאינו וכו' בלחש מתפלל כשהוא וכו' טעה
בשלוש  ציבור שליח טעה שאם פסק, ס"ד) קכו (סי' ובשו"ע

הרב  ובשו"ע הלחש. בתפילת גם חוזר הוא הרי ראשונות, ברכות

ברכות  בשלוש גם מקילים שיש וכתב זו, דעה הביא ס"ד) (שם

מפני  לחזור צריך אין תפילתו סיים שאם בזה והכריע ראשונות.

לחזור  צריך תפילתו סיים לא עדיין אם אבל הציבור, .טורח

הסוברים  דעות על שהסומך כתב, יז) (ס"ק ברורה ובמשנה

לא  [אפילו אופן בכל לחזור צריך אין ראשונות בשלוש שאפילו

הפסיד. לא תפילתו], סיים

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

התפילה, סיים לא שעדיין עלואפילו סֹומ הּתפּלה חזרתאּלא ְִֵֶַַָָ
כך ׁשּמתּפּלל רם אחר שיוצא ּבקֹול שטעה מיחיד גרוע שאינו - ְְִֵֶַָ

שיוצא  שטעה בעצמו ציבור השליח כן כמו ציבור, השליח בחזרת

תפילתו, רם והיאבחזרת בקול החזן שמתפלל והתפילה הוא,- דינה ְִ
ּבּה טעה תפילתו ׁשאם בחזרת רם,- בקול חֹוזר שמתפלל לעֹולם ְִֵֶָָָָ

לחזור, שצריך חֹוזר למקום ׁשהּיחיד עשרה ּכמֹו שמונה בתפילת ְִֵֶַָ
לעיל כמבואר לחש א)של .(הלכה

ׁשּטעה.‚ צּבּור שבחזרת ׁשליח עשרה שמונה מברכות באחת ְִִֶַָָ
רם שבקול התבלבל]ונבהל התפילה מהיכן [- ידע יתחיל ולא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

להמשיך, צריך הוא מהיכן נזכר ׁשעה [-המתין]וׁשהה- לא ועדיין ְָָָָ
להמשיך, צריך ציבוריעמדמהיכן שליח להתפלל ייגש אחר - ֲֵַַֹ

במקומו.ּתחּתיו  טעה- ציבור ואם הּמינים'השליח -ּב'ברּכת ְְְְִִִִַַַָָָ
'ולמלשינים', לֹוברכת ממּתינין טעה,אין היכן שייזכר כדי כלל ְִִֵַ
יעבר מּיד ציבוראּלא ּתחּתיו,שליח ׁשּמא שחוששיםאחר ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹו נזרקה עצמו מינּות את לקלל חפץ ואינו וכופר, מין הוא שמא - ְְִִָ

אותה. לדלג רוצה הוא ּבּהולכן התחיל ׁשּלא זה והּוא ודין - ְְִִֶָֹ
'המינים', ברכת התחיל שלא בתנאי רק הוא לו ממתינים ֲָאבל שאין

ּבּהכבראם אין התחיל כבר 'המינים', ברכת לומר שהתחיל - ְִִִָ
ולכן מינות, בו שנזרקה ׁשעה חוששים לֹו שייזכר ממּתינין כדי ְִִַָָ

אחר  ציבור שליח יעמידו זה זמן אחרי ייזכר לא ואם שטעה, היכן

ׁשעה |תחתיו. ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא השליח ולא יהיה ולא - ְְְְִֵֵַַָָָָֹ
הרבה  ומסרב ממאן הראשון של במקומו להתפלל שיורד השני ציבור

מתפילה  מתבטלים הציבור נמצאו הראשון שטעה שכיון ;זמן,
מתחיל„. הּוא ציבור ּומהיכן השליח להתפלל מתחיל מהיכן - ְִֵֵַָ

שטעה  הראשון במקום [שירד מהיכן השני ידע ולא בתפילתו

ּבּהלהמשיך]? ׁשּטעה הּברכה ציבורמּתחּלת הראׁשֹון,שליח ְְִִִֶַַָָָָָָ
הראשון, שהפסיק ממקום הברכה מאמצע הוא ולא זה ִאם ודין

מןהראשוןטעה  עשרה האמצעּיֹות הברכותּבאחת שמונה של ְְִִֶַַָָָָ
ברכו  ושלוש ראשונות ברכות משלוש אחרונות].[חוץ אם ת ֲִָאבל

הראשוןטעה הציבור מּׁשלׁששליח -ראׁשֹונֹות ברכותּבאחת ְִִַַָָָֹ
קדוש', 'אתה או גיבור' 'אתה או 'אבות' בברכת ְִַמתחיל שטעה

ציבור הראׁששליח מן התפילה.הּׁשני מתחילת טעה - ואם ְִִִֵַָָָֹ
הראשון ציבור מןשליח שטעה האחרֹונֹות הברכותּבאחת - ְֲִַַַָ

שלום', ב'שים או ב'הודאה' או 'רצה' ציבור יתחיל בברכת שליח ְִַ
העבֹודה  מן ו'שים הּׁשני 'הודאה' ברכת אחריה ואומר מ'רצה', - ֲִִֵַָָ

.שלום'
יֹורד‰. איני הּתבה להתפללהאֹומר שליח לפני להיות כדי - ְִִֵֵֵֵֵַָָ

צבּועין ציבור ׁשּבגדי לבנים,מּפני בגדים אינם ּב- בגדים אף ְְְִִִֵֶַַָ
יעבר לא ציבור לבנים שליח להיות התיבה ּבאֹותּהלפני ְְֲִַָָֹֹ

ב הּתפּלה  אבל מינות, קצת בו יש שמא שחוששים אחרת - תפילה ְִַָ
התיבה. לפני לעבור אםיכול עֹובר וכן איני התיבה אמר לפני ִֵֵַָ

ציבור  שליח אף להיות סנּדל, ּברגלי ׁשּיׁש יחף כשהוא מּפני ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
יעבר  מינות לא בו שיש החשש משום התיבה, .לפני ֲַֹֹ

.Âהתּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק כבר -מי האם שהסתפק יחיד ְְִִִִֵֵֶַַ
עשרה שמונה של זו תפילה חֹוזר התפלל אינֹו התּפּלל, לא ְִֵֵֵַֹאֹו

חובה,ּומתּפּלל  התּפּללבתורת ּכן אם זֹועתהאּלא של ּתפּלה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
עשרה ׁשהיאשמונה ּדעת בתורת על אלא עליו חובה נדבה,אינה ְִֶַַַָָ

ּתפּלֹותכיון הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה בתורת ׁשאם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
יתּפּלל להתפלל.נדבה, הוא רשאי ּבתפּלה - עֹומד ׁשהיה מי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

לו, היא חובה זו שתפילה דעת על ומתפלל עשרה שמונה ְְִַונזּכר של
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ג  וכו'.:הלכה שטעה ציבור פסק,שליח ס"א) קכו (סי' ובשו"ע

אותו  וכשמזכירים הברכות מכל אחת ודילג שטעה ציבור ששליח

לחזור  יודע אין אם אבל אותו, מסלקים אין למקומו לחזור יודע

מסלקין) אין (ד"ה הלכה בביאור וראה אותו. מסלקים למקומו

אותו  מלסלק עליו שממתינים הזמן שיעור במשנה .לגבי כתב עוד

הברכות, מכל באחת שטעה שכתב במה שהכוונה (סק"ב) ברורה

שאין  ירושלים' ו'בונה המתים' 'תחיית בברכות אפילו הוא

הב  בשתי טעה או דילג ואם אותו. יש מסלקים האלו, רכות

ויש  אותו, מסלקים הברכה כבר התחיל שאפילו שסוברים

בזה  הכריע ולא אותו, מסלקים שאין אחר .שסוברים יעמוד
יהיה תחתיו. שלכתחילה הוסיף, סק"ח) קכו (סי' ברורה ובמשנה

השליח  עם התפילה כל את שכיוון אדם השני, הציבור שליח

ובדיעבד  תפילתו. חזר ציבור שהשליח בזמן דיבר ולא ציבור,

אלא  יתחיל לא זה באופן וגם כיוון. שלא מי גם לקחת יכולים

הציבור  טורח מפני לכן] קודם [ולא הברכה טעה .מתחילת ואם
וכו'. המינים שדווקא בברכת כתב, ס"א) קכו (סי' הרב ובשו"ע

מסלקים  אותה, שדילג אלא כלל המינים ברכת התחיל לא אם

מסלקים  אין החתימה, ואמר הברכה ראש דילג אם אבל אותו,

בזה  שכתב מה ברכת) (ד"ה הלכה בביאור וראה טעה .אותו. ואם
תחתיו. אחר יעבור מיד וכו' המינים (סי'בברכת הרב בשו"ע וכתב

ציבור  שליח מלהיות מסלקים אין מקום שמכל ס"א), קכו

שטעה  לומר שיש משום אחת, פעם רק טעה אם ולא .[בעתיד]
שעה. באותה סרבן יסרב יהיה שלא כתב ס"כ) נג (סי' הרב בשו"ע

כך. כל מופסקת התפילה שתהא הוא שגנאי מפני כלל,

ד  וכו'.:הלכה באחת טעה אם (סי'אבל ברורה במשנה וכתב

טעה  הראשון ציבור השליח אם בין הבדל שאין  יא) ס"ק קכו

טעה  אם ובין האחרונות, או הראשונות ברכות משלוש אחת ודילג

לברכה  ברכה בין או אלו ברכות משלוש באחת הברכה באמצע

ברכות  בשלוש טעה אם האופנים שבכל והשתתק, אלו מברכות

ברכות  בשלוש טעה ואם התפילה, לראש לחזור צריך הראשונות

ל'רצה'. לחזור צריך אחרונות

ה  התפלה.:הלכה באותה יעבור לא וכו' יורד איני וכתב האומר

שאינו  שאמר לדבריו טעם ייתן אם שאפילו סי"ח) נג (סי' הרמ"א

זה  אין שברגליו, בסנדל יורד שאינו או צבועים בבגדים יורד

בזה. שכתב מה מח) וס"ק מו (ס"ק ברורה במשנה וראה מועיל.

ו  דעת :הלכה על זו תפלה התפלל כן אם אלא וכו' שנסתפק מי
נדבה. ולהתפלל שהיא לחזור שיכול  ס"א) קז (סי' השו"ע וכתב

הרב  בשו"ע וביאר חידוש. דבר שום בתפילתו לחדש צריך ואין

נדבה  בתורת ומתפלל שחוזר שכוונתו (שם).(שם) השו"ע וכתב

התפילות  כל ולהתפלל לחזור יכול התפלל שכבר לו ברור שאם



mipdkקלו zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

התּפּלל, התפלל,ׁשּכבר אם מסופק שהוא מתפילתו ּפֹוסקאו ְְִֵֵֶַָ
הּברכה  ּבאמצע וכדי ואפּלּו לבטלה, שמים שם יוציא שלא כדי - ְְְֲִֶַַַָָ

תוסיף' 'לא על יעבור א)שלא יג, התפילה היתהואם ,(דברים ְְִָָ
בה עומד ערבית,שהוא התפלל ּתפּלת שכבר שנזכר אינֹואף ְְִִֵַַ

התפילה,ּפֹוסק  שגומר או הברכה גומר אלא ׁשּלא כיוןבדיעבד, ֵֶֹ
אֹותּה ערבית התּפּלל תפילת את ּדעת - על אּלא מּתחּלה ְְִִִֵֶַַַַָָָ

לעילחֹובה,תפילתאינּההיא ׁש ה"ו)כמבואר דומה (פ"א והיא , ֵֶָָ
לנדבה  שיתפלל התפילה סיום עם ומצטרפת נדבה, .לתפילת

.Êוהתּפּלל ׁשּטעה ּבׁשּבת,תפילהמי חל הזכיר ׁשל ולא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
כלל, שבת של יצא בתפילתו תפילה.לא חובת נזּכר ידי ואם ְְִִַָָֹ

עדייןוהּוא הּתפּלה נמצא תפילתו ּבתֹו סיים לא שעדיין - ְְְִַָ
רגליו, ּברכה בעקירת חול ּגֹומר ּבּה,של הדין ׁשהתחיל שמן כיון ְְִִֵֶָָָ

הטריחוהו  לא שבת כבוד משום ורק עשרה, שמונה בתפילת חייב הוא

הברכה, את גומר טעה אם לפיכך עשרה, שמונה תפילת להתפלל

ּומתּפּלל  ׁשּבת.תפילהוחֹוזר אמּורים ׁשל ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
בה, שהתחיל הברכה טעהשמסיים אֹומעריב תפילת ּבכשהוא ֲִִַ

ּוב תפילת ּב אבלתפילת ׁשחרית טעהמנחה, הוא תפילת ּבאם ְֲֲִִִִִַָָ
הואמּוסף, הּברכה,הרי ּבאמצע ואפּלּו לומר ּפֹוסק שייך שלא ְְְֲִֵֶַַַָָָ

ומשום  מוסף בתפילת ברכות עשרה שמונה להתפלל חייב שהוא

כלל, החול בימות מוסף תפילת אין שהרי הטריחוהו, לא שבת כבוד

הׁשלים אם סיים]וכן ׁשהיא[- ּדעת על חל ׁשל תפילת ּתפּלה ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ברכות,מּוסף, עשרה השמונה באמצע כלל מוסף הזכיר חֹוזר ולא ֵָ

תפילתּומתּפּלל אֹושוב טֹוב יֹום ואחד ׁשּבת אחד מּוסף, ְְִֵֶֶַַָָָָ
חדׁש בראש ראׁש ובין טוב ביום בין בשבת, בין אמור זה ודין - ֶֹֹ

ומתפלל  חוזר מוסף, שהיא וחשב חול של תפילה סיים שאם חודש,

.מוסף 
.Áׁשּטעה אמרבתפילתומי ולא הּגׁשמים מֹוריד 'ּבימֹות ְְִִִִֶַַָָָָֹ

הּטל' 'מֹוריד ולא את הּגׁשם' סיים אם בין גיבור', 'אתה בברכת ְִֶֶַַָֹ
סיים, לא אם ובין ש הברכה הוא לראׁשהדין לתחילת חֹוזר - ֵָֹ

יכול  ואינו ה', של גבורותיו כלל הזכיר שלא כיון והטעם, התפילה.

תפילה'. 'שומע בברכת הזּכירלהזכירו מורידואם הּטל בתפילתו ְְִִִַָ
חֹוזר, בימות אינֹו גם ברכה סימן הוא הארץ על היורד שהטל כיון ֵֵ

טעההגשמים. ואמר בתפילתו ואם החּמה 'אתה ּבימֹות בברכת ְְִִַַַָָָָ
הּגׁשם',גיבור' הטל,'מֹוריד מוריד כן גם שאמר חֹוזר ואפילו ִֵֶֶַ

סימן לראׁש, אינה החמה בימות גשמים ירידת כלל שבדרך כיון ָֹ
התפילה. לראש לחזור וצריך הזּכירברכה, לא כלל ואם בתפילתו ְְִִִֹ

הטל'טל'' 'מוריד אמר שלא אֹותֹו- מחזירין התפילה,אין לראש ֲִִֵַַ
נעצר כיון הּטל ּבּקׁשה לפיכך ּולעולם ׁשאין צרי כיון אינֹו - ֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

אינו  ברכה של שאינו זה וטל ברכה, של טל אינו שיורד הטל שרוב

בקשה  צריך אינו לעולם, .בטל
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שלחזור  (סק"ד) ברורה במשנה וכתב חידוש. ידי על נדבה בתורת
חובה  בתורת דבר ולהתפלל בה שיחדש אפילו וכתב .אסור

כבר, התפלל אם מסופק היה שאם (סק"ז), ברורה במשנה
ונזכר  נדבה, בתורת היא עתה שתפילתו דעת על תפילתו והתחיל

שיחדש  צריך ואין כך תפילתו לגמור יכול התפלל, שכבר באמצע

על  תפילתו שיסיים זה באופן טוב יותר מקום ומכל דבר. בה
חידוש. ידי

ז  וכו'.:הלכה והתפלל שטעה רסח מי (סי' הרב בשו"ע וכתב

יש  שבת, של או חול של התפלל אם מסופק הוא שאם ס"ט),
(שם  ברורה ובמשנה ולהתפלל. לחזור צריך הוא אם להסתפק

לחזור  שצריך כתב שגם .סק"ט) ס"ד) רסח (סי' הרמ"א וכתב

'ונעשה  שיאמר ומספיק יצא, בתפילתו שבת של הזכיר אם במוסף
במשנה  וראה מוסף'. ובקרבן יום בתמידי חובותינו את לפניך

בזה  שכתב מה יא) (ס"ק ס"ה).ברורה רסח (סי' בשו"ע וכתב

אם  כלל, שבת של הזכיר ולא בשבת חול של והתפלל טעה שאם
עקר  לא ואם שבת, של ומתפלל תפילתו לראש  חוזר רגליו עקר

לשל  אלא התפילה לראש חוזר אינו תפילתו שסיים אפילו רגליו
(שם  הלכה ובביאור יג) (ס"ק ברורה במשנה כך על וראה שבת.

אם) ד"ה וכו'..ס"א נזכר ס"ג)ואם רסח (סי' בשו"ע וכתב

יום  הוא שהיום סבור והיה שבת שהיום לגמרי שכח שאם
שהיום  נזכר 'חונן' שאמר ולפני 'אתה' לומר והתחיל חול, של

ברורה  במשנה והביא ברכה. אותה לסיים צריך שבת, הוא

שחרית  בתפילת דווקא הוא זה דין אם דעות שתי (סק"ו)
ולא  ומנחה, בערבית אפילו או 'אתה', בתיבת פותחת שאינה

בתפילת  שדווקא סובר ס"ד) (שם הרב ובשו"ע בזה. הכריע
שבת  בשל ימשיך ובמנחה בערבית אבל בתפילת .שחרית, אבל

פוסק. ברכה מוסף אותה שגומר כתב ס"ג) רסח (סי' ובשו"ע

אומרים  ויש מוסף, בתפילת אפילו זה ודין שטעה, בה שנזכר

הרב  בשו"ע וכתב ברכה. באמצע אפילו פוסק מוסף שבתפילת

שספק  הוא הדין שפוסק, הסוברים שיש שכיון ס"ג), רסח (סי'

ופוסק. להקל, ברכות

ח  לראש.:הלכה חוזר וכו' שטעה ס"ו)מי קיד (סי' בשו"ע וכתב

הברכה  כל כשסיים הוא התפילה, לראש אותו שמחזירים שהדין

הברכה, שסיים קודם נזכר אם אבל שלאחריה, ברכה והתחיל

שכתב  מה כט) (ס"ק ברורה במשנה וראה שנזכר. במקום יאמר

קודם .בזה  ונזכר הברכה סיים אם שאפילו (שם) בשו"ע והוסיף

התפילה, לראש לחזור צריך אין קדוש', 'אתה ברכת שהתחיל

במשנה  וכתב חתימה. בלי הגשם' ומוריד הרוח 'משיב אומר אלא

'ברכת  של ה' שם שאמר אחרי נזכר שאם לב), (ס"ק ברורה

חוקי  'למדני יסיים אלא המתים', 'מחיה יגמור לא ך',גבורות',

הרוח  למשיב לראש..וחוזר ס"י)חוזר קכד (סי' בשו"ע וכתב

דעתו  שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי לצאת שיכול

יפסיק  ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל את ממנו וישמע

אמנם  בזה. שכתב מה ברורה במשנה וראה באמצע. ידבר ולא

בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

וכו'. החמה בימות טעה שאם ואם ס"ד), קיד (סי' בשו"ע וכתב

חוזר  הברכה סיים לא אם החמה, בימות הגשם' 'מוריד ואמר טעה

הלכה  ובביאור יט) (ס"ק ברורה במשנה וראה הברכה. לראש

בזה  שכתב מה וחוזר) סיים .(ד"ה שאם (שם) השו"ע וכתב

כא) (ס"ק ברורה במשנה וראה התפילה. לראש חוזר הברכה

בזה. שכתב מה ואם) (ד"ה הלכה ובביאור

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Ëׁשּׁשכח בתפילתו מי ומטר]הּׁשאלהלומר טל ותן -] ְִֵֶַַָָ

נזּכר אם הּׁשנים', ברכתקדםששכחמ'ּברּכת 'ׁשֹומע שאמר ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ

הּגׁשמים  את ׁשֹואל לברכה'ּתפּלה', ומטר טל 'ותן אומר - ְְִִֵֶַָָ

ּתפּלה' הברכה ּב'ׁשמע שברכה בסוף מפני שומע', אתה 'כי לפני ְְִֵַָֹ

האדם, צרכי כל את בה לבקש מתוקנת נזּכרזו אחר ששכחואם ְְִִַַַ

הּׁשנים'ואמרּברכבר ׁש ל'ּברּכת חֹוזר ּתפּלה', ואם ,'ׁשֹומע ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשהׁשלים עד נזּכר שסיים]לא ּתפּלתֹו[- לחש,ּכל חֹוזר של ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

פעםּומתּפּלל עשרה .ׁשנּיה שמונה ְְִִֵַָ

.Èהזּכיר ולא בתפילתו טעה המועד בחול או חודש בראש ְְִִָָֹ

נזּכר אם ויבֹוא', ׁשּיׁשלים ששכח 'יעלה שיסיים]קדם -] ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ל'עבֹודה' חֹוזר ל'רצה']ּתפּלתֹו, באחת ּכיר ּומז [- שטעה כיון , ְְֲִִֵַָָָ

ל'רצה'. שחוזר בהן שהדין אחרונות ברכות נזּכר משלוש  ְְִִַואם

ויבוא יעלה להזכיר ּתפּלתֹו,ששכח ׁשהׁשלים רגיל אחר ואינו ְְִִִֶַַָ

מכן, לאחר תחנונים דברי לראׁשלומר היה התפילה.חֹוזר ואם ְִֵָָָֹ

ּתחנּונים  ּדברי לֹומר וכו''רגיל נצור 'אלהי סיום אחרכגון ְֲִִִֵַַַַָ

ונזּכר ׁשהׁשליםששכחּתפּלתֹו, ׁשּיעקר כלאחר קדם ּתפּלתֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

ל'עבֹודה',,רגליו  חוזר חֹוזר רגליו, שעקר לאחר נזכר אם אבל ְֲֵַָָָ

לאחר  שבנזכר [משום תחנונים לומר רגיל אם אפילו התפילה לראש

שעוקר  לפני שייזכר תנאים, שני שיתקיימו צריך תפילתו שהשלים

לראש] חוזר מהם אחד חסר ואם תחנונים, לומר שרגיל וגם .רגליו

.‡Èאמּורים ּדברים ויבוא ּבּמה יעלה הזכיר ולא טעה שאם - ְֲִִֶַָ

התפילה, לראש שחוזר תפילתו, שהשלים אחרי ׁשל ונזכר ְֶֻּבחּלֹו

ּב אֹו אבל תפילת מֹועד, חדׁשים, ראׁשי ׁשל ּומנחה ׁשחרית ְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָ

הזּכירבתפילת לא אם חדׁש, ראׁש ׁשל ויבוא ערבית יעלה בה ְְִִִִֶֶַֹֹֹ

חֹוזר  בלילה אינֹו החודש את מקדשים שאין מפני ,. ֵֵ

.·È הּיחיד ׁשחֹוזר מקֹום בתפילתו ּכל פעם ּומתּפּלל כשטעה ְִִֵֵֶַַָָָ

אף  צּבּור נוספת, ש ׁשליח הוא אםדינו ּומתּפּלל טעה הוא חֹוזר ְְִִִִֵֵַַָָ

היחיד]ּכמֹותֹו כמו ׁש[- עשרהּמתּפּללהוא ּבעת ּבקֹול שמונה ְְְְִֵֵֶַ

חדׁשתפילת מ חּוץ ,רם  ראׁש ׁשל ׁשליח ּׁשחרית ׁשכח ׁשאם , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

רםצּבּור שבקול עד בתפילתו ויבֹוא יעלה הזּכיר ולא ְְְֲִִִֶַַָֹ

שסיים]ׁשהׁשלים אֹותֹו[- מחזירין אין התפילה,ּתפּלתֹו, לראש ְְֲִִִִִֵֶַָ

הּצּבּור  טרח וכיון מּפני ממלאכתם, יתבטלו ּתפּלת שלא ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

ּבּהעדייןפיןהּמּוס  מזּכיר ׁשהּוא חדׁש.של לפניו ראׁש ְְִִֶֶַַָָָָֹֹ

.‚È הּכּפּורים עׂשרת יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

תשובה], ימי ׁשליׁשית אם[-עשרת ּבברכה ּבהם וחתם ְְְִִִֶַָָָָָָטעה

עשרה  שמונה הּקדֹוׁש'שבתפילת שבכל 'האל הברכה בנוסח כמו ֵַָָ
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ט  וכו'.:הלכה השאלה ששכח קיז מי (סי' ברורה במשנה וכתב
יאמר  אותה, שיסיים קודם השנים בברכת נזכר שאם טו) ס"ק ס"ד
יחזור  הטובות', 'כשנים שאמר אחרי נזכר אם אבל שנזכר, במקום
ויאמר  שיתחיל יותר וטוב הטובות' כשנים שנתנו 'וברך ויאמר

הברכה  כסדר ויסיים ומטר', טל תפלה..'ותן שומע קודם נזכר אם
'תקע  שהתחיל קודם נזכר שאם ס"ה), קיז (סי' הרב בשו"ע וכתב
יותר  שטוב כתב, טו) (ס"ק ברורה ובמשנה שם. אומרו בשופר',

תפילה. בשומע וכו'.שיאמרו תפילה שומע שברך אחר נזכר ואם
'רצה', לומר התחיל לא עדיין שאם פסק, ס"ה) קיז (סי' והשו"ע
ברורה  במשנה וראה 'רצה'. מתחיל כך ואחר ומטר' טל 'ותן אומר

בזה  שכתב מה יט) ומתפלל..(ס"ק חוזר וכו' נזכר לא והשו"ע ואם
תפילה, שומע שאמר אחרי עד נזכר לא שאם פסק, ס"ה) קיז (סי'
חוזר  רגליו עקר ואם השנים, לברכת חוזר רגליו עקר לא אם
אחרי  תחנונים לומר רגיל ואינו תפילתו סיים ואם התפילה. לראש
רגליו, שעקר כמו חשוב זה הרי רגליו עקר שלא אפילו תפילתו,
הדין  שהוא ס"ה) (שם הרב בשו"ע והוסיף התפילה. לראש וחוזר
'יהיו  ואמר תחנוניו וסיים התפילה, אחר תחנונים לומר רגיל אם
שנשלמה  זה פסוק אמירת ידי על נחשב זה הרי וכו', לרצון'

רגליו. עקר שלא אף התפילה לראש וחוזר תפילתו,

י  וכו'.:הלכה שהשלים אחר וכו' הזכיר ולא הרמ"א טעה וכתב
צריך  אינו לא, או הזכיר אם מסופק הוא שאם ס"א), תכב (סי'

והכר  עליו, חולקים שיש כתב (סק"ט) ברורה ובמשנה יע לחזור.
התפילה, אחר מיד ספק לו נפל אם דווקא זה וכל לחזור. שצריך
בדעתו  שהיה לו וברור זמן, הרבה לאחר הספק לו נפל אם אבל

לחזור  צריך אינו בתפילתו ויבוא' 'יעלה קודם .לומר נזכר אם
וכו'. קודם שישלים נזכר שאם פסק ס"א) תכב (סי' ובשו"ע

ברורה  במשנה וכתב שנזכר. במקום אומר 'מודים', שהתחיל
אבל  ותחזינה, ברכת וסיים אמר כבר אם אפילו שהיינו (סק"ה),

'למדני  שיסיים יותר נכון ה', אתה ברוך שאמר אלא סיימה לא אם

ותחזינה  שוב יאמר כך ואחר ויבוא', 'יעלה ויאמר ואם .חוקיך'
לראש. חוזר וכו' לצאת נזכר שיכול ס"י) קכד (סי' בשו"ע וכתב

את  ממנו וישמע דעתו שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי

ידבר  ולא יפסיק ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל

אמנם  בזה. שכתב מה מא) (ס"ק ברורה במשנה וראה באמצע.

בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

תחנונים. דברי לומר רגיל היה הקודמת.ואם בהלכה ראה

יא  וכו'.:הלכה בשחרית סק"ד)או ס"א תכב (סי' ברורה במשנה

שחרית  בתפילת ויבוא' 'יעלה הזכיר לא אם דעות שתי הביא

פעם  עוד ולהתפלל בדיעבד לחזור צריך האם מוסף, והתפלל

היום  קדושת שהזכיר כיון צריך שאינו או שחרית, לתשלומי

הרי  חייב אינו שאם ויתנה ויתפלל, שיחזור וכתב מוסף. בתפילת

בתוך  ונזכר מוסף להתפלל התחיל ואם נדבה. בתורת מתפלל הוא

בתפילת  ויבוא' 'יעלה הזכיר שלא ראשונות הברכות שלוש

מוסף  יתפלל כך ואחר שחרית, בשל התפילה יסיים אבל .שחרית,
חוזר. אינו וכו' סק"ב)ערבית ס"א תכב (סי' ברורה במשנה וכתב

אמר  לא אפילו 'רצה' ברכת בחתימת ה' שם כבר הזכיר שאם

חוזר. אינו כן גם וכו'', 'המחזיר

יב  שחרית :הלכה בתפילות שגם ס"ד) קכו (סי' הרמ"א כתב

של  בהן הזכיר ולא ציבור שליח שכח אם טוב, ויום שבת של

על  שסומך חודש ראש של בשחרית כמו דינו טוב ויום שבת

מוסף. תפילת

יג  וכו'.:הלכה וחתם שגם טעה ס"א) תקפב (סי' השו"ע וכתב

כן  הדין מסופק הוא וכו'..אם צדקה אוהב וכו' וחתם וכתב טעה

אינו  ומשפט', צדקה אוהב 'מלך אמר שאם ס"א) קיח (סי' הרמ"א
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התּפּלל, התפלל,ׁשּכבר אם מסופק שהוא מתפילתו ּפֹוסקאו ְְִֵֵֶַָ
הּברכה  ּבאמצע וכדי ואפּלּו לבטלה, שמים שם יוציא שלא כדי - ְְְֲִֶַַַָָ

תוסיף' 'לא על יעבור א)שלא יג, התפילה היתהואם ,(דברים ְְִָָ
בה עומד ערבית,שהוא התפלל ּתפּלת שכבר שנזכר אינֹואף ְְִִֵַַ

התפילה,ּפֹוסק  שגומר או הברכה גומר אלא ׁשּלא כיוןבדיעבד, ֵֶֹ
אֹותּה ערבית התּפּלל תפילת את ּדעת - על אּלא מּתחּלה ְְִִִֵֶַַַַָָָ

לעילחֹובה,תפילתאינּההיא ׁש ה"ו)כמבואר דומה (פ"א והיא , ֵֶָָ
לנדבה  שיתפלל התפילה סיום עם ומצטרפת נדבה, .לתפילת

.Êוהתּפּלל ׁשּטעה ּבׁשּבת,תפילהמי חל הזכיר ׁשל ולא ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
כלל, שבת של יצא בתפילתו תפילה.לא חובת נזּכר ידי ואם ְְִִַָָֹ

עדייןוהּוא הּתפּלה נמצא תפילתו ּבתֹו סיים לא שעדיין - ְְְִַָ
רגליו, ּברכה בעקירת חול ּגֹומר ּבּה,של הדין ׁשהתחיל שמן כיון ְְִִֵֶָָָ

הטריחוהו  לא שבת כבוד משום ורק עשרה, שמונה בתפילת חייב הוא

הברכה, את גומר טעה אם לפיכך עשרה, שמונה תפילת להתפלל

ּומתּפּלל  ׁשּבת.תפילהוחֹוזר אמּורים ׁשל ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
בה, שהתחיל הברכה טעהשמסיים אֹומעריב תפילת ּבכשהוא ֲִִַ

ּוב תפילת ּב אבלתפילת ׁשחרית טעהמנחה, הוא תפילת ּבאם ְֲֲִִִִִַָָ
הואמּוסף, הּברכה,הרי ּבאמצע ואפּלּו לומר ּפֹוסק שייך שלא ְְְֲִֵֶַַַָָָ

ומשום  מוסף בתפילת ברכות עשרה שמונה להתפלל חייב שהוא

כלל, החול בימות מוסף תפילת אין שהרי הטריחוהו, לא שבת כבוד

הׁשלים אם סיים]וכן ׁשהיא[- ּדעת על חל ׁשל תפילת ּתפּלה ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ברכות,מּוסף, עשרה השמונה באמצע כלל מוסף הזכיר חֹוזר ולא ֵָ

תפילתּומתּפּלל אֹושוב טֹוב יֹום ואחד ׁשּבת אחד מּוסף, ְְִֵֶֶַַָָָָ
חדׁש בראש ראׁש ובין טוב ביום בין בשבת, בין אמור זה ודין - ֶֹֹ

ומתפלל  חוזר מוסף, שהיא וחשב חול של תפילה סיים שאם חודש,

.מוסף 
.Áׁשּטעה אמרבתפילתומי ולא הּגׁשמים מֹוריד 'ּבימֹות ְְִִִִֶַַָָָָֹ

הּטל' 'מֹוריד ולא את הּגׁשם' סיים אם בין גיבור', 'אתה בברכת ְִֶֶַַָֹ
סיים, לא אם ובין ש הברכה הוא לראׁשהדין לתחילת חֹוזר - ֵָֹ

יכול  ואינו ה', של גבורותיו כלל הזכיר שלא כיון והטעם, התפילה.

תפילה'. 'שומע בברכת הזּכירלהזכירו מורידואם הּטל בתפילתו ְְִִִַָ
חֹוזר, בימות אינֹו גם ברכה סימן הוא הארץ על היורד שהטל כיון ֵֵ

טעההגשמים. ואמר בתפילתו ואם החּמה 'אתה ּבימֹות בברכת ְְִִַַַָָָָ
הּגׁשם',גיבור' הטל,'מֹוריד מוריד כן גם שאמר חֹוזר ואפילו ִֵֶֶַ

סימן לראׁש, אינה החמה בימות גשמים ירידת כלל שבדרך כיון ָֹ
התפילה. לראש לחזור וצריך הזּכירברכה, לא כלל ואם בתפילתו ְְִִִֹ

הטל'טל'' 'מוריד אמר שלא אֹותֹו- מחזירין התפילה,אין לראש ֲִִֵַַ
נעצר כיון הּטל ּבּקׁשה לפיכך ּולעולם ׁשאין צרי כיון אינֹו - ֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

אינו  ברכה של שאינו זה וטל ברכה, של טל אינו שיורד הטל שרוב

בקשה  צריך אינו לעולם, .בטל
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שלחזור  (סק"ד) ברורה במשנה וכתב חידוש. ידי על נדבה בתורת
חובה  בתורת דבר ולהתפלל בה שיחדש אפילו וכתב .אסור

כבר, התפלל אם מסופק היה שאם (סק"ז), ברורה במשנה
ונזכר  נדבה, בתורת היא עתה שתפילתו דעת על תפילתו והתחיל

שיחדש  צריך ואין כך תפילתו לגמור יכול התפלל, שכבר באמצע

על  תפילתו שיסיים זה באופן טוב יותר מקום ומכל דבר. בה
חידוש. ידי

ז  וכו'.:הלכה והתפלל שטעה רסח מי (סי' הרב בשו"ע וכתב

יש  שבת, של או חול של התפלל אם מסופק הוא שאם ס"ט),
(שם  ברורה ובמשנה ולהתפלל. לחזור צריך הוא אם להסתפק

לחזור  שצריך כתב שגם .סק"ט) ס"ד) רסח (סי' הרמ"א וכתב

'ונעשה  שיאמר ומספיק יצא, בתפילתו שבת של הזכיר אם במוסף
במשנה  וראה מוסף'. ובקרבן יום בתמידי חובותינו את לפניך

בזה  שכתב מה יא) (ס"ק ס"ה).ברורה רסח (סי' בשו"ע וכתב

אם  כלל, שבת של הזכיר ולא בשבת חול של והתפלל טעה שאם
עקר  לא ואם שבת, של ומתפלל תפילתו לראש  חוזר רגליו עקר

לשל  אלא התפילה לראש חוזר אינו תפילתו שסיים אפילו רגליו
(שם  הלכה ובביאור יג) (ס"ק ברורה במשנה כך על וראה שבת.

אם) ד"ה וכו'..ס"א נזכר ס"ג)ואם רסח (סי' בשו"ע וכתב

יום  הוא שהיום סבור והיה שבת שהיום לגמרי שכח שאם
שהיום  נזכר 'חונן' שאמר ולפני 'אתה' לומר והתחיל חול, של

ברורה  במשנה והביא ברכה. אותה לסיים צריך שבת, הוא

שחרית  בתפילת דווקא הוא זה דין אם דעות שתי (סק"ו)
ולא  ומנחה, בערבית אפילו או 'אתה', בתיבת פותחת שאינה

בתפילת  שדווקא סובר ס"ד) (שם הרב ובשו"ע בזה. הכריע
שבת  בשל ימשיך ובמנחה בערבית אבל בתפילת .שחרית, אבל

פוסק. ברכה מוסף אותה שגומר כתב ס"ג) רסח (סי' ובשו"ע

אומרים  ויש מוסף, בתפילת אפילו זה ודין שטעה, בה שנזכר

הרב  בשו"ע וכתב ברכה. באמצע אפילו פוסק מוסף שבתפילת

שספק  הוא הדין שפוסק, הסוברים שיש שכיון ס"ג), רסח (סי'

ופוסק. להקל, ברכות

ח  לראש.:הלכה חוזר וכו' שטעה ס"ו)מי קיד (סי' בשו"ע וכתב

הברכה  כל כשסיים הוא התפילה, לראש אותו שמחזירים שהדין

הברכה, שסיים קודם נזכר אם אבל שלאחריה, ברכה והתחיל

שכתב  מה כט) (ס"ק ברורה במשנה וראה שנזכר. במקום יאמר

קודם .בזה  ונזכר הברכה סיים אם שאפילו (שם) בשו"ע והוסיף

התפילה, לראש לחזור צריך אין קדוש', 'אתה ברכת שהתחיל

במשנה  וכתב חתימה. בלי הגשם' ומוריד הרוח 'משיב אומר אלא

'ברכת  של ה' שם שאמר אחרי נזכר שאם לב), (ס"ק ברורה

חוקי  'למדני יסיים אלא המתים', 'מחיה יגמור לא ך',גבורות',

הרוח  למשיב לראש..וחוזר ס"י)חוזר קכד (סי' בשו"ע וכתב

דעתו  שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי לצאת שיכול

יפסיק  ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל את ממנו וישמע

אמנם  בזה. שכתב מה ברורה במשנה וראה באמצע. ידבר ולא

בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

וכו'. החמה בימות טעה שאם ואם ס"ד), קיד (סי' בשו"ע וכתב

חוזר  הברכה סיים לא אם החמה, בימות הגשם' 'מוריד ואמר טעה

הלכה  ובביאור יט) (ס"ק ברורה במשנה וראה הברכה. לראש

בזה  שכתב מה וחוזר) סיים .(ד"ה שאם (שם) השו"ע וכתב

כא) (ס"ק ברורה במשנה וראה התפילה. לראש חוזר הברכה

בזה. שכתב מה ואם) (ד"ה הלכה ובביאור

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Ëׁשּׁשכח בתפילתו מי ומטר]הּׁשאלהלומר טל ותן -] ְִֵֶַַָָ

נזּכר אם הּׁשנים', ברכתקדםששכחמ'ּברּכת 'ׁשֹומע שאמר ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ

הּגׁשמים  את ׁשֹואל לברכה'ּתפּלה', ומטר טל 'ותן אומר - ְְִִֵֶַָָ

ּתפּלה' הברכה ּב'ׁשמע שברכה בסוף מפני שומע', אתה 'כי לפני ְְִֵַָֹ

האדם, צרכי כל את בה לבקש מתוקנת נזּכרזו אחר ששכחואם ְְִִַַַ

הּׁשנים'ואמרּברכבר ׁש ל'ּברּכת חֹוזר ּתפּלה', ואם ,'ׁשֹומע ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשהׁשלים עד נזּכר שסיים]לא ּתפּלתֹו[- לחש,ּכל חֹוזר של ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

פעםּומתּפּלל עשרה .ׁשנּיה שמונה ְְִִֵַָ

.Èהזּכיר ולא בתפילתו טעה המועד בחול או חודש בראש ְְִִָָֹ

נזּכר אם ויבֹוא', ׁשּיׁשלים ששכח 'יעלה שיסיים]קדם -] ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ

ל'עבֹודה' חֹוזר ל'רצה']ּתפּלתֹו, באחת ּכיר ּומז [- שטעה כיון , ְְֲִִֵַָָָ

ל'רצה'. שחוזר בהן שהדין אחרונות ברכות נזּכר משלוש  ְְִִַואם

ויבוא יעלה להזכיר ּתפּלתֹו,ששכח ׁשהׁשלים רגיל אחר ואינו ְְִִִֶַַָ

מכן, לאחר תחנונים דברי לראׁשלומר היה התפילה.חֹוזר ואם ְִֵָָָֹ

ּתחנּונים  ּדברי לֹומר וכו''רגיל נצור 'אלהי סיום אחרכגון ְֲִִִֵַַַַָ

ונזּכר ׁשהׁשליםששכחּתפּלתֹו, ׁשּיעקר כלאחר קדם ּתפּלתֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

ל'עבֹודה',,רגליו  חוזר חֹוזר רגליו, שעקר לאחר נזכר אם אבל ְֲֵַָָָ

לאחר  שבנזכר [משום תחנונים לומר רגיל אם אפילו התפילה לראש

שעוקר  לפני שייזכר תנאים, שני שיתקיימו צריך תפילתו שהשלים

לראש] חוזר מהם אחד חסר ואם תחנונים, לומר שרגיל וגם .רגליו

.‡Èאמּורים ּדברים ויבוא ּבּמה יעלה הזכיר ולא טעה שאם - ְֲִִֶַָ

התפילה, לראש שחוזר תפילתו, שהשלים אחרי ׁשל ונזכר ְֶֻּבחּלֹו

ּב אֹו אבל תפילת מֹועד, חדׁשים, ראׁשי ׁשל ּומנחה ׁשחרית ְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָ

הזּכירבתפילת לא אם חדׁש, ראׁש ׁשל ויבוא ערבית יעלה בה ְְִִִִֶֶַֹֹֹ

חֹוזר  בלילה אינֹו החודש את מקדשים שאין מפני ,. ֵֵ

.·È הּיחיד ׁשחֹוזר מקֹום בתפילתו ּכל פעם ּומתּפּלל כשטעה ְִִֵֵֶַַָָָ

אף  צּבּור נוספת, ש ׁשליח הוא אםדינו ּומתּפּלל טעה הוא חֹוזר ְְִִִִֵֵַַָָ

היחיד]ּכמֹותֹו כמו ׁש[- עשרהּמתּפּללהוא ּבעת ּבקֹול שמונה ְְְְִֵֵֶַ

חדׁשתפילת מ חּוץ ,רם  ראׁש ׁשל ׁשליח ּׁשחרית ׁשכח ׁשאם , ְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

רםצּבּור שבקול עד בתפילתו ויבֹוא יעלה הזּכיר ולא ְְְֲִִִֶַַָֹ

שסיים]ׁשהׁשלים אֹותֹו[- מחזירין אין התפילה,ּתפּלתֹו, לראש ְְֲִִִִִֵֶַָ

הּצּבּור  טרח וכיון מּפני ממלאכתם, יתבטלו ּתפּלת שלא ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

ּבּהעדייןפיןהּמּוס  מזּכיר ׁשהּוא חדׁש.של לפניו ראׁש ְְִִֶֶַַָָָָֹֹ

.‚È הּכּפּורים עׂשרת יֹום ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

תשובה], ימי ׁשליׁשית אם[-עשרת ּבברכה ּבהם וחתם ְְְִִִֶַָָָָָָטעה

עשרה  שמונה הּקדֹוׁש'שבתפילת שבכל 'האל הברכה בנוסח כמו ֵַָָ
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ט  וכו'.:הלכה השאלה ששכח קיז מי (סי' ברורה במשנה וכתב
יאמר  אותה, שיסיים קודם השנים בברכת נזכר שאם טו) ס"ק ס"ד
יחזור  הטובות', 'כשנים שאמר אחרי נזכר אם אבל שנזכר, במקום
ויאמר  שיתחיל יותר וטוב הטובות' כשנים שנתנו 'וברך ויאמר

הברכה  כסדר ויסיים ומטר', טל תפלה..'ותן שומע קודם נזכר אם
'תקע  שהתחיל קודם נזכר שאם ס"ה), קיז (סי' הרב בשו"ע וכתב
יותר  שטוב כתב, טו) (ס"ק ברורה ובמשנה שם. אומרו בשופר',

תפילה. בשומע וכו'.שיאמרו תפילה שומע שברך אחר נזכר ואם
'רצה', לומר התחיל לא עדיין שאם פסק, ס"ה) קיז (סי' והשו"ע
ברורה  במשנה וראה 'רצה'. מתחיל כך ואחר ומטר' טל 'ותן אומר

בזה  שכתב מה יט) ומתפלל..(ס"ק חוזר וכו' נזכר לא והשו"ע ואם
תפילה, שומע שאמר אחרי עד נזכר לא שאם פסק, ס"ה) קיז (סי'
חוזר  רגליו עקר ואם השנים, לברכת חוזר רגליו עקר לא אם
אחרי  תחנונים לומר רגיל ואינו תפילתו סיים ואם התפילה. לראש
רגליו, שעקר כמו חשוב זה הרי רגליו עקר שלא אפילו תפילתו,
הדין  שהוא ס"ה) (שם הרב בשו"ע והוסיף התפילה. לראש וחוזר
'יהיו  ואמר תחנוניו וסיים התפילה, אחר תחנונים לומר רגיל אם
שנשלמה  זה פסוק אמירת ידי על נחשב זה הרי וכו', לרצון'

רגליו. עקר שלא אף התפילה לראש וחוזר תפילתו,

י  וכו'.:הלכה שהשלים אחר וכו' הזכיר ולא הרמ"א טעה וכתב
צריך  אינו לא, או הזכיר אם מסופק הוא שאם ס"א), תכב (סי'

והכר  עליו, חולקים שיש כתב (סק"ט) ברורה ובמשנה יע לחזור.
התפילה, אחר מיד ספק לו נפל אם דווקא זה וכל לחזור. שצריך
בדעתו  שהיה לו וברור זמן, הרבה לאחר הספק לו נפל אם אבל

לחזור  צריך אינו בתפילתו ויבוא' 'יעלה קודם .לומר נזכר אם
וכו'. קודם שישלים נזכר שאם פסק ס"א) תכב (סי' ובשו"ע

ברורה  במשנה וכתב שנזכר. במקום אומר 'מודים', שהתחיל
אבל  ותחזינה, ברכת וסיים אמר כבר אם אפילו שהיינו (סק"ה),

'למדני  שיסיים יותר נכון ה', אתה ברוך שאמר אלא סיימה לא אם

ותחזינה  שוב יאמר כך ואחר ויבוא', 'יעלה ויאמר ואם .חוקיך'
לראש. חוזר וכו' לצאת נזכר שיכול ס"י) קכד (סי' בשו"ע וכתב

את  ממנו וישמע דעתו שיכוון ידי על ציבור מהשליח חובה ידי

ידבר  ולא יפסיק ולא סוף, ועד מתחילה עשרה השמונה כל

אמנם  בזה. שכתב מה מא) (ס"ק ברורה במשנה וראה באמצע.

בעצמו  ויתפלל שיחזור טוב שיותר כתב, סי"ד) (שם הרב .בשו"ע

תחנונים. דברי לומר רגיל היה הקודמת.ואם בהלכה ראה

יא  וכו'.:הלכה בשחרית סק"ד)או ס"א תכב (סי' ברורה במשנה

שחרית  בתפילת ויבוא' 'יעלה הזכיר לא אם דעות שתי הביא

פעם  עוד ולהתפלל בדיעבד לחזור צריך האם מוסף, והתפלל

היום  קדושת שהזכיר כיון צריך שאינו או שחרית, לתשלומי

הרי  חייב אינו שאם ויתנה ויתפלל, שיחזור וכתב מוסף. בתפילת

בתוך  ונזכר מוסף להתפלל התחיל ואם נדבה. בתורת מתפלל הוא

בתפילת  ויבוא' 'יעלה הזכיר שלא ראשונות הברכות שלוש

מוסף  יתפלל כך ואחר שחרית, בשל התפילה יסיים אבל .שחרית,
חוזר. אינו וכו' סק"ב)ערבית ס"א תכב (סי' ברורה במשנה וכתב

אמר  לא אפילו 'רצה' ברכת בחתימת ה' שם כבר הזכיר שאם

חוזר. אינו כן גם וכו'', 'המחזיר

יב  שחרית :הלכה בתפילות שגם ס"ד) קכו (סי' הרמ"א כתב

של  בהן הזכיר ולא ציבור שליח שכח אם טוב, ויום שבת של

על  שסומך חודש ראש של בשחרית כמו דינו טוב ויום שבת

מוסף. תפילת

יג  וכו'.:הלכה וחתם שגם טעה ס"א) תקפב (סי' השו"ע וכתב

כן  הדין מסופק הוא וכו'..אם צדקה אוהב וכו' וחתם וכתב טעה

אינו  ומשפט', צדקה אוהב 'מלך אמר שאם ס"א) קיח (סי' הרמ"א



mipdkקלח zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לראׁשהשנה, אםהתפילה.חֹוזר ּבוכן וחתם אחת ברכה טעה ְִֵַַַָָָָֹ
עשרה עׂשרה  שמונה ּומׁשּפט'שבתפילת צדקה כמו 'אֹוהב ְְְִֵֵֶָָָ

השנה, שבכל הברכה הּברכה בנוסח לתחּלת שהלשון חֹוזר [מפני ְְִִֵַַָָ
ובימים  אותו, שאוהב אלא משפט עתה עושה שאינו משמע 'אוהב'

משפט] של לשון לומר צריך הּמׁשּפט'אלו הּמל' ּבה ,וחֹותם ְְִֵֶֶַַָָ
משפט, של לשון הוא כך ו שזה הּסדר אחר על והֹול מתּפּלל ְְְִֵֵֵֶַַַ
התפילה. המשך סדר לפי נזּכר- לא ׁשהׁשלים שטעהואם עד ְְְִִִִֶַַֹ

שסיים] רגליו,ּתפּלתֹו[- שעקר לראׁש- אחד התפילה,חֹוזר ְִֵֶָָָֹ
ואחד [-בין] ובין]יחיד צּבּור.שליח[- ְִִֶָָ

.„Èשבתטעה מוצאי של ערבית הבּדלה בתפילת הזּכיר ולא ְְְִִַָָָָֹ
ּתפּלתֹוברכת ּב מׁשלים הּדעת', לחזר 'חֹונן צרי ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

הכוס. על מבדיל כשהוא זאת לומר יכול שהוא מפני ְֵוכן ולהתפלל,
הזּכיר ׁשּלא 'מי הּנּסים'בתפילתו ּבחנּכה שמוסיפים על ְֲִִִִִֶַַַָֹֻ

ו  ּתענית,תפילת ּופּורים, ּבתפּלת שסיים 'עננּו' אחרי ונזכר ְֲֲִִִִֵַַַ
אחד תפילתו, ּומתּפּלל, חֹוזר בין]אינֹו ואחד[- ובין]יחיד -] ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

נזּכרצּבּור שליח ואם תפילתו. שסיים אחרי ׁשּיעקר שטעה קדם ְְֲִִִֶֶַַֹֹ
ׁשֹומע את אּתה 'ּכי וכּו', עננּו אבינּו 'עננּו אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָרגליו,

צרה' עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה הברכה,ּתפּלה חותם 'יהיּוואינו ְְְִִִֵֶַָָָָ
וכּו''. פי אמרי ְְְִִֵָלרצֹון

.ÂËהתּפּלל ולא יתּפּלל תפילתׁשכח ׁשּבת, ּבערב מנחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
שבת  ׁשּבת תפילתבליל ׁשל ׁשּתים ערבית ערבית תפילות שתי - ְְִִֶַַַָ

קדשת', 'אתה בשתיהן ואומר שבת, טֹוב,הדיןוכןשל שאם ּביֹום ְְֵ
טוב  יום בליל יתפלל טוב, יום בערב מנחה תפילת התפלל ולא שכח

טוב. יום של ערבית תפילות התּפּללשתי ולא מנחה תפילתׁשכח ְְְִִֵַַָָֹ
ּבמֹוצאיהן מתּפּלל טֹוב, ּביֹום אֹו ערבית תפילתּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

חל ׁשל חול,ׁשּתים של ערבית תפילות שתי הוא- מבּדיל והרי ְְִִֶַַֹ
ערבית,ראׁשֹונה,ה תפילה ּב לשם היא הראשונה שהתפילה מפני ִַָ

ּב מבּדיל תוספת ּׁשנּיה,ה תפילה ואינֹו היא זו שתפילה מפני ְְְִִֵַַָ
טוב  ויום ובשבת ששכח, טוב יום או שבת של מנחה תשלומי בשביל

הבדלה. ּבׁשּתיהםאין הבּדיל התפילות ואם בשתי לא - אֹו ְְְִִִִֵֶֹ
מהם ּבאחת מהן,-הבּדיל באחת אפילו חובתו יצאכלומר ידי ְְִִֵֶַַָָ

מנחה  להתפלל ששכח ממי גרוע זה אין בשתיהן, הבדיל אם [שכן

שהאחת  שבת של ערבית תפילות שתי שבת בליל ומתפלל שבת בערב

שטעה  מי מכל גרוע זה אין כלל, הבדיל לא ואם חול, תשלומי היא

הכוס]. על מבדיל שהוא כיון חוזר שאינו הבדיל לא ולא אם ֲִָֹאבל
ּב ּבתפילה הבּדיל והבּדיל מזה ׁשנּיה תפילה ראׁשֹונה [שמשמע ְְְְִִִִִִִִָָ

בה, הבדיל לא ולכן תשלומים לשם היא הראשונה בתפילה שכוונתו

הבדיל  לכן שבת מוצאי של ערבית לשם מתפלל השניה התפילה ואת

ׁשליׁשית בה] ּתפּלה ּומתּפּלל תשלומים,חֹוזר לשם מּפני - ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
לֹו,התפילה ׁש עלתה לא התפלל הראׁשֹונה לא שכאילו וחשוב ְִֶָָָָֹ

כלל, לּתפּלהאותה ׁשהקּדימּה כעת מּפני ּתפּלת שזמנה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
והמקדים ערבית  תשלומין, כתפילת והחשיבה בה הבדיל שלא בכך ְִַ

חובתו  ידי בה יוצא אין כעת, שזמנה לתפילה התשלומין תפילת את

היתה  בה שהבדיל השנייה והתפילה כלל, אותה התפלל לא וכאילו

ערבית. תפילת ּתפּלֹות בשביל ׁשּתי הּמתּפּלל שטעה וכל כגון , ְְְְִִֵֵַַָ
ולהתפלל, לחזור שצריך הראשונה, בתפילה לבו כיוון שלא או
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כדי  תוך נזכר שאם (סק"ג), ברורה במשנה וכתב לחזור. צריך
והוסיף  המשפט'. 'המלך יאמר 'ומשפט', שאמר משעה דיבור

הזכיר  אם גם השו"ע שלדעת סק"ט), תקפב (סי' ברורה במשנה

לחזור  צריך כתב.'מלך' ס"ב) תקפב (סי' הרב להלכה ובשו"ע

'השיבה  לברכת לחזור צריך אינו תפילתו, שסיים לפני נזכר שאם

יותר  טוב רגליו, ועקר שסיים ואחר תפילתו. יסיים אלא שופטינו'

כדין, המשפט' 'המלך בה ויאמר נדבה בתורת פעם עוד שיתפלל

מתפלל  כי נדבה], תפילת [כדין דבר שום בה לחדש צריך ואין
הספק  מחמת וכו'..אותה תפלתו שהשלים עד נזכר לא וכתב ואם

לומר  רגיל ואינו תפילתו סיים שאם ס"ה), קיז  (סי' השו"ע

לראש  חוזר רגליו עקר שלא אפילו תפילתו, אחרי תחנונים

לראש..התפילה  חוזר וכו', לתחלת תקפב חוזר (סי' השו"ע וכתב

'המלך  ואמר נזכר דיבור כדי ותוך הקדוש' 'האל אמר שאם ס"ב),

וראה  המשפט'. ב'המלך הדין וכן לחזור, צריך אינו הקדוש',
בזה. שכתב מה (סק"ז) ברורה במשנה

יד  האחרונים :הלכה בשם סק"ב) רצד (סי' ברורה במשנה כתב

ואחר  בינה', 'לאנוש עד וכו'' חונן 'אתה לומר הוא פשוט שמנהג
התחיל  שאם עוד וכתב וכו''. מאתך 'וחננו וכו'', חוננתנו 'אתה כך

חובתו  ידי יצא חונן'], 'אתה אמר [ולא ואילך חוננתנו' .מ'אתה

וכו'. הבדלה הזכיר ולא שאם טעה ס"א), רצד (סי' השו"ע וכתב

שיבדיל, לפני וטעם טעה וגם הדעת, בחונן הבדלה אמר ולא טעה

שהוא  ס"ג) (שם הרב בשו"ע וכתב בתפילה. ויבדיל ומתפלל חוזר

לחזור  שצריך שיבדיל, לפני באיסור מלאכה עשה אם הדין

בזה  שכתב מה צריך) ד"ה (שם הלכה בביאור וראה .ולהתפלל.
ואין  בתפילה, הבדיל ולא טעה שאם ס"ב) (שם השו"ע וכתב

לחזור  צריך לו, יהיה לא מחר וגם עליו, להבדיל כדי כוס לו

תפילתו  סיים לא שאם ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב ולהתפלל.

'שומע  ברכת לפני נזכר אם אמנם חונן'. 'אתה לברכת חוזר

'שומע  בברכת חוננתנו' 'אתה יאמר אלא יחזור, לא תפילה'

לא  מחר אליו שתגיע מצפה או כוס לו יש ואם תפילה',

תפילה  בשומע וכו'..יבדיל הנסים' 'על הזכיר שלא מי וכן
את  סיים [וכבר אמר לא שאם פסק, ס"א) תרפב (סי' ובשו"ע

שלא  זמן כל ברכה באותה נזכר אם אבל חוזר, אינו הברכה],

חוזר. ה', לשם 'אתה' בין נזכר אם ואפילו ה', שם את הזכיר

טו  וכו'.:הלכה בערבשבת מנחה ולאהתפלל בשו"ע שכח וכתב

חול, של השנייה תפילה והתפלל טעה שאם סי"ד), קח (סי' הרב

ס  (שם ברורה במשנה אמנם תשלומים. ידי יצא כתב לא כה) "ק

מלהתפלל  פטור הוא זה (שם),.שבאופן ברורה במשנה כתב עוד

אמנם  חובתו. ידי יצא לא שבת לשל חול של תפילה הקדים שאם

שהוא  אלא החמה, שקיעת עת הגיעה ולא גדול, היום עדיין אם
באמירת  או וכו'', שיר 'מזמור באמירת שבת עצמו על קיבל

שבת, של שתיים להתפלל צריך מנחה, עדיין התפלל ולא 'ברכו',

מנחה, תשלומי לשם והשניה ערבית לשם תהיה והראשונה

התפלל  אם ואפילו מנחה, לשם הראשונה התפלל אם ובדיעבד

יום  שעדיין כיון שיצא ייתכן חול של וכו'..אותה בראשונה מבדיל
במחשבתו  כיוון שאם סט"ז), קח (סי' הרב בשו"ע וכתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שלאפּלּוו  הן שמתפלל התפילות שתי ּומּוסף אם סדר ׁשחרית כפי ֲֲִִַָ
כיוון, שלא או שטעה מחמת השניה תפילתו ואין ֹלא התפילה,

התפילותיתּפּלל זֹושתי אחר יׁשהה מיד,זֹו ימתין]אּלא ּבין [- ְְִִֵֵֶֶַַַָ
לתפּלה  עליו עד ּתפּלה ּדעּתֹו ׁשּתתחֹונן ליישב ּכדי שיוכל - ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

מאחר  שמא שחוששים בכוונה, כלומר תחינה, בלשון להתפלל דעתו

בלא  השנייה יתפלל זו אחר זו פעמים שתי להתפלל צריך שהוא

.כוונה 
ÊË.ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור לּמתּפּלל לֹו שמונה אסּור של ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

הּצּבּור,עשרה שיתפלל לתפּלת כדי שיתפללו עד ימתין אלא ְִִִַַ
יותר. רצויה הציבור שתפילת כיון הּכנסת עמהם, לבית ְְְִֵֶֶַַָהּנכנס

עשרהמתּפּלליןכשהםצּבּורּומצא  לא ּבלחׁש,שמונה ועדיין ְְְִִִַַַָָ
קדושה, להתחיל אמרו יכֹול עשרה אם עד אותה ולגמר שמונה ְְְְִִִַַָֹ

צּבּור ׁשליח יּגיע רם ׁשּלא שבקול ל'קדושה'לקדֹוׁשבתפילתו -] ְְִִִֶַַַָֹ
הש''ץ], בחזרת עשרה,יתּפּלל שאומרים לאו שמונה שאינו ואם - ְְִִֵַָ

לקדושה, ציבור שליח שיגיע לפני לסיים יתחיל ימּתין יכול [ולא ְִַ
כדי  עשרה שמונה בתפילת להפסיק אסור שכן ציבור, השליח לפני

קדושה] להתּפּלללענות צּבּור ׁשליח ׁשּיתחיל תפילת עד ְְְְִִִִֵֶַַַַ
עשרה עּמֹושמונה ויתּפּלל רם, ציבורּבקֹול השליח עם ּבלחׁש- ְְְְִִֵַַַָ
ּבמּלה  עשרה,מּלה השמונה ברכות צּבּור את ׁשליח ׁשּיּגיע עד ְְִִִִִֶַַַַָָ

ו והואל'קדּׁשה',בחזרתו  הּצּבּור, עם הּקדּׁשה כך עֹונה אחר ְְְִִִֶַַָָֻֻ
לעצמֹו. הּתפּלה ׁשאר להתּפּלל הוא ואםמתּפּלל התחיל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

עשרה צּבּור שיתחילקדםשמונה רם,ׁשליח שבקול כבר ּותפילתו ְִִֶַֹ
צּבּור ׁשליח יפסיקבחזרתוהּגיע לא בתפילת ל'קדּׁשה', ְְְִִִִִִַַַָֹֻ

עשרה יענה שמונה לא וכן עּמהן, 'קדּׁשה' יענה קדיש ולא על ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹֻ
ציבור  השליח והּוא שאומר 'מבר רּבה ׁשמיּה יהא ְְְְֵֵֵַַָָָ'אמן

הּתפּלה  הּברכֹות ּבאמצע ּבׁשאר לֹומר צרי ואין כלומר , - ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
שכן  וכל פוסק, אינו עשרה שמונה של אמצעיות בברכות שאפילו

עשרה. שמונה של ואחרונות ראשונות בברכות פוסק שאינו

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
עׂשרה‡. ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום עיר מּיׂשראלאנשים ּכל שהוא בין ְֲִִֵֵֶָָָָָ

כפר, צריכים צריאו המקום אנשי ּבֹו- ׁשּיּכנסּו ּבית ּבֹו להכין ְְִִִִֶַָָָ
המקום  הּנקרא בני הּוא זה ּומקֹום ּתפּלה, עת ּבכל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתפּלה

זה, את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. המעטים 'ּבית אפילו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
הרבים, הּכנסתאת ּבית להן בו,לבנֹות להן להתפלל ולקנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּתֹורה, ּוכתּובים.ספר נביאים ְְִִִֵֶָ
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ובטעות  לתשלומים, והשנייה ערבית בשביל תהיה שהראשונה
צריך  אינו בשנייה, הבדלה ואמר בראשונה הבדלה לומר שכח
תשלומים  לשם הראשונה את שמתפלל דעתו גילה לא כי לחזור

בה  הבדיל לא שכחה מחמת כי הבדיל, שלא הבדיל .במה ואם
וכו'. היתה בשתיהם שאם סק"ל), קח (סי' ברורה במשנה וכתב

יצא  שלא נראה תשלומים, לשם תהיה שהראשונה בפירוש .בדעתו
וכו'. המתפלל שתי וכל שהמתפלל ס"א), קה (סי' השו"ע וכתב

ארבע  הילוך כדי לזו זו בין להמתין צריך זו אחר זו תפילות
בדבריו  שיבואר מה שלפי (סק"א), ברורה במשנה וכתב אמות.
מפסיק  שחרית או ערבית תפילת שבשוכח יד), ס"ק קח (סי' להלן
אלא  זה דין יצוייר לא אשרי, באמירת לתפילה תפילה בין

אמות  ארבע הילוך כדי שמפסיק ערבית, וכו'..בתפילת ישהה אלא
צריך  ההמתנה ששיעור סק"ב), ס"א קה (סי' ברורה במשנה וכתב

וכו''. שלום 'עושה ואמר רגליו שעקר אחרי להיות

טז  וכו'.:הלכה למתפלל לו צ אסור (סי' ברורה במשנה וכתב
לדרך, שיוצא כגון תפילתו, למהר הוא צריך שאם לד), ס"ק ס"י
לימוד  לגבי הדין שהוא וייתכן בביתו. ויתפלל הכנסת מבית יצא
לימוד  לצורך הציבור לפני ולהתפלל למהר רוצה שאם התורה,
עצמו  הכנסת בבית אבל שם. ויתפלל לביתו לילך לו מותר תורה

התורה  לימוד לצורך אפילו וכו'..אסור תפלתו וכתב שיקדים
רוצה  הוא אם אפילו הוא זה שאיסור סי"א) צ (סי' הרב בשו"ע
לה) ס"ק ס"י (שם ברורה ובמשנה הכנסת. לבית מחוץ לצאת

הכריע  ולא בזה, דעות שתי שאם .הביא ס"י) צ (סי' השו"ע כתב

תפילה, זמן יעבור עמהם יתפלל שאם ורואה הציבור עם עומד הוא
(ס"ק  ברורה במשנה וכתב הציבור. לתפילת תפילתו להקדים יכול

י  שאז משמע השו"ע שמלשון בבית לו), אפילו להתפלל כול
לביתו  לילך כדי זמן לו יש שאם אחרת דעה הביא אמנם הכנסת.

כנסת  בבית ולא בביתו יתפלל תפילה, זמן יעבור וכו'.ולא הנכנס

וכו'. לקדוש צבור שליח יגיע שלא פסק,עד ס"א) קט (סי' ובשו"ע

שליח  שיגיע קודם עשרה שמונה ולגמור להתחיל יכול שאם

(סק"ד) ברורה במשנה וראה יתפלל. לקדיש, או לקדושה ציבור

בזה. שכתב הקדוש'מה 'האל של ש'אמן' (שם) הרמ"א והוסיף

וקדושה  כקדיש דינו תפילה' 'שומע מלה .ושל בלחש עמו ויתפלל
עם במלה. יתחיל לא שלכתחילה פסק ס"ב) קט (סי' וברמ"א

הקדוש. והאל קדושה שיאמר אחרי עד ימתין אלא ציבור, השליח

לכתחילה  אפילו מקילים שיש הביא יד) (ס"ק ברורה ובמשנה

שבזה] הדינים פרטי את בדבריו התפלה .[וראה שאר ומתפלל
השליח לעצמו. עם להתפלל שצריך פסק, ס"ב) קט (סי' ובשו"ע

יכוון  וכן תפילה', 'שומע וברכת הקדוש' 'האל ברכת גם ציבור

ל'הטוב  או ל'מודים' הוא גם שיגיע ל'מודים' ציבור שליח כשיגיע

ציבור. השליח עם לשחות שיוכל כדי להודות', נאה ולך שמך

עד  תפילתו כל לסיים יוכל שאם ס"ג), (שם הרב בשו"ע והוסיף

להתפלל  יכול תפילה', 'שומע ברכת לסיום ציבור שליח שיגיע

הקדוש'. 'האל ברכת סיום אחרי לעצמו

א  ביד :הלכה אין שאם כתב, סק"ב) קנ (סי' ברורה במשנה

מקום  לשכור מחויבים פנים כל על כנסת, בית לבנות המקום אנשי

כנסת  בבית שגם ס"א), (שם השולחן בערוך וכתב לתפילה. מיוחד

לצורך  הנחוצים שונים ותיקונים שיפוצים בו לערוך שצריך קיים

זה  את זה כופים בו, כתב,.התפילה סק"ג) (שם ברורה במשנה

יותר  [ולא וכתובים ונביאים תורה ספר לקנות שכופים שהדין

וכתובים, נביאים תורה רק לכתוב שהותר בזמן דווקא הוא מכך],

לקנות  מחויבים להיכתב, ניתנה פה שבעל תורה שגם בימינו אבל

וראה  ופירושיהם. תלמוד ספרי ס"א)גם (שם השולחן בערוך

שולחן  חלקי ארבעה גמרא, משניות, היא, לקנות שהחובה שפירט

בהם. מוכרח שהציבור ספרים ושאר ערוך



קלט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לראׁשהשנה, אםהתפילה.חֹוזר ּבוכן וחתם אחת ברכה טעה ְִֵַַַָָָָֹ
עשרה עׂשרה  שמונה ּומׁשּפט'שבתפילת צדקה כמו 'אֹוהב ְְְִֵֵֶָָָ

השנה, שבכל הברכה הּברכה בנוסח לתחּלת שהלשון חֹוזר [מפני ְְִִֵַַָָ
ובימים  אותו, שאוהב אלא משפט עתה עושה שאינו משמע 'אוהב'

משפט] של לשון לומר צריך הּמׁשּפט'אלו הּמל' ּבה ,וחֹותם ְְִֵֶֶַַָָ
משפט, של לשון הוא כך ו שזה הּסדר אחר על והֹול מתּפּלל ְְְִֵֵֵֶַַַ
התפילה. המשך סדר לפי נזּכר- לא ׁשהׁשלים שטעהואם עד ְְְִִִִֶַַֹ

שסיים] רגליו,ּתפּלתֹו[- שעקר לראׁש- אחד התפילה,חֹוזר ְִֵֶָָָֹ
ואחד [-בין] ובין]יחיד צּבּור.שליח[- ְִִֶָָ

.„Èשבתטעה מוצאי של ערבית הבּדלה בתפילת הזּכיר ולא ְְְִִַָָָָֹ
ּתפּלתֹוברכת ּב מׁשלים הּדעת', לחזר 'חֹונן צרי ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ

הכוס. על מבדיל כשהוא זאת לומר יכול שהוא מפני ְֵוכן ולהתפלל,
הזּכיר ׁשּלא 'מי הּנּסים'בתפילתו ּבחנּכה שמוסיפים על ְֲִִִִִֶַַַָֹֻ

ו  ּתענית,תפילת ּופּורים, ּבתפּלת שסיים 'עננּו' אחרי ונזכר ְֲֲִִִִֵַַַ
אחד תפילתו, ּומתּפּלל, חֹוזר בין]אינֹו ואחד[- ובין]יחיד -] ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

נזּכרצּבּור שליח ואם תפילתו. שסיים אחרי ׁשּיעקר שטעה קדם ְְֲִִִֶֶַַֹֹ
ׁשֹומע את אּתה 'ּכי וכּו', עננּו אבינּו 'עננּו אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָרגליו,

צרה' עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה הברכה,ּתפּלה חותם 'יהיּוואינו ְְְִִִֵֶַָָָָ
וכּו''. פי אמרי ְְְִִֵָלרצֹון

.ÂËהתּפּלל ולא יתּפּלל תפילתׁשכח ׁשּבת, ּבערב מנחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
שבת  ׁשּבת תפילתבליל ׁשל ׁשּתים ערבית ערבית תפילות שתי - ְְִִֶַַַָ

קדשת', 'אתה בשתיהן ואומר שבת, טֹוב,הדיןוכןשל שאם ּביֹום ְְֵ
טוב  יום בליל יתפלל טוב, יום בערב מנחה תפילת התפלל ולא שכח

טוב. יום של ערבית תפילות התּפּללשתי ולא מנחה תפילתׁשכח ְְְִִֵַַָָֹ
ּבמֹוצאיהן מתּפּלל טֹוב, ּביֹום אֹו ערבית תפילתּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

חל ׁשל חול,ׁשּתים של ערבית תפילות שתי הוא- מבּדיל והרי ְְִִֶַַֹ
ערבית,ראׁשֹונה,ה תפילה ּב לשם היא הראשונה שהתפילה מפני ִַָ

ּב מבּדיל תוספת ּׁשנּיה,ה תפילה ואינֹו היא זו שתפילה מפני ְְְִִֵַַָ
טוב  ויום ובשבת ששכח, טוב יום או שבת של מנחה תשלומי בשביל

הבדלה. ּבׁשּתיהםאין הבּדיל התפילות ואם בשתי לא - אֹו ְְְִִִִֵֶֹ
מהם ּבאחת מהן,-הבּדיל באחת אפילו חובתו יצאכלומר ידי ְְִִֵֶַַָָ

מנחה  להתפלל ששכח ממי גרוע זה אין בשתיהן, הבדיל אם [שכן

שהאחת  שבת של ערבית תפילות שתי שבת בליל ומתפלל שבת בערב

שטעה  מי מכל גרוע זה אין כלל, הבדיל לא ואם חול, תשלומי היא

הכוס]. על מבדיל שהוא כיון חוזר שאינו הבדיל לא ולא אם ֲִָֹאבל
ּב ּבתפילה הבּדיל והבּדיל מזה ׁשנּיה תפילה ראׁשֹונה [שמשמע ְְְְִִִִִִִִָָ

בה, הבדיל לא ולכן תשלומים לשם היא הראשונה בתפילה שכוונתו

הבדיל  לכן שבת מוצאי של ערבית לשם מתפלל השניה התפילה ואת

ׁשליׁשית בה] ּתפּלה ּומתּפּלל תשלומים,חֹוזר לשם מּפני - ְְְְִִִִִֵֵֵַָ
לֹו,התפילה ׁש עלתה לא התפלל הראׁשֹונה לא שכאילו וחשוב ְִֶָָָָֹ

כלל, לּתפּלהאותה ׁשהקּדימּה כעת מּפני ּתפּלת שזמנה ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
והמקדים ערבית  תשלומין, כתפילת והחשיבה בה הבדיל שלא בכך ְִַ

חובתו  ידי בה יוצא אין כעת, שזמנה לתפילה התשלומין תפילת את

היתה  בה שהבדיל השנייה והתפילה כלל, אותה התפלל לא וכאילו

ערבית. תפילת ּתפּלֹות בשביל ׁשּתי הּמתּפּלל שטעה וכל כגון , ְְְְִִֵֵַַָ
ולהתפלל, לחזור שצריך הראשונה, בתפילה לבו כיוון שלא או
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כדי  תוך נזכר שאם (סק"ג), ברורה במשנה וכתב לחזור. צריך
והוסיף  המשפט'. 'המלך יאמר 'ומשפט', שאמר משעה דיבור

הזכיר  אם גם השו"ע שלדעת סק"ט), תקפב (סי' ברורה במשנה

לחזור  צריך כתב.'מלך' ס"ב) תקפב (סי' הרב להלכה ובשו"ע

'השיבה  לברכת לחזור צריך אינו תפילתו, שסיים לפני נזכר שאם

יותר  טוב רגליו, ועקר שסיים ואחר תפילתו. יסיים אלא שופטינו'

כדין, המשפט' 'המלך בה ויאמר נדבה בתורת פעם עוד שיתפלל

מתפלל  כי נדבה], תפילת [כדין דבר שום בה לחדש צריך ואין
הספק  מחמת וכו'..אותה תפלתו שהשלים עד נזכר לא וכתב ואם

לומר  רגיל ואינו תפילתו סיים שאם ס"ה), קיז  (סי' השו"ע

לראש  חוזר רגליו עקר שלא אפילו תפילתו, אחרי תחנונים

לראש..התפילה  חוזר וכו', לתחלת תקפב חוזר (סי' השו"ע וכתב

'המלך  ואמר נזכר דיבור כדי ותוך הקדוש' 'האל אמר שאם ס"ב),

וראה  המשפט'. ב'המלך הדין וכן לחזור, צריך אינו הקדוש',
בזה. שכתב מה (סק"ז) ברורה במשנה

יד  האחרונים :הלכה בשם סק"ב) רצד (סי' ברורה במשנה כתב

ואחר  בינה', 'לאנוש עד וכו'' חונן 'אתה לומר הוא פשוט שמנהג
התחיל  שאם עוד וכתב וכו''. מאתך 'וחננו וכו'', חוננתנו 'אתה כך

חובתו  ידי יצא חונן'], 'אתה אמר [ולא ואילך חוננתנו' .מ'אתה

וכו'. הבדלה הזכיר ולא שאם טעה ס"א), רצד (סי' השו"ע וכתב

שיבדיל, לפני וטעם טעה וגם הדעת, בחונן הבדלה אמר ולא טעה

שהוא  ס"ג) (שם הרב בשו"ע וכתב בתפילה. ויבדיל ומתפלל חוזר

לחזור  שצריך שיבדיל, לפני באיסור מלאכה עשה אם הדין

בזה  שכתב מה צריך) ד"ה (שם הלכה בביאור וראה .ולהתפלל.
ואין  בתפילה, הבדיל ולא טעה שאם ס"ב) (שם השו"ע וכתב

לחזור  צריך לו, יהיה לא מחר וגם עליו, להבדיל כדי כוס לו

תפילתו  סיים לא שאם ס"ה) (שם הרב בשו"ע וכתב ולהתפלל.

'שומע  ברכת לפני נזכר אם אמנם חונן'. 'אתה לברכת חוזר

'שומע  בברכת חוננתנו' 'אתה יאמר אלא יחזור, לא תפילה'

לא  מחר אליו שתגיע מצפה או כוס לו יש ואם תפילה',

תפילה  בשומע וכו'..יבדיל הנסים' 'על הזכיר שלא מי וכן
את  סיים [וכבר אמר לא שאם פסק, ס"א) תרפב (סי' ובשו"ע

שלא  זמן כל ברכה באותה נזכר אם אבל חוזר, אינו הברכה],

חוזר. ה', לשם 'אתה' בין נזכר אם ואפילו ה', שם את הזכיר

טו  וכו'.:הלכה בערבשבת מנחה ולאהתפלל בשו"ע שכח וכתב

חול, של השנייה תפילה והתפלל טעה שאם סי"ד), קח (סי' הרב

ס  (שם ברורה במשנה אמנם תשלומים. ידי יצא כתב לא כה) "ק

מלהתפלל  פטור הוא זה (שם),.שבאופן ברורה במשנה כתב עוד

אמנם  חובתו. ידי יצא לא שבת לשל חול של תפילה הקדים שאם

שהוא  אלא החמה, שקיעת עת הגיעה ולא גדול, היום עדיין אם
באמירת  או וכו'', שיר 'מזמור באמירת שבת עצמו על קיבל

שבת, של שתיים להתפלל צריך מנחה, עדיין התפלל ולא 'ברכו',

מנחה, תשלומי לשם והשניה ערבית לשם תהיה והראשונה

התפלל  אם ואפילו מנחה, לשם הראשונה התפלל אם ובדיעבד

יום  שעדיין כיון שיצא ייתכן חול של וכו'..אותה בראשונה מבדיל
במחשבתו  כיוון שאם סט"ז), קח (סי' הרב בשו"ע וכתב

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שלאפּלּוו  הן שמתפלל התפילות שתי ּומּוסף אם סדר ׁשחרית כפי ֲֲִִַָ
כיוון, שלא או שטעה מחמת השניה תפילתו ואין ֹלא התפילה,

התפילותיתּפּלל זֹושתי אחר יׁשהה מיד,זֹו ימתין]אּלא ּבין [- ְְִִֵֵֶֶַַַָ
לתפּלה  עליו עד ּתפּלה ּדעּתֹו ׁשּתתחֹונן ליישב ּכדי שיוכל - ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

מאחר  שמא שחוששים בכוונה, כלומר תחינה, בלשון להתפלל דעתו

בלא  השנייה יתפלל זו אחר זו פעמים שתי להתפלל צריך שהוא

.כוונה 
ÊË.ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור לּמתּפּלל לֹו שמונה אסּור של ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

הּצּבּור,עשרה שיתפלל לתפּלת כדי שיתפללו עד ימתין אלא ְִִִַַ
יותר. רצויה הציבור שתפילת כיון הּכנסת עמהם, לבית ְְְִֵֶֶַַָהּנכנס

עשרהמתּפּלליןכשהםצּבּורּומצא  לא ּבלחׁש,שמונה ועדיין ְְְִִִַַַָָ
קדושה, להתחיל אמרו יכֹול עשרה אם עד אותה ולגמר שמונה ְְְְִִִַַָֹ

צּבּור ׁשליח יּגיע רם ׁשּלא שבקול ל'קדושה'לקדֹוׁשבתפילתו -] ְְִִִֶַַַָֹ
הש''ץ], בחזרת עשרה,יתּפּלל שאומרים לאו שמונה שאינו ואם - ְְִִֵַָ

לקדושה, ציבור שליח שיגיע לפני לסיים יתחיל ימּתין יכול [ולא ְִַ
כדי  עשרה שמונה בתפילת להפסיק אסור שכן ציבור, השליח לפני

קדושה] להתּפּלללענות צּבּור ׁשליח ׁשּיתחיל תפילת עד ְְְְִִִִֵֶַַַַ
עשרה עּמֹושמונה ויתּפּלל רם, ציבורּבקֹול השליח עם ּבלחׁש- ְְְְִִֵַַַָ
ּבמּלה  עשרה,מּלה השמונה ברכות צּבּור את ׁשליח ׁשּיּגיע עד ְְִִִִִֶַַַַָָ

ו והואל'קדּׁשה',בחזרתו  הּצּבּור, עם הּקדּׁשה כך עֹונה אחר ְְְִִִֶַַָָֻֻ
לעצמֹו. הּתפּלה ׁשאר להתּפּלל הוא ואםמתּפּלל התחיל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

עשרה צּבּור שיתחילקדםשמונה רם,ׁשליח שבקול כבר ּותפילתו ְִִֶַֹ
צּבּור ׁשליח יפסיקבחזרתוהּגיע לא בתפילת ל'קדּׁשה', ְְְִִִִִִַַַָֹֻ

עשרה יענה שמונה לא וכן עּמהן, 'קדּׁשה' יענה קדיש ולא על ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹֻ
ציבור  השליח והּוא שאומר 'מבר רּבה ׁשמיּה יהא ְְְְֵֵֵַַָָָ'אמן

הּתפּלה  הּברכֹות ּבאמצע ּבׁשאר לֹומר צרי ואין כלומר , - ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
שכן  וכל פוסק, אינו עשרה שמונה של אמצעיות בברכות שאפילו

עשרה. שמונה של ואחרונות ראשונות בברכות פוסק שאינו

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
עׂשרה‡. ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום עיר מּיׂשראלאנשים ּכל שהוא בין ְֲִִֵֵֶָָָָָ

כפר, צריכים צריאו המקום אנשי ּבֹו- ׁשּיּכנסּו ּבית ּבֹו להכין ְְִִִִֶַָָָ
המקום  הּנקרא בני הּוא זה ּומקֹום ּתפּלה, עת ּבכל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתפּלה

זה, את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. המעטים 'ּבית אפילו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
הרבים, הּכנסתאת ּבית להן בו,לבנֹות להן להתפלל ולקנֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּתֹורה, ּוכתּובים.ספר נביאים ְְִִִֵֶָ
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ובטעות  לתשלומים, והשנייה ערבית בשביל תהיה שהראשונה
צריך  אינו בשנייה, הבדלה ואמר בראשונה הבדלה לומר שכח
תשלומים  לשם הראשונה את שמתפלל דעתו גילה לא כי לחזור

בה  הבדיל לא שכחה מחמת כי הבדיל, שלא הבדיל .במה ואם
וכו'. היתה בשתיהם שאם סק"ל), קח (סי' ברורה במשנה וכתב

יצא  שלא נראה תשלומים, לשם תהיה שהראשונה בפירוש .בדעתו
וכו'. המתפלל שתי וכל שהמתפלל ס"א), קה (סי' השו"ע וכתב

ארבע  הילוך כדי לזו זו בין להמתין צריך זו אחר זו תפילות
בדבריו  שיבואר מה שלפי (סק"א), ברורה במשנה וכתב אמות.
מפסיק  שחרית או ערבית תפילת שבשוכח יד), ס"ק קח (סי' להלן
אלא  זה דין יצוייר לא אשרי, באמירת לתפילה תפילה בין

אמות  ארבע הילוך כדי שמפסיק ערבית, וכו'..בתפילת ישהה אלא
צריך  ההמתנה ששיעור סק"ב), ס"א קה (סי' ברורה במשנה וכתב

וכו''. שלום 'עושה ואמר רגליו שעקר אחרי להיות

טז  וכו'.:הלכה למתפלל לו צ אסור (סי' ברורה במשנה וכתב
לדרך, שיוצא כגון תפילתו, למהר הוא צריך שאם לד), ס"ק ס"י
לימוד  לגבי הדין שהוא וייתכן בביתו. ויתפלל הכנסת מבית יצא
לימוד  לצורך הציבור לפני ולהתפלל למהר רוצה שאם התורה,
עצמו  הכנסת בבית אבל שם. ויתפלל לביתו לילך לו מותר תורה

התורה  לימוד לצורך אפילו וכו'..אסור תפלתו וכתב שיקדים
רוצה  הוא אם אפילו הוא זה שאיסור סי"א) צ (סי' הרב בשו"ע
לה) ס"ק ס"י (שם ברורה ובמשנה הכנסת. לבית מחוץ לצאת

הכריע  ולא בזה, דעות שתי שאם .הביא ס"י) צ (סי' השו"ע כתב

תפילה, זמן יעבור עמהם יתפלל שאם ורואה הציבור עם עומד הוא
(ס"ק  ברורה במשנה וכתב הציבור. לתפילת תפילתו להקדים יכול

י  שאז משמע השו"ע שמלשון בבית לו), אפילו להתפלל כול
לביתו  לילך כדי זמן לו יש שאם אחרת דעה הביא אמנם הכנסת.

כנסת  בבית ולא בביתו יתפלל תפילה, זמן יעבור וכו'.ולא הנכנס

וכו'. לקדוש צבור שליח יגיע שלא פסק,עד ס"א) קט (סי' ובשו"ע

שליח  שיגיע קודם עשרה שמונה ולגמור להתחיל יכול שאם

(סק"ד) ברורה במשנה וראה יתפלל. לקדיש, או לקדושה ציבור

בזה. שכתב הקדוש'מה 'האל של ש'אמן' (שם) הרמ"א והוסיף

וקדושה  כקדיש דינו תפילה' 'שומע מלה .ושל בלחש עמו ויתפלל
עם במלה. יתחיל לא שלכתחילה פסק ס"ב) קט (סי' וברמ"א

הקדוש. והאל קדושה שיאמר אחרי עד ימתין אלא ציבור, השליח

לכתחילה  אפילו מקילים שיש הביא יד) (ס"ק ברורה ובמשנה

שבזה] הדינים פרטי את בדבריו התפלה .[וראה שאר ומתפלל
השליח לעצמו. עם להתפלל שצריך פסק, ס"ב) קט (סי' ובשו"ע

יכוון  וכן תפילה', 'שומע וברכת הקדוש' 'האל ברכת גם ציבור

ל'הטוב  או ל'מודים' הוא גם שיגיע ל'מודים' ציבור שליח כשיגיע

ציבור. השליח עם לשחות שיוכל כדי להודות', נאה ולך שמך

עד  תפילתו כל לסיים יוכל שאם ס"ג), (שם הרב בשו"ע והוסיף

להתפלל  יכול תפילה', 'שומע ברכת לסיום ציבור שליח שיגיע

הקדוש'. 'האל ברכת סיום אחרי לעצמו

א  ביד :הלכה אין שאם כתב, סק"ב) קנ (סי' ברורה במשנה

מקום  לשכור מחויבים פנים כל על כנסת, בית לבנות המקום אנשי

כנסת  בבית שגם ס"א), (שם השולחן בערוך וכתב לתפילה. מיוחד

לצורך  הנחוצים שונים ותיקונים שיפוצים בו לערוך שצריך קיים

זה  את זה כופים בו, כתב,.התפילה סק"ג) (שם ברורה במשנה

יותר  [ולא וכתובים ונביאים תורה ספר לקנות שכופים שהדין

וכתובים, נביאים תורה רק לכתוב שהותר בזמן דווקא הוא מכך],

לקנות  מחויבים להיכתב, ניתנה פה שבעל תורה שגם בימינו אבל

וראה  ופירושיהם. תלמוד ספרי ס"א)גם (שם השולחן בערוך

שולחן  חלקי ארבעה גמרא, משניות, היא, לקנות שהחובה שפירט

בהם. מוכרח שהציבור ספרים ושאר ערוך



mipdkקמ zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבגבהּהאת ּכׁשּבֹונין·. אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

עיר שבעיר,ׁשל הגבוה במקום כא)ׁשּנאמר- א, 'ּבראׁש(משלי ְֱִֶֶֶַֹ

ּתקרא' ומכאן המ ּיֹות אדם] בני המיית שם שנשמע מקום בראש -] ְִִָֹ

בעיר. הגבוה במקום להיות צריך מתפללים שבו הכנסת שבית

מּכל  ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד אֹותֹו של ּומגּביהין חצרֹות הגגות ְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר ט)העיר, ט, ואין (עזרא אלהינּו'. ּבית את 'ּולרֹומם ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ל את ּפֹותחין אּלא הּכנסת ּבית שמצינו מזרחצד ּפתחי כמו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מזרח, לצד פתחו שהיה לח)ׁשּנאמרבמשכן ג, 'והחנים (במדבר ְֱִֶֶַַֹ

וכּו'', קדמה הּמׁשּכן שהיו לפני המשכן לפני שהחונים כלומר, ְְְְִִֵֵַָָ

המשכן. של המזרחי בצדו מולם הפתח היה מזרח, ּבֹובצד ִּובֹונין

הכנסת בבית קודשהיכל - ארון ּתֹורה.- ספר ּבֹו ׁשּמּניחין ִִֵֵֶֶַָָ

ּברּוח זה היכל ּבאֹותּה[בצד]ּובֹונין ּכנגּדּה ׁשּמתּפּללין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ההיכל העיר, את בונים מערב, לצד העיר באותה מתפללים אם כגון ִָ

והטעם  ּפניהןבמערב. ׁשּיהיּו המתפלליםּכדי מּול של אל ְְְִֵֵֶֶֶ

ּבתפּלה; ּכׁשּיעמדּו ְְְִִֵֶַַַָָההיכל

ּבימה‚. הארץ ּומעמידין גבי על הגבהה כמין הּכנסת,- ּבבית ְְֲִִִֵֶֶַַָ

הּקֹורא עליה ׁשּיעלה הקריאה ּכדי מי בשעת אֹו ּבּתֹורה, ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ותוכחה],ׁשהּוא מוסר דברי ּכדי [- ְְִִִֵֵֵֶָָ

ּכּלם  מקום ׁשּיׁשמעּו גבי מעל המדבר והמוכיח הקורא דברי את - ְְִֶָֻ

ּתֹורהאת ּוכׁשּמעמידיןמוגבה. ספר ּבּה ׁשּיׁש [שהיה הּתבה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ארון  לו, בסמוך הקודש ארון לפני הכנסת בבית להעמיד מנהגם

מוכן  התורה ספר שיהיה כדי תורה, ספר מונח שבתוכו מיוחד

מארון  להוציאו לטרוח יצטרכו ולא בתורה, לקריאה לבימה להעלותו

ּבאמצעהקודש], אֹותּה צפון מעמידין בין התיבה את מעמידים - ְֲִִֶַַָָ

לדרומו, הכנסת היאו בית העמדתה הּתבהצורת צדה אחֹורי - ְֲֵֵַָ

יהיה התיבה, של הקודש,ההיכלּכלפני האחורי ארון כנגד - ְְִֵֵַָ

התיבה],ּופניה של הקדמי העם יהיו [-צדה הציבור ּכלפני כנגד -. ְְִֵֶָָָָ

יֹוׁשבין„. העם הציבור ּכיצד יושבים אופן באיזה ּבבּתי - ְְִֵֵַָָָ

הּזקנים  החכמים,ּכנסּיֹות? ּכלפני כש יֹוׁשבין- -העםּפניהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ה'מזרח'] [כותל הקודש ארון בכותל הוא הזקנים ישיבת מקום כלומר,

הציבור, כנגד הציבור,ופניהם של כבודם של ואחֹוריהםמשום ֲֵֶַ

כנגד ההיכל ּכלפני הזקנים  הקודש.- ארון של העם הכותל וכל ְְְִֵֵַָָָָ

אנשים ׁשּורהכך:יֹוׁשבין ׁשּורהשל אנשים,לפני ּכל של ּופני ְְְִִֵֵָָָ

ה  לאחֹורי אנשי אנשיׁשּורה, של עד הם ׁשּלפניה, הּׁשּורה ְֲֵֶֶַַַָָָָ

יהיו ׁשּיהיּו זה ידי ועל ּכלפני- העם, ּכל ארון ּפני כנגד - ְְְְִִֵֵֶָָָ

הּזקנים  ּוכלפני כנגדם,הּקדׁש, היושבים הזקנים וכנגד ּוכלפני - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַֹ
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ב  וכו'.:הלכה אותו  שצריך ומגביהין פסק, ס"ב) קנ (סי' ובשו"ע

אבל  בהם, שמשתמשים העיר מבתי הכנסת בית גג את להגביה
הם  אם קפידא אין בהם, משתמשים ואין לנוי שעשויים מבנים

הדחק  שבשעת (שם), ברמ"א וראה הכנסת. מבית יותר גבוהים

גביו, שעל בעלייה שימוש שיש פי על אף בבית להתפלל מותר

בנקיות. בעלייה שיתנהגו שאם ובלבד כתב, ס"ג) קנ (סי' בשו"ע

יש  הכנסת, בית מגובה יותר ביתו את העיר מאנשי אחד הגביה

ביתו  את להשפיל אותו שכופים (סי'.אומרים ברורה המשנה כתב

גבוה  הכנסת בית שיהיה נזהרים אין שבזמננו שהטעם סק"ה) קנ
יותר  שגבוהים נכרים של בתים בעיר שיש מכיון העיר, בתי מכל

כתב  אך בכך. ניכר גובהו יהיה לא הכי ובלאו הכנסת, מבית

להיזהר  לכתחילה ראוי להגביהו, אפשרות יש אם מקום שמכל

זה  על מאוד החמירו בגמרא כי משה .בזה, ישועת בשו"ת ועיין

דברי  ע"פ בזה, נזהרים אין שבזמננו שהטעם כו) סי' (ח"א

צריך  הכנסת שבית שהדין לעולם) ד"ה א יא, (שבת המאירי
היא  שהגבהתם מבתים רק נאמר העיר, מבתי יותר גבוה להיות

אין  בדיורים להרבות כדי עליות מוסיפים אם אבל שררה, דרך

נבנה  מבפנים הבית כאשר אלא האיסור שאין [כלומר איסור

ומרומם  מפאר הוא שבזה התקרה, עד מהארץ גבוה שהוא באופן

שכל  הקומות רבי הבניינים אבל הכנסת, מבית יותר דירתו את

ורק  הכנסת, בית מגובה נמוך מבפנים גובהה עצמה בפני קומה

עד  קומה על קומה בונים בשטחים והמחסור העוני שמחמת
שררה  דרך זה אין הקומות, ריבוי מחמת גבוה הבנין שמבחוץ

שם] משה ישועת איסור. בזה ואין לדין .וכבוד נוספות הגבלות

ומהן: באחרונים, נאמרו הכנסת בית אמת :הגבהת השפת א.

הכנסת  בתי כל שיהיו חיוב שאין כתב, כל) ד"ה א יא, (שבת

בעיר  אחד כנסת בית שיהיה ודי הבתים, משאר גבוהים שבעיר

הבתים  מכל גבוה ד"ה .שהוא קנ סי' (או"ח וקציעה במור ב.

בתים  ויש נמוך במקום בנוי הכנסת בית שאם כתב, ומגביהין)

ודי  מעכב הדבר אין ממנו, גבוהים הם ולכן הר במעלה שבנויים

שסביביו  מהבתים גבוה הכנסת שבית ברוח .בכך זה היכל ובונין
בצד וכו '. הקודש ארון את להעמיד אפשר שאי הדחק ובשעת

שיש  סק"ט) צד (סי' ברורה המשנה כתב כנגדו, שמתפללים

יהיו  שלא כדי במערב, לא אך צפון], [או דרום בצד להעמידו

ארון  את שהעמידו ובאופן הקודש. ארון כנגד הציבור אחורי

המקדש] כנגד [והיינו מזרח לצד להתפלל יש אחר, בצד הקודש

הקודש. ארון לצד ולא

ג  בית :הלכה באמצע בימה 'ועושין כתב, ס"ה) קנ (סי' הרמ"א

החתם  וכתב כולם'. וישמעו בתורה הקורא עליה שיעמוד הכנסת

שיעמוד  מקום שבכל קטן במקום שגם כח) סי' או"ח (שו"ת סופר

את  להעמיד להקפיד יש כולם, ישמעוהו הכנסת בבית הקורא בו

המזבח  כמו הבימה את מחזיקים שאנו משום באמצע, הבימה

באמצע  היה הפנימי המזבח של ומקומו המקדש, וראה .בבית

לארון  הבימה בין שיהיה שצריך קצז) (עמ' ומנהג הלכה שערי

אחת. יושבים שורת של הפסק לפחות הקודש

ד  וכו'.:הלכה העם כלפי פניהם יושבין במשנה הזקנים וכתב

בית  ישיבת לסדר נוהגים אין שבזמננו יד) ס"ק קנ (סי' ברורה

אך  במכירה. נעשה המקומות שסידור משום זה, באופן הכנסת

שפני  באופן להיכל הבימה בין יישבו שלא להיזהר שיש כתב

להיכל, גנאי שהוא מפני להיכל, ואחוריו הבימה לכיוון היושב

ומשתחווה, לברך הבימה על שהעומד איסור גם בזה יש ועוד

זה  באופן מקומות לעשות מותר אך לו, כמשתחווה נראה

שאחוריו  ואף הבימה לפני לשבת מותר וכן ההיכל. של בצדדים

עצמה. בפני רשות היא שהבימה משום תורה, לספר

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּתבה  הקודש ּפני ארון שלפני העץ תיבת של הקדמי צדה וכנגד - ְֵֵַָ
ג]. הלכה לעיל ׁשּׁשליח [כמבואר לתפּלה,ּובעת עֹומד צּבּור ְְְִִִִֵֵֶַָ

הּתבה  לפני ּבארץ ששם עֹומד והבימה, הקודש ארון בין העומדת ְִֵֵֵֶַָָָ
תפילתו, הּקדׁשמקום לפני ארון ּופניו כנגד ציבור השליח ופני - ְִֵֶַָָֹ
העם,מו ּכהקודש, הקודש ׁשאר  ארון כנגד .שפניהם ְְָָָ

ּכבֹוד‰. ּבהן נֹוהגין מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות צריכים ּבּתי - ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
כבודם, ומהו בכבוד. בהם אֹותןלנהוג אותם מכּבדים מטאטאים - ְְִַָ

עשבים, בהם יעלו שלא אֹותןכדי מעט ּומרּבצין בהם שופכים - ְְִַָ
לארץ. האבק את להשכיב כדי הטאטוא לאחר ּכל מים ְֲָָונהגּו

ּובמערבהגרים יׂשראל לארץ -ּבספרד שממערב הארצות ְְְֲִִֵַַָָָ
הּצבי [בבל]ּבׁשנערישראל, ישראל וארץ ארץ להדליק - ְְְְְְִִִֶֶַַָ

ּכנסּיֹות ּבבּתי כדי עׁשׁשּיֹות הנר את בתוכו שמניחים זכוכית כלי - ְְֲִִֵֵָָ
להאיר  כדי הכנסת בבית הנר את בו מדליקים והיו ברוח, יכבה שלא

המקום. נהגו ו את מחצלֹותעוד ּבקרקען שטיחיםלהּציע ּכדי - ְְְְְְִֵַַַַָָָ
עליהן, אדֹום ליׁשב ש ּובערי הוא ׁשםהמנהג [בבתי יֹוׁשבין ְְֱֲִֵֵֵֵֶָָ

הּכסאֹות.כנסיות] ְִַַעל
.Â מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ראׁשּבּתי קּלּות ּבהן נֹוהגין אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

מעט  מקדש שהם והּתּול,מפני ׂשחֹוק ליצנות ּכגֹון צחוק דברי - ְְְִ
ּבטלהולעג, תועלת.וׂשיחה שום בו שאין ודיבור חולין שיחת - ְְִֵָָ

ּבהן נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין ואין ּבהן, אֹוכלין אין ואין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
בבשמים, בהם ּבהןלהתקשט מטּילין הלב ואין את להרחיב כדי ְְְִֵֶַָ

רוח, קוצר של ּבבשעה לא להן נכנסין ה ואין כדי חּמהימות ְְִִִֵֶַָָָֹ

עצמם  על ּבלהגן ולא החּמה, ה מּפני על ּגׁשמיםימות להגן כדי ְְְִִִֵַַָָֹ
הּגׁשמים עצמם  ותלמידיהם.מּפני הוא וחכמים המדרש שבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבהן,כביתם  ולׁשּתֹות לאכל רק מּתרין כלומר,מּדחק,אבל ְְֱִִִֶֶַָָֹֹֻ

לאכול  אחר מקום להם ואין בעיר אורחים שהם הדחק, בשעת

בו. ולשתות

.Êחׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין [כגון ואין הרשות דברי של ְְְְִֵֶֶַָ
וכדומה], מסחר של היּוחשבונות ּכן אם ׁשל ה אּלא חׁשּבֹונֹות ְִֵֶֶֶָָ

ּכגֹון כספי מצוה, ו חשבונות צדקה, ׁשל כספי קּפה חשבונות ְְְְִֶָָָָֻ
ּבהן, וכּיֹוצא ׁשבּויים, חפצי ּפדיֹון שהם מפני מותרים אלו הרי ְְְִִֵֶַָ

האדם. צרכי ולא ׁשל שמים הסּפד אּלא ּבהן מסּפידין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָואין
רבים רּבים, של הספד ׁשּיהיהומהו נמצאים ּכגֹון שיהיו ׁשם - ְְִִֶֶַָ

אֹות  חכמי ּגדֹולי מתקּבצין ּבהסּפד, העם ׁשּכל העיר ּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבגללן  אפילו ּובאין או מספידים, אותם לשמוע באים שהעם - ְִִָָָ

אלא  מספידים, אינם העם כאשר ובאים ביתם מבני הוא כדי שהמת

.לכבדן 
.Á,ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם

יעׂשּנּו המדרש לא בית את או הכנסת בית את -בהם ּדר לעבור ֲֶֶֶַֹ
זה ּבפתח ׁשּיּכנס הכנסת ּכדי בית ׁשּכנגּדֹושל ּבּפתח ויצא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מנת  את לקרבעל לעצמו להּכנס מפני הּדר,ולקצר ׁשאסּור ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
מצוה  לדבר אּלא וכדומה להן ותפילה תורה תלמוד כגון -. ְְִִֶֶַָָָ

.Ëׁשּצר שהוצרךמי אדם הּכנסת- לבית לקרֹות כדי להּכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ל  לקרוא אֹו- שם.חברֹול ּתינֹוק להכנס הנמצאים שאסור כיון ֲִֵ
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ה  כנסיות.:הלכה  בבתי עששיות ברורה להדליק במשנה וכתב
והטעם  להתפלל, שייכנס קודם להדליק שנהגו כז) ס"ק קנא (סי'
בו  שמתפללין שבמקום א) ו, (ברכות בגמרא שאמרו משום בזה

הנר  להדליק צריך כן [על לבוא מקדימה השכינה בעשרה
במקדש. עושין היו שכן ועוד יז)]. (סי' בו כל ע"פ :ולהקדים.

ס"ב  כט (סי' השולחן בקצות ברוב וכתב שנהגו יד) הערה ושם ,

זכר  בזה ויש שמים, כבוד משום תמיד' 'נר להדליק כנסיות בתי
תמיד. דולק היה שבמנורה המערבי נר שגם למקדש,

ו  בטלה.:הלכה הביא שיחה סק"ב) קנא (סי' ברורה במשנה
חולין  שיחת אפילו הוא הכנסת בבית בטלה שיחה של שהאיסור
הערה  כט (סי' השולחן בקצות [ועיין וכדומה פרנסה לצורך שהיא

ממנה  להימנע ראוי לגמרי, בטלה שיחה אבל בזה], שמסתפק ב)
בגנות  שהאריך בדבריו וראה הכנסת. לבית מחוץ אפילו תמיד

הכנסת  בבית  בטלה בהן..שיחה אוכלין (סי'ואין ברורה במשנה

מלאכה  שום בהם עושים שאין הדין שהוא הוסיף סק"ג) .קנא
שינת  אפילו הכנסת בבית ישנים שאין פסק ס"ג) קנא (סי' בשו"ע
(שם  ברורה משנה עראי. [שינת מותר המדרש בבית אבל עראי,

כדי  הכנסת בבית הישן כגון הכנסת, בית ולצורך טו)]. ס"ק
שיש  כיפור יום בליל ולכן שמותר. ד) (סעיף השו"ע כתב לשמרו,
הנרות  על לשמור כדי שם לישן מותר הכנסת בבית רבים .נרות

ולשתות. לאכול מותרים ותלמידיהם (סי'וחכמים ברורה והמשנה
בשאר  אבל לישן, שמותרים הדין שהוא הוסיף סק"ו) קנא
בטלה, ושיחה שחוק שכן וכל היתר, להם אין שנאסרו הדברים

המקדש  מורא על מוזהרים חכמים תלמידי גם מותרים .שהרי

מדוחק. ולשתות אומרים לאכול שיש כתב ס"א) קנא (סי' והרמ"א

במשנה  וכתב מותר. הדחק בשעת שלא אפילו המדרש שבבית

הלומדים  אנשים שאותם סק"ט) וע"ש סק"ז, קנא (סי' ברורה

וגם  הדחק, כשעת להם נחשב לעולם בקביעות, הכנסת בבית

משום  בו, ולשתות לאכול מותרים להם דחוק המקום אין כאשר

כך  ידי על יתבטלו לאכול כדי לביתם לשוב יצטרכו שאם

מלימודם.

ח  זה :הלכה בפתח ייכנס לא פתחים שני הכנסת לבית היו
השני. בפתח לצאת דרך שאם לעשותו פסק, ס"ה) קנא (סי' בשו"ע

נכנס  לא אם וכן מותר, הכנסת בית שנבנה קודם דרך שם היה

באליה  עוד ועיין לקצר. מכן לאחר לו מותר לקצר כדי תחילה

בית  דרך לקצר ולא להחמיר שראוי שכתב סק"ח) (שם רבה

בית שנבנה קודם דרך שם שהיה באופן גם .הכנסת הכנסת,

לקצר  שמותר כתב לעשותו) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

מעט. משתהה או פסוק איזה שם קורא אם הכנסת בית דרך

שאין  באופן אלא זה היתר מועיל שאין כתב (סק"ב) הציון ובשער

אחרת  בשם .עצה הביא לקצר) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

דרך  דרכו לקצר לו מותר מצוה לדבר הולך שאם מגדים הפרי

הכנסת  לבית להיכנס לו שאסור שמסתבר הכריע אך הכנסת. בית

אם  גם המצוה דבר את לעשות יכול שהרי דרכו, את לקצר כדי

דרכו. יקצר לא

ט  הישיבה :הלכה ששיעור ס"א) קנא (סי' הרמ"א כתב

פתחים, שני של הליכה שיעור כדי הוא הכנסת בבית [ֿהשהייה]
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ּבגבהּהאת ּכׁשּבֹונין·. אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

עיר שבעיר,ׁשל הגבוה במקום כא)ׁשּנאמר- א, 'ּבראׁש(משלי ְֱִֶֶֶַֹ

ּתקרא' ומכאן המ ּיֹות אדם] בני המיית שם שנשמע מקום בראש -] ְִִָֹ

בעיר. הגבוה במקום להיות צריך מתפללים שבו הכנסת שבית

מּכל  ּגבֹוּה ׁשּיהיה עד אֹותֹו של ּומגּביהין חצרֹות הגגות ְְְִִִִֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר ט)העיר, ט, ואין (עזרא אלהינּו'. ּבית את 'ּולרֹומם ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

ל את ּפֹותחין אּלא הּכנסת ּבית שמצינו מזרחצד ּפתחי כמו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מזרח, לצד פתחו שהיה לח)ׁשּנאמרבמשכן ג, 'והחנים (במדבר ְֱִֶֶַַֹ

וכּו'', קדמה הּמׁשּכן שהיו לפני המשכן לפני שהחונים כלומר, ְְְְִִֵֵַָָ

המשכן. של המזרחי בצדו מולם הפתח היה מזרח, ּבֹובצד ִּובֹונין

הכנסת בבית קודשהיכל - ארון ּתֹורה.- ספר ּבֹו ׁשּמּניחין ִִֵֵֶֶַָָ

ּברּוח זה היכל ּבאֹותּה[בצד]ּובֹונין ּכנגּדּה ׁשּמתּפּללין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ההיכל העיר, את בונים מערב, לצד העיר באותה מתפללים אם כגון ִָ

והטעם  ּפניהןבמערב. ׁשּיהיּו המתפלליםּכדי מּול של אל ְְְִֵֵֶֶֶ

ּבתפּלה; ּכׁשּיעמדּו ְְְִִֵֶַַַָָההיכל

ּבימה‚. הארץ ּומעמידין גבי על הגבהה כמין הּכנסת,- ּבבית ְְֲִִִֵֶֶַַָ

הּקֹורא עליה ׁשּיעלה הקריאה ּכדי מי בשעת אֹו ּבּתֹורה, ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ותוכחה],ׁשהּוא מוסר דברי ּכדי [- ְְִִִֵֵֵֶָָ

ּכּלם  מקום ׁשּיׁשמעּו גבי מעל המדבר והמוכיח הקורא דברי את - ְְִֶָֻ

ּתֹורהאת ּוכׁשּמעמידיןמוגבה. ספר ּבּה ׁשּיׁש [שהיה הּתבה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ארון  לו, בסמוך הקודש ארון לפני הכנסת בבית להעמיד מנהגם

מוכן  התורה ספר שיהיה כדי תורה, ספר מונח שבתוכו מיוחד

מארון  להוציאו לטרוח יצטרכו ולא בתורה, לקריאה לבימה להעלותו

ּבאמצעהקודש], אֹותּה צפון מעמידין בין התיבה את מעמידים - ְֲִִֶַַָָ

לדרומו, הכנסת היאו בית העמדתה הּתבהצורת צדה אחֹורי - ְֲֵֵַָ

יהיה התיבה, של הקודש,ההיכלּכלפני האחורי ארון כנגד - ְְִֵֵַָ

התיבה],ּופניה של הקדמי העם יהיו [-צדה הציבור ּכלפני כנגד -. ְְִֵֶָָָָ

יֹוׁשבין„. העם הציבור ּכיצד יושבים אופן באיזה ּבבּתי - ְְִֵֵַָָָ

הּזקנים  החכמים,ּכנסּיֹות? ּכלפני כש יֹוׁשבין- -העםּפניהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ה'מזרח'] [כותל הקודש ארון בכותל הוא הזקנים ישיבת מקום כלומר,

הציבור, כנגד הציבור,ופניהם של כבודם של ואחֹוריהםמשום ֲֵֶַ

כנגד ההיכל ּכלפני הזקנים  הקודש.- ארון של העם הכותל וכל ְְְִֵֵַָָָָ

אנשים ׁשּורהכך:יֹוׁשבין ׁשּורהשל אנשים,לפני ּכל של ּופני ְְְִִֵֵָָָ

ה  לאחֹורי אנשי אנשיׁשּורה, של עד הם ׁשּלפניה, הּׁשּורה ְֲֵֶֶַַַָָָָ

יהיו ׁשּיהיּו זה ידי ועל ּכלפני- העם, ּכל ארון ּפני כנגד - ְְְְִִֵֵֶָָָ

הּזקנים  ּוכלפני כנגדם,הּקדׁש, היושבים הזקנים וכנגד ּוכלפני - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַֹ
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ב  וכו'.:הלכה אותו  שצריך ומגביהין פסק, ס"ב) קנ (סי' ובשו"ע

אבל  בהם, שמשתמשים העיר מבתי הכנסת בית גג את להגביה
הם  אם קפידא אין בהם, משתמשים ואין לנוי שעשויים מבנים

הדחק  שבשעת (שם), ברמ"א וראה הכנסת. מבית יותר גבוהים

גביו, שעל בעלייה שימוש שיש פי על אף בבית להתפלל מותר

בנקיות. בעלייה שיתנהגו שאם ובלבד כתב, ס"ג) קנ (סי' בשו"ע

יש  הכנסת, בית מגובה יותר ביתו את העיר מאנשי אחד הגביה

ביתו  את להשפיל אותו שכופים (סי'.אומרים ברורה המשנה כתב

גבוה  הכנסת בית שיהיה נזהרים אין שבזמננו שהטעם סק"ה) קנ
יותר  שגבוהים נכרים של בתים בעיר שיש מכיון העיר, בתי מכל

כתב  אך בכך. ניכר גובהו יהיה לא הכי ובלאו הכנסת, מבית

להיזהר  לכתחילה ראוי להגביהו, אפשרות יש אם מקום שמכל

זה  על מאוד החמירו בגמרא כי משה .בזה, ישועת בשו"ת ועיין

דברי  ע"פ בזה, נזהרים אין שבזמננו שהטעם כו) סי' (ח"א

צריך  הכנסת שבית שהדין לעולם) ד"ה א יא, (שבת המאירי
היא  שהגבהתם מבתים רק נאמר העיר, מבתי יותר גבוה להיות

אין  בדיורים להרבות כדי עליות מוסיפים אם אבל שררה, דרך

נבנה  מבפנים הבית כאשר אלא האיסור שאין [כלומר איסור

ומרומם  מפאר הוא שבזה התקרה, עד מהארץ גבוה שהוא באופן

שכל  הקומות רבי הבניינים אבל הכנסת, מבית יותר דירתו את

ורק  הכנסת, בית מגובה נמוך מבפנים גובהה עצמה בפני קומה

עד  קומה על קומה בונים בשטחים והמחסור העוני שמחמת
שררה  דרך זה אין הקומות, ריבוי מחמת גבוה הבנין שמבחוץ

שם] משה ישועת איסור. בזה ואין לדין .וכבוד נוספות הגבלות

ומהן: באחרונים, נאמרו הכנסת בית אמת :הגבהת השפת א.

הכנסת  בתי כל שיהיו חיוב שאין כתב, כל) ד"ה א יא, (שבת

בעיר  אחד כנסת בית שיהיה ודי הבתים, משאר גבוהים שבעיר

הבתים  מכל גבוה ד"ה .שהוא קנ סי' (או"ח וקציעה במור ב.

בתים  ויש נמוך במקום בנוי הכנסת בית שאם כתב, ומגביהין)

ודי  מעכב הדבר אין ממנו, גבוהים הם ולכן הר במעלה שבנויים

שסביביו  מהבתים גבוה הכנסת שבית ברוח .בכך זה היכל ובונין
בצד וכו '. הקודש ארון את להעמיד אפשר שאי הדחק ובשעת

שיש  סק"ט) צד (סי' ברורה המשנה כתב כנגדו, שמתפללים

יהיו  שלא כדי במערב, לא אך צפון], [או דרום בצד להעמידו

ארון  את שהעמידו ובאופן הקודש. ארון כנגד הציבור אחורי

המקדש] כנגד [והיינו מזרח לצד להתפלל יש אחר, בצד הקודש

הקודש. ארון לצד ולא

ג  בית :הלכה באמצע בימה 'ועושין כתב, ס"ה) קנ (סי' הרמ"א

החתם  וכתב כולם'. וישמעו בתורה הקורא עליה שיעמוד הכנסת

שיעמוד  מקום שבכל קטן במקום שגם כח) סי' או"ח (שו"ת סופר

את  להעמיד להקפיד יש כולם, ישמעוהו הכנסת בבית הקורא בו

המזבח  כמו הבימה את מחזיקים שאנו משום באמצע, הבימה

באמצע  היה הפנימי המזבח של ומקומו המקדש, וראה .בבית

לארון  הבימה בין שיהיה שצריך קצז) (עמ' ומנהג הלכה שערי

אחת. יושבים שורת של הפסק לפחות הקודש

ד  וכו'.:הלכה העם כלפי פניהם יושבין במשנה הזקנים וכתב

בית  ישיבת לסדר נוהגים אין שבזמננו יד) ס"ק קנ (סי' ברורה

אך  במכירה. נעשה המקומות שסידור משום זה, באופן הכנסת

שפני  באופן להיכל הבימה בין יישבו שלא להיזהר שיש כתב

להיכל, גנאי שהוא מפני להיכל, ואחוריו הבימה לכיוון היושב

ומשתחווה, לברך הבימה על שהעומד איסור גם בזה יש ועוד

זה  באופן מקומות לעשות מותר אך לו, כמשתחווה נראה

שאחוריו  ואף הבימה לפני לשבת מותר וכן ההיכל. של בצדדים

עצמה. בפני רשות היא שהבימה משום תורה, לספר

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הּתבה  הקודש ּפני ארון שלפני העץ תיבת של הקדמי צדה וכנגד - ְֵֵַָ
ג]. הלכה לעיל ׁשּׁשליח [כמבואר לתפּלה,ּובעת עֹומד צּבּור ְְְִִִִֵֵֶַָ

הּתבה  לפני ּבארץ ששם עֹומד והבימה, הקודש ארון בין העומדת ְִֵֵֵֶַָָָ
תפילתו, הּקדׁשמקום לפני ארון ּופניו כנגד ציבור השליח ופני - ְִֵֶַָָֹ
העם,מו ּכהקודש, הקודש ׁשאר  ארון כנגד .שפניהם ְְָָָ

ּכבֹוד‰. ּבהן נֹוהגין מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות צריכים ּבּתי - ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
כבודם, ומהו בכבוד. בהם אֹותןלנהוג אותם מכּבדים מטאטאים - ְְִַָ

עשבים, בהם יעלו שלא אֹותןכדי מעט ּומרּבצין בהם שופכים - ְְִַָ
לארץ. האבק את להשכיב כדי הטאטוא לאחר ּכל מים ְֲָָונהגּו

ּובמערבהגרים יׂשראל לארץ -ּבספרד שממערב הארצות ְְְֲִִֵַַָָָ
הּצבי [בבל]ּבׁשנערישראל, ישראל וארץ ארץ להדליק - ְְְְְְִִִֶֶַַָ

ּכנסּיֹות ּבבּתי כדי עׁשׁשּיֹות הנר את בתוכו שמניחים זכוכית כלי - ְְֲִִֵֵָָ
להאיר  כדי הכנסת בבית הנר את בו מדליקים והיו ברוח, יכבה שלא

המקום. נהגו ו את מחצלֹותעוד ּבקרקען שטיחיםלהּציע ּכדי - ְְְְְְִֵַַַַָָָ
עליהן, אדֹום ליׁשב ש ּובערי הוא ׁשםהמנהג [בבתי יֹוׁשבין ְְֱֲִֵֵֵֵֶָָ

הּכסאֹות.כנסיות] ְִַַעל
.Â מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ראׁשּבּתי קּלּות ּבהן נֹוהגין אין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

מעט  מקדש שהם והּתּול,מפני ׂשחֹוק ליצנות ּכגֹון צחוק דברי - ְְְִ
ּבטלהולעג, תועלת.וׂשיחה שום בו שאין ודיבור חולין שיחת - ְְִֵָָ

ּבהן נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין ואין ּבהן, אֹוכלין אין ואין - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
בבשמים, בהם ּבהןלהתקשט מטּילין הלב ואין את להרחיב כדי ְְְִֵֶַָ

רוח, קוצר של ּבבשעה לא להן נכנסין ה ואין כדי חּמהימות ְְִִִֵֶַָָָֹ

עצמם  על ּבלהגן ולא החּמה, ה מּפני על ּגׁשמיםימות להגן כדי ְְְִִִֵַַָָֹ
הּגׁשמים עצמם  ותלמידיהם.מּפני הוא וחכמים המדרש שבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבהן,כביתם  ולׁשּתֹות לאכל רק מּתרין כלומר,מּדחק,אבל ְְֱִִִֶֶַָָֹֹֻ

לאכול  אחר מקום להם ואין בעיר אורחים שהם הדחק, בשעת

בו. ולשתות

.Êחׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין [כגון ואין הרשות דברי של ְְְְִֵֶֶַָ
וכדומה], מסחר של היּוחשבונות ּכן אם ׁשל ה אּלא חׁשּבֹונֹות ְִֵֶֶֶָָ

ּכגֹון כספי מצוה, ו חשבונות צדקה, ׁשל כספי קּפה חשבונות ְְְְִֶָָָָֻ
ּבהן, וכּיֹוצא ׁשבּויים, חפצי ּפדיֹון שהם מפני מותרים אלו הרי ְְְִִֵֶַָ

האדם. צרכי ולא ׁשל שמים הסּפד אּלא ּבהן מסּפידין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָואין
רבים רּבים, של הספד ׁשּיהיהומהו נמצאים ּכגֹון שיהיו ׁשם - ְְִִֶֶַָ

אֹות  חכמי ּגדֹולי מתקּבצין ּבהסּפד, העם ׁשּכל העיר ּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבגללן  אפילו ּובאין או מספידים, אותם לשמוע באים שהעם - ְִִָָָ

אלא  מספידים, אינם העם כאשר ובאים ביתם מבני הוא כדי שהמת

.לכבדן 
.Á,ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם

יעׂשּנּו המדרש לא בית את או הכנסת בית את -בהם ּדר לעבור ֲֶֶֶַֹ
זה ּבפתח ׁשּיּכנס הכנסת ּכדי בית ׁשּכנגּדֹושל ּבּפתח ויצא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מנת  את לקרבעל לעצמו להּכנס מפני הּדר,ולקצר ׁשאסּור ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
מצוה  לדבר אּלא וכדומה להן ותפילה תורה תלמוד כגון -. ְְִִֶֶַָָָ

.Ëׁשּצר שהוצרךמי אדם הּכנסת- לבית לקרֹות כדי להּכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ל  לקרוא אֹו- שם.חברֹול ּתינֹוק להכנס הנמצאים שאסור כיון ֲִֵ
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ה  כנסיות.:הלכה  בבתי עששיות ברורה להדליק במשנה וכתב
והטעם  להתפלל, שייכנס קודם להדליק שנהגו כז) ס"ק קנא (סי'
בו  שמתפללין שבמקום א) ו, (ברכות בגמרא שאמרו משום בזה

הנר  להדליק צריך כן [על לבוא מקדימה השכינה בעשרה
במקדש. עושין היו שכן ועוד יז)]. (סי' בו כל ע"פ :ולהקדים.

ס"ב  כט (סי' השולחן בקצות ברוב וכתב שנהגו יד) הערה ושם ,

זכר  בזה ויש שמים, כבוד משום תמיד' 'נר להדליק כנסיות בתי
תמיד. דולק היה שבמנורה המערבי נר שגם למקדש,

ו  בטלה.:הלכה הביא שיחה סק"ב) קנא (סי' ברורה במשנה
חולין  שיחת אפילו הוא הכנסת בבית בטלה שיחה של שהאיסור
הערה  כט (סי' השולחן בקצות [ועיין וכדומה פרנסה לצורך שהיא

ממנה  להימנע ראוי לגמרי, בטלה שיחה אבל בזה], שמסתפק ב)
בגנות  שהאריך בדבריו וראה הכנסת. לבית מחוץ אפילו תמיד

הכנסת  בבית  בטלה בהן..שיחה אוכלין (סי'ואין ברורה במשנה

מלאכה  שום בהם עושים שאין הדין שהוא הוסיף סק"ג) .קנא
שינת  אפילו הכנסת בבית ישנים שאין פסק ס"ג) קנא (סי' בשו"ע
(שם  ברורה משנה עראי. [שינת מותר המדרש בבית אבל עראי,

כדי  הכנסת בבית הישן כגון הכנסת, בית ולצורך טו)]. ס"ק
שיש  כיפור יום בליל ולכן שמותר. ד) (סעיף השו"ע כתב לשמרו,
הנרות  על לשמור כדי שם לישן מותר הכנסת בבית רבים .נרות

ולשתות. לאכול מותרים ותלמידיהם (סי'וחכמים ברורה והמשנה
בשאר  אבל לישן, שמותרים הדין שהוא הוסיף סק"ו) קנא
בטלה, ושיחה שחוק שכן וכל היתר, להם אין שנאסרו הדברים

המקדש  מורא על מוזהרים חכמים תלמידי גם מותרים .שהרי

מדוחק. ולשתות אומרים לאכול שיש כתב ס"א) קנא (סי' והרמ"א

במשנה  וכתב מותר. הדחק בשעת שלא אפילו המדרש שבבית

הלומדים  אנשים שאותם סק"ט) וע"ש סק"ז, קנא (סי' ברורה

וגם  הדחק, כשעת להם נחשב לעולם בקביעות, הכנסת בבית

משום  בו, ולשתות לאכול מותרים להם דחוק המקום אין כאשר

כך  ידי על יתבטלו לאכול כדי לביתם לשוב יצטרכו שאם

מלימודם.

ח  זה :הלכה בפתח ייכנס לא פתחים שני הכנסת לבית היו
השני. בפתח לצאת דרך שאם לעשותו פסק, ס"ה) קנא (סי' בשו"ע

נכנס  לא אם וכן מותר, הכנסת בית שנבנה קודם דרך שם היה

באליה  עוד ועיין לקצר. מכן לאחר לו מותר לקצר כדי תחילה

בית  דרך לקצר ולא להחמיר שראוי שכתב סק"ח) (שם רבה

בית שנבנה קודם דרך שם שהיה באופן גם .הכנסת הכנסת,

לקצר  שמותר כתב לעשותו) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

מעט. משתהה או פסוק איזה שם קורא אם הכנסת בית דרך

שאין  באופן אלא זה היתר מועיל שאין כתב (סק"ב) הציון ובשער

אחרת  בשם .עצה הביא לקצר) ד"ה ס"ה קנא (סי' הלכה בביאור

דרך  דרכו לקצר לו מותר מצוה לדבר הולך שאם מגדים הפרי

הכנסת  לבית להיכנס לו שאסור שמסתבר הכריע אך הכנסת. בית

אם  גם המצוה דבר את לעשות יכול שהרי דרכו, את לקצר כדי

דרכו. יקצר לא

ט  הישיבה :הלכה ששיעור ס"א) קנא (סי' הרמ"א כתב

פתחים, שני של הליכה שיעור כדי הוא הכנסת בבית [ֿהשהייה]
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לכן  ותפילה, לתורה רק הכנסת מעט לבית ויקרא יאמר יּכנס - ְְְִִֵַָָ

מהתורה, ׁשמּועהפסוק יאמר משנה,-אֹו או הלכה דבר כגון ְַָֹ

יקרא ּכ חפצֹול ואחר ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי -חברֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

עצמו  יֹודעלצורך אינֹו ואם לקרוא ּבלבד. או הלכה דבר לומר ְְִִֵֵַַ

הּתינֹוקֹותפסוק, מן לאחד שם יאמר ליהיושבים את 'קרא ְְִִִֶַַָָֹ

יׁשההבתורה ּפסּוקה  אֹו ּבֹו', קֹורא יתעכבׁשאּתה מעט - ְְִֵֶֶַַָָ

יצא, ּכ ואחר הּכנסת לקרוא ּבבית לו מותר זה באופן וגם ְְְֵֵֵֶֶַַַָ

מפני  ׁשםלחברו הכנסת ׁשהיׁשיבה בבית השהייה כלומר, - ְִֶַָָ

היא מצוה מצוה מעסקי לו נחשבת ה)ׁשּנאמר- פד, (תהילים ְְֱִִִֵֵֶֶַָ

.'בית יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶַ'אׁשרי

.Èׁשּנכנס בשביל מי הכנסת תורה לקרֹותלבית ללמוד אֹו- ְְִִִֶָ

זהונכנס להתּפּלל,בשביל  הכנסת,ּבפתח בית לֹושל מּתר ְְְִֵֶֶַַָֻ

ׁשּכנגּדֹו ּבּפתח אפילו לצאת הכנסת, בית של השני פתחו - ְְֵֶֶֶַַָ

היא  עכשיו לקרבשמטרתו לעצמו ּכדי לקצר ּומּתר - .הּדר את ְְֵֵֶֶֶַָָֻ

ּבמּקלֹו הּכנסת לבית להּכנס שבידו,לאדם המקל עם - ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

לחלצם,ּובמנעלֹו צריך ואינו רגליו על כשנעליו -ּובאפנּדתֹו- ְְְֲִַָָֻ

לצאת  נוהגים ואין הזיעה, בו שתיספג כדי לגוף צמוד שלובשים בגד

עליון. בגד בלא הוצרך]צרךואם בו רֹוקק[- לו לרֹוק, מותר - ְִֵַָָ

הּכנסת.לרוק  ְְֵֶֶַּבבית

.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

מהם,עֹומדין פוקעת אינה קדושתם לא)ׁשּנאמר- כו, (ויקרא ְֱִֶֶַ

מקּדׁשיכם', את כנסיות 'והׁשּמֹותי שבתי מכאן לדרוש אף ויש ְְֲִִִֵֶֶַַ

ׁש ּפי ו על ׁשֹוממיןחרבו עדיין הן 'והשימותי', הכתוב שאמר כמו ִִֵֵֶַ

עֹומדין הן 'מקדשיכם'.ּבקדּׁשתן הכתוב שקראם ּכׁשם לכן ו כמו ְְְְִִֵֵָָֻ

ּבהן ּבהןכבוד ׁשּנֹוהגין נֹוהגין ּכ ּבחרּבנן,כבוד ּביּׁשּובן, ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֻ

וֿח], [הלכות לעיל האמורים הדינים כל את בהם לנהוג יש ולפיכך

מּכּבּוד  הקרקע,חּוץ טאטוא להשכיב ורּבּוץ - בכדי מים שפיכת - ְִִִ

לארץ, האבק מרּבצין את ואין אֹותם מכּבדין חיוב ׁשאין אין - ְְְְְִִֵֵֶַַָ

חורבנם. בשעת בהם הנקיון על ּתֹולׁשין לשמור עׂשבים, ּבהן ְֲִִֶָָָעלּו

אותם,אֹותם לתלוש מותר ּבמקֹומן- אֹותן  לוקחים ּומּניחין ואין ְִִִַָָָ

משם, העםאותם אֹותם ׁשּיראּו של ּכדי חורבנו על בכך ויצטערו ְְִֵֶָָָ

הכנסת, רּוחםבית יתעוררו ותעֹור  לבנֹותן - .מחדש ויׁשּתּדלּו ְְְְְִִֵַָָ

.·Èסֹותרין לבנֹותאת אין ּכדי הּכנסת הכנסת ּבית אחר בית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַ

מקום,ּבמקֹומֹו אותו על קורות אֹו- או אבנים ממנו ליטול כדי ְִ
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שמונה  הילוך כדי הוא ששיעורו יג) (ס"ק ברורה במשנה וכתב
טפחים.

י  לבית :הלכה להיכנס אוסרים שיש כתב ס"ו) קנא (סי בשו"ע
כב) (ס"ק ברורה ובמשנה מגולה. בראש או ארוך בסכין הכנסת
לתפילה  מיוחד מקום הוא הכנסת שבית בזה הטעם מבאר
שדווקא  עוד, והביא ימים. מקצר והסכין אדם, של ימיו שמאריכה

להחמיר  אין מכוסה הוא אם אבל אסור מגולה הוא וכתב .אם
להכניס  אין כן שכמו נט) אות מה סי' (ח"ב, לציון אור בשו"ת
אפשרות  אין כן אם אלא זה, מטעם הכנסת לבית נשק כלי
וכן  ניכר. שאינו באופן שיכסהו או שמירה, בלא בחוץ להשאירו
שיש  חירום בשעת להתיר יח) סי' (ח"י אליעזר ציץ בשו"ת כתב
מכוסה  שיהיה ישתדל אך הזמן, כל אליו צמוד שיהיה צורך

בטליתו  או אודות .בבגדיו דן טו) ס"ק קנא (סי' הציון בשער
בבית  שגם מרקיקה, ונזהרים בביתם המקפידים העשירים אותם
יז) אות (שם תשובות בפסקי וכתב לרוק. להם אסור יהיה הכנסת

לרוק שלא מקפידים וכולם מרוצפת שהקרקע בביתם,שבזמננו
התיר  סי"ד) (פי"ב ומשפט צדקה ובספר הכנסת. בבית לרוק אסור

ברגלו  הרוק משפשף קודם .אם בתפילה לרוק שנוהגים מה ולענין
עכו"ם  של הגילולים לביזיון שהוא יודעים הכל כורעים', 'ואנחנו
קעט  סי' (יו"ד ט"ז [עיין כך אחר שמזכיר שמים כבוד והוא

הכנסת. בית ביזיון משום בכך ואין סק"ה)],

יא  דברי :הלכה את הביא כד) סי' (ח"ב יהושע דבר בשו"ת
הוא  שחרבו כנסיות לבתי הקדושה שדין ס"ה) (ח"ג התשב"ץ
פוקעת  והחריבום הגויים חללום אם אבל מאליהן, כשחרבו דווקא
ובשאר  באירופה כנסיות בתי לגבי כתב זה ומטעם קדושתם,
מי  עבור אין וגם לבנותם, אפשר ואי הגויים שהחריבום מקומות
חיוב  שאין המקומות, באותם יהודים נשארו שלא משום לבנות
את  החזירו השלטונות ואם המקום, קדושת על לשמור להשתדל
המקום  את להשכיר או למכור להם מותר הקהילה לרשות המקום

קדושה  בהם שאין שאם .כיון יא), סעי' קנא (סי' בשו"ע כתב

מועיל  בו, להשתמש שיוכלו הכנסת בית את שבנו בשעת התנו

תשמיש  חורבנו לאחר בו להשתמש להם ומותר זה תנאי להם

וכן  תנאי. מועיל אין שחרב קודם יישובו בזמן אבל מגונה, שאינו

בתי  אבל לארץ, שבחוץ כנסיות לבתי אלא זה תנאי מועיל אין

כלל  תנאי להם מועיל אין ישראל שבארץ החילוק .כנסיות ובטעם

מועיל  לארץ שבחוץ כנסיות שבתי לז) (ס"ק ברורה במשנה כתב

הגואל  בביאת שהרי עולמית קדושתם שאין משום תנאי להם

שעדיין  אף כשנחרבו התנאי להם שמועיל והטעם קדושתם. תפקע

התנאי  שגדר לג) סי' (ח"ט הלוי שבט בשו"ת כתב הגואל בא לא

ישראל  יישוב בו שיהיה לזמן אלא קדוש הכנסת בית שאין הוא

בו  שאין כיון חרב כשהוא או הגואל בבוא ולכן בו, ויתפללו

קדושתו  פוקעת על .יישוב כתב בישובו) אבל (ד"ה הלכה בביאור

בהם  כשעשו כנסיות בבתי להשתמש להתיר הראשונים, דברי פי

(ד"ה  כתב וכן הדחק. בשעת דווקא אך יישובם, בזמן גם תנאי

ישראל  שבארץ כנסיות בבתי גם שימוש להתיר בבתי) אבל

הלוי  ובשבט מה) סי' (ח"א משה באגרות וכתבו תנאי. על כשנבנו

בבתי  ולשתות לאכול בזמננו נוהגים זה סמך שעל כט) סי' (ח"ט

כתב  אך וקידושים. שמחות בהם ולערוך מצוה, בסעודות כנסיות

זה היתר מועיל שאין הלוי וכשאין בשבט מצוה בסעודות אלא

אסור. רשות של סעודות אבל דחוק, אלא אחר מקום כדי להם
לבנותם. וישתדלו רוחם ותיעור העם אותם במשנה שיראו וכתב

במקום  הכנסת בית את סתרו אם זה שלפי סק"ל) קנא (סי' ברורה

במקום  לבנות עוד בדעתם ואין אחר, במקום אותו ובנו זה

כיון  שם, ולהניחם העשבים את לתלוש צריכים אין הראשון,

יבואו  שלא המקום סביב גדר יעשו אלא אחר, במקום בנו שכבר

ימכרוהו. למכרו שאפשר במקום הוא ואם בו, לזלזל

יב  בבית :הלכה כן שכמו סק"ג) קנב (סי' ברורה המשנה כתב

אין  במקומו, אחר לשכור ורוצים לזמן, להם מושכר שהיה הכנסת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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לבנותו  מנת ּבֹונין על אבל אחר. בית ּבמקֹום לבנות יכולים - ְֲִֵַָָ
במקום  סֹותריןהכנסת ּכ ואחר כבר זהאת אחר, שבנו לאחר - ְְִֵֶַַַָ

שאם  הוא, בזה והטעם הראשון. את לסתור מותר אחר, הכנסת בית

לחשוש יש אחר, שיבנו קודם הכנסת בית את יארע יסתרו ֱֶֶַָׁשּמא
אנס הסתירה להן יבנּולאחר בית ולא בלא ויישארו מחדש, אותו ְְִֶֶָֹֹ

לסתור אין כן וכמו מּמּנּוהכנסת. אחד ּכתל בית אפּלּו מכותלי - ֲִִֶֶֶָֹ
אלא  כותל ּבֹונההכנסת, ו תחילה הּיׁשן, ּבצד ּכרק חדׁש אחר ְְֶַַַַָָָָָ

הכותל סֹותר הּיׁשן.את ֵַָָ
.‚È אמּורים ּדברים קודם ּבּמה הכנסת בית לסתור שאסור ְֲִִֶַָ

אחר  בזמן שבונים דווקא חרבּו, אם אבל יסֹודֹותיו, חרבּו ְְְֲִֶָָָָֹׁשּלא
ליפול,יסֹודֹותיו עומד שהוא חשש ויש הכנסת בית ׁשּנטּושל אֹו ְֶָָ

ישרים ּכתליו אינם הם - מּידועומדים אֹותֹו סֹותרין -לנּפל, ְְְִִִָָָֹ
סכנה, מחשש מיד לסתרו לבנֹותֹוחייבים מחדש ּומתחילין ְְִִִַ

גם ּבמהרה, לבנותו להזדרז ו ויש ׁשּמאגם ּבּיֹום לא ּבּלילה, אם ְְְִֵֶַַַָָָ
עכשיו  בו ה ּתדחקיזדרזו הזמן ׁשעהלהם יעבור חרב.- ויּׁשאר ְְִִֵֵַָָָָ

.„È הּכנסת ּבית לעׂשֹות הּמדרׁשמּתר בית ּבית לקחת מותר - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
מדרש  לבית ולהפכו לתפילה, מיוחד מקום שהוא מקום כנסת שהוא

תורה. ללימוד רק אֹותֹוהמיוחד עֹוׂשין אין הּמדרׁש ּבית ְֲִִֵֵַָָאבל
הּכנסת לתפילה,ּבית רק מיוחד שיהיה ולהפכו לשנותו אסור - ְֵֶֶַ

הּכנסת,מפני  ּבית קדּׁשת על יתרה הּמדרׁש ּבית ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻׁשּקדּׁשת
מֹורידין ולא ּבּקדׁש להעלותו ּומעלין מותר קדוש דבר שכל - ְֲִִִֶַַֹֹ

ממנו. פחותה לקדושה להורידו ואסור ממנו, יתירה ּבני לקדושה ְְֵֵוכן
הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו שקיבלו העיר הכסף את להוריד להם אסור ְְִֵֶֶֶַָָ

ולכן  קדושתו, מדרגת המכירה ּתבה תמורת ּבדמיו לּקח להן ְִֵֵֶַָָָָיׁש
בשעת  התורה ספר את מניחים גבה שעל תיבה בכסף לקנות עליהם -

אם  וכן הכנסת. בית מקדושת גדולה וקדושתה ּתבה הקריאה, ְֵָָמכרּו
מטּפחֹות ּבדמיה לּקח להן התורה,יׁש ספר את בהן שעוטפים ְְִִֵֶֶַָָָָ

ל  ּתיק את אֹו בתוכו גדולה ּתֹורה,ה ספרהניח קדושתם שדרגת ְִֵֶָ
אם  וכן ּתיקיותר. אֹו מטּפחת תורה מכרּו ספר לֹוקחין של ְְְִִִַַָ

חּמׁשין גדולה ּבדמיו קדושתם שדרגת לבדו, חומש כל שנכתבים - ְִָָָֻ
לֹוקחיןיותר, חּמׁשין ּתֹורהבדמיהםמכרּו שקדושתו ספר ְְִִֵֶָָָֻ

מכולם. ּבדמיו גדולה לֹוקחין אין ּתֹורה ספר מכרּו אם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָאבל
אחר, ּתֹורה ספר מקום אּלא מכל שווה, שניהם שדרגת פי על ואף ֵֵֶֶַָָ

ׁשםכיון  שה ׁשאין ספר שלו קדּׁשהדבר מּקדּׁשת למעלה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
שווה.ּתֹורה, שדרגתו אף תורה ספר שיקנו בכך ּבמֹותריהן די וכן ְְְֵֵֶָ

אלא  יקנו לא אחר, דבר שקנו לאחר בידם שנשארו הדמים במותר -

יותר  גדולה שקדושתו .דבר
.ÂËמעֹות העם מן ּגבּו אם הּמדרׁשכדי וכן ּבית לבנֹות ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

אֹו הּכנסת, ּבית כדי אֹו מעות מטּפחת שגבו אֹו ּתבה לקנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
תורה,ותיק לקנות אֹולספר ּוכדי ּתֹורה, הגביה ספר רצּולאחר ְִֵֶָָ

ׁשּגבּו ּכל אחרת,לׁשּנֹות למטרה שגבו המעות בכל להשתמש - ְֶַָָ
אֹותֹו מׁשּנין אחר,אין דבר בהם לקנות במעות להשתמש אין - ְִֵַ

בדרגה אּלא עליה למעות שתהיה לקדּׁשה באופן קּלה מּקדּׁשה ְְִִֶַָָָָֻֻ
מּמּנה, מהדבר חמּורה יתירה שקדושתו דבר בהם לקנות ויכולים ֲִֶָָ

המעות. את גבו אםשעבורו לעׂשֹותֹוכבר אבל ּׁשּגבּו מה עׂשּו ֲֲִֶַַָָָ
המעות, את גבו שעבורו הדבר את במעות שקנו -והֹותירּו- ְִ

הקניה, לאחר דמים להם מה את מׁשּניןשנותרו לכל הּמֹותר ְְִַַַָָ
קלה.ּׁשּירצּו לקדושה חמורה מקדושה להורידם ּכלי ומותר וכל ְְְִֵֶָ

הּכנסת התורה,ּבית קריאת בשעת עליה שעומדים הבימה כגון ְֵֶֶַ
כקדושת  קדושתם הּכנסת.דרגת הארֹון ה ּכבית ׁשעל ּפרכת ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּספרים, ּבֹו שבתוכו ׁשּמּניחין הקודש ארון שלפני הפרוכת - ְִִִֶַַָ
קדושתה  דרגת התורה, ספרי ה ּכמונחים שעוטפים מטּפחֹותקדושת ְְִִ

את  התורה.הּספריםבהן ספרי עליהן - התנּו שיוכלו ואם - ְְְֲִִִֵֶַָ
חול, של תשמיש גם בהם הּתנאילהשתמש ּכפי הן ומותר הרי ְְֲִֵֵַַ

לגמרי  לחולין להוציאם לא אבל שהתנו, כפי בהם .להשתמש
.ÊË,הּכנסת ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים ּדברים [באופן ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

ולהלן], לעיל שנתבאר וכמו מקדושתו, אותו מורידין ְֵּבבית שאין
ּכפרים ׁשל הכפר,שאין הּכנסת אנשי אלא בו ׁשּלא מתפללים ְְִֶֶֶֶַָֹ

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

dkld ipipt

תחתיו  אחר שישכרו עד הראשון מהמקום עצמם את לסלק .להם

שרוצים  שבאופן מצדד דינא) ד"ה קנב (סי' הלכה בביאור

לסתור  להם מותר אחר בענין אפשר ואי הכנסת, בית את להרחיב

מותר  כן שכמו עה) סי' (או"ח צבי הר בשו"ת וכתב הכותל, את

בית  לצורך כשהוא פתחים, או חלונות בניית לשם בכותל לסתור

לסתור .הכנסת  שאסור כשם יא) ס"ק קנב (סי' ברורה במשנה כתב

הכנסת, שבבית הקודש כלי את גם לסתור אין כך הכנסת , בית את

השולחנות  החזן, עמוד הבימה, הקודש, ארון את לסתור אין ולכן

וכדו'. והספסלים

יד  תורה :הלכה אסרה שלא ט) סעי' לד (סי' הרב בשו"ע כתב

ובדק  מזבח בקודשי רק קלה לקדושה חמורה מקדושה הורדה

משום  בהן שאין הקדושות בשאר אבל בהם, שמועלים הבית

סופרים  מדברי אלא האיסור אין (סי'.מעילה הלכה בביאור כתב

בית  למכור ההיתר שאין שמסתבר ימכרו) לא ד"ה סי''ג קנג

להם  יש כאשר אלא בקדושה, דמיו את להעלות מנת על הכנסת

אחר, הכנסת אסור,בית בעיר אחר הכנסת בית להם אין אבל 

מקדש  מקם להם שיהיה כדי הכנסת בית בניית על כופים שהרי

לקנות  בשביל הכנסת בית את לבטל ואין בו , להתפלל מעט

וכדו'תיבה. הכנסת בית מכירת אודות כתב ס"ד) קנג (סי' בשו"ע

[ולשיטתם  אוסרים שיש בקדושתו, לו השווה דבר לקנות כדי

לקנות  הותר תורה בספר ורק בדרגה, הדמים לעלות דווקא צריך

(סק''ט)], ברורה משנה ממנו. למעלה קדושה שאין כיון אחר ספר

קדושתם. מדרגת הדמים את מוריד שאינו כיון מתירים ויש

אם  בדיעבד אלא מחלוקתם שאין כתב יא) (ס"ק ברורה ובמשנה

השווה  דבר לקנות בכדי למכור אין ודאי לכתחילה אבל מכר,

בקדושתו.

טו  והותירומשניןהמותר :הלכה לעשותו שגבו אבלאםעשומה
שירצו. מה שההיתר לכל יד) ס"ק קנג (סי' ברורה במשנה וכתב

אלא  כלל, קדושה בו שאין לדבר אפילו הוא במותר להשתמש

את  במעות כבר שעשו מכיון כי בזה והטעם ציבור, צרכי שהוא

לצרכי  אפילו במותר להשתמש מותר העיר, אנשי שרצו מה

כא). סעי' (פ"ט ומשפט צדקה בספר בזה עוד וראה הרשות.



קמג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לכן  ותפילה, לתורה רק הכנסת מעט לבית ויקרא יאמר יּכנס - ְְְִִֵַָָ

מהתורה, ׁשמּועהפסוק יאמר משנה,-אֹו או הלכה דבר כגון ְַָֹ

יקרא ּכ חפצֹול ואחר ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי -חברֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

עצמו  יֹודעלצורך אינֹו ואם לקרוא ּבלבד. או הלכה דבר לומר ְְִִֵֵַַ

הּתינֹוקֹותפסוק, מן לאחד שם יאמר ליהיושבים את 'קרא ְְִִִֶַַָָֹ

יׁשההבתורה ּפסּוקה  אֹו ּבֹו', קֹורא יתעכבׁשאּתה מעט - ְְִֵֶֶַַָָ

יצא, ּכ ואחר הּכנסת לקרוא ּבבית לו מותר זה באופן וגם ְְְֵֵֵֶֶַַַָ

מפני  ׁשםלחברו הכנסת ׁשהיׁשיבה בבית השהייה כלומר, - ְִֶַָָ

היא מצוה מצוה מעסקי לו נחשבת ה)ׁשּנאמר- פד, (תהילים ְְֱִִִֵֵֶֶַָ

.'בית יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶַ'אׁשרי

.Èׁשּנכנס בשביל מי הכנסת תורה לקרֹותלבית ללמוד אֹו- ְְִִִֶָ

זהונכנס להתּפּלל,בשביל  הכנסת,ּבפתח בית לֹושל מּתר ְְְִֵֶֶַַָֻ

ׁשּכנגּדֹו ּבּפתח אפילו לצאת הכנסת, בית של השני פתחו - ְְֵֶֶֶַַָ

היא  עכשיו לקרבשמטרתו לעצמו ּכדי לקצר ּומּתר - .הּדר את ְְֵֵֶֶֶַָָֻ

ּבמּקלֹו הּכנסת לבית להּכנס שבידו,לאדם המקל עם - ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

לחלצם,ּובמנעלֹו צריך ואינו רגליו על כשנעליו -ּובאפנּדתֹו- ְְְֲִַָָֻ

לצאת  נוהגים ואין הזיעה, בו שתיספג כדי לגוף צמוד שלובשים בגד

עליון. בגד בלא הוצרך]צרךואם בו רֹוקק[- לו לרֹוק, מותר - ְִֵַָָ

הּכנסת.לרוק  ְְֵֶֶַּבבית

.‡È הן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

מהם,עֹומדין פוקעת אינה קדושתם לא)ׁשּנאמר- כו, (ויקרא ְֱִֶֶַ

מקּדׁשיכם', את כנסיות 'והׁשּמֹותי שבתי מכאן לדרוש אף ויש ְְֲִִִֵֶֶַַ

ׁש ּפי ו על ׁשֹוממיןחרבו עדיין הן 'והשימותי', הכתוב שאמר כמו ִִֵֵֶַ

עֹומדין הן 'מקדשיכם'.ּבקדּׁשתן הכתוב שקראם ּכׁשם לכן ו כמו ְְְְִִֵֵָָֻ

ּבהן ּבהןכבוד ׁשּנֹוהגין נֹוהגין ּכ ּבחרּבנן,כבוד ּביּׁשּובן, ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֻ

וֿח], [הלכות לעיל האמורים הדינים כל את בהם לנהוג יש ולפיכך

מּכּבּוד  הקרקע,חּוץ טאטוא להשכיב ורּבּוץ - בכדי מים שפיכת - ְִִִ

לארץ, האבק מרּבצין את ואין אֹותם מכּבדין חיוב ׁשאין אין - ְְְְְִִֵֵֶַַָ

חורבנם. בשעת בהם הנקיון על ּתֹולׁשין לשמור עׂשבים, ּבהן ְֲִִֶָָָעלּו

אותם,אֹותם לתלוש מותר ּבמקֹומן- אֹותן  לוקחים ּומּניחין ואין ְִִִַָָָ

משם, העםאותם אֹותם ׁשּיראּו של ּכדי חורבנו על בכך ויצטערו ְְִֵֶָָָ

הכנסת, רּוחםבית יתעוררו ותעֹור  לבנֹותן - .מחדש ויׁשּתּדלּו ְְְְְִִֵַָָ

.·Èסֹותרין לבנֹותאת אין ּכדי הּכנסת הכנסת ּבית אחר בית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַ

מקום,ּבמקֹומֹו אותו על קורות אֹו- או אבנים ממנו ליטול כדי ְִ
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שמונה  הילוך כדי הוא ששיעורו יג) (ס"ק ברורה במשנה וכתב
טפחים.

י  לבית :הלכה להיכנס אוסרים שיש כתב ס"ו) קנא (סי בשו"ע
כב) (ס"ק ברורה ובמשנה מגולה. בראש או ארוך בסכין הכנסת
לתפילה  מיוחד מקום הוא הכנסת שבית בזה הטעם מבאר
שדווקא  עוד, והביא ימים. מקצר והסכין אדם, של ימיו שמאריכה

להחמיר  אין מכוסה הוא אם אבל אסור מגולה הוא וכתב .אם
להכניס  אין כן שכמו נט) אות מה סי' (ח"ב, לציון אור בשו"ת
אפשרות  אין כן אם אלא זה, מטעם הכנסת לבית נשק כלי
וכן  ניכר. שאינו באופן שיכסהו או שמירה, בלא בחוץ להשאירו
שיש  חירום בשעת להתיר יח) סי' (ח"י אליעזר ציץ בשו"ת כתב
מכוסה  שיהיה ישתדל אך הזמן, כל אליו צמוד שיהיה צורך

בטליתו  או אודות .בבגדיו דן טו) ס"ק קנא (סי' הציון בשער
בבית  שגם מרקיקה, ונזהרים בביתם המקפידים העשירים אותם
יז) אות (שם תשובות בפסקי וכתב לרוק. להם אסור יהיה הכנסת

לרוק שלא מקפידים וכולם מרוצפת שהקרקע בביתם,שבזמננו
התיר  סי"ד) (פי"ב ומשפט צדקה ובספר הכנסת. בבית לרוק אסור

ברגלו  הרוק משפשף קודם .אם בתפילה לרוק שנוהגים מה ולענין
עכו"ם  של הגילולים לביזיון שהוא יודעים הכל כורעים', 'ואנחנו
קעט  סי' (יו"ד ט"ז [עיין כך אחר שמזכיר שמים כבוד והוא

הכנסת. בית ביזיון משום בכך ואין סק"ה)],

יא  דברי :הלכה את הביא כד) סי' (ח"ב יהושע דבר בשו"ת
הוא  שחרבו כנסיות לבתי הקדושה שדין ס"ה) (ח"ג התשב"ץ
פוקעת  והחריבום הגויים חללום אם אבל מאליהן, כשחרבו דווקא
ובשאר  באירופה כנסיות בתי לגבי כתב זה ומטעם קדושתם,
מי  עבור אין וגם לבנותם, אפשר ואי הגויים שהחריבום מקומות
חיוב  שאין המקומות, באותם יהודים נשארו שלא משום לבנות
את  החזירו השלטונות ואם המקום, קדושת על לשמור להשתדל
המקום  את להשכיר או למכור להם מותר הקהילה לרשות המקום

קדושה  בהם שאין שאם .כיון יא), סעי' קנא (סי' בשו"ע כתב

מועיל  בו, להשתמש שיוכלו הכנסת בית את שבנו בשעת התנו

תשמיש  חורבנו לאחר בו להשתמש להם ומותר זה תנאי להם

וכן  תנאי. מועיל אין שחרב קודם יישובו בזמן אבל מגונה, שאינו

בתי  אבל לארץ, שבחוץ כנסיות לבתי אלא זה תנאי מועיל אין

כלל  תנאי להם מועיל אין ישראל שבארץ החילוק .כנסיות ובטעם

מועיל  לארץ שבחוץ כנסיות שבתי לז) (ס"ק ברורה במשנה כתב

הגואל  בביאת שהרי עולמית קדושתם שאין משום תנאי להם

שעדיין  אף כשנחרבו התנאי להם שמועיל והטעם קדושתם. תפקע

התנאי  שגדר לג) סי' (ח"ט הלוי שבט בשו"ת כתב הגואל בא לא

ישראל  יישוב בו שיהיה לזמן אלא קדוש הכנסת בית שאין הוא

בו  שאין כיון חרב כשהוא או הגואל בבוא ולכן בו, ויתפללו

קדושתו  פוקעת על .יישוב כתב בישובו) אבל (ד"ה הלכה בביאור

בהם  כשעשו כנסיות בבתי להשתמש להתיר הראשונים, דברי פי

(ד"ה  כתב וכן הדחק. בשעת דווקא אך יישובם, בזמן גם תנאי

ישראל  שבארץ כנסיות בבתי גם שימוש להתיר בבתי) אבל

הלוי  ובשבט מה) סי' (ח"א משה באגרות וכתבו תנאי. על כשנבנו

בבתי  ולשתות לאכול בזמננו נוהגים זה סמך שעל כט) סי' (ח"ט

כתב  אך וקידושים. שמחות בהם ולערוך מצוה, בסעודות כנסיות

זה היתר מועיל שאין הלוי וכשאין בשבט מצוה בסעודות אלא

אסור. רשות של סעודות אבל דחוק, אלא אחר מקום כדי להם
לבנותם. וישתדלו רוחם ותיעור העם אותם במשנה שיראו וכתב

במקום  הכנסת בית את סתרו אם זה שלפי סק"ל) קנא (סי' ברורה

במקום  לבנות עוד בדעתם ואין אחר, במקום אותו ובנו זה

כיון  שם, ולהניחם העשבים את לתלוש צריכים אין הראשון,

יבואו  שלא המקום סביב גדר יעשו אלא אחר, במקום בנו שכבר

ימכרוהו. למכרו שאפשר במקום הוא ואם בו, לזלזל

יב  בבית :הלכה כן שכמו סק"ג) קנב (סי' ברורה המשנה כתב

אין  במקומו, אחר לשכור ורוצים לזמן, להם מושכר שהיה הכנסת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לבנותו  מנת ּבֹונין על אבל אחר. בית ּבמקֹום לבנות יכולים - ְֲִֵַָָ
במקום  סֹותריןהכנסת ּכ ואחר כבר זהאת אחר, שבנו לאחר - ְְִֵֶַַַָ

שאם  הוא, בזה והטעם הראשון. את לסתור מותר אחר, הכנסת בית

לחשוש יש אחר, שיבנו קודם הכנסת בית את יארע יסתרו ֱֶֶַָׁשּמא
אנס הסתירה להן יבנּולאחר בית ולא בלא ויישארו מחדש, אותו ְְִֶֶָֹֹ

לסתור אין כן וכמו מּמּנּוהכנסת. אחד ּכתל בית אפּלּו מכותלי - ֲִִֶֶֶָֹ
אלא  כותל ּבֹונההכנסת, ו תחילה הּיׁשן, ּבצד ּכרק חדׁש אחר ְְֶַַַַָָָָָ

הכותל סֹותר הּיׁשן.את ֵַָָ
.‚È אמּורים ּדברים קודם ּבּמה הכנסת בית לסתור שאסור ְֲִִֶַָ

אחר  בזמן שבונים דווקא חרבּו, אם אבל יסֹודֹותיו, חרבּו ְְְֲִֶָָָָֹׁשּלא
ליפול,יסֹודֹותיו עומד שהוא חשש ויש הכנסת בית ׁשּנטּושל אֹו ְֶָָ

ישרים ּכתליו אינם הם - מּידועומדים אֹותֹו סֹותרין -לנּפל, ְְְִִִָָָֹ
סכנה, מחשש מיד לסתרו לבנֹותֹוחייבים מחדש ּומתחילין ְְִִִַ

גם ּבמהרה, לבנותו להזדרז ו ויש ׁשּמאגם ּבּיֹום לא ּבּלילה, אם ְְְִֵֶַַַָָָ
עכשיו  בו ה ּתדחקיזדרזו הזמן ׁשעהלהם יעבור חרב.- ויּׁשאר ְְִִֵֵַָָָָ

.„È הּכנסת ּבית לעׂשֹות הּמדרׁשמּתר בית ּבית לקחת מותר - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
מדרש  לבית ולהפכו לתפילה, מיוחד מקום שהוא מקום כנסת שהוא

תורה. ללימוד רק אֹותֹוהמיוחד עֹוׂשין אין הּמדרׁש ּבית ְֲִִֵֵַָָאבל
הּכנסת לתפילה,ּבית רק מיוחד שיהיה ולהפכו לשנותו אסור - ְֵֶֶַ

הּכנסת,מפני  ּבית קדּׁשת על יתרה הּמדרׁש ּבית ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻׁשּקדּׁשת
מֹורידין ולא ּבּקדׁש להעלותו ּומעלין מותר קדוש דבר שכל - ְֲִִִֶַַֹֹ

ממנו. פחותה לקדושה להורידו ואסור ממנו, יתירה ּבני לקדושה ְְֵֵוכן
הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו שקיבלו העיר הכסף את להוריד להם אסור ְְִֵֶֶֶַָָ

ולכן  קדושתו, מדרגת המכירה ּתבה תמורת ּבדמיו לּקח להן ְִֵֵֶַָָָָיׁש
בשעת  התורה ספר את מניחים גבה שעל תיבה בכסף לקנות עליהם -

אם  וכן הכנסת. בית מקדושת גדולה וקדושתה ּתבה הקריאה, ְֵָָמכרּו
מטּפחֹות ּבדמיה לּקח להן התורה,יׁש ספר את בהן שעוטפים ְְִִֵֶֶַָָָָ

ל  ּתיק את אֹו בתוכו גדולה ּתֹורה,ה ספרהניח קדושתם שדרגת ְִֵֶָ
אם  וכן ּתיקיותר. אֹו מטּפחת תורה מכרּו ספר לֹוקחין של ְְְִִִַַָ

חּמׁשין גדולה ּבדמיו קדושתם שדרגת לבדו, חומש כל שנכתבים - ְִָָָֻ
לֹוקחיןיותר, חּמׁשין ּתֹורהבדמיהםמכרּו שקדושתו ספר ְְִִֵֶָָָֻ

מכולם. ּבדמיו גדולה לֹוקחין אין ּתֹורה ספר מכרּו אם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָאבל
אחר, ּתֹורה ספר מקום אּלא מכל שווה, שניהם שדרגת פי על ואף ֵֵֶֶַָָ

ׁשםכיון  שה ׁשאין ספר שלו קדּׁשהדבר מּקדּׁשת למעלה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
שווה.ּתֹורה, שדרגתו אף תורה ספר שיקנו בכך ּבמֹותריהן די וכן ְְְֵֵֶָ

אלא  יקנו לא אחר, דבר שקנו לאחר בידם שנשארו הדמים במותר -

יותר  גדולה שקדושתו .דבר
.ÂËמעֹות העם מן ּגבּו אם הּמדרׁשכדי וכן ּבית לבנֹות ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

אֹו הּכנסת, ּבית כדי אֹו מעות מטּפחת שגבו אֹו ּתבה לקנֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
תורה,ותיק לקנות אֹולספר ּוכדי ּתֹורה, הגביה ספר רצּולאחר ְִֵֶָָ

ׁשּגבּו ּכל אחרת,לׁשּנֹות למטרה שגבו המעות בכל להשתמש - ְֶַָָ
אֹותֹו מׁשּנין אחר,אין דבר בהם לקנות במעות להשתמש אין - ְִֵַ

בדרגה אּלא עליה למעות שתהיה לקדּׁשה באופן קּלה מּקדּׁשה ְְִִֶַָָָָֻֻ
מּמּנה, מהדבר חמּורה יתירה שקדושתו דבר בהם לקנות ויכולים ֲִֶָָ

המעות. את גבו אםשעבורו לעׂשֹותֹוכבר אבל ּׁשּגבּו מה עׂשּו ֲֲִֶַַָָָ
המעות, את גבו שעבורו הדבר את במעות שקנו -והֹותירּו- ְִ

הקניה, לאחר דמים להם מה את מׁשּניןשנותרו לכל הּמֹותר ְְִַַַָָ
קלה.ּׁשּירצּו לקדושה חמורה מקדושה להורידם ּכלי ומותר וכל ְְְִֵֶָ

הּכנסת התורה,ּבית קריאת בשעת עליה שעומדים הבימה כגון ְֵֶֶַ
כקדושת  קדושתם הּכנסת.דרגת הארֹון ה ּכבית ׁשעל ּפרכת ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּספרים, ּבֹו שבתוכו ׁשּמּניחין הקודש ארון שלפני הפרוכת - ְִִִֶַַָ
קדושתה  דרגת התורה, ספרי ה ּכמונחים שעוטפים מטּפחֹותקדושת ְְִִ

את  התורה.הּספריםבהן ספרי עליהן - התנּו שיוכלו ואם - ְְְֲִִִֵֶַָ
חול, של תשמיש גם בהם הּתנאילהשתמש ּכפי הן ומותר הרי ְְֲִֵֵַַ

לגמרי  לחולין להוציאם לא אבל שהתנו, כפי בהם .להשתמש
.ÊË,הּכנסת ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים ּדברים [באופן ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

ולהלן], לעיל שנתבאר וכמו מקדושתו, אותו מורידין ְֵּבבית שאין
ּכפרים ׁשל הכפר,שאין הּכנסת אנשי אלא בו ׁשּלא מתפללים ְְִֶֶֶֶַָֹ
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תחתיו  אחר שישכרו עד הראשון מהמקום עצמם את לסלק .להם

שרוצים  שבאופן מצדד דינא) ד"ה קנב (סי' הלכה בביאור

לסתור  להם מותר אחר בענין אפשר ואי הכנסת, בית את להרחיב

מותר  כן שכמו עה) סי' (או"ח צבי הר בשו"ת וכתב הכותל, את

בית  לצורך כשהוא פתחים, או חלונות בניית לשם בכותל לסתור

לסתור .הכנסת  שאסור כשם יא) ס"ק קנב (סי' ברורה במשנה כתב

הכנסת, שבבית הקודש כלי את גם לסתור אין כך הכנסת , בית את

השולחנות  החזן, עמוד הבימה, הקודש, ארון את לסתור אין ולכן

וכדו'. והספסלים

יד  תורה :הלכה אסרה שלא ט) סעי' לד (סי' הרב בשו"ע כתב

ובדק  מזבח בקודשי רק קלה לקדושה חמורה מקדושה הורדה

משום  בהן שאין הקדושות בשאר אבל בהם, שמועלים הבית

סופרים  מדברי אלא האיסור אין (סי'.מעילה הלכה בביאור כתב

בית  למכור ההיתר שאין שמסתבר ימכרו) לא ד"ה סי''ג קנג

להם  יש כאשר אלא בקדושה, דמיו את להעלות מנת על הכנסת

אחר, הכנסת אסור,בית בעיר אחר הכנסת בית להם אין אבל 

מקדש  מקם להם שיהיה כדי הכנסת בית בניית על כופים שהרי

לקנות  בשביל הכנסת בית את לבטל ואין בו , להתפלל מעט

וכדו'תיבה. הכנסת בית מכירת אודות כתב ס"ד) קנג (סי' בשו"ע

[ולשיטתם  אוסרים שיש בקדושתו, לו השווה דבר לקנות כדי

לקנות  הותר תורה בספר ורק בדרגה, הדמים לעלות דווקא צריך

(סק''ט)], ברורה משנה ממנו. למעלה קדושה שאין כיון אחר ספר

קדושתם. מדרגת הדמים את מוריד שאינו כיון מתירים ויש

אם  בדיעבד אלא מחלוקתם שאין כתב יא) (ס"ק ברורה ובמשנה

השווה  דבר לקנות בכדי למכור אין ודאי לכתחילה אבל מכר,

בקדושתו.

טו  והותירומשניןהמותר :הלכה לעשותו שגבו אבלאםעשומה
שירצו. מה שההיתר לכל יד) ס"ק קנג (סי' ברורה במשנה וכתב

אלא  כלל, קדושה בו שאין לדבר אפילו הוא במותר להשתמש

את  במעות כבר שעשו מכיון כי בזה והטעם ציבור, צרכי שהוא

לצרכי  אפילו במותר להשתמש מותר העיר, אנשי שרצו מה

כא). סעי' (פ"ט ומשפט צדקה בספר בזה עוד וראה הרשות.
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לבּדם  הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותּה אותו עׂשּו בנו שלא - ְְְֵֶַַַַַָָָָָ

כדי  לבדם, הכפר בני את שישמש מנת על להם אלא ְִֶֶֶָׁשּתהיה

היא, ּבּה נאמר להתּפּלל כזה הכנסת ּכּלם ובבית רצּו ׁשאם ְְִִִֵֶַָָָֻ

מֹוכרין וכשרוצים למכרּה הכפר לבני רק שייך הכנסת שבית כיון - ְְְִָָ

למכרו. יכולים ּכרּכיןכולם ׁשל הּכנסת ּבית בני אבל שמלבד ְְֲִֵֶֶֶַַָ

ושבים  העוברים אנשים שאר גם פעמים הרבה בו מתפללים העיר

ו  עליהם, גם חשבו כשנבנה ודאי ולכן ּכל במקום, ּדעת ועל ְִַַַָהֹואיל

נעׂשה  העֹולם מנת אנׁשי על היתה בנייתו ומחשבת בניינו, בשעת ְֲֵַַָָָ

ּכל ּבֹו ויתּפּלל מישראל ׁשּיבֹוא הּמדינה,אדם אל אם הּבא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

זה נעׂשהכן, כנסת יׂשראל,בית ּכל מחשבתם ׁשל היתה כך שהרי ְֲִֵֶַָָָ

בבעלותו, שותפים ישראל שכל ונמצא הבניה, אין לכן ו בשעת ְֵ

לעֹולם אֹותֹו אינו מֹוכרין שהרי למכרו יכולים אינם הכרך בני - ְְִָ

בלבד  .בבעלותם

.ÊÈ הּכפר למּכרּבני ׁשּלהןאת ׁשרצּו הּכנסת [ויכולים ּבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

היא מכירתם ומטרת לעיל], כמבואר למכור ְִלבנֹות כדי אֹוהם

המכירה ּבּדמים תמורת אֹושיקבלו אחר, הּכנסת כדי ּבית ְִֵֵֶֶַַַָ

ּבּדמים אֹואלו לקנֹות הדמים ּתֹורה,ספר ּתבה, יעלו ובכך - ְִִֵַָָָ

קדושתם, הּלֹוקח מדרגת על להתנֹות תנאי צריכין עמו לעשות - ְְְִִֵַַַַ

לא אֹותֹו יעׂשה בו,מרחץבית ׁשּלא ולהזיע ולא לרחוץ ְְֲֶֶֶַָֹֹֹ

ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ו את ּברסקי, יעשה העֹורֹות. לא כן ְְְְְְִִֶַַָָֻ

הּטבילהאותו ּבית מקוה,לא הּמים- ּבית בגדים,ולא בו לכבס ְְִִֵֵַַַָֹֹ

וגנאי. זלזול בהם יש אלו ששימושים ׁשבעה מפני התנּו ְְְִִִָואם

העיר  טובים]טֹובי מעשים ואנשי תורה אנשי חכמים, תלמידי -] ִֵָ

מכירה ּבׁשעת העיר אנׁשי נעשתה ּבמעמד שהמכירה כלומר - ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

העיר  טובי שבעה והתנו דעתם, ועל העיר אנשי הּלֹוקח בפני ְֵֵֶַַׁשּיהא

אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות אלו מּתר תשמישים גם להשתמש שיוכל - ֲֵַָָֻ

גנאי, כרצונו.מּתר של הכנסת בבית לעשות ללוקח ָֻ

.ÁÈ העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

עליהם,על קדושתו ונתחללה הכנסת, בית תמורת שקיבלו הדמים ַ

אלא הדמים, בכל הקדושה תחול שלא הּדמים והתנו ִַַָמֹותר

וכדומה  תיבה בהם שיקנו לאחר אּלּושיישארו הרי חּלין, ְֲִִֵֵֶֻׁשּיהיּו

הקניה] לאחר שנותרו בית חּלין,[הדמים קדושת בהם נתפסה ולא ִֻ

הּדמיםהכנסת. הכנסת,ּוכׁשּלֹוקחין בית תמורת ּובֹונין שקיבלו ְְִִִֶַָ
מטּפחת  אֹו ּתבה מהן ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת  ּבית ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהם

ּתֹורה, ספר אֹו חּמׁשין ספרי אֹו לעילותיק (הלכה וכמבואר ְְִִִֵֵֶָָֻ

הקניההּׁשאר,יד) לאחר שיישאר הדמים מותר ּכמֹו- חּלין יהיה ְְְִִֶַָֻ

העיר,ׁשהתנּו טובי ּׁשּירצּו.שבעה מה ּבֹו ויעׂשּו ְְְֲִִֶֶַַ

.ËÈ אדם רּבם, אֹו העיר אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן

צרכיהם,אחד בכל ויעסוק הציבור עסקי על אחראי מה שיהיה ּכל ֶַָָ

עׂשּוי הכנסת,ּׁשעׂשה בית את למכור הוא ונֹותן ויכול ּומֹוכר ְֵֵֶָָָ

הואלבּדֹו עושה אלא העיר, טובי שבעה את צריך מה ואינו ּכפי ְְִַַ

ּׁשּיראהבעיניו,ּׁשּיראה מה ּכפי להתנות.ויתנה  בעיניו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַ
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טז  שהסכימו :הלכה כה) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

לבית  נכנסים והם בו, ושבים עוברים שרבים במקום האחרונים

כפרים, של הכנסת בית נקרא קבע, בדרך ולא עראי בדרך הכנסת

קבע, דרך בו ומשתהים העולם מבני רבים אליו שבאים מקום ורק

[כגון  העולם אנשי דעת על שנבנה כרכים של הכנסת בית נקרא

הזמן  ובאותו לסחורה בתדירות בו מתקבצים שהסוחרים מקום

בו  שמתקבצים הכנסת בית או הזה, הכנסת בבית עצמם קובעים

בית  לענין (שם) בדבריו עוד וראה בו]. שנמצא החכם בשביל רבים

לעצמם. האומנויות בעלי שעושים שבכרך, כנסת

יז  שארבעה :הלכה נה), ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

כיון  הכסא, ובית טבילה בית בורסקי, מרחץ, אלו, תשמישים

הכנסת, בית בו שהיה במקום לעשותם אסור מאוד מגונים שהם

לזרוע  אסור כן וכמו תל. רק במקום ונשאר הבנין נפל אם אפילו

למקו  גנאי הוא זה שגם משום אגרות במקום בשו"ת כתב עוד ם.

תיפלה  בית לצורך למכרו אין כן שכמו מה) סי' ח"ב (או"ח משה

גנאי  זה והרי ביזיון, של תשמיש הדבר חשוב שכן נכרים, של

אלו  דברים מארבעה גדול העיר .יותר טובי שבעה התנו ואם
העיר. אנשי נח)במעמד ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

אמרי  ובשו"ת אלו. לדברים למכור שלא להיזהר צריך שלכתחילה

לנכרי  למכור שלא להחמיר יש שביותר כתב לב) סי' (ח"ב יושר

תיפלה, בית שיעשהו לחשוש ויש ה', חילול בזה שיש מפני

אפשר  אלו דברים לארבעה רק קונה מוצאים שאין הדחק ובשעת

נקרא .להקל  בפרסום מוכרים שאם ס"ז) קנג (סי' הרמ"א כתב

בני  כל של המפורשת הסכמתם את צריך ואין העיר, אנשי מעמד

אנשי  בהם מיחו ולא בפרהסיה המכירה שהיתה כל אלא העיר,

העיר. אנשי במעמד שנמכר נקרא העיר

יט  אנשי :הלכה תלו שאם ס"ז) קנג (סי' ערוך בשולחן כתב

דעת  על הוא נבנה בניינו שבשעת כלומר היחיד, בדעת העיר

בית  אפילו הציבור בהסכמת שירצה כפי למכור הוא יכול היחיד,

שאין  כתב לה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כרכים. של הכנסת

אחרים  נדבו אם אבל משלהם, רק כשבנוהו אלא אמורים הדברים

היחיד, בדעת הם שתלו מה מועיל אין הכנסת בית לבניית מעות

בזה  נוחה אחרים של דעתם אין קנג .שמא (סי' הלכה בביאור

שבמקום  בנימין משאת בשם כתב כרכים) של אבל ד"ה ס''ז

להם  ויש הקהל, ענייני את שינהלו ומנהיגים פרנסים שממנים

היחיד, בדעת כתלו זה הרי הקהילה, עסקי בכל ורצועה' 'מקל

תרמו  ולא משלהם רק כשבנוהו כרכים בשל אפילו למכור ויכולים

שבזמננו  הלכה הביאור וכתב מהקהל. שאינם אנשים גם לבניינו

הע' (פי"ד ומשפט צדקה בספר עוד ועיין כזה. כח לפרנסים אין

בזה  שכתב במה כתב .לג) הצדיקים של כנסיות בתי בשו"ת ולגבי

על  שנבנו הם נחשבים שבזמננו א) אות כג סי' (ח"ז הלוי שבט

אחרים  ידי על אפילו לבניינם שניתנים הדמים וכן היחיד, דעת

דעתם  על ניתנו המקום מבני כ .שאינם אותו :הלכה נותנים כך
עדיין במתנה. אם שגם סח) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

גם  ממנו הנאה להם שתהיה מקווים הם אלא הנאה להם היה לא

מהם  נהנו לא שבוודאי רחוקה עיר לאנשי לתת ואסור מותר. כן

על  במתנה להם לתת מותר אבל לעולם. מהם ייהנו ולא בעבר

בקדושתו  הכנסת בית ויישאר בתוכה שיתפללו ממשכנין .מנת ולא

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Îלהן ׁשּמּתר העיר ּכׁשם טובי לשבעה הּכנסת - ּבית למּכר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
לחולין, בכך הוא ּבמּתנהויוצא אֹותֹו נֹותנים להם ּכ מותר - ְְִַָָָ

דמים  מקבלים שאין פי על ואף לחולין, ויצא במתנה לתתו גם

משום  הניהתמורתו, ל ּצּבּור להן היה לא הנאה]ׁשאּלּו -] ֲִִֶֶַָָָָָֹ
נתנּוה, לא זֹו הנאה ּבמּתנה איזו להם יש בוודאי שנותנים וכיון ְְַָָָָֹ

הכנסת. בית עבור מקבלים שהם כממון נחשבת זו והנאה ֲָאבל מכך,
אֹותּה ׂשֹוכרין מנת לא על הכנסת בית את משכירין אין - ְִָֹ

חול, של שימושים בו אֹותּהשישתמשו ממׁשּכנין אין ולא - ְְְְִַָֹ
לא  הכנסת בית שגוף מכיון הלוואה, בשביל כמשכון אותו נותנים

חול. שימושי בו להשתמש ואין בקדושתו, הוא עומד ועדיין נמכר

ּכנסּיֹות  ּבּתי ּכׁשּסֹותרין מנת וכן על ליפול נֹותן,לב שעומדים ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
למּכר הכנסת,מּתרין בית של והעפר העצים, האבנים, כן ו את ְְִִָֹֻ

אחרים,אותם להחליףמותר  עצים או מותר ו באבנים לּתן כן ְְֲִִֵַ
ׁשּלהן,את ּבמּתנה והעפר והעצים בכך הּלבנים ויוצאים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

שקדושתם  כיון חול, של שימושים בהם להשתמש ומותר  לחולין

בתמורתם. ונתפסת מהם אסּור,פוקעת להלוֹותן שלא אבל מפני ְְֲַָָָ
בקדושתם, ונשארו מהם הקדושה עֹולה פקעה הּקדּׁשה ְֵֶַָָֻׁשאין

ּב אּלא שיש מהן כסף],ּדמיםאופן מהם [- הקדושה פוקעת ואז ְִֵֶֶָָ
בדמים, ּבונתפסת שקיבלו אֹו הנאה]הניהאופן ּכדמים [- ׁשהיא ְְֲִִֶָָָ

.וכדלעיל 
.‡Îּב ּבֹו מתּפּללין ׁשהעם ּפי על אף עיר , ׁשל שבע רחֹובּה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

שיוצאים ּתענּיֹותה  גשמים, עצירת בזמן שמתענים האחרונות ציבור ֲִַ
עיר, של ברחובה להתפלל המעמד ּובמעמדֹותבהם אנשי שהיו ְֲַָ

לפעמים  שם מתפללים להתפלל, ׁשהּקּבּוץמתאספים רב היה מּפני ְִִֵֶַַ
גדול, ציבור מתאספים שהיו אֹותם,- מכיל הּכנסת ּבית ְְִֵֵֵֶֶַָואין

ברחוב, ומתפללים בחוץ נשארים מקצתם ּבֹווהיו [-ברחובה אין ֵ
העיר] עראי של ׁשהּוא מּפני דבר קדּׁשה אינה בו שהתפילה - ְְֲִֵֶַָֻ

אקראי, באופן אלא נקּבעתדיר מקומו ולא את ייחדו לא שם ל - ְְְִַֹ
לתפּלה  להם מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן -ּתפּלה. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

להתפלל, בהם מתאסף שהציבור וחצרות קדּׁשה,בתים ּבהן ְֵֶָָֻאין
קבעּו ׁשּלא ייחדו מּפני לא ל - אּלא שם אֹותם ּבלבד, ּתפּלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ו  שימושים, ושאר למגורים הם ּבהן,מיוחדים מתּפּללין ְְֲִִֶַַָעראי
היא  שם ּביתֹו,והתפילה ּבתֹו ׁשּמתּפּלל לא ּכאדם שבוודאי ְְְִֵֵֶַָָ

בכך. ביתו נתקדש

יב  ¤¤ּפרק
ּתּקן‡. רּבנּו ּברּבים לישראל מׁשה ּבּתֹורה קֹוראין ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

גדולים, אנשים עשרה של בציבור ּובׁשני בשחרית,ּבׁשּבת- ְְִֵַָ
ּבלא  ימים ׁשלׁשה יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּובחמיׁשי

ּכן קֹוראים ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה, גם ׁשמיעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל בשחרית,ּבמנחה בתורה כבר שקראו מּׁשּום אפילו ְְְִִַָָָ

קרנֹות בימות יֹוׁשבי במלאכתם שעוסקים החנויות בעלי בשביל - ְְֵָ
תיקן  ומחמתם ובחמישי, בשני הקריאה את שומעים ואינם החול

נוספת. הּואקריאה הסופר]וגם עזרא הּקֹוראים [- ׁשּיהיּו ּתּקן ְְְִִִֵֶַַ
אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי קוראים ּבׁשני היו לא שבתחילה ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

פסוקים, שלשה אדם בני ג' או אחד, לאדם פסוקים ג' הוא ו אלא ְ
ש  ּפסּוקיםתיקן מעׂשרה ּפחֹות יקראּו שלושתם לא .בין ְְְֲִִֵָָָֹ

ּבׁשּבתֹות ·. ּבצּבּור, ּבּתֹורה ּבהן ׁשּקֹוראין הּימים הן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּובתענּיֹות  חדׁשים ּובראׁשי ּובחנּכה ציבור,ּובמֹועדים, ְְְֲֲֲֳִִִֵַַָָָֻ

ּוב  ּוב יום ּופּורים, ואין יום ׁשני וׁשבּוע, ׁשבּוע ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּנביא התורה,מפטירין קריאת ּובימים לאחר ּבׁשּבתֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָ

פנאי,טֹובים, להם ויש ממלאכה בטל הציבור אלו שבימים ִ
ּבאב מועד ּובתׁשעה נקרא שהוא משום .בלבד ְְְִָָ

ּבצּבּור‚. ּבּתֹורה קֹוראין בתורה,אין לקרוא שצריך בימים ְְִִֵַָ
ּגדֹולים אנׁשים מעׂשרה חֹורין,ו ּבפחֹות עבדים ּבני ולא ְְְֲֲִִִֵֵָָָָ

שבקדושה, בדבר שצריך עשרה למנין מצטרפים שאינם מפני וקטנים

קֹוראין יחד ואין ּולכולם ּפסּוקין, מעׂשרה וידּבר פסוק ּפחֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
הּמנין מן שהוא עֹולה פי על אף פסוקים, עשרה לחשבון מצטרף - ְִִֶַָ
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בשם אותה. הביא למשכנן) ד"ה סי''א קנג (סי' הלכה ובביאור
שיהיה  כדי קודש של כסף חפצי למשכן שמתיר דוד, בית תשובת

בהם. ישתמש שלא ובלבד להלוואתו, לבטחון למלוה

כא  בלבד.:הלכה לתפילה אותם קבעו שלא זה מפני ומטעם
אין  בו, להתפלל בית השוכר שציבור ס"ב) קנד (סי' בשו "ע כתב

מבאר  סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית דין זה לבית
להם  להשכיר שלא הבית בעל יכול השכירות זמן שבתום שמכיון
(שם  בדבריו וראה קדושה. בו ואין עראי אלא זה אין כן אם עוד,
בו  להתפלל מנת על רק שכרוהו אם דווקא שזה שכתב, סק"ה)
ללמוד  מדרש בית לעשותו מנת על גם שכרוהו אם אבל בלבד,
מדרש  בית כדרך קבע שזהו משום קדושה, לו יש תורה, בו
שמביא  (שם) הלכה בביאור עוד ועיין בו. ומתפללים שלומדים

בזה. דינים חילוקי

א  שבת.:הלכה בכל ס"א),במנחה רצ"ב (סי' בשו"ע וכתב
טוב  יום חל אם ואפילו הבאה, מהפרשה פסוקים עשרה שקוראים

יום  של מהקריאה ולא הבאה מהפרשה קוראים השבוע באמצע

טוב.

ג  גדולים.:הלכה אנשים מעשרה קמ"ג בפחות (סי' בשו"ע וכתב

מקצתם, יצאו מכן ולאחר עשרה היו שהתחילו בשעה שאם ס"א),

ברורה  ובמשנה עשרה. בלא אפילו הקריאה את לגמור יכולים

להמשיך  יכולים שישה רק שם נשארו אם שאפילו כתב (סק"ה)

עשרה  של ניכר רוב צריך ואין פחות .בקריאה, קוראין ואין
פסוקים. הענין וכתב מעשרה נגמר שאם ס"א), קל"ז (סי' בשו"ע

בפרשת  וכגון עוד, להוסיף צריך אין פסוקים מעשרה בפחות

אף  עליה מוסיפים אין בפורים שקוראים חֿטז) יז, (שמות עמלק

הביא  סק"ג) (שם ברורה ובמשנה פסוקים. תשעה אלא בה שאין

פסוקים  עוד להוסיף חכמים רצו שלא חיים הארחות דברי את

גרם  שעמלק שמפני לרמז כדי חסרה, אותה והשאירו זו לפרשה

יד  'כי טז) (שם, שנאמר כמו שלם, כסאו ואין שלם השם שאין

במלואו, כתוב אינו השם וגם 'כסא' ולא 'כס' [שכתוב יה' כס על



קמה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

לבּדם  הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותּה אותו עׂשּו בנו שלא - ְְְֵֶַַַַַָָָָָ

כדי  לבדם, הכפר בני את שישמש מנת על להם אלא ְִֶֶֶָׁשּתהיה

היא, ּבּה נאמר להתּפּלל כזה הכנסת ּכּלם ובבית רצּו ׁשאם ְְִִִֵֶַָָָֻ

מֹוכרין וכשרוצים למכרּה הכפר לבני רק שייך הכנסת שבית כיון - ְְְִָָ

למכרו. יכולים ּכרּכיןכולם ׁשל הּכנסת ּבית בני אבל שמלבד ְְֲִֵֶֶֶַַָ

ושבים  העוברים אנשים שאר גם פעמים הרבה בו מתפללים העיר

ו  עליהם, גם חשבו כשנבנה ודאי ולכן ּכל במקום, ּדעת ועל ְִַַַָהֹואיל

נעׂשה  העֹולם מנת אנׁשי על היתה בנייתו ומחשבת בניינו, בשעת ְֲֵַַָָָ

ּכל ּבֹו ויתּפּלל מישראל ׁשּיבֹוא הּמדינה,אדם אל אם הּבא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

זה נעׂשהכן, כנסת יׂשראל,בית ּכל מחשבתם ׁשל היתה כך שהרי ְֲִֵֶַָָָ

בבעלותו, שותפים ישראל שכל ונמצא הבניה, אין לכן ו בשעת ְֵ

לעֹולם אֹותֹו אינו מֹוכרין שהרי למכרו יכולים אינם הכרך בני - ְְִָ

בלבד  .בבעלותם

.ÊÈ הּכפר למּכרּבני ׁשּלהןאת ׁשרצּו הּכנסת [ויכולים ּבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

היא מכירתם ומטרת לעיל], כמבואר למכור ְִלבנֹות כדי אֹוהם

המכירה ּבּדמים תמורת אֹושיקבלו אחר, הּכנסת כדי ּבית ְִֵֵֶֶַַַָ

ּבּדמים אֹואלו לקנֹות הדמים ּתֹורה,ספר ּתבה, יעלו ובכך - ְִִֵַָָָ

קדושתם, הּלֹוקח מדרגת על להתנֹות תנאי צריכין עמו לעשות - ְְְִִֵַַַַ

לא אֹותֹו יעׂשה בו,מרחץבית ׁשּלא ולהזיע ולא לרחוץ ְְֲֶֶֶַָֹֹֹ

ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ו את ּברסקי, יעשה העֹורֹות. לא כן ְְְְְְִִֶַַָָֻ

הּטבילהאותו ּבית מקוה,לא הּמים- ּבית בגדים,ולא בו לכבס ְְִִֵֵַַַָֹֹ

וגנאי. זלזול בהם יש אלו ששימושים ׁשבעה מפני התנּו ְְְִִִָואם

העיר  טובים]טֹובי מעשים ואנשי תורה אנשי חכמים, תלמידי -] ִֵָ

מכירה ּבׁשעת העיר אנׁשי נעשתה ּבמעמד שהמכירה כלומר - ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

העיר  טובי שבעה והתנו דעתם, ועל העיר אנשי הּלֹוקח בפני ְֵֵֶַַׁשּיהא

אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות אלו מּתר תשמישים גם להשתמש שיוכל - ֲֵַָָֻ

גנאי, כרצונו.מּתר של הכנסת בבית לעשות ללוקח ָֻ

.ÁÈ העיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

עליהם,על קדושתו ונתחללה הכנסת, בית תמורת שקיבלו הדמים ַ

אלא הדמים, בכל הקדושה תחול שלא הּדמים והתנו ִַַָמֹותר

וכדומה  תיבה בהם שיקנו לאחר אּלּושיישארו הרי חּלין, ְֲִִֵֵֶֻׁשּיהיּו

הקניה] לאחר שנותרו בית חּלין,[הדמים קדושת בהם נתפסה ולא ִֻ

הּדמיםהכנסת. הכנסת,ּוכׁשּלֹוקחין בית תמורת ּובֹונין שקיבלו ְְִִִֶַָ
מטּפחת  אֹו ּתבה מהן ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת  ּבית ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהם

ּתֹורה, ספר אֹו חּמׁשין ספרי אֹו לעילותיק (הלכה וכמבואר ְְִִִֵֵֶָָֻ

הקניההּׁשאר,יד) לאחר שיישאר הדמים מותר ּכמֹו- חּלין יהיה ְְְִִֶַָֻ

העיר,ׁשהתנּו טובי ּׁשּירצּו.שבעה מה ּבֹו ויעׂשּו ְְְֲִִֶֶַַ

.ËÈ אדם רּבם, אֹו העיר אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן

צרכיהם,אחד בכל ויעסוק הציבור עסקי על אחראי מה שיהיה ּכל ֶַָָ

עׂשּוי הכנסת,ּׁשעׂשה בית את למכור הוא ונֹותן ויכול ּומֹוכר ְֵֵֶָָָ

הואלבּדֹו עושה אלא העיר, טובי שבעה את צריך מה ואינו ּכפי ְְִַַ

ּׁשּיראהבעיניו,ּׁשּיראה מה ּכפי להתנות.ויתנה  בעיניו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַ
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טז  שהסכימו :הלכה כה) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

לבית  נכנסים והם בו, ושבים עוברים שרבים במקום האחרונים

כפרים, של הכנסת בית נקרא קבע, בדרך ולא עראי בדרך הכנסת

קבע, דרך בו ומשתהים העולם מבני רבים אליו שבאים מקום ורק

[כגון  העולם אנשי דעת על שנבנה כרכים של הכנסת בית נקרא

הזמן  ובאותו לסחורה בתדירות בו מתקבצים שהסוחרים מקום

בו  שמתקבצים הכנסת בית או הזה, הכנסת בבית עצמם קובעים

בית  לענין (שם) בדבריו עוד וראה בו]. שנמצא החכם בשביל רבים

לעצמם. האומנויות בעלי שעושים שבכרך, כנסת

יז  שארבעה :הלכה נה), ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה כתב

כיון  הכסא, ובית טבילה בית בורסקי, מרחץ, אלו, תשמישים

הכנסת, בית בו שהיה במקום לעשותם אסור מאוד מגונים שהם

לזרוע  אסור כן וכמו תל. רק במקום ונשאר הבנין נפל אם אפילו

למקו  גנאי הוא זה שגם משום אגרות במקום בשו"ת כתב עוד ם.

תיפלה  בית לצורך למכרו אין כן שכמו מה) סי' ח"ב (או"ח משה

גנאי  זה והרי ביזיון, של תשמיש הדבר חשוב שכן נכרים, של

אלו  דברים מארבעה גדול העיר .יותר טובי שבעה התנו ואם
העיר. אנשי נח)במעמד ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

אמרי  ובשו"ת אלו. לדברים למכור שלא להיזהר צריך שלכתחילה

לנכרי  למכור שלא להחמיר יש שביותר כתב לב) סי' (ח"ב יושר

תיפלה, בית שיעשהו לחשוש ויש ה', חילול בזה שיש מפני

אפשר  אלו דברים לארבעה רק קונה מוצאים שאין הדחק ובשעת

נקרא .להקל  בפרסום מוכרים שאם ס"ז) קנג (סי' הרמ"א כתב

בני  כל של המפורשת הסכמתם את צריך ואין העיר, אנשי מעמד

אנשי  בהם מיחו ולא בפרהסיה המכירה שהיתה כל אלא העיר,

העיר. אנשי במעמד שנמכר נקרא העיר

יט  אנשי :הלכה תלו שאם ס"ז) קנג (סי' ערוך בשולחן כתב

דעת  על הוא נבנה בניינו שבשעת כלומר היחיד, בדעת העיר

בית  אפילו הציבור בהסכמת שירצה כפי למכור הוא יכול היחיד,

שאין  כתב לה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כרכים. של הכנסת

אחרים  נדבו אם אבל משלהם, רק כשבנוהו אלא אמורים הדברים

היחיד, בדעת הם שתלו מה מועיל אין הכנסת בית לבניית מעות

בזה  נוחה אחרים של דעתם אין קנג .שמא (סי' הלכה בביאור

שבמקום  בנימין משאת בשם כתב כרכים) של אבל ד"ה ס''ז

להם  ויש הקהל, ענייני את שינהלו ומנהיגים פרנסים שממנים

היחיד, בדעת כתלו זה הרי הקהילה, עסקי בכל ורצועה' 'מקל

תרמו  ולא משלהם רק כשבנוהו כרכים בשל אפילו למכור ויכולים

שבזמננו  הלכה הביאור וכתב מהקהל. שאינם אנשים גם לבניינו

הע' (פי"ד ומשפט צדקה בספר עוד ועיין כזה. כח לפרנסים אין

בזה  שכתב במה כתב .לג) הצדיקים של כנסיות בתי בשו"ת ולגבי

על  שנבנו הם נחשבים שבזמננו א) אות כג סי' (ח"ז הלוי שבט

אחרים  ידי על אפילו לבניינם שניתנים הדמים וכן היחיד, דעת

דעתם  על ניתנו המקום מבני כ .שאינם אותו :הלכה נותנים כך
עדיין במתנה. אם שגם סח) ס"ק קנג (סי' ברורה המשנה וכתב

גם  ממנו הנאה להם שתהיה מקווים הם אלא הנאה להם היה לא

מהם  נהנו לא שבוודאי רחוקה עיר לאנשי לתת ואסור מותר. כן

על  במתנה להם לתת מותר אבל לעולם. מהם ייהנו ולא בעבר

בקדושתו  הכנסת בית ויישאר בתוכה שיתפללו ממשכנין .מנת ולא

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Îלהן ׁשּמּתר העיר ּכׁשם טובי לשבעה הּכנסת - ּבית למּכר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
לחולין, בכך הוא ּבמּתנהויוצא אֹותֹו נֹותנים להם ּכ מותר - ְְִַָָָ

דמים  מקבלים שאין פי על ואף לחולין, ויצא במתנה לתתו גם

משום  הניהתמורתו, ל ּצּבּור להן היה לא הנאה]ׁשאּלּו -] ֲִִֶֶַָָָָָֹ
נתנּוה, לא זֹו הנאה ּבמּתנה איזו להם יש בוודאי שנותנים וכיון ְְַָָָָֹ

הכנסת. בית עבור מקבלים שהם כממון נחשבת זו והנאה ֲָאבל מכך,
אֹותּה ׂשֹוכרין מנת לא על הכנסת בית את משכירין אין - ְִָֹ

חול, של שימושים בו אֹותּהשישתמשו ממׁשּכנין אין ולא - ְְְְִַָֹ
לא  הכנסת בית שגוף מכיון הלוואה, בשביל כמשכון אותו נותנים

חול. שימושי בו להשתמש ואין בקדושתו, הוא עומד ועדיין נמכר

ּכנסּיֹות  ּבּתי ּכׁשּסֹותרין מנת וכן על ליפול נֹותן,לב שעומדים ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
למּכר הכנסת,מּתרין בית של והעפר העצים, האבנים, כן ו את ְְִִָֹֻ

אחרים,אותם להחליףמותר  עצים או מותר ו באבנים לּתן כן ְְֲִִֵַ
ׁשּלהן,את ּבמּתנה והעפר והעצים בכך הּלבנים ויוצאים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

שקדושתם  כיון חול, של שימושים בהם להשתמש ומותר  לחולין

בתמורתם. ונתפסת מהם אסּור,פוקעת להלוֹותן שלא אבל מפני ְְֲַָָָ
בקדושתם, ונשארו מהם הקדושה עֹולה פקעה הּקדּׁשה ְֵֶַָָֻׁשאין

ּב אּלא שיש מהן כסף],ּדמיםאופן מהם [- הקדושה פוקעת ואז ְִֵֶֶָָ
בדמים, ּבונתפסת שקיבלו אֹו הנאה]הניהאופן ּכדמים [- ׁשהיא ְְֲִִֶָָָ

.וכדלעיל 
.‡Îּב ּבֹו מתּפּללין ׁשהעם ּפי על אף עיר , ׁשל שבע רחֹובּה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

שיוצאים ּתענּיֹותה  גשמים, עצירת בזמן שמתענים האחרונות ציבור ֲִַ
עיר, של ברחובה להתפלל המעמד ּובמעמדֹותבהם אנשי שהיו ְֲַָ

לפעמים  שם מתפללים להתפלל, ׁשהּקּבּוץמתאספים רב היה מּפני ְִִֵֶַַ
גדול, ציבור מתאספים שהיו אֹותם,- מכיל הּכנסת ּבית ְְִֵֵֵֶֶַָואין

ברחוב, ומתפללים בחוץ נשארים מקצתם ּבֹווהיו [-ברחובה אין ֵ
העיר] עראי של ׁשהּוא מּפני דבר קדּׁשה אינה בו שהתפילה - ְְֲִֵֶַָֻ

אקראי, באופן אלא נקּבעתדיר מקומו ולא את ייחדו לא שם ל - ְְְִַֹ
לתפּלה  להם מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן -ּתפּלה. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

להתפלל, בהם מתאסף שהציבור וחצרות קדּׁשה,בתים ּבהן ְֵֶָָֻאין
קבעּו ׁשּלא ייחדו מּפני לא ל - אּלא שם אֹותם ּבלבד, ּתפּלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ו  שימושים, ושאר למגורים הם ּבהן,מיוחדים מתּפּללין ְְֲִִֶַַָעראי
היא  שם ּביתֹו,והתפילה ּבתֹו ׁשּמתּפּלל לא ּכאדם שבוודאי ְְְִֵֵֶַָָ

בכך. ביתו נתקדש

יב  ¤¤ּפרק
ּתּקן‡. רּבנּו ּברּבים לישראל מׁשה ּבּתֹורה קֹוראין ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

גדולים, אנשים עשרה של בציבור ּובׁשני בשחרית,ּבׁשּבת- ְְִֵַָ
ּבלא  ימים ׁשלׁשה יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּובחמיׁשי

ּכן קֹוראים ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה, גם ׁשמיעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל בשחרית,ּבמנחה בתורה כבר שקראו מּׁשּום אפילו ְְְִִַָָָ

קרנֹות בימות יֹוׁשבי במלאכתם שעוסקים החנויות בעלי בשביל - ְְֵָ
תיקן  ומחמתם ובחמישי, בשני הקריאה את שומעים ואינם החול

נוספת. הּואקריאה הסופר]וגם עזרא הּקֹוראים [- ׁשּיהיּו ּתּקן ְְְִִִֵֶַַ
אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי קוראים ּבׁשני היו לא שבתחילה ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

פסוקים, שלשה אדם בני ג' או אחד, לאדם פסוקים ג' הוא ו אלא ְ
ש  ּפסּוקיםתיקן מעׂשרה ּפחֹות יקראּו שלושתם לא .בין ְְְֲִִֵָָָֹ

ּבׁשּבתֹות ·. ּבצּבּור, ּבּתֹורה ּבהן ׁשּקֹוראין הּימים הן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּובתענּיֹות  חדׁשים ּובראׁשי ּובחנּכה ציבור,ּובמֹועדים, ְְְֲֲֲֳִִִֵַַָָָֻ

ּוב  ּוב יום ּופּורים, ואין יום ׁשני וׁשבּוע, ׁשבּוע ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבּנביא התורה,מפטירין קריאת ּובימים לאחר ּבׁשּבתֹות אּלא ְְְִִִִֶַַַָָָָ

פנאי,טֹובים, להם ויש ממלאכה בטל הציבור אלו שבימים ִ
ּבאב מועד ּובתׁשעה נקרא שהוא משום .בלבד ְְְִָָ

ּבצּבּור‚. ּבּתֹורה קֹוראין בתורה,אין לקרוא שצריך בימים ְְִִֵַָ
ּגדֹולים אנׁשים מעׂשרה חֹורין,ו ּבפחֹות עבדים ּבני ולא ְְְֲֲִִִֵֵָָָָ

שבקדושה, בדבר שצריך עשרה למנין מצטרפים שאינם מפני וקטנים

קֹוראין יחד ואין ּולכולם ּפסּוקין, מעׂשרה וידּבר פסוק ּפחֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
הּמנין מן שהוא עֹולה פי על אף פסוקים, עשרה לחשבון מצטרף - ְִִֶַָ
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בשם אותה. הביא למשכנן) ד"ה סי''א קנג (סי' הלכה ובביאור
שיהיה  כדי קודש של כסף חפצי למשכן שמתיר דוד, בית תשובת

בהם. ישתמש שלא ובלבד להלוואתו, לבטחון למלוה

כא  בלבד.:הלכה לתפילה אותם קבעו שלא זה מפני ומטעם
אין  בו, להתפלל בית השוכר שציבור ס"ב) קנד (סי' בשו "ע כתב

מבאר  סק"ד) (שם ברורה ובמשנה הכנסת. בית דין זה לבית
להם  להשכיר שלא הבית בעל יכול השכירות זמן שבתום שמכיון
(שם  בדבריו וראה קדושה. בו ואין עראי אלא זה אין כן אם עוד,
בו  להתפלל מנת על רק שכרוהו אם דווקא שזה שכתב, סק"ה)
ללמוד  מדרש בית לעשותו מנת על גם שכרוהו אם אבל בלבד,
מדרש  בית כדרך קבע שזהו משום קדושה, לו יש תורה, בו
שמביא  (שם) הלכה בביאור עוד ועיין בו. ומתפללים שלומדים

בזה. דינים חילוקי

א  שבת.:הלכה בכל ס"א),במנחה רצ"ב (סי' בשו"ע וכתב
טוב  יום חל אם ואפילו הבאה, מהפרשה פסוקים עשרה שקוראים

יום  של מהקריאה ולא הבאה מהפרשה קוראים השבוע באמצע

טוב.

ג  גדולים.:הלכה אנשים מעשרה קמ"ג בפחות (סי' בשו"ע וכתב

מקצתם, יצאו מכן ולאחר עשרה היו שהתחילו בשעה שאם ס"א),

ברורה  ובמשנה עשרה. בלא אפילו הקריאה את לגמור יכולים

להמשיך  יכולים שישה רק שם נשארו אם שאפילו כתב (סק"ה)

עשרה  של ניכר רוב צריך ואין פחות .בקריאה, קוראין ואין
פסוקים. הענין וכתב מעשרה נגמר שאם ס"א), קל"ז (סי' בשו"ע

בפרשת  וכגון עוד, להוסיף צריך אין פסוקים מעשרה בפחות

אף  עליה מוסיפים אין בפורים שקוראים חֿטז) יז, (שמות עמלק

הביא  סק"ג) (שם ברורה ובמשנה פסוקים. תשעה אלא בה שאין

פסוקים  עוד להוסיף חכמים רצו שלא חיים הארחות דברי את

גרם  שעמלק שמפני לרמז כדי חסרה, אותה והשאירו זו לפרשה

יד  'כי טז) (שם, שנאמר כמו שלם, כסאו ואין שלם השם שאין

במלואו, כתוב אינו השם וגם 'כסא' ולא 'כס' [שכתוב יה' כס על
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איסור. או מצוה דבר בו שאין קטן הּקֹוראין פסוק יהיּו ְְְִִַֹולא
אנׁשים  מּׁשלׁשה אנשים ּפחֹות שלשה לפחות להעלות צריכים - ְֲִִָָָֹ

בתורה. מתחילין לקרוא מּׁשואין ּפחֹות ּפסּוקין ּבּפרׁשה לׁשה ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ממנה  קרא לא אם הפרשה תחילת לאחר קריאתו יסיים שלא -

פסוקים, מּניחיןשלושה במקום ואין הקריאה את מפסיקים אין - ְִִֵַ
ּפסּוקיןשיישארו  מּׁשלׁשה ּפחֹות עד ּבּפרׁשה בו שפסק ממקום ְְִִַָָָָָֹ

הפרשה. ּפסּוקיןסוף מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורא יקרא כל ולא - ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
פסוקים  משלושה יפחות לא לקרוא העולים מן .אחד

ׁשּקראּו„. ּפסּוקין בתורה ׁשלׁשה בין עׂשרה שמתחלקים ְְְֲִֶָָָָֹ
ׁשלׁשה מהם ׁשניםשלושתם, ׁשלׁשה שלשה קֹוראין אחד כל - ְְְְִִַָָֹֹ

קורא ואחדפסוקים, הּקֹורא פסוקים.ארּבעהמהם ׁשהיה ּובין ְְֵֵֶֶַַָָָָָ
זה הפסוקים ארּבעהאת  הרי אמצעי, אֹו אחרֹון, אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

אין מׁשּבח ושבח, שכר יותר יש פסוקים ארבעה שבקריאת ואף - ְָֻ
פסוקים  ארבעה יקרא מהם מי .להקפיד

הּקֹוראין‰. מן ואחד אחד לקרוא ּכל שמתחיל ּפֹותח לפני ְְִִֵֶֶַַָָָ
ּבֹוה ספראת קֹורא ׁשהּוא ּבּמקֹום ּומּביט במקום ּתֹורה, - ִֵֵֶֶַַָָ

בו, לקרוא להתחיל עומד ה'שהוא את ּברכּו אֹומר ּכ ְְֵֶַַָָואחר

עֹונין העם וכל ,ועד,אחריו המבר לעֹולם המבר ה' ּברּו ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
העֹולם הקורא וחֹוזר מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ּומבר ְְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

אּתה  ּברּו ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים מּכל ּבנּו ּבחר ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָאׁשר
עֹונין העם וכל הּתֹורה, נֹותן קֹורא אחריו ה' ּכ ואחר אמן. ְְִֵֵֵַַַָָָָָָ

לקרֹות ׁשּיׁשלים קריאתו,עד הּספר ו את את גֹולל מגלגל - ְְִִֵֵֶֶַַַ
מן  הברכות את קורא שהוא העם המון יטעו שלא כדי וסוגרו הספר

כך ו הספר, העֹולם אחר מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו מבר ְְֱֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּברּו ּבתֹוכנּו, נטעה עֹולם חּיי אמת ּתֹורת לנּו נתן ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָאׁשר

הּתֹורה. נֹותן ה' ֵַַָָאּתה
.Âרּׁשאי הּקֹורא ּבּתֹורה להתחיל אין שגמר לקרֹות לאחר ְִֵֵַַַַָ

הּצּבּורלברך, מּפי אמן ׁשּיכלה לענות עד יסיים שהציבור עד - ְִִִִֵֶֶַַָ
ברכתו. על ּבדקּדּוקאמן אפּלּו וטעה אחת,של קרא אֹות ְְְֲִִַַָָָָ
אֹותֹו שנית מחזירין ּבדקּדּוק שיקרא ׁשּיקראּנה טעות.עד וללא ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

ׁשנים יקראּו האחדביחד ולא אּלא כדי לבּדֹויקרא ּבּתֹורה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
לכולם. נשמע קולו ונׁשּתּתק שיהיה באופן קרא הקריאה, באמצע ְְִֵַָָ

בקריאה  להמשיך יכול ּתחּתיושאינו אחר להחליפו יעמד ְֲֵַַַָֹ
ויחזור  ׁשהתחיללקרוא ויתחילבקריאה, לקרוא מּמקֹום ְְְִִִִֶַָ
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של  שמו שיימחה עד שלם השם ואין שלם הכסא שאין ומכאן

ט"ז  וראה חסרות. יהיו פרשיותיו כך (שם)], רש''י ע''פ עמלק.
סק"א) פסוקין..(שם משלשה פחות הקורא יקרא בשו"ע ולא

ולקרוא  לחזור מותר האם מחלוקת הביא ס"ד) רפ"ב (סי' הרב
שנהוג  וכמו מתירים, שיש עולים, לכמה הפסוקים אותם את

אותם  את שכופלים וחנוכה, סוכות המועד חול של בקריאה
שבעת  למנין עולה השני אין [אבל העולים לכל הפסוקים

פסוקים  שלשה הוסיף כן אם אלא שבת, של בקריאה הקרואים
לברך  לשני לכתחילה שאוסרים ויש לפניו]. הראשון קרא שלא

קרא  שלא שלשה להוסיף וצריך הראשון, קרא שכבר פסוקים על

באופן  לקרוא אפשר שאי וחנוכה מסוכות ללמוד ואין לראשון,
את  שכופלים תורה בשמחת מלבד נוהגין, שכך וכתב אחר.

המתירים. דעת על וסומכים טוב הקריאה בדבר ולסיים :להתחיל
באופן  הקריאה את לכוון שצריך ס"א), קל"ח (סי' הרמ"א כתב

טוב. בדבר שיסיים באופן וכן טוב בדבר לקרוא תמיד שיתחיל
טוב  דבר הכוונה טוב שדבר כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה

רע  דבר וכן טוב. דבר נחשבת אינה גוי של טובה אבל לישראל,
שאין  חסידים, מספר והביא ישראל. רעת שהוא דבר רק נחשב

כב). כב, (ויקרא שבור' או 'עּורת בפרשת לפיסח או לעיוור ֶֶַלקרוא
העריות. על חשוד שהוא למי עריות פרשת יקרא לא וכן

ה  וכו'.:הלכה תורה ספר ס"ד)פותח קל"ט (סי' הרמ"א וכתב

לצד  פניו את לסובב צריך הראשונה הברכה את שמברך שבשעה
שהו  ייראה שלא לצד כדי פניו את ויסובב הספר. מתוך מברך א

רואה  המתפלל שהרי כנגדו, העומד הקב"ה ימין [שהוא שמאל
ימינו  צד הוא האדם ושמאל פניו, מול שכינה כאילו עצמו את

(שם  ברורה במשנה אמנם יט)]. ס''ק (שם משנ ''ב הקב"ה. של
נראה  פניו את שהמסובב שכתבו האחרונים דעת מביא י"ט) ס"ק

אחר, דבר על אלא לקרוא עומד שהוא מה על מברך אינו כאילו
עיניו  את יעצום רק אלא פניו את יסובב שלא יותר טוב כן ועל

הברכה  בשעת התורה ספר בתוך יסתכל אומר .ולא כך ואחר

את ברכו. לאחוז שצריך כתב סי"א) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

שכמו  לה) ס''ק (שם ברורה ובמשנה הברכה, בשעת תורה הספר
בעמודי  ויאחז תורה. הספר את לאחוז צריך הקריאה בשעת כן

מפה  ידי על עצמן הספר ביריעות נוהגים ויש תורה. וכל .הספר
ועד. לעולם המבורך ה' ברוך עונין (סי'העם הרמ"א וכתב

'ברכו', כשאמר הציבור שמעו ולא בלחש מברך שאם ס"ו) קל"ט
שמע  קורא הבעל אם אפילו המבורך', ה' 'ברוך אחריו יענו לא

לומר  יגמור קורא שהבעל אחר אמן יענו אלא אחריו, עונה והוא
שכתב  ס"ז) (שם בשו"ע וראה ועד. לעולם המבורך ה' ברוך

לחזור  המברך צריך המבורך' ה' 'ברוך הקהל שענו שאחרי

ברכת  עם עצמו את לכלול כדי המבורך' ה' 'ברוך ולומר אחריהם
בתוכנו הציבור. נטעה עולם כתב חיי ס"י) קל"ט (סי' ובשו"ע .

ש'תורת  שם וכתב בתוכנו'. נטע העולם 'וחיי הוא הברכה שנוסח
תורה  הוא בתוכנו' נטע העולם ו'חיי שבכתב, תורה זה אמת'

לומר  שמנהגנו לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב פה. שבעל
שם  על הוא בתוכנו' ש'נטע לד) ס"ק (שם כתב ועוד עולם'. 'וחיי

נטועים'. וכמשמרות כדרבנות חכמים 'דברי יא) יב, (קהלת הכתוב

ו  הציבור.:הלכה מפי אמן שיכלה ברורה עד במשנה וכתב
הציבור  מן מעטים יש אם שאפילו י"ז) ס"ק קמ"א (סי'

מכן  לאחר ורק שיסיימו עד להמתין צריך באמן, שמאריכים
עם  אמן עונה שהקורא נהגו זה שמטעם וכתב לקרוא, יתחיל

שיבינו  כדי מהציבור יותר קצת באמן ומאריך רם, בקול הציבור
לשמוע  אוזן ויטו לקרוא בדקדוק .שמתחיל אפילו וטעה קרא

אותו. מחזירין אחת שדווקא אות ס"א) קמ"ב (סי' הרמ"א וכתב
משתנה, הענין בקריאה הטעות מחמת בנגינת אם טעה אם אבל

אותו  מחזירים אין משתנה הענין שאין באופן בניקוד או הטעם
אם  כן שכמו סק"ד) (שם ברורה במשנה וכתב בו. גוערים אבל

שקרא  וכגון משתנה, הענין שאין באופן אות חיסר או הוסיף
אם  אבל אותו. מחזירים אין 'מצריים', ל'מצרים' או 'הרן' ְַֹל'אהרן'

'זכר' ו'חלב', 'חלב' שהחליף כגון הענין את שמשנה בניקוד ֵֶָָָָטעה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּנׁשּתּתק, להחשיבה הראׁשֹון שניהם קריאת את מצרף הוא ובזה ְִִֵֶַָ

קריאתו, לפני הראשון שבירך התורה ברכת לה שתועיל אחת, כקריאה

שלאחריה.ּבּסֹוףהשני ּומבר ברכה קריאתו ְֵַָ
.Êרּׁשאי הּקֹורא לֹובתורה,לקרֹותלהתחיל אין ׁשּיאמר עד ְִֵֵֶַַַַַֹ

ׁשּבּצּבּורה  הּכנסתשיתחילּגדֹול חּזן ואפּלּו הממונה לקרֹות. - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ
בתורה, יקרא מי לציבור הּכנסתלהודיע ראׁש הציבור אֹו מנהיג - ְֶֶַֹ

הכנסת, מעצמֹובבית קֹורא ימתין אינֹו לֹואלא ׁשּיאמרּו עד ְְֵֵֵֶַַֹ

אֹו ׁשּבהן ה הּצּבּור שמחמת לקרֹות,שיתחיל ּגדֹול ייראה שלא ְִִֶֶַָָ
שיכבדוהו. בלא לעצמו נוטל הוא עּמֹוגדולתו לעמד אחר ְֲִִֵַַָֹוצרי

הספר  ליד אתו שיעמוד נוסף אדם צריך לקרוא, עולה הכנסת כשחזן -

עםתורה  עֹומד ׁשהחּזן ּכדר קֹורא, ׁשהּוא שאר ּבׁשעה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לתורה,הּקֹוראים לבדם.שעולים עומדים ואינם ְִַ

.Áלֹו יׁש לו]הּקֹורא מותר הקריאה לדּלג[- מּמקֹום באמצע ְִֵֵֵַַָ
עוסקות למקֹום, הקריאות כששתי אחד,רק הקריאה ּכגֹוןו ּבענין ְְְְִֶָָָ

מֹותבפרשת  טז)אחרי ּבעׂשֹור 'קריאת ּו,(ויקרא ׁשּבפרׁשת 'א ְֲֵֶֶַַַָָָ
הּכהנים אל לב)אמר - כז כג, בעניני (ויקרא עוסקות ששתיהן , ֱֲִֶַֹֹ

הכיפורים. ובלבד]והּואיום יקרא[- ּפה ב ׁשּלא שהוא על בשעה ְְִֶֶַָֹ
מפני  לקרֹותמדלג, פה ׁשאסּור אפּלּובעל הּכתב מן ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַָָֹ

מילה]ּתבה  ו [- ש אחת, ּביזהר יׁשהה ה לא אּלא שעת ּדּלּוג ְְִִִֵֶֶַַָָֹ

אליו, מדלג שהוא למקום לגלול הּתרגמן יזדרז ׁשּיׁשלים ְְְְִֵֶַַָֻּכדי

הּפסּוק שדילג ּתרּגּום הפסוק תרגום את המתרגם יסיים שכאשר - ְַַָ

מכבוד  זה שאין הדילוג, במקום לקרוא להמשיך כבר יוכל ממנו,

שידלג  עד בשתיקה להמתין שיצטרכו .הציבור

Ë.ּבּתֹורה לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל תחילת ּכיון עם מיד - ְְִִִֵֵֶַַָָ

ו לסּפרלציבור אסּורהקריאה, לדבר], הלכה,[- ּבדבר אפּלּו ְְֲֲִִֵַַָָָ
ּׁשהּוא  למה לּבם ּומׂשימין וׁשֹומעין ׁשֹותקין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹאּלא

ׁשּנאמר ג)קֹורא, ח הּתֹורה'(נחמיה ספר אל העם כל 'ואזני ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הקריאה. את לשמוע אוזניהם את מטים שהיו מן - לצאת ְִֵָָואסּור

קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה הכנסת הּצּבּור מבית לצאת אסור - ְִֵֵֶַַָָ

הקריאה, לאיׁשבאמצע איׁש ּבין לצאת העולים ּומּתר - ְִִֵֵָָֻ

לתורה  והעולה קריאתו את סיים הקודם לתורה כשהעולה לקריאה,

לקרוא. התחיל לא עדיין ּתמיד הבא ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ִִֵֶַָָּומי

אחרים,אּמנּותֹוהיא ותֹורתֹו בדברים עוסק ואינו קבע תורתו - ְָָֻ
קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻמּתר

ַָּבּתֹורה.
.Èׁשם ׁשּיהא נהגּו עזרא הקריאה מימֹות בשעת ּתרּגמן,- ְְְְֲִֵֶֶָָָָֻ
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באופן  הטעם בנגינת טעה אם וכן אותו. מחזירים וכדומה, ֵֶו'זכר'

'מפסיק' טעם בין שטעה וכגון לחזור, צריך הענין את שמשנה

'משרת' אותו..לטעם ס"ג)מחזירין קל"ז (סי' בשו"ע וכתב

את  החזיר כבר אם אפילו בשחרית, שבת של התורה שבקריאת

שבו  הפסוק את לקרוא וצריך אותו, מחזירים למקומו התורה ספר

בקריאה  אבל לו. הסמוכים פסוקים שני עוד עם יחד הטעות היתה

עשרה  קרא אם לחזור צריך אין וחמישי בשני או מנחה של

משום  סק"ו) (שם ברורה במשנה מבואר בזה והטעם פסוקים,

היום, מחובת שדילג הפסוק ואין חכמים כתקנת פסוקים י' שקרא

הבאה  שבת של בקריאה אותו יקרא וכו'.שהרי ונשתתק קרא
בסוף. גם ומברך לברך צריך שהשני ס"א), ק"מ (סי' כתב ובשו"ע

בתחילה. יברך לא שלהרמב"ם כתב כך ואחר קריאתו בתחילת

מכל  בתחילה, גם שמברך שלדעה (סק"ג) ברורה המשנה וכתב

שהיא  בלבד הברכה יאמר רק אלא 'ברכו' לומר חוזר אינו מקום

כל  שלא בזמננו כן שכמו (שם) הרמ"א וכתב התורה. ברכת עיקר

כן. הדין גם לכולם קורא קורא הבעל אלא קורא, מהעולים אחד

השני  יברך במקומו, לעמוד אחר וצריך ונחלש העולה נשתתק ואם

לקרוא  שהתחיל ממקום לקרוא קורא הבעל ויחזור תחילה ברכה

לראשון.

ז  קורא.:הלכה שהוא בשעה עמו לעמוד אחר וצריך
הקדמונים  מנהג הביא טז), ס"ק קמ"א (סי' ברורה ובמשנה

לתורה  לעולים שקורא הגבאי הקריאה, בשעת שלשה שיעמדו

הוא  והעולה משה, כנגד הוא והקורא ה', במקום כביכול הוא

ובשליחותם. ישראל כל כנגד התורה את המקבל

ח  אפ :הלכה הכתב מן שלא לקרות אחת.שאסור תיבה ילו
בתורה  לקרוא עיוור להעלות שאין ס"ג) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

דברי  את מביא שם והרמ"א הכתב. מן לקרוא יכול שאינו מפני

הבעל  אלא קורא, מהעולים אחד כל שאין שבזמננו המהרי"ל

הארץ, עם שמעלים כשם עיוור להעלות אפשר לכולם, קורא קורא

קורא  שהבעל שמכיון הטעם מבאר יב) (ס''ק ברורה ובמשנה

הכתב, מתוך קורא העולה שאין מה מעכב אין הכתב, מתוך קורא

כעונה. ושומע הקריאה את ממנו שומע הוא שכן

ט  לקרות.:הלכה הקורא שהתחיל (סי'כיון ברורה ובמשנה

משעה  שכבר לומר שמצדד המג"א דברי את מביא סק"ד) קמ"ו

לדבר  אסור לקרוא, התחיל לא עדיין אפילו הספר אסור .שנפתח
בשעת לספר. רק אינו זה שאיסור ס"ב), (שם שו"ע וראה

סק"ז) (שם ברורה במשנה וכתב העליות, בין אפילו אלא הקריאה

אלא  התורה, קריאת עדיין שמע שלא למי רק אמור האיסור שאין

לדבר  לו אסור הקריאה את כבר שמע אם בדבר .גם אפילו
עובר הלכה. אדם רואה שאם סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב

אי  ואם אסור, שהדבר לו לרמז צריך להפרישו, וצריך איסור

קצרה  בדרך לו לומר גם מותר ברמיזה אומנותו..אפשר ותורתו
שום  מבטל שאינו סק"ט) (שם ברורה במשנה כתב בזה הגדר

אומנותו' 'תורתו שנקרא מי לנו אין שבזמננו וכתב מלימודו. שעה

זה  תורה..לענין בתלמוד כמה לעסוק שמביא (שם) שו"ע וראה

לקרוא  שמותר וכתב מסוימים. באופנים בזה שהקילו שיטות

מה  מעין שהוא [כיון הקריאה בשעת תרגום ואחד מקרא שניים

ברורה  במשנה אמנם יא)]. ס''ק (שם משנ''ב ציבור. שליח שקורא

דבר  בשום לעסוק ולא בזה להחמיר שראוי כתב ט"ו) ס"ק (שם

הקריאה  את ששומעים עשרה שם יש אם אפילו הקריאה, בשעת

תרגום  ואחד מקרא שניים לקרוא מותר העליות בין אבל בלעדיו.

רש"י. פירוש עם או

י  הדברים.:הלכה עניין שיבינו קמ"ה כדי (סי' שו"ע וראה

את  מבין אינו שהציבור כיון לתרגם נוהגים אין שבזמננו ס"ג)



קמז mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

איסור. או מצוה דבר בו שאין קטן הּקֹוראין פסוק יהיּו ְְְִִַֹולא
אנׁשים  מּׁשלׁשה אנשים ּפחֹות שלשה לפחות להעלות צריכים - ְֲִִָָָֹ

בתורה. מתחילין לקרוא מּׁשואין ּפחֹות ּפסּוקין ּבּפרׁשה לׁשה ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
ממנה  קרא לא אם הפרשה תחילת לאחר קריאתו יסיים שלא -

פסוקים, מּניחיןשלושה במקום ואין הקריאה את מפסיקים אין - ְִִֵַ
ּפסּוקיןשיישארו  מּׁשלׁשה ּפחֹות עד ּבּפרׁשה בו שפסק ממקום ְְִִַָָָָָֹ

הפרשה. ּפסּוקיןסוף מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורא יקרא כל ולא - ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
פסוקים  משלושה יפחות לא לקרוא העולים מן .אחד

ׁשּקראּו„. ּפסּוקין בתורה ׁשלׁשה בין עׂשרה שמתחלקים ְְְֲִֶָָָָֹ
ׁשלׁשה מהם ׁשניםשלושתם, ׁשלׁשה שלשה קֹוראין אחד כל - ְְְְִִַָָֹֹ

קורא ואחדפסוקים, הּקֹורא פסוקים.ארּבעהמהם ׁשהיה ּובין ְְֵֵֶֶַַָָָָָ
זה הפסוקים ארּבעהאת  הרי אמצעי, אֹו אחרֹון, אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָ

אין מׁשּבח ושבח, שכר יותר יש פסוקים ארבעה שבקריאת ואף - ְָֻ
פסוקים  ארבעה יקרא מהם מי .להקפיד

הּקֹוראין‰. מן ואחד אחד לקרוא ּכל שמתחיל ּפֹותח לפני ְְִִֵֶֶַַָָָ
ּבֹוה ספראת קֹורא ׁשהּוא ּבּמקֹום ּומּביט במקום ּתֹורה, - ִֵֵֶֶַַָָ

בו, לקרוא להתחיל עומד ה'שהוא את ּברכּו אֹומר ּכ ְְֵֶַַָָואחר

עֹונין העם וכל ,ועד,אחריו המבר לעֹולם המבר ה' ּברּו ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
העֹולם הקורא וחֹוזר מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ּומבר ְְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

אּתה  ּברּו ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים מּכל ּבנּו ּבחר ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָאׁשר
עֹונין העם וכל הּתֹורה, נֹותן קֹורא אחריו ה' ּכ ואחר אמן. ְְִֵֵֵַַַָָָָָָ

לקרֹות ׁשּיׁשלים קריאתו,עד הּספר ו את את גֹולל מגלגל - ְְִִֵֵֶֶַַַ
מן  הברכות את קורא שהוא העם המון יטעו שלא כדי וסוגרו הספר

כך ו הספר, העֹולם אחר מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו מבר ְְֱֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּברּו ּבתֹוכנּו, נטעה עֹולם חּיי אמת ּתֹורת לנּו נתן ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָאׁשר

הּתֹורה. נֹותן ה' ֵַַָָאּתה
.Âרּׁשאי הּקֹורא ּבּתֹורה להתחיל אין שגמר לקרֹות לאחר ְִֵֵַַַַָ

הּצּבּורלברך, מּפי אמן ׁשּיכלה לענות עד יסיים שהציבור עד - ְִִִִֵֶֶַַָ
ברכתו. על ּבדקּדּוקאמן אפּלּו וטעה אחת,של קרא אֹות ְְְֲִִַַָָָָ
אֹותֹו שנית מחזירין ּבדקּדּוק שיקרא ׁשּיקראּנה טעות.עד וללא ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

ׁשנים יקראּו האחדביחד ולא אּלא כדי לבּדֹויקרא ּבּתֹורה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
לכולם. נשמע קולו ונׁשּתּתק שיהיה באופן קרא הקריאה, באמצע ְְִֵַָָ

בקריאה  להמשיך יכול ּתחּתיושאינו אחר להחליפו יעמד ְֲֵַַַָֹ
ויחזור  ׁשהתחיללקרוא ויתחילבקריאה, לקרוא מּמקֹום ְְְִִִִֶַָ
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של  שמו שיימחה עד שלם השם ואין שלם הכסא שאין ומכאן

ט"ז  וראה חסרות. יהיו פרשיותיו כך (שם)], רש''י ע''פ עמלק.
סק"א) פסוקין..(שם משלשה פחות הקורא יקרא בשו"ע ולא

ולקרוא  לחזור מותר האם מחלוקת הביא ס"ד) רפ"ב (סי' הרב
שנהוג  וכמו מתירים, שיש עולים, לכמה הפסוקים אותם את

אותם  את שכופלים וחנוכה, סוכות המועד חול של בקריאה
שבעת  למנין עולה השני אין [אבל העולים לכל הפסוקים

פסוקים  שלשה הוסיף כן אם אלא שבת, של בקריאה הקרואים
לברך  לשני לכתחילה שאוסרים ויש לפניו]. הראשון קרא שלא

קרא  שלא שלשה להוסיף וצריך הראשון, קרא שכבר פסוקים על

באופן  לקרוא אפשר שאי וחנוכה מסוכות ללמוד ואין לראשון,
את  שכופלים תורה בשמחת מלבד נוהגין, שכך וכתב אחר.

המתירים. דעת על וסומכים טוב הקריאה בדבר ולסיים :להתחיל
באופן  הקריאה את לכוון שצריך ס"א), קל"ח (סי' הרמ"א כתב

טוב. בדבר שיסיים באופן וכן טוב בדבר לקרוא תמיד שיתחיל
טוב  דבר הכוונה טוב שדבר כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה

רע  דבר וכן טוב. דבר נחשבת אינה גוי של טובה אבל לישראל,
שאין  חסידים, מספר והביא ישראל. רעת שהוא דבר רק נחשב

כב). כב, (ויקרא שבור' או 'עּורת בפרשת לפיסח או לעיוור ֶֶַלקרוא
העריות. על חשוד שהוא למי עריות פרשת יקרא לא וכן

ה  וכו'.:הלכה תורה ספר ס"ד)פותח קל"ט (סי' הרמ"א וכתב

לצד  פניו את לסובב צריך הראשונה הברכה את שמברך שבשעה
שהו  ייראה שלא לצד כדי פניו את ויסובב הספר. מתוך מברך א

רואה  המתפלל שהרי כנגדו, העומד הקב"ה ימין [שהוא שמאל
ימינו  צד הוא האדם ושמאל פניו, מול שכינה כאילו עצמו את

(שם  ברורה במשנה אמנם יט)]. ס''ק (שם משנ ''ב הקב"ה. של
נראה  פניו את שהמסובב שכתבו האחרונים דעת מביא י"ט) ס"ק

אחר, דבר על אלא לקרוא עומד שהוא מה על מברך אינו כאילו
עיניו  את יעצום רק אלא פניו את יסובב שלא יותר טוב כן ועל

הברכה  בשעת התורה ספר בתוך יסתכל אומר .ולא כך ואחר

את ברכו. לאחוז שצריך כתב סי"א) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

שכמו  לה) ס''ק (שם ברורה ובמשנה הברכה, בשעת תורה הספר
בעמודי  ויאחז תורה. הספר את לאחוז צריך הקריאה בשעת כן

מפה  ידי על עצמן הספר ביריעות נוהגים ויש תורה. וכל .הספר
ועד. לעולם המבורך ה' ברוך עונין (סי'העם הרמ"א וכתב

'ברכו', כשאמר הציבור שמעו ולא בלחש מברך שאם ס"ו) קל"ט
שמע  קורא הבעל אם אפילו המבורך', ה' 'ברוך אחריו יענו לא

לומר  יגמור קורא שהבעל אחר אמן יענו אלא אחריו, עונה והוא
שכתב  ס"ז) (שם בשו"ע וראה ועד. לעולם המבורך ה' ברוך

לחזור  המברך צריך המבורך' ה' 'ברוך הקהל שענו שאחרי

ברכת  עם עצמו את לכלול כדי המבורך' ה' 'ברוך ולומר אחריהם
בתוכנו הציבור. נטעה עולם כתב חיי ס"י) קל"ט (סי' ובשו"ע .

ש'תורת  שם וכתב בתוכנו'. נטע העולם 'וחיי הוא הברכה שנוסח
תורה  הוא בתוכנו' נטע העולם ו'חיי שבכתב, תורה זה אמת'

לומר  שמנהגנו לג) ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב פה. שבעל
שם  על הוא בתוכנו' ש'נטע לד) ס"ק (שם כתב ועוד עולם'. 'וחיי

נטועים'. וכמשמרות כדרבנות חכמים 'דברי יא) יב, (קהלת הכתוב

ו  הציבור.:הלכה מפי אמן שיכלה ברורה עד במשנה וכתב
הציבור  מן מעטים יש אם שאפילו י"ז) ס"ק קמ"א (סי'

מכן  לאחר ורק שיסיימו עד להמתין צריך באמן, שמאריכים
עם  אמן עונה שהקורא נהגו זה שמטעם וכתב לקרוא, יתחיל

שיבינו  כדי מהציבור יותר קצת באמן ומאריך רם, בקול הציבור
לשמוע  אוזן ויטו לקרוא בדקדוק .שמתחיל אפילו וטעה קרא

אותו. מחזירין אחת שדווקא אות ס"א) קמ"ב (סי' הרמ"א וכתב
משתנה, הענין בקריאה הטעות מחמת בנגינת אם טעה אם אבל

אותו  מחזירים אין משתנה הענין שאין באופן בניקוד או הטעם
אם  כן שכמו סק"ד) (שם ברורה במשנה וכתב בו. גוערים אבל

שקרא  וכגון משתנה, הענין שאין באופן אות חיסר או הוסיף
אם  אבל אותו. מחזירים אין 'מצריים', ל'מצרים' או 'הרן' ְַֹל'אהרן'

'זכר' ו'חלב', 'חלב' שהחליף כגון הענין את שמשנה בניקוד ֵֶָָָָטעה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּנׁשּתּתק, להחשיבה הראׁשֹון שניהם קריאת את מצרף הוא ובזה ְִִֵֶַָ

קריאתו, לפני הראשון שבירך התורה ברכת לה שתועיל אחת, כקריאה

שלאחריה.ּבּסֹוףהשני ּומבר ברכה קריאתו ְֵַָ
.Êרּׁשאי הּקֹורא לֹובתורה,לקרֹותלהתחיל אין ׁשּיאמר עד ְִֵֵֶַַַַַֹ

ׁשּבּצּבּורה  הּכנסתשיתחילּגדֹול חּזן ואפּלּו הממונה לקרֹות. - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ
בתורה, יקרא מי לציבור הּכנסתלהודיע ראׁש הציבור אֹו מנהיג - ְֶֶַֹ

הכנסת, מעצמֹובבית קֹורא ימתין אינֹו לֹואלא ׁשּיאמרּו עד ְְֵֵֵֶַַֹ

אֹו ׁשּבהן ה הּצּבּור שמחמת לקרֹות,שיתחיל ּגדֹול ייראה שלא ְִִֶֶַָָ
שיכבדוהו. בלא לעצמו נוטל הוא עּמֹוגדולתו לעמד אחר ְֲִִֵַַָֹוצרי

הספר  ליד אתו שיעמוד נוסף אדם צריך לקרוא, עולה הכנסת כשחזן -

עםתורה  עֹומד ׁשהחּזן ּכדר קֹורא, ׁשהּוא שאר ּבׁשעה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

לתורה,הּקֹוראים לבדם.שעולים עומדים ואינם ְִַ

.Áלֹו יׁש לו]הּקֹורא מותר הקריאה לדּלג[- מּמקֹום באמצע ְִֵֵֵַַָ
עוסקות למקֹום, הקריאות כששתי אחד,רק הקריאה ּכגֹוןו ּבענין ְְְְִֶָָָ

מֹותבפרשת  טז)אחרי ּבעׂשֹור 'קריאת ּו,(ויקרא ׁשּבפרׁשת 'א ְֲֵֶֶַַַָָָ
הּכהנים אל לב)אמר - כז כג, בעניני (ויקרא עוסקות ששתיהן , ֱֲִֶַֹֹ

הכיפורים. ובלבד]והּואיום יקרא[- ּפה ב ׁשּלא שהוא על בשעה ְְִֶֶַָֹ
מפני  לקרֹותמדלג, פה ׁשאסּור אפּלּובעל הּכתב מן ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַָָֹ

מילה]ּתבה  ו [- ש אחת, ּביזהר יׁשהה ה לא אּלא שעת ּדּלּוג ְְִִִֵֶֶַַָָֹ

אליו, מדלג שהוא למקום לגלול הּתרגמן יזדרז ׁשּיׁשלים ְְְְִֵֶַַָֻּכדי

הּפסּוק שדילג ּתרּגּום הפסוק תרגום את המתרגם יסיים שכאשר - ְַַָ

מכבוד  זה שאין הדילוג, במקום לקרוא להמשיך כבר יוכל ממנו,

שידלג  עד בשתיקה להמתין שיצטרכו .הציבור

Ë.ּבּתֹורה לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל תחילת ּכיון עם מיד - ְְִִִֵֵֶַַָָ

ו לסּפרלציבור אסּורהקריאה, לדבר], הלכה,[- ּבדבר אפּלּו ְְֲֲִִֵַַָָָ
ּׁשהּוא  למה לּבם ּומׂשימין וׁשֹומעין ׁשֹותקין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹאּלא

ׁשּנאמר ג)קֹורא, ח הּתֹורה'(נחמיה ספר אל העם כל 'ואזני ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הקריאה. את לשמוע אוזניהם את מטים שהיו מן - לצאת ְִֵָָואסּור

קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה הכנסת הּצּבּור מבית לצאת אסור - ְִֵֵֶַַָָ

הקריאה, לאיׁשבאמצע איׁש ּבין לצאת העולים ּומּתר - ְִִֵֵָָֻ

לתורה  והעולה קריאתו את סיים הקודם לתורה כשהעולה לקריאה,

לקרוא. התחיל לא עדיין ּתמיד הבא ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ִִֵֶַָָּומי

אחרים,אּמנּותֹוהיא ותֹורתֹו בדברים עוסק ואינו קבע תורתו - ְָָֻ
קֹורא  ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹֻמּתר

ַָּבּתֹורה.
.Èׁשם ׁשּיהא נהגּו עזרא הקריאה מימֹות בשעת ּתרּגמן,- ְְְְֲִֵֶֶָָָָֻ
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באופן  הטעם בנגינת טעה אם וכן אותו. מחזירים וכדומה, ֵֶו'זכר'

'מפסיק' טעם בין שטעה וכגון לחזור, צריך הענין את שמשנה

'משרת' אותו..לטעם ס"ג)מחזירין קל"ז (סי' בשו"ע וכתב

את  החזיר כבר אם אפילו בשחרית, שבת של התורה שבקריאת

שבו  הפסוק את לקרוא וצריך אותו, מחזירים למקומו התורה ספר

בקריאה  אבל לו. הסמוכים פסוקים שני עוד עם יחד הטעות היתה

עשרה  קרא אם לחזור צריך אין וחמישי בשני או מנחה של

משום  סק"ו) (שם ברורה במשנה מבואר בזה והטעם פסוקים,

היום, מחובת שדילג הפסוק ואין חכמים כתקנת פסוקים י' שקרא

הבאה  שבת של בקריאה אותו יקרא וכו'.שהרי ונשתתק קרא
בסוף. גם ומברך לברך צריך שהשני ס"א), ק"מ (סי' כתב ובשו"ע

בתחילה. יברך לא שלהרמב"ם כתב כך ואחר קריאתו בתחילת

מכל  בתחילה, גם שמברך שלדעה (סק"ג) ברורה המשנה וכתב

שהיא  בלבד הברכה יאמר רק אלא 'ברכו' לומר חוזר אינו מקום

כל  שלא בזמננו כן שכמו (שם) הרמ"א וכתב התורה. ברכת עיקר

כן. הדין גם לכולם קורא קורא הבעל אלא קורא, מהעולים אחד

השני  יברך במקומו, לעמוד אחר וצריך ונחלש העולה נשתתק ואם

לקרוא  שהתחיל ממקום לקרוא קורא הבעל ויחזור תחילה ברכה

לראשון.

ז  קורא.:הלכה שהוא בשעה עמו לעמוד אחר וצריך
הקדמונים  מנהג הביא טז), ס"ק קמ"א (סי' ברורה ובמשנה

לתורה  לעולים שקורא הגבאי הקריאה, בשעת שלשה שיעמדו

הוא  והעולה משה, כנגד הוא והקורא ה', במקום כביכול הוא

ובשליחותם. ישראל כל כנגד התורה את המקבל

ח  אפ :הלכה הכתב מן שלא לקרות אחת.שאסור תיבה ילו
בתורה  לקרוא עיוור להעלות שאין ס"ג) קל"ט (סי' בשו"ע וכתב

דברי  את מביא שם והרמ"א הכתב. מן לקרוא יכול שאינו מפני

הבעל  אלא קורא, מהעולים אחד כל שאין שבזמננו המהרי"ל

הארץ, עם שמעלים כשם עיוור להעלות אפשר לכולם, קורא קורא

קורא  שהבעל שמכיון הטעם מבאר יב) (ס''ק ברורה ובמשנה

הכתב, מתוך קורא העולה שאין מה מעכב אין הכתב, מתוך קורא

כעונה. ושומע הקריאה את ממנו שומע הוא שכן

ט  לקרות.:הלכה הקורא שהתחיל (סי'כיון ברורה ובמשנה

משעה  שכבר לומר שמצדד המג"א דברי את מביא סק"ד) קמ"ו

לדבר  אסור לקרוא, התחיל לא עדיין אפילו הספר אסור .שנפתח
בשעת לספר. רק אינו זה שאיסור ס"ב), (שם שו"ע וראה

סק"ז) (שם ברורה במשנה וכתב העליות, בין אפילו אלא הקריאה

אלא  התורה, קריאת עדיין שמע שלא למי רק אמור האיסור שאין

לדבר  לו אסור הקריאה את כבר שמע אם בדבר .גם אפילו
עובר הלכה. אדם רואה שאם סק"ה) (שם ברורה המשנה וכתב

אי  ואם אסור, שהדבר לו לרמז צריך להפרישו, וצריך איסור

קצרה  בדרך לו לומר גם מותר ברמיזה אומנותו..אפשר ותורתו
שום  מבטל שאינו סק"ט) (שם ברורה במשנה כתב בזה הגדר

אומנותו' 'תורתו שנקרא מי לנו אין שבזמננו וכתב מלימודו. שעה

זה  תורה..לענין בתלמוד כמה לעסוק שמביא (שם) שו"ע וראה

לקרוא  שמותר וכתב מסוימים. באופנים בזה שהקילו שיטות

מה  מעין שהוא [כיון הקריאה בשעת תרגום ואחד מקרא שניים

ברורה  במשנה אמנם יא)]. ס''ק (שם משנ''ב ציבור. שליח שקורא

דבר  בשום לעסוק ולא בזה להחמיר שראוי כתב ט"ו) ס"ק (שם

הקריאה  את ששומעים עשרה שם יש אם אפילו הקריאה, בשעת

תרגום  ואחד מקרא שניים לקרוא מותר העליות בין אבל בלעדיו.

רש"י. פירוש עם או

י  הדברים.:הלכה עניין שיבינו קמ"ה כדי (סי' שו"ע וראה

את  מבין אינו שהציבור כיון לתרגם נוהגים אין שבזמננו ס"ג)



mipdkקמח zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ו  לעםשעומד את מתרּגם ארמית ללשון השומעים] לציבור מה [- ְְֵַַָָ
ׁשּיבינּו ּכדי ּבּתֹורה, קֹורא הּדברים,את ּׁשהּקֹורא כי ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ארמית. היתה וׁשֹותק,לשונם ּבלבד אחד ּפסּוק קֹורא ְְְִֵֵֵֶַַָָוהּקֹורא
ּו הּתרּגמן אֹותֹו ׁשּיתרּגם לתרגם,עד מסיים שהתורגמן לאחר ְְְְֵֶַַַָֻ

וקֹוראהקורא  ה חֹוזר רּׁשאי את הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק ְְִֵֵֵֵֵַַַָ
לּתרּגמן אחד,ברצף לקרֹות מּפסּוק להפסיק יתר צריך אלא ְְְִִֵֶַָָָָֻ

פה  בעל מתרגם שהוא מכיון לתרגם, התורגמן שיוכל פסוק כל לאחר

לטעות  עלול הוא ברצף פסוקים שני לתרגם יצטרך .ואם
.‡Èלהגּביּה רּׁשאי הּקֹורא הקריאה קֹולֹואת אין יתר בשעת ְְִֵֵֵַַַַַָ

ו  המתרּגם, המתרּגםכן מן יגּביּה מתרגם קֹולֹואת לא כשהוא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַֹ
רּׁשאי המתרּגם ואין הּקֹורא. מן עד להתחיל יתר לתרּגם ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

יסתיים]ׁשּיכלה ו [- הּקֹורא. מּפי רּׁשאי כן הּפסּוק הּקֹורא אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מּפי עוד לקרֹותלהמשיך  הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

נׁשעןהמתרּגם. המתרּגם בשעה ואין להישען למתרגם אסור - ְְְְְְִֵֵֵַַַַָ
מתרגם, לעּמּוד שהוא העמוד]לא על לקֹורה[- על ולא -] ְְְַָֹֹ

ואימה,הקורה], ּביראה עֹומד היתה אּלא התורה שנתינת כמו ְְְִֵֵֶָָָ
שנאמר ויראה טז)באימה יט הקריאה (שמות כך העם', כל 'ויחרד

נראה  זה הקריאה בשעת נשען וכשהוא ויראה, באימה להיות צריכה

הרוח. יתרּגםכגסות ּפה התורגמן ולא על אּלא הּכתב מּתֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
הכתב, מתוך לאמרם אסור פה בעל שנאמרו תורה שדברי כן ו משום ְ

לּתרּגמן לסּיע רּׁשאי הּקֹורא כדי אין יאמרּולתרגם, ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֻ
ּבּתֹורה.שה  ּכתּוב הּגדֹולּתרּגּום ידי על מתרּגם -והּקטן ְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ

הגדול, של קריאתו את לתרגם יכול לּגדֹול הקטן ּכבֹוד ְֵַָָואינֹו

הּקט  ידי על לגדול ןׁשּיתרּגם הכבוד מן זה אין קורא כשהקטן - ְְְֵֵֶַַַָָ
קריאתו. את יתרגם ּכאחד שהגדול ׁשנים המתרּגמין יהיּו ְְְְְְְִִִֶַַַָֹולא

קריאתו, את ביחד מתרגמים ושניים קורא שאחד קֹורא - אחד ֵֶֶָָאּלא
מתרּגם,רקו  יבינו,אחד שהציבור בשביל הוא התרגום שהרי ְְְֵֶַָ

להבין  יוכל לא הציבור שניים יתרגמו .וכאשר
.·Èהּמקראֹותאת ולא ּבצּבּור,שבתורה ּכל מתרּגמין ְְְְְְִִִַַָָֹ

ראּובן אביומעׂשה יצועי כב)שחילל לה, לתרגמו,(בראשית אין ְֲֵֵַ
ראובן. של כבודו שלו מפני הפסוקים את ּכהניםכן (במדבר ּברּכת ְְֲִִַֹ

כז) - כב שהכתוב ו, לחשוב יטעו העם שהמון מפני מתרגמים, אין

בפסוק הנאמר את סותר אליך', פניו ה' 'ישא בו יז)הנאמר י, (דברים

פנים', ישא לא של ו 'אשר הפסוקים מןכן העגל הפסוק מעׂשה ְֲִֵֵֶַָ
כא) לב, אהרן '(שמות אל מׁשה כה)הפסוקעד'וּיאמר (שם, ֲֶֶֶַַַֹֹֹ

העם ' את מׁשה אהרן,וּירא של כבודו מפני מתרגמים אין ועֹוד ' ְְֶֶַַָָֹ
אחר העגלּפסּוק לה)מפרשת וכּו''(שם, העם את ה' אין וּיּגף ְִֵֶַַָָָֹ

אהרן. של כבודו מפני אלו לתרגם ו כל מּתרּגמין, ולא כן נקראין ְְְְְִִִִַָֹ
כשמפטירין  אמנֹוןבנביא יג)ּבמעׂשה ב' הּמקֹום ,(שמואל ְְֲֵַַַָ

ּדוד ּבן אמנֹון דודׁשּנאמר בו שמוזכר הפסוק א)- לא ,(שם, ְֱִֶֶֶַַָֹ
מּתרּגם ולא דוד נקרא של כבודו מפני בו מפטירים שאין -. ְְְִִֵַָֹ

.‚È,ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא כבוד הּמפטיר מפני ְְְִִִִִַַַַָָָָ
לו  ודי בנביא, שקורא לפני בה גם שיקרא ׁשלׁשה ב אפּלּוהתורה ְֲִָֹ

ּׁשּקראבתורה וקֹוראהמפטיר חֹוזרו ּפסּוקים. העולה מה ְְִֵֵֶַָָ
ּבּנביאלפניו.עלה ׁש יפטיר אחר ולא מיד להפטיר יתחיל לא - ְְְִִֶַַָָָֹ

ימתין  אלא בתורה, ספרקריאתו ׁשּיּגלל יהיו ּתֹורהה עד שלא כדי ִֵֵֶֶַָָ
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אחרת  בלשון לציבור מתרגמים שאין והטעם התרגום. לשון

המש  כתב התרגום שיבינו, שדווקא מפני סק"ד) (שם ברורה נה

לא. אחרת בלשון אבל לציבור לתרגמו יש הקודש ברוח שנאמר

אפשר  שאי שכתב והא), ד"ה פו סי' (ח"ו סופר חתם שו"ת וראה

בתרגום  התורה, כוונת בפשטות האמת אל לכוון אופן בשום

אדם  ודווקא ה', מפי לו שנאמר רבינו משה מפי מקובל שאינו

שכר  כך על ויקבל שירצה, נאה פירוש בכל לפרש יכול לעצמו

בכלל  הוא האמת אל מכוון אינו אם בציבור אבל נאה, שיחה

שקרים'. 'דובר

יא  ואימה.:הלכה ביראה עומד קמ"א אלא (סי שו"ע וראה

הכותל  על להישען לו ואסור לעמוד צריך שהקורא שכתב, ס"א)

חולה  שהיה [או בשר בעל הוא ואם בו. שקורא השולחן על או

במשנה  וכתב להישען. לו מותר סק''ד)] (שם משנ''ב זקן. או

ייטלו  שאם באופן מעט רק להישען שייזהר סק"ד) (שם ברורה

זה  באופן גם ואם ייפול. לא הוא עליו, נשען שהוא הדבר את

שלא  להיזהר צריך אך ממש, להישען לו מותר לעמוד יכול אינו

תשמיש  שהיא מכיון הקריאה, שלחן שעל המפה על להישען

שכתב  (סק"א) וראה עצמו. השולחן על יישען אלא קדושה,

לחזור. צריך ואין יצא מיושב קראה אם שבדיעבד

יג  לפניו.:הלכה שקרא מה וקורא (סי'חוזר הרמ"א וכתב

מנין  על להוסיף שמותר טוב ויום בשבת שדווקא ס"ד) רפ"ב

שאסור  בחול אבל האחרון. קריאת על חוזר המפטיר הקרואים,

וכדו'], במנחה בתענית בקריאה [כגון הקרואים מנין על להוסיף

המפטיר  הוא תורה..השלישי ספר שיגלל ברורה עד ובמשנה

להמתין  צריך שאין מגדים הפרי דעת הביא כג) ס''ק קמ"ז (סי'

מיד  בהפטרה להתחיל יכול אלא המפה, את הספר על שיכרוך עד

כן. משמע לא רש"י שמדברי וכתב הספר. את וסגר שגלל לאחר

ולא  להמתין המפטיר שצריך כב), ס''ק (שם ברורה במשנה וראה

וחמישי  בשני אבל שיגלול. עד ההפטרה ברכות את לברך יתחיל

לגולל  להמתין צריך אין רצון' 'יהי הקריאה לאחר שאומרים

מנהג  אלא זה שאין מפני זאת, קורא..שישמע אחד וכתב ובנביא

שלא ס"ה) רפ"ד (סי' ששני הרמ"א משום ביחד שניים יאמרו

כן  שכמו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב נשמעים. אינם קולות

אלא  אחר, פסוק השני ולאחריו אחד פסוק מהם אחד יקרא לא

ההפטרה. כל את לבד לקרוא צריך הוא בתורה שקרא המפטיר

לסמוך  שלא הנוהגים שגם כתב סי"א) רפ"ד (סי' הרב ובשו"ע

ההפטרה  את קוראים אלא בלבד, המפטיר מן ההפטרה שמיעת על

בלחש  יאמרו אלא רם בקול יקראו שלא להיזהר צריכים בעצמם,

ס"ק  (שם ברורה במשנה עוד וראה המפטיר. עם במילה מילה

המפטיר, עם ביחד ההפטרה את רם בקול קורא הציבור שאם יא),

ההפטרה  על שבירך ברכותיו ממנו, ההפטרה את שומעים ואינם

לבטלה  ישראל .יהיו קהילות בהרבה שנוהגים המנהג וביישוב

סח), סי' (או"ח סופר חתם שו"ת ראה לעצמו, קורא אחד שכל

יב). סי' (ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ההפטרה, את וישמעו טרודים יפחתהגוללים בקריאת ולא ְְִֹֹ
ׁשלםההפטרה  ואם ּפסּוק. ואחד נגמר]מעׂשרים הענין [- ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מ  פסוקים ּבפחֹות צרימנין אינֹו יכול אּלּו, אלא לקרוא להוסיף ְִִֵֵָָ
שם. ּדּיֹולהפסיק המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקים עׂשרה קרא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואם

עוד, לקרוא צריך אינו הענין - ׁשלם ׁשּלא ּפי על יכול ואף ְְִִֵֶַַָָָֹ
הפסוקים. למנין עולה גם שהתרגום מפני כשמפטירין ּולהפסיק,

מתרּגמין ׁשנים ואפּלּו קֹורא אחד יכולים ּבּנביא רצו אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
נשמעים. אינם קולות ששני חוששים ואין שניים -ּומדּלגלתרגם ְֵַ

בקריאתו לדלג הקורא יכול רוצה אחר,אחד מעניןאם לענין ְְְִִֵֵַָָ
מ  מדּלג יתבלבלו לנביאאחד נביאספר ואינֹו שלא כדי אחר ְְְִִִֵֵַָָ

ּבלבדהשומעים, עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים עשר']אּלא 'תרי -] ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
שמותר  לענין מענין לדילוג דומה בהם והדילוג קטנים, ספרים שהם

השומעים. את כך כל מבלבל שאינו מּסֹוף מפני ידּלג ׁשּלא ְְִִֵֶַַֹּובלבד
לתחּלתֹו דווקא הּספר הוא לנביא, מנביא עשר בתרי לדלג ההיתר - ְִִֵֶַָ

מנביא  לאחור ידלג לא אבל שלאחריו, לנביא המוקדם מנביא

שלפניו. לנביא ּבהמאוחר יׁשהה לא המדּלג ה וכל ּדּלּוג זמן ְְְִִִֵֶַַָֹ
המתרּגם ׁשּיׁשלים ּכדי את אּלא מדלג, שהוא ּתרּגּומֹובזמן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

יתעכב  ולא התרגום, את יסיים כשהמתרגם מיד לקרוא לשוב ויוכל

יצטרכו  שלא הציבור כבוד משום זה, מזמן יותר בדילוגו הקורא

.להמתין 
.„È ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ברצף, פסוקים שלשה לקרוא יכול ירצה אם כךו - המתרּגם אחר ְְְֵַַ
זה,ב ׁשלׁשּתןאת מתרּגם אחר שהמתורגמן זה חוששים ואין ְְְְֵֶֶַַַָָ

טעות, לידי יבוא פה בעל ּפסּוקים שמתרגם הּׁשלׁשה היּו ְְְִִַָָֹואם
ּפרׁשּיֹותב  נפרדת,ׁשלׁש בפרשה פסוק כל לתרּגמן - יקרא לא ְְְְִִָָָָָֹֹֻ

אחד אחד ענינים אּלא שלשה שהם מכיון יתרגם, פסוק כל ואחרי ֶֶֶָָָ
לערבם  רשאי אינו .חלוקים

.ÂËלפניו מבר ּבּנביא הקריאה הּמפטיר לפני ּברכה - ְְְְִִֵַַַָָָָָָ

ּבחר אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו בנביאים אחת, ֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לאחריווכו', הקריאה ּומבר לאחר ּברכה - ּברכֹות, ארּבע ְְְְְֲֵַַַָָָָָ

והתורה,ראׁשֹונה ה' ואמיתות בנאמנות האל העוסקת ּבּה חֹותם ִֵֵָָָ
ּדבריו. ּבכל ועל ׁשנּיהברכההּנאמן הגאולה על תפילה שהיא ְְְֱִֶַָָָָָ

ירושלים, ירּוׁשלים.בנין ּבֹונה ּבּה היא ׁשליׁשיתברכה חֹותם ְְִִִֵֵָָָ
ו  דוד בית מלכות את להעמיד שעתיד המשיח מלך על ֵחֹותם תפילה

ּדוד. מגן הּיֹום וברכה ּבּה קדּׁשת ּבענין ּבּה חֹותם רביעית ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּבּתפּלה ׁשחֹותם השבת.ּכמֹו מקדש אומר בשבת כגון אם - וכן ְְְִִֵֵֶַָ

מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, להיֹות חדׁש ראׁש את חל גם ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּמזּכיר ּכדר זֹו ּבברכה חדׁש חודש ראׁש ּבּתפּלה.ראש ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÊËהּקֹוראין הם קֹוראין בתורה,ּכּמה ּבׁשחרית ּבׁשּבת ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
הּכּפּורים ּוביֹום השבת ׁשבעה, מקדושת פחותה שקדושתו ְְִִִַָ

טֹוביםקוראים  ּובימים שבת ׁשּׁשה, מקדושת פחותה שקדושתם ְִִִָָ
קוראים  הכיפורים, אבל ויום זה מּמנין ּפֹוחתין אין אם חמּׁשה, ְֲֲֲִִִִֵֶָָָ

בהארכת מ ֹוסיפיןרצו  הצבור לטרחת חוששים ואין קוראים, עוד ִִ
ממלאכה. אלו בימים בטלים שהציבור משום ְֵָּבראׁשי התפילה

מֹועד ׁשל ּובחּלֹו טוב חדׁשים יום מקדושת פחותה שקדושתם ְֳִֵֶָֻ
הּכּפּורים ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה, שקוראים קֹוראין בקריאה ְְְְִִִַַַָָָ

ּוב  ּוב יום ּבמנחה, ּובחנּכה יום ׁשני ׁשבּוע, ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּב ּבׁשחרית תפילת ּובפּורים הּתענּיֹות ּובימי ׁשחרית, ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַ

האלו ּובמנחה, הזמנים ּפֹוחתין בכל אין ׁשלׁשה, קֹוראין ְְְְֲִִִֵָָֹ
עליו, מֹוסיפין ואין זה הציבור מּמנין על להקשות שלא בכדי ְְִִִִֵֶָָָ

במלאכה  אלו בימים .שעוסקים

.ÊÈּתקרא לא קטן בתורה אּׁשה הּצּבּור, ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור ְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ויֹודע לקרֹות מברכיןגם הּיֹודע או למי שבע מגיל והוא - ְְְְְִִִֵֵַַַָ

מּמנין שמונה, לתורה הּקֹוראיםעֹולה להעלותו אפשר - ְְִִִֶַַ
הקוראים  למנין הימים ולהחשיבו בשאר או הּמפטיר בשבת וכן .ְְִֵַַ

בנביא, לקרוא הּמניןשעולה מן הקוראים עֹולה למנין מצטרף - ְִִֶַָ
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טו  חדש.:הלכה ראש מביא מזכיר ס"ב) רפ"ד (סי ובשו"ע
מזכירים  שאין והכריע לא. או חודש ראש מזכירים אם מחלוקת
(סי' הרב בשו"ע כתב וכן הברכה. בתוך ולא בחתימה לא כלל
חול  שבת לגבי ס"ט) ת"צ (סי' הרמ"א כתב וכן ס"ו). רפ"ד
אין  שהרי החג, את ההפטרה בברכת מזכירים שאין פסח, המועד

השבת. בגלל אלא באה ההפטרה

טז  מוסיפין.:הלכה שיש אבל ס"א) רפ"ב (סי' הרמ"א וכתב
להוסיף. נהגו תורה בשמחת ורק להוסיף, אין טוב שביום אומרים
ביום  מוסיפים שאין ס''א), (שם הרב בשו"ע כתב בזה והטעם
הקרואים  למנין בו הקרואים מנין את להשוות שלא כדי טוב
שהכל  תורה בשמחת ורק נהגו, וכן הכיפורים, ביום או בשבת

המתירים  דעת על וסומכים מוסיפים לתורה, לעלות וראה .רוצים
אין  בשבת שאפילו אומרים שיש שכתב ס"ג) (שם הרב שו"ע
להוסיף, מותר היה המשנה חכמי בזמן שדווקא משום להוסיף,
היה  הראשון אלא מברכים, לתורה העולים כל היו שלא מפני
עכשיו  אבל הקריאה. לאחר מברך והאחרון קריאתו לפני מברך
להוסיף  אסור עצמו, בפני מברך העולים מן אחד שכל שנוהגים

חובתם  ידי יצאו שכבר שאחרי משום בברכות, להרבות שלא כדי
שאף  וכתב צריכה. שאינה ברכה מברכים השאר קרואים בשבעה
שלא  בכדי וגם לדבריהם לחוש טוב טענה, זו אין הדין שמן
קרואים. משבעה יותר לקרוא שלא לתקן טוב הציבור את להטריח

עליו. מוסיפין ואין זה ממנין פוחתין (סי'אין הרמ"א וכתב
שני  או ישראלים חתנים שני הכנסת בבית היו שאם ס"א) קל"ה
אלו  שימים משום ארבעה, ולקרוא להוסיף מותר ברית, בעלי
ובמשנה  בקריאה. להוסיף מותר ובמועד כמועד נחשבים אצלם
בט"ז  מבואר והטעם כן. נוהגין שאין כתב, סק"ג) (שם ברורה
כדי  הוא הקריאות מנין על מוסיפים שאין הסיבה כי סק"ב), (שם
אף  כן, ואם אלו, בימים במלאכה שעוסקים הציבור את לעכב לא

מלאכה. ימי הם הציבור לגבי הרי מועד ימי הם שלגבם

יז  הקוראים.:הלכה ממנין עולה וכו' לקרות היודע קטן
אפשר  בשבת שדווקא כתב, יא) ס"ק רפ"ב (סי' ברורה ובמשנה
רק  שקוראים בימים להעלותו אין אבל שבעה, למנין לצרפו
בראש  להעלותו אין כן שכמו שבת העולת דעת ומביא שלושה.

הכיפורים  וביום טוב ביום וקורא..חודש וחוזר ויושב ויורד
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ו  לעםשעומד את מתרּגם ארמית ללשון השומעים] לציבור מה [- ְְֵַַָָ
ׁשּיבינּו ּכדי ּבּתֹורה, קֹורא הּדברים,את ּׁשהּקֹורא כי ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ארמית. היתה וׁשֹותק,לשונם ּבלבד אחד ּפסּוק קֹורא ְְְִֵֵֵֶַַָָוהּקֹורא
ּו הּתרּגמן אֹותֹו ׁשּיתרּגם לתרגם,עד מסיים שהתורגמן לאחר ְְְְֵֶַַַָֻ

וקֹוראהקורא  ה חֹוזר רּׁשאי את הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק ְְִֵֵֵֵֵַַַָ
לּתרּגמן אחד,ברצף לקרֹות מּפסּוק להפסיק יתר צריך אלא ְְְִִֵֶַָָָָֻ

פה  בעל מתרגם שהוא מכיון לתרגם, התורגמן שיוכל פסוק כל לאחר

לטעות  עלול הוא ברצף פסוקים שני לתרגם יצטרך .ואם
.‡Èלהגּביּה רּׁשאי הּקֹורא הקריאה קֹולֹואת אין יתר בשעת ְְִֵֵֵַַַַַָ

ו  המתרּגם, המתרּגםכן מן יגּביּה מתרגם קֹולֹואת לא כשהוא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַֹ
רּׁשאי המתרּגם ואין הּקֹורא. מן עד להתחיל יתר לתרּגם ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָ

יסתיים]ׁשּיכלה ו [- הּקֹורא. מּפי רּׁשאי כן הּפסּוק הּקֹורא אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
מּפי עוד לקרֹותלהמשיך  הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

נׁשעןהמתרּגם. המתרּגם בשעה ואין להישען למתרגם אסור - ְְְְְְִֵֵֵַַַַָ
מתרגם, לעּמּוד שהוא העמוד]לא על לקֹורה[- על ולא -] ְְְַָֹֹ

ואימה,הקורה], ּביראה עֹומד היתה אּלא התורה שנתינת כמו ְְְִֵֵֶָָָ
שנאמר ויראה טז)באימה יט הקריאה (שמות כך העם', כל 'ויחרד

נראה  זה הקריאה בשעת נשען וכשהוא ויראה, באימה להיות צריכה

הרוח. יתרּגםכגסות ּפה התורגמן ולא על אּלא הּכתב מּתֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
הכתב, מתוך לאמרם אסור פה בעל שנאמרו תורה שדברי כן ו משום ְ

לּתרּגמן לסּיע רּׁשאי הּקֹורא כדי אין יאמרּולתרגם, ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֻ
ּבּתֹורה.שה  ּכתּוב הּגדֹולּתרּגּום ידי על מתרּגם -והּקטן ְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ

הגדול, של קריאתו את לתרגם יכול לּגדֹול הקטן ּכבֹוד ְֵַָָואינֹו

הּקט  ידי על לגדול ןׁשּיתרּגם הכבוד מן זה אין קורא כשהקטן - ְְְֵֵֶַַַָָ
קריאתו. את יתרגם ּכאחד שהגדול ׁשנים המתרּגמין יהיּו ְְְְְְְִִִֶַַַָֹולא

קריאתו, את ביחד מתרגמים ושניים קורא שאחד קֹורא - אחד ֵֶֶָָאּלא
מתרּגם,רקו  יבינו,אחד שהציבור בשביל הוא התרגום שהרי ְְְֵֶַָ

להבין  יוכל לא הציבור שניים יתרגמו .וכאשר
.·Èהּמקראֹותאת ולא ּבצּבּור,שבתורה ּכל מתרּגמין ְְְְְְִִִַַָָֹ

ראּובן אביומעׂשה יצועי כב)שחילל לה, לתרגמו,(בראשית אין ְֲֵֵַ
ראובן. של כבודו שלו מפני הפסוקים את ּכהניםכן (במדבר ּברּכת ְְֲִִַֹ

כז) - כב שהכתוב ו, לחשוב יטעו העם שהמון מפני מתרגמים, אין

בפסוק הנאמר את סותר אליך', פניו ה' 'ישא בו יז)הנאמר י, (דברים

פנים', ישא לא של ו 'אשר הפסוקים מןכן העגל הפסוק מעׂשה ְֲִֵֵֶַָ
כא) לב, אהרן '(שמות אל מׁשה כה)הפסוקעד'וּיאמר (שם, ֲֶֶֶַַַֹֹֹ

העם ' את מׁשה אהרן,וּירא של כבודו מפני מתרגמים אין ועֹוד ' ְְֶֶַַָָֹ
אחר העגלּפסּוק לה)מפרשת וכּו''(שם, העם את ה' אין וּיּגף ְִֵֶַַָָָֹ

אהרן. של כבודו מפני אלו לתרגם ו כל מּתרּגמין, ולא כן נקראין ְְְְְִִִִַָֹ
כשמפטירין  אמנֹוןבנביא יג)ּבמעׂשה ב' הּמקֹום ,(שמואל ְְֲֵַַַָ

ּדוד ּבן אמנֹון דודׁשּנאמר בו שמוזכר הפסוק א)- לא ,(שם, ְֱִֶֶֶַַָֹ
מּתרּגם ולא דוד נקרא של כבודו מפני בו מפטירים שאין -. ְְְִִֵַָֹ

.‚È,ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא כבוד הּמפטיר מפני ְְְִִִִִַַַַָָָָ
לו  ודי בנביא, שקורא לפני בה גם שיקרא ׁשלׁשה ב אפּלּוהתורה ְֲִָֹ

ּׁשּקראבתורה וקֹוראהמפטיר חֹוזרו ּפסּוקים. העולה מה ְְִֵֵֶַָָ
ּבּנביאלפניו.עלה ׁש יפטיר אחר ולא מיד להפטיר יתחיל לא - ְְְִִֶַַָָָֹ

ימתין  אלא בתורה, ספרקריאתו ׁשּיּגלל יהיו ּתֹורהה עד שלא כדי ִֵֵֶֶַָָ
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אחרת  בלשון לציבור מתרגמים שאין והטעם התרגום. לשון

המש  כתב התרגום שיבינו, שדווקא מפני סק"ד) (שם ברורה נה

לא. אחרת בלשון אבל לציבור לתרגמו יש הקודש ברוח שנאמר

אפשר  שאי שכתב והא), ד"ה פו סי' (ח"ו סופר חתם שו"ת וראה

בתרגום  התורה, כוונת בפשטות האמת אל לכוון אופן בשום

אדם  ודווקא ה', מפי לו שנאמר רבינו משה מפי מקובל שאינו

שכר  כך על ויקבל שירצה, נאה פירוש בכל לפרש יכול לעצמו

בכלל  הוא האמת אל מכוון אינו אם בציבור אבל נאה, שיחה

שקרים'. 'דובר

יא  ואימה.:הלכה ביראה עומד קמ"א אלא (סי שו"ע וראה

הכותל  על להישען לו ואסור לעמוד צריך שהקורא שכתב, ס"א)

חולה  שהיה [או בשר בעל הוא ואם בו. שקורא השולחן על או

במשנה  וכתב להישען. לו מותר סק''ד)] (שם משנ''ב זקן. או

ייטלו  שאם באופן מעט רק להישען שייזהר סק"ד) (שם ברורה

זה  באופן גם ואם ייפול. לא הוא עליו, נשען שהוא הדבר את

שלא  להיזהר צריך אך ממש, להישען לו מותר לעמוד יכול אינו

תשמיש  שהיא מכיון הקריאה, שלחן שעל המפה על להישען

שכתב  (סק"א) וראה עצמו. השולחן על יישען אלא קדושה,

לחזור. צריך ואין יצא מיושב קראה אם שבדיעבד

יג  לפניו.:הלכה שקרא מה וקורא (סי'חוזר הרמ"א וכתב

מנין  על להוסיף שמותר טוב ויום בשבת שדווקא ס"ד) רפ"ב

שאסור  בחול אבל האחרון. קריאת על חוזר המפטיר הקרואים,

וכדו'], במנחה בתענית בקריאה [כגון הקרואים מנין על להוסיף

המפטיר  הוא תורה..השלישי ספר שיגלל ברורה עד ובמשנה

להמתין  צריך שאין מגדים הפרי דעת הביא כג) ס''ק קמ"ז (סי'

מיד  בהפטרה להתחיל יכול אלא המפה, את הספר על שיכרוך עד

כן. משמע לא רש"י שמדברי וכתב הספר. את וסגר שגלל לאחר

ולא  להמתין המפטיר שצריך כב), ס''ק (שם ברורה במשנה וראה

וחמישי  בשני אבל שיגלול. עד ההפטרה ברכות את לברך יתחיל

לגולל  להמתין צריך אין רצון' 'יהי הקריאה לאחר שאומרים

מנהג  אלא זה שאין מפני זאת, קורא..שישמע אחד וכתב ובנביא

שלא ס"ה) רפ"ד (סי' ששני הרמ"א משום ביחד שניים יאמרו

כן  שכמו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב נשמעים. אינם קולות

אלא  אחר, פסוק השני ולאחריו אחד פסוק מהם אחד יקרא לא

ההפטרה. כל את לבד לקרוא צריך הוא בתורה שקרא המפטיר

לסמוך  שלא הנוהגים שגם כתב סי"א) רפ"ד (סי' הרב ובשו"ע

ההפטרה  את קוראים אלא בלבד, המפטיר מן ההפטרה שמיעת על

בלחש  יאמרו אלא רם בקול יקראו שלא להיזהר צריכים בעצמם,

ס"ק  (שם ברורה במשנה עוד וראה המפטיר. עם במילה מילה

המפטיר, עם ביחד ההפטרה את רם בקול קורא הציבור שאם יא),

ההפטרה  על שבירך ברכותיו ממנו, ההפטרה את שומעים ואינם

לבטלה  ישראל .יהיו קהילות בהרבה שנוהגים המנהג וביישוב

סח), סי' (או"ח סופר חתם שו"ת ראה לעצמו, קורא אחד שכל

יב). סי' (ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ההפטרה, את וישמעו טרודים יפחתהגוללים בקריאת ולא ְְִֹֹ
ׁשלםההפטרה  ואם ּפסּוק. ואחד נגמר]מעׂשרים הענין [- ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

מ  פסוקים ּבפחֹות צרימנין אינֹו יכול אּלּו, אלא לקרוא להוסיף ְִִֵֵָָ
שם. ּדּיֹולהפסיק המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקים עׂשרה קרא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָואם

עוד, לקרוא צריך אינו הענין - ׁשלם ׁשּלא ּפי על יכול ואף ְְִִֵֶַַָָָֹ
הפסוקים. למנין עולה גם שהתרגום מפני כשמפטירין ּולהפסיק,

מתרּגמין ׁשנים ואפּלּו קֹורא אחד יכולים ּבּנביא רצו אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
נשמעים. אינם קולות ששני חוששים ואין שניים -ּומדּלגלתרגם ְֵַ

בקריאתו לדלג הקורא יכול רוצה אחר,אחד מעניןאם לענין ְְְִִֵֵַָָ
מ  מדּלג יתבלבלו לנביאאחד נביאספר ואינֹו שלא כדי אחר ְְְִִִֵֵַָָ

ּבלבדהשומעים, עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים עשר']אּלא 'תרי -] ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
שמותר  לענין מענין לדילוג דומה בהם והדילוג קטנים, ספרים שהם

השומעים. את כך כל מבלבל שאינו מּסֹוף מפני ידּלג ׁשּלא ְְִִֵֶַַֹּובלבד
לתחּלתֹו דווקא הּספר הוא לנביא, מנביא עשר בתרי לדלג ההיתר - ְִִֵֶַָ

מנביא  לאחור ידלג לא אבל שלאחריו, לנביא המוקדם מנביא

שלפניו. לנביא ּבהמאוחר יׁשהה לא המדּלג ה וכל ּדּלּוג זמן ְְְִִִֵֶַַָֹ
המתרּגם ׁשּיׁשלים ּכדי את אּלא מדלג, שהוא ּתרּגּומֹובזמן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

יתעכב  ולא התרגום, את יסיים כשהמתרגם מיד לקרוא לשוב ויוכל

יצטרכו  שלא הציבור כבוד משום זה, מזמן יותר בדילוגו הקורא

.להמתין 
.„È ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ברצף, פסוקים שלשה לקרוא יכול ירצה אם כךו - המתרּגם אחר ְְְֵַַ
זה,ב ׁשלׁשּתןאת מתרּגם אחר שהמתורגמן זה חוששים ואין ְְְְֵֶֶַַַָָ

טעות, לידי יבוא פה בעל ּפסּוקים שמתרגם הּׁשלׁשה היּו ְְְִִַָָֹואם
ּפרׁשּיֹותב  נפרדת,ׁשלׁש בפרשה פסוק כל לתרּגמן - יקרא לא ְְְְִִָָָָָֹֹֻ

אחד אחד ענינים אּלא שלשה שהם מכיון יתרגם, פסוק כל ואחרי ֶֶֶָָָ
לערבם  רשאי אינו .חלוקים

.ÂËלפניו מבר ּבּנביא הקריאה הּמפטיר לפני ּברכה - ְְְְִִֵַַַָָָָָָ

ּבחר אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו בנביאים אחת, ֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לאחריווכו', הקריאה ּומבר לאחר ּברכה - ּברכֹות, ארּבע ְְְְְֲֵַַַָָָָָ

והתורה,ראׁשֹונה ה' ואמיתות בנאמנות האל העוסקת ּבּה חֹותם ִֵֵָָָ
ּדבריו. ּבכל ועל ׁשנּיהברכההּנאמן הגאולה על תפילה שהיא ְְְֱִֶַָָָָָ

ירושלים, ירּוׁשלים.בנין ּבֹונה ּבּה היא ׁשליׁשיתברכה חֹותם ְְִִִֵֵָָָ
ו  דוד בית מלכות את להעמיד שעתיד המשיח מלך על ֵחֹותם תפילה

ּדוד. מגן הּיֹום וברכה ּבּה קדּׁשת ּבענין ּבּה חֹותם רביעית ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּבּתפּלה ׁשחֹותם השבת.ּכמֹו מקדש אומר בשבת כגון אם - וכן ְְְִִֵֵֶַָ

מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, להיֹות חדׁש ראׁש את חל גם ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּמזּכיר ּכדר זֹו ּבברכה חדׁש חודש ראׁש ּבּתפּלה.ראש ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

.ÊËהּקֹוראין הם קֹוראין בתורה,ּכּמה ּבׁשחרית ּבׁשּבת ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
הּכּפּורים ּוביֹום השבת ׁשבעה, מקדושת פחותה שקדושתו ְְִִִַָ

טֹוביםקוראים  ּובימים שבת ׁשּׁשה, מקדושת פחותה שקדושתם ְִִִָָ
קוראים  הכיפורים, אבל ויום זה מּמנין ּפֹוחתין אין אם חמּׁשה, ְֲֲֲִִִִֵֶָָָ

בהארכת מ ֹוסיפיןרצו  הצבור לטרחת חוששים ואין קוראים, עוד ִִ
ממלאכה. אלו בימים בטלים שהציבור משום ְֵָּבראׁשי התפילה

מֹועד ׁשל ּובחּלֹו טוב חדׁשים יום מקדושת פחותה שקדושתם ְֳִֵֶָֻ
הּכּפּורים ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה, שקוראים קֹוראין בקריאה ְְְְִִִַַַָָָ

ּוב  ּוב יום ּבמנחה, ּובחנּכה יום ׁשני ׁשבּוע, ׁשּבכל חמיׁשי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻ
ּב ּבׁשחרית תפילת ּובפּורים הּתענּיֹות ּובימי ׁשחרית, ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַ

האלו ּובמנחה, הזמנים ּפֹוחתין בכל אין ׁשלׁשה, קֹוראין ְְְְֲִִִֵָָֹ
עליו, מֹוסיפין ואין זה הציבור מּמנין על להקשות שלא בכדי ְְִִִִֵֶָָָ

במלאכה  אלו בימים .שעוסקים

.ÊÈּתקרא לא קטן בתורה אּׁשה הּצּבּור, ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור ְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ויֹודע לקרֹות מברכיןגם הּיֹודע או למי שבע מגיל והוא - ְְְְְִִִֵֵַַַָ

מּמנין שמונה, לתורה הּקֹוראיםעֹולה להעלותו אפשר - ְְִִִֶַַ
הקוראים  למנין הימים ולהחשיבו בשאר או הּמפטיר בשבת וכן .ְְִֵַַ

בנביא, לקרוא הּמניןשעולה מן הקוראים עֹולה למנין מצטרף - ְִִֶַָ
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טו  חדש.:הלכה ראש מביא מזכיר ס"ב) רפ"ד (סי ובשו"ע
מזכירים  שאין והכריע לא. או חודש ראש מזכירים אם מחלוקת
(סי' הרב בשו"ע כתב וכן הברכה. בתוך ולא בחתימה לא כלל
חול  שבת לגבי ס"ט) ת"צ (סי' הרמ"א כתב וכן ס"ו). רפ"ד
אין  שהרי החג, את ההפטרה בברכת מזכירים שאין פסח, המועד

השבת. בגלל אלא באה ההפטרה

טז  מוסיפין.:הלכה שיש אבל ס"א) רפ"ב (סי' הרמ"א וכתב
להוסיף. נהגו תורה בשמחת ורק להוסיף, אין טוב שביום אומרים
ביום  מוסיפים שאין ס''א), (שם הרב בשו"ע כתב בזה והטעם
הקרואים  למנין בו הקרואים מנין את להשוות שלא כדי טוב
שהכל  תורה בשמחת ורק נהגו, וכן הכיפורים, ביום או בשבת

המתירים  דעת על וסומכים מוסיפים לתורה, לעלות וראה .רוצים
אין  בשבת שאפילו אומרים שיש שכתב ס"ג) (שם הרב שו"ע
להוסיף, מותר היה המשנה חכמי בזמן שדווקא משום להוסיף,
היה  הראשון אלא מברכים, לתורה העולים כל היו שלא מפני
עכשיו  אבל הקריאה. לאחר מברך והאחרון קריאתו לפני מברך
להוסיף  אסור עצמו, בפני מברך העולים מן אחד שכל שנוהגים

חובתם  ידי יצאו שכבר שאחרי משום בברכות, להרבות שלא כדי
שאף  וכתב צריכה. שאינה ברכה מברכים השאר קרואים בשבעה
שלא  בכדי וגם לדבריהם לחוש טוב טענה, זו אין הדין שמן
קרואים. משבעה יותר לקרוא שלא לתקן טוב הציבור את להטריח

עליו. מוסיפין ואין זה ממנין פוחתין (סי'אין הרמ"א וכתב
שני  או ישראלים חתנים שני הכנסת בבית היו שאם ס"א) קל"ה
אלו  שימים משום ארבעה, ולקרוא להוסיף מותר ברית, בעלי
ובמשנה  בקריאה. להוסיף מותר ובמועד כמועד נחשבים אצלם
בט"ז  מבואר והטעם כן. נוהגין שאין כתב, סק"ג) (שם ברורה
כדי  הוא הקריאות מנין על מוסיפים שאין הסיבה כי סק"ב), (שם
אף  כן, ואם אלו, בימים במלאכה שעוסקים הציבור את לעכב לא

מלאכה. ימי הם הציבור לגבי הרי מועד ימי הם שלגבם

יז  הקוראים.:הלכה ממנין עולה וכו' לקרות היודע קטן
אפשר  בשבת שדווקא כתב, יא) ס"ק רפ"ב (סי' ברורה ובמשנה
רק  שקוראים בימים להעלותו אין אבל שבעה, למנין לצרפו
בראש  להעלותו אין כן שכמו שבת העולת דעת ומביא שלושה.

הכיפורים  וביום טוב ביום וקורא..חודש וחוזר ויושב ויורד



mipdkקנ zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבּתֹורה קרא בנביא,ׁשהרי מפטיר שהוא הפסיק לפני ואם ְְֲִִִֵֶַָָָ
ּב צּבּור ּביןאמירתׁשליח ה קּדיׁש את מׁשליםהעולה המסיים - ְְִִִִֵַַַַ

הּמפטיר,הקריאה  השליח ּובין ואמר שישה בשבת שקראו כגון ְִֵַַ
קדיש, עֹולהציבור למנין אינֹו מצטרפת אינה המפטיר קריאת - ֵֶ

ּבהם הקוראים. היה ׁשּלא ש צּבּור אּלאמי לקרֹות איש יֹודע ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וקֹורא עֹולה הראשונהאחד, הקריאה מן יֹורדלאחריה ּואת ְֵֵֶֶָ

למקומו וייראה וי ֹוׁשב,הבימה אחת קריאה זה שאין ניכר שיהיה כדי ְֵ
עולים, שבעה כאן יש הקריאה וקֹוראלבימהוחֹוזרכאילו את ְְֵֵ

ויושב ׁשנּיהה  למקומו יורד שוב ו ולאחריה ה , בקריאה ׁשליׁשית כן ְְְִִִָ
הקריאות הּיֹום.ובשאר אֹותֹו ׁשל הּקֹוראים מנין ׁשּיגמר ְְְִִִֶֶַַַַֹעד

.ÁÈמאּלּו קריאה בתורה,ּבכל שקוראים קֹורא הקריאות  ּכהן ְְִֵֵֵֵָָֹ
ואחריוה  לקרואראׁשֹון ואחריועולה ּומנהג קורא לוי יׂשראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ה ּפׁשּוט הארץ הוא ּכהןאם קֹודם עם ֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
ועולה לקרֹותהוא מּיׂשראל בתורה, ּגדֹול חכם ו לפני אחרי . ְְְְִִִִֵֵָָָָ

והלוי הכהן קֹודם שקראו ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשהּוא מי ְְֲִֵֵֵֶָָָָּכל
תלמידי לקרֹותהוא  יעלו כן ועל הקרואים, בסדר להקדימו יש - ְִ

בחכמה. מהם הפחותים לפני לקרוא אחרֹוןעולהוה החכמים ְֲַָ
גםׁשבתורה, הקריאה,ּתֹורהה ספראת ּגֹוללהוא נֹוטל בסיום ֵֵֵֶֶָ

הּכל ּכנגד מכולם,ׂשכר יותר במצוה עוסק שהוא משום -לפיכ ְְִֶֶַָָָֹ

כולם, משל גדול ששכרו מכיון ּגדֹול - אפּלּו מׁשלים ְֲִִֶַָעֹולה
שמצד ׁשּבּצּבּור אפילו בחכמה, גדול שהוא מי אחרון שיעלה טוב - ִֶַ

יותר  שכר שייטול כדי ממנו, לפחותים להקדימו יש הקרואים סדר

.מכולם 
.ËÈּכהן ׁשם בתורה אין לקרוא ראשון יׂשראל שיעלה עֹולה ְִֵֵֵֶָָֹ

ּכללראשון, לוי אחריו יעלה הישראל ולא על יאמרו שלא ְְֲֲִֵֶַַָָֹ
כהן. שהוא לפניו לוישעלה ׁשם קריאת אין אחרי שני שיעלה ִֵֵָ

ה  ראׁשֹוהכהן, ׁשּקרא ּפעם ּכהן וקֹורא עצמֹו הּוא חֹוזר ן, ְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבמקֹום שנית,לוי,ה ׁשנּיה קורא בעצמו כהן אותו אבל ודווקא ְְֲִִִֵָָ

יאמרּו ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא הראׁשֹון שהכהןלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
עלההיה  ּולפיכ וכןאחריוּפסּול אחר. זהּכהן מטעם לא - ְְִֵֵֵַָָָָֹֹ

ּפסּול מּׁשניהם אחד יאמרּו ׁשּמא לוי, אחר לוי ולכן יקרא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
חברו  .עלה

.Îהּתפּלה עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר סדר ּכיצד מהו - ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
בתורה. שקוראים ביום והקריאה ּתפּלת התפילה ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ְִֵֶַָּכל
צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר שלמּוסף, הש"ץ ּתפּלת חזרת ְְְִִִִֶַַַַָֹ

קּדיׁש אֹומר התפילה,ׁשחרית, אחר ּתֹורה של ספר ּומֹוציא ֲִִִֵֵֶַַָ
הּצּבּור מן אחד לאחד יום,וקֹורא שבאותו הקרואים כמנין ְְִִֵֶֶַָָ

ּוכׁשּגֹומרין ּבּתֹורה, וקֹוראין הקריאה ועֹולין את מחזיראת ְְְְְֲִִִִֶַַָ
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לשבת  פעם בכל לחזור שצריך כתב לא ס"ה) קמ"ג (סי' ובשו"ע

נהוג  שהיה בזמן שדווקא (שם) בטור מבואר והטעם במקומו.

צריך  היה לבסוף, מברך והאחרון תחילה מברך הראשון שרק

שנהוג  בזמננו אבל קרואים, שבעה שיש שיראו היכר לעשות

למנין  בזה היכר לנו יש ולאחריה, לפניה קריאה בכל שמברכים

הקרואים.

יח  לקרות.:הלכה קודם הארץ עם (סי'כהן השו"ע וכתב

אפשר  הכתב מתוך לקרוא שיודע הארץ עם שדווקא ס"ד) קלה

לקרוא, לו אסור הכתב מתוך לקרוא יודע אינו אם אבל להעלותו,

ט"ו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה פה. בעל לקרוא שאסור משום

ציבור  השליח אלא קורא מהעולים אחד כל שאין שבזמננו כתב

לקרוא  יודע שאינו הארץ עם גם להעלות מותר לכולם, קורא

(סי' ברורה במשנה וכמבואר כעונה. שומע שהרי הכתב, מתוך

תורה  שומר שאינו למי עליה נתינת ובענין סקי"בֿיג). קלט

יבֿכב) סי' ח"ג (או"ח משה אגרות שו"ת ראה מי .ומצוות, כל
לקרות. קודם בחכמה מחברו גדול העליה שהוא זה, ולפי

ורא  והלוי], הכהן שקראו [לאחר מכולם החשובה היא ה השלישית

קל"ו  (סי' וראה זה. מנהג שמביא יז) ס"ק תכ"ח (סי' משנ"ב

אחרון. עולה שבציבור שהגדול המנהג שעכשיו שכתב סק"ה)

הכוונות  ספר שהביא סקי"ג) רפ"ב (סי' היטב באר ראה אמנם

הזוהר  ע"פ והוא שבקרואים, המעולה הוא השישי שהעולה

יח) ס"ק (שם ברורה במשנה (סי'.שהביא ברורה משנה וראה

העליות  את מוכרים שאין במקומות שדווקא שכתב סק"ד) קל"ו

העליות  את שמוכרים במקומות אבל לגדול, קודם לקרוא  צריך

ובשו"ע  שירצה. מי את לכבד הקונה יכול לצדקה, ניתנים והמעות

שהוא  הארץ עם להקדים איסור שאין כתב ס"ט) רפ"ב (סי' הרב

רק  חכם, לתלמיד בזיון זה אין כי חכם, תלמיד לפני ועשיר נכבד

גדולים  באנשים שמתכבדת לתורה משלים .כבוד עולה לפיכך
שבציבור. גדול שהגדול אפילו כתב ס"א) קמ"ז (סי' ובשו"ע

במשנה  וכתב גולל. בתורה שקראו שמאותם הכנסת שבבית

שלא  פי על אף גולל שהגדול פוסקים שיש סק"ו) (שם ברורה

שלא  למי גם הגלילה שנותנים היום נהוג שכן וכתב בתורה. קרא

לגדול  לתת שהדין סק"ז) (שם בדבריו עוד וראה בתורה. קרא

בזה  מדקדקים אין ובזמננו לכתחילה, רק הוא לגלול שבהם

פשוטים  לאנשים גם הגלילה (שם .ונותנים ברורה משנה וראה

לסגירת  שקודם הגבהה, קוראים שאנו מה הוא שגלילה סק"ה)

בדבריו  וראה וסוגרים. גוללים מכן ולאחר אותו מגביהים הספר

אוחז  שהוא מפני הגלילה עיקר הוא שהמגביה י"חֿיט) ס"ק (שם

מבגלילה. מצוה יותר בהגבהה יש כן ועל בידיו, הספר את

יט  ישראל.:הלכה עולה כהן שם קל"ה אין (סי' הרמ"א וכתב

יטעו  שלא כדי כהן' 'במקום לומר צריך לו קוראים שכאשר ס"ו)

את  להקדים שטוב ס"ג) ר"א (סי' הרב שו"ע וראה כהן. שהוא בו

בחכמתם. שווים שניהם אם לישראל הלוי

כ  ויש :הלכה המפטיר שיעלה קודם קדיש לומר נהגו
המפטיר  אחר וכו' כתב,מקומות ס"ד) רפ"ב (סי' ובשו"ע .

הפרשה, את עמהם וגומרים עולים לשבעה לקרוא שנוהגים

שקרא  מה את המפטיר עם וקורא וחוזר קדיש אומר מכן ולאחר

לכתחילה  שנכון כתב י"ט) (ס"ק ברורה ובמשנה השביעי.

כדי  העולים לשאר המפטיר קריאת בין הקדיש עם להפסיק

ממנין  אינו שהמפטיר הדין להודיע שמצד ואף הקרואים. שבעת

למנין  המפטיר את להחשיב שאפשר הסוברים כדעת נפסק

מצטרף. אינו שהמפטיר החולקים לדעת לחוש נכון שבעה,

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

למקֹומֹו,ה ספר 'אשרי'ּתֹורה מכן ּוואומרים חצי אֹומרלאחר ְִֵֵֶָ
ּבהן ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפּללין מלבד קּדיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

גם  בתורה לאמר תפילת ּובנביא מפטירהקריאה נהגּו מּוסף, ְֲִֵַָָֹ
הקריאה קּדיׁש מקֹומֹות שלאחר ויׁש הּמפטיר, ׁשּיעלה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

לֹומר הקדיש ׁשּנהגּו הּמפטיר.את אחר ְֲִֶַַַַַָ
.‡Îּו ׁשּבת, ׁשל של ּבמנחה אחר במנחה הּכּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַַָָ

לדוד ּתהּלה צּבּור ׁשליח 'אשרי']ׁשּיגמר הּיֹום[- -וסדר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ
לציון', 'ובא ּתֹורה חצי אֹומרקדושת ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ִִֵֵֶַָ

ּומחזירֹו ּבֹו קּדיׁשלמקומו וקֹוראין שאומר ואֹומר זה וקדיש - ְְְֲִִִֵַַ
קודם. שקראו הקריאה עבור גם עולה התפילה ְְִִַּומתּפּללין לפני 

ּבתענּיֹות וכן ּכבתורה קֹוראין ציבורמנחה. ואחר ּבמנחה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
לא אֹומר טֹוב ּביֹום אבל מנחה. ּתפּלת ּומתּפּללין קּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

לקרֹות ּבמנחה.בתורה נהגּו ְְְֲִִָָ
.·Îּבֹו ׁשאין ּכׁשּגֹומרתפלתויֹום ציבור מּוסף, השליח ְְֵֵֶֶָ

אֹומר ׁשחרית וקֹוראין חציּתפּלת ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ואֹומר ּומחזירֹו הקריאה,קּדיׁשחצי ּבֹו לאחר ּכמיד ואחר ְְֲִִֵַַַַָ

הּיֹום וסדר לדוד ּתהּלה לציון אֹומר 'ובא קדושת -ּכדר ' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
קּדיׁש ואֹומר יֹום, ּבכל נפטריןשלם ׁשאֹומר .לביתם והעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

.‚Î ּכנסּיֹות ּבבּתי ּבחּמׁשין קֹוראין כתוב אין אחד חומש - ְְְְִִִֵֵֵָָֻ
כנסת  בבית בו לקרוא אין תורה, ספר דיני ככל עשוי אפילו קלף על

הּצּבּור ּכבֹוד תורה,מּׁשּום ספר כתבו שלא להם גנאי שהוא - ְִִַ
ּתֹורה ספר ּגֹוללין בו ואין לקרוא שצריכים כדי ּבצּבּור,למקום ְְְִִֵֵֶָ

אם  לפיכ ׁשּיּגלל. עד עֹומדין להיֹותן עליהן יטריח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
צריכים]צרכּו ב לקרֹות[- עניניןבתורה חודש ׁשני ראש כגון - ְְְְִִִֵָָ

ראש  של הקריאה את גם לקרוא צריכים הפרשה שמלבד בשבת, שחל

ּתֹורֹותחודש, ׁשּתי תורה]מֹוציאין ספרי שני להטריח [- לא כדי ְִִֵ
ראש  לקריאת מהפרשה הספר את שיגללו עד בהמתנה הציבור את

ּתֹורֹותחודש. ּבׁשּתי אחד ענין אחד איׁש יקרא ספרי ולא -] ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּולפיכתורה], היה ּפגּום ראׁשֹון ספר יאמרּו הניחו ׁשּמא ְְִִֵֶֶָָָָָֹ

ּבּׁשני.ו  ִֵַָָקרא
.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה ספר הּגֹולל את ּכל מחזיק הגולל - ְִֵֵֶַַָָ

[שבה  המטפחת הנחת את ומתחיל פניו, כנגד כשהכתב התורה ספר

כלפי  הספר של החיצוני מצדו הספר סביב התורה] ספר את קושרים

מהּדקֹופנים, סביב ּוכׁשהּוא המטפחת קשירת את מסיים כשהוא - ְְְֶַ
הקשר, את ומהדק מּבפניםהספר יישאר מהּדקֹו שהקשר באופן - ְְְִִִַ

הכתב, כלפי הספר של הפנימי הּתפר וצ בצדו על להעמידֹו רי ְְֲִִֶֶַַַָ
צריך  במקומו, חזרה להניחו מנת על הקריאה לאחר כשמהדקו -

העמודים. שני בין באמצע היריעות את המחבר התפר ָמקֹום שיהיה
ה ׁשּמֹוציאין  ּתֹורהאת ּומֹוליכין ל ספר ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ְִִִִִֵֶֶֶַַָ

להצניעֹו אחר לבית לצאת שם,אֹותֹו רּׁשאין הּצּבּור אין ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
הכנסת  ספרמבית ׁשּיצא ּוה עד אֹותֹו וילּוּו בהליכתם ּתֹורה, ִֵֵֵֶֶַַָ

אחריויהיו לכבדו,הן ּבֹו.כדי אֹותֹו ׁשּמצניעין הּמקֹום עד ְֲִִֵֶַַַַָָ

יג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. ּבכל הּפׁשּוט בכל הּמנהג שהתפשט המנהג - ְְְִִֵַַָָָָ

ישראל, אתקהילות כלׁשּמׁשלימין ּבקריאת ׁשנה משך הּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָ
משלימים?אחת. התורהמתחיליןוכיצד קריאת ּבׁשּבת את ְְִִַַַַָ

וקֹוראין הּסּכֹות, חג זוׁשאחר בפרשת]ּבסדרבשבת -] ְְְִֵֶֶַַַַֻ
א)אׁשית''ּבר  א, פרשת ׁשנּיהה שבת ּב.(בראשית את קוראים ְְִִֵַָ

נח' ּתֹולדת ט)'אּלה ו, את ׁשליׁשיתה שבת ב ו ,(שם קוראים ְְִִֵֶַַֹֹ
אברם' אל ה' לך''וּיאמר 'לך פרשת א)- יב, וקֹורין ,(שם ְְִֶֶַַָֹ

ושבתוהֹולכין שבת בכל וקוראים וממשיכים הּסדר- הזה,על ְְִֵֶַַ
אחת פרשה קוראים שבת ׁשּגֹומריןשבכל כל עד קריאת את ְִֶַ

הּסּכֹות ּבחג תורה].הּתֹורה [שמחת החג של אחרון טוב ביום - ְַַַָֻ
מי הּתֹורהשנוהג,ויׁש את אחתׁשּמׁשלים פעם ׁשלׁשמשך ּברק ְְְִִֵֶֶַַָָֹ

מהפרשה.ׁשנים שליש רק ושבת שבת בכל שקורא ידי על ואינֹו- ְִֵָ
ּפׁשּוט אלא מנהג ישראל, בקהילות התפשט לא זה מנהג - ְִָָ

שנה. כל התורה את משלימים

קֹוראיןהסופרעזרא·. ׁשּיהיּו ליׂשראל להם את ּתּקן בתורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
וּיקראה  ׁשּבספר בחוקותיקללֹות ג)בפרשת כו, בשבת (ויקרא ְְְִֵֶֶַָָ
עצרתש  השבועות,קדם חג הקללות ו - את ׁשּבמׁשנה שיקראו ְְְֲִֵֶֶֶֶֹ

תבוא ּתֹורה כי א)בפרשת כו, ש (דברים הּׁשנה,בשבת ראׁש קדם ֶַָָָֹֹ
וקללותיה. שנה שתכלה הּפׁשּוטכדי ׁשּיהיּוהוא,והּמנהג ְְְִִֶַַָָ

פרשתקֹוראין סיני'את א)'ּבמדּבר א, ש (במדבר קדם בשבת ְְְִִִֶַַֹ
שבספר עצרת הקללות שבה 'בחוקותי' פרשת את לקרוא [במקום ֲֶֶ

פרשת  את שקוראים נוהגים ועוד כג)'ואתחּנן'ויקרא], ג, (דברים ְֶַַָ
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כג  כנסיות.:הלכה בבתי בחומשין קוראין הרמ"א אין וכתב

ציבור  שליח אין אבל תורה ספר שיש שבמקום ס"ב) קמ"ג (סי'

ציבור  שהשליח נוהגים פה, בעל הטעמים נגינת את ויודע שבקי

הכשר. תורה הספר מתוך אחריו קורא והעולה החומש, מתוך קורא

משום  כן, נוהגים אין שבזמננו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב

אפילו  ובטעמים בניגון לקרוא יודעים שאינם אנשים שיש

בלחש  החומש מתוך קורא שאחד נוהגים אלא להם. כשמקריאים

תורה  הספר מתוך בקול אחריו קורא ציבור גוללין .והשליח ואין
עליהם. יטריח שלא בציבור תורה קמ"ד ספר (סי' שו"ע וראה

בשני  לקרוא וצריכים אחד ספר אלא להם אין שאם שכתב ס"ג)

אלא  פה, בעל או החומש מתוך המפטיר את קוראים אין ענינים,

טז) ס''ק (שם במשנ''ב וכתב השני. למקום הספר את גוללים

שיוכלו  כדי כבודו, על מוחל שהציבור מסתבר כי הוא שהטעם

כדין. המפטיר קריאת את לקיים

כד  תורה.:הלכה ספר שיצא עד לצאת רשאין הציבור אין
את  מצניעים כאשר שגם שכתב ס"א) קמט (סי' שו"ע וראה

אסור  אחר, לבית אותו מוציאים ולא הכנסת בבית תורה הספר

התורה. כבוד מפני תורה הספר את שיצניעו עד לצאת לציבור

אם  אבל לציבור אלא נאמר זה איסור שאין הרמ"א וכתב

פרטי  וראה לצאת. ליחיד מותר הכנסת בבית נשאר הציבור

סק''ב). (שם ברורה ובמשנה בשו"ע נוספים דינים

ב  קודם :הלכה סיני במדבר קוראין שיהיו הפשוט והמנהג
שיש עצרת. במדבר), ד"ה ס"ד תכח (סי' הלכה בביאור וכתב



קני mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבּתֹורה קרא בנביא,ׁשהרי מפטיר שהוא הפסיק לפני ואם ְְֲִִִֵֶַָָָ
ּב צּבּור ּביןאמירתׁשליח ה קּדיׁש את מׁשליםהעולה המסיים - ְְִִִִֵַַַַ

הּמפטיר,הקריאה  השליח ּובין ואמר שישה בשבת שקראו כגון ְִֵַַ
קדיש, עֹולהציבור למנין אינֹו מצטרפת אינה המפטיר קריאת - ֵֶ

ּבהם הקוראים. היה ׁשּלא ש צּבּור אּלאמי לקרֹות איש יֹודע ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וקֹורא עֹולה הראשונהאחד, הקריאה מן יֹורדלאחריה ּואת ְֵֵֶֶָ

למקומו וייראה וי ֹוׁשב,הבימה אחת קריאה זה שאין ניכר שיהיה כדי ְֵ
עולים, שבעה כאן יש הקריאה וקֹוראלבימהוחֹוזרכאילו את ְְֵֵ

ויושב ׁשנּיהה  למקומו יורד שוב ו ולאחריה ה , בקריאה ׁשליׁשית כן ְְְִִִָ
הקריאות הּיֹום.ובשאר אֹותֹו ׁשל הּקֹוראים מנין ׁשּיגמר ְְְִִִֶֶַַַַֹעד

.ÁÈמאּלּו קריאה בתורה,ּבכל שקוראים קֹורא הקריאות  ּכהן ְְִֵֵֵֵָָֹ
ואחריוה  לקרואראׁשֹון ואחריועולה ּומנהג קורא לוי יׂשראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ה ּפׁשּוט הארץ הוא ּכהןאם קֹודם עם ֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
ועולה לקרֹותהוא מּיׂשראל בתורה, ּגדֹול חכם ו לפני אחרי . ְְְְִִִִֵֵָָָָ

והלוי הכהן קֹודם שקראו ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשהּוא מי ְְֲִֵֵֵֶָָָָּכל
תלמידי לקרֹותהוא  יעלו כן ועל הקרואים, בסדר להקדימו יש - ְִ

בחכמה. מהם הפחותים לפני לקרוא אחרֹוןעולהוה החכמים ְֲַָ
גםׁשבתורה, הקריאה,ּתֹורהה ספראת ּגֹוללהוא נֹוטל בסיום ֵֵֵֶֶָ

הּכל ּכנגד מכולם,ׂשכר יותר במצוה עוסק שהוא משום -לפיכ ְְִֶֶַָָָֹ

כולם, משל גדול ששכרו מכיון ּגדֹול - אפּלּו מׁשלים ְֲִִֶַָעֹולה
שמצד ׁשּבּצּבּור אפילו בחכמה, גדול שהוא מי אחרון שיעלה טוב - ִֶַ

יותר  שכר שייטול כדי ממנו, לפחותים להקדימו יש הקרואים סדר

.מכולם 
.ËÈּכהן ׁשם בתורה אין לקרוא ראשון יׂשראל שיעלה עֹולה ְִֵֵֵֶָָֹ

ּכללראשון, לוי אחריו יעלה הישראל ולא על יאמרו שלא ְְֲֲִֵֶַַָָֹ
כהן. שהוא לפניו לוישעלה ׁשם קריאת אין אחרי שני שיעלה ִֵֵָ

ה  ראׁשֹוהכהן, ׁשּקרא ּפעם ּכהן וקֹורא עצמֹו הּוא חֹוזר ן, ְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּבמקֹום שנית,לוי,ה ׁשנּיה קורא בעצמו כהן אותו אבל ודווקא ְְֲִִִֵָָ

יאמרּו ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא הראׁשֹון שהכהןלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ
עלההיה  ּולפיכ וכןאחריוּפסּול אחר. זהּכהן מטעם לא - ְְִֵֵֵַָָָָֹֹ

ּפסּול מּׁשניהם אחד יאמרּו ׁשּמא לוי, אחר לוי ולכן יקרא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
חברו  .עלה

.Îהּתפּלה עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר סדר ּכיצד מהו - ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
בתורה. שקוראים ביום והקריאה ּתפּלת התפילה ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ְִֵֶַָּכל
צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר שלמּוסף, הש"ץ ּתפּלת חזרת ְְְִִִִֶַַַַָֹ

קּדיׁש אֹומר התפילה,ׁשחרית, אחר ּתֹורה של ספר ּומֹוציא ֲִִִֵֵֶַַָ
הּצּבּור מן אחד לאחד יום,וקֹורא שבאותו הקרואים כמנין ְְִִֵֶֶַָָ

ּוכׁשּגֹומרין ּבּתֹורה, וקֹוראין הקריאה ועֹולין את מחזיראת ְְְְְֲִִִִֶַַָ
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לשבת  פעם בכל לחזור שצריך כתב לא ס"ה) קמ"ג (סי' ובשו"ע

נהוג  שהיה בזמן שדווקא (שם) בטור מבואר והטעם במקומו.

צריך  היה לבסוף, מברך והאחרון תחילה מברך הראשון שרק

שנהוג  בזמננו אבל קרואים, שבעה שיש שיראו היכר לעשות

למנין  בזה היכר לנו יש ולאחריה, לפניה קריאה בכל שמברכים

הקרואים.

יח  לקרות.:הלכה קודם הארץ עם (סי'כהן השו"ע וכתב

אפשר  הכתב מתוך לקרוא שיודע הארץ עם שדווקא ס"ד) קלה

לקרוא, לו אסור הכתב מתוך לקרוא יודע אינו אם אבל להעלותו,

ט"ו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה פה. בעל לקרוא שאסור משום

ציבור  השליח אלא קורא מהעולים אחד כל שאין שבזמננו כתב

לקרוא  יודע שאינו הארץ עם גם להעלות מותר לכולם, קורא

(סי' ברורה במשנה וכמבואר כעונה. שומע שהרי הכתב, מתוך

תורה  שומר שאינו למי עליה נתינת ובענין סקי"בֿיג). קלט

יבֿכב) סי' ח"ג (או"ח משה אגרות שו"ת ראה מי .ומצוות, כל
לקרות. קודם בחכמה מחברו גדול העליה שהוא זה, ולפי

ורא  והלוי], הכהן שקראו [לאחר מכולם החשובה היא ה השלישית

קל"ו  (סי' וראה זה. מנהג שמביא יז) ס"ק תכ"ח (סי' משנ"ב

אחרון. עולה שבציבור שהגדול המנהג שעכשיו שכתב סק"ה)

הכוונות  ספר שהביא סקי"ג) רפ"ב (סי' היטב באר ראה אמנם

הזוהר  ע"פ והוא שבקרואים, המעולה הוא השישי שהעולה

יח) ס"ק (שם ברורה במשנה (סי'.שהביא ברורה משנה וראה

העליות  את מוכרים שאין במקומות שדווקא שכתב סק"ד) קל"ו

העליות  את שמוכרים במקומות אבל לגדול, קודם לקרוא  צריך

ובשו"ע  שירצה. מי את לכבד הקונה יכול לצדקה, ניתנים והמעות

שהוא  הארץ עם להקדים איסור שאין כתב ס"ט) רפ"ב (סי' הרב

רק  חכם, לתלמיד בזיון זה אין כי חכם, תלמיד לפני ועשיר נכבד

גדולים  באנשים שמתכבדת לתורה משלים .כבוד עולה לפיכך
שבציבור. גדול שהגדול אפילו כתב ס"א) קמ"ז (סי' ובשו"ע

במשנה  וכתב גולל. בתורה שקראו שמאותם הכנסת שבבית

שלא  פי על אף גולל שהגדול פוסקים שיש סק"ו) (שם ברורה

שלא  למי גם הגלילה שנותנים היום נהוג שכן וכתב בתורה. קרא

לגדול  לתת שהדין סק"ז) (שם בדבריו עוד וראה בתורה. קרא

בזה  מדקדקים אין ובזמננו לכתחילה, רק הוא לגלול שבהם

פשוטים  לאנשים גם הגלילה (שם .ונותנים ברורה משנה וראה

לסגירת  שקודם הגבהה, קוראים שאנו מה הוא שגלילה סק"ה)

בדבריו  וראה וסוגרים. גוללים מכן ולאחר אותו מגביהים הספר

אוחז  שהוא מפני הגלילה עיקר הוא שהמגביה י"חֿיט) ס"ק (שם

מבגלילה. מצוה יותר בהגבהה יש כן ועל בידיו, הספר את

יט  ישראל.:הלכה עולה כהן שם קל"ה אין (סי' הרמ"א וכתב

יטעו  שלא כדי כהן' 'במקום לומר צריך לו קוראים שכאשר ס"ו)

את  להקדים שטוב ס"ג) ר"א (סי' הרב שו"ע וראה כהן. שהוא בו

בחכמתם. שווים שניהם אם לישראל הלוי

כ  ויש :הלכה המפטיר שיעלה קודם קדיש לומר נהגו
המפטיר  אחר וכו' כתב,מקומות ס"ד) רפ"ב (סי' ובשו"ע .

הפרשה, את עמהם וגומרים עולים לשבעה לקרוא שנוהגים

שקרא  מה את המפטיר עם וקורא וחוזר קדיש אומר מכן ולאחר

לכתחילה  שנכון כתב י"ט) (ס"ק ברורה ובמשנה השביעי.

כדי  העולים לשאר המפטיר קריאת בין הקדיש עם להפסיק

ממנין  אינו שהמפטיר הדין להודיע שמצד ואף הקרואים. שבעת

למנין  המפטיר את להחשיב שאפשר הסוברים כדעת נפסק

מצטרף. אינו שהמפטיר החולקים לדעת לחוש נכון שבעה,

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

למקֹומֹו,ה ספר 'אשרי'ּתֹורה מכן ּוואומרים חצי אֹומרלאחר ְִֵֵֶָ
ּבהן ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפּללין מלבד קּדיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

גם  בתורה לאמר תפילת ּובנביא מפטירהקריאה נהגּו מּוסף, ְֲִֵַָָֹ
הקריאה קּדיׁש מקֹומֹות שלאחר ויׁש הּמפטיר, ׁשּיעלה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

לֹומר הקדיש ׁשּנהגּו הּמפטיר.את אחר ְֲִֶַַַַַָ
.‡Îּו ׁשּבת, ׁשל של ּבמנחה אחר במנחה הּכּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַַָָ

לדוד ּתהּלה צּבּור ׁשליח 'אשרי']ׁשּיגמר הּיֹום[- -וסדר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ
לציון', 'ובא ּתֹורה חצי אֹומרקדושת ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ִִֵֵֶַָ

ּומחזירֹו ּבֹו קּדיׁשלמקומו וקֹוראין שאומר ואֹומר זה וקדיש - ְְְֲִִִֵַַ
קודם. שקראו הקריאה עבור גם עולה התפילה ְְִִַּומתּפּללין לפני 

ּבתענּיֹות וכן ּכבתורה קֹוראין ציבורמנחה. ואחר ּבמנחה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
לא אֹומר טֹוב ּביֹום אבל מנחה. ּתפּלת ּומתּפּללין קּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

לקרֹות ּבמנחה.בתורה נהגּו ְְְֲִִָָ
.·Îּבֹו ׁשאין ּכׁשּגֹומרתפלתויֹום ציבור מּוסף, השליח ְְֵֵֶֶָ

אֹומר ׁשחרית וקֹוראין חציּתפּלת ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ואֹומר ּומחזירֹו הקריאה,קּדיׁשחצי ּבֹו לאחר ּכמיד ואחר ְְֲִִֵַַַַָ

הּיֹום וסדר לדוד ּתהּלה לציון אֹומר 'ובא קדושת -ּכדר ' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
קּדיׁש ואֹומר יֹום, ּבכל נפטריןשלם ׁשאֹומר .לביתם והעם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

.‚Î ּכנסּיֹות ּבבּתי ּבחּמׁשין קֹוראין כתוב אין אחד חומש - ְְְְִִִֵֵֵָָֻ
כנסת  בבית בו לקרוא אין תורה, ספר דיני ככל עשוי אפילו קלף על

הּצּבּור ּכבֹוד תורה,מּׁשּום ספר כתבו שלא להם גנאי שהוא - ְִִַ
ּתֹורה ספר ּגֹוללין בו ואין לקרוא שצריכים כדי ּבצּבּור,למקום ְְְִִֵֵֶָ

אם  לפיכ ׁשּיּגלל. עד עֹומדין להיֹותן עליהן יטריח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
צריכים]צרכּו ב לקרֹות[- עניניןבתורה חודש ׁשני ראש כגון - ְְְְִִִֵָָ

ראש  של הקריאה את גם לקרוא צריכים הפרשה שמלבד בשבת, שחל

ּתֹורֹותחודש, ׁשּתי תורה]מֹוציאין ספרי שני להטריח [- לא כדי ְִִֵ
ראש  לקריאת מהפרשה הספר את שיגללו עד בהמתנה הציבור את

ּתֹורֹותחודש. ּבׁשּתי אחד ענין אחד איׁש יקרא ספרי ולא -] ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּולפיכתורה], היה ּפגּום ראׁשֹון ספר יאמרּו הניחו ׁשּמא ְְִִֵֶֶָָָָָֹ

ּבּׁשני.ו  ִֵַָָקרא
.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה ספר הּגֹולל את ּכל מחזיק הגולל - ְִֵֵֶַַָָ

[שבה  המטפחת הנחת את ומתחיל פניו, כנגד כשהכתב התורה ספר

כלפי  הספר של החיצוני מצדו הספר סביב התורה] ספר את קושרים

מהּדקֹופנים, סביב ּוכׁשהּוא המטפחת קשירת את מסיים כשהוא - ְְְֶַ
הקשר, את ומהדק מּבפניםהספר יישאר מהּדקֹו שהקשר באופן - ְְְִִִַ

הכתב, כלפי הספר של הפנימי הּתפר וצ בצדו על להעמידֹו רי ְְֲִִֶֶַַַָ
צריך  במקומו, חזרה להניחו מנת על הקריאה לאחר כשמהדקו -

העמודים. שני בין באמצע היריעות את המחבר התפר ָמקֹום שיהיה
ה ׁשּמֹוציאין  ּתֹורהאת ּומֹוליכין ל ספר ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ְִִִִִֵֶֶֶַַָ

להצניעֹו אחר לבית לצאת שם,אֹותֹו רּׁשאין הּצּבּור אין ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
הכנסת  ספרמבית ׁשּיצא ּוה עד אֹותֹו וילּוּו בהליכתם ּתֹורה, ִֵֵֵֶֶַַָ

אחריויהיו לכבדו,הן ּבֹו.כדי אֹותֹו ׁשּמצניעין הּמקֹום עד ְֲִִֵֶַַַַָָ

יג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. ּבכל הּפׁשּוט בכל הּמנהג שהתפשט המנהג - ְְְִִֵַַָָָָ

ישראל, אתקהילות כלׁשּמׁשלימין ּבקריאת ׁשנה משך הּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָ
משלימים?אחת. התורהמתחיליןוכיצד קריאת ּבׁשּבת את ְְִִַַַַָ

וקֹוראין הּסּכֹות, חג זוׁשאחר בפרשת]ּבסדרבשבת -] ְְְִֵֶֶַַַַֻ
א)אׁשית''ּבר  א, פרשת ׁשנּיהה שבת ּב.(בראשית את קוראים ְְִִֵַָ

נח' ּתֹולדת ט)'אּלה ו, את ׁשליׁשיתה שבת ב ו ,(שם קוראים ְְִִֵֶַַֹֹ
אברם' אל ה' לך''וּיאמר 'לך פרשת א)- יב, וקֹורין ,(שם ְְִֶֶַַָֹ

ושבתוהֹולכין שבת בכל וקוראים וממשיכים הּסדר- הזה,על ְְִֵֶַַ
אחת פרשה קוראים שבת ׁשּגֹומריןשבכל כל עד קריאת את ְִֶַ

הּסּכֹות ּבחג תורה].הּתֹורה [שמחת החג של אחרון טוב ביום - ְַַַָֻ
מי הּתֹורהשנוהג,ויׁש את אחתׁשּמׁשלים פעם ׁשלׁשמשך ּברק ְְְִִֵֶֶַַָָֹ

מהפרשה.ׁשנים שליש רק ושבת שבת בכל שקורא ידי על ואינֹו- ְִֵָ
ּפׁשּוט אלא מנהג ישראל, בקהילות התפשט לא זה מנהג - ְִָָ

שנה. כל התורה את משלימים

קֹוראיןהסופרעזרא·. ׁשּיהיּו ליׂשראל להם את ּתּקן בתורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
וּיקראה  ׁשּבספר בחוקותיקללֹות ג)בפרשת כו, בשבת (ויקרא ְְְִֵֶֶַָָ
עצרתש  השבועות,קדם חג הקללות ו - את ׁשּבמׁשנה שיקראו ְְְֲִֵֶֶֶֶֹ

תבוא ּתֹורה כי א)בפרשת כו, ש (דברים הּׁשנה,בשבת ראׁש קדם ֶַָָָֹֹ
וקללותיה. שנה שתכלה הּפׁשּוטכדי ׁשּיהיּוהוא,והּמנהג ְְְִִֶַַָָ

פרשתקֹוראין סיני'את א)'ּבמדּבר א, ש (במדבר קדם בשבת ְְְִִִֶַַֹ
שבספר עצרת הקללות שבה 'בחוקותי' פרשת את לקרוא [במקום ֲֶֶ

פרשת  את שקוראים נוהגים ועוד כג)'ואתחּנן'ויקרא], ג, (דברים ְֶַַָ
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כג  כנסיות.:הלכה בבתי בחומשין קוראין הרמ"א אין וכתב

ציבור  שליח אין אבל תורה ספר שיש שבמקום ס"ב) קמ"ג (סי'

ציבור  שהשליח נוהגים פה, בעל הטעמים נגינת את ויודע שבקי

הכשר. תורה הספר מתוך אחריו קורא והעולה החומש, מתוך קורא

משום  כן, נוהגים אין שבזמננו סק"י) (שם ברורה במשנה וכתב

אפילו  ובטעמים בניגון לקרוא יודעים שאינם אנשים שיש

בלחש  החומש מתוך קורא שאחד נוהגים אלא להם. כשמקריאים

תורה  הספר מתוך בקול אחריו קורא ציבור גוללין .והשליח ואין
עליהם. יטריח שלא בציבור תורה קמ"ד ספר (סי' שו"ע וראה

בשני  לקרוא וצריכים אחד ספר אלא להם אין שאם שכתב ס"ג)

אלא  פה, בעל או החומש מתוך המפטיר את קוראים אין ענינים,

טז) ס''ק (שם במשנ''ב וכתב השני. למקום הספר את גוללים

שיוכלו  כדי כבודו, על מוחל שהציבור מסתבר כי הוא שהטעם

כדין. המפטיר קריאת את לקיים

כד  תורה.:הלכה ספר שיצא עד לצאת רשאין הציבור אין
את  מצניעים כאשר שגם שכתב ס"א) קמט (סי' שו"ע וראה

אסור  אחר, לבית אותו מוציאים ולא הכנסת בבית תורה הספר

התורה. כבוד מפני תורה הספר את שיצניעו עד לצאת לציבור

אם  אבל לציבור אלא נאמר זה איסור שאין הרמ"א וכתב

פרטי  וראה לצאת. ליחיד מותר הכנסת בבית נשאר הציבור

סק''ב). (שם ברורה ובמשנה בשו"ע נוספים דינים

ב  קודם :הלכה סיני במדבר קוראין שיהיו הפשוט והמנהג
שיש עצרת. במדבר), ד"ה ס"ד תכח (סי' הלכה בביאור וכתב



mipdkקנב zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ש  ו צוםאחרבשבת ּבאב, פרשת ּתׁשעה נּצבים'את (שם 'אּתם ְְְִִִֶַַַָָָ
ט) ש כט, בשבת הּׁשנהקוראים ראׁש את קדם לקרוא [במקום ֶַָָֹֹ

פרשת ואת תורה], שבמשנה הקללות שבה תבוא' 'כי את פרשת ֶַצו
א)אהרן ו, ש (ויקרא בשבת ּבׁשנה חגקדםקוראים הּפסח ְֲֶֶַַַָָֹֹ

מעוברת.ּפׁשּוטה שאינה -אחת לפיכ בשנה להשלים שיש לפי - ְְִָָ
לכן המיוחד, בזמנן מסוימות פרשיות ולקרוא התורה כל ֵיׁשאת

ׁשּקֹוראין סדריםתפילת ּבבהןׁשּבתֹות ׁשני פרשיות]ׁשחרית -] ְְְֲִִִִֵֶַַָָ
פרשתּכגֹוןביחד. את תזריע'שקוראים ּכי א)'אּׁשה יב, עם (שם ְְִִִַַָ
הּמצרע'פרשת  ּתֹורת ּתהיה א)'וזאת יד, השבת.(שם באותה ְְְִֶַַָֹֹ

פרשת ו  את ּבחּקתי'כן ג)'אם כו, פרשת ו (שם סיני'את 'ּבהר ְְְְִִַַַֹֻ
א) כה, שבת,(שם באותה קוראים ּבהןגם פרשת וכּיֹוצא כגון - ְֵֶַָ

א)'ויקהל' לה, 'פקודי'(שמות פרשת כא)עם לח, והטעם (שם ,

הפרשיות קריאת את ׁשּיׁשלימּושמצרפים התורה ּכדי כל קריאת את ְְִֵֶַ
השבתות ּבׁשנה ממספר יותר גדול שבתורה הפרשיות מספר כי אחת, ְָָ

ּבעֹונתןשבשנה, הּסדרים אֹותן הפרשיות ויקראּו את ומצרפים - ְְְְְִִַָָָָ
הפרשיות  את יקראו חיבורן ידי שעל מיוחד באופן זמן להן שיש

בזמנן.

ׁשּמפסיקיןב ‚. בתורהמקֹום ּבלקרוא ׁשחרית,תפילת ּבׁשּבת ְְֲִִִִֶַַַָָ
קֹוראין הבאים:ׁשם שבת,מנחהתפילת ּבבזמנים ׁשני יום ּוב של ְְְִִִִֵָָ

מכן,בשבוע חמיׁשייום ּוב  הּבאהשלאחר בתפילת ולּׁשּבת ְְֲִִַַַָָָ
אלו,ּכיצדשחרית. בזמנים תחילת ראׁשֹונהה ׁשּבתב קוראים של ִֵַַָָ

חג  שלאחר השבת [שהיא שנה שבכל התורה קריאת של המחזור

ּבסוכות], ּבסדרתפילת קֹוראין בפרשת]ׁשחרית ּבראׁשית [- ְְְֲִִִִֵֵֶַ
ח) ו, - א א, שבתמנחהתפילת ּב.(בראשית אותה קֹורין של ְִִִָ

נח'פרשת מ  ּתֹולדת ט)'אּלה ו, ּפּסּוקים (בראשית עׂשרה ְֲִִִֵֶַָָֹֹ
ּב[-פסוקים] וכן יֹותר. ּביום אֹו וכן בשבוע חמיׁשייום ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵ

נח. פרשת קוראים הּבאהעושיםוכן שלאחריו, אחריה,לּׁשּבת ְֵַַַָָָ
מ תפילת ּב מתחילין וקֹורא פרשת ׁשחרית נח', ּתֹולדת 'אּלה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹֹ

הּסדר סֹוף בשחרית עד שסיים מהיכן במנחה וממשיך הפרשה], -] ֵֶַַ
הּׁשנהוכו'. ּכל קֹוראין זֹו ּדר כל ועל קוראים זה ובאופן - ְְִֶֶַַָָָ

ובמנחה  אחת, פרשה קורא שבת של שחרית תפילת בכל השנה,

שני  בימי וכן שלאחריה, מהפרשה יותר או פסוקים עשרה ממשיך

הבא. השבוע של ּבּנביאּומפטירין וחמישי וׁשּבת ׁשּבת -ּבכל ְְְִִִַַַַָָָָ

התורה, קריאת לאחר שבת בכל בנביא ההפטרה קריאת את קוראים

ּבּתֹורה.בוׁשּקראּוהעניןמעין ְֵֵֶַָָ
חדׁשים„. שהקוראּבראׁשי הוא, הקריאה קֹורא סדר הראׁשֹון ְֳִִֵֵָָָ

'צו מּפרׁשת ּפּסּוקים וכו''ׁשלׁשה ישראל בני כח,את (במדבר ְִִִַַָָָֹ
חֹוזרהקורא ו .אֿג) ה וקֹוראשובהּׁשני ׁשליׁשי ה ּפסּוקאת ְְְִִִֵֵֵַָ

הראׁשֹון  נוספת,ׁשּקרא לקרואּופעם ּפסּוקים ממשיך ׁשני ְְִִֵֶָָָ
זה.אחריו פסוק אחרי לחזור - צריך השני שהקורא לכך והטעם ֲַָ

הראשון, הקורא שקרא האחרון הפסוק על ׁשּיׁשּיר שוב ְְֵֵֶַּכדי
ּפסּוקים ׁשלׁשה ואם ּבּפרׁשה פסוקים, שמונה יש זו שבפרשה - ְְִַָָָָֹ

הראשון, שקרא הפסוקים מלבד פסוקים שלשה השני הקורא יקרא

לעיל התבאר וכבר פסוקים, שני זו בפרשה שנשתיירו (פי"ב נמצא

פסוקים'.ה"ג) משלשה פחות בפרשה מניחים הקורא ו ש'אין ְ
קֹורא הּׁשניה ׁשלׁשהאתהּׁשליׁשי ׁשּׁשּיר זו ּפסּוקים בפרשה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹ

ח) - ו וכּו''פרשתעם,(שם הּׁשּבת טֿי)'ּוביֹום הכתובה (שם ְְִַַָ
ישראל'. בני את 'צו פרשת לאחר קֹורא הקורא ו בסמוך הרביעי ְְִִֵָ

' פרשת חדׁשיכם'את יאֿטו)ּוברא ׁשי לאחר (שם בסמוך הכתובה ְְֵֵֶָָ
השבת'. 'וביום ּבׁשּבתפרשת להיֹות חדׁש ראׁש חל סדר ואם ְְְִִֶַָָֹֹ

כך: הוא זו בשבת ּבההפטרות ספרים ׁשני תפילת מֹוציאין ְְִִִִֵָ
ּבֹובספרׁשחרית, קֹורין פרשת]סדראתאחד ׁשּבת [- אֹותּה ֲִִֵֶֶַַָָָ

לעיל המבואר הפרשיות סדר ּבֹוספר ו ,(ה"א)לפי קֹורא הּׁשני ְִֵֵַ
הפרשה הּמׁשלים של והמסיים האחרון הקורא פרשת - את ְִַַ

הּמפטיר  חדׁש ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם'. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ'ּובראׁשי
המשלים],קֹורא  [ולא חודש ראש עניין לקרוא רצה המפטיר ואם - ֵ

לקרוא. הפסוק ּומפטיריןרשאי את בה שיש בהפטרה 'והיה בנביא ְְִִַָָ
ּבחדׁשֹו' חדׁש כג)מּדי סו, חודש.(ישעיה ראש מעניין שהוא , ְְִֵֶָֹ

מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש שיש וראׁש בהפטרה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ
' הפסוק את נפׁשי'בה ׂשנאה ּומֹועדיכם א,חדׁשיכם (ישעיה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ

עוונותיהם.,יד) על ישראל לעם הנביא בתוכחת ראׁשכל ו העוסקת ְֹ
ּבׁשּבת ּבאחד להיֹות ׁשחל ראשון,חדׁש ביום מפטירין - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלפניו בפסוק ּבׁשּבת המתחילה בהפטרה חודש, ראש שלפני - ְְֶַָָָ
חדׁש'' מחר יהֹונתן לֹו יחֿמב)וּיאמר כ, א' .(שמואל ְֶֶַָָָָֹֹ

העֹולה‰. ּפֹותחכדיּכל ּבּתֹורה, לקרוא לקרֹות מתחיל - ְִֵֶַַָָָ
טֹוב  וחֹותםּבדבר הקריאה, את מסיים אבל - טֹוב. ּבדבר ְְְֲֵָָָָָ
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בשנה  כגון עצרת, קודם 'נשא' פרשת את שקוראים פעמים

קודם  קוראים מות', 'אחרי בפרשת פסח קודם כשקוראים מעוברת

'נשא'. בפרשת שבועות

ג  אחת :הלכה בשבת ביטלו שאם כתב, ס"ב) קלה (סי' הרמ"א

אחרת. בשבת ישלימו השבת, אותה של התורה קריאת את

ד  את הביא (סק"ו) ברורה כשביטלו ובמשנה האם האחרונים עות

את  הבאה בשבת משלימים שבתות, בכמה התורה קריאת את

האחרונה. הקריאה את רק או כולן,

ד  המשלים.:הלכה בו קורא ס"א)והשני, תכה (סי' והשו"ע

קורא  השני ובספר עולים, שבעה קוראים הראשון שבספר כתב

חדשיכם..המפטיר  ובראשי המשלים בו קורא וכתב והשני

לראש  קוראים בשבת להיות שחל חודש שבראש (שם), השו"ע

חודש  כבראש ולא ט), כח, (במדבר השבת' 'וביום מהפסוק חודש

א) (שם, משה' אל ה' מ'וידבר לקרוא שמתחילים בחול .החל

חדשיכם  מפטירין בשבת להיות שחל אב חודש וראש
נפשי. שנאה והרמ"א ומועדיכם ס"א). תכה (סי' השו"ע פסק וכן

ויש  כח), - ד ב, (ירמיה ה' דבר 'שמעו בהפטרת שמפטירים כתב

כסאי' 'השמים חודש ראש שבת של בהפטרה שמפטירים אומרים

אֿכד). סו, (ישעיה

ה  והחמישי :הלכה חכמו, לו עד וינאץ ה' וירא מן והרביעי
ידי. שמים אל אשא כי עד חכמו תכח מלו (סי' ברורה ובמשנה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בתורה האזינּוכשקוראים אֿמג)ּבפרׁשת לב, מקפידים (דברים לא ְֲִַַָָ
העולה אלא כך, קֹוראעל הפרשההראׁשֹון הפסוק עדמתחילת ִֵַָ

עֹולם'' ימֹות ז)זכר לב, מתחילהעולה ו ,(שם לקרוא הּׁשני ְְְְִִֵַַָֹ
עדהפסוקמ  עֹולם' ימֹות ארץ''ירּכבהּוהפסוק'זכר במתי על ְְְִֵֵַַָֹ

יג) לב, במתי 'ירּכבהּוהפסוק מ קוראהּׁשליׁשיהעולה ו ,(שם על ְְְִִִֵֵַַ
וּינאץ'הפסוקעדארץ' ה' יט)'וּירא לב, הרביעי העולה ו ,(שם ְְְְִִִַַַַָָ
עדהפסוקמןקורא וּינאץ' ה' חכמּוהפסוק'וּירא ישכילו 'לּו ְְְִִַַַַָָ
כט)זאת' לב, חכמּוהפסוק מ קוראהחמיׁשיהעולה ו ,(שם 'לּו ְְֲִִֵַָ

זאת' ידי'הפסוקעדישכילו ׁשמים אל אּׂשא מ)'ּכי לב, ,(שם ִִִֶֶַַָָָ
אּׂשאקוראהּׁשּׁשיהעולה ו  'ּכי ידי'מן שמים סֹוף אל עד ְִִִִֶַַָ

ּבּההּׁשירה.| ּפֹוסקין האזינוולּמה בפרשת אּלּו- אף ּבענינֹות ְְְְִִִֵַָָָָָ
טוב, בדבר לסיים שיש לעיל ׁשהיאשנתבאר האזינו]מּפני [-פרשת ְִִֵֶ

מעשיהםּתֹוכחה על ישראל ּבתׁשּובה.לעם העם ׁשּיחזרּו ּכדי ְְְְִֵֵֶַָָָָ
.Âׁשה ׁשמֹונה הּתֹורהכתובים ּפסּוקין הֿיב)ּבסֹוף לד, ,(דברים ְְְִֶַָָ

הּכנסת  ּבבית אֹותן לקרֹות מעׂשרהגםמּתר כשאין ּבפחֹות - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הכנסת. בבית אנשים מׁשה עשרה ּומּפי ּתֹורה ׁשהּכל ּפי על ִִִֶֶַַַָֹֹאף

הן הּגבּורה נאמרו מּפי הם שגם התורה, בכלל הם אלו שפסוקים - ְִִֵַָ
מכל  אלו פסוקים נשתנו ומדוע הגבורה, מפי ששמע רבנו, משה מפי

לעיל  כמבואר מעשרה בפחות קוראים לא התורה שבכל התורה,

ה"ג) אלא (פי"ב מעשרה, בפחות גם לקרוא אפשר אלו פסוקים ואת ,

מׁשהש  מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען שממשמעות הֹואיל - ְִִֵֶֶַַַַָָֹ
לא  שמשה משמע משה פטירת שאחר בזמן העוסקים הפסוקים

כתבם משה שבאמת ואף פטירתו, לאחר נכתבו הם שהרי ֲֵהרי כתבם,
בדינם,נׁשּתּנּו גם משמעותם לקרֹות מחמת ליחיד מּתר ּולפיכ ְְְְִִִִַָָָֻ

.אֹותן  ָ
.Êׁש ּכהניםכתובות קללֹות בפרשת ּבתֹורת ויקרא] ספר -] ְְֲִֶַָֹ

מג)'בחוקותי' - יד כו, ּבהן,(ויקרא מפסיקין באמצע אין - ְִִֵֶַָ
אחר, לעולה לקרוא כדי אֹותן עולהאּלאקריאתם קֹורא אחד ֵֶֶָָָ

סופם, עד לקרואמתחילו מתחילתם ׁשּלפניהם העולה ּבּפסּוק ְְִִֵֶֶַַָ
הקללות], ׁשּלאחריהם לקרואּומסּים[-לפני ּוקללֹות .ּבּפסּוק ְְְֲֵֵֶֶַַַָָ

ּתֹורהכתובות ׁש דברים]ּבמׁשנה ספר תבא'[- 'כי (דברים בפרשת ְְִֵֶָ
סח) - טו רצה,כח, ּבהןהעולהאם קריאתןלפסק באמצע ּפֹוסק - ְִִֵֶָָָֹ

לפסוק. יכול ּבהן- לפסק ׁשּלא העם נהגּו בקריאת ּוכבר - ְְֲִֶֶָָָָָֹֹ
תורה, שבמשנה אֹותןהקללות קֹורא אחד עד אּלא מתחילתן ֵֶֶָָָ

סופן.

.Áוחמישי],מפסיקין [ובשני שבשבתות התורה קריאת סדר את ְִִַ
החגיםלמֹועדֹות לכל הּכּפּורים - קריאה וקֹוראין,ּוליֹום במועד ְְְְֲִִִַ

הּמֹועד,שהיא הקריאהלאו ּבענין ּומׁשה שלּבסדראת הּׁשּבת. ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ליׂשראל  להן ּתּקן קֹוראיןרּבנּו מֹועדבתורהׁשּיהיּו את ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

המועד,ענינֹו ש ו של תיקן ודֹורׁשין עוד ׁשל ׁשֹואלין ּבעניניו ְְְְְְֲִִִִֶָָָ
ּומֹועד מֹועד ּבכל והלכות יֹום בדיני ונותנים נושאים שיהיו - ְֵֵָ

וחג. חג בכל קֹוראיןהחג, הן בתורה ּומה קוראים קריאה איזו - ְִֵַ
חג, בתורהּפסחה חג ּבבכל קוראים ראשון, טוב ּבפרׁשת ביום ְְֶַַָָ

ּכהנים ׁשּבתֹורת אמורהּמֹועדֹות כג,בפרשת - כו כב, (ויקרא ְֲֲִֶַַֹ
וחג.מד) חג בכל הקרבים הקרבנות מבוארים זו שבפרשה ְָּוכבר ,

לקרֹות העם ראׁשֹוןבתורהנהגּו בפרשת ּביֹום הפסח חג של ְְֲִִָָָ
כאֿנא)מׁשכּו'' יב, ּגלּגל ענין ּבבנביאּומפטירין.(שמות ּפסח ְְְְִִִִֶַַָ

בגלגל ישראל שהקריבו פסח קרבן בֿטו)- ה, טֹוב .(יהושע ְּוביֹום
בפרשתׁשני בתורה קוראים בפסח גלויות כׂשב'של אֹו ,'ׁשֹור ִֵֶֶ

אמור, שבפרשת המועדות פרשת ענין ּבבנביא ּומפטיריןשהיא ְְִִַ
יאׁשּיהּו יאשיהו ּפסח בזמן ישראל בני שהקריבו פסח קרבן - ִֶַָֹ

אֿכה) כג, ב' בתורה ׁשליׁשיה יום ב ו .(מלכים קוראים פסח, של ְְִִ
' לי'בפרשת אֿטז)קּדׁש יג, ה ב ו .(שמות בתורה רביעייום קוראים ְִִִֶַַ
' עּמי'בפרשת את ּתלוה ּכסף יט)אם כג, - כד כב, יום ב ו .(שם ְִִֶֶֶֶַַַ

בפרשת חמיׁשיה  בתורה ל'קוראים אֿכו)'ּפסל לד, יום ב ו .(שם ְְֲִִַָ
'ׁשּׁשיה  בפרשת בתורה הּפסח קוראים את יׂשראל בני ויעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

אֿיד)ּבמֹועדֹו' ט, ו (במדבר אחרֹון. טֹוב שהוא ּביֹום פסח של ְְֲֲַ
בתורה קוראים פסח, של ּבׁשּלח'פרשת ּבשביעי יג,'ויהי (שמות ְְְִַַַ

הּׁשירה יז) סֹוף ּומפטירין עד ב , לה''בנביא ּדוד 'וידּבר ְְִִִִֵַַַַַַָָ
א) כב, ב' גלויות,ׁשמיניה יום ּוב .(שמואל של שני טוב יום שהוא ְִִַ

בפרשת בתורה הּבכֹורקוראים יז)ּכל טז, - יט טו, ,(דברים ְַָ
ב ּומפטירין לעמד'בנביא ּבנב הּיֹום לב)'עֹוד י, .(ישעיה ְְֲִִַַַֹֹ

.Ëהשבועותּבעצרת בחג 'ׁשבעה פרשת ּבבתורהקֹוראין- ְְְֲִִֶֶַָ
טובים,ּפׁשּוטה מנהגה ו .ׁשבּועֹות' ימים שני שיש בימינו ְְִָָָ
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כעס  'לולי הפסוק עד קורא שהרביעי הסוברים שיש כתב, יג) ס"ק

ידין  'כי הפסוק עד קורא והחמישי כז), לב, (דברים אגור' אויב

ינהגו  מקום שכל (סק"ז) הציון בשער וכתב לו). (שם, עמו' ה'

כמקומם.

ו  אותן :הלכה לקרות מותר התורה שבסוף פסוקין שמונה
מעשרה. בפחות הכנסת פסק בבית ס"ז) תכח (סי' והשו"ע

שאסור  אלו, פסוקים על אחרת הלכה שהביא הראב"ד כדעת

כולם. את קורא אחד עולה אלא הקריאה, באמצע בהם להפסיק

ח  משכו :הלכה ראשון טוב ביום לקרות העם נהגו וכבר
גלגל. בפסח שמתחילים ומפטירין ס"ג), תפח (סי' השו"ע וכתב

(שם  הרב ובשו"ע ב). ה, (יהושע ההיא' 'בעת מהפסוק לקרוא

העם  אל יהושע 'ויאמר מהפסוק שמתחילים שיש כתב, ס"ה)

ה) ג, (שם סוף .התקדשו' עד בשלח בויהי אחרון טוב ביום
לקרוא השירה. שנוהגים כתב, ס"ח) תצ סי' (שם הרב ובשו"ע

כ) טו, (שמות רופאך' ה' אני ב'כי המסתיים הפסוק כתב .עד

חמישי, ביום חל פסח של ראשון טוב שכשיום ס"ה), (שם השו"ע

'ראה  פרשת את קוראים בשבת, להיות חל פסח של שלישי ויום

כמובא  לי' 'קדש פרשת במקום יב) לג, (שמות אלי' אומר אתה

לך' 'פסל פרשת גם זו בפרשה ונכלל (הט"ז), להלן רבינו בדברי

פסח  של רביעי וביום פסח. של חמישי ביום כלל בדרך הנקראת

א  קוראים החמישי וביום לי', 'קדש פרשת את פרשת קוראים ת

בני  'ויעשו פרשת את קוראים השישי וביום תלוה', כסף 'אם

במועדו'. הפסח את ישראל



קנג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ש  ו צוםאחרבשבת ּבאב, פרשת ּתׁשעה נּצבים'את (שם 'אּתם ְְְִִִֶַַַָָָ
ט) ש כט, בשבת הּׁשנהקוראים ראׁש את קדם לקרוא [במקום ֶַָָֹֹ

פרשת ואת תורה], שבמשנה הקללות שבה תבוא' 'כי את פרשת ֶַצו
א)אהרן ו, ש (ויקרא בשבת ּבׁשנה חגקדםקוראים הּפסח ְֲֶֶַַַָָֹֹ

מעוברת.ּפׁשּוטה שאינה -אחת לפיכ בשנה להשלים שיש לפי - ְְִָָ
לכן המיוחד, בזמנן מסוימות פרשיות ולקרוא התורה כל ֵיׁשאת

ׁשּקֹוראין סדריםתפילת ּבבהןׁשּבתֹות ׁשני פרשיות]ׁשחרית -] ְְְֲִִִִֵֶַַָָ
פרשתּכגֹוןביחד. את תזריע'שקוראים ּכי א)'אּׁשה יב, עם (שם ְְִִִַַָ
הּמצרע'פרשת  ּתֹורת ּתהיה א)'וזאת יד, השבת.(שם באותה ְְְִֶַַָֹֹ

פרשת ו  את ּבחּקתי'כן ג)'אם כו, פרשת ו (שם סיני'את 'ּבהר ְְְְִִַַַֹֻ
א) כה, שבת,(שם באותה קוראים ּבהןגם פרשת וכּיֹוצא כגון - ְֵֶַָ

א)'ויקהל' לה, 'פקודי'(שמות פרשת כא)עם לח, והטעם (שם ,

הפרשיות קריאת את ׁשּיׁשלימּושמצרפים התורה ּכדי כל קריאת את ְְִֵֶַ
השבתות ּבׁשנה ממספר יותר גדול שבתורה הפרשיות מספר כי אחת, ְָָ

ּבעֹונתןשבשנה, הּסדרים אֹותן הפרשיות ויקראּו את ומצרפים - ְְְְְִִַָָָָ
הפרשיות  את יקראו חיבורן ידי שעל מיוחד באופן זמן להן שיש

בזמנן.

ׁשּמפסיקיןב ‚. בתורהמקֹום ּבלקרוא ׁשחרית,תפילת ּבׁשּבת ְְֲִִִִֶַַַָָ
קֹוראין הבאים:ׁשם שבת,מנחהתפילת ּבבזמנים ׁשני יום ּוב של ְְְִִִִֵָָ

מכן,בשבוע חמיׁשייום ּוב  הּבאהשלאחר בתפילת ולּׁשּבת ְְֲִִַַַָָָ
אלו,ּכיצדשחרית. בזמנים תחילת ראׁשֹונהה ׁשּבתב קוראים של ִֵַַָָ

חג  שלאחר השבת [שהיא שנה שבכל התורה קריאת של המחזור

ּבסוכות], ּבסדרתפילת קֹוראין בפרשת]ׁשחרית ּבראׁשית [- ְְְֲִִִִֵֵֶַ
ח) ו, - א א, שבתמנחהתפילת ּב.(בראשית אותה קֹורין של ְִִִָ

נח'פרשת מ  ּתֹולדת ט)'אּלה ו, ּפּסּוקים (בראשית עׂשרה ְֲִִִֵֶַָָֹֹ
ּב[-פסוקים] וכן יֹותר. ּביום אֹו וכן בשבוע חמיׁשייום ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵ

נח. פרשת קוראים הּבאהעושיםוכן שלאחריו, אחריה,לּׁשּבת ְֵַַַָָָ
מ תפילת ּב מתחילין וקֹורא פרשת ׁשחרית נח', ּתֹולדת 'אּלה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹֹ

הּסדר סֹוף בשחרית עד שסיים מהיכן במנחה וממשיך הפרשה], -] ֵֶַַ
הּׁשנהוכו'. ּכל קֹוראין זֹו ּדר כל ועל קוראים זה ובאופן - ְְִֶֶַַָָָ

ובמנחה  אחת, פרשה קורא שבת של שחרית תפילת בכל השנה,

שני  בימי וכן שלאחריה, מהפרשה יותר או פסוקים עשרה ממשיך

הבא. השבוע של ּבּנביאּומפטירין וחמישי וׁשּבת ׁשּבת -ּבכל ְְְִִִַַַַָָָָ

התורה, קריאת לאחר שבת בכל בנביא ההפטרה קריאת את קוראים

ּבּתֹורה.בוׁשּקראּוהעניןמעין ְֵֵֶַָָ
חדׁשים„. שהקוראּבראׁשי הוא, הקריאה קֹורא סדר הראׁשֹון ְֳִִֵֵָָָ

'צו מּפרׁשת ּפּסּוקים וכו''ׁשלׁשה ישראל בני כח,את (במדבר ְִִִַַָָָֹ
חֹוזרהקורא ו .אֿג) ה וקֹוראשובהּׁשני ׁשליׁשי ה ּפסּוקאת ְְְִִִֵֵֵַָ

הראׁשֹון  נוספת,ׁשּקרא לקרואּופעם ּפסּוקים ממשיך ׁשני ְְִִֵֶָָָ
זה.אחריו פסוק אחרי לחזור - צריך השני שהקורא לכך והטעם ֲַָ

הראשון, הקורא שקרא האחרון הפסוק על ׁשּיׁשּיר שוב ְְֵֵֶַּכדי
ּפסּוקים ׁשלׁשה ואם ּבּפרׁשה פסוקים, שמונה יש זו שבפרשה - ְְִַָָָָֹ

הראשון, שקרא הפסוקים מלבד פסוקים שלשה השני הקורא יקרא

לעיל התבאר וכבר פסוקים, שני זו בפרשה שנשתיירו (פי"ב נמצא

פסוקים'.ה"ג) משלשה פחות בפרשה מניחים הקורא ו ש'אין ְ
קֹורא הּׁשניה ׁשלׁשהאתהּׁשליׁשי ׁשּׁשּיר זו ּפסּוקים בפרשה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹ

ח) - ו וכּו''פרשתעם,(שם הּׁשּבת טֿי)'ּוביֹום הכתובה (שם ְְִַַָ
ישראל'. בני את 'צו פרשת לאחר קֹורא הקורא ו בסמוך הרביעי ְְִִֵָ

' פרשת חדׁשיכם'את יאֿטו)ּוברא ׁשי לאחר (שם בסמוך הכתובה ְְֵֵֶָָ
השבת'. 'וביום ּבׁשּבתפרשת להיֹות חדׁש ראׁש חל סדר ואם ְְְִִֶַָָֹֹ

כך: הוא זו בשבת ּבההפטרות ספרים ׁשני תפילת מֹוציאין ְְִִִִֵָ
ּבֹובספרׁשחרית, קֹורין פרשת]סדראתאחד ׁשּבת [- אֹותּה ֲִִֵֶֶַַָָָ

לעיל המבואר הפרשיות סדר ּבֹוספר ו ,(ה"א)לפי קֹורא הּׁשני ְִֵֵַ
הפרשה הּמׁשלים של והמסיים האחרון הקורא פרשת - את ְִַַ

הּמפטיר  חדׁש ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם'. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ'ּובראׁשי
המשלים],קֹורא  [ולא חודש ראש עניין לקרוא רצה המפטיר ואם - ֵ

לקרוא. הפסוק ּומפטיריןרשאי את בה שיש בהפטרה 'והיה בנביא ְְִִַָָ
ּבחדׁשֹו' חדׁש כג)מּדי סו, חודש.(ישעיה ראש מעניין שהוא , ְְִֵֶָֹ

מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש שיש וראׁש בהפטרה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ
' הפסוק את נפׁשי'בה ׂשנאה ּומֹועדיכם א,חדׁשיכם (ישעיה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ

עוונותיהם.,יד) על ישראל לעם הנביא בתוכחת ראׁשכל ו העוסקת ְֹ
ּבׁשּבת ּבאחד להיֹות ׁשחל ראשון,חדׁש ביום מפטירין - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלפניו בפסוק ּבׁשּבת המתחילה בהפטרה חודש, ראש שלפני - ְְֶַָָָ
חדׁש'' מחר יהֹונתן לֹו יחֿמב)וּיאמר כ, א' .(שמואל ְֶֶַָָָָֹֹ

העֹולה‰. ּפֹותחכדיּכל ּבּתֹורה, לקרוא לקרֹות מתחיל - ְִֵֶַַָָָ
טֹוב  וחֹותםּבדבר הקריאה, את מסיים אבל - טֹוב. ּבדבר ְְְֲֵָָָָָ
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בשנה  כגון עצרת, קודם 'נשא' פרשת את שקוראים פעמים

קודם  קוראים מות', 'אחרי בפרשת פסח קודם כשקוראים מעוברת

'נשא'. בפרשת שבועות

ג  אחת :הלכה בשבת ביטלו שאם כתב, ס"ב) קלה (סי' הרמ"א

אחרת. בשבת ישלימו השבת, אותה של התורה קריאת את

ד  את הביא (סק"ו) ברורה כשביטלו ובמשנה האם האחרונים עות

את  הבאה בשבת משלימים שבתות, בכמה התורה קריאת את

האחרונה. הקריאה את רק או כולן,

ד  המשלים.:הלכה בו קורא ס"א)והשני, תכה (סי' והשו"ע

קורא  השני ובספר עולים, שבעה קוראים הראשון שבספר כתב

חדשיכם..המפטיר  ובראשי המשלים בו קורא וכתב והשני

לראש  קוראים בשבת להיות שחל חודש שבראש (שם), השו"ע

חודש  כבראש ולא ט), כח, (במדבר השבת' 'וביום מהפסוק חודש

א) (שם, משה' אל ה' מ'וידבר לקרוא שמתחילים בחול .החל

חדשיכם  מפטירין בשבת להיות שחל אב חודש וראש
נפשי. שנאה והרמ"א ומועדיכם ס"א). תכה (סי' השו"ע פסק וכן

ויש  כח), - ד ב, (ירמיה ה' דבר 'שמעו בהפטרת שמפטירים כתב

כסאי' 'השמים חודש ראש שבת של בהפטרה שמפטירים אומרים

אֿכד). סו, (ישעיה

ה  והחמישי :הלכה חכמו, לו עד וינאץ ה' וירא מן והרביעי
ידי. שמים אל אשא כי עד חכמו תכח מלו (סי' ברורה ובמשנה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

בתורה האזינּוכשקוראים אֿמג)ּבפרׁשת לב, מקפידים (דברים לא ְֲִַַָָ
העולה אלא כך, קֹוראעל הפרשההראׁשֹון הפסוק עדמתחילת ִֵַָ

עֹולם'' ימֹות ז)זכר לב, מתחילהעולה ו ,(שם לקרוא הּׁשני ְְְְִִֵַַָֹ
עדהפסוקמ  עֹולם' ימֹות ארץ''ירּכבהּוהפסוק'זכר במתי על ְְְִֵֵַַָֹ

יג) לב, במתי 'ירּכבהּוהפסוק מ קוראהּׁשליׁשיהעולה ו ,(שם על ְְְִִִֵֵַַ
וּינאץ'הפסוקעדארץ' ה' יט)'וּירא לב, הרביעי העולה ו ,(שם ְְְְִִִַַַַָָ
עדהפסוקמןקורא וּינאץ' ה' חכמּוהפסוק'וּירא ישכילו 'לּו ְְְִִַַַַָָ
כט)זאת' לב, חכמּוהפסוק מ קוראהחמיׁשיהעולה ו ,(שם 'לּו ְְֲִִֵַָ

זאת' ידי'הפסוקעדישכילו ׁשמים אל אּׂשא מ)'ּכי לב, ,(שם ִִִֶֶַַָָָ
אּׂשאקוראהּׁשּׁשיהעולה ו  'ּכי ידי'מן שמים סֹוף אל עד ְִִִִֶַַָ

ּבּההּׁשירה.| ּפֹוסקין האזינוולּמה בפרשת אּלּו- אף ּבענינֹות ְְְְִִִֵַָָָָָ
טוב, בדבר לסיים שיש לעיל ׁשהיאשנתבאר האזינו]מּפני [-פרשת ְִִֵֶ

מעשיהםּתֹוכחה על ישראל ּבתׁשּובה.לעם העם ׁשּיחזרּו ּכדי ְְְְִֵֵֶַָָָָ
.Âׁשה ׁשמֹונה הּתֹורהכתובים ּפסּוקין הֿיב)ּבסֹוף לד, ,(דברים ְְְִֶַָָ

הּכנסת  ּבבית אֹותן לקרֹות מעׂשרהגםמּתר כשאין ּבפחֹות - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הכנסת. בבית אנשים מׁשה עשרה ּומּפי ּתֹורה ׁשהּכל ּפי על ִִִֶֶַַַָֹֹאף

הן הּגבּורה נאמרו מּפי הם שגם התורה, בכלל הם אלו שפסוקים - ְִִֵַָ
מכל  אלו פסוקים נשתנו ומדוע הגבורה, מפי ששמע רבנו, משה מפי

לעיל  כמבואר מעשרה בפחות קוראים לא התורה שבכל התורה,

ה"ג) אלא (פי"ב מעשרה, בפחות גם לקרוא אפשר אלו פסוקים ואת ,

מׁשהש  מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען שממשמעות הֹואיל - ְִִֵֶֶַַַַָָֹ
לא  שמשה משמע משה פטירת שאחר בזמן העוסקים הפסוקים

כתבם משה שבאמת ואף פטירתו, לאחר נכתבו הם שהרי ֲֵהרי כתבם,
בדינם,נׁשּתּנּו גם משמעותם לקרֹות מחמת ליחיד מּתר ּולפיכ ְְְְִִִִַָָָֻ

.אֹותן  ָ
.Êׁש ּכהניםכתובות קללֹות בפרשת ּבתֹורת ויקרא] ספר -] ְְֲִֶַָֹ

מג)'בחוקותי' - יד כו, ּבהן,(ויקרא מפסיקין באמצע אין - ְִִֵֶַָ
אחר, לעולה לקרוא כדי אֹותן עולהאּלאקריאתם קֹורא אחד ֵֶֶָָָ

סופם, עד לקרואמתחילו מתחילתם ׁשּלפניהם העולה ּבּפסּוק ְְִִֵֶֶַַָ
הקללות], ׁשּלאחריהם לקרואּומסּים[-לפני ּוקללֹות .ּבּפסּוק ְְְֲֵֵֶֶַַַָָ

ּתֹורהכתובות ׁש דברים]ּבמׁשנה ספר תבא'[- 'כי (דברים בפרשת ְְִֵֶָ
סח) - טו רצה,כח, ּבהןהעולהאם קריאתןלפסק באמצע ּפֹוסק - ְִִֵֶָָָֹ

לפסוק. יכול ּבהן- לפסק ׁשּלא העם נהגּו בקריאת ּוכבר - ְְֲִֶֶָָָָָֹֹ
תורה, שבמשנה אֹותןהקללות קֹורא אחד עד אּלא מתחילתן ֵֶֶָָָ

סופן.

.Áוחמישי],מפסיקין [ובשני שבשבתות התורה קריאת סדר את ְִִַ
החגיםלמֹועדֹות לכל הּכּפּורים - קריאה וקֹוראין,ּוליֹום במועד ְְְְֲִִִַ

הּמֹועד,שהיא הקריאהלאו ּבענין ּומׁשה שלּבסדראת הּׁשּבת. ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ליׂשראל  להן ּתּקן קֹוראיןרּבנּו מֹועדבתורהׁשּיהיּו את ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

המועד,ענינֹו ש ו של תיקן ודֹורׁשין עוד ׁשל ׁשֹואלין ּבעניניו ְְְְְְֲִִִִֶָָָ
ּומֹועד מֹועד ּבכל והלכות יֹום בדיני ונותנים נושאים שיהיו - ְֵֵָ

וחג. חג בכל קֹוראיןהחג, הן בתורה ּומה קוראים קריאה איזו - ְִֵַ
חג, בתורהּפסחה חג ּבבכל קוראים ראשון, טוב ּבפרׁשת ביום ְְֶַַָָ

ּכהנים ׁשּבתֹורת אמורהּמֹועדֹות כג,בפרשת - כו כב, (ויקרא ְֲֲִֶַַֹ
וחג.מד) חג בכל הקרבים הקרבנות מבוארים זו שבפרשה ְָּוכבר ,

לקרֹות העם ראׁשֹוןבתורהנהגּו בפרשת ּביֹום הפסח חג של ְְֲִִָָָ
כאֿנא)מׁשכּו'' יב, ּגלּגל ענין ּבבנביאּומפטירין.(שמות ּפסח ְְְְִִִִֶַַָ

בגלגל ישראל שהקריבו פסח קרבן בֿטו)- ה, טֹוב .(יהושע ְּוביֹום
בפרשתׁשני בתורה קוראים בפסח גלויות כׂשב'של אֹו ,'ׁשֹור ִֵֶֶ

אמור, שבפרשת המועדות פרשת ענין ּבבנביא ּומפטיריןשהיא ְְִִַ
יאׁשּיהּו יאשיהו ּפסח בזמן ישראל בני שהקריבו פסח קרבן - ִֶַָֹ

אֿכה) כג, ב' בתורה ׁשליׁשיה יום ב ו .(מלכים קוראים פסח, של ְְִִ
' לי'בפרשת אֿטז)קּדׁש יג, ה ב ו .(שמות בתורה רביעייום קוראים ְִִִֶַַ
' עּמי'בפרשת את ּתלוה ּכסף יט)אם כג, - כד כב, יום ב ו .(שם ְִִֶֶֶֶַַַ

בפרשת חמיׁשיה  בתורה ל'קוראים אֿכו)'ּפסל לד, יום ב ו .(שם ְְֲִִַָ
'ׁשּׁשיה  בפרשת בתורה הּפסח קוראים את יׂשראל בני ויעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

אֿיד)ּבמֹועדֹו' ט, ו (במדבר אחרֹון. טֹוב שהוא ּביֹום פסח של ְְֲֲַ
בתורה קוראים פסח, של ּבׁשּלח'פרשת ּבשביעי יג,'ויהי (שמות ְְְִַַַ

הּׁשירה יז) סֹוף ּומפטירין עד ב , לה''בנביא ּדוד 'וידּבר ְְִִִִֵַַַַַַָָ
א) כב, ב' גלויות,ׁשמיניה יום ּוב .(שמואל של שני טוב יום שהוא ְִִַ

בפרשת בתורה הּבכֹורקוראים יז)ּכל טז, - יט טו, ,(דברים ְַָ
ב ּומפטירין לעמד'בנביא ּבנב הּיֹום לב)'עֹוד י, .(ישעיה ְְֲִִַַַֹֹ

.Ëהשבועותּבעצרת בחג 'ׁשבעה פרשת ּבבתורהקֹוראין- ְְְֲִִֶֶַָ
טובים,ּפׁשּוטה מנהגה ו .ׁשבּועֹות' ימים שני שיש בימינו ְְִָָָ
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כעס  'לולי הפסוק עד קורא שהרביעי הסוברים שיש כתב, יג) ס"ק

ידין  'כי הפסוק עד קורא והחמישי כז), לב, (דברים אגור' אויב

ינהגו  מקום שכל (סק"ז) הציון בשער וכתב לו). (שם, עמו' ה'

כמקומם.

ו  אותן :הלכה לקרות מותר התורה שבסוף פסוקין שמונה
מעשרה. בפחות הכנסת פסק בבית ס"ז) תכח (סי' והשו"ע

שאסור  אלו, פסוקים על אחרת הלכה שהביא הראב"ד כדעת

כולם. את קורא אחד עולה אלא הקריאה, באמצע בהם להפסיק

ח  משכו :הלכה ראשון טוב ביום לקרות העם נהגו וכבר
גלגל. בפסח שמתחילים ומפטירין ס"ג), תפח (סי' השו"ע וכתב

(שם  הרב ובשו"ע ב). ה, (יהושע ההיא' 'בעת מהפסוק לקרוא

העם  אל יהושע 'ויאמר מהפסוק שמתחילים שיש כתב, ס"ה)

ה) ג, (שם סוף .התקדשו' עד בשלח בויהי אחרון טוב ביום
לקרוא השירה. שנוהגים כתב, ס"ח) תצ סי' (שם הרב ובשו"ע

כ) טו, (שמות רופאך' ה' אני ב'כי המסתיים הפסוק כתב .עד

חמישי, ביום חל פסח של ראשון טוב שכשיום ס"ה), (שם השו"ע

'ראה  פרשת את קוראים בשבת, להיות חל פסח של שלישי ויום

כמובא  לי' 'קדש פרשת במקום יב) לג, (שמות אלי' אומר אתה

לך' 'פסל פרשת גם זו בפרשה ונכלל (הט"ז), להלן רבינו בדברי

פסח  של רביעי וביום פסח. של חמישי ביום כלל בדרך הנקראת

א  קוראים החמישי וביום לי', 'קדש פרשת את פרשת קוראים ת

בני  'ויעשו פרשת את קוראים השישי וביום תלוה', כסף 'אם

במועדו'. הפסח את ישראל



mipdkקנד zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הראׁשֹוןבתורהׁשּקֹוראים טֹוב שבועות ּביֹום פרשת של את ְְִִֶָ
הּׁשליׁשי'' כג)ּבחדׁש כ, - א יט, ענין ּבבנביאּומפטירין,(שמות ְְְִִִִֶַַַֹ

א)מרּכבה ה  א, טוב ּוב .(יחזקאל שבועותׁשנייום קֹורין של ְְִִֵֶָָ
ראהמֹועדֹותה ּבפרׁשתבתורה יז)שבפרשת טז, - יט טו, ,(דברים ְֲַָָ

אֿיט)ּבחבּקּוק בנביאּומפטירין .(ג, ְֲִִַַַ
.Èקֹוראין הּׁשנה השנה]ּבראׁש ראש של הימים [בשני בתורה ְְִַָָֹ

לחדׁש'בפרשת ּבאחד הּׁשביעי ּפׁשּוט .'ּבחדׁש ּומנהג ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
פרשתראׁשֹוןה ּביֹוםבתורהׁשּקֹורין את השנה ראש 'וה'של ְִִֶַ

ׂשרה' את אֿלד ּפקד כא, ב ּומפטירין,)(בראשית 'ויהי בנביא ְְִִִֶַַַָָָ
הרמתים' מן אחד ב,י)איׁש - א,א א' של ׁשניה יום ּוב .(שמואל ְִִִִֵֶַָָָָ

השנה בפרשתקֹוראיןראש אברהם'בתורה את נּסה 'והאלהים ְְְֱִִִֶַָָָָֹ
אֿכד) בפסוקּומפטירין(כב, המסתיימת בהפטרה 'הבן בנביא ְֲִִֵַ

אפרים' לי אֿיט)יּקיר לא, .(ירמיה ְִִִֶַַ
.‡Èּב הּכּפּורים קֹוריןתפילת ּביֹום בפרשת ׁשחרית בתורה ְֲִִִִִַַ

מֹות' אֿלד)'אחרי טז, ב ּומפטירין,(ויקרא אמר בנביא 'כה ְֲִִֵַַַָֹ
ונּׂשא' יד)רם נח, - יד נז, קֹוריןתפילת ּב.(ישעיה בתורה מנחה ְְִִִִָָָ

ׁשּבה פרשת ּב מֹות'פרשת עריֹות אֿל)'אחרי יח, ּכדי (ויקרא ְְְֲֲֵֵֶַָ
מהן ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם המוזכרות ׁשּיזּכר מהעריות - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

יתעורר  זה בענין בתורה שקוראים שישמע ידי שעל שם, בפרשה

ו  ּבתׁשּובה, ּבּתֹורההעולה ויחזר ׁשּקֹורא מתוך הּׁשליׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
זו, בקריאה שיש הקרואים בענין ּב'יֹונה'בנביאמפטירשלושת - ְְִַָ

אמיתי בן יא)יונה ד, - א א, .(יונה

.·Èימיםחג ּב ּבׁשני קֹוריןטוביםסּכֹות בתורה הראׁשֹונים ְְִִִִִֵָָֻ
הּמֹועדֹות אמורּבפרׁשת מד)שבפרשת כג, - כו כב, .(ויקרא ְֲַַָָ

ה ּביֹוםבנביאּומפטירין הפטרתראׁשֹוןטוב ּבא את יֹום 'הּנה ְְִִִִֵַָ
אֿכא)לה'' יד, ה ּוביֹום.(זכריה את ׁשניטוב בנביא מפטירים ְִֵַ

ׁשלמה'הפטרת הּמל אל בֿכא)'וּיּקהלּו ח, א' ּוביֹום .(מלכים ְְֲִֶֶֶַַָֹֹ
עצרת]אחרֹוןה טֹוב [שמיני הסוכות חג בפרשת קֹוריןשל בתורה ֲִַ

הּבכֹור' יז)'ּכל טז, - יט טו, ב ּומפטירין,(דברים 'ויהי בנביא ְְְִִִַַַָ
ׁשלמה' נדֿסו)ּככּלֹות ח, א' שני ּולמחר.(מלכים טוב ביום ְְְַָָֹֹ

תורה] בפרשתקֹורין[שמחת הּברכה'בתורה לג,'וזאת (דברים ְְִַָָֹ
ב ּומפטירין,א) ׁשלמה'בנביא כבֿנג)'וּיעמד ח, א' ויׁש.(מלכים ְְְֲִִֵַַַֹֹֹ

ׁשּמפטיר אחרו מי טוב יום של השני ב ביום מֹות ן אחרי 'ויהי ְְֲִִִֵֶַַַ
א)מׁשה' א, החג.(יהושע ימֹות המועד ּובׁשאר חול ימי - ְְִֶֶָָֹ

החגבתורהקֹוראין יזֿלד)ּבקרּבנֹות כט, .(במדבר ְְְְִֶָָ
.‚Èהחג,ּכיצד ימי בשאר החג קרבנות את ויֹום קוראים יֹום ּבכל ְְֵַָ

מֹועד ימי מ  ׁשל ּפרׁשּיֹות בתורהקֹוראחּלֹו ּבּיֹום כגון,.ׁשּתי ְִִֵֵֵֶַָָֻ
סוכותהּׁשליׁשי ּתחּלתשל של]ׁשהּוא הראשון היום ׁשל [- חּלֹו ְְִִִֶֶַַֻ

הּכהן קֹורא פרשתמֹועד את הּׁשני'בתורה כט,'ּובּיֹום (במדבר ִֵֵֵֵַַַֹ
סוכות,יזֿיט) של שני יום של הקרבנות בהקרבת ְִֵולוי העוסקת
פרשתקֹורא את הּׁשליׁשי'בתורה כֿכב)'ּובּיֹום העוסקת (שם ְִִֵַַ

סוכות. של השלישי היום של ו ויׂשראלבקרבנות בתורה קֹוראחוזר ְְִֵֵָ
פרשת וקֹוראאת חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי'. את 'ּובּיֹום בתורה ְְְְִִִִֵֵַַָ

את גם הפרשיות, הּׁשני'שתי את 'ּובּיֹום הּׁשליׁשי'.וגם 'ּובּיֹום ְִִִֵַַַַ
הרביעי ּבּיֹום סוכותוכן ה ׁשהּואשל ׁשל היום חּלֹו ׁשל ׁשני ְְִִִֵֵֶֶֶַָֻ

קֹורין פרשתמֹועד, את פרשיות שתי הּׁשליׁשי'בתורה 'ּובּיֹום ְִִִֵַַ
פרשת  הרביעי'ואת כגֿכה)'ּובּיֹום זה(שם ּדר ביום על כמו - ְִִֶֶֶַַָ

השלישי,' 'ביום פרשת את בתורה קורא שהכהן סוכות, של השלישי

את  קוראת והרביעי הרביעי', 'ביום פרשת את קוראים והשלישי והלוי

הפרשיות  .שתי
.„È ו הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים מּימים ויֹום יֹום כן ּבכל ְְְְְִִִִִֵַָָ

ספרים ׁשני מֹוציאין הּפסח, ימי תורה]ּבׁשבעת ספרי -] ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
התורה  ּתחּלהבספרּבׁשחרית,לקריאת ּבֹו קֹורין לפני האחד -] ְְֲִִִֶַָָָ

את השני] ׁשאמרנּוהספר אּלּו שפורטו ענינֹות הפרשיות את - ְְִֵֶַָָ
ּבֹובספר ּו,(ה"חֿיב)לעיל קֹורין הּיֹום אתהּׁשני אֹותֹו קרּבן ְִִֵַַַָ

המקדש, בבית מקריבים הּפקּודיםשהיו ּבחּמׁש כפי האמּור - ְְִַַָָֻ
במדבר  בספר כתוב אתוהּקֹורא.שהוא הּוא בתורה הּקרּבן ענין ְְְִֵַַַָָ

ּבּנביאה  את מפטיר ואומר ההפטרה, את בנביא קורא הוא - ְִִַַָ
ברכותיה.

.ÂËיֹום ספרים בהםׁשּמֹוציאיןמהימיםּבכל ׁשלׁשה ׁשני ,אֹו ְְְְִִִֵֶָָָֹ
הֹוציאּו התורהאם ספרי זהאת אחר אלא זה אחת, בבת שלא ִִֶֶַַ

את  והוציאו אותו החזירו ראשון בספר הקריאה את שגמרו אחר

השני, ש הספר הוא אתהדין אֹומרהספרּכׁשּמחזיר את הראׁשֹון ְֲִִֵֶֶַָ
לעילקּדיׁשה  כמבואר התורה קריאת אחר ה"כ)שאומרים ,(פי"ב ִַ
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י  לחדש.:הלכה באחד השביעי בחדש קוראין השנה בראש
תורה  ספרי שני שמוציאים ס"ב) תקפד (סי' השו"ע וכתב

השביעי'. 'ובחדש פנחס בפרשת השני תורה בספר קורא והמפטיר

יא  ביונה.:הלכה מפטיר בתורה שקורא ובשו"ע והשלישי

אל  'מי הפסוקים את אומר מכן שלאחר הוסיף ס"ב) תרכב (סי'

יחֿכ). ז, (מיכה וכו'' כמוך

יב  הבכור.:הלכה כל קורין האחרון טוב השו"ע וביום וכתב

תעשר' 'עשר מהפסוק בתורה לקרוא שמתחילים ס"ב), תרסח (סי'

יב), ס"ק (שם ברורה המשנה כתב הדבר ובטעם כב). יד, (דברים

זמן  היא זו תקופה שכן עניים, ומתנות למעשר זמן הוא שסוכות

האסיף.

יג  שאין :הלכה ישראל שבארץ ס"א), תרסג (סי' השו"ע כתב

החג  של הראשון היום הוא מה בבירור וידוע דיומא' 'ספיקא בה
את  קורא והכהן שלו. היום את יום בכל קוראים הימים, ושאר

אותה  את וקוראים חוזרים אחריו הקרואים וכל היום, קרבנות

השלישי..פרשה  וביום קורא ולוי השני וביום הכהן קורא
הפרשיות, שתי את קוראים והלוי שהכהן כתב, (שם) והרמ"א

את  וקורא חוזר והרביעי השניה, הפרשה את רק קורא והשלישי

קורא  הכהן סוכות, המועד חול של השביעי וביום הפרשיות. שתי
'ביום  קורא הישראל השישי', 'ביום קורא הלוי החמישי', 'ביום

השביעי'. ו'ביום השישי' 'ביום וקורא חוזר והרביעי השביעי',

טו  תורה :הלכה ספרי שני שכשיש ס"ח), קמז (סי' הרמ"א כתב

עד  השני הספר את ומחזיקים כאחת, הספרים שני את מוציאים

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כך ו  הספרמֹוציאאחר בו,הּׁשניאת הספר ּוכׁשּמחזירוקורא את ְְֲִִִֵֶַַ

אמרנּו.קּדיׁששובאֹומרלארוןהאחרֹוןתורה פי"ב ּוכבר (לעיל ְְֲִֵַַַָָָ

הּפׁשּוט,ה"כ) המקומות,ׁשהּמנהג ה לֹומרבכל אחר את קּדיׁש ְִִֶַַַַַַָָ

לעֹולם הּמׁשלים אחר ׁשּקֹורא הוא הקדיש אמירת זמן שתמיד - ְְִֵֶַַָ

ספרי  את שמחזירים אחרי [ולא בתורה לקרוא האחרון הקורא שסיים

לארון], ּכהתורה הקדישואחר אמירת אחר ּבּנביא - מפטירין ְְִִִַַַַָָ

כמה  כשמוצאים גם כן ואם בתורה, לקרוא בנביא המפטיר עולה -

אותם  הוציאו אם ובין זה אחר בזה אותם הוציאו אם בין תורה, ספרי

שקורא  קודם הקריאה, גמר אחר קדיש לומר צריך תמיד אחת, בבת

.המפטיר 

.ÊËּב ּבין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה המועד ׁשּבת חול ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ

פסח,ּפסח של לשביעי ראשון טוב יום שבין בימים ּבו - חול ּבין ְֵֶַ

עצרת,סּכֹותהמועד  לשמיני ראשון טוב יום שבין בימים קֹורין - ִֻ

ׁשּבתבתורה 'ּבאֹותּה פרשת אלי'את אמר אּתה (שמות ראה ְְֵֵֵַַַָָָֹ

כו) לד, - יב ּב,לג, המועד ּומפטירין חול הפטרת ּפסחשבת את ְְִִֶַַ

היבׁשֹות' אֿיד)'העצמֹות לז, היתה,(יחזקאל חול ואם שבת ְְְֲִֵַָָָָ

החגהמועד הפטרתּבתֹו את מפטירים בסוכות, ּבֹוא - 'ּביֹום ְְֶָ

יח)גֹוג' לח, .(שם

.ÊÈ הזה,ּבחנּכה בסדר היא התורה הראׁשֹוןקריאת של ּבּיֹום ֲִַַָָֻ

ּכהניםבתורהקֹוריןחנוכה ּלאמר'מּברּכת מׁשה אל ה' 'וידּבר - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

כב) ו, קרּבן(במדבר סֹוף הראׁשֹון הנשיא עד ּבּיֹום הּמקריב ְְִִַַַַַָָ

עּמינדב' ּבן נחׁשֹון קרּבן זה וכו' הּׁשלמים 'ּולזבח עד יז)- ז, (שם ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ

עשר  שנים חנכו ניסן, בא' המשכן, הקמת שלאחר הימים עשר [בשנים

יום, בכל קרבנות עליו והקריבו המזבח את השבטים של הנשיאים

של  הראשון וביום קרבנו. את אחר שבט של נשיא הקריב יום כשכל

הראשון]. ביום המקריב הנשיא קרבן את קוראים ַּובּיֹום חנוכה

חנוכההּׁשני אתקֹוריןשל ּבה קרּבןבתורה ׁשהקריב יום נׂשיא ְְִִִִִֵֶַַַָָ

כג)ׁשניה  - יח את וכן.(שם בתורה קוראים החנוכה, מימי יום בכל ְִֵֵ

היום אותו של הנשיא ׁשמיניקרבן יֹום זה עד שביום חנוכה, של ְִִַ

הּׁשמיניבתורהקֹורין השמינימּיֹום ביום הנשיא מקרבן (שם - ְִִִִַ

הּקרּבנֹות,נד) ּכל סֹוף עשר עד שנים כל קריאת אחר עד - ְַַָָָ

לקרוא וממשיכים הנשיאים, של הּסדרהקרבנות סֹוף [-עד ֵֶַַ

ּבבנביאּומפטיריןהפרשה]. חנּכה ׁשל 'נרֹות ענין ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַָָֻ

ז)זכריה' ד, - יד ב, היּו.(זכריה ׁשּבתֹותבחנוכהואם כגון ׁשּתי ְְְְִֵַַָָָ

חל  חנוכה של השמיני יום שאז בשבת, חל חנוכה של ראשון כשיום

בשבת, הוא ּבה ּבׁשּבתבנביאמפטיריןאף 'נרֹות ענין ראׁשֹונה ְְְִִִֵַַָָ

ּוב  ׁשלמה'ענין ּבמפטיריםׁשנּיהה שבת זכריה', (מלכים 'נרֹות ְְְְְִֵַַָָֹֹ

מֿנ) ז, חנּכהבתורהוהּקֹורא.א' הנשיאים,ּבענין קרבנות את - ְְְֲִֵַַָֻ

ּבּנביא ׁשּמפטיר את הּוא ואומר ההפטרה, את קורא הוא - ְִִֶַַָ

קֹוריןברכותיה.| פרשתּבׁשחריתבתורהּבפּורים 'וּיבא את ְְֲִִִַַָֹ

טו)עמלק' - ח יז, ;(שמות ֲֵָ

.ÁÈקֹוריןצום ּב ּבׁשחרית ּבאב בפרשתּתׁשעה 'ּכי בתורה ְְְְֲִִִִַָָ

ּבנים' מ)תֹוליד - כה ד, ב'ּומפטירין,(דברים אסף בנביא ְִִִִַָָֹ

כג)אסיפם' ט, - יג ח, קֹורין.(ירמיה בפרשת ּובמנחה בתורה ְְֲִִִֵָ

מׁשה' יא)'ויחל לב, הּתענּיֹות(שמות ימי להלן.ּכׁשאר כמבואר ְְְֲִִֵֶַַַַָֹ

מתעּניםימיּובׁשאר ׁשאנּו ּׁשארעבהםהּתענּיֹות מה בהם על ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

קֹורין צרות הראׁשֹון בתורהלאבֹותינּו, ּומנחה, ּבׁשחרית ְְֲֲִִִִֵַַָָ

לתורה מׁשה'בפרשתקֹוראשעולה ּפסּוקין (שם)'ויחל ארּבע ְְְִֵֶַַַַֹ

מ גם ו הּׁשני העולהוקֹורא,(יאֿיד) ל'הפסוק הּׁשליׁשי 'ּפסל ְְְְְִִִֵֵֵַַָ

א) לד, עּמ'(שם עׂשה אני 'אׁשר י)עד פסוק [כלומר,(שם ֲֲִִֶֶַָֹ

והשלישי]. השני העולה בין מתחלקת הללו הפסוקים שקריאת

מּפ הּצּבּור אֹותן ׁשּגֹוזרין הּצרֹותּובתענּיֹות להם,ני שאירעו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

גשמים]ּבּצרתכשישּכגֹון עצירת מחמת הנגרם רעב כשיש ּו[- ְֶַֹ

ממיתה ]ּדבר מגיפה ּבהן[- שידפון וכּיֹוצא או חולי כשיש כגון - ְֵֶֶֶַָ

ש  הוא הדין ה קֹוריןבתבואות, את ּוקללֹות בתורה ּברכֹות ְְִָָ

בחוקותי מו)שבפרשת - ג כו, העם,(ויקרא ׁשּיׁשּובּו על ּכדי ְֵֶָָָ

לבבםחטאיהם  הבוראויּכנע אֹות לפני את םּכׁשּיׁשמעּו - ְְְְְִִֶַָָָָ

הפורענות  באה חטאיהם שבגלל ויידעו .הקללות,
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בראשון  הקריאה קדיש .גמר לומר הפשוט שהמנהג אמרנו וכבר

כז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לעולם. המשלים שקורא אחר

גמר  אחר רק קדיש אומרים תורה ספרי שלושה מוציאים שכאשר

ספר  את מניחים הקדיש אמירת ובשעת השני, בספר הקריאה

השני. הספר ליד בו] קראו לא [שעדיין השלישי התורה

יז  כהנים.:הלכה מברכת קורין הראשון השו"ע ביום כתב וכן

לקרוא  שמתחילים כתב, (שם) הרמ"א אמנם ס"א). תרפד (סי'

א) ז, (במדבר משה' כלות ס"א),.מ'ביום תרפד (סי' השו"ע כתב

'לחנוכת  עד והלוי הכהן קוראים חנוכה של הראשון שביום

(שם  הראשון' מ'ביום קורא והישראל יא), פסוק (שם המזבח'

עד  קורא שהכהן כתב, (שם) הרמ"א אמנם הסוף. עד יב) פסוק

הלוי  קוראים הראשון היום של הקרבן ואת המזבח', 'לחנוכת

(שם),.והישראל  השו"ע כתב חנוכה של השני היום ואודות

בקר' בן אחד 'פר עד יח) פסוק (שם השני' מ'ביום קורא שהכהן

כד), פסוק (שם השלישי' 'ביום עד קורא והלוי כא), פסוק (שם

בכל  וכן השלישי', 'ביום עד השני' מ'ביום וקורא חוזר וישראל

קורא  שהישראל כתב (שם) הרמ"א אמנם הזה. בסדר קוראים יום

שלאחריו  היום את יום כל .בכל סוף עד השמיני מיום קורין
הסדר. סוף עד את הקרבנות גם שקוראים כתב, (שם) והשו"ע

הרמ"א  וכתב א). ח, (שם בהעלותך פרשת של הראשונה הפרשה

ד). פסוק (שם המנורה' את עשה ב'כן לקרוא שמסיימים (שם)

יח  שאירע :הלכה מה על מתענים שאנו תעניות ובשאר
ובמנחה. בשחרית קורין בהפטרת לאבותינו במנחה ומפטירין

ס"א) תקסו (סי' רמ"א ו). נה, (ישעיה בהמצאו' ה' .'דרשו

ברכות  קורין וכו' הצרות מפני הציבור אותן שגוזרין ובתעניות
במנחה וקללות. קוראים אלו בתעניות שגם כתב, (שם) והשו"ע

אלו  תעניות קבעו שאם הוסיף, והרמ"א משה'. 'ויחל פרשת את

הפרשה. סדר לפי קוראים בשחרית וחמישי, שני בימי



קנה mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הראׁשֹוןבתורהׁשּקֹוראים טֹוב שבועות ּביֹום פרשת של את ְְִִֶָ
הּׁשליׁשי'' כג)ּבחדׁש כ, - א יט, ענין ּבבנביאּומפטירין,(שמות ְְְִִִִֶַַַֹ

א)מרּכבה ה  א, טוב ּוב .(יחזקאל שבועותׁשנייום קֹורין של ְְִִֵֶָָ
ראהמֹועדֹותה ּבפרׁשתבתורה יז)שבפרשת טז, - יט טו, ,(דברים ְֲַָָ

אֿיט)ּבחבּקּוק בנביאּומפטירין .(ג, ְֲִִַַַ
.Èקֹוראין הּׁשנה השנה]ּבראׁש ראש של הימים [בשני בתורה ְְִַָָֹ

לחדׁש'בפרשת ּבאחד הּׁשביעי ּפׁשּוט .'ּבחדׁש ּומנהג ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
פרשתראׁשֹוןה ּביֹוםבתורהׁשּקֹורין את השנה ראש 'וה'של ְִִֶַ

ׂשרה' את אֿלד ּפקד כא, ב ּומפטירין,)(בראשית 'ויהי בנביא ְְִִִֶַַַָָָ
הרמתים' מן אחד ב,י)איׁש - א,א א' של ׁשניה יום ּוב .(שמואל ְִִִִֵֶַָָָָ

השנה בפרשתקֹוראיןראש אברהם'בתורה את נּסה 'והאלהים ְְְֱִִִֶַָָָָֹ
אֿכד) בפסוקּומפטירין(כב, המסתיימת בהפטרה 'הבן בנביא ְֲִִֵַ

אפרים' לי אֿיט)יּקיר לא, .(ירמיה ְִִִֶַַ
.‡Èּב הּכּפּורים קֹוריןתפילת ּביֹום בפרשת ׁשחרית בתורה ְֲִִִִִַַ

מֹות' אֿלד)'אחרי טז, ב ּומפטירין,(ויקרא אמר בנביא 'כה ְֲִִֵַַַָֹ
ונּׂשא' יד)רם נח, - יד נז, קֹוריןתפילת ּב.(ישעיה בתורה מנחה ְְִִִִָָָ

ׁשּבה פרשת ּב מֹות'פרשת עריֹות אֿל)'אחרי יח, ּכדי (ויקרא ְְְֲֲֵֵֶַָ
מהן ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם המוזכרות ׁשּיזּכר מהעריות - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

יתעורר  זה בענין בתורה שקוראים שישמע ידי שעל שם, בפרשה

ו  ּבתׁשּובה, ּבּתֹורההעולה ויחזר ׁשּקֹורא מתוך הּׁשליׁשי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
זו, בקריאה שיש הקרואים בענין ּב'יֹונה'בנביאמפטירשלושת - ְְִַָ

אמיתי בן יא)יונה ד, - א א, .(יונה

.·Èימיםחג ּב ּבׁשני קֹוריןטוביםסּכֹות בתורה הראׁשֹונים ְְִִִִִֵָָֻ
הּמֹועדֹות אמורּבפרׁשת מד)שבפרשת כג, - כו כב, .(ויקרא ְֲַַָָ

ה ּביֹוםבנביאּומפטירין הפטרתראׁשֹוןטוב ּבא את יֹום 'הּנה ְְִִִִֵַָ
אֿכא)לה'' יד, ה ּוביֹום.(זכריה את ׁשניטוב בנביא מפטירים ְִֵַ

ׁשלמה'הפטרת הּמל אל בֿכא)'וּיּקהלּו ח, א' ּוביֹום .(מלכים ְְֲִֶֶֶַַָֹֹ
עצרת]אחרֹוןה טֹוב [שמיני הסוכות חג בפרשת קֹוריןשל בתורה ֲִַ

הּבכֹור' יז)'ּכל טז, - יט טו, ב ּומפטירין,(דברים 'ויהי בנביא ְְְִִִַַַָ
ׁשלמה' נדֿסו)ּככּלֹות ח, א' שני ּולמחר.(מלכים טוב ביום ְְְַָָֹֹ

תורה] בפרשתקֹורין[שמחת הּברכה'בתורה לג,'וזאת (דברים ְְִַָָֹ
ב ּומפטירין,א) ׁשלמה'בנביא כבֿנג)'וּיעמד ח, א' ויׁש.(מלכים ְְְֲִִֵַַַֹֹֹ

ׁשּמפטיר אחרו מי טוב יום של השני ב ביום מֹות ן אחרי 'ויהי ְְֲִִִֵֶַַַ
א)מׁשה' א, החג.(יהושע ימֹות המועד ּובׁשאר חול ימי - ְְִֶֶָָֹ

החגבתורהקֹוראין יזֿלד)ּבקרּבנֹות כט, .(במדבר ְְְְִֶָָ
.‚Èהחג,ּכיצד ימי בשאר החג קרבנות את ויֹום קוראים יֹום ּבכל ְְֵַָ

מֹועד ימי מ  ׁשל ּפרׁשּיֹות בתורהקֹוראחּלֹו ּבּיֹום כגון,.ׁשּתי ְִִֵֵֵֶַָָֻ
סוכותהּׁשליׁשי ּתחּלתשל של]ׁשהּוא הראשון היום ׁשל [- חּלֹו ְְִִִֶֶַַֻ

הּכהן קֹורא פרשתמֹועד את הּׁשני'בתורה כט,'ּובּיֹום (במדבר ִֵֵֵֵַַַֹ
סוכות,יזֿיט) של שני יום של הקרבנות בהקרבת ְִֵולוי העוסקת
פרשתקֹורא את הּׁשליׁשי'בתורה כֿכב)'ּובּיֹום העוסקת (שם ְִִֵַַ

סוכות. של השלישי היום של ו ויׂשראלבקרבנות בתורה קֹוראחוזר ְְִֵֵָ
פרשת וקֹוראאת חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי'. את 'ּובּיֹום בתורה ְְְְִִִִֵֵַַָ

את גם הפרשיות, הּׁשני'שתי את 'ּובּיֹום הּׁשליׁשי'.וגם 'ּובּיֹום ְִִִֵַַַַ
הרביעי ּבּיֹום סוכותוכן ה ׁשהּואשל ׁשל היום חּלֹו ׁשל ׁשני ְְִִִֵֵֶֶֶַָֻ

קֹורין פרשתמֹועד, את פרשיות שתי הּׁשליׁשי'בתורה 'ּובּיֹום ְִִִֵַַ
פרשת  הרביעי'ואת כגֿכה)'ּובּיֹום זה(שם ּדר ביום על כמו - ְִִֶֶֶַַָ

השלישי,' 'ביום פרשת את בתורה קורא שהכהן סוכות, של השלישי

את  קוראת והרביעי הרביעי', 'ביום פרשת את קוראים והשלישי והלוי

הפרשיות  .שתי
.„È ו הּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים מּימים ויֹום יֹום כן ּבכל ְְְְְִִִִִֵַָָ

ספרים ׁשני מֹוציאין הּפסח, ימי תורה]ּבׁשבעת ספרי -] ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
התורה  ּתחּלהבספרּבׁשחרית,לקריאת ּבֹו קֹורין לפני האחד -] ְְֲִִִֶַָָָ

את השני] ׁשאמרנּוהספר אּלּו שפורטו ענינֹות הפרשיות את - ְְִֵֶַָָ
ּבֹובספר ּו,(ה"חֿיב)לעיל קֹורין הּיֹום אתהּׁשני אֹותֹו קרּבן ְִִֵַַַָ

המקדש, בבית מקריבים הּפקּודיםשהיו ּבחּמׁש כפי האמּור - ְְִַַָָֻ
במדבר  בספר כתוב אתוהּקֹורא.שהוא הּוא בתורה הּקרּבן ענין ְְְִֵַַַָָ

ּבּנביאה  את מפטיר ואומר ההפטרה, את בנביא קורא הוא - ְִִַַָ
ברכותיה.

.ÂËיֹום ספרים בהםׁשּמֹוציאיןמהימיםּבכל ׁשלׁשה ׁשני ,אֹו ְְְְִִִֵֶָָָֹ
הֹוציאּו התורהאם ספרי זהאת אחר אלא זה אחת, בבת שלא ִִֶֶַַ

את  והוציאו אותו החזירו ראשון בספר הקריאה את שגמרו אחר

השני, ש הספר הוא אתהדין אֹומרהספרּכׁשּמחזיר את הראׁשֹון ְֲִִֵֶֶַָ
לעילקּדיׁשה  כמבואר התורה קריאת אחר ה"כ)שאומרים ,(פי"ב ִַ

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

dkld ipipt

י  לחדש.:הלכה באחד השביעי בחדש קוראין השנה בראש
תורה  ספרי שני שמוציאים ס"ב) תקפד (סי' השו"ע וכתב

השביעי'. 'ובחדש פנחס בפרשת השני תורה בספר קורא והמפטיר

יא  ביונה.:הלכה מפטיר בתורה שקורא ובשו"ע והשלישי

אל  'מי הפסוקים את אומר מכן שלאחר הוסיף ס"ב) תרכב (סי'

יחֿכ). ז, (מיכה וכו'' כמוך

יב  הבכור.:הלכה כל קורין האחרון טוב השו"ע וביום וכתב

תעשר' 'עשר מהפסוק בתורה לקרוא שמתחילים ס"ב), תרסח (סי'

יב), ס"ק (שם ברורה המשנה כתב הדבר ובטעם כב). יד, (דברים

זמן  היא זו תקופה שכן עניים, ומתנות למעשר זמן הוא שסוכות

האסיף.

יג  שאין :הלכה ישראל שבארץ ס"א), תרסג (סי' השו"ע כתב

החג  של הראשון היום הוא מה בבירור וידוע דיומא' 'ספיקא בה
את  קורא והכהן שלו. היום את יום בכל קוראים הימים, ושאר

אותה  את וקוראים חוזרים אחריו הקרואים וכל היום, קרבנות

השלישי..פרשה  וביום קורא ולוי השני וביום הכהן קורא
הפרשיות, שתי את קוראים והלוי שהכהן כתב, (שם) והרמ"א

את  וקורא חוזר והרביעי השניה, הפרשה את רק קורא והשלישי

קורא  הכהן סוכות, המועד חול של השביעי וביום הפרשיות. שתי
'ביום  קורא הישראל השישי', 'ביום קורא הלוי החמישי', 'ביום

השביעי'. ו'ביום השישי' 'ביום וקורא חוזר והרביעי השביעי',

טו  תורה :הלכה ספרי שני שכשיש ס"ח), קמז (סי' הרמ"א כתב

עד  השני הספר את ומחזיקים כאחת, הספרים שני את מוציאים

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כך ו  הספרמֹוציאאחר בו,הּׁשניאת הספר ּוכׁשּמחזירוקורא את ְְֲִִִֵֶַַ

אמרנּו.קּדיׁששובאֹומרלארוןהאחרֹוןתורה פי"ב ּוכבר (לעיל ְְֲִֵַַַָָָ

הּפׁשּוט,ה"כ) המקומות,ׁשהּמנהג ה לֹומרבכל אחר את קּדיׁש ְִִֶַַַַַַָָ

לעֹולם הּמׁשלים אחר ׁשּקֹורא הוא הקדיש אמירת זמן שתמיד - ְְִֵֶַַָ

ספרי  את שמחזירים אחרי [ולא בתורה לקרוא האחרון הקורא שסיים

לארון], ּכהתורה הקדישואחר אמירת אחר ּבּנביא - מפטירין ְְִִִַַַַָָ

כמה  כשמוצאים גם כן ואם בתורה, לקרוא בנביא המפטיר עולה -

אותם  הוציאו אם ובין זה אחר בזה אותם הוציאו אם בין תורה, ספרי

שקורא  קודם הקריאה, גמר אחר קדיש לומר צריך תמיד אחת, בבת

.המפטיר 

.ÊËּב ּבין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה המועד ׁשּבת חול ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ

פסח,ּפסח של לשביעי ראשון טוב יום שבין בימים ּבו - חול ּבין ְֵֶַ

עצרת,סּכֹותהמועד  לשמיני ראשון טוב יום שבין בימים קֹורין - ִֻ

ׁשּבתבתורה 'ּבאֹותּה פרשת אלי'את אמר אּתה (שמות ראה ְְֵֵֵַַַָָָֹ

כו) לד, - יב ּב,לג, המועד ּומפטירין חול הפטרת ּפסחשבת את ְְִִֶַַ

היבׁשֹות' אֿיד)'העצמֹות לז, היתה,(יחזקאל חול ואם שבת ְְְֲִֵַָָָָ

החגהמועד הפטרתּבתֹו את מפטירים בסוכות, ּבֹוא - 'ּביֹום ְְֶָ

יח)גֹוג' לח, .(שם

.ÊÈ הזה,ּבחנּכה בסדר היא התורה הראׁשֹוןקריאת של ּבּיֹום ֲִַַָָֻ

ּכהניםבתורהקֹוריןחנוכה ּלאמר'מּברּכת מׁשה אל ה' 'וידּבר - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

כב) ו, קרּבן(במדבר סֹוף הראׁשֹון הנשיא עד ּבּיֹום הּמקריב ְְִִַַַַַָָ

עּמינדב' ּבן נחׁשֹון קרּבן זה וכו' הּׁשלמים 'ּולזבח עד יז)- ז, (שם ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ

עשר  שנים חנכו ניסן, בא' המשכן, הקמת שלאחר הימים עשר [בשנים

יום, בכל קרבנות עליו והקריבו המזבח את השבטים של הנשיאים

של  הראשון וביום קרבנו. את אחר שבט של נשיא הקריב יום כשכל

הראשון]. ביום המקריב הנשיא קרבן את קוראים ַּובּיֹום חנוכה

חנוכההּׁשני אתקֹוריןשל ּבה קרּבןבתורה ׁשהקריב יום נׂשיא ְְִִִִִֵֶַַַָָ

כג)ׁשניה  - יח את וכן.(שם בתורה קוראים החנוכה, מימי יום בכל ְִֵֵ

היום אותו של הנשיא ׁשמיניקרבן יֹום זה עד שביום חנוכה, של ְִִַ

הּׁשמיניבתורהקֹורין השמינימּיֹום ביום הנשיא מקרבן (שם - ְִִִִַ

הּקרּבנֹות,נד) ּכל סֹוף עשר עד שנים כל קריאת אחר עד - ְַַָָָ

לקרוא וממשיכים הנשיאים, של הּסדרהקרבנות סֹוף [-עד ֵֶַַ

ּבבנביאּומפטיריןהפרשה]. חנּכה ׁשל 'נרֹות ענין ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַָָֻ

ז)זכריה' ד, - יד ב, היּו.(זכריה ׁשּבתֹותבחנוכהואם כגון ׁשּתי ְְְְִֵַַָָָ

חל  חנוכה של השמיני יום שאז בשבת, חל חנוכה של ראשון כשיום

בשבת, הוא ּבה ּבׁשּבתבנביאמפטיריןאף 'נרֹות ענין ראׁשֹונה ְְְִִִֵַַָָ

ּוב  ׁשלמה'ענין ּבמפטיריםׁשנּיהה שבת זכריה', (מלכים 'נרֹות ְְְְְִֵַַָָֹֹ

מֿנ) ז, חנּכהבתורהוהּקֹורא.א' הנשיאים,ּבענין קרבנות את - ְְְֲִֵַַָֻ

ּבּנביא ׁשּמפטיר את הּוא ואומר ההפטרה, את קורא הוא - ְִִֶַַָ

קֹוריןברכותיה.| פרשתּבׁשחריתבתורהּבפּורים 'וּיבא את ְְֲִִִַַָֹ

טו)עמלק' - ח יז, ;(שמות ֲֵָ

.ÁÈקֹוריןצום ּב ּבׁשחרית ּבאב בפרשתּתׁשעה 'ּכי בתורה ְְְְֲִִִִַָָ

ּבנים' מ)תֹוליד - כה ד, ב'ּומפטירין,(דברים אסף בנביא ְִִִִַָָֹ

כג)אסיפם' ט, - יג ח, קֹורין.(ירמיה בפרשת ּובמנחה בתורה ְְֲִִִֵָ

מׁשה' יא)'ויחל לב, הּתענּיֹות(שמות ימי להלן.ּכׁשאר כמבואר ְְְֲִִֵֶַַַַָֹ

מתעּניםימיּובׁשאר ׁשאנּו ּׁשארעבהםהּתענּיֹות מה בהם על ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

קֹורין צרות הראׁשֹון בתורהלאבֹותינּו, ּומנחה, ּבׁשחרית ְְֲֲִִִִֵַַָָ

לתורה מׁשה'בפרשתקֹוראשעולה ּפסּוקין (שם)'ויחל ארּבע ְְְִֵֶַַַַֹ

מ גם ו הּׁשני העולהוקֹורא,(יאֿיד) ל'הפסוק הּׁשליׁשי 'ּפסל ְְְְְִִִֵֵֵַַָ

א) לד, עּמ'(שם עׂשה אני 'אׁשר י)עד פסוק [כלומר,(שם ֲֲִִֶֶַָֹ

והשלישי]. השני העולה בין מתחלקת הללו הפסוקים שקריאת

מּפ הּצּבּור אֹותן ׁשּגֹוזרין הּצרֹותּובתענּיֹות להם,ני שאירעו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

גשמים]ּבּצרתכשישּכגֹון עצירת מחמת הנגרם רעב כשיש ּו[- ְֶַֹ

ממיתה ]ּדבר מגיפה ּבהן[- שידפון וכּיֹוצא או חולי כשיש כגון - ְֵֶֶֶַָ

ש  הוא הדין ה קֹוריןבתבואות, את ּוקללֹות בתורה ּברכֹות ְְִָָ

בחוקותי מו)שבפרשת - ג כו, העם,(ויקרא ׁשּיׁשּובּו על ּכדי ְֵֶָָָ

לבבםחטאיהם  הבוראויּכנע אֹות לפני את םּכׁשּיׁשמעּו - ְְְְְִִֶַָָָָ

הפורענות  באה חטאיהם שבגלל ויידעו .הקללות,
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בראשון  הקריאה קדיש .גמר לומר הפשוט שהמנהג אמרנו וכבר

כז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לעולם. המשלים שקורא אחר

גמר  אחר רק קדיש אומרים תורה ספרי שלושה מוציאים שכאשר

ספר  את מניחים הקדיש אמירת ובשעת השני, בספר הקריאה

השני. הספר ליד בו] קראו לא [שעדיין השלישי התורה

יז  כהנים.:הלכה מברכת קורין הראשון השו"ע ביום כתב וכן

לקרוא  שמתחילים כתב, (שם) הרמ"א אמנם ס"א). תרפד (סי'

א) ז, (במדבר משה' כלות ס"א),.מ'ביום תרפד (סי' השו"ע כתב

'לחנוכת  עד והלוי הכהן קוראים חנוכה של הראשון שביום

(שם  הראשון' מ'ביום קורא והישראל יא), פסוק (שם המזבח'

עד  קורא שהכהן כתב, (שם) הרמ"א אמנם הסוף. עד יב) פסוק

הלוי  קוראים הראשון היום של הקרבן ואת המזבח', 'לחנוכת

(שם),.והישראל  השו"ע כתב חנוכה של השני היום ואודות

בקר' בן אחד 'פר עד יח) פסוק (שם השני' מ'ביום קורא שהכהן

כד), פסוק (שם השלישי' 'ביום עד קורא והלוי כא), פסוק (שם

בכל  וכן השלישי', 'ביום עד השני' מ'ביום וקורא חוזר וישראל

קורא  שהישראל כתב (שם) הרמ"א אמנם הזה. בסדר קוראים יום

שלאחריו  היום את יום כל .בכל סוף עד השמיני מיום קורין
הסדר. סוף עד את הקרבנות גם שקוראים כתב, (שם) והשו"ע

הרמ"א  וכתב א). ח, (שם בהעלותך פרשת של הראשונה הפרשה

ד). פסוק (שם המנורה' את עשה ב'כן לקרוא שמסיימים (שם)

יח  שאירע :הלכה מה על מתענים שאנו תעניות ובשאר
ובמנחה. בשחרית קורין בהפטרת לאבותינו במנחה ומפטירין

ס"א) תקסו (סי' רמ"א ו). נה, (ישעיה בהמצאו' ה' .'דרשו

ברכות  קורין וכו' הצרות מפני הציבור אותן שגוזרין ובתעניות
במנחה וקללות. קוראים אלו בתעניות שגם כתב, (שם) והשו"ע

אלו  תעניות קבעו שאם הוסיף, והרמ"א משה'. 'ויחל פרשת את

הפרשה. סדר לפי קוראים בשחרית וחמישי, שני בימי
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.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ׁשּבתֹות  ּתֹוכחהּבׁשלׁש השבתות ּבדברי בשלושת להפטיר נהגו - ְְְִֵֵַָָָֹ

ישראל  בני את הנביא מוכיח בהם הנביא, בפרקי באב, תשעה שקודם

מעשיהם. אלו ראׁשֹונהה ׁשּבתב על שבועות שלושת מבין ִַָָ
ב מפטירין וכּו''בנביא ירמיהּו א 'ּדברי א)(ירמיהו בשבת , . ְְְְְִִִִֵַָ

בהפטרתׁשנּיהה  בנביא יׁשעיהּו'מפטירים א)'חזֹון א, .(ישעיה ְְְֲִַָָ
ה  בהפטרתׁשליׁשיתובשבת בנביא לזֹונה'מפטירים היתה 'איכה ְְְִִֵָָָָ

כא) א, מפטירין ב וכן.(ישעיה ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
בהפטרת  עּמי'בנביא נחמּו א)'נחמּו מ, ּפׁשּוט .(ישעיה ּומנהג ְֲֲִִַַַָָ
להיֹו יׁשעיהּבערינּו ּבנחמֹות מפטירין בנחמות ת שמפטירים - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

בשבתות  ישעיה בנביא ראׁשש המובאות עד ּבאב ּתׁשעה ְְִֵַַַָָֹמאחר
ּוהּׁשנה  מפטירין ב . הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ׁשּבת ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּב יׂשראל'בנביא ב)'ׁשּובה יד, .(הושע ְְִֵָָ
.Îקֹורין ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש בתורה ראׁש ְְֲִִֶֶַָָָֹֹ

'ׁשקלים' טז)ּבפרׁשת - יא ל, ּב'יהֹוידע בנביאּומפטירין,(שמות ְְְְִִִִַַָָָָָ
יז)הּכהן' יא, ב' להיֹות .(מלכים אדר חדׁש ראׁש חל אם וכן ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹ

הּׁשּבת השבוע,ּבתֹו באמצע אדר ואפּלּו- חודש ראש חל אם ְֲִַַַָ
ׁשּבת, הוא ּבערב וקֹוראיןש הדין ּבּׁשּבת בתורהמקּדימין ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

חודש]ׁשּלפניו  ראש 'ׁשקלים'[-שלפני [ובשבת ּבפרׁשת ְְְִֶַָָָָָ
מפסיקים מיוחדת].שלאחריה קריאה בה מוסיפים ְַָּבׁשּבת ואין

השבת בשבת -ׁשנּיהה  לאחר או 'שקלים' בה שקראו השבת שלאחר ְִָ
קריאה, בה הוסיפו 'זכֹור'בתורהקֹוריןשלא כה,ּבפרׁשת (דברים ְִַָָָ

יט) - ב ּומפטירין,יז ּפקדּתי'בנביא צבאֹות ה' אמר 'ּכה ְְְִִִַַַָָָֹ
ב) טו, א' ּכל .(שמואל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ּפּורים ואי ׁשחל ְְִִִֵֶַָָָָ
ּבתֹוכּה השבוע להיֹות מימות באחד להיות חל שפורים בשבת - ְְִָ

חלואפּלּושלאחריה, פורים ׁשּבתאם שבת ּבשלאחריה.ּבערב ְֲִֶֶַַַָ
פרשתקֹוריןׁשליׁשית,ה  את אדּמה'בתורה יט,'ּפרה (במדבר ְֲִִִָָָֻ

בהּומפטירין,אֿכב) שכתוב בהפטרה עליכם בנביא 'וזרקּתי ְְְֲִִִֵֶַַָ
טהֹורים' כה)מים לו, היא.(יחזקאל זֹו ׁשליׁשית?ה ׁשּבתה ואי ְְְִִִִִֵַַָ

לרביעית הרביעית.הּסמּוכה לשבת הקודמת השבת - ְְִִַָָ
פרשתקֹוריןרביעית,ה שבת ּב את הּזה'בתורה (שמות 'החדׁש ְִִִֶֶַַַֹ

אֿכ) ב ּומפטירין,יב, לחדׁש'בנביא ּבאחד (יחזקאל 'ּבראׁשֹון ְְִִִֶֶַַָָֹ
יח) היא.מה, זֹו ה ואי חד השבת ראׁש ׁשחל ּכל ׁשרביעית? ְְִִִֵֶֶָָֹֹ

ּבתֹוכּה להיֹות באחד ניסן להיות חל ניסן חודש שראש בשבת - ְְִִָָ
שלאחריה, שבוע להיותואפּלּומימות חל חודש ראש ּבערב אם ְֲִֶֶַ

.שלאחריה ׁשּבת ַָ
.‡Îאֹומר לעילנמצאת האמור לפי ׁשּפעמים נמצא,(ה"כ)- ְְִִֵֵֶָָ

ש  הפסקהייתכן ו ה ׁשּבתה ּביןרקּתהיה -ׁשנּיהה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

רביעי  ביום או שני ביום להיות חל אדר חדש שתהיה אֹו.כשראש

רק ה ּביןההפסקה ו השבת אדר ׁשליׁשיתה ׁשנּיה חודש כשראש - ְְְִִִֵָ
בשבת. להיות ש ּופעמיםחל הפסקֹות,ייתכן ׁשּתי הפסקה ּתהיה ְְְְִִֵֶַָָ

ה ּביןאחת  ו השבת ו ה ראׁשֹונה נוספתׁשנּיה, השבת ּביןהפסקה ְְְִִֵֵָָ
ו ה  שישי.ׁשליׁשיתה ׁשנּיה ביום להיות חל אדר חודש כשראש - ְְְִִִָ

ּבין ה אבל ל השבת מפסיקין ה שבת ׁשליׁשית אין רביעית ְְְֲִִִִִִֵֵַַָ
לעיל שהתבאר סמוכה (ה"כ)שכפי תמיד היא השלישית השבת ,

לרביעית.

.·Îמארּבע ּפרׁשה האּלּוה ּכל לעיל ּפרׁשּיֹות האמורות - ְִֵֵַַָָָָָָָ
כֿכא) סדר ,(הלכה ׁשּקֹורין אחר ׁשני ּבספר אֹותּה קֹורא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד

ראׁשֹון ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת שני אֹותּה מוציאים כלומר, - ִִֵֶֶַַָָ
שבת, אותה פרשת את בתורה קוראים הראשון ובספר תורה, ספרי

פרשיות. מארבע הפרשה את אחד אדם קורא השני ראׁשובספר ָֹחל
סדר  והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר פרשת]חדׁש ׁשּבת [- אֹותּה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ

השנה פרשיות סדר ּתצּוה'לפי י)'ואּתה ל, - כ כז, שהיא (שמות , ְְֶַַָ
'שקלים' פרשת מופיעה שבתחילתה תשא' 'כי לפרשת ל,סמוכה (שם

טז) - ש יא הוא הדין בתורהׁשּׁשהל קֹורין, ּתצּוה'שיקראו מ'אּתה ְִִֵֶַַָָ
שקלים פרשת את ויקראו תשא' 'כי בפרשת וימשיכו סופה ַעד עד

נחׁשת'פרשת ּכּיֹור יז)'ועׂשית ל, חֹוזר הקורא ו ,(שם הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֶַָָֹ
'שקלים',וקֹוראשוב פרשת את פרשת מ בתורה תּׂשא'תחילת 'ּכי ְִִִֵָ

'עד נחׁשת'.פרשת ּכּיֹור ְְִִֶָָֹועׂשית
ׁשּבת אֹותּה סדר היה פרשתואם אדר] חודש ראש 'ּכי [של ְִִֵֶַָָָָ

עצמּה, הדין תּׂשא' 'שקלים', פרשת מופיעה עצמה זו שבפרשה ְִַָָ
בתורהׁשּׁשהל קֹוריןש הוא  תּׂשא'שיקראו פרשת עדמ'ּכי ִִִִִַָָ

א)'וּיקהל' לה, תשא',(שם 'כי פרשת מסתיימת הקורא ו ששם ְְֵַַ
חֹוזר פרשת ׁשניה ּבספרבתורהוקֹוראשובהּׁשביעי את ְְְִִִֵֵֵֵֶַ

נחׁשת.'שקלים', ּכּיֹור ועׂשית עד תּׂשא ְְִִִִִֶַָָָֹמּכי
.‚Î,ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש הוא ראׁש הדין ְְֲִֶֶַָָָֹֹ

ספריםש  ׁשלׁשה תורה]מֹוציאין ספרי ּבֹו[- קֹורין אחד , ְְִִִִֶָָָֹ
הּיֹום שבת,ּבסדר אותה של הפרשה את קוראים הראשון בספר - ְֵֶַ

ּבֹוספר ו  קֹורא חדׁשאתהּׁשני ראׁש הקריאה ענין את - ְְִִֵֵֶַַֹֹ
חודש, ראש מענין חודש ראש בכל קֹורין ספר ו שקוראים הּׁשליׁשי ְְִִִַ

תּׂשא'בפרשתּבֹו שקלים.'ּכי פרשת ניסן את חדׁש ראׁש וכן ְִִִֵֶָָֹֹ
ּבׁשּבת, להיֹות תורה,ׁשחל ספרי שלושה שמוציאים הוא הדין ְְִֶַָָ

ּבאחד ו  הּיֹום סדר של קֹורין הפרשה את קוראים שבת - אותה ְִֵֶֶַָ
הראשון, חדׁשאת ו בספר ראׁש ו ה ספר ּבקוראיםענין את ּׁשני. ְְְִִֵֶַַֹֹ

הּזה'פרשת  ׁשליׁשי.ה ספר ּבקוראים'החדׁש ְִִֶֶַַַֹ
.„Îּבׁשּבת לחיֹות ׁשחל טבת חדׁש הוא ראׁש הדין ְְִֵֵֶֶַָָֹֹ
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יט  מפטירין :הלכה הכיפורים ליום השנה ראש שבין ושבת
ישראל. שמכיון שובה כג), ס"ק תכח (סי' ברורה במשנה וכתב

מסיימים  ולא בם' יכשלו 'ופושעים במילים מסתיימת זו שהפטרה
את  שמוסיפים שיש וכתב פסוקים. עוד מוסיפים אלו, בפסוקים
את  המוסיפים ויש יח), (ז, במיכה כמוך' אל 'מי של הפסוקים
גם  המוסיפים ויש וכו''. שופר 'תקעו טוֿכז) (ב, מיואל הפסוקים

מיואל. הפסוקים את וגם ממיכה הפסוקים את

כג  או :הלכה אדר חודש שראש ס"א), תרפד (סי' הרמ"א כתב
ארבע  של ההפטרה את מפטירים בשבת, להיות שחלו ניסן

פרשיות.

כד  חודש :הלכה ראש שבשבת ס"ג), תרפד (סי' השו"ע כתב
חנוכה]. [מענין ושמחי' 'רני מפטירים טבת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ספריםש  ׁשלׁשה תורה],מֹוציאין ספרי ּבֹו[- קֹורין הראׁשֹון ְְִִִִִָָָֹ
הּיֹום אותה סדר של הפרשה את קוראים הראשון תורה בספר - ֵֶַ

ו שבת  ּבֹוספר . קֹורין חדׁשאתהּׁשני ראׁש הקריאה ענין את - ְְִִִֵֶַַֹֹ
חדש. ראש מענין חודש ראש בכל קֹורין ספר ו שקוראים הּׁשליׁשי ְְִִִַ

חנּכהאתּבֹו ראש ענין ואם החנוכה. בימי שקוראים הקריאה את - ְֲִַָֻ
טבת הּׁשּבתחודש ּבאמצע להיֹות הדין חל השבוע, באמצע - ְְְִֶַַַָָ

והרביעי בתורהריןקֹואנשיםׁשלׁשהש הוא  חדׁש, ראׁש ּבענין ְְְְְִִִִֶַָָֹֹֹ
לתורה חנּכה.ב קֹוראשעולה ענין ְֲִֵַָֻ

.‰Îׁשֹומע ׁשאדם ּפי על קריאתאף ּכּלּהאת הּתֹורה ּכל ִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשנתֹו ושנה]ּבכל שנה כל במשך מקום ּבצּבּור,[- חּיב מכל ְְְִַָָָ

גם וׁשבּועהאדם ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו ה לקרֹות סדר את ְְְְְִֵֶַַַָָָ
ׁשּבת[-הפרשה] אֹותּה לעילׁשל המבואר הסדר ׁשנים ,(ה"א)כפי ְִֶַַָָ

ּתרּגּום ואחד אחת מקרא ופעם המקרא, פסוקי את פעמים שתי - ְְְִֶַָָ
הפסוקים, תרגום ּבֹואת ׁשאין עליו]ּופסּוק שאין -ּתרּגּום[- ְֵֶַָ

הוא  הדין הפסוק]קֹוראהּוש לבארו, ּפעמים[את שתי ׁשלׁשה - ְְְִֵָָֹ
בכל  יעשה הזה וכסדר תרגום. במקום אחת ופעם מקרא, פעמים

ושבוע  הּצּבּורשבוע עם ּפרׁשּיֹותיו  ׁשּיׁשלים שיסיים עד עד - ְִִִִֶַַַָָָ
הציבור  עם יחד התורה פרשיות כל .את

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
יום,ׁשחריתתפילת ּב‡. בכל מּוסף תפילת ב ו שמתפללים ֲִִִַָ

חדשים, ובראשי המועד בחול טובים, בימים בשבתות, שמתפללים

ּכּפיהןתפילת ּוב  את נֹוׂשאין הּכהנים העם נעילה, את לברך כדי ְְֲִִִִֵֶֶַַָֹ
כהנים, ּבברכת יוםמנחהתפילת אבל ּכּפים,שבכל נׂשיאת אין ְְֲִִִִֵַַַָָ

ׁשּבוהטעם העםזמןמּפני ּכל סעדּו ּכבר סעודתם מנחה את ְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
הּכהניםחוששיםו  ׁשתּו הוא ו לשכרה,ייןבסעודתםׁשּמא הדין ְְֲִִֶַַָָֹ

הּתעניתש  ּביֹום ואפּלּו ּכּפים. ּבנׂשיאת אסּור יום ׁשּכֹור - ְְֲֲִִִִִִַַַַַַָ

ב  מתענים זה]שהציבור ביום ושותים אוכלים ואין -] נֹוׂשאין ו ְִֵאין
את ּבמנחה,הכהנים יין ּכּפיהם שתו שמא חשש שאין פי על אף ְְִֵֶַָ

חכמים גזרו מקום מכל תפילתּגזרהלשכרה, ׁשל על ּתענית מנחה ְְֲִִֵֶַָָ
ידיהם את הכהנים ישאו יֹוםשלא ּכל ׁשל מנחה שלא מּפני - ְְִִֵֶָָ

מתענים  שלא בימים מנחה בתפילת כפיהם את לישא הכהנים יבואו

ידיהם  את הכהנים ישאו שמא וחוששים מצויה השכרות שאז בהם,

שיכורים  .כשהם
אמּורים·. ּדברים כפיהם ּבּמה את נושאים הכהנים שאין ְֲִִֶַָ

רק תענית, של מנחה ּבֹובתפילת ׁשּמתּפּללין תפילת ּבתענית גם ְְְֲִִִֶַַ
ו  תפילת מנחה צֹוםו נעילה,גם ו יוםּכגֹון ּבתענית כן ּכּפּור ְְְְְְֲִִִִַָָ

אבל ׁשאיןב צּבּור, ּכגֹון תפילתּבֹומתפלליםּתענית נעילה, ְְֲֲִִִֵֶַָָ
ו צום ּבאב ּוּתפּלת צום ּתׁשעה הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה ְְְְְְִִִִַַָָָָָ

ׁשּלהן אותהמנחה הרי מתפללים החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
מנחה ּכתפילת נראית מתחּלפת תפילת זֹו ואינּה נעילה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹום ּכל ׁשל יבואו ּבמנחה לא כפיהם את הכהנים בה ישאו שאם - ְְִֶָָ
הימים, שבכל מנחה בתפילת כפיהם את ּבּהלישא יׁש ְִֵָָּולפיכ

אלו תעניות של מנחה ׁשעברבתפילת וכהן ּכּפים. על נׂשיאת ְְִִֵֶַַַַָֹ
חכמים שגזרו לּדּוכןמה בזמן ועלה הכהנים עמידת מקום -] ְַָָָ

הּכּפּוריםתפילתּבהברכה] יֹום ׁשל נעילה מנחה תפילת בה שיש ְִִִִֶַָ
ידיהם, את בה נושאים הכהנים ידּועואין והּדבר לכולם הֹואיל ְִַַָָָ

ׁשם חששׁשאין זה זהׁשכרּות,ביום לדוכן הרי שעלה הכהן ְֲִֵֵֶֶָ
אֹותֹו מֹורידין ואין ּכּפיו, את נושאים נֹוׂשא הכהנים אין שהרי ְִִֵֵֶַָ

ולכן  הימים, בשאר להחליף שיבואו מחשש רק זה ביום כפיהם את

אותו מורידים אין עלה שכבר זה יאמרּוכהן ׁשּלא החׁשד, ְְֲִֵֶַָֹֹמּפני
מהדוכן: יורד הכהן את שיראו היההאנשים ּולפיכהכהן,ּפסּול ְִָָָָ

מהדוכן.הֹורידּוהּו ִ
היא‚. ּבּגבּולין עריכתּכיצד ּכּפים לבית נׂשיאת מחוץ -] ְְִִִִֵַַַַַ

צּבּורהמקדש], ׁשליח ׁשּיּגיע עבֹודה,ה ברכת ל בתפילתוּבעת ְְְֲִִִֵֶַַַָ
ציבורּכׁשּיאמר העבודה,רצההשליח ברכת בתחילת שהיא ּכל - ְְֵֶַָֹ
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כה  ואילך :הלכה ראשון שמיום ס"ג) רפה (סי' בשו"ע כתב

נתבאר  והטעם הציבור. עם הפרשה את שמשלים נקרא זה הרי

ז  פרשה הציבור התחילו שכבר מפני ס"ה), (שם הרב ו בשו"ע

במנחה  לקרוא .בשבת נוהגים שיש ס"ו) (שם הרב בשו"ע וכתב

(שם  ברורה במשנה וראה שבת. בערב תרגום ואחד מקרא שניים

דעות  כמה בזה שהביא שמצוה .סק"ח) ס"ד), (שם בשו"ע וכתב

בשחרית, שיאכל קודם הפרשה קריאת את להשלים המובחר מן

זמן  עד שיאכל אחרי להשלים חייב שאכל, לפני השלים לא ואם

יום  עד להשלים יכול שבדיעבד אומרים שיש והוסיף מנחה.

תורה  שמחת עד להשלים שיכול אומרים ויש הבא, בשבוע .רביעי

פרשה, כל לקרוא נוהגים שיש ס"ג), (שם הרב בשו"ע כתב

מקרא, פעמים שתי סתומה, פרשה ובין פתוחה פרשה בין

שתי  ופסוק פסוק כל לקרוא נוהגים ויש תרגום. מכן ולאחר

הוא  האחרון שהמנהג וכתב תרגום. זה ואחרי מקרא פעמים

אפשר  הדין מן אבל לכך], הטעם את בדבריו [וראה יותר נכון

שירצה. אופן בכל לקרוא

א  כפיהן.:הלכה נושאין הכהנים ובנעילה במוסף בשחרית
נושאים  שאין במדינתם שנהגו כתב, סמ"ד) קכח (סי' וברמ"א

וטוב  טוב, יום בשמחת שרויים שאז מפני טוב ביום אלא כפים

סנ"ז) (שם הרב בשו"ע וכתב מוסף. בתפילת ורק יברך, הוא לב

בכל  כפיהם את הכהנים שנושאים הוא ישראל ארץ בני שמנהג

יום.

ג  ציבור :הלכה שליח 'וכשמתחיל ס"ח): (שם השו"ע כתב

אם  ואף לדוכן, לעלות ממקומו נעקר שבביהכ"נ כהן כל 'רצה',

אם  אבל דמי, שפיר רצה, ציבור שליח שיסיים עד שם יגיע לא

קכח  (סי' הרב בשו"ע וראה יעלה'. לא שוב ברצה רגליו עקר לא

השליח  כשמתחיל ממקומו כהן כל יעקור שלכתחילה סי"ב),

העבודה, ברכת סיום קודם רגליו שעקר כל אבל 'רצה', ציבור

'מודים' הציבור שליח שיסיים עד לדוכן להגיע ועליו כפיו. .ישא

היד  את מגביהים שהכהנים סי"ב), קכח (סי' השו"ע  כתב

בין  ומחלקים השמאלית, מהיד יותר גבוה קצת הימנית



קנז mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah f"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ËÈ ּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ׁשּבתֹות  ּתֹוכחהּבׁשלׁש השבתות ּבדברי בשלושת להפטיר נהגו - ְְְִֵֵַָָָֹ

ישראל  בני את הנביא מוכיח בהם הנביא, בפרקי באב, תשעה שקודם

מעשיהם. אלו ראׁשֹונהה ׁשּבתב על שבועות שלושת מבין ִַָָ
ב מפטירין וכּו''בנביא ירמיהּו א 'ּדברי א)(ירמיהו בשבת , . ְְְְְִִִִֵַָ

בהפטרתׁשנּיהה  בנביא יׁשעיהּו'מפטירים א)'חזֹון א, .(ישעיה ְְְֲִַָָ
ה  בהפטרתׁשליׁשיתובשבת בנביא לזֹונה'מפטירים היתה 'איכה ְְְִִֵָָָָ

כא) א, מפטירין ב וכן.(ישעיה ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
בהפטרת  עּמי'בנביא נחמּו א)'נחמּו מ, ּפׁשּוט .(ישעיה ּומנהג ְֲֲִִַַַָָ
להיֹו יׁשעיהּבערינּו ּבנחמֹות מפטירין בנחמות ת שמפטירים - ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

בשבתות  ישעיה בנביא ראׁשש המובאות עד ּבאב ּתׁשעה ְְִֵַַַָָֹמאחר
ּוהּׁשנה  מפטירין ב . הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ׁשּבת ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּב יׂשראל'בנביא ב)'ׁשּובה יד, .(הושע ְְִֵָָ
.Îקֹורין ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש בתורה ראׁש ְְֲִִֶֶַָָָֹֹ

'ׁשקלים' טז)ּבפרׁשת - יא ל, ּב'יהֹוידע בנביאּומפטירין,(שמות ְְְְִִִִַַָָָָָ
יז)הּכהן' יא, ב' להיֹות .(מלכים אדר חדׁש ראׁש חל אם וכן ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹ

הּׁשּבת השבוע,ּבתֹו באמצע אדר ואפּלּו- חודש ראש חל אם ְֲִַַַָ
ׁשּבת, הוא ּבערב וקֹוראיןש הדין ּבּׁשּבת בתורהמקּדימין ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

חודש]ׁשּלפניו  ראש 'ׁשקלים'[-שלפני [ובשבת ּבפרׁשת ְְְִֶַָָָָָ
מפסיקים מיוחדת].שלאחריה קריאה בה מוסיפים ְַָּבׁשּבת ואין

השבת בשבת -ׁשנּיהה  לאחר או 'שקלים' בה שקראו השבת שלאחר ְִָ
קריאה, בה הוסיפו 'זכֹור'בתורהקֹוריןשלא כה,ּבפרׁשת (דברים ְִַָָָ

יט) - ב ּומפטירין,יז ּפקדּתי'בנביא צבאֹות ה' אמר 'ּכה ְְְִִִַַַָָָֹ
ב) טו, א' ּכל .(שמואל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ּפּורים ואי ׁשחל ְְִִִֵֶַָָָָ
ּבתֹוכּה השבוע להיֹות מימות באחד להיות חל שפורים בשבת - ְְִָ

חלואפּלּושלאחריה, פורים ׁשּבתאם שבת ּבשלאחריה.ּבערב ְֲִֶֶַַַָ
פרשתקֹוריןׁשליׁשית,ה  את אדּמה'בתורה יט,'ּפרה (במדבר ְֲִִִָָָֻ

בהּומפטירין,אֿכב) שכתוב בהפטרה עליכם בנביא 'וזרקּתי ְְְֲִִִֵֶַַָ
טהֹורים' כה)מים לו, היא.(יחזקאל זֹו ׁשליׁשית?ה ׁשּבתה ואי ְְְִִִִִֵַַָ

לרביעית הרביעית.הּסמּוכה לשבת הקודמת השבת - ְְִִַָָ
פרשתקֹוריןרביעית,ה שבת ּב את הּזה'בתורה (שמות 'החדׁש ְִִִֶֶַַַֹ

אֿכ) ב ּומפטירין,יב, לחדׁש'בנביא ּבאחד (יחזקאל 'ּבראׁשֹון ְְִִִֶֶַַָָֹ
יח) היא.מה, זֹו ה ואי חד השבת ראׁש ׁשחל ּכל ׁשרביעית? ְְִִִֵֶֶָָֹֹ

ּבתֹוכּה להיֹות באחד ניסן להיות חל ניסן חודש שראש בשבת - ְְִִָָ
שלאחריה, שבוע להיותואפּלּומימות חל חודש ראש ּבערב אם ְֲִֶֶַ

.שלאחריה ׁשּבת ַָ
.‡Îאֹומר לעילנמצאת האמור לפי ׁשּפעמים נמצא,(ה"כ)- ְְִִֵֵֶָָ

ש  הפסקהייתכן ו ה ׁשּבתה ּביןרקּתהיה -ׁשנּיהה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

רביעי  ביום או שני ביום להיות חל אדר חדש שתהיה אֹו.כשראש

רק ה ּביןההפסקה ו השבת אדר ׁשליׁשיתה ׁשנּיה חודש כשראש - ְְְִִִֵָ
בשבת. להיות ש ּופעמיםחל הפסקֹות,ייתכן ׁשּתי הפסקה ּתהיה ְְְְִִֵֶַָָ

ה ּביןאחת  ו השבת ו ה ראׁשֹונה נוספתׁשנּיה, השבת ּביןהפסקה ְְְִִֵֵָָ
ו ה  שישי.ׁשליׁשיתה ׁשנּיה ביום להיות חל אדר חודש כשראש - ְְְִִִָ

ּבין ה אבל ל השבת מפסיקין ה שבת ׁשליׁשית אין רביעית ְְְֲִִִִִִֵֵַַָ
לעיל שהתבאר סמוכה (ה"כ)שכפי תמיד היא השלישית השבת ,

לרביעית.

.·Îמארּבע ּפרׁשה האּלּוה ּכל לעיל ּפרׁשּיֹות האמורות - ְִֵֵַַָָָָָָָ
כֿכא) סדר ,(הלכה ׁשּקֹורין אחר ׁשני ּבספר אֹותּה קֹורא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד

ראׁשֹון ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת שני אֹותּה מוציאים כלומר, - ִִֵֶֶַַָָ
שבת, אותה פרשת את בתורה קוראים הראשון ובספר תורה, ספרי

פרשיות. מארבע הפרשה את אחד אדם קורא השני ראׁשובספר ָֹחל
סדר  והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר פרשת]חדׁש ׁשּבת [- אֹותּה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ

השנה פרשיות סדר ּתצּוה'לפי י)'ואּתה ל, - כ כז, שהיא (שמות , ְְֶַַָ
'שקלים' פרשת מופיעה שבתחילתה תשא' 'כי לפרשת ל,סמוכה (שם

טז) - ש יא הוא הדין בתורהׁשּׁשהל קֹורין, ּתצּוה'שיקראו מ'אּתה ְִִֵֶַַָָ
שקלים פרשת את ויקראו תשא' 'כי בפרשת וימשיכו סופה ַעד עד

נחׁשת'פרשת ּכּיֹור יז)'ועׂשית ל, חֹוזר הקורא ו ,(שם הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֶַָָֹ
'שקלים',וקֹוראשוב פרשת את פרשת מ בתורה תּׂשא'תחילת 'ּכי ְִִִֵָ

'עד נחׁשת'.פרשת ּכּיֹור ְְִִֶָָֹועׂשית
ׁשּבת אֹותּה סדר היה פרשתואם אדר] חודש ראש 'ּכי [של ְִִֵֶַָָָָ

עצמּה, הדין תּׂשא' 'שקלים', פרשת מופיעה עצמה זו שבפרשה ְִַָָ
בתורהׁשּׁשהל קֹוריןש הוא  תּׂשא'שיקראו פרשת עדמ'ּכי ִִִִִַָָ

א)'וּיקהל' לה, תשא',(שם 'כי פרשת מסתיימת הקורא ו ששם ְְֵַַ
חֹוזר פרשת ׁשניה ּבספרבתורהוקֹוראשובהּׁשביעי את ְְְִִִֵֵֵֵֶַ

נחׁשת.'שקלים', ּכּיֹור ועׂשית עד תּׂשא ְְִִִִִֶַָָָֹמּכי
.‚Î,ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש הוא ראׁש הדין ְְֲִֶֶַָָָֹֹ

ספריםש  ׁשלׁשה תורה]מֹוציאין ספרי ּבֹו[- קֹורין אחד , ְְִִִִֶָָָֹ
הּיֹום שבת,ּבסדר אותה של הפרשה את קוראים הראשון בספר - ְֵֶַ

ּבֹוספר ו  קֹורא חדׁשאתהּׁשני ראׁש הקריאה ענין את - ְְִִֵֵֶַַֹֹ
חודש, ראש מענין חודש ראש בכל קֹורין ספר ו שקוראים הּׁשליׁשי ְְִִִַ

תּׂשא'בפרשתּבֹו שקלים.'ּכי פרשת ניסן את חדׁש ראׁש וכן ְִִִֵֶָָֹֹ
ּבׁשּבת, להיֹות תורה,ׁשחל ספרי שלושה שמוציאים הוא הדין ְְִֶַָָ

ּבאחד ו  הּיֹום סדר של קֹורין הפרשה את קוראים שבת - אותה ְִֵֶֶַָ
הראשון, חדׁשאת ו בספר ראׁש ו ה ספר ּבקוראיםענין את ּׁשני. ְְְִִֵֶַַֹֹ

הּזה'פרשת  ׁשליׁשי.ה ספר ּבקוראים'החדׁש ְִִֶֶַַַֹ
.„Îּבׁשּבת לחיֹות ׁשחל טבת חדׁש הוא ראׁש הדין ְְִֵֵֶֶַָָֹֹ
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יט  מפטירין :הלכה הכיפורים ליום השנה ראש שבין ושבת
ישראל. שמכיון שובה כג), ס"ק תכח (סי' ברורה במשנה וכתב

מסיימים  ולא בם' יכשלו 'ופושעים במילים מסתיימת זו שהפטרה
את  שמוסיפים שיש וכתב פסוקים. עוד מוסיפים אלו, בפסוקים
את  המוסיפים ויש יח), (ז, במיכה כמוך' אל 'מי של הפסוקים
גם  המוסיפים ויש וכו''. שופר 'תקעו טוֿכז) (ב, מיואל הפסוקים

מיואל. הפסוקים את וגם ממיכה הפסוקים את

כג  או :הלכה אדר חודש שראש ס"א), תרפד (סי' הרמ"א כתב
ארבע  של ההפטרה את מפטירים בשבת, להיות שחלו ניסן

פרשיות.

כד  חודש :הלכה ראש שבשבת ס"ג), תרפד (סי' השו"ע כתב
חנוכה]. [מענין ושמחי' 'רני מפטירים טבת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ספריםש  ׁשלׁשה תורה],מֹוציאין ספרי ּבֹו[- קֹורין הראׁשֹון ְְִִִִִָָָֹ
הּיֹום אותה סדר של הפרשה את קוראים הראשון תורה בספר - ֵֶַ

ו שבת  ּבֹוספר . קֹורין חדׁשאתהּׁשני ראׁש הקריאה ענין את - ְְִִִֵֶַַֹֹ
חדש. ראש מענין חודש ראש בכל קֹורין ספר ו שקוראים הּׁשליׁשי ְְִִִַ

חנּכהאתּבֹו ראש ענין ואם החנוכה. בימי שקוראים הקריאה את - ְֲִַָֻ
טבת הּׁשּבתחודש ּבאמצע להיֹות הדין חל השבוע, באמצע - ְְְִֶַַַָָ

והרביעי בתורהריןקֹואנשיםׁשלׁשהש הוא  חדׁש, ראׁש ּבענין ְְְְְִִִִֶַָָֹֹֹ
לתורה חנּכה.ב קֹוראשעולה ענין ְֲִֵַָֻ

.‰Îׁשֹומע ׁשאדם ּפי על קריאתאף ּכּלּהאת הּתֹורה ּכל ִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשנתֹו ושנה]ּבכל שנה כל במשך מקום ּבצּבּור,[- חּיב מכל ְְְִַָָָ

גם וׁשבּועהאדם ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו ה לקרֹות סדר את ְְְְְִֵֶַַַָָָ
ׁשּבת[-הפרשה] אֹותּה לעילׁשל המבואר הסדר ׁשנים ,(ה"א)כפי ְִֶַַָָ

ּתרּגּום ואחד אחת מקרא ופעם המקרא, פסוקי את פעמים שתי - ְְְִֶַָָ
הפסוקים, תרגום ּבֹואת ׁשאין עליו]ּופסּוק שאין -ּתרּגּום[- ְֵֶַָ

הוא  הדין הפסוק]קֹוראהּוש לבארו, ּפעמים[את שתי ׁשלׁשה - ְְְִֵָָֹ
בכל  יעשה הזה וכסדר תרגום. במקום אחת ופעם מקרא, פעמים

ושבוע  הּצּבּורשבוע עם ּפרׁשּיֹותיו  ׁשּיׁשלים שיסיים עד עד - ְִִִִֶַַַָָָ
הציבור  עם יחד התורה פרשיות כל .את

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
יום,ׁשחריתתפילת ּב‡. בכל מּוסף תפילת ב ו שמתפללים ֲִִִַָ

חדשים, ובראשי המועד בחול טובים, בימים בשבתות, שמתפללים

ּכּפיהןתפילת ּוב  את נֹוׂשאין הּכהנים העם נעילה, את לברך כדי ְְֲִִִִֵֶֶַַָֹ
כהנים, ּבברכת יוםמנחהתפילת אבל ּכּפים,שבכל נׂשיאת אין ְְֲִִִִֵַַַָָ

ׁשּבוהטעם העםזמןמּפני ּכל סעדּו ּכבר סעודתם מנחה את ְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
הּכהניםחוששיםו  ׁשתּו הוא ו לשכרה,ייןבסעודתםׁשּמא הדין ְְֲִִֶַַָָֹ

הּתעניתש  ּביֹום ואפּלּו ּכּפים. ּבנׂשיאת אסּור יום ׁשּכֹור - ְְֲֲִִִִִִַַַַַַָ

ב  מתענים זה]שהציבור ביום ושותים אוכלים ואין -] נֹוׂשאין ו ְִֵאין
את ּבמנחה,הכהנים יין ּכּפיהם שתו שמא חשש שאין פי על אף ְְִֵֶַָ

חכמים גזרו מקום מכל תפילתּגזרהלשכרה, ׁשל על ּתענית מנחה ְְֲִִֵֶַָָ
ידיהם את הכהנים ישאו יֹוםשלא ּכל ׁשל מנחה שלא מּפני - ְְִִֵֶָָ

מתענים  שלא בימים מנחה בתפילת כפיהם את לישא הכהנים יבואו

ידיהם  את הכהנים ישאו שמא וחוששים מצויה השכרות שאז בהם,

שיכורים  .כשהם
אמּורים·. ּדברים כפיהם ּבּמה את נושאים הכהנים שאין ְֲִִֶַָ

רק תענית, של מנחה ּבֹובתפילת ׁשּמתּפּללין תפילת ּבתענית גם ְְְֲִִִֶַַ
ו  תפילת מנחה צֹוםו נעילה,גם ו יוםּכגֹון ּבתענית כן ּכּפּור ְְְְְְֲִִִִַָָ

אבל ׁשאיןב צּבּור, ּכגֹון תפילתּבֹומתפלליםּתענית נעילה, ְְֲֲִִִֵֶַָָ
ו צום ּבאב ּוּתפּלת צום ּתׁשעה הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה ְְְְְְִִִִַַָָָָָ

ׁשּלהן אותהמנחה הרי מתפללים החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
מנחה ּכתפילת נראית מתחּלפת תפילת זֹו ואינּה נעילה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹום ּכל ׁשל יבואו ּבמנחה לא כפיהם את הכהנים בה ישאו שאם - ְְִֶָָ
הימים, שבכל מנחה בתפילת כפיהם את ּבּהלישא יׁש ְִֵָָּולפיכ

אלו תעניות של מנחה ׁשעברבתפילת וכהן ּכּפים. על נׂשיאת ְְִִֵֶַַַַָֹ
חכמים שגזרו לּדּוכןמה בזמן ועלה הכהנים עמידת מקום -] ְַָָָ

הּכּפּוריםתפילתּבהברכה] יֹום ׁשל נעילה מנחה תפילת בה שיש ְִִִִֶַָ
ידיהם, את בה נושאים הכהנים ידּועואין והּדבר לכולם הֹואיל ְִַַָָָ

ׁשם חששׁשאין זה זהׁשכרּות,ביום לדוכן הרי שעלה הכהן ְֲִֵֵֶֶָ
אֹותֹו מֹורידין ואין ּכּפיו, את נושאים נֹוׂשא הכהנים אין שהרי ְִִֵֵֶַָ

ולכן  הימים, בשאר להחליף שיבואו מחשש רק זה ביום כפיהם את

אותו מורידים אין עלה שכבר זה יאמרּוכהן ׁשּלא החׁשד, ְְֲִֵֶַָֹֹמּפני
מהדוכן: יורד הכהן את שיראו היההאנשים ּולפיכהכהן,ּפסּול ְִָָָָ

מהדוכן.הֹורידּוהּו ִ
היא‚. ּבּגבּולין עריכתּכיצד ּכּפים לבית נׂשיאת מחוץ -] ְְִִִִֵַַַַַ

צּבּורהמקדש], ׁשליח ׁשּיּגיע עבֹודה,ה ברכת ל בתפילתוּבעת ְְְֲִִִֵֶַַַָ
ציבורּכׁשּיאמר העבודה,רצההשליח ברכת בתחילת שהיא ּכל - ְְֵֶַָֹ
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כה  ואילך :הלכה ראשון שמיום ס"ג) רפה (סי' בשו"ע כתב

נתבאר  והטעם הציבור. עם הפרשה את שמשלים נקרא זה הרי

ז  פרשה הציבור התחילו שכבר מפני ס"ה), (שם הרב ו בשו"ע

במנחה  לקרוא .בשבת נוהגים שיש ס"ו) (שם הרב בשו"ע וכתב

(שם  ברורה במשנה וראה שבת. בערב תרגום ואחד מקרא שניים

דעות  כמה בזה שהביא שמצוה .סק"ח) ס"ד), (שם בשו"ע וכתב

בשחרית, שיאכל קודם הפרשה קריאת את להשלים המובחר מן

זמן  עד שיאכל אחרי להשלים חייב שאכל, לפני השלים לא ואם

יום  עד להשלים יכול שבדיעבד אומרים שיש והוסיף מנחה.

תורה  שמחת עד להשלים שיכול אומרים ויש הבא, בשבוע .רביעי

פרשה, כל לקרוא נוהגים שיש ס"ג), (שם הרב בשו"ע כתב

מקרא, פעמים שתי סתומה, פרשה ובין פתוחה פרשה בין

שתי  ופסוק פסוק כל לקרוא נוהגים ויש תרגום. מכן ולאחר

הוא  האחרון שהמנהג וכתב תרגום. זה ואחרי מקרא פעמים

אפשר  הדין מן אבל לכך], הטעם את בדבריו [וראה יותר נכון

שירצה. אופן בכל לקרוא

א  כפיהן.:הלכה נושאין הכהנים ובנעילה במוסף בשחרית
נושאים  שאין במדינתם שנהגו כתב, סמ"ד) קכח (סי' וברמ"א

וטוב  טוב, יום בשמחת שרויים שאז מפני טוב ביום אלא כפים

סנ"ז) (שם הרב בשו"ע וכתב מוסף. בתפילת ורק יברך, הוא לב

בכל  כפיהם את הכהנים שנושאים הוא ישראל ארץ בני שמנהג

יום.

ג  ציבור :הלכה שליח 'וכשמתחיל ס"ח): (שם השו"ע כתב

אם  ואף לדוכן, לעלות ממקומו נעקר שבביהכ"נ כהן כל 'רצה',

אם  אבל דמי, שפיר רצה, ציבור שליח שיסיים עד שם יגיע לא

קכח  (סי' הרב בשו"ע וראה יעלה'. לא שוב ברצה רגליו עקר לא

השליח  כשמתחיל ממקומו כהן כל יעקור שלכתחילה סי"ב),

העבודה, ברכת סיום קודם רגליו שעקר כל אבל 'רצה', ציבור

'מודים' הציבור שליח שיסיים עד לדוכן להגיע ועליו כפיו. .ישא

היד  את מגביהים שהכהנים סי"ב), קכח (סי' השו"ע  כתב

בין  ומחלקים השמאלית, מהיד יותר גבוה קצת הימנית



mipdkקנח zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

נעקרין הּכנסת ּבבית העֹומדין רגליהם הּכהנים את עוקרים - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ועֹולין והֹולכין הכהנים לּדּוכןעדמּמקֹומן, נושאים בו המקום - ְְְְִִִַָָ

כפיהם  ׁשםאת כש ועֹומדין ההיכל פוניםּפניהםהכהנים למּול ְְְְִֵֵֶַָָ
הקודש] גבם]ואחֹוריהם[-ארון העם,פונים [- ּכלּפי ְֲֵֵֶַַָָ

ּכּפיהן לתֹו ּכפּופֹות קמוצה ואצּבעֹותיהם ידם כלומר, - ְְְְְֵֵֶֶֶַ
ׁשּיׁשליםלאגרוף, ה עד שיסיים צּבּור- בר ׁשליח כת את ְְִִִֶַַַ

כך ההֹודיה, -ואחר אתמסובבים מחזירין ּפניהם הכהנים ְֲִִֵֶַַָָ
ּופֹוׁשטין העם, אתּכלפני מיישרים ּומגּביהין - אצּבעֹותיהן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ּכנגדאת מולידיהם אל ּומתחילין- לומר ּכתפיהן, הכהנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַ
אֹותםמעצמם מקרא צּבּור ּוׁשליח ,הכהנים]יברכ את [את ְְְְִִֵֶַַָָ

הברכה  עֹוניןהמשך והם מּלה 'ה''מּלה אותם מקרא שהוא - ְִִִֵָָ
והם  'וישמרך' אותם מקרא הוא כן ואחרי 'ה'', אחריו עונים והם

'וישמרך', אחריו כג)ׁשּנאמרעונים ו, עד (במדבר להם', 'אמֹור ֱֶֶֶַַָָ
ה ׁשּמׁשלימין את בתיבת ראׁשֹוןה ּפסּוקהכהנים שמסתיים ְִִִֶַָ

אמן'וישמרך', עֹונין העם ברכתם,וכל צּבּור ה וחֹוזרעל ׁשליח ְְְִִִֵֵַָָָָ
אֹותם ה ּומקרא את לכהנים מקריא מּלה,ה ּפסּוק- מּלה ׁשני ְִִִֵֵַָָָָ

'יאר' אומר ציבור עֹוניםשהשליח הלאה,והם וכן 'יאר' עד אחריו ְִֵַ
ה ׁשּמׁשלימין את 'ויחנך',ׁשניה ּפסּוקהכהנים בתיבת שמסתיים ְִִִֵֶַָ

אמן עֹונין העם ברכתם,וכל ׁשליׁשיעל ּבפסּוק השליח וכן ְְְְִִִֵֵָָָָָ
עד  'ישא' אחריו עונים והכהנים 'ישא' תיבת להם מקריא ציבור

אמן  עונים העם וכל 'שלום', בתיבת השלישי הפסוק את שמשלימים

ברכתם. על

כשיסיימו]ּכׁשּיׁשלימּו„. הּפסּוקיםאתהּכהנים[- של ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
הכהנים, צּבּור ה מתחילברכת ׁשל ה ּבברכהׁשליח אחרֹונה ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ׁשהיאה  ׁשלֹום,ברכתּתפּלה, כן ו ׂשים מחזירין אחרי הּכהנים ְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹ
הּקדׁשאת ּכלּפי הקודש],ּפניהם ּכ[ארון אחר ואחר - ְְְֵֵֶֶַַַַָֹ

פניהם, את את קֹופציןשהחזירו הכהנים אצּבעֹותיהם [-סוגרים] ְְְִֵֶֶ
ירצו, ּבּדּוכןאם ׁשם כפיהם,ועֹומדין את נשאו עד שעליו ְְִַַָָ

אתׁשּיגמר ציבור את הּברכההשליח המברך בברכת שמסתיימת ְְִֶַָָֹ
בשלום  ישראל וחֹוזריןעמו למקֹומן.הכהנים, ְְְִִָ

ּכהנים‰. הּקֹורא [שלפני אין 'כהנים' הקורא ציבור שליח - ֲִֵֵַֹ
אינו כך] להם קורא לברך, הכהנים לקרֹות שמתחילים ְִַַרּׁשאי

הּצּבּור מּפי אמן ׁשּיכלה עד לענות לּכהנים הציבור שיסיימו - ְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ההודאה, ברכת על להתחיל כן ו אמן רּׁשאין הּכהנים אין ְְְֲִִִֵַַַָֹ

עמו ּבּברכה את לברך ... אהרן של בקדושתו קדשנו 'אשר בברכת - ְַָָ
באהבה', הּמקראישראל מּפי הּדּבּור ׁשּיכלה שיסיים עד עד - ְְִִִִֵֶֶַַַַ

'כהנים', לקרוא אמןכן ו הקורא עֹונים הּצּבּור הברכה אין על ְִִֵֵַָ
כהנים  ברכת של הראשון מּפי ,שבפסוק הּברכה ׁשּתכלה ְְִִִֶֶַַָָעד

'וישמרך',הּכהנים תיבת הכהנים שיסיימו הּכהנים - ואין ְֲֲִִֵַַֹֹ
אחרת ּבברכה הברכה מתחילין שהיא ויחנך', ה'... 'יאר בברכת - ְְִִִֶֶַַָָ

כהנים, שבברכת השני הּצּבּורשבפסוק מּפי אמן ׁשּיכלה -עד ְִִִִֵֶֶַַָ
הראשונה  הברכה על אמן לענות הציבור ׁשליח ה ואין.שיסיימו ְְִֵַ

במילהצּבּור מילה הברכה את לכהנים אמן שמקריא לענֹות רּׁשאי ֲִֵַַַָ
העם ברכתאחר ּכׁשאר ּתּטרף מחשש שעונים,הּכהנים ׁשּמא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

שיתבלבלּדעּתֹו ּברכה- זֹו אי ידע אֹותםהואולא -מקרא ְְְְֵֵֵַַַָָָֹ
לכהנים, שב אםה מקריא הברכה אֹוה ּפסּוקאת הברכה ׁשני, את ִִֵָ

ְִִׁשליׁשי.ה שבפסוק 
.Âלהחזיר רּׁשאין הּכהנים את אין לסובב] מן [- ּפניהם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
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האצבעות, בין חללים חמישה שיהיה באופן אצבעותיהם
הקמיצה  בין אוויר ומניח הקמיצה, עם הזרת את שמחבר
אצבע  בין אוויר ומניח לאצבע האמה בין מחבר ושוב לאמה,
ישכיבן  לא אבל לאגודל האגודל בין הכהן ומחבר לאגודל.
חלל  שיישאר כדי בזה זה שייגעו רק אלא השניה, על אחת

וכן  האגודלים. שתי זה בין ידי ועל השניה, ביד הכהן עושה
כדי  כפיהם ופורשים חללים. חמישה הידיים שתי בין נוצר
השמים  כנגד ידיהם ואחורי הארץ כנגד כפיהם תוך .שיהיה

הפסוק  על המדרש דברי את הביא מד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
החרכים', מן מציץ החלונות מן 'משגיח ט) ב, השירים (שיר
מן  מציץ הכהנים, של אצבעותיהם מבין החלונות מן משגיח

כפיהם. שפושטים בשעה יברכך.החרכים (סי'ומתחילין הרמ"א
לכהנים, מקריא ציבור השליח 'יברכך' תיבת שגם כתב סי"ג) קכח

סכ"א) (שם הרב בשו"ע כתב אותם .וכן מקרא ציבור ושליח
מילה. ומכל מילה ייטעו, שלא כדי שזה כתב (שם) הרב ובשו"ע

כתב  מט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כלל. מעכב זה אין מקום
פה. בעל ולא הסידור מתוך להם להקרות צריך ציבור שהשליח

ה  ס"ק :הלכה (שם ברורה ובמשנה סכ"ח) (שם הרב בשו"ע
כל  שיסיימו עד להמתין צריך אין 'כהנים' שהקורא כתבו סד)
רוב  ענו כבר ואם שמך', 'הטוב ברכת אחר 'אמן' לענות הציבור
סכ"ח) (שם הרב בשו"ע וכתב 'כהנים'. לקרוא יכול 'אמן' הציבור
צריכים  וכו'' אהרן של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שלאחר

'יברכך', שמתחילים לפני 'אמן' יענו הקהל שכל לחכות הכהנים

לרוב  אלא לחכות צריך אינו הברכה פסוקי את המקריא אבל

המקריא  או 'כהנים' הקורא שגם אומרים שיש כתב אך הקהל.

שלא  מחשש הקהל, כל מפי 'אמן' שיכלה עד  להמתין צריכים

וכתב  נשמעים. אינם קולות שני שכן הקריאה, את הכהנים ישמעו

לדבריהם  לחוש .שטוב

מפי  אמן שיכלה עד אחרת בברכה מתחילין הכהנים ואין
להתחיל הציבור. רשאים אינם 'וכן כתב סי"ח) קכח (סי' והשו"ע

(ס"ק  ברורה ובמשנה המקרא'. מפי התיבה שתכלה עד בתיבה

תיבה  להקריא יתחיל לא לכהנים שהמקריא שנראה כתב, סח)

הקודמת  התיבה את לומר הכהנים שיסיימו עד בשו"ע .אחרת

יזכור  אמן יענה אם שגם מובטח הוא שאם כתב, סל"א) (שם הרב

בשו"ע  וכתב הכהנים. ברכת על אמן לענות יכול סיים, ברכה איזו

נחשבים  כולם הסידור מתוך שמתפללים שהיום סל"ג) (שם הרב

לתפילתם  לחזור שיוכלו (סל"א),.למובטחים הרב בשו"ע כתב

השליח  יכול אהרן...' של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שעל

לא  שעדיין מכיון שיתבלבל חשש שאין משום אמן, לענות ציבור

הברכות  בהקראת עא).התחיל ס"ק (שם כתב ברורה במשנה אבל

ברכת שגם על מקום מכל יתבלבל, שלא בטוח ציבור השליח אם

זה  שאמן משום לענות, לו אין אהרן' של בקדושתו קדשנו 'אשר

הכהנים  ברכת על שעונה האמן כמו ואינו בתפילה, הפסק חשוב

הברכה. קבלת על מורה שהוא עצמה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הקודש הּצּבּור ארון ׁשּיתחיללעבר צּבּורה עד ברכת ׁשליח את ְְִִִִֶַַַַ
ׁשלֹום, עשרה ׂשים שמונה בתפילת האחרונה הברכה כן ו .שהיא ְִָ
רּׁשאין הכהנים]אינן מּמקֹומןאתלעקר[- מהמקום רגליהם - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

כפיהם, את נשאו ׁשּיגמרבו צּבּורה עד ברכתׁשליח ׂשים את ְְִִִִֶַַֹ
לכףכן ו ׁשלֹום. רּׁשאין אתאינן לכופף אצּבעֹותיהן - קׁשרי ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

פרושות יהיו ידיהם אלא הברכה, זמן כל פשוטות ַעד שהיו
הּצּבּוראתׁשּיחזירּו מן הקודש ּפניהם ארון ּומּתּקנֹות .לעבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָ

יֹוחנן זכאי,רּבן לּדּוכןבן הּכהנים יעלּו כפים ׁשּלא לנשיאת ֲֲִֶַַַַָָָָֹֹ
יחפים[נעליהם],ּבסנּדליהן עֹומדים וטעמו,אּלא נעליים. ללא ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

כדי  מהדוכן וירד נפסקה, סנדלו שרצועת הכהן ימצא שמא שחשש

לכן  לכהונה, פסול שהוא הציבור עליו ויאמרו כפיו, ישא ולא לתקנה

כפיו. נושא אינו

.Êהעם את מברכין הּכהנים כהנים,ּכׁשּיהיּו יּביטּוברכת לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ
הציבור,ּבעם על יסתכלו לא ּדעּתןכןו - יּסיחּו מהברכה,לא ְְִַַָָָֹ

הארץ ּכנגד עיניהם יהיּו הארץאּלא כלפי ה ּכ- עֹומד אדם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ואין הּכהנים שוםּבתפּלה. ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

בזמן]ּבׁשעה יּסיח [- ׁשּלא ּכדי העם, את מברכין ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
את  הברכה,ּדעּתֹוהאדם שמיעת העםמכוונת ּכל השומע אּלא ְֶַָָָָ

הכהנים ברכת לׁשמעאת ּומכּוניןאתמתּכּונין העם הּברכה, ְְְְְְִִִִַַַַָָֹ
ּכנגדאת מול]ּפניהם אל מּביטין [- ואינן הּכהנים, ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

הארץ.ּבפניהם כלפי מביטים אלא ְִֵֶ
.Áהמבר הּכהן היה כהניםאם לבראחד,ברכת מתחיל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

לו מעצמֹו, קורא לא ציבור לשניים והשליח שקורא כשם 'כהנים' ְֵַ
יותר  אֹותֹואו מקרא צּבּור ּוׁשליח הברכה, המשך מּלה את ְְִִִֵַַָ

ׁשאמרנּו ּכמֹו ג)לעילמּלה לברך היּו.(הלכה העומדים הכהנים ְְִֶַָָָ
כהנים אֹוברכת לברמשנים,יתרשהיוׁשנים מתחילין אינן ְְְִִִֵֵֵַַָָָ
כהנים להםברכת ׁשּיקרא ואֹומר ה עד ּתחּלה צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

עֹונים  והם 'ּכהנים', והּוא לקריאתו להם ,'יברכ' ואֹומרין ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
אֹותן הברכה גם מקרא המשך הּסדר את על מּלה מּלה ְִִֵֵֶַַַָָָ

.(שם)לעילמרנּוׁשא  ְֶַָ
.Ëסדרּכיצד ּבהוא ּכהנים הּכהנים ה בית ּברּכת מקּדׁש? ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹ

לּדּוכן הברכה,עֹולין בזמן עומדים הכהנים שעליה מדרגה אחר - ִַַַָ
ׁשחר  ׁשל ּתמיד עבֹודת הקרבת ׁשּיׁשלימּו את שיסיימו אחרי - ְֲִִֶֶַַַַָ

שחרית. של תמיד לדוכן ו קרבן שעלו את מגּביהיןאחרי הכהנים ְְִִַ
ראׁשיהם ּגּבי על למעלה ראשיהם,ידיהם מעל - ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפׁשּוטֹות ישרות,ואצּבעֹותיהם מ - שאינו ּגדֹולה ּכהןה חּוץ ְְְְֵֵֵֶֶָֹ
לפי מראשו למעלה ידיו את למעלה מרים ידיו מגּביּה ְְְִֵֶַַַָָָׁשאינֹו

הּציץ  והוא מן לה'', 'קדש המילים עליו שמפותחות זהב של טס - ִִַ
הכהן  אין השם, את עליו שכתוב ומכיון הגדול, הכהן מצח על קשור

ממנו, למעלה ידיו את מגביה השומעים ואחדהגדול מהישראלים ְֶָ
הברכה אֹותםאת הכהנים]מקרא את מּלה[- אומר -מּלה שהוא ְִִֵַָָָ

'יאר', אחריו עונים והכהנים 'יאר', כגון אחת ׁשעֹוׂשין תיבה ְִֶֶֶּכדר
לעילּבּגבּולין כמבואר המקדש, לבית מחוץ עד ,(ה"ג)- ְִַַ

כלׁשּיׁשלימּו את לומר הּפסּוקיםהכהנים ברכת ׁשלׁשת של ְְְִִֶֶַַֹ
העם.כהנים  הברכהואין את ּפסּוק השומעים ּכל אחר עֹונין ְִֵַַָָָָ

המקדש, במקום שלא כהנים ברכת אחרי שעושים כדרך ֶָאּלא 'אמן',
אֹותּה הכהנים]עֹוׂשין ברכת את אחת כ ּבּמקּדׁש[- ּברכה ְְִִַַַָָָָ

המקדש. בבית אמן עונים שלא לפי הכהנים ּוכׁשּיׁשלימּוארוכה, ְְִֶַ
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ו  שלום.:הלכה שים ציבור שליח שיגמור השו"ע עד וכתב

על  אמן לענות הציבור שיסיימו עד להמתין שהמנהג סט"ז) (שם

הוא  שהטעם סכ"ה) (שם הרב בשו"ע וביאר שלום. שים ברכת

הרב  בשו"ע וכתב מהברכה. לחלק חשובה האמן שעניית לפי

הציבור  רוב על שימתינו שדי סק"ס).(שם), (שם ברורה ובמשנה

ואומרים  הברכה, על לכהנים שמודים שהמנהג שמכיון הוסיף,

לקדיש  רבא שמיה יהא אמן עונים אינם זה ידי ועל 'יישר', להם

ראוי  לכן אמנים, משאר מתבטלים וכן ציבור, השליח חזרת שאחר

אמירת  את ציבור השליח שיסיים עד מהדוכן, הכהנים ירדו שלא

לעמוד .הקדיש  צריכים שהכהנים סכ"ה), (שם הרב בשו"ע כתב

סכ"ז) (שם עוד וכתב הדוכן. מן שירדו עד ידברו ולא כפופים,

הקדש, ארון לעבר קצת פניהם יחזירו מההיכל שכשיורדים

מרבו  הנפטר לכהן .כתלמיד שמותר כתב, ס"ה) קכח (סי' בשו"ע

שהטעם  כתב, ס"ו) (שם הרב ובשו"ע שוקיים. בבתי כפיו לישא

שהוא  עליו שיאמרו אשי רב של טעמו בזה שייך שלא משום הוא

כל  גנאי זה אין הנעל, רצועת תפסק אם אפילו כי לכהונה, פסול

לקושרה  כדי מהדוכן לרדת יבוא ולא כתב .כך, (שם) והרמ"א

אף  מקומות בקצת להקל ונהגו מעור שוקיים בבתי מחמירין שיש

לפי  האוסרים, שטעם (שם) הרב בשו"ע וכתב עור. של כשהם

רצועות  כלל בהם אין אם אף כן ואם וסנדל, מנעל בכלל שהם

בגזירתם  חכמים חילקו שלא משום יחפים..אסור, עומדים אלא
לכהנים  שאין האחרונים בשם הביא יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

של  בפוזמקאות יעמדו אלא גנאי, דרך שהוא מפני יחפים, לעמוד

[גרביים]. בגד

ז  (שם :הלכה ברורה ובמשנה סל"ו ) (שם הרב בשו"ע כתבו

יבואו  שלא כדי הכהנים בפני להסתכל אלא אסרו שלא פט), ס"ק

להיסח  מביאה שאינה מותרת מהירה הבטה אבל דעתם, להסיח

זכר  כלל בהם להביט שלא להיזהר נכון מקום, ומכל הדעת.

בכהני  כלל מביטים היו שלא שרתה למקדש שהשכינה מכיון ם,

ידיהם  בידי .על הכהנים יביטו שלא כתב, סכ"ג) (שם הרמ"א

יסיחו  שלא כדי הוא שהטעם כתב (סל"ו) הרב ובשו"ע עצמם,

הברכה  מכוונת דעתם שלא .הכהנים שכדי (שם), הרמ"א כתב

פניהם, על טליתם את הכהנים משלשלים בידיהם הכהנים יביטו

שהכהנים  נוספת דעה והביא לטלית, מחוץ ידיהם את ומשאירים

בטלית  וידיהם פניהם את אודות .מכסים כתב (שם) הרב ובשו"ע

הכהן  טלית תהיה שלא כדי נכון מנהג שהוא הראשונה הדעה

העם  יביטו שלא וכדי הברכה, את השומע לעם ידיו בין חוצצת

הלכה  בשערי [וראה בטליתם פניהם את העם מכסים הכהנים בידי

ללכת  שיש אחר, דין ואודות כך אודות שכתב עו) (אות ומנהג

הכהנים]. אצל במסורת המקובל הקבוע המנהג אחר

ח  מהכהנים :הלכה אחד שאם כתב סט"ו) (שם הרב בשו"ע

'כהנים'. להם מקריא לא ציבור השליח קטן



קנט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

נעקרין הּכנסת ּבבית העֹומדין רגליהם הּכהנים את עוקרים - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ועֹולין והֹולכין הכהנים לּדּוכןעדמּמקֹומן, נושאים בו המקום - ְְְְִִִַָָ

כפיהם  ׁשםאת כש ועֹומדין ההיכל פוניםּפניהםהכהנים למּול ְְְְִֵֵֶַָָ
הקודש] גבם]ואחֹוריהם[-ארון העם,פונים [- ּכלּפי ְֲֵֵֶַַָָ

ּכּפיהן לתֹו ּכפּופֹות קמוצה ואצּבעֹותיהם ידם כלומר, - ְְְְְֵֵֶֶֶַ
ׁשּיׁשליםלאגרוף, ה עד שיסיים צּבּור- בר ׁשליח כת את ְְִִִֶַַַ

כך ההֹודיה, -ואחר אתמסובבים מחזירין ּפניהם הכהנים ְֲִִֵֶַַָָ
ּופֹוׁשטין העם, אתּכלפני מיישרים ּומגּביהין - אצּבעֹותיהן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ּכנגדאת מולידיהם אל ּומתחילין- לומר ּכתפיהן, הכהנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַ
אֹותםמעצמם מקרא צּבּור ּוׁשליח ,הכהנים]יברכ את [את ְְְְִִֵֶַַָָ

הברכה  עֹוניןהמשך והם מּלה 'ה''מּלה אותם מקרא שהוא - ְִִִֵָָ
והם  'וישמרך' אותם מקרא הוא כן ואחרי 'ה'', אחריו עונים והם

'וישמרך', אחריו כג)ׁשּנאמרעונים ו, עד (במדבר להם', 'אמֹור ֱֶֶֶַַָָ
ה ׁשּמׁשלימין את בתיבת ראׁשֹוןה ּפסּוקהכהנים שמסתיים ְִִִֶַָ

אמן'וישמרך', עֹונין העם ברכתם,וכל צּבּור ה וחֹוזרעל ׁשליח ְְְִִִֵֵַָָָָ
אֹותם ה ּומקרא את לכהנים מקריא מּלה,ה ּפסּוק- מּלה ׁשני ְִִִֵֵַָָָָ

'יאר' אומר ציבור עֹוניםשהשליח הלאה,והם וכן 'יאר' עד אחריו ְִֵַ
ה ׁשּמׁשלימין את 'ויחנך',ׁשניה ּפסּוקהכהנים בתיבת שמסתיים ְִִִֵֶַָ

אמן עֹונין העם ברכתם,וכל ׁשליׁשיעל ּבפסּוק השליח וכן ְְְְִִִֵֵָָָָָ
עד  'ישא' אחריו עונים והכהנים 'ישא' תיבת להם מקריא ציבור

אמן  עונים העם וכל 'שלום', בתיבת השלישי הפסוק את שמשלימים

ברכתם. על

כשיסיימו]ּכׁשּיׁשלימּו„. הּפסּוקיםאתהּכהנים[- של ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶַַַָֹֹ
הכהנים, צּבּור ה מתחילברכת ׁשל ה ּבברכהׁשליח אחרֹונה ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ׁשהיאה  ׁשלֹום,ברכתּתפּלה, כן ו ׂשים מחזירין אחרי הּכהנים ְְֲֲִִִִִִֶַַָָֹ
הּקדׁשאת ּכלּפי הקודש],ּפניהם ּכ[ארון אחר ואחר - ְְְֵֵֶֶַַַַָֹ

פניהם, את את קֹופציןשהחזירו הכהנים אצּבעֹותיהם [-סוגרים] ְְְִֵֶֶ
ירצו, ּבּדּוכןאם ׁשם כפיהם,ועֹומדין את נשאו עד שעליו ְְִַַָָ

אתׁשּיגמר ציבור את הּברכההשליח המברך בברכת שמסתיימת ְְִֶַָָֹ
בשלום  ישראל וחֹוזריןעמו למקֹומן.הכהנים, ְְְִִָ

ּכהנים‰. הּקֹורא [שלפני אין 'כהנים' הקורא ציבור שליח - ֲִֵֵַֹ
אינו כך] להם קורא לברך, הכהנים לקרֹות שמתחילים ְִַַרּׁשאי

הּצּבּור מּפי אמן ׁשּיכלה עד לענות לּכהנים הציבור שיסיימו - ְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ההודאה, ברכת על להתחיל כן ו אמן רּׁשאין הּכהנים אין ְְְֲִִִֵַַַָֹ

עמו ּבּברכה את לברך ... אהרן של בקדושתו קדשנו 'אשר בברכת - ְַָָ
באהבה', הּמקראישראל מּפי הּדּבּור ׁשּיכלה שיסיים עד עד - ְְִִִִֵֶֶַַַַ

'כהנים', לקרוא אמןכן ו הקורא עֹונים הּצּבּור הברכה אין על ְִִֵֵַָ
כהנים  ברכת של הראשון מּפי ,שבפסוק הּברכה ׁשּתכלה ְְִִִֶֶַַָָעד

'וישמרך',הּכהנים תיבת הכהנים שיסיימו הּכהנים - ואין ְֲֲִִֵַַֹֹ
אחרת ּבברכה הברכה מתחילין שהיא ויחנך', ה'... 'יאר בברכת - ְְִִִֶֶַַָָ

כהנים, שבברכת השני הּצּבּורשבפסוק מּפי אמן ׁשּיכלה -עד ְִִִִֵֶֶַַָ
הראשונה  הברכה על אמן לענות הציבור ׁשליח ה ואין.שיסיימו ְְִֵַ

במילהצּבּור מילה הברכה את לכהנים אמן שמקריא לענֹות רּׁשאי ֲִֵַַַָ
העם ברכתאחר ּכׁשאר ּתּטרף מחשש שעונים,הּכהנים ׁשּמא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

שיתבלבלּדעּתֹו ּברכה- זֹו אי ידע אֹותםהואולא -מקרא ְְְְֵֵֵַַַָָָֹ
לכהנים, שב אםה מקריא הברכה אֹוה ּפסּוקאת הברכה ׁשני, את ִִֵָ

ְִִׁשליׁשי.ה שבפסוק 
.Âלהחזיר רּׁשאין הּכהנים את אין לסובב] מן [- ּפניהם ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
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האצבעות, בין חללים חמישה שיהיה באופן אצבעותיהם
הקמיצה  בין אוויר ומניח הקמיצה, עם הזרת את שמחבר
אצבע  בין אוויר ומניח לאצבע האמה בין מחבר ושוב לאמה,
ישכיבן  לא אבל לאגודל האגודל בין הכהן ומחבר לאגודל.
חלל  שיישאר כדי בזה זה שייגעו רק אלא השניה, על אחת

וכן  האגודלים. שתי זה בין ידי ועל השניה, ביד הכהן עושה
כדי  כפיהם ופורשים חללים. חמישה הידיים שתי בין נוצר
השמים  כנגד ידיהם ואחורי הארץ כנגד כפיהם תוך .שיהיה

הפסוק  על המדרש דברי את הביא מד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
החרכים', מן מציץ החלונות מן 'משגיח ט) ב, השירים (שיר
מן  מציץ הכהנים, של אצבעותיהם מבין החלונות מן משגיח

כפיהם. שפושטים בשעה יברכך.החרכים (סי'ומתחילין הרמ"א
לכהנים, מקריא ציבור השליח 'יברכך' תיבת שגם כתב סי"ג) קכח

סכ"א) (שם הרב בשו"ע כתב אותם .וכן מקרא ציבור ושליח
מילה. ומכל מילה ייטעו, שלא כדי שזה כתב (שם) הרב ובשו"ע

כתב  מט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה כלל. מעכב זה אין מקום
פה. בעל ולא הסידור מתוך להם להקרות צריך ציבור שהשליח

ה  ס"ק :הלכה (שם ברורה ובמשנה סכ"ח) (שם הרב בשו"ע
כל  שיסיימו עד להמתין צריך אין 'כהנים' שהקורא כתבו סד)
רוב  ענו כבר ואם שמך', 'הטוב ברכת אחר 'אמן' לענות הציבור
סכ"ח) (שם הרב בשו"ע וכתב 'כהנים'. לקרוא יכול 'אמן' הציבור
צריכים  וכו'' אהרן של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שלאחר

'יברכך', שמתחילים לפני 'אמן' יענו הקהל שכל לחכות הכהנים

לרוב  אלא לחכות צריך אינו הברכה פסוקי את המקריא אבל

המקריא  או 'כהנים' הקורא שגם אומרים שיש כתב אך הקהל.

שלא  מחשש הקהל, כל מפי 'אמן' שיכלה עד  להמתין צריכים

וכתב  נשמעים. אינם קולות שני שכן הקריאה, את הכהנים ישמעו

לדבריהם  לחוש .שטוב

מפי  אמן שיכלה עד אחרת בברכה מתחילין הכהנים ואין
להתחיל הציבור. רשאים אינם 'וכן כתב סי"ח) קכח (סי' והשו"ע

(ס"ק  ברורה ובמשנה המקרא'. מפי התיבה שתכלה עד בתיבה

תיבה  להקריא יתחיל לא לכהנים שהמקריא שנראה כתב, סח)

הקודמת  התיבה את לומר הכהנים שיסיימו עד בשו"ע .אחרת

יזכור  אמן יענה אם שגם מובטח הוא שאם כתב, סל"א) (שם הרב

בשו"ע  וכתב הכהנים. ברכת על אמן לענות יכול סיים, ברכה איזו

נחשבים  כולם הסידור מתוך שמתפללים שהיום סל"ג) (שם הרב

לתפילתם  לחזור שיוכלו (סל"א),.למובטחים הרב בשו"ע כתב

השליח  יכול אהרן...' של בקדושתו קדשנו 'אשר ברכת שעל

לא  שעדיין מכיון שיתבלבל חשש שאין משום אמן, לענות ציבור

הברכות  בהקראת עא).התחיל ס"ק (שם כתב ברורה במשנה אבל

ברכת שגם על מקום מכל יתבלבל, שלא בטוח ציבור השליח אם

זה  שאמן משום לענות, לו אין אהרן' של בקדושתו קדשנו 'אשר

הכהנים  ברכת על שעונה האמן כמו ואינו בתפילה, הפסק חשוב

הברכה. קבלת על מורה שהוא עצמה

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הקודש הּצּבּור ארון ׁשּיתחיללעבר צּבּורה עד ברכת ׁשליח את ְְִִִִֶַַַַ
ׁשלֹום, עשרה ׂשים שמונה בתפילת האחרונה הברכה כן ו .שהיא ְִָ
רּׁשאין הכהנים]אינן מּמקֹומןאתלעקר[- מהמקום רגליהם - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

כפיהם, את נשאו ׁשּיגמרבו צּבּורה עד ברכתׁשליח ׂשים את ְְִִִִֶַַֹ
לכףכן ו ׁשלֹום. רּׁשאין אתאינן לכופף אצּבעֹותיהן - קׁשרי ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

פרושות יהיו ידיהם אלא הברכה, זמן כל פשוטות ַעד שהיו
הּצּבּוראתׁשּיחזירּו מן הקודש ּפניהם ארון ּומּתּקנֹות .לעבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָ

יֹוחנן זכאי,רּבן לּדּוכןבן הּכהנים יעלּו כפים ׁשּלא לנשיאת ֲֲִֶַַַַָָָָֹֹ
יחפים[נעליהם],ּבסנּדליהן עֹומדים וטעמו,אּלא נעליים. ללא ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

כדי  מהדוכן וירד נפסקה, סנדלו שרצועת הכהן ימצא שמא שחשש

לכן  לכהונה, פסול שהוא הציבור עליו ויאמרו כפיו, ישא ולא לתקנה

כפיו. נושא אינו

.Êהעם את מברכין הּכהנים כהנים,ּכׁשּיהיּו יּביטּוברכת לא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ
הציבור,ּבעם על יסתכלו לא ּדעּתןכןו - יּסיחּו מהברכה,לא ְְִַַָָָֹ

הארץ ּכנגד עיניהם יהיּו הארץאּלא כלפי ה ּכ- עֹומד אדם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ואין הּכהנים שוםּבתפּלה. ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

בזמן]ּבׁשעה יּסיח [- ׁשּלא ּכדי העם, את מברכין ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
את  הברכה,ּדעּתֹוהאדם שמיעת העםמכוונת ּכל השומע אּלא ְֶַָָָָ

הכהנים ברכת לׁשמעאת ּומכּוניןאתמתּכּונין העם הּברכה, ְְְְְְִִִִַַַַָָֹ
ּכנגדאת מול]ּפניהם אל מּביטין [- ואינן הּכהנים, ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

הארץ.ּבפניהם כלפי מביטים אלא ְִֵֶ
.Áהמבר הּכהן היה כהניםאם לבראחד,ברכת מתחיל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

לו מעצמֹו, קורא לא ציבור לשניים והשליח שקורא כשם 'כהנים' ְֵַ
יותר  אֹותֹואו מקרא צּבּור ּוׁשליח הברכה, המשך מּלה את ְְִִִֵַַָ

ׁשאמרנּו ּכמֹו ג)לעילמּלה לברך היּו.(הלכה העומדים הכהנים ְְִֶַָָָ
כהנים אֹוברכת לברמשנים,יתרשהיוׁשנים מתחילין אינן ְְְִִִֵֵֵַַָָָ
כהנים להםברכת ׁשּיקרא ואֹומר ה עד ּתחּלה צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

עֹונים  והם 'ּכהנים', והּוא לקריאתו להם ,'יברכ' ואֹומרין ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
אֹותן הברכה גם מקרא המשך הּסדר את על מּלה מּלה ְִִֵֵֶַַַָָָ

.(שם)לעילמרנּוׁשא  ְֶַָ
.Ëסדרּכיצד ּבהוא ּכהנים הּכהנים ה בית ּברּכת מקּדׁש? ְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹ

לּדּוכן הברכה,עֹולין בזמן עומדים הכהנים שעליה מדרגה אחר - ִַַַָ
ׁשחר  ׁשל ּתמיד עבֹודת הקרבת ׁשּיׁשלימּו את שיסיימו אחרי - ְֲִִֶֶַַַַָ

שחרית. של תמיד לדוכן ו קרבן שעלו את מגּביהיןאחרי הכהנים ְְִִַ
ראׁשיהם ּגּבי על למעלה ראשיהם,ידיהם מעל - ְְְֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפׁשּוטֹות ישרות,ואצּבעֹותיהם מ - שאינו ּגדֹולה ּכהןה חּוץ ְְְְֵֵֵֶֶָֹ
לפי מראשו למעלה ידיו את למעלה מרים ידיו מגּביּה ְְְִֵֶַַַָָָׁשאינֹו

הּציץ  והוא מן לה'', 'קדש המילים עליו שמפותחות זהב של טס - ִִַ
הכהן  אין השם, את עליו שכתוב ומכיון הגדול, הכהן מצח על קשור

ממנו, למעלה ידיו את מגביה השומעים ואחדהגדול מהישראלים ְֶָ
הברכה אֹותםאת הכהנים]מקרא את מּלה[- אומר -מּלה שהוא ְִִֵַָָָ

'יאר', אחריו עונים והכהנים 'יאר', כגון אחת ׁשעֹוׂשין תיבה ְִֶֶֶּכדר
לעילּבּגבּולין כמבואר המקדש, לבית מחוץ עד ,(ה"ג)- ְִַַ

כלׁשּיׁשלימּו את לומר הּפסּוקיםהכהנים ברכת ׁשלׁשת של ְְְִִֶֶַַֹ
העם.כהנים  הברכהואין את ּפסּוק השומעים ּכל אחר עֹונין ְִֵַַָָָָ

המקדש, במקום שלא כהנים ברכת אחרי שעושים כדרך ֶָאּלא 'אמן',
אֹותּה הכהנים]עֹוׂשין ברכת את אחת כ ּבּמקּדׁש[- ּברכה ְְִִַַַָָָָ

המקדש. בבית אמן עונים שלא לפי הכהנים ּוכׁשּיׁשלימּוארוכה, ְְִֶַ
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ו  שלום.:הלכה שים ציבור שליח שיגמור השו"ע עד וכתב

על  אמן לענות הציבור שיסיימו עד להמתין שהמנהג סט"ז) (שם

הוא  שהטעם סכ"ה) (שם הרב בשו"ע וביאר שלום. שים ברכת

הרב  בשו"ע וכתב מהברכה. לחלק חשובה האמן שעניית לפי

הציבור  רוב על שימתינו שדי סק"ס).(שם), (שם ברורה ובמשנה

ואומרים  הברכה, על לכהנים שמודים שהמנהג שמכיון הוסיף,

לקדיש  רבא שמיה יהא אמן עונים אינם זה ידי ועל 'יישר', להם

ראוי  לכן אמנים, משאר מתבטלים וכן ציבור, השליח חזרת שאחר

אמירת  את ציבור השליח שיסיים עד מהדוכן, הכהנים ירדו שלא

לעמוד .הקדיש  צריכים שהכהנים סכ"ה), (שם הרב בשו"ע כתב

סכ"ז) (שם עוד וכתב הדוכן. מן שירדו עד ידברו ולא כפופים,

הקדש, ארון לעבר קצת פניהם יחזירו מההיכל שכשיורדים

מרבו  הנפטר לכהן .כתלמיד שמותר כתב, ס"ה) קכח (סי' בשו"ע

שהטעם  כתב, ס"ו) (שם הרב ובשו"ע שוקיים. בבתי כפיו לישא

שהוא  עליו שיאמרו אשי רב של טעמו בזה שייך שלא משום הוא

כל  גנאי זה אין הנעל, רצועת תפסק אם אפילו כי לכהונה, פסול

לקושרה  כדי מהדוכן לרדת יבוא ולא כתב .כך, (שם) והרמ"א

אף  מקומות בקצת להקל ונהגו מעור שוקיים בבתי מחמירין שיש

לפי  האוסרים, שטעם (שם) הרב בשו"ע וכתב עור. של כשהם

רצועות  כלל בהם אין אם אף כן ואם וסנדל, מנעל בכלל שהם

בגזירתם  חכמים חילקו שלא משום יחפים..אסור, עומדים אלא
לכהנים  שאין האחרונים בשם הביא יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

של  בפוזמקאות יעמדו אלא גנאי, דרך שהוא מפני יחפים, לעמוד

[גרביים]. בגד

ז  (שם :הלכה ברורה ובמשנה סל"ו ) (שם הרב בשו"ע כתבו

יבואו  שלא כדי הכהנים בפני להסתכל אלא אסרו שלא פט), ס"ק

להיסח  מביאה שאינה מותרת מהירה הבטה אבל דעתם, להסיח

זכר  כלל בהם להביט שלא להיזהר נכון מקום, ומכל הדעת.

בכהני  כלל מביטים היו שלא שרתה למקדש שהשכינה מכיון ם,

ידיהם  בידי .על הכהנים יביטו שלא כתב, סכ"ג) (שם הרמ"א

יסיחו  שלא כדי הוא שהטעם כתב (סל"ו) הרב ובשו"ע עצמם,

הברכה  מכוונת דעתם שלא .הכהנים שכדי (שם), הרמ"א כתב

פניהם, על טליתם את הכהנים משלשלים בידיהם הכהנים יביטו

שהכהנים  נוספת דעה והביא לטלית, מחוץ ידיהם את ומשאירים

בטלית  וידיהם פניהם את אודות .מכסים כתב (שם) הרב ובשו"ע

הכהן  טלית תהיה שלא כדי נכון מנהג שהוא הראשונה הדעה

העם  יביטו שלא וכדי הברכה, את השומע לעם ידיו בין חוצצת

הלכה  בשערי [וראה בטליתם פניהם את העם מכסים הכהנים בידי

ללכת  שיש אחר, דין ואודות כך אודות שכתב עו) (אות ומנהג

הכהנים]. אצל במסורת המקובל הקבוע המנהג אחר

ח  מהכהנים :הלכה אחד שאם כתב סט"ו) (שם הרב בשו"ע

'כהנים'. להם מקריא לא ציבור השליח קטן
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הברכה, כל העםאת הברכהּכל את לשמוע שם עֹונין שעמדו ִָָָ
העֹולם, ועד  העֹולם מן יׂשראל  אלהי ה' עונים ּברּו ואינם ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
המקדש] בבית אמן עונים שאין [לפי .אמן

.È הּׁשםהכהניםואֹומרין שלוש את כהנים בברכת המוזכר ה' של ְְִֵֶַ
בתורה,ּככתבֹופעמים כתוב שהוא כפי הּנהגה - ּדבר והּוא ְְֱִֶֶַָָָ

הא  ואו הא אלו,מּיּוד אותיות ארבע ידי על השם את שהוגים - ִֵֵָ
מקֹום ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא שכשאומרים -וזה ְְְֵֶַַָָָָָֹ

זה, לשם היא הכוונה המפורש' 'שם בירושלים,ּובּמדינהחכמים - ְִַָ
המקדש, בבית מלבד ישראל בארץ מקום אֹותֹוובכל ְִאֹומרין

אותו,ּבכּנּויֹו שקוראים האופן כפי ה' שם את אומרים הכהנים - ְִ
דאל אלף אותו והּוא הוגים לא שהכהנים והטעם אדנות, שם - ְֶָָ

לפי  ככתבו, מזּכיריןבמדינה ּככתבֹוכללׁשאין הּׁשם בכל את ְְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבמקום ּבלבד ה בית אּלא הּצּדיקמקּדׁש ׁשמעֹון ּומּׁשּמת .- ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

הגונים, שאינם כהנים והתרבו וחסיד גדול כהן ְָּפסקּושהיה
מּלבר כהניםהּכהנים ּבהזכרת ּבברכת אפּלּו המפרׁש בית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹ

אֹותֹוה  ילמד ׁשּלא ּכדי המפורש]מקּדׁש, השם ׁשאינֹו[את מי ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ָהגּון.

היּו מלּמדיןה ולא הראׁשֹונים ה חכמים ה ׁשםאת זה המפורש ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹ
אּלא ההגּונים ּובניהם ל פעםלתלמידיהן ׁשבע משך אחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

זה ּכל ללמדו,ׁשנים. אף המפורש שם מלהזכיר כך כל שממעיטים ִֶָָ
לתת לׁשמֹוכדי הואּגדּלה ברוך הקדוש והּנֹורא.של הּנכּבד ְְְְִִַַָָָֻ

.‡Èמקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת המקדש אין בבית בין - ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹ
במדינה ׁשּנאמרובין הּקדׁש, ּבלׁשֹון כג)אּלא ו, ּכה '(במדבר ְֱִֶֶֶֶַַָֹֹ

מּמׁשה  ׁשמּועה ׁשֹומעי למדּו ּכ יׂשראל'. ּבני את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹתברכּו
שונים רּבנּו דינים לתלמידיהם], והם לתלמידיו לימד רבינו [-שמשה ֵַ

[א] שישה: והם תברכו', 'כה מהפסוק הנלמדים כהנים ברכת בהלכות

בפסוק תברכּו'שהכוונה הכהנים'ּכה שיברכו [ב]ּבעמידה.היא, ְְֲִַָָֹ
תברכּו'' שיברכוּכה היא, ּכּפיםהכוונה בהגבהת ּבנׂשיאּות - ְְְִִִַַָֹ

לעיל כמבואר ט)הידיים [ג](ה"ג, תברכּו'. היא,'ּכה הכוונה ְְָֹ
הברכה את הּקדׁש.שיאמרו תברכּו',[ד]ּבלׁשֹון באופן 'ּכה ְְְִֶַָֹֹ

הברכהּפניםשה  את השומע העם הכהנים.ּפנים ה ּכנגדשל של ְִִֶֶָָ
תברכּו',[ה] הברכה'ּכה את רםשיאמרו שמדבר ּבקֹול כאדם ְְְָָֹ

[ו] כולם. שישמעו כדי רם בקול לדבר שצריך תברכּו',ברבים ְְָֹ'ּכה
יאמרוהו ה' שם את בברכתם והּואשכשאומרים המפרׁש, -ּבּׁשם ְְֵַַָֹ

כ  רק הוא המפורש בשם לברך שצריך זה ברכת ׁשּיהיהודין - ְִֶֶ
ׁשאמרנּוה בית ּבהכהנים ּכמֹו .(ה"י)לעילמקּדׁש ְְְְִֶַָָ

.·Èמקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ובין אין המקדש בבית בין - ְֲִִֵַַָָָֹ
המקדש, בבית הּפסּוקין דעו להֹוסיףשלא ׁשלׁשת על ּברכה ְְְְִִֶַַָָֹ

כפים. נשיאת של בפרשה בתורה הכהנים ּכגֹוןהכתובים יוסיפו שלא ְ
בפסוק יא)לברך א, עליכם (דברים יסף אבֹותכם אלהי ֱֲֲֵֵֵֵֶֶֹֹ'ה'

וכּו' לכם'ּככם ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר ּפעמים ּבֹואלף וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
להוסיף  רשאים ואינם זה, לפסוק הדומים וברכות פסוקים עוד וכן -

הברכות רםעל ּבקֹול רם,לא בקול הברכות תוספת את שיאמרו - ְָֹ
לפיּבלחׁש,כשיאמרו ולא הדבר ד,בתורהׁשּנאמרוטעם (דברים ְְֱֶֶַַַֹ
וכּו'ב) הּדבר על תספּו ומפסוק 'לא אתכם', מצּוה אנכי אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ה'. במצוות להוסיף שאסור נלמד ּכהן [בזמן]ּבׁשעהזה ׁשּכל ְֵֶָָָֹ
לּדּוכן, לעלֹותאזיעֹולה רגליו עֹוקר אֹומר לדוכןּכׁשהּוא ְְֲֵֵֶֶַַַָָ

הּזאת  הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ'יהי
ּבּה יהי ואל ׁשלמה ּברכה יׂשראל עּמ את לבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּצּויתנּו

עֹולם', ועד מעּתה ועֹון כשפניו מכׁשֹול לדוכן עולה מכן ולאחר ְְְִֵַַָָָ
קודש, הארון ּפניוכלפי ׁשּיחזיר כדי וקדם פניו את שיסובב - ְֲִֶֶַָָֹ
העם את כהנים,לבר הוא מברברכת וכך המצוה, על ברכה ְְֵֵֶָָָָ
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יא  וכו'.:הלכה בעמידה תברכו סכ"ג)כה (שם הרב בשו"ע

את  מעכבים אלו שדינים כתבו, סק"נ) (שם ברורה ובמשנה

ידי  יצא לא אלו מהדברים אחד שחיסר שכהן כלומר, הברכה.

'רצה' החזן שיתחיל לפני הכנסת מבית לצאת וצריך .חובתו,

אל  הקהל פני שיהיו שצריך שהדין (שם), הרב בשו"ע כתב אמנם

שכל  כנסת בבית גם שהרי מעכב, אינו הכהנים פני מול

נושאים  פניהם מול אל שיעמוד מי ואין כהנים, המתפללים

כפיהם  צריכים .הכהנים הכהנים שרק כתב (שם) הרב השו"ע

לישב. יכולים הברכה את השומעים העם אבל בעמידה, לברך

העם  שגם הוא שהמנהג כתב נא) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

הברכה  זמן כל עומדים הברכה את ברורה .השומעים במשנה

לעמוד  יכול ואינו חלוש שהוא שכהן מהאחרונים הביא (שם)

כפיו  ישא לא תמיכה, ידי על ס"ק .אלא (שם ברורה במשנה כתב

בכובע  יקשרם כן אם אלא ידיו את להגביה יכול שאינו שכהן נב)

להגביה  שיכול שכהן והוסיף, כפיו. ישא לא וכדומה, שבראשו

את  ויניח 'יברכך' לאמירת להגביה יכול מועטת, לשעה ידו את

התיבה  באמירת יגביה ושוב לתיבה, תיבה בין שמנגנים בזמן ידיו

לקול הבאה. היא הכוונה רם שקול כתב, (שם) הרב בשו"ע

א  מדי נמוך ולא מדי, גבוה לא שבקולות, בינוני.המעולה קול לא

הם  שרבים שבאופן כתב נג) ס"ק (שם ברורה  במשנה אמנם

יוכל  הציבור שכל כדי מאוד גבוה קול שיהיה צריך המתפללים

הברכה. את לשמוע

יב  כפיו :הלכה שנשא שכהן סכ"ח), קכח (סי' השו"ע וכתב

לברכת  הגיעו שלא ציבור ומצא אחר הכנסת לבית הלך כך ואחר

נוספת  פעם כפיו לישא יכול (שם .כהנים, ברורה במשנה כתב

תגרע' 'בל משום עובר מהברכות הגורע שכהן ק"ה), .ס"ק

רצון. יהי אומר לעלות רגליו עוקר השו"ע כשהוא כתב וכן

את  אומרים לדוכן לעלות עוקרים שהכהנים שבזמן ס"ט) (שם

לט, (סוטה דעת את הביא (שם) הרמ"א אמנם רצון'. 'יהי תפילת

ארון  לפני שיעמדו עד זו תפילה יאמרו לא שהכהנים וכי) ד"ה א

המנהג  הוא שכן סק"ל) (שם ברורה המשנה וכתב .הקודש,

שיאמרו  אחרי רק זו תפילה שיאמרו כתב, סי"ד) (שם הרב בשו"ע

ציבור  השליח עם דרבנן' את .'מודים לברך פניו שיחזיר וקודם
וכו'. אתה ברוך מברך שהכהנים העם כתב סי"א) (שם והשו"ע

וכן  הציבור, פני למול פניהם את שסובבו אחרי זו ברכה מברכים

שיש  (שם) הרב בשו"ע וכתב סי"ז). (שם הרב בשו"ע כתב

הברכה  ובאמצע הקודש, ארון כלפי כשפניהם לברך שמתחילים

ב' חובת ידי יוצאים ובכך הציבור, פני למול פניהם את מסובבים

הסברות.
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קּדׁשנּומברך, אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבאהבה'. יׂשראל עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו

ּכ הואואחר הברכה, את גומר כשהוא לּצּבּור אתמחזיר- ּפניו ְֲִִַַַַָָָ
לברכם כהנים ּומתחיל ּוכׁשּמחזירבברכת הּצּבּור את. מן ּפניו  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

הקודש ארון ׁשהׁשליםלעבר הברכה,אחר הכהן אֹומראת ְִִֵֶַַ
עלינּו' ּׁשּגזרּתה מה העם,עׂשינּו את מה לברך עּמנּו עׂשה ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ברכותינו,ּׁשהבטחּתנּו עם מן שתסכים קדׁש מּמעֹון 'הׁשקיפה ְְְְְְִִִִֶַַָָָ
יׂשראל' את עּמ את ּובר טו)הּׁשמים כו, .(דברים ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‚Èל אתהּכהנים[כשמסובבים]ּכׁשּמחזירין עבר ּפניהם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹ
כהנים לברכםכדיצּבּורה  ו בברכת את ּכׁשּמחזיריןכן , הכהנים ְְְְֲִִִֶַָָ

ׁשּמברכי  אחר הּצּבּור מן ּדרּפניהם אּלא יחזירּו לא ן, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
שלהם,ימין ימין מצד אלא להסתובב יתחילו לא מקֹום- -ּבכל ְִָָָ

הקודש  ארון שאם [כלומר, המקומות בשאר ובין המקדש בבית בין

העם  כלפי מסתובבים כשהם הקודש, ארון כלפי ופניהם במזרח

מערב. לצד כן ואחרי מימינם, שהוא דרום לצד תחילה יסתובבו

כן  ואחרי מימינם, שהוא צפון לצד תחילה יסתובבו הברכה, ולאחר

מזרח]. ּפֹונֹות ב וכןלצד פניות]ּכל לא [- ּפֹונה אדם ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶָָָֹ
ימין. ּדר אּלא ְִִֶֶֶָָיהיּו

.„Èּכהניםה בית ּב ּברּכת מברכין אחת רק מקּדׁש ּפעם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹ
אחר קרבןּבּיֹום, ּבאיםהקרבת ׁשחר ׁשל הכהנים ּתמיד ִִֶַַַַַָָ

מעלֹות  על מדרגות]ועֹומדים ּומברכין שלפני[- האּולם, ְְְְֲִִַַָָָ
ׁשאמרנּו ּבּמדינה(ה"ט)לעילּכדר אבל ובכל -. בירושלים, ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

המקדש, בבית מלבד אֹותּהמקום הכהנים]מברכין ברכת את -] ְְִָָ
ּתפּלה ּכל מ שביום,אחר תפילת חּוץ ׁשאמרנּואחר ּכמֹו מנחה ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

מקֹום.(ה"א)לעיל המקומות,ּובכל בשאר ובין המקדש בבית בין - ְָָ
אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה ומקריא מׁשּתּדלין 'כהנים' להם הקורא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָ

דווקא  במילה מילה כהנים ברכת פסוקי כל את ולא יׂשראללהם ְִֵָ
לפי כג)ׁשּנאמרכהן, ו, ׁשאין '(במדבר מּכלל להם', אמֹור ְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

מהן  שהאומר הּמקרא משמע להם, אמור שכתוב ממה כלומר, - ְֵֵֶַַ
ישראל  אלא מהם .אינו

טו  ¤¤ּפרק
מֹונעין ‡. ּדברים ּכּפיםאתׁשּׁשה בו נׂשיאּות שיש שכהן - ְְְִִִִִַַָָ

הם: ואלו כפיו, את נושא אינו אלו [ב],הּלׁשֹון [א]דברים ַָ
וטמאת [ו],והּיין [ה],והּׁשנים [ד],והעברה [ג],והּמּומין  ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֻ

להלןהּידים. יתבארו אלו דברים אֿה)וכל שהיא הּלׁשֹון.(הלכות ִַַַָָ
כפיו, את לישא מהכהן פוסלת,ּכיצדמונעת היא אופנים באלו - ֵַ

אנשיםהעּלגין, מֹוציאיןשהם הוגים]ׁשאין האֹותּיֹות [- את ְִִִִִֵֶֶָָ
נכונה,ּכתקנןבשפתותיהם בהגיה עינין - לאלפין ׁשּקֹורין ּכגֹון ְְְְְִִִִֶַַָָ

ע', האות את להגות צריך בה בצורה א' האות את שהוגים כן ו - ְ
אלפין א',לעינין האות של ההגיה בצורת ע' האות את שהוגים ְְִִַַָ

שקורים אֹו סּבלתאנשים [עם לּׁשּבלת ש' האות את שהוגים - ִִֶֶַֹֹ
ימין] בצד ס',נקודה האות של ההגיה כל ו בצורת ּבהן כן ּכּיֹוצא ְֵֶַָ

ה' האות את הוגים הם ח' האות שבמקום וכגון אלו - כל ֵאין ,
ּכּפיהם  את לׁשֹוןנֹוׂשאין וכבדי ּפה ּכבדי וכ המדברים . - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

לשון חיתוך וללא נּכריןבכבדות ּדבריהם מובניםׁשאין לּכל,- ְִִִֵֵֶֶַָֹ
הם ּכּפיהם.גם את נֹוׂשאין ְִֵֵֶֶַאין

כפיו הּמּומין·. את לישא הכהן את אלו ּכיצדשמונעים הם - ִֵַַ
הפוסלים, ׁשּיׁשהמומים אֹולוּכהן ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ְְִֵֵֶָָָָֹ

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון כפופות ּברגליו, עקּוׁשֹות - אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
לצדיהן עקומות ּבהקנּיֹות- ידיו ׁשהיּו בנקודות אֹו מנומרות - ֲִֶַָָָָ

ּכּפיו לבנות את יּׂשא ׁשהעםוהטעם ,לא הברכה לפי את השומע ְִִֶֶַָָָָֹ
ּבֹו מהברכה.מסּתּכלין דעתם את הם מסיחים כן ידי מי ועל ְְִִִַ

מדּבר ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו שרוקו ׁשהיה כהן - ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
דיבורו, בעת זקנו על שהואוכןנוזל ּבאחת [עיוור]סּומאכהן ְְֵַַָ

זהמעיניו, שכהן הוא ּכּפיו,הדין את יּׂשא אלו לא דברים שגם ִֵֵֶַָָָֹ

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

dkld ipipt

יד  שהשליח :הלכה טוב שיותר סכ"ב) (שם הרב בשו"ע כתב

(סל"ד) בהמשך כתב זה ולפי הברכות, את לכהנים יקריא ציבור
בביאור  אמנם ישראל. ציבור השליח שיהיה צריך שלכתחילה

צורך  שאין שייתכן כתב, משתדלין) ד"ה סכ"ב קכח (סי' הלכה

הכהנים  את המקריא לגבי ורק כהן, הש"ץ יהיה שלא להשתדל
שאינו  אחר אדם יהיה שהוא ואפשר ישראל, שיהיה משתדלים

ציבור  בשו"ע .שליח וכתב ישראל. אותן המקרא שיהיה משתדלין

ויקרא  כהנים ויקרא אצלו ישראל יעמוד כהן וכשהחזן סכ"ב) (שם

סל"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב ושותק. עומד והחזן אותם
יש  להקרות, שיכול ישראל שם ואין כהן ציבור שכשהשליח

שהשליח  אומרים ויש כלל, הקראה בלא הכהנים שיברכו אומרים

לכתחילה  אלא מלהקרות הכהן את מנעו שלא להם, יקרא ציבור
האחרונה. כדעה והכריע שאפשר, במקום

א  עינין.:הלכה לאלפין שקורין (סי'כגון הרב בשו"ע וכתבו
בני  שרוב שבזמננו ק"כ), ס"ק (שם ברורה ובמשנה סמ"ח) קכח

א', האות להברת ע' האות הברת בין להבחין יודעים אינם עמנו

עינין. לאלפין קורא שהוא אף כפיו את לישא לכהן מותר

ב  מנת :הלכה על בעיר שבא שכל כתב ס"ל) קכח (סי' השו"ע

וכבר  שנה, חצי למשך סופר או מלמד בה להיות או בה לגור
בעירו  לדש חשוב הוא יום, שלושים בה בא .שהה הוא אם אמנם

בעירו. לדש חשוב זה אין יום שלושים למשך באקראי לעיר

הוא  מספיק זה שאין שהטעם קיב), (ס''ק ברורה המשנה וביאר
מורגלים  ואינם אתו להתעסק רגילים אינם העיר שאנשי משום

שהכהנים .במומו  המקום מנהג שאם כתב סל"א) (שם השו"ע

בעלי  גם כפיהם את לישא מותרים בטלית, פניהם את מכסים

שהכהנים  מה מועיל לא שבידיו שלמומים הרמ"א וכתב מומים.
שיש  לכהן מותר ידיהם את גם מכסים אם ורק פניהם, את מכסים

כפיו. את לישא בידיו מום כתב,לו קטו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

שיש  יידעו אם כי בטלית, פניהם את מכסים העם אם מועיל שלא
בו  להסתכל יבואו מום מנהג .לכהן שאם קיד) (ס''ק כתב עוד

פניו, את לכסות לכהן יועיל לא פניהם, את מכסים שאינם הכהנים

יסתכלו  מקום מכל שהרי פניהם, את יכסו הכהנים כל אם גם

פניהם. את וכיסו מנהגם את ששינו על הקהל

ג  כפיו.:הלכה את ישא לא תשובה שעשה והרמ"א ואע "פ



קסי mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הברכה, כל העםאת הברכהּכל את לשמוע שם עֹונין שעמדו ִָָָ
העֹולם, ועד  העֹולם מן יׂשראל  אלהי ה' עונים ּברּו ואינם ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
המקדש] בבית אמן עונים שאין [לפי .אמן

.È הּׁשםהכהניםואֹומרין שלוש את כהנים בברכת המוזכר ה' של ְְִֵֶַ
בתורה,ּככתבֹופעמים כתוב שהוא כפי הּנהגה - ּדבר והּוא ְְֱִֶֶַָָָ

הא  ואו הא אלו,מּיּוד אותיות ארבע ידי על השם את שהוגים - ִֵֵָ
מקֹום ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא שכשאומרים -וזה ְְְֵֶַַָָָָָֹ

זה, לשם היא הכוונה המפורש' 'שם בירושלים,ּובּמדינהחכמים - ְִַָ
המקדש, בבית מלבד ישראל בארץ מקום אֹותֹוובכל ְִאֹומרין

אותו,ּבכּנּויֹו שקוראים האופן כפי ה' שם את אומרים הכהנים - ְִ
דאל אלף אותו והּוא הוגים לא שהכהנים והטעם אדנות, שם - ְֶָָ

לפי  ככתבו, מזּכיריןבמדינה ּככתבֹוכללׁשאין הּׁשם בכל את ְְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבמקום ּבלבד ה בית אּלא הּצּדיקמקּדׁש ׁשמעֹון ּומּׁשּמת .- ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

הגונים, שאינם כהנים והתרבו וחסיד גדול כהן ְָּפסקּושהיה
מּלבר כהניםהּכהנים ּבהזכרת ּבברכת אפּלּו המפרׁש בית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹ

אֹותֹוה  ילמד ׁשּלא ּכדי המפורש]מקּדׁש, השם ׁשאינֹו[את מי ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ָהגּון.

היּו מלּמדיןה ולא הראׁשֹונים ה חכמים ה ׁשםאת זה המפורש ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹ
אּלא ההגּונים ּובניהם ל פעםלתלמידיהן ׁשבע משך אחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

זה ּכל ללמדו,ׁשנים. אף המפורש שם מלהזכיר כך כל שממעיטים ִֶָָ
לתת לׁשמֹוכדי הואּגדּלה ברוך הקדוש והּנֹורא.של הּנכּבד ְְְְִִַַָָָֻ

.‡Èמקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת המקדש אין בבית בין - ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָֹ
במדינה ׁשּנאמרובין הּקדׁש, ּבלׁשֹון כג)אּלא ו, ּכה '(במדבר ְֱִֶֶֶֶַַָֹֹ

מּמׁשה  ׁשמּועה ׁשֹומעי למדּו ּכ יׂשראל'. ּבני את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹתברכּו
שונים רּבנּו דינים לתלמידיהם], והם לתלמידיו לימד רבינו [-שמשה ֵַ

[א] שישה: והם תברכו', 'כה מהפסוק הנלמדים כהנים ברכת בהלכות

בפסוק תברכּו'שהכוונה הכהנים'ּכה שיברכו [ב]ּבעמידה.היא, ְְֲִַָָֹ
תברכּו'' שיברכוּכה היא, ּכּפיםהכוונה בהגבהת ּבנׂשיאּות - ְְְִִִַַָֹ

לעיל כמבואר ט)הידיים [ג](ה"ג, תברכּו'. היא,'ּכה הכוונה ְְָֹ
הברכה את הּקדׁש.שיאמרו תברכּו',[ד]ּבלׁשֹון באופן 'ּכה ְְְִֶַָֹֹ

הברכהּפניםשה  את השומע העם הכהנים.ּפנים ה ּכנגדשל של ְִִֶֶָָ
תברכּו',[ה] הברכה'ּכה את רםשיאמרו שמדבר ּבקֹול כאדם ְְְָָֹ

[ו] כולם. שישמעו כדי רם בקול לדבר שצריך תברכּו',ברבים ְְָֹ'ּכה
יאמרוהו ה' שם את בברכתם והּואשכשאומרים המפרׁש, -ּבּׁשם ְְֵַַָֹ

כ  רק הוא המפורש בשם לברך שצריך זה ברכת ׁשּיהיהודין - ְִֶֶ
ׁשאמרנּוה בית ּבהכהנים ּכמֹו .(ה"י)לעילמקּדׁש ְְְְִֶַָָ

.·Èמקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ובין אין המקדש בבית בין - ְֲִִֵַַָָָֹ
המקדש, בבית הּפסּוקין דעו להֹוסיףשלא ׁשלׁשת על ּברכה ְְְְִִֶַַָָֹ

כפים. נשיאת של בפרשה בתורה הכהנים ּכגֹוןהכתובים יוסיפו שלא ְ
בפסוק יא)לברך א, עליכם (דברים יסף אבֹותכם אלהי ֱֲֲֵֵֵֵֶֶֹֹ'ה'

וכּו' לכם'ּככם ּדּבר ּכאׁשר אתכם ויבר ּפעמים ּבֹואלף וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
להוסיף  רשאים ואינם זה, לפסוק הדומים וברכות פסוקים עוד וכן -

הברכות רםעל ּבקֹול רם,לא בקול הברכות תוספת את שיאמרו - ְָֹ
לפיּבלחׁש,כשיאמרו ולא הדבר ד,בתורהׁשּנאמרוטעם (דברים ְְֱֶֶַַַֹ
וכּו'ב) הּדבר על תספּו ומפסוק 'לא אתכם', מצּוה אנכי אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ה'. במצוות להוסיף שאסור נלמד ּכהן [בזמן]ּבׁשעהזה ׁשּכל ְֵֶָָָֹ
לּדּוכן, לעלֹותאזיעֹולה רגליו עֹוקר אֹומר לדוכןּכׁשהּוא ְְֲֵֵֶֶַַַָָ

הּזאת  הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ'יהי
ּבּה יהי ואל ׁשלמה ּברכה יׂשראל עּמ את לבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּצּויתנּו

עֹולם', ועד מעּתה ועֹון כשפניו מכׁשֹול לדוכן עולה מכן ולאחר ְְְִֵַַָָָ
קודש, הארון ּפניוכלפי ׁשּיחזיר כדי וקדם פניו את שיסובב - ְֲִֶֶַָָֹ
העם את כהנים,לבר הוא מברברכת וכך המצוה, על ברכה ְְֵֵֶָָָָ
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יא  וכו'.:הלכה בעמידה תברכו סכ"ג)כה (שם הרב בשו"ע

את  מעכבים אלו שדינים כתבו, סק"נ) (שם ברורה ובמשנה

ידי  יצא לא אלו מהדברים אחד שחיסר שכהן כלומר, הברכה.

'רצה' החזן שיתחיל לפני הכנסת מבית לצאת וצריך .חובתו,

אל  הקהל פני שיהיו שצריך שהדין (שם), הרב בשו"ע כתב אמנם

שכל  כנסת בבית גם שהרי מעכב, אינו הכהנים פני מול

נושאים  פניהם מול אל שיעמוד מי ואין כהנים, המתפללים

כפיהם  צריכים .הכהנים הכהנים שרק כתב (שם) הרב השו"ע

לישב. יכולים הברכה את השומעים העם אבל בעמידה, לברך

העם  שגם הוא שהמנהג כתב נא) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם

הברכה  זמן כל עומדים הברכה את ברורה .השומעים במשנה

לעמוד  יכול ואינו חלוש שהוא שכהן מהאחרונים הביא (שם)

כפיו  ישא לא תמיכה, ידי על ס"ק .אלא (שם ברורה במשנה כתב

בכובע  יקשרם כן אם אלא ידיו את להגביה יכול שאינו שכהן נב)

להגביה  שיכול שכהן והוסיף, כפיו. ישא לא וכדומה, שבראשו

את  ויניח 'יברכך' לאמירת להגביה יכול מועטת, לשעה ידו את

התיבה  באמירת יגביה ושוב לתיבה, תיבה בין שמנגנים בזמן ידיו

לקול הבאה. היא הכוונה רם שקול כתב, (שם) הרב בשו"ע

א  מדי נמוך ולא מדי, גבוה לא שבקולות, בינוני.המעולה קול לא

הם  שרבים שבאופן כתב נג) ס"ק (שם ברורה  במשנה אמנם

יוכל  הציבור שכל כדי מאוד גבוה קול שיהיה צריך המתפללים

הברכה. את לשמוע

יב  כפיו :הלכה שנשא שכהן סכ"ח), קכח (סי' השו"ע וכתב

לברכת  הגיעו שלא ציבור ומצא אחר הכנסת לבית הלך כך ואחר

נוספת  פעם כפיו לישא יכול (שם .כהנים, ברורה במשנה כתב

תגרע' 'בל משום עובר מהברכות הגורע שכהן ק"ה), .ס"ק

רצון. יהי אומר לעלות רגליו עוקר השו"ע כשהוא כתב וכן

את  אומרים לדוכן לעלות עוקרים שהכהנים שבזמן ס"ט) (שם

לט, (סוטה דעת את הביא (שם) הרמ"א אמנם רצון'. 'יהי תפילת

ארון  לפני שיעמדו עד זו תפילה יאמרו לא שהכהנים וכי) ד"ה א

המנהג  הוא שכן סק"ל) (שם ברורה המשנה וכתב .הקודש,

שיאמרו  אחרי רק זו תפילה שיאמרו כתב, סי"ד) (שם הרב בשו"ע

ציבור  השליח עם דרבנן' את .'מודים לברך פניו שיחזיר וקודם
וכו'. אתה ברוך מברך שהכהנים העם כתב סי"א) (שם והשו"ע

וכן  הציבור, פני למול פניהם את שסובבו אחרי זו ברכה מברכים

שיש  (שם) הרב בשו"ע וכתב סי"ז). (שם הרב בשו"ע כתב

הברכה  ובאמצע הקודש, ארון כלפי כשפניהם לברך שמתחילים

ב' חובת ידי יוצאים ובכך הציבור, פני למול פניהם את מסובבים

הסברות.

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

קּדׁשנּומברך, אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבאהבה'. יׂשראל עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו

ּכ הואואחר הברכה, את גומר כשהוא לּצּבּור אתמחזיר- ּפניו ְֲִִַַַַָָָ
לברכם כהנים ּומתחיל ּוכׁשּמחזירבברכת הּצּבּור את. מן ּפניו  ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

הקודש ארון ׁשהׁשליםלעבר הברכה,אחר הכהן אֹומראת ְִִֵֶַַ
עלינּו' ּׁשּגזרּתה מה העם,עׂשינּו את מה לברך עּמנּו עׂשה ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ברכותינו,ּׁשהבטחּתנּו עם מן שתסכים קדׁש מּמעֹון 'הׁשקיפה ְְְְְְִִִִֶַַָָָ
יׂשראל' את עּמ את ּובר טו)הּׁשמים כו, .(דברים ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‚Èל אתהּכהנים[כשמסובבים]ּכׁשּמחזירין עבר ּפניהם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַֹ
כהנים לברכםכדיצּבּורה  ו בברכת את ּכׁשּמחזיריןכן , הכהנים ְְְְֲִִִֶַָָ

ׁשּמברכי  אחר הּצּבּור מן ּדרּפניהם אּלא יחזירּו לא ן, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
שלהם,ימין ימין מצד אלא להסתובב יתחילו לא מקֹום- -ּבכל ְִָָָ

הקודש  ארון שאם [כלומר, המקומות בשאר ובין המקדש בבית בין

העם  כלפי מסתובבים כשהם הקודש, ארון כלפי ופניהם במזרח

מערב. לצד כן ואחרי מימינם, שהוא דרום לצד תחילה יסתובבו

כן  ואחרי מימינם, שהוא צפון לצד תחילה יסתובבו הברכה, ולאחר

מזרח]. ּפֹונֹות ב וכןלצד פניות]ּכל לא [- ּפֹונה אדם ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶָָָֹ
ימין. ּדר אּלא ְִִֶֶֶָָיהיּו

.„Èּכהניםה בית ּב ּברּכת מברכין אחת רק מקּדׁש ּפעם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹ
אחר קרבןּבּיֹום, ּבאיםהקרבת ׁשחר ׁשל הכהנים ּתמיד ִִֶַַַַַָָ

מעלֹות  על מדרגות]ועֹומדים ּומברכין שלפני[- האּולם, ְְְְֲִִַַָָָ
ׁשאמרנּו ּבּמדינה(ה"ט)לעילּכדר אבל ובכל -. בירושלים, ְְְֲִֶֶֶַַָָָ

המקדש, בבית מלבד אֹותּהמקום הכהנים]מברכין ברכת את -] ְְִָָ
ּתפּלה ּכל מ שביום,אחר תפילת חּוץ ׁשאמרנּואחר ּכמֹו מנחה ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

מקֹום.(ה"א)לעיל המקומות,ּובכל בשאר ובין המקדש בבית בין - ְָָ
אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה ומקריא מׁשּתּדלין 'כהנים' להם הקורא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָ

דווקא  במילה מילה כהנים ברכת פסוקי כל את ולא יׂשראללהם ְִֵָ
לפי כג)ׁשּנאמרכהן, ו, ׁשאין '(במדבר מּכלל להם', אמֹור ְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

מהן  שהאומר הּמקרא משמע להם, אמור שכתוב ממה כלומר, - ְֵֵֶַַ
ישראל  אלא מהם .אינו

טו  ¤¤ּפרק
מֹונעין ‡. ּדברים ּכּפיםאתׁשּׁשה בו נׂשיאּות שיש שכהן - ְְְִִִִִַַָָ

הם: ואלו כפיו, את נושא אינו אלו [ב],הּלׁשֹון [א]דברים ַָ
וטמאת [ו],והּיין [ה],והּׁשנים [ד],והעברה [ג],והּמּומין  ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֻ

להלןהּידים. יתבארו אלו דברים אֿה)וכל שהיא הּלׁשֹון.(הלכות ִַַַָָ
כפיו, את לישא מהכהן פוסלת,ּכיצדמונעת היא אופנים באלו - ֵַ

אנשיםהעּלגין, מֹוציאיןשהם הוגים]ׁשאין האֹותּיֹות [- את ְִִִִִֵֶֶָָ
נכונה,ּכתקנןבשפתותיהם בהגיה עינין - לאלפין ׁשּקֹורין ּכגֹון ְְְְְִִִִֶַַָָ

ע', האות את להגות צריך בה בצורה א' האות את שהוגים כן ו - ְ
אלפין א',לעינין האות של ההגיה בצורת ע' האות את שהוגים ְְִִַַָ

שקורים אֹו סּבלתאנשים [עם לּׁשּבלת ש' האות את שהוגים - ִִֶֶַֹֹ
ימין] בצד ס',נקודה האות של ההגיה כל ו בצורת ּבהן כן ּכּיֹוצא ְֵֶַָ

ה' האות את הוגים הם ח' האות שבמקום וכגון אלו - כל ֵאין ,
ּכּפיהם  את לׁשֹוןנֹוׂשאין וכבדי ּפה ּכבדי וכ המדברים . - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

לשון חיתוך וללא נּכריןבכבדות ּדבריהם מובניםׁשאין לּכל,- ְִִִֵֵֶֶַָֹ
הם ּכּפיהם.גם את נֹוׂשאין ְִֵֵֶֶַאין

כפיו הּמּומין·. את לישא הכהן את אלו ּכיצדשמונעים הם - ִֵַַ
הפוסלים, ׁשּיׁשהמומים אֹולוּכהן ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ְְִֵֵֶָָָָֹ

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון כפופות ּברגליו, עקּוׁשֹות - אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
לצדיהן עקומות ּבהקנּיֹות- ידיו ׁשהיּו בנקודות אֹו מנומרות - ֲִֶַָָָָ

ּכּפיו לבנות את יּׂשא ׁשהעםוהטעם ,לא הברכה לפי את השומע ְִִֶֶַָָָָֹ
ּבֹו מהברכה.מסּתּכלין דעתם את הם מסיחים כן ידי מי ועל ְְִִִַ

מדּבר ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו שרוקו ׁשהיה כהן - ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
דיבורו, בעת זקנו על שהואוכןנוזל ּבאחת [עיוור]סּומאכהן ְְֵַַָ

זהמעיניו, שכהן הוא ּכּפיו,הדין את יּׂשא אלו לא דברים שגם ִֵֵֶַָָָֹ
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יד  שהשליח :הלכה טוב שיותר סכ"ב) (שם הרב בשו"ע כתב

(סל"ד) בהמשך כתב זה ולפי הברכות, את לכהנים יקריא ציבור
בביאור  אמנם ישראל. ציבור השליח שיהיה צריך שלכתחילה

צורך  שאין שייתכן כתב, משתדלין) ד"ה סכ"ב קכח (סי' הלכה

הכהנים  את המקריא לגבי ורק כהן, הש"ץ יהיה שלא להשתדל
שאינו  אחר אדם יהיה שהוא ואפשר ישראל, שיהיה משתדלים

ציבור  בשו"ע .שליח וכתב ישראל. אותן המקרא שיהיה משתדלין

ויקרא  כהנים ויקרא אצלו ישראל יעמוד כהן וכשהחזן סכ"ב) (שם

סל"ד) (שם הרב בשו"ע וכתב ושותק. עומד והחזן אותם
יש  להקרות, שיכול ישראל שם ואין כהן ציבור שכשהשליח

שהשליח  אומרים ויש כלל, הקראה בלא הכהנים שיברכו אומרים

לכתחילה  אלא מלהקרות הכהן את מנעו שלא להם, יקרא ציבור
האחרונה. כדעה והכריע שאפשר, במקום

א  עינין.:הלכה לאלפין שקורין (סי'כגון הרב בשו"ע וכתבו
בני  שרוב שבזמננו ק"כ), ס"ק (שם ברורה ובמשנה סמ"ח) קכח

א', האות להברת ע' האות הברת בין להבחין יודעים אינם עמנו

עינין. לאלפין קורא שהוא אף כפיו את לישא לכהן מותר

ב  מנת :הלכה על בעיר שבא שכל כתב ס"ל) קכח (סי' השו"ע

וכבר  שנה, חצי למשך סופר או מלמד בה להיות או בה לגור
בעירו  לדש חשוב הוא יום, שלושים בה בא .שהה הוא אם אמנם

בעירו. לדש חשוב זה אין יום שלושים למשך באקראי לעיר

הוא  מספיק זה שאין שהטעם קיב), (ס''ק ברורה המשנה וביאר
מורגלים  ואינם אתו להתעסק רגילים אינם העיר שאנשי משום

שהכהנים .במומו  המקום מנהג שאם כתב סל"א) (שם השו"ע

בעלי  גם כפיהם את לישא מותרים בטלית, פניהם את מכסים

שהכהנים  מה מועיל לא שבידיו שלמומים הרמ"א וכתב מומים.
שיש  לכהן מותר ידיהם את גם מכסים אם ורק פניהם, את מכסים

כפיו. את לישא בידיו מום כתב,לו קטו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

שיש  יידעו אם כי בטלית, פניהם את מכסים העם אם מועיל שלא
בו  להסתכל יבואו מום מנהג .לכהן שאם קיד) (ס''ק כתב עוד

פניו, את לכסות לכהן יועיל לא פניהם, את מכסים שאינם הכהנים

יסתכלו  מקום מכל שהרי פניהם, את יכסו הכהנים כל אם גם

פניהם. את וכיסו מנהגם את ששינו על הקהל

ג  כפיו.:הלכה את ישא לא תשובה שעשה והרמ"א ואע "פ



mipdkקסב zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שהעם  משום הכפיים נשיאת את המונעים המומים בכלל הם

בו. ּדׁשואם מסתכלים רגיל]היה רגילין ,ּבעירֹו[- הּכל והיּו ְְְְִִִִַָָָָֹ
ּבאחת הּסּומא זבמעיניו ּבזה ׁשרירֹו ּבזה היה אֹו זה שכהן - ְְְִֶֶֶַַַָָ

אלו, מומים בראיית מורגלים היו העיר ואנשי בעירו, ָֻמּתר מוכר
כפיו, את לישא ּבֹוהכהן מסּתּכלין העם ׁשאין מאחר לפי ְְְִִִֵֶַָָ

לכך. ּופּואהשהתרגלו אסטיס צבּועֹות ידיו ׁשהיּו מי -וכן ְְְִִִֵֶָָָָ
צבעים מיני ּכּפיושהם את יּׂשא ועל לא בהן, שמסתכלים מכיון - ִֶַָָֹ

מהברכה. דעתם תוסח כך העיר ידי אֹותּה אנׁשי רב ְְִִֵַָָֹואם
ּבכ ופואה,מלאכּתן אסטיס בצבעי עסקם העיר אנשי שרוב - ְְְַָָ

כפיו מּתר את לישא בעירו],לו דש אינו זה כהן אם ׁשאין [גם לפי ְִֵֶָֻ
ּבֹו.מסּתּכלין ְְִִַ

כפיו,העברה‚. את לישא מהכהן מונעת היא ּכיצדשהיא איזו - ֲֵֵַָָ
הפוסלת, אפּלּוהעבירה הּנפׁש, את ׁשהרג הרגּכהן ּבׁשגגה,אם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשעׂשה ּפי על זו,ּתׁשּובההכהןואף עבירה את על יּׂשא לא ְְִִֶֶַַָָָָֹ
משוםּכּפיו. כפיו, את נושא שאינו טו)ׁשּנאמרוהטעם א, (ישעיה ֱֶֶַַָ

ּוכתיב' מלאּו' ּדמים הפסוקידיכם 'ּובפרׂשכם בתחילת ְְְְִִִֵֵֶֶָָָ
וכּו' והרי ּכּפיכם ׁשמע', אינּני תפּלה תרּבּו ּכי ּגם מּכם עיני אעלים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

דמים  ידיכם אם רצויה אינה כפיים, נשיאת שהיא כפיכם' ש'פרשכם

נפש]. רצחתם אם [כלומר, ּבין כן ו מלאו זרה עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְֲֵֵֶַָָָָֹ
לכך,ּבאנסשעבד שאנסוהו ידיעה ּבׁשגגהשעבדּבין- בלא ְְִֵֶָָֹ

זרה, עבודה איסור בזה ׁשעׂשהשעובר ּפי על ּתׁשּובה הכהןאף ְִֶַַָָָ
זו, עבירה ש על הוא ּכּפיו הדין את נֹוׂשא ׁשּנאמר אינֹו לעֹולם, ְֱֵֵֶֶֶַַָָ

ט) כג, ב' 'אך (מלכים המקדש, בבית הכהנים עבודת יעלּובענין ֲַֹלא
וכּו' הּבמֹות הכוונה ּכהני הבמות' ו'כהני ּבירּוׁשלים', ה' מזּבח אל ְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

הכתוב  אומר ועליהם זרה, לעבודה בבמות שהקטירו לכהנים היא

המקדש, בבית עוד ישמשו לא הרי ּוברכהששוב כהנים ברכת - ְָָ
המקדש,ּכעבֹודההיא ח)ׁשּנאמרבבית י, 'לׁשרתֹו(דברים ְְֱֲֶֶַַָָ

ּבׁשמֹו' ולברך ּולבר' המקדש, בית עבודת היא הכוונה ש'לשרתו' ְְִֵָ

ואם  לזה, זה הכתוב הקישם והרי כהנים, לברכת היא הכוונה בשמו'

כמו  המקדש, בבית לשמש זרה עבודה שעבד לכהן שאסור כשם כן

כהנים. ברכת לברך לו אסור זרה כן לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד ּכהן ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוכן
עדיין  אם גם אלוהיהם, את ולעבוד הגויים דת את עצמו על שקיבל -

זרה עבודה עבד ּבֹולא ׁשחזר ּפי על הדין אף משומד, אינו וכבר ִֶַַַָ
ששוב העברֹותהוא ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו את נֹוׂשא מלבד אינֹו ְְֲֵֵֵֶַָָָָ

זרה, ועבודה מֹונעיןרציחה כפיו.אין את מלישא הכהן את ְִֵ
כפיוהּׁשנים„. את לישא הכהן את מונעים באלו ּכיצדשהן - ִֵַַָ

כפיו, את נושא אינו כהן נערשנים נערותו,ּכהן בשנות כהן לא - ֵַַֹֹ
זקנֹו ׁשּיתמּלא עד ּכּפיו את זקנו.יּׂשא צמיחת שתושלם והּיין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
כפיו את לישא הכהן את מונע פוסל,ּכיצדשהוא הוא אופן באיזה - ֵַ

ׁשּׁשתה  שלמי חישיעור יין מים]רביעית תוספת ּבבת [-ללא ְְִִִִֶַַַָָ
ש ,אחת  הוא מעליו הדין יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

היין,- השפעת ממנו הוא,שתסור הדין ׁשהּוקׁשה ומקור ְְִֶָלפי
כהניםּברכה ברכת שהעבודה לעבֹודה- וכשם המקדש, בבית ְֲָָָָ

כפיים  נשיאת כן כמו יין, רביעית ששתה למי אסורה המקדש בבית

יין. רביעית לשותה ּפעמים יין רביעיתהכהןׁשתהאסורה ּבׁשּתי ְְְִִִִֵָָָ
לרביעית, השלים כך ואחר והפסיק, מהרביעית קצת ששתה אֹו-

הרביעית]לתֹוכּההכהןׁשּנתן לתוך מים,[- הוא מעט הדין ְְִֶַַַָָ
כפיו.הכהן ּמּתרש  את ׁשתהלישא מרביעיתהכהןואם יין,יתר ְְִִִֵֵָָָָֻ

ׁשהיה ּפי על מים,מזּוגהייןאף ׁשּׁשתהּועם ּפי על [-את ואף ְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּפעמיםהיין] רביעית ּבכּמה השותה אלו שבאופנים אחת, בבת ולא ְְִַָָ

הדין  מרביעית, יותר ששתה מכיון מקום מכל כפיו, את לישא יכול

ש  יּׂשאהוא מעליוהכהןלא יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו שתסור את - ִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
היין. השפעת רביעיתממנו היא רביעית וכּמה שיעור מהו - ְְִִִַָ

כפיו, את לישא הכהן על אצבעותאצּבעיםלאסור שתי על רוחב ְִֶַַָ
אצּבע אורך וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים רּום על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאצּבעים,

אצבע. עשיריות שבע ועוד אצבעות שתי בגובה האצּבע - ְְֶֶַָוזה
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כדי  כפיו את נושא תשובה שעשה שרוצח פסק סל"ה) קכח (סי'

סל"ה  (שם הלכה ובביאור תשובה. בעלי בפני דלת לנעול שלא

שאפילו  היא, השו"ע שדעת אומרים שיש כתב, עשה) אפילו ד"ה

לא  שהשו''ע אומרים ויש כפיו. את נושא אינו תשובה עשה אם

באריכות  ראה דעות. שתי בזה שיש מודה אלא זה בעניין הכריע

(שם) הלכה שאף .בביאור משמע הרמ''א שמדברי שם כתב עוד

אמנם  תשובתו. לו תועיל במזיד זרה עבודה עבד או רצח אם

כפיו. לישא לו להקל אין במזיד רצח שאם כתבו שאחרים הביא

ירד  לא עלה אם מקום ומכל למעשה, עיון שצריך השו"ע .וסיים

ובמשנה  כפיו, את נושא ומת, תינוק שהמל כתב סל''ו) קכח (סי'

לשם  שהתכוון משום הוא, שהטעם כתב קלב) ס"ק (שם ברורה

רציחתו, על חייבים ואין חודשיו לו כלו שלא שייתכן ועוד מצוה,

מת  הוא ומחמתה כך, אחר התינוק את הרוח בלבלה שמא .ועוד

ל  שנשתמד כהן נושא וכן אינו בו שחזר פי על אף זרה עבודה
לעולם. כפיו לעבודת את שמומר סל"ז) (שם בשו"ע וכתב

את  נושא תשובה עשה שאם אומרים ויש כפיו, ישא לא אלילים

כפיו. את נושא הדעות לכל באונס כן עשה ואם כפיו.

ד  זקנו.:הלכה שיתמלא עד כפיו את ישא לא נער וכתב כהן

זה: בענין דינים חילוקי שלשה שיש סל"ד), קכח (סי' :השו"ע

עצמו  בפני כפיו את נושא אינו שערות, שתי הביא שלא קטן א.

(שו"ע  קטן לברכת כפופים להיות הציבור כבוד זה שאין [משום

כדי  כפיו את לישא יכול אחרים כהנים עם אבל סמ"ט)], הרב

כפיים  לנשיאת לישא .להתחנך יכול שערות, שתי שהביא כהן ב.

בשו"ע  כתב לכך והטעם בקביעות, לא אבל לבדו, אפילו כפיו את

לבדו  שיברכם הציבור כבוד אינו זה שגם משום (שם), הרב

המנהג  אודות עב) אות קכח (סי' תשובות בפסקי [וראה בקביעות

שהגיע .בזה] מכיון התמלא לא אם גם או זקנו, שנתמלא כהן ג.

הרב  (שו''ע עשרים בן כשהוא [היינו להתמלא ראוי שכבר לגיל

קכו) (ס''ק ברורה המשנה וכתב בקביעות. כפיו את נושא שם)]

נקרא  מועט זקן רק לו היה אם אף עשרה שמונה לגיל שמשהגיע

ממש. זקן מילוי צריך לכן וקודם זקנו, ברורה נתמלא המשנה כתב

אחד, ויום שנה עשרה שלש לו שמלאו שכהן קכא), ס"ק (שם

שתי  הביא הוא הסתם שמן תולים כהנים ברכת שלענין הוא הדין

בקביעות. שלא עצמו בפני כפיו את לישא ויכול שערות,

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּכּלּהמודדים -ׁשּמֹוׁשחין הּתֹורה ּבכל תורה ּבֹו שיעורי בכל - ְְִֶַָָָֻ
הּגּודל  'אגודל'.הּוא הנקראת האצבע הּנקרא ה'גודל'ו - הּוא ְְִַַָָ

הּיד התורה ּבהן  .בלשון ֶַָֹ
הּידים‰. כפיו טמאת את לישא הכהן את מונעת ּכיצד,שהיא ְִֵַַַַָֻ
נטלכל ׁשּלא התפילה ידיואתּכהן קודם את בבוקר יּׂשא לא ִֵֶֶַָָָָֹֹֹ

נֹוטל אּלא הּפרק אתּכּפיו, עד ּבמים היד ידיו חיבור מקום ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הזרוע ׁשעם לפני מקּדׁשיןהכהנים ּכדר ורגליהם ידיהם את ְְְִֶֶֶַ

היו לעבֹודהשניגשים המקדש שבבית שכשם המקדש, בבית ֲָָ
את  ליטול הכהנים צריכים כן כמו הפרק, עד ידיהם את מקדשים

הפרק. עד כפיים נשיאת קודם ּכידיהם את ואחר שנוטל אחר - ְַַָ
כהניםמברידיו ב)ׁשּנאמרברכת קלד, ידכם (תהילים 'ׂשאּו ְְְֱֵֵֶֶֶַָ

ּוברכּו לברכת ה'[את]קדׁש ידיכם את שכשתישאו כלומר, - ְֶֶָֹ

הידיים. נטילת ידי על תחילה אותם קדשו  הנולד והחללכהנים, - ְֶָָ
לכהן האסורה ּכּפיו,מביאה את נֹוׂשא ׁשאינֹווהטעםאינֹו לפי ְִֵֵֵֶֶַָ

כהן.ּבכהּונֹו חשוב שאינו - ְִ
.Âהּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ּכהן הכתובים כל ְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

אֿה)לעיל על מהכהניםהּמֹונעין(הלכה אף ּכּפים, נׂשיאּות את ְְִִִֶַַַַַ
ׁש זה ּפי חכםכהן בתורה,אינֹו הבקי ּבמצוֹות – מדקּדק ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

המצוות, את לקיים מקפיד שאינו מרּננין - הּברּיֹות ׁשהיּו ְְְִִֶַַָאֹו
עובד אחריו או דמים שופך שהוא זה כהן על מדברים שאנשים - ֲַָ

זרה, ּבצדקעבודה ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ׁשּלא עם אֹו שעסקיו - ְֶֶֶַַָָָָֹ
אלוהבריות  מדברים אחד בו שיש פי על אף ביושר, היו  ֲֵהרי לא

אֹותֹוהכהןזה מֹונעין ואין  ּכּפיו את או נ ֹוׂשא מעשיו, בגלל ְְִֵֵֶֶַָ
והטעם, עליו. ׁשּזֹוהרינון היאלפי כפיים נשיאת מצוות מצות - ְְִִֶַ

ּכּפיםהחלהעׂשה לנׂשיאת ׁשראּוי וכהן ּכהן ּכל בו על שאין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
לעיל המפורטים הדברים ששת כפיים,(שם)את נשיאת המונעים

רׁשע, לאדם אֹומרין רשעותך,ואין רׁשע עודהֹוסיףבגלל ְְְִִֵֶַָָָָ
הּמצוֹות מן בהן והּמנע מחויב .שאתה ְְִִִַַָ

.Ê ו ּתתמּה ּתֹועילואל ּומה ה ּברּכתלךתאמר, הדיֹוט הכהן ְְְְְִִִֶַַַַַֹ
מיוחדת] מעלה בעל מכיון זה.ה [-שאינו תתמה, שלא ׁשאין והטעם ֵֶֶ

הּברכה ישראלקּבּול ּבאצל אּלא המברכים,ּכהניםה מעלת ּתלּוי ְְֲִִֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּוא, ּברּו כז)ּבהּקדֹוׁש ו, ׁשמי (במדבר את 'וׂשמּו ְְְֱִֶֶֶַַָָָ
אברכם' ואני יׂשראל ּבני זה על מפסוק רק הּכהניםש ולמדים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

ה עֹוׂשים ּברחמיו את הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ
ה  ּכחפצֹו.אתמברהוא יׂשראל ְְְְִֵֵֶָָ

.Áכ עם הברכה את של אחֹוריעומדיםׁשהןהשומעים גבם ֲֵֵֶַ
הּברכה ּבכלל אינן עליהם,הּכהנים, חלה לא הברכה העם ו - ְְְֲִִֵַַַָָָֹ

מּצּדיהן הכהנים,העֹומדין הּברכה של ּבכלל הן אותם הרי כי , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הכהנים. לפני כעומדים נחשבים הצדדים מן אפילו ו שעומדים אם כן ְִ

מחּצה שחוצצתהיתה הכהנים ּובין לפני הּכהנים ּבין ְְֲִִֵֵַָָָֹ
המחיצהאפּלּוו הּמתּברכין, ּברזל,אם ׁשל חֹומה זה היא אין ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

עליהם, לחול מהברכה ּופניהןש מונע הם הֹואיל המתברכים של ְִֵֶ
ּבכלל [-כנגד]למּול הן הרי הּכהנים, .הּברכה ּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹ

.Ëּכּפיםמצוות רקנׂשיאת של ּבעׂשרהמתקיימת מנין כשיש - ְֲִִַַַַָָ
אנשים, חלקוכהניםעשרה להיות הּמנין.יכולים הּכנסת מן ּבית ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ

הםׁשּכּלֹו בו המתפללים כל הוא ּכהנים,- נֹוׂשאין ש הדין ּכּלן ְֲִִֶָֹֻֻ
ּכּפיהן  מברכיןאת הן ּולמי את . השומע ציבור שאין מאחר - ְְְִִֵֵֶֶַָ

ולאחיהםהישראליםלאחיהםהברכה, הישראלים ׁשּבּצפֹון ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָ
אחריהם עֹונה ּומי וברכהׁשּבּדרֹום. ברכה כל אחר ,אמן - ֲִֵֵֶֶֶַַָָ

והּטף  קטנים.הּנׁשים ׁשם- נׁשאר הכנסתואם בבית עׂשרה - ְְְֲִִִַַַַָָָָ
לּדּוכן ׁשעלּו אּלּו על יתר יעלו ּכהנים מהכהנים חלק אם שגם - ֲִֵֵֶַַָָָֹ

ש  הוא הדין כהנים, עשרה עוד שם יישארו עֹונין לדוכן, ֲִָָָהעׂשרה
עשרהוהּׁשאראמן  על היתרים .מברכין - ְְְְִֵַָָָ

.Èמתפלליםצּבּור ּבהןשל היה ביניהן]ׁשּלא אּלא [- ּכהן ִֵֶֶֶָָָָֹֹ
לבּדֹו,ה  צּבּור זה ׁשליח שכהן הוא ּכּפיו הדין את יּׂשא לא ְְִִִֶַַַָָֹ

לתפילתו. לחזור יידע לא הברכה ואחר יתבלבל הבטחתֹושמא ְְִַָָואם
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ה  כפיו.:הלכה את ישא לא ידיו נטל שלא (סי'כהן ובשו"ע

שחרית, ידיהם את הכהנים שנטלו פי על שאף פסק, ס"ו) קכח

(תהילים  שמהפסוק [משום ידיהם את וליטול לחזור הם צריכים

צריכה  שהנטילה משמע ה'' את וברכו קודש ידיכם 'שאו ב) קלד,

יט)] ס"ק (שם ברורה משנה לברכה. בסמוך הפרק .להיות עד
לעבודה. שמקדשין כא)כדרך ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תהיה  שהנטילה שצריך ייתכן זה טעם שלפי האחרונים, בשם

לכל  בהם ויהיה מברייתם, המים ישתנו ושלא גברא, ומכח מכלי

מים  רביעית נטל .הפחות הכהן שאם ס"ז), קכח (סי' השו"ע כתב

ויברך  יחזור לא שחרית, של ידים נטילת על ובירך ידיו את

מחלוקת  הביא ברורה ובמשנה כפיים. לנשיאת ידיו כשנוטל

ב  שנגע או ידיו משמירת דעתו שהסיח באופן מקום האחרונים

לברך. שלא שנהגו והביא ולברך, לחזור צריך האם מטונף,

נטילת  משעת ידיו את ישמור וחרד, ירא כהן כל שלכן והוסיף

ייכנס  שלא כדי המלוכלך, במקום ליגע שלא שחרית של ידיים

ברכה. בספק

ח  הברכה.:הלכה בכלל אינן הכהנים אחורי שהן וכתב עם

לפני  לעמוד יכולים שאינם שאנוסים סכ"ד), קכח (סי' השו"ע

יכולים  ואינם במלאכתם טרודים שהם שבשדות העם [כגון הכהנים

הברכה  בכלל הם הרי בכלל .לבוא], הן הרי מצדיהן והעומדין
מקום הברכה. שמכל כתב, אבל) ד"ה סכ"ד (שם הלכה ובביאור

פניהם  את לצדד צריכים הכהנים מצדי העומדים שהעם נראה

עומדים  והעם מזרח, בצד עומדים הכהנים שאם הכהנים, כלפי

לצד  הכהנים לכיוון פניהם את לצדד צריכים צפון, בצד מצדיהם

דרום.

ט  והטף.:הלכה הנשים אמן אחריהם עונה במשנה ומי וכתב

נושאים  כן גם וטף נשים שכשאין צט) ס"ק קכח (סי' ברורה

מעכבת. אינה אמן עניית כי כפיהם, את הכהנים

י  לבדו :הלכה ציבור שליח אלא כהן בהן היה שלא ציבור
כפיו. את ישא יאמרו לא שלא ס"כ) קכח (סי' הרמ"א וכתב

[קודם  לעלות לו אמרו אם אבל [לדוכן]. לעלות הציבור לשליח

הוא  שהרי לעלות, חייב עד)], (ס"ק ברורה משנה רצה. ברכת סיום

עולה  אינו אם ב'עשה' רשאי..עובר וכו' הבטחתו וכתב ואם



קסג mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שהעם  משום הכפיים נשיאת את המונעים המומים בכלל הם

בו. ּדׁשואם מסתכלים רגיל]היה רגילין ,ּבעירֹו[- הּכל והיּו ְְְְִִִִַָָָָֹ
ּבאחת הּסּומא זבמעיניו ּבזה ׁשרירֹו ּבזה היה אֹו זה שכהן - ְְְִֶֶֶַַַָָ

אלו, מומים בראיית מורגלים היו העיר ואנשי בעירו, ָֻמּתר מוכר
כפיו, את לישא ּבֹוהכהן מסּתּכלין העם ׁשאין מאחר לפי ְְְִִִֵֶַָָ

לכך. ּופּואהשהתרגלו אסטיס צבּועֹות ידיו ׁשהיּו מי -וכן ְְְִִִֵֶָָָָ
צבעים מיני ּכּפיושהם את יּׂשא ועל לא בהן, שמסתכלים מכיון - ִֶַָָֹ

מהברכה. דעתם תוסח כך העיר ידי אֹותּה אנׁשי רב ְְִִֵַָָֹואם
ּבכ ופואה,מלאכּתן אסטיס בצבעי עסקם העיר אנשי שרוב - ְְְַָָ

כפיו מּתר את לישא בעירו],לו דש אינו זה כהן אם ׁשאין [גם לפי ְִֵֶָֻ
ּבֹו.מסּתּכלין ְְִִַ

כפיו,העברה‚. את לישא מהכהן מונעת היא ּכיצדשהיא איזו - ֲֵֵַָָ
הפוסלת, אפּלּוהעבירה הּנפׁש, את ׁשהרג הרגּכהן ּבׁשגגה,אם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשעׂשה ּפי על זו,ּתׁשּובההכהןואף עבירה את על יּׂשא לא ְְִִֶֶַַָָָָֹ
משוםּכּפיו. כפיו, את נושא שאינו טו)ׁשּנאמרוהטעם א, (ישעיה ֱֶֶַַָ

ּוכתיב' מלאּו' ּדמים הפסוקידיכם 'ּובפרׂשכם בתחילת ְְְְִִִֵֵֶֶָָָ
וכּו' והרי ּכּפיכם ׁשמע', אינּני תפּלה תרּבּו ּכי ּגם מּכם עיני אעלים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

דמים  ידיכם אם רצויה אינה כפיים, נשיאת שהיא כפיכם' ש'פרשכם

נפש]. רצחתם אם [כלומר, ּבין כן ו מלאו זרה עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְֲֵֵֶַָָָָֹ
לכך,ּבאנסשעבד שאנסוהו ידיעה ּבׁשגגהשעבדּבין- בלא ְְִֵֶָָֹ

זרה, עבודה איסור בזה ׁשעׂשהשעובר ּפי על ּתׁשּובה הכהןאף ְִֶַַָָָ
זו, עבירה ש על הוא ּכּפיו הדין את נֹוׂשא ׁשּנאמר אינֹו לעֹולם, ְֱֵֵֶֶֶַַָָ

ט) כג, ב' 'אך (מלכים המקדש, בבית הכהנים עבודת יעלּובענין ֲַֹלא
וכּו' הּבמֹות הכוונה ּכהני הבמות' ו'כהני ּבירּוׁשלים', ה' מזּבח אל ְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

הכתוב  אומר ועליהם זרה, לעבודה בבמות שהקטירו לכהנים היא

המקדש, בבית עוד ישמשו לא הרי ּוברכהששוב כהנים ברכת - ְָָ
המקדש,ּכעבֹודההיא ח)ׁשּנאמרבבית י, 'לׁשרתֹו(דברים ְְֱֲֶֶַַָָ

ּבׁשמֹו' ולברך ּולבר' המקדש, בית עבודת היא הכוונה ש'לשרתו' ְְִֵָ

ואם  לזה, זה הכתוב הקישם והרי כהנים, לברכת היא הכוונה בשמו'

כמו  המקדש, בבית לשמש זרה עבודה שעבד לכהן שאסור כשם כן

כהנים. ברכת לברך לו אסור זרה כן לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד ּכהן ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹוכן
עדיין  אם גם אלוהיהם, את ולעבוד הגויים דת את עצמו על שקיבל -

זרה עבודה עבד ּבֹולא ׁשחזר ּפי על הדין אף משומד, אינו וכבר ִֶַַַָ
ששוב העברֹותהוא ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו את נֹוׂשא מלבד אינֹו ְְֲֵֵֵֶַָָָָ

זרה, ועבודה מֹונעיןרציחה כפיו.אין את מלישא הכהן את ְִֵ
כפיוהּׁשנים„. את לישא הכהן את מונעים באלו ּכיצדשהן - ִֵַַָ

כפיו, את נושא אינו כהן נערשנים נערותו,ּכהן בשנות כהן לא - ֵַַֹֹ
זקנֹו ׁשּיתמּלא עד ּכּפיו את זקנו.יּׂשא צמיחת שתושלם והּיין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
כפיו את לישא הכהן את מונע פוסל,ּכיצדשהוא הוא אופן באיזה - ֵַ

ׁשּׁשתה  שלמי חישיעור יין מים]רביעית תוספת ּבבת [-ללא ְְִִִִֶַַַָָ
ש ,אחת  הוא מעליו הדין יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

היין,- השפעת ממנו הוא,שתסור הדין ׁשהּוקׁשה ומקור ְְִֶָלפי
כהניםּברכה ברכת שהעבודה לעבֹודה- וכשם המקדש, בבית ְֲָָָָ

כפיים  נשיאת כן כמו יין, רביעית ששתה למי אסורה המקדש בבית

יין. רביעית לשותה ּפעמים יין רביעיתהכהןׁשתהאסורה ּבׁשּתי ְְְִִִִֵָָָ
לרביעית, השלים כך ואחר והפסיק, מהרביעית קצת ששתה אֹו-

הרביעית]לתֹוכּההכהןׁשּנתן לתוך מים,[- הוא מעט הדין ְְִֶַַַָָ
כפיו.הכהן ּמּתרש  את ׁשתהלישא מרביעיתהכהןואם יין,יתר ְְִִִֵֵָָָָֻ

ׁשהיה ּפי על מים,מזּוגהייןאף ׁשּׁשתהּועם ּפי על [-את ואף ְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּפעמיםהיין] רביעית ּבכּמה השותה אלו שבאופנים אחת, בבת ולא ְְִַָָ

הדין  מרביעית, יותר ששתה מכיון מקום מכל כפיו, את לישא יכול

ש  יּׂשאהוא מעליוהכהןלא יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו שתסור את - ִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
היין. השפעת רביעיתממנו היא רביעית וכּמה שיעור מהו - ְְִִִַָ

כפיו, את לישא הכהן על אצבעותאצּבעיםלאסור שתי על רוחב ְִֶַַָ
אצּבע אורך וחמׁש אצּבע וחצי אצּבעים רּום על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאצּבעים,

אצבע. עשיריות שבע ועוד אצבעות שתי בגובה האצּבע - ְְֶֶַָוזה
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כדי  כפיו את נושא תשובה שעשה שרוצח פסק סל"ה) קכח (סי'

סל"ה  (שם הלכה ובביאור תשובה. בעלי בפני דלת לנעול שלא

שאפילו  היא, השו"ע שדעת אומרים שיש כתב, עשה) אפילו ד"ה

לא  שהשו''ע אומרים ויש כפיו. את נושא אינו תשובה עשה אם

באריכות  ראה דעות. שתי בזה שיש מודה אלא זה בעניין הכריע

(שם) הלכה שאף .בביאור משמע הרמ''א שמדברי שם כתב עוד

אמנם  תשובתו. לו תועיל במזיד זרה עבודה עבד או רצח אם

כפיו. לישא לו להקל אין במזיד רצח שאם כתבו שאחרים הביא

ירד  לא עלה אם מקום ומכל למעשה, עיון שצריך השו"ע .וסיים

ובמשנה  כפיו, את נושא ומת, תינוק שהמל כתב סל''ו) קכח (סי'

לשם  שהתכוון משום הוא, שהטעם כתב קלב) ס"ק (שם ברורה

רציחתו, על חייבים ואין חודשיו לו כלו שלא שייתכן ועוד מצוה,

מת  הוא ומחמתה כך, אחר התינוק את הרוח בלבלה שמא .ועוד

ל  שנשתמד כהן נושא וכן אינו בו שחזר פי על אף זרה עבודה
לעולם. כפיו לעבודת את שמומר סל"ז) (שם בשו"ע וכתב

את  נושא תשובה עשה שאם אומרים ויש כפיו, ישא לא אלילים

כפיו. את נושא הדעות לכל באונס כן עשה ואם כפיו.

ד  זקנו.:הלכה שיתמלא עד כפיו את ישא לא נער וכתב כהן

זה: בענין דינים חילוקי שלשה שיש סל"ד), קכח (סי' :השו"ע

עצמו  בפני כפיו את נושא אינו שערות, שתי הביא שלא קטן א.

(שו"ע  קטן לברכת כפופים להיות הציבור כבוד זה שאין [משום

כדי  כפיו את לישא יכול אחרים כהנים עם אבל סמ"ט)], הרב

כפיים  לנשיאת לישא .להתחנך יכול שערות, שתי שהביא כהן ב.

בשו"ע  כתב לכך והטעם בקביעות, לא אבל לבדו, אפילו כפיו את

לבדו  שיברכם הציבור כבוד אינו זה שגם משום (שם), הרב

המנהג  אודות עב) אות קכח (סי' תשובות בפסקי [וראה בקביעות

שהגיע .בזה] מכיון התמלא לא אם גם או זקנו, שנתמלא כהן ג.

הרב  (שו''ע עשרים בן כשהוא [היינו להתמלא ראוי שכבר לגיל

קכו) (ס''ק ברורה המשנה וכתב בקביעות. כפיו את נושא שם)]

נקרא  מועט זקן רק לו היה אם אף עשרה שמונה לגיל שמשהגיע

ממש. זקן מילוי צריך לכן וקודם זקנו, ברורה נתמלא המשנה כתב

אחד, ויום שנה עשרה שלש לו שמלאו שכהן קכא), ס"ק (שם

שתי  הביא הוא הסתם שמן תולים כהנים ברכת שלענין הוא הדין

בקביעות. שלא עצמו בפני כפיו את לישא ויכול שערות,

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּכּלּהמודדים -ׁשּמֹוׁשחין הּתֹורה ּבכל תורה ּבֹו שיעורי בכל - ְְִֶַָָָֻ
הּגּודל  'אגודל'.הּוא הנקראת האצבע הּנקרא ה'גודל'ו - הּוא ְְִַַָָ

הּיד התורה ּבהן  .בלשון ֶַָֹ
הּידים‰. כפיו טמאת את לישא הכהן את מונעת ּכיצד,שהיא ְִֵַַַַָֻ
נטלכל ׁשּלא התפילה ידיואתּכהן קודם את בבוקר יּׂשא לא ִֵֶֶַָָָָֹֹֹ

נֹוטל אּלא הּפרק אתּכּפיו, עד ּבמים היד ידיו חיבור מקום ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הזרוע ׁשעם לפני מקּדׁשיןהכהנים ּכדר ורגליהם ידיהם את ְְְִֶֶֶַ

היו לעבֹודהשניגשים המקדש שבבית שכשם המקדש, בבית ֲָָ
את  ליטול הכהנים צריכים כן כמו הפרק, עד ידיהם את מקדשים

הפרק. עד כפיים נשיאת קודם ּכידיהם את ואחר שנוטל אחר - ְַַָ
כהניםמברידיו ב)ׁשּנאמרברכת קלד, ידכם (תהילים 'ׂשאּו ְְְֱֵֵֶֶֶַָ

ּוברכּו לברכת ה'[את]קדׁש ידיכם את שכשתישאו כלומר, - ְֶֶָֹ

הידיים. נטילת ידי על תחילה אותם קדשו  הנולד והחללכהנים, - ְֶָָ
לכהן האסורה ּכּפיו,מביאה את נֹוׂשא ׁשאינֹווהטעםאינֹו לפי ְִֵֵֵֶֶַָ

כהן.ּבכהּונֹו חשוב שאינו - ְִ
.Âהּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ּכהן הכתובים כל ְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

אֿה)לעיל על מהכהניםהּמֹונעין(הלכה אף ּכּפים, נׂשיאּות את ְְִִִֶַַַַַ
ׁש זה ּפי חכםכהן בתורה,אינֹו הבקי ּבמצוֹות – מדקּדק ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

המצוות, את לקיים מקפיד שאינו מרּננין - הּברּיֹות ׁשהיּו ְְְִִֶַַָאֹו
עובד אחריו או דמים שופך שהוא זה כהן על מדברים שאנשים - ֲַָ

זרה, ּבצדקעבודה ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ׁשּלא עם אֹו שעסקיו - ְֶֶֶַַָָָָֹ
אלוהבריות  מדברים אחד בו שיש פי על אף ביושר, היו  ֲֵהרי לא

אֹותֹוהכהןזה מֹונעין ואין  ּכּפיו את או נ ֹוׂשא מעשיו, בגלל ְְִֵֵֶֶַָ
והטעם, עליו. ׁשּזֹוהרינון היאלפי כפיים נשיאת מצוות מצות - ְְִִֶַ

ּכּפיםהחלהעׂשה לנׂשיאת ׁשראּוי וכהן ּכהן ּכל בו על שאין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
לעיל המפורטים הדברים ששת כפיים,(שם)את נשיאת המונעים

רׁשע, לאדם אֹומרין רשעותך,ואין רׁשע עודהֹוסיףבגלל ְְְִִֵֶַָָָָ
הּמצוֹות מן בהן והּמנע מחויב .שאתה ְְִִִַַָ

.Ê ו ּתתמּה ּתֹועילואל ּומה ה ּברּכתלךתאמר, הדיֹוט הכהן ְְְְְִִִֶַַַַַֹ
מיוחדת] מעלה בעל מכיון זה.ה [-שאינו תתמה, שלא ׁשאין והטעם ֵֶֶ

הּברכה ישראלקּבּול ּבאצל אּלא המברכים,ּכהניםה מעלת ּתלּוי ְְֲִִֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּוא, ּברּו כז)ּבהּקדֹוׁש ו, ׁשמי (במדבר את 'וׂשמּו ְְְֱִֶֶֶַַָָָ
אברכם' ואני יׂשראל ּבני זה על מפסוק רק הּכהניםש ולמדים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

ה עֹוׂשים ּברחמיו את הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ
ה  ּכחפצֹו.אתמברהוא יׂשראל ְְְְִֵֵֶָָ

.Áכ עם הברכה את של אחֹוריעומדיםׁשהןהשומעים גבם ֲֵֵֶַ
הּברכה ּבכלל אינן עליהם,הּכהנים, חלה לא הברכה העם ו - ְְְֲִִֵַַַָָָֹ

מּצּדיהן הכהנים,העֹומדין הּברכה של ּבכלל הן אותם הרי כי , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הכהנים. לפני כעומדים נחשבים הצדדים מן אפילו ו שעומדים אם כן ְִ

מחּצה שחוצצתהיתה הכהנים ּובין לפני הּכהנים ּבין ְְֲִִֵֵַָָָֹ
המחיצהאפּלּוו הּמתּברכין, ּברזל,אם ׁשל חֹומה זה היא אין ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

עליהם, לחול מהברכה ּופניהןש מונע הם הֹואיל המתברכים של ְִֵֶ
ּבכלל [-כנגד]למּול הן הרי הּכהנים, .הּברכה ּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹ

.Ëּכּפיםמצוות רקנׂשיאת של ּבעׂשרהמתקיימת מנין כשיש - ְֲִִַַַַָָ
אנשים, חלקוכהניםעשרה להיות הּמנין.יכולים הּכנסת מן ּבית ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ

הםׁשּכּלֹו בו המתפללים כל הוא ּכהנים,- נֹוׂשאין ש הדין ּכּלן ְֲִִֶָֹֻֻ
ּכּפיהן  מברכיןאת הן ּולמי את . השומע ציבור שאין מאחר - ְְְִִֵֵֶֶַָ

ולאחיהםהישראליםלאחיהםהברכה, הישראלים ׁשּבּצפֹון ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָ
אחריהם עֹונה ּומי וברכהׁשּבּדרֹום. ברכה כל אחר ,אמן - ֲִֵֵֶֶֶַַָָ

והּטף  קטנים.הּנׁשים ׁשם- נׁשאר הכנסתואם בבית עׂשרה - ְְְֲִִִַַַַָָָָ
לּדּוכן ׁשעלּו אּלּו על יתר יעלו ּכהנים מהכהנים חלק אם שגם - ֲִֵֵֶַַָָָֹ

ש  הוא הדין כהנים, עשרה עוד שם יישארו עֹונין לדוכן, ֲִָָָהעׂשרה
עשרהוהּׁשאראמן  על היתרים .מברכין - ְְְְִֵַָָָ

.Èמתפלליםצּבּור ּבהןשל היה ביניהן]ׁשּלא אּלא [- ּכהן ִֵֶֶֶָָָָֹֹ
לבּדֹו,ה  צּבּור זה ׁשליח שכהן הוא ּכּפיו הדין את יּׂשא לא ְְִִִֶַַַָָֹ

לתפילתו. לחזור יידע לא הברכה ואחר יתבלבל הבטחתֹושמא ְְִַָָואם
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ה  כפיו.:הלכה את ישא לא ידיו נטל שלא (סי'כהן ובשו"ע

שחרית, ידיהם את הכהנים שנטלו פי על שאף פסק, ס"ו) קכח

(תהילים  שמהפסוק [משום ידיהם את וליטול לחזור הם צריכים

צריכה  שהנטילה משמע ה'' את וברכו קודש ידיכם 'שאו ב) קלד,

יט)] ס"ק (שם ברורה משנה לברכה. בסמוך הפרק .להיות עד
לעבודה. שמקדשין כא)כדרך ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תהיה  שהנטילה שצריך ייתכן זה טעם שלפי האחרונים, בשם

לכל  בהם ויהיה מברייתם, המים ישתנו ושלא גברא, ומכח מכלי

מים  רביעית נטל .הפחות הכהן שאם ס"ז), קכח (סי' השו"ע כתב

ויברך  יחזור לא שחרית, של ידים נטילת על ובירך ידיו את

מחלוקת  הביא ברורה ובמשנה כפיים. לנשיאת ידיו כשנוטל

ב  שנגע או ידיו משמירת דעתו שהסיח באופן מקום האחרונים

לברך. שלא שנהגו והביא ולברך, לחזור צריך האם מטונף,

נטילת  משעת ידיו את ישמור וחרד, ירא כהן כל שלכן והוסיף

ייכנס  שלא כדי המלוכלך, במקום ליגע שלא שחרית של ידיים

ברכה. בספק

ח  הברכה.:הלכה בכלל אינן הכהנים אחורי שהן וכתב עם

לפני  לעמוד יכולים שאינם שאנוסים סכ"ד), קכח (סי' השו"ע

יכולים  ואינם במלאכתם טרודים שהם שבשדות העם [כגון הכהנים

הברכה  בכלל הם הרי בכלל .לבוא], הן הרי מצדיהן והעומדין
מקום הברכה. שמכל כתב, אבל) ד"ה סכ"ד (שם הלכה ובביאור

פניהם  את לצדד צריכים הכהנים מצדי העומדים שהעם נראה

עומדים  והעם מזרח, בצד עומדים הכהנים שאם הכהנים, כלפי

לצד  הכהנים לכיוון פניהם את לצדד צריכים צפון, בצד מצדיהם

דרום.

ט  והטף.:הלכה הנשים אמן אחריהם עונה במשנה ומי וכתב

נושאים  כן גם וטף נשים שכשאין צט) ס"ק קכח (סי' ברורה

מעכבת. אינה אמן עניית כי כפיהם, את הכהנים

י  לבדו :הלכה ציבור שליח אלא כהן בהן היה שלא ציבור
כפיו. את ישא יאמרו לא שלא ס"כ) קכח (סי' הרמ"א וכתב

[קודם  לעלות לו אמרו אם אבל [לדוכן]. לעלות הציבור לשליח

הוא  שהרי לעלות, חייב עד)], (ס"ק ברורה משנה רצה. ברכת סיום

עולה  אינו אם ב'עשה' רשאי..עובר וכו' הבטחתו וכתב ואם
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הואהיא מנהגו אם וחֹוזר- ּכּפיו את נֹוׂשא מיד ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַָ

להתבלבל,לתפּלתֹו כפיו.רּׁשאיבלי את -לישא להן אין ואם ְְִִִֵֶַַָָ

המתפללים ּכׁשּיּגיעלציבור ּכלל, צּבּורה ּכהן הישראל ׁשליח ְְְִִִֵֶַַַָֹ

אֹומרברכת ל  ׁשלֹום, זו:ׂשים אבֹותינּותפילה ואלהי 'אלהינּו ְֱֲִֵֵֵֵֵָֹֹ

המׁשּלׁשת ּבּברכה ברכות]ּברכנּו לשלש הנחלקת ּבּתֹורה,[- ְְְֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכאמּור קדֹוׁשי עם ּכהנים ּולבניו לאהרן (במדבר האמּורה ְְְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֹ
כז) - כד וכו'ו, ה' יאר ,ויׁשמר ה' ויחּנּך,'יברכ אלי ּפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

וכו' ה' ׁשלֹום,יּׂשא ל ויׂשם אלי וכו'ּפניו ׁשמי את על וׂשמּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אברכם'. ואני יׂשראל אמןּבני עֹונין העם פסוק ואין כל אחר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ

הכהנים, ברכת על שעונים כדרך השליח ואֹומרּומתחיל ופסוק - ְְִֵַ

ברכת את זו] תפילה שסיים [לאחר וכּו'.ציבור ׁשלֹום ְִָׂשים

.‡Èׁש הּכנסתאתנׂשאכבר ּכהן ּבבית והלאחד,ּכּפיו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומצא אחר הּכנסת השנילבית הכנסת ׁשּמתּפּללין בבית צּבּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
כפיים  נשיאת בה שיש הּגיעּותפילה בתפילתםולא לברּכת עדיין ְְְִִִַֹ

זה ּכהנים, שכהן הוא להןאתנֹוׂשאהדין לברכת ידיו כשיגיעו ֲִֵֶָָָֹ

ּבּיֹוםכהנים  ּפעמים ּכּמה ואפּלּו לבתי ּומברכם, הלך שאם - ְְְֲִִַַַָָָָ

יכול  כהנים, לברכת הגיעו לא שעדיין ציבור בהם ומצא נוספים כנסת

כהנים. ברכת זמן הוא היום שכל לפי והטעם ׁשּלא לברכם, ֵֶֹֹּכהן

מּמקֹומֹואתעקר ּבׁשעה כדירגליו לּדּוכן בזמן]לעלֹות -] ְְְֲִַַַַָָָָָ
צּבּורה ׁשאמר הוא ,רצה ברכתׁשליח עֹולה ש הדין אינֹו ׁשּוב ְְִִֵֵֶֶַַָ

ּתפּלהלדוכן כפיו.-ּבאֹותּה את נושא עקראינו אם הכהן אבל ְְֲִִַָָָָ

לּדּוכן לדוכן,לעלֹותכדירגליואת הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

ברכתלאחררקאּלא את ציבור השליח זה שסיים הרי העבֹודה, ְֲֲֵֶֶַַָָָ

כהנים ּומברלדוכןעֹולההכהן .ברכת ְֵֶָ

.·Èלּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו ּכהן לו,ּכל שקראו ּפי לאחר על אף ִֵֵֶֶַַַָָֹ

אחתרקּבּטלהוא ׁש עׂשה מצוות מצות תברכו'שהיא 'כה ְֲִִֵֵֶַַַ
כג) ו, מקום(במדבר מכל הּוא, לדוכן]הרי עלה שלא הכהן -] ֲֵ

ׁשלׁשה על -מצוותּכעֹובר מצוות עׂשה שלש על עבר כאילו ְְֲֵֵַָֹ

א.עשה, הן: תברכּו'ואלו להם'ב.,(שם)'ּכה ג.,(שם)'אמֹור ְְֶָָָֹ

ׁשמי' את כז)'וׂשמּו עשה (שם על אלא עובר אינו מקום [ומכל ְְִֶָ

לא  שמי', את ו'שמו להם' 'אמור אלו פסוקים שני כי גמור, אחד

ציווי]. בלשון מברנאמרו ׁשאינֹו ּכהן כהניםוכל אינֹוברכת ְְֵֵֵֵֶָָֹ
הקב"ה,מתּבר המברמפי ּכהן כהניםוכל מפי מתּברברכת ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ

ג)ׁשּנאמרהקב"ה יב, מברכי'(בראשית הרי 'ואברכה - ְְְֱֲֶֶֶַַָָָ

ישראל. עמו את שמברך מי את מברך רחמנא שהקב"ה ְֲִַָָּברי
ְְַָדסּייען 

z"qedfefneoilitzzekld-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
להיֹות  א. ּפרטן הּוא וזה עׂשה מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
מזּוזה  לקּבע ג. הּיד. על לקׁשרן ב. הראׁש. על ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹּתפּלין
ה. לעצמֹו. ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב ד. הּׁשערים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי  ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו ּבפרקים האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. ּפרׁשּיֹות בתורה,ארּבע 'קּדׁשפרשתׁשהןהאמורות ְִֵֵֶֶַַַָָ
י)לי' - א יג, יבא'פרשת ּו,(שמות ּכי טז)'והיה - יא (שם, ְְֲִִִָָ

ׁשמֹות  אּלה בא,ׁשּבספר בפרשת 'ׁשמע'פרשת ּוהכתובות ְְְֵֵֶֶֶַ
דֿט) ו, ׁשמע'פרשת ּו,(דברים אם כא)'והיה - יג יא, הן ,(דברים ְִֵַָָָֹ

עצמן הפרשיות  ּבפני התורה,ׁשּנכּתבֹות מכל בנפרד ּומחּפין - ְְְְִִִֵֶַַָָ
הפרשיות אֹותן [-ומכסים] ארבע את או ּבעֹורהאמורות,- בהמה ְָ

כמו עשויים והם טהורים, עוף או לפרשיות,חיה נקראין הם ו בתים ְְִִָ
הראׁש, על אֹותן ּומניחין שכתובּתפּלין, ח)כמו ו, 'והיּו(שם ְְְִִִִַָָָֹ

,'עיני ּבין הּיד כן ו לטטפת על אֹותן שכתובקֹוׁשרין (שם)כמו ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ
.'יד על לאֹות אחת ואפּלּו'ּוקׁשרּתם אֹות ׁשל הקוץ קּצֹו כגון , ְְְֲִֶֶַַַַַָָֻ

מאחת  י', האות גבי הּפרׁשּיֹות שעל חיסרו מארּבע אם הנזכרות, ְִֵַַַָָ
הוא  ּכּלן ופוסלמעּכבהרי הפרשיות]את ארבע כל את מן [- ְִֵֶַָֻ

נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד ּכתקנן.האותיותהּתֹורה, ׁשלמֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ׁש·. ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ׁשהןכותבים וכן 'ׁשמע'פרשת ּבמזּוזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

דֿט) ו, ׁשמע'פרשת ּו,(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, ,(דברים ְִַָָָֹ
הּפרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת אֹות חסרהאלו אפּלּו אפילו אם בהן ְֲִִִִֵֵַַַָָָ

אחת,קּצֹו אות זהשל הּתֹורה הרי מן המזוזה,עּכב כשרות את ִִֵַָֻ
ׁשּיהיּו שלעד ׁשלמֹות האותיות נכּתבֹות וכן לגמרי.ׁשּתיהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

ׁשחסר ּתֹורה אחת,בוספר אֹות ּפסּול.אפּלּו ֲִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּתפּלין ‚. יׁש ּדברים להלן,עׂשרה שיתבארו כפי הם ּכּלן- ְְֲִִִֵַָָָָֻ

מּסיני למׁשה סיני,הלכה בהר רבינו למשה שנאמרו דינים - ְֲִִֶַָָֹ
מעּכבין  בדיעבד,וכּלם גם התפילין כשרות ׁשּנה את אם לפיכ ְְְְִִִִַָָָֻ

מהן  ההלכה,ּבאחת פי על להיות צריכים שהם הּתפּלין ממה הרי ְְֲִִֵֵֶַַַ
מהן ׁשנים דבר ּכתיבתן דין ּבהםּפסּולֹות. באיזה כלומר, - ְְְְִִֵֶַָָ

אותם, כותבים דבר איזה ועל אותם, הםּוׁשמֹונהכותבים דין ּבמהן ְְָ
פרשיות חּפּויין את בו שמכסים הבתים עור והוא [-כיסוים, ִָ

רצּועֹותיהן בדין ּוהתפילין] התפילין.קׁשירת הן של ואּלּו ְְְִֵֵֵֶַ
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שמובטח  כהן ציבור לשליח מתירים שיש סל"ג), (שם הרב בשו"ע
כהנים  הכנסת בבית כשיש גם לדוכן לעלות לתפילתו, שיחזור לו
ראה  אמנם זו. כדעה לנהוג אפשר כך המקום וכשמנהג אחרים,

שחולק  עו) ס"ק (שם ברורה (שם).במשנה ברורה במשנה וכתב
לו  כמובטח זה הרי הסידור, מתוך מתפללים שכולם שבזמננו

לתפילתו  שהוא .שיחזור ציבור ששליח ס"כ), (שם השו"ע כתב
נאה  ולך שמך 'הטוב שאומר ואחר בעבודה, מעט רגליו עוקר כהן

לדוכן  יעלה סי"ח).להודות' כג (סי' השולחן בקצות עיין אמנם

ולסובב  במקומו להשאר רשאי כהן שהוא ציבור ששליח שכתב,

אל  פניו יהפוך מכן ולאחר כהנים, ברכת בשעת לציבור פניו

כיום. הכהנים מנהג שכן לט), הערה (שם עוד וכתב התיבה.

יא  ומברכם.:הלכה להן ידיו נושא וכו' כפיו שנשא כהן
'אשר  ברכת מברך שהכהן הוסיף סמ"א) קכח (סי' הרב בשו"ע

חובתו  ידי יצא שכבר פי על אף אהרן', של בקדושתו קדשנו

הראשונה. כפיים בנשיאת
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ׁש ּבדיֹויהיו ׁש[א]ּכתיבתן:דין ּבנאמרו הּׁשנים אֹותן ,ּכֹותבין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
הּקלף.[ב] על נכּתבֹות ְְְְִִֶַַָָוׁשּיהיּו

עשיית]מעׂשה אופןּכיצד„. וכן הּדיֹו[- לתפילין, שצריך ְֲֵֵַַַ
תורה. וספר אתמקּבציןלמזוזה אוספים] ׁשמנים [- ׁשל העׁשן ְְְִִֶֶַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא וׁשעוה זפת ׁשל או אֹו שמנים ששורפים כלומר, – ְְֲֵֶֶֶֶַַָָ
כשהם  וכדומה זכוכית כלי מעליהם ומעמידים וכדומה, ושעווה זפת

עליהם, שמתקבץ השחור הפיח את ומגרדים פיהם, על הפוכים

ומערבים]וגֹובלין  האילן,[-לשים ּבׂשרף נוזל אֹותֹו כמין שהוא ְְְִִִַָָ
העץ, של החיצונית הקליפה הסרת ידי על מהעץ הנוטף מוצק

אותו ּו ולֹותתיןמערבים ּדבׁש, ושורים]ּבמעט הרּבה [- אֹותֹו ְְְְְִִֵַַַ
ידם, על רטוב שיהיה עד ּדכין אחרו בהם, ומרסקים]כך שוחקים -] ְִָ
רקיקין  ׁשּיעׂשה עד כעלים,אֹותֹו דק כך ו - אֹותֹואחר מיּבׁשין ְְְְִִִֵֶֶַַָ

אֹותֹו.בשמש ּכתיבהּומצניעין ו ּובׁשעת הסופר ׁשֹורהּולוקחו ְְְִִִִֵַַָ
עפצא  עפציםּבמי בהם ששרו מים ו - ּבֹו, כךוכּיֹוצא ּכֹותב אחר ְְְְֵֵֵַַָ

כדיּבֹו. זה, באופן דווקא עשוי להיות צריך כך ׁשוהדיו ידי אם על ִֶ
הואּתמחקּנּו סימן יּמחק לדיו, בעור יישאר ולא מהעור לגמרי ְֲִִֵֶָ

ספרים מהדיו. ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֻוזה
תורה, ספרי ּומזּוזֹות.- ּכתבּתפּלין ספרי ׁשלׁשּתן אתואם - ְְְְְִִִַָָָ

ומזוזות, תפילין עפצא תורה מגופרית וקלקנּתֹוסּבמי העשוי -] ְְְְְֵַַָֹ
הקלקונתוס, עם יחד עפצא המי את שעירב ברזל] זה ׁששל הּוא דיו ֶ

הקלף עֹומד  על מתקיים נמחק - הםואינֹו הרי ּכׁשרים.ממנו, ְְְִִֵֵֵָ
ּכן ‰. נ אם זה הרי קלקונתוס עם עפצים מי עירב אם שגם קרא - ִֵ

את הקודמת, בהלכה כמבואר לכתיבה וכשר ּמעטה דיו ֲִַָמה
ּכֹותבין  ׁשּיהיּו מ ּסיני למׁשה ׁשּנאמרה הספרי ההלכה את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

והמזוזות  התפילין ואת באדווקא?ּבדיֹותורה זה למעט אלא ְְִֵַ
מיני שחור,צבעֹונים צבעיםׁשאר בצבע שאינם צבע ּכגֹון- ְְְִִִֵָ

ו  ו צבע האדם צבעים הּירק, מיני שאר ׁשאם כן ּבהן, ּכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבספרים  תורה]ּכתב בספרי אפּלּו[- ּבמזּוזֹות אֹו ּבתפּלין אֹו ְְְֲִִִִִִִַָָ

אחת, אֹואֹות צבעֹונין, מיני כתבם ּבׁשאר אם ּבזהב אפילו ְְְִִִִֵַַָָָ
וחשיבות, ּפסּולין.לנוי אּלּו ְֲִֵֵהרי

.Âודּוכססטֹוס,מיניׁשלׁשה ּוקלף ּגויל הן, כפי עֹורֹות ְְְְְְִֵָָֹֻ
בהמשך. הגוויל,ּכיצד שיבואר של ועשייתו הכנתו לֹוקחין היא ְִֵַ

עֹור אֹו הּבהמה ּתחּלה עֹור מּמּנּו ׂשער ּומעבירין -החּיה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
שנושר  עד ימים שמונה יחדיו ומים בסיד העור את שנותנים ידי על

בסכין, השיער את מסירים ולפעמים מֹולחין השיער, ּכ ְְִַַָואחר
ּבמלח  ימים,אֹותֹו שמונה מים אֹותֹועם מעּבדין ּכ ואחר ְְְְִֶַַַַָ

ּכ ואחר כעין ּבעפצא אותומעבדים ּבקמח, עץ גידול מין -] ְְְְֶַַַַָָ
ּבֹופרי], סיד]וכּיֹוצא ו [כגון העֹור את ׁשּמקּבצין כן מּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּגויל.הם  הּנקרא הּוא וזה אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַָמחּזקין
.Êלקחּו ׁשהעבירּואת ואם אחר בדברים ׂשערֹואתהעֹור ְְְֱִִֶֶַַָָָ

הקודמת, בהלכה כמבואר השיער, את משירים אֹותֹושהם ְְִוחּלקּו
לׁשנים  חלקים,ּבעביֹו לשני עוביו כל לאורך אותו שהפרידו ּכמֹו- ְְְְִִַָ

לקלף]ׁשהעּבדנין  עורות מעבדי ׁשּיעׂשה[- עד ידי עֹוׂשין, על ְִִֵֶֶֶַַָָָ
עֹורֹות כך מזה,ׁשני זה והּואהואאחד עורנפרדים החלק ּדק, ְְֵֶַָ

העור הּׂשער של של ׁשּמּמּול החיצוני החלק כלומר הבהמה, של ִֵֶַָ
והּואהואאחדעור ו העור, העורעבה, של ׁשּמּמּול החלק ְְִֶֶֶָָ

העור,הּבׂשר  של הפנימי החלק כלומר הבהמה, כך ו של עּבדּואחר ְְִַָָ
ּבמלח ימים,אֹותן שמונה מים ּכעם אותוואחר ּבקמח,עיבדו ְְְֶֶַַַַָָ

ּכ אותוואחר ּבֹוּבעפצא עיבדו סיד,וכּיֹוצא כגון החלק - זה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָ
העור של ּדּוכססטֹוס הדק נקרא הּׂשער החלק וזהׁשּמּמּול ְְְְִִֵֶֶַָָֻ

העור של קלף.העבה נקרא הּבׂשר ְְִִֶַָָָָׁשּמּמּול
.Á מּסיני למׁשה ּתֹורה שצריךהלכה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

המובחר  מן הּגויל,למצוה שיהיוו על ּבמקֹום ּכֹותבין כן דווקא אותו ְְְְִִִַַ

הבשר. של בצד ולא הּׂשער לצד ּכֹותביןהפונה את וׁשּיהיּו ְְְִִֵֶַָ
ו  הּקלף, על שיהיוהּתפּלין דווקאּכֹותבין צריך ּבמקֹום אותן ְְְְְִִִִַַַָ

לצד העור.הּבׂשר הפונה של הלבן החלק ּכֹותבין שהוא וׁשּיהיּו ְְְִִֶַָָ
המובחר הּמזּוזהאת  מן ּדּוכססטֹוס למצוה עור על שהוא - ְְְַַָֻ

העורות, מכל יותר שיהיו ו החלש ּבמקֹום אותה ּכֹותביןצריך ְְְִִ
לצד הּכֹותב הּׂשער.הפונה ּבמקֹום וכל לצד ּבקלף, הפונה ְְְִִֵֵַַָָָ

הבשר,ׂשערה  לצד הפונה במקום ּבגויל ולא ׁשּכתב אֹו ְִִֵֶַָָ
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ד  ושעוה :הלכה זפת של או שמנים של העשן מקבצין
בו. תורה,וכיוצא ספר לגבי פסק ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מן  הבאים דברים של מעשן דווקא הדיו את יעשה שלכתחילה
שלכתחילה  תפילין, לגבי ס"ג) לב סי' (או"ח כתב עוד העץ.
[וראה  עפצים במי השרויים משמנים או עצים, מעשן הדיו יעשה
ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב שיש)]. בין ד"ה (שם הלכה ביאור

המובחר  מן מצווה הוא זית שמן של הדיו .שעשן הוא וזה
וכו'. המובחר מן סק"ח)שמצוה לב (סי' ברורה ובמשנה

מי  של מתערובת הדיו את לעשות הוא המנהג שכיום הוסיף,
ובביאור  שם וראה אותם. ומבשלים וקנקנתום וקומא עפצים
העשוי  דיו של הדין מה שהאריך שלא) בין (ד"ה הלכה

שונות  עפצא..מתערובות במי שורהו כתיבה והשו"ע ובשעת
עפצים. במי אותם לשרות חובה שאין פסק, ס"ג) לב סי' (או"ח
וראה  עפצים. במי הדיו לשרות יחמיר שלכתחילה כתב, והרמ"א
השו"ע  מחלוקת בביאור שהאריך שיש) בין (ד"ה הלכה בביאור

והרמ"א.

ה  בספרים :הלכה כתב שאם וכו' צבעונים מיני שאר למעט
במזוזות. או בתפילין שתי או הביא ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מיני  בשאר ולא בדיו לכתבו צריך תורה בספר דווקא האם שיטות,

כן. הדין וכתובים בנביאים שגם או צבעים,

ז  דוכססטוס :הלכה נקרא השער שממול החלק וזה זה
קלף. נקרא הבשר פסק,שממול ס"ז) לב סי' (או"ח והשו"ע

העור  של והחלק קלף, נקרא השיער ממול שהוא העור של שהחלק

דוכסוסטוס  נקרא הבשר ממול שהעורות .שהוא השו"ע והוסיף

דין  להם ויש עושים, היו שהם כמו לשניים חלוקים אינם שלנו

הבשר. כלפי הפונה לצד דווקא עליהם לכתוב שצריך קלף

ח  לנו :הלכה שיש שהקלפים ס"ו), רפח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

רעא  סי' (שם הש"ך וביאר ומזוזות. תפילין תורה לספרי כשרים

שהוא  העור, של העליונה קליפתו את ומסירים שמגרדים סק"ח),

אלא  נשאר שלא עד הרבה מגרדים הבשר מצד וגם השיער, צד
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הואהיא מנהגו אם וחֹוזר- ּכּפיו את נֹוׂשא מיד ׁשהּוא ְִֵֵֶֶַָ

להתבלבל,לתפּלתֹו כפיו.רּׁשאיבלי את -לישא להן אין ואם ְְִִִֵֶַַָָ

המתפללים ּכׁשּיּגיעלציבור ּכלל, צּבּורה ּכהן הישראל ׁשליח ְְְִִִֵֶַַַָֹ

אֹומרברכת ל  ׁשלֹום, זו:ׂשים אבֹותינּותפילה ואלהי 'אלהינּו ְֱֲִֵֵֵֵֵָֹֹ

המׁשּלׁשת ּבּברכה ברכות]ּברכנּו לשלש הנחלקת ּבּתֹורה,[- ְְְֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכאמּור קדֹוׁשי עם ּכהנים ּולבניו לאהרן (במדבר האמּורה ְְְֲֲֲִֶַַָָָָָָֹֹ
כז) - כד וכו'ו, ה' יאר ,ויׁשמר ה' ויחּנּך,'יברכ אלי ּפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

וכו' ה' ׁשלֹום,יּׂשא ל ויׂשם אלי וכו'ּפניו ׁשמי את על וׂשמּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

אברכם'. ואני יׂשראל אמןּבני עֹונין העם פסוק ואין כל אחר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ

הכהנים, ברכת על שעונים כדרך השליח ואֹומרּומתחיל ופסוק - ְְִֵַ

ברכת את זו] תפילה שסיים [לאחר וכּו'.ציבור ׁשלֹום ְִָׂשים

.‡Èׁש הּכנסתאתנׂשאכבר ּכהן ּבבית והלאחד,ּכּפיו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּומצא אחר הּכנסת השנילבית הכנסת ׁשּמתּפּללין בבית צּבּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
כפיים  נשיאת בה שיש הּגיעּותפילה בתפילתםולא לברּכת עדיין ְְְִִִַֹ

זה ּכהנים, שכהן הוא להןאתנֹוׂשאהדין לברכת ידיו כשיגיעו ֲִֵֶָָָֹ

ּבּיֹוםכהנים  ּפעמים ּכּמה ואפּלּו לבתי ּומברכם, הלך שאם - ְְְֲִִַַַָָָָ

יכול  כהנים, לברכת הגיעו לא שעדיין ציבור בהם ומצא נוספים כנסת

כהנים. ברכת זמן הוא היום שכל לפי והטעם ׁשּלא לברכם, ֵֶֹֹּכהן

מּמקֹומֹואתעקר ּבׁשעה כדירגליו לּדּוכן בזמן]לעלֹות -] ְְְֲִַַַַָָָָָ
צּבּורה ׁשאמר הוא ,רצה ברכתׁשליח עֹולה ש הדין אינֹו ׁשּוב ְְִִֵֵֶֶַַָ

ּתפּלהלדוכן כפיו.-ּבאֹותּה את נושא עקראינו אם הכהן אבל ְְֲִִַָָָָ

לּדּוכן לדוכן,לעלֹותכדירגליואת הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

ברכתלאחררקאּלא את ציבור השליח זה שסיים הרי העבֹודה, ְֲֲֵֶֶַַָָָ

כהנים ּומברלדוכןעֹולההכהן .ברכת ְֵֶָ

.·Èלּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו ּכהן לו,ּכל שקראו ּפי לאחר על אף ִֵֵֶֶַַַָָֹ

אחתרקּבּטלהוא ׁש עׂשה מצוות מצות תברכו'שהיא 'כה ְֲִִֵֵֶַַַ
כג) ו, מקום(במדבר מכל הּוא, לדוכן]הרי עלה שלא הכהן -] ֲֵ

ׁשלׁשה על -מצוותּכעֹובר מצוות עׂשה שלש על עבר כאילו ְְֲֵֵַָֹ

א.עשה, הן: תברכּו'ואלו להם'ב.,(שם)'ּכה ג.,(שם)'אמֹור ְְֶָָָֹ

ׁשמי' את כז)'וׂשמּו עשה (שם על אלא עובר אינו מקום [ומכל ְְִֶָ

לא  שמי', את ו'שמו להם' 'אמור אלו פסוקים שני כי גמור, אחד

ציווי]. בלשון מברנאמרו ׁשאינֹו ּכהן כהניםוכל אינֹוברכת ְְֵֵֵֵֶָָֹ
הקב"ה,מתּבר המברמפי ּכהן כהניםוכל מפי מתּברברכת ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ

ג)ׁשּנאמרהקב"ה יב, מברכי'(בראשית הרי 'ואברכה - ְְְֱֲֶֶֶַַָָָ

ישראל. עמו את שמברך מי את מברך רחמנא שהקב"ה ְֲִַָָּברי
ְְַָדסּייען 
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להיֹות  א. ּפרטן הּוא וזה עׂשה מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
מזּוזה  לקּבע ג. הּיד. על לקׁשרן ב. הראׁש. על ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹּתפּלין
ה. לעצמֹו. ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב ד. הּׁשערים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי  ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו ּבפרקים האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. ּפרׁשּיֹות בתורה,ארּבע 'קּדׁשפרשתׁשהןהאמורות ְִֵֵֶֶַַַָָ
י)לי' - א יג, יבא'פרשת ּו,(שמות ּכי טז)'והיה - יא (שם, ְְֲִִִָָ

ׁשמֹות  אּלה בא,ׁשּבספר בפרשת 'ׁשמע'פרשת ּוהכתובות ְְְֵֵֶֶֶַ
דֿט) ו, ׁשמע'פרשת ּו,(דברים אם כא)'והיה - יג יא, הן ,(דברים ְִֵַָָָֹ

עצמן הפרשיות  ּבפני התורה,ׁשּנכּתבֹות מכל בנפרד ּומחּפין - ְְְְִִִֵֶַַָָ
הפרשיות אֹותן [-ומכסים] ארבע את או ּבעֹורהאמורות,- בהמה ְָ

כמו עשויים והם טהורים, עוף או לפרשיות,חיה נקראין הם ו בתים ְְִִָ
הראׁש, על אֹותן ּומניחין שכתובּתפּלין, ח)כמו ו, 'והיּו(שם ְְְִִִִַָָָֹ

,'עיני ּבין הּיד כן ו לטטפת על אֹותן שכתובקֹוׁשרין (שם)כמו ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ
.'יד על לאֹות אחת ואפּלּו'ּוקׁשרּתם אֹות ׁשל הקוץ קּצֹו כגון , ְְְֲִֶֶַַַַַָָֻ

מאחת  י', האות גבי הּפרׁשּיֹות שעל חיסרו מארּבע אם הנזכרות, ְִֵַַַָָ
הוא  ּכּלן ופוסלמעּכבהרי הפרשיות]את ארבע כל את מן [- ְִֵֶַָֻ

נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד ּכתקנן.האותיותהּתֹורה, ׁשלמֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ׁש·. ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ׁשהןכותבים וכן 'ׁשמע'פרשת ּבמזּוזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

דֿט) ו, ׁשמע'פרשת ּו,(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, ,(דברים ְִַָָָֹ
הּפרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת אֹות חסרהאלו אפּלּו אפילו אם בהן ְֲִִִִֵֵַַַָָָ

אחת,קּצֹו אות זהשל הּתֹורה הרי מן המזוזה,עּכב כשרות את ִִֵַָֻ
ׁשּיהיּו שלעד ׁשלמֹות האותיות נכּתבֹות וכן לגמרי.ׁשּתיהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

ׁשחסר ּתֹורה אחת,בוספר אֹות ּפסּול.אפּלּו ֲִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּתפּלין ‚. יׁש ּדברים להלן,עׂשרה שיתבארו כפי הם ּכּלן- ְְֲִִִֵַָָָָֻ

מּסיני למׁשה סיני,הלכה בהר רבינו למשה שנאמרו דינים - ְֲִִֶַָָֹ
מעּכבין  בדיעבד,וכּלם גם התפילין כשרות ׁשּנה את אם לפיכ ְְְְִִִִַָָָֻ

מהן  ההלכה,ּבאחת פי על להיות צריכים שהם הּתפּלין ממה הרי ְְֲִִֵֵֶַַַ
מהן ׁשנים דבר ּכתיבתן דין ּבהםּפסּולֹות. באיזה כלומר, - ְְְְִִֵֶַָָ

אותם, כותבים דבר איזה ועל אותם, הםּוׁשמֹונהכותבים דין ּבמהן ְְָ
פרשיות חּפּויין את בו שמכסים הבתים עור והוא [-כיסוים, ִָ

רצּועֹותיהן בדין ּוהתפילין] התפילין.קׁשירת הן של ואּלּו ְְְִֵֵֵֶַ
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שמובטח  כהן ציבור לשליח מתירים שיש סל"ג), (שם הרב בשו"ע
כהנים  הכנסת בבית כשיש גם לדוכן לעלות לתפילתו, שיחזור לו
ראה  אמנם זו. כדעה לנהוג אפשר כך המקום וכשמנהג אחרים,

שחולק  עו) ס"ק (שם ברורה (שם).במשנה ברורה במשנה וכתב
לו  כמובטח זה הרי הסידור, מתוך מתפללים שכולם שבזמננו

לתפילתו  שהוא .שיחזור ציבור ששליח ס"כ), (שם השו"ע כתב
נאה  ולך שמך 'הטוב שאומר ואחר בעבודה, מעט רגליו עוקר כהן

לדוכן  יעלה סי"ח).להודות' כג (סי' השולחן בקצות עיין אמנם

ולסובב  במקומו להשאר רשאי כהן שהוא ציבור ששליח שכתב,

אל  פניו יהפוך מכן ולאחר כהנים, ברכת בשעת לציבור פניו

כיום. הכהנים מנהג שכן לט), הערה (שם עוד וכתב התיבה.

יא  ומברכם.:הלכה להן ידיו נושא וכו' כפיו שנשא כהן
'אשר  ברכת מברך שהכהן הוסיף סמ"א) קכח (סי' הרב בשו"ע

חובתו  ידי יצא שכבר פי על אף אהרן', של בקדושתו קדשנו

הראשונה. כפיים בנשיאת

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁש ּבדיֹויהיו ׁש[א]ּכתיבתן:דין ּבנאמרו הּׁשנים אֹותן ,ּכֹותבין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
הּקלף.[ב] על נכּתבֹות ְְְְִִֶַַָָוׁשּיהיּו

עשיית]מעׂשה אופןּכיצד„. וכן הּדיֹו[- לתפילין, שצריך ְֲֵֵַַַ
תורה. וספר אתמקּבציןלמזוזה אוספים] ׁשמנים [- ׁשל העׁשן ְְְִִֶֶַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא וׁשעוה זפת ׁשל או אֹו שמנים ששורפים כלומר, – ְְֲֵֶֶֶֶַַָָ
כשהם  וכדומה זכוכית כלי מעליהם ומעמידים וכדומה, ושעווה זפת

עליהם, שמתקבץ השחור הפיח את ומגרדים פיהם, על הפוכים

ומערבים]וגֹובלין  האילן,[-לשים ּבׂשרף נוזל אֹותֹו כמין שהוא ְְְִִִַָָ
העץ, של החיצונית הקליפה הסרת ידי על מהעץ הנוטף מוצק

אותו ּו ולֹותתיןמערבים ּדבׁש, ושורים]ּבמעט הרּבה [- אֹותֹו ְְְְְִִֵַַַ
ידם, על רטוב שיהיה עד ּדכין אחרו בהם, ומרסקים]כך שוחקים -] ְִָ
רקיקין  ׁשּיעׂשה עד כעלים,אֹותֹו דק כך ו - אֹותֹואחר מיּבׁשין ְְְְִִִֵֶֶַַָ

אֹותֹו.בשמש ּכתיבהּומצניעין ו ּובׁשעת הסופר ׁשֹורהּולוקחו ְְְִִִִֵַַָ
עפצא  עפציםּבמי בהם ששרו מים ו - ּבֹו, כךוכּיֹוצא ּכֹותב אחר ְְְְֵֵֵַַָ

כדיּבֹו. זה, באופן דווקא עשוי להיות צריך כך ׁשוהדיו ידי אם על ִֶ
הואּתמחקּנּו סימן יּמחק לדיו, בעור יישאר ולא מהעור לגמרי ְֲִִֵֶָ

ספרים מהדיו. ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֻוזה
תורה, ספרי ּומזּוזֹות.- ּכתבּתפּלין ספרי ׁשלׁשּתן אתואם - ְְְְְִִִַָָָ

ומזוזות, תפילין עפצא תורה מגופרית וקלקנּתֹוסּבמי העשוי -] ְְְְְֵַַָֹ
הקלקונתוס, עם יחד עפצא המי את שעירב ברזל] זה ׁששל הּוא דיו ֶ

הקלף עֹומד  על מתקיים נמחק - הםואינֹו הרי ּכׁשרים.ממנו, ְְְִִֵֵֵָ
ּכן ‰. נ אם זה הרי קלקונתוס עם עפצים מי עירב אם שגם קרא - ִֵ

את הקודמת, בהלכה כמבואר לכתיבה וכשר ּמעטה דיו ֲִַָמה
ּכֹותבין  ׁשּיהיּו מ ּסיני למׁשה ׁשּנאמרה הספרי ההלכה את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

והמזוזות  התפילין ואת באדווקא?ּבדיֹותורה זה למעט אלא ְְִֵַ
מיני שחור,צבעֹונים צבעיםׁשאר בצבע שאינם צבע ּכגֹון- ְְְִִִֵָ

ו  ו צבע האדם צבעים הּירק, מיני שאר ׁשאם כן ּבהן, ּכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבספרים  תורה]ּכתב בספרי אפּלּו[- ּבמזּוזֹות אֹו ּבתפּלין אֹו ְְְֲִִִִִִִַָָ

אחת, אֹואֹות צבעֹונין, מיני כתבם ּבׁשאר אם ּבזהב אפילו ְְְִִִִֵַַָָָ
וחשיבות, ּפסּולין.לנוי אּלּו ְֲִֵֵהרי

.Âודּוכססטֹוס,מיניׁשלׁשה ּוקלף ּגויל הן, כפי עֹורֹות ְְְְְְִֵָָֹֻ
בהמשך. הגוויל,ּכיצד שיבואר של ועשייתו הכנתו לֹוקחין היא ְִֵַ

עֹור אֹו הּבהמה ּתחּלה עֹור מּמּנּו ׂשער ּומעבירין -החּיה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
שנושר  עד ימים שמונה יחדיו ומים בסיד העור את שנותנים ידי על

בסכין, השיער את מסירים ולפעמים מֹולחין השיער, ּכ ְְִַַָואחר
ּבמלח  ימים,אֹותֹו שמונה מים אֹותֹועם מעּבדין ּכ ואחר ְְְְִֶַַַַָ

ּכ ואחר כעין ּבעפצא אותומעבדים ּבקמח, עץ גידול מין -] ְְְְֶַַַַָָ
ּבֹופרי], סיד]וכּיֹוצא ו [כגון העֹור את ׁשּמקּבצין כן מּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ּגויל.הם  הּנקרא הּוא וזה אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַָמחּזקין
.Êלקחּו ׁשהעבירּואת ואם אחר בדברים ׂשערֹואתהעֹור ְְְֱִִֶֶַַָָָ

הקודמת, בהלכה כמבואר השיער, את משירים אֹותֹושהם ְְִוחּלקּו
לׁשנים  חלקים,ּבעביֹו לשני עוביו כל לאורך אותו שהפרידו ּכמֹו- ְְְְִִַָ

לקלף]ׁשהעּבדנין  עורות מעבדי ׁשּיעׂשה[- עד ידי עֹוׂשין, על ְִִֵֶֶֶַַָָָ
עֹורֹות כך מזה,ׁשני זה והּואהואאחד עורנפרדים החלק ּדק, ְְֵֶַָ

העור הּׂשער של של ׁשּמּמּול החיצוני החלק כלומר הבהמה, של ִֵֶַָ
והּואהואאחדעור ו העור, העורעבה, של ׁשּמּמּול החלק ְְִֶֶֶָָ

העור,הּבׂשר  של הפנימי החלק כלומר הבהמה, כך ו של עּבדּואחר ְְִַָָ
ּבמלח ימים,אֹותן שמונה מים ּכעם אותוואחר ּבקמח,עיבדו ְְְֶֶַַַַָָ

ּכ אותוואחר ּבֹוּבעפצא עיבדו סיד,וכּיֹוצא כגון החלק - זה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָ
העור של ּדּוכססטֹוס הדק נקרא הּׂשער החלק וזהׁשּמּמּול ְְְְִִֵֶֶַָָֻ

העור של קלף.העבה נקרא הּבׂשר ְְִִֶַָָָָׁשּמּמּול
.Á מּסיני למׁשה ּתֹורה שצריךהלכה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

המובחר  מן הּגויל,למצוה שיהיוו על ּבמקֹום ּכֹותבין כן דווקא אותו ְְְְִִִַַ

הבשר. של בצד ולא הּׂשער לצד ּכֹותביןהפונה את וׁשּיהיּו ְְְִִֵֶַָ
ו  הּקלף, על שיהיוהּתפּלין דווקאּכֹותבין צריך ּבמקֹום אותן ְְְְְִִִִַַַָ

לצד העור.הּבׂשר הפונה של הלבן החלק ּכֹותבין שהוא וׁשּיהיּו ְְְִִֶַָָ
המובחר הּמזּוזהאת  מן ּדּוכססטֹוס למצוה עור על שהוא - ְְְַַָֻ

העורות, מכל יותר שיהיו ו החלש ּבמקֹום אותה ּכֹותביןצריך ְְְִִ
לצד הּכֹותב הּׂשער.הפונה ּבמקֹום וכל לצד ּבקלף, הפונה ְְְִִֵֵַַָָָ

הבשר,ׂשערה  לצד הפונה במקום ּבגויל ולא ׁשּכתב אֹו ְִִֵֶַָָ
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ד  ושעוה :הלכה זפת של או שמנים של העשן מקבצין
בו. תורה,וכיוצא ספר לגבי פסק ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מן  הבאים דברים של מעשן דווקא הדיו את יעשה שלכתחילה
שלכתחילה  תפילין, לגבי ס"ג) לב סי' (או"ח כתב עוד העץ.
[וראה  עפצים במי השרויים משמנים או עצים, מעשן הדיו יעשה
ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב שיש)]. בין ד"ה (שם הלכה ביאור

המובחר  מן מצווה הוא זית שמן של הדיו .שעשן הוא וזה
וכו'. המובחר מן סק"ח)שמצוה לב (סי' ברורה ובמשנה

מי  של מתערובת הדיו את לעשות הוא המנהג שכיום הוסיף,
ובביאור  שם וראה אותם. ומבשלים וקנקנתום וקומא עפצים
העשוי  דיו של הדין מה שהאריך שלא) בין (ד"ה הלכה

שונות  עפצא..מתערובות במי שורהו כתיבה והשו"ע ובשעת
עפצים. במי אותם לשרות חובה שאין פסק, ס"ג) לב סי' (או"ח
וראה  עפצים. במי הדיו לשרות יחמיר שלכתחילה כתב, והרמ"א
השו"ע  מחלוקת בביאור שהאריך שיש) בין (ד"ה הלכה בביאור

והרמ"א.

ה  בספרים :הלכה כתב שאם וכו' צבעונים מיני שאר למעט
במזוזות. או בתפילין שתי או הביא ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מיני  בשאר ולא בדיו לכתבו צריך תורה בספר דווקא האם שיטות,

כן. הדין וכתובים בנביאים שגם או צבעים,

ז  דוכססטוס :הלכה נקרא השער שממול החלק וזה זה
קלף. נקרא הבשר פסק,שממול ס"ז) לב סי' (או"ח והשו"ע

העור  של והחלק קלף, נקרא השיער ממול שהוא העור של שהחלק

דוכסוסטוס  נקרא הבשר ממול שהעורות .שהוא השו"ע והוסיף

דין  להם ויש עושים, היו שהם כמו לשניים חלוקים אינם שלנו

הבשר. כלפי הפונה לצד דווקא עליהם לכתוב שצריך קלף

ח  לנו :הלכה שיש שהקלפים ס"ו), רפח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

רעא  סי' (שם הש"ך וביאר ומזוזות. תפילין תורה לספרי כשרים

שהוא  העור, של העליונה קליפתו את ומסירים שמגרדים סק"ח),

אלא  נשאר שלא עד הרבה מגרדים הבשר מצד וגם השיער, צד



z"qeקסו dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּבמקֹום ה ּובדּוכססטֹוס לצד לצד ּבׂשר הפונה הפונה במקום ולא ְְְְִָָֻ
זההעור, .אותן ּפסל הרי ַָ

.Ë ּפי על הקודמתאף בהלכה הלכה שנתבאר היא ׁשּכ ֲִִֶַַָָָ
מּסיני לו,למׁשה הראוי העור סוג על לכתחילה אחד כל לכתוב ְִִֶַֹ

הּקלף על ּתֹורה ספר ּכתב הבשר,אם לצד פונה שהעור במקום ְִֵֶַַַָָָ
הוא הרי הגוויל, על לכותבו שיש מהדין כיון ּכׁשר ושינה בדיעבד, ֵָ

חזק, עור נאמרשהוא את ולא לכתוב שצריך מסיני למשה ההלכה ְֱֶַֹ
על תורה למעט ּגויל,הספר ּכתב הּדּוכססטֹוס,אּלא ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

הואהּספראתעליו הרי בדיעבד.ּפסּול תורה, ּכתב גם אם וכן ְִֵֵֶַַָָָָ
הּגויל על אֹו הּקלף על הּמזּוזה היאאת שהרי ּכׁשרה,הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָָ

נאמרה המזוזהלא את לכתוב שיש מסיני למשה על ההלכה ְֶֶַָֹ
למצוה  אּלא למעט ּדּוכססטֹוס נאמרה ולא לכתחילה, המובחר מן ְְְְִֶָָֻ

אחרים  עור סוגי על לכתוב .שאין
.È ּכֹותבין תורה]ספרים אין ספרי ּגּבי [- על ּומזּוזֹות ּותפּלין ְְְְִִִִֵֵַַָ

ו שלעֹור טמאה, של ּבהמה עור גבי על לא ועֹוף כן חּיה ְְְְֵֵַָָָ
ּכֹותביןהּטמאין, עֹוראותםאבל ּגּבי וחּיה שלעל ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ואפּלּו הּטהֹורים, גביועֹוף או נבלֹותעל נשחטו, ולא שמתו -] ְְְֲִִֵַַ
כהלכה] שלא שנמצאו טרפֹות כן ו שנשחטו אלא כהלכה שנשחטו -] ְְֵ

אותה] פוסלים והם למות, לה גורמים שהיו מומים -ׁשּלהן בגופם ֶֶָ
הטהורים. והעופות החיות הבהמות ּכֹותביןכן ו של על אותםאין ְְִֵַ

עֹור הּזהמה שלּגּבי מּפני הּטהֹור סרחון],הּדג ׁשאין כיון[- ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
העורזהמּתֹו והרי ּבעּבדּהגםּפֹוסקת של שלה, העיבוד לאחר - ְְִֶֶַָֻֻ

למצוה  מאוס .זה

.‡Èו עור ּתֹורה, ספר ׁשל עור ּגויל אֹוכן ּתפּלין ׁשל קלף ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
לׁשמן אֹותן לעּבד צרי ּתֹורה, ספר שבתחילת ׁשל כלומר, - ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

דבר  מהעורות לעשות כדי העיבוד את שעושה בפירוש יאמר עיבודם

קדושה. לׁשמןשל ׁשּלא עּבדן הםואם -לפיכּפסּולין.הרי ְְְְְִִִִִֶָָָֹ
לשמה, עיבוד שצריך הּגֹויכיון עּבדן ועד אם העיבוד מתחילת - ְִִַָ

הם הרי העיבוד, לֹוסוף ׁשאמרנּו ּפי על ואף בפירוש ּפסּולין, ְְְִִֶַַַָ
הּספר לׁשם זה עֹור הּתפּלין,תורהלעּבד לׁשם כיון אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

עֹוׂשה  הּוא עצמֹו ּדעת על העיבוד,ׁשהּגֹוי ּדעת ו את על לא ְֶֶַַַַַַַַֹ
אֹותֹו מצוותם.הּׂשֹוכר לשם שיעשם -ׁשּצרי ּדבר ּכל לפיכ ְִִֵֶַָָָָָ
לׁשמ  מצוותו,ֹומעׂשה לשם הּגֹוי- עׂשהּו הואאם ּפסּול,הרי ְֲִִֶַַָָָ

עליו. ומשגיח עומד אותו ששכר הישראל אם אינּהואפילו ְֵָָּומזּוזה
עּבדּה עיבוד]צריכה את לׁשמּה,[- הגוי עשה אם גם ולפיכך ְְִִִָָָֻ

כשרה  היא הרי .העיבוד,
.·È ולא ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה

ּבׂשרטּוט  אּלא וכדומה מזּוזה בסכין מעט וחורצים ששורטים - ְְְִֶָָ
ישר  הכתב שיהיה כדי ושורה, שורה בכל ישרים קווים העור בתוך

מחּפין ונאה, ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן ּתפּלין -אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻ
זמן  בכל אותן לקרוא יכול שאינו כזה באופן ותפורות מכוסות שהן

לנוי  שרטוט צריכים אינן ולפיכך אותן, שיקרע ידי על לא אם שירצה

לכּתב הכתיבה. מן לכתחילהּומּתר ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין ְְְִִִִֶָֹֹֻ
כיוןהּכתב  אּלּו, ּפרׁשּיֹות ּגֹורסין רגילים ׁשהּכל שכולם - ְְִִֵֶַַָָָֹ

טעויות. ללא פה בעל אותן ויודעים אלו ּתֹורה בפרשיות ספר ֲֵֶָָאבל
הּכתב,לכתחילהאסּור  מן ׁשּלא אחת אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב ְְֲִִִֶַַַָָֹֹ
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בלבד  האמצעי הגויל..הקלף על תורה ספר כותבין שיהיו
ספר  כותבים לא הזה שבזמן פסק, ס"ג) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מגוויל, יותר טובים הם לנו שיש הקלפים אלא גוויל, על תורה

כתבם  ואם דווקא, הבשר כלפי פונה שהוא לצד עליהם וכותבים

אלא  לכתחילה, פסול זה הרי השיער כלפי פונה שהוא הצד על

בזה. מקילים שיש

ט  כשר.:הלכה הקלף על תורה ספר כתב (יו"ד אם והשו"ע

פונה  שהוא בצד העור על לכתבו שצריך הוסיף, ס"ג) רעא סי'

דווקא  הבשר כתב .כלפי שאם ס"ז), לב סי' (או"ח השו"ע כתב

פסולות. הן הרי הגוויל על תפילין

יא  לשמן.:הלכה אותן לעבד צריך וכו' השו"ע תפילין וכתב

שלהם  העיבוד בתחילת בפיו לומר שטוב ס"ח), לב סי' (או"ח

במשנה  וכתב תורה. ספר לשם או תפילין לשם מעבדו שהוא

כן  שיוציא צריך ואין מחשבה מספיק כד),שבדיעבד (ס"ק ברורה

שלא  במי הדין פרטי בתחילת) (ד"ה הלכה בביאור וראה בפיו.

(ד"ה  הלכה בביאור עוד וראה לשמה. העיבוד בתחילת חישב

לשמה  עיבוד דיני בפרטי שהאריך הגוי .וצריך) עבדן אם לפיכך
ואם פסולין. לחלוק, הרא"ש שדעת ס"ט), (שם השו"ע וכתב

שהכוונה  הרמ"א, והוסיף כשר. ומסייעו הגוי ליד עומד ישראל

הרא"ש. כדעת הרמ"א והכריע העור, בעיבוד קצת מסייעו שהוא

בתחילת  יהיה שהסיוע ס"א), רעא סי' (יו"ד הרמ"א כתב ועוד

לשם  זאת עושה שהוא ויאמר הסיד, לתוך כשנותנו העיבוד

תורה  ספר לדעת .קדושת סי"ב), לב סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב
לכתחילה, דין רק הוא הסיוע לגבי שכתב במה שכוונתו הרמ"א,

ברורה  במשנה והוסיף כשר. כלל סייעו לא אם גם בדיעבד אבל

רק  סייעו הוא אם מספיק לכתחילה סיוע בדין שגם כט), (ס"ק

להרמב" (ד"ה הלכה בביאור וראה כשר, שהוא העיבוד ם)בסוף

הסיוע  דין בפרטי לשמה..שהאריך עבדה צריכה אינה ומזוזה
לכתחילה  צריכה שמזוזה פסק, ס"ה) רפח סי' (יו"ד והשו"ע

יתבטל  מעובד לעור ימתין שאם במקרה אבל לשמה, עיבוד
אחר  ויחפש מעובד, שאינו עור על מיד אותה יכתוב מהמצווה,

פוסלים  הפוסקים שרוב כתב, סק"ד) (שם והש"ך מעובד. עור

ימתין  שאם במקרה אך לשמה. מעובד שאינו בעור בדיעבד אפילו

להמציא  וישתדל ברכה, בלא יקבענה המצוה, תבטל זה לעור

יברך. שלא סק"ב) (שם הט"ז כתב וכן כשרה. אחרת מזוזה

יב  שרטוט.:הלכה צריכין אינן תפילין השו"ע אבל וכתב

והוסיף  הראשונה. השורה את לשרטט שצריך ס"ו), לב סי' (או"ח

צריך  שרטוט, בלי ישר לכתוב יודע אינו שאם (שם), השו"ע

שאם  כא), (ס"ק ברורה במשנה כך על וכתב השורות. כל לשרטט
כשר  בדיעבד עקומות, השורות את וכתב שרטט בשו"ע .לא וכתב

אלא  שרטוט בלי ישר לכתוב יודע הוא אם שאפילו (שם), הרב

כל  את לשרטט רוצה הוא ולפיכך יותר, ונאה ישר שיהיה שרוצה

מותר  בלי .השורות, ישר לכתוב יודע אם שגם כתב, והרמ"א

וכן  והאחרונה הראשונה בשורה לשרטט צריך הוא הרי שרטוט,

שרטט. לא אם הדין מה אין) (ד"ה הלכה בביאור [וראה מהצדדים

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

והוא  חסר בכתיב כתובות שהן באותיות יטעה שמא שחוששים כיון

להיפך  או מלא, בכתיב .יכתבן

.‚È מין ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה עבודה ספר העובד - ְְְִִִֵֶֶָָָ
הכמרים, כמו ביותר בה ושקוע אֹוואםיּׂשרפּו.זרה ּגֹוי, ּכתבן ְְִָָָ

מׁשּמד שכתבם כדי יׂשראל מצוות עול ממנו שפרק מומר, -] ְְִֵָָֻ
כולה, התורה לכל והשתמד כגוי], מֹוסר להיעשות מלשין אֹו -] ֵ

הגויים], קטן,שכתבםאֹולשלטונות אֹו אּׁשה אֹו אּלּועבד הרי ֲִֵֵֶֶָָָ
כיוןויּגנזּו.למצוותםּפסּולין אלו, תפילין לפסול ׁשּנאמר והסיבה ְְְֱִִֶֶַָ

חֿט) ו, וכו'','ּוקׁשרּתם(דברים ידך על מזוזות 'ּוכתבּתםלאות על ְְְְַַָָ
ש ביתך', לענין לזה, זה הפסוקים סמיכות את מי ּכלודורשים ָ

הּקׁשירה  על תפיליןׁשּמזהר ּבּה,הוא ו של הּוא מאמין ְְְֲִִֶַַַָָָֻ
בכך ׁשּכֹותב  ומתמעטים לכתיבתם. כשר הוא רק וקטן - עבד אשה ֵֶ

חייבים  שאינם כיון תפילין למצוות שייכים ואינם מוזהרים, שאינם

ואינם  מצוות עול מעליהם שפרקו ומוסר משומד גוי וכן בהם,

ומזוזה. בתפילין ּכתבן מאמינים מי ידּוע ואין מין ּביד ְְְְְִִִֵַַָָָנמצאּו
בעצמו, המין כתבם אם ספק שיש הם יּגנזּו- אם אבל ישרפו. ולא ְִָ

ּגֹוי, ּביד הםנמצאּו לֹוקחין ּכׁשרים.הרי קונים]ואין ספרים [- ְְְְְְְִִִִֵֵַָ
תורה] ספרי ּדמיהן [- על ּביתר הּגֹויים מן ּומזּוזֹות -ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָ

שווים, מכפי יותר יקר לגנבם כדיבתשלום אֹותם להרּגיל ׁשּלא ְְְְִֶַָָָָֹ
ביוקר ּולגזלם  למכרם .בשביל ְְָָ

.„Èּתפּלים ּתֹורה, תפילין]ספר ּגּבי [- על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּטמאיםשלעֹור ועֹוף וחּיה כמבואר ּבהמה אדם, לאכילת - ְְְְִֵֵַַָָ

י)לעיל ׁששכתבם אֹו,(הלכה עֹורֹות ּגּבי מעּבדין הם על אינן ְִֵֵֶַַָָֻ
כמבואר  לכתיבתם, הנדרשות העיבוד מלאכות בעור נעשו שלא -

וֿח)לעיל על,(הלכה ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר ׁשּכתב עֹור גביאֹו ְִִֵֶֶַַָָ
לׁשמן  עּבדֹו לעיל ׁשּלא כמבואר מצוותם, לשם שלא שעיבדם - ְְִִֶָֹ
יא) ּפסּולין כלהרי,(הלכה בדיעבד אּלּו .אפילו ְֲִֵֵ

.ÂËּתֹורה ספר ּכתיבה או הּכֹותב ּובׁשעת ּומזּוזה, ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכּונהשלהם  לֹו היתה כותב,לא שהוא מה לשם וכתב מפורשת ְְַַָָָָָֹ
האזּכרֹות אחתאזּכרה אפילו משמות ׁשּבהןמן אחד שם -] ְְִֶֶַַָָָָָ
לׁשמןהשם] הקדושים,ׁשּלא השמות קדושת לשם שלא הם - הרי ְִֶָֹ

לפיכ הם ּפסּולין. לשמה שלא אחת אזכרה כתב שאם כיון - ְְִִָ
אדם  אתנפסלו, אפּלּושםהּכֹותב יׂשראלאםהּׁשם, היה מל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ

הכתיבהׁשֹואל באמצע יׁשיבּנּו,אותו לא שלא ּבׁשלֹומֹו, כדי ְְִִֵֶֹ
וייפסל. מהכוונה דעתו אםיסיח ׁשנים,אבל ּכֹותב שכן היה כל או ְִֵַָָ

ׁשמֹות  ברציפות,ׁשלׁשה הקדושים מפסיק משמות זה הרי ְְֲִֵֵֶַָֹ
ּומׁשיב או ּביניהן, השני שם לכתיבת אחד שם כתיבת בין לו ִֵֵֵֶ

.השלישי 
.ÊË הּקלמֹוס את המיועדים הּטֹובל חלולים נוצה או קנה -] ְֵֶַַֻ

כדילכתיבה] אתבדיו תפילין הּׁשם שםלכּתב תורה שבספר ְִֵֶַֹ
הקודש, כתבי ובשאר יתחילומזוזות הּׁשם שםמאֹותֹולכתובלא ְִֵֵַַֹ

ׁשּלפניו עצמו, מאֹות הּוא מתחיל כמו אבל השם, שם שלפני - ְְֲִֵֶַָָָ
ישראל' 'שמע של ל' ד)אות ו, השם.(דברים שם לפני אות שהוא ,

את לכּתב ׁשכח ּתֹולה שםאם בצורה אֹותֹוהּׁשם, אותו כותב - ְִֵֶֶַַָֹ
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שמעיקר  כתב, (ס"ח) הרב ובשו"ע ויש)]. (ד"ה שם עוד וראה
רק  אלא ומהצדדים ולמטה למעלה לשרטט צריך אינו הדין

לשרטט. בתפילין שהמנהג אלא (ד"ה מלמעלה, הלכה ובביאור
השורות  בכל לשרטט הוא המנהג שכיום כתב, ומותר .וכן)

הכתב. מן שלא וכו' תפילין לב לכתוב סי' (או"ח השו"ע וכתב

מתוך  לכתוב צריך בפיו, שגורות הפרשיות אין שאם סכ"ט),
המובחר  מן שמצווה קלד), (ס"ק ברורה במשנה וכתב הכתב.

הכתב. מתוך האופנים בכל לכתוב

יג  קטן.:הלכה שאפילו או ס"א) לט סי' (או"ח השו"ע וכתב

(שם), הרב בשו"ע וכתב פסול. הוא הרי חינוך לגיל כבר הגיע אם
יש  עשרה שמונה גיל עד שנים עשרה שלוש בן שהוא גדול שגם

שתי הביא לא שעדיין לתלות שיש כיון שאם לפסול, אלא שערות,

וראה  שערות. שתי הביא שכבר לתלות יש עשרה שמונה בן הוא
בזה  שהאריך קטן) או (ד"ה הלכה (או"ח .בביאור השו"ע כתב

משומד  בכלל הוא הרי זרה לעבודה מומר שגם ס"א), לט סי'
אינו  אם אפילו שזה מומר), או (ד"ה הלכה בביאור והוסיף ופסול.

ביותר. בה לחלל שקוע מומר הוא שאם (שם), הרב בשו"ע וכתב

סק"ו) לט (סי' ברורה ובמשנה פסול. הוא הרי רבים, בפני שבת
מדרבנן, שהוא באיסור רק שבת מחלל הוא אם שאפילו הוסיף,
בדיעבד  גם פסול יהיה הוא האם בזה ומסתפק פסול, כן גם .הוא

דמיהן. על ביתר וכו' לוקחין רפא ואין סי' (יו"ד השו"ע וכתב
לקנות  חייבים דמיהם מכדי יותר מעט או דמיהם כדי שעד ס"א),
ישראל, מיד זה תורה ספר גנבו שהגויים יודעים ואם ולגנזם. מהם

בו  לקרוא גם יז),.יכולים ס"ק לט (סי' ברורה במשנה וכתב

לקנות  שחייבים עצמו מחמת נפסל תורה הספר שאם הוא שפשוט

בדעת  שכתב מה אין) (ד"ה הלכה בביאור וראה לגנזם. כדי מהם

רבינו.

טו  וכו'.:הלכה אזכרה וכתב וכו' תפילין וכו' וכתב הכותב

בפיו  שיאמר שצריך תפילין, לגבי סי"ט) לב סי' (או"ח השו"ע

כותב  שהוא הקדושים מהשמות אחד שכותב פעם בכל בפירוש

ס"ב) רעו סי' (יו"ד תורה ספר לגבי כתב וכן השם. קדושת .לשם

המחשבה  בפיו, הוציא לא שאם צה), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

לכתחילה, הדין הוא שכן הרמ"א, וכתב בדיעבד. גם מועילה אינה

כך  ואחר הכתיבה בתחילת רק כן אמר אם גם כשר בדיעבד אבל

בפירוש  שיאמר צריך ואין במחשבתו, כן השו"ע .חשב כתב

רק  ולא לשמה שתהיה צריכה הכתיבה שכל סי"ט), לב סי' (או"ח

אלא  בפירוש, בפיו זאת שיאמר צריך וכן הקדושים. השמות

ברורה  במשנה וכתב הכתיבה. בתחילת רק כן שיאמר שמספיק

הפרשיות, כל כתיבת בתחילת זאת שיאמר שהכוונה צב), (ס"ק

ופרשה  פרשה כל בתחילת כך שיאמר טוב יותר וכו'.אך וכתב
פסולין. לשמן שצריך שלא סל"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו'..לגנזם  מפסיק זה הרי וכו' כותב (יו"ד היה השו"ע וכתב

למלך, לענות כדי שמות שני בין הפסיק שאם ס"ג), רעו סי'

כותבו  שהוא ולומר לחזור לו יש השני השם את וכותב כשחוזר

השם. קדושת לשם

טז  המחק.:הלכה מקום ועל וכו' סי'ומותר (או"ח ובשו"ע

לח, עדיין שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא הוסיף סכ"ד), לב



קסז z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּבמקֹום ה ּובדּוכססטֹוס לצד לצד ּבׂשר הפונה הפונה במקום ולא ְְְְִָָֻ
זההעור, .אותן ּפסל הרי ַָ

.Ë ּפי על הקודמתאף בהלכה הלכה שנתבאר היא ׁשּכ ֲִִֶַַָָָ
מּסיני לו,למׁשה הראוי העור סוג על לכתחילה אחד כל לכתוב ְִִֶַֹ

הּקלף על ּתֹורה ספר ּכתב הבשר,אם לצד פונה שהעור במקום ְִֵֶַַַָָָ
הוא הרי הגוויל, על לכותבו שיש מהדין כיון ּכׁשר ושינה בדיעבד, ֵָ

חזק, עור נאמרשהוא את ולא לכתוב שצריך מסיני למשה ההלכה ְֱֶַֹ
על תורה למעט ּגויל,הספר ּכתב הּדּוכססטֹוס,אּלא ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

הואהּספראתעליו הרי בדיעבד.ּפסּול תורה, ּכתב גם אם וכן ְִֵֵֶַַָָָָ
הּגויל על אֹו הּקלף על הּמזּוזה היאאת שהרי ּכׁשרה,הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָָ

נאמרה המזוזהלא את לכתוב שיש מסיני למשה על ההלכה ְֶֶַָֹ
למצוה  אּלא למעט ּדּוכססטֹוס נאמרה ולא לכתחילה, המובחר מן ְְְְִֶָָֻ

אחרים  עור סוגי על לכתוב .שאין
.È ּכֹותבין תורה]ספרים אין ספרי ּגּבי [- על ּומזּוזֹות ּותפּלין ְְְְִִִִֵֵַַָ

ו שלעֹור טמאה, של ּבהמה עור גבי על לא ועֹוף כן חּיה ְְְְֵֵַָָָ
ּכֹותביןהּטמאין, עֹוראותםאבל ּגּבי וחּיה שלעל ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ואפּלּו הּטהֹורים, גביועֹוף או נבלֹותעל נשחטו, ולא שמתו -] ְְְֲִִֵַַ
כהלכה] שלא שנמצאו טרפֹות כן ו שנשחטו אלא כהלכה שנשחטו -] ְְֵ

אותה] פוסלים והם למות, לה גורמים שהיו מומים -ׁשּלהן בגופם ֶֶָ
הטהורים. והעופות החיות הבהמות ּכֹותביןכן ו של על אותםאין ְְִֵַ

עֹור הּזהמה שלּגּבי מּפני הּטהֹור סרחון],הּדג ׁשאין כיון[- ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
העורזהמּתֹו והרי ּבעּבדּהגםּפֹוסקת של שלה, העיבוד לאחר - ְְִֶֶַָֻֻ

למצוה  מאוס .זה

.‡Èו עור ּתֹורה, ספר ׁשל עור ּגויל אֹוכן ּתפּלין ׁשל קלף ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
לׁשמן אֹותן לעּבד צרי ּתֹורה, ספר שבתחילת ׁשל כלומר, - ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

דבר  מהעורות לעשות כדי העיבוד את שעושה בפירוש יאמר עיבודם

קדושה. לׁשמןשל ׁשּלא עּבדן הםואם -לפיכּפסּולין.הרי ְְְְְִִִִִֶָָָֹ
לשמה, עיבוד שצריך הּגֹויכיון עּבדן ועד אם העיבוד מתחילת - ְִִַָ

הם הרי העיבוד, לֹוסוף ׁשאמרנּו ּפי על ואף בפירוש ּפסּולין, ְְְִִֶַַַָ
הּספר לׁשם זה עֹור הּתפּלין,תורהלעּבד לׁשם כיון אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

עֹוׂשה  הּוא עצמֹו ּדעת על העיבוד,ׁשהּגֹוי ּדעת ו את על לא ְֶֶַַַַַַַַֹ
אֹותֹו מצוותם.הּׂשֹוכר לשם שיעשם -ׁשּצרי ּדבר ּכל לפיכ ְִִֵֶַָָָָָ
לׁשמ  מצוותו,ֹומעׂשה לשם הּגֹוי- עׂשהּו הואאם ּפסּול,הרי ְֲִִֶַַָָָ

עליו. ומשגיח עומד אותו ששכר הישראל אם אינּהואפילו ְֵָָּומזּוזה
עּבדּה עיבוד]צריכה את לׁשמּה,[- הגוי עשה אם גם ולפיכך ְְִִִָָָֻ

כשרה  היא הרי .העיבוד,
.·È ולא ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהלכה

ּבׂשרטּוט  אּלא וכדומה מזּוזה בסכין מעט וחורצים ששורטים - ְְְִֶָָ
ישר  הכתב שיהיה כדי ושורה, שורה בכל ישרים קווים העור בתוך

מחּפין ונאה, ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן ּתפּלין -אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻ
זמן  בכל אותן לקרוא יכול שאינו כזה באופן ותפורות מכוסות שהן

לנוי  שרטוט צריכים אינן ולפיכך אותן, שיקרע ידי על לא אם שירצה

לכּתב הכתיבה. מן לכתחילהּומּתר ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין ְְְִִִִֶָֹֹֻ
כיוןהּכתב  אּלּו, ּפרׁשּיֹות ּגֹורסין רגילים ׁשהּכל שכולם - ְְִִֵֶַַָָָֹ

טעויות. ללא פה בעל אותן ויודעים אלו ּתֹורה בפרשיות ספר ֲֵֶָָאבל
הּכתב,לכתחילהאסּור  מן ׁשּלא אחת אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב ְְֲִִִֶַַַָָֹֹ
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בלבד  האמצעי הגויל..הקלף על תורה ספר כותבין שיהיו
ספר  כותבים לא הזה שבזמן פסק, ס"ג) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מגוויל, יותר טובים הם לנו שיש הקלפים אלא גוויל, על תורה

כתבם  ואם דווקא, הבשר כלפי פונה שהוא לצד עליהם וכותבים

אלא  לכתחילה, פסול זה הרי השיער כלפי פונה שהוא הצד על

בזה. מקילים שיש

ט  כשר.:הלכה הקלף על תורה ספר כתב (יו"ד אם והשו"ע

פונה  שהוא בצד העור על לכתבו שצריך הוסיף, ס"ג) רעא סי'

דווקא  הבשר כתב .כלפי שאם ס"ז), לב סי' (או"ח השו"ע כתב

פסולות. הן הרי הגוויל על תפילין

יא  לשמן.:הלכה אותן לעבד צריך וכו' השו"ע תפילין וכתב

שלהם  העיבוד בתחילת בפיו לומר שטוב ס"ח), לב סי' (או"ח

במשנה  וכתב תורה. ספר לשם או תפילין לשם מעבדו שהוא

כן  שיוציא צריך ואין מחשבה מספיק כד),שבדיעבד (ס"ק ברורה

שלא  במי הדין פרטי בתחילת) (ד"ה הלכה בביאור וראה בפיו.

(ד"ה  הלכה בביאור עוד וראה לשמה. העיבוד בתחילת חישב

לשמה  עיבוד דיני בפרטי שהאריך הגוי .וצריך) עבדן אם לפיכך
ואם פסולין. לחלוק, הרא"ש שדעת ס"ט), (שם השו"ע וכתב

שהכוונה  הרמ"א, והוסיף כשר. ומסייעו הגוי ליד עומד ישראל

הרא"ש. כדעת הרמ"א והכריע העור, בעיבוד קצת מסייעו שהוא

בתחילת  יהיה שהסיוע ס"א), רעא סי' (יו"ד הרמ"א כתב ועוד

לשם  זאת עושה שהוא ויאמר הסיד, לתוך כשנותנו העיבוד

תורה  ספר לדעת .קדושת סי"ב), לב סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב
לכתחילה, דין רק הוא הסיוע לגבי שכתב במה שכוונתו הרמ"א,

ברורה  במשנה והוסיף כשר. כלל סייעו לא אם גם בדיעבד אבל

רק  סייעו הוא אם מספיק לכתחילה סיוע בדין שגם כט), (ס"ק

להרמב" (ד"ה הלכה בביאור וראה כשר, שהוא העיבוד ם)בסוף

הסיוע  דין בפרטי לשמה..שהאריך עבדה צריכה אינה ומזוזה
לכתחילה  צריכה שמזוזה פסק, ס"ה) רפח סי' (יו"ד והשו"ע

יתבטל  מעובד לעור ימתין שאם במקרה אבל לשמה, עיבוד
אחר  ויחפש מעובד, שאינו עור על מיד אותה יכתוב מהמצווה,

פוסלים  הפוסקים שרוב כתב, סק"ד) (שם והש"ך מעובד. עור

ימתין  שאם במקרה אך לשמה. מעובד שאינו בעור בדיעבד אפילו

להמציא  וישתדל ברכה, בלא יקבענה המצוה, תבטל זה לעור

יברך. שלא סק"ב) (שם הט"ז כתב וכן כשרה. אחרת מזוזה

יב  שרטוט.:הלכה צריכין אינן תפילין השו"ע אבל וכתב

והוסיף  הראשונה. השורה את לשרטט שצריך ס"ו), לב סי' (או"ח

צריך  שרטוט, בלי ישר לכתוב יודע אינו שאם (שם), השו"ע

שאם  כא), (ס"ק ברורה במשנה כך על וכתב השורות. כל לשרטט
כשר  בדיעבד עקומות, השורות את וכתב שרטט בשו"ע .לא וכתב

אלא  שרטוט בלי ישר לכתוב יודע הוא אם שאפילו (שם), הרב

כל  את לשרטט רוצה הוא ולפיכך יותר, ונאה ישר שיהיה שרוצה

מותר  בלי .השורות, ישר לכתוב יודע אם שגם כתב, והרמ"א

וכן  והאחרונה הראשונה בשורה לשרטט צריך הוא הרי שרטוט,

שרטט. לא אם הדין מה אין) (ד"ה הלכה בביאור [וראה מהצדדים

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

והוא  חסר בכתיב כתובות שהן באותיות יטעה שמא שחוששים כיון

להיפך  או מלא, בכתיב .יכתבן

.‚È מין ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה עבודה ספר העובד - ְְְִִִֵֶֶָָָ
הכמרים, כמו ביותר בה ושקוע אֹוואםיּׂשרפּו.זרה ּגֹוי, ּכתבן ְְִָָָ

מׁשּמד שכתבם כדי יׂשראל מצוות עול ממנו שפרק מומר, -] ְְִֵָָֻ
כולה, התורה לכל והשתמד כגוי], מֹוסר להיעשות מלשין אֹו -] ֵ

הגויים], קטן,שכתבםאֹולשלטונות אֹו אּׁשה אֹו אּלּועבד הרי ֲִֵֵֶֶָָָ
כיוןויּגנזּו.למצוותםּפסּולין אלו, תפילין לפסול ׁשּנאמר והסיבה ְְְֱִִֶֶַָ

חֿט) ו, וכו'','ּוקׁשרּתם(דברים ידך על מזוזות 'ּוכתבּתםלאות על ְְְְַַָָ
ש ביתך', לענין לזה, זה הפסוקים סמיכות את מי ּכלודורשים ָ

הּקׁשירה  על תפיליןׁשּמזהר ּבּה,הוא ו של הּוא מאמין ְְְֲִִֶַַַָָָֻ
בכך ׁשּכֹותב  ומתמעטים לכתיבתם. כשר הוא רק וקטן - עבד אשה ֵֶ

חייבים  שאינם כיון תפילין למצוות שייכים ואינם מוזהרים, שאינם

ואינם  מצוות עול מעליהם שפרקו ומוסר משומד גוי וכן בהם,

ומזוזה. בתפילין ּכתבן מאמינים מי ידּוע ואין מין ּביד ְְְְְִִִֵַַָָָנמצאּו
בעצמו, המין כתבם אם ספק שיש הם יּגנזּו- אם אבל ישרפו. ולא ְִָ

ּגֹוי, ּביד הםנמצאּו לֹוקחין ּכׁשרים.הרי קונים]ואין ספרים [- ְְְְְְְִִִִֵֵַָ
תורה] ספרי ּדמיהן [- על ּביתר הּגֹויים מן ּומזּוזֹות -ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָ

שווים, מכפי יותר יקר לגנבם כדיבתשלום אֹותם להרּגיל ׁשּלא ְְְְִֶַָָָָֹ
ביוקר ּולגזלם  למכרם .בשביל ְְָָ

.„Èּתפּלים ּתֹורה, תפילין]ספר ּגּבי [- על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּטמאיםשלעֹור ועֹוף וחּיה כמבואר ּבהמה אדם, לאכילת - ְְְְִֵֵַַָָ

י)לעיל ׁששכתבם אֹו,(הלכה עֹורֹות ּגּבי מעּבדין הם על אינן ְִֵֵֶַַָָֻ
כמבואר  לכתיבתם, הנדרשות העיבוד מלאכות בעור נעשו שלא -

וֿח)לעיל על,(הלכה ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר ׁשּכתב עֹור גביאֹו ְִִֵֶֶַַָָ
לׁשמן  עּבדֹו לעיל ׁשּלא כמבואר מצוותם, לשם שלא שעיבדם - ְְִִֶָֹ
יא) ּפסּולין כלהרי,(הלכה בדיעבד אּלּו .אפילו ְֲִֵֵ

.ÂËּתֹורה ספר ּכתיבה או הּכֹותב ּובׁשעת ּומזּוזה, ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכּונהשלהם  לֹו היתה כותב,לא שהוא מה לשם וכתב מפורשת ְְַַָָָָָֹ
האזּכרֹות אחתאזּכרה אפילו משמות ׁשּבהןמן אחד שם -] ְְִֶֶַַָָָָָ
לׁשמןהשם] הקדושים,ׁשּלא השמות קדושת לשם שלא הם - הרי ְִֶָֹ

לפיכ הם ּפסּולין. לשמה שלא אחת אזכרה כתב שאם כיון - ְְִִָ
אדם  אתנפסלו, אפּלּושםהּכֹותב יׂשראלאםהּׁשם, היה מל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ

הכתיבהׁשֹואל באמצע יׁשיבּנּו,אותו לא שלא ּבׁשלֹומֹו, כדי ְְִִֵֶֹ
וייפסל. מהכוונה דעתו אםיסיח ׁשנים,אבל ּכֹותב שכן היה כל או ְִֵַָָ

ׁשמֹות  ברציפות,ׁשלׁשה הקדושים מפסיק משמות זה הרי ְְֲִֵֵֶַָֹ
ּומׁשיב או ּביניהן, השני שם לכתיבת אחד שם כתיבת בין לו ִֵֵֵֶ

.השלישי 
.ÊË הּקלמֹוס את המיועדים הּטֹובל חלולים נוצה או קנה -] ְֵֶַַֻ

כדילכתיבה] אתבדיו תפילין הּׁשם שםלכּתב תורה שבספר ְִֵֶַֹ
הקודש, כתבי ובשאר יתחילומזוזות הּׁשם שםמאֹותֹולכתובלא ְִֵֵַַֹ

ׁשּלפניו עצמו, מאֹות הּוא מתחיל כמו אבל השם, שם שלפני - ְְֲִֵֶַָָָ
ישראל' 'שמע של ל' ד)אות ו, השם.(דברים שם לפני אות שהוא ,

את לכּתב ׁשכח ּתֹולה שםאם בצורה אֹותֹוהּׁשם, אותו כותב - ְִֵֶֶַַָֹ
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שמעיקר  כתב, (ס"ח) הרב ובשו"ע ויש)]. (ד"ה שם עוד וראה
רק  אלא ומהצדדים ולמטה למעלה לשרטט צריך אינו הדין

לשרטט. בתפילין שהמנהג אלא (ד"ה מלמעלה, הלכה ובביאור
השורות  בכל לשרטט הוא המנהג שכיום כתב, ומותר .וכן)

הכתב. מן שלא וכו' תפילין לב לכתוב סי' (או"ח השו"ע וכתב

מתוך  לכתוב צריך בפיו, שגורות הפרשיות אין שאם סכ"ט),
המובחר  מן שמצווה קלד), (ס"ק ברורה במשנה וכתב הכתב.

הכתב. מתוך האופנים בכל לכתוב

יג  קטן.:הלכה שאפילו או ס"א) לט סי' (או"ח השו"ע וכתב

(שם), הרב בשו"ע וכתב פסול. הוא הרי חינוך לגיל כבר הגיע אם
יש  עשרה שמונה גיל עד שנים עשרה שלוש בן שהוא גדול שגם

שתי הביא לא שעדיין לתלות שיש כיון שאם לפסול, אלא שערות,

וראה  שערות. שתי הביא שכבר לתלות יש עשרה שמונה בן הוא
בזה  שהאריך קטן) או (ד"ה הלכה (או"ח .בביאור השו"ע כתב

משומד  בכלל הוא הרי זרה לעבודה מומר שגם ס"א), לט סי'
אינו  אם אפילו שזה מומר), או (ד"ה הלכה בביאור והוסיף ופסול.

ביותר. בה לחלל שקוע מומר הוא שאם (שם), הרב בשו"ע וכתב

סק"ו) לט (סי' ברורה ובמשנה פסול. הוא הרי רבים, בפני שבת
מדרבנן, שהוא באיסור רק שבת מחלל הוא אם שאפילו הוסיף,
בדיעבד  גם פסול יהיה הוא האם בזה ומסתפק פסול, כן גם .הוא

דמיהן. על ביתר וכו' לוקחין רפא ואין סי' (יו"ד השו"ע וכתב
לקנות  חייבים דמיהם מכדי יותר מעט או דמיהם כדי שעד ס"א),
ישראל, מיד זה תורה ספר גנבו שהגויים יודעים ואם ולגנזם. מהם

בו  לקרוא גם יז),.יכולים ס"ק לט (סי' ברורה במשנה וכתב

לקנות  שחייבים עצמו מחמת נפסל תורה הספר שאם הוא שפשוט

בדעת  שכתב מה אין) (ד"ה הלכה בביאור וראה לגנזם. כדי מהם

רבינו.

טו  וכו'.:הלכה אזכרה וכתב וכו' תפילין וכו' וכתב הכותב

בפיו  שיאמר שצריך תפילין, לגבי סי"ט) לב סי' (או"ח השו"ע

כותב  שהוא הקדושים מהשמות אחד שכותב פעם בכל בפירוש

ס"ב) רעו סי' (יו"ד תורה ספר לגבי כתב וכן השם. קדושת .לשם

המחשבה  בפיו, הוציא לא שאם צה), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

לכתחילה, הדין הוא שכן הרמ"א, וכתב בדיעבד. גם מועילה אינה

כך  ואחר הכתיבה בתחילת רק כן אמר אם גם כשר בדיעבד אבל

בפירוש  שיאמר צריך ואין במחשבתו, כן השו"ע .חשב כתב

רק  ולא לשמה שתהיה צריכה הכתיבה שכל סי"ט), לב סי' (או"ח

אלא  בפירוש, בפיו זאת שיאמר צריך וכן הקדושים. השמות

ברורה  במשנה וכתב הכתיבה. בתחילת רק כן שיאמר שמספיק

הפרשיות, כל כתיבת בתחילת זאת שיאמר שהכוונה צב), (ס"ק

ופרשה  פרשה כל בתחילת כך שיאמר טוב יותר וכו'.אך וכתב
פסולין. לשמן שצריך שלא סל"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו'..לגנזם  מפסיק זה הרי וכו' כותב (יו"ד היה השו"ע וכתב

למלך, לענות כדי שמות שני בין הפסיק שאם ס"ג), רעו סי'

כותבו  שהוא ולומר לחזור לו יש השני השם את וכותב כשחוזר

השם. קדושת לשם

טז  המחק.:הלכה מקום ועל וכו' סי'ומותר (או"ח ובשו"ע

לח, עדיין שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא הוסיף סכ"ד), לב



z"qeקסח dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כתלייה  השורות],הּׁשטֹותשתיּביןהנראית כותב אבל[- אם ֲִֵַָ
שםמקצת ּבשל ּתלּויה תוך הּׁשם ּומקצתֹו למעלה ׁשטה ְְְִִִֵַָָָָ

זה הרי בדיעבד.ּפסּול מהשורה, ׁשכח אפילו אם הּתבֹות ּובׁשאר ְִִֵַַָָָ
אחת, תיבה ּבלכתוב הּתבה מקצת ּומקצתּהה תוך ּכֹותב ׁשיטה ְְְִִִֵֵַָָָָָ

ּתֹורה מהשורה.למעלה  ּבספר אמּורים ּדברים שכיון ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
כך  כל עליו החמירו לא וארוכות גדולות תורה הספר של שהפרשיות

ּבהן לפסלו, ּתֹולין אין ּותפּלין ּבמזּוזֹות שורה אבל בין כלל ְְֲִִִִֵֶָָ
אחת לשורה  אֹות והוא אפּלּו וקצרות קטנות פרשיות שהן כיון ֲִַַ

לפסלן, עליו החמירו בהן לדקדק  יכול ׁשכחהיה אם בהן אּלא ִֶַָָ
אחת אֹות הואאפּלּו אחרת.את ּגֹונז הרי וכֹותב ּׁשּכתב, מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָ
את לכּתב הּגרד שםּומּתר מקֹום על וכתב הּׁשם טעה שאם - ְְִֵֶֶֶַַַָֹֻ

מקלף  הוא הרי התייבש, כבר והדיו השם, שם במקום אחרת תיבה

הקילוף, מקום על השם שם את וכותב שכתב, מה את כן ו בסכין ְ
לכתוב  הּמחקמותר מקֹום על על תיבות משאר אחד מחק שאם - ְְַַָ

הוא  הרי לח, עדיין היה שהדיו בשעה עליה אצבעו את שהעביר ידי

המחיקה, במקום השם שם את לכתוב תורה ּבכּלם יכול בספר בין - ְָֻ
ומזוזות  בתפילין .ובין

.ÊÈספרים תורה]ּכֹותבי ספרי ּומזּוזֹות[- שחוששים ּתפּלין ְְְְִִִֵָ
ש  האותיות על אבק יעלה הקלף,שמא על להפכתבו להם ֲֶַָָֹאסּור

היריעה  הקלף]את ּפניה [- זה על ידי ועל הנגדי, לצד כלומר - ְִֶֶַַָָָ
הקלף  של הריק האחורי והצד נראה, ואינו תחתון הוא שהכתב נמצא

בזיון, של מנהג שזה כיון כלפיו, אֹוהוא ּבגד, עליה ּפֹורס ֵֶֶֶֶָָָאּלא
הקלף ּכֹופלּה על לפרוש כדי בגד לו כשאין .לשניים, ְָ

.ÁÈׁשאמר ּומזּוזה ּתפּלין ּתֹורה אחר עליהםספר הּסֹופר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ידֹוהם ׁש מּתחת ללוקח,יצאּו ומסרם לכתבם שסיים לאחר לא - ְִֶַַָָֹ

הקדושים]האזּכרֹות אתּכתבּתי שמות לׁשמן יש ׁש[- ּבהן ְְְִִֶֶַַָָָָָ
פסולים, והם הקדושים] השמות קדושת נאמן [-לשם ֱֵֶָאינֹו

כשרותם,לפסלן[באמירתו] נאמןמחזקת באמירתו אבל ְְֱֲֶָָָָ
ׂשכרֹואתלהפסיד תורה.ּכל הספר כתיבת אינֹוהואולּמהעל ְְְְִֵַָָָָ

לפסלן  הרי נאמן שכרו כל את בכך מפסיד שהוא כיון והרי - ְְֱֶָָָ
הוא  הטעם לפסלם, נאמן אינו ומדוע משקר שאינו נותנת הסברא

נתּכּוןשחוששים לא זוׁשּמא להפסידבאמירה את אּלא ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּׂשכרֹוכשרותם זה על אֹו הּלֹוקח והתכוון על עבורו, לכתבם ְֵֶֶַַַַָ

להכעיסם, ּבאמירה [-וחשב]ודּמהבדבריו מפסיד הּוא ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶַַָָ
אּלא האזּכרֹות אתזֹו אינו ׂשכר ולפיכך שכרו, כל את ולא בלבד, ְְֶַַָָָ

לשקר. מפני לפיכחושש היא נאמן שאינו לכך שהסיבה כיון - ְִָ
חושש  אינו ולכן הקדושים, השמות שכר את רק מפסיד שאינו שחשב

אמרלשקר, אּלּותורהספרהסופראם ּתפּלין אֹו -זה ְִִִֵֵֶֶַָ
וכדומה, ללוקח לׁשמן שמסרתים מעּבדֹות אינן ׁשּלהן -עֹורֹות ְְִֵֶֶָָָָֻ

של  דברים מהעורות לעשות כדי עיבודם את עשו שלא כלומר

ׁשקדושה, להפסידהוא מּתֹו הוא ,ׂשכרֹואתנאמן נאמן הרי ְְְֱֱִִֶֶֶַָָָ
כן את לפסלן,גם או הלוקח את להכעיס בזה שהתכוון תולים ולא ְְָָ

ששכרו, יֹודעיןכיוןמי הּכל העֹורֹות בבירורׁשהרי אין ׁשאם ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׂשכר שלהם לכּלֹו אין לׁשמן שכר מעּבדים לו שאין כלומר - ְְְִִֵָָָָֻֻ

כל  את שיפסיד בבירור שידע וכיון שכתבן, הקלף יריעות כל על

זו  הרי מרובה, הפסד לעצמו וגרם דבריו את אמר זאת ובכל שכרו,

שיקר  ולא אמת שדיבר .הוכחה
.ËÈ ּתפּלים ּכֹותבין תפילין]אין ּבכתב [- אּלא ּומזּוזֹות ְְְְִִִִֵֶָָ

ומזוזות.אּׁשּורי, בתפילין היום לנו שיש הכתב והּתירּווהוא ְִִִַ
תורה]ּבספרים חכמים  בספרי ּב[- אף לשון לכתבן של יוני כתב ְְְְִִִִַָָָָ
נׁשּתּקע ש כיון ו ,ּבלבד  נעלם]ּכבר וכתב[-נשכח, לשון יוני אותו ְְְְְִִִַַַָָ

המשנה חכמי בימי בו ו שדיברו העֹולם ואבד,הוא מן נׁשּתּבׁש ְְְִִֵַַָָָ
ׁשלׁשּתן  הּיֹום ּכֹותבין אין ומזוזות לפיכ תפילין תורה ספר - ְְְְִִֵַָָָ

ּבכתיבתןבלבד.אּׁשּורי בכתבאּלא להּזהר ספר וצרי של ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
תפי  ומזוזותתורה ּתדּבקלין ׁשּלא שלּכדי לאֹות אחתאֹותדיו ְְְִֵֶַֹ

העֹורהשניה, ׁשאין אֹות עליו ׁשּכל לּהשכותבים מּקיף ִֵֶֶַָָָ
רּוחֹותיה  צדדיה]מארּבע היא[- אֹות הרי וכל ׁשאין ּפסּולה. ְְְֵֵֶֶַַָָָ

הקטן]הּתינֹוק חכם [- לא לבדו ׁשאינֹו מדעתו לקרוא היודע -] ִֵֶַָָֹ
עזרה] סכל בלי כלל],ולא לקרוא יודע שאינו טיפש יכֹול [- ְָָָֹ
עזרה,לקרֹותּה עם גם האות את לקרוא יכול לא שהוא היא - הרי ְִָ

ּתדמה  ׁשּלא האֹותּיֹות ּבצּורֹות להּזהר צרי לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹּפסּולה.
מדי,'ואו'אות ל 'יּוד'אות ה  ארוכה י' האות את שיעשה ידי על - ָָָ

ו''יּוד'אות ל דומה'ואו'אותולא האות את שיעשה ידי על - ְָָֹ
מדי, דומה לאכן ו קצרה ל אותתהיה ולאאות 'ּכף' אות 'ּבית' ְְֵָָֹֹ

ו אות ל דומה'ּבית' אותלאכן 'ּכף', דומה דלי"ת]'ּדאל'תהיה -] ְֵָָָֹ
ולאאות ל  ''ריׁש' ל אות ּבהן,אות ריׁש' ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּדאל', ְְֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
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סימן  שום יישאר ולא בקלות יגררו ואז שיתייבש ימתין אלא

במה  השו"ע שכוונת קיג), (ס"ק ברורה במשנה וביאר מהדיו.

והביא  טובה. לעצה לח, שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא שכתב

המחיקה, במקום דיו של רושם נשאר שאם מגדים, הפרי בשם

ה'. שם שאינן תיבות שאר גם עליו לכתוב אסור

יח  שכר.:הלכה לכולו אין וכו' רפא לפיכך סי' (יו"ד והרמ"א

חומש  בשבילו שכתב מי כמו שכרו לו לשלם שחייב פסק, ס"ה)

בלבד. בו לקרוא

יט  וכו'.:הלכה תדבק שלא וכו' להזהר בשו"ע וצריך וכתב

ונדבקה  מדי גדולה אות כתב הוא שאם ס"ה), לב סי' (או"ח הרב

מה  את יקלף הוא שאם באופן השניה, לאות בסופה זה ידי על

אפילו  הדין וכן ולקלפה. להחמיר יש האות, צורת תישאר שנדבק

בתג  דבוקה זו אות של התג אלא דבוקה בעצמה האות אין אם

ועיין  בזה. זה נדבקו אחת אות של תגים ששני או אחרת, אות של

צריך) ד"ה ס"ג (שם הלכה בביאור שלא .עוד וכו' צריך לפיכך
בזה. כיוצא כל וכן וכו' לו תדמה (סי' ברורה במשנה כתב

זה  הרי אחרת לאות דומה האות מקצת רק אם שאפילו סק"ג),

חולקים. שיש והביא שצריך פסול, ס"א), (שם בשו"ע וכתב

מהן, אחת צורת שום תשתנה שלא האותיות בכתיבת לדקדק

האות, במקצת אפילו הוא בזה שדין (סק"ב), ברורה במשנה וכתב

שאין  עוד וכתב י'. של הקוץ או א' האות של הראש שחסר כגון

צורת  שאין יודעים שאנו מכיון תינוק, של קריאתו לזה מועיל

כראוי. האות

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ברור באופן ׁשּירּוץ ויכתוב ּבהןכל עד שייאלץ הּקֹורא ללא ֵֶֶַַָָ
הבנה  אי מחמת בקריאתו .להיעצר

.Î,הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה שהאות עֹור כיון ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
לשניים. חלוקה תהיה אלא שלמה תהיה ׁשהּדיֹולא נקב ְְֶֶֶַָוכל

עליו  המחט,עֹוברת של חודו כמו מאוד קטן שהנקב כלומר - ֶֶָָ
ואינו  עיכוב בלי הקלף על הדיו את מוליך בו כותב שהוא והקולמוס

נקב, אותו על בכתיבתו לכּתב חשוב אינֹומתעכב ּומּתר נקב, ְִֵֶֶָֹֻ
מהקולמוס עליו  נוזל הדיו שהרי לשניים, נפסקת אינה שהאות כיון ָָ

שלמה. האות שהרי האות בכל בו על וכותב לכּתב מּתר ְְִִַָָֹֻלפיכ
העֹוף  מריטת ׁשּנתעּבד עֹור ידי על נקבים בו שיש שאפילו - ְִֵֶַָ

הנוצות, ידי על שנוצרו הנקבים נסתמים העיבוד ידי על שלו, הנוצות

עליה. עובר שהדיו ׁשונמצא אחר העֹור הספר נכּתבּוכבר נּקב ְְִִֶַַַָ
והמזוזות, התפילין או נּקבתורה ש אם ּכגֹון הקלף האֹות, ּבתֹו ְְִִַָ

ּתֹו' אֹוהאות מ"ם],'מים'האותּתֹוהא' ּבׁשאר [- וכן ְְִֵֵֵָ
זה אֹותּיֹות  הרי בתוכן, חלל ויש דפנות שלוש להן שיש ּכׁשר.- ִֵָ
אם ּביראבל הרגל נּקב בתוך חור נוצר עד עצמה,אֹות ה ׁשל- ְִֶֶַַָ

נחתכה],נפסקה היא ׁש מּמּנה[- נׁשּתּיר הנקב אם מקום עד ְְְִִִִֵֶֶַָָ
של  קטּנה כשיעור אֹות י',מל ֹוא האות זה- והּוא הרי ּכׁשר, ְְְֵַָָ

ּתדמה היא ׁשבתנאי  זה לא ידי אחרת,על היה לאֹות שאם כגון ְְִֶֶֶֶַֹ
ידי  על תהיה שלא צריך ו', באות כמו תוך להן שאין באותיות הנקב

וכדומה, י' אות שהיא עתה יחשבו שלא מאוד, קטנה ו' האות זה

מּמּנה נׁשּתּיר לא אפילו ואם הנקב מקום של עד מלא שיעור ְְְִִִֵֶַָֹֹ
קטּנה, היאאֹות ּפסּולה.הרי ְְַָָ

ה'תשע"ה  טבת י"ט ש"ק יום

ב  ¤¤ּפרק
הּתפּלין?‡. את ּכֹותבין ּכֹותבין תפילין ּכיצד ראׁש, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּפרׁשּיֹותאת לי'ארּבע 'קדש שהן אֿי)- יג, כי (שמות 'והיה , ְִַַַָָ

יאֿטז)יביאך' 'שמע'(שם דֿט), ו, שמוע'(דברים אם 'והיה יא , (שם

קלפים,יגֿכא) ארּבעה ואחד נפרדים,על אחד ּכל וגֹוללין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
ּבּתים מהקלפים ּבארּבעה אֹותן ּומּניחין מקומות לבּדֹו, -] ְְְִִִַַַָָָָ

אחד לקלפים]מושב  ּבעֹור מחּברין שארבעת ׁשהן כלומר, - ְְִֵֶֶָָֻ
אחת. עור מחתיכת עשויים את תפיליןּוהבתים ּכֹותבין יד, ְִֶֶָׁשל

ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות עמודים]ארּבע אחד[- קלף -על ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
אחת, קלף הקלףוגֹוללֹובחתיכת את גולל ּתֹורה- ספר -ּכמן ְְְִֵֶָ

תורה, ספר שגוללים ל צד מ כדרך מסוף ּתחּלתֹוצד סֹופֹו - ְְִִָ
הפרשיות  לתחילת אחד ,הפרשיות ּבבית את ּומּניחֹו ומניח - ְִִֶַַָ

בלבד  אחד בבית יד של .התפילין
.·ּבהסופרוצרי אלא ּפרׁשּיֹות ה כתיבת להּזהר יכתבן שלא ְְִִִִֵָָָָ

תורה, בספר לכתבן שיש עׂשה באופן פרשה ה את[-כתב]ׁשאם ִֶַָָ
השורה]סתּומהשהיא מאמצע שמתחילה שכתבה ּפתּוחה [- -] ְְָָ
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כ  נקב.:הלכה אינו עליו עוברת שהדיו נקב בשו"ע וכל וכתב
דרך  נראה השמש אור אם שאפילו סי'"ז), לב סי' (או"ח הרב

כשר  זה הרי בדיו, אותו שמילא לאחר גם נקב העור .אותו נקב
כשר. וכו' האות בתוך נקב אם סט"ו)וכו' לב (סי' ובשו"ע

כשר, זה הרי האות חלל כל את ממלא הנקב אם שאפילו הוסיף
מוקפת  להיות צריכה מבפנים שהאות משמע שבירושלמי כתב אך
כדעת  לכתחילה להחמיר שנכון (סי"ט), הרב בשו"ע וכתב קלף.

הנקב .הירושלמי  אם שאפילו לו), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב
שריטה  אפילו מהאות נשאר עוד כל עצמה, באות נגע שבחלל

האותיות  לעובי שיעור שאין מפני כשר, זה הרי מבחוץ, נקב .דקה
וכו'. אות של שאם בירך פסק, סט"ו) לב סי' (או"ח והשו"ע

של  כשיעור שם שיישאר צריך ה' האות של  הימנית הרגל ניקב
אפילו  ה', האות של השמאלית הרגל ניקב אם אבל קטנה, אות
הרא"ש. לדעת כשר זה הרי שהוא, כל שיעור רק שם נשאר אם
קטנה, אות של שיעור מצריכים הפוסקים ששאר כתב, והרמ"א
שהמחלוקת  לח), ס"ק (שם ברורה במשנה [והוסיף ההלכה וכן
אותיות  בשאר אבל ה', באות רק היא הפוסקים לשאר הרא"ש  בין
לרגל  הימנית הרגל בין חילוק שאין סובר הרא"ש גם ח', אות כמו

בירך .השמאלית] וכו'.נקב תדמה שלא והוא והשו"ע וכו'
כלומר  פשוטות, שאינן באותיות שדווקא פסק, סט"וֿטז) (או"ח
הדין  וכדומה, מ' או ה' אות כמו בתוכן מילוי להן שיש באותיות
אבל  כשר, זה הרי קטנה אות של כשיעור שם נשאר שאם הוא
כמו  בתוכן מילוי להן שאין באותיות כלומר הפשוטות, באותיות
שם  נשאר אם ידי על לבדקן אפשר אי וכדומה, ז' י' ו' אות
לקרוא  יכול אם קטן בדיקת ידי על אלא קטנה, אות של כשיעור

נכון. זאת

א  ארבעה :הלכה על הפרשיות ארבע כותבין ראש, של
ארבעת קלפים. כל את כתב שאם סמ"ז), לב (סי' השו"ע וכתב

בין  רווח שאין ואף כשרות, התפילין אחד, בקלף הפרשיות

כל  שייתן [ובלבד מזו זו ולהפרידן לחתכן יכול שאינו הפרשיות,

יש  כיצד שם וראה סע"א). (שם הרב שו"ע שלה. בבית פרשה

הפרשיות  את משיחה להניח או חוט להעביר צריך אך בבתים].

(שם)] הרב שו"ע מזה, זה להבדילם [כדי לבית בית כתב .בין

או  יחד, התפורות עור שחתיכות סנ"ח), לב (סי' הרב בשו"ע

אך  לתפילין. וכשרות אחד, כעור נחשבות בדבק, יחד הדבוקות

התפילין  בתי ארבעת את לעשות ונכון טוב מקום שמכל כתב

קעב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה כתב וכן ממש. אחד מעור

מועיל  שאין וסוברים מחמירים שיש משום לעשות, שנכון

יחד  התפורות שבתפילין .חתיכות (שם), ברורה במשנה כתב ועוד

מזה  זה נפרדים יהיו עצמם שהבתים להיזהר יש בדבק, המחוברות

שהרי  בתיתורא], חיבורם במקום [מלבד בדבק דבוקים יהיו ולא

עם  אחד בית אלא כאן אין כן ואם אחד, לעור מחשיבם הדבק

ממש  אחד מעור העשויות בתפילין ואף שפסול. מחיצות ארבע

לחשוש  שיש בדבק, דבוקים ולא מופרדים הבתים שיהיו טוב

חריץ), ד"ה ס"מ (שם הלכה בביאור [וראה מחברם הדבק שמא

בין  להפריד שצריכים השיעור הוא כמה הפוסקים דעות שהביא

בדיעבד]. הבתים

ב  סתומה :הלכה הפתוחה או פתוחה הסתומה עשה שאם
את פסלן. עשה אם מכשירים שיש כתב סל"ו) לב (סי' והרמ"א

ס"נ)]. (שם הרב שו"ע [בדיעבד. פתוחות התפילין פרשיות כל

'והיה  פרשת את אף לעשות אלו, במדינות נהגו שכך עוד וכתב



קסט z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כתלייה  השורות],הּׁשטֹותשתיּביןהנראית כותב אבל[- אם ֲִֵַָ
שםמקצת ּבשל ּתלּויה תוך הּׁשם ּומקצתֹו למעלה ׁשטה ְְְִִִֵַָָָָ

זה הרי בדיעבד.ּפסּול מהשורה, ׁשכח אפילו אם הּתבֹות ּובׁשאר ְִִֵַַָָָ
אחת, תיבה ּבלכתוב הּתבה מקצת ּומקצתּהה תוך ּכֹותב ׁשיטה ְְְִִִֵֵַָָָָָ

ּתֹורה מהשורה.למעלה  ּבספר אמּורים ּדברים שכיון ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
כך  כל עליו החמירו לא וארוכות גדולות תורה הספר של שהפרשיות

ּבהן לפסלו, ּתֹולין אין ּותפּלין ּבמזּוזֹות שורה אבל בין כלל ְְֲִִִִֵֶָָ
אחת לשורה  אֹות והוא אפּלּו וקצרות קטנות פרשיות שהן כיון ֲִַַ

לפסלן, עליו החמירו בהן לדקדק  יכול ׁשכחהיה אם בהן אּלא ִֶַָָ
אחת אֹות הואאפּלּו אחרת.את ּגֹונז הרי וכֹותב ּׁשּכתב, מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָ
את לכּתב הּגרד שםּומּתר מקֹום על וכתב הּׁשם טעה שאם - ְְִֵֶֶֶַַַָֹֻ

מקלף  הוא הרי התייבש, כבר והדיו השם, שם במקום אחרת תיבה

הקילוף, מקום על השם שם את וכותב שכתב, מה את כן ו בסכין ְ
לכתוב  הּמחקמותר מקֹום על על תיבות משאר אחד מחק שאם - ְְַַָ

הוא  הרי לח, עדיין היה שהדיו בשעה עליה אצבעו את שהעביר ידי

המחיקה, במקום השם שם את לכתוב תורה ּבכּלם יכול בספר בין - ְָֻ
ומזוזות  בתפילין .ובין

.ÊÈספרים תורה]ּכֹותבי ספרי ּומזּוזֹות[- שחוששים ּתפּלין ְְְְִִִֵָ
ש  האותיות על אבק יעלה הקלף,שמא על להפכתבו להם ֲֶַָָֹאסּור

היריעה  הקלף]את ּפניה [- זה על ידי ועל הנגדי, לצד כלומר - ְִֶֶַַָָָ
הקלף  של הריק האחורי והצד נראה, ואינו תחתון הוא שהכתב נמצא

בזיון, של מנהג שזה כיון כלפיו, אֹוהוא ּבגד, עליה ּפֹורס ֵֶֶֶֶָָָאּלא
הקלף ּכֹופלּה על לפרוש כדי בגד לו כשאין .לשניים, ְָ

.ÁÈׁשאמר ּומזּוזה ּתפּלין ּתֹורה אחר עליהםספר הּסֹופר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ידֹוהם ׁש מּתחת ללוקח,יצאּו ומסרם לכתבם שסיים לאחר לא - ְִֶַַָָֹ

הקדושים]האזּכרֹות אתּכתבּתי שמות לׁשמן יש ׁש[- ּבהן ְְְִִֶֶַַָָָָָ
פסולים, והם הקדושים] השמות קדושת נאמן [-לשם ֱֵֶָאינֹו

כשרותם,לפסלן[באמירתו] נאמןמחזקת באמירתו אבל ְְֱֲֶָָָָ
ׂשכרֹואתלהפסיד תורה.ּכל הספר כתיבת אינֹוהואולּמהעל ְְְְִֵַָָָָ

לפסלן  הרי נאמן שכרו כל את בכך מפסיד שהוא כיון והרי - ְְֱֶָָָ
הוא  הטעם לפסלם, נאמן אינו ומדוע משקר שאינו נותנת הסברא

נתּכּוןשחוששים לא זוׁשּמא להפסידבאמירה את אּלא ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּׂשכרֹוכשרותם זה על אֹו הּלֹוקח והתכוון על עבורו, לכתבם ְֵֶֶַַַַָ

להכעיסם, ּבאמירה [-וחשב]ודּמהבדבריו מפסיד הּוא ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶַַָָ
אּלא האזּכרֹות אתזֹו אינו ׂשכר ולפיכך שכרו, כל את ולא בלבד, ְְֶַַָָָ

לשקר. מפני לפיכחושש היא נאמן שאינו לכך שהסיבה כיון - ְִָ
חושש  אינו ולכן הקדושים, השמות שכר את רק מפסיד שאינו שחשב

אמרלשקר, אּלּותורהספרהסופראם ּתפּלין אֹו -זה ְִִִֵֵֶֶַָ
וכדומה, ללוקח לׁשמן שמסרתים מעּבדֹות אינן ׁשּלהן -עֹורֹות ְְִֵֶֶָָָָֻ

של  דברים מהעורות לעשות כדי עיבודם את עשו שלא כלומר

ׁשקדושה, להפסידהוא מּתֹו הוא ,ׂשכרֹואתנאמן נאמן הרי ְְְֱֱִִֶֶֶַָָָ
כן את לפסלן,גם או הלוקח את להכעיס בזה שהתכוון תולים ולא ְְָָ

ששכרו, יֹודעיןכיוןמי הּכל העֹורֹות בבירורׁשהרי אין ׁשאם ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׂשכר שלהם לכּלֹו אין לׁשמן שכר מעּבדים לו שאין כלומר - ְְְִִֵָָָָֻֻ

כל  את שיפסיד בבירור שידע וכיון שכתבן, הקלף יריעות כל על

זו  הרי מרובה, הפסד לעצמו וגרם דבריו את אמר זאת ובכל שכרו,

שיקר  ולא אמת שדיבר .הוכחה
.ËÈ ּתפּלים ּכֹותבין תפילין]אין ּבכתב [- אּלא ּומזּוזֹות ְְְְִִִִֵֶָָ

ומזוזות.אּׁשּורי, בתפילין היום לנו שיש הכתב והּתירּווהוא ְִִִַ
תורה]ּבספרים חכמים  בספרי ּב[- אף לשון לכתבן של יוני כתב ְְְְִִִִַָָָָ
נׁשּתּקע ש כיון ו ,ּבלבד  נעלם]ּכבר וכתב[-נשכח, לשון יוני אותו ְְְְְִִִַַַָָ

המשנה חכמי בימי בו ו שדיברו העֹולם ואבד,הוא מן נׁשּתּבׁש ְְְִִֵַַָָָ
ׁשלׁשּתן  הּיֹום ּכֹותבין אין ומזוזות לפיכ תפילין תורה ספר - ְְְְִִֵַָָָ

ּבכתיבתןבלבד.אּׁשּורי בכתבאּלא להּזהר ספר וצרי של ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
תפי  ומזוזותתורה ּתדּבקלין ׁשּלא שלּכדי לאֹות אחתאֹותדיו ְְְִֵֶַֹ

העֹורהשניה, ׁשאין אֹות עליו ׁשּכל לּהשכותבים מּקיף ִֵֶֶַָָָ
רּוחֹותיה  צדדיה]מארּבע היא[- אֹות הרי וכל ׁשאין ּפסּולה. ְְְֵֵֶֶַַָָָ

הקטן]הּתינֹוק חכם [- לא לבדו ׁשאינֹו מדעתו לקרוא היודע -] ִֵֶַָָֹ
עזרה] סכל בלי כלל],ולא לקרוא יודע שאינו טיפש יכֹול [- ְָָָֹ
עזרה,לקרֹותּה עם גם האות את לקרוא יכול לא שהוא היא - הרי ְִָ

ּתדמה  ׁשּלא האֹותּיֹות ּבצּורֹות להּזהר צרי לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹּפסּולה.
מדי,'ואו'אות ל 'יּוד'אות ה  ארוכה י' האות את שיעשה ידי על - ָָָ

ו''יּוד'אות ל דומה'ואו'אותולא האות את שיעשה ידי על - ְָָֹ
מדי, דומה לאכן ו קצרה ל אותתהיה ולאאות 'ּכף' אות 'ּבית' ְְֵָָֹֹ

ו אות ל דומה'ּבית' אותלאכן 'ּכף', דומה דלי"ת]'ּדאל'תהיה -] ְֵָָָֹ
ולאאות ל  ''ריׁש' ל אות ּבהן,אות ריׁש' ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּדאל', ְְֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
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סימן  שום יישאר ולא בקלות יגררו ואז שיתייבש ימתין אלא

במה  השו"ע שכוונת קיג), (ס"ק ברורה במשנה וביאר מהדיו.

והביא  טובה. לעצה לח, שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא שכתב

המחיקה, במקום דיו של רושם נשאר שאם מגדים, הפרי בשם

ה'. שם שאינן תיבות שאר גם עליו לכתוב אסור

יח  שכר.:הלכה לכולו אין וכו' רפא לפיכך סי' (יו"ד והרמ"א

חומש  בשבילו שכתב מי כמו שכרו לו לשלם שחייב פסק, ס"ה)

בלבד. בו לקרוא

יט  וכו'.:הלכה תדבק שלא וכו' להזהר בשו"ע וצריך וכתב

ונדבקה  מדי גדולה אות כתב הוא שאם ס"ה), לב סי' (או"ח הרב

מה  את יקלף הוא שאם באופן השניה, לאות בסופה זה ידי על

אפילו  הדין וכן ולקלפה. להחמיר יש האות, צורת תישאר שנדבק

בתג  דבוקה זו אות של התג אלא דבוקה בעצמה האות אין אם

ועיין  בזה. זה נדבקו אחת אות של תגים ששני או אחרת, אות של

צריך) ד"ה ס"ג (שם הלכה בביאור שלא .עוד וכו' צריך לפיכך
בזה. כיוצא כל וכן וכו' לו תדמה (סי' ברורה במשנה כתב

זה  הרי אחרת לאות דומה האות מקצת רק אם שאפילו סק"ג),

חולקים. שיש והביא שצריך פסול, ס"א), (שם בשו"ע וכתב

מהן, אחת צורת שום תשתנה שלא האותיות בכתיבת לדקדק

האות, במקצת אפילו הוא בזה שדין (סק"ב), ברורה במשנה וכתב

שאין  עוד וכתב י'. של הקוץ או א' האות של הראש שחסר כגון

צורת  שאין יודעים שאנו מכיון תינוק, של קריאתו לזה מועיל

כראוי. האות

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ברור באופן ׁשּירּוץ ויכתוב ּבהןכל עד שייאלץ הּקֹורא ללא ֵֶֶַַָָ
הבנה  אי מחמת בקריאתו .להיעצר

.Î,הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה שהאות עֹור כיון ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
לשניים. חלוקה תהיה אלא שלמה תהיה ׁשהּדיֹולא נקב ְְֶֶֶַָוכל

עליו  המחט,עֹוברת של חודו כמו מאוד קטן שהנקב כלומר - ֶֶָָ
ואינו  עיכוב בלי הקלף על הדיו את מוליך בו כותב שהוא והקולמוס

נקב, אותו על בכתיבתו לכּתב חשוב אינֹומתעכב ּומּתר נקב, ְִֵֶֶָֹֻ
מהקולמוס עליו  נוזל הדיו שהרי לשניים, נפסקת אינה שהאות כיון ָָ

שלמה. האות שהרי האות בכל בו על וכותב לכּתב מּתר ְְִִַָָֹֻלפיכ
העֹוף  מריטת ׁשּנתעּבד עֹור ידי על נקבים בו שיש שאפילו - ְִֵֶַָ

הנוצות, ידי על שנוצרו הנקבים נסתמים העיבוד ידי על שלו, הנוצות

עליה. עובר שהדיו ׁשונמצא אחר העֹור הספר נכּתבּוכבר נּקב ְְִִֶַַַָ
והמזוזות, התפילין או נּקבתורה ש אם ּכגֹון הקלף האֹות, ּבתֹו ְְִִַָ

ּתֹו' אֹוהאות מ"ם],'מים'האותּתֹוהא' ּבׁשאר [- וכן ְְִֵֵֵָ
זה אֹותּיֹות  הרי בתוכן, חלל ויש דפנות שלוש להן שיש ּכׁשר.- ִֵָ
אם ּביראבל הרגל נּקב בתוך חור נוצר עד עצמה,אֹות ה ׁשל- ְִֶֶַַָ

נחתכה],נפסקה היא ׁש מּמּנה[- נׁשּתּיר הנקב אם מקום עד ְְְִִִִֵֶֶַָָ
של  קטּנה כשיעור אֹות י',מל ֹוא האות זה- והּוא הרי ּכׁשר, ְְְֵַָָ

ּתדמה היא ׁשבתנאי  זה לא ידי אחרת,על היה לאֹות שאם כגון ְְִֶֶֶֶַֹ
ידי  על תהיה שלא צריך ו', באות כמו תוך להן שאין באותיות הנקב

וכדומה, י' אות שהיא עתה יחשבו שלא מאוד, קטנה ו' האות זה

מּמּנה נׁשּתּיר לא אפילו ואם הנקב מקום של עד מלא שיעור ְְְִִִֵֶַָֹֹ
קטּנה, היאאֹות ּפסּולה.הרי ְְַָָ

ה'תשע"ה  טבת י"ט ש"ק יום

ב  ¤¤ּפרק
הּתפּלין?‡. את ּכֹותבין ּכֹותבין תפילין ּכיצד ראׁש, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּפרׁשּיֹותאת לי'ארּבע 'קדש שהן אֿי)- יג, כי (שמות 'והיה , ְִַַַָָ

יאֿטז)יביאך' 'שמע'(שם דֿט), ו, שמוע'(דברים אם 'והיה יא , (שם

קלפים,יגֿכא) ארּבעה ואחד נפרדים,על אחד ּכל וגֹוללין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
ּבּתים מהקלפים ּבארּבעה אֹותן ּומּניחין מקומות לבּדֹו, -] ְְְִִִַַַָָָָ

אחד לקלפים]מושב  ּבעֹור מחּברין שארבעת ׁשהן כלומר, - ְְִֵֶֶָָֻ
אחת. עור מחתיכת עשויים את תפיליןּוהבתים ּכֹותבין יד, ְִֶֶָׁשל

ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות עמודים]ארּבע אחד[- קלף -על ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
אחת, קלף הקלףוגֹוללֹובחתיכת את גולל ּתֹורה- ספר -ּכמן ְְְִֵֶָ

תורה, ספר שגוללים ל צד מ כדרך מסוף ּתחּלתֹוצד סֹופֹו - ְְִִָ
הפרשיות  לתחילת אחד ,הפרשיות ּבבית את ּומּניחֹו ומניח - ְִִֶַַָ

בלבד  אחד בבית יד של .התפילין
.·ּבהסופרוצרי אלא ּפרׁשּיֹות ה כתיבת להּזהר יכתבן שלא ְְִִִִֵָָָָ

תורה, בספר לכתבן שיש עׂשה באופן פרשה ה את[-כתב]ׁשאם ִֶַָָ
השורה]סתּומהשהיא מאמצע שמתחילה שכתבה ּפתּוחה [- -] ְְָָ
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כ  נקב.:הלכה אינו עליו עוברת שהדיו נקב בשו"ע וכל וכתב
דרך  נראה השמש אור אם שאפילו סי'"ז), לב סי' (או"ח הרב

כשר  זה הרי בדיו, אותו שמילא לאחר גם נקב העור .אותו נקב
כשר. וכו' האות בתוך נקב אם סט"ו)וכו' לב (סי' ובשו"ע

כשר, זה הרי האות חלל כל את ממלא הנקב אם שאפילו הוסיף
מוקפת  להיות צריכה מבפנים שהאות משמע שבירושלמי כתב אך
כדעת  לכתחילה להחמיר שנכון (סי"ט), הרב בשו"ע וכתב קלף.

הנקב .הירושלמי  אם שאפילו לו), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב
שריטה  אפילו מהאות נשאר עוד כל עצמה, באות נגע שבחלל

האותיות  לעובי שיעור שאין מפני כשר, זה הרי מבחוץ, נקב .דקה
וכו'. אות של שאם בירך פסק, סט"ו) לב סי' (או"ח והשו"ע

של  כשיעור שם שיישאר צריך ה' האות של  הימנית הרגל ניקב
אפילו  ה', האות של השמאלית הרגל ניקב אם אבל קטנה, אות
הרא"ש. לדעת כשר זה הרי שהוא, כל שיעור רק שם נשאר אם
קטנה, אות של שיעור מצריכים הפוסקים ששאר כתב, והרמ"א
שהמחלוקת  לח), ס"ק (שם ברורה במשנה [והוסיף ההלכה וכן
אותיות  בשאר אבל ה', באות רק היא הפוסקים לשאר הרא"ש  בין
לרגל  הימנית הרגל בין חילוק שאין סובר הרא"ש גם ח', אות כמו

בירך .השמאלית] וכו'.נקב תדמה שלא והוא והשו"ע וכו'
כלומר  פשוטות, שאינן באותיות שדווקא פסק, סט"וֿטז) (או"ח
הדין  וכדומה, מ' או ה' אות כמו בתוכן מילוי להן שיש באותיות
אבל  כשר, זה הרי קטנה אות של כשיעור שם נשאר שאם הוא
כמו  בתוכן מילוי להן שאין באותיות כלומר הפשוטות, באותיות
שם  נשאר אם ידי על לבדקן אפשר אי וכדומה, ז' י' ו' אות
לקרוא  יכול אם קטן בדיקת ידי על אלא קטנה, אות של כשיעור

נכון. זאת

א  ארבעה :הלכה על הפרשיות ארבע כותבין ראש, של
ארבעת קלפים. כל את כתב שאם סמ"ז), לב (סי' השו"ע וכתב

בין  רווח שאין ואף כשרות, התפילין אחד, בקלף הפרשיות

כל  שייתן [ובלבד מזו זו ולהפרידן לחתכן יכול שאינו הפרשיות,

יש  כיצד שם וראה סע"א). (שם הרב שו"ע שלה. בבית פרשה

הפרשיות  את משיחה להניח או חוט להעביר צריך אך בבתים].

(שם)] הרב שו"ע מזה, זה להבדילם [כדי לבית בית כתב .בין

או  יחד, התפורות עור שחתיכות סנ"ח), לב (סי' הרב בשו"ע

אך  לתפילין. וכשרות אחד, כעור נחשבות בדבק, יחד הדבוקות

התפילין  בתי ארבעת את לעשות ונכון טוב מקום שמכל כתב

קעב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה כתב וכן ממש. אחד מעור

מועיל  שאין וסוברים מחמירים שיש משום לעשות, שנכון

יחד  התפורות שבתפילין .חתיכות (שם), ברורה במשנה כתב ועוד

מזה  זה נפרדים יהיו עצמם שהבתים להיזהר יש בדבק, המחוברות

שהרי  בתיתורא], חיבורם במקום [מלבד בדבק דבוקים יהיו ולא

עם  אחד בית אלא כאן אין כן ואם אחד, לעור מחשיבם הדבק

ממש  אחד מעור העשויות בתפילין ואף שפסול. מחיצות ארבע

לחשוש  שיש בדבק, דבוקים ולא מופרדים הבתים שיהיו טוב

חריץ), ד"ה ס"מ (שם הלכה בביאור [וראה מחברם הדבק שמא

בין  להפריד שצריכים השיעור הוא כמה הפוסקים דעות שהביא

בדיעבד]. הבתים

ב  סתומה :הלכה הפתוחה או פתוחה הסתומה עשה שאם
את פסלן. עשה אם מכשירים שיש כתב סל"ו) לב (סי' והרמ"א

ס"נ)]. (שם הרב שו"ע [בדיעבד. פתוחות התפילין פרשיות כל

'והיה  פרשת את אף לעשות אלו, במדינות נהגו שכך עוד וכתב



z"qeקע dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שורה], -ּפתּוחהשהיא פרשה ה אתאֹובתחילת סתּומה,בתורה ְְַָָ
פסולות.ּפסלן התפילין הרי הראׁשֹונֹות - הּפרׁשּיֹות וׁשלׁש ְְִִַָָָָָָֹ

ו'שמע', יביאך' כי 'והיה 'קדש', שהן כתיבתן ּכּלןבתפילין דין ָֻ

ׁשמע'כפרשיות אם 'והיה ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ְְֲִִֶַַָָָָָָָֹּפתּוחֹות,
כ  כפרשהדין ְָסתּומה.תיבתה

.‚ּב'מלא'הסופרוצרי בכתיב להּזהר בתורה הכתובה תיבה - ְְְִִֵֵָָָ
חסר,ו'חסר'מלא, בכתיב בתורה הכתובה תיבה כפי - שיכתבן ְֵָ

בתורה, ארּבעּתן שכתובות ׁשּיהיּו התפילין]עד פרשיות ארבע -] ְְְִֶַַַָ
ּכמה  כמו]ּכתּובֹות, הּבדּוק [- ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות -ׁשהן ְְְְֵֵֶֶַָָָ

כהלכתו  נכתב אם שנבדק תורה בזה,.ספר להיזהר שצריך והטעם

ּכתבמשום בכתיב ה אתׁשאם בתורה הכתובה בכתיב חסר,תיבה ִֵֶַַָָ
ּפסל  התפילין,מלא, הּיתר את ׁשּימחק האות -עד היתירה את ְִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכתבשכתב. בכתיב ה אתואם בתורה הכתובה בכתיב מלא,תיבה ְִֵַַָָ
ּפסל  התפילין,חסר, ּתּקנה את לֹו פסול ואין לתקן אפשרות אין - ְֵֵַַָָָָ

הן זה. ּבארּבע התיבות ואּלּו ׁשּיׁש והּמלאֹות החסרֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַ
אּלּו: ִֵָָּפרׁשּיֹות

פרשתראׁשֹונה „. שהיא ראשונה פרשה לי'- יג,'קּדׁש (שמות ִִֶַָ

מלא תיבת:אֿי) מלא תיבתוא"ו,'ּבכֹור' תיבת וא"ו,'זכֹור' ְֵֵָָָ
חסר  תיבת 'ּבחזק' מלא וא"ו, ויו"ד,'הֹוציא' תיבת וא"ו ְִֵֵֶָָֹ

וא"ו, חסר מלא תיבת'יצאים' 'והאמרי'תיבת יו"ד,'יביא' ְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹֹ
תיבת חסר  מלא וא"ו, תיבת 'והיבּוסי' חסר וא"ו, 'לאבתי' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

חסר תיבתוא"ו, תיבת 'העבדה' ו'מּצת''וא"ו, שבפסוק (שם)- ֲֵַָָָָֹֹ
תיבת חסר  מלא וא"ו, תיבת 'הּׁשביעי' שבפסוק 'מּצֹות'יו"ד, - ְִִֵֵַַָָ

תיבת מלא (שם)ז' חסר וא"ו, תיבת 'ׂשאר' חסר וא"ו, 'ּגבל' ְְֵֵֵֶָָָֹֻ
תיבת  מלא וא"ו, תיבת 'ּבעבּור' מלא וא"ו, תיבת 'לאֹות' וא"ו, ְֲֵֵַָָ

מלא  תיבת 'ּולזּכרֹון' מלא וא"ו, 'תיבת 'עיני 'ּתֹורת'יו"ד, ְִֵֵֵֶַָָָ
תיבת מלא  יּו"ד,וא"ו, חסר 'חסר תיבת'הֹוצא וא"ו,'החּקה' ֲִֵֵֵַָָָָֻ

מלא תיבת  .וא"ו 'למֹועדּה' ְֲֵָָ
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פתוחות  שהן הפרשיות כשאר השיטה, בתחילת שמוע' ומכל .אם
אחת  את ועשה שינה שאם (שם), הרב בשו"ע כתב מקום
ואף  המקילים, לדעת אף פסולות לסתומות, הפתוחות מהפרשיות

סמוכה  אינה 'שמע' שפרשת מה בזה מועיל ואין 'שמע', בפרשת
שלפניה  לפרשה לכתוב .בתורה שיש כתב, סל"ו) לב (סי' השו"ע

השורה, בתחילת ו'שמע' יביאך' כי 'והיה 'קדש', פרשיות את
חלק  מקום להניח יש יביאך' כי ו'והיה 'קדש' פרשיות ובסוף
שיש  הרווח שיעור [שהוא אותיות תשע לכתוב כדי בשיעור

'שמע' פרשת ובסוף להלן]. בזה וראה לפרשה, פרשה בין להניח
מכד  פחות ובדיעבד לכתחילה, כלל חלק מקום להניח תשע אין י

השורה  באמצע להתחיל יש שמוע' אם 'והיה ופרשת אותיות,
שלושת  זה ובאופן אותיות. תשע כשיעור בה שהניח לאחר
האחרונה  והפרשה הדעות, לכל פתוחות הן הראשונות הפרשיות

רבינו  לדעת סתומה שנוהגים .היא כתב סנ"ג) (שם הרב ובשו"ע
להלכה, העיקר הוא שכן השו"ע, כדברי לעשות מדינות בהרבה
פרשת  את אף לעשות לעיל] [הובא הרמ"א מנהג את גם הביא אך
שלא  דבריו על האחרונים שסמכו וכתב פתוחה, שמוע' אם 'והיה

ובקונטרס  הראשונים. על לעז להוציא שלא כדי המנהג לבטל
תשע  כדי רווח להניח שהנהיג כתב יב) ס"ק סנ"ב (שם אחרון
אם  'והיה פרשת בתחילת וגם 'שמע' פרשת בסוף גם אותיות

והוא .שמוע' נוסף, מנהג הביא קסד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
וכן  אותיות, מתשע פחות בשיעור רווח 'שמע' פרשת בסוף להניח

מתשע  פחות רווח להניח שמוע' אם 'והיה פרשת בתחילת
אותיות  תשע כשיעור יהיה הרווחים שני צירוף ידי ועל אותיות,
שהדבר  [כלומר, ופשטיה' נהרא 'נהרא בזה וסיים הט"ז]. [כדעת

הקהילות] במנהג לדעת),.תלוי ד"ה (שם הלכה בביאור וראה
תם. רבינו של בתפילין לעשות יש (סי'כיצד הרב בשו"ע כתב

הוא  וסתומות, בפתוחות להיזהר שצריך מה שכל סנ"ד), לב
בתפילין  אך אחד, בקלף שכתובות כיון דווקא, יד של בתפילין
בהן  להקפיד אין נפרד, בקלף נכתבת פרשה שכל ראש של
אף  בזה להקפיד שנהגו כתב, מקום ומכל וסתומות, בפתוחות

כתב, יעשה) ד"ה ס"ו (שם הלכה ובביאור ראש. של בתפילין
היא  [שכך שורה באמצע יתחיל אם מגדים, הפרי דברי שלפי

אפילו  בזה להחמיר שיש אפשר לרמב"ם], סתומה פרשה צורת

בדיעבד.

ג  וחסר.:הלכה במלא להזהר ס"כ)וצריך לב (סי' ובשו"ע

פסולות, התפילין הרי אחת, אות ייתר או חיסר שאם הוסיף,

וגם  לבטלה, ברכה יום בכל מברכים אותן המניחים ונמצאו

[מלבד  מרובה הסופר עונש ונמצא תפילין, מצוות בלא שרויים

צריך  ולכן קב)]. ס"ק (שם ברורה משנה החמור. גזל עוון

וחרד  שמים ירא מאד להיות ותיקונן התפילין בכתיבת המתעסק

ה'. לאחר לדבר פרשה שכל סכ"א), (שם השו"ע כתב עוד

לבדקה  ושלוש, פעמיים ודקדוק בכוונה היטב יקראנה שיכתבנה,

ויתירות  (שם .מחסרות אות השו"ע ייתר שאם כתב, סכ"ג)

האות  את שיגרור ידי על תקנה לה יש בסופה, או תיבה בתחילת

לה  אין תיבה, באמצע היתירה האות את כתב אם אך היתירה.

תיבות  כשתי נראית התיבה תהיה יגררנה שאם כיון .תקנה,

אם  תיקון מועיל אין שלפעמים כתב, סל"ה) (שם הרב ובשו"ע

אות  לאחר נכתבה היתירה האות אם כגון תיבה, באמצע אות ייתר

האות  וכן אל"ף], האות [כגון לפניה להמשיכה אפשר שאי

בלא  לאחוריה להמשיכה אפשר אי היתירה האות שלאחר

אין  זה ובאופן רי"ש]. האות [כגון מקודם צורתה ויבטל שיגררנה

ידי  על החלק המקום את למלאות יכול כן אם אלא תקנה, לה

ישנה  שלא באופן ומאחריה שמלפניה האותיות את קצת שיעבה

צורתן  האות .את שלפני האות את [להאריך] למשוך יכול אם אך

התיבה  תיראה ולא מקומה את שתמלא באופן לפניה היתירה

לה  יש ורי"ש], כ"ף דל"ת בי"ת באותיות [וכגון לשתיים חלוקה

את  ולהמשיך היתירה האות את לגרור ויכול זה, באופן תקנה

שלפניה  (שם .האות הרב בשו"ע כתב וצד"י, נו"ן האותיות ולגבי

שלמטה  האות חלק את להאריך מועיל האם להסתפק שיש סל"ו)

אופן  בכל מקום ומכל אחת. לתיבה התיבה שתיחשב בכדי

פסולה  היא הרי תיבות, כשתי התיבה אות .שנראית כתב אם

תיבה  לשום מחוברת אינה האות אך התפילין, בפרשיות יתירה

לב  (סי' הלכה בביאור כתב השורות, בין או התיבות בין ועומדת

ביהודה  הנודע ולדעת בזה, האחרונים שנחלקו או) ד"ה ס"כ

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשנּיה ‰. פרשתּפרׁשה שהיא -'יבא ּכי יאֿטז)'והיה יג, :(שם ְְְֲִִִָָָָָָ
'יבאך' תיבת חסר תיבת וא"ו,יו"ד, חסר 'תיבת 'ולאבתי ְֲֵֵֶַָָָֹ
חסר  תיבת 'חמר' י"ג'ּבכֹור'וא"ו, וא"ו,מלא (שם)שבפסוק ְֲֵֵָָֹ

חסר תיבת  תיבת 'ּבחזק' מלא וא"ו, תיבת 'הֹוציאנּו' ויו"ד, וא"ו ְִֵֵֶָָָֹ
חסר  תיבת 'וּיהרג' ט"ו'ּבכֹור'וא"ו, שבפסוק (שם)הראשונה ְֲֵַַָֹ

תיבת מלא  חסרוא"ו, ּבכֹור'וא"ו,'מּבכר' 'בכור''ועד תיבת - ְְְִֵֵַָָֹ
תיבת מלא  חסר וא"ו, ּבכֹור וא"ו,'זבח' 'בכור'''וכל תיבת - ְְֵֵֵַָָָֹ
תיבת מלא מלא וא"ו, תיבת 'לאֹות' ּכתּוב וא"ו, 'ידכה' ְְֵֵָָָָָ

האות ּב תיבת ה"א תוספת כ"ף, האות חסר לאחר 'ּולטֹוטפת' ְְֵֵָָֹ
אחרֹונה, מלא תיבתוא"ו 'תיבת 'עיני חסר יו"ד, 'ּבחזק' ְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹ

תיבת  מלא וא"ו, ויו"ד 'הֹוציאנּו' .וא"ו ִֵָָ
.Â ׁשליׁשית פרשת ּפרׁשה שהיא וכּו'- דֿט)'ׁשמע' ו, :(דברים ְְְִִַָָָ

חסר תיבת  'תיבת 'מאד מלא וא"ו, 'תיבת 'לבני יו"ד, ְְֵֵֶֶָָָֹ
ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'מלא תיבת'ּבבית 'תיבת 'ּובקּומ וא"ו, ְְְְִֵֵֶֶָָֹ

מלא  תיבת 'לאֹות' ׁשנּיה,וא"ו, יּו"ד ּבלא 'תיבת 'יד ְְְִֵֶָָָֹ
ואוי"ן, ׁשני חסר מלא תיבת'לטטפת' 'תיבת 'עיני יו"ד, ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ
ראׁשֹונה, וא"ו חסר ׁשנּיה,תיבת'מזזֹות' יּו"ד ּבלא 'ּבית' ְְְִִֵֵֶָָָָֹֻ

מלא תיבת 'יו"ד 'ּובׁשערי. ְִֵֶָָ
.Ê רביעית פרשת ּפרׁשה שהיא ׁשמע'- אם יא,'והיה (דברים ְְִִִַָָָָָָֹ

'שמע'יגֿכא) תיבת תיבת חסר : ּבוא"ו נכתבת'מצֹותי'וא"ו, ְְִֵַָָ
מלא תיבת אחת, תיבת 'יֹורה' מלא וא"ו, תיבת 'ּומלקֹוׁש' וא"ו, ְֵֵֶַַַָָ

וא"ו, חסר 'מלא תיבת'ותירׁש תיבת יו"ד,'והׁשּתחויתם' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
מלא תיבת 'יבּולה' חסר וא"ו, תיבת 'הּטבה' חסר וא"ו, 'נתן' ְֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

תיבת  י"ח'אתם'וא"ו, תיבת חסר (שם)שבפסוק 'לאֹות'וא"ו, ְֵָָֹ
תיבת מלא  ׁשנּיה,וא"ו, וא"ו חסר 'עיניכם'תיבת'לטֹוטפת' ְְִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
תיבת מלא  י"ט'אתם'יו"ד, תיבת חסר (שם)שבפסוק וא"ו, ֵֵָָָֹ

ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'מלאתיבת'ּבבית 'תיבת 'ּובקּומ וא"ו, ְְְְִֵֵֶֶָָֹ
מלא  תיבת 'מזּוזֹות' ואוי"ן, ׁשנּיה,שתי יּו"ד ּבלא 'תיבת 'ּבית ְְְִֵֵֶָָֹ

מלא 'תיבת 'ּובׁשערי וא"ו.יו"ד, חסר 'לאבתיכם' ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

.Áּבהסופרוצרי ו ה כתיבת להּזהר אֹותּיֹות, ׁשל צורת ּתגין ְְְִִִִִֵֶָָָ
ּכמֹוהתגין  ּתג,ז אותיותהן לּה ׁשּיׁש האֹות על זקּופֹות יני"ן ְְְִֵֵֶַַָָָ
כמו]ּכמה האֹותּיֹות [- הן ואּלּו ּתֹורה. ּבספר ּכתּובין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

האּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע ְְְִֵֶַַַָָָָֻהמתּיגֹות
.Ë ראׁשֹונה לי'ּפרׁשה 'קדש שהיא אֿי)- יג, ּבּה,(שמות יׁש ִֵָָָָָ

אחת והיא מתויגתאֹות ׁשל האות ּבלבד, סתּומה התיבה מי"ם ְְְִִֵֶַַַָ
עליה ׁשנּיה יש'מּימים', ּפרׁשה זיני"ן. 'והיה ׁשלׁשה שהיא - ְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹ

יביאך' יאֿטז)כי יג, אֹותּיֹות ,(שם חמׁש ּבּה וכל מתויגות,יׁש ְִֵֵָָָ
מהן  האותאחת מחמׁשּתןהיא ה"א ּכל ועל ישנם ה"א, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָ

ו  זיני"ן, ׁשלהאותיות:הן אלו ארּבעה 'ּונתנּה',תיבתה"א ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשל ואחרֹונה ראׁשֹונה ׁשל תיבתוה"א וה"א הקׁשה', 'ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשלתיבת וה"א ׁשליׁשית 'ידכה'.|תיבת'וּיהרג', -ּפרׁשה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
'שמע' דֿט)שהיא ו, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה מתויגות,יׁש ִֵֵָָ

הן  ׁשלהאותיות:ואּלּו ׁשלׁשה תיבתקּו"ף עליה יׁש 'ּובקּומ' ְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשל וקּו"ף זיני"ן,תיבתזיני"ן, ׁשלׁשה עליה יׁש 'ּוקׁשרּתם' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשל ּפ"א טי"ת אֹות תיבתוטי"ת ּכל על - 'לטטפת' ְְֵֵֵֶַָָֹֹ
זיני"ן.ישנםמּׁשלׁשּתן ארּבעה רביעיתארּבעה -ּפרׁשה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ

שמוע' אם 'והיה יגֿכא)שהיא יא, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה ִֵֵָָיׁש
הןמתויגות, ׁשלהאותיות:ואּלּו עליה תיבת ּפ"א יׁש 'ואספּת' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל ותא"ו זיני"ן, זי"ן תיבתׁשלׁשה עליה יׁש 'ואספּת' ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשל ּפ"א טי"ת וטי"ת אחת תיבתאחד, ּכל על 'לטֹוטפת', ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

זיני"ן.ישנם מּׁשלׁשּתן  ארּבעה האֹותּיֹות סכוםארּבעה ּכל ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
עׂשה לא ואם עׂשרה. ׁשׁש הֹוסיף אתהמתּיגֹות, אֹו הּתגין, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

ּבהן  תורה,וגרע בספר שכתוב ממה תגין פחות או יותר שעשה - ְֶַָָ
ּפסל  התפילין לא .את ַָֹ

.Èהקונה]הּלֹוקח ממחה [- ׁשאינֹו מּמי בקי ּתפּלין שאינו - ְְִִִִֵֵֶֶַַֻ
שבתפילין, ויתרות לבדקן בחסרות כהלכתן צרי כתובות הן אם - ְְִָָָ

ויתרות. אםבחסרות הבדיקה: דין הוא מאה וכך מּמּנּו ִֵֶַָָלקח
תפילין],קציצֹות  בתי קציצֹות [- ׁשלׁש מהן בתים],ּבֹודק -] ְְִִֵֵֶָֹ
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שאף  סוברים אפרים והשער המהרש"ל אך כשרות, התפילין

פסולות. התפילין זה באופן

ח  אותיות.:הלכה של בתגין להזהר הרב וצריך בשו"ע וכתב

אחד  וכל האותיות, בגוף ייגעו שהתגים שצריך ס"ה), לו (סי'

האות  בגוף נוגעים אינם ואם בו. ייגע ולא מחברו נפרד יהיה מהם

ברורה  במשנה [וראה לתקנם וצריך פסולים, בזה, זה שנוגעים או

התיקון] אופן יג) ס"ק להיזהר .(שם שיש ס"ו), (שם כתב עוד

מחמת  האות צורת תתקלקל שלא כדי דקים, שיהיו אלו בתגים

ויו  וא"ו אותיות בתגי ובפרט להתקלקל התגים, יכולה שבהם "ד,

התגים  מחמת בקלות האות המתויגות .צורת האותיות הן ואלו
אלו. פרשיות לתייג שבארבע שצריך כתב, ס"ג) לו (סי' ובשו"ע

כפופה, צד"י ואות פשוטה נו"ן אות [וכן ג"ץ שעטנ"ז אותיות

אותיות  לתייג נהגו שהסופרים והוסיף ס"ה )]. (שם הרב שו"ע

הסופרים .אחרות  שנהגו שמה יד), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

והן  ג"ץ. שעטנ"ז אותיות מלבד היינו אחרות, אותיות לתייג

שהובאו  נוספות אותיות וכן רבינו, בדברי המוזכרות האותיות
אותיות  תגי בין הבדל ויש רבא. שימושא בשם לו) (סי' בטור
קטנים, תגים הם ג"ץ שעטנ"ז שתגי אלו, לתגים ג"ץ שעטנ"ז

גדולים. תגים הם האחרות האותיות תגי ואילו

ט  פסל.:הלכה לא בהן וגרע הוסיף או התגין עשה לא ואם
אותיות  את אפילו תייג לא שאם הוסיף, ס"ג) לו (סי' והשו"ע
שיש  כתב, ס"ה) (שם הרב בשו"ע אך פסל. לא ג"ץ, שעטנ"ז
לדבריהם  לחוש ויש ג"ץ, שעטנ"ז אותיות את תייג לא אם פוסלים
(סי' ברורה במשנה עוד וראה כראוי. בתיוג התפילין את ולתקן

בזה. שכתב מה טו) ס"ק לו

י  אלא :הלכה תפילין לקחת שאין ס"ח), לט (סי' השו"ע כתב
הרב  בשו"ע וכתב ויתירות. בחסרות שבקי בהן, המומחה מן
בעצמו, התפילין את לבדוק רוצה שהלוקח פי על שאף (שם),
ולא  הקונה יתעצל שמא שחוששים משום לקנותן, חכמים אסרו
ולשוב  התפילין תפירות את להסיר הוא שטורח מפני יבדקן,



קעי z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

שורה], -ּפתּוחהשהיא פרשה ה אתאֹובתחילת סתּומה,בתורה ְְַָָ
פסולות.ּפסלן התפילין הרי הראׁשֹונֹות - הּפרׁשּיֹות וׁשלׁש ְְִִַָָָָָָֹ

ו'שמע', יביאך' כי 'והיה 'קדש', שהן כתיבתן ּכּלןבתפילין דין ָֻ

ׁשמע'כפרשיות אם 'והיה ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ְְֲִִֶַַָָָָָָָֹּפתּוחֹות,
כ  כפרשהדין ְָסתּומה.תיבתה

.‚ּב'מלא'הסופרוצרי בכתיב להּזהר בתורה הכתובה תיבה - ְְְִִֵֵָָָ
חסר,ו'חסר'מלא, בכתיב בתורה הכתובה תיבה כפי - שיכתבן ְֵָ

בתורה, ארּבעּתן שכתובות ׁשּיהיּו התפילין]עד פרשיות ארבע -] ְְְִֶַַַָ
ּכמה  כמו]ּכתּובֹות, הּבדּוק [- ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות -ׁשהן ְְְְֵֵֶֶַָָָ

כהלכתו  נכתב אם שנבדק תורה בזה,.ספר להיזהר שצריך והטעם

ּכתבמשום בכתיב ה אתׁשאם בתורה הכתובה בכתיב חסר,תיבה ִֵֶַַָָ
ּפסל  התפילין,מלא, הּיתר את ׁשּימחק האות -עד היתירה את ְִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכתבשכתב. בכתיב ה אתואם בתורה הכתובה בכתיב מלא,תיבה ְִֵַַָָ
ּפסל  התפילין,חסר, ּתּקנה את לֹו פסול ואין לתקן אפשרות אין - ְֵֵַַָָָָ

הן זה. ּבארּבע התיבות ואּלּו ׁשּיׁש והּמלאֹות החסרֹות ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַ
אּלּו: ִֵָָּפרׁשּיֹות

פרשתראׁשֹונה „. שהיא ראשונה פרשה לי'- יג,'קּדׁש (שמות ִִֶַָ

מלא תיבת:אֿי) מלא תיבתוא"ו,'ּבכֹור' תיבת וא"ו,'זכֹור' ְֵֵָָָ
חסר  תיבת 'ּבחזק' מלא וא"ו, ויו"ד,'הֹוציא' תיבת וא"ו ְִֵֵֶָָֹ

וא"ו, חסר מלא תיבת'יצאים' 'והאמרי'תיבת יו"ד,'יביא' ְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹֹ
תיבת חסר  מלא וא"ו, תיבת 'והיבּוסי' חסר וא"ו, 'לאבתי' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

חסר תיבתוא"ו, תיבת 'העבדה' ו'מּצת''וא"ו, שבפסוק (שם)- ֲֵַָָָָֹֹ
תיבת חסר  מלא וא"ו, תיבת 'הּׁשביעי' שבפסוק 'מּצֹות'יו"ד, - ְִִֵֵַַָָ

תיבת מלא (שם)ז' חסר וא"ו, תיבת 'ׂשאר' חסר וא"ו, 'ּגבל' ְְֵֵֵֶָָָֹֻ
תיבת  מלא וא"ו, תיבת 'ּבעבּור' מלא וא"ו, תיבת 'לאֹות' וא"ו, ְֲֵֵַָָ

מלא  תיבת 'ּולזּכרֹון' מלא וא"ו, 'תיבת 'עיני 'ּתֹורת'יו"ד, ְִֵֵֵֶַָָָ
תיבת מלא  יּו"ד,וא"ו, חסר 'חסר תיבת'הֹוצא וא"ו,'החּקה' ֲִֵֵֵַָָָָֻ

מלא תיבת  .וא"ו 'למֹועדּה' ְֲֵָָ
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פתוחות  שהן הפרשיות כשאר השיטה, בתחילת שמוע' ומכל .אם
אחת  את ועשה שינה שאם (שם), הרב בשו"ע כתב מקום
ואף  המקילים, לדעת אף פסולות לסתומות, הפתוחות מהפרשיות

סמוכה  אינה 'שמע' שפרשת מה בזה מועיל ואין 'שמע', בפרשת
שלפניה  לפרשה לכתוב .בתורה שיש כתב, סל"ו) לב (סי' השו"ע

השורה, בתחילת ו'שמע' יביאך' כי 'והיה 'קדש', פרשיות את
חלק  מקום להניח יש יביאך' כי ו'והיה 'קדש' פרשיות ובסוף
שיש  הרווח שיעור [שהוא אותיות תשע לכתוב כדי בשיעור

'שמע' פרשת ובסוף להלן]. בזה וראה לפרשה, פרשה בין להניח
מכד  פחות ובדיעבד לכתחילה, כלל חלק מקום להניח תשע אין י

השורה  באמצע להתחיל יש שמוע' אם 'והיה ופרשת אותיות,
שלושת  זה ובאופן אותיות. תשע כשיעור בה שהניח לאחר
האחרונה  והפרשה הדעות, לכל פתוחות הן הראשונות הפרשיות

רבינו  לדעת סתומה שנוהגים .היא כתב סנ"ג) (שם הרב ובשו"ע
להלכה, העיקר הוא שכן השו"ע, כדברי לעשות מדינות בהרבה
פרשת  את אף לעשות לעיל] [הובא הרמ"א מנהג את גם הביא אך
שלא  דבריו על האחרונים שסמכו וכתב פתוחה, שמוע' אם 'והיה

ובקונטרס  הראשונים. על לעז להוציא שלא כדי המנהג לבטל
תשע  כדי רווח להניח שהנהיג כתב יב) ס"ק סנ"ב (שם אחרון
אם  'והיה פרשת בתחילת וגם 'שמע' פרשת בסוף גם אותיות

והוא .שמוע' נוסף, מנהג הביא קסד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
וכן  אותיות, מתשע פחות בשיעור רווח 'שמע' פרשת בסוף להניח

מתשע  פחות רווח להניח שמוע' אם 'והיה פרשת בתחילת
אותיות  תשע כשיעור יהיה הרווחים שני צירוף ידי ועל אותיות,
שהדבר  [כלומר, ופשטיה' נהרא 'נהרא בזה וסיים הט"ז]. [כדעת

הקהילות] במנהג לדעת),.תלוי ד"ה (שם הלכה בביאור וראה
תם. רבינו של בתפילין לעשות יש (סי'כיצד הרב בשו"ע כתב

הוא  וסתומות, בפתוחות להיזהר שצריך מה שכל סנ"ד), לב
בתפילין  אך אחד, בקלף שכתובות כיון דווקא, יד של בתפילין
בהן  להקפיד אין נפרד, בקלף נכתבת פרשה שכל ראש של
אף  בזה להקפיד שנהגו כתב, מקום ומכל וסתומות, בפתוחות

כתב, יעשה) ד"ה ס"ו (שם הלכה ובביאור ראש. של בתפילין
היא  [שכך שורה באמצע יתחיל אם מגדים, הפרי דברי שלפי

אפילו  בזה להחמיר שיש אפשר לרמב"ם], סתומה פרשה צורת

בדיעבד.

ג  וחסר.:הלכה במלא להזהר ס"כ)וצריך לב (סי' ובשו"ע

פסולות, התפילין הרי אחת, אות ייתר או חיסר שאם הוסיף,

וגם  לבטלה, ברכה יום בכל מברכים אותן המניחים ונמצאו

[מלבד  מרובה הסופר עונש ונמצא תפילין, מצוות בלא שרויים

צריך  ולכן קב)]. ס"ק (שם ברורה משנה החמור. גזל עוון

וחרד  שמים ירא מאד להיות ותיקונן התפילין בכתיבת המתעסק

ה'. לאחר לדבר פרשה שכל סכ"א), (שם השו"ע כתב עוד

לבדקה  ושלוש, פעמיים ודקדוק בכוונה היטב יקראנה שיכתבנה,

ויתירות  (שם .מחסרות אות השו"ע ייתר שאם כתב, סכ"ג)

האות  את שיגרור ידי על תקנה לה יש בסופה, או תיבה בתחילת

לה  אין תיבה, באמצע היתירה האות את כתב אם אך היתירה.

תיבות  כשתי נראית התיבה תהיה יגררנה שאם כיון .תקנה,

אם  תיקון מועיל אין שלפעמים כתב, סל"ה) (שם הרב ובשו"ע

אות  לאחר נכתבה היתירה האות אם כגון תיבה, באמצע אות ייתר

האות  וכן אל"ף], האות [כגון לפניה להמשיכה אפשר שאי

בלא  לאחוריה להמשיכה אפשר אי היתירה האות שלאחר

אין  זה ובאופן רי"ש]. האות [כגון מקודם צורתה ויבטל שיגררנה

ידי  על החלק המקום את למלאות יכול כן אם אלא תקנה, לה

ישנה  שלא באופן ומאחריה שמלפניה האותיות את קצת שיעבה

צורתן  האות .את שלפני האות את [להאריך] למשוך יכול אם אך

התיבה  תיראה ולא מקומה את שתמלא באופן לפניה היתירה

לה  יש ורי"ש], כ"ף דל"ת בי"ת באותיות [וכגון לשתיים חלוקה

את  ולהמשיך היתירה האות את לגרור ויכול זה, באופן תקנה

שלפניה  (שם .האות הרב בשו"ע כתב וצד"י, נו"ן האותיות ולגבי

שלמטה  האות חלק את להאריך מועיל האם להסתפק שיש סל"ו)

אופן  בכל מקום ומכל אחת. לתיבה התיבה שתיחשב בכדי

פסולה  היא הרי תיבות, כשתי התיבה אות .שנראית כתב אם

תיבה  לשום מחוברת אינה האות אך התפילין, בפרשיות יתירה

לב  (סי' הלכה בביאור כתב השורות, בין או התיבות בין ועומדת

ביהודה  הנודע ולדעת בזה, האחרונים שנחלקו או) ד"ה ס"כ

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשנּיה ‰. פרשתּפרׁשה שהיא -'יבא ּכי יאֿטז)'והיה יג, :(שם ְְְֲִִִָָָָָָ
'יבאך' תיבת חסר תיבת וא"ו,יו"ד, חסר 'תיבת 'ולאבתי ְֲֵֵֶַָָָֹ
חסר  תיבת 'חמר' י"ג'ּבכֹור'וא"ו, וא"ו,מלא (שם)שבפסוק ְֲֵֵָָֹ

חסר תיבת  תיבת 'ּבחזק' מלא וא"ו, תיבת 'הֹוציאנּו' ויו"ד, וא"ו ְִֵֵֶָָָֹ
חסר  תיבת 'וּיהרג' ט"ו'ּבכֹור'וא"ו, שבפסוק (שם)הראשונה ְֲֵַַָֹ

תיבת מלא  חסרוא"ו, ּבכֹור'וא"ו,'מּבכר' 'בכור''ועד תיבת - ְְְִֵֵַָָֹ
תיבת מלא  חסר וא"ו, ּבכֹור וא"ו,'זבח' 'בכור'''וכל תיבת - ְְֵֵֵַָָָֹ
תיבת מלא מלא וא"ו, תיבת 'לאֹות' ּכתּוב וא"ו, 'ידכה' ְְֵֵָָָָָ

האות ּב תיבת ה"א תוספת כ"ף, האות חסר לאחר 'ּולטֹוטפת' ְְֵֵָָֹ
אחרֹונה, מלא תיבתוא"ו 'תיבת 'עיני חסר יו"ד, 'ּבחזק' ְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹ

תיבת  מלא וא"ו, ויו"ד 'הֹוציאנּו' .וא"ו ִֵָָ
.Â ׁשליׁשית פרשת ּפרׁשה שהיא וכּו'- דֿט)'ׁשמע' ו, :(דברים ְְְִִַָָָ

חסר תיבת  'תיבת 'מאד מלא וא"ו, 'תיבת 'לבני יו"ד, ְְֵֵֶֶָָָֹ
ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'מלא תיבת'ּבבית 'תיבת 'ּובקּומ וא"ו, ְְְְִֵֵֶֶָָֹ

מלא  תיבת 'לאֹות' ׁשנּיה,וא"ו, יּו"ד ּבלא 'תיבת 'יד ְְְִֵֶָָָֹ
ואוי"ן, ׁשני חסר מלא תיבת'לטטפת' 'תיבת 'עיני יו"ד, ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ
ראׁשֹונה, וא"ו חסר ׁשנּיה,תיבת'מזזֹות' יּו"ד ּבלא 'ּבית' ְְְִִֵֵֶָָָָֹֻ

מלא תיבת 'יו"ד 'ּובׁשערי. ְִֵֶָָ
.Ê רביעית פרשת ּפרׁשה שהיא ׁשמע'- אם יא,'והיה (דברים ְְִִִַָָָָָָֹ

'שמע'יגֿכא) תיבת תיבת חסר : ּבוא"ו נכתבת'מצֹותי'וא"ו, ְְִֵַָָ
מלא תיבת אחת, תיבת 'יֹורה' מלא וא"ו, תיבת 'ּומלקֹוׁש' וא"ו, ְֵֵֶַַַָָ

וא"ו, חסר 'מלא תיבת'ותירׁש תיבת יו"ד,'והׁשּתחויתם' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
מלא תיבת 'יבּולה' חסר וא"ו, תיבת 'הּטבה' חסר וא"ו, 'נתן' ְֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

תיבת  י"ח'אתם'וא"ו, תיבת חסר (שם)שבפסוק 'לאֹות'וא"ו, ְֵָָֹ
תיבת מלא  ׁשנּיה,וא"ו, וא"ו חסר 'עיניכם'תיבת'לטֹוטפת' ְְִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
תיבת מלא  י"ט'אתם'יו"ד, תיבת חסר (שם)שבפסוק וא"ו, ֵֵָָָֹ

ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'מלאתיבת'ּבבית 'תיבת 'ּובקּומ וא"ו, ְְְְִֵֵֶֶָָֹ
מלא  תיבת 'מזּוזֹות' ואוי"ן, ׁשנּיה,שתי יּו"ד ּבלא 'תיבת 'ּבית ְְְִֵֵֶָָֹ

מלא 'תיבת 'ּובׁשערי וא"ו.יו"ד, חסר 'לאבתיכם' ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

.Áּבהסופרוצרי ו ה כתיבת להּזהר אֹותּיֹות, ׁשל צורת ּתגין ְְְִִִִִֵֶָָָ
ּכמֹוהתגין  ּתג,ז אותיותהן לּה ׁשּיׁש האֹות על זקּופֹות יני"ן ְְְִֵֵֶַַָָָ
כמו]ּכמה האֹותּיֹות [- הן ואּלּו ּתֹורה. ּבספר ּכתּובין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

האּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע ְְְִֵֶַַַָָָָֻהמתּיגֹות
.Ë ראׁשֹונה לי'ּפרׁשה 'קדש שהיא אֿי)- יג, ּבּה,(שמות יׁש ִֵָָָָָ

אחת והיא מתויגתאֹות ׁשל האות ּבלבד, סתּומה התיבה מי"ם ְְְִִֵֶַַַָ
עליה ׁשנּיה יש'מּימים', ּפרׁשה זיני"ן. 'והיה ׁשלׁשה שהיא - ְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹ

יביאך' יאֿטז)כי יג, אֹותּיֹות ,(שם חמׁש ּבּה וכל מתויגות,יׁש ְִֵֵָָָ
מהן  האותאחת מחמׁשּתןהיא ה"א ּכל ועל ישנם ה"א, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָ

ו  זיני"ן, ׁשלהאותיות:הן אלו ארּבעה 'ּונתנּה',תיבתה"א ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשל ואחרֹונה ראׁשֹונה ׁשל תיבתוה"א וה"א הקׁשה', 'ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשלתיבת וה"א ׁשליׁשית 'ידכה'.|תיבת'וּיהרג', -ּפרׁשה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
'שמע' דֿט)שהיא ו, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה מתויגות,יׁש ִֵֵָָ

הן  ׁשלהאותיות:ואּלּו ׁשלׁשה תיבתקּו"ף עליה יׁש 'ּובקּומ' ְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשל וקּו"ף זיני"ן,תיבתזיני"ן, ׁשלׁשה עליה יׁש 'ּוקׁשרּתם' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשל ּפ"א טי"ת אֹות תיבתוטי"ת ּכל על - 'לטטפת' ְְֵֵֵֶַָָֹֹ
זיני"ן.ישנםמּׁשלׁשּתן ארּבעה רביעיתארּבעה -ּפרׁשה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ

שמוע' אם 'והיה יגֿכא)שהיא יא, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה ִֵֵָָיׁש
הןמתויגות, ׁשלהאותיות:ואּלּו עליה תיבת ּפ"א יׁש 'ואספּת' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל ותא"ו זיני"ן, זי"ן תיבתׁשלׁשה עליה יׁש 'ואספּת' ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשל ּפ"א טי"ת וטי"ת אחת תיבתאחד, ּכל על 'לטֹוטפת', ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

זיני"ן.ישנם מּׁשלׁשּתן  ארּבעה האֹותּיֹות סכוםארּבעה ּכל ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
עׂשה לא ואם עׂשרה. ׁשׁש הֹוסיף אתהמתּיגֹות, אֹו הּתגין, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

ּבהן  תורה,וגרע בספר שכתוב ממה תגין פחות או יותר שעשה - ְֶַָָ
ּפסל  התפילין לא .את ַָֹ

.Èהקונה]הּלֹוקח ממחה [- ׁשאינֹו מּמי בקי ּתפּלין שאינו - ְְִִִִֵֵֶֶַַֻ
שבתפילין, ויתרות לבדקן בחסרות כהלכתן צרי כתובות הן אם - ְְִָָָ

ויתרות. אםבחסרות הבדיקה: דין הוא מאה וכך מּמּנּו ִֵֶַָָלקח
תפילין],קציצֹות  בתי קציצֹות [- ׁשלׁש מהן בתים],ּבֹודק -] ְְִִֵֵֶָֹ
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שאף  סוברים אפרים והשער המהרש"ל אך כשרות, התפילין

פסולות. התפילין זה באופן

ח  אותיות.:הלכה של בתגין להזהר הרב וצריך בשו"ע וכתב

אחד  וכל האותיות, בגוף ייגעו שהתגים שצריך ס"ה), לו (סי'

האות  בגוף נוגעים אינם ואם בו. ייגע ולא מחברו נפרד יהיה מהם

ברורה  במשנה [וראה לתקנם וצריך פסולים, בזה, זה שנוגעים או

התיקון] אופן יג) ס"ק להיזהר .(שם שיש ס"ו), (שם כתב עוד

מחמת  האות צורת תתקלקל שלא כדי דקים, שיהיו אלו בתגים

ויו  וא"ו אותיות בתגי ובפרט להתקלקל התגים, יכולה שבהם "ד,

התגים  מחמת בקלות האות המתויגות .צורת האותיות הן ואלו
אלו. פרשיות לתייג שבארבע שצריך כתב, ס"ג) לו (סי' ובשו"ע

כפופה, צד"י ואות פשוטה נו"ן אות [וכן ג"ץ שעטנ"ז אותיות

אותיות  לתייג נהגו שהסופרים והוסיף ס"ה )]. (שם הרב שו"ע

הסופרים .אחרות  שנהגו שמה יד), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

והן  ג"ץ. שעטנ"ז אותיות מלבד היינו אחרות, אותיות לתייג

שהובאו  נוספות אותיות וכן רבינו, בדברי המוזכרות האותיות
אותיות  תגי בין הבדל ויש רבא. שימושא בשם לו) (סי' בטור
קטנים, תגים הם ג"ץ שעטנ"ז שתגי אלו, לתגים ג"ץ שעטנ"ז

גדולים. תגים הם האחרות האותיות תגי ואילו

ט  פסל.:הלכה לא בהן וגרע הוסיף או התגין עשה לא ואם
אותיות  את אפילו תייג לא שאם הוסיף, ס"ג) לו (סי' והשו"ע
שיש  כתב, ס"ה) (שם הרב בשו"ע אך פסל. לא ג"ץ, שעטנ"ז
לדבריהם  לחוש ויש ג"ץ, שעטנ"ז אותיות את תייג לא אם פוסלים
(סי' ברורה במשנה עוד וראה כראוי. בתיוג התפילין את ולתקן

בזה. שכתב מה טו) ס"ק לו

י  אלא :הלכה תפילין לקחת שאין ס"ח), לט (סי' השו"ע כתב
הרב  בשו"ע וכתב ויתירות. בחסרות שבקי בהן, המומחה מן
בעצמו, התפילין את לבדוק רוצה שהלוקח פי על שאף (שם),
ולא  הקונה יתעצל שמא שחוששים משום לקנותן, חכמים אסרו
ולשוב  התפילין תפירות את להסיר הוא שטורח מפני יבדקן,



z"qeקעב dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כדלהלן: התפילין מכלל לבדוק ׁשּתיםוצריך התפיליןאֹו ׁשל מבתי ְִֶַ
ואחת התפיליןראׁש ׁשּתיםמבתי אֹו יד, התפיליןׁשל ׁשל מבתי ְְִֶֶַַַָֹ

ואחת התפיליןיד ּכׁשריםמבתי מצאן אם ראׁש. -ׁשל ְְְִִֵֶַַָָָֹ
וחסר, במלא כהלכתן האיׁששכתובות זה שתפיליו החזק המוכר, - ְִֶַָֻ

הן, כשרות ּכּלםשמוכר כתפיליןוהרי הּׁשאר דינם ואין ּכׁשרים, ְְְֲִֵֵֵַַָָֻ
התפילין  בתי שאר צבתים - צבתים לקחן ואם ּבדיקה. ְְְְְִִִִִָָָָָָצרי

יחד],[- תפילין זוגות כמה של אגודות אגודה ּכּלןאגודות כל - ָֻ
ּבדיקה,ואגודה מאנׁשים משוםצריכֹות הּצבתים ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

לקּוחים  סופר הרּבה מכתיבת היא אגודה שכל הוא מסתבר דבר - ְְִֵַ
האגודה  כשרות על ללמד כדי אחת אגודה בבדיקת ואין אחר,

.האחרת 
.‡Èידֹו ּבכתב ּתפּלין שכשרות הּכֹותב ויודע בעצמו שכתבן - ְְִִִֵַַָ

הּממחה הן, מן ׁשּלקחן כהלכתן,אֹו התפילין בכתיבת הבקי - ְְִֶֶַָָֻ
תפיליןאֹו אדם שלקח בקיאים מּׁשאר בעצמו ּובדקם שאינם ְְִָָָָָ

לעֹורן  מעור,והחזירם העשוי שלהן לבית לבדקן - צרי אינֹו ְְְְֱִִֵֶָָָָָ
ׁשנים. ּכּמה אחר ואפּלּו אחר, ש ּפעם הוא זמן והכלל ּכל ְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

הפרשיות]ׁשחּפּוין  את בו שמכניסים הבית נקרע ׁשלם [- שלא - ִֵֶָָ
בלוי, נעשה ּבחזקתן ולא הן כשרות,הרי בחזקת חֹוׁשׁשין - ואין ְְְְֲִֵֵֵֶָָ

נּקבה  אֹו מּתֹוכן, אֹות נמחקה ׁשּמא באות להן נקב נעשה - ְְֲִִִֶֶָָָָָ
הפוסל  בכשרות:באופן המוחזקות בתפילין חכמים מנהג היה וכך .

אֹומר, היה הּזקן אּמא תפיליןהּלל אבי מּׁשל אביו אּלּו -] ֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
לבדקן  הוצרכתי ולא שלמות הן והרי כלומר, סבי] - אמי .של

ג  ¤¤ּפרק
ּבמעׂשה ‡. יׁש הלכֹות בעשיית]ׁשמֹונה וּכּלן [- הּתפּלים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֻ

שנאמרה הלכה מּסיני הן ה'.למׁשה שהלכות לפיכמפי מכיון - ְְִִִֶַָֹ
מסיני למשה הלכה הן מעּכבֹות אלו אלו ּכּלן מהלכות אחת כל - ְְַָֻ

תפילין, מצוות קיום את מהן מעכבת ּבאחת ׁשּנה עשאה ואם ולא ְְִִֵֶַַָ
הוא מצוות ּפסל כהלכתה, לקיום כשרות אינן ושוב התפילין, את ַָ
תפילין. הן הנחת התפילין:ואּלּו בעשיית שנאמרו ההלכות שמונה ְֵֵ

זוויות,מרּבעֹות התפיליןׁשּיהיּו[א], ארבע לו שיש ריבוע בצורת - ְְִֶָֻ
שהוא ּברּבּוע תהיהּתפירתן ש וכן  אחרי התפילין את שכשתופר - ְְְִִֵַָָ

חוט  משיכת ידי שעל להיזהר צריך לתוכן, הפרשיות את מכניס

המרובע. צורת תשתנה לא ש ו התפירה עד כן ּברּבּוע אלכסֹונן ְְְֲִַַַָ
ׁשוֹות  זוּיֹות ארּבע להם התפילין,ׁשּיהיה של האלכסון שקו - ְְִִֶֶֶַַָָָ

שבאופן  שוות, זוויותיו שכל מרובע של אלכסון קו של כאורכו יהיה

האורך  של מאורכן יותר חמישיות בשתי ארוך האלכסון קו זה

לגמרי  ישרות הזוויות ארבעת שכל מוודא וזה הריבוע, של והרוחב

[ב] כרוחבן, ׁשל ואורכן ּבעֹור שלוׁשּיהיה את ראׁשהתפילין ְְִֶֶֶָֹ
מּימין האותצּורת  'שין'ו המניח,'ׁשין' אות מּׂשמאל צורת ְְִִִִַָֹ

[ג]. שלהן הּפרׁשּיֹות אתוׁשּיכרהמניח, לבית מכניסן שהוא לפני ְְִִֶַָָֹ
בבגד ּבמטלית  או בבד [ד]- ּבׂשער , אֹותן בהמה וׁשּיכר של ְְְְְִִֵֶַָָֹ

טהורה חיה ו או הּמטלית ּבבּתיהן רקעל מכניסן ּכ [ה]אחר , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אֹותם  ּתֹופרין לתוכם וׁשּיהיּו שהכניסו אחרי התפילין בתי את - ְְְִִֶָ

הפרשיות ו ּבגידין את [ו] טהורה, חיה או בהמה להן של ׁשעֹוׂשין ְְִִִֶֶָ
למעבר]מעּברת לתפילין מקום החּפּוי [- המכסה -מעֹור מהעור ְִֵֶַַֹ

כדי הפרשיות, הרצּועה את ּבּה את ׁשּתּכנס עמה שכורכים ְִֵֶָָָָ
ּבתֹוהתפילין, והֹולכת עֹוברת ׁשּתהא ה עד [-ּתֹובר כל ְְְֵֶֶֶֶֶַָ
[ז].ׁשּלּההלולאה] ׁשחרֹות , הרצּועֹות החיצוני וׁשּיהיּו בצד ְְְְִֶֶָָֹ

[ח] ׁשּלהן שלהן, קׁשר של וׁשּיהיה בתפילין מהרצועות שעושים ְְִֶֶֶֶֶֶָ
ּכצּורת ראש ידּוע 'דלת'.ּדאל האותקׁשר - ְֶֶַַָָ

מרּבע ·. עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹוש ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻ
ו  שלכתחילה ּכגבהֹוגםּכרחּבֹו, זה, בשיעור יהיה גובהו שגם - ְְְְְָָ

בגובהן  גם מרובעות יהיו שהתפילין המבחר מן היה ,מצוה ְִָָואם

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

dkld ipipt

סופר .ולתפרן  שהוא מי שכל יט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תפילין. ממנו לקחת שמותר מומחה בכלל הוא לרבים, קבוע

יא  לבדקן :הלכה צריך אינו וכו' ידו בכתב תפילין הכותב
אחר. תפילין פעם מניח אינו שאם ס"י), לט (סי' השו"ע כתב

שבע  בכל פעמים שתי בדיקה צריכים לפרקים, אלא יום בכל אלו

וכתב  סי"א)]. (שם הרב שו"ע נתעפשו. שמא לחשוש [שיש שנים

התפילין  את לבדוק שיוכל מי מוצא אינו שאם (שם), הרמ"א

במשנה  כתב - ברכה ולענין בדיקה. בלא כך יניחן ולתפרן, ולחזור

לברך, שצריך אדם חיי מספר שמשמע כח) ס"ק (שם ברורה

עיון  צריך אף .ולמעשה מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע

מן בתפיל  שמתקלקלות מפני לבדקן נכון יום, בכל שמניחן ין

שאינו .הזיעה  ממי תפילין לקח שאם ס"ט), (שם השו"ע כתב

נאמן  גדול, אדם של היו שהתפילין אומר המוכר אך מומחה,

על  [שחזקה כלל התפילין את לבדוק צריך ואין בדבריו, המוכר

(שם  הרב שו"ע מתוקן, שאינו דבר ידו מתחת הוציא שלא חבר

בזה  דינים פרטי כד) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כתב .ס"י)].

שנשרו  או הבתים, עור חיפוי נקרע שאם סי"א), (שם הרב ִבשו"ע

נמחק  שמא לחשוש [שיש מיד בדיקה צריכות במים, התפילין

הענין. לפי והכל לח, במקום מונחות אם וכן נתקלקל. או הכתב
כו)] ס"ק (שם ברורה שבכל .משנה (שם), ברורה במשנה וכתב

ויחזור  שיבדוק מי ואין הדין מן לתפילין בדיקה שצריך מקום
בתפילין, קלקול שחל שמאחר ברכה, בלא מניחן אותן, ויתפור

כשרות. בחזקת אותן להעמיד אין שוב

א  את :הלכה שכורכים כתב, סמ"ד) לב סי' (או"ח בשו"ע
דווקא  כשר בקלף לכורכן שהקפידו ויש בקלף, .הפרשיות

במטלית. הפרשיות הביא,ושיכרוך סס"ח) (שם הרב ובשו"ע
את  לכרוך מסיני למשה הלכה שאין וסוברים חולקים שיש
שגם  כתב, רה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה במטלית. הפרשיות
גם  מקום מכל הפרשיות, את לכרוך שצריך הסובר השו"ע לדעת
וכורכם) ד''ה (שם הלכה ובביאור כשרות. התפילין כרך לא אם
לברך  גם שאפשר אומרים שיש הברכה, לגבי מחלוקת הביא

לברך. אפשר אם שהסתפק מי ויש עליהן

ב  כגובהו.:הלכה כרוחבו אורכו מרבע עץ מדברי לוקחין
כאורכן. להיות צריך התפילין גובה שלכתחילה מדויק רבינו

כך  על להקפיד שאין כתב, סל"ט) לב (סי' ומכמשין .והרמ"א
רטוב. והוא שיש אותו סס"ה), (שם הרב בשו"ע וכתב

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

רחּבֹו על יֹותר ּכלּום ואורכוּגבהֹו ּבכ אין מּמּנּו ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָ
התפילין  עשיית את מעכב זה שאין ו - על , אּלא מקּפידין ְִִֵֶַַָאין
ּבֹו וחֹופרין ּכרחּבֹו. ׁשּיהא בעץארּכֹו ּכדי - חריצין, ׁשלׁשה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

לֹו החריצים]ׁשיעׂשה עשיית ידי זה:[על ּכגֹון ראׁשים. ארּבע ְְִֵֶֶֶַַָָ

עֹור טהוריםולֹוקחין עוף או חיה או בהמה אֹותֹושל ּומרטיבין ְְְִִִַ
ּומחּפין ומכסים]ּבמים העֹור [- את ּומכניסין העץ, את ּבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

וחריץ  חריץ ּכל המשמשות ּבין בליטות, ארבע מהעור נוצר וכך ְִִֵָָָ
הפרשיות. לארבעת בתים רטב ארבעה והּוא אֹותֹו ְְְִַָֹּומכּמׁשין

ּומּכאן צדדיו,מּכאן משני רטוב כשהוא העור את מקמטים עד - ִִַָָ
ּדמּות העֹור מן ראׁשים שלׁשעֹוׂשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ׁשין ְְִִִִֵֶֶָָָָֹ

ארּבעה צד מ  לּה ׁשּיׁש ׁשין ּודמּות ּתפּלין, הּמניח ימין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמניח  מּׂשמאל .ראׁשים ְִִִֵַַָֹ

ׁשּייבׁש‚. עד העץ על העֹור את ּכהעור ּומּניחין ואחר , ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמּום ּגּבי מעל העֹור דפוס]חֹולץ ונמצא ה ׁשל[- עץ, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּפנּויין ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ו העֹור חלולים. מכניסין - ְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הפרשיותּפרׁשה מארבעת ּביתאחת מקצת ובית.ּבכל ּומחזירין ְְֲִִִִַַָָָָָ

מּלמּטה של העֹור האחורי בצד שנותר העור מקצת את מקפלים - ְִַָָ
מלמטה, לתפילין וכיסוי מושב שישמש כדי מטה, כלפי התפילין

ּפּנֹותיו מארּבע אֹותֹו של ותֹופרין העליון חלקו את ותופרים - ְְְִִֵַַָ
זוויותיו. ארבעת בכל התחתון לחלקו העֹור העור מן ִִִַָּומּניחין

ּתֹובר ּכמֹו הרצּועה ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום לולאה]ׁשּלמּטה -] ְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הרצועהוהּוא נכנסת בו המקום מעּברת- לעיל הּנקרא כמבואר - ְְְִֶַַָֹ

א) .(הלכה

יד „. ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹו?וכיצד מרּבע עץ לֹוקחין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
ּכאצּבע  ּגבהֹו ויהיה ּפחּות ּכרחּבֹו, אֹו מעט, זה על יתר אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

העֹור .מעט מאצבע את ּומּניחין רטב ּבעֹור אֹותֹו ּומחּפין ְְְִִִֶַַַָָֹ
האּמּום הדפוס]על ׁשּייבׁש[- בית עד מהעור ליצור כדי העור, ִִֶַַַָ

לפרשיות. בית שישמש ּומכניס מהדפוס,העֹוראת וחֹולץקיבול ְְִֵַָ
ּבמקֹוםאת הּפרׁשּיֹות היהארּבע מקצת העץ.שבו ּומחזיר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

מּלמּטה של העֹור האחורי בצד שנותר העור קצת את מקפלים - ְִַָָ
מלמטה  לתפילין וכיסוי מושב שישמש כדי מטה, כלפי התפילין

מ  ּפּנֹותיוותֹופרֹו העור ארּבע של העליון חלקו את ותופרים - ְְְִֵַַָ
זוויותיו. ארבעת בכל התחתון העֹורלחלקו מן המקופל ּומּניחין ִִִַָ

מטה ב ּתֹוברכלפי לולאה] .עוברת הרצּועהבו מקֹום[- ְְָָָ
סּדּור‰. ראׁשהכנסתּכיצד ׁשל ּבתפּלה מכניס ?הּפרׁשּיֹות ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ה  פרשיות אחרֹונה הכתובהּפרׁשהאת ארבע [מתוך בתורה ֲַָָָָ
ׁשמע'פרשתׁשהיאשבתפילין], אם הראשון ּבבית'והיה ְְִִִֶַַָָָֹ

בעור, שנוצרו הבתים הּמניחמארבעה ימין על מצידו ׁשהּוא - ְִִֵֶַַַ
המניח  של ו הימיני לּהפרשת את . סמּוכה השני 'ׁשמע' בבית - ְְְַָָ

הימיני. לבית פרשת הסמוך ּבביתואת ' יביא כי ׁשליׁשי ה 'והיה ְְְְֲִִִִִַָָ
ל  ו פרשת סמּוכה פרשת 'ׁשמע'. רביעי את ּבבית לי' 'ק ּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַַָ

ּתפּלין. הּמניח לׂשמאל הדבר ׁשהּוא הּקֹורא וטעם ׁשּיהא ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
הפרשיות סדר באופן ׁשאת ּכנגדש עומד ּפני מול][-ּפניו, ְְֵֶֶֶָָ

הּסדר על קֹורא שהיא הּמניח, לי' 'קדש פרשת תחילה שקורא - ] ִֵֵֵֶַַַַ
'והיה  בפרשת ומסיים מולו, העומד מימין ונמצאת הראשונה, הפרשה

משמאלו]. ונמצאת האחרונה, הפרשה שהיא שמוע' זה:אם ְֶּכגֹון
החליף שינה]ואם זה,[- ּפסּולֹות.התפיליןסּדּור  ְְֱִִִֶֶ
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עשאה  ואם העור מקמטי השין צורת את לעשות שצריך אומרים

גם  לעשותה שאפשר וסוברים חולקים ויש יצא, לא בדפוס

ידי  על לעשותה  שיש הסוברים לדברי לחוש שטוב וסיים, בדפוס.

אומרים  שיש הביא, קצג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה העור. קימוט

העור  את שמותחים ידי על השין צורת את לעשות מהודר שיותר

נוהגים. שכן וכתב שין, צורת בו שבולטת דפוס גבי על

ג  מלמטה.:הלכה העור מקצת לב ומחזירין (סי' ובשו"ע

להיות  צריך אינו מלמטה הפרשיות שתחת שהעור משמע, סמ"ד)

רא) ס"ק (שם ברורה המשנה דייק [כן הבתים של העור מאותו

כדעת  להחמיר אפשרי שאם (שם), ברורה המשנה וכתב מדבריו].

להדר  טוב תיתורא)], ד"ה א לה, (מנחות רש"י [רבינו, המחמירים

בזה.

ד  פחות :הלכה או מעט זה על יתר או כאצבע גבהו ויהיה
התפילין.מעט. לגובה שיעור שאין כתב סמ"א) לב (סי' ובשו"ע

ה  פסולות.:הלכה זה סידור החליף כדעת ואם היא רבינו דעת

את  לעשות העולם ומנהג והקורא), ד"ה ב, לד, (מנחות רש"י

רש"י] של תפילין נקראות אלו [ותפילין כשיטתם וירא .התפילין

בחסידות, מפורסם והוא בעיונים] [ראה ר"ת לדעת שחש שמים

אחד  ביחד, התפילין זוגות שני את שיניח ידי על שניהם ידי יצא

בתפילין  רק חובה ידי לצאת ויכוון ר"ת, כדעת ואחד רש"י כדעת

התפילין  זוגות שני את להניח יכול אינו ואם כהלכתן. שעשויות

את  יניח התפילה ואחרי עליהן, ויברך רש"י של את יניח ביחד,

תפילין  יניח לא בחסידות מפורסם אינו אם אמנם ר"ת. של התפילין

שנראה  משום והטעם, ס"אֿג). לד סי' (או"ח שו"ע ר"ת. של



קעג z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

כדלהלן: התפילין מכלל לבדוק ׁשּתיםוצריך התפיליןאֹו ׁשל מבתי ְִֶַ
ואחת התפיליןראׁש ׁשּתיםמבתי אֹו יד, התפיליןׁשל ׁשל מבתי ְְִֶֶַַַָֹ

ואחת התפיליןיד ּכׁשריםמבתי מצאן אם ראׁש. -ׁשל ְְְִִֵֶַַָָָֹ
וחסר, במלא כהלכתן האיׁששכתובות זה שתפיליו החזק המוכר, - ְִֶַָֻ

הן, כשרות ּכּלםשמוכר כתפיליןוהרי הּׁשאר דינם ואין ּכׁשרים, ְְְֲִֵֵֵַַָָֻ
התפילין  בתי שאר צבתים - צבתים לקחן ואם ּבדיקה. ְְְְְִִִִִָָָָָָצרי

יחד],[- תפילין זוגות כמה של אגודות אגודה ּכּלןאגודות כל - ָֻ
ּבדיקה,ואגודה מאנׁשים משוםצריכֹות הּצבתים ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

לקּוחים  סופר הרּבה מכתיבת היא אגודה שכל הוא מסתבר דבר - ְְִֵַ
האגודה  כשרות על ללמד כדי אחת אגודה בבדיקת ואין אחר,

.האחרת 
.‡Èידֹו ּבכתב ּתפּלין שכשרות הּכֹותב ויודע בעצמו שכתבן - ְְִִִֵַַָ

הּממחה הן, מן ׁשּלקחן כהלכתן,אֹו התפילין בכתיבת הבקי - ְְִֶֶַָָֻ
תפיליןאֹו אדם שלקח בקיאים מּׁשאר בעצמו ּובדקם שאינם ְְִָָָָָ

לעֹורן  מעור,והחזירם העשוי שלהן לבית לבדקן - צרי אינֹו ְְְְֱִִֵֶָָָָָ
ׁשנים. ּכּמה אחר ואפּלּו אחר, ש ּפעם הוא זמן והכלל ּכל ְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

הפרשיות]ׁשחּפּוין  את בו שמכניסים הבית נקרע ׁשלם [- שלא - ִֵֶָָ
בלוי, נעשה ּבחזקתן ולא הן כשרות,הרי בחזקת חֹוׁשׁשין - ואין ְְְְֲִֵֵֵֶָָ

נּקבה  אֹו מּתֹוכן, אֹות נמחקה ׁשּמא באות להן נקב נעשה - ְְֲִִִֶֶָָָָָ
הפוסל  בכשרות:באופן המוחזקות בתפילין חכמים מנהג היה וכך .

אֹומר, היה הּזקן אּמא תפיליןהּלל אבי מּׁשל אביו אּלּו -] ֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
לבדקן  הוצרכתי ולא שלמות הן והרי כלומר, סבי] - אמי .של

ג  ¤¤ּפרק
ּבמעׂשה ‡. יׁש הלכֹות בעשיית]ׁשמֹונה וּכּלן [- הּתפּלים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֻ

שנאמרה הלכה מּסיני הן ה'.למׁשה שהלכות לפיכמפי מכיון - ְְִִִֶַָֹ
מסיני למשה הלכה הן מעּכבֹות אלו אלו ּכּלן מהלכות אחת כל - ְְַָֻ

תפילין, מצוות קיום את מהן מעכבת ּבאחת ׁשּנה עשאה ואם ולא ְְִִֵֶַַָ
הוא מצוות ּפסל כהלכתה, לקיום כשרות אינן ושוב התפילין, את ַָ
תפילין. הן הנחת התפילין:ואּלּו בעשיית שנאמרו ההלכות שמונה ְֵֵ

זוויות,מרּבעֹות התפיליןׁשּיהיּו[א], ארבע לו שיש ריבוע בצורת - ְְִֶָֻ
שהוא ּברּבּוע תהיהּתפירתן ש וכן  אחרי התפילין את שכשתופר - ְְְִִֵַָָ

חוט  משיכת ידי שעל להיזהר צריך לתוכן, הפרשיות את מכניס

המרובע. צורת תשתנה לא ש ו התפירה עד כן ּברּבּוע אלכסֹונן ְְְֲִַַַָ
ׁשוֹות  זוּיֹות ארּבע להם התפילין,ׁשּיהיה של האלכסון שקו - ְְִִֶֶֶַַָָָ

שבאופן  שוות, זוויותיו שכל מרובע של אלכסון קו של כאורכו יהיה

האורך  של מאורכן יותר חמישיות בשתי ארוך האלכסון קו זה

לגמרי  ישרות הזוויות ארבעת שכל מוודא וזה הריבוע, של והרוחב

[ב] כרוחבן, ׁשל ואורכן ּבעֹור שלוׁשּיהיה את ראׁשהתפילין ְְִֶֶֶָֹ
מּימין האותצּורת  'שין'ו המניח,'ׁשין' אות מּׂשמאל צורת ְְִִִִַָֹ

[ג]. שלהן הּפרׁשּיֹות אתוׁשּיכרהמניח, לבית מכניסן שהוא לפני ְְִִֶַָָֹ
בבגד ּבמטלית  או בבד [ד]- ּבׂשער , אֹותן בהמה וׁשּיכר של ְְְְְִִֵֶַָָֹ

טהורה חיה ו או הּמטלית ּבבּתיהן רקעל מכניסן ּכ [ה]אחר , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
אֹותם  ּתֹופרין לתוכם וׁשּיהיּו שהכניסו אחרי התפילין בתי את - ְְְִִֶָ

הפרשיות ו ּבגידין את [ו] טהורה, חיה או בהמה להן של ׁשעֹוׂשין ְְִִִֶֶָ
למעבר]מעּברת לתפילין מקום החּפּוי [- המכסה -מעֹור מהעור ְִֵֶַַֹ

כדי הפרשיות, הרצּועה את ּבּה את ׁשּתּכנס עמה שכורכים ְִֵֶָָָָ
ּבתֹוהתפילין, והֹולכת עֹוברת ׁשּתהא ה עד [-ּתֹובר כל ְְְֵֶֶֶֶֶַָ
[ז].ׁשּלּההלולאה] ׁשחרֹות , הרצּועֹות החיצוני וׁשּיהיּו בצד ְְְְִֶֶָָֹ

[ח] ׁשּלהן שלהן, קׁשר של וׁשּיהיה בתפילין מהרצועות שעושים ְְִֶֶֶֶֶֶָ
ּכצּורת ראש ידּוע 'דלת'.ּדאל האותקׁשר - ְֶֶַַָָ

מרּבע ·. עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹוש ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻ
ו  שלכתחילה ּכגבהֹוגםּכרחּבֹו, זה, בשיעור יהיה גובהו שגם - ְְְְְָָ

בגובהן  גם מרובעות יהיו שהתפילין המבחר מן היה ,מצוה ְִָָואם
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סופר .ולתפרן  שהוא מי שכל יט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תפילין. ממנו לקחת שמותר מומחה בכלל הוא לרבים, קבוע

יא  לבדקן :הלכה צריך אינו וכו' ידו בכתב תפילין הכותב
אחר. תפילין פעם מניח אינו שאם ס"י), לט (סי' השו"ע כתב

שבע  בכל פעמים שתי בדיקה צריכים לפרקים, אלא יום בכל אלו

וכתב  סי"א)]. (שם הרב שו"ע נתעפשו. שמא לחשוש [שיש שנים

התפילין  את לבדוק שיוכל מי מוצא אינו שאם (שם), הרמ"א

במשנה  כתב - ברכה ולענין בדיקה. בלא כך יניחן ולתפרן, ולחזור

לברך, שצריך אדם חיי מספר שמשמע כח) ס"ק (שם ברורה

עיון  צריך אף .ולמעשה מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע

מן בתפיל  שמתקלקלות מפני לבדקן נכון יום, בכל שמניחן ין

שאינו .הזיעה  ממי תפילין לקח שאם ס"ט), (שם השו"ע כתב

נאמן  גדול, אדם של היו שהתפילין אומר המוכר אך מומחה,

על  [שחזקה כלל התפילין את לבדוק צריך ואין בדבריו, המוכר

(שם  הרב שו"ע מתוקן, שאינו דבר ידו מתחת הוציא שלא חבר

בזה  דינים פרטי כד) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כתב .ס"י)].

שנשרו  או הבתים, עור חיפוי נקרע שאם סי"א), (שם הרב ִבשו"ע

נמחק  שמא לחשוש [שיש מיד בדיקה צריכות במים, התפילין

הענין. לפי והכל לח, במקום מונחות אם וכן נתקלקל. או הכתב
כו)] ס"ק (שם ברורה שבכל .משנה (שם), ברורה במשנה וכתב

ויחזור  שיבדוק מי ואין הדין מן לתפילין בדיקה שצריך מקום
בתפילין, קלקול שחל שמאחר ברכה, בלא מניחן אותן, ויתפור

כשרות. בחזקת אותן להעמיד אין שוב

א  את :הלכה שכורכים כתב, סמ"ד) לב סי' (או"ח בשו"ע
דווקא  כשר בקלף לכורכן שהקפידו ויש בקלף, .הפרשיות

במטלית. הפרשיות הביא,ושיכרוך סס"ח) (שם הרב ובשו"ע
את  לכרוך מסיני למשה הלכה שאין וסוברים חולקים שיש
שגם  כתב, רה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה במטלית. הפרשיות
גם  מקום מכל הפרשיות, את לכרוך שצריך הסובר השו"ע לדעת
וכורכם) ד''ה (שם הלכה ובביאור כשרות. התפילין כרך לא אם
לברך  גם שאפשר אומרים שיש הברכה, לגבי מחלוקת הביא

לברך. אפשר אם שהסתפק מי ויש עליהן

ב  כגובהו.:הלכה כרוחבו אורכו מרבע עץ מדברי לוקחין
כאורכן. להיות צריך התפילין גובה שלכתחילה מדויק רבינו

כך  על להקפיד שאין כתב, סל"ט) לב (סי' ומכמשין .והרמ"א
רטוב. והוא שיש אותו סס"ה), (שם הרב בשו"ע וכתב

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

רחּבֹו על יֹותר ּכלּום ואורכוּגבהֹו ּבכ אין מּמּנּו ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָ
התפילין  עשיית את מעכב זה שאין ו - על , אּלא מקּפידין ְִִֵֶַַָאין
ּבֹו וחֹופרין ּכרחּבֹו. ׁשּיהא בעץארּכֹו ּכדי - חריצין, ׁשלׁשה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

לֹו החריצים]ׁשיעׂשה עשיית ידי זה:[על ּכגֹון ראׁשים. ארּבע ְְִֵֶֶֶַַָָ

עֹור טהוריםולֹוקחין עוף או חיה או בהמה אֹותֹושל ּומרטיבין ְְְִִִַ
ּומחּפין ומכסים]ּבמים העֹור [- את ּומכניסין העץ, את ּבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

וחריץ  חריץ ּכל המשמשות ּבין בליטות, ארבע מהעור נוצר וכך ְִִֵָָָ
הפרשיות. לארבעת בתים רטב ארבעה והּוא אֹותֹו ְְְִַָֹּומכּמׁשין

ּומּכאן צדדיו,מּכאן משני רטוב כשהוא העור את מקמטים עד - ִִַָָ
ּדמּות העֹור מן ראׁשים שלׁשעֹוׂשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ׁשין ְְִִִִֵֶֶָָָָֹ

ארּבעה צד מ  לּה ׁשּיׁש ׁשין ּודמּות ּתפּלין, הּמניח ימין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמניח  מּׂשמאל .ראׁשים ְִִִֵַַָֹ

ׁשּייבׁש‚. עד העץ על העֹור את ּכהעור ּומּניחין ואחר , ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמּום ּגּבי מעל העֹור דפוס]חֹולץ ונמצא ה ׁשל[- עץ, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּפנּויין ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ו העֹור חלולים. מכניסין - ְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הפרשיותּפרׁשה מארבעת ּביתאחת מקצת ובית.ּבכל ּומחזירין ְְֲִִִִַַָָָָָ

מּלמּטה של העֹור האחורי בצד שנותר העור מקצת את מקפלים - ְִַָָ
מלמטה, לתפילין וכיסוי מושב שישמש כדי מטה, כלפי התפילין

ּפּנֹותיו מארּבע אֹותֹו של ותֹופרין העליון חלקו את ותופרים - ְְְִִֵַַָ
זוויותיו. ארבעת בכל התחתון לחלקו העֹור העור מן ִִִַָּומּניחין

ּתֹובר ּכמֹו הרצּועה ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום לולאה]ׁשּלמּטה -] ְְְִֵֶֶַָָָָָָ
הרצועהוהּוא נכנסת בו המקום מעּברת- לעיל הּנקרא כמבואר - ְְְִֶַַָֹ

א) .(הלכה

יד „. ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹו?וכיצד מרּבע עץ לֹוקחין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ
ּכאצּבע  ּגבהֹו ויהיה ּפחּות ּכרחּבֹו, אֹו מעט, זה על יתר אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

העֹור .מעט מאצבע את ּומּניחין רטב ּבעֹור אֹותֹו ּומחּפין ְְְִִִֶַַַָָֹ
האּמּום הדפוס]על ׁשּייבׁש[- בית עד מהעור ליצור כדי העור, ִִֶַַַָ

לפרשיות. בית שישמש ּומכניס מהדפוס,העֹוראת וחֹולץקיבול ְְִֵַָ
ּבמקֹוםאת הּפרׁשּיֹות היהארּבע מקצת העץ.שבו ּומחזיר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

מּלמּטה של העֹור האחורי בצד שנותר העור קצת את מקפלים - ְִַָָ
מלמטה  לתפילין וכיסוי מושב שישמש כדי מטה, כלפי התפילין

מ  ּפּנֹותיוותֹופרֹו העור ארּבע של העליון חלקו את ותופרים - ְְְִֵַַָ
זוויותיו. ארבעת בכל התחתון העֹורלחלקו מן המקופל ּומּניחין ִִִַָ

מטה ב ּתֹוברכלפי לולאה] .עוברת הרצּועהבו מקֹום[- ְְָָָ
סּדּור‰. ראׁשהכנסתּכיצד ׁשל ּבתפּלה מכניס ?הּפרׁשּיֹות ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ה  פרשיות אחרֹונה הכתובהּפרׁשהאת ארבע [מתוך בתורה ֲַָָָָ
ׁשמע'פרשתׁשהיאשבתפילין], אם הראשון ּבבית'והיה ְְִִִֶַַָָָֹ

בעור, שנוצרו הבתים הּמניחמארבעה ימין על מצידו ׁשהּוא - ְִִֵֶַַַ
המניח  של ו הימיני לּהפרשת את . סמּוכה השני 'ׁשמע' בבית - ְְְַָָ

הימיני. לבית פרשת הסמוך ּבביתואת ' יביא כי ׁשליׁשי ה 'והיה ְְְְֲִִִִִַָָ
ל  ו פרשת סמּוכה פרשת 'ׁשמע'. רביעי את ּבבית לי' 'ק ּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַַָ

ּתפּלין. הּמניח לׂשמאל הדבר ׁשהּוא הּקֹורא וטעם ׁשּיהא ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
הפרשיות סדר באופן ׁשאת ּכנגדש עומד ּפני מול][-ּפניו, ְְֵֶֶֶָָ

הּסדר על קֹורא שהיא הּמניח, לי' 'קדש פרשת תחילה שקורא - ] ִֵֵֵֶַַַַ
'והיה  בפרשת ומסיים מולו, העומד מימין ונמצאת הראשונה, הפרשה

משמאלו]. ונמצאת האחרונה, הפרשה שהיא שמוע' זה:אם ְֶּכגֹון
החליף שינה]ואם זה,[- ּפסּולֹות.התפיליןסּדּור  ְְֱִִִֶֶ
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עשאה  ואם העור מקמטי השין צורת את לעשות שצריך אומרים

גם  לעשותה שאפשר וסוברים חולקים ויש יצא, לא בדפוס

ידי  על לעשותה  שיש הסוברים לדברי לחוש שטוב וסיים, בדפוס.

אומרים  שיש הביא, קצג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה העור. קימוט

העור  את שמותחים ידי על השין צורת את לעשות מהודר שיותר

נוהגים. שכן וכתב שין, צורת בו שבולטת דפוס גבי על

ג  מלמטה.:הלכה העור מקצת לב ומחזירין (סי' ובשו"ע

להיות  צריך אינו מלמטה הפרשיות שתחת שהעור משמע, סמ"ד)

רא) ס"ק (שם ברורה המשנה דייק [כן הבתים של העור מאותו

כדעת  להחמיר אפשרי שאם (שם), ברורה המשנה וכתב מדבריו].

להדר  טוב תיתורא)], ד"ה א לה, (מנחות רש"י [רבינו, המחמירים

בזה.

ד  פחות :הלכה או מעט זה על יתר או כאצבע גבהו ויהיה
התפילין.מעט. לגובה שיעור שאין כתב סמ"א) לב (סי' ובשו"ע

ה  פסולות.:הלכה זה סידור החליף כדעת ואם היא רבינו דעת

את  לעשות העולם ומנהג והקורא), ד"ה ב, לד, (מנחות רש"י

רש"י] של תפילין נקראות אלו [ותפילין כשיטתם וירא .התפילין

בחסידות, מפורסם והוא בעיונים] [ראה ר"ת לדעת שחש שמים

אחד  ביחד, התפילין זוגות שני את שיניח ידי על שניהם ידי יצא

בתפילין  רק חובה ידי לצאת ויכוון ר"ת, כדעת ואחד רש"י כדעת

התפילין  זוגות שני את להניח יכול אינו ואם כהלכתן. שעשויות

את  יניח התפילה ואחרי עליהן, ויברך רש"י של את יניח ביחד,

תפילין  יניח לא בחסידות מפורסם אינו אם אמנם ר"ת. של התפילין

שנראה  משום והטעם, ס"אֿג). לד סי' (או"ח שו"ע ר"ת. של



z"qeקעד dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Âשל ּדּפיןפרשיות ּבארּבעה ּכֹותבן יד ׁשל [-עמודים]ּתפּלה ְְְְִִֶַַָָָָָ

ּכ אר אחד ּבּתֹורהמו ּבעֹור סּדּורן על ּתֹורה, כסדר ספר - ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
שמוע  אם והיה שמע יביאך, כי והיה קדש, בתורה: הפרשיות כתיבת

זה  :ּכגֹון ְֶ

א  על ּכתבן עֹורֹותואם אחד,נפרדיםרּבעה ּבבית והּניחן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
חובתו,יצא ידי יוצא והמניחן כשרות, התפילין -צרי ואינֹו ְִֵָָָ

לאלו לדּבקן אלו העורות ארבעת את להדביק -. ְְַָ
.Êּבין הּפרׁשּיֹות ּגֹולל תפילין ּכׁשהּוא של הפרשיות את כשגולל ְִֵֵֶַָָ

ראׁש, תפיליןּביןו ׁשל של הפרשיות את ּגֹולל כשגולל יד, ׁשל ֵֵֶֶָֹ
לתחּלתן מּסֹופן אל אֹותן מסופו הקלף את לגלול מתחיל הוא - ְִִִָָָָ

ׁשתחילתו. זה עד הּפרׁשה,אתּכׁשּתפּתחש ּתמצא,באופן ְְְִִֶֶַַַָָָָ
ׁשיטה ּכל שורה]ּתקרא לסֹופּה[- פתיחת מּתחּלתּה שעם - ְְְִִִִָָָָָָ

הגלילה  פתיחת והמשך השורה, תחילת את הקורא יראה הגלילה

השורה  לסוף אותו .תוביל
.Á,ׁשּלהן ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את לכן ּוכׁשּמכניסין קודם ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמטלית אֹותן בד]ּכֹורכין הּמטלית[- ועל ,ׂשער כורכים , ְְְְְִִִֵַַַַָָ
זהרק ו  וׂשער ּבבּתיהם. אֹותן מכניסין ּכ אתו אחר שכורכים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

התפילין פרשיות ׂשעראת להיֹות אֹושלצרי חּיה שלּבהמה ְְִִֵֵַָָָָ
ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו חיות טהֹורה או בהמות של - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ּבׂשערטהורות. לכרכן העם ּכל נהגּו העגלים,שלּוכבר זנב ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָָָ
משום  עגל,והטעם, של וזנב לקשירה. ונח ארוך הינו זנב של ששיער

יחטא  ולא העגל עוון את שיזכור .כדי

.Ëהּתפּלין את לחלקו ּכׁשּתֹופרין הבית של התחתון חלקו את - ְְְִִִֶֶַ

ּבגידין העליון, אּלא ּתֹופרין מגידים]אין העשויים בחוטים -] ְְִִִֵֶָ
ּוטרפֹות  מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

ו -ׁשּלהן טהורה. חיה או בהמה ׁשּיׁשאתלֹוקחיןשל הּגידין ְִִִֵֶֶֶַָ
שלּבעקב קׁשים הרגל לבנים והם החּיה אֹו הּבהמה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

אֹותןו  עליהםמרּככין שדופקים ידי ּבהןעל וכּיֹוצא -ּבאבנים ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
כבדים, דברים ׁשּיעׂשּובשאר אֹותןרכיםעד וטֹווין -ּכפׁשּתן. ְְְִִֵֶַָָָ

לחוטים  שנעשים עד בזה זה הגידים את אֹותן,כורכים וׁשֹוזרין ,ְְִָ
ּתֹופרין ו אתּובהן ה יריעֹותה את הּתפּלין ּתֹורה.של ספר ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

.Èּברּבּועאתּכׁשּתֹופרין אֹותן ּתֹופרין באופן הּתפּלין - ְְְְְִִִִִֶַַָ
באורכם. שווים יהיו הצדדים רֹווחתשארבעת [-שהתפשטה והלכה ֲַַַָָ

צדבישראל], ּבכל התפיליןׁשּיהיּו עד של ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְִִֶַַָָֹ
הּכל הצדדים ׁשּיהיּו ארבעת בכל ּבין - ּתפירֹות, עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹ

ידתפילין ּב ּבו ׁשל ראׁשתפילין ּבין עׂשהׁשל ואם את . ְִִִֵֶֶָָָֹ
עֹוׂשה עׂשרה, ארּבע אֹו עׂשר לעשות,הּתפירֹות הוא רשאי - ְְְִֵֶֶֶֶַַַ

כשרות. סֹובב והתפילין ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָוכל
הרּוחֹות משני מּׁשּתי הנקבים כל בין לעבור צריך התפירה  חוט - ְִֵָ

מלמטה  וגם מלמעלה גם התפילין, .צדי
.‡Èהחרץ ׁשּיּגיע לביתוצרי בית בין המבדיל החריץ ׁשל - ְִִֶֶֶֶַַַָ

ראׁש, ׁשל ל עדּתפּלין הּתפרלמטה מושב מקֹום מקום שהוא ְְִִֶֶֶַַֹ
ראׁשים התפילין. ארּבעה ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָואם

לּכל ראשים,נראין ארבעה לו שיש לכל שנראה באופן על - אף ְִִַַַֹ
הּתפר, למקֹום מּגיע החריץ ׁשאין שהתפילין ּפי הוא הדין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

נּכר חרצן אין ואם להעביר ּפסּולֹות.התפיליןּכׁשרֹות. וצרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
העֹור ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל הבית ּבתֹו של החיצוני מצדו - ְְִִֵַַָָָָ

מׁשיחה אֹו כדיחּוט חבל] ּומנהג [- לבית. ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה הואּפׁשּוט מּגידי ּגיד חריץלהעביר ּבכל וחריץ ּתפירה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

החריצים מּׁשלׁשּתן משלושת -. ְְִָָ
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טז) ס''ק (שם ברורה משנה במעשיו. הרב .כמתייהר בשו"ע אמנם
של  תפילין להניח אין רואים, שיש במקום שרק כתב, ס"ו) (שם
שאינו  מי אפילו רואים, כשאין [אבל כמתייהר. שנראה משום ר"ת

ר"ת]. של תפילין להניח יכול בחסידות מנהג מוחזק ואודות
בספר  ראה נישאו, שטרם בחורים ע"י והנחתם בזמנינו הנחתן

.(17 ,15 הע' ושם ב אות לד (סי' תשובות פסקי

ח  שיער.:הלכה המטלית ועל במטלית אותן וכתב כורכין
הפרשיות  את לכרוך שנוהגים סמ"ד), לב סי' (או"ח הרמ"א

לאחריה  וגם המטלית כריכת לפני גם הביא,.בשיער (שם) בשו"ע
ובטעם  כשר. בקלף הפרשיות את לכרוך שצריך אומרים שיש
התפילין  שכריכת שמכיון סס"ח), (שם הרב בשו"ע כתב הדבר
להיות  שצריכים ורצועות כבתים דינה מסיני למשה הלכה היא

לאכילה  המותר יהיה .ממין שהקלף שצריך לסוברים שגם והוסיף,
כשהוא  ורק במטלית, הפרשיות את לכרוך יכול מקום מכל כשר,

באכילה. המותר ממין להיות צריך הקלף בקלף (שם)כורך בשו"ע
צריך  ראש, של התפילין פרשיות את כורכים שבו שהשיער כתב,
ריא), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לבית. מחוץ להיראות
(שם  כתב ועוד שעורה. מאורך פחות יהיה היוצא השיער שאורך

שמוע' אם 'והיה מפרשת לחוץ השיער שיצא שטוב ריב), ס"ק

לי'. 'קדש לפרשת הפונה בצד

ט  חיה :הלכה של או בהמה של בגידין אלא תופרין אין
שור טהורה. בגידי לתפור שטוב הוסיף, סמ"ט) לב (סי' .ובשו"ע

טוויית  שאת אומרים שיש כתב, רכב) ס"ק (שם ברורה המשנה

בזה. שפקפקו ויש תפילין. מצוות לשם לעשות צריך התפירה גידי

י  שכל :הלכה שאומר מי שיש כתב, סנ"א) לב (סי' השו"ע

אחד. בחוט להיעשות צריכות התפירות עשרה שתים

יא  פסולות.:הלכה ניכר חרצן אין (סי'ואם ברורה והמשנה

במקום  שריטה רק בהן שיש שתפילין הוסיף, קפח) ס"ק לב

פסולות  גבי .החריץ על וחריץ חריץ כל בתוך להעביר וצריך
משיחה. או חוט סנ"א),העור לב (סי' השו"ע וכתב

כל  בין התפירה חוטי את להעביר יש התפילין את שכשתופרים

כשכתב  אף כן לעשות יש אופן שבכל מדבריו, ומשמע ובית. בית

ריז) (ס''ק ברורה ובמשנה נפרדים. קלפים בארבעה התפילין את

באופן  שרק סמ"ז), (שם אחר במקום השו"ע מדברי דייק

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Èעֹוׂשין עֹור ?הרצּועֹות אתוכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין ְְְְִִֵֶַָָ
- הוארחבה מּזה שרוחבה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה, ּכאר ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
השעורה הּׁשעּור  מאורך רחב היה שרוחבה רצּועה ּכׁשרה.- ואר ְְְִֵֶַָָֹ

ראׁש, הואׁשל ׁשּתּקיףשיעורו ויקׁשר הרצועהּכדי הראׁש את ְְְִִֵֶֶֶַָֹֹֹ
הּקׁשר להלןמּמּנה ותּמתח(הי"ג)המבואר וימתחו], ׁשּתי [- ְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּומּכאןהיוצאותהרצּועֹות הקשרמּכאן צידי משני ׁשּיּגיעּו- עד ְִִִֶַַָָָ
מעט. מּמּנּו למעלה אֹו יד,לּטּבּור ׁשל רצּועה שיעורו ואר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתּקיףהוא מּמּנההרצועהּכדי ויקׁשר הּזרֹוע, הּקׁשר אתאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
להלן עד,(שם)המבואר אחת רצּועה אצּבע ה ותּמתח ְְְִֶַַַַַָָ

אצּבעֹוה  על מּמּנה ויכר ּכריכֹות,האמצעיתאמצעית, ׁשלׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
הכריכות ויקׁשר ייפלו שלא כדי הרצועה הרצּועֹות את היּו ואם . ְְְְִִָָֹ

ּכׁשרֹות. האּלּו, הּׁשעּורין על יתר ְֲִִֵֵֵַַָָֻארּכֹות
.‚Èה ּומכניס ׁשּלּהאת ּבּתֹובר ראׁש ׁשל בלולאה רצּועה - ְְִֶֶַַָָָֹ

לעיל כמבואר בעור שנעשתה לה ג)המיועדת ּכמּדת ,(הלכה ְִִַַּומּקיף
ראשו,ראׁשֹו היקף בשיעור היקף מהרצועה ועושה בסוף וקֹוׁשר- ְֵֹ
ּדאלההיקף ּכמין מרּבע 8).קׁשר ציור (ראה דלת האות בצורת - ְְִֶֶָָֻ

ללמדֹו חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה צורתו,וקׁשר את ללמוד - ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
להֹודיע אפׁשר העין אתואי ּבראּית אּלא ּבכתב, -צּורתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

בעיניו, הקשר צורת על להביט עליו זה, קשר צורת ללמוד שהרוצה

צורתו. את ילמד כך קֹוׁשרורק יד ּבׁשל ּכמין ברצועה וכן קׁשר ְְְִֵֵֶֶֶָ
יו"ד,יּוד האות בצורת -(8 ציור הרצ (ראה יד ותהיה ׁשל ּועה ְְְִֶֶָָָ

הּקׁשר ּבתֹו ויֹורדת האות עֹולה בצורת הקשר את שכקושר - ְְֶֶֶֶַָ
הקשר, מן היוצאת לולאה כמין משאיר הוא יד, של בתפילין יו"ד

זו  בלולאה והצורך הרצועה, נכנסת ויקּצר שבה ׁשּירחיב ְְִִֵֵֶַַּכדי
יצמצם  או הרצועה][-ישחרר מתיחת על את לקׁשר ׁשּירצה ְְְִִֵֶֶַֹּבעת

היקף ידֹו, את להקטין יוכל בלולאה, נתונה שהרצועה שמאחר ָ
יתהדקו  כן ידי ועל דקותה, או ידו עובי לפי זרועו סביב הרצועה

מתוך  מהרצועה קצת ימשוך וכשירצה, ידו. על התפילין וייקשרו

התפילין  את לחלוץ ויוכל מידו, התפילין הידוק ויתרופף .הלולאה
.„Èּבין ּתפּלין ׁשל ראׁשתפיליןהרצּועֹות תפילין ּביןו ׁשל ְְִִֵֵֶֶָֹ

ׁשחרים החיצֹונים ּפניהם יד, בחוץ ׁשל הנראים הרצועות פני - ְְִִִֵֶֶַָֹ
שחור, בצבע מּסיניצבועים ׁשּלמׁשה ההלכה היא כמבואר וזֹו ְְֲִִִֶֶַַָָֹ

א)לעיל הרצּועֹות.(הלכה אחֹורי של אבל הפנימי צידן - ְֲֲֵָָ
המניח, גוף אל הפונה הןהרצועות ּומּבפנים מכיון הֹואיל - ְִִִִֵ

ואינו  פנים כלפי הוא הרצועה של זה צד התפילין, את שכשמניח

גם לבנֹותנראה, אֹו ירּקֹות היּו לבן,אם או ירוק בצבע - ְְִָָֻ
אדוםאדּמֹותאמנם ּכׁשרֹות. בצבע רצועות יעׂשה- בצד לא גם ְֲֵֵֶָֹֻ

מחשש  לֹוהפנימי, הּוא ּוגנאי הרצּועה ּתהפ שמא ׁשּמא - ְְֵֵֶַָָָָ
את  המניח האדם ויבוא חוץ, כלפי הרצועה של הפנימי הצד יתהפך

גנאי. לידי אּלא התפילין לעֹולם הרצּועה אחֹורי יהיּו ְְְְֲִֵֶָָָָֹולא
הּקציצה להיות ּכעין צריך הרצועה של הפנימי הצד צבע תמיד - ְְִֵַָ

הפרשיות], מונחות שבתוכו התפילין של הבית -] הקציצה של כצבע

לתפּלין  הּוא ונֹואי לבנים. לבנה ואם ירּקין, ירּקה ְְְְְְְִִִִִִִָָָָֻֻאם
ּכּלּה והרצּועה הּקציצה ׁשחרֹות, ּכּלן שיהיו ׁשּיהיּו מצוה - ְְְְְִִֶַָָָָָֹֻֻ

ובין  הפנימי מצידן בין הרצועות, וכן בשחור צבועים התפילין בתי
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אחד  קלף על נכתבו ראש של התפילין של הפרשיות שארבעת

פרשיות  אם אבל וחריץ, חריץ כל בתוך חוט להעביר צריך

צריך  לא נפרדים קלפים ארבעה על נכתבו ראש של התפילין

חוט  הדעות,.להעביר שתי את הביא סע"א) (שם הרב והשו"ע

ארבעה  על כתובות הפרשיות אם הדין שמעיקר שאף והכריע

נוהגים  מקום מכל הבתים, בין חוט להעביר צריך לא קלפים

הבתים. בין התפירה חוט את להעביר

יב  השעורה.:הלכה כאורך (סי'רחבה כתב ברורה ובמשנה

שאורכה  החיטה, כאורך ברוחב דדי אומרים שיש מב), ס"ק כז

השעורה  מאורך אמצעית..קצר אצבע עד אחת רצועה ותמתח
על  לכרוך העולם שנוהגים ס"ח), כז סי' (או"ח השו"ע וכתב

לכרוך  כתב סי"ב) (שם הרב והשו"ע כריכות. שבע או שש הזרוע

כריכות  ויהיו .שבע הרצועות שישלשל כתב סי"א) כז (סי' בשו"ע

ס"ק  (שם ברורה והמשנה מעט. ממנו למעלה או הטבור עד תלויות

של  תפילין של הימנית הרצועה שאורך אומרים שיש כתב, מא)

ויש  החזה. עד השמאלית הרצועה ואורך הטבור, עד הוא ראש

ואורך  המילה, מקום עד הוא הימנית הרצועה שאורך אומרים

הטבור  עד הוא השמאלית שאם .הרצועה כתב, סי"א) (שם השו"ע

תפילין  מוצא ואינו רוחבן או הרצועות אורך משיעור פיחת

סכ"א), (שם הרב השו"ע כתב הדבר ובטעם להניחן. יכול אחרות,

בגמרא  נזכרו לא האלו השיעורים שכל מפני והמשנה .שהוא

יניחן  הרצועות מרוחב פיחת שאם כתב, מד) ס"ק (שם ברורה

עד  יד של התפילין רצועות מאורך פיחת ואם ברכה. בלא

אם  אבל מברך, אינו האמצעית לאצבעו מגיעה אינה שהרצועה

די  אין אם גם לברך יכול האמצעית, לאצבעו מגיע הרצועה אורך

הרצועה  מאורך פיחת ואם זרועו. על כריכות לכרוך כדי ברצועה

עוד  הראש היקף מלבד כדי די יש ובאורכה ראש, של תפילין של

- [טפח טפחים שני את שיעור להניח יכול ,[9.6 וי"א ס"מ, 8

ברכה. בלא יניחן זה משיעור גם פיחת ואם בברכה. התפילין

יג  דאל.:הלכה כמין מרובע קשר (סי וקושר ברורה ובמשנה

ם, האות בצורת הקשר את שעושים שיש כתב, רלג) ס"ק לב

זו  של ראשה הצדדים, משני דל"ת אותיות שתי כצורת שנראה

זו  של רגלה שקשר .בצד כתב, רלב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה

לעשותו  שצריך ונראה מסיני, למשה הלכה הוא תפילין של

שמפני  כג), וס''ק כב (ס''ק לג בסימן בדבריו עוד וראה לשמה.

לשמה. לעשותו צריך מסיני למשה מהלכה שהוא

יד  להשחיר :הלכה שמצווה כתב, ס"ד) לג סי' (או"ח השו"ע

שלדעת  כתב כב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה לשמן. הרצועות את

הרצועות  לשמן, הרצועות את צבע לא אם בדיעבד השו"ע

הרצועות כשרות. את צבע לא שאם כתב, (שם) הרמ"א אמנם

פסולות  הרצועות כולן .לשמן, שיהיו לתפילין הוא ונואי
את שחורות. לצבוע שמצוה ס"מ) לב סי' (או"ח השו"ע כתב וכן

שחור  בצבע התפילין כתב,.בתי קפד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

את  מעכב אינו בשחור התפילין בתי צביעת השו"ע שלדעת

בהמשך  אמנם כשרות. התפילין צבע לא ואם התפילין, כשרות
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.Âשל ּדּפיןפרשיות ּבארּבעה ּכֹותבן יד ׁשל [-עמודים]ּתפּלה ְְְְִִֶַַָָָָָ

ּכ אר אחד ּבּתֹורהמו ּבעֹור סּדּורן על ּתֹורה, כסדר ספר - ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
שמוע  אם והיה שמע יביאך, כי והיה קדש, בתורה: הפרשיות כתיבת

זה  :ּכגֹון ְֶ

א  על ּכתבן עֹורֹותואם אחד,נפרדיםרּבעה ּבבית והּניחן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
חובתו,יצא ידי יוצא והמניחן כשרות, התפילין -צרי ואינֹו ְִֵָָָ

לאלו לדּבקן אלו העורות ארבעת את להדביק -. ְְַָ
.Êּבין הּפרׁשּיֹות ּגֹולל תפילין ּכׁשהּוא של הפרשיות את כשגולל ְִֵֵֶַָָ

ראׁש, תפיליןּביןו ׁשל של הפרשיות את ּגֹולל כשגולל יד, ׁשל ֵֵֶֶָֹ
לתחּלתן מּסֹופן אל אֹותן מסופו הקלף את לגלול מתחיל הוא - ְִִִָָָָ

ׁשתחילתו. זה עד הּפרׁשה,אתּכׁשּתפּתחש ּתמצא,באופן ְְְִִֶֶַַַָָָָ
ׁשיטה ּכל שורה]ּתקרא לסֹופּה[- פתיחת מּתחּלתּה שעם - ְְְִִִִָָָָָָ

הגלילה  פתיחת והמשך השורה, תחילת את הקורא יראה הגלילה

השורה  לסוף אותו .תוביל
.Á,ׁשּלהן ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את לכן ּוכׁשּמכניסין קודם ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמטלית אֹותן בד]ּכֹורכין הּמטלית[- ועל ,ׂשער כורכים , ְְְְְִִִֵַַַַָָ
זהרק ו  וׂשער ּבבּתיהם. אֹותן מכניסין ּכ אתו אחר שכורכים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

התפילין פרשיות ׂשעראת להיֹות אֹושלצרי חּיה שלּבהמה ְְִִֵֵַָָָָ
ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו חיות טהֹורה או בהמות של - ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ּבׂשערטהורות. לכרכן העם ּכל נהגּו העגלים,שלּוכבר זנב ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָָָ
משום  עגל,והטעם, של וזנב לקשירה. ונח ארוך הינו זנב של ששיער

יחטא  ולא העגל עוון את שיזכור .כדי

.Ëהּתפּלין את לחלקו ּכׁשּתֹופרין הבית של התחתון חלקו את - ְְְִִִֶֶַ

ּבגידין העליון, אּלא ּתֹופרין מגידים]אין העשויים בחוטים -] ְְִִִֵֶָ
ּוטרפֹות  מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

ו -ׁשּלהן טהורה. חיה או בהמה ׁשּיׁשאתלֹוקחיןשל הּגידין ְִִִֵֶֶֶַָ
שלּבעקב קׁשים הרגל לבנים והם החּיה אֹו הּבהמה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

אֹותןו  עליהםמרּככין שדופקים ידי ּבהןעל וכּיֹוצא -ּבאבנים ְְְֲִִֵֶַַַָָָ
כבדים, דברים ׁשּיעׂשּובשאר אֹותןרכיםעד וטֹווין -ּכפׁשּתן. ְְְִִֵֶַָָָ

לחוטים  שנעשים עד בזה זה הגידים את אֹותן,כורכים וׁשֹוזרין ,ְְִָ
ּתֹופרין ו אתּובהן ה יריעֹותה את הּתפּלין ּתֹורה.של ספר ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

.Èּברּבּועאתּכׁשּתֹופרין אֹותן ּתֹופרין באופן הּתפּלין - ְְְְְִִִִִֶַַָ
באורכם. שווים יהיו הצדדים רֹווחתשארבעת [-שהתפשטה והלכה ֲַַַָָ

צדבישראל], ּבכל התפיליןׁשּיהיּו עד של ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְִִֶַַָָֹ
הּכל הצדדים ׁשּיהיּו ארבעת בכל ּבין - ּתפירֹות, עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹ

ידתפילין ּב ּבו ׁשל ראׁשתפילין ּבין עׂשהׁשל ואם את . ְִִִֵֶֶָָָֹ
עֹוׂשה עׂשרה, ארּבע אֹו עׂשר לעשות,הּתפירֹות הוא רשאי - ְְְִֵֶֶֶֶַַַ

כשרות. סֹובב והתפילין ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָוכל
הרּוחֹות משני מּׁשּתי הנקבים כל בין לעבור צריך התפירה  חוט - ְִֵָ

מלמטה  וגם מלמעלה גם התפילין, .צדי
.‡Èהחרץ ׁשּיּגיע לביתוצרי בית בין המבדיל החריץ ׁשל - ְִִֶֶֶֶַַַָ

ראׁש, ׁשל ל עדּתפּלין הּתפרלמטה מושב מקֹום מקום שהוא ְְִִֶֶֶַַֹ
ראׁשים התפילין. ארּבעה ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָואם

לּכל ראשים,נראין ארבעה לו שיש לכל שנראה באופן על - אף ְִִַַַֹ
הּתפר, למקֹום מּגיע החריץ ׁשאין שהתפילין ּפי הוא הדין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

נּכר חרצן אין ואם להעביר ּפסּולֹות.התפיליןּכׁשרֹות. וצרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
העֹור ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל הבית ּבתֹו של החיצוני מצדו - ְְִִֵַַָָָָ

מׁשיחה אֹו כדיחּוט חבל] ּומנהג [- לבית. ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ה הואּפׁשּוט מּגידי ּגיד חריץלהעביר ּבכל וחריץ ּתפירה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ

החריצים מּׁשלׁשּתן משלושת -. ְְִָָ
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טז) ס''ק (שם ברורה משנה במעשיו. הרב .כמתייהר בשו"ע אמנם
של  תפילין להניח אין רואים, שיש במקום שרק כתב, ס"ו) (שם
שאינו  מי אפילו רואים, כשאין [אבל כמתייהר. שנראה משום ר"ת

ר"ת]. של תפילין להניח יכול בחסידות מנהג מוחזק ואודות
בספר  ראה נישאו, שטרם בחורים ע"י והנחתם בזמנינו הנחתן

.(17 ,15 הע' ושם ב אות לד (סי' תשובות פסקי

ח  שיער.:הלכה המטלית ועל במטלית אותן וכתב כורכין
הפרשיות  את לכרוך שנוהגים סמ"ד), לב סי' (או"ח הרמ"א

לאחריה  וגם המטלית כריכת לפני גם הביא,.בשיער (שם) בשו"ע
ובטעם  כשר. בקלף הפרשיות את לכרוך שצריך אומרים שיש
התפילין  שכריכת שמכיון סס"ח), (שם הרב בשו"ע כתב הדבר
להיות  שצריכים ורצועות כבתים דינה מסיני למשה הלכה היא

לאכילה  המותר יהיה .ממין שהקלף שצריך לסוברים שגם והוסיף,
כשהוא  ורק במטלית, הפרשיות את לכרוך יכול מקום מכל כשר,

באכילה. המותר ממין להיות צריך הקלף בקלף (שם)כורך בשו"ע
צריך  ראש, של התפילין פרשיות את כורכים שבו שהשיער כתב,
ריא), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לבית. מחוץ להיראות
(שם  כתב ועוד שעורה. מאורך פחות יהיה היוצא השיער שאורך

שמוע' אם 'והיה מפרשת לחוץ השיער שיצא שטוב ריב), ס"ק

לי'. 'קדש לפרשת הפונה בצד

ט  חיה :הלכה של או בהמה של בגידין אלא תופרין אין
שור טהורה. בגידי לתפור שטוב הוסיף, סמ"ט) לב (סי' .ובשו"ע

טוויית  שאת אומרים שיש כתב, רכב) ס"ק (שם ברורה המשנה

בזה. שפקפקו ויש תפילין. מצוות לשם לעשות צריך התפירה גידי

י  שכל :הלכה שאומר מי שיש כתב, סנ"א) לב (סי' השו"ע

אחד. בחוט להיעשות צריכות התפירות עשרה שתים

יא  פסולות.:הלכה ניכר חרצן אין (סי'ואם ברורה והמשנה

במקום  שריטה רק בהן שיש שתפילין הוסיף, קפח) ס"ק לב

פסולות  גבי .החריץ על וחריץ חריץ כל בתוך להעביר וצריך
משיחה. או חוט סנ"א),העור לב (סי' השו"ע וכתב

כל  בין התפירה חוטי את להעביר יש התפילין את שכשתופרים

כשכתב  אף כן לעשות יש אופן שבכל מדבריו, ומשמע ובית. בית

ריז) (ס''ק ברורה ובמשנה נפרדים. קלפים בארבעה התפילין את

באופן  שרק סמ"ז), (שם אחר במקום השו"ע מדברי דייק

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Èעֹוׂשין עֹור ?הרצּועֹות אתוכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין ְְְְִִֵֶַָָ
- הוארחבה מּזה שרוחבה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה, ּכאר ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
השעורה הּׁשעּור  מאורך רחב היה שרוחבה רצּועה ּכׁשרה.- ואר ְְְִֵֶַָָֹ

ראׁש, הואׁשל ׁשּתּקיףשיעורו ויקׁשר הרצועהּכדי הראׁש את ְְְִִֵֶֶֶַָֹֹֹ
הּקׁשר להלןמּמּנה ותּמתח(הי"ג)המבואר וימתחו], ׁשּתי [- ְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּומּכאןהיוצאותהרצּועֹות הקשרמּכאן צידי משני ׁשּיּגיעּו- עד ְִִִֶַַָָָ
מעט. מּמּנּו למעלה אֹו יד,לּטּבּור ׁשל רצּועה שיעורו ואר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּתּקיףהוא מּמּנההרצועהּכדי ויקׁשר הּזרֹוע, הּקׁשר אתאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
להלן עד,(שם)המבואר אחת רצּועה אצּבע ה ותּמתח ְְְִֶַַַַַָָ

אצּבעֹוה  על מּמּנה ויכר ּכריכֹות,האמצעיתאמצעית, ׁשלׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
הכריכות ויקׁשר ייפלו שלא כדי הרצועה הרצּועֹות את היּו ואם . ְְְְִִָָֹ

ּכׁשרֹות. האּלּו, הּׁשעּורין על יתר ְֲִִֵֵֵַַָָֻארּכֹות
.‚Èה ּומכניס ׁשּלּהאת ּבּתֹובר ראׁש ׁשל בלולאה רצּועה - ְְִֶֶַַָָָֹ

לעיל כמבואר בעור שנעשתה לה ג)המיועדת ּכמּדת ,(הלכה ְִִַַּומּקיף
ראשו,ראׁשֹו היקף בשיעור היקף מהרצועה ועושה בסוף וקֹוׁשר- ְֵֹ
ּדאלההיקף ּכמין מרּבע 8).קׁשר ציור (ראה דלת האות בצורת - ְְִֶֶָָֻ

ללמדֹו חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה צורתו,וקׁשר את ללמוד - ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָ
להֹודיע אפׁשר העין אתואי ּבראּית אּלא ּבכתב, -צּורתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

בעיניו, הקשר צורת על להביט עליו זה, קשר צורת ללמוד שהרוצה

צורתו. את ילמד כך קֹוׁשרורק יד ּבׁשל ּכמין ברצועה וכן קׁשר ְְְִֵֵֶֶֶָ
יו"ד,יּוד האות בצורת -(8 ציור הרצ (ראה יד ותהיה ׁשל ּועה ְְְִֶֶָָָ

הּקׁשר ּבתֹו ויֹורדת האות עֹולה בצורת הקשר את שכקושר - ְְֶֶֶֶַָ
הקשר, מן היוצאת לולאה כמין משאיר הוא יד, של בתפילין יו"ד

זו  בלולאה והצורך הרצועה, נכנסת ויקּצר שבה ׁשּירחיב ְְִִֵֵֶַַּכדי
יצמצם  או הרצועה][-ישחרר מתיחת על את לקׁשר ׁשּירצה ְְְִִֵֶֶַֹּבעת

היקף ידֹו, את להקטין יוכל בלולאה, נתונה שהרצועה שמאחר ָ
יתהדקו  כן ידי ועל דקותה, או ידו עובי לפי זרועו סביב הרצועה

מתוך  מהרצועה קצת ימשוך וכשירצה, ידו. על התפילין וייקשרו

התפילין  את לחלוץ ויוכל מידו, התפילין הידוק ויתרופף .הלולאה
.„Èּבין ּתפּלין ׁשל ראׁשתפיליןהרצּועֹות תפילין ּביןו ׁשל ְְִִֵֵֶֶָֹ

ׁשחרים החיצֹונים ּפניהם יד, בחוץ ׁשל הנראים הרצועות פני - ְְִִִֵֶֶַָֹ
שחור, בצבע מּסיניצבועים ׁשּלמׁשה ההלכה היא כמבואר וזֹו ְְֲִִִֶֶַַָָֹ

א)לעיל הרצּועֹות.(הלכה אחֹורי של אבל הפנימי צידן - ְֲֲֵָָ
המניח, גוף אל הפונה הןהרצועות ּומּבפנים מכיון הֹואיל - ְִִִִֵ

ואינו  פנים כלפי הוא הרצועה של זה צד התפילין, את שכשמניח

גם לבנֹותנראה, אֹו ירּקֹות היּו לבן,אם או ירוק בצבע - ְְִָָֻ
אדוםאדּמֹותאמנם ּכׁשרֹות. בצבע רצועות יעׂשה- בצד לא גם ְֲֵֵֶָֹֻ

מחשש  לֹוהפנימי, הּוא ּוגנאי הרצּועה ּתהפ שמא ׁשּמא - ְְֵֵֶַָָָָ
את  המניח האדם ויבוא חוץ, כלפי הרצועה של הפנימי הצד יתהפך

גנאי. לידי אּלא התפילין לעֹולם הרצּועה אחֹורי יהיּו ְְְְֲִֵֶָָָָֹולא
הּקציצה להיות ּכעין צריך הרצועה של הפנימי הצד צבע תמיד - ְְִֵַָ

הפרשיות], מונחות שבתוכו התפילין של הבית -] הקציצה של כצבע

לתפּלין  הּוא ונֹואי לבנים. לבנה ואם ירּקין, ירּקה ְְְְְְְִִִִִִִָָָָֻֻאם
ּכּלּה והרצּועה הּקציצה ׁשחרֹות, ּכּלן שיהיו ׁשּיהיּו מצוה - ְְְְְִִֶַָָָָָֹֻֻ

ובין  הפנימי מצידן בין הרצועות, וכן בשחור צבועים התפילין בתי

החיצון  .מצידן
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אחד  קלף על נכתבו ראש של התפילין של הפרשיות שארבעת

פרשיות  אם אבל וחריץ, חריץ כל בתוך חוט להעביר צריך

צריך  לא נפרדים קלפים ארבעה על נכתבו ראש של התפילין

חוט  הדעות,.להעביר שתי את הביא סע"א) (שם הרב והשו"ע

ארבעה  על כתובות הפרשיות אם הדין שמעיקר שאף והכריע

נוהגים  מקום מכל הבתים, בין חוט להעביר צריך לא קלפים

הבתים. בין התפירה חוט את להעביר

יב  השעורה.:הלכה כאורך (סי'רחבה כתב ברורה ובמשנה

שאורכה  החיטה, כאורך ברוחב דדי אומרים שיש מב), ס"ק כז

השעורה  מאורך אמצעית..קצר אצבע עד אחת רצועה ותמתח
על  לכרוך העולם שנוהגים ס"ח), כז סי' (או"ח השו"ע וכתב

לכרוך  כתב סי"ב) (שם הרב והשו"ע כריכות. שבע או שש הזרוע

כריכות  ויהיו .שבע הרצועות שישלשל כתב סי"א) כז (סי' בשו"ע

ס"ק  (שם ברורה והמשנה מעט. ממנו למעלה או הטבור עד תלויות

של  תפילין של הימנית הרצועה שאורך אומרים שיש כתב, מא)

ויש  החזה. עד השמאלית הרצועה ואורך הטבור, עד הוא ראש

ואורך  המילה, מקום עד הוא הימנית הרצועה שאורך אומרים

הטבור  עד הוא השמאלית שאם .הרצועה כתב, סי"א) (שם השו"ע

תפילין  מוצא ואינו רוחבן או הרצועות אורך משיעור פיחת

סכ"א), (שם הרב השו"ע כתב הדבר ובטעם להניחן. יכול אחרות,

בגמרא  נזכרו לא האלו השיעורים שכל מפני והמשנה .שהוא

יניחן  הרצועות מרוחב פיחת שאם כתב, מד) ס"ק (שם ברורה

עד  יד של התפילין רצועות מאורך פיחת ואם ברכה. בלא

אם  אבל מברך, אינו האמצעית לאצבעו מגיעה אינה שהרצועה

די  אין אם גם לברך יכול האמצעית, לאצבעו מגיע הרצועה אורך

הרצועה  מאורך פיחת ואם זרועו. על כריכות לכרוך כדי ברצועה

עוד  הראש היקף מלבד כדי די יש ובאורכה ראש, של תפילין של

- [טפח טפחים שני את שיעור להניח יכול ,[9.6 וי"א ס"מ, 8

ברכה. בלא יניחן זה משיעור גם פיחת ואם בברכה. התפילין

יג  דאל.:הלכה כמין מרובע קשר (סי וקושר ברורה ובמשנה

ם, האות בצורת הקשר את שעושים שיש כתב, רלג) ס"ק לב

זו  של ראשה הצדדים, משני דל"ת אותיות שתי כצורת שנראה

זו  של רגלה שקשר .בצד כתב, רלב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה

לעשותו  שצריך ונראה מסיני, למשה הלכה הוא תפילין של

שמפני  כג), וס''ק כב (ס''ק לג בסימן בדבריו עוד וראה לשמה.

לשמה. לעשותו צריך מסיני למשה מהלכה שהוא

יד  להשחיר :הלכה שמצווה כתב, ס"ד) לג סי' (או"ח השו"ע

שלדעת  כתב כב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה לשמן. הרצועות את

הרצועות  לשמן, הרצועות את צבע לא אם בדיעבד השו"ע

הרצועות כשרות. את צבע לא שאם כתב, (שם) הרמ"א אמנם

פסולות  הרצועות כולן .לשמן, שיהיו לתפילין הוא ונואי
את שחורות. לצבוע שמצוה ס"מ) לב סי' (או"ח השו"ע כתב וכן

שחור  בצבע התפילין כתב,.בתי קפד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

את  מעכב אינו בשחור התפילין בתי צביעת השו"ע שלדעת

בהמשך  אמנם כשרות. התפילין צבע לא ואם התפילין, כשרות
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.ÂËה ּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין פרשיות העֹור את בו שמכסים - ְְִִִֶַַָ
העור ו התפילין מּמּנּוכן הּואאתׁשעֹוׂשין להיות הרצּועֹות, צריך ְְִִֶֶָ

הּטהֹוריםשלעֹור עֹוף אֹו חּיה אֹו לאכילה,ּבהמה הכשרים - ְְִֵַַָָ
שלואפּלּו ׁשּלהןמעור ּוטרפֹות החיה נבלֹות או הבהמה של - ְְֲִֵֵֶֶַָ

לאכילה. כשרים שאינם הטהורים עׂשהועוף או ואם הבתים את ְִָָ
הרצועות ועוףמעֹוראת חיה או בהמה ׁשחּפה של אֹו טמאים, ְִִֵֵֶָ

ה  את ציפה] ּבזהב,[- התפיליןּתפּלין שעושים ועֹורּפסּולֹות.הרי ְְְְִִָָ
את עּבדּהממנו צרי מצוות לׁשמןהרצּועה לשם לעבדו צריך - ְְִִִָָָָָֻ

ּבֹותפילין. ׁשּמחּפין העֹור התפיליןאבל פרשיות צריאת אינֹו ְֲִִֵֶַָָָ
מּצהאםאפּלּוו ּכלל,עּבדּה מעור עׂשהּו הרצועות את שעשה - ְֲִִַָָָָָֻ

כלל, מעובד אֹותן לא לחּפֹות נהגּו הרּבה ּומקֹומֹות ְְְֲֵֵַַָָָּכׁשר.
מּצה את ּבעֹור בתוכם [שמכניסים התפילין בתי את לעשות - ְַָ

מעובד  לא מעור .הפרשיות]
.ÊËהּתפּלין עֹוׂשין התפיליןאין לעשיית כשרים אין אּלא - ְִִִֵֶַָ

ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן כדין יׂשראל, הוא התפילין בתי עשיית שדין - ְְֲִִִִֵֶָָָָָ
רק  לכתוב יכול הפרשיות כתיבת שאת שכשם הפרשיות, כתיבת

לעיל [כמבואר הי"ג)ישראל אינה (פ"א התפילין בתי עשיית כן כמו ,[

הדברנעש  וטעם ישראל. ידי על אלא ׁשעֹוׂשין ית הּׁשין ְִִִֵֶַמּפני
ׁשאמרנּו ּכמֹו ב)ּבעֹור בעור (הלכה שין האות שכתיבת שמכיון - ְְֶַָָ

כמו  בגוי, כשרה ואינה הפרשיות, ככתיבת דינה ראש של תפילין של

בלבד. ישראל ידי על תיעשה התפילין עשיית שכל הצריכו כן

לכל  הּדין והּוא ּפסּולֹות. ּתפרן אֹו ּגֹוי חּפן אם ,ְְְְְִִִִַָָָָָלפיכ
לכתבן קטן,הּפסּול או אשה אֹותן כגון יעׂשה הוא ׁשּלא כי ְְֲֶֶַַָָָָֹ

התפילין  לעשיית גם .פסול
.ÊÈאֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש ׁשל יד,לתפיליןּתפּלה ׁשל ְִִֵֶֶָָָֹ

אֹותּהתפילין ּו עֹוׂשין יד ראׁשלתפיליןׁשל שלא ,ׁשל והטעם ִֶֶָָֹ
יד, של לתפילין ראש של התפילין את הוא לפיעושים שהכלל ְִ

חמּורה מקדּׁשה מֹורידין קּלהיותרׁשאין ,יותר לקדּׁשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָֻֻ
להורידן  אין יותר, חמורה קדושה יש ראש של שלתפילין ומכיון

להוסיף  מותר אמנם יד, של תפילין של יותר הקלה לקדושה מקדושתן

החמ  הקדושה את יד של ראש.לתפילין של תפילין של יותר ְֵוכן ורה
ל ה  אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלה ׁשל של רצּועה רצועה ְְִִִֵֶֶָָָֹ

אמּורים ּדברים ּבּמה יד. ׁשל התפילין ּתפּלה את לשנות שאין ְְֲִִִֶֶַָָָ

תפילין  של לרצועות או לתפילין ראש של תפילין של הרצועות את או

יד, עליהן ּבׁשּלבׁשןשל חלה וכבר ראש של התפילין את שלבש - ְְֶָָ
החמורה, אדם קדושתן לבׁשה ׁשּלא ראׁש ׁשל ּתפּלין ְְֲִִֶֶָָָָָֹֹאבל

החמורה,מעֹולם  הקדושה עליהן חלה לא רצה ועדיין אם ִֵָָָ
לּיד יד,להחזירּה של לתפילין ראש של מתפילין לשנותה מּתר.- ְֲִַַָָָֻ

עֹוׂשה הּוא של וכיצד לתפילין ראש של מתפילין משנה כשהוא ְֵֶַ
יד  של לתפילין ואילו בתים, ארבעה יש ראש של לתפילין שהרי יד,

אלא אחד, בית רק אחתטֹולה יש ׁשּתעׂשה עד עֹור -עליה ֵֶֶֶֶַַַָָָ
אחת, עור חתיכת ראש לשל מיועדות שהיו התפילין על מדביק הוא

אחד, כבית מבחוץ הבית נראה ידה ידֹוועל על ובכך וקֹוׁשרּה - ְְַָָ
ידו  על להניחן התפילין .כשרות

.ÁÈׁשּלהן הּתפירֹות ׁשּנפסקּו התפירות ּתפּלין שנקרעו - ְְְְִִִִֶֶֶַָ
עם  התפילין, למושב שמשמש העור של התחתון חלקו את המחברות

ש  הוא דינן מלמעלה, לתפילין חיפוי שמשמש העליון היּוחלקו ִָאם
הּתפירֹות זֹושנקרעו ׁשּתי ּבצד השניה,זֹו לצד אחת אֹו- ְְְִֵַַ

זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש שיש ׁשּנפסקּו כלומר, - ְְְְֲִִִֶֶֶֶָֹֹ
שנפסק, תפר כל בין שלמה ּפסּולֹות.תפירה אּלּו ּבּמה הרי ְֲֵֵֶַ

אמּורים פסולות,ּדברים התפילין זה באופן נקרעו התפירות שאם ְֲִִָ
הן יׁשנֹותתפילין ּב להיקרע, החלו שהתפירות שמכיון שחוששים - ְִָ

עוד, וייקרעו ּבימשיכו ש חדׁשֹותתפילין אבל הוא, זמן הדין ּכל ְֲֲִַָָָ
טבלה  התפילין]ׁשּפני בתי מושב עור ּכׁשרה.[- ואּלּוקּימת, ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשאֹוחזיןתפיליןהן ּכל ׁשּנקרע אתהחדׁשֹות, העֹור מקצת ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ
שלו],ּתפרֹו התפר ואינֹו[- חזק והּוא הּתפּלין ּבֹו ותֹולין ְְְְְִִִִֵַָָ
התפירות,נכרת שנקרעו במקום העור מקצת אחיזת ידי שעל - ְִָ

נקרעות, ואינן התפילין כל אּלּונתלות ואם תפיליןהרי חדׁשֹות. ְֲֲִֵֵָ
ּבֹו לתלֹות ראּוי נפסקאין והּוא מקצת אּלא בכוח אין אם - ְְְִִֵֶָָָ

אלא  התפילין, כל ידו על שייתלו התפירה של הקרע במקום העור

נקרעות אּלּוהתפילין יׁשנֹות.תפיליןהרי  ְֲֵֵָ
.ËÈׁשּנפסקה שנקרעה]רצּועה אֹותּה[- קֹוׁשרין לא -אין ְְְְִִֵֶָָָ

לזה, זה הרצועה חלקי שני את אֹותּהקושרים ּתֹופרין אּלא ,ואין ְְִֵֶָָ
אחרת.וגֹונזּהליןמהתפי מֹוציאּה הרצּועהועֹוׂשין -וׁשּיּורי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרי  נקרעו אם ראש, של התפילין מקשר היוצאים הרצועה חלקי שני

ּכׁשעּור הם ורחּבּה ארּכּה ׁשּיהא עד לעיל ּפסּולין המבואר ְְְְְְִִֵֶַָָָָ
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בשחור  הבתים שצביעת שפסקו אחרונים הרבה שיש הביא, דבריו

הבתים  בשחור, הבתים את צבע לא ואם מסיני. למשה הלכה הוא

פסולות.

טו  כלל.:הלכה עבדה צריך אינו בו שמחפין העור אבל
לעבד  צריך הבתים עור את שגם פסק, סל"ז) לב (סי' ובשו"ע

(שם  ברורה ובמשנה שאפשר. במקום מצוותו, לשם זאת ולעשות

עשיית  לצורך מעובד עור מוצא שכשאינו כתב, קעא) ס"ק

על  ולסמוך מעובד שאינו מעור הבתים את לעשות יכול הבתים,

וכל  ברכה. בלא יניחן או יברך אם האחרונים ונחלקו רבינו. דעת

ויעשה  אלו תפילין יגנוז ואז לשמה, מעובד עור שימצא עד זה

מהעו  לשמה.בתים המעובד ר

יח  זמן :הלכה כל בחדשות אבל בישנות אמורים דברים במה
כשרה. קיימת טבלה כתב,שפני ס"ב) לג סי' (או"ח והרמ"א

לחשוש  וטוב כשרות, וישנות פסולות שחדשות אומרים שיש

הסברות. לשתי

יט  אותה.:הלכה קושרין אין שנפסקה בשו"ע רצועה וכתב

הראש, את המקפת הרצועה כלפי רק נאמר זה שדין ס"ה), לג (סי'

שיש  בשיעור הרצועה אורך ועוד הזרוע את המקפת הרצועה או

האצבע  על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי בו

בה  לכרוך כדי שנעשית הרצועה אורך יתר כל אבל האמצעית.

הרצועה  חלק ראש של בתפילין וכן הזרוע, סביב כריכות שבע

הדין  שמעיקר [אף לתפור או לקשור מותר לקשר, מחוץ היוצא

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

עליו.(הי"ב) יתר יּזהראֹו תפיליןּולעֹולם ּפני המניח להיֹות ְְְִִֵֵֵָָָָָ
בשחור]הרצּועה הצבוע הצד חוץ,למעלה[- כלפי ּבעת - ְְְְֵַָָָ

ראׁשֹו ועל ידֹו על אֹותן .ׁשּקֹוׁשר ְֵֶַַָָֹ

ד  ¤¤ּפרק
מניחין ‡. תפיליןהּתפּלין אתהיכן אֹותן ? מניחין ראׁש, ׁשל ְְְִִִִִִֵֶַָָֹ

הּקדקד  הּׂשער במקוםעל סֹוף של ׁשהּוא הצמיחה מקום סוף - ְֵֶַַַָָֹ
שלצדׁשּכנגד השיער והּוא - עד]הּפנים, נמשך ההנחה [-ומקום ְְִֶֶֶַָ

ּבֹו רֹופס ּתינֹוק ׁשל ׁשּמחֹו תינוק הּמקֹום של מוחו בו המקום - ִֵֶֶַָֹ
רך. הראשונה אֹותן בשנתו לכּון התפיליןוצרי את ּבאמצע - ְְְִֵֶַַָָָ

ׁשּיהיּוהקדקוד, העינים התפיליןּכדי הּקׁשר .ּבין של ויהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ראש של הערף תפילין מול ּבגבּה העורף של הגבוה בחלקו - ְֶַָֹֹ

ב ׁשהּוא הפנים, נמצא העורף גובה של זה מקום הּגלּגלת - סֹוף ְֶֶַֹֻ
והפנים]. הראש עצם -]

ׂשמאלֹותפיליןּו·. על אֹותּה קֹוׁשר יד שלו]ׁשל שמאל יד -] ְֵֶַָָֹ
הּקּבֹורית  'קיבורת',על המכונה ביד מקום הּבׂשר - והּוא ְִִַַַָָ

הגבוההּתֹופח  הבשר הוא הקיבורת הוא ׁשּבּמרּפק - והמרפק , ְֵֵֶַַַַ
הּזרֹוע החלק ּפרק ּובין הּכתף ּפרק את ׁשּבין להניח והענין . ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

הוא, הקיבורת על מרּפקֹוהתפילין מדּבק ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַָׁשּנמצא
לּבֹו ּכנגד ּתפּלה ּתהיה אתלצלעיו מצמיד שכשהאדם מרפקו - ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

ליבו, כנגד מונחות התפילין גופו מקּים לצידי הפסוק ונמצא את ְְְִֵַָ
' התפילין בפרשיות וכּוהכתוב הּדברים מצווך והיּו אנכי [אשר ' ְְְִַָָ

לבבהיום] ה)'על ו, כנגד (דברים מונחות שהתפילין ידי שעל , ְֶַָ
זה. פסוק מקיים ליבו

תפילין]ּתפּלה אתהּמניח ‚. ּפס [- על יד כף]ׁשל אֹו[- ידֹו, ְִִֵֶַַַַָָָ
תפילין את מצחֹושמניח על ראׁש צמיחת ׁשל למקום מתחת - ְִֶַֹ

הּמינּות הואזה מעשההרי השערות, את ּדר מבזים שהמינים , ֲִֵֶֶֶַ

הנחת  שמקום כפשוטו, עיניך' 'בין הכתוב את ומפרשים חכמים דרשת

כפשוטו, ידך' 'ועל הכתוב ואת העיניים, בין הוא ראש של תפילין

ממש. היד על הוא יד של תפילין הנחת ּתפּלתֹואתהעֹוׂשה שמקום ְִֶָָ
שלו] תפילין א [- ּכאגֹוז, ּכלל עגּלה מצוה ּבּה את ין קיים לא - ְְֱֲִֵֶָָָָֻ

לעיל שהתבאר וכפי תפילין. הנחת ה"א)מצוות למשה (פ"ג שהלכה

מרובעות. תהיינה שהתפילין שמאלי],אּטר מסיני ימינו[- מניח יד ִִֵֵַ
ה  ּבימינֹואת שלו,ּתפּלין ימין ביד ּכ- לֹו של ׂשמאל ידׁשהיא ְְְִִִִִֶֹ

ביד  משתמש אינו והוא שמאל, ביד משתמש אינו אדם שכל אדם. כל

ידיו ימין. ּבׁשּתי ׁשֹולט היה שמאל,ואם ביד והן ימין ביד הן - ְְִִֵֵָָָָ
ש  הוא אֹותּההדין התפילין]מניח את ׁשהיא [- יד ּבׂשמאלֹו, גם ְִִִֵֶַָֹ

אדם שלׂשמאל  הּתפּלין .ּכל קׁשירת קשר ּומקֹום מיקום - ְְְְִִִַַָָָֹ
ראש של הנחתן התפילין האדם,ּומקֹום בראש או מּפי ביד ְֲִִָָָ

למדּום  רבינו.הּׁשמּועה משה עד איש מפי איש נלמד - ְְַָָ
תפילין]ּתפּלה „. מעּכבת [- אינּה ראׁש את ׁשל מלהניח ְְִֵֶֶֶַָָֹ

יד התפילין להניח ׁשל יכול ראש, של תפילין מניח אינו אם ואף , ֶָ
תפיליןתפילין  וכן לבדן. יד מעּכבת של אינּה יד מלהניח ׁשל ְְֵֶֶֶַָָ
ראׁשתפילין להניח ׁשל יכול יד, של תפילין מניח אינו אם ואף , ֶֹ

לבדן, ראש של ׁשהן תפילין הן מּפני ראש ושל יד של התפילין - ְִֵֵֶ
מצוֹות  וזֹומצוהזֹונפרדותׁשּתי וכיצד מצוהלעצמּה לעצמּה. ְְְְְְְְִֵֵַַַָָ

עליהן  עצמה,מבר בפני אחת כל תפיליןעל כשמניח ׁשל הנחת ְֲֵֵֶֶַָ
מבר העולםראׁש מלך אלהינו ה' אתה קּדׁשנּו'ברוך אׁשר ְְֲִֵֶָָֹ

ּתפּלין  מצות על וצּונּו תפיליןועל '.ּבמצֹותיו יד הנחת ׁשל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
העולםמבר מלך אלהינו ה' אתה ּבמצֹותיו 'ברוך קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִֵֶָָָ

ּתפּלין  להניח '.וצּונּו ְְְִִִִַָָ
אמּורים ‰. ּדברים על ּבּמה שמברך הדין אמור אופן באיזה - ְֲִִֶַָ

רק מהתפילין, אחת הניח כל אם אבל מהן, אחת את ּכׁשהניח ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
אחת,ׁשּתיהן  בפעם ראש ושל יד של תפילין את -ּברכה רקמבר ְְְֵֵֶָָָ
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שיצא  חלק ראש של תפילין של הרצועה באורך שיהיה חייבים

די  מקום מכל (הי"ב), לעיל רבינו בדברי וכמבואר לקשר מחוץ

עם  אחד חלק להיות צריך ואינו לרצועה, קשור שיהיה זה בחלק

אין)] ד"ה (שם הלכה ביאור ע"פ הראש. את המקפת .הרצועה

זה: בענין שיטות שתי עוד הביא ס"ו) לג (סי' הרב א.:ובשו"ע

היוצאים  הרצועה בחלקי גם ראש של בתפילין המחמירים יש

שני  מצד ולטבור אחד מצד החזה עד ומגיעים יש .מהקשר, ב.

שיש  בשיעור הרצועה אורך את שגם יד של בתפילין המקילים

האצבע, על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי בו

אסור  ליד התפילין את המהדקת הרצועה את ורק לקשור, מותר

אותה..לקשור  תופרין מתירים ואין שיש כתב, (שם) והשו"ע

את  או הראש את שמקפת הרצועה חלק את אפילו לתפור

כתב, (שם) הרב ובשו"ע הפנימי. לצד הוא התפר אם הזרוע,

ולא  עצמן התפילין לתפירת הכשרים בגידין לתפור שיש

בחוטים  אפילו מקילים ויש פני .בחוטים, להיות יזהר ולעולם
למעלה. סי"ט)הרצועה כז (סי' הרב בשו"ע להקפיד וכתב שאין

אחת, פעם הקיבורת ואת הראש את שמקיף מה אלא יתהפכו שלא

יתהפכו. שלא כלל להקפיד צריך אין הרצועה יתר כל אבל

ב  הקיבורית.:הלכה השו על כז וכתבו סי' (או"ח והרמ"א "ע

על  התפילין את להניח שיש (סק"ד)], ברורה משנה [ע"פ ס"א)

המרפק. לכיוון היד, של התחתון בחצי הנמצאת הקיבורת

מקום  שכל הגר"א, דעת את הביא סק"ד) (שם ברורה והמשנה

המשנה  וכתב תפילין. להנחת כשר החצי, מן למעלה אף הקיבורת

בזה. להקל אין שלכתחילה ברורה,

ד  וציוונו :הלכה במצוותיו קדשנו אשר מברך ראש של ועל
תפילין. מצוות (שם)על והרמ"א ס"ב). כו (סי' השו"ע כתב וכן

להלן  [ראה התפילין על ברכות שתי לברך המנהג שלפי כתב,

ברכות: שתי מברך לחוד, ראש של תפילין מניח כאשר - ה] הלכה

תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח א.

ה  'להניח :הלכה אחת ברכה מברך שתיהן הניח אם אבל
שצריך תפילין'. כתב, והרמ"א ס"ה). כה (סי' השו"ע כתב וכן

כשמניח  אפילו תפילין', מצוות 'על ראש של תפילין הנחת על לברך

מפסיק  ואינו יד של התפילין להנחת סמוך ראש של תפילין את

שם  'ברוך השניה הברכה אחר לומר שיש הרמ"א, והוסיף בינתיים.

לבטלה. ברכה של פקפוק כל מידי [לצאת ועד' לעולם מלכותו כבוד



קעז z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ÂËה ּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין פרשיות העֹור את בו שמכסים - ְְִִִֶַַָ
העור ו התפילין מּמּנּוכן הּואאתׁשעֹוׂשין להיות הרצּועֹות, צריך ְְִִֶֶָ

הּטהֹוריםשלעֹור עֹוף אֹו חּיה אֹו לאכילה,ּבהמה הכשרים - ְְִֵַַָָ
שלואפּלּו ׁשּלהןמעור ּוטרפֹות החיה נבלֹות או הבהמה של - ְְֲִֵֵֶֶַָ

לאכילה. כשרים שאינם הטהורים עׂשהועוף או ואם הבתים את ְִָָ
הרצועות ועוףמעֹוראת חיה או בהמה ׁשחּפה של אֹו טמאים, ְִִֵֵֶָ

ה  את ציפה] ּבזהב,[- התפיליןּתפּלין שעושים ועֹורּפסּולֹות.הרי ְְְְִִָָ
את עּבדּהממנו צרי מצוות לׁשמןהרצּועה לשם לעבדו צריך - ְְִִִָָָָָֻ

ּבֹותפילין. ׁשּמחּפין העֹור התפיליןאבל פרשיות צריאת אינֹו ְֲִִֵֶַָָָ
מּצהאםאפּלּוו ּכלל,עּבדּה מעור עׂשהּו הרצועות את שעשה - ְֲִִַָָָָָֻ

כלל, מעובד אֹותן לא לחּפֹות נהגּו הרּבה ּומקֹומֹות ְְְֲֵֵַַָָָּכׁשר.
מּצה את ּבעֹור בתוכם [שמכניסים התפילין בתי את לעשות - ְַָ

מעובד  לא מעור .הפרשיות]
.ÊËהּתפּלין עֹוׂשין התפיליןאין לעשיית כשרים אין אּלא - ְִִִֵֶַָ

ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן כדין יׂשראל, הוא התפילין בתי עשיית שדין - ְְֲִִִִֵֶָָָָָ
רק  לכתוב יכול הפרשיות כתיבת שאת שכשם הפרשיות, כתיבת

לעיל [כמבואר הי"ג)ישראל אינה (פ"א התפילין בתי עשיית כן כמו ,[

הדברנעש  וטעם ישראל. ידי על אלא ׁשעֹוׂשין ית הּׁשין ְִִִֵֶַמּפני
ׁשאמרנּו ּכמֹו ב)ּבעֹור בעור (הלכה שין האות שכתיבת שמכיון - ְְֶַָָ

כמו  בגוי, כשרה ואינה הפרשיות, ככתיבת דינה ראש של תפילין של

בלבד. ישראל ידי על תיעשה התפילין עשיית שכל הצריכו כן

לכל  הּדין והּוא ּפסּולֹות. ּתפרן אֹו ּגֹוי חּפן אם ,ְְְְְִִִִַָָָָָלפיכ
לכתבן קטן,הּפסּול או אשה אֹותן כגון יעׂשה הוא ׁשּלא כי ְְֲֶֶַַָָָָֹ

התפילין  לעשיית גם .פסול
.ÊÈאֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש ׁשל יד,לתפיליןּתפּלה ׁשל ְִִֵֶֶָָָֹ

אֹותּהתפילין ּו עֹוׂשין יד ראׁשלתפיליןׁשל שלא ,ׁשל והטעם ִֶֶָָֹ
יד, של לתפילין ראש של התפילין את הוא לפיעושים שהכלל ְִ

חמּורה מקדּׁשה מֹורידין קּלהיותרׁשאין ,יותר לקדּׁשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָֻֻ
להורידן  אין יותר, חמורה קדושה יש ראש של שלתפילין ומכיון

להוסיף  מותר אמנם יד, של תפילין של יותר הקלה לקדושה מקדושתן

החמ  הקדושה את יד של ראש.לתפילין של תפילין של יותר ְֵוכן ורה
ל ה  אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלה ׁשל של רצּועה רצועה ְְִִִֵֶֶָָָֹ

אמּורים ּדברים ּבּמה יד. ׁשל התפילין ּתפּלה את לשנות שאין ְְֲִִִֶֶַָָָ

תפילין  של לרצועות או לתפילין ראש של תפילין של הרצועות את או

יד, עליהן ּבׁשּלבׁשןשל חלה וכבר ראש של התפילין את שלבש - ְְֶָָ
החמורה, אדם קדושתן לבׁשה ׁשּלא ראׁש ׁשל ּתפּלין ְְֲִִֶֶָָָָָֹֹאבל

החמורה,מעֹולם  הקדושה עליהן חלה לא רצה ועדיין אם ִֵָָָ
לּיד יד,להחזירּה של לתפילין ראש של מתפילין לשנותה מּתר.- ְֲִַַָָָֻ

עֹוׂשה הּוא של וכיצד לתפילין ראש של מתפילין משנה כשהוא ְֵֶַ
יד  של לתפילין ואילו בתים, ארבעה יש ראש של לתפילין שהרי יד,

אלא אחד, בית רק אחתטֹולה יש ׁשּתעׂשה עד עֹור -עליה ֵֶֶֶֶַַַָָָ
אחת, עור חתיכת ראש לשל מיועדות שהיו התפילין על מדביק הוא

אחד, כבית מבחוץ הבית נראה ידה ידֹוועל על ובכך וקֹוׁשרּה - ְְַָָ
ידו  על להניחן התפילין .כשרות

.ÁÈׁשּלהן הּתפירֹות ׁשּנפסקּו התפירות ּתפּלין שנקרעו - ְְְְִִִִֶֶֶַָ
עם  התפילין, למושב שמשמש העור של התחתון חלקו את המחברות

ש  הוא דינן מלמעלה, לתפילין חיפוי שמשמש העליון היּוחלקו ִָאם
הּתפירֹות זֹושנקרעו ׁשּתי ּבצד השניה,זֹו לצד אחת אֹו- ְְְִֵַַ

זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש שיש ׁשּנפסקּו כלומר, - ְְְְֲִִִֶֶֶֶָֹֹ
שנפסק, תפר כל בין שלמה ּפסּולֹות.תפירה אּלּו ּבּמה הרי ְֲֵֵֶַ

אמּורים פסולות,ּדברים התפילין זה באופן נקרעו התפירות שאם ְֲִִָ
הן יׁשנֹותתפילין ּב להיקרע, החלו שהתפירות שמכיון שחוששים - ְִָ

עוד, וייקרעו ּבימשיכו ש חדׁשֹותתפילין אבל הוא, זמן הדין ּכל ְֲֲִַָָָ
טבלה  התפילין]ׁשּפני בתי מושב עור ּכׁשרה.[- ואּלּוקּימת, ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשאֹוחזיןתפיליןהן ּכל ׁשּנקרע אתהחדׁשֹות, העֹור מקצת ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ
שלו],ּתפרֹו התפר ואינֹו[- חזק והּוא הּתפּלין ּבֹו ותֹולין ְְְְְִִִִֵַָָ
התפירות,נכרת שנקרעו במקום העור מקצת אחיזת ידי שעל - ְִָ

נקרעות, ואינן התפילין כל אּלּונתלות ואם תפיליןהרי חדׁשֹות. ְֲֲִֵֵָ
ּבֹו לתלֹות ראּוי נפסקאין והּוא מקצת אּלא בכוח אין אם - ְְְִִֵֶָָָ

אלא  התפילין, כל ידו על שייתלו התפירה של הקרע במקום העור

נקרעות אּלּוהתפילין יׁשנֹות.תפיליןהרי  ְֲֵֵָ
.ËÈׁשּנפסקה שנקרעה]רצּועה אֹותּה[- קֹוׁשרין לא -אין ְְְְִִֵֶָָָ

לזה, זה הרצועה חלקי שני את אֹותּהקושרים ּתֹופרין אּלא ,ואין ְְִֵֶָָ
אחרת.וגֹונזּהליןמהתפי מֹוציאּה הרצּועהועֹוׂשין -וׁשּיּורי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרי  נקרעו אם ראש, של התפילין מקשר היוצאים הרצועה חלקי שני

ּכׁשעּור הם ורחּבּה ארּכּה ׁשּיהא עד לעיל ּפסּולין המבואר ְְְְְְִִֵֶַָָָָ
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בשחור  הבתים שצביעת שפסקו אחרונים הרבה שיש הביא, דבריו

הבתים  בשחור, הבתים את צבע לא ואם מסיני. למשה הלכה הוא

פסולות.

טו  כלל.:הלכה עבדה צריך אינו בו שמחפין העור אבל
לעבד  צריך הבתים עור את שגם פסק, סל"ז) לב (סי' ובשו"ע

(שם  ברורה ובמשנה שאפשר. במקום מצוותו, לשם זאת ולעשות

עשיית  לצורך מעובד עור מוצא שכשאינו כתב, קעא) ס"ק

על  ולסמוך מעובד שאינו מעור הבתים את לעשות יכול הבתים,

וכל  ברכה. בלא יניחן או יברך אם האחרונים ונחלקו רבינו. דעת

ויעשה  אלו תפילין יגנוז ואז לשמה, מעובד עור שימצא עד זה

מהעו  לשמה.בתים המעובד ר

יח  זמן :הלכה כל בחדשות אבל בישנות אמורים דברים במה
כשרה. קיימת טבלה כתב,שפני ס"ב) לג סי' (או"ח והרמ"א

לחשוש  וטוב כשרות, וישנות פסולות שחדשות אומרים שיש

הסברות. לשתי

יט  אותה.:הלכה קושרין אין שנפסקה בשו"ע רצועה וכתב

הראש, את המקפת הרצועה כלפי רק נאמר זה שדין ס"ה), לג (סי'

שיש  בשיעור הרצועה אורך ועוד הזרוע את המקפת הרצועה או

האצבע  על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי בו

בה  לכרוך כדי שנעשית הרצועה אורך יתר כל אבל האמצעית.

הרצועה  חלק ראש של בתפילין וכן הזרוע, סביב כריכות שבע

הדין  שמעיקר [אף לתפור או לקשור מותר לקשר, מחוץ היוצא

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

עליו.(הי"ב) יתר יּזהראֹו תפיליןּולעֹולם ּפני המניח להיֹות ְְְִִֵֵֵָָָָָ
בשחור]הרצּועה הצבוע הצד חוץ,למעלה[- כלפי ּבעת - ְְְְֵַָָָ

ראׁשֹו ועל ידֹו על אֹותן .ׁשּקֹוׁשר ְֵֶַַָָֹ

ד  ¤¤ּפרק
מניחין ‡. תפיליןהּתפּלין אתהיכן אֹותן ? מניחין ראׁש, ׁשל ְְְִִִִִִֵֶַָָֹ

הּקדקד  הּׂשער במקוםעל סֹוף של ׁשהּוא הצמיחה מקום סוף - ְֵֶַַַָָֹ
שלצדׁשּכנגד השיער והּוא - עד]הּפנים, נמשך ההנחה [-ומקום ְְִֶֶֶַָ

ּבֹו רֹופס ּתינֹוק ׁשל ׁשּמחֹו תינוק הּמקֹום של מוחו בו המקום - ִֵֶֶַָֹ
רך. הראשונה אֹותן בשנתו לכּון התפיליןוצרי את ּבאמצע - ְְְִֵֶַַָָָ

ׁשּיהיּוהקדקוד, העינים התפיליןּכדי הּקׁשר .ּבין של ויהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ראש של הערף תפילין מול ּבגבּה העורף של הגבוה בחלקו - ְֶַָֹֹ

ב ׁשהּוא הפנים, נמצא העורף גובה של זה מקום הּגלּגלת - סֹוף ְֶֶַֹֻ
והפנים]. הראש עצם -]

ׂשמאלֹותפיליןּו·. על אֹותּה קֹוׁשר יד שלו]ׁשל שמאל יד -] ְֵֶַָָֹ
הּקּבֹורית  'קיבורת',על המכונה ביד מקום הּבׂשר - והּוא ְִִַַַָָ

הגבוההּתֹופח  הבשר הוא הקיבורת הוא ׁשּבּמרּפק - והמרפק , ְֵֵֶַַַַ
הּזרֹוע החלק ּפרק ּובין הּכתף ּפרק את ׁשּבין להניח והענין . ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

הוא, הקיבורת על מרּפקֹוהתפילין מדּבק ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַָׁשּנמצא
לּבֹו ּכנגד ּתפּלה ּתהיה אתלצלעיו מצמיד שכשהאדם מרפקו - ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

ליבו, כנגד מונחות התפילין גופו מקּים לצידי הפסוק ונמצא את ְְְִֵַָ
' התפילין בפרשיות וכּוהכתוב הּדברים מצווך והיּו אנכי [אשר ' ְְְִַָָ

לבבהיום] ה)'על ו, כנגד (דברים מונחות שהתפילין ידי שעל , ְֶַָ
זה. פסוק מקיים ליבו

תפילין]ּתפּלה אתהּמניח ‚. ּפס [- על יד כף]ׁשל אֹו[- ידֹו, ְִִֵֶַַַַָָָ
תפילין את מצחֹושמניח על ראׁש צמיחת ׁשל למקום מתחת - ְִֶַֹ

הּמינּות הואזה מעשההרי השערות, את ּדר מבזים שהמינים , ֲִֵֶֶֶַ

הנחת  שמקום כפשוטו, עיניך' 'בין הכתוב את ומפרשים חכמים דרשת

כפשוטו, ידך' 'ועל הכתוב ואת העיניים, בין הוא ראש של תפילין

ממש. היד על הוא יד של תפילין הנחת ּתפּלתֹואתהעֹוׂשה שמקום ְִֶָָ
שלו] תפילין א [- ּכאגֹוז, ּכלל עגּלה מצוה ּבּה את ין קיים לא - ְְֱֲִֵֶָָָָֻ

לעיל שהתבאר וכפי תפילין. הנחת ה"א)מצוות למשה (פ"ג שהלכה

מרובעות. תהיינה שהתפילין שמאלי],אּטר מסיני ימינו[- מניח יד ִִֵֵַ
ה  ּבימינֹואת שלו,ּתפּלין ימין ביד ּכ- לֹו של ׂשמאל ידׁשהיא ְְְִִִִִֶֹ

ביד  משתמש אינו והוא שמאל, ביד משתמש אינו אדם שכל אדם. כל

ידיו ימין. ּבׁשּתי ׁשֹולט היה שמאל,ואם ביד והן ימין ביד הן - ְְִִֵֵָָָָ
ש  הוא אֹותּההדין התפילין]מניח את ׁשהיא [- יד ּבׂשמאלֹו, גם ְִִִֵֶַָֹ

אדם שלׂשמאל  הּתפּלין .ּכל קׁשירת קשר ּומקֹום מיקום - ְְְְִִִַַָָָֹ
ראש של הנחתן התפילין האדם,ּומקֹום בראש או מּפי ביד ְֲִִָָָ

למדּום  רבינו.הּׁשמּועה משה עד איש מפי איש נלמד - ְְַָָ
תפילין]ּתפּלה „. מעּכבת [- אינּה ראׁש את ׁשל מלהניח ְְִֵֶֶֶַָָֹ

יד התפילין להניח ׁשל יכול ראש, של תפילין מניח אינו אם ואף , ֶָ
תפיליןתפילין  וכן לבדן. יד מעּכבת של אינּה יד מלהניח ׁשל ְְֵֶֶֶַָָ
ראׁשתפילין להניח ׁשל יכול יד, של תפילין מניח אינו אם ואף , ֶֹ

לבדן, ראש של ׁשהן תפילין הן מּפני ראש ושל יד של התפילין - ְִֵֵֶ
מצוֹות  וזֹומצוהזֹונפרדותׁשּתי וכיצד מצוהלעצמּה לעצמּה. ְְְְְְְְִֵֵַַַָָ

עליהן  עצמה,מבר בפני אחת כל תפיליןעל כשמניח ׁשל הנחת ְֲֵֵֶֶַָ
מבר העולםראׁש מלך אלהינו ה' אתה קּדׁשנּו'ברוך אׁשר ְְֲִֵֶָָֹ

ּתפּלין  מצות על וצּונּו תפיליןועל '.ּבמצֹותיו יד הנחת ׁשל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
העולםמבר מלך אלהינו ה' אתה ּבמצֹותיו 'ברוך קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִֵֶָָָ

ּתפּלין  להניח '.וצּונּו ְְְִִִִַָָ
אמּורים ‰. ּדברים על ּבּמה שמברך הדין אמור אופן באיזה - ְֲִִֶַָ

רק מהתפילין, אחת הניח כל אם אבל מהן, אחת את ּכׁשהניח ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
אחת,ׁשּתיהן  בפעם ראש ושל יד של תפילין את -ּברכה רקמבר ְְְֵֵֶָָָ
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שיצא  חלק ראש של תפילין של הרצועה באורך שיהיה חייבים

די  מקום מכל (הי"ב), לעיל רבינו בדברי וכמבואר לקשר מחוץ

עם  אחד חלק להיות צריך ואינו לרצועה, קשור שיהיה זה בחלק

אין)] ד"ה (שם הלכה ביאור ע"פ הראש. את המקפת .הרצועה

זה: בענין שיטות שתי עוד הביא ס"ו) לג (סי' הרב א.:ובשו"ע

היוצאים  הרצועה בחלקי גם ראש של בתפילין המחמירים יש

שני  מצד ולטבור אחד מצד החזה עד ומגיעים יש .מהקשר, ב.

שיש  בשיעור הרצועה אורך את שגם יד של בתפילין המקילים

האצבע, על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי בו

אסור  ליד התפילין את המהדקת הרצועה את ורק לקשור, מותר

אותה..לקשור  תופרין מתירים ואין שיש כתב, (שם) והשו"ע

את  או הראש את שמקפת הרצועה חלק את אפילו לתפור

כתב, (שם) הרב ובשו"ע הפנימי. לצד הוא התפר אם הזרוע,

ולא  עצמן התפילין לתפירת הכשרים בגידין לתפור שיש

בחוטים  אפילו מקילים ויש פני .בחוטים, להיות יזהר ולעולם
למעלה. סי"ט)הרצועה כז (סי' הרב בשו"ע להקפיד וכתב שאין

אחת, פעם הקיבורת ואת הראש את שמקיף מה אלא יתהפכו שלא

יתהפכו. שלא כלל להקפיד צריך אין הרצועה יתר כל אבל

ב  הקיבורית.:הלכה השו על כז וכתבו סי' (או"ח והרמ"א "ע

על  התפילין את להניח שיש (סק"ד)], ברורה משנה [ע"פ ס"א)

המרפק. לכיוון היד, של התחתון בחצי הנמצאת הקיבורת

מקום  שכל הגר"א, דעת את הביא סק"ד) (שם ברורה והמשנה

המשנה  וכתב תפילין. להנחת כשר החצי, מן למעלה אף הקיבורת

בזה. להקל אין שלכתחילה ברורה,

ד  וציוונו :הלכה במצוותיו קדשנו אשר מברך ראש של ועל
תפילין. מצוות (שם)על והרמ"א ס"ב). כו (סי' השו"ע כתב וכן

להלן  [ראה התפילין על ברכות שתי לברך המנהג שלפי כתב,

ברכות: שתי מברך לחוד, ראש של תפילין מניח כאשר - ה] הלכה

תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח א.

ה  'להניח :הלכה אחת ברכה מברך שתיהן הניח אם אבל
שצריך תפילין'. כתב, והרמ"א ס"ה). כה (סי' השו"ע כתב וכן

כשמניח  אפילו תפילין', מצוות 'על ראש של תפילין הנחת על לברך

מפסיק  ואינו יד של התפילין להנחת סמוך ראש של תפילין את

שם  'ברוך השניה הברכה אחר לומר שיש הרמ"א, והוסיף בינתיים.

לבטלה. ברכה של פקפוק כל מידי [לצאת ועד' לעולם מלכותו כבוד



z"qeקעח dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

וציוונווהיא ,אחת  במצוותיו קידשנו 'אשר ּתפּלין ברכת '.להניח ְְְִִִִַַַָ
התפיליןוקֹוׁשר  את הברכה מניח לאחר ּכ ואחר יד, את ׁשל ְְִֵֵֶַַַָָ
ראׁשהתפילין חֹולץ .ׁשל התפילין,ּוכׁשהּוא את חֹולץ את קודם ְֵֵֶֶֹ

חֹולץ  ּכ ואחר ראׁש, תפיליןׁשל יד את .ׁשל ְֵֶֶַַָָֹ
.Âׁשּבר וציוונומי במצוותיו קידשנו 'אשר ברכת להניח את ְִִֵֵֶַָ

וקׁשר  ה ּתפּלין' יד את ׁשל לסּפר ,ּתפּלין לֹו שום אסּור לדבר - ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
לרּבֹודיבור ׁשלֹום להׁשיב שלום ואפּלּו לו ׁשּיניח ,שהקדים עד ְְֲִִִֶַַַַָָָ

תפילין את ראׁשגם סח .ׁשל תפילין ואם הנחת בין דיבר אם - ְִֶָֹ
ראש, של תפילין להנחת יד עברה של זֹו לבר,הרי וצרי ְְֲֲִֵֵֵָָָ

ׁשנּיה  וציוונוּברכה במצוותיו קידשנו 'אשר ברכת מצות והיא על ְְְִִַַָָָ
מניח 'ּתפּלין  ּכ התפיליןואחר ראׁשאת .ׁשל ְְִִִֵֶַַַָֹ

.Ê עליהן מבר ׁשּמניחן זמן ּכל שאדם ּתפּלין פעם בכל - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
עליהן, לברך צריך תפילין התפיליןחלץ אםואפּלּומניח ולבׁשאת ְֲִַַַָָ

ּבּיֹום אותן ּפעמים ּכּלן .ּכּמה הּמצוֹות ש וכל הוא, מברהדין ְְְְִִֵַַַָָָָָֻ
עׂשּיתן  קדם המצוה,עליהם את שמקיים לפני צרי,לפיכך - ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

ה  על לאחר נחתלבר יד ׁשל הּקּבֹורית ה ּתפּלין על ,הנחה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
קׁשירה  לפני קדם שמברך והטעם למרפקו, שיקשרן ולפני - ְִֶָֹ

לפי ההנחה], לפני [ולא עׂשּיתן הקשירה היא זֹו -ׁשּקׁשירתן ְֲִִִֶָָָָ
יש  ולכן בהנחה, ולא המצוה, מעשה את מקיים התפילין שבקשירת

המצוות  על [שמברכים לעשייתן' 'עובר כדין לקשירה בסמוך לברך

לעיל. האמור העשייה] קודם

.Á ּתפּליו אדם כדיּכׁשחֹולץ התפילין את ּבכלי - ,להצניען ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
יניח  התפיליןלא ו את מּלמּטה יד התפיליןׁשל ראׁשאת ׁשל ְְִִֶֶַַָָָֹֹ
הדברמלמעלה  וטעם יד, של התפילין מעל ׁשּבׁשעה - מּפני ְְְְִִֵֶַָָָ

רֹוצה  את ללבׁשן שובׁשהּוא להוציא כדי לכלי ידו את ויכניס ְְֶֶָָ
הוא ייפגש]יפּגע התפילין, ּתחּלה תפיליןּב[- ראׁש מכיון ׁשל ְְִִִֶַָֹ

למעלה, מונחות היו ׁשּמניחּהשהן של ונמצא התפילין את -] ְְְִִֶָָ
לובשה, ולא התפיליןּומֹוציא ראש] יד את אותה,ׁשל לפי ולובש ְִִֶָ

יד  ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין לובשים ׁשאין שלא שמפני - ְִֵֶֶֶֶָֹֹ
לעיל כמבואר יד של תפילין לפני ראש של לכן ה)(הלכהתפילין ,

יד  של התפילין את וללבוש ראש של התפילין את להניח מוכרח הוא

מצוה הריו תחילה, להניח לאדם לֹו לעשותהאסּור ולעבר ולא ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ
אחרת  למצוה אדם כלאּלא ,מּמּנה ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

מתעּסק ,ּבּתחּלה  הּוא יכול ּבּה ואינו זו במצוה להתעסק עליו - ְְִִֵַַָָ
התפילין  ואת מלמטה יד של התפילין את שיניח בכך כן ואם להניחה,

זה. איסור על שעובר נמצא מלמעלה, ראש שאדם לפיכשל כדי - ְִָ
המצוות, על להעביר האיסור לידי יבוא להניח לא את צרי ְִִַָָ

למעלה התפילין יד על ,ׁשל וילּבׁש ּתחּלה ּבּה ׁשּיפּגע ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מבלי הּסדר  ראש של התפילין את כן ואחרי יד של תפילין קודם ֵֶַ

המצוות. על להעביר שיצטרך

.Ëׁשהכינֹו אותו ּכלי ייחד ּבֹוכדי- ה להּניח כבר ּוּתפּלין את ְְְֱִִִִִֶַַ
ּבֹו זההּניחן כלי אחת, תשמישי נתקּדׁשפעם כדין קדוש נהיה - ְִִִֵַָ

חל קדושה, ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש את ואסּור בו לשמר כגון - ְְְְְִִֵֵַָֹ
אם אמנם וכדומה. התפיליןהכינֹומעותיו את בו להניח עדיין ו כדי ֱִַ

ּבֹו הּניח בפועל,לא התפילין ולא את עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו ְֲִִִִֶַַַֹֹ
ייחדו הכינֹו ולא קבוע, לא באופן בכלי התפילין את שהניח - ֱִ

זה שכלי הוא הדין זו, נתקּדׁש,למטרה הּוא לא חל ככליוהרי ְֲִֵֵַַֹֹ
ׁשהיה  כקודם ּכמֹות או התפילין, הנחת לצורך שייחדוהו קודם ְֶָָ

התפילין. את בו הּתפּלין שהניחו את לתלֹות יתד ואסּור גבי על ְְְִִִֶַָ
התפיליןּבין וכדומה, את תולה הרצועה ּברצּועה אם את שמניח - ְֵָָ

ו  היתד, התפיליןּבין על את תולה עצמּהאם את ּבּתפּלה שמניח - ְְִֵַַָָ
היתד. על עצמם הּוא התפילין ּתֹולה היתדאבל ה על -ּכיס את ֲִֶֶַָ
ּבֹוהנרתיק מּנחין .ׁשהּתפּלין ְִִִֶַָֻ

.È הּתפּלין מצוותזמן ּבּלילה ו ּבּיֹום הואהנחת ׁשּנאמר .לא ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ
לי' 'קדש י)בפרשת יג, למועדה (שמות הזאת החקה את 'ושמרת ,

ימימה  לפי מּימים תפילין, הנחת מצוות על נדרש זה ופסוק ,' ִִִָָָ
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כא)] ס"ק (שם ברורה הסידור .משנה (פסקי הרב בשו"ע אמנם

בברכת  ראש של תפילין את לפטור שיכוון כתב, תפילין) הלכות

עצמן]. בפני ראש של תפילין על יברך [ולא יד של תפילין

ו  מצוות :הלכה 'על שנייה ברכה לברך וצריך וכו' סח ואם
ראש. של מניח כך ואחר כה תפילין' (סי' השו"ע כתב וכן

תפילין  הנחת על לברך שצריך כתב, (שם) הרמ"א אמנם ס"ט).

תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח א. ברכות: שתי ראש של

ז  כשחולץ :הלכה האם סי"ב) כה (סי' והרמ"א השו"ע נחלקו

לדעת  - לא או לברך צריך מיד להחזירן דעת על התפילין את

פסק  וכן לברך. צריך אין הרמ"א ולדעת לברך, צריך השו"ע

לברך  צריך שאין סכ"ט) (שם הרב (שם .השו"ע ברורה במשנה

שקשרן, קודם התפילין על בירך לא אם שבדיעבד כתב, כו) ס"ק

שו"ע  עיין ברכה, קודם בהן [וימשמש כן אחרי עליהן לברך יכול

היום  שבכל לפי מכן, לאחר לברך שיכול והטעם ס"ג)]. ל (סי'

מצווה. מקיים הוא ראשו על כשהן

ח  את :הלכה להניח שיש כתב, ס"ח) כח (סי' הרב בשו"ע

ממש  מונחות יהיו יד של שהתפילין כדי וארוך צר בתיק התפילין
[וכן  המצוות על מעביר יהיה לא ובכך ראש, של התפילין גבי על

מנוח] רבנו עיין רבינו, דברי משמעות ברורה .היא המשנה אמנם
וייתנו  זו, בצד זו התפילין את לתת טוב שיותר כתב, סק"ז) (שם

מלמעלה. קצת יד של התפילין את

ט  שיוכל :הלכה תנאי עשה שאם ס"ג), מב (סי' הרמ"א כתב
בו  להשתמש רשאי חול, לצורך הכלי תשמיש את לשנות

מועילה .לכשירצה  שהזמנה כתב, סק"י) מב (סי' ברורה במשנה
שזה  ואמר הכלי את נטל שאם שפשוט והוסיף, בלבד. בדיבור
ד"ה  ס"ג (שם הלכה בביאור וכתב לייחוד. שנחשב לתפילין, יהיה
שהכניס  בזמן אם אך מועילה, אינה במחשבה שהזמנה סודר),
כך, לשם הכלי את לייחד בדעתו חשב שלהן, לכלי התפילין את

הכלי. את לקדש מועילה המחשבה

י  זמן :הלכה לבדיקת הנצרך שהחבר כתב, ס"א) ל (סי' בשו"ע
(שם) הרב בשו"ע וביאר קצת. עמו שרגיל חבר הוא תפילין הנחת
שאינו  חבר ואילו מרחוק, אפילו יכירנו הרבה, עמו שרגיל שחבר

מאוד. מקרוב גם יכיר לא הרי בכלל, עמו רגיל

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

זה,חּקה ש' בפסוק האמורה ּתפּלין ' מצות היא בפסוק זֹו הכתובה ְְִִִִַָֻ
ט)שלפניו מצוה (שם, ועל עיניך'. בין ולזכרון ידך על לאות לך 'והיה

בלילות. ולא בימים היא שהמצוה ומשמע ימימה', 'מימים נאמר זו

ּתפּלין גםוכן  זמן אינן טֹובים וימים מצוות ׁשּבתֹות ואין ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
אלו, בימים תפילין במצוות ׁשּנאמר הנחת העוסק בענין בתורה ֱֶֶַ

תפילין '(שם)הנחת לאֹות , ל עיניך',והיה בין ולזכרון ידך על ְְְָָ
וישראל, הקב"ה בין אות היא תפילין הנחת ְַָוׁשּבתֹות שמצוות

אֹות  עצמן הן טֹובים שבתפילין.וימים ל'אות' צריכים ואינם , ְְִִֵַָָ
הנחתן  זמן בבוקר,ּומאמתי תפילין הנחת זמן תחילת הוא מתי - ְֲֵֵַַָָָָ
חברֹו את שלּברחּוק מּׁשּיראה במרחק] אּמֹות [- ארּבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַ

ו ויּכירהּו זה ומזמן החּמה , ׁשּתׁשקע תפילין.עד זמן זה הרי ְְִִֵֶַַַַַָ
.‡È החּמה ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח -וחׁשכה ,מי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

היום עדייןוהן החשיך התפילין ש עליו - הוא הדין הן , אפּלּו ְֲִֵֵָָ
מּתר  הּלילה ּכל את עליו עצמו על להשהות זה לאדם שמותר - ְַַָָָָָֻ

הלילה. כל ּברּבים התפילין זה ּדבר מֹורין שההלכה ואין אף - ְִִֵֶַָָָ
התפילי  את עצמו על להשהות לאדם שמותר אין היא הלילה, כל ן

למעשה הלכה כך הּכל מורים את מלּמדין כולם]אּלא את -] ְְִֶֶַַָֹ
יניחּו ה ׁשּלא את עליהן [-ישהו] גם ּתפּלין כלל, בלילה ְֲִִִֵֶֶָֹ

יום, מבעוד הונחו מּׁשּתׁשקע כשהתפילין אֹותן יחלצּו ְְְִִֶֶַַָָאּלא
לכּתחּלה אדםוכל .החּמה  ּתפּלין היו הּמניח לא שהתפילין - ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

הניחן הוא אלא יום, מבעוד החּמה עליו ׁשּתׁשקע עֹובר ,אחר ְִֵֶַַַַַָ
תעשה,ּבלאו  לא באיסור י)ׁשּנאמר - יג, את '(שמות וׁשמרּת ְְְֱֶֶֶַַָָָ

וכּו' הּזאת העוסק החּקה זה מפסוק ימימה', מימים למועדה ְַַָֹֻ
שלא  התפילין את מלהניח להישמר שיש נלמד, תפילין הנחת במצוות

בלבד. במועדן להניחן יש אלא בזמנן

.·È ש ּבּדראדם ּבא בדרך]היה הולך מונחות ּותפּלין [- ְִִֶֶַָָָ
החּמה  עליו וׁשקעה שמּניח ּבראׁשֹו, הוא הדין בדרך, בעודו ְְְִַַַַָָָָָֹ

את עליהן האדם עדידֹו התפילין] על לביתֹו[- מּגיע ,ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶַַַָ
הואו  מיד חֹולץ שם לחלצן אותו הצריכו ולא התפילין, את ְֵ

שהיה אדם החמה. הּמדרׁשכששוקעת ּבבית שבת יֹוׁשב בערב ְְִֵֵַָָָ
הּיֹום מונחותּותפּלין  עליו וקדׁש התקדש,ּבראׁשֹו היום - ְְְִִַַָָָֹ

ש  הוא הדין השבת, נכנסה עד אתמּניח כלומר, עליהן ידֹו ֲִֵֶַַַָ
לביתֹו שם.ׁשּמּגיע וחולצן לחֹומה , סמּו ּבית יׁש של ואם ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבֹוהעיר מׁשּתּמרין זה,ׁשהן בבית שמורות יהיו שהתפילין - ְְִִֵֶַ
ׁשם  לביתו.מּניחן עד להביאן רשאי חלץ ואינו לא את ואם ְִִַַָָָֹ

מקֹום  לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ,לׁשמרן ּתפּליו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לׁשמרן  ּכדי עליו לשמרן ונמצאּו כדי עליו התפילין את ומשהה - ְְְְְְִֵָָָָ

לעילמּתר  שמובא ואף התפילין (הי"א), את לחלוץ לרבים שמורים ָֻ
לשמרן, כדי עליו שהשאירן זה באופן מקום מכל חמה, כששוקעת

לחולצן. צריך שלא לרבים מורים

.‚È מ אדםּכל ׁשמע מצוותהּפטּור מן גםּפטּור קרּית ְְִִִַַַָָָ
שניםקטן .הּתפּלין  מי"ג לׁשּמר פחות בטהרה ּתפּליו אתׁשּיֹודע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לֹוקח  קונה]אביו ּבמצוֹות [- לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין אדם לֹו . ְְְְְְִִִִֵֵַַָ
ב  מעים החולה קרובות,חלי לעתים גדולים לנקביו שנצרך כן ו - ְִִֵַֹ

ּבצער מיּכל  אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול שאינו ׁשאינֹו - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
נקביו, את ששומר מכך צער לו יש אך לנקביו לצאת ָּפטּור מוכרח

הּתפּלין  ּכּלן .מן הּטמאין הטומאות וכל סוגי בכל הטמאים - ְְְִִִִֵַַָָֻ
ּב ּכטהֹורים הנחתחּיבין ש ּתפּלין מי ׁשאין כןו מצטער . מי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ

נכֹונה  ברורה]ּדעּתֹו עליו [- הואּומיּׁשבת מן הרי ּפטּור ְְְִֶֶַָָָָֻ
לפיהּתפּלין  הדבר, וטעם להּסיח , לֹו אסּור ּתפּלין ׁשהּמניח ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

מהן  דעתו ּדעּתֹו שאין מחמת או צערו מחמת זה, אדם ואילו , ְֵֶַ
מהתפילין. דעתו את יסיח עליו, העבֹודה מיושבת ּבׁשעת ְֲֲִִַָָֹּכהנים

המקדש, בבית שעובדים בזמן ׁשיר - ׁשאֹומרין ּבׁשעה ְְְִִִִֶָָּולוּיים
הּדּוכן  ציבור,על קרבנות הקרבת בזמן מעמדן - ּבׁשעת ויׂשראל ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ציבור ּבּמקּדׁש קרבנות הקרבת בזמן בעזרה כשעומדים אלו - כל , ְִַָ
הּתפּלין  ּומן הּתפּלה מן פטור ּפטּורין במצוה העוסק אדם כי , ְְְִִִִִִַַָ

אחרת. מצוה מלעשות

.„Èלמׁשמׁש אדם לגעת]חּיב עליו [- ׁשהן זמן ּכל ,ּבתפּליו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
יּסיח כדי אחד אתׁשּלא רגע אפּלּו מהן שאסור ּדעּתֹו והטעם . ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

לפי מהתפילין הדעת את התפיליןׁשּקדּׁשתן להסיח ּגדֹולה של ְְֶָָָֻ
הּציץ  אחד ,מּקדּׁשת ׁשם אּלא ּבֹו אין הציץ ׁשהּציץ שעל - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אחת, פעם אם כי ה' שם את כתוב היה התפילין,ואּלּולא יׁש- ְֵֵ
ּבׁשל  ּוכמֹותן ראׁש ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ועׂשרים אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבהן

וכן יד  יד של התפילין בפרשיות כתוב פעמים ואחת עשרים - ָ
וו, הא, יוד, באותיות, הנכתב ה' שם את ראש של תפילין בפרשיות

כל  מהציץ דעתו את להסיח אסור הגדול שלכהן כשם כן ואם הא.
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יא  כתב,:הלכה תפילין) הלכות הסידור (פסקי הרב בשו"ע
מקודם  עליו היו ואם השקיעה, תחילת אחר תפילין להניח שאין

שזמן אין טו), ס"ק ל (סי' ברורה במשנה וכתב לחולצן. צריך
צאת  זמן שהוא החמה, שקיעת בסוף הוא התפילין חליצת
לחולצן  נזהר שהאריז"ל הביא, דבריו בהמשך אמנם הכוכבים.

החמה. שקיעת תחילת עם מיד

יב  מותר.:הלכה לשמרם כדי עליו הרב ונמצאו בשו"ע וכתב
עליו, כשתפיליו שראוהו לאנשים שיאמר שצריך ס"ב), ל (סי'

לשמרן  כדי כן עושה סק"ט),.שהוא (שם ברורה במשנה כתב
אין  השמירה שבשביל ומורים מקילים עליו כשנמצאו שדווקא
בשביל  לכתחילה להניחן אבל הלילה, כל אפילו לחלוץ צריך

בזה. מקילין ויש אסור. השמירה

יג  נקביו :הלכה את לשמר יכול שאינו מי וכל מעיים חולי
התפילין. מן פטור בצער ס"א),אלא לח (סי' הרמ"א והוסיף

וכתב  תפילין. מלהניח פטור צער לו כשאין גם מעיים שחולה
צריכות  שתפילין משום הדבר, שטעם סק"ב), (שם ברורה המשנה

נקי  גוף לו אין מעיים חולי לו שיש ומי נקי, הטמאין .גוף וכל
בתפילין. חייבין ומצורע כולן שמנודה כתב, סי"ג) (שם והשו"ע

שיש  הביא, לח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה תפילין. להניח אסורים
בתפילין. חייבים הם שגם וסוברים חולקים

יד  עליו.:הלכה שהן זמן כל בתפיליו למשמש אדם חייב
יד  של בתפילין למשמש שצריך ס"א), כח (סי' השו"ע והוסיף

תחילה.



קעט z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

וציוונווהיא ,אחת  במצוותיו קידשנו 'אשר ּתפּלין ברכת '.להניח ְְְִִִִַַַָ
התפיליןוקֹוׁשר  את הברכה מניח לאחר ּכ ואחר יד, את ׁשל ְְִֵֵֶַַַָָ
ראׁשהתפילין חֹולץ .ׁשל התפילין,ּוכׁשהּוא את חֹולץ את קודם ְֵֵֶֶֹ

חֹולץ  ּכ ואחר ראׁש, תפיליןׁשל יד את .ׁשל ְֵֶֶַַָָֹ
.Âׁשּבר וציוונומי במצוותיו קידשנו 'אשר ברכת להניח את ְִִֵֵֶַָ

וקׁשר  ה ּתפּלין' יד את ׁשל לסּפר ,ּתפּלין לֹו שום אסּור לדבר - ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
לרּבֹודיבור ׁשלֹום להׁשיב שלום ואפּלּו לו ׁשּיניח ,שהקדים עד ְְֲִִִֶַַַַָָָ

תפילין את ראׁשגם סח .ׁשל תפילין ואם הנחת בין דיבר אם - ְִֶָֹ
ראש, של תפילין להנחת יד עברה של זֹו לבר,הרי וצרי ְְֲֲִֵֵֵָָָ

ׁשנּיה  וציוונוּברכה במצוותיו קידשנו 'אשר ברכת מצות והיא על ְְְִִַַָָָ
מניח 'ּתפּלין  ּכ התפיליןואחר ראׁשאת .ׁשל ְְִִִֵֶַַַָֹ

.Ê עליהן מבר ׁשּמניחן זמן ּכל שאדם ּתפּלין פעם בכל - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
עליהן, לברך צריך תפילין התפיליןחלץ אםואפּלּומניח ולבׁשאת ְֲִַַַָָ

ּבּיֹום אותן ּפעמים ּכּלן .ּכּמה הּמצוֹות ש וכל הוא, מברהדין ְְְְִִֵַַַָָָָָֻ
עׂשּיתן  קדם המצוה,עליהם את שמקיים לפני צרי,לפיכך - ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹ

ה  על לאחר נחתלבר יד ׁשל הּקּבֹורית ה ּתפּלין על ,הנחה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
קׁשירה  לפני קדם שמברך והטעם למרפקו, שיקשרן ולפני - ְִֶָֹ

לפי ההנחה], לפני [ולא עׂשּיתן הקשירה היא זֹו -ׁשּקׁשירתן ְֲִִִֶָָָָ
יש  ולכן בהנחה, ולא המצוה, מעשה את מקיים התפילין שבקשירת

המצוות  על [שמברכים לעשייתן' 'עובר כדין לקשירה בסמוך לברך

לעיל. האמור העשייה] קודם

.Á ּתפּליו אדם כדיּכׁשחֹולץ התפילין את ּבכלי - ,להצניען ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
יניח  התפיליןלא ו את מּלמּטה יד התפיליןׁשל ראׁשאת ׁשל ְְִִֶֶַַָָָֹֹ
הדברמלמעלה  וטעם יד, של התפילין מעל ׁשּבׁשעה - מּפני ְְְְִִֵֶַָָָ

רֹוצה  את ללבׁשן שובׁשהּוא להוציא כדי לכלי ידו את ויכניס ְְֶֶָָ
הוא ייפגש]יפּגע התפילין, ּתחּלה תפיליןּב[- ראׁש מכיון ׁשל ְְִִִֶַָֹ

למעלה, מונחות היו ׁשּמניחּהשהן של ונמצא התפילין את -] ְְְִִֶָָ
לובשה, ולא התפיליןּומֹוציא ראש] יד את אותה,ׁשל לפי ולובש ְִִֶָ

יד  ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין לובשים ׁשאין שלא שמפני - ְִֵֶֶֶֶָֹֹ
לעיל כמבואר יד של תפילין לפני ראש של לכן ה)(הלכהתפילין ,

יד  של התפילין את וללבוש ראש של התפילין את להניח מוכרח הוא

מצוה הריו תחילה, להניח לאדם לֹו לעשותהאסּור ולעבר ולא ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ
אחרת  למצוה אדם כלאּלא ,מּמּנה ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

מתעּסק ,ּבּתחּלה  הּוא יכול ּבּה ואינו זו במצוה להתעסק עליו - ְְִִֵַַָָ
התפילין  ואת מלמטה יד של התפילין את שיניח בכך כן ואם להניחה,

זה. איסור על שעובר נמצא מלמעלה, ראש שאדם לפיכשל כדי - ְִָ
המצוות, על להעביר האיסור לידי יבוא להניח לא את צרי ְִִַָָ

למעלה התפילין יד על ,ׁשל וילּבׁש ּתחּלה ּבּה ׁשּיפּגע ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מבלי הּסדר  ראש של התפילין את כן ואחרי יד של תפילין קודם ֵֶַ

המצוות. על להעביר שיצטרך

.Ëׁשהכינֹו אותו ּכלי ייחד ּבֹוכדי- ה להּניח כבר ּוּתפּלין את ְְְֱִִִִִֶַַ
ּבֹו זההּניחן כלי אחת, תשמישי נתקּדׁשפעם כדין קדוש נהיה - ְִִִֵַָ

חל קדושה, ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש את ואסּור בו לשמר כגון - ְְְְְִִֵֵַָֹ
אם אמנם וכדומה. התפיליןהכינֹומעותיו את בו להניח עדיין ו כדי ֱִַ

ּבֹו הּניח בפועל,לא התפילין ולא את עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו ְֲִִִִֶַַַֹֹ
ייחדו הכינֹו ולא קבוע, לא באופן בכלי התפילין את שהניח - ֱִ

זה שכלי הוא הדין זו, נתקּדׁש,למטרה הּוא לא חל ככליוהרי ְֲִֵֵַַֹֹ
ׁשהיה  כקודם ּכמֹות או התפילין, הנחת לצורך שייחדוהו קודם ְֶָָ

התפילין. את בו הּתפּלין שהניחו את לתלֹות יתד ואסּור גבי על ְְְִִִֶַָ
התפיליןּבין וכדומה, את תולה הרצועה ּברצּועה אם את שמניח - ְֵָָ

ו  היתד, התפיליןּבין על את תולה עצמּהאם את ּבּתפּלה שמניח - ְְִֵַַָָ
היתד. על עצמם הּוא התפילין ּתֹולה היתדאבל ה על -ּכיס את ֲִֶֶַָ
ּבֹוהנרתיק מּנחין .ׁשהּתפּלין ְִִִֶַָֻ

.È הּתפּלין מצוותזמן ּבּלילה ו ּבּיֹום הואהנחת ׁשּנאמר .לא ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ
לי' 'קדש י)בפרשת יג, למועדה (שמות הזאת החקה את 'ושמרת ,

ימימה  לפי מּימים תפילין, הנחת מצוות על נדרש זה ופסוק ,' ִִִָָָ
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כא)] ס"ק (שם ברורה הסידור .משנה (פסקי הרב בשו"ע אמנם

בברכת  ראש של תפילין את לפטור שיכוון כתב, תפילין) הלכות

עצמן]. בפני ראש של תפילין על יברך [ולא יד של תפילין

ו  מצוות :הלכה 'על שנייה ברכה לברך וצריך וכו' סח ואם
ראש. של מניח כך ואחר כה תפילין' (סי' השו"ע כתב וכן

תפילין  הנחת על לברך שצריך כתב, (שם) הרמ"א אמנם ס"ט).

תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח א. ברכות: שתי ראש של

ז  כשחולץ :הלכה האם סי"ב) כה (סי' והרמ"א השו"ע נחלקו

לדעת  - לא או לברך צריך מיד להחזירן דעת על התפילין את

פסק  וכן לברך. צריך אין הרמ"א ולדעת לברך, צריך השו"ע

לברך  צריך שאין סכ"ט) (שם הרב (שם .השו"ע ברורה במשנה

שקשרן, קודם התפילין על בירך לא אם שבדיעבד כתב, כו) ס"ק

שו"ע  עיין ברכה, קודם בהן [וימשמש כן אחרי עליהן לברך יכול

היום  שבכל לפי מכן, לאחר לברך שיכול והטעם ס"ג)]. ל (סי'

מצווה. מקיים הוא ראשו על כשהן

ח  את :הלכה להניח שיש כתב, ס"ח) כח (סי' הרב בשו"ע

ממש  מונחות יהיו יד של שהתפילין כדי וארוך צר בתיק התפילין
[וכן  המצוות על מעביר יהיה לא ובכך ראש, של התפילין גבי על

מנוח] רבנו עיין רבינו, דברי משמעות ברורה .היא המשנה אמנם
וייתנו  זו, בצד זו התפילין את לתת טוב שיותר כתב, סק"ז) (שם

מלמעלה. קצת יד של התפילין את

ט  שיוכל :הלכה תנאי עשה שאם ס"ג), מב (סי' הרמ"א כתב
בו  להשתמש רשאי חול, לצורך הכלי תשמיש את לשנות

מועילה .לכשירצה  שהזמנה כתב, סק"י) מב (סי' ברורה במשנה
שזה  ואמר הכלי את נטל שאם שפשוט והוסיף, בלבד. בדיבור
ד"ה  ס"ג (שם הלכה בביאור וכתב לייחוד. שנחשב לתפילין, יהיה
שהכניס  בזמן אם אך מועילה, אינה במחשבה שהזמנה סודר),
כך, לשם הכלי את לייחד בדעתו חשב שלהן, לכלי התפילין את

הכלי. את לקדש מועילה המחשבה

י  זמן :הלכה לבדיקת הנצרך שהחבר כתב, ס"א) ל (סי' בשו"ע
(שם) הרב בשו"ע וביאר קצת. עמו שרגיל חבר הוא תפילין הנחת
שאינו  חבר ואילו מרחוק, אפילו יכירנו הרבה, עמו שרגיל שחבר

מאוד. מקרוב גם יכיר לא הרי בכלל, עמו רגיל

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

זה,חּקה ש' בפסוק האמורה ּתפּלין ' מצות היא בפסוק זֹו הכתובה ְְִִִִַָֻ
ט)שלפניו מצוה (שם, ועל עיניך'. בין ולזכרון ידך על לאות לך 'והיה

בלילות. ולא בימים היא שהמצוה ומשמע ימימה', 'מימים נאמר זו

ּתפּלין גםוכן  זמן אינן טֹובים וימים מצוות ׁשּבתֹות ואין ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
אלו, בימים תפילין במצוות ׁשּנאמר הנחת העוסק בענין בתורה ֱֶֶַ

תפילין '(שם)הנחת לאֹות , ל עיניך',והיה בין ולזכרון ידך על ְְְָָ
וישראל, הקב"ה בין אות היא תפילין הנחת ְַָוׁשּבתֹות שמצוות

אֹות  עצמן הן טֹובים שבתפילין.וימים ל'אות' צריכים ואינם , ְְִִֵַָָ
הנחתן  זמן בבוקר,ּומאמתי תפילין הנחת זמן תחילת הוא מתי - ְֲֵֵַַָָָָ
חברֹו את שלּברחּוק מּׁשּיראה במרחק] אּמֹות [- ארּבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַ

ו ויּכירהּו זה ומזמן החּמה , ׁשּתׁשקע תפילין.עד זמן זה הרי ְְִִֵֶַַַַַָ
.‡È החּמה ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח -וחׁשכה ,מי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

היום עדייןוהן החשיך התפילין ש עליו - הוא הדין הן , אפּלּו ְֲִֵֵָָ
מּתר  הּלילה ּכל את עליו עצמו על להשהות זה לאדם שמותר - ְַַָָָָָֻ

הלילה. כל ּברּבים התפילין זה ּדבר מֹורין שההלכה ואין אף - ְִִֵֶַָָָ
התפילי  את עצמו על להשהות לאדם שמותר אין היא הלילה, כל ן

למעשה הלכה כך הּכל מורים את מלּמדין כולם]אּלא את -] ְְִֶֶַַָֹ
יניחּו ה ׁשּלא את עליהן [-ישהו] גם ּתפּלין כלל, בלילה ְֲִִִֵֶֶָֹ

יום, מבעוד הונחו מּׁשּתׁשקע כשהתפילין אֹותן יחלצּו ְְְִִֶֶַַָָאּלא
לכּתחּלה אדםוכל .החּמה  ּתפּלין היו הּמניח לא שהתפילין - ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

הניחן הוא אלא יום, מבעוד החּמה עליו ׁשּתׁשקע עֹובר ,אחר ְִֵֶַַַַַָ
תעשה,ּבלאו  לא באיסור י)ׁשּנאמר - יג, את '(שמות וׁשמרּת ְְְֱֶֶֶַַָָָ

וכּו' הּזאת העוסק החּקה זה מפסוק ימימה', מימים למועדה ְַַָֹֻ
שלא  התפילין את מלהניח להישמר שיש נלמד, תפילין הנחת במצוות

בלבד. במועדן להניחן יש אלא בזמנן

.·È ש ּבּדראדם ּבא בדרך]היה הולך מונחות ּותפּלין [- ְִִֶֶַָָָ
החּמה  עליו וׁשקעה שמּניח ּבראׁשֹו, הוא הדין בדרך, בעודו ְְְִַַַַָָָָָֹ

את עליהן האדם עדידֹו התפילין] על לביתֹו[- מּגיע ,ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶַַַָ
הואו  מיד חֹולץ שם לחלצן אותו הצריכו ולא התפילין, את ְֵ

שהיה אדם החמה. הּמדרׁשכששוקעת ּבבית שבת יֹוׁשב בערב ְְִֵֵַָָָ
הּיֹום מונחותּותפּלין  עליו וקדׁש התקדש,ּבראׁשֹו היום - ְְְִִַַָָָֹ

ש  הוא הדין השבת, נכנסה עד אתמּניח כלומר, עליהן ידֹו ֲִֵֶַַַָ
לביתֹו שם.ׁשּמּגיע וחולצן לחֹומה , סמּו ּבית יׁש של ואם ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבֹוהעיר מׁשּתּמרין זה,ׁשהן בבית שמורות יהיו שהתפילין - ְְִִֵֶַ
ׁשם  לביתו.מּניחן עד להביאן רשאי חלץ ואינו לא את ואם ְִִַַָָָֹ

מקֹום  לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ,לׁשמרן ּתפּליו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לׁשמרן  ּכדי עליו לשמרן ונמצאּו כדי עליו התפילין את ומשהה - ְְְְְְִֵָָָָ

לעילמּתר  שמובא ואף התפילין (הי"א), את לחלוץ לרבים שמורים ָֻ
לשמרן, כדי עליו שהשאירן זה באופן מקום מכל חמה, כששוקעת

לחולצן. צריך שלא לרבים מורים

.‚È מ אדםּכל ׁשמע מצוותהּפטּור מן גםּפטּור קרּית ְְִִִַַַָָָ
שניםקטן .הּתפּלין  מי"ג לׁשּמר פחות בטהרה ּתפּליו אתׁשּיֹודע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לֹוקח  קונה]אביו ּבמצוֹות [- לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין אדם לֹו . ְְְְְְִִִִֵֵַַָ
ב  מעים החולה קרובות,חלי לעתים גדולים לנקביו שנצרך כן ו - ְִִֵַֹ

ּבצער מיּכל  אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול שאינו ׁשאינֹו - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
נקביו, את ששומר מכך צער לו יש אך לנקביו לצאת ָּפטּור מוכרח

הּתפּלין  ּכּלן .מן הּטמאין הטומאות וכל סוגי בכל הטמאים - ְְְִִִִֵַַָָֻ
ּב ּכטהֹורים הנחתחּיבין ש ּתפּלין מי ׁשאין כןו מצטער . מי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ

נכֹונה  ברורה]ּדעּתֹו עליו [- הואּומיּׁשבת מן הרי ּפטּור ְְְִֶֶַָָָָֻ
לפיהּתפּלין  הדבר, וטעם להּסיח , לֹו אסּור ּתפּלין ׁשהּמניח ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

מהן  דעתו ּדעּתֹו שאין מחמת או צערו מחמת זה, אדם ואילו , ְֵֶַ
מהתפילין. דעתו את יסיח עליו, העבֹודה מיושבת ּבׁשעת ְֲֲִִַָָֹּכהנים

המקדש, בבית שעובדים בזמן ׁשיר - ׁשאֹומרין ּבׁשעה ְְְִִִִֶָָּולוּיים
הּדּוכן  ציבור,על קרבנות הקרבת בזמן מעמדן - ּבׁשעת ויׂשראל ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ציבור ּבּמקּדׁש קרבנות הקרבת בזמן בעזרה כשעומדים אלו - כל , ְִַָ
הּתפּלין  ּומן הּתפּלה מן פטור ּפטּורין במצוה העוסק אדם כי , ְְְִִִִִִַַָ

אחרת. מצוה מלעשות

.„Èלמׁשמׁש אדם לגעת]חּיב עליו [- ׁשהן זמן ּכל ,ּבתפּליו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
יּסיח כדי אחד אתׁשּלא רגע אפּלּו מהן שאסור ּדעּתֹו והטעם . ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

לפי מהתפילין הדעת את התפיליןׁשּקדּׁשתן להסיח ּגדֹולה של ְְֶָָָֻ
הּציץ  אחד ,מּקדּׁשת ׁשם אּלא ּבֹו אין הציץ ׁשהּציץ שעל - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

אחת, פעם אם כי ה' שם את כתוב היה התפילין,ואּלּולא יׁש- ְֵֵ
ּבׁשל  ּוכמֹותן ראׁש ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ועׂשרים אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבהן

וכן יד  יד של התפילין בפרשיות כתוב פעמים ואחת עשרים - ָ
וו, הא, יוד, באותיות, הנכתב ה' שם את ראש של תפילין בפרשיות

כל  מהציץ דעתו את להסיח אסור הגדול שלכהן כשם כן ואם הא.
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יא  כתב,:הלכה תפילין) הלכות הסידור (פסקי הרב בשו"ע
מקודם  עליו היו ואם השקיעה, תחילת אחר תפילין להניח שאין

שזמן אין טו), ס"ק ל (סי' ברורה במשנה וכתב לחולצן. צריך
צאת  זמן שהוא החמה, שקיעת בסוף הוא התפילין חליצת
לחולצן  נזהר שהאריז"ל הביא, דבריו בהמשך אמנם הכוכבים.

החמה. שקיעת תחילת עם מיד

יב  מותר.:הלכה לשמרם כדי עליו הרב ונמצאו בשו"ע וכתב
עליו, כשתפיליו שראוהו לאנשים שיאמר שצריך ס"ב), ל (סי'

לשמרן  כדי כן עושה סק"ט),.שהוא (שם ברורה במשנה כתב
אין  השמירה שבשביל ומורים מקילים עליו כשנמצאו שדווקא
בשביל  לכתחילה להניחן אבל הלילה, כל אפילו לחלוץ צריך

בזה. מקילין ויש אסור. השמירה

יג  נקביו :הלכה את לשמר יכול שאינו מי וכל מעיים חולי
התפילין. מן פטור בצער ס"א),אלא לח (סי' הרמ"א והוסיף

וכתב  תפילין. מלהניח פטור צער לו כשאין גם מעיים שחולה
צריכות  שתפילין משום הדבר, שטעם סק"ב), (שם ברורה המשנה

נקי  גוף לו אין מעיים חולי לו שיש ומי נקי, הטמאין .גוף וכל
בתפילין. חייבין ומצורע כולן שמנודה כתב, סי"ג) (שם והשו"ע

שיש  הביא, לח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה תפילין. להניח אסורים
בתפילין. חייבים הם שגם וסוברים חולקים

יד  עליו.:הלכה שהן זמן כל בתפיליו למשמש אדם חייב
יד  של בתפילין למשמש שצריך ס"א), כח (סי' השו"ע והוסיף

תחילה.



z"qeקפ dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מהתפילין  דעתו את להסיח אסור אדם לכל כן כמו עליו, שהוא זמן

עליו. שהן זמן כל

.ÂË נקי ּגּוף צריכין כלומר,ּתפּלין מּמּנּו, ּתצא ׁשּלא ׁשּיּזהר ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ּבהם  ליׁשן אסּור לפיכ עליו. ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה -רּוח ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ראשו על קבע כשהתפילין וקבועה,ׁשינת ארוכה שינה ולא - ְֵֶַַֹ
עראי  השינה ׁשינת מחמת שמא שחוששים קצרה, התנמנמות - ֲֵַַ

עליו, כשהן להפיח ויבוא ראשו, על שהתפילין אם ישכח כן אּלא ִֶָ
סּודר  עליהן לכס הּניח בגד של - קיומן את לו מזכיר שהסודר ותן, ֲִִֵֶַָ
ראשו, על אּׁשה כןו התפילין עּמֹו היתה עמו לא שכשאשתו , ְְִִָָָֹ

אלו  תנאים שני התקיימו שאם מיטתו, את לשמש שיבוא חוששים

עראי  ׁשינת ּבהם חוששים יׁשן לא עראי שינת של מועט שבזמן , ֲֵֵֶַַָָ
בהן. עֹוׂשה שיפיח הּוא עראי?וכיצד שינת לישון רוצה כשהוא ְֵֶַ

ויׁשן אתמּניח  יֹוׁשב והּוא ּברּכיו ּבין אין ראׁשֹו זה ובאופן ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
יירדם; לא ודאי הוא זו שבתנוחה קבע, לשינת יירדם שמא חשש

.ÊËּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו על היּו כרוכות יד של התפילין אם - ְְְִִָָָ
ש  הוא הדין ידו, ליׁשגבי קבע מּתר ׁשינת אפּלּו ּבהם שמאחר ן , ֲִִֵֶֶַַָָֹֻ

אין  יפיח, אם גם במקומן, ראשו על מונחות ראש של התפילין שאין

לתפילין.| גנאי משום ּבהם חוששים אֹוכל התפילין אינֹו עם - ֵֵֶָ
ראשו על עראי כשהן אכילת מועטת,אּלא אכילה אם - אבל ֲֲֲִִֶַַָָ

ל  קבע אכולנכנס ש סעּודת הוא הדין על , ּומּניחן חֹולצן ְְְִִֶֶַַַַָָָ
ּכׁשלחנֹו ואחר אחרונים למים ידיו את ׁשּיּטל עד בו אוכל שהוא ְְִֶַַַָָָָֹֻ

לבּוׁש הוא כאשר - והּוא המזון ברכת מזֹונֹו על ויבר עליו ְְְִִֵֵַָָיניחם

ֶָּבהן.

.ÊÈוהצר ּתפּלין לבּוׁש הּכּסא ללכתהיה יּניח ,לבית לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻ
הכסאּתפּליו את לבית כניסתו לפני שחולצן ּבחרים לאחר ְִִַָֹ
ויּכנס כתליםשב  הרּבים לרׁשּות מחששהּסמּוכין יּטלּום , ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ּדרכים  אלאעֹוברי יעׂשה . הכסא?ּכיצד לבית אם אפּלּוהנצרך ְְֲֲִִֵֵֶַַָ
כי הכסא לבית חֹולץ נכנס מים להׁשּתין ּתפּליו אתהצר ְְְְִִִֵַַַָֻ

אּמֹות  אר ּבע הכסא,ּברחּוק מבית אמות ארבע הרחוק במקום - ְְִַַַ
הרצועותוגֹוללן  את גולל ּתֹורה תוךּב- ספר ּכמן משני ּבגּדֹו - ְְְְְִִֵֶָָ

תורה, ספר כגלילת הנראה באופן התפילין, של הבית ְֲָואֹוחזן צידי
התפילין] לּבֹו[-את ּכנגד רצּועה ,ּבימינֹו ּתצא ׁשּלא ויּזהר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

טפח  ידֹו מכיון מּתחת ידו, מתחת טפח באורך רצועה תצא שלא - ִֶַַַָ
קדושה  ברצועה הכסאונכנס .שיש אתועֹוׂשה לבית ,צרכיו שם ְְְְִֶָָָ

ולֹובׁשן ,ּוכׁשּיצא  הּכּסא מּבית אּמֹות ארּבע שם.מרחיק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
.ÁÈ אמּורים ּדברים אדם ּבּמה שיכול הדין נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ

בבגדו, מכוסות בידיו כשתפילין להשתין הכסא לבית ְֵּבבית להיכנס
הּקבּוע  הכסאהּכּסא לבית שיוחד במקום ניצֹוצֹות - ׁשאין ִִֵֵֶַַַָ

עליו  לא נֹותזֹות בישיבה, להשתין היא הדרך זה שבמקום שמכיון , ְָָ
המים. מקילוח טיפות רגליו על עראי ל אבל ניתזות הּכּסא ּבית ֲֲִֵֵַַָ

ּגלּולים  ּכׁשהן ּבהן יּכנס בידו.לא כשהתפילין גם ייכנס לא - ְְִִֵֵֶֶָָֹ
שבבית  שמכיון בגדו, תחת התפילין רצועות את לגלול יועיל ולא

ניתזות  המים מקילוח וטיפות בעמידה להשתין היא הדרך עראי הכסא

בידו, כשהתפילין לנגבן יבוא שמא לחשוש יש רגלו, ֶָאּלא על
לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן ּכלין בעבורו.חֹולצן רגלים מי ואין ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּביׁשיבה מהגוף אּלא הּקבּוע הּכּסא ּבבית בבית אפּלּו גם - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
בישיבה, כשמשתין אלא בקילוח כלים רגליים מי אין קבוע הכסא

מפסיק  ואינו רגלו, על רגליים מי טיפות יינתזו שמא חושש אינו שאז

הרגליים  מי שמא חושש הוא מעומד, משתין אם אבל הקילוח. את

הקילוח. את ומפסיק רגליו, על ּתֹוחח ייפלו עפר היה עפר ואם - ְִֵַָָָָ
כלים הרגליים מי הרגליים, מי את שסופג ּבעמידה רך מפני אפּלּו ֲֲִִַָ

ואם  הרגליים. מי שכלים עד הקילוח את מפסיק ואינו ניתזים, שאינם

קׁשה זההיה  להשתין מקֹום יכול ואינו תחוח שאינו עפר - ֶָָָָ
מדרֹון בישיבה, ּבמקֹום תלולה,יעמד ירידה בו שיש במקום - ְְֲִִַֹ

צּנֹורֹות  יּנתזּו ׁשּלא רגלייםּכדי מי טיפות יעמוד עליו - שאם - ְְִִֵֶָָָֹ
לרגליו. יגיעו לא שיינתזו הטיפות מטה כלפי וישתין הגבוה בחלק

.ËÈוהצר ּבתפּליו לבּוׁש לעת ללכתהיה הּכּסא לבית ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻ
היום,ערב  בסוף נׁשאר - זמןולא ללבׁשן די ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשּיצא  שלאאחר הוא הדין הכסא, ּבהם מבית ּגלּולין כשהןיּכנס ְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ואפּלּו כדיּבבגּדֹו, רק נכנס הּכּסא אם ּבבית מים להׁשּתין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַ

לעילהּקבּוע  התבאר זה כשהתפילין (הי"ז)שבאופן להיכנס שמותר ַַָ
את  ללבוש כדי ביום זמן די אין אם מקום מכל בבגדו, גלולות

בכיסו. לגוללן אסור הכסא, מבית שיצא אחר ּכיצד התפילין ֵֶַָאּלא
לחשכה,יעׂשה  סמוך הכסא לבית ללכת נצרך ּומּניחן אם חֹולצן ְֲִֶַַָָ
לתפיליןּבכלין  המיוחד בכלי טפח - ּבֹו היה שיש אם שכלי - ְְִִֶַָָָ

אם  אבל לתפילין. כחציצה לשמש ויכול לתפילין, בטל אינו טפח בו

אליהן  בטל הוא הרי לתפילין המיועד כלי שהוא מכיון טפח, בו אין

התפילין את שיניח אֹו כחציצה, חשוב ּכלין ואינו ׁשאינֹו -ּבכלי ְְִִִֵֶָ
לתפילין מיוחד טפח שאינו ּבֹו ׁשאין ּפי על שאינו אף שמכיון , ִֵֶֶַַַ

מתבטל  אינו טפח בו אין אם אף לתפילין הּכלי .מיוחד את ְְִֵַואֹוחז
שבתוכו התפילין ונכנס עם הצר.ּבידֹו, אם לבית וכן ללכת ְְְְְִִֵַָָֻ

ואֹוחז הכסא ּבכלי מּניחן ונכנס אתּבּלילה, ּבידֹו לבית הּכלי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
הכסא.

.Î הּכּסא לבית ונכנס צרכיוׁשכח את לבּוׁשלעשות והּוא ְְְְִִֵֵַַַָָ
מּניח  עליהן אתּתפּלין, התפילין]ידֹו על ׁשּיגמר [- לצאת עד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
ראׁשֹון  צרכיו,עּמּוד של ראשון חלק הכסאויֹוצא - וחֹולץ מבית ְְִֵֵַ
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טז  התפילין :הלכה את שכשאוחז כתב, ס"א) מד (סי' השו"ע

עראי. שינת אפילו עמהן לישן אסור בידו כרוכות ואינן בידו

יז  חולץתפיליו.:הלכה מים הוצרךלהשתין (אפילו סי'והשו"ע

בראשו. כשהתפילין להשתין מתר עראי הכסא שבבית כתב, ס"א) מג

כלל  מים להשתין ולא להחמיר שיש כתב, (שם) הרב והשו"ע

לצורך .בתפילין  שלא הכסא לבית שהנכנס ס"ה), (שם השו"ע כתב

ולחלוץ. להחמיר טוב הרמ"א ולדעת תפיליו, את לחלוץ צריך אינו

יח  גלולין.:הלכה כשהם בהן יכנס לא עראי הכסא בית אבל
בעפר  מעומד או מיושב משתין שאם ס"א), מג (סי' הרמ"א וכתב

בידו  כשהתפילין להשתין עראי הכסא בבית גם מותר .תחוח,

שיכול  מכיון כלל, תפילין עם להיכנס אין שבבית הכסא בבית

ס"ז). (שם שו"ע המשתמר. במקום להניחן

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

התפילין, ּכאת הכסאנכנס ואחר לבית אתועֹוׂשה שוב ּכל שם ְְְִֶַַָָָ
יפסיק .צרכיו  צרכיוׁשאם עשיית ראׁשֹון אמצעּבאת ּבין ,עּמּוד ְְְִִִֵֶַַָָ

ּבקטּנים  ּבין נצרך ּבגדֹולים אם ובין לגדולים נצרך אם בין - ְְִִִִֵַ
חלאים לקטנים, לידי מחלות]יבֹוא ּגדֹולה [- סּכנה ּבהן ׁשּיׁש ְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מחלת  את להביא ועלול לגוף חוזר העמוד באמצע, שמפסיק ידי שעל

מחלת  את להביא עלולים לגוף החוזרים רגליים מי וכן 'הדרוקן',

ה'ירקון'.

.‡Î בתפיליןׁשכח המיטה את לשמש מּטתֹושאסור וׁשּמׁש ְִִֵַָָ
בתפילין,ּבתפּליו  לבוש כשהוא יאחז - לא זה יחזיק]הרי לא -] ְֱֲִִֵֶֶָֹֹ

ידיו  את ׁשּיּטל עד ּבקציצה ולא ּברצּועה כךו ,לא יּטלם אחר ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ
שייטול  קודם בתפילין לגעת שאסור והטעם התפילין. את יחלוץ -

ידיו, עסקנּיֹות את ׁשהּידים במקום מּפני נגעו ושמא פועלות, - ְְִִִֵֶַַַָָ
מטונפות  בידיים ייגע שלא וכדי ידיים, נטילת שמצריך מטונף

ידיו. את ליטול הצריכוהו בתפילין,

.·Î לּמרחץ ל הּנכנס נכנס אם עֹומדין , אדם ׁשּבני שם מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
לבושים לבּוׁשין  כשהם נמצאים אדם בני בו החיצון לחדר - ְִ

ש  הוא הדין ּתפּלין בבגדיהם, להניח ל ו .מּתר נכנס מקֹום אם ְְְִִִַָָָֻ
ׁשם  עֹומדין אדם שב ׁשּבני ּובמקצתן הםמקצתן , הן ערּמים ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָֻ

ולובשים לבּוׁשין  מהרחצה, יוצאים שאליו האמצעי החדר שהוא - ְִ
ש  הוא הדין ערום, נותר מהגוף וחלק התחתון, החלוק את רק ֵאינֹובו

לכּתחּלה  ּתפּלין ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו לבוש חֹולץ היה אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
אסור  בתפילין, לבוש היה לא אם אבל לחולצן, צריך אינו בתפילין

ל  נכנס ואם תפילין. שם להניח ׁשם לו עֹומדין אדם ׁשּבני ְְִֵֶָָָָמקֹום
הוא ערּמין  הדין ומזיעים, מתרחצים בו הפנימי החדר שהוא - ֲִֻ

בהן,ּתפּליו אתחֹולץ ש  לבוש היה צר אם ׁשאינֹוואין  לֹומר י ְְִִֵֵֵֶַָָ
אותן.מניח  ִֵַ

.‚Î הּקברֹות ּבבית אדם יהּל לקבירת לא המיועד במקום - ְְְֵֵַַָָָֹ
ּבראׁשֹומתים מת ,ּותפּלין ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַֹ

אמות ארבע בתוך אֹו קברוהו, לא קבר שעדיין נמצא ׁשל שאינו ֶֶֶ
הקברות לחלץ בבית ארּבע אתצרי ׁשּירחיק עד ּתפּליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

מהקבר.אּמֹות  או ׁשּיכּסה מהמת עד ּתפּלין אדם ילּבׁש ולא ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וילּבׁשאת מּׂשֹוי .ּבגדיו אתערותֹו משא]הּנֹוׂשא ראׁשֹו[- ,על ְְְְִֵֶַַַַָָָֹ
הּמּׂשֹוי  ׁשּיסיר עד ראׁש ׁשל ּתפּלין את חֹולץ לחלוץ צריך - ְִִִֵֶֶַַַָֹ

ו  מראשו, המשא את שיוריד עד ראש, של מטּפחת התפילין ְֲִִַַאפּלּו
לנשיאה קלה ּתפּלין שהיא ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְִִִֵֶַַַָָֹאסּור

אחר, דבר הראש על כשיש לתפילין גנאי שיש צֹונף משום ֲֵָאבל
ּתפּל על מצנפּתֹו ואפילו יו הּוא בראשו מצנפתו את לתת מותר - ְְְִִַַָ

נראה  זה אין הראש, על להיות המצנפת שדרך שמכיון התפילין, על

לתפילין. בזיון בכך ואין כמלבוש, אלא משא כנשיאת

.„Î ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו,ּבית לׁשּמׁש אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּיֹוציאם את עד עד מּטתֹו אֹו תורה הספר את או התפילין את - ִִֵֶַָ
ּבכלי ש  אחר תוךּבשלהםהּכלי אתויּניח שלהם,יּניחם ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ

ּכלין  תורה.ׁשאינֹו לספר או לתפילין המיוחד כלי שאינו אבל - ְֲִֵֶָָ
להם  מזּמן הּׁשני הּכלי היה התפילין אם לשימוש המיוחד כלי - ְְִִִֵֶַַָָָָֻ

לובשם, כשאינו אותם מניח הוא שבו התורה, לספר היּואו ֲִָאפּלּו
ּכלים  חׁשּובין ,עׂשרה הם אחד בתוך ּככלי הניחם אם אפילו - ְֲֲִִִִֵֵֶָָָ

כמונח  זה והרי נוסף, ככלי חשובים אינם להם, המיוחדים כלים עשרה

בלבד. אחד הּניחן בכלי ב ואם תורה הספר  או התפילין את ּכלי - ְְִִִִָ
ּכלי שהונח להם,ּבתֹו מיוחד שאינו ּתחת אחר להּניחן לֹו מּתר ְְְִִַַַָָֻ

לכסת  ּכר ּבין בין מראׁשֹותיו המיטה, בראש אותם לתת מותר - ְְֲֵֶֶַַָ
התחתון, לכר ראשו שתחת העליון ראׁשֹוהכר ּכנגד שלא ׁשּלא - ְֶֶֶֹֹ

הוא שמותר והטעם ראשו. הנחת מקום לׁשמרן מול גנבים ּכדי מפני ְְְֵָָ
ּבּמּטה כש ואפּלּוועכברים, עּמֹו .אׁשּתֹו ְֲִִִִַַָ

.‰Î היא ּגדֹולה קדּׁשה הּתפּלין ׁשּתפּלין ,קדּׁשת זמן ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻ
ראש ּושל אדם ׁשל ראׁשֹו ידתפיל על של זרֹועֹוין הּוא ,על ְֶַַָָֹ

וירא  שמים,ענו וביראת בענוה מתנהג הריהו -נמׁש ואינֹו ְְְִֵֵָָָָ
ּבטלה  ּובׂשיחה שיחה ּבׂשחֹוק או שחוק דברי אחרי נגרר ואינו - ְְְִִֵָָ

רעֹות בטלה, ּבמחׁשבֹות מהרהר מפּנה ,ואינֹו לּבֹואתאּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
לפיכ והּצדק. האמת התפילין לדברי קדושת גודל מחמת - ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָ

הּיֹום  ּכל עליו להיֹותן להׁשּתּדל אדם צרי.ּכ ׁשּמצותן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
מצוות היא  קיים כבר אחד רגע התפילין את עליו הניח שאם שאף - ִ

התפילין  שיהיו המובחר מן מצוה מקום מכל תפילין, הנחת של עשה
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כב  האמצעי,:הלכה שבחדר כתב, ס"ג) מה (סי' הרב בשו"ע

להניח  אסור במקצתם, ערומים אדם בני שם עומדים כלל שבדרך

צריך  הפנימי בחדר וכן אדם. בני כלל שם אין אם גם תפילין

שם  שיש מכיון אדם, בני שם אין אם גם התפילין את לחלוץ

הסוברים  שיש הביא, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה זוהמא. הרבה

תפילין  להניח מותר אדם, שם אין אם האמצעי כתב .שבחדר

כשאין  תפילין להניח מותר הטבילה שבבית (שם), הרב בשו"ע

זוהמא. של מקום זה אין כי במקצתם, ערומים אדם בני שם

כג  בראשו.:הלכה ותפילין הקברות בבית אדם יהלך לא
להיכנס  מתר מכוסות התפילין שאם ס"א) מה (סי' השו"ע והוסיף

הרצועות  שגם (שם), הרב השו"ע וכתב הקברות. לבית עמן

מכוסות. להיות תפיליו.צריכות על מצנפתו הוא צונף אבל
יותר  הוא המצנפת כובד שאם ס"א), מא (סי' הרמ"א וכתב

את  להסיר צריך במקומן, נדחקות והתפילין קבין, מארבעה

ולדעת .המצנפת  ק"ג, 6.504 הוא הרמב"ם לדעת קבין ד' [משא

לא)]. אות ג (סי' תורה שיעורי ק"ג. 6.376 הגאונים

כד  שיוציאם:הלכה בכלי.עד יניחם ברורה או המשנה וכתב

בכיסוי  כשמכסהו הדין שהוא סק"ז), מ כלי .(סי' הניחן ואם
לכסת. כר בין מראשותיו תחת להניחן לו מותר כלי בתוך
מניחו  אם כן ועל לכלי, חשוב שהכר כתב, ס"ו) (שם הרב ובשו"ע

יהיה  והכר אחד כלי בתוך התפילין את שיניח די לכסת כר בין

ככלי  ואפילו .חשוב וכו' מראשותיו תחת להניחן לו מותר
במטה. עמו אשתו אשתו אין שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב

כיסוי  צריך שאין סק"י), (שם ברורה המשנה והוסיף מותר. עמו,

לצדדים  יתגלגלו שלא שמור במקום להניחן וצריך .כלל,

לשמש  רוצה ואינו עמו אשתו שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב



קפי z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מהתפילין  דעתו את להסיח אסור אדם לכל כן כמו עליו, שהוא זמן

עליו. שהן זמן כל

.ÂË נקי ּגּוף צריכין כלומר,ּתפּלין מּמּנּו, ּתצא ׁשּלא ׁשּיּזהר ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ּבהם  ליׁשן אסּור לפיכ עליו. ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה -רּוח ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ראשו על קבע כשהתפילין וקבועה,ׁשינת ארוכה שינה ולא - ְֵֶַַֹ
עראי  השינה ׁשינת מחמת שמא שחוששים קצרה, התנמנמות - ֲֵַַ

עליו, כשהן להפיח ויבוא ראשו, על שהתפילין אם ישכח כן אּלא ִֶָ
סּודר  עליהן לכס הּניח בגד של - קיומן את לו מזכיר שהסודר ותן, ֲִִֵֶַָ
ראשו, על אּׁשה כןו התפילין עּמֹו היתה עמו לא שכשאשתו , ְְִִָָָֹ

אלו  תנאים שני התקיימו שאם מיטתו, את לשמש שיבוא חוששים

עראי  ׁשינת ּבהם חוששים יׁשן לא עראי שינת של מועט שבזמן , ֲֵֵֶַַָָ
בהן. עֹוׂשה שיפיח הּוא עראי?וכיצד שינת לישון רוצה כשהוא ְֵֶַ

ויׁשן אתמּניח  יֹוׁשב והּוא ּברּכיו ּבין אין ראׁשֹו זה ובאופן ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
יירדם; לא ודאי הוא זו שבתנוחה קבע, לשינת יירדם שמא חשש

.ÊËּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו על היּו כרוכות יד של התפילין אם - ְְְִִָָָ
ש  הוא הדין ידו, ליׁשגבי קבע מּתר ׁשינת אפּלּו ּבהם שמאחר ן , ֲִִֵֶֶַַָָֹֻ

אין  יפיח, אם גם במקומן, ראשו על מונחות ראש של התפילין שאין

לתפילין.| גנאי משום ּבהם חוששים אֹוכל התפילין אינֹו עם - ֵֵֶָ
ראשו על עראי כשהן אכילת מועטת,אּלא אכילה אם - אבל ֲֲֲִִֶַַָָ

ל  קבע אכולנכנס ש סעּודת הוא הדין על , ּומּניחן חֹולצן ְְְִִֶֶַַַַָָָ
ּכׁשלחנֹו ואחר אחרונים למים ידיו את ׁשּיּטל עד בו אוכל שהוא ְְִֶַַַָָָָֹֻ

לבּוׁש הוא כאשר - והּוא המזון ברכת מזֹונֹו על ויבר עליו ְְְִִֵֵַָָיניחם

ֶָּבהן.

.ÊÈוהצר ּתפּלין לבּוׁש הּכּסא ללכתהיה יּניח ,לבית לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻ
הכסאּתפּליו את לבית כניסתו לפני שחולצן ּבחרים לאחר ְִִַָֹ
ויּכנס כתליםשב  הרּבים לרׁשּות מחששהּסמּוכין יּטלּום , ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ּדרכים  אלאעֹוברי יעׂשה . הכסא?ּכיצד לבית אם אפּלּוהנצרך ְְֲֲִִֵֵֶַַָ
כי הכסא לבית חֹולץ נכנס מים להׁשּתין ּתפּליו אתהצר ְְְְִִִֵַַַָֻ

אּמֹות  אר ּבע הכסא,ּברחּוק מבית אמות ארבע הרחוק במקום - ְְִַַַ
הרצועותוגֹוללן  את גולל ּתֹורה תוךּב- ספר ּכמן משני ּבגּדֹו - ְְְְְִִֵֶָָ

תורה, ספר כגלילת הנראה באופן התפילין, של הבית ְֲָואֹוחזן צידי
התפילין] לּבֹו[-את ּכנגד רצּועה ,ּבימינֹו ּתצא ׁשּלא ויּזהר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

טפח  ידֹו מכיון מּתחת ידו, מתחת טפח באורך רצועה תצא שלא - ִֶַַַָ
קדושה  ברצועה הכסאונכנס .שיש אתועֹוׂשה לבית ,צרכיו שם ְְְְִֶָָָ

ולֹובׁשן ,ּוכׁשּיצא  הּכּסא מּבית אּמֹות ארּבע שם.מרחיק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
.ÁÈ אמּורים ּדברים אדם ּבּמה שיכול הדין נאמר אופן באיזה - ְֲִִֶַָ

בבגדו, מכוסות בידיו כשתפילין להשתין הכסא לבית ְֵּבבית להיכנס
הּקבּוע  הכסאהּכּסא לבית שיוחד במקום ניצֹוצֹות - ׁשאין ִִֵֵֶַַַָ

עליו  לא נֹותזֹות בישיבה, להשתין היא הדרך זה שבמקום שמכיון , ְָָ
המים. מקילוח טיפות רגליו על עראי ל אבל ניתזות הּכּסא ּבית ֲֲִֵֵַַָ

ּגלּולים  ּכׁשהן ּבהן יּכנס בידו.לא כשהתפילין גם ייכנס לא - ְְִִֵֵֶֶָָֹ
שבבית  שמכיון בגדו, תחת התפילין רצועות את לגלול יועיל ולא

ניתזות  המים מקילוח וטיפות בעמידה להשתין היא הדרך עראי הכסא

בידו, כשהתפילין לנגבן יבוא שמא לחשוש יש רגלו, ֶָאּלא על
לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן ּכלין בעבורו.חֹולצן רגלים מי ואין ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּביׁשיבה מהגוף אּלא הּקבּוע הּכּסא ּבבית בבית אפּלּו גם - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
בישיבה, כשמשתין אלא בקילוח כלים רגליים מי אין קבוע הכסא

מפסיק  ואינו רגלו, על רגליים מי טיפות יינתזו שמא חושש אינו שאז

הרגליים  מי שמא חושש הוא מעומד, משתין אם אבל הקילוח. את

הקילוח. את ומפסיק רגליו, על ּתֹוחח ייפלו עפר היה עפר ואם - ְִֵַָָָָ
כלים הרגליים מי הרגליים, מי את שסופג ּבעמידה רך מפני אפּלּו ֲֲִִַָ

ואם  הרגליים. מי שכלים עד הקילוח את מפסיק ואינו ניתזים, שאינם

קׁשה זההיה  להשתין מקֹום יכול ואינו תחוח שאינו עפר - ֶָָָָ
מדרֹון בישיבה, ּבמקֹום תלולה,יעמד ירידה בו שיש במקום - ְְֲִִַֹ

צּנֹורֹות  יּנתזּו ׁשּלא רגלייםּכדי מי טיפות יעמוד עליו - שאם - ְְִִֵֶָָָֹ
לרגליו. יגיעו לא שיינתזו הטיפות מטה כלפי וישתין הגבוה בחלק

.ËÈוהצר ּבתפּליו לבּוׁש לעת ללכתהיה הּכּסא לבית ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻ
היום,ערב  בסוף נׁשאר - זמןולא ללבׁשן די ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשּיצא  שלאאחר הוא הדין הכסא, ּבהם מבית ּגלּולין כשהןיּכנס ְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ואפּלּו כדיּבבגּדֹו, רק נכנס הּכּסא אם ּבבית מים להׁשּתין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַ

לעילהּקבּוע  התבאר זה כשהתפילין (הי"ז)שבאופן להיכנס שמותר ַַָ
את  ללבוש כדי ביום זמן די אין אם מקום מכל בבגדו, גלולות

בכיסו. לגוללן אסור הכסא, מבית שיצא אחר ּכיצד התפילין ֵֶַָאּלא
לחשכה,יעׂשה  סמוך הכסא לבית ללכת נצרך ּומּניחן אם חֹולצן ְֲִֶַַָָ
לתפיליןּבכלין  המיוחד בכלי טפח - ּבֹו היה שיש אם שכלי - ְְִִֶַָָָ

אם  אבל לתפילין. כחציצה לשמש ויכול לתפילין, בטל אינו טפח בו

אליהן  בטל הוא הרי לתפילין המיועד כלי שהוא מכיון טפח, בו אין

התפילין את שיניח אֹו כחציצה, חשוב ּכלין ואינו ׁשאינֹו -ּבכלי ְְִִִֵֶָ
לתפילין מיוחד טפח שאינו ּבֹו ׁשאין ּפי על שאינו אף שמכיון , ִֵֶֶַַַ

מתבטל  אינו טפח בו אין אם אף לתפילין הּכלי .מיוחד את ְְִֵַואֹוחז
שבתוכו התפילין ונכנס עם הצר.ּבידֹו, אם לבית וכן ללכת ְְְְְִִֵַָָֻ

ואֹוחז הכסא ּבכלי מּניחן ונכנס אתּבּלילה, ּבידֹו לבית הּכלי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
הכסא.

.Î הּכּסא לבית ונכנס צרכיוׁשכח את לבּוׁשלעשות והּוא ְְְְִִֵֵַַַָָ
מּניח  עליהן אתּתפּלין, התפילין]ידֹו על ׁשּיגמר [- לצאת עד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
ראׁשֹון  צרכיו,עּמּוד של ראשון חלק הכסאויֹוצא - וחֹולץ מבית ְְִֵֵַ
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טז  התפילין :הלכה את שכשאוחז כתב, ס"א) מד (סי' השו"ע

עראי. שינת אפילו עמהן לישן אסור בידו כרוכות ואינן בידו

יז  חולץתפיליו.:הלכה מים הוצרךלהשתין (אפילו סי'והשו"ע

בראשו. כשהתפילין להשתין מתר עראי הכסא שבבית כתב, ס"א) מג

כלל  מים להשתין ולא להחמיר שיש כתב, (שם) הרב והשו"ע

לצורך .בתפילין  שלא הכסא לבית שהנכנס ס"ה), (שם השו"ע כתב

ולחלוץ. להחמיר טוב הרמ"א ולדעת תפיליו, את לחלוץ צריך אינו

יח  גלולין.:הלכה כשהם בהן יכנס לא עראי הכסא בית אבל
בעפר  מעומד או מיושב משתין שאם ס"א), מג (סי' הרמ"א וכתב

בידו  כשהתפילין להשתין עראי הכסא בבית גם מותר .תחוח,

שיכול  מכיון כלל, תפילין עם להיכנס אין שבבית הכסא בבית

ס"ז). (שם שו"ע המשתמר. במקום להניחן

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - zah h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

התפילין, ּכאת הכסאנכנס ואחר לבית אתועֹוׂשה שוב ּכל שם ְְְִֶַַָָָ
יפסיק .צרכיו  צרכיוׁשאם עשיית ראׁשֹון אמצעּבאת ּבין ,עּמּוד ְְְִִִֵֶַַָָ

ּבקטּנים  ּבין נצרך ּבגדֹולים אם ובין לגדולים נצרך אם בין - ְְִִִִֵַ
חלאים לקטנים, לידי מחלות]יבֹוא ּגדֹולה [- סּכנה ּבהן ׁשּיׁש ְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מחלת  את להביא ועלול לגוף חוזר העמוד באמצע, שמפסיק ידי שעל

מחלת  את להביא עלולים לגוף החוזרים רגליים מי וכן 'הדרוקן',

ה'ירקון'.

.‡Î בתפיליןׁשכח המיטה את לשמש מּטתֹושאסור וׁשּמׁש ְִִֵַָָ
בתפילין,ּבתפּליו  לבוש כשהוא יאחז - לא זה יחזיק]הרי לא -] ְֱֲִִֵֶֶָֹֹ

ידיו  את ׁשּיּטל עד ּבקציצה ולא ּברצּועה כךו ,לא יּטלם אחר ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ
שייטול  קודם בתפילין לגעת שאסור והטעם התפילין. את יחלוץ -

ידיו, עסקנּיֹות את ׁשהּידים במקום מּפני נגעו ושמא פועלות, - ְְִִִֵֶַַַָָ
מטונפות  בידיים ייגע שלא וכדי ידיים, נטילת שמצריך מטונף

ידיו. את ליטול הצריכוהו בתפילין,

.·Î לּמרחץ ל הּנכנס נכנס אם עֹומדין , אדם ׁשּבני שם מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
לבושים לבּוׁשין  כשהם נמצאים אדם בני בו החיצון לחדר - ְִ

ש  הוא הדין ּתפּלין בבגדיהם, להניח ל ו .מּתר נכנס מקֹום אם ְְְִִִַָָָֻ
ׁשם  עֹומדין אדם שב ׁשּבני ּובמקצתן הםמקצתן , הן ערּמים ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָֻ

ולובשים לבּוׁשין  מהרחצה, יוצאים שאליו האמצעי החדר שהוא - ְִ
ש  הוא הדין ערום, נותר מהגוף וחלק התחתון, החלוק את רק ֵאינֹובו

לכּתחּלה  ּתפּלין ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו לבוש חֹולץ היה אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
אסור  בתפילין, לבוש היה לא אם אבל לחולצן, צריך אינו בתפילין

ל  נכנס ואם תפילין. שם להניח ׁשם לו עֹומדין אדם ׁשּבני ְְִֵֶָָָָמקֹום
הוא ערּמין  הדין ומזיעים, מתרחצים בו הפנימי החדר שהוא - ֲִֻ

בהן,ּתפּליו אתחֹולץ ש  לבוש היה צר אם ׁשאינֹוואין  לֹומר י ְְִִֵֵֵֶַָָ
אותן.מניח  ִֵַ

.‚Î הּקברֹות ּבבית אדם יהּל לקבירת לא המיועד במקום - ְְְֵֵַַָָָֹ
ּבראׁשֹומתים מת ,ּותפּלין ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַֹ

אמות ארבע בתוך אֹו קברוהו, לא קבר שעדיין נמצא ׁשל שאינו ֶֶֶ
הקברות לחלץ בבית ארּבע אתצרי ׁשּירחיק עד ּתפּליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

מהקבר.אּמֹות  או ׁשּיכּסה מהמת עד ּתפּלין אדם ילּבׁש ולא ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וילּבׁשאת מּׂשֹוי .ּבגדיו אתערותֹו משא]הּנֹוׂשא ראׁשֹו[- ,על ְְְְִֵֶַַַַָָָֹ
הּמּׂשֹוי  ׁשּיסיר עד ראׁש ׁשל ּתפּלין את חֹולץ לחלוץ צריך - ְִִִֵֶֶַַַָֹ

ו  מראשו, המשא את שיוריד עד ראש, של מטּפחת התפילין ְֲִִַַאפּלּו
לנשיאה קלה ּתפּלין שהיא ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְִִִֵֶַַַָָֹאסּור

אחר, דבר הראש על כשיש לתפילין גנאי שיש צֹונף משום ֲֵָאבל
ּתפּל על מצנפּתֹו ואפילו יו הּוא בראשו מצנפתו את לתת מותר - ְְְִִַַָ

נראה  זה אין הראש, על להיות המצנפת שדרך שמכיון התפילין, על

לתפילין. בזיון בכך ואין כמלבוש, אלא משא כנשיאת

.„Î ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו,ּבית לׁשּמׁש אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּיֹוציאם את עד עד מּטתֹו אֹו תורה הספר את או התפילין את - ִִֵֶַָ
ּבכלי ש  אחר תוךּבשלהםהּכלי אתויּניח שלהם,יּניחם ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ

ּכלין  תורה.ׁשאינֹו לספר או לתפילין המיוחד כלי שאינו אבל - ְֲִֵֶָָ
להם  מזּמן הּׁשני הּכלי היה התפילין אם לשימוש המיוחד כלי - ְְִִִֵֶַַָָָָֻ

לובשם, כשאינו אותם מניח הוא שבו התורה, לספר היּואו ֲִָאפּלּו
ּכלים  חׁשּובין ,עׂשרה הם אחד בתוך ּככלי הניחם אם אפילו - ְֲֲִִִִֵֵֶָָָ

כמונח  זה והרי נוסף, ככלי חשובים אינם להם, המיוחדים כלים עשרה

בלבד. אחד הּניחן בכלי ב ואם תורה הספר  או התפילין את ּכלי - ְְִִִִָ
ּכלי שהונח להם,ּבתֹו מיוחד שאינו ּתחת אחר להּניחן לֹו מּתר ְְְִִַַַָָֻ

לכסת  ּכר ּבין בין מראׁשֹותיו המיטה, בראש אותם לתת מותר - ְְֲֵֶֶַַָ
התחתון, לכר ראשו שתחת העליון ראׁשֹוהכר ּכנגד שלא ׁשּלא - ְֶֶֶֹֹ

הוא שמותר והטעם ראשו. הנחת מקום לׁשמרן מול גנבים ּכדי מפני ְְְֵָָ
ּבּמּטה כש ואפּלּוועכברים, עּמֹו .אׁשּתֹו ְֲִִִִַַָ

.‰Î היא ּגדֹולה קדּׁשה הּתפּלין ׁשּתפּלין ,קדּׁשת זמן ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻ
ראש ּושל אדם ׁשל ראׁשֹו ידתפיל על של זרֹועֹוין הּוא ,על ְֶַַָָֹ

וירא  שמים,ענו וביראת בענוה מתנהג הריהו -נמׁש ואינֹו ְְְִֵֵָָָָ
ּבטלה  ּובׂשיחה שיחה ּבׂשחֹוק או שחוק דברי אחרי נגרר ואינו - ְְְִִֵָָ

רעֹות בטלה, ּבמחׁשבֹות מהרהר מפּנה ,ואינֹו לּבֹואתאּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
לפיכ והּצדק. האמת התפילין לדברי קדושת גודל מחמת - ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָ

הּיֹום  ּכל עליו להיֹותן להׁשּתּדל אדם צרי.ּכ ׁשּמצותן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
מצוות היא  קיים כבר אחד רגע התפילין את עליו הניח שאם שאף - ִ

התפילין  שיהיו המובחר מן מצוה מקום מכל תפילין, הנחת של עשה
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כב  האמצעי,:הלכה שבחדר כתב, ס"ג) מה (סי' הרב בשו"ע

להניח  אסור במקצתם, ערומים אדם בני שם עומדים כלל שבדרך

צריך  הפנימי בחדר וכן אדם. בני כלל שם אין אם גם תפילין

שם  שיש מכיון אדם, בני שם אין אם גם התפילין את לחלוץ

הסוברים  שיש הביא, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה זוהמא. הרבה

תפילין  להניח מותר אדם, שם אין אם האמצעי כתב .שבחדר

כשאין  תפילין להניח מותר הטבילה שבבית (שם), הרב בשו"ע

זוהמא. של מקום זה אין כי במקצתם, ערומים אדם בני שם

כג  בראשו.:הלכה ותפילין הקברות בבית אדם יהלך לא
להיכנס  מתר מכוסות התפילין שאם ס"א) מה (סי' השו"ע והוסיף

הרצועות  שגם (שם), הרב השו"ע וכתב הקברות. לבית עמן

מכוסות. להיות תפיליו.צריכות על מצנפתו הוא צונף אבל
יותר  הוא המצנפת כובד שאם ס"א), מא (סי' הרמ"א וכתב

את  להסיר צריך במקומן, נדחקות והתפילין קבין, מארבעה

ולדעת .המצנפת  ק"ג, 6.504 הוא הרמב"ם לדעת קבין ד' [משא

לא)]. אות ג (סי' תורה שיעורי ק"ג. 6.376 הגאונים

כד  שיוציאם:הלכה בכלי.עד יניחם ברורה או המשנה וכתב

בכיסוי  כשמכסהו הדין שהוא סק"ז), מ כלי .(סי' הניחן ואם
לכסת. כר בין מראשותיו תחת להניחן לו מותר כלי בתוך
מניחו  אם כן ועל לכלי, חשוב שהכר כתב, ס"ו) (שם הרב ובשו"ע

יהיה  והכר אחד כלי בתוך התפילין את שיניח די לכסת כר בין

ככלי  ואפילו .חשוב וכו' מראשותיו תחת להניחן לו מותר
במטה. עמו אשתו אשתו אין שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב

כיסוי  צריך שאין סק"י), (שם ברורה המשנה והוסיף מותר. עמו,

לצדדים  יתגלגלו שלא שמור במקום להניחן וצריך .כלל,

לשמש  רוצה ואינו עמו אשתו שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב
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היום. כל ׁשּכל עליו הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
חייו]ימיו  כל ּתֹורה [- ּבלא אּמֹות ארּבע ׁשהל ראּוהּו לא ְְֶַַַַָָָָָֹֹ

ּתפּלין  ּבלא אֹו ציצית ּבלא ציצית אֹו תורה, עמו היו תמיד אלא ְְְִִִִֹֹ
ותפילין.

.ÂÎ הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ללבוש אף מצוה שיש - ְְְִִֶַַַָָָָָ
לעיל [כמבואר היום בכל התפילין מקום(הכ"ה)את מכל ְִַּבׁשעת ],

להניחןּתפּלה  להקפיד הּכל יש מן היום.יֹותר משאר יותר - ְִִֵַָֹ
ּבלא  ׁשמע קרּית הּקֹורא ּכל חכמים על ּתפּלין שישאמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

זה הרי ּבעצמֹוגופו ׁשקר עדּות מעיד ברוך ּכאּלּו הקדוש כלפי - ְְְִִֵֵֶֶַ

כמו  תפילין, להניח החיוב את שמע בקריאת קורא הוא שהרי הוא,

עיניך' בין לטוטפות והיו ידך על לאות 'וקשרתם שם (דברים שכתוב

ח) מניחן.ו, אינו והוא עֹובר מיוכל , ּתפּלין מניח ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֶַָ
הּפרׁשּיֹות מצוותּבׁשמֹונה  ּבארּבע ׁשהרי התפילין עׂשה. של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

הואצּוה  ברוך ׁשל הקדוש ּתפּלין ועל ראׁש ׁשל ּתפּלין על ְְְִִִִִֶֶַַָֹ
עשה יד  ממצוות אחת כל על עובר הוא הרי תפילין מניח וכשאינו , ָ

ּב.אלה  הרגיל ׁשּנאמר הנחתוכל ימים מארי (ישעי'ה ּתפּלין ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָ
טז) יחיּולח, עליהם מונח ה' ה' שם שאם זה, מפסוק ודורשים - ְֲִֵֶ

ימים. לאריכות יזכו 'יחיו' אז התפילין, ידי על עליהם
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ּדבר ‡ לעֹולם . עֹומדת מצוה ׁשהיא ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּברּור ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

ולא  ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ע ֹולמים, ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹּולעֹולמי
אתכם ּתֹוספת, מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּמּנּו"; תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹ
לנּו "והּנגלת ּכל ונאמר: את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מצּוין  ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא הּזאת". הּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּדברי
עֹולם  "חּקת אֹומר: הּוא וכ עֹולם; עד לעׂשֹותן ְֲֵַַַָָָָָֻאנּו
ׁשאין  למדּת, הא היא". בּׁשמים "לא ונאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלדרתיכם",
ּבין  איׁש, יעמד אם ,לפיכ מעּתה. ּדבר לחּדׁש רּׁשאי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹנביא
ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ויעׂשה האּמֹות, מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּיׂשראל
ּבמצוה  לפרׁש אֹו מצוה, לגרע אֹו מצוה, להֹוסיף ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹׁשלחֹו
ׁשאֹותן  ׁשאמר אֹו ממׁשה, ׁשמענּו ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצוֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן
ּדֹורֹות  ּולדֹורי לעֹולם אינן יׂשראל ּבהן ׁשּנצטּוּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמצוֹות
ּבא  ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי - היּו זמן לפי מצוֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהזיד  על ּבחנק, ּומיתתֹו מׁשה; ׁשל נבּואתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלהכחיׁש
צּוה  ׁשמֹו ּברּו ׁשהּוא צּוהּו, לא אׁשר ה' ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹלדּבר
ו"לא  עֹולם", עד ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמׁשה

ויכּזב". אל, ִִֵֵַאיׁש,
מּקרב אם .· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי אחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמר  ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,
ּתֹורת "זכרּו ׁשּבהם: צּונּוהאחרֹון אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַָָָ'עׂשּו
חּיב  - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ּתבנּוה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ'אל
יׁשמע  לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל
עצמֹווכן ‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּובׁשלׁשּתן [מעלים] ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְִִִִֵַַָָָָָָנבּואתֹו
הּנביא  לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש "אנכי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹנאמר:
מצוֹות  מּכל אחת על לעבר נביא, ׁשהּוא לנּו ְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּנֹודע
ּבין  קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על אֹו ּבּתֹורה ְְֲִֵֵֵַַַַָָהאמּורֹות

לֹו. לׁשמע מצוה - ׁשעה לפי מחכמים חמּורֹות, למדנּו וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי איש]הראׁשֹונים, מפי יאמר [איש אם ּבּכל, : ְִִִִִַַַָָֹֹ

- הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי על 'עבר נביא: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹל
ׁשעה  לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. מעבֹודה חּוץ לֹו; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשמע
ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ּבהר אלּיהּו ּכגֹון -ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

נבחרה בה]וירּוׁשלים רק חּיב [להקריב ּבחּוץ והּמקריב , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה נביא, ׁשהּוא ּומּפני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכרת.
היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ׁשאלּו ואּלּו ּתׁשמעּון". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ"אליו

מה מקֹום"'?נעקר ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
חּיב  לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא נאמר 'לא אֹומר: היה -ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבדבר  ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל מׁשה; ׁשּצּוה ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכרת,
צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. נביאי להכחיׁש ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹה',
ואם  להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, לפי לעבר הּנביאים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּכל
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כיסוי  צריך ואין עמו אינה שאשתו כמו חשוב זה הרי עמה,

דעת  הביא יב) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם לתפילין.

שמא  עמה, לשמש רוצה כשאינו אף עמו כשאשתו האוסרים

וישמש. ישכח

כו  מעיד :הלכה כאילו תפילין בלא שמע קרית הקורא כל
בעצמו. שקר שמי עדות יד), ס"ק כה (סי ברורה המשנה והוסיף

תפילין, להניח יכול אינו שהיא סיבה שמחמת או תפילין, לו שאין

זה. מחמת בזמנה שמע קריאת לאחר לו שאין ודאי
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ׁשהּתֹורה  ּבחנק, מיתתן - לעֹולם נעקר ׁשהּדבר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו
עֹולם". עד ּולבנינּו "לנּו ְְֵַָָָָָאמרה:

הּׁשמּועה וכן „. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ

ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה  להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא  ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודה ּבּמה ‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה  לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשה זרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה  ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
סרה  ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
. והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל
על  סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל תׁשמע לא .ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי אלהיכם", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹה'
ּבלאט  - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי נדע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ

ויחנק. עׂשה; ְְִֵֵָָָוכּׁשּוף

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום

י  ¤¤ּפרק
צריּכל ‡. אינֹו ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד נביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות אלּיהּולעׂשֹות מאֹותֹות אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
האֹות ואליׁשע, אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ׁשּיאמר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלֹו,
הּדבר  את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבריו,
ּבמלאכּות  לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוגֹו'".

את [בשליחות] לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹֹֹה',
הּים, את לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - הּתֹורה ּבמצוֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָה'
אּלא  ,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, וכּיֹוצא מת החיה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָאֹו
העתידין  ּדברים לנּו אמר אּתה, נביא 'אם לֹו: ְְֱֲִִִִִִַָָָָָֹאֹומרין
ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ואנּו אֹומר, והּוא ְְְְְְֲִִִֵַָָָָלהיֹות';
ׁשהּוא  ּבידּוע - קטן אחד ּדבר נפל ואפּלּו יבֹואּו, לא ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹאם

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ּדבריו ּבאּו ואם ׁשקר. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻנביא
הרּבה ּובֹודקין ·. ּפעמים ּכּלן אֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע  ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא  ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
להיֹות,והלא ‚. עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹ

והּקֹוסמין  ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין הפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומה
אין  ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשמ מתקּימין  הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם  יתקּים ׁשּלא ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים

"הּנביא  אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ"ּכי
ּדברי  ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, אּתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאׁשר
ׁשּדברי  ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן מה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻאמת;

ּכתבן והחלֹומֹות ּבר [קש]הּקֹוסמים מעט ּבֹו ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
נקיה] הּזה [תבואה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ּודבר ,ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּמֹודיעין  הּדברים ׁשאֹותן ואמר, הבטיח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
לכם  יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין לאּמֹות והּקֹוסמים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֻהמעֹוננים
ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן צריכין אּתם ואין האמת, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדברי
קֹוסם  ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מּקרּב נביא וגֹו' . . האּלה הּגֹוים ּכי וגֹו' . . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָקסמים
אּלא  לנּו, עֹומד הּנביא ׁשאין למדּת, הא ."ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאחי

ּבעֹולם, להיֹות העתידים ּדברים ורעב להֹודיענּו מּׂשבע ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָֹ
לֹו, מֹודיע יחיד צרכי ואפּלּו ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמלחמה
מקֹומּה. להֹודיעֹו לּנביא והל אבדה לֹו ׁשאבדה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאּול
ׁשּיעׂשה  לא - הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוכּיֹוצא

יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ְְִִִֶֶַַָָּדת
'ּפלֹוני ּדברי „. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

וכּיֹוצא  'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',
ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו הכחׁשה ּבדברים ּבזה אין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

'הּנה אֹומרים: ואין ׁשהּקדֹוׁשלנבּואתֹו, ּבא'; ולא ּדּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ואפׁשר  הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּברּו
להם  ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח ּתׁשּובה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

ארכה] להם ואמר [נתן טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּכחזקּיה.
ׁשהּוא  ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,וכ ּכ ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ּתנאי  על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ׁשּכל ׁשקר; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנביא
יּבחן  ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, הא חֹוזר. אינֹו -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ׁשּירמיהּו הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנביא.
לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה מתנּבא ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ׁשאני  ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו לא אם 'חנניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹירמיה:
נביא  ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו לא אם אבל ׁשקר; ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹנביא
הּנביא  וגֹו' הּזה הּדבר את נא ׁשמע א" ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשקר',
אׁשר  הּנביא יּודע הּנביא ּדבר ּבבא לׁשלח, יּנבא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאׁשר

ּבאמת". ה' ְֱֶֶָׁשלחֹו
זה נביא ‰. הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

חקירה  צרי הּׁשני זה ואין נביא, מׁשה ּבחזקת ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשה  קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ליהֹוׁשע, העיד ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻרּבנּו
ּדבריו  והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא לּדֹורֹות. וכן ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָאֹות.
ּבדרכי  הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ּפעם, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּפעם
ׁשּמא  ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו לחׁשב אסּור - ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּנבּואה
הֹולכים  נהיה ולא מּדי, יֹותר לנּסֹותֹו ואסּור אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינּה
ּכאׁשר  אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּומנּסים
אּלא  אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ׁשאמרּו: ּבּמּסה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנּסיתם
ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ׁשּזה ׁשּנֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר
ּכי  "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, יחׁשבּו ולא יהרהרּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ּבתֹוכם". היה ְִָָָָנביא
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היום. כל ׁשּכל עליו הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
חייו]ימיו  כל ּתֹורה [- ּבלא אּמֹות ארּבע ׁשהל ראּוהּו לא ְְֶַַַַָָָָָֹֹ

ּתפּלין  ּבלא אֹו ציצית ּבלא ציצית אֹו תורה, עמו היו תמיד אלא ְְְִִִִֹֹ
ותפילין.

.ÂÎ הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ללבוש אף מצוה שיש - ְְְִִֶַַַָָָָָ
לעיל [כמבואר היום בכל התפילין מקום(הכ"ה)את מכל ְִַּבׁשעת ],

להניחןּתפּלה  להקפיד הּכל יש מן היום.יֹותר משאר יותר - ְִִֵַָֹ
ּבלא  ׁשמע קרּית הּקֹורא ּכל חכמים על ּתפּלין שישאמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

זה הרי ּבעצמֹוגופו ׁשקר עדּות מעיד ברוך ּכאּלּו הקדוש כלפי - ְְְִִֵֵֶֶַ

כמו  תפילין, להניח החיוב את שמע בקריאת קורא הוא שהרי הוא,

עיניך' בין לטוטפות והיו ידך על לאות 'וקשרתם שם (דברים שכתוב

ח) מניחן.ו, אינו והוא עֹובר מיוכל , ּתפּלין מניח ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֶַָ
הּפרׁשּיֹות מצוותּבׁשמֹונה  ּבארּבע ׁשהרי התפילין עׂשה. של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

הואצּוה  ברוך ׁשל הקדוש ּתפּלין ועל ראׁש ׁשל ּתפּלין על ְְְִִִִִֶֶַַָֹ
עשה יד  ממצוות אחת כל על עובר הוא הרי תפילין מניח וכשאינו , ָ

ּב.אלה  הרגיל ׁשּנאמר הנחתוכל ימים מארי (ישעי'ה ּתפּלין ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָ
טז) יחיּולח, עליהם מונח ה' ה' שם שאם זה, מפסוק ודורשים - ְֲִֵֶ

ימים. לאריכות יזכו 'יחיו' אז התפילין, ידי על עליהם
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ט  ¤¤ּפרק
ּדבר ‡ לעֹולם . עֹומדת מצוה ׁשהיא ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּברּור ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

ולא  ּגרעֹון ולא ׁשּנּוי, לא לּה אין ע ֹולמים, ְְְְִִֵֵֵָָָֹֹֹּולעֹולמי
אתכם ּתֹוספת, מצּוה אנכי אׁשר הּדבר ּכל "את ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּמּנּו"; תגרע ולא עליו, תסף לא לעׂשֹות; תׁשמרּו אתֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹ
לנּו "והּנגלת ּכל ונאמר: את לעׂשֹות עֹולם, עד ּולבנינּו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מצּוין  ּתֹורה, ּדברי ׁשּכל למדּת, הא הּזאת". הּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּדברי
עֹולם  "חּקת אֹומר: הּוא וכ עֹולם; עד לעׂשֹותן ְֲֵַַַָָָָָֻאנּו
ׁשאין  למדּת, הא היא". בּׁשמים "לא ונאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלדרתיכם",
ּבין  איׁש, יעמד אם ,לפיכ מעּתה. ּדבר לחּדׁש רּׁשאי ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹנביא
ׁשה' ויאמר ּומֹופת, אֹות ויעׂשה האּמֹות, מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּיׂשראל
ּבמצוה  לפרׁש אֹו מצוה, לגרע אֹו מצוה, להֹוסיף ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹׁשלחֹו
ׁשאֹותן  ׁשאמר אֹו ממׁשה, ׁשמענּו ׁשּלא ּפרּוׁש הּמצוֹות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן
ּדֹורֹות  ּולדֹורי לעֹולם אינן יׂשראל ּבהן ׁשּנצטּוּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמצוֹות
ּבא  ׁשהרי ׁשקר, נביא זה הרי - היּו זמן לפי מצוֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהזיד  על ּבחנק, ּומיתתֹו מׁשה; ׁשל נבּואתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלהכחיׁש
צּוה  ׁשמֹו ּברּו ׁשהּוא צּוהּו, לא אׁשר ה' ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹלדּבר
ו"לא  עֹולם", עד ּולבנינּו "לנּו הּזאת ׁשהּמצוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹלמׁשה

ויכּזב". אל, ִִֵֵַאיׁש,
מּקרב אם .· להם אקים "נביא ּבּתֹורה: נאמר לּמה ּכן, ֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּדברי אחיהם" על לצּוֹות אּלא ּבא, הּוא ּדת לעׂשֹות לא ? ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמר  ּכמֹו עליה, יעברּו ׁשּלא העם ּולהזהיר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה,
ּתֹורת "זכרּו ׁשּבהם: צּונּוהאחרֹון אם וכן עבּדי". מׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּתלכּו', 'אל אֹו ּפלֹוני', למקֹום 'לכּו ּכגֹון: הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵֵַָָּבדברי
אֹו זֹו', חֹומה 'ּבנּו ּתעׂשּו', 'אל אֹו הּיֹום', מלחמה ְְֲֲִַַַָָָ'עׂשּו
חּיב  - ּדבריו על והעֹובר לֹו; לׁשמע מצוה - ּתבנּוה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ'אל
יׁשמע  לא אׁשר האיׁש "והיה, ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמיתה

מעּמֹו". אדרׁש אנכי - ּבׁשמי ידּבר אׁשר ּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאל
עצמֹווכן ‚. ּדברי על ׁשעבר נבואתו]נביא והּכֹובׁש[דברי , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּובׁשלׁשּתן [מעלים] ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - ְְְִִִִֵַַָָָָָָנבּואתֹו
הּנביא  לנּו יאמר אם וכן מעּמֹו". אדרׁש "אנכי ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹנאמר:
מצוֹות  מּכל אחת על לעבר נביא, ׁשהּוא לנּו ְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּנֹודע
ּבין  קּלֹות ּבין הרּבה, מצוֹות על אֹו ּבּתֹורה ְְֲִֵֵֵַַַַָָהאמּורֹות

לֹו. לׁשמע מצוה - ׁשעה לפי מחכמים חמּורֹות, למדנּו וכן ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ
הּׁשמּועה מּפי איש]הראׁשֹונים, מפי יאמר [איש אם ּבּכל, : ְִִִִִַַַָָֹֹ

- הּכרמל ּבהר ּכאלּיהּו ּתֹורה', ּדברי על 'עבר נביא: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹל
ׁשעה  לפי הּדבר ׁשּיהיה והּוא, זרה. מעבֹודה חּוץ לֹו; ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשמע
ּבחּוץ, עֹולה ׁשהקריב הּכרמל, ּבהר אלּיהּו ּכגֹון -ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

נבחרה בה]וירּוׁשלים רק חּיב [להקריב ּבחּוץ והּמקריב , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
נאמר: ּבזה וגם לֹו; לׁשמע מצוה נביא, ׁשהּוא ּומּפני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכרת.
היא' לֹו: ואמרּו אלּיהּו את ׁשאלּו ואּלּו ּתׁשמעּון". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ"אליו

מה מקֹום"'?נעקר ּבכל עלתי ּתעלה "ּפן ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
חּיב  לעֹולם ּבחּוץ הּמקריב אּלא נאמר 'לא אֹומר: היה -ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבדבר  ּבחּוץ הּיֹום אקריב אני אבל מׁשה; ׁשּצּוה ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכרת,
צּוּו אם הּזאת, הּדר ועל הּבעל'. נביאי להכחיׁש ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹה',
ואם  להן; לׁשמע מצוה ׁשעה, לפי לעבר הּנביאים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּכל
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כיסוי  צריך ואין עמו אינה שאשתו כמו חשוב זה הרי עמה,

דעת  הביא יב) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם לתפילין.

שמא  עמה, לשמש רוצה כשאינו אף עמו כשאשתו האוסרים

וישמש. ישכח

כו  מעיד :הלכה כאילו תפילין בלא שמע קרית הקורא כל
בעצמו. שקר שמי עדות יד), ס"ק כה (סי ברורה המשנה והוסיף

תפילין, להניח יכול אינו שהיא סיבה שמחמת או תפילין, לו שאין

זה. מחמת בזמנה שמע קריאת לאחר לו שאין ודאי

dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - zah c"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהּתֹורה  ּבחנק, מיתתן - לעֹולם נעקר ׁשהּדבר ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו
עֹולם". עד ּולבנינּו "לנּו ְְֵַָָָָָאמרה:

הּׁשמּועה וכן „. מּפי ׁשּלמדנּו מּדברים ּדבר עקר אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ממרע"ה] לֹו[מסורת צּוה ׁשה' ּתֹורה מּדיני ּבדין ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֵֶֶַָָָ

ׁשקר, נביא זה הרי - ּפלֹוני ּכדברי והלכה הּוא ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּדין
ּתֹורה  להכחיׁש ּבא ׁשהרי אֹות; ׁשעׂשה ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָויחנק

היא  ּבּׁשמים "לא לֹוׁשאמרה: ׁשֹומעין ׁשעה, לפי אבל ." ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ
ַֹּבּכל.

ּבעבֹודה ּבּמה ‰. אבל מצוֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָ
ׁשעה  לפי ואפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין - עׂשה זרה ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

עבֹודה  ׁשּתעבד צּוהּו ׁשה' ואמר ּגדֹולים, ּומֹופתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותֹות
סרה  ּדּבר זה הרי - ּבלבד זֹו ּבׁשעה אֹו ּבלבד, הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָזרה
. והּמֹופת האֹות "ּובא ואמר: הּכתּוב צּוה זה ועל ה'; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל
על  סרה ּדּבר ּכי . . ההּוא הּנביא ּדברי אל תׁשמע לא .ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
מׁשה. ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ּבא ׁשהרי אלהיכם", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹה'
ּבלאט  - ׁשעׂשה וכל ׁשקר, נביא ׁשהּוא ּבוּדאי נדע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּולפיכ

ויחנק. עׂשה; ְְִֵֵָָָוכּׁשּוף

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום

י  ¤¤ּפרק
צריּכל ‡. אינֹו ׁשלחֹו, ׁשה' ויאמר לנּו ׁשּיעמד נביא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

רּבנּו מׁשה מאֹותֹות ּכאחד אֹות אלּיהּולעׂשֹות מאֹותֹות אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
האֹות ואליׁשע, אּלא עֹולם; ׁשל מנהגֹו ׁשּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ויאמנּו ּבעֹולם, להיֹות העתידין ּדברים ׁשּיאמר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלֹו,
הּדבר  את נדע איכה :ּבלבב תאמר "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדבריו,
ּבמלאכּות  לנבּואה הראּוי אדם ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָוגֹו'".

את [בשליחות] לעבד אּלא לגרע, ולא להֹוסיף יבֹוא ולא ְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹֹֹה',
הּים, את לנּו 'קרע לֹו: אֹומרין אין - הּתֹורה ּבמצוֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָה'
אּלא  ,'ּב נאמין ּכ ואחר ּבאּלּו, וכּיֹוצא מת החיה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָאֹו
העתידין  ּדברים לנּו אמר אּתה, נביא 'אם לֹו: ְְֱֲִִִִִִַָָָָָֹאֹומרין
ּדבריו: היבֹואּו לראֹות מחּכים ואנּו אֹומר, והּוא ְְְְְְֲִִִֵַָָָָלהיֹות';
ׁשהּוא  ּבידּוע - קטן אחד ּדבר נפל ואפּלּו יבֹואּו, לא ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹאם

נאמן. ּבעינינּו יהיה - ּכּלן ּדבריו ּבאּו ואם ׁשקר. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻנביא
הרּבה ּובֹודקין ·. ּפעמים ּכּלן אֹותֹו ּדבריו נמצאּו אם . ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

"וּידע  ּבׁשמּואל: ׁשּנאמר ּכמֹו אמת, נביא זה הרי ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָנאמנין,
לנביא  ׁשמּואל נאמן ּכי ׁשבע, ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

ַלה'".
להיֹות,והלא ‚. עתיד מה אֹומרין והּקֹוסמין המעֹוננין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָֹ

והּקֹוסמין  ׁשהמעֹוננין אּלא ּובינם? הּנביא ּבין הפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומה
אין  ּומקצתן מתקּימין ּדבריהם מקצת ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ׁשמ מתקּימין  הברי ויֹוׁשיע נא "יעמדּו ׁשּנאמר: ּכענין ים,, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
- "עלי יבאּו מאׁשר לחדׁשים, מֹודיעים ּבּכֹוכבים, ֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהחזים
מּדבריהם  יתקּים ׁשּלא ואפׁשר אׁשר. ּכל ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ"מאׁשר",
ּבּדים, אתֹות "מפר ׁשּנאמר: ּכענין ּבּכל, יטעּו אּלא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום,
ׁשּנאמר: קּימין, ּדבריו ּכל - הּנביא אבל יהֹולל". ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוקסמים

"הּנביא  אֹומר: הּוא וכן ארצה". ה' מּדבר יּפל לא ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ"ּכי
ּדברי  ידּבר אּתֹו, ּדברי ואׁשר חלֹום, יסּפר חלֹום, אּתֹו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאׁשר
ׁשּדברי  ּכלֹומר, - ה'" נאם הּבר, את ּלּתבן מה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻאמת;

ּכתבן והחלֹומֹות ּבר [קש]הּקֹוסמים מעט ּבֹו ׁשּנתערב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
נקיה] הּזה [תבואה ּובּדבר ּכלל. ּתבן ּבֹו ׁשאין ּכּבר ה' ּודבר ,ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּמֹודיעין  הּדברים ׁשאֹותן ואמר, הבטיח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
לכם  יֹודיע הּנביא - ּומכּזבין לאּמֹות והּקֹוסמים ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֻהמעֹוננים
ּבֹו, וכּיֹוצא וקֹוסם למעֹונן צריכין אּתם ואין האמת, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדברי
קֹוסם  ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
מּקרּב נביא וגֹו' . . האּלה הּגֹוים ּכי וגֹו' . . ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָקסמים
אּלא  לנּו, עֹומד הּנביא ׁשאין למדּת, הא ."ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמאחי

ּבעֹולם, להיֹות העתידים ּדברים ורעב להֹודיענּו מּׂשבע ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָֹ
לֹו, מֹודיע יחיד צרכי ואפּלּו ּבהן; וכּיֹוצא וׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמלחמה
מקֹומּה. להֹודיעֹו לּנביא והל אבדה לֹו ׁשאבדה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשאּול
ׁשּיעׂשה  לא - הּנביא ׁשּיאמר הּוא הּדברים, ּבאּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוכּיֹוצא

יגרע. אֹו מצוה יֹוסיף אֹו אחרת, ְְִִִֶֶַַָָּדת
'ּפלֹוני ּדברי „. ׁשּיאמר: ּכגֹון אֹומר, ׁשהּנביא הּפרענּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

וכּיֹוצא  'מלחמה' אֹו רעב' ׁשנת ּפלֹונית 'ׁשנה אֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָָימּות',
ּדבריו, עמדּו לא אם - אּלּו הכחׁשה ּבדברים ּבזה אין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

'הּנה אֹומרים: ואין ׁשהּקדֹוׁשלנבּואתֹו, ּבא'; ולא ּדּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ואפׁשר  הרעה", על ונחם חסד, ורב אּפים אר" הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּברּו
להם  ׁשּתלה אֹו נינוה, ּכאנׁשי להם ונסלח ּתׁשּובה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

ארכה] להם ואמר [נתן טֹובה על הבטיח אם אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּכחזקּיה.
ׁשהּוא  ּבידּוע - ׁשאמר הּטֹובה ּבאה ולא ,וכ ּכ ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ּתנאי  על אפּלּו האל, ׁשּיגזר טֹובה ּדבר ׁשּכל ׁשקר; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנביא
יּבחן  ּבלבד הּטֹובה ׁשּבדברי למדּת, הא חֹוזר. אינֹו -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
עּזּור, ּבן לחנניה ּבתׁשּובתֹו אֹומר ׁשּירמיהּו הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנביא.
לֹו אמר לטֹובה. וחנניה לרעה מתנּבא ירמיה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ׁשאני  ראיה ּבזה אין ּדברי, יעמדּו לא אם 'חנניה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹירמיה:
נביא  ׁשאּתה יּודע ,ּדברי יעמדּו לא אם אבל ׁשקר; ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹנביא
הּנביא  וגֹו' הּזה הּדבר את נא ׁשמע א" ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשקר',
אׁשר  הּנביא יּודע הּנביא ּדבר ּבבא לׁשלח, יּנבא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאׁשר

ּבאמת". ה' ְֱֶֶָׁשלחֹו
זה נביא ‰. הרי - נביא ׁשהּוא אחר נביא לֹו ׁשהעיד ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

חקירה  צרי הּׁשני זה ואין נביא, מׁשה ּבחזקת ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשה  קדם יׂשראל ּכל ּבֹו והאמינּו ליהֹוׁשע, העיד ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻרּבנּו
ּדבריו  והאמּנּו נבּואתֹו ׁשּנֹודעה נביא לּדֹורֹות. וכן ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָאֹות.
ּבדרכי  הֹול והיה נביא, לֹו ׁשהעיד אֹו ּפעם, אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּפעם
ׁשּמא  ּבנבּואתֹו, ּולהרהר אחריו לחׁשב אסּור - ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּנבּואה
הֹולכים  נהיה ולא מּדי, יֹותר לנּסֹותֹו ואסּור אמת. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹאינּה
ּכאׁשר  אלהיכם, ה' את תנּסּו "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּומנּסים
אּלא  אין". אם ּבקרּבנּו, ה' "היׁש ׁשאמרּו: ּבּמּסה", ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנּסיתם
ּבקרּבם, ה' ּכי וידעּו יאמינּו - נביא ׁשּזה ׁשּנֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר
ּכי  "וידעּו, ׁשּנאמר: ּכענין אחריו, יחׁשבּו ולא יהרהרּו ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹולא

ּבתֹוכם". היה ְִָָָָנביא
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
את לאהב (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ(ב)
ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹהּגרים;
להל ׁשּלא (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻלהלּבין
מצוֹות ּובאּור לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) ְְְִִִִֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ¤¤ּפרק
נפש]ּדעֹות ‡. ותכונות ואחד [מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אדם  יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת  ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּמה  מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
ׁשפל  ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשנים.
נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹרּוח
יתאּוה  לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ּבתאותּה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל
נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים לדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ּכענין  העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ׁשּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,

ּכסף" יׂשּבע לא ּכסף "אהב ׁשּדּיֹוׁשּנאמר: מקּצר, ויׁש ; ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּכל  להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ׁשּלא מּועט ּדבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפּלּו

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו מסּגף ׁשהּוא ויׁש [מקמץ צרּכֹו. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ויׁשלעצמו] ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ּפרּוטה אֹוכל ואינֹו ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

- אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ּבידֹו, ממֹונֹו ּכל מאּבד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא

מהֹולל ּכגֹון הּדעֹות, ּכל וכילי [עצוב]ואֹונן[מתהולל]ׁשאר , ְְְְְִֵֵֵַַָָ
לבב [פזרן]וׁשֹוע[קמצן] ור אּמיץ ולב ורחמן, ואכזרי , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּבהן.[פחדן] ּכּיֹוצא ְֵֶַָֹוכל

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות מהן ּדעֹות יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ

מהן  ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעֹות

מכּון זה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו אליהם]ּדעֹות ועתיד [מותאם ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
ׁשאינן  מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה אֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלקּבל
ׁשּנפנה  אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי מעצמֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהן
עד  ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו טֹובה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּדעה

ְְִֶָׁשּנקּבעה.

אינן ׁשני .‚ ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ללּמדן  ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין טֹובה; ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּדר
מּוכן  אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא ואם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעצמֹו.

-[מותאם] ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו מהן, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחת
ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל למּוטב עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיחזיר

ְַָָהיׁשרה.

.„ודעה,הּדר ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

רחֹוקה  ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש הּדעֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּכל
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק הּקצוֹות .מּׁשני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים צּוּו מעריך ּולפיכ] ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
ּבּדרושוקל] אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעֹותיו

נֹוח  חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס  לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ּכמת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ּגדֹול ּדבר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשהּגּוף  לדברים אּלא יתאּוה לא וכן אחרת. ּפעם ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
"צּדיק  ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות אפׁשר ואי להן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי
להּׂשיג  אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן נפׁשֹו". לׂשבע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט  "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי לֹו ׁשּצרי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר

ּב ידֹו יקּבץ ולא אּלא לּצּדיק". ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ידֹו מּסת ּכפי צדקה יכולתו]נֹותן למי [- ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

אּלא  ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, מהֹולל יהיה ולא .ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּצרי
ּבסבר ּבנחת, ימיו ּכל ּדעֹותיו.ׂשמח ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּדעֹות  ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל החכמים. ּדר היא זֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻודר
חכם. נקרא ממּצעֹות, ְְִִֵָָָָֻּבינֹונּיֹות

מּדעה ּומי ‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
חסיד  נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מי ּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

רּוח  ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק  ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת  היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים  וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ׁשּתי  ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהיּו
ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקצוֹות:
לפנים  הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדעה
הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין הּדין. ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּׁשּורת
"והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים הּדרכים ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהם

ְִָָּבדרכיו".
.Âאף לּמדּוּכ חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַָָָ

רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָאּתה
זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא הּוא ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב  אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל הּנביאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקראּו
- ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', 'צּדיק ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחסד',
אדם  וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ׁשאּלּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהֹודיע

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ּבהן עצמֹו ְְְְְִִִֶַַַָֹלהנהיג
.Ê ּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות  ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
קּלים  מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצעּיֹות,
ּולפי  ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעליו
הּבינֹונית  הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא האּלּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּׁשמֹות
והיא  ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ללכת חּיבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו

לבניו  אבינּו אברהם למען ׁשּלּמדּה ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה טֹובה מביא זֹו, ּבדר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוההֹול

עליו". ּדּבר אׁשר את אברהם על ה' הביא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ"למען
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ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
מר חֹולי ‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מן הּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ

ראּויין  ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם  ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה  והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
ּבאנׁשים  אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעליהם
חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים "הֹוי ְְִִֶַַַָָָָָֹהּללּו:
למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,לחׁש ואֹור ְְְְְִֶַָָָָֹלאֹור
ּבדרכי  ללכת - יׁשר ארחֹות "העזבים נאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹועליהם
אצל  ילכּו הּנפׁשֹות? חֹולי ּתּקנת היא ּומה ."ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחׁש
ּבּדעֹות  חלים וירּפאּו הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחכמים,
והּמּכירים  הּטֹובה. לּדר ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמלּמדים
לרּפא  החכמים אצל הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּדעֹות

ּבזּו". אוילים "ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - ְֱֲִִֵֶַָָָָֹֹאֹותם
אֹומרים וכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
היה  ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבדר

הרּבה  ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - לב הּכל,ּגבּה מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ
וכּיֹוצא  לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמצעית,

ועל ימיו. ּכל ּבּה יל ּכל האמצעית, ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לּקצה  עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק היה אם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּדעֹות:
והיא  הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ּבֹו וינהג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהּׁשני,

ודעה. ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית ְְִִֵֵֵֶָָָָמּדה
אּלא ויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח  ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

"ענו  רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה
'מאד  חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. "ענו" נאמר ולא ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹמאד",
ּכפר  - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד  ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות [יהא ְְְְִֵַַָָ
היא רעה ּדעה הּכעס, וכן מקצתּה. ואפּלּו עד הרּוח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמאד;
לכעס  ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ׁשּלא עצמ ֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוילּמד
על  אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה להטיל רצה ואם ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו.
ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ּפרנס, היה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּצּבּור
ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ּבפניהם עצמֹו יראה - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמּוטב
מדּמה  ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, לבין ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻותהיה
חכמים  אמרּו ּכֹועס. אינֹו והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָאיׁש
ואמרּו, זרה'. עבֹודה עֹובד ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהראׁשֹונים:

ואם  מּמּנּו, מסּתּלקת חכמתֹו הּוא, חכם אם - הּכֹועס ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
חּייהם  אין ּכעס, ּבעלי מּמּנּו. מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנביא

לה  צּוּו לפיכ עצמֹוחּיים; ׁשּינהיג עד הּכעס, מן תרחק ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָ
הּדר היא וזֹו הּמכעיסין. לדברים אפּלּו ירּגיׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
עֹולבין; ואינן נעלבין, הן הּצּדיקים: ודר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּטֹובה,
ּוׂשמחים  מאהבה, עֹוׂשים מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשֹומעין
הּׁשמׁש ּכצאת "ואהביו, אֹומר: הּכתּוב עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביּסּורין.

ְִָֻּבגברתֹו".
ּבׁשתיקה לעֹולם „. אדם ּבדבר ירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על  אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים  אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו  ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
לא  הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה  'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. אדם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָירּבה
אּלא  טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,
ּדברי  יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָׁשתיקה'.

ועניניהם מעטים, שלהם]החכם ׁשּצּוּו[תוכן והּוא מרּבים. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ
קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָחכמים
סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים היּו אם ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻאבל
ּברב  ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי נאמר: זה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹועל

ְִָּדברים".
ׁשתיקה סיג ‰. ולא לחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ

צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Â ולא אסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב  ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לגנב כחיצוניותו] ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר  לגֹוי ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַֹֹּדעת
ׁשל מנעל ולא ׁשחּוטה, ּבכלל בהמה]נבלה מתה [עור ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבחברֹו[יפציר]ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתקרבת  לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיאכל

מאכל] חבּיֹות [דברי לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ
לפּתֹותֹו ּכדי למכרן, אֹותן לפּתח צרי [לשקר]ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

אחת  מּלה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשביל
אּלא  אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ורּוח ׁשל אמת ׂשפת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב שקרים]נכֹון, -]. ְְִֵַָָָָָ

.Ê ׂשחֹוק לא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב [- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפנים  ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; עצב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
עצל  ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפֹות.
ועֹוסק  עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא מּמלאכה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובטל
יהיה  ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ואֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבּתֹורה;
רֹודף  ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא קטטה ּבעל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ הּכבֹוד. ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבּמּדה  יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
את לאהב (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ(ב)
ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹהּגרים;
להל ׁשּלא (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻלהלּבין
מצוֹות ּובאּור לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) ְְְִִִִֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א ¤¤ּפרק
נפש]ּדעֹות ‡. ותכונות ואחד [מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ

אדם  יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת  ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּמה  מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
ׁשפל  ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשנים.
נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. עד ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹֹרּוח
יתאּוה  לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ּבתאותּה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהל
נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים לדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ּכענין  העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ׁשּלא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹרחבה,

ּכסף" יׂשּבע לא ּכסף "אהב ׁשּדּיֹוׁשּנאמר: מקּצר, ויׁש ; ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּכל  להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ׁשּלא מּועט ּדבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹאפּלּו

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו מסּגף ׁשהּוא ויׁש [מקמץ צרּכֹו. ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ויׁשלעצמו] ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ּפרּוטה אֹוכל ואינֹו ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

- אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ּבידֹו, ממֹונֹו ּכל מאּבד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא

מהֹולל ּכגֹון הּדעֹות, ּכל וכילי [עצוב]ואֹונן[מתהולל]ׁשאר , ְְְְְִֵֵֵַַָָ
לבב [פזרן]וׁשֹוע[קמצן] ור אּמיץ ולב ורחמן, ואכזרי , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּבהן.[פחדן] ּכּיֹוצא ְֵֶַָֹוכל

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות מהן ּדעֹות יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ

מהן  ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעֹות

מכּון זה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו אליהם]ּדעֹות ועתיד [מותאם ְְְִִֵֶֶֶָָָָֻ
ׁשאינן  מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה אֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלקּבל
ׁשּנפנה  אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי מעצמֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהן
עד  ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו טֹובה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּדעה

ְְִֶָׁשּנקּבעה.

אינן ׁשני .‚ ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ללּמדן  ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין טֹובה; ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּדר
מּוכן  אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא ואם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלעצמֹו.

-[מותאם] ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו מהן, ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלאחת
ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל למּוטב עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיחזיר

ְַָָהיׁשרה.

.„ודעה,הּדר ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

רחֹוקה  ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש הּדעֹות ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּכל
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק הּקצוֹות .מּׁשני ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים צּוּו מעריך ּולפיכ] ְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ
ּבּדרושוקל] אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדעֹותיו

נֹוח  חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאמצעית,
יכעס  לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ּכמת ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹֹלכעס,
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ּגדֹול ּדבר על ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשהּגּוף  לדברים אּלא יתאּוה לא וכן אחרת. ּפעם ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
"צּדיק  ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות אפׁשר ואי להן ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָצרי
להּׂשיג  אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן נפׁשֹו". לׂשבע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאכל
מעט  "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי לֹו ׁשּצרי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדבר

ּב ידֹו יקּבץ ולא אּלא לּצּדיק". ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ידֹו מּסת ּכפי צדקה יכולתו]נֹותן למי [- ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

אּלא  ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, מהֹולל יהיה ולא .ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּצרי
ּבסבר ּבנחת, ימיו ּכל ּדעֹותיו.ׂשמח ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּדעֹות  ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל החכמים. ּדר היא זֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻודר
חכם. נקרא ממּצעֹות, ְְִִֵָָָָֻּבינֹונּיֹות

מּדעה ּומי ‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
חסיד  נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מי ּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

רּוח  ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק  ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת  היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים  וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
ׁשּתי  ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהיּו
ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקצוֹות:
לפנים  הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדעה
הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין הּדין. ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּׁשּורת
"והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים הּדרכים ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהם

ְִָָּבדרכיו".
.Âאף לּמדּוּכ חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַָָָ

רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; היה ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָָאּתה
זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא הּוא ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָמה
ורב  אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל הּנביאים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקראּו
- ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', 'צּדיק ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחסד',
אדם  וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ׁשאּלּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהֹודיע

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ּבהן עצמֹו ְְְְְִִִֶַַַָֹלהנהיג
.Ê ּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות  ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
קּלים  מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהאמצעּיֹות,
ּולפי  ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעליו
הּבינֹונית  הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא האּלּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּׁשמֹות
והיא  ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ללכת חּיבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו

לבניו  אבינּו אברהם למען ׁשּלּמדּה ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה טֹובה מביא זֹו, ּבדר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוההֹול

עליו". ּדּבר אׁשר את אברהם על ה' הביא ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ"למען
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ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
מר חֹולי ‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מן הּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ

ראּויין  ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם  ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה  והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
ּבאנׁשים  אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹעליהם
חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים "הֹוי ְְִִֶַַַָָָָָֹהּללּו:
למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,לחׁש ואֹור ְְְְְִֶַָָָָֹלאֹור
ּבדרכי  ללכת - יׁשר ארחֹות "העזבים נאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹועליהם
אצל  ילכּו הּנפׁשֹות? חֹולי ּתּקנת היא ּומה ."ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחׁש
ּבּדעֹות  חלים וירּפאּו הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחכמים,
והּמּכירים  הּטֹובה. לּדר ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמלּמדים
לרּפא  החכמים אצל הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּדעֹות

ּבזּו". אוילים "ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - ְֱֲִִֵֶַָָָָֹֹאֹותם
אֹומרים וכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
היה  ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבדר

הרּבה  ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - לב הּכל,ּגבּה מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ
וכּיֹוצא  לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמצעית,

ועל ימיו. ּכל ּבּה יל ּכל האמצעית, ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לּקצה  עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק היה אם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּדעֹות:
והיא  הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ּבֹו וינהג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהּׁשני,

ודעה. ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית ְְִִֵֵֵֶָָָָמּדה
אּלא ויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח  ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

"ענו  רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה
'מאד  חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. "ענו" נאמר ולא ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹמאד",
ּכפר  - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד  ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות [יהא ְְְְִֵַַָָ
היא רעה ּדעה הּכעס, וכן מקצתּה. ואפּלּו עד הרּוח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם וראּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמאד;
לכעס  ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ׁשּלא עצמ ֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוילּמד
על  אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה להטיל רצה ואם ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו.
ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ּפרנס, היה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּצּבּור
ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ּבפניהם עצמֹו יראה - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמּוטב
מדּמה  ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, לבין ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻותהיה
חכמים  אמרּו ּכֹועס. אינֹו והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָאיׁש
ואמרּו, זרה'. עבֹודה עֹובד ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהראׁשֹונים:

ואם  מּמּנּו, מסּתּלקת חכמתֹו הּוא, חכם אם - הּכֹועס ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכל
חּייהם  אין ּכעס, ּבעלי מּמּנּו. מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנביא

לה  צּוּו לפיכ עצמֹוחּיים; ׁשּינהיג עד הּכעס, מן תרחק ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָ
הּדר היא וזֹו הּמכעיסין. לדברים אפּלּו ירּגיׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
עֹולבין; ואינן נעלבין, הן הּצּדיקים: ודר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּטֹובה,
ּוׂשמחים  מאהבה, עֹוׂשים מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשֹומעין
הּׁשמׁש ּכצאת "ואהביו, אֹומר: הּכתּוב עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּביּסּורין.

ְִָֻּבגברתֹו".
ּבׁשתיקה לעֹולם „. אדם ּבדבר ירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על  אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים  אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו  ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
לא  הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה  'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. אדם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָירּבה
אּלא  טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,
ּדברי  יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי וכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָׁשתיקה'.

ועניניהם מעטים, שלהם]החכם ׁשּצּוּו[תוכן והּוא מרּבים. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻ
קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָחכמים
סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים היּו אם ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻאבל
ּברב  ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי נאמר: זה ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹועל

ְִָּדברים".
ׁשתיקה סיג ‰. ולא לחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ

צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Â ולא אסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב  ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לגנב כחיצוניותו] ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר  לגֹוי ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַֹֹּדעת
ׁשל מנעל ולא ׁשחּוטה, ּבכלל בהמה]נבלה מתה [עור ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבחברֹו[יפציר]ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתקרבת  לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיאכל

מאכל] חבּיֹות [דברי לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ
לפּתֹותֹו ּכדי למכרן, אֹותן לפּתח צרי [לשקר]ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

אחת  מּלה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשביל
אּלא  אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ורּוח ׁשל אמת ׂשפת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב שקרים]נכֹון, -]. ְְִֵַָָָָָ

.Ê ׂשחֹוק לא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב [- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפנים  ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; עצב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
עצל  ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא וכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפֹות.
ועֹוסק  עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא מּמלאכה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובטל
יהיה  ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ואֹותֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹּבּתֹורה;
רֹודף  ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא קטטה ּבעל ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ הּכבֹוד. ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבּמּדה  יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
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מכּונֹות  ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית
יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן ׁשּמא ‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מהן ּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ולא  ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון  ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו  "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
נזיר  אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמאׁשר
מּכל  עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ּפרׁש ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלא

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת על ימנע צּוּוּדבר, ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
יהיה  ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא עצמֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים עצמֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻאֹוסר
ׁשאּתה  אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא חכמים: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמרּו

אחרים' ּדברים עלי ׁשּמתעּנין אֹוסר אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מסּגף  אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר אינן - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד
צּוה  ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ּבתענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו
- יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹׁשלמה

ּתּׁשֹומם". ִֵָָלּמה

.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
לעּמת  הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,

מלאכה [למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
יעׂשה  אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים
ּכׁשּיאכל  וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ּוׁשתּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
ּכדי  הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה
הּמתֹוק  אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנֹות
ּכׁשּיאכל  לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח
יאכל  לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו להברֹות ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה,
ּדברים  יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו מתאּוה, ׁשהח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּדברים  יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם לֹו, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹהּמֹועילין
מי  ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על אף לּגּוף, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעים
יׁשּתה  ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל לא - חם ּבׁשרֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹׁשהיה
לא  הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: ּדר ׁשלמה ׁשאמר ּכענין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיין,

מי וׁשֹותה צמח]העלׁשיןטֹוב", מר;[מין ׁשהּוא ּפי על אף , ְֳִִֵֶֶַַַָָ
ּכדי  ּבלבד רפּואה ּדר וׁשֹותה אֹוכל ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנמצא
אּלא  לחיֹות לאדם אפׁשר ואי הֹואיל ׁשלם, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיבריא
להברֹות  ּכדי אּלא יבעל לא ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבאכילה

הּזרע את לקּים ּוכדי ההמשכיות]ּגּופֹו ּבֹועל [- אינֹו ,לפיכ ; ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָ
להֹוציא  צרי ׁשהּוא ׁשּידע עת ּבכל אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

הּזרע. את לקּים אֹו הרפאּות, ּדר ּכמֹו זרע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשכבת

ׁשּיהיה הּמנהיג ‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים  לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא  טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
על  ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא  ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּבֹו
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל  ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפני ּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלם ׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי  לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל  ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
עבֹודה  ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד

הּוא  ּברּו ועללּמקֹום 'וכל . ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם יהיּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמעׂשי

ּדעהּו ּדרכי "."ּבכל
יום חמישי ֿ שישי י "ז ֿ י "ח טבת 

ְְֵֶָָָ

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
(עבודת)הֹואיל ‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ּולהנהיג  הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא  לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשהּוא  אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן  ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד [נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא ·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעט רבי  אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה  ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם  ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע  אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע  ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקר ּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ואחר  טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ׁשֹוהה ְְֵֶַָּכ

ּבמקֹומֹולעֹולם ‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,

ׁשעֹות הּיֹום „. ועׂשרים ארּבע ליׁשן והּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכדי  הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
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ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא
הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא

על לא ‰. אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
צד צּדֹו על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת - ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָֹ

אכילה  אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ולא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹימין.
ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע אֹו ׁשלׁש ְְְִַַַַָָֹֹּכמֹו

.Â ּותאנים ּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי [פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות
מּבטן  ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא

מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל את [מקשים]העליֹון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון מעים, ותּפּוחים [חבושים]ּבני ְְְְִִִִִִֵֵַַ

- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ
מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא

.Ê ּכאחד,ּכׁשּירצה ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העֹוף  ּבׂשר ּבּתחּלה אֹוכל אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

אֹוכל  ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ּביצים; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבּתחּלה
הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ּבׂשר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָּבּתחּלה

הּכבד. ְֵֵַַָּומאחר
.Á ירּבה ּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

-[תבלינים]ּבתבלין  הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
מן  מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹוכל

החלּתית ּומן תבלינים]החרּדל הֹול[מיני זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מקֹום  ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ּבּמקֹומֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָועֹוׂשה

לֹו. ּכראּוי ָָָּומקֹום
.Ëלאדם יׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לעֹולם  לאכלן הּמלּוחים ׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
והּפטרּיֹות  והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּנדף  עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא  מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן  מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר  והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר [מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט  אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹעד
ראּוי  אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם יאכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלא
והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות לא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹלאכלן,

החּמה. ּבימֹות מעט מהן ְְִִֵֶַַַָאֹוכלים
.Èעֹוף מ ויׁש והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ברווז]הּמים  קלּוי [כגון ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכל  אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשמן

מרסן ריח ּבּה נׁשאר ׁשּלא עד והּציר[סובין]צרּכּה [רוטב , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻ

דגים]והּמּוריסדגים] מאכילת [שומן להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵַַַָָ
אחר  יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ואדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלּו;
להם  נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּתאותֹו

ּגּבֹור. זה הרי - ְֲִִֵֶָלרפּואה
.‡È ירּבה לעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים  לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדם מהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן  אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים  החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
אף  אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן  אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר  מּכל טֹובים ׁשהן ּפי האילנֹות.על י ְִִִִִֵֶַָָָ
.·Èלּזקנים הּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ׁשּכן והּיין, וכל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשני  החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי הּגׁשמים. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבימֹות
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ּׁשהּוא מה ְְִִִֵֵֶַַָׁשליׁשי

.‚È רפין לעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיה יׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן  ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה  ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם ּבחּור [נתקשו]ירּפה היה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל מתּבלין [צמחים]- ׁשלּוקין, מלּוחין ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹֻ

ּובמּוריס דגים]ּבׁשמן מי [שומן יׁשּתה אֹו ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה  ואם ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכר ּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשלק
ּכמֹו ויׁשהה ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזקן
אחר  יֹום ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹיֹום,

ֵָמעיו.
.„È ׁשאדם ועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הרּבה  ויגע ׂשבעמתע ּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו [אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ
אֹוכל  ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין

הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות
.ÂË מי וכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

נקביו  בצרכיו]ׁשּמׁשהה אפּלּו[מתאפק - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ימיו  ּכל הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָאכל

ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים ּכל [רבה]יהיּו לגּוף ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
החלאים  רב חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו ְְְֳֳִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאדם
מּפני  אֹו רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבאים
מּמאכלים  אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
ּולׁשֹונֹו ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹטֹובים.
מאכל  מּלאכל ּפיו ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ׁשמר -ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹרע
.ÊËימים ּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוף ּבחּמין  ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
על  יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, מן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֹֹּבפֹוׁשרין
ּבימֹות  ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֵָֹֹֹֹֹראׁשֹו
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מכּונֹות  ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית
יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבהן ׁשּמא ‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מהן ּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ולא  ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון  ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו  "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
נזיר  אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמאׁשר
מּכל  עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ּפרׁש ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלא

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת על ימנע צּוּוּדבר, ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
יהיה  ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא עצמֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים עצמֹו ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻאֹוסר
ׁשאּתה  אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא חכמים: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמרּו

אחרים' ּדברים עלי ׁשּמתעּנין אֹוסר אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מסּגף  אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר אינן - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד
צּוה  ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ּבתענית. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו
- יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ואמר: ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹׁשלמה

ּתּׁשֹומם". ִֵָָלּמה

.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
לעּמת  הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,

מלאכה [למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
יעׂשה  אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים
ּכׁשּיאכל  וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ּוׁשתּיה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמאכילה
ּכדי  הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ויבעל, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה
הּמתֹוק  אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהנֹות
ּכׁשּיאכל  לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ויבעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלח
יאכל  לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו להברֹות ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹויׁשּתה,
ּדברים  יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו מתאּוה, ׁשהח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּדברים  יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם לֹו, ְְְִִִִִִִַַָָֹֹהּמֹועילין
מי  ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על אף לּגּוף, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהרעים
יׁשּתה  ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל לא - חם ּבׁשרֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹׁשהיה
לא  הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: ּדר ׁשלמה ׁשאמר ּכענין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹיין,

מי וׁשֹותה צמח]העלׁשיןטֹוב", מר;[מין ׁשהּוא ּפי על אף , ְֳִִֵֶֶַַַָָ
ּכדי  ּבלבד רפּואה ּדר וׁשֹותה אֹוכל ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנמצא
אּלא  לחיֹות לאדם אפׁשר ואי הֹואיל ׁשלם, ויעמד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיבריא
להברֹות  ּכדי אּלא יבעל לא ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבאכילה

הּזרע את לקּים ּוכדי ההמשכיות]ּגּופֹו ּבֹועל [- אינֹו ,לפיכ ; ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָ
להֹוציא  צרי ׁשהּוא ׁשּידע עת ּבכל אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

הּזרע. את לקּים אֹו הרפאּות, ּדר ּכמֹו זרע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשכבת

ׁשּיהיה הּמנהיג ‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּבנים  לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא  טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
על  ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא  ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּבֹו
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל  ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפני ּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלם ׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי  לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל  ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
עבֹודה  ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד

הּוא  ּברּו ועללּמקֹום 'וכל . ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם יהיּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמעׂשי

ּדעהּו ּדרכי "."ּבכל
יום חמישי ֿ שישי י "ז ֿ י "ח טבת 

ְְֵֶָָָ

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
(עבודת)הֹואיל ‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ּולהנהיג  הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא  לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשהּוא  אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן  ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד [נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא ·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעט רבי  אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה  ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא
יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם  ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע  אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע  ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקר ּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ואחר  טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ׁשֹוהה ְְֵֶַָּכ

ּבמקֹומֹולעֹולם ‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,

ׁשעֹות הּיֹום „. ועׂשרים ארּבע ליׁשן והּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכדי  הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
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ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא
הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא

על לא ‰. אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
צד צּדֹו על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת - ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָֹ

אכילה  אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ולא ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹימין.
ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע אֹו ׁשלׁש ְְְִַַַַָָֹֹּכמֹו

.Â ּותאנים ּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי [פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות
מּבטן  ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא

מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל את [מקשים]העליֹון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון מעים, ותּפּוחים [חבושים]ּבני ְְְְִִִִִִֵֵַַ

- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ
מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא

.Ê ּכאחד,ּכׁשּירצה ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
העֹוף  ּבׂשר ּבּתחּלה אֹוכל אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

אֹוכל  ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ּביצים; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבּתחּלה
הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ּבׂשר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָּבּתחּלה

הּכבד. ְֵֵַַָּומאחר
.Á ירּבה ּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

-[תבלינים]ּבתבלין  הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
מן  מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹוכל

החלּתית ּומן תבלינים]החרּדל הֹול[מיני זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מקֹום  ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ּבּמקֹומֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָועֹוׂשה

לֹו. ּכראּוי ָָָּומקֹום
.Ëלאדם יׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

לעֹולם  לאכלן הּמלּוחים ׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
והּפטרּיֹות  והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשּנדף  עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא  מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן  מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
והּסּפיר  והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים

קטנית] והחציר [מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט  אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹעד
ראּוי  אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם יאכל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלא
והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות לא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹלאכלן,

החּמה. ּבימֹות מעט מהן ְְִִֵֶַַַָאֹוכלים
.Èעֹוף מ ויׁש והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ברווז]הּמים  קלּוי [כגון ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכל  אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשמן

מרסן ריח ּבּה נׁשאר ׁשּלא עד והּציר[סובין]צרּכּה [רוטב , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻ

דגים]והּמּוריסדגים] מאכילת [שומן להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵַַַָָ
אחר  יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ואדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלּו;
להם  נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ולא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּתאותֹו

ּגּבֹור. זה הרי - ְֲִִֵֶָלרפּואה
.‡È ירּבה לעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים  לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדם מהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן  אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים  החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
אף  אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן  אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר  מּכל טֹובים ׁשהן ּפי האילנֹות.על י ְִִִִִֵֶַָָָ
.·Èלּזקנים הּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ׁשּכן והּיין, וכל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשני  החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי הּגׁשמים. ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבימֹות
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ּׁשהּוא מה ְְִִִֵֵֶַַָׁשליׁשי

.‚È רפין לעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיה יׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן  ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה  ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם ּבחּור [נתקשו]ירּפה היה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל מתּבלין [צמחים]- ׁשלּוקין, מלּוחין ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹֻ

ּובמּוריס דגים]ּבׁשמן מי [שומן יׁשּתה אֹו ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה  ואם ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכר ּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשלק
ּכמֹו ויׁשהה ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזקן
אחר  יֹום ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹיֹום,

ֵָמעיו.
.„È ׁשאדם ועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

הרּבה  ויגע ׂשבעמתע ּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו [אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ
אֹוכל  ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין

הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות
.ÂË מי וכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

נקביו  בצרכיו]ׁשּמׁשהה אפּלּו[מתאפק - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ימיו  ּכל הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָאכל

ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים ּכל [רבה]יהיּו לגּוף ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
החלאים  רב חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו ְְְֳֳִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאדם
מּפני  אֹו רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבאים
מּמאכלים  אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
ּולׁשֹונֹו ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹטֹובים.
מאכל  מּלאכל ּפיו ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ׁשמר -ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹרע
.ÊËימים ּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוף ּבחּמין  ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
על  יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, מן ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֹֹּבפֹוׁשרין
ּבימֹות  ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין לא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֵָֹֹֹֹֹראׁשֹו
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יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ירחץ ולא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹהּגׁשמים.
ּובֹודק  ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ּכׁשּיּזיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמרחץ;
צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר לּמרחץ, ׁשּיּכנס קדם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו
ואחר  אכילה קדם ּתמיד עצמֹו אדם ּבֹודק וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלנקביו.
ויתעּמל  ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ואחר ּבעילה וקדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכילה,

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, וקדם ויתעּמל, ׁשּייגע סך]ואחר הּכל [- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹ
ֲָָעׂשרה.

.ÊÈ ראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
קרה;[בחדר]ּבּבית רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עד  ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ּבימֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח נפׁשֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
- אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא מעט יׁשן ואם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל.
ּכׁשּיצא  קרים מים אדם יׁשּתה לא מאד. עד יפה זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
ואם  ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר צרי ואין הּמרחץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן

הּמים יערב עצמֹו, למנע יכֹול ויׁשּתה.אינֹו ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ּבימֹות ּבּמרחץ ּבׁשמן ס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם

טֹוב. זה ֲֵֶהרי
.ÁÈ ּדם לא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ

ּביֹותר  לֹו צרי היה אם החּמה אּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ּדם  אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹּומאחר
ּבּיֹום  ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום לּמרחץ, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויּכנס
מּמה  ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר מן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיבֹוא
יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח רגיל; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּׁשהּוא

.ËÈ הּגּוף ׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכל וחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
זקנה  - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". למחֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּודרכי

עליו  מּפיו קֹופצת נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, וכחֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׂשער  נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ּוׂשער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּומּׁשחיֹו,

רֹובה רגליו ּוׂשער וׁשחיֹו נֹופלֹות,[מתרבה]זקנֹו וׁשּניו , ְְְְְְְִֶֶַַָָָ
חכמי  אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ּכאבים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָוהרּבה
מרב  - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת מאלף 'אחד ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרֹופאים:
רצה  אם זה, ּבדבר להּזהר האדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהּתׁשמיׁש'.
וחזק  ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא יבעל ולא ּבטֹובה; ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֹֹלהיֹות
עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא הרּבה מתקּׁשה והּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹּביֹותר,
ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ּכׁשהיה; והּקּׁשּוי אחר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלדבר
צרי זה - חם ּובׂשרֹו נמׁשכים, הּביצים חּוטי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּוכאּלּו
ולא  ׂשבע, והּוא אדם יבעל לא ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹלבעל,
קדם  נקביו ויבּדק ּבמעיו. הּמזֹון ׁשּיתאּכל אחר אּלא - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹרעב
ולא  מיּׁשב, ולא מעּמד יבעל ולא ּבעילה. ואחר ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֹֹֹֻֻּבעילה,
הּקזה, ּביֹום ולא לּמרחץ, ׁשּיּכנס ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבבית
ולא  לפניהן לא ,הּדר מן ּביאה אֹו לּדר יציאה ּבי ֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Î אּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
ּכל  ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואינֹו

אם  אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם אּלא - ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ּבמנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר מּכת ּתבֹוא ִֶֶֶַַַַַָָָֹאם
.‡Î לנהג וכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מאבריו  ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד  לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; ּבספרי קבוע]ׁשּיתּבאר הרגל ּתחּלת [- , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ִֹחלי.

.·Î החֹולה,ּכל ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּכל  זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין

מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד
.‚Î ּתלמיד ּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז ; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ
הּכּסא דם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי [סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ
וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לבית צדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ

.הסוהר]
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ּבהן ׁשהחכם ּכׁשם ‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

נּכר  ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותר ּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא [זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה  מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין  ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמאכל
אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש "וזריתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּקּבלה:
ּכל  ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ּבני 'אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָחכמים:
מחר  ּכי וׁשתה, "אכֹול האֹומרים: והן ּכחּגים'. ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹימיהם
ׁשּגּנה  הם אּלּו, וׁשלחנֹות הרׁשעים; מאכל הּוא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנמּות".
ּבלי  צֹואה, קיא מלאּו ׁשלחנֹות ּכל "ּכי ואמר: ְְְְִִִַַָָָָָָֻהּכתּוב
ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא אֹוכל אינֹו החכם אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום".
- "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ודּיֹו; חּייו ּכדי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹואֹוכל

נפׁשֹו". לׂשבע ְְֵַַֹֹאכל
אּלא ּכׁשהחכם ·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפי ּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל  יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא  החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל  לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ארּוסין  סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
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ּתלמיד  ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונּׂשּואין
מעֹולם  אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים והּצּדיקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמים.

ׁשּלהם. ׁשאינּה ְִֵֶֶֶָָָמּסעּודה
לׁשרֹותּכׁשחכם ‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][וי אכילה זה תעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עּמי  ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים  לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ׁשהּׁשתּיה  האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין  אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף „. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה  עצמֹו ׁשּינהיג חכמים מצּוי לתלמיד יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
אם  ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּכח. ּבֹו לא [משמש]יׁש יסּפר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
ּבסֹוף  ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא הּלילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתחּלת
ּכׁשּיתאּכל  הּלילה, ּבאמצע אּלא - רעב ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלילה
ּפיו  את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו יקל ולא ׁשּבמעיו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ּבינֹו ואפּלּו הבאי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּבדברי
קּלה  ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ּׂשחֹו" מה לאדם ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ"מּגיד
יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבין

ׁשּכֹורים  לא אחד ׁשניהם ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
רֹוצה  אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ּתהיה ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹמהן.
עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ּברצֹון אּלא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמעט,

מּיד. ְְִִָֹויפרׁש
עצמֹו,ּכל ‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

נאים  ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן
ּבמנהגֹות ּוביׁשנים  הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

אֹותם  ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹׁשאר
ָָהעם.

.Â לא צניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
ׁשּיּכנס יתּבּזּו ּבׁשעה ואפּלּו ּגּופן. ולא ראׁשן יגּלּו ולא , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול  צנּוע, יהא הּכּסא, ולא לבית ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לפנים  ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ּבימין. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקּנח
ּכדי  ירחיק ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה הּמערה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו יׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא
ּכׁשהּוא  ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹירחיק
הּכּסא  ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. לצר אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹנפנה,
להּפנֹות  עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. נֹוהג ּכ ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

יתרחק ׁשּלא ּכדי ּבלבד, וערבית להרחיק ׁשחרית [יזדקק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹ
אנשים] .ממקום

.Ê ּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות  ּכל עם יתרחק ּבנחת ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
השניה] ּומקּדים [לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ּכל  את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
מסּפר  ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ּכלל  ׁשלֹום,ּבגנּותֹו אֹוהב מקֹום . רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִִֵֵֶָָָָ
ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, מֹועילים ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָׁשּדבריו
על  לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את ירּצה לא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּכיצד?

להתירו נדרֹו פתח יחפש ּדעּתֹו][אל ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ּבׁשעה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא  מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻוינּוח;
לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּקבר. עד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבהּול

קלקלתֹו ולא [כשלונו]ּבׁשעת מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלֹום  ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ּבדּבּורֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹיׁשּנה
אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבהן. ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
יסּפר  ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו חסדים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבגמילּות

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ּבּׁשּוק, אּׁשה ְֲֲִִִִִִַָעם
.Á נטּוי לא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד יהּל, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹ

עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכענין
הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב  יהּל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹולא
ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכענין
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ירּוץ ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹֹולא

חטֹורת ׁשהּוא [גבנת]ּכבעלי ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ּבּתפּלה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעֹומד
אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ּבמהלכֹו ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּגם
ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן וסכל; ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשֹוטה
מֹודיע  - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; לּבֹו ,הל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשהּסכל

סכל. ׁשהּוא עצמֹו על ְֶַַַָָֹלּכל
.Ëחכמים מלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּמצא
ׁשהּכל  וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, מלּבּוׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹלא
את  מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ּבהן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹמסּתּכלין
נראה  ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ּבגדים אּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹלֹובׁשיו

מּדיו הּקּלים[בגדיו]מּתחת הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו [דקים , ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
סחּובין שקופים] ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ׁשעֹוׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹּביֹותר

יד  ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי ּבגדי ּכמֹו הארץ, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
טּליתֹו,[השרוול]ׁשּלֹו יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ראׁשי עד , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא הרּוח, ּכגּסי ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפני
ּגּבי  על טלאי ּכבגד מטּלאים מנעלים ינעל ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻלהחליף.

הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות היה טלאי, אם מּתר ְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻ
ּבבגדים  ולא לּׁשּוק, מבּׂשם חכמים ּתלמיד יצא לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹֻעני.
ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ּבׂשם יׂשים ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֻמבּׂשמים;
יחידי  יצא לא וכן מּתר. הּזהמה, את להעביר ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻּבבׂשם
לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע זמן לֹו היה אם אּלא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,

החׁשד. מּפני אּלּו, ְֲִֵֵַָָּכל
.È ּבמׁשּפט ּתלמיד ּדבריו מכלּכל וׁשֹותה חכמים, אֹוכל , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

על  יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוזן
מּדי יֹותר מרובות]עצמֹו ארץ,[בהוצאות ּבדרכי חכמים צּוּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם יאכל בלבד,ׁשּלא לטעימה -] ְֵֶֶַָָָָָָֹֹ
לֹולפעמים] ּדי ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ׁשּנאמר: ,ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָֹ

עׁשיר  היה ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת מערב לאכלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלּבריא
ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ּבכל ּבׂשר לאכל ְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָֹּכדי
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יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ירחץ ולא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹהּגׁשמים.
ּובֹודק  ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ּכׁשּיּזיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמרחץ;
צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר לּמרחץ, ׁשּיּכנס קדם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו
ואחר  אכילה קדם ּתמיד עצמֹו אדם ּבֹודק וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלנקביו.
ויתעּמל  ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ואחר ּבעילה וקדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכילה,

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, וקדם ויתעּמל, ׁשּייגע סך]ואחר הּכל [- ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹ
ֲָָעׂשרה.

.ÊÈ ראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
קרה;[בחדר]ּבּבית רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ

עד  ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ּבימֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואפּלּו
ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח נפׁשֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָׁשּתתיּׁשב
- אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא מעט יׁשן ואם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל.
ּכׁשּיצא  קרים מים אדם יׁשּתה לא מאד. עד יפה זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
ואם  ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר צרי ואין הּמרחץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמן

הּמים יערב עצמֹו, למנע יכֹול ויׁשּתה.אינֹו ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ּבימֹות ּבּמרחץ ּבׁשמן ס ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם

טֹוב. זה ֲֵֶהרי
.ÁÈ ּדם לא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ

ּביֹותר  לֹו צרי היה אם החּמה אּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ּדם  אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹּומאחר
ּבּיֹום  ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום לּמרחץ, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויּכנס
מּמה  ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר מן ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיבֹוא
יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח רגיל; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹּׁשהּוא

.ËÈ הּגּוף ׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכל וחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
זקנה  - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". למחֹות ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּודרכי

עליו  מּפיו קֹופצת נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, וכחֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׂשער  נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ּוׂשער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּומּׁשחיֹו,

רֹובה רגליו ּוׂשער וׁשחיֹו נֹופלֹות,[מתרבה]זקנֹו וׁשּניו , ְְְְְְְִֶֶַַָָָ
חכמי  אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ּכאבים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָוהרּבה
מרב  - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת מאלף 'אחד ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרֹופאים:
רצה  אם זה, ּבדבר להּזהר האדם צרי ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהּתׁשמיׁש'.
וחזק  ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא יבעל ולא ּבטֹובה; ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֹֹלהיֹות
עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא הרּבה מתקּׁשה והּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹּביֹותר,
ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ּכׁשהיה; והּקּׁשּוי אחר, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלדבר
צרי זה - חם ּובׂשרֹו נמׁשכים, הּביצים חּוטי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּוכאּלּו
ולא  ׂשבע, והּוא אדם יבעל לא ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹלבעל,
קדם  נקביו ויבּדק ּבמעיו. הּמזֹון ׁשּיתאּכל אחר אּלא - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹרעב
ולא  מיּׁשב, ולא מעּמד יבעל ולא ּבעילה. ואחר ְְְְְְְְְִִִַַָָָָֹֹֹֹֻֻּבעילה,
הּקזה, ּביֹום ולא לּמרחץ, ׁשּיּכנס ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבבית
ולא  לפניהן לא ,הּדר מן ּביאה אֹו לּדר יציאה ּבי ֹום ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא

ְֲֵֶַלאחריהן.
.Î אּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
ּכל  ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, צרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואינֹו

אם  אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם אּלא - ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָימיו
אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ּבמנהג רגיל ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָהיה

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר מּכת ּתבֹוא ִֶֶֶַַַַַָָָֹאם
.‡Î לנהג וכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מאבריו  ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד  לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; ּבספרי קבוע]ׁשּיתּבאר הרגל ּתחּלת [- , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ִֹחלי.

.·Î החֹולה,ּכל ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּכל  זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין

מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד
.‚Î ּתלמיד ּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז ; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ
הּכּסא דם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי [סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ
וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לבית צדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ

.הסוהר]

ה'תשע"ה  טבת י"ט קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבהן ׁשהחכם ּכׁשם ‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

נּכר  ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו

ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ
האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותר ּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא [זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אכילה  מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין  ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמאכל
אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש "וזריתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּקּבלה:
ּכל  ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ּבני 'אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָחכמים:
מחר  ּכי וׁשתה, "אכֹול האֹומרים: והן ּכחּגים'. ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹימיהם
ׁשּגּנה  הם אּלּו, וׁשלחנֹות הרׁשעים; מאכל הּוא וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנמּות".
ּבלי  צֹואה, קיא מלאּו ׁשלחנֹות ּכל "ּכי ואמר: ְְְְִִִַַָָָָָָֻהּכתּוב
ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא אֹוכל אינֹו החכם אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום".
- "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ודּיֹו; חּייו ּכדי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹואֹוכל

נפׁשֹו". לׂשבע ְְֵַַֹֹאכל
אּלא ּכׁשהחכם ·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשלחנֹו על לפי ּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ
אצל  יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא  החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל  לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ארּוסין  סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
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wfg zxecdn jezn

ּתלמיד  ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא - ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָונּׂשּואין
מעֹולם  אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים והּצּדיקים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחכמים.

ׁשּלהם. ׁשאינּה ְִֵֶֶֶָָָמּסעּודה
לׁשרֹותּכׁשחכם ‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][וי אכילה זה תעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עּמי  ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים  לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ׁשהּׁשתּיה  האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין  אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף „. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה  עצמֹו ׁשּינהיג חכמים מצּוי לתלמיד יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
אם  ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאצל

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּכח. ּבֹו לא [משמש]יׁש יסּפר לא , ְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ
ּבסֹוף  ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא הּלילה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתחּלת
ּכׁשּיתאּכל  הּלילה, ּבאמצע אּלא - רעב ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלילה
ּפיו  את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו יקל ולא ׁשּבמעיו. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ּבינֹו ואפּלּו הבאי, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּבדברי
קּלה  ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ּׂשחֹו" מה לאדם ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ"מּגיד
יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּבין

ׁשּכֹורים  לא אחד ׁשניהם ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
רֹוצה  אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ּתהיה ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹמהן.
עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ּברצֹון אּלא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ּכדי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹֹמעט,

מּיד. ְְִִָֹויפרׁש
עצמֹו,ּכל ‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

נאים  ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן
ּבמנהגֹות ּוביׁשנים  הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

אֹותם  ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹׁשאר
ָָהעם.

.Â לא צניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
ׁשּיּכנס יתּבּזּו ּבׁשעה ואפּלּו ּגּופן. ולא ראׁשן יגּלּו ולא , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול  צנּוע, יהא הּכּסא, ולא לבית ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
לפנים  ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ּבימין. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקּנח
ּכדי  ירחיק ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה הּמערה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו יׁשמע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא
ּכׁשהּוא  ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹירחיק
הּכּסא  ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. לצר אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹנפנה,
להּפנֹות  עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. נֹוהג ּכ ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּבּיֹום,

יתרחק ׁשּלא ּכדי ּבלבד, וערבית להרחיק ׁשחרית [יזדקק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹ
אנשים] .ממקום

.Ê ּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות  ּכל עם יתרחק ּבנחת ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
השניה] ּומקּדים [לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד

ּכל  את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
מסּפר  ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ּכלל  ׁשלֹום,ּבגנּותֹו אֹוהב מקֹום . רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִִֵֵֶָָָָ
ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, מֹועילים ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָׁשּדבריו
על  לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את ירּצה לא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹּכיצד?

להתירו נדרֹו פתח יחפש ּדעּתֹו][אל ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ּבׁשעה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא  מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻוינּוח;
לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּקבר. עד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבהּול

קלקלתֹו ולא [כשלונו]ּבׁשעת מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלֹום  ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ּבדּבּורֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹיׁשּנה
אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבהן. ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
יסּפר  ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו חסדים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבגמילּות

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ּבּׁשּוק, אּׁשה ְֲֲִִִִִִַָעם
.Á נטּוי לא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד יהּל, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹ

עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכענין
הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב  יהּל ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹולא
ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכענין
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ירּוץ ְְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹֹולא

חטֹורת ׁשהּוא [גבנת]ּכבעלי ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ּבּתפּלה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעֹומד
אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ּבמהלכֹו ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּגם
ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן וסכל; ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשֹוטה
מֹודיע  - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; לּבֹו ,הל ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכׁשהּסכל

סכל. ׁשהּוא עצמֹו על ְֶַַַָָֹלּכל
.Ëחכמים מלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיּמצא
ׁשהּכל  וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, מלּבּוׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹלא
את  מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ּבהן, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹמסּתּכלין
נראה  ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ּבגדים אּלא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹלֹובׁשיו

מּדיו הּקּלים[בגדיו]מּתחת הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו [דקים , ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
סחּובין שקופים] ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ׁשעֹוׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹּביֹותר

יד  ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי ּבגדי ּכמֹו הארץ, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
טּליתֹו,[השרוול]ׁשּלֹו יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ראׁשי עד , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא הרּוח, ּכגּסי ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפני
ּגּבי  על טלאי ּכבגד מטּלאים מנעלים ינעל ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻלהחליף.

הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות היה טלאי, אם מּתר ְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻ
ּבבגדים  ולא לּׁשּוק, מבּׂשם חכמים ּתלמיד יצא לא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹֻעני.
ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ּבׂשם יׂשים ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֻמבּׂשמים;
יחידי  יצא לא וכן מּתר. הּזהמה, את להעביר ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻּבבׂשם
לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע זמן לֹו היה אם אּלא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָּבּלילה,

החׁשד. מּפני אּלּו, ְֲִֵֵַָָּכל
.È ּבמׁשּפט ּתלמיד ּדבריו מכלּכל וׁשֹותה חכמים, אֹוכל , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

על  יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוזן
מּדי יֹותר מרובות]עצמֹו ארץ,[בהוצאות ּבדרכי חכמים צּוּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם יאכל בלבד,ׁשּלא לטעימה -] ְֵֶֶַָָָָָָֹֹ
לֹולפעמים] ּדי ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ׁשּנאמר: ,ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָֹ

עׁשיר  היה ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת מערב לאכלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלּבריא
ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ּבכל ּבׂשר לאכל ְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָֹּכדי
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וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ּפחֹות אדם יאכל ְְְְִִִַַָָָָָָָֹ'לעֹולם
לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו אׁשּתֹו ויכּבד לֹו, ְִִִֵֵַָָָָָָָּכראּוי

.‡Èּדעהּדר שכל]ּבעלי מלאכה [- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ואחר המפרנסת ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

. . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה יּׂשא ֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכ
אבל  אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, נטע ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא מתחילין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָהּטּפׁשין,
אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ואחר ּבית, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֻיקנה
"אּׁשה  ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן הּצדקה; מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיתּפרנס
מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ּתבנה ּבית . . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָתארׂש
אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהפּוכין,

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי -ְְְְִִִִַַַָָָָ
.·È נכסיו ואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריח לאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר  אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא

להנֹות  אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח
הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,

.‚È ּובאמּונה מּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק  ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,
ערב  לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעליהן;

הלוואה] קּבלן[על קבלן']ולא ּבהרׁשאה ['ערב יבא ולא , ְְְְְַַָָָָֹֹֹ
חובו] לגבות ממלווה מורשה מּקח [ישמש ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ

ׁשּיעמד  ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹּבדּבּורֹו
אּמנּות  לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, להן; ּומֹוחל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻלהן
יהיה  - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם לאדם יצר ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחברֹו,
מן  ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ולא הּנרּדפין, ְְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹמן
וכּיֹוצא  האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ׁשהּוא ואדם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולבין.
יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב עליו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,

אתּפאר". ּב ְְֲֶֶָָאׁשר
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ה'תשע"ה  טבת י"ג ראשון יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― העׂשירית קריאת הּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac) ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר (k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on) הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ
זמּני  ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָלקריאת
היא  עצמּה הּתפּלה מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּתפּלה

ׁשּבארנּו ּכמֹו d)מןֿהּתֹורה, dyr zevn)לּה ּתּקנּו וחכמים , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
אמרם ענין וזהּו ― ek.)זמּנים zekxa) ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָ

ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתמידין
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
את  "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`i my) מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּ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 אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
ּכלֹומר  ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).(

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום

ה'תשע"ה  טבת ט"ו שלישי יום

ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

את  "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ
(bi ,`i my) מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ

ּ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: מהכא הּגלילי הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
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zah h"iÎg"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
ּכלֹומר  ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).( שישיֿשבת יום
טבת  י"חֿי"ט קודש

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"ו ֿ הּמצוה את לבר הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אתּֿבני  תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל
להם" אמֹור bk)יׂשראל ,e xacna) ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו ּובפרק (ek.)ּומּתענית(ck.)מצוה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת  .(fl:)ז' ִֶֶַָ

― הי"ב ׁשל הּמצוה ּ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).

ה'תשע"ה  טבת י"ט קודש שבת יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ג יד,הּמצוה ׁשל ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו וגם (my)והּוא ; ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָ
ׁשל  ׁשּתפּלין והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּצּוּוי
מנחֹות  ּבּגמרא אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹראׁש

(.cn)ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה  ּדר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹעל
ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוׁשל
מצות, ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתיהן
לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹחדא
אּלא  לא, אחת?! [לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹלעׂשֹות
ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיעׂשה
ׁשּתי  ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּנה
אמר  ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמצות.

"ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם (zenyיתעּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ
(h ,biּבארּו וכ ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבֹות אינן ונׁשים ―ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבפרק  האּלה הּמצות ׁשּתי ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּמכלּתא.
מּמנחֹות jli`e)ד' :`l). ְִָ
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קצי zah f"iÎb"i iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ּפחֹות אדם יאכל ְְְְִִִַַָָָָָָָֹ'לעֹולם
לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו אׁשּתֹו ויכּבד לֹו, ְִִִֵֵַָָָָָָָּכראּוי

.‡Èּדעהּדר שכל]ּבעלי מלאכה [- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ואחר המפרנסת ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

. . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה יּׂשא ֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכ
אבל  אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, נטע ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא מתחילין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָהּטּפׁשין,
אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ואחר ּבית, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֻיקנה
"אּׁשה  ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן הּצדקה; מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיתּפרנס
מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ּתבנה ּבית . . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָתארׂש
אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהפּוכין,

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו לכל ּדוד "ויהי -ְְְְִִִִַַַָָָָ
.·È נכסיו ואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריח לאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר  אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא

להנֹות  אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח
הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,

.‚È ּובאמּונה מּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק  ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,
ערב  לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעליהן;

הלוואה] קּבלן[על קבלן']ולא ּבהרׁשאה ['ערב יבא ולא , ְְְְְַַָָָָֹֹֹ
חובו] לגבות ממלווה מורשה מּקח [ישמש ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ

ׁשּיעמד  ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ולא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹּבדּבּורֹו
אּמנּות  לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, להן; ּומֹוחל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻלהן
יהיה  - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם לאדם יצר ולא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹחברֹו,
מן  ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ולא הּנרּדפין, ְְְְֱִִִִִִִִֶַַָָָֹֹמן
וכּיֹוצא  האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ׁשהּוא ואדם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולבין.
יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: הּכתּוב עליו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,

אתּפאר". ּב ְְֲֶֶָָאׁשר



d"ryz'd zah h"iÎb"i - zeevnd xtq m"anx ixeriy
zahf"iÎb"iiyingÎoeỳxmei

ה'תשע"ה  טבת י"ג ראשון יום

.‰ .È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― העׂשירית קריאת הּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac) ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר (k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on) הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ
זמּני  ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָלקריאת
היא  עצמּה הּתפּלה מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּתפּלה

ׁשּבארנּו ּכמֹו d)מןֿהּתֹורה, dyr zevn)לּה ּתּקנּו וחכמים , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
אמרם ענין וזהּו ― ek.)זמּנים zekxa) ּכנגד "ּתפּלֹות : ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָ

ההקרבה. ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתמידין
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִִֵַַָָָָּומצוה

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
את  "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`i my) מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּ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 אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
ּכלֹומר  ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).(

ה'תשע"ה  טבת י"ד שני יום

ה'תשע"ה  טבת ט"ו שלישי יום

ה'תשע"ה  טבת ט"ז רביעי יום

ה'תשע"ה  טבת י"ז חמישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

את  "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ
(bi ,`i my) מןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ

ּ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: מהכא הּגלילי הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
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zah h"iÎg"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
ּכלֹומר  ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).( שישיֿשבת יום
טבת  י"חֿי"ט קודש

ה'תשע"ה  טבת י"ח שישי יום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"ו ֿ הּמצוה את לבר הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אתּֿבני  תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל
להם" אמֹור bk)יׂשראל ,e xacna) ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו ּובפרק (ek.)ּומּתענית(ck.)מצוה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת  .(fl:)ז' ִֶֶַָ

― הי"ב ׁשל הּמצוה ּ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).

ה'תשע"ה  טבת י"ט קודש שבת יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ג יד,הּמצוה ׁשל ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו וגם (my)והּוא ; ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָ
ׁשל  ׁשּתפּלין והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּצּוּוי
מנחֹות  ּבּגמרא אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹראׁש

(.cn)ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה  ּדר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹעל
ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוׁשל
מצות, ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתיהן
לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹחדא
אּלא  לא, אחת?! [לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹלעׂשֹות
ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיעׂשה
ׁשּתי  ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּנה
אמר  ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמצות.

"ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם (zenyיתעּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ
(h ,biּבארּו וכ ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבֹות אינן ונׁשים ―ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבפרק  האּלה הּמצות ׁשּתי ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּמכלּתא.
מּמנחֹות jli`e)ד' :`l). ְִָ
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,íiä úðéãîì BzLà äëìäL éîeEzLà äúî Bì eøîàå eàadz`e ¦¤¨§¨¦§¦§¦©©¨¨§¨§¥¨¦§§
,dzeg`a xzenBzLà úàa Ck øçàå ,dúBçà úà àNðåzpicnn §¨¨¤£¨§©©¨¨¦§

,xeqi`a dzeg` z` `ypy `vnpe midúøzeîezy`øBæçì ¤¤©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zenai(ipy meil)

àîìòìzny ,meail dwewfk epl zwfgen dzidy dy` xizdl - §¨§¨
e` ,dnaiil ie`xd g`d zny cirn crde ,mipa `ll dlra
dwewf dpi`e dpa zn jk xg`e dligz dlra zny crd cirdy
oeyla ,lirl x`azdy dn oirk md wtqd iccve ,meaiil

,dpey`xd,ãçà ãòc àîòè éàîon`p `edy,yi` zy` xizdl ©©£¨§¥¤¨
m`d,øwLî àì ééeìbéàì àãéáòc àúléîc íeMîe,éîð àëäiabl ¦§¦§¨©£¦¨§¦§¥Ÿ§©©¨¨©¦

,weyl dnai zxzd,øwLî àìm` xxazdl xacd cizr ixdy Ÿ§©©
.dxizdl edepin`de ,`l e` mipa gipd zny drya,àîìc Bà¦§¨

ãçà ãòc àîòè`ed yi` zy` xizdl on`py,éäéàc íeMî ©£¨§¥¤¨¦§¦¦
,dy`då ,àáñpéîe à÷ééceli`àä,meaiin dxhet crdy ef dy` - ¨§¨¦©§¨§¨
y okzi,àáñpéîe à÷ééc àìmeynàeä àðñéîc Ÿ¨§¨¦©§¨§¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zenai(iyily meil)

,dyw,BúBîç éîð éðúéì.ezy` dzny rnyyk d`ypy ¦§¥©¥£
:`xnbd zvxzndéì øîà,`axl s` ,`pdk axàø÷ dèòéîc éäð ¨©¥§¦§¦£¨§¨

ezy` zzin xg`l ezeng z` aezkd hriny s` -îyper,äôøO ¥§¥¨
àø÷ dèòéî éî àøeqéàîs` ixde ,xeqi`n aezkd dhrin ike - ¥¦¨¦¦£¨§¨

ok m`e ,dzin zaiig dpi`y `l` ,dxeq` `id ezy` zzin xg`l
rnyy xg`l ezeng z` `ypy ote`a oecl epzpyn dlki `l

.eilr dxeq` `id ixdy ,ezy` dzny
,dzeg` z` `ype ezy` dzny rneydy epzpyna x`azd
:`xnbd dywn .ezy` z` xifgdl el xzen ,dig ezy`y xxazde

øñàúådlra lr dy`d,dúBçàc äáéëLaz` `ypy s`y §¥¨¥¦§¦¨©£¨

zeg` oicn xq`iz ezy`e ,ezy`k zeg`d aygiz bbeya dzeg`
,dy`äMàà äåäc éãéîdy`k dpic `die -úðéãîì dìòa CìäL ¦¦©£¨©¦¨¤¨©©£¨¦§¦©

íiä,ig didy xxazde ,d`yipe ,dlra zny cg` cr dl xn`e ©¨
.cifna xg`l d`yip eli`k eilr dxeq` `idy

:`xnbd zvxznéîc àìzy` xeqi`a zbbeyd dy` zencl oi` - Ÿ¨¥
y meyn ,dy` zeg` xeqi`a bbeyd mc`l ,yi`,BzLàoeikcm` ¦§§

xg`l z`yip dzidàøéñà ,ãéæîádlra lr,àúééøBàcîmb §¥¦£¦¨¦§¨§¨
d`yipyk,ââBLa,dlra zny cirdy cr it lrïðaø da eøæb §¥¨§¨©¨¨

.dxqe`l
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äéòùéàeÎc

ãìàøNé LBã÷-úà eöàð äåäé-úà eáæò íéúéçLî íéða íéòøî òøæ ïBò ãák íò àèç éBb | éBä́´Ÿ¥À©µ¤´¤¨½¤©́§¥¦½¨¦−©§¦¦®¨§´¤§À̈¦«£²¤§¬¦§¨¥−
:øBçà eøæðä:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñ eôéñBz ãBò ekú äî ìòåBa-ïéà Làø-ãòå ìâø-ókî ¨¬Ÿ¨«©´¤¬ª²−¦´¨¨®¨´Ÿ¨¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤§©ŸÆ¥«´

:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àì äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®ŸŸÆÆ§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤

i"yx
.ÈÂ‰ כאדם („) וקונה קובל לשון שבמקרא הוי כל

שהם  מועטין מהם שיש אלא אהה וצועק מלבו הגונח
צפון  מארץ ונוסו הוי הוי כמו קול קריאת צעקת ל'

ב) לזעוק (זכריה יש הוי הכרזה, לשון אכלו ותרגומו
בו  שנאמר ועם חוטא גוי להיות הנהפך קדוש גוי על

עון: כבד עם להיות נהפך אתה קדוש עם Î·„כי ÌÚ
.ÔÂÚ בלעז פישנ''ט כבד שהוא אדם כבד עון, כבדות

עם  ודבוק בלעז פישנטומ''א כבדות של דבר שם כבד
עון: ÌÈÚ¯Ó.תיבת Ú¯Ê בנים ה', ברך זרע היו והם

למשחיתים: נהפכו להקב''ה Â¯ÂÊהרגיזו:Âˆ‡.היו
.¯ÂÁ‡ פרישות לשון אלא מקום בכל נזירה אין

ישראל בני מקדשי וינזרו כב)וכה''א אחיו (ויקר' נזיר
מט) מאצל (בראשית לאחוריהם נסוגו נזורו כאן אף

Â‚Â'.המקום: ÂÎÂ˙ ‰Ó ÏÚ וחוזר (‰) שלקה אדם
לקיתה  זה על לו ואומר מוכיחו חברו סרחונו על
אשוב  לא לקיתי זה סורחן על לומר לב נותן ואינך
אתם  שעדיין מאחר תוכו מה על כאן אף עוד לעשות
ראש  כל כבר הלא המקום מאחרי לסור סרה מוסיפים

תבינו: לא ולמה ÌÂ˙Ó.לחלי (Â) שלם תמימות לשון

מכאוב: חרב:ÚˆÙ.מאין חבלה:Â·Á¯‰.מכת ל'
.‰È¯Ë ‰ÎÓÂ:ומרוססת כתותה מרססא יונתן תירגם

.‰È¯Ë טרייה יש גמרא ובל' בלע''ז דמיצייד''א
ורטובה  לחה כלומר לחות לשון פי' מנחם לרישיה

בלע''ז: מוישט''א נובעת Â¯ÂÊ.תמיד ‡Ï הנגעים
תחבושת  סממני אבקת רופאים ע''י זורו לא האלה

גפרית נוהו על יזורה יח)לשון לשון (איוב פי' ומנחם
למזור דינך דן אין כמו ל)רפואה Â˘·ÂÁ.:(ירמיה ‡ÏÂ

.ÔÓ˘· ‰ÎÎÂ¯ ‡ÏÂ :‰‡ÂÙ¯ ÔÂ˘Ï מכתם רככה לא
לא  לומר כאן נופל ואין מכות שאר כמשפט בשמן
אבל  המכה במקום אלא מרככין שאין בשמן רוככו
נופל  לפיכך הגוף כל על לשונם נופל והחבישה המזור
ויונתן  חובשו. ולא הנגעים זורו לא רבים לשון בם
מלוכלכים  שהם על דוגמא בלשון המקרא כל פתר
ועד  מקטנים ראש ועד רגל מכף ותרגם בעון ומנוגעים
פשע  וחבורה פצע בו טוב אין מתום בו אין גדולים
לשוב  נתרפאו לא כלומר וגו' זורו לא וחטאים, ועונות
הרהור  צד אפילו בשמן רככה ולא שלימה בתשובה

בלבם: אין תשובה

cec zcevn
(„).ÈÂ‰קדוש גוי  מאז שהיו ישראל  על  וקובל מתאנח הנביא 

חוטא: גוי להיות  ÔÂÚ.ונהפכו „·Î ÌÚקדוש עם היו מאז
עון: כבד  עם להיות  ÌÈÚ¯Ó.ונהפכו Ú¯Ê בירך זרע היו מאז 

מרעים: זרע להיות ונהפכו ÌÈ˙ÈÁ˘Ó.ה' ÌÈ·בני היו מאז
דרכם : את המשחיתים בנים  להיות ונהפכו חי ‡ÂÁ¯.אל  Â¯Ê

המדבר דברי לשמוע  הממאן כאדם לאחור ללכת מהם פרשו
˙ÂÎÂ.(‰)אליו: ‰Ó ÏÚעליה שלקיתם עצמה  העבירה על 

ר ''ל  סרה לעשות עוד  תוסיפו בעצמה  ההיא  העבירה על
משימים ואינכם איסור בתוספות ההיא העבירה  שוב עשיתם

לקינו : בשבילה  הלא  לחשוב לב  ÈÏÁÏ.על  ˘‡¯ ÏÎע''י הלא
מוסר: תקחו לא ומדוע הלב וכל  הראש כל נחלה (Â)ההכאה

.Â· ÔÈ‡פצע יש  אחד  במקום  ממכה שלם מקום אחד  בכל אין
וכו': Â¯Ê.ובמקום ‡Ïסממנים אבק  עליהם נפזר  לא 

Â˘·ÂÁ.המרפאים : ‡ÏÂ כדרך מטלית עליהם נכרך לא 
המכות : על  ¯ÎÎ‰.שכורכים  ‡ÏÂבשמן המכה נתרככה לא

מהמכות נרפאתם לא עדיין  הלא ר ''ל  המכות שמרככין  כדרך 
חזרתם ומדוע שעשיתם  העבירות  על מאז עליכם באו אשר

שוב: תחטאו ולמה בכם משמשת ועדיין העם יתר  ועל השרים על הפורעניות  בא  מאז הלא  לאמר משל דרך  והוא שוב  לעשות
(Ê).ÌÎˆ¯‡שממה:לכן ארצכם אדמתכם:‡„ÌÎ˙Ó.תהיה  כנגדה:ÌÎ„‚Ï.פרי לעמוד  ידכם לאל  ואין תראו ÓÓ˘Â‰.בעיניכם

לא המה כי על  שממה ועושים  הכל  ומחריבים  מהפכים  המה כי ורחוקים זרים אויבים  עליה יבואו אשר כארץ  שוממה  ותהיה
אליה: וסמוך  ההיא הארץ מבני הוא כשהאויב משא''כ בה  יעמדו

oeiv zcevn
(„).ÈÂ‰לשמחה בין לצער  בין קריאה  ענין היא הזאת המלה 

המלטי ציון  הוי  וכמו  כב) (ירמיה אחות  והוי אחי הוי כמו
ב): ג):Î·„.(זכריה (מ ''א הזה הכבד עמך  כמו רבוי ענין

.ÌÈÚ¯Ó: רשעים.Âˆ‡נאצו כי וכן  הבזיון על  מושאל  הוא 
ג): (ש''א  ה' מנחת את  אשרÂ¯ÂÊ.האנשים כמו הפרשה ענין 

יד ): (יחזקאל מעלי  הישרÒ¯‰.(‰)נזורו מדרך  הסרה ענין 
כא ): (דברי ' ומורה סורר ערש„ÈÂ.וכן  על  כמו מכאוב ענין

מא): (תהלים ¯‚Ï.(Â)דוי ÛÎÓוכמו הרגל שטחות  נקרא כן
יד : כף היד  שטחות ושלימות:ÌÂ˙Ó.שנקרא  תמימות  מלשון

.ÚˆÙ:דם ומוציאה  ונפתחה שנבקעה מכהÂ·ÁÂ¯‰.מכה
ונמר כמו אדום  כתם נראה וממעל  תחתיה הדם  שנצרר 
(שמות וגו ' חבורה  פצע תחת  פצע  וכן יג) (ירמיה  חברברותיו

טו):È¯Ë‰.כא ): (שופטים טריה  חמור לחי כמו Â¯ÂÊ.לחה 
ב): (מלאכי  פרש  וזריתי כמו פזור  קשורÂ˘·Á.ענין  ענין

לד ): (יחזקאל  חבשתם לא  לנשברת  כמו המכה  שעל הכריכה
.‰ÎÎ¯:( יח (בראשית וטוב רך מל'

bÎa wxt ilyn - miaezk
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i"yx
(‡È).ÍÈÏÚ ¯ÂÓ˘˙ ‰ÓÊÓ:עליך תשמור התורה
(·È).˙ÂÎÂÙ‰˙ ¯·„Ó ˘È‡Ó שמטעין האפקורסין הם

לרעה: התורה את ומהפכין מאמונתן ישראל את
(ÂË).Ì˙ÂÏ‚ÚÓ· ÌÈÊÂÏÂ עקמימות ל' נלוז ל' כל

כמו  עקום ל' הוא ועקש לעקש סמוך הוא שבכ''מ הוא
למישור ומעקשים מב)שנאמר ÌÈÊÂÏÂ:(ישעיה

.Ì˙ÂÏ‚ÚÓ·:המקולקלים בדרכיהם עקומים הם
(ÊË).‰¯Ê ‰˘‡Ó והיא אפיקורסות של מכנסיה

המנאפת  על אלא דבר שלא לומר יתכן ולא המינות
להצילך  כאן שאמר תורה של שבחה מה כי ממש
שהוא  מינות זו אלא אחרת מעבירה ולא זרה מאשה

המצות: כל של עול ÂÓ˙(ÁÈ)פריקת Ï‡ ‰Á˘ ÈÎ
.‰˙È· ישח ביתה אל תבא כי וגו' להצילך על מוסב

עליך  תשמור והתורה מות, אל היורד כמדרון ומחליק
לך: הוא גדול דבר הרי זו נרפים ¯ÌÈ‡Ù.מנפילה

בגהינם: שנופלים עד סומך מאין ונעזבים הטוב מדרך
(ËÈ).ÔÂ·Â˘È ‡Ï ממנה לפרוש בעיניהם יקשה

בהם: ˙ÍÏ.(Î)ולחזור ÔÚÓÏ המקרא על מוסב
בדרך  הוליכך למען רעה מדרך להצילך שלמעלה

‡¯ı.(Î‡)טובים: ÂÎ˘È ÌÈ¯˘È ÈÎ:הבא לעולם
.‰· Â¯˙ÂÈ:לגהינם רשעים ÌÈÓÈ(·)כשירדו Í¯Â‡
.'Â‚Â.ÍÏ ÂÙÈÒÂÈ ÌÂÏ˘Â:ומצותי תורתי

cec zcevn
(Ë).Ê‡ ישכילך זה ובעבור החכמה אחר תחפש כאשר ר''ל

וכו ': תבין  אז ÂË·.ה ' Ï‚ÚÓ ÏÎהיותר המעגל מהו  תבין
˙·Â‡.(È)טוב : ÈÎתהיה והדעת  בלבך  החכמה תבא כאשר

נפלא : בחשק  לה להתאות לנפשך  אזÓÊÓ‰.(È‡)נעים
עליך: תשמור החכמה  È‡Ó˘.(È·)מחשבת Ú¯ Í¯„Óמפתויי

דעתו אחר התורה  דברי המהפך ר''ל תהפוכות, המדבר איש
האמיתי:‰ÌÈ·ÊÂÚ.(È‚)המשובשת : דרך העוזבים ר''ל 

(„È).ÌÈÁÓ˘‰ כדרך ידאגו ולא ישמחו  הרע  יעשו כאשר
עבירה דבר לידו בא אם  שאף  ועונש  ושכר  בהשגחה  המאמין

הדין : מאימת  מדאגה הוא  מלא היצה''ר מחשבתם:·˙‰ÂÎÂÙ˙.בהסתת רוע אחר הכוונה  להפוך  מקום  ימצאו  בעת
(ÂË).ÌÈ˘˜Ú Ì‰È˙ÂÁ¯‡:למודם דרכי  בכל  ישרה חברה אין  עליך ÍÏÈˆ‰Ï.(ÊË)ר''ל  תשמור החכמה  לומר  למעלה מוסב 

לך : זרה  שהיא  איש אשת היא  זרה  מאשה  והסתה:È¯ÎÓ‰.להצילך  בפתוי אמריה מחלקת אשר ההיא הנכריה  מהאשה 
(ÊÈ).‰È¯ÂÚ ÛÂÏ‡:נעוריה ·¯È˙.בעל  ˙‡Â:באישה מעל  תמעול  ולא ה' מצות לקיים  ה ' בברית נכנסו הנשים  גם  ÈÎ(ÁÈ)כי 

.‰Á˘:המיתה אל בה לרדת  מדרון  מקום הוא הזונה הםÈ˙ÂÏ‚ÚÓ‰.בית הרפאים מקום אל  המה הולכים ביתה  אל  ההולכים
נפשו: ויאבד בה  יוכשל  ביתה אל הבא  ור ''ל  תש  וכוחם  ונחלשו שנרפו ·‡È‰.(ËÈ)המתים ÏÎישובון לא  אליה  הבאים כל 

לפרוש מאוד קשה כי  דרכי על למשל אף ונאמר חיים ארחות מעתה עוד  ישיגו ולא  ממנה  לפרוש  מאד  קשה  כי הרע  מדרכם
בה: שהורגל  אחר ˙ÍÏ.(Î)ממנה ÔÚÓÏימנעו אשר טובים  בדרך  תלך למען  מזה עליך  תשמור החכמה לומר למעלה  מוסב

במ ''ש: הדבר וכפל וכו' וארחות הזה בדרך  ‡¯ı.(Î‡)ללכת  ÂÎ˘È:עולם עד בארצם  שוכנים  ·‰.יהיו Â¯˙ÂÈיגרשו בעת 
בה:ממנה ישארו המה אז תשכח :·È.(‡)הרשעים אל  תורתי  מזהירך  הנני לאב  כבן  לי  החביב  ישראל  אתה ה ' במקום אמר
(·).ÌÈÈÁ ˙Â˘Â: ושלוה השקט שלום  ÍÏ.ר''ל  ÂÙÈÒÂÈ ÌÂÏ˘Â: זכות עליך  ילמדו  הם  כי לך יוסיפו הם והמצות ‡Ï(‚)התורה

.Í·ÊÚÈ:בהם אחוז כי מהם נעזב תהיה  בענינם:˜˘¯Ì.אל  וחושב בם  מדבר תהא עת בכל  ר ''ל 

oeiv zcevn
(Ë).Ï‚ÚÓ מעגל ליד  רשת פרשו כמו  ודרך קמ):שביל  (תהלים

(È).ÌÚÈ: וערבות מתיקות העקומים:ÌÈ˘˜Ú.(ÂË)ענין
.ÌÈÊÂÏÂ בוזהו דרכיו ונלוז וכן  הישר  מדרך  יד):נוטים (לקמן

(ÊÈ).ÛÂÏ‡ומיודעי אלופי כמו נ''ה)שר  ‰·ÏÚ:(תהלים Ï''¯Â
(ÁÈ).‰Á˘ אדם וישח  כמו והשפלה כפיפה  ה):ענין (ישעיה

(‡Î).Â¯˙ÂÈ:נותר ממקוםÂÁÒÈ.(Î·)מלשון עקירה ענין
מאוהל ויסחך  נב):כמו מליצהÁÂÏ.(‚)(תהלים ענין והוא נסר 

ושאלה:
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i"yx
.ÈÂ‰ כאדם („) וקונה קובל לשון שבמקרא הוי כל

שהם  מועטין מהם שיש אלא אהה וצועק מלבו הגונח
צפון  מארץ ונוסו הוי הוי כמו קול קריאת צעקת ל'

ב) לזעוק (זכריה יש הוי הכרזה, לשון אכלו ותרגומו
בו  שנאמר ועם חוטא גוי להיות הנהפך קדוש גוי על

עון: כבד עם להיות נהפך אתה קדוש עם Î·„כי ÌÚ
.ÔÂÚ בלעז פישנ''ט כבד שהוא אדם כבד עון, כבדות

עם  ודבוק בלעז פישנטומ''א כבדות של דבר שם כבד
עון: ÌÈÚ¯Ó.תיבת Ú¯Ê בנים ה', ברך זרע היו והם

למשחיתים: נהפכו להקב''ה Â¯ÂÊהרגיזו:Âˆ‡.היו
.¯ÂÁ‡ פרישות לשון אלא מקום בכל נזירה אין

ישראל בני מקדשי וינזרו כב)וכה''א אחיו (ויקר' נזיר
מט) מאצל (בראשית לאחוריהם נסוגו נזורו כאן אף

Â‚Â'.המקום: ÂÎÂ˙ ‰Ó ÏÚ וחוזר (‰) שלקה אדם
לקיתה  זה על לו ואומר מוכיחו חברו סרחונו על
אשוב  לא לקיתי זה סורחן על לומר לב נותן ואינך
אתם  שעדיין מאחר תוכו מה על כאן אף עוד לעשות
ראש  כל כבר הלא המקום מאחרי לסור סרה מוסיפים

תבינו: לא ולמה ÌÂ˙Ó.לחלי (Â) שלם תמימות לשון

מכאוב: חרב:ÚˆÙ.מאין חבלה:Â·Á¯‰.מכת ל'
.‰È¯Ë ‰ÎÓÂ:ומרוססת כתותה מרססא יונתן תירגם

.‰È¯Ë טרייה יש גמרא ובל' בלע''ז דמיצייד''א
ורטובה  לחה כלומר לחות לשון פי' מנחם לרישיה

בלע''ז: מוישט''א נובעת Â¯ÂÊ.תמיד ‡Ï הנגעים
תחבושת  סממני אבקת רופאים ע''י זורו לא האלה

גפרית נוהו על יזורה יח)לשון לשון (איוב פי' ומנחם
למזור דינך דן אין כמו ל)רפואה Â˘·ÂÁ.:(ירמיה ‡ÏÂ

.ÔÓ˘· ‰ÎÎÂ¯ ‡ÏÂ :‰‡ÂÙ¯ ÔÂ˘Ï מכתם רככה לא
לא  לומר כאן נופל ואין מכות שאר כמשפט בשמן
אבל  המכה במקום אלא מרככין שאין בשמן רוככו
נופל  לפיכך הגוף כל על לשונם נופל והחבישה המזור
ויונתן  חובשו. ולא הנגעים זורו לא רבים לשון בם
מלוכלכים  שהם על דוגמא בלשון המקרא כל פתר
ועד  מקטנים ראש ועד רגל מכף ותרגם בעון ומנוגעים
פשע  וחבורה פצע בו טוב אין מתום בו אין גדולים
לשוב  נתרפאו לא כלומר וגו' זורו לא וחטאים, ועונות
הרהור  צד אפילו בשמן רככה ולא שלימה בתשובה

בלבם: אין תשובה

cec zcevn
(„).ÈÂ‰קדוש גוי  מאז שהיו ישראל  על  וקובל מתאנח הנביא 

חוטא: גוי להיות  ÔÂÚ.ונהפכו „·Î ÌÚקדוש עם היו מאז
עון: כבד  עם להיות  ÌÈÚ¯Ó.ונהפכו Ú¯Ê בירך זרע היו מאז 

מרעים: זרע להיות ונהפכו ÌÈ˙ÈÁ˘Ó.ה' ÌÈ·בני היו מאז
דרכם : את המשחיתים בנים  להיות ונהפכו חי ‡ÂÁ¯.אל  Â¯Ê

המדבר דברי לשמוע  הממאן כאדם לאחור ללכת מהם פרשו
˙ÂÎÂ.(‰)אליו: ‰Ó ÏÚעליה שלקיתם עצמה  העבירה על 

ר ''ל  סרה לעשות עוד  תוסיפו בעצמה  ההיא  העבירה על
משימים ואינכם איסור בתוספות ההיא העבירה  שוב עשיתם

לקינו : בשבילה  הלא  לחשוב לב  ÈÏÁÏ.על  ˘‡¯ ÏÎע''י הלא
מוסר: תקחו לא ומדוע הלב וכל  הראש כל נחלה (Â)ההכאה

.Â· ÔÈ‡פצע יש  אחד  במקום  ממכה שלם מקום אחד  בכל אין
וכו': Â¯Ê.ובמקום ‡Ïסממנים אבק  עליהם נפזר  לא 

Â˘·ÂÁ.המרפאים : ‡ÏÂ כדרך מטלית עליהם נכרך לא 
המכות : על  ¯ÎÎ‰.שכורכים  ‡ÏÂבשמן המכה נתרככה לא

מהמכות נרפאתם לא עדיין  הלא ר ''ל  המכות שמרככין  כדרך 
חזרתם ומדוע שעשיתם  העבירות  על מאז עליכם באו אשר

שוב: תחטאו ולמה בכם משמשת ועדיין העם יתר  ועל השרים על הפורעניות  בא  מאז הלא  לאמר משל דרך  והוא שוב  לעשות
(Ê).ÌÎˆ¯‡שממה:לכן ארצכם אדמתכם:‡„ÌÎ˙Ó.תהיה  כנגדה:ÌÎ„‚Ï.פרי לעמוד  ידכם לאל  ואין תראו ÓÓ˘Â‰.בעיניכם

לא המה כי על  שממה ועושים  הכל  ומחריבים  מהפכים  המה כי ורחוקים זרים אויבים  עליה יבואו אשר כארץ  שוממה  ותהיה
אליה: וסמוך  ההיא הארץ מבני הוא כשהאויב משא''כ בה  יעמדו

oeiv zcevn
(„).ÈÂ‰לשמחה בין לצער  בין קריאה  ענין היא הזאת המלה 

המלטי ציון  הוי  וכמו  כב) (ירמיה אחות  והוי אחי הוי כמו
ב): ג):Î·„.(זכריה (מ ''א הזה הכבד עמך  כמו רבוי ענין

.ÌÈÚ¯Ó: רשעים.Âˆ‡נאצו כי וכן  הבזיון על  מושאל  הוא 
ג): (ש''א  ה' מנחת את  אשרÂ¯ÂÊ.האנשים כמו הפרשה ענין 

יד ): (יחזקאל מעלי  הישרÒ¯‰.(‰)נזורו מדרך  הסרה ענין 
כא ): (דברי ' ומורה סורר ערש„ÈÂ.וכן  על  כמו מכאוב ענין

מא): (תהלים ¯‚Ï.(Â)דוי ÛÎÓוכמו הרגל שטחות  נקרא כן
יד : כף היד  שטחות ושלימות:ÌÂ˙Ó.שנקרא  תמימות  מלשון

.ÚˆÙ:דם ומוציאה  ונפתחה שנבקעה מכהÂ·ÁÂ¯‰.מכה
ונמר כמו אדום  כתם נראה וממעל  תחתיה הדם  שנצרר 
(שמות וגו ' חבורה  פצע תחת  פצע  וכן יג) (ירמיה  חברברותיו

טו):È¯Ë‰.כא ): (שופטים טריה  חמור לחי כמו Â¯ÂÊ.לחה 
ב): (מלאכי  פרש  וזריתי כמו פזור  קשורÂ˘·Á.ענין  ענין

לד ): (יחזקאל  חבשתם לא  לנשברת  כמו המכה  שעל הכריכה
.‰ÎÎ¯:( יח (בראשית וטוב רך מל'
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i"yx
(‡È).ÍÈÏÚ ¯ÂÓ˘˙ ‰ÓÊÓ:עליך תשמור התורה
(·È).˙ÂÎÂÙ‰˙ ¯·„Ó ˘È‡Ó שמטעין האפקורסין הם

לרעה: התורה את ומהפכין מאמונתן ישראל את
(ÂË).Ì˙ÂÏ‚ÚÓ· ÌÈÊÂÏÂ עקמימות ל' נלוז ל' כל

כמו  עקום ל' הוא ועקש לעקש סמוך הוא שבכ''מ הוא
למישור ומעקשים מב)שנאמר ÌÈÊÂÏÂ:(ישעיה

.Ì˙ÂÏ‚ÚÓ·:המקולקלים בדרכיהם עקומים הם
(ÊË).‰¯Ê ‰˘‡Ó והיא אפיקורסות של מכנסיה

המנאפת  על אלא דבר שלא לומר יתכן ולא המינות
להצילך  כאן שאמר תורה של שבחה מה כי ממש
שהוא  מינות זו אלא אחרת מעבירה ולא זרה מאשה

המצות: כל של עול ÂÓ˙(ÁÈ)פריקת Ï‡ ‰Á˘ ÈÎ
.‰˙È· ישח ביתה אל תבא כי וגו' להצילך על מוסב

עליך  תשמור והתורה מות, אל היורד כמדרון ומחליק
לך: הוא גדול דבר הרי זו נרפים ¯ÌÈ‡Ù.מנפילה

בגהינם: שנופלים עד סומך מאין ונעזבים הטוב מדרך
(ËÈ).ÔÂ·Â˘È ‡Ï ממנה לפרוש בעיניהם יקשה

בהם: ˙ÍÏ.(Î)ולחזור ÔÚÓÏ המקרא על מוסב
בדרך  הוליכך למען רעה מדרך להצילך שלמעלה

‡¯ı.(Î‡)טובים: ÂÎ˘È ÌÈ¯˘È ÈÎ:הבא לעולם
.‰· Â¯˙ÂÈ:לגהינם רשעים ÌÈÓÈ(·)כשירדו Í¯Â‡
.'Â‚Â.ÍÏ ÂÙÈÒÂÈ ÌÂÏ˘Â:ומצותי תורתי

cec zcevn
(Ë).Ê‡ ישכילך זה ובעבור החכמה אחר תחפש כאשר ר''ל

וכו ': תבין  אז ÂË·.ה ' Ï‚ÚÓ ÏÎהיותר המעגל מהו  תבין
˙·Â‡.(È)טוב : ÈÎתהיה והדעת  בלבך  החכמה תבא כאשר

נפלא : בחשק  לה להתאות לנפשך  אזÓÊÓ‰.(È‡)נעים
עליך: תשמור החכמה  È‡Ó˘.(È·)מחשבת Ú¯ Í¯„Óמפתויי

דעתו אחר התורה  דברי המהפך ר''ל תהפוכות, המדבר איש
האמיתי:‰ÌÈ·ÊÂÚ.(È‚)המשובשת : דרך העוזבים ר''ל 

(„È).ÌÈÁÓ˘‰ כדרך ידאגו ולא ישמחו  הרע  יעשו כאשר
עבירה דבר לידו בא אם  שאף  ועונש  ושכר  בהשגחה  המאמין

הדין : מאימת  מדאגה הוא  מלא היצה''ר מחשבתם:·˙‰ÂÎÂÙ˙.בהסתת רוע אחר הכוונה  להפוך  מקום  ימצאו  בעת
(ÂË).ÌÈ˘˜Ú Ì‰È˙ÂÁ¯‡:למודם דרכי  בכל  ישרה חברה אין  עליך ÍÏÈˆ‰Ï.(ÊË)ר''ל  תשמור החכמה  לומר  למעלה מוסב 

לך : זרה  שהיא  איש אשת היא  זרה  מאשה  והסתה:È¯ÎÓ‰.להצילך  בפתוי אמריה מחלקת אשר ההיא הנכריה  מהאשה 
(ÊÈ).‰È¯ÂÚ ÛÂÏ‡:נעוריה ·¯È˙.בעל  ˙‡Â:באישה מעל  תמעול  ולא ה' מצות לקיים  ה ' בברית נכנסו הנשים  גם  ÈÎ(ÁÈ)כי 

.‰Á˘:המיתה אל בה לרדת  מדרון  מקום הוא הזונה הםÈ˙ÂÏ‚ÚÓ‰.בית הרפאים מקום אל  המה הולכים ביתה  אל  ההולכים
נפשו: ויאבד בה  יוכשל  ביתה אל הבא  ור ''ל  תש  וכוחם  ונחלשו שנרפו ·‡È‰.(ËÈ)המתים ÏÎישובון לא  אליה  הבאים כל 

לפרוש מאוד קשה כי  דרכי על למשל אף ונאמר חיים ארחות מעתה עוד  ישיגו ולא  ממנה  לפרוש  מאד  קשה  כי הרע  מדרכם
בה: שהורגל  אחר ˙ÍÏ.(Î)ממנה ÔÚÓÏימנעו אשר טובים  בדרך  תלך למען  מזה עליך  תשמור החכמה לומר למעלה  מוסב

במ ''ש: הדבר וכפל וכו' וארחות הזה בדרך  ‡¯ı.(Î‡)ללכת  ÂÎ˘È:עולם עד בארצם  שוכנים  ·‰.יהיו Â¯˙ÂÈיגרשו בעת 
בה:ממנה ישארו המה אז תשכח :·È.(‡)הרשעים אל  תורתי  מזהירך  הנני לאב  כבן  לי  החביב  ישראל  אתה ה ' במקום אמר
(·).ÌÈÈÁ ˙Â˘Â: ושלוה השקט שלום  ÍÏ.ר''ל  ÂÙÈÒÂÈ ÌÂÏ˘Â: זכות עליך  ילמדו  הם  כי לך יוסיפו הם והמצות ‡Ï(‚)התורה

.Í·ÊÚÈ:בהם אחוז כי מהם נעזב תהיה  בענינם:˜˘¯Ì.אל  וחושב בם  מדבר תהא עת בכל  ר ''ל 

oeiv zcevn
(Ë).Ï‚ÚÓ מעגל ליד  רשת פרשו כמו  ודרך קמ):שביל  (תהלים

(È).ÌÚÈ: וערבות מתיקות העקומים:ÌÈ˘˜Ú.(ÂË)ענין
.ÌÈÊÂÏÂ בוזהו דרכיו ונלוז וכן  הישר  מדרך  יד):נוטים (לקמן

(ÊÈ).ÛÂÏ‡ומיודעי אלופי כמו נ''ה)שר  ‰·ÏÚ:(תהלים Ï''¯Â
(ÁÈ).‰Á˘ אדם וישח  כמו והשפלה כפיפה  ה):ענין (ישעיה

(‡Î).Â¯˙ÂÈ:נותר ממקוםÂÁÒÈ.(Î·)מלשון עקירה ענין
מאוהל ויסחך  נב):כמו מליצהÁÂÏ.(‚)(תהלים ענין והוא נסר 

ושאלה:
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הארון: בדי קביעות  בענין דיון א. עמוד עב éîøדף àðéðç éaøa éñBé éaø הקשה - ©¦¥§©¦£¦¨¨¥

הפסוקים. בין טו)áéúkסתירה כה eøñé(שמות àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa' §¦§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦Ÿ¨ª
,'epnî,הטבעות מן  זזים ואינם קבועים שהבדים ז)áéúëמאידך eמשמע כז (שמות ¦¤§¦

'úòaha åéca úà àáeäå' הולכים ומחנה מסע בכל אלא קבועים שאינם משמע §¨¤©¨©©¨Ÿ
בתוכם, ãöékובאים àä,ותירץ זה. את זה יסתרו שלא באופן הפסוקים יתיישבו ¨¥©

נאמר ïé÷øtúîשהבדים כן ועל באמצעם, הם שדקים לפי הטבעות, בתוך רפויים - ¦§¨§¦
בדיו', את ïéèîLð'והובא ïéàå שבראשם לפי לגמרי, מהם להישמט יכולים אינם אך - §¥¦§¨¦

ממנו'. יסורו 'לא נאמר ולכן בדוחק, לטבעות ונכנסים עבים הם

חנינא: ברבי יוסי רבי לדברי éëäראיה énð àéðz שנאמר ממה בברייתא. שנינו גם כך - ©§¨©¦¨¦
íécaä eéäé ïøàä úòaèa','מּמּנּו יסרּו ש ìBëéלא לפרש ïéææהיית eéäé àì §©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦ִֶָֹֻ¨Ÿ¦§¨¦

ïîB÷nî,לגמרי,'úòaha åéca úà àáeäå' øîBì ãeîìz זזים שהם הרי ¦§¨©§©§¨¤©¨©©¨Ÿ
ו  רקéàממקומם. נאמר ìBëéהיה ,'åéca úà àáeäå' ש לפרש הבדים eéäéהיית ¦§¨¤©¨¨¦§

ïéàöBéå ïéñðëð,לגמרי íécaä',מהטבעות eéäé ïøàä úòaèa' øîBì ãeîìz ¦§¨¦§§¦©§©§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦
.ãöék àäהבדים שהיו על־כורחך ויכולים ïé÷øtúîאלא הטבעות, בתוך רפויים - ¨¥©¦§¨§¦

לכאן, לכאן ïéèîLðלזוז ïéàå.הטבעות מן לגמרי §¥¦§¨¦
נוספי  פסוקים מפרשת המשכן:הגמרא בענין éàîם ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦£¦¨©

áéúëc(טו כו לּמׁשּכן(שמות הּקרׁשים את íéãîò','ועׂשית íéhL éöò כלומר ¦§¦ְְְִִִֶַַָָָָ£¥¦¦Ÿ§¦
לומר 'עומדים', כאן נאמר ïúìéãbמדוע Cøc íéãîBòL באופן אותם שמעמידים - ¤§¦¤¤§¦¨¨

בצד  יהיה הקרש ראש של והצד העץ, של התחתון בצד הקרש של התחתון צד שיהיה

העץ. של øçàהעליון øác,אחר פירוש -'íéãîBò'היינוïééetö úà ïéãéîònL ¨¨©¥§¦¤©£¦¦¤¦¨
בהם. הנעוצים זהב מסמרי ידי על הזהב, ציפוי את ומחזיקים מעמידים הקרשים -øác̈¨

øçàכאן נאמר øîàz,כי'íéãîBò',לכן ànL הקרשים ונגנזו מועד אהל משנגנז ©¥§¦¤¨Ÿ©
שעה  באותה ïøáñעמו, ãáà,הקרשים של ותקוותם תוחלתם -ïééekñ ìèáe- ¨©¦§¨¨¥¦¨

עוד. ישובו לא כי ישובו, מתי אחריהם צפייתנו כלומר 'íéãîò',מבטם, øîBì ãeîìz ְִ©§©Ÿ§¦
íéîìBòìe,לומר íìBòì ïéãîBòL.גניזתם במקום ואף ¤§¦§¨§¨¦

áéúëc éàî ,àðéðç øa àîç éaø [øîàå] (øîà)(יט לה éãâa(שמות úà' §¨©©¦¨¨©£¦¨©¦§¦¤¦§¥
ì ãøNä,'Lãwa úøLשריד.מדוע בלשון הכהונה בגדי נקראו ©§¨§¨¥©Ÿ¤

ש  ללמדך, ב: עמוד עב äpeäk,דף éãâa àìîìà הקרבנות את מקריבים ידיהן שעל ¦§¨¦§¥§¨
ישראל, על ìàøNéהמכפרים ìL ïäéàðBùî øéizLð àì.èéìôe ãéøN Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦

השרד': 'בגדי נקראו  מדוע נוסף éácביאור ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø בבית-] ©¦§¥©©§¨¦¨©§¥
של] àðz,מדרשו ïBòîL éaøשהם ïäéìkîלפי ïúéiøák ïúBà ïéãøBbL íéãâa ©¦¦§¨¨§¨¦¤§¦¨¦§¦¨¨¦§¥¤

כשאר  ואינם ללבישה, מיד שראוים באופן בשלמותם האריגה כלי מתוך אותם חותכים -

הלובש, כמידת במחט ונתפרים קטנות בחתיכות האריגה מכלי הנחתכים íeìkבגדים ïäî ïéãøNîe מהבגד מעט משיירים - §¨§¦¥¤§
השרד'. 'בגדי נקראו זה, בגד שריד שיור שם ועל הבגד. עם נארג שאינו

הגמרא: àéäשואלת éàî:הגמרא משיבה הבגד. עם נארג שלא שיור øîà,אותו Lé÷ì Léøèçî äNòî elà שהחלק - ©¦¥¨¦¨©¥©£¥©©
במחט. לבגד ותופרו עצמו בפני נארג אלא הבגד כל עם נארג לא במחט לבגד שנתפר

לקיש: ריש על מקשה èçîהגמרא äNòî ïúBà ïéNBò ïéà äpeäk éãâa ,éáéúéî,במחט לזה זה התפורות יריעות -àlà ¥¦¥¦§¥§¨¥¦¨©£¥©©¤¨
âøBà äNòî,אחת כמקשה ארוג הבגד כל -øîàpLלב)בהם כח âøà'.(שמות äNòî' נתפרים אינם כהונה שבגדי הרי, ©£¥¥¤¤¡©©£¥Ÿ¥

הגמרא: מתרצת äëøöðבמחט. àì ,éiaà øîàנאמרו לא לקיש ריש דברי -ì àlàעניןãé úéá שרוול-][,íälL ואמנם ¨©©©¥Ÿ¦§§¨¤¨§¥¨¤¨¤
תורה. הקפידה לא כזו מועטת תפירה ועל במחט, נעשה לבגד שחיבורו אלא אורג מעשה נעשה הוא ìLאף ãé úéa ,àéðúãk¦§©§¨¥¨¤

ú÷aãðå dîöò éðôa úâøàð ,äpeäk éãâa[נתפרת-]úòbîe ,ãâaä íòאורכהãiä úqét ãò.היד כף - ¦§¥§¨¤¡¤¤¦§¥©§¨§¦§¤¤¦©¤¤©©©©¦©©¨

i"yx

.` cenr ar scïðéàå ïé÷øôúî
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:dhnl oezgzde dlrnlïéãéîòîù

ïééåôéö úàoicinrn adfd ietiv .
`ly xg` oeyl .zexnqn i''r

:oiietiv ltp `le erilzdàîù
øîàú`ly oxaiq ca` efpbpyn .

:cer eaeyiïééåëñ ìèáåep`y dn .
:odl oiteve oikeqãøùoeyl .
:cixy

éãâá àìîìà :á ãåîò áò óã
äðåäëoiaixwn odici lry .

:l`xyi lr oixtknd zepaxwd
ïäéìëî ïúééøáë ïúåà ïéãøåâù.

odly oicxba oze` oikzeg eidyk
miyer eid ozbix` ilk jezn
ozyial jxck oilelg oziixak
aey jixvy drixi x`yk `le
xetzle yeald zcinl dkzgl

:hgnaíåìë íäî ïéãøùîå.
bex` epi`y zvwn odn oixiiyne

:cxy oeyl edfe odnràéä éàî.
:xeiy eze`èçî äùòî åìà.

envr ipta bx`p did ezvwn
:hgna exagne



רי       

    
        

             
       

       
  

               
          

                
                  

                   
   

                
                 

      

 

        

        
         

          
         
          

           
           
          

         
      
      

          

          
           



       

         
         

          
        

         
        

        

         
         

           
       

         
        

        
         
         

 

       

        
       

          
         

        
         

         
         

         
       

         
 

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הארון: בדי קביעות  בענין דיון א. עמוד עב éîøדף àðéðç éaøa éñBé éaø הקשה - ©¦¥§©¦£¦¨¨¥

הפסוקים. בין טו)áéúkסתירה כה eøñé(שמות àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa' §¦§©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦Ÿ¨ª
,'epnî,הטבעות מן  זזים ואינם קבועים שהבדים ז)áéúëמאידך eמשמע כז (שמות ¦¤§¦

'úòaha åéca úà àáeäå' הולכים ומחנה מסע בכל אלא קבועים שאינם משמע §¨¤©¨©©¨Ÿ
בתוכם, ãöékובאים àä,ותירץ זה. את זה יסתרו שלא באופן הפסוקים יתיישבו ¨¥©

נאמר ïé÷øtúîשהבדים כן ועל באמצעם, הם שדקים לפי הטבעות, בתוך רפויים - ¦§¨§¦
בדיו', את ïéèîLð'והובא ïéàå שבראשם לפי לגמרי, מהם להישמט יכולים אינם אך - §¥¦§¨¦

ממנו'. יסורו 'לא נאמר ולכן בדוחק, לטבעות ונכנסים עבים הם
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íécaä eéäé ïøàä úòaèa','מּמּנּו יסרּו ש ìBëéלא לפרש ïéææהיית eéäé àì §©§Ÿ¨¨Ÿ¦§©©¦ִֶָֹֻ¨Ÿ¦§¨¦
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לכאן, לכאן ïéèîLðלזוז ïéàå.הטבעות מן לגמרי §¥¦§¨¦
נוספי  פסוקים מפרשת המשכן:הגמרא בענין éàîם ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦£¦¨©

áéúëc(טו כו לּמׁשּכן(שמות הּקרׁשים את íéãîò','ועׂשית íéhL éöò כלומר ¦§¦ְְְִִִֶַַָָָָ£¥¦¦Ÿ§¦
לומר 'עומדים', כאן נאמר ïúìéãbמדוע Cøc íéãîBòL באופן אותם שמעמידים - ¤§¦¤¤§¦¨¨

בצד  יהיה הקרש ראש של והצד העץ, של התחתון בצד הקרש של התחתון צד שיהיה

העץ. של øçàהעליון øác,אחר פירוש -'íéãîBò'היינוïééetö úà ïéãéîònL ¨¨©¥§¦¤©£¦¦¤¦¨
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ישראל, על ìàøNéהמכפרים ìL ïäéàðBùî øéizLð àì.èéìôe ãéøN Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦
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תורה. הקפידה לא כזו מועטת תפירה ועל במחט, נעשה לבגד שחיבורו אלא אורג מעשה נעשה הוא ìLאף ãé úéa ,àéðúãk¦§©§¨¥¨¤

ú÷aãðå dîöò éðôa úâøàð ,äpeäk éãâa[נתפרת-]úòbîe ,ãâaä íòאורכהãiä úqét ãò.היד כף - ¦§¥§¨¤¡¤¤¦§¥©§¨§¦§¤¤¦©¤¤©©©©¦©©¨
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`xaq gkn did cg` cr it lr dpey`xa dze` exizdy dn eli`
,xacd z` ahid dy`d xxaz i`ceay mipiicd ly zrc lewiye
,dpekp `xaq ef dzid `ly xxazd micrd ipy e`ay drya j`
`le z`yipy `vnpe ,xxaz dy`dy jk lr eknq md ixdy
mdilr jenql mileki ep` oi` ok m`e ,ig dlra ixdy ,dxxia
xzid oi`y cg` cr ixac jnq lr aey dze` mixizn md xy`k

.xexa df
:ixirf zrck xaeqd `pz d`ian `xnbdøáñ øæòéìà éaø óàå§©©¦¡¦¤¤¨©

,ixirf ixackcdlra zny cg` cr it lr oic ziaa dy` xzid §
,àeä úeòè,d`xed `le,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcz`yipy dy` ¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥

mixne` oi` ,ig dlray xxazd jk xg`e ,cg` cra oic zia it lr
`l` ,oaxwn xhtiz oic zia z`xed it lr z`yipy oeikyáBwé¦

øää úà ïécäzerh `edy mixacd wner xg` oicd z` miwqet - ©¦¤¨¨
,d`xed `le.äðéîL úàhç àéáúå:di`xd z` `xnbd zx`aneéà §¨¦©¨§¥¨¦

àîìLa zøîàxn`z m` oaen df xac -cmz`xed,àeä úeòè ¨§©§¦§¨¨§¨
,crd lr jenql erhyàéúî éëä íeMîdy`d d`ian okl - ¦¨¦©§¨

,ïaø÷cigid aiig ze`ivna zerh oic zial dzidy mewna ixdy ¨§¨
,oaxw `iadlc zøîà éà àlàmz`xed,àéä äàøBämixeaq eidy ¤¨¦¨§©§§¨¨¦

,dy`d z` xizdl yiy mzrcaïaø÷ àéúî éànà`id recn - ©©©§¨¨§¨
oic zia ly zirhen d`xed it lr dyerd ixde ,oaxw d`ian

.oaxwn xeht
iax ly enrh z` x`ale ,di`xd z` zegcl dqpn `xnbd

:`xnbd zl`ey .xg` ote`a xfril`àîìãå`ny -éaø øáñ÷ §¦§¨¨¨©©¦
øæòéìày,ïéc úéa úàøBäa äNòL ãéçé,dxenb d`xeda mbáéiç ¡¦¤¤¨¦¤¨¨§¨©¥¦©¨

xyt` i` :`xnbd daiyn .zerh `le d`xed ef o`k zn`ae ,oaxw
c ,ok yxtläî ,ïk íàepeyl xe`ia `ed,'øää úà ïécä áBwi' ¦¥©¦©¦¤¨¨

xn`p f` ,zerh efy xn`pe oica ahid oiirpy xg`y rnyny
dzid ,d`xed efy mixeaq epiid m` eli`e ,oaxw zaiig `idy
it lr dyerd cigiy oeik `ed mrhd jgxk lre ,oaxwn dxeht
ef o`ky xaeq `edy eixacn gkene ,oaxwn xeht oic zia z`xed
dyry cigiy `l` d`xed efy xaq eli`y ,ixirf ixacke ,zerh
heyt `l` ahid oica oiirl jixv did `l xeht oic zia z`xeda

.xehty
:dpyna epipy'åë àNpäì ïéc úéa äeøBäzaiig ,dlwlwe dklde ¨¥¦§¦¨¥

:`xnbd zxxan .`ypil `l` dexizd `ly ,oaxwaéàîdfi`a - ©
xacäì÷ì÷zwelgn `xnbd d`ian .epzpyna zxkfend dy`d ¦§§¨

:xaca,øîBà øæòéìà éaøy,äúpéæmc` ipa mr dzpif m` elit`e ©¦¡¦¤¤¥¦§¨
`le `ypidl wx dl exizd oic ziay itl ,dze` z`yl oixzeny

.oaxwa zaiig `id okle ,zepfl,øîà ïðçBé éaø,xeqi`a z`yipy ©¦¨¨¨©
oebk,ìBãb ïäëì äðîìàe`,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøbexizd `ly ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§

.oaxwa zaiig okle ,xzida `ypidl `l` dl
:`xnbd zyxtnøîàc ïàîy dy`a xaecnyïkL ìk ,äúpéæ ©§¨©¦§¨¨¤¥

yäðîìàz`yipdìBãb ïäëì,heicd odkl dvelge dyexb e` ©§¨¨§Ÿ¥¨
lre ,lqtp mrxfe ,dyrz `l xeqi` mda yi ixdy ,oaxw zaiigy
mz`xeda d`yip `ly oeike ,`ypidl oic zia dexizd `l ok zrc

la` ,oaxw zaiigøîàc ïàîya zwqer dpynd,ìBãb ïäëì äðîìà ©§¨©©§¨¨§Ÿ¥¨
,oaxw zaiig dfa `weecy `ed xaeqàì ,äúpéæ ìáàzaiig dpi` - £¨¦§¨Ÿ

e .oaxw,àîòè éàîoeik[äøîàc],oic zial dy` dze`àeä ïezà ©©£¨§¨§¨©
äéeðt ïeúéeLcjka ,lkl zxzene dieptk ize` mziyr mz` - §©¦§¨

mr zepf lr s` okle ,dvx`y inl `ypidl ize` mzxzdy
`ypidl dexizd `ly oeik la` .oaxw zaiig dpi` ,mixyk

.oaxw `iadl dilr okl ,lecb odkl dpnl` oebk ,dl mileqtl
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miwxt dyelya` cenr av sc ± iriax wxtzenai
ïéàåùð øúáã àì÷ ìë.dpef e` dyexb lew dilr `vi jk xg`e ,dy` `ypy odk oebk Ð

äì ïðéøùå ïéã úéáì éàúàã ïåéëli`ed Ðdkxvededxizdl oic zial `al`nl` Ð

ded igaopiwtqn`w ,inc dry dze`n lewd `viy ink jklde ,oi`eyp mcew dil

.ol rnynäò÷ùù ïéã úéá åøåääîç.dk`ln zeyrl exizde ,zaya Ðäàøåä åæ ïéà
dilr jenql Ð.mdit lr dyry cigi xehtle

mdit lr xeav eyr m` e`xt oi`ian oi` Ð

e` dayk cg` lk `l` ,xac mlrd x`yk

,zerh `l` ,xac mlrd df oi`y .dxiry

ilekl `dc .`a `ly xac mlera `ay mixeaqk

inp `kde .i`ed zerhc `zyd `ilb `nlr

zny mixeaqk ,`id zerh oizipznc`a dpde Ð

`l` ,mi`ex lkde ,dlracr`.jenqòãú
àéä äàøåäã`id oic zia z`xed ici lr Ð

,zqip`le ,`ilz ediilre.cr`lka `dc

,onidn `kde ,onidn `l cg` cr dxezd

ezpin`d `l dxezcopicare ,edepin`d mde Ð

.ediinet`àéä äàøåäã íåùî åàì àîòè éàî
exedyke Ðmlri`c ,xzen daiwd algy

ediizrc` inp `kde .ediizrc` jenqe ,ediipin

.`aqpine `wiic dy` lk :ixn`c ,jenqc `ed

`wiic `l `dc ,oz`xeda erhc `vnpe

.`aqpi`eàîòè åæç.wdaen mrh Ðøãä éëå
àøéúéäì éøîàin ,wdaen epi`y mrha Ð

eda oigibyn?éøú åúàäåøñàåmrh ixd Ð

.xexaãò àúà øãä éëeiykr :xn`e cg` Ð

zn.dl opixy Ðíåùî åàì àîòè éàîÐ

`nw cr :opixn`c,oiirh`.onidn d`xza i`de

oizrc`c ,`id d`xed `ziinw i`cikn ,iknq

opixe` `lc elld mipyd ici lr `nrh opifg

xcdinl opivn ikid ,xityoizrcl`ziinw?
øää úà ïéãä áå÷ézqipa Ð`l oic zia it lr

`l` ,`xhtne `ed oic zia it lr opixn`

`zerh :opixn`e ,mixacd wner xg` oikled

cr`c ,`ed,jenq.dpiny z`hg `iazeïë íà
'åë áå÷é éàî`l i`c rnyn ,ikd ipzcn Ð

xity da oipiirn.dl xht ded `hdix metl Ð

ïäëì äðîìà ïëù ìë.deixy `l ikdlc Ðìò
äàéáå äàéá ìëze`ia xfrl` iax xaqw Ð

.(`,eh) zezixk zkqna `nrhe .zewlgnïáø÷
ìëä ìò ãçà,miizpia dl rcep `le li`ed Ð

.cg` mlrda alg izif ipy lke`k dl `iede

äðùîêðá úî êë øçàådwwfed `le Ð

.weyl z`ype ,meaiilïåøçàå ïåùàøyxtn Ð

.`xnbaøæîîxn`c ,`nwezin `aiwr iaxke Ð

.oie`l iaiign xfnn yi :(`,hn zenai)äéä íéé÷
.zqipyk Ðïåùàøä ãìåäepcera dl didy Ð

.igàøîâäîáéî øæîî ïéàweyl z`ypy Ð

li`ed ,dvilg `la.e`la `l` dilr dzile

àðú éàä.dnain xfnn oi` mixne` minkge Ð

cledy oie`l iaiig yic edl `xiaq `nl`

iac `pz ,odn xfnn`ki`c ,`id `aiwr iax

zenai) "ulegd" wxta `pziaxc `ail` (`,hn

,x`yc oie`l iaiign xfnn yi :xn`c ,`aiwr

,dcedi iaxl eia` zqep` oebk ,daxew zngnc

czenai) "oi`yep" wxta ,e`la dlr i`w :xn`

`l"a dlr i`wc ,ezvelg z` `yep oebke ,(`,fv

mixac) "dpai`axewc e`le (dk.xfnn ied ,`ed

éãéøâ ïéåàì éáééçîdnece weyl dnai oebk Ð

.dl
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ìëopiyiig `l oi`eyp xzac `lweid oi`eypd zlgzy lewd `vic `wec :miyxtn yi Ð

xwye ,`zlna da ewic `nzqn oi`eyp carcnc ,opiyiig `l i`d ik `lwlc ,xeqi`a

oi`eyp xg` dedc i`na la` .dedlkexc `idd xity iz` df itle .`lwa xity opixq` Ð

lkac (`,`t) oihiba opixn` `icdac ,ok xnel xyti` i`c :wgvi epiax xne`e .(a,ck) lirlc

zayei `ide ezy`l hb azk iab ,opiyiig `l oipr

ezynynejixte .dwica jixv xacde ,`vz Ð

`l oi`eyp xzac `lw lk :iy` ax xn`de :dlr

.lirl yxitck ,lirlc lkexc `idde .opiyiig

åøîàåcled 'ek jpa zn xcde jilra zn dl

xfnn oexg`de oey`xdepiax xn` Ð

xg` oexg`de ,dreny iptl epiid oey`xc :wgvi

oi`c .`xnba yxtnck ,`tiqc `idd ik .dreny

oey`x lran `kdc ied `xnbc `pwqnlc yxtl

dxqe`l inp eqpwc ,main epiidc ,oexg` lrane

mai``kdc xfnn i`d jgxk lr `dc Ð

ied `l maine .yxt`y enk ,xn`w `ziixe`cn

zepf ieync `aiwr iaxl elit` ,`ziixe`cn xfnn

elit`c .mai` dxqe`l yi` zy`c zepfk dnai

.zerh ici lr `ziixe`cn `xqzin `l yi` zy`

i`nl ,`kd mai` `xqzin `l opaxcn elit`e

.dnfd icirae ixze ixza (`,cv) onwl dl iwenc

dlgzn m` ,weyd on eze`n `ira `l inp hbe

m` lral zxzen dzidy enk ,micr ipya z`yp

.miiw did

ìáàdnain xfnn oi` mixne` minkgm`e Ð

opaxl elit`c oihiba rnyn `d :xn`z

(a,t oihib) "wxefd" wxtac ,weyldnain xfnn ied

odizexv exn`y zeixr lkc dpyn` cenlzd ira

e`yip ,zexzenepif ,oi` Ðiediz `nil .`l Ð

meyn ,`wec oi`eyipae ,`pepnd axl `zaeiz
`tlginc
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:àîéúc eäî .ïðéLééç àì ïéàeOð øúác àì÷ ìk̈¨¨§¨©¦¦¨¨§¦©©§¥¨
ïéàeOð én÷c àì÷k ïðéøLå àðéc éáì éàúàå ìéàBä¦©£©§¥¦¨§¨¥©§¨¨§©¥¦¦

,øqzéúå éîcïì òîLî à÷ét ìò úqéð" .úéa ¨¥§¦©©¨©§©¨¦¥©¦¥
ïéc'åëå àözéa éðúcî 'éðúîì àúéì :éøéòæ øîà ." ¦¥¥£©§¥¦¥¨§©§¦¦§¨¥¥

äò÷ML ïéc úéa eøBä :àLøãî éa éðúc ,àLøãî¦§¨¨§¨¥¥¦§¨¨¥¦¤¨§¨
.úeòè àlà äàøBä Bæ ïéà ¯ äçøæ óBqáìe änç©¨§©¨§¨¥¨¨¤¨¨
òãz :ïîçð áø øîà .àéä äàøBä :øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¨¨¦¨©©©§¨¥©
àì ãçà ãò dlek äøBzä ìëác ,àéä äàøBäc§¨¨¦¦§¨©¨¨¥¤¨¨

.ïîéäî àëäå ,ïîéäîàîòè éàîäàøBäc íeMî åàì , §¥¨§¨¨§¥¨©©£¨¨¦§¨¨
eøBä eléàc àeä úeòèc òãz :àáø øîà ?àéäúéa ¦¨©¨¨¥©§¨§¦¥

ïéc,àøeqéàì àîòè eæç øãäå ,àøézéäì íãáe áìça ¦§¥¤§¨§¤¥¨©£©¨©£¨§¦¨
eléàå .eäì ïðéçbLî àì àøézéäì éøîàå éøcä ék¦©§¥§¨§¦§¤¥¨¨©§©¦©§§¦
ék ,àðøñà éøz eúà ,àðéøL ãçà ãò àúàc àëéä¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¨¨§¥¨©§¨¦

,dì ïðéøL àðéøçà ãò àúà øãäàîòè éàîåàì , £©¨¨¥©£¦¨¨¥©¨©©£¨¨
óàå ?àeä úeòèc íeMîøæòéìà éaøúeòèc øáñ ¦§¨§©©¦¡¦¤¤¨©§¨

àéðúc ,àeäøæòéìà éaøøää úà ïécä áBwé :øîBà §©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤¨¨
àeä úeòèc àîìLa zøîà éà .äðéîL úàhç àéáúå§¨¦©¨§¥¨¦¨§©§¦§¨¨§¨
äàøBäc zøîà éà àlà ,ïaø÷ àéúî éëä íeMî ¯¦¨¦¨§¨¨§¨¤¨¦¨§©§§¨¨
øæòéìà éaø øáñ÷ àîìãå ?ïaø÷ àéúî éànà ¯ àéä¦©©¨§¨¨§¨§¦§¨¨¨©©¦¡¦¤¤

úàøBäa äNòL ãéçéïéc úéaäî ,ïk íà ?áéiç ¨¦¤¨¨§¨©¥¦©¨¦¥©
äeøBä" ?"øää úà ïécä áBwé"ïéc úéa'åë àNpäì." ¦©¦¤¨¨¨¥¦§¦¨¥

?äì÷ì÷ éàîøæòéìà éaø,äúpéæ :øîBàïðçBé éaøäöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà :øîà ©¦§§¨©¦¡¦¤¤¥¦§¨©¦¨¨¨©©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨
,ìBãb ïäëì äðîìà øîàc ïàî .ìBãb ïäëì äðîìà ïkL ìk ,äúpéæ øîàc ïàî .èBéãä ïäëì§Ÿ¥¤§©§¨©¦§¨¨¤¥©§¨¨§Ÿ¥¨©§¨©©§¨¨§Ÿ¥¨

.àì äúpéæ ìáààîòè éàîc déúååk àéðz .äéeðt ïéúéåLc àeä ïezà :[äøîàc] ¯ïðçBé éaø: £¨¦§¨Ÿ©©£¨§¨§¨©§¨¥¦§¨©§¨§¨¥§©¦¨¨
äeøBäïéc úéaïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk ,äì÷ì÷å äëìäå ,àNpäì ¨¥¦§¦¨¥§¨§¨§¦§§¨§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥

éãäéøác ,äàéáe äàéa ìk ìò ïaø÷a úáéiç ¯ èBøæòìà éaøå .íéøîBà íéîëçãçà ïaø÷ : ¤§©¤¤§¨§¨©¨¦¨¦¨¦§¥©¦¤§¨¨©£¨¦§¦¨§¨¤¨
ì íéîëç íéãBîe .ìkä ìòøæòìà éaøìò ïaø÷a úáéiçL ,íãà éða äMîçì úàOð íàL ©©Ÿ¦£¨¦§©¦¤§¨¨¤¦¦¥©£¦¨§¥¨¨¤©¤¤§¨§¨©

.ïé÷ìçeî ïéôeâå ìéàBä ,ãçàå ãçà ìkäðùî,íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàä ¨¤¨§¤¨¦§¦§¨¦¨¦¨¤¨©©§¨§¨¦§¦©©¨
éìòa úî :dì eøîàå eàáeCCk øçàåða úîeéä óeléç :dì eøîà Ck øçàå ,úàOðå .C ¨§¨§¨¥©£¥§©©¨¥§¥§¦¥§©©¨¨§¨¦¨

ða úî :dì eøîà .øæîî ïBøçàå ïBLàø ãìeäå ,àöz ¯ íéøácäCCk øçàåéìòa úî,C ©§¨¦¥¥§©¨¨¦§©£©§¥¨§¨¥§¥§©©¨¥©£¥
,äîaééúðåCk øçàå.øæîî ïBøçàå ïBLàø ãìeäå ,àöz ¯ íéøácä eéä óeléç :dì eøîà §¦§©§¨§©©¨¨§¨¦¨©§¨¦¥¥§©¨¨¦§©£©§¥

éìòa úî :dì eøîà,úqéðå ,CCk øçàåïBLàø ãìeäå ,àöz ¯ úîe ,äéä íéi÷ :dì eøîà ¨§¨¥©£¥§¦¥§©©¨¨§¨©¨¨¨¥¥¥§©¨¨¦
éìòa úî :dì eøîà .øæîî Bðéà ïBøçàäå ,øæîîúøzeî ¯ dìòa àa Ck øçàå ,äLc÷úðå ,C ©§¥§¨©£¥©§¥¨§¨¥©£¥§¦§©§¨§©©¨¨©§¨¤¤

.Bì øBæçìét ìò óàøæòìà éaø Løc Bæ úà .äpeäkä ïî dìñt àì ¯ èb ïBøçà dì ïúpL ©£©©¦¤¨©¨©£¥Ÿ§¨¨¦©§¨¤¨©©¦¤§¨¨
.dLéà BðéàL Léàî àìå ¯ "dLéàî äLeøb äMàå" :àéúî ïaàøîâéàîe ïBLàø éàî ¤©§¨§¦¨§¨¥¦¨§Ÿ¥¦¤¥¦¨©¦©

íeMî !øæîî ãìeä :éðúéì ,äòeîL øçàì ¯ ïBøçàå ,äòeîL éðôì ¯ ïBLàøì àîéìéà ?ïBøçà©£¦¥¨¦¦§¥§¨§©£§©©§¨¦§¥©¨¨©§¥¦
éìòa úî :dì eøîà ,àôéñ éðúéîì éòá÷cå ,C.úàOðCk øçàåúîe ,äéä íéi÷ :dì eøîà §¨¨¥§¦§¥¥¨¨§¨¥©£¥§¦¥§©©¨¨§¨©¨¨¨¥

.øæîî ïBøçàå ïBLàø :àLéø éîð àðz ,øæîî Bðéà ïBøçàäå øæîî ïBLàøä ¯ïðaø eðzBæ : ¨¦©§¥§¨©£¥©§¥¨¨©¦¥¨¦§©£©§¥¨©¨©
:íéøîBà íéîëç ìáà ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLec÷ ïéà :øîBà äéäL ,àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨¤¨¨¥¥¦¦§¦§©¨¥¨¦£¨£¨¦§¦
,àeä àáé÷ò éaøc àpz Cä àpz éàä !ïéåàì éáéiçî øæîî ïéà :àîéìå ¯ äîáéî øæîî ïéàî¥©§¥¦¨¨§¥¨¥©§¥¥©¨¥¨¦©©¨©©¨§©¦£¦¨
äãeäé áø øîà .øæîî éåä àì éãéøb ïéåàì éáéiçî ,øæîî éåä øàLc ïéåàì éáéiçî :øîàc§¨©¥©¨¥¨¦¦§¥¨¥©§¥¥©¨¥¨¦§¥¥¨¨¥©§¥¨©©§¨
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רד
miwxt dyelyaa cenr av sc ± iriax wxtzenai

åðéúåéðòá,epzrc zeipr jezn Ð.`xwnd yexit mircei ep` oi`yàúàã àåä åàìì éà
,oie`l iaiig x`yk `id ixd Ðiqtze.oiyecw daïäë äîáé äéä íàweyl z`yip efe Ð

:l`eny xn`e ."jpa zn jk xg`e ,jilra zn" :dl exn`y micr ipya e` ,cg` cra

`hib dl aidic oeike ,hb `ira.dyexb meyn ,odk `edy ,maid lr `lqtin Ðäì õìåç
,mai Ð.dlral `ixyeåì äøúåäå.mail Ð

äá ùé ïéàåùðÐjzrc `wlqwhb oiprlÐ

xg`e jilra zn" :dl exn`y ,xfl zqip m`c

"jpa jk.hb dkixv Ðúåðæá,zepfk iedc Ð

`xqzine,mai`xn`c iy` axe `pepnd axk

el dxzede hb ipy dl ozep lirldil zil Ð

.`pepnd axcàø÷éòî øîàãëda yi oi`eyp Ð

iyecwc meyn e`le .hb oiprlmeyn `l` ,edpip

dy`a inp xninl iz` ,hb `la dl zrwtn i`c

oic zia it lr zqipe mid zpicnl dlra jldy

cg` cradycwzp la` .hb `la `vz Ð`l Ð

dycwzpy dteb yi` zy` `dc ,`hib `ira

cg` cra oic zia it lr,hb `la `vz Ð

hb oexg`d dl ozpy it lr s` :opzck`l Ð

.dpedkd on dlqt'åë åøîâå åðîð:opiyxcc Ð

"didz `l".died da `dz `l Ðúùãå÷î äðéà
iyecw da iqtz `l `zydc oeik Ðdinwl Ð

`a `ly xac dpwn mc` oi`c ,iqtz `l inp

.mlerlàúéðâøî úçëùî éîixn`c e`l i` Ð

`lc meyn `nrhc jizrc` wiqn zied `l jl

dpwn oi`c `l` ,`ed `zyd iyecw da iqtz

zeyrl ecia yi elit`e ,mlerl `a `ly xac

.eiykrùé÷ì ùéø äéì øîà.opgei iaxl Ð
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axl riiqne ,epif oicd `ede e`yip `nlc e` ,mid zpicnl dlra jldy dy`a `tlginc

,mail dxeq` i`ce `d `aiwr iaxlc ,opaxk `iz` dpyn `iddc xninl ira ok m` .`pepnd

dpyn `iddae .(a,gi) "`ian did" wxta dheqa gkenck ,`pepnd axc dil zilc o`n elit`

ied mzdc :wgvi epiax xne`e .dnain opaxl xfnn ied `nl` ,da el`d mikxcd lk :ipzw

jldy dy`a `tlginc meyn opaxcn xfnn

xfnn iedc dil rnyn oizipzn la` ,dlra

jilra zn dl exn` :`tiq ipzwcn ,`ziixe`cn

xfnn `yix i`e .xfnn epi` oexg`de 'ek z`ype

opaxcnikid ikc ?xfnn epi` i`n` oexg`d Ð

lra iab deqpwc,lrea iabl dl iqpw inp ikd Ð

,da xeq` dyxib e` dlra zny xg` elit`c

jkle ,micra z`ypa ixiin i`e .epnn xfnn clede

deqpw `l?dnai iabl eqpw dnl `yixa ok m` Ð

dnain xfnn ied inp opaxlc oeik :zeywdl oi`e

:(a,eh) `nw wxt seq lirl xn`w ikid ,opaxcn

,milecb mipdk mdy mkl ip` cirn zexv ipa

mzdc ,weyl dnai ipa eidy i`ny zial elit`

oi`e ,oic zia z`xeda `l` zerha z`yp `ly

llk z`vl zcner`tlginc `nrh jiiy `lc Ð

zcnery ,zerha z`ypa `wec `l` dy`a

iaxk oihibc `iddl iwen inlyexiae ,z`vl

iz` inlyexic :wgvi epiax xn`e .`aiwr

dnai :xn`c ,jenqac lcib axc `nw `pyilk

dl ixq` `l inp oi`eypc .da oi` oi`eype oiyecw

zepfa cifnac oeike .`pepnd axc dil zilc ,mai`

`xqzin `l`kile .exfb `l inp bbey i`eypa Ð

xifgn `vnp ,df `ype df ulg exn`i `ny xfbnl

ezvelgikdl opiyiig `l dy`a elit` `dc Ð

xefgl zxzen dycwzpa `dc ,qpw meyn `l`

`le .dl opiqpw `lc meyn ikdl opiyiig `le ,el

jldy dy`a `tlginc `pyil i`dl inp opiyiig

`idd jgxk lr `pyil i`dle .mid zpicnl dlra

xn`c `de .`aiwr iaxk (a,t oihib) "wxefd"c

edn dnaia cg` crc `ibeqa (`,cv) onwlÐ

li`ed jzrc `wlqc ,jixhvi` `aiwr iaxl

opiyiig dnain xfnn yi `aiwr iax xn`e

`lewlw `kil opaxlc rnyn (`wiice) .`lewlwl

zerh zrenya weyl z`ypaaxc meyn e`l Ð

`idd jgxk lr .`tlginc meyn e`le ,`pepnd

`l` ,oihibc cenlzdc `nzqk `iz` `l `ibeq

dil `ngxcn ith dil `ipqc `edd dlibxc oeik edl `hiyt :inp i` .inlyexike ,lcib axc `nw `pyilkopiyiig `nlrac ab lr s` ,`ziixe`c `lewlw` `l` opiyiig `lc `xaq Ð

ipyil ixzk wgvi epiaxl d`xpe ,opiyiig `l opaxc `lewlw`c opireny`l dil jixhvi` `l i` dniz oi` ,jkld .opiyiig `l `ziixe`c `lewlwl elit`c wiqn `dc ,rcz .opaxc `lewlw`

(a,gi) dheqa opixn`ck ,`pepnd axcl `zilc ab lr s` (a,t) oihibc `ibeqk opaxl xfnn cledc ,lcib axc i`xzaxnel `vnz m` elit`e .opaxcn xfnn ied `tlgnc mrhn mewn lkn Ð

xfnn ied `l opaxlc ,inlyexike ,lcib axc `nw `pyilk `zkldcinlyexia yi oke .opaxl elit`e ,`vz mipa dnk dl yi elit`c qtl` axe l`ppg epiax wqt oke .`vz mewn lkn Ð

z`vl la` ,dnain xfnn oi` :mixne` minkg la` ,`aiwr iaxk oihibc oizipzn iwenczekldk `lce .da xac xyr dylye ,dfne dfn `vz mzd xn`w `dc ,ixii` mipa dl yiyae .`vz Ð

oia iwlgnc zelecb.zelecb zekld oeyl lk onwl mda aezky mixtq yie .mipa dl oi`l mipa dl yi

øîàdnaia oiqtez oiyecw oi`y oipn axied `aiwr iaxle (`,dn zenai) "ulegd"a l`xyi za lr `ad care ixkp xiykncn ,axl dil `xiaq opaxkc ,`aiwr iaxc opaxl elit` Ð

'ek ef `id epizpyn `l iax :opgei iax dil xn` ,dnaia oiqtez oiyecw oi`y exnbe epnp i`pi iax xn`c oizrnya inp onwle (a,dr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`ck ,xfnn

xfnn `edy dn ielz ikdac rnyn ,oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi` xn`c `aiwr iax ixac ef :lirl ipzwc `de .opaxc `ail` elit` xn` edi`c llkn ,`id `aiwr iax ipn `d :igce Ð

dnaia."ulegd" seqa izyxit Ðéà`z`c `ed e`ll.(my) izyxit lirle .`z`c `ed inp iqtz `lc oiyecwl i` ,`z`c `ed `cixb e`ll i` :mz epiax yxit Ð

ïúåðdxzede hb ipy dlineaiil ira `l i` la` ,ipyl `xiq`c `ed ineaiil mai irac `kid `wece .z`yip `le dycwzpy ixii`c mz epiax xne` Ð,dl uleg Ði`dl dil `ixye

el xefgl zxzenc ikid ike .`xeqi` dcarc zqipyk `wec `l` .yi` zy`a elit` opiqpw `l oiyecwac ,dyciwy`kd oky lke .yxib e` lrad zn m` ,ycwnl inp zxzen Ð

xebzi` ixebzi` `kd jixtc `de .maid zvilg xg` ycwnl dxizde ,dycwzpe ,mai dl didy drci `ly dy`a dyrnl dkld mz epiax dxed oke .ycwnl `ixyc dnaiameyn epiid Ð

uleg did ezrcn m` la` .xebzi` ixebzi` jixt ikd meyne .dycw `l eli` maiin did epevxay it lr s` ,eze` oiteky ,egxk lra uleg rnync .dlral `ixye mai dl uleg xn`wc

hb `irac opireny`lc ?hb ipy ozep xn`wc ol rnyn `w i`n inp `zyde :xn`z m`e .opireny`l iy` axl dil jixhvi` `l `de ,xebzi` ixebzi` df oi`e ,el zxzen dzid Ð`l Ð

uelgl maid dvx elit` ,z`yp m` la` .xkyp `heg didi `ly ick ,hb ozil eze` oiteky ol rnyn `wc :mz epiax xne`e !l`enyk `zkld `icda xnin` wqt xakc ,jixhvi`dxeq` Ð

elit` dfne dfn `vz weyl dnaia ipzw (`,t oihib) "wxefd"c oizipzne .miiwn dfe uleg df opixn` `le .`vz dvilg `la z`ypy dnaic inlyexia wiqnck .dfne dfn `vze ,dlral

igiky `l cifn i`eypc meyn ,epifa dil opiqpw `lc ikid ik ,diqpwinle xfbnl jiiy `l cifna d`ypyka xnel dvxz m` elit`e .ith dl opiqpwc ,cifn i`eypa oky lke ,zerh i`eypa

zepf enkixii`c rnyn qxhpewd yexit jezne .ixii` cifnac zvw rnyn xkyp `heg epivn edine .ikda `xnbd ixii` `lc ,cifn i`eypa `zlin jd inwe`l xazqin `l mewn lkn Ð

dycwzp elit`c zelecb zekldk wqt l`ppg epiaxe .`pepnd axc dil zil `kdc iy` axc jenqa yxitc ,zqipa.xwir wgvi epiaxl d`xp mz epiax ixacke .ycwnd on `vz Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zenai(oey`x meil)

øîàpL ,äîáéa ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL ïépî ,áø øîàmeai zyxta ¨©©¦©¦¤¥¦¦§¦¦¨¨¤¤¡©
(d dk mixac),'øæ Léàì äöeçä únä úLà äéäú àì'cenll yie Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨

y ,'didz `l' oeyldnàäú àìøæì äéåä daziied da legz `l - Ÿ¦§¤Ÿ§¥¨£¨¨§¨
.dnai caln ,xg` mc`l oiyeciweðéúeiðòa ,øîà ìàeîLeoeik - §¥¨©©£¦¥

ef oi`y okzie ,aezkd zernyn z` rixkdln zrca ep` miipry
wtqn okl ,weqtd zpeekäëéøö`idèb.ycwnd on §¦¨¥

:`xnbd zx`andéì à÷tñîwtq did -ìéàä ,ìàeîLdf oeyl - §©§¨¥¦§¥©
ly,'únä úLà äéäú àì',ezernyn dnàúàc àeä åàìì éà- Ÿ¦§¤¥¤©¥¦§¨©£¨

,xfl dnai i`eyipa dyrz `l xeqi` yiy xnel weqtd `a m`d
,oda miqtez oiyeciwy oie`l iaiig lkk `id ixdeéàcnll e` - ¦

àúàc àeä ïéLec÷ da éñôú àìc`ay ,ax ixacke ,weqtd `a - §Ÿ¨§¥¨¦¦©£¨
.weyl dnaia miqtez oiyeciw oi`y xnel weqtd

éëä ,éLà áøì ìçø øa éøî áø déì øîàjk -äëìä ,øîénà øîà £©¥©¨¦©¨¥§©©¦¨¦£©©¥©£¨¨
,ìàeîLc déúååk.wtqn hb dkixv xfl dycwzpy dnaiy §¨¥¦§¥

àzLä ,éLà áø øîà,dzr -déúååk àúëìä øîénà øîàc £©©©¦©§¨©£©©¥©¦§§¨§¨¥
,ìàeîLczecr it lr ,xf mc`l zerha d`yipy dnaiy `vnp ¦§¥

mcew dpa zny dl rcep jk xg`e ,dpal mcew dlra zny
dfn hbl dwewf `id wtqn ixd ,meail dwewf dzide dlral

j` ,mail znaiizne el d`yipydîáé äéä íà,zny dlra ig` - ¦¨¨§¨¨
,ïäkdpi`y exn`y micr ipy e` cg` cr it lr xfl d`yipe Ÿ¥

dnaiil leki epi` ,meail dwewf dzidy xxazde ,meail dwewf
,dyexba xeq` odk ixdy ,el z`yipy eze`n hb lawzy ixg`

`l` ,el z`yipy eze`n yxbzdl dkixv dpi` okledì õìBç¥¨
,maiddéì àéøLå.d`ypy df mr xecl zxzen `ide - §©§¨¥

dze` `yepdy `vnp ,ok m` :iy` ax ixac lr `xnbd ddnz
,eilr dxeq` dzidy onfa dxiaraøâzéà éøeâzéàxkzUp - ¦§¥¦§©

e ,el zxzen zx`yp `idy giexde,økNð àèBç eðéöî ïk íàm`y ¦¥¨¦¥¦§¨
,odkl zxzen dpnl` ixdy ,znaiizn dzid ,dze` `yep did `l
dniiwl lkei dl uelgiy ixg`e ,maid lr dlqt d`ypy dzre

.ezy`k
:xg` ote`a iy` ax ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngn

àlà,iy` ax xn` jkìàøNé dîáé äéä íàdnaiil `ed lekie ¤¨¦¨¨§¨¨¦§¨¥
,dyexb `idyk elit`éðL dì ïúBðel z`yipy eze` -äøzeäå ,èb ¥¨¥¦¥§§¨

Bì.mail
:dze` zyxtne ,dnai oipra ax ly `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

,da ïéà ïéLec÷ ,äîáé ,áø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb áø©¦©¨©©¦¨©¥¨©©§¨¨¦¦¥¨
.da Lé ïéàeOðdycwzdy dnaiy `id ax zpeeky `xnbd dpiade ¦¦¥¨

epnn dkixv dpi` ,meaiin dxeht `idy dl exn`y zngn xfl
miqtez oiyeciw oi`y oeik ,hb.hb dkixv el d`yip m` j` ,da

:`xnbd ddnzïéà ïéLec÷ éàmiqtezéîð ïéàeOð ,da[ok mb-]ïéà ¦¦¦¥¨¦¦©¥¥
,dad`ian .hb dkixvn dpi`y ,zepf z`iak `l` da ez`ia oi`e ¨

:xg` ote`a ax ixac z` `xnbdàîéàixac z` x`al yi jk - ¥¨
,ax,da ïéà ïéàeOðå ïéLec÷m` s`e ,da miqtez oiyeciw oi`y itl ¦¦§¦¦¥¨

.hb dkixv dpi` d`yip
:ax ixac z` sqep ote`a zayiin `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

oiyeciwy xnel ax zpeek zn`ay ,ax ixac z` jk x`az dvxz
e ,da yi oi`eyipe da oi`,da Lé ïéàeOð éàîdkixvy oiprl df oi` ©¦¦¥¨

`l` ,hb,úeðæaz`ial ef d`ia zaygp dilr `ae d`yipy oeiky ¦§
e ,maid lr dze` zxqe`e zepf,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøãk¦§©©§¨§¨©©©§¨

íáé úøîBLmeail dwewfd dy` -,dîáéì äøeñà ,äúpéfLoick ¤¤¨¨¤¦§¨£¨¦¨¨
.eilr zxq`py dlra zgz dzpify yi` zy`

:iyily ote`a ax ixac z` zx`an `xnbda éàåíìBòì ,àîéà úéò §¦¨¥¥¨§¨
md ax ixacàøwéòî ïøîàãkdi`eyipy ,dligzn epx`iay itk - ¦§©§¨¥¦¨¨

ax ixac `l` ,`pepnd ax ixack `lye ,maid lr dexq` `l xfl
y ,xfdn hb oiprl exn`p,da ïéà ïéLec÷xfl dycwzd wx m`e ¦¦¥¨

yi` zy` elit` ixdy ,mail dxizdl ick hb epnn dkixv dpi`
,hb epnn dkixv dpi` dlra zny cg` cr it lr xfl dycwzdy

j`,da Lé ïéàeOðs`e ,epnn hb `id dkixv xfl d`yip m`y ¦¦¥¨
yi ,da miqtez oiyeciw oi` ixdy ,el d`eyp dpi` zn`d itly

meyn xefblàôlçéîcz` silgdle zerhl mc` ipa miieyr - §¦©§¨
dpicaoic,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàcr it lr d`yipe §¦¨¤¨©©£¨¦§¦©©¨

ick ipyd on mb hb dkixvy minkg epwizy ,lrad zny cirdy
`id ixde oick d`yp ipyde dyxib oey`xdy xnel erhi `ly
dfn hb dkixv dnai s`y epwiz ok zngne ,hb `la epnn z`vei

.diyeciw elg `ly s` ,el d`yipy
da miqtez m`d ,weyl dnai oipra dkldd z` zx`an `xnbd

:oiyeciwäøeáça ,éàpé éaø øîàdaiyid ipa zxeaga -eøîâå eðîð ¨©©¦©©©£¨¦§§¨§
mda exfge mihrend elhae axk mixne`d eaxe ,oipnl ecnr -

y ,eixack zexedl,äîáéa ïéñôBz ïéLec÷ ïéà`l' aezkdy meyn ¥¦¦§¦¦¨¨Ÿ
.oiyeciw ziied da legz `ly ,yxtzn 'dvEgd zOd zW` didz¦§¤¥¤©¥©¨

ïðçBé éaø déì øîà,i`pi iaxlBæ àéä eðúðLî àì ,éaøoic m`d - ¨©¥©¦¨¨©¦Ÿ¦§¨¥¦
,ea oecl jxev oi` ok m`e ,dpynd on rxken epi` dfïðúc¦§©

oiyeciwaaq)(.ieb ,äMàì øîBàäzil`xyiéì úLce÷î zà éøä ¨¥§¦¨£¥©§§¤¤¦
,øéibúàL øçàìil zycewn z` ixd diebl xn`y l`xyi e`øçàì §©©¤¤§©¥§©©

,éøéibúzLycwnd ,[dzr milg eiyeciw oi`y] iprpk care ¤¦§©§¦
zil`xyi,øøçzLàL øçàìdgty ycwnd l`xyieøçàì §©©¤¤§©§¥§©©

,éøøçzLzLil iycwzd yi` zy`l xne`d okeúeîiL øçàì ¤¦§©§§¦§©©¤¨
éìòa,C[zxka eilr dxeq`d] ezy` zeg`l xn`y l`xyie ©§¦

il iycwzdéúBçà úeîzL øçàìC,il zxzen iidzeBàxf mc` §©©¤¨£¦
il iycwzd meail dwewfd dy`l xn`yéì õBìçiL øçàìéîáé C,C §©©¤©§¦§¨¦

y `ed oicd elld mipte`d lka,úLce÷î dðéàdryay oeik ¥¨§¤¤
`ly xac dpewk df ixde ,legl miie`x oiyeciwd eid `l yciwy
gken ,dnaid z` el` llka dpynd dzpny oeike .mlerl `a
diyeciw eid ok `l m`y ,weyl dnaia miqtez oiyeciw oi`y

.onf xg`l oiyeciwd elegiy dpzne dy` ycwn lkk ,milg
déì øîàlyn jxc i`pi ax,àtñç Cì éàìãc åàì éà`lel - £©¥¦¨¦§©¨©§¨

,eizgz gpend z` dqiky qxgd z` jl izdabdyzçkLî éî- ¦©§©©§
d z` `ven ziid ikeàúéðbøîzgpen dzidy zilbxn -déúez- ©§¨¦¨¥

miqtez oiyeciw oi`y ,df oic jl izxn`y `l m`y epiide ,eizgz
z` yxtl xyt` did `l` ,dpyndn z`f cnel ziid `l ,dnaia
oeik mewn lkn ,dzr dycwl eciay s`y ,xg` ote`a dpynd
`a `ly xac edfy ,dvilgd xg`l oiyeciwd elegiy xn`y

.milg oiyeciwd oi` ,mlerl
opgei iax ly eyexitl yiwl yix ziigc z` d`ian `xnbd

:ax zhiyl ezgked zigcp `linne ,dpynaLé÷ì Léø déì øîà£©¥¥¨¦
,opgei iaxläaø àøáb Cñl÷c åàì éài`pi iax jgaiyy `lel - ¦¨§©§¨©§¨©¨

,dpyna jyexita ,lecb mc` `edyàðà Cì àðéîà äåäiziid - £¨£¦¨¨£¨
y jl yxtnïéúéðúî,dnaia miqtez oiyeciw oi`y da x`eany ©§¦¦

`l` ,dnaia miqtez oiyeciw oi`y ,ax ly epic meyn mrhd oi`
zhiykøîàc ,àéä àáé÷ò éaøya ïéñôBz ïéLecé÷ ïéàlkéáééç ©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©§¥

,ïéåàìoi` ,e`l xeqi`a weyl `ypdl dxeq` dnaiy oeike ¨¦
dnai iabl l`enye ax ly mzwelgn eli`e ,da miqtez oiyeciw

.oie`l iaiig x`ya miqtez oiyeciwy ,minkg zrca `id weyl
:yiwl yix ixac lr `xnbd ddnzéàåk dpyndàáé÷ò éaø,`id §¦©¦£¦¨

ixdy ,dyw ok m`ékxy`k -dì øîàil iycwzd dnailøçàì ¦¨©¨§©©
éì õBìçiLéîáé CéLecé÷ da éñtúéì ,Cxg`l oiyeciwd elegi - ¤©§¦§¨¦¦§§¥¨¦¥

,dzr dycwl ecia oi`y s` ,dvilgddéì ïðéòîL àäcixdy - §¨©§¦©¥
eprnyøîàc àáé÷ò éaøìyïðúc ,íìBòì àa àlL øác äð÷î íãà §©¦£¦¨§¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¦§©
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רה
miwxt dyelyaa cenr av sc ± iriax wxtzenai

åðéúåéðòá,epzrc zeipr jezn Ð.`xwnd yexit mircei ep` oi`yàúàã àåä åàìì éà
,oie`l iaiig x`yk `id ixd Ðiqtze.oiyecw daïäë äîáé äéä íàweyl z`yip efe Ð

:l`eny xn`e ."jpa zn jk xg`e ,jilra zn" :dl exn`y micr ipya e` ,cg` cra

`hib dl aidic oeike ,hb `ira.dyexb meyn ,odk `edy ,maid lr `lqtin Ðäì õìåç
,mai Ð.dlral `ixyeåì äøúåäå.mail Ð

äá ùé ïéàåùðÐjzrc `wlqwhb oiprlÐ

xg`e jilra zn" :dl exn`y ,xfl zqip m`c

"jpa jk.hb dkixv Ðúåðæá,zepfk iedc Ð

`xqzine,mai`xn`c iy` axe `pepnd axk

el dxzede hb ipy dl ozep lirldil zil Ð

.`pepnd axcàø÷éòî øîàãëda yi oi`eyp Ð

iyecwc meyn e`le .hb oiprlmeyn `l` ,edpip

dy`a inp xninl iz` ,hb `la dl zrwtn i`c

oic zia it lr zqipe mid zpicnl dlra jldy

cg` cradycwzp la` .hb `la `vz Ð`l Ð

dycwzpy dteb yi` zy` `dc ,`hib `ira

cg` cra oic zia it lr,hb `la `vz Ð

hb oexg`d dl ozpy it lr s` :opzck`l Ð

.dpedkd on dlqt'åë åøîâå åðîð:opiyxcc Ð

"didz `l".died da `dz `l Ðúùãå÷î äðéà
iyecw da iqtz `l `zydc oeik Ðdinwl Ð

`a `ly xac dpwn mc` oi`c ,iqtz `l inp

.mlerlàúéðâøî úçëùî éîixn`c e`l i` Ð

`lc meyn `nrhc jizrc` wiqn zied `l jl

dpwn oi`c `l` ,`ed `zyd iyecw da iqtz

zeyrl ecia yi elit`e ,mlerl `a `ly xac

.eiykrùé÷ì ùéø äéì øîà.opgei iaxl Ð
íðå÷
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axl riiqne ,epif oicd `ede e`yip `nlc e` ,mid zpicnl dlra jldy dy`a `tlginc

,mail dxeq` i`ce `d `aiwr iaxlc ,opaxk `iz` dpyn `iddc xninl ira ok m` .`pepnd

dpyn `iddae .(a,gi) "`ian did" wxta dheqa gkenck ,`pepnd axc dil zilc o`n elit`

ied mzdc :wgvi epiax xne`e .dnain opaxl xfnn ied `nl` ,da el`d mikxcd lk :ipzw

jldy dy`a `tlginc meyn opaxcn xfnn

xfnn iedc dil rnyn oizipzn la` ,dlra

jilra zn dl exn` :`tiq ipzwcn ,`ziixe`cn

xfnn `yix i`e .xfnn epi` oexg`de 'ek z`ype

opaxcnikid ikc ?xfnn epi` i`n` oexg`d Ð

lra iab deqpwc,lrea iabl dl iqpw inp ikd Ð

,da xeq` dyxib e` dlra zny xg` elit`c

jkle ,micra z`ypa ixiin i`e .epnn xfnn clede

deqpw `l?dnai iabl eqpw dnl `yixa ok m` Ð

dnain xfnn ied inp opaxlc oeik :zeywdl oi`e

:(a,eh) `nw wxt seq lirl xn`w ikid ,opaxcn

,milecb mipdk mdy mkl ip` cirn zexv ipa

mzdc ,weyl dnai ipa eidy i`ny zial elit`

oi`e ,oic zia z`xeda `l` zerha z`yp `ly

llk z`vl zcner`tlginc `nrh jiiy `lc Ð

zcnery ,zerha z`ypa `wec `l` dy`a

iaxk oihibc `iddl iwen inlyexiae ,z`vl

iz` inlyexic :wgvi epiax xn`e .`aiwr

dnai :xn`c ,jenqac lcib axc `nw `pyilk

dl ixq` `l inp oi`eypc .da oi` oi`eype oiyecw

zepfa cifnac oeike .`pepnd axc dil zilc ,mai`

`xqzin `l`kile .exfb `l inp bbey i`eypa Ð

xifgn `vnp ,df `ype df ulg exn`i `ny xfbnl

ezvelgikdl opiyiig `l dy`a elit` `dc Ð

xefgl zxzen dycwzpa `dc ,qpw meyn `l`

`le .dl opiqpw `lc meyn ikdl opiyiig `le ,el

jldy dy`a `tlginc `pyil i`dl inp opiyiig

`idd jgxk lr `pyil i`dle .mid zpicnl dlra

xn`c `de .`aiwr iaxk (a,t oihib) "wxefd"c

edn dnaia cg` crc `ibeqa (`,cv) onwlÐ

li`ed jzrc `wlqc ,jixhvi` `aiwr iaxl

opiyiig dnain xfnn yi `aiwr iax xn`e

`lewlw `kil opaxlc rnyn (`wiice) .`lewlwl

zerh zrenya weyl z`ypaaxc meyn e`l Ð

`idd jgxk lr .`tlginc meyn e`le ,`pepnd

`l` ,oihibc cenlzdc `nzqk `iz` `l `ibeq

dil `ngxcn ith dil `ipqc `edd dlibxc oeik edl `hiyt :inp i` .inlyexike ,lcib axc `nw `pyilkopiyiig `nlrac ab lr s` ,`ziixe`c `lewlw` `l` opiyiig `lc `xaq Ð

ipyil ixzk wgvi epiaxl d`xpe ,opiyiig `l opaxc `lewlw`c opireny`l dil jixhvi` `l i` dniz oi` ,jkld .opiyiig `l `ziixe`c `lewlwl elit`c wiqn `dc ,rcz .opaxc `lewlw`

(a,gi) dheqa opixn`ck ,`pepnd axcl `zilc ab lr s` (a,t) oihibc `ibeqk opaxl xfnn cledc ,lcib axc i`xzaxnel `vnz m` elit`e .opaxcn xfnn ied `tlgnc mrhn mewn lkn Ð

xfnn ied `l opaxlc ,inlyexike ,lcib axc `nw `pyilk `zkldcinlyexia yi oke .opaxl elit`e ,`vz mipa dnk dl yi elit`c qtl` axe l`ppg epiax wqt oke .`vz mewn lkn Ð

z`vl la` ,dnain xfnn oi` :mixne` minkg la` ,`aiwr iaxk oihibc oizipzn iwenczekldk `lce .da xac xyr dylye ,dfne dfn `vz mzd xn`w `dc ,ixii` mipa dl yiyae .`vz Ð

oia iwlgnc zelecb.zelecb zekld oeyl lk onwl mda aezky mixtq yie .mipa dl oi`l mipa dl yi

øîàdnaia oiqtez oiyecw oi`y oipn axied `aiwr iaxle (`,dn zenai) "ulegd"a l`xyi za lr `ad care ixkp xiykncn ,axl dil `xiaq opaxkc ,`aiwr iaxc opaxl elit` Ð

'ek ef `id epizpyn `l iax :opgei iax dil xn` ,dnaia oiqtez oiyecw oi`y exnbe epnp i`pi iax xn`c oizrnya inp onwle (a,dr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`ck ,xfnn

xfnn `edy dn ielz ikdac rnyn ,oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi` xn`c `aiwr iax ixac ef :lirl ipzwc `de .opaxc `ail` elit` xn` edi`c llkn ,`id `aiwr iax ipn `d :igce Ð

dnaia."ulegd" seqa izyxit Ðéà`z`c `ed e`ll.(my) izyxit lirle .`z`c `ed inp iqtz `lc oiyecwl i` ,`z`c `ed `cixb e`ll i` :mz epiax yxit Ð

ïúåðdxzede hb ipy dlineaiil ira `l i` la` ,ipyl `xiq`c `ed ineaiil mai irac `kid `wece .z`yip `le dycwzpy ixii`c mz epiax xne` Ð,dl uleg Ði`dl dil `ixye

el xefgl zxzenc ikid ike .`xeqi` dcarc zqipyk `wec `l` .yi` zy`a elit` opiqpw `l oiyecwac ,dyciwy`kd oky lke .yxib e` lrad zn m` ,ycwnl inp zxzen Ð

xebzi` ixebzi` `kd jixtc `de .maid zvilg xg` ycwnl dxizde ,dycwzpe ,mai dl didy drci `ly dy`a dyrnl dkld mz epiax dxed oke .ycwnl `ixyc dnaiameyn epiid Ð

uleg did ezrcn m` la` .xebzi` ixebzi` jixt ikd meyne .dycw `l eli` maiin did epevxay it lr s` ,eze` oiteky ,egxk lra uleg rnync .dlral `ixye mai dl uleg xn`wc

hb `irac opireny`lc ?hb ipy ozep xn`wc ol rnyn `w i`n inp `zyde :xn`z m`e .opireny`l iy` axl dil jixhvi` `l `de ,xebzi` ixebzi` df oi`e ,el zxzen dzid Ð`l Ð

uelgl maid dvx elit` ,z`yp m` la` .xkyp `heg didi `ly ick ,hb ozil eze` oiteky ol rnyn `wc :mz epiax xne`e !l`enyk `zkld `icda xnin` wqt xakc ,jixhvi`dxeq` Ð

elit` dfne dfn `vz weyl dnaia ipzw (`,t oihib) "wxefd"c oizipzne .miiwn dfe uleg df opixn` `le .`vz dvilg `la z`ypy dnaic inlyexia wiqnck .dfne dfn `vze ,dlral

igiky `l cifn i`eypc meyn ,epifa dil opiqpw `lc ikid ik ,diqpwinle xfbnl jiiy `l cifna d`ypyka xnel dvxz m` elit`e .ith dl opiqpwc ,cifn i`eypa oky lke ,zerh i`eypa

zepf enkixii`c rnyn qxhpewd yexit jezne .ixii` cifnac zvw rnyn xkyp `heg epivn edine .ikda `xnbd ixii` `lc ,cifn i`eypa `zlin jd inwe`l xazqin `l mewn lkn Ð

dycwzp elit`c zelecb zekldk wqt l`ppg epiaxe .`pepnd axc dil zil `kdc iy` axc jenqa yxitc ,zqipa.xwir wgvi epiaxl d`xp mz epiax ixacke .ycwnd on `vz Ð
oi`
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:ïðúc .íìBòì àa àlL øác äð÷î íãà øîàc àáé÷ò éaøì déì ïðéòîL àäc !éLecé÷¦¥§¨¨§¦©¥§©¦£¦¨§¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zenai(oey`x meil)

øîàpL ,äîáéa ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL ïépî ,áø øîàmeai zyxta ¨©©¦©¦¤¥¦¦§¦¦¨¨¤¤¡©
(d dk mixac),'øæ Léàì äöeçä únä úLà äéäú àì'cenll yie Ÿ¦§¤¥¤©¥©¨§¦¨

y ,'didz `l' oeyldnàäú àìøæì äéåä daziied da legz `l - Ÿ¦§¤Ÿ§¥¨£¨¨§¨
.dnai caln ,xg` mc`l oiyeciweðéúeiðòa ,øîà ìàeîLeoeik - §¥¨©©£¦¥

ef oi`y okzie ,aezkd zernyn z` rixkdln zrca ep` miipry
wtqn okl ,weqtd zpeekäëéøö`idèb.ycwnd on §¦¨¥

:`xnbd zx`andéì à÷tñîwtq did -ìéàä ,ìàeîLdf oeyl - §©§¨¥¦§¥©
ly,'únä úLà äéäú àì',ezernyn dnàúàc àeä åàìì éà- Ÿ¦§¤¥¤©¥¦§¨©£¨

,xfl dnai i`eyipa dyrz `l xeqi` yiy xnel weqtd `a m`d
,oda miqtez oiyeciwy oie`l iaiig lkk `id ixdeéàcnll e` - ¦

àúàc àeä ïéLec÷ da éñôú àìc`ay ,ax ixacke ,weqtd `a - §Ÿ¨§¥¨¦¦©£¨
.weyl dnaia miqtez oiyeciw oi`y xnel weqtd

éëä ,éLà áøì ìçø øa éøî áø déì øîàjk -äëìä ,øîénà øîà £©¥©¨¦©¨¥§©©¦¨¦£©©¥©£¨¨
,ìàeîLc déúååk.wtqn hb dkixv xfl dycwzpy dnaiy §¨¥¦§¥

àzLä ,éLà áø øîà,dzr -déúååk àúëìä øîénà øîàc £©©©¦©§¨©£©©¥©¦§§¨§¨¥
,ìàeîLczecr it lr ,xf mc`l zerha d`yipy dnaiy `vnp ¦§¥

mcew dpa zny dl rcep jk xg`e ,dpal mcew dlra zny
dfn hbl dwewf `id wtqn ixd ,meail dwewf dzide dlral

j` ,mail znaiizne el d`yipydîáé äéä íà,zny dlra ig` - ¦¨¨§¨¨
,ïäkdpi`y exn`y micr ipy e` cg` cr it lr xfl d`yipe Ÿ¥

dnaiil leki epi` ,meail dwewf dzidy xxazde ,meail dwewf
,dyexba xeq` odk ixdy ,el z`yipy eze`n hb lawzy ixg`

`l` ,el z`yipy eze`n yxbzdl dkixv dpi` okledì õìBç¥¨
,maiddéì àéøLå.d`ypy df mr xecl zxzen `ide - §©§¨¥

dze` `yepdy `vnp ,ok m` :iy` ax ixac lr `xnbd ddnz
,eilr dxeq` dzidy onfa dxiaraøâzéà éøeâzéàxkzUp - ¦§¥¦§©

e ,el zxzen zx`yp `idy giexde,økNð àèBç eðéöî ïk íàm`y ¦¥¨¦¥¦§¨
,odkl zxzen dpnl` ixdy ,znaiizn dzid ,dze` `yep did `l
dniiwl lkei dl uelgiy ixg`e ,maid lr dlqt d`ypy dzre

.ezy`k
:xg` ote`a iy` ax ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngn

àlà,iy` ax xn` jkìàøNé dîáé äéä íàdnaiil `ed lekie ¤¨¦¨¨§¨¨¦§¨¥
,dyexb `idyk elit`éðL dì ïúBðel z`yipy eze` -äøzeäå ,èb ¥¨¥¦¥§§¨

Bì.mail
:dze` zyxtne ,dnai oipra ax ly `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

,da ïéà ïéLec÷ ,äîáé ,áø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb áø©¦©¨©©¦¨©¥¨©©§¨¨¦¦¥¨
.da Lé ïéàeOðdycwzdy dnaiy `id ax zpeeky `xnbd dpiade ¦¦¥¨

epnn dkixv dpi` ,meaiin dxeht `idy dl exn`y zngn xfl
miqtez oiyeciw oi`y oeik ,hb.hb dkixv el d`yip m` j` ,da

:`xnbd ddnzïéà ïéLec÷ éàmiqtezéîð ïéàeOð ,da[ok mb-]ïéà ¦¦¦¥¨¦¦©¥¥
,dad`ian .hb dkixvn dpi`y ,zepf z`iak `l` da ez`ia oi`e ¨

:xg` ote`a ax ixac z` `xnbdàîéàixac z` x`al yi jk - ¥¨
,ax,da ïéà ïéàeOðå ïéLec÷m` s`e ,da miqtez oiyeciw oi`y itl ¦¦§¦¦¥¨

.hb dkixv dpi` d`yip
:ax ixac z` sqep ote`a zayiin `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

oiyeciwy xnel ax zpeek zn`ay ,ax ixac z` jk x`az dvxz
e ,da yi oi`eyipe da oi`,da Lé ïéàeOð éàîdkixvy oiprl df oi` ©¦¦¥¨

`l` ,hb,úeðæaz`ial ef d`ia zaygp dilr `ae d`yipy oeiky ¦§
e ,maid lr dze` zxqe`e zepf,àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøãk¦§©©§¨§¨©©©§¨

íáé úøîBLmeail dwewfd dy` -,dîáéì äøeñà ,äúpéfLoick ¤¤¨¨¤¦§¨£¨¦¨¨
.eilr zxq`py dlra zgz dzpify yi` zy`

:iyily ote`a ax ixac z` zx`an `xnbda éàåíìBòì ,àîéà úéò §¦¨¥¥¨§¨
md ax ixacàøwéòî ïøîàãkdi`eyipy ,dligzn epx`iay itk - ¦§©§¨¥¦¨¨

ax ixac `l` ,`pepnd ax ixack `lye ,maid lr dexq` `l xfl
y ,xfdn hb oiprl exn`p,da ïéà ïéLec÷xfl dycwzd wx m`e ¦¦¥¨

yi` zy` elit` ixdy ,mail dxizdl ick hb epnn dkixv dpi`
,hb epnn dkixv dpi` dlra zny cg` cr it lr xfl dycwzdy

j`,da Lé ïéàeOðs`e ,epnn hb `id dkixv xfl d`yip m`y ¦¦¥¨
yi ,da miqtez oiyeciw oi` ixdy ,el d`eyp dpi` zn`d itly

meyn xefblàôlçéîcz` silgdle zerhl mc` ipa miieyr - §¦©§¨
dpicaoic,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàcr it lr d`yipe §¦¨¤¨©©£¨¦§¦©©¨

ick ipyd on mb hb dkixvy minkg epwizy ,lrad zny cirdy
`id ixde oick d`yp ipyde dyxib oey`xdy xnel erhi `ly
dfn hb dkixv dnai s`y epwiz ok zngne ,hb `la epnn z`vei

.diyeciw elg `ly s` ,el d`yipy
da miqtez m`d ,weyl dnai oipra dkldd z` zx`an `xnbd

:oiyeciwäøeáça ,éàpé éaø øîàdaiyid ipa zxeaga -eøîâå eðîð ¨©©¦©©©£¨¦§§¨§
mda exfge mihrend elhae axk mixne`d eaxe ,oipnl ecnr -

y ,eixack zexedl,äîáéa ïéñôBz ïéLec÷ ïéà`l' aezkdy meyn ¥¦¦§¦¦¨¨Ÿ
.oiyeciw ziied da legz `ly ,yxtzn 'dvEgd zOd zW` didz¦§¤¥¤©¥©¨

ïðçBé éaø déì øîà,i`pi iaxlBæ àéä eðúðLî àì ,éaøoic m`d - ¨©¥©¦¨¨©¦Ÿ¦§¨¥¦
,ea oecl jxev oi` ok m`e ,dpynd on rxken epi` dfïðúc¦§©

oiyeciwaaq)(.ieb ,äMàì øîBàäzil`xyiéì úLce÷î zà éøä ¨¥§¦¨£¥©§§¤¤¦
,øéibúàL øçàìil zycewn z` ixd diebl xn`y l`xyi e`øçàì §©©¤¤§©¥§©©

,éøéibúzLycwnd ,[dzr milg eiyeciw oi`y] iprpk care ¤¦§©§¦
zil`xyi,øøçzLàL øçàìdgty ycwnd l`xyieøçàì §©©¤¤§©§¥§©©

,éøøçzLzLil iycwzd yi` zy`l xne`d okeúeîiL øçàì ¤¦§©§§¦§©©¤¨
éìòa,C[zxka eilr dxeq`d] ezy` zeg`l xn`y l`xyie ©§¦

il iycwzdéúBçà úeîzL øçàìC,il zxzen iidzeBàxf mc` §©©¤¨£¦
il iycwzd meail dwewfd dy`l xn`yéì õBìçiL øçàìéîáé C,C §©©¤©§¦§¨¦

y `ed oicd elld mipte`d lka,úLce÷î dðéàdryay oeik ¥¨§¤¤
`ly xac dpewk df ixde ,legl miie`x oiyeciwd eid `l yciwy
gken ,dnaid z` el` llka dpynd dzpny oeike .mlerl `a
diyeciw eid ok `l m`y ,weyl dnaia miqtez oiyeciw oi`y

.onf xg`l oiyeciwd elegiy dpzne dy` ycwn lkk ,milg
déì øîàlyn jxc i`pi ax,àtñç Cì éàìãc åàì éà`lel - £©¥¦¨¦§©¨©§¨

,eizgz gpend z` dqiky qxgd z` jl izdabdyzçkLî éî- ¦©§©©§
d z` `ven ziid ikeàúéðbøîzgpen dzidy zilbxn -déúez- ©§¨¦¨¥

miqtez oiyeciw oi`y ,df oic jl izxn`y `l m`y epiide ,eizgz
z` yxtl xyt` did `l` ,dpyndn z`f cnel ziid `l ,dnaia
oeik mewn lkn ,dzr dycwl eciay s`y ,xg` ote`a dpynd
`a `ly xac edfy ,dvilgd xg`l oiyeciwd elegiy xn`y

.milg oiyeciwd oi` ,mlerl
opgei iax ly eyexitl yiwl yix ziigc z` d`ian `xnbd

:ax zhiyl ezgked zigcp `linne ,dpynaLé÷ì Léø déì øîà£©¥¥¨¦
,opgei iaxläaø àøáb Cñl÷c åàì éài`pi iax jgaiyy `lel - ¦¨§©§¨©§¨©¨

,dpyna jyexita ,lecb mc` `edyàðà Cì àðéîà äåäiziid - £¨£¦¨¨£¨
y jl yxtnïéúéðúî,dnaia miqtez oiyeciw oi`y da x`eany ©§¦¦

`l` ,dnaia miqtez oiyeciw oi`y ,ax ly epic meyn mrhd oi`
zhiykøîàc ,àéä àáé÷ò éaøya ïéñôBz ïéLecé÷ ïéàlkéáééç ©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©§¥

,ïéåàìoi` ,e`l xeqi`a weyl `ypdl dxeq` dnaiy oeike ¨¦
dnai iabl l`enye ax ly mzwelgn eli`e ,da miqtez oiyeciw

.oie`l iaiig x`ya miqtez oiyeciwy ,minkg zrca `id weyl
:yiwl yix ixac lr `xnbd ddnzéàåk dpyndàáé÷ò éaø,`id §¦©¦£¦¨

ixdy ,dyw ok m`ékxy`k -dì øîàil iycwzd dnailøçàì ¦¨©¨§©©
éì õBìçiLéîáé CéLecé÷ da éñtúéì ,Cxg`l oiyeciwd elegi - ¤©§¦§¨¦¦§§¥¨¦¥

,dzr dycwl ecia oi`y s` ,dvilgddéì ïðéòîL àäcixdy - §¨©§¦©¥
eprnyøîàc àáé÷ò éaøìyïðúc ,íìBòì àa àlL øác äð÷î íãà §©¦£¦¨§¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨¦§©
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zenai(ipy meil)

dlral dxn`y dy`éôì äNBò éðàL íðB÷Eeidi xcp xeqi`a ± ¨¤£¦¨§¦
,mdn jit dpdi `ly ici iyrnïéàlradéøöøôäì C,xcpd z` ¥¨¦§¨¥

dlral zcareyn dy`d ixdy ,llk lg epi` df xcpy oeik
oi` ixdy ,eilr mxqe`l dleki dpi`e ,ely dici dyrne dk`lnl
elit`y `nw `pz xaeqe .exiag lr ely epi`y xac xqe` mc`
deaiigy xeriydn xzei dk`ln dzyre dnvr z` dwgc m`
dxqe`l dleki dpi`e ,dlral ef dtcrd zkiiy ,zeyrl minkg

.eilràáé÷ò éaøe wlegøôé ,øîBàs`e ,ezy` xcp z` lrad ©¦£¦¨¥¨¥
yegl yi ,eilr mxqe`l dleki dpi`e lral mikiiy dici dyrny

éãòz ànLåéìò ódk`lnd xeriy lr siqez -Bì éeàøä ïî øúBé ¤¨©£¦¨¨¥¦¨¨
`aiwr iax xaeqe ,zeyrl minkg deaiigy xeriydn xzei -
dleki `ide ,dl zkiiy ef dtcrd ,dticrde dnvr dwgc m`y
dze`a lrad xq`i dl xti `l m`e ,mpewa dlra lr dxqe`l
zryay s`y ,`aiwr iax ixaca x`ean mipt lk lre .dtcrd
lr dxqe`l dy`d dleki mlera zniiw dtcrd dze` oi` dxcp
`a `ly xac dpwn mc`y xaeq `aiwr iaxy gkene ,dlra
mc` oi`y zxne`d oiyecwa dpyndy okzi `l ok m`e ,mlerl
,`aiwr iaxk zxaeq maid dl uelgiy xg`l dnai ycwl leki
mpi` dzry s` ,onf xg`l oiyecwd legl mikixv eixacl ixdy

.legl mileki
xaeq `aiwr iaxy mixcpa dpyndn di`x oi` :`xnbd zvxzn

c ,mlerl `a `ly xac yicwn mc`ydìò øîzéà àäixd - ¨¦§©£¨
,dpynd lr ef `xnin dxn`p,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©

zwqer ef dpynad dy`úøîBàdlralíäéNBòì éãé eLc÷éinl - §¤¤¦§§¨©§¥¤
xac lr `ed ef oeyla mpewe ,`ed jexa yecwd `edy ,m`yry

,mlerl `ayàîìòa eäðúéà íéãéczeniiw onvr micid ixdy - §¨©¦¦©§§¨§¨
dlra z`pd z` xeq`l mpewd odilr lge ,dry dze`a mlera

odnxeriy eze` mpn`e .dicia dyrzy dn lka xq`p `linne ,
,dlra lr xq`p epi` zeyrl minkg deaiigy mici dyrn ly
dleki dpi`e ,xenb ceariy el zcareyn `id df iably oeik
zxq`p ,da zaiig dpi`y dtcrd dze` j` ,eilr z`f xeq`l
leki mc`y xaeq `aiwr iaxy ef dpynn di`x oi`y `vnpe .eilr
yiwl yix ixac lr `iyew oi`e ,mlerl `a `ly xac yicwdl
zxne`d ,oiyecwa dpynd z` `aiwr iax zhiya cinrdy

.zycewn dpi` uelgzy xg`l dnai ycwndy
axc dixa `ped ax lr zwlegd dhiy yiy d`ian `xnbd
`a `ly xac dpwn mc` oi` `aiwr iax zrcly xne`d ,ryedi

:`xnbd zxne` .mlerlàâéìtewleg ryedi axc dixa `ped axe ± §¦¨
eixac lr,÷çöé øa ïîçð áø øîàc ,÷çöé øa ïîçð áøcmze` lky §©©§¨©¦§¨§¨©©©§¨©¦§¨

eicinlz icinlze eicinlz md oldl e`aeiy mi`pze mi`xen`
,df oipra ezenk exaqe ,`aiwr iax lyéaøk áøå ,áøk àðeä áø©¨§©§©§©¦

éaøå ,øéàî éaøk éaøå ,éaøk àéiç éaøå ,àéiç éaøk éàpé éaøå ,éàpé©©§©¦©©§©¦¦¨§©¦¦¨§©¦§©¦§©¦¥¦§©¦
,àáé÷ò éaøk á÷òé ïa øæòéìà éaøå ,á÷òé ïa øæòéìà éaøk øéàî¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦£¦¨

øîàcy.íìBòì àa àlL øác äð÷î íãàiax xn`y dn df itle §¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨
zngn ezy` xcp z` xtdl lrad jixvy mixcpa dpyna `aiwr
iyrn lr ycwd legi daeig itkn xzei dici dyrna sicrz m`y
mpi`y s`e ,mnvr dici dyrn z` dyicwd m` s` epiid ,dici

.mlerl `a `ly xac yicwn mc`y oeik ,dzr mlera
ax dpny minkg mze` lky epivn okid dzr zx`an `xnbd
zxxan .mlerl `a `ly xac dpwn mc`y mixaeq wgvi xa ongp

:`xnbdàðeä áøàéä éàî ,zx`an .ok xaeq `edy ep`vn okid - ©¨©¦
:`xnbdøîzéàc,yxcnd ziaa ef `xnin dxn`py -øëBnä §¦§©©¥

Bøáçì ì÷c úBøétz` `ived `l urd oiicryk ,minybd zenia ¥¤¤©£¥
,epica mi`xen` ewlgp ,eizexiteàa àlL ãò ,àðeä áø øîà̈©©¨©¤Ÿ¨

zexitd,íìBòìlwcd zexity onfd `edy oqip yceg iptl epiide ¨¨
,mi`veiìBëémdn cg` lkBa øBæçìoi`y onf lky ,dxikndn ¨©§

j` .ixnbl dxiknd dlg `l miniiw zexitdeàaMîzexitd ¦¤¨
,íìBòì,oqip yceg xg`l epiideïéàmdn cg`,Ba øBæçì ìBëé ¨¨¥¨©§

mde ,mlerl e`ay drya zexitd lr dxiknd dlg xaky meyn
.gwell mikiiy,øîà ïîçð áøåmlerl zexitd e`ay iptly myk §©©§¨¨©

jk ,mda xefgl mileki mdipy eideàaMî óàzexitdìBëé íìBòì ©¦¤¨¨¨¨
mdn cg` lk,Ba øBæçì,mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`y ©§

lg `le oipw dyrn dyry drya mlera zexitd eid `ly oeike
mle` .mlerl zexitd e`eaiykl lg `ed oi` ,epiipw,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

,ea xefgl xkend lekie lg `l oipwdy s`àðéãBîip` dcen -éàc ¥¨§¦
ìéëàå èéîLea xfgy mcew zexitd z` gweld qtz m`y - ¨¦§¨¦

`e xkend,mze` lkdépéî ïðé÷tî àìm`ivedl leki xkend oi` - Ÿ©§¦©¦¥
s`e ,dlignk z`f miaiygn ep` ea xfg `ly onf lky oeik ,epnn

.dliren `id ,zerha dlign `idy
xac dpwn mc`y xaeq axy epivn okid `xnbd zx`an dzr

s` :`xnbd zxne` .mlerl `a `lyáø,ok xaeqàðeä áø øîàc ©§¨©©¨
ç÷Bì éðàL Bæ äãN ,Bøáçì øîBàä ,áø øîà,zepwl cner - ¨©©¨¥©£¥¨¤¤£¦¥©

äpçwàLëì`dz dppw`y xg`l -Eì äéeð÷dpznaäð÷ ,åéLëòî ¦§¤¤¨¤¨§¨§¥©§¨¨¨
,dpznd lawn da dkfi dcyd z` dld dpwiyke ,lawnd dkf -
lekiy gkene ,ezeyxa dcyd dzid `l d`pwdd zryay s`e

.mlerl `a `ly xac exiagl zepwdl mc`
:ok mixaeq i`pi iaxe `iig iaxy oipn zx`ane `xnbd dkiynn

éàpé éaøxaeq,àéiç éaøkmdipyy epiptly dyrna x`eaiy enke ©¦©©§©¦¦¨
,ok mixaeqàñéøà déì äåä éàpé éaøccary qix` el did - §©¦©©£¨¥£¦¨

,edcyadéì éúééî äåäc,i`pi iaxl `iadl libx didy -àzðk ©£¨©§¥¥©§¨
éøéôczexit ly lq -àúaL éìòî ìk.zay axr lk -àîBé àeää §¥¥¨©£¥©§¨©¨

iyiy inin cg`a -àúà àìå déì dâð`a `le qix`d xg`zp - §©¥§Ÿ£¨
`iaiy i`pi iax yyge ,zay axr lka `eal libx didy drya
okle ,zayd iptn mxyrl lkei `l xaky onfa zexitd z` qix`d

eäééìò déúéác éøétî øOò ì÷Leidy lah zexitn xyire lhp - §©©©¦¥¥§¥¥£©§
wtzqp ok dyry xg`l .`iadl qix`d cizry zexitd lr eziaa
icke ,ezeyxl e`a `l oiicry zexit lr xyiry ie`xk bdp m`

oicd z` xxalàéiç éaøc dén÷ì àúà`iig iax iptl `a - £¨§©¥§©¦¦¨
.ie`xk dyr m` el`eyldéì øîà,`iig iaxzãáò øétLdti - £©¥©¦£©§§

,ziyràéðúczyxta weqta xn`p ,`ziixaa epipy ixdy §©§¨
zexyrn(bk ci mixac)éäìà 'ä úà äàøéì ãîìz ïòîì''íéîiä ìk E, §©©¦§©§¦§¨¤¡Ÿ¤¨©¨¦

'minId lM'y yexcl yie,íéáBè íéîéå úBúaL elàxdfdl yiy ¨©¨¦¥©¨§¨¦¦
zexitd oi`y zngn dgnye bper zevn mda lhazz `ly

,l`eye `ziixad zpeek z` `iig iax x`ane .mixyernéàîì§©
àúëìä,weqtdn ok yexcl `ziixad dkxved oipr dfi`l - ¦§§¨
àîéìéà`l` zaya el oi` m`y xnel aezkd `ay xn`z m` - ¦¥¨

i`yx `edy ,lah zexitìëéîe éøeOòìmdizexyrn yixtdl - §©¥¥©
ike ,dyw ok m` ,mlke`leéøèöéàéøLéîì àø÷ Cjxev yi ike - ¦§§¦§¨§¦§¥

zyxtda jiiyy xeqi`d ixde ,zaya xyrl xizdl weqta
`edy onfa zexitd z` lhlhny jka `l` epi` ,zaya zexyrn
md ixd dlik`a mixeq` mdy oeike ,zexyrn mdn yixtn

xeqi` xwire ,dry dze`a mivwenìeèìè`l` epi` dvwen ¦§
,ïðaøc.z`f xizdl ick weqta jxev oi`e §©¨¨
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miwxt dyelya` cenr bv sc ± iriax wxtzenai
êéôì äùåò éðàù íðå÷xeq` `di dk`ln dyer ip`y dn :dlral dxn`y dy` Ð

.mpewa jitløôäì êéøö åðéàdici dyrnl dil `caryn `wc oeikc Ð`ivn `l Ð

.dxcpéãòú àîù'åë åéìò óel dyer `id dn :(a,cq zeaezk) opzc Ðng lwyn Ð

.dil `caryn `l ithe .'ek izy mirlqdtcrd`e`l oiicrc ab lr s`e ,xcp liig Ð

.dk`lnd ziyrpïîçð áøã àâéìôå`d Ð

xac dpwn mc` oi` `aiwr iaxlc `pniwe`c

.mlerl `a `lyáøë àðåä áøaxn ,xnelk Ð

df ,mlek oke ,i`pi iaxn axe ,dlaw diax `edy

dlrnlexecn.did df lyì÷ã úåøéô øëåîä
.minybd zenia Ðíìåòì åàá àìù ãòm` Ð

oi`iven zepli`d f`y ,oqip mcew ea xefgl `a

.ea xefgl leki Ðøåæçì ìåëé ïéà íìåòì åàáùî
åáez` ikc Ðdpwn mc` :`nl` .ipiaf liig Ð

.mlerl `a `ly xacåøáçì øîåàämcew Ð

.dcyd z` dpwyäð÷`nl` .dpzn `iede Ð

.dil riny axnäéì äâðxzei ddy Ð.epnfn

åäééåìéò.ez` `l izk`c ab lr s`e Ðïòîì
ãîìúzlk`e" ,aizk zexyrne dnexz iab Ð

d iptl'.'ebe "íéáåè íéîé åìà íéîéä ìë
úåúáùåbper lhai `ly xdfdl cnl ied Ð

.lahd oewiz liaya zayàúëìä éàîìdne Ð

ixedf`l `xw `z`?àúáùá éøåùò àîéð éà
ìëéîåab lr s`c opireny`l jixhvi`e Ð

opwzn `ed zayc`xw jixhvi` ike !`hiyt Ð

opaxc lehlh ixyinl?zexyrn zyxtd !

od el` :opzc ,zeay meyn `l` dpi` zaya

,zexyrne zenexz oidiabn `l :zeay meyn

`kide .(a,el) dvia zkqnaxq`lehlh `xw ol

jixhvi`c `nlradiixynl`kd?
àìà
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ïéàxtdl jixvxzendy ,xtdl jixv oi` jkle ,ixii` sqk drne zepefn dl dlrna Ð

jixv oi`c xnel oi` la` .lral `iedc xaq inp wgcd ici lry dtcrde .ely lkd

mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` xaqwc meyn xtdlip`y" hwp i`n` ok m`c Ð

!"envr ly eici dyrn yicwnd" ipzil ?"jitl dyer

éáøxti xne` `aiwrlry dtcrd :xaqwc Ð

z`ivn" yixa xn`ck ,dy`l wgcd ici

leki j`ide :xn`z m`e .(`,eq zeaezk) "dy`d

:xnel yie !dpial epiay xac df oi` `de ?xtdl

xdfil leki oi`y itl ,dpial epia inp aiygc

mb :inp i` .gwil el ie`xd z` mevnva gwile

lke` `ede rwxw mda gwliy ,el careyn dwlg

,exicdl dleki j`id ,ok m`e :xn`z m`e .zexit

xwira `wec :xnel yie ?el zcareync oeik

mdy ,lrac diceariyl denl` dici dyrn

zexit `l` el oi`c `kd la` ,ely ixnbl`l Ð

.denl`

åùã÷úéodiyerl ici`ed jexa yecwdl Ð

odiyerl yxtl oi` la` .m`yry

mzk`lnl epiidxninl dil ded ok m`c Ð

:(a,bi) mixcpc `nw wxt seqa xn`ck ,odiyrnl

.mdiyrnl ici

áøå'eke mlerl e`ayn s` xn` ongpÐ

d ax zxaqoiprl ongp axcn dketd `pe

`nw wxta izyxitck ,mlerl `a `ly xac

) zeaezkc) oihibc `nw wxt seqae (a,f.(a,bi

äéåð÷dpw eiykrn jl:wgvi epiaxl dywe Ð

dil zi`c oeikc ?"eiykrn" jixv dnl

`a eli`k ,mlerl `a `ly xac dpwn mc`

,eiykrn jixv oi` mlerl `ay xacae .mlerl

) oiyecwa "xne`d" wxta opixn`ckhp(`,iab

miyly xg`l zycewn z` ixd dy`l xne`d

mei miyly jeza dyciwe xg` `ae meiÐ

miyly jeza dycwe xg` `a `l .ipyl zycewn

s` ,zycewn ediiexz ixn`c l`enye ax ?edn

) lirle .'eke elk`zpy it lrav(a,"ixiibzzy xg`l" iab ,inpÐoitilga `ed dcy oipw mzqc meyn eiykrn jixhv` `kdc :mz epiax xne`e ?onwl dbexr zexit iab oke .eiykrn `kil

`tqka `pira i` :`icda yxity `l m` xhy oiazeky mewna dpew oi` sqkc ,dwfgae xhya e`Ð) oiyecwc `nw wxta ,ipwi`ek(`,zenewn dnkae ,xhyd z` oiazek eid ax ly enewnae .

`xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck .sqka oipew eid `ly cenlza epivncp(a,`rivn `aac `nw wxtae .dicil `xhy ihnc cr ipw `l l`xyi ,dil wilzqi` dicil ifef ihn ikn ixkp :

)fh(`,dil ipw i`na `xab i`d ickn :Ðxn` `le ,miyly xg`l oitilga e` dwfga ipw xn` i` ,mlerl `ay xaca elit`c ,eiykrn jixv ikdle ,`nlra `tqg `xhy i`d ,`xhy i`da

eiykrnÐmiyly xg`l epiidc ,legl oipwl yiy dryae li`ed ,dpw `lÐzeaezk) "eltpy dy`d"a opixn`ck ,xceqd xfged e` dwfgd dwqt xakdiepw `dz `le ef dxt jeyn :(`,at

miyly xg` cr jlÐca`p e` xhyd rxwp didi elit`y ,eiykrn jixv xhya dpwyk oke .dkiynd dwqt xak oipwd zryay itl ,eiykrn xn` `l ik dpw `lÐxn` `l i`c ,dpw

ca` e` jk jeza rxwpe ,eiykrnÐxg` iab la` .zyxebn dpi` hbd ca` e` rxwp m`c ,`aiykl zyxebne zycewnc xn`c o`nl xn`ck ,xhy o`k oi` oipw zryac oeik ,dpw `l

oipwd dyrp `l m`e ,dpwnd lv` ex`yp zerndy ,oira md eli`k dry lk aeyg zernd elk`zp elit`c ,md sqka oiyecw mzqc ,eiykrn jixv oi` ixiibzzyÐ,mxifgdl eilr lhen did

) "xne`d"a xn`ck oecwtl `le inc delnl e`lc .oiyecw myl oira md eli`k aeygehp oiyecw(`,tl ,eiykrn ira `l inp dbexr zexitae .aeyge ,inc heicdl ezxiqnk deabl ezxin`y i

ied dxfg e` ied d`pz i` "mei miyly xg`le eiykrn"a (a ,my) dil `wtqn axc ab lr s` ,rawy onfd ribiyk zepwle ecia cenrl dpewd cil mxqen eli`k`kd ipdn mewn lkn Ð

zepwdl ecia oi`y xaca la` ,"eiykrn" dlgza xn`y dnn xfegy "miyly xg`le" xn`yk wtzqdl yi eiykr zepwdl eciay xaca i`cec ,ied dxfg e`lc `hiyt `kdc ,eiykrn dcya

"dpgw`ykl" xne`yk ,`kd ik eiykreiykrn xn`y `kdc :cere ,xg` oipra el xyt` i`c `l` ,dxfg df oi` Ðxg`le eiykrnc oeik :xn`z m`e .llk wtzqdl jiiy oi` seqal Ð

mei miyly xg`l cr jl diepw `dz `le ef dxt jeyn :(`,at zeaezk) "eltpy dy`d" wxta opgei iax xn`c `d ,dxfg e` d`pz e` ied miylyelit` ,eiykrn xn`c dl iwene .dpw Ð

ied dxfg i` ,mb`a zcnereiykrn oipwd xnbpe ied d`pz i`e ?dpw i`n` Ðhwp `wecc rnyn (`,et my) "azekd"ae ,inp dpwn zeyxa e` miaxd zeyxa elit` ,mb`a zcner il dnl Ð

eiykrnc :xn`w ikd `l` ,dxfg `le d`pz `l ied `l 'l xg`le eiykrnc (`,q oiyecw) "xne`d"a dil zi`c dinrhl opgei iaxc ,icin dyw `lc :wgvi epiax xne`e !dkiynl ie`xy ,mb`

epi` elit` sqkac :ied ikdc wgvi epiax yxit miyly xg` oipw oice .oipwd xnbp f`y ,dkiynle oipwl ie`xd mewna miyly seqa `dzy opira ikdle .xenbi miyly xg`le ,oipwd ligzi

dpew zeyxa oira `edyk xhyae ,oiraseqa Ðrxwpy xhye oitilge dwfge dkiyn la` .`nlr ilekl eiykrn `la ipw miylyxg`le eiykrn xn` m`c s`e .`nlr ilekl ipdn `l Ð

`nlr ilekl ipdn miyly,miyly xg`le eiykrna dpew dkiyn la` .oitilge dwfge xhy oi` oipwd xnb zryac oeik ,opgei iaxl ixnbl zepwl ipdn `l oitilge dwfge ca`pd xhy Ð

,miyly jez mb`d on dzvi elit`e ,`zkix` dkiynk dl iede ,ezeyx mb`d dyrp oipw lgzedy dkiyn zlgz ici lrc ,oipwl ie`xd mewn `edy mb`a zcner dxtd miyly seqac oeik

mb`l dxfg miyly jeza aeye exvgl dpwnd dkyn elit` e`ied dxfg i` dil `wtqnc axle .ipw Ðied d`pzc dil `hiytc l`enyle .mb`a zcnery dn icin ipdn `l Ðedleka Ð

dzin xg`le seb meidn ipwc ,dzin xg`le meidna rwxw dpwy enk ,dpwnd zeyxa e` ,miaxd zeyxa elit` dxt opgei iaxl ipw `l i`n`e :xn`z m`e ,onfd jez ea xfg `ly oeik ,ipw

dzin xg`l xn`c oeikc `xazqne ,meidn seb zepwdl dvexy ith rnyn dzin xg`le meidna `nye ?zexit.wgvi epiax .`zydn sebl dil ipwne ,iz`w miyxei x`yn miqkp gixadlc Ð

éúééîixitc `zpki`pi iax lyn i`c .i`pi iaxl ozep didy ,eed qix` lync :wgvi epiax xne` Ðgkenck .yelzl eciay oeik ,mixaegn eed elit`e ,mlerl `a `ly xac aeyg `l Ð

mdn wegx didy itl ecia `kd aiyg `lc xnel xazqn `le .(`,aq) oiyecwa "xne`d"a.wegx oia aexw oia wlgl d`xp oi`c Ð
`l`
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éôì äNBò éðàL íðB÷éøö ïéà ¯ Eéaø .øôäì C ¨¤£¦¤§¦¥¨¦§¨¥©¦
écòz ànL ,øôé :øîBà àáé÷òïî øúBé åéìò ó £¦¨¥¨¥¤¨©§¦¨¨¥¦

déøa àðeä éaø øîà ,dìò øîzéà àä .Bì éeàøä̈¨¨¦§©£¨£©©¦¨§¥
áøcòLBäéíéãéc ,"íäéNBòì éãé eLãwé" úøîBàa : §©§ª©§¤¤¦¨§¨©§¥¤§¨©¦

øîàc ,÷çöé øa ïîçð áøc àâéìôe .àîìòa eäðúéà¦§§§¨§¨§¦¨§©©§¨©¦§¨§¨©
,éàpé éaøk áøå ,áøk àðeä áø :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨©¨§©§©§©¦©©

å ,àéiç éaøk éàpé éaøåàéiç éaøéaøk éaøå ,éaøk §©¦©©§©¦¦¨§©¦¦¨§©¦§©¦§©¦
å ,á÷òé ïa øæòéìà éaøk øéàî éaøå ,øéàîøæòéìà éaø ¥¦§©¦¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¡¦¤¤

àlL øác äð÷î íãà :øîàc àáé÷ò éaøk á÷òé ïa¤©£Ÿ§©¦£¦¨§¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ
øëBnä :øîzéàc ¯ àéä éàî àðeä áø .íìBòì àä¨¨©¨©¦§¦§©©¥
eàa àlL ãò :àðeä áø øîà ,Bøáçì ì÷c úBøét¥¤¤©£¥¨©©¨©¤Ÿ¨
øBæçì ìBëé ïéà íìBòì eàaMî ,Ba øBæçì ìBëé íìBòì̈¨¨©£¦¤¨¨¨¥¨©£
øBæçì ìBëé íìBòì eàaMî óà :øîà ïîçð áøå .Ba§©©§¨¨©©¦¤¨¨¨¨©£
àì ìéëàå èéîL éàc àðéãBî :ïîçð áø øîà .Ba¨©©©§¨¥¨§¦¨¥§¨¥¨
øîBàä :áø øîà àðeä áø øîàc ¯ áø .dépéî ïðé÷tî©§¦©¦¥©§¨©©¨¨©©¨¥
Eì äéeð÷ äpçwàLëì ,ç÷Bì éðàL Bæ äãN" Bøáçì©£¥¨¤¤£¦¥©¦§¤¤¨¤¨§¨§
äåä éàpé éaøc ,àéiç éaøk éàpé éaø .äð÷ ¯ "åéLëòî¥©§¨¨¨©¦©©§©¦¦¨§©¦©©£¨
éìòî ìk éøéôc àúðk déì éúééî äåäc àñéøà déì¥¨¦¨©£¨©§¥¥©§¨§¥¥¨©£¥
øOò ì÷L .àúà àìå déì dâð àîBé àeää .àúaL©§¨©¨§©¥§¨¨¨¨©¦¥
øîà ,àéiç éaøc dén÷ì àúà ,eäééìò déúéác éøétî¦¥¥§¥¥£©§¨¨§©¥§©¦¦¨£©

éäìà 'ä úà äàøéì ãîìz ïòîì" :àéðúc ,zãáò øétL :déìúBúaL elà ¯ "íéîiä ìk E ¥©¦¨§©§§©§¨§©©¦§©§¦§¨¤¡Ÿ¤¨©¨¦¥©¨
éøèöéà ¯ ìëéîe éøeOòì àîéìéà ?àúëìä éàîì .íéáBè íéîéå!?ïðaøc ìeèìè éøLéîì àø÷ C §¨¦¦§©¦§§¨¦¥¨§©¥¥©¦§§¦§¨§¦§¥¦§§©¨©
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc zenai(ipy meil)

dlral dxn`y dy`éôì äNBò éðàL íðB÷Eeidi xcp xeqi`a ± ¨¤£¦¨§¦
,mdn jit dpdi `ly ici iyrnïéàlradéøöøôäì C,xcpd z` ¥¨¦§¨¥

dlral zcareyn dy`d ixdy ,llk lg epi` df xcpy oeik
oi` ixdy ,eilr mxqe`l dleki dpi`e ,ely dici dyrne dk`lnl
elit`y `nw `pz xaeqe .exiag lr ely epi`y xac xqe` mc`
deaiigy xeriydn xzei dk`ln dzyre dnvr z` dwgc m`
dxqe`l dleki dpi`e ,dlral ef dtcrd zkiiy ,zeyrl minkg

.eilràáé÷ò éaøe wlegøôé ,øîBàs`e ,ezy` xcp z` lrad ©¦£¦¨¥¨¥
yegl yi ,eilr mxqe`l dleki dpi`e lral mikiiy dici dyrny

éãòz ànLåéìò ódk`lnd xeriy lr siqez -Bì éeàøä ïî øúBé ¤¨©£¦¨¨¥¦¨¨
`aiwr iax xaeqe ,zeyrl minkg deaiigy xeriydn xzei -
dleki `ide ,dl zkiiy ef dtcrd ,dticrde dnvr dwgc m`y
dze`a lrad xq`i dl xti `l m`e ,mpewa dlra lr dxqe`l
zryay s`y ,`aiwr iax ixaca x`ean mipt lk lre .dtcrd
lr dxqe`l dy`d dleki mlera zniiw dtcrd dze` oi` dxcp
`a `ly xac dpwn mc`y xaeq `aiwr iaxy gkene ,dlra
mc` oi`y zxne`d oiyecwa dpyndy okzi `l ok m`e ,mlerl
,`aiwr iaxk zxaeq maid dl uelgiy xg`l dnai ycwl leki
mpi` dzry s` ,onf xg`l oiyecwd legl mikixv eixacl ixdy

.legl mileki
xaeq `aiwr iaxy mixcpa dpyndn di`x oi` :`xnbd zvxzn

c ,mlerl `a `ly xac yicwn mc`ydìò øîzéà àäixd - ¨¦§©£¨
,dpynd lr ef `xnin dxn`p,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©

zwqer ef dpynad dy`úøîBàdlralíäéNBòì éãé eLc÷éinl - §¤¤¦§§¨©§¥¤
xac lr `ed ef oeyla mpewe ,`ed jexa yecwd `edy ,m`yry

,mlerl `ayàîìòa eäðúéà íéãéczeniiw onvr micid ixdy - §¨©¦¦©§§¨§¨
dlra z`pd z` xeq`l mpewd odilr lge ,dry dze`a mlera

odnxeriy eze` mpn`e .dicia dyrzy dn lka xq`p `linne ,
,dlra lr xq`p epi` zeyrl minkg deaiigy mici dyrn ly
dleki dpi`e ,xenb ceariy el zcareyn `id df iably oeik
zxq`p ,da zaiig dpi`y dtcrd dze` j` ,eilr z`f xeq`l
leki mc`y xaeq `aiwr iaxy ef dpynn di`x oi`y `vnpe .eilr
yiwl yix ixac lr `iyew oi`e ,mlerl `a `ly xac yicwdl
zxne`d ,oiyecwa dpynd z` `aiwr iax zhiya cinrdy

.zycewn dpi` uelgzy xg`l dnai ycwndy
axc dixa `ped ax lr zwlegd dhiy yiy d`ian `xnbd
`a `ly xac dpwn mc` oi` `aiwr iax zrcly xne`d ,ryedi

:`xnbd zxne` .mlerlàâéìtewleg ryedi axc dixa `ped axe ± §¦¨
eixac lr,÷çöé øa ïîçð áø øîàc ,÷çöé øa ïîçð áøcmze` lky §©©§¨©¦§¨§¨©©©§¨©¦§¨

eicinlz icinlze eicinlz md oldl e`aeiy mi`pze mi`xen`
,df oipra ezenk exaqe ,`aiwr iax lyéaøk áøå ,áøk àðeä áø©¨§©§©§©¦

éaøå ,øéàî éaøk éaøå ,éaøk àéiç éaøå ,àéiç éaøk éàpé éaøå ,éàpé©©§©¦©©§©¦¦¨§©¦¦¨§©¦§©¦§©¦¥¦§©¦
,àáé÷ò éaøk á÷òé ïa øæòéìà éaøå ,á÷òé ïa øæòéìà éaøk øéàî¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦£¦¨

øîàcy.íìBòì àa àlL øác äð÷î íãàiax xn`y dn df itle §¨©¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨
zngn ezy` xcp z` xtdl lrad jixvy mixcpa dpyna `aiwr
iyrn lr ycwd legi daeig itkn xzei dici dyrna sicrz m`y
mpi`y s`e ,mnvr dici dyrn z` dyicwd m` s` epiid ,dici

.mlerl `a `ly xac yicwn mc`y oeik ,dzr mlera
ax dpny minkg mze` lky epivn okid dzr zx`an `xnbd
zxxan .mlerl `a `ly xac dpwn mc`y mixaeq wgvi xa ongp

:`xnbdàðeä áøàéä éàî ,zx`an .ok xaeq `edy ep`vn okid - ©¨©¦
:`xnbdøîzéàc,yxcnd ziaa ef `xnin dxn`py -øëBnä §¦§©©¥

Bøáçì ì÷c úBøétz` `ived `l urd oiicryk ,minybd zenia ¥¤¤©£¥
,epica mi`xen` ewlgp ,eizexiteàa àlL ãò ,àðeä áø øîà̈©©¨©¤Ÿ¨

zexitd,íìBòìlwcd zexity onfd `edy oqip yceg iptl epiide ¨¨
,mi`veiìBëémdn cg` lkBa øBæçìoi`y onf lky ,dxikndn ¨©§

j` .ixnbl dxiknd dlg `l miniiw zexitdeàaMîzexitd ¦¤¨
,íìBòì,oqip yceg xg`l epiideïéàmdn cg`,Ba øBæçì ìBëé ¨¨¥¨©§

mde ,mlerl e`ay drya zexitd lr dxiknd dlg xaky meyn
.gwell mikiiy,øîà ïîçð áøåmlerl zexitd e`ay iptly myk §©©§¨¨©

jk ,mda xefgl mileki mdipy eideàaMî óàzexitdìBëé íìBòì ©¦¤¨¨¨¨
mdn cg` lk,Ba øBæçì,mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`y ©§

lg `le oipw dyrn dyry drya mlera zexitd eid `ly oeike
mle` .mlerl zexitd e`eaiykl lg `ed oi` ,epiipw,ïîçð áø øîà̈©©©§¨

,ea xefgl xkend lekie lg `l oipwdy s`àðéãBîip` dcen -éàc ¥¨§¦
ìéëàå èéîLea xfgy mcew zexitd z` gweld qtz m`y - ¨¦§¨¦

`e xkend,mze` lkdépéî ïðé÷tî àìm`ivedl leki xkend oi` - Ÿ©§¦©¦¥
s`e ,dlignk z`f miaiygn ep` ea xfg `ly onf lky oeik ,epnn

.dliren `id ,zerha dlign `idy
xac dpwn mc`y xaeq axy epivn okid `xnbd zx`an dzr

s` :`xnbd zxne` .mlerl `a `lyáø,ok xaeqàðeä áø øîàc ©§¨©©¨
ç÷Bì éðàL Bæ äãN ,Bøáçì øîBàä ,áø øîà,zepwl cner - ¨©©¨¥©£¥¨¤¤£¦¥©

äpçwàLëì`dz dppw`y xg`l -Eì äéeð÷dpznaäð÷ ,åéLëòî ¦§¤¤¨¤¨§¨§¥©§¨¨¨
,dpznd lawn da dkfi dcyd z` dld dpwiyke ,lawnd dkf -
lekiy gkene ,ezeyxa dcyd dzid `l d`pwdd zryay s`e

.mlerl `a `ly xac exiagl zepwdl mc`
:ok mixaeq i`pi iaxe `iig iaxy oipn zx`ane `xnbd dkiynn

éàpé éaøxaeq,àéiç éaøkmdipyy epiptly dyrna x`eaiy enke ©¦©©§©¦¦¨
,ok mixaeqàñéøà déì äåä éàpé éaøccary qix` el did - §©¦©©£¨¥£¦¨

,edcyadéì éúééî äåäc,i`pi iaxl `iadl libx didy -àzðk ©£¨©§¥¥©§¨
éøéôczexit ly lq -àúaL éìòî ìk.zay axr lk -àîBé àeää §¥¥¨©£¥©§¨©¨

iyiy inin cg`a -àúà àìå déì dâð`a `le qix`d xg`zp - §©¥§Ÿ£¨
`iaiy i`pi iax yyge ,zay axr lka `eal libx didy drya
okle ,zayd iptn mxyrl lkei `l xaky onfa zexitd z` qix`d

eäééìò déúéác éøétî øOò ì÷Leidy lah zexitn xyire lhp - §©©©¦¥¥§¥¥£©§
wtzqp ok dyry xg`l .`iadl qix`d cizry zexitd lr eziaa
icke ,ezeyxl e`a `l oiicry zexit lr xyiry ie`xk bdp m`

oicd z` xxalàéiç éaøc dén÷ì àúà`iig iax iptl `a - £¨§©¥§©¦¦¨
.ie`xk dyr m` el`eyldéì øîà,`iig iaxzãáò øétLdti - £©¥©¦£©§§

,ziyràéðúczyxta weqta xn`p ,`ziixaa epipy ixdy §©§¨
zexyrn(bk ci mixac)éäìà 'ä úà äàøéì ãîìz ïòîì''íéîiä ìk E, §©©¦§©§¦§¨¤¡Ÿ¤¨©¨¦

'minId lM'y yexcl yie,íéáBè íéîéå úBúaL elàxdfdl yiy ¨©¨¦¥©¨§¨¦¦
zexitd oi`y zngn dgnye bper zevn mda lhazz `ly

,l`eye `ziixad zpeek z` `iig iax x`ane .mixyernéàîì§©
àúëìä,weqtdn ok yexcl `ziixad dkxved oipr dfi`l - ¦§§¨
àîéìéà`l` zaya el oi` m`y xnel aezkd `ay xn`z m` - ¦¥¨

i`yx `edy ,lah zexitìëéîe éøeOòìmdizexyrn yixtdl - §©¥¥©
ike ,dyw ok m` ,mlke`leéøèöéàéøLéîì àø÷ Cjxev yi ike - ¦§§¦§¨§¦§¥

zyxtda jiiyy xeqi`d ixde ,zaya xyrl xizdl weqta
`edy onfa zexitd z` lhlhny jka `l` epi` ,zaya zexyrn
md ixd dlik`a mixeq` mdy oeike ,zexyrn mdn yixtn

xeqi` xwire ,dry dze`a mivwenìeèìè`l` epi` dvwen ¦§
,ïðaøc.z`f xizdl ick weqta jxev oi`e §©¨¨

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

miwxt dyelya` cenr bv sc ± iriax wxtzenai
êéôì äùåò éðàù íðå÷xeq` `di dk`ln dyer ip`y dn :dlral dxn`y dy` Ð

.mpewa jitløôäì êéøö åðéàdici dyrnl dil `caryn `wc oeikc Ð`ivn `l Ð

.dxcpéãòú àîù'åë åéìò óel dyer `id dn :(a,cq zeaezk) opzc Ðng lwyn Ð

.dil `caryn `l ithe .'ek izy mirlqdtcrd`e`l oiicrc ab lr s`e ,xcp liig Ð

.dk`lnd ziyrpïîçð áøã àâéìôå`d Ð

xac dpwn mc` oi` `aiwr iaxlc `pniwe`c

.mlerl `a `lyáøë àðåä áøaxn ,xnelk Ð

df ,mlek oke ,i`pi iaxn axe ,dlaw diax `edy

dlrnlexecn.did df lyì÷ã úåøéô øëåîä
.minybd zenia Ðíìåòì åàá àìù ãòm` Ð

oi`iven zepli`d f`y ,oqip mcew ea xefgl `a

.ea xefgl leki Ðøåæçì ìåëé ïéà íìåòì åàáùî
åáez` ikc Ðdpwn mc` :`nl` .ipiaf liig Ð

.mlerl `a `ly xacåøáçì øîåàämcew Ð

.dcyd z` dpwyäð÷`nl` .dpzn `iede Ð

.dil riny axnäéì äâðxzei ddy Ð.epnfn

åäééåìéò.ez` `l izk`c ab lr s`e Ðïòîì
ãîìúzlk`e" ,aizk zexyrne dnexz iab Ð

d iptl'.'ebe "íéáåè íéîé åìà íéîéä ìë
úåúáùåbper lhai `ly xdfdl cnl ied Ð

.lahd oewiz liaya zayàúëìä éàîìdne Ð

ixedf`l `xw `z`?àúáùá éøåùò àîéð éà
ìëéîåab lr s`c opireny`l jixhvi`e Ð

opwzn `ed zayc`xw jixhvi` ike !`hiyt Ð

opaxc lehlh ixyinl?zexyrn zyxtd !

od el` :opzc ,zeay meyn `l` dpi` zaya

,zexyrne zenexz oidiabn `l :zeay meyn

`kide .(a,el) dvia zkqnaxq`lehlh `xw ol

jixhvi`c `nlradiixynl`kd?
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ïéàxtdl jixvxzendy ,xtdl jixv oi` jkle ,ixii` sqk drne zepefn dl dlrna Ð

jixv oi`c xnel oi` la` .lral `iedc xaq inp wgcd ici lry dtcrde .ely lkd

mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` xaqwc meyn xtdlip`y" hwp i`n` ok m`c Ð

!"envr ly eici dyrn yicwnd" ipzil ?"jitl dyer

éáøxti xne` `aiwrlry dtcrd :xaqwc Ð

z`ivn" yixa xn`ck ,dy`l wgcd ici

leki j`ide :xn`z m`e .(`,eq zeaezk) "dy`d

:xnel yie !dpial epiay xac df oi` `de ?xtdl

xdfil leki oi`y itl ,dpial epia inp aiygc

mb :inp i` .gwil el ie`xd z` mevnva gwile

lke` `ede rwxw mda gwliy ,el careyn dwlg

,exicdl dleki j`id ,ok m`e :xn`z m`e .zexit

xwira `wec :xnel yie ?el zcareync oeik

mdy ,lrac diceariyl denl` dici dyrn

zexit `l` el oi`c `kd la` ,ely ixnbl`l Ð

.denl`

åùã÷úéodiyerl ici`ed jexa yecwdl Ð

odiyerl yxtl oi` la` .m`yry

mzk`lnl epiidxninl dil ded ok m`c Ð

:(a,bi) mixcpc `nw wxt seqa xn`ck ,odiyrnl

.mdiyrnl ici

áøå'eke mlerl e`ayn s` xn` ongpÐ

d ax zxaqoiprl ongp axcn dketd `pe

`nw wxta izyxitck ,mlerl `a `ly xac

) zeaezkc) oihibc `nw wxt seqae (a,f.(a,bi

äéåð÷dpw eiykrn jl:wgvi epiaxl dywe Ð

dil zi`c oeikc ?"eiykrn" jixv dnl

`a eli`k ,mlerl `a `ly xac dpwn mc`

,eiykrn jixv oi` mlerl `ay xacae .mlerl

) oiyecwa "xne`d" wxta opixn`ckhp(`,iab

miyly xg`l zycewn z` ixd dy`l xne`d

mei miyly jeza dyciwe xg` `ae meiÐ

miyly jeza dycwe xg` `a `l .ipyl zycewn

s` ,zycewn ediiexz ixn`c l`enye ax ?edn

) lirle .'eke elk`zpy it lrav(a,"ixiibzzy xg`l" iab ,inpÐoitilga `ed dcy oipw mzqc meyn eiykrn jixhv` `kdc :mz epiax xne`e ?onwl dbexr zexit iab oke .eiykrn `kil

`tqka `pira i` :`icda yxity `l m` xhy oiazeky mewna dpew oi` sqkc ,dwfgae xhya e`Ð) oiyecwc `nw wxta ,ipwi`ek(`,zenewn dnkae ,xhyd z` oiazek eid ax ly enewnae .

`xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck .sqka oipew eid `ly cenlza epivncp(a,`rivn `aac `nw wxtae .dicil `xhy ihnc cr ipw `l l`xyi ,dil wilzqi` dicil ifef ihn ikn ixkp :

)fh(`,dil ipw i`na `xab i`d ickn :Ðxn` `le ,miyly xg`l oitilga e` dwfga ipw xn` i` ,mlerl `ay xaca elit`c ,eiykrn jixv ikdle ,`nlra `tqg `xhy i`d ,`xhy i`da

eiykrnÐmiyly xg`l epiidc ,legl oipwl yiy dryae li`ed ,dpw `lÐzeaezk) "eltpy dy`d"a opixn`ck ,xceqd xfged e` dwfgd dwqt xakdiepw `dz `le ef dxt jeyn :(`,at

miyly xg` cr jlÐca`p e` xhyd rxwp didi elit`y ,eiykrn jixv xhya dpwyk oke .dkiynd dwqt xak oipwd zryay itl ,eiykrn xn` `l ik dpw `lÐxn` `l i`c ,dpw

ca` e` jk jeza rxwpe ,eiykrnÐxg` iab la` .zyxebn dpi` hbd ca` e` rxwp m`c ,`aiykl zyxebne zycewnc xn`c o`nl xn`ck ,xhy o`k oi` oipw zryac oeik ,dpw `l

oipwd dyrp `l m`e ,dpwnd lv` ex`yp zerndy ,oira md eli`k dry lk aeyg zernd elk`zp elit`c ,md sqka oiyecw mzqc ,eiykrn jixv oi` ixiibzzyÐ,mxifgdl eilr lhen did

) "xne`d"a xn`ck oecwtl `le inc delnl e`lc .oiyecw myl oira md eli`k aeygehp oiyecw(`,tl ,eiykrn ira `l inp dbexr zexitae .aeyge ,inc heicdl ezxiqnk deabl ezxin`y i

ied dxfg e` ied d`pz i` "mei miyly xg`le eiykrn"a (a ,my) dil `wtqn axc ab lr s` ,rawy onfd ribiyk zepwle ecia cenrl dpewd cil mxqen eli`k`kd ipdn mewn lkn Ð

zepwdl ecia oi`y xaca la` ,"eiykrn" dlgza xn`y dnn xfegy "miyly xg`le" xn`yk wtzqdl yi eiykr zepwdl eciay xaca i`cec ,ied dxfg e`lc `hiyt `kdc ,eiykrn dcya

"dpgw`ykl" xne`yk ,`kd ik eiykreiykrn xn`y `kdc :cere ,xg` oipra el xyt` i`c `l` ,dxfg df oi` Ðxg`le eiykrnc oeik :xn`z m`e .llk wtzqdl jiiy oi` seqal Ð

mei miyly xg`l cr jl diepw `dz `le ef dxt jeyn :(`,at zeaezk) "eltpy dy`d" wxta opgei iax xn`c `d ,dxfg e` d`pz e` ied miylyelit` ,eiykrn xn`c dl iwene .dpw Ð

ied dxfg i` ,mb`a zcnereiykrn oipwd xnbpe ied d`pz i`e ?dpw i`n` Ðhwp `wecc rnyn (`,et my) "azekd"ae ,inp dpwn zeyxa e` miaxd zeyxa elit` ,mb`a zcner il dnl Ð

eiykrnc :xn`w ikd `l` ,dxfg `le d`pz `l ied `l 'l xg`le eiykrnc (`,q oiyecw) "xne`d"a dil zi`c dinrhl opgei iaxc ,icin dyw `lc :wgvi epiax xne`e !dkiynl ie`xy ,mb`

epi` elit` sqkac :ied ikdc wgvi epiax yxit miyly xg` oipw oice .oipwd xnbp f`y ,dkiynle oipwl ie`xd mewna miyly seqa `dzy opira ikdle .xenbi miyly xg`le ,oipwd ligzi

dpew zeyxa oira `edyk xhyae ,oiraseqa Ðrxwpy xhye oitilge dwfge dkiyn la` .`nlr ilekl eiykrn `la ipw miylyxg`le eiykrn xn` m`c s`e .`nlr ilekl ipdn `l Ð

`nlr ilekl ipdn miyly,miyly xg`le eiykrna dpew dkiyn la` .oitilge dwfge xhy oi` oipwd xnb zryac oeik ,opgei iaxl ixnbl zepwl ipdn `l oitilge dwfge ca`pd xhy Ð

,miyly jez mb`d on dzvi elit`e ,`zkix` dkiynk dl iede ,ezeyx mb`d dyrp oipw lgzedy dkiyn zlgz ici lrc ,oipwl ie`xd mewn `edy mb`a zcner dxtd miyly seqac oeik

mb`l dxfg miyly jeza aeye exvgl dpwnd dkyn elit` e`ied dxfg i` dil `wtqnc axle .ipw Ðied d`pzc dil `hiytc l`enyle .mb`a zcnery dn icin ipdn `l Ðedleka Ð

dzin xg`le seb meidn ipwc ,dzin xg`le meidna rwxw dpwy enk ,dpwnd zeyxa e` ,miaxd zeyxa elit` dxt opgei iaxl ipw `l i`n`e :xn`z m`e ,onfd jez ea xfg `ly oeik ,ipw

dzin xg`l xn`c oeikc `xazqne ,meidn seb zepwdl dvexy ith rnyn dzin xg`le meidna `nye ?zexit.wgvi epiax .`zydn sebl dil ipwne ,iz`w miyxei x`yn miqkp gixadlc Ð

éúééîixitc `zpki`pi iax lyn i`c .i`pi iaxl ozep didy ,eed qix` lync :wgvi epiax xne` Ðgkenck .yelzl eciay oeik ,mixaegn eed elit`e ,mlerl `a `ly xac aeyg `l Ð

mdn wegx didy itl ecia `kd aiyg `lc xnel xazqn `le .(`,aq) oiyecwa "xne`d"a.wegx oia aexw oia wlgl d`xp oi`c Ð
`l`
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øîàc ,÷çöé øa ïîçð áøc àâéìôe .àîìòa eäðúéà¦§§§¨§¨§¦¨§©©§¨©¦§¨§¨©
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רח
miwxt dyelyaa cenr bv sc ± iriax wxtzenai

àðååâ éàä éë åàì àìàjxevl ,`al cizre ,mlerl `a `ly dn lr xyrl xzenc Ð

.zay bperàîìçá ïåéø÷à àäå.df zay lil Ðõåöø äð÷dpw enye cg` `xwn Ð

.uevx'åë úçèá äðä åàì éàîxity e`le Ð.zicaràì`pixg` `xw Ð.jeixw`äð÷
øåáùé àì õåöø.zcar xityc ,"htyn `ivei zn`l" `xwc ditiq Ðåøøçùì úðî ìò

.ea carzydl `ly xdfene Ðùéìù åàéáéùëì
dpyd y`xa xn`ck ,dk`ln xnb iedc Ð

" :(`,bi)zyre"ylyl d`eazd z`ixwz l` Ð

.yilyl `l` ,ylyläîáéá ãçà ãòcirn Ð

.maiizzy ick ,dlra znyäéì àîçøãÐ

zade`.dnai z`øæîî ãìåäiaiig xac Ð

.zxka mipa dl yiy g` zy`c ,`ed zezixk

àùðú éìòá úî.meai o`k oi` m` Ðäîáé
àîìòì:dl xne`y ,weyl dxizn cg` cr Ð

.jpa zn jk xg`e ,jilra zn e` jinai zn
àéðñã
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àìà`peeb i`d ik e`l`xwn slinl dil jixhvi`c rnyn qxhpewd yexit jezn Ð

miaeh minie zezay il dnc :wgvi epiaxl dywe ,mlerl `a `ly xac meyn

`ly zay ixyinl `xw `z`c ,l`ppg epiax yxity enk wgvi epiaxl d`xpe ?mini x`yn

`ly ixyinl `xw `z` ikid ,`ziixe`cn zaya mexzl ixyc oeike :xn`z m`e .swend on

mexzie zayd cr oizndl lekic oeik swend on

el yic `kidc `xw `z`c :xnel yie ?swend on

zcerq ick `l` ecia el oi`e ,zxg` xira zexit

ediiteb ediipin xyrn ded i`c ,zayxva ded Ð

ly oze`n xyrl zay bper meyn ixye ,dil

i`dae :xn`z m`e .swend on `ly zxg` xir

on `ly mexzl ixy ded ikid ,i`pi iaxc `caer

on xgnl mexzl leki `ziixe`cnc oeik swend

opaxc zexit znexza `kdc :xnel yie ?swend

oeik ,zay bper meyn swend on `ly exizd

,owzl leki oi`y ,zxg` xira mdyk `nlrac

mexzl ixyc :xnel yi cere .`ziixe`cn ixy

jxhvi `ly ick swend on `ly zay axra

.zay bper df lkc ,zaya mexzle gexhl

øçàì'ek ixiibzzy xg`l xiibz`ym`e Ð

:(a,bi) oihibc `nw wxta xn`c :xn`z

`ly xac dpwn mc` xn`c xi`n iaxl elit`

mlerl `axacl la` ,mleray xacl ilin ipd Ð

mlera epi`yopirnyc `kidn `zyde .`l Ð

ixiibzzy xg`l epiidc ,mlerl `a `ly xac dil

xg`l oebk ,mlerl `a `ly xacl inp opirny Ð

xg`l aiyg `lc :wgvi epiax xn`e ?xiibz`y

`ed sebdy oeik .jk lk mlerl `a `l xiibz`y

wx ,mleramzd la` .zexib xqegnymiclep Ð

oipray :wgvi epiax xn`e .llk mlerl e`a `l

opiywnc `d` `"pfyn xfrl` iax axd uxiz df

xeni` :(`,bl `rivn `aa) "ciwtnd" yixa xn`c

.ez`c iciarc lwc zexit oebk xi`n iax xn`c

?ez`c iciar `l `kdc edpd lk `dc :dnize

oi`y xaca `l` ez`c iciar opira `lc :uxize

mlera eedc `kdc jpd la` ,llk mleraÐ

wxta ok m` :xn`z m`e .ez`c iciar opira `l

ici dyrn yicwn iab (a,gp zeaezk) "it lr s`"

xi`n iaxc `nrh yxtnc ,ezy`lekiy jezn Ð

dici eycwi xne`k dyrp dici dyrnl dtekl

iax xaqe :jixte .mlera edpzi` dicie ,mdiyerl

`iddn :ipyne ,'eke xiibz`y xg`l il zycewn z` ixd :`ipzde ?mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` xi`n`dn ,oi` Ðopirny `l inp `iddn `d `zyde .dpin rnynl `kil Ð

oeik :xnel yie !mdiyerl jici eycwi xne`k dyrpc meyn `l i` ,dly dici dyrn iycw `lc xninl opivn izk`e ,dly dici dyrn oebk ,llk mlerl `a `ly xac yicwdl lekiy

eax awri oa xfril` iaxk xaq zvwnac opifgcwxtac :xn`z m`e .llk mlerl `a `ly xac dpwn mc`c jenqa dil zi` edi`e ,dizeek xaq llk mlerl `a `ly xacac oicd `ed Ð

,dpw `l clzyn s` dil `xiaq ,xi`n iaxk `kd xaqc ,inp `ped axe .dpw `l xaerl dkfnd xi`n iaxl :xn`c ,xbn xi`n iaxl xaer rxbc rnyn (a,`nw `xza `aa) "zny in"

xiibz`y xg`l xaqwc (a,aq) "xne`d" wxta oiyecwa ,`kti` ied `pipg iaxle ,zycewn xiibz`y xg`l ikd elit`eexagl xne`d :(my) `pipg iax xn` ikd elit`e ,zycewn dpi` Ð

zxaern ezy` m`c ,il zycewn dawp jzy` dcli m`iaxc :xnel yi cere .efn ef zeketd `ped axce ongp ax zexaq epivn ok enky ,jk lk yegl oi`c :xnel yie !oiniiw eixac Ð

dpwn mc` oi` zxaeq dpyndy it lr s` ,ikd wiqn `wec mlerl `a `ly xac dpwn mc` xn`c o`nl `pipgdawp jzy` dcli m`" mzd ipzwc `d inwe`l dil `gip mewn lkn Ð

.opaxe xi`n iaxc `zbelta `ziixaa `xnba dl ipzw `lc meyn ,lkd ixacl zycewn dpi` "il zycewnãò'eke cg` crc `nrh edn dnaia cg``irainw i`n :xn`z m`e Ð

eic` opiknqc `d :edl `irainc ,wgvi epiax xne`e !lirl gkenck ,`ed `aqpine `wiicc meyn cg` crc `nrh i`ce `d ?edl`ciarc i`de ,`ed iielbi`l `ciarc meyn dcic `w

iielbi`loke li`ede ,`wiicc meyn cg` crc `nrh xwir :`nlc e` .dil `ngxnc meyn ,i`d ilek `wiic `lc ,`kd ik `hef `weic` jenql yi ikdle ,mrhd xwir `ed Ðopira Ð

dil `ngxnc oeik `kde ,dax `weicmaiizdl "ilra zn" xnel zpn`p dteb `idc i`nne .i`d ilek `wiic `l Ðdil `ngxnc meyn i`cec xaqwc ,`pyil `dl hytinl ira `l Ð

lr s` ,o`k onidn cg` cr `nl` ,'ek jk xg`e jpa zn dl exn` :dezipz ,zyy ax hiyte .`nlrak `kd `wiic `le ,xity dknqc xninl `ki` cg` cr` la` ,cifna `xwyn `l

oky lk ,dil `ngxnc meyn `xwync opiyiigc ,(a,giw zenai) "mely dy`d"a `icda opzck ,mid zpicnl dpae `id dkldyk ilra zn jk xg`e ipa zn xnel zpn`p dpi` `idy it

zpn`p dnvray jilra znaoiae axl oiac ,oi`eypd on zltepyk dteqa xneg `kil `de ?maiizdl cg` cr dxiznyk `wiicc xninl ivn ikide :xn`z m`e .on`p `di cg` cry Ð

oi`eypd on la` ,`l e` ,xefgl dxeq`e yi` zy`k `id m` oiqexi`d on dnaia ibiltc l`enylm` zrcei oi`y itl ,mewn lkn `wiicc :xnel yie !xefgl el zxzen `nlr ilekl Ð

miyp x`y lka xneg `ki`e li`ed :cere .xneg `ki`e ,weyl `ypze uelgi `ny ziyiige ,uelgi e` qepki.wcwcl zelbxeny zexg`k ef mb zwcwcn Ðéàîjenq ipd` zknqc zifg

ipd`,mail xeqi` zwfga `nwe`l `ki`e ,opaxc `witq ixze ixzc ab lr s` Ðdedc icin ,`vz xninl ol ded `l ixa zxne` `ide il ixa xne` maic `kid :wgvi epiax xne` Ð

.(a,gt) oiwxt yixc dicirn cg`l zqip`éë`nlrl dnai jl iraiz`pyila xeaq didy enk `le ,dpin sicr cg` crc xaq `pyil i`dle .jenqa xn`ck ,`pnidn `l idi`c Ð

:xnel yi cere .dipin era `nlrl dnaic ,dyrn did oky `l` ,`pnidn `l idi`c ,jilra zn jk xg`e jpa zna mail dnaia irainl ivn dedc oicd `ede .dpin rexb cg` crc `nw
elit`c

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

ïeéø÷à àäå :déì øîà .àðååb éàä ék åàì àlà¤¨¨¦©©§¨£©¥§¨©§¦
äpä" éì éøîà÷ éëä åàì éàî ,"õeöø äð÷" :àîìça§¤§¨¨¤¨©¨¨¦¨¨§¦¦¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zenai(ipy meil)

åàì àlàa zwqer `ziixad i`ce -àðååb éàä ék,df ote`a - ¤¨¨¦©©§¨
.zay jxevl mlerl `a `ly xacn mexzl xzenydéì øîàiax ¨©¥

,i`piàîìça ïeéø÷à àäådf zay lila inelga il e`ixwd ixde - §¨©§§§¤§¨
ea xn`py weqt'õeöø äð÷',xeay dpw -éì éøîà÷ éëä åàì éàî ¨¤¨©¨¨¥¨¨§¥¦

df weqtl dpeekd dzid `l m`d -úðòLî ìò El zçèá äpä'¦¥¨©§¨§©¦§¤¤
äfä õeöøä äðwälr Wi` KnQi xW` mixvn lrFRka `aE ei ©¨¤¨¨©¤©¦§©¦£¤¦¨¥¦¨¨¨§©

'DawpE(`k gi 'a mikln)oi`y ,`ed uevx dpwk df xzidy il efnxe , §¨¨
:`iig iax eaiyd .eilr jenqlàì`l` ,df weqtl dpeekd oi` - Ÿ

Cì éøîà÷ éëä,jl ze`xdl epeekzd df weqt -àì õeöø äð÷' ¨¦¨¨§¥¨¨¤¨Ÿ
'äpaëé àì ääk äzLôe øBaLé(b an diryi)`ed weqtd meiqe , ¦§¦§¨¥¨Ÿ§©¤¨

.`ed zn` oic jpicy jl fenxl ,'hRWn `ivFi zn`l'¤¡¤¦¦§¨
zrc s`e :zx`ane `xnbd dkiynnéaø,ok `id,àéðúcxn`p ©¦§©§¨

weqta(fh bk mixac)a ,øîBà éaø ,'åéðãà ìà ãáò øébñú àì'mc` Ÿ©§¦¤¤¤£Ÿ¨©¦¥§
dì úðî ìò ãáò ç÷Bì,øaãî áeúkä BøøçLz` dxezd dxidfdy ¥©¤¤©§¨§©§§©¨§©¥

e .edpwiy xg`l ea carzyi `ly gweldéîc éëéädyr cvike ± ¥¦¨¥
,xexgyd legi oipwd zryay gweld,÷çöé øa ïîçð áø øîàoebk ¨©©©§¨©¦§¨

déì áúëc,df gqepa ,e`pwy iptl carl xhy gweldEçwàLëì- §¨©¥¦§¤¤¨£
jze` dpw`yk,åéLëòî Eì éeð÷ Eîöò éøäazky dryay s`e £¥©§§¨§¥©§¨

xac dpwn mc`y gkene ,exexgy lg ,el jiiy card did `l z`f
.mlerl `a `ly

zrc s`eøéàî éaø,ok `idïðúclirl d`aedy `ziixaa(:av), ©¦¥¦¦§©
øéibúàL øçàì éì úLce÷î zà éøä äMàì øîBàäe`øçàì ¨¥§¦¨£¥©§§¤¤¦§©©¤¤§©¥§©©

øøçzLàL øçàì ,éøéibúzLe`úeîiL øçàì ,éøøçzLzL øçàì ¤¦§©§¦§©©¤¤§©§¥§©©¤¦§©§§¦§©©¤¨
éìòaéúBçà úeîzL øçàì ,CCe`éîáé Cì õBìçiL øçàì,Cel` lka ©§¦§©©¤¨£¦§©©¤©§¨§¨¦

,úLce÷î dðéàmileki oiyecwd eid `l dyrnd zryay meyn ¥¨§¤¤
.mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`e ,legløéàî éaøwleg ©¦¥¦

e,øîBàdy`d elld mipte`d lkay,úLce÷îdpwn mc`y meyn ¥§¤¤
.mlerl `a `ly xac

s`eá÷òé ïa øæòéìà éaø,ok xaeqàéðúczexity ,dnexz ipic iabl ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©§¨
minxez oi`e mdn minxez oi` okle dnexzn mixeht mixaegn
dnexz eidi el` mixaegn zexity mc` xn` m` j` ,mdilr
zexit lr miyelz zexitn dnexz yixtdy e` ,'eylziykl'
,jk lr `ziixad dtiqene .miniiw eixac ,'eylziykl' mixaegn

ïk ìò øúéi ycegn oic -xzeíà eléôà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ¨¥©¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¦¦
øîàyBæ äâeøò úBøétd[Bæ] äâeøò úBøét ìò äîeøz eäé íéLeìz ¨©¥£¨§¦§§¨©¥£¨

díéøaeçîmaiigl ecia oi`y ,mlecib yily elcb `l oiicry §¨¦
,dnexzn mixeht md dzr eylzi m` elit` ixdy xyrnaBà

xn`y[Bæ] äâeøò úBøétdíéøaeçî,mlecib yily elcb `l oiicry ¥£¨§¨¦
dnexz eidiBæ [äâeøò] úBøét ìòd,ïéLeìzxn` el` mipte` ipyae ©¥£¨§¦

dnexzd legzyìzéå LéìL eàéáiLëìå ,eLzexit mze` ok`eàéáä ¦§¤¨¦§¦§¦¨§§¥¦
ìúðå LéìL,ïéîéi÷ åéøác ,eLdryay s`y gkene ,eznexz dlge §¦§¦§§§¨¨©¨¦

llkl e`eaiyk mewn lkn j` ,jkl miie`x zexitd eid `l mxzy
.eznexz legz ,eylzie aeig

zrc s`eàáé÷ò éaø,ok `idïðúcmixcpa(.dt)ef dpyn d`aede , ©¦£¦¨¦§©
lirl(`"r)dlral zxne`d ,éôì äNBò éðàL íðB÷éøö Bðéà ,EC ¨¤£¦¨§¦¥¨¦
øôäì.dk`ln el zeyrl zcareyn `idy oeik ,dlàáé÷ò éaø §¨¥©¦£¦¨

,øôé ,øîBàyygnéãòz ànLåéìò ódzk`lna,Bì éeàøä ïî øúé ¥¨¥¤¨©£¦¨¨¨¥¦¨¨
xaeqy gkene .eilr dxqe`l `id dlekie dl zkiiy ef dtcrde
micizrd dici dyrn z` yicwdl dy`d dlekiy `aiwr iax

.mlera mpi` dzry s` ,`al
dpyna epipy(.av lirl)dlra ezny dl exn`y dy`d oic z`

rcep jk xg`e ,el` mixac it lr d`yipe dyrn dzyre ,dpae
.dxiara d`yipy xxazde ,mzzin xcq z` etilgd mixne`dy

rcep cvik x`eai oldl `ibeqacvike ,mzzin xcq dligzn dl
.slged mzzin xcqy jk xg` dl rcep

ixac ex`eai daeyzd jezne ,el` mipica wtq `xnbd d`ian
:`xnbd zwtzqn .dpynddépéî eòadaiyid ipaãò ,úLL áøî ¨¦¥¥©¥¤¥

äîáéa ãçà,mipa `ll dlra zny dy` lr cirnd cr -eäî- ¤¨¦¨¨©
xizdl cg` crl epin`dy myk ,eit lr meail zxzen `id m`d

yi` zy`(.gt lirl)cg` cr oi` llk jxcay itk ,on`p epi`y e` ,
.dlra ig`l xeqi` zwfga zx`yp `ide ,dexray xaca on`p

m`d ,md wtqd iccveãçà ãòc àîòèzn lrady cirdl on`p ©§¨§¥¤¨
`ed ,yi` zy` xeqi` xizdleàì ééeìbéàì àãéáòc àúléîc íeMî¦§¦§¨©£¦¨§¦§¥Ÿ

øwLîi`ce okle ,ea xwyn mc` oi` xxazdl ieyry xacay - §©©
lrad `aiy yyeg `ed ixdy ,lrad zny xnel crd xwyi `l

,xwiyy xxazie epiptléîð àëäåzn lrady zecra ,o`k mbe - §¨¨©¥
,meaiil dwewfe,øwLî àì.on`p cg` creàîìc Bà,xn`py e` - Ÿ§©©¦§¨

c àîòèl epin`dãçà ãò`ed yi` zy` xizdléäéàc íeMî- ©§¨§¥¤¨¦§¦¦
,dy`dàáñpéîe à÷éécdlra zny ahid zxxane zwcwcn - ¨§¨¦©§¨

lr xq`z ,ig dlray xxazie `ypiz m` ixdy ,`ypizy mcew
lirl exn`py zeqpwd lka deqpwie mdipy(:ft)dexizd okle ,

,`ypdlåeli`,àëä,meai iabldéì àîçøc ïéðîéæc ïåékminrtl - §¨¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥
okle ,el `ypidl dvexe maid z` zade` `idàáñpéîe à÷ééc àìŸ¨§¨¦©§¨

eknq `l okle ,mail `ypizy mcew zn dlray ahid xxaz `l -
.el dxizdl cg` cr lr

:epzpyn jezn wtqd z` hyet zyy ax,úLL áø eäì øîà̈©§©¥¤
äeúéðzdf oic cenll ozip ,xnelk ,epzpyna z`f epipy - §¦¨

,mid zpicnl dpae dlra ekldy dy` ,da epipy jky ,epzpynn
eða úî dì eøîàéìòa úî Ck øçàå C,C,meaiil dwewf z`e ¨§¨¥§¥§©©¨¥©§¦

óelç ,dì eøîà Ck øçàå ,äîaééúðåeid,íéøácäzn dligzy §¦§©§¨§©©¨¨§¨¦©§¨¦
lr dxeq`e meain dxeht dzidy `vnpe ,oad zn eixg`e lrad

,dlra ig`àöz,maidnãìeäå,epnn dl clepyïBøçàå ïBLàø- ¥¥§©¨¨¦§©£
ixd ,drcepy xg` oiae zerhd drcepy mcew en` ezxair m` oia

`ed,øæîî,xxal yie .zxk ea yiy dexr xeqi`n clep ixdyéëéä ©§¥¥¦
éîccird ine dligza cird in ,dpynd zwqer ote` dfi`a - ¨¥

,seqaàîéìéàel` eidy xn`p m` -éøúe éøzecird micr ipy - ¦¥¨§¥§¥
dpi`y jk xg` ecird micr ipye ,meaiil dwewf `idy dligza

,dyw ok m` ,dwewféðäà úëîñc úéæç éàîlr jenql zi`x dn - ©¨¥§¨§©©¨¥
l ,mipexg`d,maid lr dxqe`éðäà CBîñ,mipey`xd zecr lr - §©¨¥

.meaiil dwewf dzidyãBòåcledy dpynd dxn` recn ,dyw §
,øæîîwx ,ef z` ef zeyigknd micr zezk izy yiy oeik ixde ©§¥

àîéz éëå .àeä øæîî ÷ôñdpyna `pzdy÷c àìwiic `l - §¥©§¥§¦¥¨Ÿ¨
,xfnn mya xfnn wtql `xwe ,epeylaàôéñ éðz÷cî àäåiabl §¨¦§¨¨¥¥¨

dryay dl xxazde ,d`yipe ,zn dlray dl exn`y dy`
cledy ,zn jk xg` wxe ig did d`yipy,ïBLàøäiiga ezxairy ¨¦

`ed ixd ,dlra,ïBøçàäå ,øæîî,ezzin xg`l ezxairyBðéà ©§¥§¨©£¥
,øæîî,yi` zy` dzid `l dry dze`a ixdyà÷åc dpéî òîL ©§¥§©¦¨©§¨
éðz÷s`e ,zecledn cg` lk oic z` x`al `pzd wcwcy gken - ¨¨¥

.ixze ixza xaecny okzi `le ,i`ce xfnn `edy ezpeek `yixa
:zyy ax miiqndpéî òîL åàì ,àlàdpyndy gken i`ce - ¤¨¨§©¦¨

a zwqerãç-,meaiil dwewf `idy dligza cirdy ,cg` cra ©
dligz lrad zny mipy ecird jk xg`e ,mail eit lr dexizde
z` milawn cg` crn dticr mzecry oeike ,meaiia dxeq` `ide

.xfnn epnn clede ,maid on dze` mi`ivene mdixacå,wiicl yi §
éøz éa eúàc àîòèeäeLçëàz` eyigkd micr ipyy meyn wx - ©§¨§¨¥§¥©§£¨

,maid lr dze` mixqe` oey`xdéëä åàì àä,z`f `lel j` - ¨¨¨¦
ïîéäîgkene ,meail dwewf `idy xnel cg`d crd on`p - §¥©

yi` zy` lka enke ,dlra zny ahid xxazy jk lr mikneqy
.cg` cr it lr `ypdl zxzend

:zyy ax da wqry dl`ya zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéàå§¦¨
øîàc,xn`y yie -Cì éòaéz àì àä,lirl d`aedy ef dl`y - §¨©¨Ÿ¦¨¥¨

,mail dxizdl on`p crd i`ceae ,da wtzqdl oi`éäéà eléôàc§£¦¦¦
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רט
miwxt dyelyaa cenr bv sc ± iriax wxtzenai

àðååâ éàä éë åàì àìàjxevl ,`al cizre ,mlerl `a `ly dn lr xyrl xzenc Ð

.zay bperàîìçá ïåéø÷à àäå.df zay lil Ðõåöø äð÷dpw enye cg` `xwn Ð

.uevx'åë úçèá äðä åàì éàîxity e`le Ð.zicaràì`pixg` `xw Ð.jeixw`äð÷
øåáùé àì õåöø.zcar xityc ,"htyn `ivei zn`l" `xwc ditiq Ðåøøçùì úðî ìò

.ea carzydl `ly xdfene Ðùéìù åàéáéùëì
dpyd y`xa xn`ck ,dk`ln xnb iedc Ð

" :(`,bi)zyre"ylyl d`eazd z`ixwz l` Ð

.yilyl `l` ,ylyläîáéá ãçà ãòcirn Ð

.maiizzy ick ,dlra znyäéì àîçøãÐ

zade`.dnai z`øæîî ãìåäiaiig xac Ð

.zxka mipa dl yiy g` zy`c ,`ed zezixk

àùðú éìòá úî.meai o`k oi` m` Ðäîáé
àîìòì:dl xne`y ,weyl dxizn cg` cr Ð

.jpa zn jk xg`e ,jilra zn e` jinai zn
àéðñã
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àìà`peeb i`d ik e`l`xwn slinl dil jixhvi`c rnyn qxhpewd yexit jezn Ð

miaeh minie zezay il dnc :wgvi epiaxl dywe ,mlerl `a `ly xac meyn

`ly zay ixyinl `xw `z`c ,l`ppg epiax yxity enk wgvi epiaxl d`xpe ?mini x`yn

`ly ixyinl `xw `z` ikid ,`ziixe`cn zaya mexzl ixyc oeike :xn`z m`e .swend on

mexzie zayd cr oizndl lekic oeik swend on

el yic `kidc `xw `z`c :xnel yie ?swend on

zcerq ick `l` ecia el oi`e ,zxg` xira zexit

ediiteb ediipin xyrn ded i`c ,zayxva ded Ð

ly oze`n xyrl zay bper meyn ixye ,dil

i`dae :xn`z m`e .swend on `ly zxg` xir

on `ly mexzl ixy ded ikid ,i`pi iaxc `caer

on xgnl mexzl leki `ziixe`cnc oeik swend

opaxc zexit znexza `kdc :xnel yie ?swend

oeik ,zay bper meyn swend on `ly exizd

,owzl leki oi`y ,zxg` xira mdyk `nlrac

mexzl ixyc :xnel yi cere .`ziixe`cn ixy

jxhvi `ly ick swend on `ly zay axra

.zay bper df lkc ,zaya mexzle gexhl

øçàì'ek ixiibzzy xg`l xiibz`ym`e Ð

:(a,bi) oihibc `nw wxta xn`c :xn`z

`ly xac dpwn mc` xn`c xi`n iaxl elit`

mlerl `axacl la` ,mleray xacl ilin ipd Ð

mlera epi`yopirnyc `kidn `zyde .`l Ð

ixiibzzy xg`l epiidc ,mlerl `a `ly xac dil

xg`l oebk ,mlerl `a `ly xacl inp opirny Ð

xg`l aiyg `lc :wgvi epiax xn`e ?xiibz`y

`ed sebdy oeik .jk lk mlerl `a `l xiibz`y

wx ,mleramzd la` .zexib xqegnymiclep Ð

oipray :wgvi epiax xn`e .llk mlerl e`a `l

opiywnc `d` `"pfyn xfrl` iax axd uxiz df

xeni` :(`,bl `rivn `aa) "ciwtnd" yixa xn`c

.ez`c iciarc lwc zexit oebk xi`n iax xn`c

?ez`c iciar `l `kdc edpd lk `dc :dnize

oi`y xaca `l` ez`c iciar opira `lc :uxize

mlera eedc `kdc jpd la` ,llk mleraÐ

wxta ok m` :xn`z m`e .ez`c iciar opira `l

ici dyrn yicwn iab (a,gp zeaezk) "it lr s`"

xi`n iaxc `nrh yxtnc ,ezy`lekiy jezn Ð

dici eycwi xne`k dyrp dici dyrnl dtekl

iax xaqe :jixte .mlera edpzi` dicie ,mdiyerl

`iddn :ipyne ,'eke xiibz`y xg`l il zycewn z` ixd :`ipzde ?mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` xi`n`dn ,oi` Ðopirny `l inp `iddn `d `zyde .dpin rnynl `kil Ð

oeik :xnel yie !mdiyerl jici eycwi xne`k dyrpc meyn `l i` ,dly dici dyrn iycw `lc xninl opivn izk`e ,dly dici dyrn oebk ,llk mlerl `a `ly xac yicwdl lekiy

eax awri oa xfril` iaxk xaq zvwnac opifgcwxtac :xn`z m`e .llk mlerl `a `ly xac dpwn mc`c jenqa dil zi` edi`e ,dizeek xaq llk mlerl `a `ly xacac oicd `ed Ð

,dpw `l clzyn s` dil `xiaq ,xi`n iaxk `kd xaqc ,inp `ped axe .dpw `l xaerl dkfnd xi`n iaxl :xn`c ,xbn xi`n iaxl xaer rxbc rnyn (a,`nw `xza `aa) "zny in"

xiibz`y xg`l xaqwc (a,aq) "xne`d" wxta oiyecwa ,`kti` ied `pipg iaxle ,zycewn xiibz`y xg`l ikd elit`eexagl xne`d :(my) `pipg iax xn` ikd elit`e ,zycewn dpi` Ð

zxaern ezy` m`c ,il zycewn dawp jzy` dcli m`iaxc :xnel yi cere .efn ef zeketd `ped axce ongp ax zexaq epivn ok enky ,jk lk yegl oi`c :xnel yie !oiniiw eixac Ð

dpwn mc` oi` zxaeq dpyndy it lr s` ,ikd wiqn `wec mlerl `a `ly xac dpwn mc` xn`c o`nl `pipgdawp jzy` dcli m`" mzd ipzwc `d inwe`l dil `gip mewn lkn Ð

.opaxe xi`n iaxc `zbelta `ziixaa `xnba dl ipzw `lc meyn ,lkd ixacl zycewn dpi` "il zycewnãò'eke cg` crc `nrh edn dnaia cg``irainw i`n :xn`z m`e Ð

eic` opiknqc `d :edl `irainc ,wgvi epiax xne`e !lirl gkenck ,`ed `aqpine `wiicc meyn cg` crc `nrh i`ce `d ?edl`ciarc i`de ,`ed iielbi`l `ciarc meyn dcic `w

iielbi`loke li`ede ,`wiicc meyn cg` crc `nrh xwir :`nlc e` .dil `ngxnc meyn ,i`d ilek `wiic `lc ,`kd ik `hef `weic` jenql yi ikdle ,mrhd xwir `ed Ðopira Ð

dil `ngxnc oeik `kde ,dax `weicmaiizdl "ilra zn" xnel zpn`p dteb `idc i`nne .i`d ilek `wiic `l Ðdil `ngxnc meyn i`cec xaqwc ,`pyil `dl hytinl ira `l Ð

lr s` ,o`k onidn cg` cr `nl` ,'ek jk xg`e jpa zn dl exn` :dezipz ,zyy ax hiyte .`nlrak `kd `wiic `le ,xity dknqc xninl `ki` cg` cr` la` ,cifna `xwyn `l

oky lk ,dil `ngxnc meyn `xwync opiyiigc ,(a,giw zenai) "mely dy`d"a `icda opzck ,mid zpicnl dpae `id dkldyk ilra zn jk xg`e ipa zn xnel zpn`p dpi` `idy it

zpn`p dnvray jilra znaoiae axl oiac ,oi`eypd on zltepyk dteqa xneg `kil `de ?maiizdl cg` cr dxiznyk `wiicc xninl ivn ikide :xn`z m`e .on`p `di cg` cry Ð

oi`eypd on la` ,`l e` ,xefgl dxeq`e yi` zy`k `id m` oiqexi`d on dnaia ibiltc l`enylm` zrcei oi`y itl ,mewn lkn `wiicc :xnel yie !xefgl el zxzen `nlr ilekl Ð

miyp x`y lka xneg `ki`e li`ed :cere .xneg `ki`e ,weyl `ypze uelgi `ny ziyiige ,uelgi e` qepki.wcwcl zelbxeny zexg`k ef mb zwcwcn Ðéàîjenq ipd` zknqc zifg

ipd`,mail xeqi` zwfga `nwe`l `ki`e ,opaxc `witq ixze ixzc ab lr s` Ðdedc icin ,`vz xninl ol ded `l ixa zxne` `ide il ixa xne` maic `kid :wgvi epiax xne` Ð

.(a,gt) oiwxt yixc dicirn cg`l zqip`éë`nlrl dnai jl iraiz`pyila xeaq didy enk `le ,dpin sicr cg` crc xaq `pyil i`dle .jenqa xn`ck ,`pnidn `l idi`c Ð

:xnel yi cere .dipin era `nlrl dnaic ,dyrn did oky `l` ,`pnidn `l idi`c ,jilra zn jk xg`e jpa zna mail dnaia irainl ivn dedc oicd `ede .dpin rexb cg` crc `nw
elit`c
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dpéîåàì àlà !éðú÷ à÷åcdpéî òîLéëä åàì àä ,deLçëà éøz éa eúàc àîòèå ,ãç : ¦¨©§¨¨¨¥¤¨¨§©¦¨©§©£¨§¨¥§¥©§£¨¨¨¦

äøîàL äMàä :ïðúc ,àðîéäî éîð éäéà eléôàc ,Cì éòaéz àì àä :øîàc àkéàå .ïîéäî ¯§¥©§¦¨§¨©¨¨¦¨¥¨©£¦¦¦©¦§¥§¨¦§©¨¦¨¤¨§¨
.àîìòì äîáé éøLéîì Cì éòaéz ék .íaééúz ¯ "éìòa úî" ,àNpz ¯ "éìòa úî"éàî ¥©£¦¦¨¥¥©£¦¦§©¥¦¦¨¥¨§¦§¥§¨¨§¨§¨©

àîòèBà ,øwLî àì éîð àëä ,øwLî àì ééeìbéàì àãéáòc àúléîc íeMî ¯ ãçà ãòc ©£¨§¥¤¨¦§¦§¨©£¦¨§¦§¥¨§©¥¨¨©¦¨§©¥
àeä àðñéîc ,àáqpéîe à÷ééc àì àäå ,àáqpéîe à÷ééc éäéàc íeMî ãçà ãòc àîòè àîìc¦§¨©£¨§¥¤¨¦§¦¦¨§¨¦©§¨§¨¨¨§¨¦©§¨§¦§¨
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åàì àlàa zwqer `ziixad i`ce -àðååb éàä ék,df ote`a - ¤¨¨¦©©§¨
.zay jxevl mlerl `a `ly xacn mexzl xzenydéì øîàiax ¨©¥

,i`piàîìça ïeéø÷à àäådf zay lila inelga il e`ixwd ixde - §¨©§§§¤§¨
ea xn`py weqt'õeöø äð÷',xeay dpw -éì éøîà÷ éëä åàì éàî ¨¤¨©¨¨¥¨¨§¥¦

df weqtl dpeekd dzid `l m`d -úðòLî ìò El zçèá äpä'¦¥¨©§¨§©¦§¤¤
äfä õeöøä äðwälr Wi` KnQi xW` mixvn lrFRka `aE ei ©¨¤¨¨©¤©¦§©¦£¤¦¨¥¦¨¨¨§©

'DawpE(`k gi 'a mikln)oi`y ,`ed uevx dpwk df xzidy il efnxe , §¨¨
:`iig iax eaiyd .eilr jenqlàì`l` ,df weqtl dpeekd oi` - Ÿ

Cì éøîà÷ éëä,jl ze`xdl epeekzd df weqt -àì õeöø äð÷' ¨¦¨¨§¥¨¨¤¨Ÿ
'äpaëé àì ääk äzLôe øBaLé(b an diryi)`ed weqtd meiqe , ¦§¦§¨¥¨Ÿ§©¤¨

.`ed zn` oic jpicy jl fenxl ,'hRWn `ivFi zn`l'¤¡¤¦¦§¨
zrc s`e :zx`ane `xnbd dkiynnéaø,ok `id,àéðúcxn`p ©¦§©§¨

weqta(fh bk mixac)a ,øîBà éaø ,'åéðãà ìà ãáò øébñú àì'mc` Ÿ©§¦¤¤¤£Ÿ¨©¦¥§
dì úðî ìò ãáò ç÷Bì,øaãî áeúkä BøøçLz` dxezd dxidfdy ¥©¤¤©§¨§©§§©¨§©¥

e .edpwiy xg`l ea carzyi `ly gweldéîc éëéädyr cvike ± ¥¦¨¥
,xexgyd legi oipwd zryay gweld,÷çöé øa ïîçð áø øîàoebk ¨©©©§¨©¦§¨

déì áúëc,df gqepa ,e`pwy iptl carl xhy gweldEçwàLëì- §¨©¥¦§¤¤¨£
jze` dpw`yk,åéLëòî Eì éeð÷ Eîöò éøäazky dryay s`e £¥©§§¨§¥©§¨

xac dpwn mc`y gkene ,exexgy lg ,el jiiy card did `l z`f
.mlerl `a `ly

zrc s`eøéàî éaø,ok `idïðúclirl d`aedy `ziixaa(:av), ©¦¥¦¦§©
øéibúàL øçàì éì úLce÷î zà éøä äMàì øîBàäe`øçàì ¨¥§¦¨£¥©§§¤¤¦§©©¤¤§©¥§©©

øøçzLàL øçàì ,éøéibúzLe`úeîiL øçàì ,éøøçzLzL øçàì ¤¦§©§¦§©©¤¤§©§¥§©©¤¦§©§§¦§©©¤¨
éìòaéúBçà úeîzL øçàì ,CCe`éîáé Cì õBìçiL øçàì,Cel` lka ©§¦§©©¤¨£¦§©©¤©§¨§¨¦

,úLce÷î dðéàmileki oiyecwd eid `l dyrnd zryay meyn ¥¨§¤¤
.mlerl `a `ly xac dpwn mc` oi`e ,legløéàî éaøwleg ©¦¥¦

e,øîBàdy`d elld mipte`d lkay,úLce÷îdpwn mc`y meyn ¥§¤¤
.mlerl `a `ly xac

s`eá÷òé ïa øæòéìà éaø,ok xaeqàéðúczexity ,dnexz ipic iabl ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©§¨
minxez oi`e mdn minxez oi` okle dnexzn mixeht mixaegn
dnexz eidi el` mixaegn zexity mc` xn` m` j` ,mdilr
zexit lr miyelz zexitn dnexz yixtdy e` ,'eylziykl'
,jk lr `ziixad dtiqene .miniiw eixac ,'eylziykl' mixaegn

ïk ìò øúéi ycegn oic -xzeíà eléôà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ¨¥©¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¦¦
øîàyBæ äâeøò úBøétd[Bæ] äâeøò úBøét ìò äîeøz eäé íéLeìz ¨©¥£¨§¦§§¨©¥£¨

díéøaeçîmaiigl ecia oi`y ,mlecib yily elcb `l oiicry §¨¦
,dnexzn mixeht md dzr eylzi m` elit` ixdy xyrnaBà

xn`y[Bæ] äâeøò úBøétdíéøaeçî,mlecib yily elcb `l oiicry ¥£¨§¨¦
dnexz eidiBæ [äâeøò] úBøét ìòd,ïéLeìzxn` el` mipte` ipyae ©¥£¨§¦

dnexzd legzyìzéå LéìL eàéáiLëìå ,eLzexit mze` ok`eàéáä ¦§¤¨¦§¦§¦¨§§¥¦
ìúðå LéìL,ïéîéi÷ åéøác ,eLdryay s`y gkene ,eznexz dlge §¦§¦§§§¨¨©¨¦

llkl e`eaiyk mewn lkn j` ,jkl miie`x zexitd eid `l mxzy
.eznexz legz ,eylzie aeig

zrc s`eàáé÷ò éaø,ok `idïðúcmixcpa(.dt)ef dpyn d`aede , ©¦£¦¨¦§©
lirl(`"r)dlral zxne`d ,éôì äNBò éðàL íðB÷éøö Bðéà ,EC ¨¤£¦¨§¦¥¨¦
øôäì.dk`ln el zeyrl zcareyn `idy oeik ,dlàáé÷ò éaø §¨¥©¦£¦¨

,øôé ,øîBàyygnéãòz ànLåéìò ódzk`lna,Bì éeàøä ïî øúé ¥¨¥¤¨©£¦¨¨¨¥¦¨¨
xaeqy gkene .eilr dxqe`l `id dlekie dl zkiiy ef dtcrde
micizrd dici dyrn z` yicwdl dy`d dlekiy `aiwr iax

.mlera mpi` dzry s` ,`al
dpyna epipy(.av lirl)dlra ezny dl exn`y dy`d oic z`

rcep jk xg`e ,el` mixac it lr d`yipe dyrn dzyre ,dpae
.dxiara d`yipy xxazde ,mzzin xcq z` etilgd mixne`dy

rcep cvik x`eai oldl `ibeqacvike ,mzzin xcq dligzn dl
.slged mzzin xcqy jk xg` dl rcep

ixac ex`eai daeyzd jezne ,el` mipica wtq `xnbd d`ian
:`xnbd zwtzqn .dpynddépéî eòadaiyid ipaãò ,úLL áøî ¨¦¥¥©¥¤¥

äîáéa ãçà,mipa `ll dlra zny dy` lr cirnd cr -eäî- ¤¨¦¨¨©
xizdl cg` crl epin`dy myk ,eit lr meail zxzen `id m`d

yi` zy`(.gt lirl)cg` cr oi` llk jxcay itk ,on`p epi`y e` ,
.dlra ig`l xeqi` zwfga zx`yp `ide ,dexray xaca on`p

m`d ,md wtqd iccveãçà ãòc àîòèzn lrady cirdl on`p ©§¨§¥¤¨
`ed ,yi` zy` xeqi` xizdleàì ééeìbéàì àãéáòc àúléîc íeMî¦§¦§¨©£¦¨§¦§¥Ÿ

øwLîi`ce okle ,ea xwyn mc` oi` xxazdl ieyry xacay - §©©
lrad `aiy yyeg `ed ixdy ,lrad zny xnel crd xwyi `l

,xwiyy xxazie epiptléîð àëäåzn lrady zecra ,o`k mbe - §¨¨©¥
,meaiil dwewfe,øwLî àì.on`p cg` creàîìc Bà,xn`py e` - Ÿ§©©¦§¨

c àîòèl epin`dãçà ãò`ed yi` zy` xizdléäéàc íeMî- ©§¨§¥¤¨¦§¦¦
,dy`dàáñpéîe à÷éécdlra zny ahid zxxane zwcwcn - ¨§¨¦©§¨

lr xq`z ,ig dlray xxazie `ypiz m` ixdy ,`ypizy mcew
lirl exn`py zeqpwd lka deqpwie mdipy(:ft)dexizd okle ,

,`ypdlåeli`,àëä,meai iabldéì àîçøc ïéðîéæc ïåékminrtl - §¨¨¥¨§¦§¦§¨£¨¥
okle ,el `ypidl dvexe maid z` zade` `idàáñpéîe à÷ééc àìŸ¨§¨¦©§¨

eknq `l okle ,mail `ypizy mcew zn dlray ahid xxaz `l -
.el dxizdl cg` cr lr

:epzpyn jezn wtqd z` hyet zyy ax,úLL áø eäì øîà̈©§©¥¤
äeúéðzdf oic cenll ozip ,xnelk ,epzpyna z`f epipy - §¦¨

,mid zpicnl dpae dlra ekldy dy` ,da epipy jky ,epzpynn
eða úî dì eøîàéìòa úî Ck øçàå C,C,meaiil dwewf z`e ¨§¨¥§¥§©©¨¥©§¦

óelç ,dì eøîà Ck øçàå ,äîaééúðåeid,íéøácäzn dligzy §¦§©§¨§©©¨¨§¨¦©§¨¦
lr dxeq`e meain dxeht dzidy `vnpe ,oad zn eixg`e lrad

,dlra ig`àöz,maidnãìeäå,epnn dl clepyïBøçàå ïBLàø- ¥¥§©¨¨¦§©£
ixd ,drcepy xg` oiae zerhd drcepy mcew en` ezxair m` oia

`ed,øæîî,xxal yie .zxk ea yiy dexr xeqi`n clep ixdyéëéä ©§¥¥¦
éîccird ine dligza cird in ,dpynd zwqer ote` dfi`a - ¨¥

,seqaàîéìéàel` eidy xn`p m` -éøúe éøzecird micr ipy - ¦¥¨§¥§¥
dpi`y jk xg` ecird micr ipye ,meaiil dwewf `idy dligza

,dyw ok m` ,dwewféðäà úëîñc úéæç éàîlr jenql zi`x dn - ©¨¥§¨§©©¨¥
l ,mipexg`d,maid lr dxqe`éðäà CBîñ,mipey`xd zecr lr - §©¨¥

.meaiil dwewf dzidyãBòåcledy dpynd dxn` recn ,dyw §
,øæîîwx ,ef z` ef zeyigknd micr zezk izy yiy oeik ixde ©§¥

àîéz éëå .àeä øæîî ÷ôñdpyna `pzdy÷c àìwiic `l - §¥©§¥§¦¥¨Ÿ¨
,xfnn mya xfnn wtql `xwe ,epeylaàôéñ éðz÷cî àäåiabl §¨¦§¨¨¥¥¨

dryay dl xxazde ,d`yipe ,zn dlray dl exn`y dy`
cledy ,zn jk xg` wxe ig did d`yipy,ïBLàøäiiga ezxairy ¨¦

`ed ixd ,dlra,ïBøçàäå ,øæîî,ezzin xg`l ezxairyBðéà ©§¥§¨©£¥
,øæîî,yi` zy` dzid `l dry dze`a ixdyà÷åc dpéî òîL ©§¥§©¦¨©§¨
éðz÷s`e ,zecledn cg` lk oic z` x`al `pzd wcwcy gken - ¨¨¥

.ixze ixza xaecny okzi `le ,i`ce xfnn `edy ezpeek `yixa
:zyy ax miiqndpéî òîL åàì ,àlàdpyndy gken i`ce - ¤¨¨§©¦¨

a zwqerãç-,meaiil dwewf `idy dligza cirdy ,cg` cra ©
dligz lrad zny mipy ecird jk xg`e ,mail eit lr dexizde
z` milawn cg` crn dticr mzecry oeike ,meaiia dxeq` `ide

.xfnn epnn clede ,maid on dze` mi`ivene mdixacå,wiicl yi §
éøz éa eúàc àîòèeäeLçëàz` eyigkd micr ipyy meyn wx - ©§¨§¨¥§¥©§£¨

,maid lr dze` mixqe` oey`xdéëä åàì àä,z`f `lel j` - ¨¨¨¦
ïîéäîgkene ,meail dwewf `idy xnel cg`d crd on`p - §¥©

yi` zy` lka enke ,dlra zny ahid xxazy jk lr mikneqy
.cg` cr it lr `ypdl zxzend

:zyy ax da wqry dl`ya zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéàå§¦¨
øîàc,xn`y yie -Cì éòaéz àì àä,lirl d`aedy ef dl`y - §¨©¨Ÿ¦¨¥¨

,mail dxizdl on`p crd i`ceae ,da wtzqdl oi`éäéà eléôàc§£¦¦¦
àðîéäî éîðzny xnel zpn`p dnvr dy`d elit` ixdy - ©¥§¥§¨

,mail dnvr xizdle dlraïðúc(:ciw oldl),úî äøîàL äMàä ¦§©¨¦¨¤¨§¨¥
,éìòae ,zpn`p ,mipa el yieàNpzdxn` m` oke .dvxzy inlúî ©§¦¦¨¥¥
éìòa,mipa el oi`e.íaééúzzpn`p dnvr dy`d elit`y oeike ©§¦¦§©¥

e .mail dxizdl on`p cg` cr i`ce ,mail dnvr xizdléòaéz ék¦¦¨¥
Cì`a cg` cryk `ed ,wtzqdl yi eay ote`de -äîáé éøLéîì ¨§¦§¥§¨¨
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déì àéðñcmaiizdl dvex dpi`e ,maid z` z`pey `idy oeik - §¨§¨¥
.el

äeúéðz ,úLL áø eäì øîàdy`d ,da epipy jky ,epzpyna ¨©§©¥¤§¦¨
e ,mid zpicnl dpae dlra ekldyéìòa úî dì eøîàCk øçàå C ¨§¨¥©§¦§©©¨

ða úî,Cdkld ok zngne ,meaiin dxeht z`eúàOðåon cg`l ¥§¥§¦¥
,weyd,íéøácä eéä óelç dì eøîà Ck øçàåoad zn dligzy §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦

`ypidl dxeq` dzide meaiil dwewf `idy `vnpe ,lrad eixg`e
,weylàöz,eilr dxeq` `id ixdy ,el d`yipy innãìeäå ¥¥§©¨¨

,epnn dl clepyïBøçàå ïBLàødrcepy mcew clep m` oia - ¦§©£
`ed ixd ,okn xg`l clep m` oiae ,zerhd,øæîîiax zrck epiide ©§¥

e .oie`l iaiign xfnn yiy `aiwràîéìéà ,éîc éëéäa,éøúe éøz ¥¦¨¥¦¥¨§¥§¥
mipy ecird jk xg`e meaiin dxeht `idy mipy ecird dligzy

,dyw ok m` ,meaiil dwewf `idyCBîñ ,éðäà úëîñc úéæç éàî©¨¥§¨§©©¨¥§
éðäàlr jenq ,dze` mixqe`d mipexg`d lr jneq dz` recn - ©¨¥

.`vz recne ,dexizdy mipey`xdãBòåcled ike ,dywøæîî §©§¥
wx ixd ,dpynd oeyl zernynk ,i`ce,àeä øæîî ÷ôñyiy oeik §¥©§¥

.ef z` ef zeyigknd zezk izy o`kàîéz éëådpyna `pzdyàì §¦¥¨Ÿ
÷ce ,xfnn mya xfnn wtql `xweàôéñ éðz÷cî àäzy` iabl ¨¨¦§¨¨¥¥¨

d`yipy onfay xxazde ,dlra zny zecr it lr d`yipy yi`
y ,zn jk xg` wxe ig dlra did,ïBLàøä,dlra iiga ezxairy ¨¦

å ,øæîîeli`,ïBøçàä,dlra zzin xg`l ezxairy,øæîî Bðéà ©§¥§¨©£¥©§¥
éðz÷ à÷åãc dpéî òîL.epeyla `pzd wcwcy -åàì ,àlàm`d - §©¦¨§©§¨¨¨¥¤¨¨

cird dligzay yxtl yiy gken `lãçz` elaiwe ,cg` cr - ©
mdy oeike ,mipy edeyigkd jk xg`e ,`ypidl dexizde eixac

.xfnn clede `vz ,cg`n xzei mipn`påc ,wiicl yiàîòè §©§¨
meyn `ed zxq`pyéøz éa eúàce micr ipy e`ay -àä ,deLçëà §¨¥§¥©§£¨

éëä åàì,dcal oey`xd zecr dx`ype ,mipy e`a `l m` j` - ¨¨¥
ïîéäîdwewf dpi`e oad zn eixg`e dligz lrad zny xnel crd §¥©

,maid zny xnel crd on`p ok enke ,weyl zxzen `ide ,mail
.weyl zxzen dy`de

ote`a dpynd z` zx`ane zyy ax zii`x z` dgec `xnbd
:`xnbd dgec .xg`íìBòìa dpynd z` yxtl xyt`,éøúe éøz §¨§¥§¥

mipy ecird jk xg`e ,meain dxeht `idy mipy ecird dligzy
,meaia zaiig `idyeyi ,mipexg`l mipin`n recn ziywdy dn

edfy ayiiléîeéðî øa àçà áø øîàãkxaecny ,xg` oipraéãòa ¦§¨©©£¨©©§¥§¥¥
,äîæäeéîð àëädpynd z` yxtl yi,äîæä éãòamipexg`dy £¨¨¨¨©¥§¥¥£¨¨

ezny ecird eilry mei eze`ay exn`e mipey`xd z` enifd
,xg` mewna mnvr micrd mnr eid ,ipelt mewna oade lrad
micrd ixac z` eyigkd mb z`f calne ,mzecr z` enifd jkae
oeike ,meaiil dwewf `ide ,a`d jk xg`e dligz oad zny exn`e
oi`y `vnpe .mipexg`d ixac milawzn ,mipey`xd z` enifdy

.weyl dnai xizdl on`p cg` cry dpyndn di`x
dnai xizdl on`p cg` cry zxg` di`x `iadl dqpn `xnbd

:`ypidl,déì éøîàå ,éLà áøì éëcøî áø déì øîàok xn`yáø ¨©¥©¨§§©§©©¦§¨§¥¥©
,òîL àz ,éLà áøì àçàdpyna epipy(:giw oldl),äMàä ïéà £¨§©©¦¨§©¥¨¦¨

meaiil dwewfd,éîáé úî øîBì úðîàðLjk jeznàNpàinl ¤¡¤¤©¥§¨¦¤¤¨¥
,dvx`yàìåxnel zpn`pL ,éúBçà äúîjk jezndúéáì ñðkà- §Ÿ¥¨£¦¤¤¨¥§¥¨

y ,dpyndn wiicl yie .dlral `yp`àðîéäî àìc éäéð àéä- ¦¦¦§Ÿ§¥§¨
,dnvr z` xizdle maid zny xnel zpn`p dpi` `id `wecàä̈

ïîéäî ,ãçà ãòdpynd dzid ok `l m`y ,maid zny xnel ¥¤¨§¥©
oi`y meyn ,maid zny xnel on`p epi` cg` cr s`y zycgn
s`y jkn micnel epiide ,ahid xxaz dy`dy jk lr mikneq
`ly jkne .ahid xxaz `l `ny ,ok xnel zpn`p dpi` dy`d
e` maid zny xnel on`p cg` cry gken dpynd z`f dxn`

.meaiil dwewf dy`d oi`e ,oad jk xg`e dligz lrad zny
:`xnbd dgecéîòèéìåCdpynd oeyln wiiecny ,jixacle - §¦©§¨

,on`p cg` cr eli`e ,zpn`p dpi` dy` `wecyïéà ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥
éçà úî øîBì ïîàð Léàäipevxae mipa `ll,BzLà úà íaééàL ¨¦¤¡¨©¥¨¦¤£©¥¤¦§

àìåxnel on`p,ézLà äúîipevxae,dúBçà úà àOàLwiicp ike §Ÿ¥¨¦§¦¤¤¨¤£¨

c o`k mbïîéäî àìc eäéð àeä,on`p epi` `ed `wecy -ãò àä ¦§Ÿ§¥©¨¥
ïîéäî ãçài` ixd ,dzeg`a xzen `ede ezy` dzny xnel ¤¨§¥©

c ,ok xnel xyt`äMà éab àîìLaxyt` ,meail ,meaiil dxizdl ¦§¨¨©¥¦¨
j` ,dnai zny xnel on`p cg` cr oi` dxezd on mpn`y xnel
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ïðaø da elé÷à.cg` crl epin`de minkg da eliwd -éab àlà £¦¨©¨¨¤¨©¥

,Léà,ezy` dzny cirn cg` cryéàîøîéîì àkéàyi dn - ¦©¦¨§¥©
m` s` ixde ,zepn`p minkg el epwzi recn ,xacd mrha xnel
zeg`a xeq` `edy jka obrzn epi` zlawzn crd zecr oi`
oi` `yixa s` ok m`e ,zexg` miyp `yil `ed leki `l` ,ezy`
epi` cg` cr s` zn`a `l` ,zpn`p dpi` dy`d `wecy wiicl

e .on`pàlàdy`dy `wec dpynd dhwp recn ,ziywdy dn ¤¨
epi` cg` cry dycig `le ,dnai zny xnel zpn`p dpi` dnvr

c xnel yi ,on`péøèöéà ékCote` hewpl dpynd dkxvedy dn - ¦¦§§¦
,maid zzin lr dcirn dy`dy ,dfìzrcéøèöéà àáé÷ò éaø,C §©¦£¦¨¦§§¦
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,d`yipe dxare ,dyrz `l xeqi`a weyl dxeq`d dnai ok m`e
,xfnn didi cledàîéàc xnel xeaq iziid -àìe÷ì÷à àLééç ¥¨¨§¨©¦§¨

àòøæc,zexfnn leqta drxf z` lwlwl `id zyyegy -ei`cea §©§¨
à÷ééãdixac lr jenql ozipe ,z`yipy iptl ahid zxxan - ¨§¨

jka on`p epi` cg` cry zxne` dpynd dzidy s`e ,dxizdle
`id okl maid z` z`pey dy`dy meyn edfy mixeaq epiid
dnvr `idyk la` ,ahid zwcwcn dpi`e crd ixac lr zkneq
z` lwlwz `ly ick zxdfp `idy xnel mewn did ok zxne`

,zpn`p didze ,drxfïì òîLî à÷zpn`p dpi` dnvr `id s`y ¨©§©¨
dy`d ly dz`py zngny miyyeg ep`y oeik ,maid zny xnel
`l ezzin lr cg` cr ciriyk oke ,zn `edy xn`ze xwyz mail
`id jkay s` ,xexia `ll `ypiz `l` ahid xaca wcwcz
lr jenql minkg eliwd `l okle ,drxf z` leqtl dieyr

.mzecr.(àLééç àì àòøæc àìe÷ì÷à àLééç dãéc àìe÷ì÷àc)§©¦§¨¦¨¨§¨©¦§¨§©§¨Ÿ¨§¨
:dnaia cg` cr oipra `ax zrc z` d`ian `xnbdãò ,øîà àáø̈¨¨©¥

äîáéa ïîàð ãçà,maid zny xnel oebke ,weyl dxizdlìwî ¤¨¤¡¨¦¨¨¦©
,øîBçåixdyúøk øeqéàì,zxk dypery yi` zy`l -zøzä ¨¤§¦¨¥¦©§¨

ok m` ,dlra zny cirny cg` cr it lr `ypidlåàì øeqéàì- §¦¨
,dyrz `l wx weyl di`eyipa yi ig maid m` s`y ,dnailàìŸ

ïkL ìk.dxizdl on`p cg` cry ¨¤¥
:`xnbd dywn,àáøì ïðaøî àeää déì øîàlw lr zeywdl yi ¨©¥©¥©¨¨§¨¨
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edfy s` ,maid zny xnel zpn`p dy`d oi` zn`a recn -
`ed mrhd ixd ,yi` zy` xeqi`n xzei lw xeqi`ïéðîéæc ïåéëc§¥¨§¦§¦
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`ypizy yeygl `xaq oi`y yi` zy`a ok oi`y dn ,dnai
jk lr eknqe ,cg` crl minkg epin`d ,xexia `la dy`d

.ahid xacd z` xxaz dnvr dy`dy
dlra `a jk xg`e dycwzpe jilra zn dl exn`' :dpyna epipy
on dlqt `l hb oexg` dl ozpy it lr s` ,el xefgl zxzen
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד אצא ב

miwxt dyelya` cenr cv sc ± iriax wxtzenai
äéì àéðñã.mail Ðøæîî ãìåäå.`aiwr iaxk Ðäîæä éãòámipexg`dy Ðenifdz`

`pngxc ,"mziid epnr" :exn`e ,mipey`xd,edpipnideyxce" :aizkckmihteydahid

mixac) "xwy cr dpdeepnr"a dil opinwene ,(hi.(`,d) zekn zkqna ,"mziidñðëàù
äúéáì.dlral `aqpi`e Ð'åë éðú÷ã àôéñonidn cg` cr `d Ð?onidn in .dinza

dzeg` `yil jzy` dzn xnel cg` cr?àìà
weciz `l Ð`idc ,onidn cg` cr `d :dipin

.`pnidn `lc opireny`l jixhvi` dteb

jzrc `wlqc ,jixhvi` `aiwr iaxc `ail`e

:`pin`xfnn yi `aiwr iax xn`e li`ed

weyl dnaindxn` ike ,`lewlw` `yiig Ð

,`pnidn `lc ol rnyn `w ,`ypz "inai zn"

.oxn`cke ,dil `ipqc oipnifc meyniab la`

e .dil `ipq opixn` `l dlra`w :qxbc zi`

zn" oebk ,`yiig dcic `lewlw`c ol rnyn

,dfne dfn `vz opixn` dlra iz` i`c ."ilra

lkeilewlw.`pnidn jkld ,da oizipznc

,drxfc `lewlw`inp i`c ,"dnai zn" oebk

`l `xwyn`lwlwniaxl elit`e ,drxf `l`

iaxl `dc ,il `xidp `le .`yiig `l `aiwr

ilewlw lka `lwlwn dteb `id `aiwr

lirle .(`,t) oihib zkqna opzck ,oizipznc

:`zaeiza dl opiziin oizrnyaz` qpekd

'ek zqipe dzxv dklde eznaidfn `vz Ð

iaxk `pniwe`e ,da el`d mikxcd lke ,dfne

ipd lk ol zi` inp weyl dnaia `nl` ,`aiwr

`lwlwin `l idi` i` :cere .ilewlwil dnl Ð

diipzinlllk?`lewlw`c opirny `tiqn `d

drxfcxnel zpn`p dpi` :ipzwc ,`yiig `l

ixacl i`ce ipde .dzial qpk`y izeg` dzn

lke .`pnidn `lc ipzwe ,edpip mixfnn lkd

.edpip `nlra oie`l iaiigc ,"inai zn" oky

ab lr s`c :opireny`l jixhvi` `d `l`

idi`c,`lwlwin`vzcmaine dlran`l Ð

.dil `ipqc oipnifc meyn ,`pnidnúøë øåñéàì
,"jilra zn" xnel Ð.i`ypdàìà äùøâúð àì

äùéàîz` ixd :dl xn`e hb dl azky oebk Ð

`ly .mc` lkl zxzen z` i`e ,ipnn zyxebn

dyi`n `l` ,ixnbl ef dyxbzp.dcxtpäìåñô
äðåäëì:opiqxb ikd .`ypil dxzede ,zn m` Ð

.dpedka lqetc hbd gix epiide

äðùîúøúåîåì øåæçìdipy iyecwc Ð

.zepfk `id ixde ,melk opi``xnba xn`e

oi`e ,dzxqe` dzaiky dze` :(`,dv zenai)

.dzxqe` dzeg` zaiky
øúåîå
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zn xnel zpn`pc oeikc ,jl iraiz `l `dc ,xn`w jilra zn jk xg`e jpa zna elit`c

`nlc yginl ol ded i`c ,dil `ngxnc meyn `xwyn `nlc opiyiig `le ,maiiz`e ilra

cr` dknqe dil `ngxnc meyn xity `wiic `lilra zna depnidl ol ded `l ok m` Ð

zrpen dpi` dil `ngxnc meyn i`ce `l` .dil `ngxnc meyn `xwyn `nlcc ,maiizze

xity `wiicc ab lr s`e ,xity wcwclnlkn Ð

xg`e dpa zn xnel `pnidn `l dteb `id mewn

zzina `l` opax depin`d `ly ,dlra zn jk

ici lr yi` zy` xeqi` zwfgn dwet`l dlra

zwfgn dwet`l la` .`pebr meyn ,dly weic

mail xeqi`ab lr s`e ,dpin`dl evx `l Ð

.cg` cr ici lr dpin`dl yie ,xity `wiicc

éë`nlrl dnai jl iraiz`ki` mzdc Ð

`ipqc meyn xity `wiic `lc ith xninl

dway `l dil `ngxnc meync ab lr s` .dil

z`py dlecby ith dway `ipqc meyn .wcinln

`ipqc ith gikye ,zeade`d zad`n ze`peyd

dy`d" seqa rnynck ,dil `ngxncn dil

dyw xzeiy ,cere .(a,giw `,fiw zenai) "mely

gepy dnn eze` d`peyyk eiptl letzyk dl

jk lk dl oi` eze` zade`ykc .eze` zade`yk

qepki elit`e ,uelgi `ny ik ,eiptl letzyk gep

`evnl dl yi daxd ik ,jk lk dgny dpi` Ð

ez`pey m` la` .epnn miaeh e` ,ea `veikÐ

`l m` xg`l `ypdl epnn lvpdl dleki dpi`

e` ,dl iEpUl `ypil dkixv jgxk lre ,uelgi

ded `nrh xwir i` dil `irain ikdl .obrzz

`wiicc meyni`e ,xity `wiic `l `kde Ð

`ed iielbi`l `ciarc meyn `nrh`ki` Ð

s` ,zvw `wiic inp ikd ,`zxet `weic` jnqnl

`irainw i`ne :xn`z m`e .dil `ipqc ab lr

xnel zpn`p `idy "dkldy dy`d"a opzde ,dil

`pnidn idi`c oeik ,dpa zn jk xg`e dlra zn

`pnidn idi`c xnel yie !cg` cr oky lk ÐÐ

ilra zn dxn` `ira i`c ,ebin dl zi`c meyn

`ny yginl `ki` cra la` oan dwzye

dceyg dnvr `id e` ,dze` `pey e` ,edexky

.xity `wiic `le dilr dknqnc `kid dlwlwl

,ebin dl zi` idi`c ,dzenk epin`dl oi` jkle

lra` `pcidq` i` :xaqc ,ebin dil zil edi`e

oad znc drny ik ,diceglzn dfi` xewgz Ð

`pcidq` i` la` .dlwlwl lke` `le ,oey`x

oa znc inp drny ik ,lrae oa` ,ediiexz`Ð

cr o`k onidn elit`e .`lwlwine ,i`elir `knq

cr onwl irainl `ki` izk` iira izxz jpda

xninl `ki`c .dnglna cg` cre dhhwa cg`

zde .mzdn ith `wiic `kdci` :ira ikd inp m

e` ,dax `weic opirae `wiicc meyn `nrh xwir

ikdle ,iielbi`l `ciarc meyn `nrh xwir

.edpd ik `hef `weic` opiknq

êéîòèéìå'ek on`p yi`d oi` ipzwc `tiq

wcinl il dnl :xn`z m`e Ð

i`dl `aqpin `l i`c ?mzd jiiy `pebir i`nc dzial qpkzy dzeg` dzn xnel on`p cg` cr j`id :iieyw`l dil ded dtebn ?`tiqnivn iedc wgvi epax xn`e !`pixg`l `aqpin Ð

dzeg` `yiy ezy` dzn la` ,dp`yiy mc` `vnz `l `nyc `peeb i`d ika elit` `pebir xnel jiiy dy` iab iiegcliz`w `xab meyn `dc ,dil iaeqpi`l `irac `pifg `l mzd Ð

`pebir da jiiy elit`e ,dzial qpkzy dzeg` dzna cg` cr onidn `l jgxk lrc ,wcwcl leki mewn lkn xn`z m`e .`pyil rnynck ,cr i`d`kilc oeik ,`kd `wiic `l `dc Ð

wcwcl zelbxen miypc (a,bv) lirl izyxity dn itle .dteqa xneg.`gip Ð

éáøìjixhvi` `aiwr.("la`" ligznd xeac a,av) lirl izyxitck "opaxcn xfnn iedc ab lr s`" jixhvi` `l opaxl Ðøåñéàìzxzd zxkon`p cg` crc :wgvi epiax yxit Ð

e`l xeqi`l ,dil `ngxnc meyn `wiic `lc xn` `le .maiizzy dlra zn xnelzxk xeqi`l qxhpewa yxity dn la` ,`wiic `l dil `ipqc meyn opixn` `lc oky lk `l Ð

`ypz jilra zn.dil `ipqc `kd ik weciz `lc xninl `nrh `kil mzdc ,wgvi epiaxl d`xp oi` Ðàéägikez dnvrdpi`e ,dil `ngxnc ab lr s` ,maiizzc xnel zpn`pc Ð

.dil `ipqc meyn inai zn xnel zpn`p
s`e
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zenai(iyily meil)

déì àéðñcmaiizdl dvex dpi`e ,maid z` z`pey `idy oeik - §¨§¨¥
.el

äeúéðz ,úLL áø eäì øîàdy`d ,da epipy jky ,epzpyna ¨©§©¥¤§¦¨
e ,mid zpicnl dpae dlra ekldyéìòa úî dì eøîàCk øçàå C ¨§¨¥©§¦§©©¨

ða úî,Cdkld ok zngne ,meaiin dxeht z`eúàOðåon cg`l ¥§¥§¦¥
,weyd,íéøácä eéä óelç dì eøîà Ck øçàåoad zn dligzy §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦

`ypidl dxeq` dzide meaiil dwewf `idy `vnpe ,lrad eixg`e
,weylàöz,eilr dxeq` `id ixdy ,el d`yipy innãìeäå ¥¥§©¨¨

,epnn dl clepyïBøçàå ïBLàødrcepy mcew clep m` oia - ¦§©£
`ed ixd ,okn xg`l clep m` oiae ,zerhd,øæîîiax zrck epiide ©§¥

e .oie`l iaiign xfnn yiy `aiwràîéìéà ,éîc éëéäa,éøúe éøz ¥¦¨¥¦¥¨§¥§¥
mipy ecird jk xg`e meaiin dxeht `idy mipy ecird dligzy

,dyw ok m` ,meaiil dwewf `idyCBîñ ,éðäà úëîñc úéæç éàî©¨¥§¨§©©¨¥§
éðäàlr jenq ,dze` mixqe`d mipexg`d lr jneq dz` recn - ©¨¥

.`vz recne ,dexizdy mipey`xdãBòåcled ike ,dywøæîî §©§¥
wx ixd ,dpynd oeyl zernynk ,i`ce,àeä øæîî ÷ôñyiy oeik §¥©§¥

.ef z` ef zeyigknd zezk izy o`kàîéz éëådpyna `pzdyàì §¦¥¨Ÿ
÷ce ,xfnn mya xfnn wtql `xweàôéñ éðz÷cî àäzy` iabl ¨¨¦§¨¨¥¥¨

d`yipy onfay xxazde ,dlra zny zecr it lr d`yipy yi`
y ,zn jk xg` wxe ig dlra did,ïBLàøä,dlra iiga ezxairy ¨¦

å ,øæîîeli`,ïBøçàä,dlra zzin xg`l ezxairy,øæîî Bðéà ©§¥§¨©£¥©§¥
éðz÷ à÷åãc dpéî òîL.epeyla `pzd wcwcy -åàì ,àlàm`d - §©¦¨§©§¨¨¨¥¤¨¨

cird dligzay yxtl yiy gken `lãçz` elaiwe ,cg` cr - ©
mdy oeike ,mipy edeyigkd jk xg`e ,`ypidl dexizde eixac

.xfnn clede `vz ,cg`n xzei mipn`påc ,wiicl yiàîòè §©§¨
meyn `ed zxq`pyéøz éa eúàce micr ipy e`ay -àä ,deLçëà §¨¥§¥©§£¨

éëä åàì,dcal oey`xd zecr dx`ype ,mipy e`a `l m` j` - ¨¨¥
ïîéäîdwewf dpi`e oad zn eixg`e dligz lrad zny xnel crd §¥©

,maid zny xnel crd on`p ok enke ,weyl zxzen `ide ,mail
.weyl zxzen dy`de

ote`a dpynd z` zx`ane zyy ax zii`x z` dgec `xnbd
:`xnbd dgec .xg`íìBòìa dpynd z` yxtl xyt`,éøúe éøz §¨§¥§¥

mipy ecird jk xg`e ,meain dxeht `idy mipy ecird dligzy
,meaia zaiig `idyeyi ,mipexg`l mipin`n recn ziywdy dn

edfy ayiiléîeéðî øa àçà áø øîàãkxaecny ,xg` oipraéãòa ¦§¨©©£¨©©§¥§¥¥
,äîæäeéîð àëädpynd z` yxtl yi,äîæä éãòamipexg`dy £¨¨¨¨©¥§¥¥£¨¨

ezny ecird eilry mei eze`ay exn`e mipey`xd z` enifd
,xg` mewna mnvr micrd mnr eid ,ipelt mewna oade lrad
micrd ixac z` eyigkd mb z`f calne ,mzecr z` enifd jkae
oeike ,meaiil dwewf `ide ,a`d jk xg`e dligz oad zny exn`e
oi`y `vnpe .mipexg`d ixac milawzn ,mipey`xd z` enifdy

.weyl dnai xizdl on`p cg` cry dpyndn di`x
dnai xizdl on`p cg` cry zxg` di`x `iadl dqpn `xnbd

:`ypidl,déì éøîàå ,éLà áøì éëcøî áø déì øîàok xn`yáø ¨©¥©¨§§©§©©¦§¨§¥¥©
,òîL àz ,éLà áøì àçàdpyna epipy(:giw oldl),äMàä ïéà £¨§©©¦¨§©¥¨¦¨

meaiil dwewfd,éîáé úî øîBì úðîàðLjk jeznàNpàinl ¤¡¤¤©¥§¨¦¤¤¨¥
,dvx`yàìåxnel zpn`pL ,éúBçà äúîjk jezndúéáì ñðkà- §Ÿ¥¨£¦¤¤¨¥§¥¨

y ,dpyndn wiicl yie .dlral `yp`àðîéäî àìc éäéð àéä- ¦¦¦§Ÿ§¥§¨
,dnvr z` xizdle maid zny xnel zpn`p dpi` `id `wecàä̈

ïîéäî ,ãçà ãòdpynd dzid ok `l m`y ,maid zny xnel ¥¤¨§¥©
oi`y meyn ,maid zny xnel on`p epi` cg` cr s`y zycgn
s`y jkn micnel epiide ,ahid xxaz dy`dy jk lr mikneq
`ly jkne .ahid xxaz `l `ny ,ok xnel zpn`p dpi` dy`d
e` maid zny xnel on`p cg` cry gken dpynd z`f dxn`

.meaiil dwewf dy`d oi`e ,oad jk xg`e dligz lrad zny
:`xnbd dgecéîòèéìåCdpynd oeyln wiiecny ,jixacle - §¦©§¨

,on`p cg` cr eli`e ,zpn`p dpi` dy` `wecyïéà ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¥
éçà úî øîBì ïîàð Léàäipevxae mipa `ll,BzLà úà íaééàL ¨¦¤¡¨©¥¨¦¤£©¥¤¦§

àìåxnel on`p,ézLà äúîipevxae,dúBçà úà àOàLwiicp ike §Ÿ¥¨¦§¦¤¤¨¤£¨

c o`k mbïîéäî àìc eäéð àeä,on`p epi` `ed `wecy -ãò àä ¦§Ÿ§¥©¨¥
ïîéäî ãçài` ixd ,dzeg`a xzen `ede ezy` dzny xnel ¤¨§¥©

c ,ok xnel xyt`äMà éab àîìLaxyt` ,meail ,meaiil dxizdl ¦§¨¨©¥¦¨
j` ,dnai zny xnel on`p cg` cr oi` dxezd on mpn`y xnel

àðebéò íeMî,mail dwewfy zngn dpebr x`yiz `ly ick - ¦¦¨
ïðaø da elé÷à.cg` crl epin`de minkg da eliwd -éab àlà £¦¨©¨¨¤¨©¥

,Léà,ezy` dzny cirn cg` cryéàîøîéîì àkéàyi dn - ¦©¦¨§¥©
m` s` ixde ,zepn`p minkg el epwzi recn ,xacd mrha xnel
zeg`a xeq` `edy jka obrzn epi` zlawzn crd zecr oi`
oi` `yixa s` ok m`e ,zexg` miyp `yil `ed leki `l` ,ezy`
epi` cg` cr s` zn`a `l` ,zpn`p dpi` dy`d `wecy wiicl

e .on`pàlàdy`dy `wec dpynd dhwp recn ,ziywdy dn ¤¨
epi` cg` cry dycig `le ,dnai zny xnel zpn`p dpi` dnvr

c xnel yi ,on`péøèöéà ékCote` hewpl dpynd dkxvedy dn - ¦¦§§¦
,maid zzin lr dcirn dy`dy ,dfìzrcéøèöéà àáé÷ò éaø,C §©¦£¦¨¦§§¦

dpynd yecig ilelcàðéîà Czòc à÷ìñepzrca dler did - ¨§¨©§¨£¦¨
,xnelàáé÷ò éaø øîàå ìéàBäyî øæîî Lély d`ia,ïéåàì éáéç ¦§¨©©¦£¦¨¥©§¥¦©§¥¨¦

,d`yipe dxare ,dyrz `l xeqi`a weyl dxeq`d dnai ok m`e
,xfnn didi cledàîéàc xnel xeaq iziid -àìe÷ì÷à àLééç ¥¨¨§¨©¦§¨

àòøæc,zexfnn leqta drxf z` lwlwl `id zyyegy -ei`cea §©§¨
à÷ééãdixac lr jenql ozipe ,z`yipy iptl ahid zxxan - ¨§¨

jka on`p epi` cg` cry zxne` dpynd dzidy s`e ,dxizdle
`id okl maid z` z`pey dy`dy meyn edfy mixeaq epiid
dnvr `idyk la` ,ahid zwcwcn dpi`e crd ixac lr zkneq
z` lwlwz `ly ick zxdfp `idy xnel mewn did ok zxne`

,zpn`p didze ,drxfïì òîLî à÷zpn`p dpi` dnvr `id s`y ¨©§©¨
dy`d ly dz`py zngny miyyeg ep`y oeik ,maid zny xnel
`l ezzin lr cg` cr ciriyk oke ,zn `edy xn`ze xwyz mail
`id jkay s` ,xexia `ll `ypiz `l` ahid xaca wcwcz
lr jenql minkg eliwd `l okle ,drxf z` leqtl dieyr

.mzecr.(àLééç àì àòøæc àìe÷ì÷à àLééç dãéc àìe÷ì÷àc)§©¦§¨¦¨¨§¨©¦§¨§©§¨Ÿ¨§¨
:dnaia cg` cr oipra `ax zrc z` d`ian `xnbdãò ,øîà àáø̈¨¨©¥

äîáéa ïîàð ãçà,maid zny xnel oebke ,weyl dxizdlìwî ¤¨¤¡¨¦¨¨¦©
,øîBçåixdyúøk øeqéàì,zxk dypery yi` zy`l -zøzä ¨¤§¦¨¥¦©§¨

ok m` ,dlra zny cirny cg` cr it lr `ypidlåàì øeqéàì- §¦¨
,dyrz `l wx weyl di`eyipa yi ig maid m` s`y ,dnailàìŸ

ïkL ìk.dxizdl on`p cg` cry ¨¤¥
:`xnbd dywn,àáøì ïðaøî àeää déì øîàlw lr zeywdl yi ¨©¥©¥©¨¨§¨¨

ixdy ,df xnegeàéädy`d -çéëBz dîöòxnege lw df oi`y ¦©§¨¦©
,oekp,úøk øeqéàìc,yi` zy`l epiidezøzäit lr `ypidl ¦§¦¨¥¦©§¨

eli`e ,dlra zny dixacìwx da yiy dnaiàì ,åàì øeqéà §¦¨Ÿ
zøzäxac it lr `ypidl.diàðîéäî àì àîòè éàî éäéà ,àlàå ¦©§¨§¤¨¦¦©©£¨Ÿ§¥§¨

edfy s` ,maid zny xnel zpn`p dy`d oi` zn`a recn -
`ed mrhd ixd ,yi` zy` xeqi`n xzei lw xeqi`ïéðîéæc ïåéëc§¥¨§¦§¦

déì àéðñcdvex dpi`e maid z` z`pey `id minrtly oeiky - §¨§¨¥
,el `ypidlà÷ééc àì,zn `ed ok`y ahid zxxan dpi` - Ÿ¨§¨

,àáñpéîea `linne ,maid zn ok`y dpin`dl oi` okleãçà ãò ¦©§¨¥¤¨
éîð,ok xnel yidéì àéðñc ïéðîæc ïåéëc`ypidl dvex dpi`e ,mail ©¥§¥¨§¦§¦§¨§¨¥
,el,àáñpéîe à÷ééc àìzxzda cg` crl minkg epin`d `l okle Ÿ¨§¨¦©§¨

`ypizy yeygl `xaq oi`y yi` zy`a ok oi`y dn ,dnai
jk lr eknqe ,cg` crl minkg epin`d ,xexia `la dy`d

.ahid xacd z` xxaz dnvr dy`dy
dlra `a jk xg`e dycwzpe jilra zn dl exn`' :dpyna epipy
on dlqt `l hb oexg` dl ozpy it lr s` ,el xefgl zxzen

.dpedkd'åëå àéúî ïa øæòìà éaø Løc Løãî äædWExB dX`e' ¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¨§¦¨§¨
'EgTi `l DWi`n(f `k `xwie).'dyi` epi`y yi`n `le ,áø øîà ¥¦¨Ÿ¦¨¨©©

déì äåä ,áø øîà äãeäéel did -øæòìà éaøì`izn oadéa Løãîì §¨¨©©£¨¥§©¦¤§¨¨§¦§©¥
k dxwi dyxc df weqtn yexcl -àúéðbøî,zilbxn -ådizgz ©§¨¦¨§

déa Løãl dleynd ,jxev da oi`y dyxcàtñç,qxg zkizg - ¨©¥©§¨
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miwxt dyelya` cenr cv sc ± iriax wxtzenai
äéì àéðñã.mail Ðøæîî ãìåäå.`aiwr iaxk Ðäîæä éãòámipexg`dy Ðenifdz`

`pngxc ,"mziid epnr" :exn`e ,mipey`xd,edpipnideyxce" :aizkckmihteydahid

mixac) "xwy cr dpdeepnr"a dil opinwene ,(hi.(`,d) zekn zkqna ,"mziidñðëàù
äúéáì.dlral `aqpi`e Ð'åë éðú÷ã àôéñonidn cg` cr `d Ð?onidn in .dinza

dzeg` `yil jzy` dzn xnel cg` cr?àìà
weciz `l Ð`idc ,onidn cg` cr `d :dipin

.`pnidn `lc opireny`l jixhvi` dteb

jzrc `wlqc ,jixhvi` `aiwr iaxc `ail`e

:`pin`xfnn yi `aiwr iax xn`e li`ed

weyl dnaindxn` ike ,`lewlw` `yiig Ð

,`pnidn `lc ol rnyn `w ,`ypz "inai zn"

.oxn`cke ,dil `ipqc oipnifc meyniab la`

e .dil `ipq opixn` `l dlra`w :qxbc zi`

zn" oebk ,`yiig dcic `lewlw`c ol rnyn

,dfne dfn `vz opixn` dlra iz` i`c ."ilra

lkeilewlw.`pnidn jkld ,da oizipznc

,drxfc `lewlw`inp i`c ,"dnai zn" oebk

`l `xwyn`lwlwniaxl elit`e ,drxf `l`

iaxl `dc ,il `xidp `le .`yiig `l `aiwr

ilewlw lka `lwlwn dteb `id `aiwr

lirle .(`,t) oihib zkqna opzck ,oizipznc

:`zaeiza dl opiziin oizrnyaz` qpekd

'ek zqipe dzxv dklde eznaidfn `vz Ð

iaxk `pniwe`e ,da el`d mikxcd lke ,dfne

ipd lk ol zi` inp weyl dnaia `nl` ,`aiwr

`lwlwin `l idi` i` :cere .ilewlwil dnl Ð

diipzinlllk?`lewlw`c opirny `tiqn `d

drxfcxnel zpn`p dpi` :ipzwc ,`yiig `l

ixacl i`ce ipde .dzial qpk`y izeg` dzn

lke .`pnidn `lc ipzwe ,edpip mixfnn lkd

.edpip `nlra oie`l iaiigc ,"inai zn" oky

ab lr s`c :opireny`l jixhvi` `d `l`

idi`c,`lwlwin`vzcmaine dlran`l Ð

.dil `ipqc oipnifc meyn ,`pnidnúøë øåñéàì
,"jilra zn" xnel Ð.i`ypdàìà äùøâúð àì

äùéàîz` ixd :dl xn`e hb dl azky oebk Ð

`ly .mc` lkl zxzen z` i`e ,ipnn zyxebn

dyi`n `l` ,ixnbl ef dyxbzp.dcxtpäìåñô
äðåäëì:opiqxb ikd .`ypil dxzede ,zn m` Ð

.dpedka lqetc hbd gix epiide

äðùîúøúåîåì øåæçìdipy iyecwc Ð

.zepfk `id ixde ,melk opi``xnba xn`e

oi`e ,dzxqe` dzaiky dze` :(`,dv zenai)

.dzxqe` dzeg` zaiky
øúåîå
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zn xnel zpn`pc oeikc ,jl iraiz `l `dc ,xn`w jilra zn jk xg`e jpa zna elit`c

`nlc yginl ol ded i`c ,dil `ngxnc meyn `xwyn `nlc opiyiig `le ,maiiz`e ilra

cr` dknqe dil `ngxnc meyn xity `wiic `lilra zna depnidl ol ded `l ok m` Ð

zrpen dpi` dil `ngxnc meyn i`ce `l` .dil `ngxnc meyn `xwyn `nlcc ,maiizze

xity `wiicc ab lr s`e ,xity wcwclnlkn Ð

xg`e dpa zn xnel `pnidn `l dteb `id mewn

zzina `l` opax depin`d `ly ,dlra zn jk

ici lr yi` zy` xeqi` zwfgn dwet`l dlra

zwfgn dwet`l la` .`pebr meyn ,dly weic

mail xeqi`ab lr s`e ,dpin`dl evx `l Ð

.cg` cr ici lr dpin`dl yie ,xity `wiicc

éë`nlrl dnai jl iraiz`ki` mzdc Ð

`ipqc meyn xity `wiic `lc ith xninl

dway `l dil `ngxnc meync ab lr s` .dil

z`py dlecby ith dway `ipqc meyn .wcinln

`ipqc ith gikye ,zeade`d zad`n ze`peyd

dy`d" seqa rnynck ,dil `ngxncn dil

dyw xzeiy ,cere .(a,giw `,fiw zenai) "mely

gepy dnn eze` d`peyyk eiptl letzyk dl

jk lk dl oi` eze` zade`ykc .eze` zade`yk

qepki elit`e ,uelgi `ny ik ,eiptl letzyk gep

`evnl dl yi daxd ik ,jk lk dgny dpi` Ð

ez`pey m` la` .epnn miaeh e` ,ea `veikÐ

`l m` xg`l `ypdl epnn lvpdl dleki dpi`

e` ,dl iEpUl `ypil dkixv jgxk lre ,uelgi

ded `nrh xwir i` dil `irain ikdl .obrzz

`wiicc meyni`e ,xity `wiic `l `kde Ð

`ed iielbi`l `ciarc meyn `nrh`ki` Ð

s` ,zvw `wiic inp ikd ,`zxet `weic` jnqnl

`irainw i`ne :xn`z m`e .dil `ipqc ab lr

xnel zpn`p `idy "dkldy dy`d"a opzde ,dil

`pnidn idi`c oeik ,dpa zn jk xg`e dlra zn

`pnidn idi`c xnel yie !cg` cr oky lk ÐÐ

ilra zn dxn` `ira i`c ,ebin dl zi`c meyn

`ny yginl `ki` cra la` oan dwzye

dceyg dnvr `id e` ,dze` `pey e` ,edexky

.xity `wiic `le dilr dknqnc `kid dlwlwl

,ebin dl zi` idi`c ,dzenk epin`dl oi` jkle

lra` `pcidq` i` :xaqc ,ebin dil zil edi`e

oad znc drny ik ,diceglzn dfi` xewgz Ð

`pcidq` i` la` .dlwlwl lke` `le ,oey`x

oa znc inp drny ik ,lrae oa` ,ediiexz`Ð

cr o`k onidn elit`e .`lwlwine ,i`elir `knq

cr onwl irainl `ki` izk` iira izxz jpda

xninl `ki`c .dnglna cg` cre dhhwa cg`

zde .mzdn ith `wiic `kdci` :ira ikd inp m

e` ,dax `weic opirae `wiicc meyn `nrh xwir

ikdle ,iielbi`l `ciarc meyn `nrh xwir

.edpd ik `hef `weic` opiknq

êéîòèéìå'ek on`p yi`d oi` ipzwc `tiq

wcinl il dnl :xn`z m`e Ð

i`dl `aqpin `l i`c ?mzd jiiy `pebir i`nc dzial qpkzy dzeg` dzn xnel on`p cg` cr j`id :iieyw`l dil ded dtebn ?`tiqnivn iedc wgvi epax xn`e !`pixg`l `aqpin Ð

dzeg` `yiy ezy` dzn la` ,dp`yiy mc` `vnz `l `nyc `peeb i`d ika elit` `pebir xnel jiiy dy` iab iiegcliz`w `xab meyn `dc ,dil iaeqpi`l `irac `pifg `l mzd Ð

`pebir da jiiy elit`e ,dzial qpkzy dzeg` dzna cg` cr onidn `l jgxk lrc ,wcwcl leki mewn lkn xn`z m`e .`pyil rnynck ,cr i`d`kilc oeik ,`kd `wiic `l `dc Ð

wcwcl zelbxen miypc (a,bv) lirl izyxity dn itle .dteqa xneg.`gip Ð

éáøìjixhvi` `aiwr.("la`" ligznd xeac a,av) lirl izyxitck "opaxcn xfnn iedc ab lr s`" jixhvi` `l opaxl Ðøåñéàìzxzd zxkon`p cg` crc :wgvi epiax yxit Ð

e`l xeqi`l ,dil `ngxnc meyn `wiic `lc xn` `le .maiizzy dlra zn xnelzxk xeqi`l qxhpewa yxity dn la` ,`wiic `l dil `ipqc meyn opixn` `lc oky lk `l Ð

`ypz jilra zn.dil `ipqc `kd ik weciz `lc xninl `nrh `kil mzdc ,wgvi epiaxl d`xp oi` Ðàéägikez dnvrdpi`e ,dil `ngxnc ab lr s` ,maiizzc xnel zpn`pc Ð

.dil `ipqc meyn inai zn xnel zpn`p
s`e
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éøèöéà ék àlàéøèöéà àáé÷ò éaøì ,C,Cà÷ìñ ¤¨¦¦§§¦§©¦£¦¨¦§§¦¨§¨
àðéîà Cúòcøæîî Lé àáé÷ò éaø øîàå ìéàBä : ©£¨¨¦¨¦§¨©©¦£¦¨¥©§¥

,à÷ééãå àòøæc àìe÷ìwà àLééç àîéà ¯ ïéåàì éáéiçî¥©¨¥¨¦¥¨¨§¨©¦§¨§©§¨§¨§¨
ïì òîLî à÷àìe÷ìwà ,àLééç dãéc àìe÷ìwàc ¨©§©¨§©¦§¨¦¨¨§¨©¦§¨

äîáéa ïîàð ãçà ãò :øîà àáø .àLééç àì àòøæc§©§¨¨¨§¨¨¨¨©¥¤¨¤¡¨¦¨¨
îøîBçå ìwàì åàì øeqéàì ,zøzä úøk øeqéàì : ¦©¨¤§¦¨¥¦©§¨§¦¨Ÿ

àéä :àáøì ïðaøî àeää déì øîà !?ïkL ìk̈¤¥£©¥©¥©¨©§¨¨¦
àì åàì øeqéàì ,zøzä úøk øeqéàìc çéëBz dîöò©§¨¦©¦§¦¨¥¦©§¨§¦¨Ÿ

éäéà ,àlàå .zøzäàîòè éàîïåéëc ,àðîéäî àì ¦©§¨§¤¨¦¦©©£¨¨§¥§¨§¥¨
ãçà ãò ¯ àáqpéîe à÷ééc àì déì àéðñc ïéðîéæc§¦§¦§¨§¨¥¨¨§¨¦©§¨¥¤¨
.àáqpéîe à÷ééc àì déì àéðñc ïéðîæc ïåéëc ,éîð©¦§¥¨§¦§¦§¨§¨¥¨¨§¨¦©§¨
áø øîà .'åëå àéúî ïa øæòìà éaø Løc Løãî äæ¤¦§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¨¨©©

ì déì äåä :áø øîà äãeäéøæòìà éaøéàî .àtñç déa Løãå àúéðbøî déa Løãîì §¨¨©©£¨¥§©¦¤§¨¨§¦§©¥©§¨¦¨§¨©¥©§¨©
:àéðúc ?àúéðbøîäìeñt ¯ dLéàî àlà äLøbúð àì eléôà ¯ "dLéàî äLeøb äMàå" ©§¨¦¨§©§¨§¦¨§¨¥¦¨£¦Ÿ¦§¨§¨¤¨¥¦¨§¨

.äpeäëa ìñBôc èbä çéø eðééäå ,äpeäëìäðùîeàa íiä úðéãîì BzLà äëìäL éî ¦§¨§©§¥©©¥§¥¦§¨¦¤¨§¨¦§¦§¦©©¨¨
,dúBçà úà àNðå ,"EzLà äúî" Bì eøîàåCk øçàåøBæçì úøzeî ¯ BzLà úàa §¨§¥¨¦§§§¨¨¤£¨§©©¨¨¨¦§¤¤©£

åì

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

יבמות. האשה רבה - פרק עשירי דף צד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



ריב
miwxt dyelyaa cenr cv sc ± iriax wxtzenai

äéðùä úåáåø÷á øúåîålre dqep`d lr oi`yep :(`,fv zenai) ol `niiwc .dza `yil Ð

.dzetndéñåé éáø.dl yxtn `xnba Ðàøîâåñéâåcr `ae ,ezy` zeg` lra Ð

ezy` e`a jk xg`e .d`ype cnre ,jilra zn :xn` efle ,jzy` dzn :el xn`e cg`

.eqibeïéúéðúî àîéì.el xefgl zxzen :ipzwc Ðàáé÷ò éáø éàã àáé÷ò éáøë àìãÐ

dipin `hib jd `irac oeikezy` dil `ied Ð

.ezyexb zeg`éô ìò úàùðù ùéà úùàî õåç
ïéã úéádf yxib exn`i `ny ,dxfb meyne Ð

.(a,gt) oiwxita lirl opixn`ck ,'ekàáé÷ò éáø
éñåîóelit` jzrc `wlq `zyde Ðz`eyp

oke ,hb `ira eig` `ae dnaie zny rnye eig`

`kil `kdc ,opirci `l `nrhe .dy` zeg`a

dyxib elit`y ,df d`ype df dyxib xninl

iabl oke .da oiqtez df ly oiyecw oi` dlra

lkl ielb ezy` z`ay xg`n ,dy` zeg`

dl qipw ikd elit`e ,oiyecw dipy iyeciw oi`y

.`hib` `aiwr iaxéùðéà éøîàãefg ik Ð

:ixn` ,`nw qex`ldeg` daqpcnd`pz Ð

`de ,miiwzp `le ,oiyecwa `nwl dil ded

z`vnp ,hb `la dl witn i`e .aiqp xity `xza

zeg` oke ,hb `la d`vei zi`xp yi` zy`

.'ek dy`ïéàåùð ìáàezy`c ,oizipzn ik Ð

xninl `ki` in ,el d`eyp dzid dpey`xd

oi`eypa dil ded d`pz?irci `nlr ilek `d

jkld ,zepf zlira ezlira miyn mc` oi`c

.melk mpi` dipy i`eyipc edl miwéáø éà
àáé÷ò,`id `aiwr iax oizipzn i` Ð

`aiwr iaxk inp inewe`l zktdnwcipzil Ð

,dn` `ype ,jzy` dzn :el exn` .ezeng

.`ixy ezy` zzin xg`l ezeng `aiwr iaxlc

ïäî úçà úàåzg`l oixew ipei oeyla oky Ð

xeqi`a `ypy ,dpexg` :`pngx dxn`e ,"`pid"

.sxyz Ðïäéúù úàå åúåàmzd opirawck Ð

ediipia i`n :oixcdpqa?dxenb ezy` i`ce `d

,dtxyac `aiwr iax xn` `ldn ef dipr ixdy

d`hg?:iia` xn`e !el z`yp xzida ixd

`aiwr iaxc ,ediipia `ki` oiyxec zernyn

i`dn iwtp ezeng m`e ezeng ,iaizk izxz xaq

gwi ik yi`" :`xw xn` ikdc ,dtxyac `xw

xeqi`l odizye "dn`e dy` z``ypy oebk Ð

l`rnyi iaxe ."etxyi y`a" ezeng m`e ezeng

,dpin opirny dcegl ezeng ,aizk `cg xaq

"dy` z` gwi ik" i`dcezy` epiid Ð

dpey`xd"dn` z`e" ,xzida z`ypdef Ð

` z`e eze` etxyi `pngx xn`e ,ezengzg

dtxyac ezeng m`e .odn`wtp dey dxifbn Ð

`axe .(a,dr oixcdpq) "oitxypd od el`"a ol

,ediipia `ki` ezy` zzin xg`l ezeng :xn`

:xn`w ikdc .dtxya l`rnyi iaxlcz`e eze`

oebk ,zeniiw odizy oi` elit` ,odn zg`

dn` z` `ype ezy` dznyiaxe .sxyz Ð

odizyy onfa ,odizy z`e eze` :xaq `aiwr

zeniiwezenge ezy` Ð.eze` etxyi Ð

aezkd deydc ,ezeng oic ok epick ,`nzqne

oizipzne .dxezay oiyper lkl yi`l dy`

ezeng ipzw `lcxn`c iia`l `gipd Ð

`aiwr iaxl ,ediipia `ki` oiyxec zernyn

llk dzin xg`l ezenga `aiwr iaxe l`rnyi iax ixii` `le ,`kdn dil `wtp `l l`rnyi iaxle .`xw i`dn ezeng m` dil `wtpidp :opipyne !diipzil `axl `l` .xity Ð

dhrinc`xwezengl.'ek dtxyn dzin xg`øñàúådzaikya eilr dpey`xd ezy` Ð.dzeg`cíéä úðéãîì äìòá êìäù äùàà äåäã éãéî`xqzinc Ðzaikya dlral,oexg`d

el xefgl zxzen oizipzn ipzw i`n`e .zbbey `idy it lr s`e?.'ek jldy dy` .inc `l :opipyneàúééøåàãî àøñúéî ãéæîáãxacna) aizkc Ðrnync ,"dytzp `l `ide" :(d

oic zia it lr oebk ,bbeya ,jkld .`xeqi`.opax da exfb Ð
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óàåmid zpicnl eqibe ezy` lif`c ab lrlif`a oizipzn dil rnync yxtl oi` Ð

`dc ,el xefgl zxzenc xnel jixv did `l diept ezy` zeg`c meyn ,eqibe ezy`

`l` .onwl xn`wck ,xyt` i`c xnege lwn dzxqe` dzeg` zaikyc `nip `lc jixhvi`

rnyn ,'ek mixg` ici lr lqety lk :iqei iax dlr xn`wcn ,d`eypa ixii`c dil rnyn

ixiine ,mixg` ici lr lqeta ixii` `nw `pzc

lr cg` cre ,ezy` dzny micr ipy el exn`a

ezy` zzin lr cg` cra la` .eqibleki oi` Ð

,inp eqib lr ixz `ki`ca ,inp i` .dzeg` `yil

iax` ibilt opaxc (`,`v) lirl xn`c o`nke

a `ly zqipa oernyipya elit` qipwe ,zeyx

xq`ze :jixtc oizrnya inp onwle .micr

jldy dy`` dedc icin ,dzeg`c dzaikya

mid zpicnl dlra`ail` jixt jgxk lr Ð

`l ezy` zzinc ,micr ipya qipwc o`nc

.micr ipya `l` `nwezin

úùàdxeq` eqib`qpw edlekk opiqpwc Ð

jiiy `lc ,`ira `l hb la` .oizipznc

ezy`c oeikc .df `ype df yxib exn`i `ny o`k

zniiwici lrc ircie ,oiyecw da jiiy `l Ð

.`ixy ezy` ikd meyne ,el z`yp zerh zreny

xzen dpey`x dzn m` :oizipzn ipzwc `de

dipya,ixii` eqibe ezy` lif`a e`l `idd Ð

eqib` `xiq`c oeikc`l` ,xq`z inp dicicl Ð

.ixiin dieptaàîéìiaxk `lc oizipzn

`aiwreqibe ezy` lif`c dil rnync meyn Ð

ded i` la` .`aiwr iaxk `lc oizipzn xn`w

diepta ixiinzeg` `ira `lc `hiyt `idda Ð

da jiiy `lc oeik .`aiwr iaxl elit` ,hb ezy`

oi` cifnac oeik ,opiqpw `lc onwl xn`ck ,`qpw

.dzxqe` dzeg` zaikyéáøsiqen `aiwr

'ek g` zy` s`eia` ig` zy`e eia` zy` Ð

ici lr edl iaqpc giky `lc ,hwpinl ira `l

.dzin xg`l ixiq`c zerh zreny

åàìå'ek dlr xnzi``l `iepiy jd Ð

iaxlc ,(a,dv) onwl in` iaxk `l` `nwezin

,`aiwr iaxk w"z `nwezin `l `gtp wgvi

biltnc `aiwr iaxk i`wc `ed iqei iax diciclc

`l `nw `pz la` ,eqibe ezy`l eqibe ezqex` oia

.dil ipyàìàd`pz xninl `ki` in oi`eyp

oi`eypa dil dedzeaezk) xn`c o`nl elit`e Ð

lrae i`pz lr ycwnd :(`,crdkixv dpi` Ð

`zlin `giky `l mewn lkn ,hb epnid

`ki`c meyn .i`pzd zngn oi`eypd elhaziy

,rcz .zepf zlira ezlira `di `lye ,d`ia zaig

yi dil zi`e `xaq i`d dil zi` l`eny `dc

.(a,fw) "i`ny zia" wxta onwl ,oi`eypa i`pz

éà`aiwr iaxezeng inp ipzip`ziixa` Ð

`aiwr iax inp siqen `l i`n` dil dyw `l

ezeng:xn`w opaxc mdixaclc xninl `ki`c Ð

ekcicl `l` ,inp ezeng s` iciclil ece` Ð

oizipzna la` .dy` zeg`e g` zy`a zdin

zeg`n ith yecig iedc ,ezeng hwpinl dil ded

.dy`àøåñéàî`pngx dhrin inÐ

.dtxyn `l` ,dhrin `l zxke e`ln xnelk
lr
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BzLà ,éîc àì ?íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàà©¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨¨¨¥¦§
,ïðaø da eøæb ââBLa ,àúééøBàcî àøéñà ãéæîác¦§¥¦£¦¨¦§©§¨§¥¨§¨©¨©
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יבמות. האשה רבה - פרק עשירי דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zenai(iyily meil)

,Bìoicn ezy` eilr xq`z dzeg` z` `ypy oeiky mixne` oi`e
,'dy` zeg`'elrad ok enkäiðL úBáBø÷a øzeîzeaexwa-] ¨¦§§¦¨

meyn dxeq` dpi`e ,dza z` `yil oebk ,[`ypy dipyd dy`d
,ezy` zaåokäiðL`ypy ezy` zeg` -,åéáBø÷a úøzeîoebk §§¦¨¤¤¦§¨

,eia` zy` meyn dxeq` dpi`e ,epal `ypidlíàåjk xg`äúî §¦¥¨
d ezy`øzeî ,äðBLàølrad,äiðMazxzeny dy` zeg` lkk ¦¨¨©§¦¨

.dzeg` zzin ixg`
:el` mipica sqep ote`Bì eøîày cirde cr `a -,BzLà äúî ¨§¥¨¦§

eok zngnCk øçàå ,dúBçà úà àNðz` eyigkde micr ipy e`a ¨¨¤£¨§©©¨
e crdBì eøîàyäúéä úîéi÷,dzeg` z` `ypy drya ezy`åwx ¨§©¤¤¨§¨§

jk xg`,äúî,el zxzen `id dzr j` ,xeqi`a d`ypy `vnpe ¥¨
ãìeäzeg`d on el clepyïBLàø,ezy` dzny iptl ezxairy - ©¨¨¦

`ed ixd,øæîî,zxka `edy dexr xeqi`n clepy oeikïBøçàäå- ©§¥§¨©£
,el zxzen dzide ezy` dzny xg`l ezxairyéaø .øæîî ïéà¥©§¥©¦

L ìk ,øîBà éñBélradéãé ìò ìñBtz` eiyrn,íéøçàz` epiide ¥¥¨¤¥©§¥£¥¦
`ed ixd ,xeqi`a d`ypy zeg` dze`éãé ìò ìñBtz` eiyrn ¥©§¥

lr ezy`éãé ìò ìñBt ïéàL ìëå ,Bîöòz` eiyrnBðéà ,íéøçà ©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦¥
éãé ìò ìñBtlr ezy` z` eiyrn,Bîöò.eixac ex`eai `xnbae ¥©§¥©§

àøîâ
dzn el exn`e e`ae mid zpicnl ezy` dkldy in' :dpyna epipy
.'el xefgl zxzen ezy` d`a jk xg`e ,dzeg` z` `ype ,jzy`

:`xnbd zwiicnã áb ìò óàå,xg`l d`eyp zeg` dze` dzid §©©©§
eìéæàekldy s`e ±,íiä úðéãîì Bñéâå BzLàezy` zeg` dzidy ¨¦¦§§¦¦§¦©©¨

,ezy` dzny el cirde dlra zny dl cirde cr `ae d`eyp
xeqi`ne 'yi` zy`' xeqi`n ezy` zeg` dxzed ezecr it lre
,mid zpicnn eqibe ezy` e`a dzre ,d`ype ,'dy` zeg`'
zeg` xeqi`ae yi` zy` xeqi`a dxeq` dzid `idy xxazde

,dy`íéàeOð éðä éðäàc,el` oi`eyip eliredy s`y -àøñzéî÷c §©£¥¨¥¦¦§¨¦©§¨
dxq`py -Bñéb úLà[ezy` zeg` `idy],Bñéâàyi` zy` oick ¥¤¦©¦

dlral xefgl dxeq`y cg` cr it lr d`yipy(:ft lirl),eléôà£¦
,éëäwxàøéñà Bñéb úLàj` ,dlralBzLàmid zpicnn d`ay ¨¦¥¤¦£¦¨¦§

àéøL,dlral xefgl zxzen -ïðéøîà àìåyL CBzîel` oi`eyipa ©§¨§Ÿ©§¦©¦¤
øñàéz ,Bñéâà Bñéb úLà äøñàpmb,åéìò BzLàxzen `ed `l` ¤¤§¨¥¤¦©¦¥¨¥¦§¨¨

.dlraa dxeq` dzeg`e ,ezy`a
xxazde ,ezy` zeg` z` zerha `yepdy dpyna x`azd
yi m`d zxxan `xnbd .eil` xefgl ezy` zxzen ,dig ezy`y
zl`ey .hb epnn dkixv dpi` zeg` dze`y o`kn gikedl

:`xnbdïéúéðúî àîéìdzpyp dpyndy xn`p m`d -éaøk àìc ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,àáé÷ò éaø éàc ,àáé÷òe ,hb epnn dkixv zeg`d ixddì àéåä- £¦¨§¦©¦£¦¨¨§¨¨

k ezy` ziyrpe,BúLeøb úBçà.eilr dxeq`eàéðúc,`ziixaaìk £§¨§©§¨¨
äøBzaL úBéøò,xeqi`a o`ypy,èb epîéä úBëéøö ïéàoi` ixdy £¨¤©¨¥§¦¥¤¥

,oda miqtez oiyecw,ïéc úéa ét ìò úàOpL Léà úLàî õeç¥¥¤¦¤¦¥©¦¥¦
ig dlray xxazd m`y ,dlra zny cirdy cg` cra dexizdy

.el d`yipy dfn hb dkixv ,oick `ly d`yipeéñBî àáé÷ò éaøå,ó §©¦£¦¨¦
óà`yepdçà úLà,dze` maiie mipa `la zny rnyyk ely ©¥¤¨

jixv ,yi` zy` `idyk d`ypy `vnpe miiw eig`y xxazde
,hb dl zzlå`yepd okäMà úBçà,ezy` dzny rnyyk §£¦¨

zniiqn .hb dl zzl jixv `ed mby ,zniiw ezy` z`vnpe
:dzii`x z` `xnbdàáé÷ò éaø øîàc ïåéëåezy` zeg`yàéòa- §¥¨§¨©©¦£¦¨¨§¨

dkixvnî ,èbdéìò àøñzéà àìé,ezy` eilr dxq`p -dì àéåäc ¥¦¥¨¦©§¨£¥§¨§¨¨
ziyrp `id dzeg` ly hbd ici lry -BúLeøb úBçà.opaxcn £§¨

,`aiwr iaxk zxaeq dpi` epzpyny di`x ef oi` :`xnbd dgec
,jkl mrhdedìò øîzéà åàìå,ef `ziixa lr xn`p `l m`d - §¨¦§©£¨

éàä ,áø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb áø øîàdze` -úLà ¨©©¦©¨©©¦¨©¥¨©©©¥¤
çà,hb `aiwr iax da jixvdyéîc éëéädkxved ote` dfi`a - ¨¥¦¨¥

,jkläMàä úà åéçà LcwL ïBâk,[dze` `yp `l oiicre]Cìäå §¤¦¥¨¦¤¨¦¨§¨©
å ,íiä úðéãîìo`k x`ypy g`dåéçà únL òîL`la mid zpicna ¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦

,mipaBzLà úà àNðå ãîòåxxazd dzre ,dnaiil ick eig` ly §¨©§¨¨¤¦§

`aiwr iax yyge .miiw g`dyc,hb `la dp`ivei m`éLðéà éøîà §¨§¥¦§¥
llba xeqi`a d`yp `l epiptly g`dy miyp`d exn`i -aygy

`l` ,zn eig`yàn÷ Cä,oey`xd dlra -déì äåä äàðz ©©¨§¨¨£¨¥
ïéLec÷aelhae i`pzd miiwzp `le ,i`pza dze` yciw - §¦¦

,oiyeciwde`linnéàäd`ypy ipyáéñð øétL,d`yp xzida - ©©¦¨¦
.hb `la z`vei yi` zy`y exn`i hb `ll epnn `vz m`eeenk

c yxtl yi ok,éîð äMà úBçà éàä,`aiwr iax da xaicyéëéä ©£¦¨©¥¥¦
úà LcéwL ïBâk ,éîcdäMà,[d`yp `l oiicre]úðéãîì äëìäå ¨¥§¤¦¥¤¦¨§¨§¨¦§¦©

å ,íiäycwndäúnL òîLe el zycewnd ezy`úà àNðå ãîò ©¨§¨©¤¥¨¨©§¨¨¤
,dúBçàdzeg`a eiyecwe ,dig mid zpicnay ezy`y xxazde £¨

,llk eqtz `lc,hb `la `vz m`y yeygl yi dfa s`éøîà §¨§¥
éLðéà`l` ,xeqi`ae zerha dipyd z` `yp `lyàúéén÷ Cä- ¦§¥©©©§¨

,dligza yciwy ezy`äéLec÷a déì äåä éàðzi`pz el did ± §©£¨¥§¦¤¨
,diyeciw elhae e`pz miiwzp `le ,oiyeciwaàäåef zeg`e - §¨

dixg` `ypyáéñð øétLyi` zy`y exn`ie ,`yp xzida - ©¦¨¦
`xnbd zx`ane .hb epnn lawl dekixvd okle ,hb `la z`vei

:epzpyna jiiy epi` df oic recnàlàa xaecny epzpynaïéàeOð ¤¨¦¦
,dzeg` z` `ype dzny rny jk xg`e ,dy` `ypy -àkéà éî¦¦¨

øîéîìexn`ie erhiy yeygl yi ike -ïéàeOða déì äåä äàðzly §¥©§¨¨£¨¥§¦¦
`vnpe ,oick dipyd z` `yp i`pzd miiwzp `ly oeike ,dpey`xd
,oi`eyipa i`pz dyer mc` oi` `lde ,hb `la z`vei yi` zy`y
iax mb epzpyna ,jkitl .zepf zlira ezlira dyriz `ly ick
s` ,hb dkixv dpi`y oeike ,hb dkixv zeg`d oi`y dcen `aiwr

l` xefgl zxzen ezy`.ei
iaxk zxaeq dpi` epzpyny xg` mrhn gikedl dqpn `xnbd

:`aiwréà ,àðäk áøì éLà áø déì øîàk epzpynàáé÷ò éaø,`id ¨©¥©©¦§©¨£¨¦©¦£¦¨
ok m`'BúBîç' éîð éðúéìrneyd oic z` mb aezkl dpynl did - ¦§¥©¥£

`ypy `vnpe ezy` d`a jk xg`e ,DO` z` `ype ,ezy` dzny¦¨
,xeqi`a dn` z`déì ïðéòîL àäceprny ixdy -àáé÷ò éaøì §¨©§¦©¥§©¦£¦¨

øîàcz` `yepdyäúéî øçàì BúBîç,ezy` lyåàìeyper oi` - §¨©£§©©¦¨¨
,äôøNaxaqyke ,dligzkl da xzen `edy `xnbd dzr dxaqe ¦§¥¨

x`al epzpynl dide ,ezeng z` `yil i`yx did ezy` dzny
,`aiwr iax zrc efy ep`vn okid `xnbd zx`an .df oic,àéðúc§©§¨

weqta xn`p(ci k `xwie)dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨
`ed,'ïäúàå Búà eôøNé Làadzin aiigl weqtd zpeekeBúBà- ¦¨¥¦§§Ÿ§¤§¤

O`e dy` `yepd z`,D,ïäî úçà úàå'od' zernyn ipeei oeylay ¦¨§¤©©¥¤
`le ,di`eyipa xeqi` dxary ,ezengl dpeekde ,'cigi' `id

,xzida el d`yipy ezy`l,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
lelkl weqtd zpeek,ïäézL úàå ,BúBàdpeekd oi` i`ce mpn` §¤§¥¤

mi`xen` ewlgpe ,dzin zaiig xzida el d`yipy ezy`y
ezeng lr `aa xaecny yxtn iia` ,`aiwr iax ixac yexita
iaxe] zetxyp odizy ,eilr zexeq` odizyy oeike ,ezeng m`e
aezk `l dfy xaeqy `l` oicd jky el dcen mb l`rnyi
`a aezkdy yxtn `axe .[dey dxfbn cnlp df `l` dyxta
oeike] zeniiw odizyy onfa `l` dzin aeig eilr oi`y jcnll
`nzqne dtixy aiig `edy jcnll dxezd d`a zniiw ezy`y
oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd ixdy ezeng oic jk epick
.aiig epi` ezy` zen xg`l ezeng z` `yp m` la` ,[dxezay

e :dziiyewa `xnbd dkiynnøîàc ,ééaàì àîìLaewlgp `ly ¦§¨¨§©©¥§¨©
wx `l` ,oica `aiwr iaxe l`rnyi iaxàkéà ïéLøBc úeòîLî©§¨§¦¦¨

eäééðéa,aezkd xe`iaa ewlgp -áéúk àãç ,øáñ ìàòîLé éaøc- ¥©§§©¦¦§¨¥¨©£¨§¦
ztxypy ezeng lr wx o`kn cnlpe ,odn zg`l epiid 'odz`'y

,[dey dxfbn ezeng m`e]áéúk ézøz øáñ àáé÷ò éaøåzernyn - §©¦£¦¨¨©©§¥§¦
z` `ypyk epiide ,zeyprp miyp izyy `id 'odz`' aezkd

,dn` z`e ezengøétLoeik ,`aiwr iaxl s` epzpyn zpaen - ©¦
rny m` s`e ,ezy` zzin xg`l zxzen ezeng oi` eixacl s`y

.ezenga xeq` did ezy` dznyøîàc ,àáøì àlàoicyBúBîç ¤¨§¨¨§¨©£
äúéî øçàì,ezy` lyeäééðéa àkéàl`rnyi iaxly ,ea ewlgp - §©©¦¨¦¨¥©§

ok m` ,zxzen `id `aiwr iaxle ,dzin dilr aiige dxeq` `id
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ריג
miwxt dyelyaa cenr cv sc ± iriax wxtzenai

äéðùä úåáåø÷á øúåîålre dqep`d lr oi`yep :(`,fv zenai) ol `niiwc .dza `yil Ð

.dzetndéñåé éáø.dl yxtn `xnba Ðàøîâåñéâåcr `ae ,ezy` zeg` lra Ð

ezy` e`a jk xg`e .d`ype cnre ,jilra zn :xn` efle ,jzy` dzn :el xn`e cg`

.eqibeïéúéðúî àîéì.el xefgl zxzen :ipzwc Ðàáé÷ò éáø éàã àáé÷ò éáøë àìãÐ

dipin `hib jd `irac oeikezy` dil `ied Ð

.ezyexb zeg`éô ìò úàùðù ùéà úùàî õåç
ïéã úéádf yxib exn`i `ny ,dxfb meyne Ð

.(a,gt) oiwxita lirl opixn`ck ,'ekàáé÷ò éáø
éñåîóelit` jzrc `wlq `zyde Ðz`eyp

oke ,hb `ira eig` `ae dnaie zny rnye eig`

`kil `kdc ,opirci `l `nrhe .dy` zeg`a

dyxib elit`y ,df d`ype df dyxib xninl

iabl oke .da oiqtez df ly oiyecw oi` dlra

lkl ielb ezy` z`ay xg`n ,dy` zeg`

dl qipw ikd elit`e ,oiyecw dipy iyeciw oi`y

.`hib` `aiwr iaxéùðéà éøîàãefg ik Ð

:ixn` ,`nw qex`ldeg` daqpcnd`pz Ð

`de ,miiwzp `le ,oiyecwa `nwl dil ded

z`vnp ,hb `la dl witn i`e .aiqp xity `xza

zeg` oke ,hb `la d`vei zi`xp yi` zy`

.'ek dy`ïéàåùð ìáàezy`c ,oizipzn ik Ð

xninl `ki` in ,el d`eyp dzid dpey`xd

oi`eypa dil ded d`pz?irci `nlr ilek `d

jkld ,zepf zlira ezlira miyn mc` oi`c

.melk mpi` dipy i`eyipc edl miwéáø éà
àáé÷ò,`id `aiwr iax oizipzn i` Ð

`aiwr iaxk inp inewe`l zktdnwcipzil Ð

,dn` `ype ,jzy` dzn :el exn` .ezeng

.`ixy ezy` zzin xg`l ezeng `aiwr iaxlc

ïäî úçà úàåzg`l oixew ipei oeyla oky Ð

xeqi`a `ypy ,dpexg` :`pngx dxn`e ,"`pid"

.sxyz Ðïäéúù úàå åúåàmzd opirawck Ð

ediipia i`n :oixcdpqa?dxenb ezy` i`ce `d

,dtxyac `aiwr iax xn` `ldn ef dipr ixdy

d`hg?:iia` xn`e !el z`yp xzida ixd

`aiwr iaxc ,ediipia `ki` oiyxec zernyn

i`dn iwtp ezeng m`e ezeng ,iaizk izxz xaq

gwi ik yi`" :`xw xn` ikdc ,dtxyac `xw

xeqi`l odizye "dn`e dy` z``ypy oebk Ð

l`rnyi iaxe ."etxyi y`a" ezeng m`e ezeng

,dpin opirny dcegl ezeng ,aizk `cg xaq

"dy` z` gwi ik" i`dcezy` epiid Ð

dpey`xd"dn` z`e" ,xzida z`ypdef Ð

` z`e eze` etxyi `pngx xn`e ,ezengzg

dtxyac ezeng m`e .odn`wtp dey dxifbn Ð

`axe .(a,dr oixcdpq) "oitxypd od el`"a ol

,ediipia `ki` ezy` zzin xg`l ezeng :xn`

:xn`w ikdc .dtxya l`rnyi iaxlcz`e eze`

oebk ,zeniiw odizy oi` elit` ,odn zg`

dn` z` `ype ezy` dznyiaxe .sxyz Ð

odizyy onfa ,odizy z`e eze` :xaq `aiwr

zeniiwezenge ezy` Ð.eze` etxyi Ð

aezkd deydc ,ezeng oic ok epick ,`nzqne

oizipzne .dxezay oiyper lkl yi`l dy`

ezeng ipzw `lcxn`c iia`l `gipd Ð

`aiwr iaxl ,ediipia `ki` oiyxec zernyn

llk dzin xg`l ezenga `aiwr iaxe l`rnyi iax ixii` `le ,`kdn dil `wtp `l l`rnyi iaxle .`xw i`dn ezeng m` dil `wtpidp :opipyne !diipzil `axl `l` .xity Ð

dhrinc`xwezengl.'ek dtxyn dzin xg`øñàúådzaikya eilr dpey`xd ezy` Ð.dzeg`cíéä úðéãîì äìòá êìäù äùàà äåäã éãéî`xqzinc Ðzaikya dlral,oexg`d

el xefgl zxzen oizipzn ipzw i`n`e .zbbey `idy it lr s`e?.'ek jldy dy` .inc `l :opipyneàúééøåàãî àøñúéî ãéæîáãxacna) aizkc Ðrnync ,"dytzp `l `ide" :(d

oic zia it lr oebk ,bbeya ,jkld .`xeqi`.opax da exfb Ð
úåçà
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óàåmid zpicnl eqibe ezy` lif`c ab lrlif`a oizipzn dil rnync yxtl oi` Ð

`dc ,el xefgl zxzenc xnel jixv did `l diept ezy` zeg`c meyn ,eqibe ezy`

`l` .onwl xn`wck ,xyt` i`c xnege lwn dzxqe` dzeg` zaikyc `nip `lc jixhvi`

rnyn ,'ek mixg` ici lr lqety lk :iqei iax dlr xn`wcn ,d`eypa ixii`c dil rnyn

ixiine ,mixg` ici lr lqeta ixii` `nw `pzc

lr cg` cre ,ezy` dzny micr ipy el exn`a

ezy` zzin lr cg` cra la` .eqibleki oi` Ð

,inp eqib lr ixz `ki`ca ,inp i` .dzeg` `yil

iax` ibilt opaxc (`,`v) lirl xn`c o`nke

a `ly zqipa oernyipya elit` qipwe ,zeyx

xq`ze :jixtc oizrnya inp onwle .micr

jldy dy`` dedc icin ,dzeg`c dzaikya

mid zpicnl dlra`ail` jixt jgxk lr Ð

`l ezy` zzinc ,micr ipya qipwc o`nc

.micr ipya `l` `nwezin

úùàdxeq` eqib`qpw edlekk opiqpwc Ð

jiiy `lc ,`ira `l hb la` .oizipznc

ezy`c oeikc .df `ype df yxib exn`i `ny o`k

zniiwici lrc ircie ,oiyecw da jiiy `l Ð

.`ixy ezy` ikd meyne ,el z`yp zerh zreny

xzen dpey`x dzn m` :oizipzn ipzwc `de

dipya,ixii` eqibe ezy` lif`a e`l `idd Ð

eqib` `xiq`c oeikc`l` ,xq`z inp dicicl Ð

.ixiin dieptaàîéìiaxk `lc oizipzn

`aiwreqibe ezy` lif`c dil rnync meyn Ð

ded i` la` .`aiwr iaxk `lc oizipzn xn`w

diepta ixiinzeg` `ira `lc `hiyt `idda Ð

da jiiy `lc oeik .`aiwr iaxl elit` ,hb ezy`

oi` cifnac oeik ,opiqpw `lc onwl xn`ck ,`qpw

.dzxqe` dzeg` zaikyéáøsiqen `aiwr

'ek g` zy` s`eia` ig` zy`e eia` zy` Ð

ici lr edl iaqpc giky `lc ,hwpinl ira `l

.dzin xg`l ixiq`c zerh zreny

åàìå'ek dlr xnzi``l `iepiy jd Ð

iaxlc ,(a,dv) onwl in` iaxk `l` `nwezin

,`aiwr iaxk w"z `nwezin `l `gtp wgvi

biltnc `aiwr iaxk i`wc `ed iqei iax diciclc

`l `nw `pz la` ,eqibe ezy`l eqibe ezqex` oia

.dil ipyàìàd`pz xninl `ki` in oi`eyp

oi`eypa dil dedzeaezk) xn`c o`nl elit`e Ð

lrae i`pz lr ycwnd :(`,crdkixv dpi` Ð

`zlin `giky `l mewn lkn ,hb epnid

`ki`c meyn .i`pzd zngn oi`eypd elhaziy

,rcz .zepf zlira ezlira `di `lye ,d`ia zaig

yi dil zi`e `xaq i`d dil zi` l`eny `dc

.(a,fw) "i`ny zia" wxta onwl ,oi`eypa i`pz

éà`aiwr iaxezeng inp ipzip`ziixa` Ð

`aiwr iax inp siqen `l i`n` dil dyw `l

ezeng:xn`w opaxc mdixaclc xninl `ki`c Ð

ekcicl `l` ,inp ezeng s` iciclil ece` Ð

oizipzna la` .dy` zeg`e g` zy`a zdin

zeg`n ith yecig iedc ,ezeng hwpinl dil ded

.dy`àøåñéàî`pngx dhrin inÐ

.dtxyn `l` ,dhrin `l zxke e`ln xnelk
lr
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,åéáBø÷a úøzeî äiðLe ,äiðL úBáBø÷a øzeîe Bì¨¦§§¦¨§¦¨¤¤¦§¨
äúî" Bì eøîà .äiðMa øzeî ¯ äðBLàø äúî íàå§¦¥¨¦¨¨©§¦¨¨§¥¨
úîéi÷" Bì eøîà Ck øçàå ,dúBçà úà àNðå ,"BzLà¦§§¨¨¤£¨§©©¨¨§©¤¤
ïéà ïBøçàäå ,øæîî ïBLàø ãìeä ¯ "äúîe äúéä̈§¨¥¨©¨¨¦©§¥§¨©£¥

.øæîîéñBé éaøìñBt íéøçà éãé ìò ìñBtL ìk :øîBà ©§¥©¦¥¥¨¤¥©§¥£¥¦¥
Bðéà íéøçà éãé ìò ìñBt ïéàL ìëå ,Bîöò éãé ìò©§¥©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦¥

.Bîöò éãé ìò ìñBtàøîâåáb ìò óàBzLà ìéæàc ¥©§¥©§§©©©§¨¥¦§
àøqzéî÷c íéàeOð éðä éðäàc ,íiä úðéãîì Bñéâå§¦¦§¦©©¨§©£¥¨¥¦¦§¨¦©§¨

,Bñébà Bñéb úLàéëä eléôà,àøéñà Bñéb úLà ¯ ¥¤¦©¦£¦¨¦¥¤¦£¦¨
Bñéb úLà äøñàpL CBzî :ïðéøîà àìå ,àéøL BzLà¦§©§¨§¨¨§¦©¦¤¤¤§¨¥¤¦
éaøk àìc ïéúéðúî àîéì .åéìò BzLà øñàéz Bñébà©¦¥¨¥¦§¨¨¥¨©§¦¦§¨§©¦
.BúLeøb úBçà dì àéåä àáé÷ò éaø éàc ,àáé÷ò£¦¨§¦©¦£¦¨¨§¨¨£§¨

ö ïéà äøBzaL úBéøò ìk :àéðúc,èb epîéä úBëéø §©§¨¨£¨¤©¨¥§¦¥¤¥
ét ìò úàOpL Léà úLàî õeçïéc úéaéaøå . ¥¥¤¦¤¦¥©¦¥¦§©¦

éñBîä àáé÷òïåéëå .äMà úBçàå çà úLà óà ó £¦¨¦©¥¤¨©£¦¨§¥¨
,déìò àøqzéà àìénî ,èb àéòa àáé÷ò éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨£¨¥¦¥¨¦©§¨£¥
øîà :dìò øîzéà åàìå !BúLeøb úBçà dì àéåäc§¨§¨¨£§¨§¨¦§©£¨£©
éàä :áø øîà óñBé øa àéiç éaø øîà ìcéb áø©¦¥£©©¦¦¨©¥¨©©©
äMàä úà åéçà LcwL ïBâk ¯ éîc éëéä çà úLà¥¤¨¥¦¨¥§¤¦¥¨¦¤¨¦¨
àNðå ãîòå ,åéçà únL òîLå ,íiä úðéãîì Cìäå§¨©¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦§¨©§¨¨
déì äåä äàðz àn÷ Cä :éLðéà éøîàc ,BzLà úà¤¦§§¨§¦¡¨¥©©¨§¨¨£¨¥
,éîð äMà úBçà éàäå .áéñð øétL éàäå ,ïéLecé÷a§¦¦§©©¦¨¥§©£¦¨©¦
úðéãîì äëìäå äMà úà LcéwL ïBâk ¯ éîc éëéä¥¦¨¥§¤¦¥¤¦¨§¨§¨¦§¦©
éøîàc ,dúBçà úà àNðå ãîò ,äúnL òîLå íiä©¨§¨©¤¥¨¨©§¨¨¤£¨§¨§¦
àäå ,äéLec÷a déì äåä éàðz ,àúéén÷ Cä :éLðéà¡¨¥©©©§¨§©£¨¥§¦¤¨§¨
äåä äàðz øîéîì àkéà éî ïéàeOð àlà .áéñð øétL©¦¨¥¤¨¦¦¦¦¨§¥©§¨¨£¨
éaø éà :àðäk áøì éLà áø déì øîà ?ïéàeOða déì¥§¦¦£©¥©©¦§©¨£¨¦©¦
éaøì déì ïðéòîL àäc !BúBîç éîð éðúéì àáé÷ò£¦¨¦§¥©¦£§¨¨§¦©¥§©¦
.äôøNa åàì äúéî øçàì BúBîç :øîàc àáé÷ò£¦¨§¨©£§©©¦¨¨¦§¥¨
úçà úàå BúBà ¯ "ïäúàå BúBà eôøNé Làa" :àéðúc§©§¨¨¥¦§§§¤§¤§¤©©
BúBà :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,ïäî¥¤¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
ïéLøBc úeòîLî :øîàc ééaàì àîìLa .ïäézL úàå§¤§¥¤¦§¨¨§©©¥§¨©©§¨§¦
éaøå ,áéúk àãç :øáñ ìàòîLé éaøc ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©¦¦§¨¥¨©£¨§¦§©¦
:øîàc àáøì àlà .øétL ¯ áéúk ézøz :øáñ àáé÷ò£¦¨¨©©§¥§¦©¦¤¨§¨¨§¨©
!BúBîç éîð éðúéì ,eäééðéa àkéà äúéî øçàì BúBîç£§©©¦¨¦¨¥©§¦§¥©¦£
éî àøeqéàî ,äôøOî àø÷ dèòéîc éäð :déì øîà£©¥§¦§¦£¨§¨¦§¥¨¥¦¨¦
äåäc éãéî ,dúBçàc äáéëLa øñàúå ?àø÷ dèòéî¦£¨§¨§¥¨¥¦§¦¨©£¨¦¥©£¨
BzLà ,éîc àì ?íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàà©¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨¨¨¥¦§
,ïðaø da eøæb ââBLa ,àúééøBàcî àøéñà ãéæîác¦§¥¦£¦¨¦§©§¨§¥¨§¨©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zenai(iyily meil)

,Bìoicn ezy` eilr xq`z dzeg` z` `ypy oeiky mixne` oi`e
,'dy` zeg`'elrad ok enkäiðL úBáBø÷a øzeîzeaexwa-] ¨¦§§¦¨

meyn dxeq` dpi`e ,dza z` `yil oebk ,[`ypy dipyd dy`d
,ezy` zaåokäiðL`ypy ezy` zeg` -,åéáBø÷a úøzeîoebk §§¦¨¤¤¦§¨

,eia` zy` meyn dxeq` dpi`e ,epal `ypidlíàåjk xg`äúî §¦¥¨
d ezy`øzeî ,äðBLàølrad,äiðMazxzeny dy` zeg` lkk ¦¨¨©§¦¨

.dzeg` zzin ixg`
:el` mipica sqep ote`Bì eøîày cirde cr `a -,BzLà äúî ¨§¥¨¦§

eok zngnCk øçàå ,dúBçà úà àNðz` eyigkde micr ipy e`a ¨¨¤£¨§©©¨
e crdBì eøîàyäúéä úîéi÷,dzeg` z` `ypy drya ezy`åwx ¨§©¤¤¨§¨§

jk xg`,äúî,el zxzen `id dzr j` ,xeqi`a d`ypy `vnpe ¥¨
ãìeäzeg`d on el clepyïBLàø,ezy` dzny iptl ezxairy - ©¨¨¦

`ed ixd,øæîî,zxka `edy dexr xeqi`n clepy oeikïBøçàäå- ©§¥§¨©£
,el zxzen dzide ezy` dzny xg`l ezxairyéaø .øæîî ïéà¥©§¥©¦

L ìk ,øîBà éñBélradéãé ìò ìñBtz` eiyrn,íéøçàz` epiide ¥¥¨¤¥©§¥£¥¦
`ed ixd ,xeqi`a d`ypy zeg` dze`éãé ìò ìñBtz` eiyrn ¥©§¥

lr ezy`éãé ìò ìñBt ïéàL ìëå ,Bîöòz` eiyrnBðéà ,íéøçà ©§§¨¤¥¥©§¥£¥¦¥
éãé ìò ìñBtlr ezy` z` eiyrn,Bîöò.eixac ex`eai `xnbae ¥©§¥©§

àøîâ
dzn el exn`e e`ae mid zpicnl ezy` dkldy in' :dpyna epipy
.'el xefgl zxzen ezy` d`a jk xg`e ,dzeg` z` `ype ,jzy`

:`xnbd zwiicnã áb ìò óàå,xg`l d`eyp zeg` dze` dzid §©©©§
eìéæàekldy s`e ±,íiä úðéãîì Bñéâå BzLàezy` zeg` dzidy ¨¦¦§§¦¦§¦©©¨

,ezy` dzny el cirde dlra zny dl cirde cr `ae d`eyp
xeqi`ne 'yi` zy`' xeqi`n ezy` zeg` dxzed ezecr it lre
,mid zpicnn eqibe ezy` e`a dzre ,d`ype ,'dy` zeg`'
zeg` xeqi`ae yi` zy` xeqi`a dxeq` dzid `idy xxazde

,dy`íéàeOð éðä éðäàc,el` oi`eyip eliredy s`y -àøñzéî÷c §©£¥¨¥¦¦§¨¦©§¨
dxq`py -Bñéb úLà[ezy` zeg` `idy],Bñéâàyi` zy` oick ¥¤¦©¦

dlral xefgl dxeq`y cg` cr it lr d`yipy(:ft lirl),eléôà£¦
,éëäwxàøéñà Bñéb úLàj` ,dlralBzLàmid zpicnn d`ay ¨¦¥¤¦£¦¨¦§

àéøL,dlral xefgl zxzen -ïðéøîà àìåyL CBzîel` oi`eyipa ©§¨§Ÿ©§¦©¦¤
øñàéz ,Bñéâà Bñéb úLà äøñàpmb,åéìò BzLàxzen `ed `l` ¤¤§¨¥¤¦©¦¥¨¥¦§¨¨

.dlraa dxeq` dzeg`e ,ezy`a
xxazde ,ezy` zeg` z` zerha `yepdy dpyna x`azd
yi m`d zxxan `xnbd .eil` xefgl ezy` zxzen ,dig ezy`y
zl`ey .hb epnn dkixv dpi` zeg` dze`y o`kn gikedl

:`xnbdïéúéðúî àîéìdzpyp dpyndy xn`p m`d -éaøk àìc ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,àáé÷ò éaø éàc ,àáé÷òe ,hb epnn dkixv zeg`d ixddì àéåä- £¦¨§¦©¦£¦¨¨§¨¨

k ezy` ziyrpe,BúLeøb úBçà.eilr dxeq`eàéðúc,`ziixaaìk £§¨§©§¨¨
äøBzaL úBéøò,xeqi`a o`ypy,èb epîéä úBëéøö ïéàoi` ixdy £¨¤©¨¥§¦¥¤¥

,oda miqtez oiyecw,ïéc úéa ét ìò úàOpL Léà úLàî õeç¥¥¤¦¤¦¥©¦¥¦
ig dlray xxazd m`y ,dlra zny cirdy cg` cra dexizdy

.el d`yipy dfn hb dkixv ,oick `ly d`yipeéñBî àáé÷ò éaøå,ó §©¦£¦¨¦
óà`yepdçà úLà,dze` maiie mipa `la zny rnyyk ely ©¥¤¨

jixv ,yi` zy` `idyk d`ypy `vnpe miiw eig`y xxazde
,hb dl zzlå`yepd okäMà úBçà,ezy` dzny rnyyk §£¦¨

zniiqn .hb dl zzl jixv `ed mby ,zniiw ezy` z`vnpe
:dzii`x z` `xnbdàáé÷ò éaø øîàc ïåéëåezy` zeg`yàéòa- §¥¨§¨©©¦£¦¨¨§¨

dkixvnî ,èbdéìò àøñzéà àìé,ezy` eilr dxq`p -dì àéåäc ¥¦¥¨¦©§¨£¥§¨§¨¨
ziyrp `id dzeg` ly hbd ici lry -BúLeøb úBçà.opaxcn £§¨

,`aiwr iaxk zxaeq dpi` epzpyny di`x ef oi` :`xnbd dgec
,jkl mrhdedìò øîzéà åàìå,ef `ziixa lr xn`p `l m`d - §¨¦§©£¨

éàä ,áø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb áø øîàdze` -úLà ¨©©¦©¨©©¦¨©¥¨©©©¥¤
çà,hb `aiwr iax da jixvdyéîc éëéädkxved ote` dfi`a - ¨¥¦¨¥

,jkläMàä úà åéçà LcwL ïBâk,[dze` `yp `l oiicre]Cìäå §¤¦¥¨¦¤¨¦¨§¨©
å ,íiä úðéãîìo`k x`ypy g`dåéçà únL òîL`la mid zpicna ¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦

,mipaBzLà úà àNðå ãîòåxxazd dzre ,dnaiil ick eig` ly §¨©§¨¨¤¦§

`aiwr iax yyge .miiw g`dyc,hb `la dp`ivei m`éLðéà éøîà §¨§¥¦§¥
llba xeqi`a d`yp `l epiptly g`dy miyp`d exn`i -aygy

`l` ,zn eig`yàn÷ Cä,oey`xd dlra -déì äåä äàðz ©©¨§¨¨£¨¥
ïéLec÷aelhae i`pzd miiwzp `le ,i`pza dze` yciw - §¦¦

,oiyeciwde`linnéàäd`ypy ipyáéñð øétL,d`yp xzida - ©©¦¨¦
.hb `la z`vei yi` zy`y exn`i hb `ll epnn `vz m`eeenk

c yxtl yi ok,éîð äMà úBçà éàä,`aiwr iax da xaicyéëéä ©£¦¨©¥¥¦
úà LcéwL ïBâk ,éîcdäMà,[d`yp `l oiicre]úðéãîì äëìäå ¨¥§¤¦¥¤¦¨§¨§¨¦§¦©

å ,íiäycwndäúnL òîLe el zycewnd ezy`úà àNðå ãîò ©¨§¨©¤¥¨¨©§¨¨¤
,dúBçàdzeg`a eiyecwe ,dig mid zpicnay ezy`y xxazde £¨

,llk eqtz `lc,hb `la `vz m`y yeygl yi dfa s`éøîà §¨§¥
éLðéà`l` ,xeqi`ae zerha dipyd z` `yp `lyàúéén÷ Cä- ¦§¥©©©§¨

,dligza yciwy ezy`äéLec÷a déì äåä éàðzi`pz el did ± §©£¨¥§¦¤¨
,diyeciw elhae e`pz miiwzp `le ,oiyeciwaàäåef zeg`e - §¨

dixg` `ypyáéñð øétLyi` zy`y exn`ie ,`yp xzida - ©¦¨¦
`xnbd zx`ane .hb epnn lawl dekixvd okle ,hb `la z`vei

:epzpyna jiiy epi` df oic recnàlàa xaecny epzpynaïéàeOð ¤¨¦¦
,dzeg` z` `ype dzny rny jk xg`e ,dy` `ypy -àkéà éî¦¦¨

øîéîìexn`ie erhiy yeygl yi ike -ïéàeOða déì äåä äàðzly §¥©§¨¨£¨¥§¦¦
`vnpe ,oick dipyd z` `yp i`pzd miiwzp `ly oeike ,dpey`xd
,oi`eyipa i`pz dyer mc` oi` `lde ,hb `la z`vei yi` zy`y
iax mb epzpyna ,jkitl .zepf zlira ezlira dyriz `ly ick
s` ,hb dkixv dpi`y oeike ,hb dkixv zeg`d oi`y dcen `aiwr

l` xefgl zxzen ezy`.ei
iaxk zxaeq dpi` epzpyny xg` mrhn gikedl dqpn `xnbd

:`aiwréà ,àðäk áøì éLà áø déì øîàk epzpynàáé÷ò éaø,`id ¨©¥©©¦§©¨£¨¦©¦£¦¨
ok m`'BúBîç' éîð éðúéìrneyd oic z` mb aezkl dpynl did - ¦§¥©¥£

`ypy `vnpe ezy` d`a jk xg`e ,DO` z` `ype ,ezy` dzny¦¨
,xeqi`a dn` z`déì ïðéòîL àäceprny ixdy -àáé÷ò éaøì §¨©§¦©¥§©¦£¦¨

øîàcz` `yepdyäúéî øçàì BúBîç,ezy` lyåàìeyper oi` - §¨©£§©©¦¨¨
,äôøNaxaqyke ,dligzkl da xzen `edy `xnbd dzr dxaqe ¦§¥¨

x`al epzpynl dide ,ezeng z` `yil i`yx did ezy` dzny
,`aiwr iax zrc efy ep`vn okid `xnbd zx`an .df oic,àéðúc§©§¨

weqta xn`p(ci k `xwie)dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨
`ed,'ïäúàå Búà eôøNé Làadzin aiigl weqtd zpeekeBúBà- ¦¨¥¦§§Ÿ§¤§¤

O`e dy` `yepd z`,D,ïäî úçà úàå'od' zernyn ipeei oeylay ¦¨§¤©©¥¤
`le ,di`eyipa xeqi` dxary ,ezengl dpeekde ,'cigi' `id

,xzida el d`yipy ezy`l,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
lelkl weqtd zpeek,ïäézL úàå ,BúBàdpeekd oi` i`ce mpn` §¤§¥¤

mi`xen` ewlgpe ,dzin zaiig xzida el d`yipy ezy`y
ezeng lr `aa xaecny yxtn iia` ,`aiwr iax ixac yexita
iaxe] zetxyp odizy ,eilr zexeq` odizyy oeike ,ezeng m`e
aezk `l dfy xaeqy `l` oicd jky el dcen mb l`rnyi
`a aezkdy yxtn `axe .[dey dxfbn cnlp df `l` dyxta
oeike] zeniiw odizyy onfa `l` dzin aeig eilr oi`y jcnll
`nzqne dtixy aiig `edy jcnll dxezd d`a zniiw ezy`y
oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd ixdy ezeng oic jk epick
.aiig epi` ezy` zen xg`l ezeng z` `yp m` la` ,[dxezay

e :dziiyewa `xnbd dkiynnøîàc ,ééaàì àîìLaewlgp `ly ¦§¨¨§©©¥§¨©
wx `l` ,oica `aiwr iaxe l`rnyi iaxàkéà ïéLøBc úeòîLî©§¨§¦¦¨

eäééðéa,aezkd xe`iaa ewlgp -áéúk àãç ,øáñ ìàòîLé éaøc- ¥©§§©¦¦§¨¥¨©£¨§¦
ztxypy ezeng lr wx o`kn cnlpe ,odn zg`l epiid 'odz`'y

,[dey dxfbn ezeng m`e]áéúk ézøz øáñ àáé÷ò éaøåzernyn - §©¦£¦¨¨©©§¥§¦
z` `ypyk epiide ,zeyprp miyp izyy `id 'odz`' aezkd

,dn` z`e ezengøétLoeik ,`aiwr iaxl s` epzpyn zpaen - ©¦
rny m` s`e ,ezy` zzin xg`l zxzen ezeng oi` eixacl s`y

.ezenga xeq` did ezy` dznyøîàc ,àáøì àlàoicyBúBîç ¤¨§¨¨§¨©£
äúéî øçàì,ezy` lyeäééðéa àkéàl`rnyi iaxly ,ea ewlgp - §©©¦¨¦¨¥©§

ok m` ,zxzen `id `aiwr iaxle ,dzin dilr aiige dxeq` `id
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zenai(iriax meil)

lr `ad la`äMà úBçà,bbeyacdilr `a did m` elit`,ãéæîá £¦¨¦§¥¦
àìezy` dzidàøéñàeilr,àúééøBàcîokl ,oldl x`eaiy enke Ÿ£¦¨¦§¨§¨

dilr `aykïðaø da eøæâ àì ,ââBLa.eilr dxqe`l §¥Ÿ¨§¨©¨¨
:`xnbd zxxanàøéñà àìc ïìðîelr zxq`p dy`d oi`y oipn - §¨¨§Ÿ£¦¨

:`xnbd zx`an .cifna elit` dzeg` lr `ayk ,dlraàéðúc§©§¨
dzpify yi` zy` iabl weqta xn`p ,`ziixaa(bi d xacna)akWe'§¨©

Wi`,'dúàoeyln wiicl yie,'dúBà'`weecydzøñBà dúáéëL ¦Ÿ¨¨§¦¨¨©§¨
,dteba dyrn dyrpy ,dlraldúBçà úáéëL ïéàådlrapy §¥§¦©£¨

ef ly dlraldzøñBàaezkd jxvede :`ziixad dtiqen .dlral ©§¨
meyn ,ok cnllìBëiL,xnel ziidàeä ïéc àìäåcenll yi ixde - ¤¨©£Ÿ¦

,dlra lr zxq`p `idy xnege lwnàaL íB÷îa äîemc`ìò ©§¨¤¨©
a el dxeq`y dy`,ì÷ øeqéà,yi` zy` epiideøñBàä øñàð- ¦©¤¡¨¨¥

,xeqi`l mxebdàaL íB÷îmc`øeîç øeqà ìò,ezy` zeg` oebk ¨¤¨©¦¨
ïéc Bðéà,xnege lw df oi` m`d -Lef d`iaa,øñBàä øñàp`vnpe ¥¦¤¤¡¨¨¥

z` dlra lr dxq` ,di`eyipa `idy ,ezy` z` xeq`l epl yiy
dzeg` zaiky oi`y cnll 'dze`' weqtd jxved okle ,dzeg`

.dzxqe`
:el` mipica `ziixa d`ian `xnbde÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨Ÿ¤§§

a ìlä úéáe éànL úéay lra oicBzLà úà ìñBtL ,BúBîç ìò àa ¥©©¥¦¥§¨©£¤¥¤¦§
`l` ,eilre÷ìçp äî ìò,lld ziae i`ny ziaay mc` oicìò àa ©©¤§¨§¨©

ìñBt ,íéøîBà éànL úéaL ,BzLà úBçàenke ,eilr ezy` z` `ed £¦§¤¥©©§¦¥
mpi`e ,yi` zy`n xnege lwa ok cenll yiy lirl x`azdy

,'dze`' miyxecìñBt àì ,íéøîBà ìlä úéáez` jka lqet epi` - ¥¦¥§¦Ÿ¥
,lirl `ziixaa `aedy 'dze`' weqtdn eyxcy oeik ,eilr ezy`

.dzxqe` dzeg` zaiky oi`e ,dzxqe` dzaiky wxy
:dcedi iax lr wlegd zrc z` `ziixad d`ian,éñBé éaø øîà̈©©¦¥

lä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìa ìy mc` oic,BzLà úBçà ìò àá Ÿ¤§§¥©©¥¦¥§¨©£¦§
L`ed mlek zrclBzLà úà ìñBô àlz` eyxcy meyn ,eilr ¤Ÿ¥¤¦§

`l` ,lirl xen`ke 'dze`' weqtda ,e÷ìçp äî ìòy mc` oicàa ©©¤§¨§¨
íéøîBà éànL úéaL ,BúBîç ìò`edyìñBt,ezy` z`ìlä úéáe ©£¤¥©©§¦¥¥¦¥

ìñBt àì íéøîBàlr `ady mrhd z` iqei iax x`ane .ezy` z` §¦Ÿ¥
,ezy`a xq`p epi` lkd ixacl ezy` zeg`,älçzaL éôìiptl §¦¤©§¦¨

,ezy` z` yciwyúøzeî àéäå ,íìBòaL íéLpä ìëa øzeî àeä¨§¨©¨¦¤¨¨§¦¤¤
,íìBòaL íéLðàä ìëaykedøñBà àeä ,dLc÷,mixg` mc` ipaa §¨¨£¨¦¤¨¨¦§¨§¨

ezøñà àéäåmle` ,zexg` miypaäaeøîdL øeqéà`eddøñà §¦£¨©§¤¦¤£¨¨
xzeiL øeqéàî`idL ,eäúøñàixdìëa døñà àeädíéLðà ¥¦¤£¨©§¤£¨¨§¨£¨¦

,íìBòaL,yi` zy` oick,äéúBáBø÷a àlà eäúøñà àì àéäåoebk ¤¨¨§¦Ÿ£¨©§¤¨¦§¤¨
,zexg` miypa `le ,dn`e dzeg`å,ok m`àeä ïéc àìäyi ixd - §£Ÿ¦

lwn dzeg` lr `ayk ezy` z` eilr xeq`l oi`y df oic cenll
,xnegeìëa døñàL ,àeä äîed,íìBòaL íéLðàxeqi` `edy ©¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨

xy`k mewn lkn ,xengäââLezy`a`edy xf mc`,dì øeñà ¨§¨§¨¨
a úøñàð dðéàd dlra,dì øzenaezkd on cnlpy(bi d xacna) ¥¨¤¡¤¤§¨¨

ok m` ,dlral dxeq` dpi` dbbyyky 'dURzp `l `ide',àéä §¦Ÿ¦§¨¨¦
eäúøñà àlLdlral,äéúBáBø÷a àlàe ,xzei lw xeqi` `edyââL ¤Ÿ£¨©§¤¨¦§¤¨¨©
d`iaa lrad,Bì øeñàa,dzeg`a oebkïéc Bðéàlw df oi` m`d - ¨¨¥¦

xnege(Bì) øñàð àlLlradBì øzena.el zxzend ezy`a - ¤Ÿ¤¡¨§¨
,xne`e iqei iax jiynnïécä äæå`l` epi` ,xnege lwn cnlpd §¤©¦

ì,ââBL,ezy`a xq`p epi` ,ezy` zeg` lr bbeya lrad `a m`y §¥
j`ìa ezy` zeg` lr `aïépî ,ãéæî,ezy`a xq`p epi`yãeîìz §¥¦¦©¦©§

øîBìxg`l cifna zlrapd yi` zy` iabl ,dheq zyxtaxacna) ©
(bi dWi` akWe','dúàoeyln wiicl yie,'dúà'wx ,cifna s`y §¨©¦Ÿ¨Ÿ¨

,dúáéëL,dteba dyrn dyrpydzøñBà,dlralúáéëL ïéàå §¦¨¨©§¨§¥§¦©
dúBçàdlra mrdzøñBà.el £¨©§¨

iax zrc z` zx`an `xnbd ,iqei iax zrc dx`azdy ixg`
:dcedi,äãeäé éaøc àîòè éàî ,Lé÷ì Léø øîà ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¨©¥¨¦©©£¨§©¦§¨

,lkd ixacl ezy`a xq`p ezeng lr `adyáéúëc(ci k `xwie) ¦§¦
`ed dOf DO` z`e dW` z` gwi xW` Wi`e'Búà eôøNé Làa §¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ

,'ïäúàå,denzl yieéëåy xyt`Blek úéaä ìkdn`e ezy` - §¤§¤§¦¨©©¦
,äôøNa,ypriz recne llk d`hg `l dpey`x `ypy ezy` ixde ¦§¥¨

y i`ce `l`äôøNì ïéðò Bðéà íàz` aiigl `a weqtd oi` m` - ¦¥¦§¨§§¥¨
,xeqi`a dilr `ay ezeng z` wx `l` ,dtixya odizyïéðò eäðz§¥¦§¨

`id 'odz`e' aezkd zpeeky yxtl jilr -,àøeqéàìxeqi` lgy §¦¨
.xeqi` dxar `ly mbd ,ezy`a s` xq`pe ,odizy lr

:df oica dkldd wqt z` d`ian `xnbdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äãeäé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL,ezy`a xq`p ezeng lr `ady §¥¥£¨¨§©¦§¨

xq`p epi` ezeng lr `ad lld zia zrcly ,iqei iaxk `l`
.ezy`a

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéúîça àøeqéà ãáòc àeää- ©©£©¦¨§£¨¥
,ezeng lr cifna `ay mc`a dyrndééúàe`iad -,äãeäé áø ©§¥©§¨

déãbðe siqed .eze` dwlde -déì øîà,lreal dcedi axåàì éà- ©§¥¨©¥¦¨
`l m`,äãeäé éaøk äëìä ïéà ìàeîL øîàcezy` z` xqe`y §¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨

ezeng lr `ayk,Cìò dzéøñàjzy` z` jilr xqe` iziid - ©§¦¨£¨
íìòc àøeqéàoeik `l` ,jzeng zzin xg`l s`e ,mler xeqi` - ¦¨§¨©

.jilr dizxq` `l ,dcedi iaxk dkldd oi`y
cenll xyt` didy ,lirl `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
lw xeqi`n xnege lwa ,ezy`a xq`p ezy` zeg` lr `ady
xeqi` eze` `ed dn my x`azd `le ,ezy`a xq`p ea xqe`dy

:`xnbd zxxan .lw'ì÷ øeqéà' éàîozipy `ziixad dxn`y ©¦©
:`xnbd zx`an .ok epnn cenll,àcñç áø øîàepiid lw xeqi` ¨©©¦§¨

døéæçîz` aey `yep -úàOpMî BúLeøbdyxibe ,xg` yi`l ©£¦§¨¦¤¦¥
oeik dze` z`yle xefgl oey`xd dlral xeq`y ,oexg`d yi`d
ef d`iaae .cala e`la `edy lw xeqi` `ede ,xg`l d`yipy

yk ixdy ,'xqe`d xq`p'éàä äéìò àa,ipyd -éàäc déìò døñà ¨¨¤¨©©§¨£¥§©
dyxbzpyke ,z`ypy ezyexb `id dzrny ,oey`xd lr -

e ipydnCãéà äéìò àa,xeqi`a d`ypy ,oey`xd -døñàdf - ¨¨¤¨¦¨©§¨
oey`xdéàäc déìòxg`l oey`xl d`yipy meyn ,ipyd lr - £¥§©

`l xeqi` `l` df oi` ixdy ,eiyecw elge] epnn dyxbzpy
`edy ipyd dlray `vnpe ,mlerl eil` xefgl dxeq`e ,[dyrz
zngn ef dy` lr xq`p ,oey`xd dlra lr dy`d z` xqe`d
,zxka `edy xengd dy` zeg` xeqi`a oky lke .oey`xd lrad
dxq`y ef `idy ,ezy` eilr xq`iz ezy` zeg` lr `ayky

.dlra lr dzeg` z` dligzn
lr `ad oic z` ezyexb xifgn xeqi`n cenll oi` :`xnbd dgec

,xnege lwd z` zegcl yi ixdy ,ezy` zeg`BúLeøb øéæçîl äî©§©§¦§¨
,úàOpMîzngn `ed ipyd dlra lr zxq`p `idy mrhdyïkL ¦¤¦¥¤¥

,óebä àîèðxn` dilre ,dlran dyxbzpy ixg` dlrap ixdy ¦§¨©
aezkd(c ck mixac)aEWl DgNW xW` oFW`xd DlrA lkEi `l'Ÿ©©§¨¨¦£¤¦§¨¨

`id dz`nehe ,'d`OHd xW` ixg` dX`l Fl zFidl DYgwl§©§¨¦§§¦¨©£¥£¤ª©¨¨
dyrn lk dyrp `l ezy` zeg`a la` .dlra lr dzxqe`y

.ezy`aåy meyn ,dxqe`l yi mrh cerdøeqéàdyrpáBøaipa §¦¨§
lr dxqe` dlran dyxbzpy xg`l dp`yiy mc` lky ,mc`
xne` iziid m` elit`y ,dy` zeg` iabl ok oi`y dn ,yxbnd
`l` zxq`p dpi` j` ,ezy` zeg` lr `ayk zxq`p ezy`y
lr `a xg` mc`y zngn `le ,dzeg` lr `a dlray zngn

.dzeg`åy meyn ,dxqe`l yi sqep mrhdøeqéàdlraløeqéà §¦¨¦
íìBò`l` epi` ezy` zeg` xeqi` la` ,mlerl xzid el oi`e `ed ¨

cenll oi` okle ,dzeg`a xzen dzzin xg`l j` ,ezy` iiga
eilr xq`z ,ezy` zeg` z` `yepdy ,xeqi`a ezyexb xifgnn

.ezy`
:xg` ote`a `ziixad ixac z` zx`an `xnbdLéø øîà àlà¤¨¨©¥

,Lé÷ìepiid lw xeqi`äîáé:`xnbd zl`ey .xeqi`a dlrapy ¨¦§¨¨
ïàîì äîáél dxeqi`n cnlpy ,xeqi`a dnaid dlrap inl -xeq` §¨¨§©

,dzeg` zaikya dy`dàîéìéàdlrapy xn`z m` -ìmc` ¦¥¨§
,øçàaezkd lr dxare ,dlra ig`n epi`y(d dk mixac)didY `l' ©¥¥¦§¤

,'xf Wi`l dvEgd znd zW`åmeaiil dxq`pøîàc ,àðeðîä áøãk ¥¤©¥©¨§¦¨§¦§©©§¨§¨©
íáé úøîBL ,àðeðîä áødnaii dlra ly eig`y zpznnd dnai - ©©§¨¤¤¨¨

,dl uelgi e`äúpéfL,xf mc` mrdîáéì äøeñà,dlra ig` - ¤¦§¨£¨¦¨¨
yiy `id `ziixad zpeeke ,dlral dxeq`y dzpify yi` zy`k
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המשך בעמוד עח ב

miwxt dyelya` cenr dv sc ± iriax wxtzenai
äùà úåçà,`ziixe`cn dielir ezy` `xqzin `l dzeg` lr `a cifna elit`c Ð

.'ek bbeya jkld ,onwl ipzwckäúåà" Ðakye."dze` yi`àåä ïéã àìäå,xq`zy Ð

."dze`" xn`p jkleì÷ øåñéà ìò àáù íå÷îi`n`e ,yi` zy`a dl miwen onwl Ð

lw xeqi` dl ixw.hba yi xzid ixdy ,eini lk dxqe` dxqe`d oi`y Ðøñåàä øñàð
.mixg`l dxqe`d dlra da xq`p Ðíå÷î

øåîç øåñéà ìò àáù,ezy` zeg` oebk Ð

.dini lk dzeg` z` zxqe` ezy`yïéã åðéà
øñåàä øñàðù,ezy` xq`zy Ðzxqe`dz`

."dze`" xn`p jkl .dzeg`åúåîç ìò àááÐ

.`xwn dl sili onwle ,eilr ezy` z` lqety

ìñåô íéøîåà éàîù úéáù,xnege lwn Ð

.iyxc `l "dze`"e .oxn`ckàì éñåé éáø øîà
ìñåô àìù 'åë å÷ìçðoiyxecc Ð."dze`"úéáù
ìñåô íéøîåà éàîù,"odz`e eze`" :opiyxcc Ð

.onwlckäìçúáù éôì'åëyxtn iqei iax Ð

.dy` zeg` lr ewlgp `lc `nrhäìçúáùÐ

.ezy` ycw `ly cräøñåà àåälk lr Ð

`ide ,mc`.dizeaexwa ezxqe`äøñàð àì
äì øúåîádytzp `d :(a,ep) opiyxcck Ð

.zxzenåì øåñàá ââù.dzeg`a Ðïéãä äæå
ââåùì`ly bbeyd lr epcnln dfd oicd Ð

.dlqtäãåäé éáøã àîòè éàî`ad :xn`c Ð

.ezy` z` lqt ezeng lråìåë úéáä ìë éëå
äôøùá.z`hg dn ezy` Ðêìò äúéøñàÐ

.jzzp`léàä äéìò àáoexg`d d`ypyk ÐÐ

.oey`xd lr dxq`äéìò àáãçàädyxib Ð

oey`xd dxifgde ipydlw xeqi` jl ixd Ð

ipyd lr dxq`e ;e`ladiabl `ied xcdc Ð

xqe`d xq`p epiide ,z`ypyn ezyexbxq`p Ð

.dxifgdy oey`xd df lr dxqe` didy df ipy

'åë øéæçîì äîezy` zeg` lr `aa xn`z Ð

xq`zyzeg` xeqi`e ,dteb `nhp `ly ,ezy`

ezy` dzn m`y ,mler xeqi` epi` ezy`Ð

.opiqxb `l .aexa xeqi` .dzeg`a xzenäîáé
ïàîìxeqi`a dilr `a in Ð?äîáé àîéìéà
øçàìepiide ,weyd on cg` dilr `ay Ð

,xqe`d xq`p :ipzwe ,`nlra e`lc ,lw xeqi`

axcke ,df lr dxqe` didy dnai da xq`p

.`pepndáåøá äøåñéàå`id mc` lkl Ð

dy` zeg`a xn`z .dvlg `ly cr xeqi`a

dfl `l` dxeq` dpi`y?ïéçàì äîáé àìàÐ

xeqi`a oig`d on cg` dilr `aylr dxq` Ð

inc ikide .eilr dxqe`d`nw da carc Ð

oinai xn`n i`de .jci` lr dxq`e ,xn`n

zy` iedinl oixenb oiyecw e`le ,`ed opaxc

ipy dilr `a ike ,yi`,`ed lw xeqi` lr `a Ð

.eilr dxqe`d oey`xd lr dxq` ikd elit`e

äéìò àá àéøéà éàî`ay mewn :ipzwc ,ipy Ð

xn`n da dyre xfg elit` ,lw xeqi` lrÐ

opaxk ,oey`xd xn`nd lral dxq` inp

.xn`n xg` xn`n yi :ixn`cïúð åìéôà àìà
èâdf dyr elit` :ikd jixt `l` ,xnelk Ð

ulg e` hb ozpe eig` `ae ,xn`n.eci lr dlqt Ðïàîì äèåñdlrap inl Ð?."lw xeqi`" dl ixwcìòáì àîéð éàaizkc ,dil `xiq`c ,dxzqpe dl `piwy xg` lral dlrapy Ð

xacna) "d`nhp `ide dxzqpe".dpyxbiyk elit` e` ,ezzin xg`l elit` lread lr dxq` ,xqe`d xq`p :ipzwe ,(däéìò àá àéøéà éàîdxzqpy dryn ,inp dilr `a `la Ð

,dzyzy cr ,mlerl lrea lre lra lr dxq`p enrdheq) opzckminrt izy "d`nhp" "d`nhp" :(a,fk.lreal cg`e lral cg` Ðäèåñ àìàdlra xq`p ,lreal dlrapy Ð

.eilr dxqe`déàäålw xeqi` lr `a ied in Ð?yi` zy` epiidc ,`ed xeng xeqi`!
àìà
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ìòlqet mixne` i`ny ziay ezeng lr `aa ewlgp dnyxtnck i`ny ziac `nrhe Ð

.'ek dtxya elek ziad lk ike :dcedi iaxl jenqa

äæoipn cifnl bbeyl oicdol iziz `kidn ?cifnl `xw dil irain i`n` :dnize Ð

xq`p lw xeqi` lr `ay mewna dne :lirl xn`wc xnege lw meyn i` ?`xeqi`l

'ek dxqe`ddnl ,`pic `edd dil zi`c oeik Ð

iax lr welgl el did ?`kdc `pic iqei iaxl dil

ezwelgnl oipr df oic oi`y ,zehiyta dcedi

.llkäîaexa dxeqi` oky ezyexb xifgnlÐ

.df xeqi` icil `al leki mc` lk ici lr :xnelk

la` .dp`yiy in lk ici lr dxq`p ezyexby

dzeg` zaikyn ezy` xq`z elit` ,dy` zeg`

yipi` `aiy dna eilr ezy` `xqzin `l

.dzeg` lr `nlrcãáòi`d xn`n da

ji`dc dilr dxq`o`nk dizlin hwp `zyd Ð

.`ziixe`cn dpew xn`n (`,hk zenai) xn`c

éàîinp ulg e` hb ozp 'ek dilr `a `ixi`

dxqe`l `piz`c dy` zeg`l inc `l :xnelk Ð

qi` z`ia ici lr.dwifa ielz xacd o`k la` ,xe

àîéìéàlral dheqa`ayk :yexit Ð

,mlerl lreal dxeq` lra dilr

`aa `ixi` i`n ,dze` oiwcea min oi` aeyy

dpqipkie dpycwie xefgie hb dl ozp elit` ?dilr

"dwyn ipi`" xn` e` ,dteglleki oi` aey Ð

epiaxl dnize .mlerl lreal dxeq`e ,dzewydl

aeyc dzewydl dvex ipi` xne`yk olpnc :wgvi

yiy wgvi epiax xn`e ?dzewydl leki oi`

oizipzna ipzw dwyn ipi` xn` ikc zvw gikedl

zetxyp odizegpnc edpd icda (`,bk) dheqa

.zezyl cer zeie`x oi`y
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ââBLa ,àúééøBàcî àøéñà àì ãéæîác ,äMà úBçà£¦¨¦§¥¦¨£¦¨¦§©§¨§¥
:àéðúc ¯ àøéñà àìc ïìðîe .ïðaø da eøæb àì̈¨§¨©¨©§¨©§¨£¦¨§©§¨
úáéëL ïéàå ,dzøñBà dúáéëL dúBà ¯ "dúBà"¨¨§¦¨¨©§¨§¥§¦©
íB÷îa äîe :àeä ïéc àìäå ,ìBëiL .dzøñBà dúBçà£¨©§¨¤¨©£Ÿ¦©§¨
ìò àaL íB÷î ,øñBàä øñàð ì÷ øeqéà ìò àaL¤¨©¦©¤¡¨¨¥¨¤¨©
:äãeäé áø øîà .øñBàä øñàpL ïéc Bðéà øeîç øeqéà¦¨¥¦¤¤¡¨¨¥¨©©§¨
,BúBîç ìò àáa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìŸ¤§§¥©©¥¦¥§¨©£
úBçà ìò àáa ¯ e÷ìçp äî ìò .BzLà úà ìñBtL¤¥¤¦§©©¤§§§¨©£

L ,BzLàéànL úéa,ìñBt :íéøîBàìlä úéáe ¦§¤¥©©§¦¥¥¦¥
e÷ìçð àì :éñBé éaø øîà .ìñBt àì :íéøîBàúéa §¦Ÿ¥¨©©¦¥Ÿ¤§§¥

éànLìlä úéáeìñBt àlL ,BzLà úBçà ìò àáa ©©¥¦¥§¨©£¦§¤Ÿ¥
L ,BúBîç ìò àáa ¯ e÷ìçp äî ìò .BzLà úàúéa ¤¦§©©¤§§§¨©£¤¥

éànL,ìñBt :íéøîBàìlä úéáe,ìñBt àì :íéøîBà ©©§¦¥¥¦¥§¦Ÿ¥
àéäå ,íìBòaL íéLpä ìëa øzeî àeä älçzaL éôì§¦¤©§¦¨¨§¨©¨¦¤¨¨§¦
døñBà àeä ¯ dLc÷ .íìBòaL íéLðàä ìëa úøzeî¤¤§¨¨£¨¦¤¨¨¦§¨§¨
øeqéàî døñàL øeqéà äaeøî .ezøñà àéäå§¦£¨©§¤¦¤£¨¨¥¦
àéäå ,íìBòaL íéLðà ìëa døñà àeäL ,eäúøñàL¤£¨©§¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨§¦
äîe :àeä ïéc àìäå .äéúBáBø÷a àlà eäúøñà àìŸ£¨©§¤¨¦§¤¨©£Ÿ¦¨
dì øeñàa äââL ,íìBòaL íéLðà ìëa døñàL ,àeä¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨¨§¨¨¨¨
àlà eäúøñà àlL àéä ,dì øzena úøñàð dðéà ¯¥¨¤¡¤¤©¨¨¦¤Ÿ£¨©§¤¨
Bì øñàð àlL ïéc Bðéà Bì øeñàa ââL ,äéúBáBø÷a¦§¤¨¨©¨¨¥¦¤Ÿ¤¡©

ì ïécä äæå !?Bì øzena?ïépî ãéæîì ,ââBLøîBì ãeîìz,dzøñBà dúáéëL dúBà ¯ "dúBà" : ©¨§¤©¦§¥§¥¦¦©¦©§©¨¨§¦¨¨©§¨
¯ äãeäé éaøc àîòè éàî :Lé÷ì Léø øîà éîà éaø øîà .dzøñBà dúBçà úáéëL ïéàå§¥§¦©£¨©§¨¨©©¦©¦¨©¥¨¦©©£¨§©¦§¨
eäðz äôøNì ïéðò Bðéà íà ?äôøNa Blek úéaä ìk éëå "ïäúàå BúBà eôøNé Làa" :áéúëc¦§¦¨¥¦§§§¤§¤§¦¨©©¦¦§¥¨¦¥¦§¨¦§¥¨§¥

à .àøeqéàì ïéðòàøeqéà ãáòc àeää .äãeäé éaøk äëìä ïéà :ìàeîL øîà äãeäé áø øî ¦§¨§¦¨¨©©§¨¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨©©£©¦¨
äãeäé éaøk äëìä ïéà ìàeîL øîàc åàì éà :déì øîà .déãâð äãeäé áø dééúà ,déúîça©£¨¥©§¥©§¨©§¥£©¥¦¨§¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨
,úàOpMî BúLeøb øéæçî :àcñç áø øîà ?ì÷ øeqéà éàî .íìòc àøeqéà Cìò dúéøñà ¯¨§¦¨£¨¦¨§¨¨©¦©¨©©¦§¨©£¦§¨¦¤¦¥
BúLeøb øéæçîl äî .éàäc déìò døñà Cãéà äéìò àa ,éàäc déìò døñà éàä äéìò àä¨¤¨©£¨¨£¥§©¨¨¤¨¦¨£¨¨£¥§©©§©£¦§¨
.äîáé :Lé÷ì Léø øîà àlà !íìBò øeqéà døeqéàå áBøa døeqéàå óebä àîèð ïkL úàOpMî¦¤¦¥¤¥¦§¨©§¦¨§§¦¨¦¨¤¨¨©¥¨¦§¨¨
äøeñà äúpéfL íáé úøîBL :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøãëå ,øçàì àîéìéà ?ïàîì äîáé§¨¨§©¦¥¨§©¥§¦§©©§¨§¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨£¨
éàä øîàî da ãáò .ïéçàì äîáé àlà !áBøa døeqéàå ,óebä àîèð ïkL äîáél äî .dîáéì¦¨¨©¦¨¨¤¥¦§¨©§¦¨§¤¨§¨¨¨©¦£©¨©£¨©

?éðL äéìò àaL àéøéà éàî .éàäc déìò døñà ¯ Cãéà äéìò àa ,éàäc déìò døñà ¯eléôà £¨¨£¥§©¨¨¤¨¦¨£¨¨£¥§©©¦§¨¤¨¨¤¨¥¦£¦
eléôà àlà .øîàî øçà øîàî ïéà :øîàc ,ìàéìîb ïaøk ,àéL÷ àì àä !øîàî éîð da ãáò£©¨©¦©£¨¨¨©§¨§©¨©§¦¥§¨©¥©£¨©©©£¨¤¨£¦
àa ,ìòaì àîéìéà ?ïàîì äèBñ .äèBñ :ïðçBé éaø øîà àlà !dì õìç eléôàå ,èb dì ïúð̈©¨¥©£¦¨©¨¤¨¨©©¦¨¨¨¨§©¦¥¨©©©¨
ïéà øîà eléôàå ,èb dì ïúð eléôà ?äéìò àa àéøéà éàî ,ìòBác déìò døñà ìòa äéìò̈¤¨©©£¨¨£¥§¥©¦§¨¨¨¤¨£¦¨©¨¥©£¦¨©¥
!Léà úLà eðééäc ,àeä øeîç øeqéà ?àeä ì÷ øeqéà éàä ¯ ìòBaì äèBñ àlà !ä÷Lî éðà£¦©§¤¤¨¨©¥©¦©¦¨§©§¥¤¦
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zenai(iriax meil)

lr `ad la`äMà úBçà,bbeyacdilr `a did m` elit`,ãéæîá £¦¨¦§¥¦
àìezy` dzidàøéñàeilr,àúééøBàcîokl ,oldl x`eaiy enke Ÿ£¦¨¦§¨§¨

dilr `aykïðaø da eøæâ àì ,ââBLa.eilr dxqe`l §¥Ÿ¨§¨©¨¨
:`xnbd zxxanàøéñà àìc ïìðîelr zxq`p dy`d oi`y oipn - §¨¨§Ÿ£¦¨

:`xnbd zx`an .cifna elit` dzeg` lr `ayk ,dlraàéðúc§©§¨
dzpify yi` zy` iabl weqta xn`p ,`ziixaa(bi d xacna)akWe'§¨©

Wi`,'dúàoeyln wiicl yie,'dúBà'`weecydzøñBà dúáéëL ¦Ÿ¨¨§¦¨¨©§¨
,dteba dyrn dyrpy ,dlraldúBçà úáéëL ïéàådlrapy §¥§¦©£¨

ef ly dlraldzøñBàaezkd jxvede :`ziixad dtiqen .dlral ©§¨
meyn ,ok cnllìBëiL,xnel ziidàeä ïéc àìäåcenll yi ixde - ¤¨©£Ÿ¦

,dlra lr zxq`p `idy xnege lwnàaL íB÷îa äîemc`ìò ©§¨¤¨©
a el dxeq`y dy`,ì÷ øeqéà,yi` zy` epiideøñBàä øñàð- ¦©¤¡¨¨¥

,xeqi`l mxebdàaL íB÷îmc`øeîç øeqà ìò,ezy` zeg` oebk ¨¤¨©¦¨
ïéc Bðéà,xnege lw df oi` m`d -Lef d`iaa,øñBàä øñàp`vnpe ¥¦¤¤¡¨¨¥

z` dlra lr dxq` ,di`eyipa `idy ,ezy` z` xeq`l epl yiy
dzeg` zaiky oi`y cnll 'dze`' weqtd jxved okle ,dzeg`

.dzxqe`
:el` mipica `ziixa d`ian `xnbde÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨Ÿ¤§§

a ìlä úéáe éànL úéay lra oicBzLà úà ìñBtL ,BúBîç ìò àa ¥©©¥¦¥§¨©£¤¥¤¦§
`l` ,eilre÷ìçp äî ìò,lld ziae i`ny ziaay mc` oicìò àa ©©¤§¨§¨©

ìñBt ,íéøîBà éànL úéaL ,BzLà úBçàenke ,eilr ezy` z` `ed £¦§¤¥©©§¦¥
mpi`e ,yi` zy`n xnege lwa ok cenll yiy lirl x`azdy

,'dze`' miyxecìñBt àì ,íéøîBà ìlä úéáez` jka lqet epi` - ¥¦¥§¦Ÿ¥
,lirl `ziixaa `aedy 'dze`' weqtdn eyxcy oeik ,eilr ezy`

.dzxqe` dzeg` zaiky oi`e ,dzxqe` dzaiky wxy
:dcedi iax lr wlegd zrc z` `ziixad d`ian,éñBé éaø øîà̈©©¦¥

lä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìa ìy mc` oic,BzLà úBçà ìò àá Ÿ¤§§¥©©¥¦¥§¨©£¦§
L`ed mlek zrclBzLà úà ìñBô àlz` eyxcy meyn ,eilr ¤Ÿ¥¤¦§

`l` ,lirl xen`ke 'dze`' weqtda ,e÷ìçp äî ìòy mc` oicàa ©©¤§¨§¨
íéøîBà éànL úéaL ,BúBîç ìò`edyìñBt,ezy` z`ìlä úéáe ©£¤¥©©§¦¥¥¦¥

ìñBt àì íéøîBàlr `ady mrhd z` iqei iax x`ane .ezy` z` §¦Ÿ¥
,ezy`a xq`p epi` lkd ixacl ezy` zeg`,älçzaL éôìiptl §¦¤©§¦¨

,ezy` z` yciwyúøzeî àéäå ,íìBòaL íéLpä ìëa øzeî àeä¨§¨©¨¦¤¨¨§¦¤¤
,íìBòaL íéLðàä ìëaykedøñBà àeä ,dLc÷,mixg` mc` ipaa §¨¨£¨¦¤¨¨¦§¨§¨

ezøñà àéäåmle` ,zexg` miypaäaeøîdL øeqéà`eddøñà §¦£¨©§¤¦¤£¨¨
xzeiL øeqéàî`idL ,eäúøñàixdìëa døñà àeädíéLðà ¥¦¤£¨©§¤£¨¨§¨£¨¦

,íìBòaL,yi` zy` oick,äéúBáBø÷a àlà eäúøñà àì àéäåoebk ¤¨¨§¦Ÿ£¨©§¤¨¦§¤¨
,zexg` miypa `le ,dn`e dzeg`å,ok m`àeä ïéc àìäyi ixd - §£Ÿ¦

lwn dzeg` lr `ayk ezy` z` eilr xeq`l oi`y df oic cenll
,xnegeìëa døñàL ,àeä äîed,íìBòaL íéLðàxeqi` `edy ©¤£¨¨§¨£¨¦¤¨¨

xy`k mewn lkn ,xengäââLezy`a`edy xf mc`,dì øeñà ¨§¨§¨¨
a úøñàð dðéàd dlra,dì øzenaezkd on cnlpy(bi d xacna) ¥¨¤¡¤¤§¨¨

ok m` ,dlral dxeq` dpi` dbbyyky 'dURzp `l `ide',àéä §¦Ÿ¦§¨¨¦
eäúøñà àlLdlral,äéúBáBø÷a àlàe ,xzei lw xeqi` `edyââL ¤Ÿ£¨©§¤¨¦§¤¨¨©
d`iaa lrad,Bì øeñàa,dzeg`a oebkïéc Bðéàlw df oi` m`d - ¨¨¥¦

xnege(Bì) øñàð àlLlradBì øzena.el zxzend ezy`a - ¤Ÿ¤¡¨§¨
,xne`e iqei iax jiynnïécä äæå`l` epi` ,xnege lwn cnlpd §¤©¦

ì,ââBL,ezy`a xq`p epi` ,ezy` zeg` lr bbeya lrad `a m`y §¥
j`ìa ezy` zeg` lr `aïépî ,ãéæî,ezy`a xq`p epi`yãeîìz §¥¦¦©¦©§

øîBìxg`l cifna zlrapd yi` zy` iabl ,dheq zyxtaxacna) ©
(bi dWi` akWe','dúàoeyln wiicl yie,'dúà'wx ,cifna s`y §¨©¦Ÿ¨Ÿ¨

,dúáéëL,dteba dyrn dyrpydzøñBà,dlralúáéëL ïéàå §¦¨¨©§¨§¥§¦©
dúBçàdlra mrdzøñBà.el £¨©§¨

iax zrc z` zx`an `xnbd ,iqei iax zrc dx`azdy ixg`
:dcedi,äãeäé éaøc àîòè éàî ,Lé÷ì Léø øîà ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¨©¥¨¦©©£¨§©¦§¨

,lkd ixacl ezy`a xq`p ezeng lr `adyáéúëc(ci k `xwie) ¦§¦
`ed dOf DO` z`e dW` z` gwi xW` Wi`e'Búà eôøNé Làa §¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§Ÿ

,'ïäúàå,denzl yieéëåy xyt`Blek úéaä ìkdn`e ezy` - §¤§¤§¦¨©©¦
,äôøNa,ypriz recne llk d`hg `l dpey`x `ypy ezy` ixde ¦§¥¨

y i`ce `l`äôøNì ïéðò Bðéà íàz` aiigl `a weqtd oi` m` - ¦¥¦§¨§§¥¨
,xeqi`a dilr `ay ezeng z` wx `l` ,dtixya odizyïéðò eäðz§¥¦§¨

`id 'odz`e' aezkd zpeeky yxtl jilr -,àøeqéàìxeqi` lgy §¦¨
.xeqi` dxar `ly mbd ,ezy`a s` xq`pe ,odizy lr

:df oica dkldd wqt z` d`ian `xnbdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äãeäé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL,ezy`a xq`p ezeng lr `ady §¥¥£¨¨§©¦§¨

xq`p epi` ezeng lr `ad lld zia zrcly ,iqei iaxk `l`
.ezy`a

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéúîça àøeqéà ãáòc àeää- ©©£©¦¨§£¨¥
,ezeng lr cifna `ay mc`a dyrndééúàe`iad -,äãeäé áø ©§¥©§¨

déãbðe siqed .eze` dwlde -déì øîà,lreal dcedi axåàì éà- ©§¥¨©¥¦¨
`l m`,äãeäé éaøk äëìä ïéà ìàeîL øîàcezy` z` xqe`y §¨©§¥¥£¨¨§©¦§¨

ezeng lr `ayk,Cìò dzéøñàjzy` z` jilr xqe` iziid - ©§¦¨£¨
íìòc àøeqéàoeik `l` ,jzeng zzin xg`l s`e ,mler xeqi` - ¦¨§¨©

.jilr dizxq` `l ,dcedi iaxk dkldd oi`y
cenll xyt` didy ,lirl `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
lw xeqi`n xnege lwa ,ezy`a xq`p ezy` zeg` lr `ady
xeqi` eze` `ed dn my x`azd `le ,ezy`a xq`p ea xqe`dy

:`xnbd zxxan .lw'ì÷ øeqéà' éàîozipy `ziixad dxn`y ©¦©
:`xnbd zx`an .ok epnn cenll,àcñç áø øîàepiid lw xeqi` ¨©©¦§¨

døéæçîz` aey `yep -úàOpMî BúLeøbdyxibe ,xg` yi`l ©£¦§¨¦¤¦¥
oeik dze` z`yle xefgl oey`xd dlral xeq`y ,oexg`d yi`d
ef d`iaae .cala e`la `edy lw xeqi` `ede ,xg`l d`yipy

yk ixdy ,'xqe`d xq`p'éàä äéìò àa,ipyd -éàäc déìò døñà ¨¨¤¨©©§¨£¥§©
dyxbzpyke ,z`ypy ezyexb `id dzrny ,oey`xd lr -

e ipydnCãéà äéìò àa,xeqi`a d`ypy ,oey`xd -døñàdf - ¨¨¤¨¦¨©§¨
oey`xdéàäc déìòxg`l oey`xl d`yipy meyn ,ipyd lr - £¥§©

`l xeqi` `l` df oi` ixdy ,eiyecw elge] epnn dyxbzpy
`edy ipyd dlray `vnpe ,mlerl eil` xefgl dxeq`e ,[dyrz
zngn ef dy` lr xq`p ,oey`xd dlra lr dy`d z` xqe`d
,zxka `edy xengd dy` zeg` xeqi`a oky lke .oey`xd lrad
dxq`y ef `idy ,ezy` eilr xq`iz ezy` zeg` lr `ayky

.dlra lr dzeg` z` dligzn
lr `ad oic z` ezyexb xifgn xeqi`n cenll oi` :`xnbd dgec

,xnege lwd z` zegcl yi ixdy ,ezy` zeg`BúLeøb øéæçîl äî©§©§¦§¨
,úàOpMîzngn `ed ipyd dlra lr zxq`p `idy mrhdyïkL ¦¤¦¥¤¥

,óebä àîèðxn` dilre ,dlran dyxbzpy ixg` dlrap ixdy ¦§¨©
aezkd(c ck mixac)aEWl DgNW xW` oFW`xd DlrA lkEi `l'Ÿ©©§¨¨¦£¤¦§¨¨

`id dz`nehe ,'d`OHd xW` ixg` dX`l Fl zFidl DYgwl§©§¨¦§§¦¨©£¥£¤ª©¨¨
dyrn lk dyrp `l ezy` zeg`a la` .dlra lr dzxqe`y

.ezy`aåy meyn ,dxqe`l yi mrh cerdøeqéàdyrpáBøaipa §¦¨§
lr dxqe` dlran dyxbzpy xg`l dp`yiy mc` lky ,mc`
xne` iziid m` elit`y ,dy` zeg` iabl ok oi`y dn ,yxbnd
`l` zxq`p dpi` j` ,ezy` zeg` lr `ayk zxq`p ezy`y
lr `a xg` mc`y zngn `le ,dzeg` lr `a dlray zngn

.dzeg`åy meyn ,dxqe`l yi sqep mrhdøeqéàdlraløeqéà §¦¨¦
íìBò`l` epi` ezy` zeg` xeqi` la` ,mlerl xzid el oi`e `ed ¨

cenll oi` okle ,dzeg`a xzen dzzin xg`l j` ,ezy` iiga
eilr xq`z ,ezy` zeg` z` `yepdy ,xeqi`a ezyexb xifgnn

.ezy`
:xg` ote`a `ziixad ixac z` zx`an `xnbdLéø øîà àlà¤¨¨©¥

,Lé÷ìepiid lw xeqi`äîáé:`xnbd zl`ey .xeqi`a dlrapy ¨¦§¨¨
ïàîì äîáél dxeqi`n cnlpy ,xeqi`a dnaid dlrap inl -xeq` §¨¨§©

,dzeg` zaikya dy`dàîéìéàdlrapy xn`z m` -ìmc` ¦¥¨§
,øçàaezkd lr dxare ,dlra ig`n epi`y(d dk mixac)didY `l' ©¥¥¦§¤

,'xf Wi`l dvEgd znd zW`åmeaiil dxq`pøîàc ,àðeðîä áøãk ¥¤©¥©¨§¦¨§¦§©©§¨§¨©
íáé úøîBL ,àðeðîä áødnaii dlra ly eig`y zpznnd dnai - ©©§¨¤¤¨¨

,dl uelgi e`äúpéfL,xf mc` mrdîáéì äøeñà,dlra ig` - ¤¦§¨£¨¦¨¨
yiy `id `ziixad zpeeke ,dlral dxeq`y dzpify yi` zy`k
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miwxt dyelya` cenr dv sc ± iriax wxtzenai
äùà úåçà,`ziixe`cn dielir ezy` `xqzin `l dzeg` lr `a cifna elit`c Ð

.'ek bbeya jkld ,onwl ipzwckäúåà" Ðakye."dze` yi`àåä ïéã àìäå,xq`zy Ð

."dze`" xn`p jkleì÷ øåñéà ìò àáù íå÷îi`n`e ,yi` zy`a dl miwen onwl Ð

lw xeqi` dl ixw.hba yi xzid ixdy ,eini lk dxqe` dxqe`d oi`y Ðøñåàä øñàð
.mixg`l dxqe`d dlra da xq`p Ðíå÷î

øåîç øåñéà ìò àáù,ezy` zeg` oebk Ð

.dini lk dzeg` z` zxqe` ezy`yïéã åðéà
øñåàä øñàðù,ezy` xq`zy Ðzxqe`dz`

."dze`" xn`p jkl .dzeg`åúåîç ìò àááÐ

.`xwn dl sili onwle ,eilr ezy` z` lqety

ìñåô íéøîåà éàîù úéáù,xnege lwn Ð

.iyxc `l "dze`"e .oxn`ckàì éñåé éáø øîà
ìñåô àìù 'åë å÷ìçðoiyxecc Ð."dze`"úéáù
ìñåô íéøîåà éàîù,"odz`e eze`" :opiyxcc Ð

.onwlckäìçúáù éôì'åëyxtn iqei iax Ð

.dy` zeg` lr ewlgp `lc `nrhäìçúáùÐ

.ezy` ycw `ly cräøñåà àåälk lr Ð

`ide ,mc`.dizeaexwa ezxqe`äøñàð àì
äì øúåîádytzp `d :(a,ep) opiyxcck Ð

.zxzenåì øåñàá ââù.dzeg`a Ðïéãä äæå
ââåùì`ly bbeyd lr epcnln dfd oicd Ð

.dlqtäãåäé éáøã àîòè éàî`ad :xn`c Ð

.ezy` z` lqt ezeng lråìåë úéáä ìë éëå
äôøùá.z`hg dn ezy` Ðêìò äúéøñàÐ

.jzzp`léàä äéìò àáoexg`d d`ypyk ÐÐ

.oey`xd lr dxq`äéìò àáãçàädyxib Ð

oey`xd dxifgde ipydlw xeqi` jl ixd Ð

ipyd lr dxq`e ;e`ladiabl `ied xcdc Ð

xqe`d xq`p epiide ,z`ypyn ezyexbxq`p Ð

.dxifgdy oey`xd df lr dxqe` didy df ipy

'åë øéæçîì äîezy` zeg` lr `aa xn`z Ð

xq`zyzeg` xeqi`e ,dteb `nhp `ly ,ezy`

ezy` dzn m`y ,mler xeqi` epi` ezy`Ð

.opiqxb `l .aexa xeqi` .dzeg`a xzenäîáé
ïàîìxeqi`a dilr `a in Ð?äîáé àîéìéà
øçàìepiide ,weyd on cg` dilr `ay Ð

,xqe`d xq`p :ipzwe ,`nlra e`lc ,lw xeqi`

axcke ,df lr dxqe` didy dnai da xq`p

.`pepndáåøá äøåñéàå`id mc` lkl Ð

dy` zeg`a xn`z .dvlg `ly cr xeqi`a

dfl `l` dxeq` dpi`y?ïéçàì äîáé àìàÐ

xeqi`a oig`d on cg` dilr `aylr dxq` Ð

inc ikide .eilr dxqe`d`nw da carc Ð

oinai xn`n i`de .jci` lr dxq`e ,xn`n

zy` iedinl oixenb oiyecw e`le ,`ed opaxc

ipy dilr `a ike ,yi`,`ed lw xeqi` lr `a Ð

.eilr dxqe`d oey`xd lr dxq` ikd elit`e

äéìò àá àéøéà éàî`ay mewn :ipzwc ,ipy Ð

xn`n da dyre xfg elit` ,lw xeqi` lrÐ

opaxk ,oey`xd xn`nd lral dxq` inp

.xn`n xg` xn`n yi :ixn`cïúð åìéôà àìà
èâdf dyr elit` :ikd jixt `l` ,xnelk Ð

ulg e` hb ozpe eig` `ae ,xn`n.eci lr dlqt Ðïàîì äèåñdlrap inl Ð?."lw xeqi`" dl ixwcìòáì àîéð éàaizkc ,dil `xiq`c ,dxzqpe dl `piwy xg` lral dlrapy Ð

xacna) "d`nhp `ide dxzqpe".dpyxbiyk elit` e` ,ezzin xg`l elit` lread lr dxq` ,xqe`d xq`p :ipzwe ,(däéìò àá àéøéà éàîdxzqpy dryn ,inp dilr `a `la Ð

,dzyzy cr ,mlerl lrea lre lra lr dxq`p enrdheq) opzckminrt izy "d`nhp" "d`nhp" :(a,fk.lreal cg`e lral cg` Ðäèåñ àìàdlra xq`p ,lreal dlrapy Ð

.eilr dxqe`déàäålw xeqi` lr `a ied in Ð?yi` zy` epiidc ,`ed xeng xeqi`!
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ìòlqet mixne` i`ny ziay ezeng lr `aa ewlgp dnyxtnck i`ny ziac `nrhe Ð

.'ek dtxya elek ziad lk ike :dcedi iaxl jenqa

äæoipn cifnl bbeyl oicdol iziz `kidn ?cifnl `xw dil irain i`n` :dnize Ð

xq`p lw xeqi` lr `ay mewna dne :lirl xn`wc xnege lw meyn i` ?`xeqi`l

'ek dxqe`ddnl ,`pic `edd dil zi`c oeik Ð

iax lr welgl el did ?`kdc `pic iqei iaxl dil

ezwelgnl oipr df oic oi`y ,zehiyta dcedi

.llkäîaexa dxeqi` oky ezyexb xifgnlÐ

.df xeqi` icil `al leki mc` lk ici lr :xnelk

la` .dp`yiy in lk ici lr dxq`p ezyexby

dzeg` zaikyn ezy` xq`z elit` ,dy` zeg`

yipi` `aiy dna eilr ezy` `xqzin `l

.dzeg` lr `nlrcãáòi`d xn`n da

ji`dc dilr dxq`o`nk dizlin hwp `zyd Ð

.`ziixe`cn dpew xn`n (`,hk zenai) xn`c

éàîinp ulg e` hb ozp 'ek dilr `a `ixi`

dxqe`l `piz`c dy` zeg`l inc `l :xnelk Ð

qi` z`ia ici lr.dwifa ielz xacd o`k la` ,xe

àîéìéàlral dheqa`ayk :yexit Ð

,mlerl lreal dxeq` lra dilr

`aa `ixi` i`n ,dze` oiwcea min oi` aeyy

dpqipkie dpycwie xefgie hb dl ozp elit` ?dilr

"dwyn ipi`" xn` e` ,dteglleki oi` aey Ð

epiaxl dnize .mlerl lreal dxeq`e ,dzewydl

aeyc dzewydl dvex ipi` xne`yk olpnc :wgvi

yiy wgvi epiax xn`e ?dzewydl leki oi`

oizipzna ipzw dwyn ipi` xn` ikc zvw gikedl

zetxyp odizegpnc edpd icda (`,bk) dheqa

.zezyl cer zeie`x oi`y
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éànLìlä úéáeìñBt àlL ,BzLà úBçà ìò àáa ©©¥¦¥§¨©£¦§¤Ÿ¥
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.äîáé :Lé÷ì Léø øîà àlà !íìBò øeqéà døeqéàå áBøa døeqéàå óebä àîèð ïkL úàOpMî¦¤¦¥¤¥¦§¨©§¦¨§§¦¨¦¨¤¨¨©¥¨¦§¨¨
äøeñà äúpéfL íáé úøîBL :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøãëå ,øçàì àîéìéà ?ïàîì äîáé§¨¨§©¦¥¨§©¥§¦§©©§¨§¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨£¨
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miwxt dyelyaa cenr dv sc ± iriax wxtzenai

ùéà úùà àáø øîà àìàdxqe` xqe`d oi`y itl ,dy` zeg` iabl lw xeqi` epiide Ð

ezxqe`d ezy` la` ,hba xzid dl yi eiiga elit`y ,eini lklk ezxqe` dzeg`a

.dil iran mixg` ici lr lqet oi` envr ici lr lqet oi`y lk :opiqxb ikd .diniàìà
äøåñà éîð åúùà äøåñà åñéâ úùàã éëéä éëli`ed Ðepd`elr dlqetl oi`eyp ipd

ezy`k daeyg zeidl inp epd` ,dlraxeq`le

.opaxcn dy` zeg` meyn eilr dzeg` z`ìë
äéúãéáò éàî ìñåô ïéàùo`n ,lqet epi` Ð

.lirl da ixii`éîà éáø øîàlk" i`d Ð

"lqet epi`yepi`a ixii`c ,i`w `yix` Ðlqet

it lr z`ypa lirl ixii`c ,mixg` ici lr

:`tiq ipzwe .dlral zxzen `ide `vz micr

ezy` dz`a jk xg`e`l ,el xefgl zxzen Ð

,jzy` dzn :el exn`y micr it lr `py

eqib zy`c ,jilra zn :exn` ezy` zeg`le

,cg` cr it lr `py `l .dlral xefgl `ixy

.`ixy ezy` ,dxeq` eqib zy`cäéì øîà÷å
éñåé éáø,jlr `pbilt oic zia it lra Ð

ici lr lqet mixg` ici lr lqete li`edc

.jl `picen micr it lra la` ,envríìåòì
àôéñàoizipznc `xciq lif`e hwpck Ð

`ki` lqet oi`e lqet i`ne ,cg` cra z`ypa

`cge ,mid zpicnl eqibe ezy` lif`c `cg Ð

.mid zpicnl eqibe ezqex` lif`cäéì øîà÷å
äéì éàåä äàðú øîéîì àëéìã åúùà éñåé éáø

,dpey`x ezy`a i`dl Ðirci `nlr ileke

i`eypcdyxib xninl iz` `le ,od zerh dipy

dlra dyxib elit` `dc .df d`ype dlra

icdqc irci rcine ,i`dl dxeq`edpirh`Ð

cra z`ypd dy` x`yk eqib ici lr lqet epi`

i`e ,'ek df yxib xninl iz`c `ed mzdc .cg`

.oi`eypd on ezyexb xifgn df :ixn` xifgn

`kd la`ici lr inp lqet oi` ,jkld .`l Ð

,ezqex` `ziinw i`edc `kid la` .envr

ixaq ,oiyecwa dil ded d`pz xninl `ki`c

ixn`e ,oixenb oi`eyp dipy i`eypc iypi`

dy` zeg` meyn i`e ,df d`ype dlra dyxib

.miiwzp `le ,dpey`x iyecwa el ded d`pz Ð

:iypi` ixn` ,dlral eqib zy` `xcd i`e

`ed jkld ,zqipyn ezyexb xifgdl xzen

li`ede .mixg` ici lr lqetepd`elqet eiyrn

zqipdc `nrh ,`nw `pzle .envr ici lr inp

xefgl dxeq` cg` cra`ny meyn e`l Ð

meyn `l` ,z`ypyn ezyexb xifgn df exn`i

lk ,jkld .xity `wiic `lc meyn opax deqpwc

daqpc o`n`d :opiqxb ikd .`nw` dl lqt Ð

eqibe ezqex` lif`c `de eqibe ezy` lif`c

d`pz xninl `kilc eqibe ezy` :opiqxb ikde

.mixg` ici lr lqet oi`c oi`eypa dil ded

eqib zqex` aiqpc `de eqib zy` aiqpc `d :dl qxb `pixg` `pyil.dcinrdl leki mc` oi`e Ðéñåé éáøë äëìäxn`e ,l`eny i`w iqei iaxc `zlin `lek` :jzrc `wlqw Ð

`xqznc i`dccg` cra z`ypd dy`ikd xninl `ki`c `kid lke .z`ypyn ezyexb xifgn `ede ,df `ype df yxib :exn`i `ny meyn Ðezqex` zeg` `id elit`e ,`xqzin Ð

.`ziinwa dil ded d`pz xninl `ki`e li`ed ,oey`x lyùéà úùàë àéä éøä.`id i`n yxtn `ped ax Ðàðåä áø øîàåax xn`wc yi` zy` i`n Ðdy` eig` yciwy oebk Ð

zerhy mircei lkd `dc ,`ed ezyexb xifgn xninl `kilc ,el xefgl zxzenc ecen ediieexz oey`x d`yp `lnl`y ,'ekdyxib m`y ,dzidyciw la` .eig`l z`yp dzid `l Ð

:ax xn` `idda Ð,miiwzp `le oiyecwa dil ded d`pz oey`xd :iypi` ixn`c .dnai eiykr `edy ,oey`xl dxeq` inp efe ,dlral dxeq`y cg` cra zqipd yi` zy`k `id ixd

ipyn d`vei eiykre ,ipyl dzid zxzened`yepe.eig` zy` z` `yep `vnpe ,oey`xùéà úùàë äðéà øîà ìàåîùåàéøùå`giky `lc `zlnc ,ded d`pz ixn` `lc ,oey`xl Ð

`xqzinc iqei iaxk dkld l`eny xn` i`n` eqibe ezqex` iabe ,ediizrc` d`pz iypi` iwqn `l l`enyl `nl` .icdq edpirh`e ,`ed zerhc irci `l` ,`ideqib zy`eqibl?
éîà éáøãà àîìãdvxzck Ð`l ez l`enyc` l`enyce .d`pzl yginl `kilc ab lr s`e ,lqet inp eqibe ezy`a elit`c .llk d`pza ixii` `lc ,iqei iaxc `nrhl in` iax

ezy` inwn eqib `z`e micw i` ,dy` zeg`c ;g` zy`e dy` zeg` inc `lc ,`iyw.df `ype df yxib :exn`i `ny meyn ipyn hb `irae ,eqib` cin eqib zy` `xqzin `d Ð

dy` zeg` meyn zxn` i`eeig` `z`c efg ikn ,eig` zy`a la` .ezy` dzn :ixn` Ð.el `id eig` zyexb `dc ,df `ype df yxib :ixn` `l ez Ðàçôð ÷çöé éáøãà éîð éàå
ìñåôàã éàîî,dkld l`eny xn`w Ðdywzeiqei iaxk dkld xn`wc i`de ,liqt `l inp eqibe ezqex`a elit` l`enyl `nlc :jl`nw `pzcn iwet`l ,xn`w lqet oi`` Ð

.`ixyc ,iqei iaxk l`eny ol rnyn `w ,`xiq` eqib zy`c ,eqibe ezy` iab elit`c
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àìàyi` zy` `ax xn`xeqi`dy oeik ,xingdl epl yic ,wpg oky jxtinl jiiy `l Ð

ikxit ipd lk dil dywz izk`c :wgvi epiaxl zvw dyw la` .eini lk jynp

.aexa dxeqi`e ,sebd `nhp oky :lirlcìëdizciar i`n lqet oi`yxazqn `le Ð

lqet epi`y lk"c `pyilc .diept ezy` zeg`y enk mixg` ici lr lqet oi`y lk :xninl

lqet oi`y mixg` `ki`c rnyn "mixg` ici lr

.mci lrøîà÷åezy` `py `l `nw `pz

`xiq` eqib zy` eqibe ezqex` `py `l eqibeÐ

eqib zy` `nw `pzlc dil `pne :xn`z m`e

eqibe ezqex`a elit` `nw `pzl `nlc ?dxeq`

ikid ik ,hb `ira `lc oeik ,eqib zy` `ixy

,ipyn eqib zy` hb `ira `lc `kid iqei iaxlc

eqibe ezy`a oebk!`ixy eqib zy`c xn`w Ð

`zeixya `nw `pz ixii`cnc :wgvi epiax xne`e

ixii` `l eqib zy`ae ,ezy`czy`c n"y Ð

.hb `ira `lc ab lr s` ,eqib` dxeq` eqib

`ype df yxibe ,dil ded d`pzc xninl `kile

`l i`ce iqei iax la` .opax iqpw oipr lkac ,df

`incc ,hb `irac `kid `l` eqibl xefgl qipw

eqibe ezqex`a enk ezyexb xifgnl`ki`c ,

xn`c ,l`enye .oiyecwa dil ded d`pz xninl

dl xaq ,yi` zy`k dpi` eig` zqex`c jenqa

dl xaqe ,iypi` elz `l d`pzac ,`cga opaxk

`cga iqei iaxk`l hb `ira `lc `kidc Ð

.qpw meyn `xqzin `le ,ezyexb xifgnl `inc
`nlce
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zenai(iriax meil)

,àáø øîà àlàl `id ,'lw xeqi`' exn`y `ziixad zpeekúLà ¤¨¨©¨¨¥¤
Léà.xeqi`a xg`l dlrapyàúà ék ïëå`ayk -ïéáøux`n ¦§¥¦£¨©¦

,l`xyiøîàmya,ïðçBé éaøl `ziixad zpeekyLéà úLà ¨©©¦¨¨¥¤¦
:`xnbd zx`an .xg`l dlrapydì éø÷ éàîe`ziixad recne - ©¨¥¨

df xeqi`l z`xew,ì÷ øeqéàmeyn ,oic zia zzin eypery s` ¦©
,døñBàä ïéàL,dlra `edydøñBàmixg` lr,åéîé ìkixdy ¤¥¨§¨§¨¨¨¨

ezy`k dpi`e ,eiiga elit`e mixg`l zxzen `id hb dl ozepyk
.epnn dyxbzp m` s`e ,diig ini lk dzeg` z` zxqe`d

:`ziixan `xnbd jkl zriiqnéëä éîð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¥¨¦
,`ziixaa,øæòìà éaø íeMî øîà ïðç àaàxeqi`n cenll yiy ©¨¨¨¨©¦©¦¤§¨¨
Léà úLàlr `ayk ezy` z` xeq`l xnege lwa xg`l dlrapy ¥¤¦

,cenild `ed jke .dzeg`,ì÷ øeqéà ìò àaä íB÷îa äîeepiide ©¦§©¨©¦©
jka dzlewe ,yi` zy`éàLïdlradøñBàämlerd lk lrdøñBà ¤¥©§¨§¨

,åéîé ìkok it lr s` ,mixg`l zxzen `id dpyxbi m` ixdy ¨¨¨
xg`l dlrape xeqi`d lr dxar m`y ,df xeqi`a dxez dxingd

øñàðda,øñBàäok m` ,dlra epiide,øeîç øeqéà ìò àaäepiide ¤¡¨¨¥©¨©¦¨
,ezy` zeg` lr `addøñBàäLdi`eyipa zxqe`d ,ezy`y - ¤¨§¨

,dzeg` z`,åéîé ìk døñBà`ypidl dxeq` dzeg` ixdy §¨¨¨¨
,dyxbzd m` s` dlralïéc Bðéàxnege lwa cnlp `l m`d - ¥¦

L,dzeg` lr `ae df xeqi`a lrad xarykdøñBàä øñàp- ¤¤¡¨¨§¨
s`e ,eilr dzeg` z` dligzn dxq`y `idy ,ezy` eilr dxq`p

,xeqi` lk dzr dxar `l ezy`yøîBì ãeîìzdxn` jkitl - ©§©
dxezd(bi d xacna)Wi` akWe','dúàaezkd oeyln wiicl yiy §¨©¦Ÿ¨

`weecy,'dúBà',dteba xeqi` dyrn dyrpykdzøñBà dúáéëL ¨§¦¨¨©§¨
,dlra lrdúBçà úáéëL ïéàådlra mrdzøñBà.dlra lr efl §¥§¦©£¨©§¨

:dpyna epipy'åëå ìñBtL ìk ,øîBà éñBé éaø'lqet ,mixg` ici lr ©¦¥¥¨¤¥
ici lr lqet epi` ,mixg` ici lr lqet oi`y lke ,envr ici lr

:`xnbd zxxan .'envr,éñBé éaø øîà÷ éàîlr welgl `a dnae ©¨¨©©¦¥
`pz.`nwàîéìéà,dpynd yexit `ed jky xn`z m` -øîà÷c ¦¥¨§¨¨©

xn`y -,àn÷ àpzote`ay[ìeæàc] (ìéæàã)ekldy -Bñéâå BzLà ©¨©¨§¨¦§§¦
ezy` zeg` ly dlrae ezy` ±,íiä úðéãîì,mdipy ezny rnye ¦§¦©©¨

,mid zpicnn mdipy e`a dzre ,ezy` zeg` z` ok zngn `ype
y `ed oicdàøéñà Bñéb úLàit lr d`yipy yi` zy`k ,dlral ¥¤¦£¦¨

,dlral xefgl dxeq`y ,cg` cràéøL BzLàåxefgl zxzen - §¦§©§¨
.xeqi` lk dxar `l ixdy ,eil`ådf lréñBé éaø déì øîà÷`pzl §¨¨©¥©¦¥

`l` ,ok oicd oi`y ,`nwàéøL BzLàc éëéä ékezy`y myk ± ¦¥¦§¦§©§¨
ok enk ,minkg dexq` `le el zxzenàéøL éîð Bñéb úLà- ¥¤¦©¥©§¨

`ly di`x ef ixd ,el zxzen ezy`y oeik ,xnelk .dlral zxzen
dzid hb dl ozep did eli`y ,dzeg`l hb zzl minkg edekixvd
`ly oeike ,eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezyexb zeg`'k zaygp ezy`

oi` ,ezy` zeg`l hb ozpoeik ,jkl mrhde .dlra lr zxq`p `id
d`yipy yi` zy`y dn iqei iax zrcly `xnbd dzr dxaqy
ozep ipydy ote`a wx edf ,dlra lr zxq`p cg` cr it lr xg`l
dxfge ,dyxibe ipyl d`eyp dzidy exn`i `ly ick ,hb dl
xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgdl xzeny exaqie ,oey`xl
dn lky oeik ,hb dl ozep ipyd oi` zn`ay mrhde .dyxbzde
`ny yygn `ed [llk diyecw elg `l zn`ay s`] hb ekixvdy
z`vei `id dzre ,ipyl d`yipe dyxib oey`xd zn`ay exn`i
o`k la` ,hb `la z`vei yi` zy`y exn`ie ,hb `ll ezeyxn
zngn ipyl d`yipy okzi `ly mircei mlek ixdy ,ok exn`i `l
xg` s` eilr dxeq`e ezy` zeg` `id ixdy ,oey`xd dyxiby
dzny ecirdy zngn zerha eid di`eyipy epiaie ,diyexib
lr zxq`p dpi` ,hb epnn dkixv dpi`y oeik ,mipt lk lre .ezy`

.dlra
:`nw `pze iqei iax zwelgna df xe`ia `xnbd dgecéëä éà- ¦¨¦

eixac seqa hwp recn ,iqei iax zpeek efy jk m`ìñBt ïéàL ìk'¨¤¥¥
,'Bîöò éãé ìò ìñBt ïéà íéøçà éãé ìò`l ez`iay oeiky rnyny ©§¥£¥¦¥¥©§¥©§

,envr lr ezy` z` lqt `l okl mixg`l ezy` zeg` z` dlqt
,el zxzen ezy`y oeiky ,jetd `ed llkd df xe`ia itl ixde

m`e ,dlral zxzen ezy` zeg` mb okl ,dzeg`l hb ozp `ly
,okàéòaéî ,'íéøçà éãé ìò ìñBt Bðéà ,Bîöò éãé ìò ìñBt ïéàL ìk'¨¤¥¥©§¥©§¥¥©§¥£¥¦¦©§¨
déìzeg`a ez`ia oi`y lk ,xnelk ,xnel iqei iax jixv did - ¥

dpi` ,dzeg`l hb ozp `ly itl ,ezy` z` eilr zlqet ezy`
.eqib lr ezy` zeg` z` s` zlqet

:xg` ote`a iqei iax ixac z` x`al dqpn `xnbdàlàåm` §¤¨
c ,jtidl iqei iax zpeeky xnel dvxzàøéñà Bñéb úLàc éëéä ék¦¥¦§¥¤¦£¦¨

zy` lkk ,ez`ia zngn dlra lr dxq`p eqib zy`y enky -
,opaxcn ezy`k zaygp `id ixd ,cg` cr it lr d`yipy yi`

okleàøéñà éîð BzLàoic dl yiy oeik ,eilr dxq`p ezy` s` - ¦§©¥£¦¨
.opaxcn 'ezy` zeg`' ly

:df xe`ia lr mb `xnbd dywnçðézädf itl ok` -migep ¨¦©
xn`y ,iqei iax ixac zligz mix`eaneìñBtL ìk'mixg` ici lr ¨¤¥

dlqtp ,eqib lr eqib zy` z` lqty oeiky ,'envr ici lr lqet
xn`y ,iqei iax ixac meiq la` .eilr ezy` mbìñBt BðéàL ìk'¨¤¥¥

,'envr ici lr lqet epi` mixg` ici lrdézãéáò éàîepiipr dn - ©£¦§¥
dxeq` dpi` eqib zy`y ote`a llk dwqr `l epzpyn ixd ,o`kl

.dlra lr
:`xnbd zvxzn,énà éaø øîàxn`p iqei iax ixac meiqàLéøà- ¨©©¦©¦©¥¨

wxtd zligza dpyna azkpy oicd lr(:ft)y dy`y ,ét ìò úqéð¦¥©¦
,ïéc úéazny cirdy cg` cr it lr `ypidl dexizdy ,xnelk ¥¦

,dlra `ae ,lradàöz,ipydne oey`xdnïaøwä ïî äøeèôe- ¥¥§¨¦©¨§¨
cigie ,oic zia it lr d`yipy oeik ,dzbby lr z`hg zaiig dpi`

d`yip m` j` ,z`hgn xeht oic zia z`xed it lr dyryét ìò©¦
ipyíéãò,dlra `ae ,dlra zny ecirdyàöznipyd oúáéiçå ¥¦¥¥§©¤¤

,ïaøwazngn z`f dzyr `le ,zxk epecfy xaca dbby ixdy ©¨§¨
dfae .mz`xedl dkxved `l ixdy ,oic zia z`xedìL Bçk äôé̈¤Ÿ¤

ïéc úéa,cg` cr it lr `ypidl dexizdy,ïaøwä ïî døètL ¥¦¤Ÿ§¨¦©¨§¨
,oic zia xzidl dkxved `ly ,micr ipy it lr z`yipa eli`e
m`y ,oerny iax ixac z` dpynd my d`iade .oaxw zaiig

,dlral xefgl zxzen micr ipy it lr z`yipådf lràpz øîà÷ §¨¨©©¨
àn÷zecr zngn ezy` zeg` z` `ypy yi` iably ,epzpyna ©¨

,el zxzen ezy`y ,ezy` d`ae ,eqibe ezy` eznyàðL àìoi` - Ÿ§¨
e`yipy ote` oia weligíéãò ét ìò,eqibe ezy` ezny el exn`y ©¦¥¦

cdf ote`aàéøL Bñéb úLà,oerny iaxke ,dlral xefgl zxzen - §¥¤¦©§¨
àðL àìåzeg`d z` `yp m`,ïéc úéá ét ìòzecra el dexizdy §Ÿ§¨©¦¥¦

s`e ,cg` cr lycdf ote`aàøéñà Bñéb úLàzy` lkk ,dlral §¥¤¦£¦¨
lka ,el dxeq` `idy ,dlra `ae cg` cr it lr d`yipy yi`
,jkl mrhde .ezy`a xq`p `l zeg`d z` `ypy mc` eze` ote`
zeg`'k zaygp ezy` oi` `linne ,ezy` dpi` zeg`dy oeik

.zxq`p dpi`e 'ezy`
éñBé éaø déì øîà÷åz`yipdy ,mdipia wlgl yiy `nw `pzlìò §¨¨©¥©¦¥©

ïéc úéá ét,cg` cr it lr `ypdl dexizdyíéøçà éãé ìò ìñBôc ¦¥¦§¥©§¥£¥¦
zaygpe ,dlra lr dlqetl elired zeg`l ei`eyipy `vnpy -

,ezy`k zvwBîöò éãé ìò ìñBtmeyn ,eilr zlqtp ezy` s` - ¥©§¥©§
el d`yip xy`k j` ,opaxcn ezy` zeg`k zaygpyíéãò ét ìò©¦¥¦

rdy,dlra zny eciíéøçà éãé ìò ìñBt Bðéàcdlqt `ly - §¥¥©§¥£¥¦
,oerny iaxke ,dlral xefglBîöò éãé ìò ìñBt Bðéàezy` s` - ¥¥©§¥©§

oi` `linne ,ezy`k llk zaygp zeg`d oi`y meyn ,el zxzen
.el zxzene ,'ezyexb zeg`'k zaygp ezy`

:iqei iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àçtð ÷çöé éaø©¦¦§¨©¨¨¨©
íìBòì`l` ,wxtd zligzay dpynd lr epyp `l iqei iax ixac §¨
àôéñàcr it lr d`yipy dy`a zwqerd ,cala epzpyn lr - ©¥¨

lk' iqei iax xn` df lre ,dzeg`e dlra ezny cirdy cg`
ici lr lqet oi`y lke ,envr ici lr lqet mixg` ici lr lqety

,eixac xe`ia `ed jke ,'envr ici lr lqet epi` mixg`áéñðc àä)¨§¨¦
àä ,(Bñéb úñeøà áéñðc àäå ,Bñéb úLàlqtyky iqei iax ixac - ¥¤¦§¨§¨¦£©¦¨

ote`a exn`p ,envr lr lqt mixg` lrBñéâå Búñeøà éìæàc- §¨§¥£¨§¦
ezny cg` cr cirde ,mid zpicnl dzeg` lrae ezqex` ekldy
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ריז
miwxt dyelyaa cenr dv sc ± iriax wxtzenai

ùéà úùà àáø øîà àìàdxqe` xqe`d oi`y itl ,dy` zeg` iabl lw xeqi` epiide Ð

ezxqe`d ezy` la` ,hba xzid dl yi eiiga elit`y ,eini lklk ezxqe` dzeg`a

.dil iran mixg` ici lr lqet oi` envr ici lr lqet oi`y lk :opiqxb ikd .diniàìà
äøåñà éîð åúùà äøåñà åñéâ úùàã éëéä éëli`ed Ðepd`elr dlqetl oi`eyp ipd

ezy`k daeyg zeidl inp epd` ,dlraxeq`le

.opaxcn dy` zeg` meyn eilr dzeg` z`ìë
äéúãéáò éàî ìñåô ïéàùo`n ,lqet epi` Ð

.lirl da ixii`éîà éáø øîàlk" i`d Ð

"lqet epi`yepi`a ixii`c ,i`w `yix` Ðlqet

it lr z`ypa lirl ixii`c ,mixg` ici lr

:`tiq ipzwe .dlral zxzen `ide `vz micr

ezy` dz`a jk xg`e`l ,el xefgl zxzen Ð

,jzy` dzn :el exn`y micr it lr `py

eqib zy`c ,jilra zn :exn` ezy` zeg`le

,cg` cr it lr `py `l .dlral xefgl `ixy

.`ixy ezy` ,dxeq` eqib zy`cäéì øîà÷å
éñåé éáø,jlr `pbilt oic zia it lra Ð

ici lr lqet mixg` ici lr lqete li`edc

.jl `picen micr it lra la` ,envríìåòì
àôéñàoizipznc `xciq lif`e hwpck Ð

`ki` lqet oi`e lqet i`ne ,cg` cra z`ypa

`cge ,mid zpicnl eqibe ezy` lif`c `cg Ð

.mid zpicnl eqibe ezqex` lif`cäéì øîà÷å
äéì éàåä äàðú øîéîì àëéìã åúùà éñåé éáø

,dpey`x ezy`a i`dl Ðirci `nlr ileke

i`eypcdyxib xninl iz` `le ,od zerh dipy

dlra dyxib elit` `dc .df d`ype dlra

icdqc irci rcine ,i`dl dxeq`edpirh`Ð

cra z`ypd dy` x`yk eqib ici lr lqet epi`

i`e ,'ek df yxib xninl iz`c `ed mzdc .cg`

.oi`eypd on ezyexb xifgn df :ixn` xifgn

`kd la`ici lr inp lqet oi` ,jkld .`l Ð

,ezqex` `ziinw i`edc `kid la` .envr

ixaq ,oiyecwa dil ded d`pz xninl `ki`c

ixn`e ,oixenb oi`eyp dipy i`eypc iypi`

dy` zeg` meyn i`e ,df d`ype dlra dyxib

.miiwzp `le ,dpey`x iyecwa el ded d`pz Ð

:iypi` ixn` ,dlral eqib zy` `xcd i`e

`ed jkld ,zqipyn ezyexb xifgdl xzen

li`ede .mixg` ici lr lqetepd`elqet eiyrn

zqipdc `nrh ,`nw `pzle .envr ici lr inp

xefgl dxeq` cg` cra`ny meyn e`l Ð

meyn `l` ,z`ypyn ezyexb xifgn df exn`i

lk ,jkld .xity `wiic `lc meyn opax deqpwc

daqpc o`n`d :opiqxb ikd .`nw` dl lqt Ð

eqibe ezqex` lif`c `de eqibe ezy` lif`c

d`pz xninl `kilc eqibe ezy` :opiqxb ikde

.mixg` ici lr lqet oi`c oi`eypa dil ded

eqib zqex` aiqpc `de eqib zy` aiqpc `d :dl qxb `pixg` `pyil.dcinrdl leki mc` oi`e Ðéñåé éáøë äëìäxn`e ,l`eny i`w iqei iaxc `zlin `lek` :jzrc `wlqw Ð

`xqznc i`dccg` cra z`ypd dy`ikd xninl `ki`c `kid lke .z`ypyn ezyexb xifgn `ede ,df `ype df yxib :exn`i `ny meyn Ðezqex` zeg` `id elit`e ,`xqzin Ð

.`ziinwa dil ded d`pz xninl `ki`e li`ed ,oey`x lyùéà úùàë àéä éøä.`id i`n yxtn `ped ax Ðàðåä áø øîàåax xn`wc yi` zy` i`n Ðdy` eig` yciwy oebk Ð

zerhy mircei lkd `dc ,`ed ezyexb xifgn xninl `kilc ,el xefgl zxzenc ecen ediieexz oey`x d`yp `lnl`y ,'ekdyxib m`y ,dzidyciw la` .eig`l z`yp dzid `l Ð

:ax xn` `idda Ð,miiwzp `le oiyecwa dil ded d`pz oey`xd :iypi` ixn`c .dnai eiykr `edy ,oey`xl dxeq` inp efe ,dlral dxeq`y cg` cra zqipd yi` zy`k `id ixd

ipyn d`vei eiykre ,ipyl dzid zxzened`yepe.eig` zy` z` `yep `vnpe ,oey`xùéà úùàë äðéà øîà ìàåîùåàéøùå`giky `lc `zlnc ,ded d`pz ixn` `lc ,oey`xl Ð

`xqzinc iqei iaxk dkld l`eny xn` i`n` eqibe ezqex` iabe ,ediizrc` d`pz iypi` iwqn `l l`enyl `nl` .icdq edpirh`e ,`ed zerhc irci `l` ,`ideqib zy`eqibl?
éîà éáøãà àîìãdvxzck Ð`l ez l`enyc` l`enyce .d`pzl yginl `kilc ab lr s`e ,lqet inp eqibe ezy`a elit`c .llk d`pza ixii` `lc ,iqei iaxc `nrhl in` iax

ezy` inwn eqib `z`e micw i` ,dy` zeg`c ;g` zy`e dy` zeg` inc `lc ,`iyw.df `ype df yxib :exn`i `ny meyn ipyn hb `irae ,eqib` cin eqib zy` `xqzin `d Ð

dy` zeg` meyn zxn` i`eeig` `z`c efg ikn ,eig` zy`a la` .ezy` dzn :ixn` Ð.el `id eig` zyexb `dc ,df `ype df yxib :ixn` `l ez Ðàçôð ÷çöé éáøãà éîð éàå
ìñåôàã éàîî,dkld l`eny xn`w Ðdywzeiqei iaxk dkld xn`wc i`de ,liqt `l inp eqibe ezqex`a elit` l`enyl `nlc :jl`nw `pzcn iwet`l ,xn`w lqet oi`` Ð

.`ixyc ,iqei iaxk l`eny ol rnyn `w ,`xiq` eqib zy`c ,eqibe ezy` iab elit`c
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àìàyi` zy` `ax xn`xeqi`dy oeik ,xingdl epl yic ,wpg oky jxtinl jiiy `l Ð

ikxit ipd lk dil dywz izk`c :wgvi epiaxl zvw dyw la` .eini lk jynp

.aexa dxeqi`e ,sebd `nhp oky :lirlcìëdizciar i`n lqet oi`yxazqn `le Ð

lqet epi`y lk"c `pyilc .diept ezy` zeg`y enk mixg` ici lr lqet oi`y lk :xninl

lqet oi`y mixg` `ki`c rnyn "mixg` ici lr

.mci lrøîà÷åezy` `py `l `nw `pz

`xiq` eqib zy` eqibe ezqex` `py `l eqibeÐ

eqib zy` `nw `pzlc dil `pne :xn`z m`e

eqibe ezqex`a elit` `nw `pzl `nlc ?dxeq`

ikid ik ,hb `ira `lc oeik ,eqib zy` `ixy

,ipyn eqib zy` hb `ira `lc `kid iqei iaxlc

eqibe ezy`a oebk!`ixy eqib zy`c xn`w Ð

`zeixya `nw `pz ixii`cnc :wgvi epiax xne`e

ixii` `l eqib zy`ae ,ezy`czy`c n"y Ð

.hb `ira `lc ab lr s` ,eqib` dxeq` eqib

`ype df yxibe ,dil ded d`pzc xninl `kile

`l i`ce iqei iax la` .opax iqpw oipr lkac ,df

`incc ,hb `irac `kid `l` eqibl xefgl qipw

eqibe ezqex`a enk ezyexb xifgnl`ki`c ,

xn`c ,l`enye .oiyecwa dil ded d`pz xninl

dl xaq ,yi` zy`k dpi` eig` zqex`c jenqa

dl xaqe ,iypi` elz `l d`pzac ,`cga opaxk

`cga iqei iaxk`l hb `ira `lc `kidc Ð

.qpw meyn `xqzin `le ,ezyexb xifgnl `inc
`nlce
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øîà ïéáø àúà ék ïëå .Léà úLà :àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥¤¦§¥¦£¨¨¦£©
ïéàL ¯ ì÷ øeqéà dì éø÷ éàîe ,Léà úLà :ïðçBé éaø©¦¨¨¥¤¦©¨¥¨¦©¤¥
ïðç àaà ,éëä éîð àéðz .åéîé ìk døñBà døñBàä̈§¨§¨¨¨¨©§¨©¦¨¦©¨¨¨
àaä íB÷îa äîe .Léà úLà :øæòìà éaø íeMî øîà̈©¦©¦¤§¨¨¥¤¦©¦§©¨
øñàð ,åéîé ìk døñBà døñBàä ïéàL ì÷ øeqéà ìò©¦©¤¥¨§¨§¨¨¨¨¤¡¨
døñBà døñBàäL ,øeîç øeqéà ìò àaä ¯ øñBàä̈¥©¨©¦¨¤¨§¨§¨

!?døñBàä øñàpL ïéc Bðéà ,åéîé ìkøîBì ãeîìz: ¨¨¨¥¦¤¤¡¨¨§¨©§©
úáéëL ïéàå dzøñBà dúáéëL dúBà ¯ "dúBà"¨¨§¦¨¨©§¨§¥§¦©
'åëå "ìñBtL ìk øîBà éñBé éaø" .dzøñBà dúBçà£¨©§¨©¦¥¥¨¤¥

øîà÷ éàîéñBé éaøàn÷ àpz øîà÷c àîéìéà ? ©¨¨©©¦¥¦¥¨§¨¨©©¨©¨
àøéñà Bñéb úLà íiä úðéãîì Bñéâå BzLà ìéæàc§¨¥¦§§¦¦§¦©©¨¥¤¦£¦¨
BzLàc éëéä ék :éñBé éaø déì øîà÷å ,àéøL BzLàå§¦§©§¨§¨¨©¥©¦¥¦¥¦§¦§
ìñBt ïéàL ìk" éëä éà ,àéøL éîð Bñéb úLà àéøL©§¨¥¤¦©¦©§¨¦¨¦¨¤¥¥
ïéàL ìk" ?"Bîöò éãé ìò ìñBt ïéà íéøçà éãé ìò©§¥£¥¦¥¥©§¥©§¨¤¥
àéòaéî "íéøçà éãé ìò ìñBt Bðéà Bîöò éãé ìò ìñBt¥©§¥©§¥¥©§¥£¥¦¦¨£¨
éîð BzLà àøéñà Bñéb úLàc éëéä ék ,àlàå !déì¥§¤¨¦¥¦§¥¤¦£¦¨¦§©¦
"ìñBt BðéàL ìk" ,"ìñBtL ìk" çðéúä ¯ àøéñà£¦¨¨¥©¨¤¥¨¤¥¥

ét ìò úqéð ,àLéøà :éîà éaø øîà ?dézãéáò éàîïéc úéa.ïaøwä ïî äøeèôe àöz ¯ ©£¦§¥£©©¦©¦©¥¨¦¥©¦¥¦¥¥§¨¦©¨§¨
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eøà éìæàc àä ,Bñéb úñeøà áéñðc àäå ,Bñéb úLà áéñðc àä ,àôéqà íìBòì,Bñéâå Búñ §¨©¥¨¨¦§¦¥¤¦§¨¦§¦£©¦¨§¨§¥£¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zenai(iriax meil)

,àáø øîà àlàl `id ,'lw xeqi`' exn`y `ziixad zpeekúLà ¤¨¨©¨¨¥¤
Léà.xeqi`a xg`l dlrapyàúà ék ïëå`ayk -ïéáøux`n ¦§¥¦£¨©¦

,l`xyiøîàmya,ïðçBé éaøl `ziixad zpeekyLéà úLà ¨©©¦¨¨¥¤¦
:`xnbd zx`an .xg`l dlrapydì éø÷ éàîe`ziixad recne - ©¨¥¨

df xeqi`l z`xew,ì÷ øeqéàmeyn ,oic zia zzin eypery s` ¦©
,døñBàä ïéàL,dlra `edydøñBàmixg` lr,åéîé ìkixdy ¤¥¨§¨§¨¨¨¨

ezy`k dpi`e ,eiiga elit`e mixg`l zxzen `id hb dl ozepyk
.epnn dyxbzp m` s`e ,diig ini lk dzeg` z` zxqe`d

:`ziixan `xnbd jkl zriiqnéëä éîð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¥¨¦
,`ziixaa,øæòìà éaø íeMî øîà ïðç àaàxeqi`n cenll yiy ©¨¨¨¨©¦©¦¤§¨¨
Léà úLàlr `ayk ezy` z` xeq`l xnege lwa xg`l dlrapy ¥¤¦

,cenild `ed jke .dzeg`,ì÷ øeqéà ìò àaä íB÷îa äîeepiide ©¦§©¨©¦©
jka dzlewe ,yi` zy`éàLïdlradøñBàämlerd lk lrdøñBà ¤¥©§¨§¨

,åéîé ìkok it lr s` ,mixg`l zxzen `id dpyxbi m` ixdy ¨¨¨
xg`l dlrape xeqi`d lr dxar m`y ,df xeqi`a dxez dxingd

øñàðda,øñBàäok m` ,dlra epiide,øeîç øeqéà ìò àaäepiide ¤¡¨¨¥©¨©¦¨
,ezy` zeg` lr `addøñBàäLdi`eyipa zxqe`d ,ezy`y - ¤¨§¨

,dzeg` z`,åéîé ìk døñBà`ypidl dxeq` dzeg` ixdy §¨¨¨¨
,dyxbzd m` s` dlralïéc Bðéàxnege lwa cnlp `l m`d - ¥¦

L,dzeg` lr `ae df xeqi`a lrad xarykdøñBàä øñàp- ¤¤¡¨¨§¨
s`e ,eilr dzeg` z` dligzn dxq`y `idy ,ezy` eilr dxq`p

,xeqi` lk dzr dxar `l ezy`yøîBì ãeîìzdxn` jkitl - ©§©
dxezd(bi d xacna)Wi` akWe','dúàaezkd oeyln wiicl yiy §¨©¦Ÿ¨

`weecy,'dúBà',dteba xeqi` dyrn dyrpykdzøñBà dúáéëL ¨§¦¨¨©§¨
,dlra lrdúBçà úáéëL ïéàådlra mrdzøñBà.dlra lr efl §¥§¦©£¨©§¨

:dpyna epipy'åëå ìñBtL ìk ,øîBà éñBé éaø'lqet ,mixg` ici lr ©¦¥¥¨¤¥
ici lr lqet epi` ,mixg` ici lr lqet oi`y lke ,envr ici lr

:`xnbd zxxan .'envr,éñBé éaø øîà÷ éàîlr welgl `a dnae ©¨¨©©¦¥
`pz.`nwàîéìéà,dpynd yexit `ed jky xn`z m` -øîà÷c ¦¥¨§¨¨©

xn`y -,àn÷ àpzote`ay[ìeæàc] (ìéæàã)ekldy -Bñéâå BzLà ©¨©¨§¨¦§§¦
ezy` zeg` ly dlrae ezy` ±,íiä úðéãîì,mdipy ezny rnye ¦§¦©©¨

,mid zpicnn mdipy e`a dzre ,ezy` zeg` z` ok zngn `ype
y `ed oicdàøéñà Bñéb úLàit lr d`yipy yi` zy`k ,dlral ¥¤¦£¦¨

,dlral xefgl dxeq`y ,cg` cràéøL BzLàåxefgl zxzen - §¦§©§¨
.xeqi` lk dxar `l ixdy ,eil`ådf lréñBé éaø déì øîà÷`pzl §¨¨©¥©¦¥

`l` ,ok oicd oi`y ,`nwàéøL BzLàc éëéä ékezy`y myk ± ¦¥¦§¦§©§¨
ok enk ,minkg dexq` `le el zxzenàéøL éîð Bñéb úLà- ¥¤¦©¥©§¨

`ly di`x ef ixd ,el zxzen ezy`y oeik ,xnelk .dlral zxzen
dzid hb dl ozep did eli`y ,dzeg`l hb zzl minkg edekixvd
`ly oeike ,eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezyexb zeg`'k zaygp ezy`

oi` ,ezy` zeg`l hb ozpoeik ,jkl mrhde .dlra lr zxq`p `id
d`yipy yi` zy`y dn iqei iax zrcly `xnbd dzr dxaqy
ozep ipydy ote`a wx edf ,dlra lr zxq`p cg` cr it lr xg`l
dxfge ,dyxibe ipyl d`eyp dzidy exn`i `ly ick ,hb dl
xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgdl xzeny exaqie ,oey`xl
dn lky oeik ,hb dl ozep ipyd oi` zn`ay mrhde .dyxbzde
`ny yygn `ed [llk diyecw elg `l zn`ay s`] hb ekixvdy
z`vei `id dzre ,ipyl d`yipe dyxib oey`xd zn`ay exn`i
o`k la` ,hb `la z`vei yi` zy`y exn`ie ,hb `ll ezeyxn
zngn ipyl d`yipy okzi `ly mircei mlek ixdy ,ok exn`i `l
xg` s` eilr dxeq`e ezy` zeg` `id ixdy ,oey`xd dyxiby
dzny ecirdy zngn zerha eid di`eyipy epiaie ,diyexib
lr zxq`p dpi` ,hb epnn dkixv dpi`y oeik ,mipt lk lre .ezy`

.dlra
:`nw `pze iqei iax zwelgna df xe`ia `xnbd dgecéëä éà- ¦¨¦

eixac seqa hwp recn ,iqei iax zpeek efy jk m`ìñBt ïéàL ìk'¨¤¥¥
,'Bîöò éãé ìò ìñBt ïéà íéøçà éãé ìò`l ez`iay oeiky rnyny ©§¥£¥¦¥¥©§¥©§

,envr lr ezy` z` lqt `l okl mixg`l ezy` zeg` z` dlqt
,el zxzen ezy`y oeiky ,jetd `ed llkd df xe`ia itl ixde

m`e ,dlral zxzen ezy` zeg` mb okl ,dzeg`l hb ozp `ly
,okàéòaéî ,'íéøçà éãé ìò ìñBt Bðéà ,Bîöò éãé ìò ìñBt ïéàL ìk'¨¤¥¥©§¥©§¥¥©§¥£¥¦¦©§¨
déìzeg`a ez`ia oi`y lk ,xnelk ,xnel iqei iax jixv did - ¥

dpi` ,dzeg`l hb ozp `ly itl ,ezy` z` eilr zlqet ezy`
.eqib lr ezy` zeg` z` s` zlqet

:xg` ote`a iqei iax ixac z` x`al dqpn `xnbdàlàåm` §¤¨
c ,jtidl iqei iax zpeeky xnel dvxzàøéñà Bñéb úLàc éëéä ék¦¥¦§¥¤¦£¦¨

zy` lkk ,ez`ia zngn dlra lr dxq`p eqib zy`y enky -
,opaxcn ezy`k zaygp `id ixd ,cg` cr it lr d`yipy yi`

okleàøéñà éîð BzLàoic dl yiy oeik ,eilr dxq`p ezy` s` - ¦§©¥£¦¨
.opaxcn 'ezy` zeg`' ly

:df xe`ia lr mb `xnbd dywnçðézädf itl ok` -migep ¨¦©
xn`y ,iqei iax ixac zligz mix`eaneìñBtL ìk'mixg` ici lr ¨¤¥

dlqtp ,eqib lr eqib zy` z` lqty oeiky ,'envr ici lr lqet
xn`y ,iqei iax ixac meiq la` .eilr ezy` mbìñBt BðéàL ìk'¨¤¥¥

,'envr ici lr lqet epi` mixg` ici lrdézãéáò éàîepiipr dn - ©£¦§¥
dxeq` dpi` eqib zy`y ote`a llk dwqr `l epzpyn ixd ,o`kl

.dlra lr
:`xnbd zvxzn,énà éaø øîàxn`p iqei iax ixac meiqàLéøà- ¨©©¦©¦©¥¨

wxtd zligza dpyna azkpy oicd lr(:ft)y dy`y ,ét ìò úqéð¦¥©¦
,ïéc úéazny cirdy cg` cr it lr `ypidl dexizdy ,xnelk ¥¦

,dlra `ae ,lradàöz,ipydne oey`xdnïaøwä ïî äøeèôe- ¥¥§¨¦©¨§¨
cigie ,oic zia it lr d`yipy oeik ,dzbby lr z`hg zaiig dpi`

d`yip m` j` ,z`hgn xeht oic zia z`xed it lr dyryét ìò©¦
ipyíéãò,dlra `ae ,dlra zny ecirdyàöznipyd oúáéiçå ¥¦¥¥§©¤¤

,ïaøwazngn z`f dzyr `le ,zxk epecfy xaca dbby ixdy ©¨§¨
dfae .mz`xedl dkxved `l ixdy ,oic zia z`xedìL Bçk äôé̈¤Ÿ¤

ïéc úéa,cg` cr it lr `ypidl dexizdy,ïaøwä ïî døètL ¥¦¤Ÿ§¨¦©¨§¨
,oic zia xzidl dkxved `ly ,micr ipy it lr z`yipa eli`e
m`y ,oerny iax ixac z` dpynd my d`iade .oaxw zaiig

,dlral xefgl zxzen micr ipy it lr z`yipådf lràpz øîà÷ §¨¨©©¨
àn÷zecr zngn ezy` zeg` z` `ypy yi` iably ,epzpyna ©¨

,el zxzen ezy`y ,ezy` d`ae ,eqibe ezy` eznyàðL àìoi` - Ÿ§¨
e`yipy ote` oia weligíéãò ét ìò,eqibe ezy` ezny el exn`y ©¦¥¦

cdf ote`aàéøL Bñéb úLà,oerny iaxke ,dlral xefgl zxzen - §¥¤¦©§¨
àðL àìåzeg`d z` `yp m`,ïéc úéá ét ìòzecra el dexizdy §Ÿ§¨©¦¥¦

s`e ,cg` cr lycdf ote`aàøéñà Bñéb úLàzy` lkk ,dlral §¥¤¦£¦¨
lka ,el dxeq` `idy ,dlra `ae cg` cr it lr d`yipy yi`
,jkl mrhde .ezy`a xq`p `l zeg`d z` `ypy mc` eze` ote`
zeg`'k zaygp ezy` oi` `linne ,ezy` dpi` zeg`dy oeik

.zxq`p dpi`e 'ezy`
éñBé éaø déì øîà÷åz`yipdy ,mdipia wlgl yiy `nw `pzlìò §¨¨©¥©¦¥©

ïéc úéá ét,cg` cr it lr `ypdl dexizdyíéøçà éãé ìò ìñBôc ¦¥¦§¥©§¥£¥¦
zaygpe ,dlra lr dlqetl elired zeg`l ei`eyipy `vnpy -

,ezy`k zvwBîöò éãé ìò ìñBtmeyn ,eilr zlqtp ezy` s` - ¥©§¥©§
el d`yip xy`k j` ,opaxcn ezy` zeg`k zaygpyíéãò ét ìò©¦¥¦

rdy,dlra zny eciíéøçà éãé ìò ìñBt Bðéàcdlqt `ly - §¥¥©§¥£¥¦
,oerny iaxke ,dlral xefglBîöò éãé ìò ìñBt Bðéàezy` s` - ¥¥©§¥©§

oi` `linne ,ezy`k llk zaygp zeg`d oi`y meyn ,el zxzen
.el zxzene ,'ezyexb zeg`'k zaygp ezy`

:iqei iax ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àçtð ÷çöé éaø©¦¦§¨©¨¨¨©
íìBòì`l` ,wxtd zligzay dpynd lr epyp `l iqei iax ixac §¨
àôéñàcr it lr d`yipy dy`a zwqerd ,cala epzpyn lr - ©¥¨

lk' iqei iax xn` df lre ,dzeg`e dlra ezny cirdy cg`
ici lr lqet oi`y lke ,envr ici lr lqet mixg` ici lr lqety

,eixac xe`ia `ed jke ,'envr ici lr lqet epi` mixg`áéñðc àä)¨§¨¦
àä ,(Bñéb úñeøà áéñðc àäå ,Bñéb úLàlqtyky iqei iax ixac - ¥¤¦§¨§¨¦£©¦¨

ote`a exn`p ,envr lr lqt mixg` lrBñéâå Búñeøà éìæàc- §¨§¥£¨§¦
ezny cg` cr cirde ,mid zpicnl dzeg` lrae ezqex` ekldy
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zenai(iying meil)

àîìãåwx edf ,iqei iaxk dkld l`eny wqty dn `nye -Bðéà'à §¦§¨©¥
'ìñBtici lr lqet epi`y mixg` ici lr lqet epi`y lk oica - ¥

ezy` zeg` z` `ype mid zpicnl eqibe ezy` ekld m`y ,envr
zpicnn xfgyk dlral xefgl zeg`d zxzen ,cg` cr it lr
.dlral xefgl dxeq` eqib zy`y `nw `pz zrck `lye ,mid
mid zpicnl ekldy eqibe ezqex`a s`y xaeq `ed zn`a j`
i`pzl miyyeg oi`y ,dlral zxzen `id ,eqib zy` z` `ype

.oiyeciwa
éîð éàiaxk dkld wqty l`eny ixac z` yxtl xyt` cer - ¦©¥

,dnaia eixac z` exzqi `ly ,iqeiéànîoipn -àðeä áøãì àúéàc ¦©§¦¨§§©¨
xizd ax mr ezwelgna l`enyy ,oekp `ped ax ly eyexity -

,dlral xefgl cg` cr it lr znaiiznd z`àîìc`nye -àúéì ¦§¨¥¨
eyexitk zn`d oi` -å ,ììk àðeä áøc,l`enye axaepicáøã ¦©¨§¨§§§©

éâìtéî÷ àðeðîä,ewlgp -íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîàcdnai - ©§¨¨¦©§¥§¨©©©§¨¤¤¨¨
,dl uelgi e` dze` maiiy dpiznne mail dwewfdäúpéfL¤¦§¨

,xg`l dlrapeäøeñàmaiizdl,dîáéìdzpify yi` zy`k £¨¦¨¨
,l`enye ax ewlgp df oicae .dlral dxeq`yøîà áøcax ixack §©¨©

y `pepndLéà úLàk àéä éøä,dzpifyàìñtéîemaid lr.úeðæa £¥¦§¥¤¦¦©§¨¦§
Léà úLàk dðéà ,øîà ìàeîLe,dzpifyk dlral zxq`pyàìå §¥¨©¥¨§¥¤¦§Ÿ

.úeðæa àìñtéî¦©§¨¦§
éîð éàål`enye axy ,yxtl xyt` cere -äîáéa ïéñôBz ïéLec÷a §¦©¥§¦¦§¦¦¨¨

éâìtéî÷,meail dwewfd dnai ycwl xf mc` leki m`d ewlgp - ¨¦©§¥
,øîà áøcdnaiy.ïéLec÷ da éñôz àìå Léà úLàk àéä éøä §©¨©£¥¦§¥¤¦§Ÿ¨§¥¨¦¦

,øîà ìàeîLednaidyïéLec÷ da éñôúå ,Léà úLàk dðéàly §¥¨©¥¨§¥¤¦§¨§¥¨¦¦
.xf mc`

:oexg`d xe`iad lr `xnbd zl`eyàðîéæ àãç da eâéìtà àäå- §¨¦§¦¨£¨¦§¨
lirl x`eank ,zg` mrt ef zwelgna ewlgp xak ixde(:av)

recne ,`l e` hb epnn dkixv xfl dycwzdy dnai m` ewlgpy
ewlgp l`enye ax zn`a :`xnbd daiyn .aey dfa ewlgpe exfg

e ,zg` mrt wx ef zwelgna yexitaøîzéà dzøáçc ììkî àãç£¨¦§¨¦£¤§¨¦§©
mixacd ixdy ,dipyd zwelgnd dcnlp zg` zwelgnne -
`l m`e ,hb dkixv `id ixd diyecw eqtz m`y ,dfa df miielz

.hb dkixv dpi` ,oiyecwd eqtz

äðùî
d`iane ,ezy` zeg` z` `ypy mc`a oecl dkiynn epzpyn
zeg` oicn eilr zexeq`d miyp dnk cg` mc` `yp eay ote`

e ,mid zpicnl jldy mc` :dy`e ,EzLà äúî ,Bì eøîàok zngn ¨§¥¨¦§§
àNðz` dipy dy`ldúBçàezy` ly,äéáàîdzeg` dpi`y ¨¨£¨¥¨¦¨

y el exn`e micr e`a aeye .dn`näúî,dipyd ezy`àNðå ¥¨§¨¨
z` ziyily dy`ldúBçàdipyd ezy` ly,dnàîdpi`y £¨¥¦¨

ly llk daexw dpi` ziyilyd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg`
y el exn`e e`a aey .dpey`xd ezy`äúî,ziyilyd ezy` ¥¨

àNðåz` ziriax dy`ldúBçàziyilyd ezy` ly,äéáàî §¨¨£¨¥¨¦¨
ly daexw dpi` ziriaxd ezy`y `vnp ,dn`n dzeg` dpi`y

y el exn`e e`a aey .dpey`xd ly `l s`e ,dipyd ezy`äúî¥¨
,ziriaxd ezy`àNðåz` ,ziying dy`dúBçàezy` ly §¨¨£¨

ziriaxd,dnàîziyingd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg` dpi`y ¥¦¨
lky xxazp seqal .zepey`xd miypd zyly ly daexw dpi`

,xwy eid elld zeiecrdïlek eàöîðå,miypd lk -úBîéi÷xeiv] §¦§§¨©¨
ezy`l zeaexw opi`y miyp oze`a oiyecwd eqtzy `ed oicd ,[`

okle ,oiyecw oda eqtzy miypl zeaexw opi`e ,dpey`xdøzeî¨
`edad ezy`,äðBLàø,oick el d`eyp dx`ypyåxzen `ed ok §¦¨§

,úéLéìMaw dpi`yly daexw `idy s`e ,dpey`xd ly daex ©§¦¦
eqtz `l ziriaxae .llk eqtz `l dipya eiyecw ixd ,dipyd

,ziyilyd ly 'dy` zeg`' `idy itl ,eiyecwexzen,úéLéîça©£¦¦
.ziriaxd `idy ,dzeg`a eiyecw eqtz `ly oeik

:dpynd dtiqenå,ziyingde ziyilyd dpey`xd ,el` miyp §
úBøèBtz`ïäéúBøö`ll mc` eze` zn m`y ,dvilge meain §¨¥¤

.olek exhtp ,ozylyn zg`l eig` ulg e` maiie ,mipa

:eilr zexeq`d miypd oic z` zx`ane dpynd dkiynnådf mc` §
äiðMa øeñàeiyecw oi`e ,dpey`xd ezy` zeg` `idy ,`ypy ¨©§¦¨
,da miqtezå`ed xeq` ok,úéòéáøaziyilya eiyeciwy oeik §©§¦¦

miqtez oiyecw oi`e ,'ezy` zeg`' `id ziriaxdy `vnp ,eqtz
.daå,meail dwewf ezy`e rxf `ll mc` eze` zn m` ,jky oeik §

úàéa ïéàlr maidïäî úçà,ziriaxde dipyd -,dúøö úøèBt ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨
ody ,zeizin`d eizeyp ex`yp oiicre ,llk znd zeyp opi`y oeik

.meail zewewf ,ziyingde ziyilyd dpey`xd
an dpynd:el` mipica dpey ote` d`iäiðMä ìò àa íàå`yp - §¦¨©©§¦¨

wx ,dpey`xd zeg` ,dipyd ezy` z`úúéî øçàìezy` §©©¦©
äðBLàøädzid dpey`xd zzin lr zecrdy ,xnelk ,[a xeiv] ¨¦¨

zxzen dpey`xd zzin xg` ixdy] dipya eiyeciw eqtze ,zn`
,`yixa enk dyrnd jynd rxi` jk xg`e ,[el `ypidl dzeg`
el ecirde ,dn`n dzeg` z` `ype ,dipyd dzny el ecirdy
dzny el ecirde ,dia`n dzeg` z` `ype ziyilyd dzny
dpey`xd calny xxazde ,dn`n dzeg` z` `ype ziriaxd

`ed ixd ,zeniiw olek ,dzn zn`ay,äiðMa øzeîonfa d`ypy ¨©§¦¨
,ziyilya xeq`e ,dpey`xd ezy` dzidy ,dzeg` dzn xaky

.dipyd ly 'dy` zeg`' `idyåxzen `ed ok,úéòéáøaoeik §©§¦¦
ixd ,ziyilyd ly daexw `idy s`e ,dipyd ly daexw dpi`y
enke ,eiyecw da eqtz `le ezy` dpi` dnvr ziyilyd

:dpynd dtiqen .x`azdyåulge ,mipa `ll df mc` zn m` §
od ixd ,ziriaxd e` dipyd ,odn zg`l eig`úBøèBtz`ïäéúBøö §¨¥¤

.eizeyp ody oeik ,dvilgn
:df ote`a eilr zexeq`d miypd od in zx`ane dpynd dkiynn

,úéLéìMa øeñàåeiyecw oi`e ,dipyd ly 'dy` zeg`' `idy §¨©§¦¦
,da miqtezåxeq` `ed ok,úéLéîça'dy` zeg`' `idy oeik §©£¦¦

.eiyecw da eqtzy ,ziriaxlå,zn m`úàéa ïéàa eig`ïäî úçà §¥¦©©©¥¤
,ziyinga e` ziyilya -úøèBtz` meaiid ondúøödipyd - ¤¤¨¨¨

,llk znd zeyp opi` ziyingde ziyilydy oeik ,ziriaxd e`
.oda zniiwzn meai zevn oi`e

ig`l caln mc` lkl `ypdl dxeq` mipa `ll zny mc` zy`
wx dxenb ezy` zeidl dnaid z` maid dpew dxez oicne ,znd
epnn dxhetl leki maide .da mipew mpi` xhye sqk la` ,d`iaa
epwze .da liren epi` hb eli`e ,dvilga wx mc` lkl dxizdle
mipekn el` oiyeciwe ,dnaia epwi xhye sqk mby ,minkg
lr dxqe`e dnaid z` envrl maid cgiin el` oiyecwae ,'xn`n'
`ed m` okl ,d`ia enk xenb oipw df oi`y oeik j` ,oig`d x`y
oke .hba mb jxev yi `l` ,dvilga el ic oi` d`ivedl dvex
ixnbl liren epi` mpn`e ,dnaia hb lireiy minkg epwiz
ozep lr dxqe`l wx liren `l` ,mlerd lkl dxizdl dvilgk
jkae ,uelgl wx `l` maiil mileki mpi` dzrne ,eig` lre hbd
oa ohw `ed mig`d on cg`y ote`a dpc epzpyn .ixnbl dxizdl
x`y lr dnaid z` xqe` `ed ote` dfi`a ,cg` meie mipy ryz

.eilr mixqe` mig`d x`y ote` dfi`ae ,eig`
mai,ãçà íBéå íéðL òLz ïadnaid lr `ayìñBt àeädnaid z` ¤¥©¨¦§¤¨¥

ïéçà éãé ìò,dnaiil mdilr xq`y ,mig`d liaya -ïéçàäå ©§¥©¦§¨©¦
ïéìñBtdnaid z`Bãé ìò.eliaya -àlà,mdipia welig yiy §¦©¨¤¨

yàeä,ohwd -ìñBta wxälçzeyr mig`dy iptl dilr `a m` - ¥§¦¨
e` xn`n da dyr milecbd mig`d cg`y ixg` j` ,xn`n da

.ez`iaa eilr dlqetl leki ohwd oi` ,dnaiiåeli`ïéìñBt ,ïéçàä §¨©¦§¦
[d`ia oky lke] xn`n da eyr m` oia ,ohwd lr dnaid z`älçz§¦¨

,dilr `a ohwdy mcew -ea oiaóBñ.dilr `a ohwdy xg`l -
:dpynd zx`anãöék,el` mipic ly mipte`d mdíéðL òLz ïa ¥©¤¥©¨¦

ìñt ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéådze`,ïéçà éãé ìòdxeq` `ide §¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥©¦
m`e .mdilrå ïéçà äéìò eàam` okøîàî da eNò`ay xg`l ¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨

y e` ,ohwd dilreðúðdlBà ,èbyeöìçdilr `ay xg`l ,dl ¨§¥¨§
md ,ohwdïéìñBtdze`Bãé ìòzaygp ez`ia oi`y oeik ,ohwd ly §¦©¨

.dilr `ay ixg` s` eilr dxqe`l mgekae ,xenb meaiik
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miwxt dyelya` cenr ev sc ± iriax wxtzenai
.ibltinw `pepnd axcae ,llk `ped axcl `zil inp i` :opiqxb ikdàãç äá åâéìôà àäå

àðîéæ.hb dkixv epizeipra :l`eny xn`c ,(a,av zenai) diteb `wxit i`da Ð

äðùîäéáàî äúåçà àùðå êúùà äúî åì åøîà.dn`n `ly Ðåì åøîàå åøæçå
äúîÐdiipyddwegx ziyily z`vnpe ,dia`n `le dn`n diipy ly dzeg` `ype

`le ,dpey`xd ondzaexw.`idåì åøîàå åøæç
äúîdia`n ef ziyily ly dzeg` `ype Ð

on dwegx ziriax z`vnp ,dn`n `le,diipyd

.dpey`xd on oky lkeäúî åì åøîàå åøæçÐ

dwegxe dn`n dzeg` `ype,ziyilyd on

.zeniiw olek :el exn` jk xg`eäðåùàøá øúåî
úéùéîçáå úéùéìùáå.efl ef zeaexw oi`y Ð

ziyilydy ab lr s`e`id diipyd zeg`

dy` zeg`c ,iqtz `l diipy iyecwc ,`ixy

dqep`k dl `iede ,`idzenai) `ipze ,dzetne

dxq` `lc ,dza `yil xzen dy` qp` :(`,fv

qetz `lc `kide ,dy` zeg` `l` dxez

it lr s` ,ziying oke .`id dy` e`l oiyecw

li`ed ,zxzen ziriaxd zeg` `idyiqtze

`idy ziriax z`ia z`vnp ,ziyily iyecw

ziying dxq` `le zepf z`ia ziyily zeg`

.eilrïäéúåøö úåøèåôåmai `ae zn m` Ð

odn zg` z` maiie.dzxv dxhtp Ðøåñàå
úéòéáøáå äéðùá,dpey`x meyn dipya Ð

.ziyily meyn ziriaxaeúúéî øçàì
äðåùàøä,dpey`x ly mixacd eid zn`y Ð

.eid xwy mixacd x`yeúéùéìùá øåñàåÐ

.ziriax iptn ziyingae ,diipy iptnìñåô àåä
äìçú,seqa `l la` ,dlgz lrayk Ð

.`xnba yxtnckåãé ìò ïéìñåô`l ez`iac Ð

`niiw `de ,`nlra xn`nk `l` ixnbl diipw

dvilge d`iae hbe xn`n yic (`,p zenai) ol

.xn`n xg`àøîâìéñô àì óåñáìm` Ð

ryz oa z`ia mcew xn`n lecb da dyr`l Ð

.xn`n lra` ryz oa z`ia dl liqtáø éðúäå
'åë ãéáæelit` dlqt ryz oa z`ia :ipyne Ð

dlgz `ed m` ,ryz oa ly exn`n la` .seqa

.liqt `l seqal ,liqtìñåô àåä éðú÷ àäå
äìçúd`ia` `nl` ,xzl`l d`ia yxtne Ð

.i`w'åë àøñçî éøåñçd`ia la` Ðelit`

cvik seqa?lqt eznai lr `ay mipy ryz oa

`dc ,dlgz xn`n da eyry oig` ici lr

"cvik".i`w seqa`èâ åì ùéici lr dlqetl Ð

oeik"a ediilr `niiwc ,oig`dpa `lyaey Ð

."dpai `lòùú ïá úöéìç åùòhbk ,zegcl Ð

ok ,dvilg dkixve ,oig` ici lr lqety lecba

.leqtl `l` ,xehtl dpi` ryz oa zvilgúéà
äéì.hb Ðøèåæåezvilg la` ,lecbc hbn Ð

.ehibk ipz `l ikd meyne ,lecbc hbk `ied

dizexiva i`n lif`e yxtnw `zydeehbchbn

lecbc.'ek l`ilnb oaxl
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àîìãålqet epi``,ibilt `pepnd axcac `nip ?ok xnel diwgec i`ne :xn`z m`e Ð

axca ibiltc xninl dil xazqn `lc :xnel yie !iqei iaxc `zlin dlek`e

dil `gip `le .dizeek dkld zilc (a,gi) "`ian did" seqa dheqa xn`c meyn ,`pepnd

dnaia oiqtez oiyeciw oi`a ibiltc xnel inp.`pnif `cg da ebilti`c meyn Ð

ïëåxn`n el yi inia` xa `tilgz ax xn`

el yi xn`c o`nc :wgvi epiax xne` Ð

hb la` ,xn`n`edy ,sicr xn`nc ,`l Ð

d`iae ,dvilg mewna ied hb la` ,d`ia mewna

dil `wiqtc opixn` d`ia `dc .dvilgn `ticr

l`enye ,`l dvilg la` seqa oia dlgza oia

el yi hb xn`c.el yic xn`n oky lk Ð

éáø'ek ryz oa zvilg eyr xne` xi`nÐ

el yi xi`n iaxlc :wgvi epiax xne`

opaxl la` .d`ia oky lke dvilgd`ia `wec Ð

`ziixae oizipzne .el oi` dvilg la` ,el yi

jxca oig` ici lr lqet ryz oa :ipzwc lirlc

cg``wiqt xi`n iaxlc .`id opax jgxk lr Ð

ryz oa zvilg :xn`c ,d`ia enk dvilg dil

`de .seqal elit` lqet lecb ly hbe ,lecba hbk

oihib) "hbd lk" yixa xfrl` iaxe l`eny ibiltc

,zlqete dleqt ohw zvilg l`enylc (a,ck

zlqet dpi` xfrl` iaxlexninl `kil Ð

opaxlc l`eny xaqe ,ibilt opaxc `ail`c

dlgza elit`c xaq xfrl` iaxe dlgza zlqet

dlqt `loi` opaxlc l`eny dcen jgxk lrc Ð

zenai) "dvilg zevn" wxtac ,llk dvilg el

dzvilg ohwd on zvlegdc oizipzn` (a,dw

la` xi`n iax ixac ef :l`eny xn` ,dleqt

`ail`e .melk ohw zvilg oi` :mixne` minkg

`icda `dc ,ibiltc xninl `kil inp xi`n iaxc

.lecba hbk ryz oa zvilg eyr :`kd xn`w

,ibilt (my) "dvilg zevn" wxtc oizipzna `l`

iwen xfrl` iaxe xi`n iaxk dl iwen l`enyc

.opaxk dl
`yp
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.øîzéà dzøáçc ììkîäðùîäúî" :Bì eøîà ¦§¨©£¤§¨¦§©¨§¥¨
dúBçà àNðå ,"äúî" ;äéáàî dúBçà àNðå ,"EzLà¦§§§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨§¨¨£¨
,"äúî" ;äéáàî dúBçà àNðå ,"äúî" ;dnàî¥¦¨¥¨§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨
øzeî ¯ úBîéi÷ ïlek eàöîðå ,dnàî dúBçà àNðå§¨¨£¨¥¦¨§¦§§¨©¨¨

çáe úéLéìMáe äðBLàøa,ïäéúBøö úBøèBôe úéLéî ¨¦¨©§¦¦©£¦¦§¨¥¤
úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå ,úéòéáøáe äiðMa øeñàå§¨©§¦¨¨§¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤
äðBLàøä úúéî øçàì äiðMä ìò àa íàå .dúøö̈¨¨§¦¨©©§¦¨§©©¦©¨¦¨
øeñàå ,ïäéúBøö úBøèBôe úéòéáøáe äiðMa øzeî ¯¨©§¦¨¨§¦¦§¨¥¤§¨
úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå ,úéLéîçáe úéLéìMa©§¦¦©£¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤
ìò ìñBt àeä ¯ ãçà íBéå íéðL òLz ïa .dúøö̈¨¨¤¥©¨¦§¤¨¥©
ìñBt àeä àlà .Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,ïéçà éãé§¥©¦§¨©¦§¦©¨¤¨¥
òLz ïa ?ãöék .óBñå älçz ïéìñBt ïéçàäå ,älçz§¦¨§¨©¦§¦§¦¨¨¥©¤¥©
éãé ìò ìñt ¯ Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL̈¦§¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥
,èb eðúð ,øîàî da eNòå ,ïéçà äéìò eàa .ïéçà©¦¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨¨§¥

.Bãé ìò ïéìñBt ¯ eöìç Bààøîâåàì eälek ehà ¨§§¦©¨©§¨
.éàcå äðBLàø úúéî øçàì :úLL áø øîà ?eäðéð äðBLàø úúéî øçàì"íéðL òLz ïa §©©¦©¦¨¦§¨©©¥¤§©©¦©¦¨©©¤¥©¨¦

'åëåáø øa ãéáæ áø éðúäå ?ìéñt àì óBqa ,ìéñt älçz ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa ."¤¥©¨¦§¤¨§¦¨¨¥©¨¨¥§¨¨¥©§¦©©
Bzîáéa øîàî äNBòä :àéòLBàCk øçàå,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ,åéçà àa ©£¨¨¤©£¨¦¦§§©©¨¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨

.ìéñt àì óBqa ,ìéñt älçz ¯ øîàî ,óBqa eléôà ìéñt äàéa :éøîà !dìñt ¯ äéìò̈¤¨§¨¨¨§¦¦¨¨¥£¦©©£¨§¦¨¨¥©¨¨¥
?ãöék ,óBñå älçz ïäå ,älçz ìñBt àeäL àlà :éðú÷ àäå ?ìéñt óBqa eléôà äàéáe¦¨£¦©¨¥§¨¨¨¥¤¨¤¥§¦¨§¥§¦¨¨¥©
íéðL òLz ïa :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç !'åëå Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¤¥©¨¦

.óBñå älçz ïéìñBt ïäå ,älçz ìñBt àeä ,ãçà íBéåíéøeîà íéøác äna,øîàîa ¯ §¤¨¥§¦¨§¥§¦§¦¨¨©¤§¨¦£¦§©£¨
úìñBt äàéa ìáàeléôàìñt Bzîáé ìò àaä ãçà íBéå íéðL òLz ïa :ãöék .óBqa £¨¦¨¤¤£¦©¥©¤¥©¨¦§¤¨©¨©§¦§¨©

ãçà íBéå íéðL òLz ïa :àéðúäå ?ïéçà éãé ìò ììk øîàî déì úéà éîe .ïéçà éãé ìò©§¥©¦¦¦¥©£¨§¨©§¥©¦§¨©§¨¤¥©¨¦§¤¨
ïéçà éãé ìò ìñBt àeä .íéøác äòaøàa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ãçà øáãa ìñBt àeä¥§¨¨¤¨§¨©¦§¦©¨§©§¨¨§¨¦¥©§¥©¦
älçza ïéa äìñôc äàéa !äöéìça ,èâa ,øîàîa ,äàéáa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,äàéáa§¦¨§¨©¦§¦©¨§¦¨§©£¨§¥©£¦¨¦¨§¨§¨¥©§¦¨
øîzéà .déì à÷éñt àì ¯ ìéñt àì óBqa ,ìéñt äléçzác øîàî ,déì à÷éñt ¯ óBqa ïéa¥©§¦¨¥©£¨§©§¦¨¨¥©¨¨¥¨§¦¨¥¦§©
Bì Lé :éîéáà øa àôéìçz áø øîà ïëå .èb Bì Lé :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,éîð©¦¨©©§¨¨©§¥¥¥§¥¨©©©£¦¨©£¦¦¥

,øîàî Bì Léå èb Bì Lé :éëä éîð àéðz .øîàîøéàî éaø éøácòLz ïa úàéa eNò :àéðúäå ?èb Bì Lé øéàî éaø øáñå . ©£¨©§¨©¦¨¦¥¥§¥©£¨¦§¥©¦¥¦§¨©©¦¥¦¥¥§¨©§¨¨¦©¤¥©
áøc déøa àðeä áø øîà ?Bhéâk éðúéì ¯ àúéà íàå .ìBãâa èâk òLz ïa úöéìç eNò :øîBà øéàî éaø .ìBãâa øîàîkòLBäé: §©£¨§¨©¦¥¦¥¨£¦©¤¥©§¥§¨§¦¦¨¦§¥§¦¨©©¨§¥§©§ª©

¯ ïè÷ øçà ìBãb ìáà ,ïè÷ øçà ïè÷å ìBãb øçà ìBãâa éléî éðä ¯ èb øçà èb ïéà :øîàc ìàéìîb ïaø .øèeæå déì úéà¦¥§¨©¨©§¦¥§¨©¥¥©©¥¨¥¦¥§¨©©¨§¨¨©©¨¨£¨¨©©¨¨
.épäî àì ¯ ìBãb øçà ïè÷ ìáà ,ïè÷ øçà ïè÷a Bà ,ìBãb øçà ìBãâa éléî éðä ¯ èb øçà èb Lé éøîàc ïðaøì .épäî§©¥§©¨©§¨§¦¥¥©©¥¨¥¦¥§¨©©¨§¨¨©©¨¨£¨¨¨©©¨¨§©¥

äðùî

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



ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zenai(iying meil)

àîìãåwx edf ,iqei iaxk dkld l`eny wqty dn `nye -Bðéà'à §¦§¨©¥
'ìñBtici lr lqet epi`y mixg` ici lr lqet epi`y lk oica - ¥

ezy` zeg` z` `ype mid zpicnl eqibe ezy` ekld m`y ,envr
zpicnn xfgyk dlral xefgl zeg`d zxzen ,cg` cr it lr
.dlral xefgl dxeq` eqib zy`y `nw `pz zrck `lye ,mid
mid zpicnl ekldy eqibe ezqex`a s`y xaeq `ed zn`a j`
i`pzl miyyeg oi`y ,dlral zxzen `id ,eqib zy` z` `ype

.oiyeciwa
éîð éàiaxk dkld wqty l`eny ixac z` yxtl xyt` cer - ¦©¥

,dnaia eixac z` exzqi `ly ,iqeiéànîoipn -àðeä áøãì àúéàc ¦©§¦¨§§©¨
xizd ax mr ezwelgna l`enyy ,oekp `ped ax ly eyexity -

,dlral xefgl cg` cr it lr znaiiznd z`àîìc`nye -àúéì ¦§¨¥¨
eyexitk zn`d oi` -å ,ììk àðeä áøc,l`enye axaepicáøã ¦©¨§¨§§§©

éâìtéî÷ àðeðîä,ewlgp -íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîàcdnai - ©§¨¨¦©§¥§¨©©©§¨¤¤¨¨
,dl uelgi e` dze` maiiy dpiznne mail dwewfdäúpéfL¤¦§¨

,xg`l dlrapeäøeñàmaiizdl,dîáéìdzpify yi` zy`k £¨¦¨¨
,l`enye ax ewlgp df oicae .dlral dxeq`yøîà áøcax ixack §©¨©

y `pepndLéà úLàk àéä éøä,dzpifyàìñtéîemaid lr.úeðæa £¥¦§¥¤¦¦©§¨¦§
Léà úLàk dðéà ,øîà ìàeîLe,dzpifyk dlral zxq`pyàìå §¥¨©¥¨§¥¤¦§Ÿ

.úeðæa àìñtéî¦©§¨¦§
éîð éàål`enye axy ,yxtl xyt` cere -äîáéa ïéñôBz ïéLec÷a §¦©¥§¦¦§¦¦¨¨

éâìtéî÷,meail dwewfd dnai ycwl xf mc` leki m`d ewlgp - ¨¦©§¥
,øîà áøcdnaiy.ïéLec÷ da éñôz àìå Léà úLàk àéä éøä §©¨©£¥¦§¥¤¦§Ÿ¨§¥¨¦¦

,øîà ìàeîLednaidyïéLec÷ da éñôúå ,Léà úLàk dðéàly §¥¨©¥¨§¥¤¦§¨§¥¨¦¦
.xf mc`

:oexg`d xe`iad lr `xnbd zl`eyàðîéæ àãç da eâéìtà àäå- §¨¦§¦¨£¨¦§¨
lirl x`eank ,zg` mrt ef zwelgna ewlgp xak ixde(:av)

recne ,`l e` hb epnn dkixv xfl dycwzdy dnai m` ewlgpy
ewlgp l`enye ax zn`a :`xnbd daiyn .aey dfa ewlgpe exfg

e ,zg` mrt wx ef zwelgna yexitaøîzéà dzøáçc ììkî àãç£¨¦§¨¦£¤§¨¦§©
mixacd ixdy ,dipyd zwelgnd dcnlp zg` zwelgnne -
`l m`e ,hb dkixv `id ixd diyecw eqtz m`y ,dfa df miielz

.hb dkixv dpi` ,oiyecwd eqtz

äðùî
d`iane ,ezy` zeg` z` `ypy mc`a oecl dkiynn epzpyn
zeg` oicn eilr zexeq`d miyp dnk cg` mc` `yp eay ote`

e ,mid zpicnl jldy mc` :dy`e ,EzLà äúî ,Bì eøîàok zngn ¨§¥¨¦§§
àNðz` dipy dy`ldúBçàezy` ly,äéáàîdzeg` dpi`y ¨¨£¨¥¨¦¨

y el exn`e micr e`a aeye .dn`näúî,dipyd ezy`àNðå ¥¨§¨¨
z` ziyily dy`ldúBçàdipyd ezy` ly,dnàîdpi`y £¨¥¦¨

ly llk daexw dpi` ziyilyd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg`
y el exn`e e`a aey .dpey`xd ezy`äúî,ziyilyd ezy` ¥¨

àNðåz` ziriax dy`ldúBçàziyilyd ezy` ly,äéáàî §¨¨£¨¥¨¦¨
ly daexw dpi` ziriaxd ezy`y `vnp ,dn`n dzeg` dpi`y

y el exn`e e`a aey .dpey`xd ly `l s`e ,dipyd ezy`äúî¥¨
,ziriaxd ezy`àNðåz` ,ziying dy`dúBçàezy` ly §¨¨£¨

ziriaxd,dnàîziyingd ezy`y `vnp ,dia`n dzeg` dpi`y ¥¦¨
lky xxazp seqal .zepey`xd miypd zyly ly daexw dpi`

,xwy eid elld zeiecrdïlek eàöîðå,miypd lk -úBîéi÷xeiv] §¦§§¨©¨
ezy`l zeaexw opi`y miyp oze`a oiyecwd eqtzy `ed oicd ,[`

okle ,oiyecw oda eqtzy miypl zeaexw opi`e ,dpey`xdøzeî¨
`edad ezy`,äðBLàø,oick el d`eyp dx`ypyåxzen `ed ok §¦¨§

,úéLéìMaw dpi`yly daexw `idy s`e ,dpey`xd ly daex ©§¦¦
eqtz `l ziriaxae .llk eqtz `l dipya eiyecw ixd ,dipyd

,ziyilyd ly 'dy` zeg`' `idy itl ,eiyecwexzen,úéLéîça©£¦¦
.ziriaxd `idy ,dzeg`a eiyecw eqtz `ly oeik

:dpynd dtiqenå,ziyingde ziyilyd dpey`xd ,el` miyp §
úBøèBtz`ïäéúBøö`ll mc` eze` zn m`y ,dvilge meain §¨¥¤

.olek exhtp ,ozylyn zg`l eig` ulg e` maiie ,mipa

:eilr zexeq`d miypd oic z` zx`ane dpynd dkiynnådf mc` §
äiðMa øeñàeiyecw oi`e ,dpey`xd ezy` zeg` `idy ,`ypy ¨©§¦¨
,da miqtezå`ed xeq` ok,úéòéáøaziyilya eiyeciwy oeik §©§¦¦

miqtez oiyecw oi`e ,'ezy` zeg`' `id ziriaxdy `vnp ,eqtz
.daå,meail dwewf ezy`e rxf `ll mc` eze` zn m` ,jky oeik §

úàéa ïéàlr maidïäî úçà,ziriaxde dipyd -,dúøö úøèBt ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨
ody ,zeizin`d eizeyp ex`yp oiicre ,llk znd zeyp opi`y oeik

.meail zewewf ,ziyingde ziyilyd dpey`xd
an dpynd:el` mipica dpey ote` d`iäiðMä ìò àa íàå`yp - §¦¨©©§¦¨

wx ,dpey`xd zeg` ,dipyd ezy` z`úúéî øçàìezy` §©©¦©
äðBLàøädzid dpey`xd zzin lr zecrdy ,xnelk ,[a xeiv] ¨¦¨

zxzen dpey`xd zzin xg` ixdy] dipya eiyeciw eqtze ,zn`
,`yixa enk dyrnd jynd rxi` jk xg`e ,[el `ypidl dzeg`
el ecirde ,dn`n dzeg` z` `ype ,dipyd dzny el ecirdy
dzny el ecirde ,dia`n dzeg` z` `ype ziyilyd dzny
dpey`xd calny xxazde ,dn`n dzeg` z` `ype ziriaxd

`ed ixd ,zeniiw olek ,dzn zn`ay,äiðMa øzeîonfa d`ypy ¨©§¦¨
,ziyilya xeq`e ,dpey`xd ezy` dzidy ,dzeg` dzn xaky

.dipyd ly 'dy` zeg`' `idyåxzen `ed ok,úéòéáøaoeik §©§¦¦
ixd ,ziyilyd ly daexw `idy s`e ,dipyd ly daexw dpi`y
enke ,eiyecw da eqtz `le ezy` dpi` dnvr ziyilyd

:dpynd dtiqen .x`azdyåulge ,mipa `ll df mc` zn m` §
od ixd ,ziriaxd e` dipyd ,odn zg`l eig`úBøèBtz`ïäéúBøö §¨¥¤

.eizeyp ody oeik ,dvilgn
:df ote`a eilr zexeq`d miypd od in zx`ane dpynd dkiynn

,úéLéìMa øeñàåeiyecw oi`e ,dipyd ly 'dy` zeg`' `idy §¨©§¦¦
,da miqtezåxeq` `ed ok,úéLéîça'dy` zeg`' `idy oeik §©£¦¦

.eiyecw da eqtzy ,ziriaxlå,zn m`úàéa ïéàa eig`ïäî úçà §¥¦©©©¥¤
,ziyinga e` ziyilya -úøèBtz` meaiid ondúøödipyd - ¤¤¨¨¨

,llk znd zeyp opi` ziyingde ziyilydy oeik ,ziriaxd e`
.oda zniiwzn meai zevn oi`e

ig`l caln mc` lkl `ypdl dxeq` mipa `ll zny mc` zy`
wx dxenb ezy` zeidl dnaid z` maid dpew dxez oicne ,znd
epnn dxhetl leki maide .da mipew mpi` xhye sqk la` ,d`iaa
epwze .da liren epi` hb eli`e ,dvilga wx mc` lkl dxizdle
mipekn el` oiyeciwe ,dnaia epwi xhye sqk mby ,minkg
lr dxqe`e dnaid z` envrl maid cgiin el` oiyecwae ,'xn`n'
`ed m` okl ,d`ia enk xenb oipw df oi`y oeik j` ,oig`d x`y
oke .hba mb jxev yi `l` ,dvilga el ic oi` d`ivedl dvex
ixnbl liren epi` mpn`e ,dnaia hb lireiy minkg epwiz
ozep lr dxqe`l wx liren `l` ,mlerd lkl dxizdl dvilgk
jkae ,uelgl wx `l` maiil mileki mpi` dzrne ,eig` lre hbd
oa ohw `ed mig`d on cg`y ote`a dpc epzpyn .ixnbl dxizdl
x`y lr dnaid z` xqe` `ed ote` dfi`a ,cg` meie mipy ryz

.eilr mixqe` mig`d x`y ote` dfi`ae ,eig`
mai,ãçà íBéå íéðL òLz ïadnaid lr `ayìñBt àeädnaid z` ¤¥©¨¦§¤¨¥

ïéçà éãé ìò,dnaiil mdilr xq`y ,mig`d liaya -ïéçàäå ©§¥©¦§¨©¦
ïéìñBtdnaid z`Bãé ìò.eliaya -àlà,mdipia welig yiy §¦©¨¤¨

yàeä,ohwd -ìñBta wxälçzeyr mig`dy iptl dilr `a m` - ¥§¦¨
e` xn`n da dyr milecbd mig`d cg`y ixg` j` ,xn`n da

.ez`iaa eilr dlqetl leki ohwd oi` ,dnaiiåeli`ïéìñBt ,ïéçàä §¨©¦§¦
[d`ia oky lke] xn`n da eyr m` oia ,ohwd lr dnaid z`älçz§¦¨

,dilr `a ohwdy mcew -ea oiaóBñ.dilr `a ohwdy xg`l -
:dpynd zx`anãöék,el` mipic ly mipte`d mdíéðL òLz ïa ¥©¤¥©¨¦

ìñt ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéådze`,ïéçà éãé ìòdxeq` `ide §¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥©¦
m`e .mdilrå ïéçà äéìò eàam` okøîàî da eNò`ay xg`l ¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨

y e` ,ohwd dilreðúðdlBà ,èbyeöìçdilr `ay xg`l ,dl ¨§¥¨§
md ,ohwdïéìñBtdze`Bãé ìòzaygp ez`ia oi`y oeik ,ohwd ly §¦©¨

.dilr `ay ixg` s` eilr dxqe`l mgekae ,xenb meaiik
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miwxt dyelya` cenr ev sc ± iriax wxtzenai
.ibltinw `pepnd axcae ,llk `ped axcl `zil inp i` :opiqxb ikdàãç äá åâéìôà àäå

àðîéæ.hb dkixv epizeipra :l`eny xn`c ,(a,av zenai) diteb `wxit i`da Ð

äðùîäéáàî äúåçà àùðå êúùà äúî åì åøîà.dn`n `ly Ðåì åøîàå åøæçå
äúîÐdiipyddwegx ziyily z`vnpe ,dia`n `le dn`n diipy ly dzeg` `ype

`le ,dpey`xd ondzaexw.`idåì åøîàå åøæç
äúîdia`n ef ziyily ly dzeg` `ype Ð

on dwegx ziriax z`vnp ,dn`n `le,diipyd

.dpey`xd on oky lkeäúî åì åøîàå åøæçÐ

dwegxe dn`n dzeg` `ype,ziyilyd on

.zeniiw olek :el exn` jk xg`eäðåùàøá øúåî
úéùéîçáå úéùéìùáå.efl ef zeaexw oi`y Ð

ziyilydy ab lr s`e`id diipyd zeg`

dy` zeg`c ,iqtz `l diipy iyecwc ,`ixy

dqep`k dl `iede ,`idzenai) `ipze ,dzetne

dxq` `lc ,dza `yil xzen dy` qp` :(`,fv

qetz `lc `kide ,dy` zeg` `l` dxez

it lr s` ,ziying oke .`id dy` e`l oiyecw

li`ed ,zxzen ziriaxd zeg` `idyiqtze

`idy ziriax z`ia z`vnp ,ziyily iyecw

ziying dxq` `le zepf z`ia ziyily zeg`

.eilrïäéúåøö úåøèåôåmai `ae zn m` Ð

odn zg` z` maiie.dzxv dxhtp Ðøåñàå
úéòéáøáå äéðùá,dpey`x meyn dipya Ð

.ziyily meyn ziriaxaeúúéî øçàì
äðåùàøä,dpey`x ly mixacd eid zn`y Ð

.eid xwy mixacd x`yeúéùéìùá øåñàåÐ

.ziriax iptn ziyingae ,diipy iptnìñåô àåä
äìçú,seqa `l la` ,dlgz lrayk Ð

.`xnba yxtnckåãé ìò ïéìñåô`l ez`iac Ð

`niiw `de ,`nlra xn`nk `l` ixnbl diipw

dvilge d`iae hbe xn`n yic (`,p zenai) ol

.xn`n xg`àøîâìéñô àì óåñáìm` Ð

ryz oa z`ia mcew xn`n lecb da dyr`l Ð

.xn`n lra` ryz oa z`ia dl liqtáø éðúäå
'åë ãéáæelit` dlqt ryz oa z`ia :ipyne Ð

dlgz `ed m` ,ryz oa ly exn`n la` .seqa

.liqt `l seqal ,liqtìñåô àåä éðú÷ àäå
äìçúd`ia` `nl` ,xzl`l d`ia yxtne Ð

.i`w'åë àøñçî éøåñçd`ia la` Ðelit`

cvik seqa?lqt eznai lr `ay mipy ryz oa

`dc ,dlgz xn`n da eyry oig` ici lr

"cvik".i`w seqa`èâ åì ùéici lr dlqetl Ð

oeik"a ediilr `niiwc ,oig`dpa `lyaey Ð

."dpai `lòùú ïá úöéìç åùòhbk ,zegcl Ð

ok ,dvilg dkixve ,oig` ici lr lqety lecba

.leqtl `l` ,xehtl dpi` ryz oa zvilgúéà
äéì.hb Ðøèåæåezvilg la` ,lecbc hbn Ð

.ehibk ipz `l ikd meyne ,lecbc hbk `ied

dizexiva i`n lif`e yxtnw `zydeehbchbn

lecbc.'ek l`ilnb oaxl
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àîìãålqet epi``,ibilt `pepnd axcac `nip ?ok xnel diwgec i`ne :xn`z m`e Ð

axca ibiltc xninl dil xazqn `lc :xnel yie !iqei iaxc `zlin dlek`e

dil `gip `le .dizeek dkld zilc (a,gi) "`ian did" seqa dheqa xn`c meyn ,`pepnd

dnaia oiqtez oiyeciw oi`a ibiltc xnel inp.`pnif `cg da ebilti`c meyn Ð

ïëåxn`n el yi inia` xa `tilgz ax xn`

el yi xn`c o`nc :wgvi epiax xne` Ð

hb la` ,xn`n`edy ,sicr xn`nc ,`l Ð

d`iae ,dvilg mewna ied hb la` ,d`ia mewna

dil `wiqtc opixn` d`ia `dc .dvilgn `ticr

l`enye ,`l dvilg la` seqa oia dlgza oia

el yi hb xn`c.el yic xn`n oky lk Ð

éáø'ek ryz oa zvilg eyr xne` xi`nÐ

el yi xi`n iaxlc :wgvi epiax xne`

opaxl la` .d`ia oky lke dvilgd`ia `wec Ð

`ziixae oizipzne .el oi` dvilg la` ,el yi

jxca oig` ici lr lqet ryz oa :ipzwc lirlc

cg``wiqt xi`n iaxlc .`id opax jgxk lr Ð

ryz oa zvilg :xn`c ,d`ia enk dvilg dil

`de .seqal elit` lqet lecb ly hbe ,lecba hbk

oihib) "hbd lk" yixa xfrl` iaxe l`eny ibiltc

,zlqete dleqt ohw zvilg l`enylc (a,ck

zlqet dpi` xfrl` iaxlexninl `kil Ð

opaxlc l`eny xaqe ,ibilt opaxc `ail`c

dlgza elit`c xaq xfrl` iaxe dlgza zlqet

dlqt `loi` opaxlc l`eny dcen jgxk lrc Ð

zenai) "dvilg zevn" wxtac ,llk dvilg el

dzvilg ohwd on zvlegdc oizipzn` (a,dw

la` xi`n iax ixac ef :l`eny xn` ,dleqt

`ail`e .melk ohw zvilg oi` :mixne` minkg

`icda `dc ,ibiltc xninl `kil inp xi`n iaxc

.lecba hbk ryz oa zvilg eyr :`kd xn`w

,ibilt (my) "dvilg zevn" wxtc oizipzna `l`

iwen xfrl` iaxe xi`n iaxk dl iwen l`enyc

.opaxk dl
`yp
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.øîzéà dzøáçc ììkîäðùîäúî" :Bì eøîà ¦§¨©£¤§¨¦§©¨§¥¨
dúBçà àNðå ,"äúî" ;äéáàî dúBçà àNðå ,"EzLà¦§§§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨§¨¨£¨
,"äúî" ;äéáàî dúBçà àNðå ,"äúî" ;dnàî¥¦¨¥¨§¨¨£¨¥¨¦¨¥¨
øzeî ¯ úBîéi÷ ïlek eàöîðå ,dnàî dúBçà àNðå§¨¨£¨¥¦¨§¦§§¨©¨¨

çáe úéLéìMáe äðBLàøa,ïäéúBøö úBøèBôe úéLéî ¨¦¨©§¦¦©£¦¦§¨¥¤
úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå ,úéòéáøáe äiðMa øeñàå§¨©§¦¨¨§¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤
äðBLàøä úúéî øçàì äiðMä ìò àa íàå .dúøö̈¨¨§¦¨©©§¦¨§©©¦©¨¦¨
øeñàå ,ïäéúBøö úBøèBôe úéòéáøáe äiðMa øzeî ¯¨©§¦¨¨§¦¦§¨¥¤§¨
úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàå ,úéLéîçáe úéLéìMa©§¦¦©£¦¦§¥¦©©©¥¤¤¤
ìò ìñBt àeä ¯ ãçà íBéå íéðL òLz ïa .dúøö̈¨¨¤¥©¨¦§¤¨¥©
ìñBt àeä àlà .Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,ïéçà éãé§¥©¦§¨©¦§¦©¨¤¨¥
òLz ïa ?ãöék .óBñå älçz ïéìñBt ïéçàäå ,älçz§¦¨§¨©¦§¦§¦¨¨¥©¤¥©
éãé ìò ìñt ¯ Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL̈¦§¤¨¤¨©§¦§¨©©§¥
,èb eðúð ,øîàî da eNòå ,ïéçà äéìò eàa .ïéçà©¦¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨¨§¥

.Bãé ìò ïéìñBt ¯ eöìç Bààøîâåàì eälek ehà ¨§§¦©¨©§¨
.éàcå äðBLàø úúéî øçàì :úLL áø øîà ?eäðéð äðBLàø úúéî øçàì"íéðL òLz ïa §©©¦©¦¨¦§¨©©¥¤§©©¦©¦¨©©¤¥©¨¦

'åëåáø øa ãéáæ áø éðúäå ?ìéñt àì óBqa ,ìéñt älçz ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa ."¤¥©¨¦§¤¨§¦¨¨¥©¨¨¥§¨¨¥©§¦©©
Bzîáéa øîàî äNBòä :àéòLBàCk øçàå,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ,åéçà àa ©£¨¨¤©£¨¦¦§§©©¨¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨

.ìéñt àì óBqa ,ìéñt älçz ¯ øîàî ,óBqa eléôà ìéñt äàéa :éøîà !dìñt ¯ äéìò̈¤¨§¨¨¨§¦¦¨¨¥£¦©©£¨§¦¨¨¥©¨¨¥
?ãöék ,óBñå älçz ïäå ,älçz ìñBt àeäL àlà :éðú÷ àäå ?ìéñt óBqa eléôà äàéáe¦¨£¦©¨¥§¨¨¨¥¤¨¤¥§¦¨§¥§¦¨¨¥©
íéðL òLz ïa :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç !'åëå Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¤¥©¨¦

.óBñå älçz ïéìñBt ïäå ,älçz ìñBt àeä ,ãçà íBéåíéøeîà íéøác äna,øîàîa ¯ §¤¨¥§¦¨§¥§¦§¦¨¨©¤§¨¦£¦§©£¨
úìñBt äàéa ìáàeléôàìñt Bzîáé ìò àaä ãçà íBéå íéðL òLz ïa :ãöék .óBqa £¨¦¨¤¤£¦©¥©¤¥©¨¦§¤¨©¨©§¦§¨©

ãçà íBéå íéðL òLz ïa :àéðúäå ?ïéçà éãé ìò ììk øîàî déì úéà éîe .ïéçà éãé ìò©§¥©¦¦¦¥©£¨§¨©§¥©¦§¨©§¨¤¥©¨¦§¤¨
ïéçà éãé ìò ìñBt àeä .íéøác äòaøàa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ãçà øáãa ìñBt àeä¥§¨¨¤¨§¨©¦§¦©¨§©§¨¨§¨¦¥©§¥©¦
älçza ïéa äìñôc äàéa !äöéìça ,èâa ,øîàîa ,äàéáa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,äàéáa§¦¨§¨©¦§¦©¨§¦¨§©£¨§¥©£¦¨¦¨§¨§¨¥©§¦¨
øîzéà .déì à÷éñt àì ¯ ìéñt àì óBqa ,ìéñt äléçzác øîàî ,déì à÷éñt ¯ óBqa ïéa¥©§¦¨¥©£¨§©§¦¨¨¥©¨¨¥¨§¦¨¥¦§©
Bì Lé :éîéáà øa àôéìçz áø øîà ïëå .èb Bì Lé :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,éîð©¦¨©©§¨¨©§¥¥¥§¥¨©©©£¦¨©£¦¦¥

,øîàî Bì Léå èb Bì Lé :éëä éîð àéðz .øîàîøéàî éaø éøácòLz ïa úàéa eNò :àéðúäå ?èb Bì Lé øéàî éaø øáñå . ©£¨©§¨©¦¨¦¥¥§¥©£¨¦§¥©¦¥¦§¨©©¦¥¦¥¥§¨©§¨¨¦©¤¥©
áøc déøa àðeä áø øîà ?Bhéâk éðúéì ¯ àúéà íàå .ìBãâa èâk òLz ïa úöéìç eNò :øîBà øéàî éaø .ìBãâa øîàîkòLBäé: §©£¨§¨©¦¥¦¥¨£¦©¤¥©§¥§¨§¦¦¨¦§¥§¦¨©©¨§¥§©§ª©

¯ ïè÷ øçà ìBãb ìáà ,ïè÷ øçà ïè÷å ìBãb øçà ìBãâa éléî éðä ¯ èb øçà èb ïéà :øîàc ìàéìîb ïaø .øèeæå déì úéà¦¥§¨©¨©§¦¥§¨©¥¥©©¥¨¥¦¥§¨©©¨§¨¨©©¨¨£¨¨©©¨¨
.épäî àì ¯ ìBãb øçà ïè÷ ìáà ,ïè÷ øçà ïè÷a Bà ,ìBãb øçà ìBãâa éléî éðä ¯ èb øçà èb Lé éøîàc ïðaøì .épäî§©¥§©¨©§¨§¦¥¥©©¥¨¥¦¥§¨©©¨§¨¨©©¨¨£¨¨¨©©¨¨§©¥

äðùî

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

יבמות. האשה רבה - פרק עשירי דף צו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רכ
miwxt dyelyaa cenr ev sc ± iriax wxtzenai

äðùîåãé ìò ìñåôoeik"a dilr `zia mw ipyn hb `irac oeike ,da oiqtez mdipyc ,xn`n xg` xn`nk dil `iedc Ð."dpai `l aey dpa `lyìñåô àì øîåà ïåòîù éáøåÐ

z`iaac oebke .`xnba `nrh ipzckcifna i`c ,dbby ipydcp) ol `niiw `d Ðd`ia ez`ia :(`,dnzbxdpe.eilräìñôziac .diipyl oky lke envr lr dpey`xl Ð

."dpai `l"a `zia dilek mw hb aidic oeike ,hb dkixvdl diipy z`ia `ipdn ,xenb oipw dpey`xa ez`ia oi`c oeike .miza ipy dpea oi`e ,dpea `ed cg`ìñåô àì øîåà ïåòîù éáøå
,`xiiyne `ipw `l ryz oa z`ia oerny iaxlc Ð`ipw i` .`ipw `l wtq `ipw wtq `l``le ,ixnbl ipw Ð.dzxva ez`ia oke ,eig` z`ia `ipdnw`ipw e`l i`eink dil ded Ð

,dpey`xd miiwl xzene ef `le ef `l lra `ly

`ipw ez`ia `nlc ,miiwn `l diipy la`

ipy xeqi`a dilr diipy `niiwe ,dpey`xa

.mizaàøîâäàéá äðéà éðù úàéáÐ

,d`ia xg` d`ia oi` :(`,p zenai) ol `niiwc

oeike ,`nlrc yipi` z`iak ipy z`ia dil dede

zbbeyc`id`ixy Ð.éàæò ïáë àìã ïéúéðúî
ipzwe ,xn`nk ef d`ia aiygc oizipzn Ð

izye cg` maia oia ,xn`n xg` xn`n ipdnc

oebk ,zg` dnaie oinai ipy oia ,`tiq ik ,zenai

`yix.i`fr oak `lc Ðøîàî øçà øîàî ùé
úçà äîáéå ïéîáé éðùá`xwirn ediiexzc Ð

e`l `nwc xn`ne .edpip iccd ik dwif oiprl

opaxe ,`pngx azkc `ed d`iac ,`ed xenb oipw

,ipdilc xen`c `edyxtnck ,dxifb meyn

`l jklid .(a,p zenai) "l`ilnb oax" wxta

`xza rxb,`nwnxn`n epiwz cge cg lklc

.daíáéå úåîáé éúùá øîàî øçà øîàî ïéàå
ãçàegk lky Ðepipwexn`n oiprl el didy

,dpey`xa ozpdgcedl qxbc zi`e .diipyd z`

.izrny oke ,d`xp oey`x oeyle ,`kti`

äðùîìò àáù ãçà íåéå íéðù òùú ïá
úîáééúî àìå úöìåç úîå åúîáédilr yiy Ð

icin dzvi `l df xn`nay ,oinai ipy zwif

dlitp zwif dilr dlge ,dpey`x dlitp zwif

zenai) "oig` drax`" wxta opze ,diipy:(a,`l

ipy zwif dilry `le ,cg` mai zwif dilry in

.oinaiäùà àùð.oig` ele ,eznai dpi`y Ð

äøåèô åæ éøäd`ia ez`iac ab lr s`e ÐÐ

cr melk ohw oipw oi`e ,oiyeciw opi` eiyeciw

dwewfe li`ed ,dnaia la` .zexry izy `iaiy

dil.xn`nk opax deiey Ðúà òãé àì íà
àìå úöìåç äðåùàø ìéãâäùî äðåùàøä

úîáééúî`le li`ed ,dlr minai ipy zwifc Ð

dlitp icin d`vi `le ,licbdyn drci

.dpey`xäöøéù åæ éàì íáééî øîåà ïåòîù éáø
iax bilt inp `dae .oinai ipy zwif dil zilc Ð

.(my) "oig` drax`"a oernyäééðùì õìåçåÐ

meaia `cg ixehti`l edpip zexv e`l `dc

.dzxagediiexz ineaie`iede li`ed ,`l Ð

opaxc xn`na zvwna dzxv:xninl ez` Ð

.zenaizn cg` zian ze`ad zenai izyãçà
íéøùò ïá ãçàå òùú ïálkl miey mdipy Ð

zexry iziin `lc dnk lkc ,dlrn ly oicÐ

.`ed ohwàøîâäøö àëéàã àëéä àîéú àì
dyly :opzc ,(my) "oig` drax`"c jd oebk Ð

dyre odn cg` zne ,zeixkp yly oi`eyp oig`

zne xn`n ipyd da`le zevleg el` ixd Ð

oinai ipy zwif i` :`xnba opixn`e .zenaiizn

`ziixe`c.'ek zenaiizn cg` zian ze`ad zenai izy exn`i `ny dxifb ,opaxcn :opipyne !iraiz `l inp dvilg Ðè ïá úàéá åùòéåìåãâá øîàîë 'dxenb ezy` zegcl Ð

e` zvleg e` diipy :oizipzn ipzw i`n`e .oinai ipy zwif zlra zxv `idy iptn ,zigcp dxenb ezy` elit`e .zevleg el` ixd :ipzwc ,(my) "oig` drax`"c `idd ik ,meaiin

znaiizn?ïðçåé éáø øîà ïëå.eyre eyr Ðåùòéådiipy dnaiin i`n`e Ð?àøèñåìâ åùàøá ùéù øâðáie`xe ,ar ey`xy Ðzwigylminey.yinyz x`yleoiprl ea ewlgpe

.elhlhl xzene eilr ilk zxez yiy itl ,xizn iqei iaxe ,ea lerpl xqe` xfrl` iax :zlc zlirpéîð àúåøáçag miyer mz` icinlz z` Ðixi?iaxn di`x il mi`ian mz`y !

.mixag eidy iqei iaxe xfrl`òùåäé äùò ïëådyry dn lky `xwnd eilr cird Ð,ryedi xn`y xace xac lka xyt` i` ixdy .mzq xn`y dn elit`e ,dyr dyn itn Ð

itnc `xw cidq` ikd elit`e ,"dyn xn` jk" :xn`.ded dyn
åøîàéù

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

àùðdxeht ef ixd zne dy`ab lr s`e Ð

ohwl oi`eyp opax epiwz `lclkn Ð

`lc ,`xeqi` `kilc wgvi epiax xne` mewn

dy` `iydl `ki` inp devne .zepf z`ia `aiyg

(a,er oixcdpq) "oitxypd"a xn`ck ,ohw epal

.'ebe "jld` mely ik zrcie" :xne` aezkd eilrc

åòø÷jzrc `wlq.dpeeka rnyn "erxw" Ð

äøåâàminler jld`adaiyia eznypyk Ð

xawa zerp eizezty dlrn ly

ipya xc zg` dryay `vnp ,zexacn eli`k

.minler

ïøãääáø äùàä êìò
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11

äðùî,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
Ck øçàåíéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìò àa §©©¨¨¨¤¨¨¦¤¤¥©¨¦

àì :øîBà ïBòîL éaø .Bãé ìò ìñBt ¯ ãçà íBéå§¤¨¥©¨©¦¦§¥Ÿ
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa .ìñBt¥¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§

Ck øçàåéaø ,Bîöò éãé ìò ìñBt ¯ dúøö ìò àa §©©¨¨©¨¨¨¥©§¥©§©¦
.ìñBt àì :øîBà ïBòîLàøîâéaø íäì øîà ,àéðz ¦§¥Ÿ¥©§¨¨©¨¤©¦

äàéa ¯ äàéa äðBLàø äàéa íà :íéîëçì ïBòîL¦§©£¨¦¦¦¨¦¨¦¨¦¨
¯ äàéa dðéà äðBLàø äàéa íàå ,äàéa dðéà äéiðL§¦¨¥¨¦¨§¦¦¨¦¨¥¨¦¨
,éàfò ïák àìc ïéúéðúî .äàéa dðéà éîð äéiðL äàéa¦¨§¦¨©¦¥¨¦¨©§¦¦§¨§¤©©
éðLa øîàî øçà øîàî Lé :øîBà éàfò ïa ,àéðúc§©§¨¤©©¥¥©£¨©©©£¨¦§¥
ézLa øîàî øçà øîàî ïéàå ,úçà äîáéå ïéîáé§¨¦¦¨¨©©§¥©£¨©©©£¨¦§¥

.ãçà íáéå úBîáéäðùîàìå úöìBç ¯ úîe ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa §¨§¨¨¤¨¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¥¤¤§Ÿ
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa .äøeèt Bæ éøä ¯ úîe ,äMà àNð .úîaééúî¦§©¤¤¨¨¦¨¥£¥§¨¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
úöìBç äðBLàøä ¯ ìécâäMî äðBLàøä úà òãé àì íà ,úîe ,úøçà äMà àNð ìécâäMîe¦¤¦§¦¨¨¦¨©¤¤¥¦Ÿ¨©¤¨¦¨¦¤¦§¦¨¦¨¤¤
,äöøiL Bæ éàì íaééî :øîBà ïBòîL éaø .úîaééúî Bà úöìBç Bà ,äéiðMäå ,úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤§©§¦¨¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥¤¦§¤
àéáä àlL íéøNò ïa àeäL ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçà .äéiðMì õìBçå§¥©§¦¨¤¨¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤¤§¦¤Ÿ¥¦

.úBøòN ézLàøîâéî ïéîáé éðL úwéæ ïðaø øeîàc àä :àáø øîààì éîeaé äöìç õìç §¥§¨¨©¨¨¨©£©¨©¦©§¥§¨¦¦£©¨§¨©¥¨
¯ äøö àkéì àëä àäc ,äøö íeMî øæâîì àkéàc ,äøö àkéàc àëéä àîéz àì ,äîaiî¦©§¨¨¥¨¥¨§¦¨¨¨§¦¨§¦§©¦¨¨§¨¨¨¥¨¨¨

'åë úîe äMà àNð" .äîaiî àì éîeaé äöìç õìçéîïè÷å äèBL :ïðaø eðúc àäì àðéðz ." ¦£©¨§¨©¥¦©§¨¨¨¦¨¥¨¥¨§¨§¨©¨©¤§¨¨
'åëå ìécâäMî 'åëå òLz ïa" .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð ¯ eúîå eàNpL." ¤¨§¨¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦¤¥©¦¤¦§¦

òLz ïa úàéa eNò àì :áø øîà !íeaiî äøö äçcúå ,ìBãâa øîàîk òLz ïa úàéa eNòéå§©£¦©¤¥©§©£¨§¨§¦¨¤¨¨¦¦¨©©Ÿ¨¦©¤¥©
,àéä éàpz ?eNòéå .eNòå eNò :ïðçBé éaø øîà ïëå .eNòå eNò :øîà ìàeîLe ,ìBãâa øîàîk§©£¨§¨§¥¨©¨§¨§¥£©©¦¨¨¨§¨§©£©¨¥¦

ìBãâa ïðéòîLàå ,äøö íeMî øæb ïéçà äòaøàc àpz Cäïécä àeäåìBãb øîàc éàäå ,ïè÷a ©©¨§©§¨¨©¦¨©¦¨¨§©§©¦©§¨§©¦§¨¨§©§¨©¨
ïè÷a ïðéòîLàå ,äøö íeMî øæb àìå ,eNò déì àøéáñ àëäc àpz éàäå ,éà÷ ìBãâác íeMî¦¦§¨¨¥§©©¨§¨¨§¦¨¥¨§Ÿ¨©¦¨¨§©§©¦©§¨¨

ì øîà øæòìà éaø ìæà .éà÷ ïè÷ác ¯ ïè÷a øîà÷c éàäå .ìBãâa ïécä àeäåéa àzòîL §©¦§¨§©§¨¨©§¨¨¦§¨¨¨¥£©©¦¤§¨¨£©¦§©§¨¥
c déîMî døîà àìå ,àLøãîïðçBé éaøéaøå éîà éaø déaâì ìeò .ãt÷éà ,ïðçBé éaø òîL . ¦§¨¨§¨£¨¨¦§¥§©¦¨¨§©©¦¨¨¦§©§©¥©¦©¦§©¦

,àøèñeìb BLàøa LiL øâða àéøaè ìL úñðkä úéáa äNònä äéä Ck àì :déì eøîà ,éñà©¦¨§¥Ÿ¨¨¨©©£¤§¥©§¤¤¤¦¤§¨§¤¤¤¥§Ÿ§§§¨
eòø÷ .ïúîça äøBz øôñ eòøwL ãò éñBé éaøå øæòìà éaø Ba e÷ìçpLCúòc à÷ìñàlà !? ¤¤§§©¦¤§¨¨§©¦¥©¤¨§¥¤¨©£¨¨¨§¨§¨©£¨¤¨

àì íà éðà déîz :øîà ,àîñé÷ ïa éñBé éaø íL äéäå .ïúîça äøBz øôñ òø÷pL :àîéà¥¨¤¦§©¥¤¨©£¨¨§¨¨¨©¦¥¤¦§¨¨©¨¥©£¦¦Ÿ
ìeò !?éîð àúeøáç :øîà ,éôè ãt÷éà øãä .äåä ïëå ,äøæ äãBáò Bæ úñðkä úéa äéäé¦§¤¥©§¤¤£¨¨¨§¥£¨£©¦§©§¥£©©§¨©¦

úà äùî äeö ïk Bcáò äùî úà 'ä äeö øLàk" :Bì øîà .éãéà øa á÷òé éaø déaâìòLBäé §©¥©¦©£Ÿ©¦¦¨©©£¤¦¨¤Ÿ¤©§¥¦¨Ÿ¤¤§ª©
äNò ïëåòLBäéàL øác ìk ìò éëå ."äùî úà 'ä äeö øLà ìkî øác øéñä àìøîòLBäé §¥¨¨§ª©Ÿ¥¦¨¨¦Ÿ£¤¦¨¤Ÿ¤§¦©¨¨¨¤¨©§ª©

,àlà ?äùî éì øîà Ck :íäì øîBà äéäòLBäéBúøBzL ïéòãBé ìkäå íúñ LøBãå áLBé ¨¨¥¨¤¨¨©¦Ÿ¤¤¨§ª©¥§¥§¨§©Ÿ§¦¤¨
óà ,àéä äùî ìLøæòìà éaøøîà .àéä ElL ék ïéòãBé ìkäå ,íúñ LøBãå áLBé Eãéîìz ¤Ÿ¤¦©©¦¤§¨¨©§¦§¥§¥§¨§©Ÿ§¦¦¤§¦¨©

élek ãéô÷ àîòè éàî ,ïðçBé éaøå !?eðéøáç éãéà ïák ñéiôì ïéòãBé ízà éà äî éðtî :íäì̈¤¦§¥¨¦©¤§¦§©¥§¤¦¦£¥¥§©¦¨¨©©£¨¨¥¥
íãàì Bì øLôà éëå ."íéîìBò Eìäàá äøeâà" :áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ?éàä©§¨©©§¨¨©©©¦§¦¨¨§¨¨§¨¦§¦¤§¨§¨¨
ïBöø éäé ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà àlà ?íéîìBò éðLa øeâì̈¦§¥¨¦¤¨¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¦¨
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יבמות. האשה רבה - פרק עשירי דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(iying meil)

äðùî
zncewd dpyna(`"r)dze` zlqet dnaia ohw z`iay x`azd

dpc epizpyn .xn`n lecbd da dyry xg`l s` mig`d lr
e`ay miphw ipy ,xnelk ,ohw z`ia xg`l ziyrpd ohw z`iaa
efa zenai izy lr `ay cg` ohw e` ,df xg` dfa zg` dnai lr

.ef xg`äéìò àa Ck øçàå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨¨¤¨
L åéçàmbBãé ìò ìñBt ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäz`ia zlqet - ¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¥©¨

`id ohw z`iay oeikny .oey`xd eig` lr dnaid z` ipyd
,lecb ly xn`n xg`l lecb ly xn`nk df ixd ,lecb ly xn`nk

lirl opax zrcly(.p)mrhde .oey`xd lr dnaid z` ipyd lqt
xi`yn `ede ,xenb oipw epi` oey`xd xn`ndy oeik ,milqet mdy
xn`n ipyd dyry oeike ,ipyd ly d`ial e` xn`nl s` mewn
ixnbl meail zlqtp df hb ici lre ,dyxbl ipyd aiig ,d`ia e`

minkg eyxcy enk ,mig`d lk lr(:i lirl)weqtdn(h dk mixac)

aey ,ulg `l` ,eig` zia z` dpa `ly oeiky ,'dpai `l xy`'
.mig`d lk lr opaxcn dxeq`y ,hb zpizpa oicd `ede ,dpai `l

,øîBà ïBòîL éaøipyd ohwdìñBt àìeig` lr dnaid z` ez`iaa ©¦¦§¥Ÿ¥
ohwd z`ia m`d wtzqn `edy meyn ,enrhe .oey`x dilr `ay
oey`xl zxzen `id ok lre ,llk dpew dpi`y e` ,xenb oipw dpew
ixnbl ez`iaa oey`xd d`pw ixd ,dpew ohw z`ia m` ,jytp dnn
dpew ez`ia oi` m`e ,eilr dxqe`l leki ipyd oi`e ,ezy`k zeidl
lr dzxqe` dpi`e ,melk dpi` ipyd z`ia s` `linn ,llk dze`
`id oey`xd z`iay okziy oeik ,da xeq` ipyd mpn` .oey`xd

.mig`d x`y lr dxeq`e ,xenb oipw
:oerny iaxe minkg ea ewlgpy sqep ote` d`ian dpyndòLz ïa¤¥©

L ãçà íBéå íéðL,meail eig` zeyp izy eiptl eltpdligzeàa ¨¦§¤¨¤¨¦¨
Bzîáé ìò,zg`dàa Ck øçàåmb,dúøö ìòdf ixdìñBtz` ©§¦§§©©¨¨©¨¨¨¥

odizy,Bîöò éãé ìòoipw dyer dpi` dpey`xd d`iady oeik ©§¥©§
eilre ,hren oipw da mb dyr dipyd lr `ayk `linne ,xenb
`le zg` dnai `l` maiil i`yx maid oi` ixdy ,hba dxhetl
ulegdy enk ,dpey`xd mb eilr zxq`p hba dxhety oeike ,xzei
ok micnely lirl x`eank ,olek eilr zexq`p zenaid zg`l

.weqtn
ïBòîL éaøe wleg,øîBàohwdìñBt àìoeik ,dpey`xd z` ©¦¦§¥Ÿ¥

dpi`y e` ixnbl dpew `idy e` ,ohw z`iaa wtq yi eixacly
dpic ,xenb oipw `id dpey`xa ez`ia m` ,`linne ,llk dpew
ez`ia oi` m`e ,dzlqet dipyd z`ia oi`e dxenb ezy`k
dpi`e ,melk dpi` dipya ez`ia mb ixd ,llk dpew dpey`xa
,wtqn xeq` `ed dipyay s` okle ,dpey`xd z` eilr zlqet

.i`cea xzen `ed dpey`xa ,dpey`xd iyecw eqtz `ny

àøîâ
jk xg`e ,eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oa :dpyna epipy
iax ,eci lr lqet cg` meie mipy ryz oa `edy eig` dilr `a
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .lqet `l xne` oerny

:oerny iax ly enrhL éaø íäì øîà ,àéðzíéîëçì ïBòî ©§¨¨©¨¤©¦¦§©£¨¦
,zlqet dipyd dnaia ohw z`ia e` ipy ohw z`iay mixaeqd

,`ed jytp dnn `ldeäðBLàø äàéa íàzaygp ohwd ly,äàéa ¦¦¨¦¨¦¨
ok m` ,ixnbl dnaid z` ohwd dpwe,äàéa dðéà äéiðL äàéaixdy ¦¨§¦¨¥¨¦¨

e` mig`d x`yn dwifd drwte ,xac lkl ezy` xak dpey`xd
.zenaid x`ynäðBLàø äàéa íàåohwd lydðéàdaeyg,äàéa §¦¦¨¦¨¥¨¦¨

ok m` ,ohwd d`pw `leäéiðL äàéadnaid ly e` ipyd ohwd ly ¦¨§¦¨
,dipydéîð[ok mb-]dðéàdaeyg,äàéadnaid z` zxqe` dpi`e ©¥¥¨¦¨

.ohwd lr dpey`xd dnaid z` e` oey`xd ohwd lr
lr e`a miphw minai ipy m` oia welig oi`y dpyna x`azd
mipte`d ipyay .zenai izy lr `ay ohw mai oial ,zg` dnai
xg` xn`n lecba yiy enke ,d`ia xg` d`ia ohwa yi opaxl
.elld mipte`d ipy oia zwlgny drc d`ian `xnbd .xn`n

:`xnbd zxne`,ïéúéðúîizy lr `ay ohw mai oia dwlig `ly ©§¦¦

,zg` dnai lr e`ay miphw minai ipy oial ,zenaiéàfò ïák àìc§Ÿ§¤©©
.mixkfpd mipte`d ipy oia wlgn i`fr oay ep`vn oky ,`id

àéðúc,`ziixaaïéîáé éðLa ,øîàî øçà øîàî Lé ,øîBà éàfò ïa §©§¨¤©©¥¥©£¨©©©£¨¦§¥§¨¦
úçà äîáéådf xg` dfa zg` dnaia xn`n eyry mig` ipya - ¦¨¨©©

ote`k ,df xg` dfa zg` dnai lr e`ay miphw ipya oicd `ede]
xn`n minkg epwiz cg`e cg` lkly oeik ,[epizpyna oey`xd
s` okl ,exn`n ici lr ipyd ly egek riwtdl leki cg` oi`e

.xn`n zeyrl ipyd mb leki ,xn`n cg`d dyry xg`lïéàå§¥
àî øçà øîàîãçà íáéå úBîáé ézLa øîcg` mai dyr xy`k - ©£¨©©©£¨¦§¥§¨§¨¨¤¨

el zxzene qtez ipyd xn`nd oi` ,ef xg` ef zenai izya xn`n
egek lk rwt dpey`xa xn`n dyry xg`ly meyn .dpey`xd
dnai wx zepwl gk el epzpy ,minkg zpwzn el didy epiipwe
ohwa oicd `ede] .dipyd dnaia oipw zeyrl gk el oi` aeye ,zg`
,epizpyna ipyd ote`k ,ef xg` efa zenai izy lr `ay cg`
gk el oi`e epiipwe egek rwt dpey`xd dnaid lr `ay oeiky

.[el zxzen dpey`xde ,dipyd z` zepwl

äðùî
lirl dpyna epipy(:`l),miyp yly mi`eyp eidy mig` dyly ,

g`l dy`d dltpe ,zne xn`n ipyd da dyre ,mdn cg` zne
dze` maiil leki iyilyd oi` minkg zrcl ,meaiil iyilyd
,mixg`d minaid ipyn dwif dilr yiy oeik ,dl uelgl wx `l`
oipw df oi`y itl ,ipyd ly exn`na drwtp `l oey`xd zwify
minkg eyxce ,da dyry xn`nd zngn dwif yi ipyl s`e ,xenb

weqtdn(d dk mixac)in wxy ,'dilr `ai Dnai 'ebe mdn cg` znE'¥©©¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨
ipy zwif dilry in `le ,znaiizn cg` mai zwif dilr yiy
,ipyd zy` lr mby ,my dpyna minkg mixaeq cere .minai
dpi`y minkg exfb ,meaiil i`cea dwewfe dxenb ezy` `idy
wleg my oerny iaxe .zvleg `l` ,iyilyd g`l znaiizn
meyn ,dipyl ulege dvxiy ef i`l maiin iyilyd g`dy xaeqe
m` ,jytp dnne ,oinai ipy zwif oey`xd zy` lr oi` ezrcly
ly dxenb dy`k zaygp `ide ,ixnbl dpew `ed ixd ,dpew xn`n
epi` ixd ,dpew epi` xn`n m`e .oey`xdn dwif dilr oi`e ,ipyd
maiil el xeq` mpn` .oey`xd zwif wx dilr dx`ype ,llk dpew
odizy ixde xenb oipw dpew xn`ny okziy oeik ,odizy z`
cg` zian ze`ad zenai izy maiil xeq`e ,ipyd zeypk zeaygp

` yi`n-]i`ce f`e ,dipyl ulege odn zg` maiin okle ,[cg
cvd itl] jka dxhtp dipyd mby okzie ,oick dyrp meaidy

.dxhtpe dipyl ulg ixd ,`l m`e ,[ixnbl dpew xn`ny
xn`nk eznaia ohw z`ia eyry zncewd dpyna x`eand itle
zwif ly df oic oiprl ,ohw dilr `ay dnaia epizpyn dpc ,lecba
mig` dyly eidy ,lirl x`eand ote`a ,epiide .minai ipy
`ae ,meaiil dwewfd dy` gipde cg`d zne ,miyp ylyl oi`eyp
,`ed mb zne ,xn`nk zaygp ez`iay ,ohw `edyk ipyd dilr
,xnelk ,oinai ipy zwif zngn iyilyd lr dnaid dxq`p m`d
dpc ok enke .ohwd z`ia zngn dzwife oey`xd dlran dzwif
dy` ohwl dzid m` epiide ,ef dnai ly dzxv oica epizpyn
`a `l j` ,dy` `ype lcby oebk] dxezd on ezy` `idy zxg`
lya iyilyd g`d lr dxeq` `id m`d ,[licbdy f`n dnaid lr

.meaiin dxehtd ,oinai ipy zwif zlra ly dzxv dzeid
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïada dyry lecbk epicy ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§

,xn`n,úîe`ed dpic .meaiil iyilyd g`d iptl dy`d dltpe ¥
yúîaééúî àìå úöìBçxeq` j` iyilyd g`dn dvilg dkixv - ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

oipw dpew epi`y xn`nk daeyg ohwd z`iay oeik ,dnaiil el
opaxcne ,oey`xd lrad zwif mb `eti` dilr dx`ype ,xenb
dzpw ez`ia ixdy ,zny drya ohwl dwif ok mb dilr dtqep

.znaiizn dpi` minai ipy ly dwif dilr yiy dy`e ,zvwna
oiprl `nlra ohw zy` ly dpic z` dligz zx`an dpynd

:meaiàNðcg` meie mipy ryz oa ohwäMà,mzqúîe,mipa `la ¨¨¦¨¥
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רכי
miwxt dyelyaa cenr ev sc ± iriax wxtzenai

äðùîåãé ìò ìñåôoeik"a dilr `zia mw ipyn hb `irac oeike ,da oiqtez mdipyc ,xn`n xg` xn`nk dil `iedc Ð."dpai `l aey dpa `lyìñåô àì øîåà ïåòîù éáøåÐ

z`iaac oebke .`xnba `nrh ipzckcifna i`c ,dbby ipydcp) ol `niiw `d Ðd`ia ez`ia :(`,dnzbxdpe.eilräìñôziac .diipyl oky lke envr lr dpey`xl Ð

."dpai `l"a `zia dilek mw hb aidic oeike ,hb dkixvdl diipy z`ia `ipdn ,xenb oipw dpey`xa ez`ia oi`c oeike .miza ipy dpea oi`e ,dpea `ed cg`ìñåô àì øîåà ïåòîù éáøå
,`xiiyne `ipw `l ryz oa z`ia oerny iaxlc Ð`ipw i` .`ipw `l wtq `ipw wtq `l``le ,ixnbl ipw Ð.dzxva ez`ia oke ,eig` z`ia `ipdnw`ipw e`l i`eink dil ded Ð

,dpey`xd miiwl xzene ef `le ef `l lra `ly

`ipw ez`ia `nlc ,miiwn `l diipy la`

ipy xeqi`a dilr diipy `niiwe ,dpey`xa

.mizaàøîâäàéá äðéà éðù úàéáÐ

,d`ia xg` d`ia oi` :(`,p zenai) ol `niiwc

oeike ,`nlrc yipi` z`iak ipy z`ia dil dede

zbbeyc`id`ixy Ð.éàæò ïáë àìã ïéúéðúî
ipzwe ,xn`nk ef d`ia aiygc oizipzn Ð

izye cg` maia oia ,xn`n xg` xn`n ipdnc

oebk ,zg` dnaie oinai ipy oia ,`tiq ik ,zenai

`yix.i`fr oak `lc Ðøîàî øçà øîàî ùé
úçà äîáéå ïéîáé éðùá`xwirn ediiexzc Ð

e`l `nwc xn`ne .edpip iccd ik dwif oiprl

opaxe ,`pngx azkc `ed d`iac ,`ed xenb oipw

,ipdilc xen`c `edyxtnck ,dxifb meyn

`l jklid .(a,p zenai) "l`ilnb oax" wxta

`xza rxb,`nwnxn`n epiwz cge cg lklc

.daíáéå úåîáé éúùá øîàî øçà øîàî ïéàå
ãçàegk lky Ðepipwexn`n oiprl el didy

,dpey`xa ozpdgcedl qxbc zi`e .diipyd z`

.izrny oke ,d`xp oey`x oeyle ,`kti`

äðùîìò àáù ãçà íåéå íéðù òùú ïá
úîáééúî àìå úöìåç úîå åúîáédilr yiy Ð

icin dzvi `l df xn`nay ,oinai ipy zwif

dlitp zwif dilr dlge ,dpey`x dlitp zwif

zenai) "oig` drax`" wxta opze ,diipy:(a,`l

ipy zwif dilry `le ,cg` mai zwif dilry in

.oinaiäùà àùð.oig` ele ,eznai dpi`y Ð

äøåèô åæ éøäd`ia ez`iac ab lr s`e ÐÐ

cr melk ohw oipw oi`e ,oiyeciw opi` eiyeciw

dwewfe li`ed ,dnaia la` .zexry izy `iaiy

dil.xn`nk opax deiey Ðúà òãé àì íà
àìå úöìåç äðåùàø ìéãâäùî äðåùàøä

úîáééúî`le li`ed ,dlr minai ipy zwifc Ð

dlitp icin d`vi `le ,licbdyn drci

.dpey`xäöøéù åæ éàì íáééî øîåà ïåòîù éáø
iax bilt inp `dae .oinai ipy zwif dil zilc Ð

.(my) "oig` drax`"a oernyäééðùì õìåçåÐ

meaia `cg ixehti`l edpip zexv e`l `dc

.dzxagediiexz ineaie`iede li`ed ,`l Ð

opaxc xn`na zvwna dzxv:xninl ez` Ð

.zenaizn cg` zian ze`ad zenai izyãçà
íéøùò ïá ãçàå òùú ïálkl miey mdipy Ð

zexry iziin `lc dnk lkc ,dlrn ly oicÐ

.`ed ohwàøîâäøö àëéàã àëéä àîéú àì
dyly :opzc ,(my) "oig` drax`"c jd oebk Ð

dyre odn cg` zne ,zeixkp yly oi`eyp oig`

zne xn`n ipyd da`le zevleg el` ixd Ð

oinai ipy zwif i` :`xnba opixn`e .zenaiizn

`ziixe`c.'ek zenaiizn cg` zian ze`ad zenai izy exn`i `ny dxifb ,opaxcn :opipyne !iraiz `l inp dvilg Ðè ïá úàéá åùòéåìåãâá øîàîë 'dxenb ezy` zegcl Ð

e` zvleg e` diipy :oizipzn ipzw i`n`e .oinai ipy zwif zlra zxv `idy iptn ,zigcp dxenb ezy` elit`e .zevleg el` ixd :ipzwc ,(my) "oig` drax`"c `idd ik ,meaiin

znaiizn?ïðçåé éáø øîà ïëå.eyre eyr Ðåùòéådiipy dnaiin i`n`e Ð?àøèñåìâ åùàøá ùéù øâðáie`xe ,ar ey`xy Ðzwigylminey.yinyz x`yleoiprl ea ewlgpe

.elhlhl xzene eilr ilk zxez yiy itl ,xizn iqei iaxe ,ea lerpl xqe` xfrl` iax :zlc zlirpéîð àúåøáçag miyer mz` icinlz z` Ðixi?iaxn di`x il mi`ian mz`y !

.mixag eidy iqei iaxe xfrl`òùåäé äùò ïëådyry dn lky `xwnd eilr cird Ð,ryedi xn`y xace xac lka xyt` i` ixdy .mzq xn`y dn elit`e ,dyr dyn itn Ð

itnc `xw cidq` ikd elit`e ,"dyn xn` jk" :xn`.ded dyn
åøîàéù
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àùðdxeht ef ixd zne dy`ab lr s`e Ð

ohwl oi`eyp opax epiwz `lclkn Ð

`lc ,`xeqi` `kilc wgvi epiax xne` mewn

dy` `iydl `ki` inp devne .zepf z`ia `aiyg

(a,er oixcdpq) "oitxypd"a xn`ck ,ohw epal

.'ebe "jld` mely ik zrcie" :xne` aezkd eilrc

åòø÷jzrc `wlq.dpeeka rnyn "erxw" Ð

äøåâàminler jld`adaiyia eznypyk Ð

xawa zerp eizezty dlrn ly

ipya xc zg` dryay `vnp ,zexacn eli`k

.minler

ïøãääáø äùàä êìò

1

2

3
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10

11

äðùî,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
Ck øçàåíéðL òLz ïa àeäL åéçà äéìò àa §©©¨¨¨¤¨¨¦¤¤¥©¨¦

àì :øîBà ïBòîL éaø .Bãé ìò ìñBt ¯ ãçà íBéå§¤¨¥©¨©¦¦§¥Ÿ
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa .ìñBt¥¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§

Ck øçàåéaø ,Bîöò éãé ìò ìñBt ¯ dúøö ìò àa §©©¨¨©¨¨¨¥©§¥©§©¦
.ìñBt àì :øîBà ïBòîLàøîâéaø íäì øîà ,àéðz ¦§¥Ÿ¥©§¨¨©¨¤©¦

äàéa ¯ äàéa äðBLàø äàéa íà :íéîëçì ïBòîL¦§©£¨¦¦¦¨¦¨¦¨¦¨
¯ äàéa dðéà äðBLàø äàéa íàå ,äàéa dðéà äéiðL§¦¨¥¨¦¨§¦¦¨¦¨¥¨¦¨
,éàfò ïák àìc ïéúéðúî .äàéa dðéà éîð äéiðL äàéa¦¨§¦¨©¦¥¨¦¨©§¦¦§¨§¤©©
éðLa øîàî øçà øîàî Lé :øîBà éàfò ïa ,àéðúc§©§¨¤©©¥¥©£¨©©©£¨¦§¥
ézLa øîàî øçà øîàî ïéàå ,úçà äîáéå ïéîáé§¨¦¦¨¨©©§¥©£¨©©©£¨¦§¥

.ãçà íáéå úBîáéäðùîàìå úöìBç ¯ úîe ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa §¨§¨¨¤¨¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§¥¤¤§Ÿ
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa .äøeèt Bæ éøä ¯ úîe ,äMà àNð .úîaééúî¦§©¤¤¨¨¦¨¥£¥§¨¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
úöìBç äðBLàøä ¯ ìécâäMî äðBLàøä úà òãé àì íà ,úîe ,úøçà äMà àNð ìécâäMîe¦¤¦§¦¨¨¦¨©¤¤¥¦Ÿ¨©¤¨¦¨¦¤¦§¦¨¦¨¤¤
,äöøiL Bæ éàì íaééî :øîBà ïBòîL éaø .úîaééúî Bà úöìBç Bà ,äéiðMäå ,úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤§©§¦¨¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥¤¦§¤
àéáä àlL íéøNò ïa àeäL ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL ãçà .äéiðMì õìBçå§¥©§¦¨¤¨¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤¤§¦¤Ÿ¥¦

.úBøòN ézLàøîâéî ïéîáé éðL úwéæ ïðaø øeîàc àä :àáø øîààì éîeaé äöìç õìç §¥§¨¨©¨¨¨©£©¨©¦©§¥§¨¦¦£©¨§¨©¥¨
¯ äøö àkéì àëä àäc ,äøö íeMî øæâîì àkéàc ,äøö àkéàc àëéä àîéz àì ,äîaiî¦©§¨¨¥¨¥¨§¦¨¨¨§¦¨§¦§©¦¨¨§¨¨¨¥¨¨¨

'åë úîe äMà àNð" .äîaiî àì éîeaé äöìç õìçéîïè÷å äèBL :ïðaø eðúc àäì àðéðz ." ¦£©¨§¨©¥¦©§¨¨¨¦¨¥¨¥¨§¨§¨©¨©¤§¨¨
'åëå ìécâäMî 'åëå òLz ïa" .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð ¯ eúîå eàNpL." ¤¨§¨¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦¤¥©¦¤¦§¦

òLz ïa úàéa eNò àì :áø øîà !íeaiî äøö äçcúå ,ìBãâa øîàîk òLz ïa úàéa eNòéå§©£¦©¤¥©§©£¨§¨§¦¨¤¨¨¦¦¨©©Ÿ¨¦©¤¥©
,àéä éàpz ?eNòéå .eNòå eNò :ïðçBé éaø øîà ïëå .eNòå eNò :øîà ìàeîLe ,ìBãâa øîàîk§©£¨§¨§¥¨©¨§¨§¥£©©¦¨¨¨§¨§©£©¨¥¦

ìBãâa ïðéòîLàå ,äøö íeMî øæb ïéçà äòaøàc àpz Cäïécä àeäåìBãb øîàc éàäå ,ïè÷a ©©¨§©§¨¨©¦¨©¦¨¨§©§©¦©§¨§©¦§¨¨§©§¨©¨
ïè÷a ïðéòîLàå ,äøö íeMî øæb àìå ,eNò déì àøéáñ àëäc àpz éàäå ,éà÷ ìBãâác íeMî¦¦§¨¨¥§©©¨§¨¨§¦¨¥¨§Ÿ¨©¦¨¨§©§©¦©§¨¨

ì øîà øæòìà éaø ìæà .éà÷ ïè÷ác ¯ ïè÷a øîà÷c éàäå .ìBãâa ïécä àeäåéa àzòîL §©¦§¨§©§¨¨©§¨¨¦§¨¨¨¥£©©¦¤§¨¨£©¦§©§¨¥
c déîMî døîà àìå ,àLøãîïðçBé éaøéaøå éîà éaø déaâì ìeò .ãt÷éà ,ïðçBé éaø òîL . ¦§¨¨§¨£¨¨¦§¥§©¦¨¨§©©¦¨¨¦§©§©¥©¦©¦§©¦

,àøèñeìb BLàøa LiL øâða àéøaè ìL úñðkä úéáa äNònä äéä Ck àì :déì eøîà ,éñà©¦¨§¥Ÿ¨¨¨©©£¤§¥©§¤¤¤¦¤§¨§¤¤¤¥§Ÿ§§§¨
eòø÷ .ïúîça äøBz øôñ eòøwL ãò éñBé éaøå øæòìà éaø Ba e÷ìçpLCúòc à÷ìñàlà !? ¤¤§§©¦¤§¨¨§©¦¥©¤¨§¥¤¨©£¨¨¨§¨§¨©£¨¤¨

àì íà éðà déîz :øîà ,àîñé÷ ïa éñBé éaø íL äéäå .ïúîça äøBz øôñ òø÷pL :àîéà¥¨¤¦§©¥¤¨©£¨¨§¨¨¨©¦¥¤¦§¨¨©¨¥©£¦¦Ÿ
ìeò !?éîð àúeøáç :øîà ,éôè ãt÷éà øãä .äåä ïëå ,äøæ äãBáò Bæ úñðkä úéa äéäé¦§¤¥©§¤¤£¨¨¨§¥£¨£©¦§©§¥£©©§¨©¦

úà äùî äeö ïk Bcáò äùî úà 'ä äeö øLàk" :Bì øîà .éãéà øa á÷òé éaø déaâìòLBäé §©¥©¦©£Ÿ©¦¦¨©©£¤¦¨¤Ÿ¤©§¥¦¨Ÿ¤¤§ª©
äNò ïëåòLBäéàL øác ìk ìò éëå ."äùî úà 'ä äeö øLà ìkî øác øéñä àìøîòLBäé §¥¨¨§ª©Ÿ¥¦¨¨¦Ÿ£¤¦¨¤Ÿ¤§¦©¨¨¨¤¨©§ª©

,àlà ?äùî éì øîà Ck :íäì øîBà äéäòLBäéBúøBzL ïéòãBé ìkäå íúñ LøBãå áLBé ¨¨¥¨¤¨¨©¦Ÿ¤¤¨§ª©¥§¥§¨§©Ÿ§¦¤¨
óà ,àéä äùî ìLøæòìà éaøøîà .àéä ElL ék ïéòãBé ìkäå ,íúñ LøBãå áLBé Eãéîìz ¤Ÿ¤¦©©¦¤§¨¨©§¦§¥§¥§¨§©Ÿ§¦¦¤§¦¨©

élek ãéô÷ àîòè éàî ,ïðçBé éaøå !?eðéøáç éãéà ïák ñéiôì ïéòãBé ízà éà äî éðtî :íäì̈¤¦§¥¨¦©¤§¦§©¥§¤¦¦£¥¥§©¦¨¨©©£¨¨¥¥
íãàì Bì øLôà éëå ."íéîìBò Eìäàá äøeâà" :áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ?éàä©§¨©©§¨¨©©©¦§¦¨¨§¨¨§¨¦§¦¤§¨§¨¨
ïBöø éäé ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà àlà ?íéîìBò éðLa øeâì̈¦§¥¨¦¤¨¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(iying meil)

äðùî
zncewd dpyna(`"r)dze` zlqet dnaia ohw z`iay x`azd

dpc epizpyn .xn`n lecbd da dyry xg`l s` mig`d lr
e`ay miphw ipy ,xnelk ,ohw z`ia xg`l ziyrpd ohw z`iaa
efa zenai izy lr `ay cg` ohw e` ,df xg` dfa zg` dnai lr

.ef xg`äéìò àa Ck øçàå ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§©©¨¨¨¤¨
L åéçàmbBãé ìò ìñBt ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäz`ia zlqet - ¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¥©¨

`id ohw z`iay oeikny .oey`xd eig` lr dnaid z` ipyd
,lecb ly xn`n xg`l lecb ly xn`nk df ixd ,lecb ly xn`nk

lirl opax zrcly(.p)mrhde .oey`xd lr dnaid z` ipyd lqt
xi`yn `ede ,xenb oipw epi` oey`xd xn`ndy oeik ,milqet mdy
xn`n ipyd dyry oeike ,ipyd ly d`ial e` xn`nl s` mewn
ixnbl meail zlqtp df hb ici lre ,dyxbl ipyd aiig ,d`ia e`

minkg eyxcy enk ,mig`d lk lr(:i lirl)weqtdn(h dk mixac)

aey ,ulg `l` ,eig` zia z` dpa `ly oeiky ,'dpai `l xy`'
.mig`d lk lr opaxcn dxeq`y ,hb zpizpa oicd `ede ,dpai `l

,øîBà ïBòîL éaøipyd ohwdìñBt àìeig` lr dnaid z` ez`iaa ©¦¦§¥Ÿ¥
ohwd z`ia m`d wtzqn `edy meyn ,enrhe .oey`x dilr `ay
oey`xl zxzen `id ok lre ,llk dpew dpi`y e` ,xenb oipw dpew
ixnbl ez`iaa oey`xd d`pw ixd ,dpew ohw z`ia m` ,jytp dnn
dpew ez`ia oi` m`e ,eilr dxqe`l leki ipyd oi`e ,ezy`k zeidl
lr dzxqe` dpi`e ,melk dpi` ipyd z`ia s` `linn ,llk dze`
`id oey`xd z`iay okziy oeik ,da xeq` ipyd mpn` .oey`xd

.mig`d x`y lr dxeq`e ,xenb oipw
:oerny iaxe minkg ea ewlgpy sqep ote` d`ian dpyndòLz ïa¤¥©

L ãçà íBéå íéðL,meail eig` zeyp izy eiptl eltpdligzeàa ¨¦§¤¨¤¨¦¨
Bzîáé ìò,zg`dàa Ck øçàåmb,dúøö ìòdf ixdìñBtz` ©§¦§§©©¨¨©¨¨¨¥

odizy,Bîöò éãé ìòoipw dyer dpi` dpey`xd d`iady oeik ©§¥©§
eilre ,hren oipw da mb dyr dipyd lr `ayk `linne ,xenb
`le zg` dnai `l` maiil i`yx maid oi` ixdy ,hba dxhetl
ulegdy enk ,dpey`xd mb eilr zxq`p hba dxhety oeike ,xzei
ok micnely lirl x`eank ,olek eilr zexq`p zenaid zg`l

.weqtn
ïBòîL éaøe wleg,øîBàohwdìñBt àìoeik ,dpey`xd z` ©¦¦§¥Ÿ¥

dpi`y e` ixnbl dpew `idy e` ,ohw z`iaa wtq yi eixacly
dpic ,xenb oipw `id dpey`xa ez`ia m` ,`linne ,llk dpew
ez`ia oi` m`e ,dzlqet dipyd z`ia oi`e dxenb ezy`k
dpi`e ,melk dpi` dipya ez`ia mb ixd ,llk dpew dpey`xa
,wtqn xeq` `ed dipyay s` okle ,dpey`xd z` eilr zlqet

.i`cea xzen `ed dpey`xa ,dpey`xd iyecw eqtz `ny

àøîâ
jk xg`e ,eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oa :dpyna epipy
iax ,eci lr lqet cg` meie mipy ryz oa `edy eig` dilr `a
z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .lqet `l xne` oerny

:oerny iax ly enrhL éaø íäì øîà ,àéðzíéîëçì ïBòî ©§¨¨©¨¤©¦¦§©£¨¦
,zlqet dipyd dnaia ohw z`ia e` ipy ohw z`iay mixaeqd

,`ed jytp dnn `ldeäðBLàø äàéa íàzaygp ohwd ly,äàéa ¦¦¨¦¨¦¨
ok m` ,ixnbl dnaid z` ohwd dpwe,äàéa dðéà äéiðL äàéaixdy ¦¨§¦¨¥¨¦¨

e` mig`d x`yn dwifd drwte ,xac lkl ezy` xak dpey`xd
.zenaid x`ynäðBLàø äàéa íàåohwd lydðéàdaeyg,äàéa §¦¦¨¦¨¥¨¦¨

ok m` ,ohwd d`pw `leäéiðL äàéadnaid ly e` ipyd ohwd ly ¦¨§¦¨
,dipydéîð[ok mb-]dðéàdaeyg,äàéadnaid z` zxqe` dpi`e ©¥¥¨¦¨

.ohwd lr dpey`xd dnaid z` e` oey`xd ohwd lr
lr e`a miphw minai ipy m` oia welig oi`y dpyna x`azd
mipte`d ipyay .zenai izy lr `ay ohw mai oial ,zg` dnai
xg` xn`n lecba yiy enke ,d`ia xg` d`ia ohwa yi opaxl
.elld mipte`d ipy oia zwlgny drc d`ian `xnbd .xn`n

:`xnbd zxne`,ïéúéðúîizy lr `ay ohw mai oia dwlig `ly ©§¦¦

,zg` dnai lr e`ay miphw minai ipy oial ,zenaiéàfò ïák àìc§Ÿ§¤©©
.mixkfpd mipte`d ipy oia wlgn i`fr oay ep`vn oky ,`id

àéðúc,`ziixaaïéîáé éðLa ,øîàî øçà øîàî Lé ,øîBà éàfò ïa §©§¨¤©©¥¥©£¨©©©£¨¦§¥§¨¦
úçà äîáéådf xg` dfa zg` dnaia xn`n eyry mig` ipya - ¦¨¨©©

ote`k ,df xg` dfa zg` dnai lr e`ay miphw ipya oicd `ede]
xn`n minkg epwiz cg`e cg` lkly oeik ,[epizpyna oey`xd
s` okl ,exn`n ici lr ipyd ly egek riwtdl leki cg` oi`e

.xn`n zeyrl ipyd mb leki ,xn`n cg`d dyry xg`lïéàå§¥
àî øçà øîàîãçà íáéå úBîáé ézLa øîcg` mai dyr xy`k - ©£¨©©©£¨¦§¥§¨§¨¨¤¨

el zxzene qtez ipyd xn`nd oi` ,ef xg` ef zenai izya xn`n
egek lk rwt dpey`xa xn`n dyry xg`ly meyn .dpey`xd
dnai wx zepwl gk el epzpy ,minkg zpwzn el didy epiipwe
ohwa oicd `ede] .dipyd dnaia oipw zeyrl gk el oi` aeye ,zg`
,epizpyna ipyd ote`k ,ef xg` efa zenai izy lr `ay cg`
gk el oi`e epiipwe egek rwt dpey`xd dnaid lr `ay oeiky

.[el zxzen dpey`xde ,dipyd z` zepwl

äðùî
lirl dpyna epipy(:`l),miyp yly mi`eyp eidy mig` dyly ,

g`l dy`d dltpe ,zne xn`n ipyd da dyre ,mdn cg` zne
dze` maiil leki iyilyd oi` minkg zrcl ,meaiil iyilyd
,mixg`d minaid ipyn dwif dilr yiy oeik ,dl uelgl wx `l`
oipw df oi`y itl ,ipyd ly exn`na drwtp `l oey`xd zwify
minkg eyxce ,da dyry xn`nd zngn dwif yi ipyl s`e ,xenb

weqtdn(d dk mixac)in wxy ,'dilr `ai Dnai 'ebe mdn cg` znE'¥©©¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨
ipy zwif dilry in `le ,znaiizn cg` mai zwif dilr yiy
,ipyd zy` lr mby ,my dpyna minkg mixaeq cere .minai
dpi`y minkg exfb ,meaiil i`cea dwewfe dxenb ezy` `idy
wleg my oerny iaxe .zvleg `l` ,iyilyd g`l znaiizn
meyn ,dipyl ulege dvxiy ef i`l maiin iyilyd g`dy xaeqe
m` ,jytp dnne ,oinai ipy zwif oey`xd zy` lr oi` ezrcly
ly dxenb dy`k zaygp `ide ,ixnbl dpew `ed ixd ,dpew xn`n
epi` ixd ,dpew epi` xn`n m`e .oey`xdn dwif dilr oi`e ,ipyd
maiil el xeq` mpn` .oey`xd zwif wx dilr dx`ype ,llk dpew
odizy ixde xenb oipw dpew xn`ny okziy oeik ,odizy z`
cg` zian ze`ad zenai izy maiil xeq`e ,ipyd zeypk zeaygp

` yi`n-]i`ce f`e ,dipyl ulege odn zg` maiin okle ,[cg
cvd itl] jka dxhtp dipyd mby okzie ,oick dyrp meaidy

.dxhtpe dipyl ulg ixd ,`l m`e ,[ixnbl dpew xn`ny
xn`nk eznaia ohw z`ia eyry zncewd dpyna x`eand itle
zwif ly df oic oiprl ,ohw dilr `ay dnaia epizpyn dpc ,lecba
mig` dyly eidy ,lirl x`eand ote`a ,epiide .minai ipy
`ae ,meaiil dwewfd dy` gipde cg`d zne ,miyp ylyl oi`eyp
,`ed mb zne ,xn`nk zaygp ez`iay ,ohw `edyk ipyd dilr
,xnelk ,oinai ipy zwif zngn iyilyd lr dnaid dxq`p m`d
dpc ok enke .ohwd z`ia zngn dzwife oey`xd dlran dzwif
dy` ohwl dzid m` epiide ,ef dnai ly dzxv oica epizpyn
`a `l j` ,dy` `ype lcby oebk] dxezd on ezy` `idy zxg`
lya iyilyd g`d lr dxeq` `id m`d ,[licbdy f`n dnaid lr

.meaiin dxehtd ,oinai ipy zwif zlra ly dzxv dzeid
,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïada dyry lecbk epicy ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§

,xn`n,úîe`ed dpic .meaiil iyilyd g`d iptl dy`d dltpe ¥
yúîaééúî àìå úöìBçxeq` j` iyilyd g`dn dvilg dkixv - ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

oipw dpew epi`y xn`nk daeyg ohwd z`iay oeik ,dnaiil el
opaxcne ,oey`xd lrad zwif mb `eti` dilr dx`ype ,xenb
dzpw ez`ia ixdy ,zny drya ohwl dwif ok mb dilr dtqep

.znaiizn dpi` minai ipy ly dwif dilr yiy dy`e ,zvwna
oiprl `nlra ohw zy` ly dpic z` dligz zx`an dpynd

:meaiàNðcg` meie mipy ryz oa ohwäMà,mzqúîe,mipa `la ¨¨¦¨¥
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zenai(iyiy meil)

äfä íìBòa étî äòeîL øác eøîàiLjk ici lre ,izxiht xg`l ¤Ÿ§§©§¨¦¦¨¨©¤
,`ad mlera mbe dfd mlera mb zg` zaa xb ip` eli`k aygi

meyníëç ãéîìz ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨©§¦¨¨
äfä íìBòa åétî äòeîL øác íéøîBàL,ezen xg`låéúBúôN ¤§¦§©§¨¦¦¨¨©¤¦§¨

øáwa úBááBcxne` envr `ed eli`k ,xawa zerp ely miztyd - §©¤¤
dkld xac mixne`y dry dze`ay `vnpe ,ef dreny dzr
,dlrn ly daiyia z`vnp eznypy ,zenler ipya xb `ed enya

e .dfd mlera ,xawa zerp eizeztye,àøéòæ ïa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤§¥¨
àîézéàåok xn`y mixne` yie -dàø÷ éàî ,àøéæð ïBòîLn -dfi` §¦¥¨¦§§¦¨©§¨¨

xn`py ,xawa zeaaec eizeztyy ,z`f micnel weqt(i f y"dy)

,'íéðLé éúôN ááBc íéøLéîì éãBãì CìBä áBhä ïéék Ckçå''jkge' §¦¥§¥©¥§¦§¥¨¦¥¦§¥§¥¦
mde ,oiil mze` liynn weqtdy ,dxez ixacl dpeekdkenøîBk §¤

íéáðò ìLjk ici lry ,mngzdl miaprd z` ea migipny ilk - ¤£¨¦
,xdn oiid mdn afBòaöà íãà çépnL ïåék ,íéáðò ìL øîBk äî©¤¤£¨¦¥¨¤©¦©¨¨¤§¨

ááBc ãiî ,åéìòmiaprdy zngny ,`veie uavane af eay oiid - ¨¨¦¨¥
,oiid mdn `vei cal dribpa ,mikxíéîëç éãéîìz óày ,okïåék ©©§¦¥£¨¦¥¨

úBááBc íäéúBúôN ,äfä íìBòa íäétî äòeîL øác íéøîBàL¤§¦§©§¨¦¦¤¨¨©¤¦§¥¤§
,øáwamze` md ,'mipyi'y ,'mipyi izty aaec' weqtd yexit dfe ©¤¤

.xawa zeaaec mdizeztyy ,ezn xaky
:dpyna epipy'åëå íéðL òLz ïa ãçàdpy mixyr oa `edy cg`e ¤¨¤¥©¨¦

oay gkene .ohwk mpicy md miey ,zexry izy `iad `ly
.lcbiy cr el mipiznne ohwk epic zexry `iad `ly mixyr

:`xnbd dywneäðéîøedcp zkqna dpynn epzpyn lr dyw - §¦§
(:fn)da epipy jky ,,,úBøòN ézL àéáä àlL äðL íéøNò ïadltpe ¤¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨

,dnai eiptleàéáédiaexwàeäL äéàøxakñéøqä àeäå ,íéøNò ïa ¨¦§¨¨¤¤¤§¦§©¨¦
y epice ,qixq `ed ixde -,íaééî àìå õìBç àìeze` dhrin ixdy Ÿ¥§Ÿ§©¥

xn`py dna dxezd(f dk mixac),'l`xUiA mW eig`l miwdl'§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥
oke .my miwdl leki epi` ,cilen epi`y ,qixqeäðL íéøNò úa©¤§¦¨¨

úBøòN ézL äàéáä àlL,meaiil dltpeúa àéäL äéàø eàéáé ¤Ÿ¥¦¨§¥§¨¨¦§¨¨¤¦©
,úéðBìéàä àéäå ,íéøNòy dpice,úîaééúî àìå úöìBç àìixdy ¤§¦§¦¨©§¦Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

xn`py dna dxezd dze` dhrin(e dk my)xW` xFkAd dide'§¨¨©§£¤
zclei dpi`y zipelii` hrnl ,'clY(.ck lirl)gken mipt lk lre . ¥¥

`l` lecbl aygp zexry `iad `ly dpy mixyr oay ef dpynn
.ohwk epicy x`ean epzpyna eli`e ,qixq `edy

:`xnbd zvxzndìò øîzà àä,ef dpyn lr xn`p xak ixd - ¨¦§©£¨
,áø øîà ÷çöé øa ìàeîL áø øîàoay dpynd dxn`y dn ¨©©§¥©¦§¨¨©©

,qixqk epic zexry `iad `ly mixyràeäåote`a `weec edf - §
ñéøñ éðîéñ Bì eãìBpLzwfgae qixqk eze` mipc okle ,mitqep ¤§¦¨¥¨¦

`iad `ly s` ,qixq ipniq el oi`y dpy mixyr oa la` ,lecb
.zexry `iai `ny mipiznne ,ohwk eze` miwifgn ,zexry izy

:df uexizl `xnbd zriiqnéîð à÷éc ,àáø øîàoeyln mb - ¨©¨¨©§¨©¥
,qixq ipniq el yiyk xaecny wiicl yi dcp zkqna dpynd

éðz÷c,my dpyna,'ñéøqä àeäå'dyrpy dpeekd oi`y rnyne §¨¨¥§©¨¦
iptl xak `l` ,mixyr oa xak `edy ef di`x it lr qixq dzr

,qixq ipniq ea epl eid okdpéî òîL.dpyndn ok gken ok` - §©¦¨
:`xnbd zxxanéëåm`e -,ñéøñ éðîéñ Bì eãìBð àìoa xak `ede §¦Ÿ§¦¨¥¨¦

oi`y ax ixaca x`azdy ,zexry izy `iad `le mixyr
,ohw oiicr `edy milez `l` ,qixqk eze` miwifgnänk ãòcr - ©©¨

:`xnbd zx`an .ohw oiicr `edy xnel ozip lib dfi`éaø éác éðz̈¥§¥©¦
àéiçxeriydy ,`iig iax ly eyxcn ziaa ef `ziixa dzpyp - ¦¨
`edãòeribiy,åéúBðL áBø,dpy ynge miyelyn dlrnl epiide ©§¨

,ohw `edy mixne` oi` xak f`y ,mc`d zepy mirayn aex mdy
.qixqe lecb `edy `l`

:df oipra `ax ly ebdpn z` d`ian `xnbdàáøc dén÷ì eúà ék¦¨§©¥§¨¨
,zexry izy e`iad `ly mixyr ipa `ax iptl mi`a eid xy`k -
yyeg did ,zexry el eid `le ,zexry e`iad m` wecaiy ick

,jk bdep did okle ,exype zexry el eid `nyLeçk éàm` - ¦¨
,dfxe yegk did xrpdeäì øîàel`l xne` `ax did - ¨©§

,ede`iadyeäeéøáà eìéæokzi f`e ,`ixaiy cr edelik`de ekl - ¦©§§

.zexry izy `iaiyàéøa éàå,onye `ixa did xrpd m`e -øîà §¦¨¦¨©
eäì,`ax,eäeLçëà eìéæ,mrhde .zexry izy `iaiy okzi f`e §¦©§£

meynïéðîéñ éðäc,zexry izy ly el` mipniq -éøúðc ïéðîæ §¨¥¦¨¦¦§¦§¨§¥
àúeLéçk úîçî,mc`d zeyigk zngn mixyep mdy minrt - ¥£©§¦¨

,eteba zexryd ex`yi lk`na ede`ixai m`eúîçî éøúðc ïéðîæå§¦§¦§¨§¥¥£©
àúeiøam`e ,dxizi ze`ixa zngn mixyep mdy minrte - §¦¨

.lecb `edy ercie ,eteba ex`yi edeyigki

äáø äùàä êìò ïøãä

äñåðàä ìò ïéàùåð ¯ øùò ãçà ÷øô

xq`p m`d oi`eyip `ll dy` lr `ay mc` oica zwqer epizpyn
`ly ezy` zeaexw lr `ay mc` ly epic dn oke ,dizeaexwa

:oi`eyip jxcaäzeôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBðe` qp`y mc` ± §¦©¨£¨§©©§¨
,dn`e dzeg` dza oebk ,dizeaexw `yil el xzen dy` dzit
dqep`de ,cala ezy` zeaexw `l` dxez dxq` `ly meyn

la` .ezy` zaygp dpi` dzetnde,äàeNpä ìò äzôîäå ñðBàä̈¥§©§©¤©©§¨
,ezy` zeaexw z` dztnde qpe`d ,xnelkáéiçixeqi` lk oick ©¨

.zeixr
:sqep oic,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà íãà àNBðdxez dxq`y s`e ¥¨¨£©¨¦§©¨¦

xn`py ,eia` zy` lr `eal(g gi `xwie)`l Lia` zW` zexr'¤§©¥¤¨¦Ÿ
oi`e ,zeyi` oeyln `ed 'zy`'y oeik ,el zexzen el` ,'dNbz§©¥

y el`e ,oiyecw ici lr `l` zeyi`llka opi` eia`l eycwzp `l
z` z`yl mc`l xzen oke .dxez dxq`y 'jia` zy`'Bða úñeðà£©§

,Bða úzeôîexn`py ,ezlk lr `eal dxez dxq`y s`e(eh my) §©§
`l` 'dlk' oi`y oeik ,el zexzen el` ,'dNbz `l LzNM zexr'¤§©©¨§Ÿ§©¥
opi` epal eycwzd `ly el`e ,dtegl die`xe zycewn dy`

.eilr dxeq`y ezlk llka opi`e ,dtegl enir qpkdl zeie`xéaø©¦
a øñBà äãeäémr oi`eyipå åéáà úñeðàmr,åéáà úzeôîxizne §¨¥§£©¨¦§§©¨¦

.epa zzetne zqep` mr oi`eyip

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oicd xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd

ïðaø eðúc àäì àðéðzminkg epyy oicd z` epzpyna epipy - ¨¥¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa,dza àOéì øzeî ,äMà ñðày mc` la`,äMà àNðyie ¨©¦¨¨¦¨¦¨¨¨¦¨

,xg` yi`n dl dclepy za dlàOéì øeñàz`dza.ef ¨¦¨¦¨
:df oic lr dywn `xnbdeäðéîøen ,df oicl dxizq eywde ±dn §¦§

,zxg` `ziixaa epipyyäMàä ïî ïòèpälr `ay cygpy in - ©¦§¨¦¨¦¨
,jk lr lew `vie dy`,dúBçàáe dzááe dnàa øeñàin s`y ixd ¨§¦¨§¦¨©£¨

dpyna eli`e ,dizeaexwa xeq` dy` lr `ay cygp wxy
el xzen dilr `a i`cea m` s`y x`ean dpey`xd `ziixaae

.dizeaexw z` z`yl
xeq` `edy dpexg`d `ziixaa epipyy dn :`xnbd zvxzn

wx epiid ,dizeaexwa.ïðaøcî¦§©¨¨
:`xnbd ddnzïéàNBð éðz ïðaøcî àøeqéà àkéàc àëéä ìëå§¨¥¨§¦¨¦¨¦§©¨¨¨¥§¦

älçzëìjxc m`d oi`eyipd lr opaxcn xeqi` yiy mewna ike ± §©§¦¨
`yil xiznd oeyl `ed `lde ,'oi`yep' oeyl zepyl `pzd

.opaxcn elit` `yil xeqi` oi`y dfn gkene ,dligzkl
:`xnbd zvxznïéúéðúî ïðz ékxzeny dpyna epyy dn - ¦§©©§¦¦

dpeekd ,dizeaexw z` `yil dligzkläúéî øçàìdqep`d ly §©©¦¨
.dzetnd e`

`ziixaae dpyna x`eand oicl xewnd z` zxxan `xnbd
:dqep`d lr oi`yepyéléî éðä àðî.el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

ïleëa ,ïðaø eðúcmiyecw zyxta zexen`d zeixrd lka -`xwie) §¨©¨¨§¨
(køîàðoeyl oxeqi`a,äáéëLxn`p ezlka oebk(ai my)Wi`e' ¤¡©§¦¨§¦

,'FzNM z` aMWi xW`,ïàëåpd zeaexwae dn`e dy`ael zexq` £¤¦§©¤©¨§¨
,ezy` zngnøîàðoeyl,äçé÷xn`p ,dn`e dy` xeqi`a oebk ¤¡©¦¨
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miwxt dyelya` cenr fv sc ± iriax wxtzenai
äæä íìåòá éôî äòåîù øáã åøîàéù.ig ip` eli`k xawa zerp izty eidiy Ðúåááåã
.uavane gizxny xac oeyl ,zerp Ðøîåë,oinngzny cr miapr ea oigipny ilk Ð

"hgyp cinz"c `xyia xnkn enk ,z`vl gep epiiemigqt).(`,gpááåãoiid Ðygexrpe

.d"hixt* = aaec .dlrnl `veieíáééî àìå õìåç àìeig`l my inewe` xa e`lc Ð

`ed ohw opixn` `le ,aiyg lecbk `nl` .`ed

epiznie.el'åë åãìåðù àåäåipzwc `d Ð

lecbk dil opiaygcipniq el eclepy oebk Ð

meyn iziin `lc i`dc `zlin `gkenc ,qixq

ipniq dia opifg `lc dnk lk la` .`ed qixqc

qixq.ez` `nlc opiyiige ,zephw dia opilz Ð

äîë ãò.ohwk oecip Ðàáøã äéî÷ì åúà éëÐ

zephw meyn i` wcanl ,`iad `ly mixyr oa

meyn i`.zeqixqåäåéøáàedelik`d Ð

edewyde.onye `ixa `diy cr

ïøãääáø äùàä êìò

äðùîäñåðàä ìò ïéàùåðqp`y xg`l Ð

dztedza `yil xzen ,dy`d z`

.dn`e dzeg`e'åë øñåà äãåäé éáø`xnba Ð

.`nrh yxtnàøîâïòèðäÐcygpd`vie

.lew eilrïðáøãîxg`l `ny ,dxifb meyn Ð

dza z` `yiydpfiqpe` dede ,dpey`xd mr

.d`eypd lr dztneäìçúëì ïéàùåð éðúÐ

.dinzaäúéî øçàìdqep`d dzny Ð

,dzetnde.icin xfbnl `kil ezcøîàð ïìåëá
äáéëù"eidz miyecw" dyxta zeixr lka Ð

ezlkaezcece.dndaae xekfaïàëådy`a Ð

zeaexwae dn`ezexq`pd.ezy` zngn el

äçé÷ äøîàðz`e dy` z` gwi ik yi`" Ð

`xwie) "dn`"gwz `l dzeg` l` dy`e" ,(k

my).(giïéçå÷éì êøãdpey`x dzidy Ð

dipyac .dilr `ayk dipyd lr aiig ,ezgewl

da iqtz `l `dc ,oigewil xninl `kil

.oiyeciwäáéëùì éåàøäxninl `kilc `kid Ð

.ynn oigewilàðà êåôéàåhrnnc jpa za Ð

ez`eypa dpa zalxq`c `xw jci`e .irzyn

dipin e`lc ab lr s`e ,dpa zaldqep`a Ð

.dil opinwenäúéî øçàì`kilc ,eia` zny Ð

weyl dnaic e`l,`nwe`ee`la dilr `xw

spkc.ezcecc e`lae ,eia`l ie`xd
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ïéàùåðdqep`d lrdzeg` zaiky oi`c (`,dv zenai) "dax dy`d"a `pzc icii` Ð

.dizeaexw `yil xzen dy` qp` m`c `wxit i`da inp `pz dzxqe`

ìëådlgzkl oi`yep ipz opaxc `xeqi` `ki`c `kidjxtinl ivn dedc oicd `ed Ð

.oizipznn jxtinl dil `gipc `l` ,xzenc ipzwc `ziixan

éåàøädgiw dgiwloeyla aizk `lcn Ð

jxcc dyxclc rnyn ,daiky

.oiqpe` hrnl `a jkl ,`z`c `ed oigewilla`

"ezeg` z` gwi ik"dvexy irhinl `kil mzdÐ

oi`c irci `nlr ilekc ,daiky `l` ,dgiw xnel

.ezeg`a oiqtez oiyecw

êåôéàå`p`oeik ,xzei xeq`l yi oiqpe`c Ð

d`lne" lr xare ,`xeqi` carc

car `lc ,oi`eyipa la` .(hi `xwie) "dnf ux`d

`xeqi`.dizeaexwa xeq`l oi` Ð

úåéøòeda aizk x`yoeik :xn`z m`e Ð

dy` zexr"n dzae dy` xeqi`c

aezkd xq` `ly `ni` ,`wtp "dlbz `l dzae

dtegl dqpkp la` ,odizy zexr ilbc `kid `l`

xne`e !zxg`d zexr zelbl xzen dlrap `le

"x`y" azkc oeik ,`id `xaqc :wgvi epiax

.zEx`Wd d`a oi`eyipd ici lre ,`xwa§¥

úéòáéàdzin xg`l `ni`"eia` spk"e Ð

.eiiga eia`l ie`xy spk :epiid ,`ed
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éaø øîàc ,äfä íìBòa étî äòeîL øác eøîàiL¤Ÿ§§©§¨¦¦¨¨©¤§¨©©¦
íëç ãéîìz ìk :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤©¨©§¦¨¨
åéúBúôN äfä íìBòa åétî äòeîL øác íéøîBàL¤§¦§©§¨¦¦¨¨©¤¦§¨
àîéúéàå àøéòæ ïa ÷çöé éaø øîà .øáwa úBááBc§©¤¤¨©©¦¦§¨¤§¥¨§¦¥¨
CìBä áBhä ïéék Ckçå" ¯ dàø÷ éàî :àøéæð ïBòîL¦§§¦¨©§¨¨§¦¥§¥©¥
ìL øîBëk ."íéðLé éúôN ááBc íéøLéîì éãBãì§¦§¥¨¦¥¦§¥§¥¦§¤¤
Bòaöà íãà çépnL ïåék ,íéáðò ìL øîBk äî ,íéáðò£¨¦©¤¤£¨¦¥¨¤©¦©¨¨¤§¨
íéøîBàL ïåék ,íéîëç éãéîìz óà ,ááBc ãiî åéìò̈¨¦¨¥©©§¦¥£¨¦¥¨¤§¦
úBááBc íäéúBúôN äfä íìBòa íäétî äòeîL øác§©§¨¦¦¤¨¨©¤¦§¥¤§
ïa :eäðéîøe .'åëå "íéðL òLz ïa ãçà" .øáwa©¤¤¤¨¤¥©¨¦§¦§¤
äéàø eàéáé ¯ úBøòN ézL àéáä àlL äðL íéøNò¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨¨¦§¨¨
.íaééî àìå õìBç àì ,ñéøqä àeäå íéøNò ïa àeäL¤¤¤§¦§©¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥
eàéáé ¯ úBøòN ézL äàéáä àlL äðL íéøNò úa©¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦¨§¥§¨¨¦
úöìBç àì ,úéðBìéàä àéäå ,íéøNò úa àéäL äéàø§¨¨¤¦©¤§¦§¦¨©§¦Ÿ¤¤
øa ìàeîL áø øîà ,dìò øîzà àä !úîaééúî àìå§Ÿ¦§©¤¤¨¦§©£¨£©©§¥©
øîà .ñéøñ éðîéñ Bì eãìBpL àeäå :áø øîà ÷çöé¦§¨¨©©§¤§¦¨¥¨¦¨©

?änk ãò ñéøñ éðîéñ Bì eãìBð àì éëå .dpéî òîL ,ñéøqä àeäå :éðú÷c ,éîð à÷éc :àáø̈¨©§¨©¦§¨¨¥§©¨¦§©¦¨§¦Ÿ§¦¨¥¨¦©©¨
eìéæ :eäì øîà ¯ Leçk éà ,àáøc dén÷ì eúà ék .åéúBðL áBø ãò :àéiç éaø éác éðz̈¥§¥©¦¦¨©§¨¦£§©¥§¨¨¦¨£©§¦
àúeLéçk úîçî éøúðc ïéðîæ ,ïéðîéñ éðäc .eäeLçëà eìéæ :eäì øîà ¯ àéøa éàå ,eäeéøáà©§¦§¦¨¦£©§¦©§£§¨¥¦¨¦¦§¦§¨§¦¥£©§¦¨

.àúeiøa úîçî éøúðc ïéðîæå§¦§¦§¨§¦¥£©§¦¨

ïøãääáø äùàä êìò

ïéàNBðäàeNpä ìò äzôîäå ñðBàä .äzeôîä ìòå äñeðàä ìò¯.áéiçíãà àNBð §¦©¨£¨§©©§¨¨¥§©§©¤©©§¨©¨¥¨¨
úñeðàa øñBà äãeäé éaø .Bða úzeôîe Bða úñeðà ,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà£©¨¦§©¨¦£©§§©§©¦§¨¥©£©

.åéáà úzeôîe åéáààøîâc àäì àðéðzïðaø eðz:äMà ñðà¯àNð .dza àOéì øzeî ¨¦§©¨¦¨¥¨§¨§¨©¨©¨©¦¨¨¦¨¦¨¨¨
äMà¯:eäðéîøe .dza àOéì øeñàäMàä ïî ïòèpä¯!dúBçàáe dzááe dnàa øeñà ¦¨¨¦¨¦¨§¦§©¦§¨¦¨¦¨¨§¦¨§¦¨©£¨

øçàìç ïéúéðúî ïðz ék ?älçzëì "ïéàNBð" éðz ïðaøcî àøeqéà àkéàc àëéä ìëå .ïðaøcî¦§©¨©§¨¥¨§¦¨¦¨¦§©¨©¨¥§¦§©§¦¨¦§©©§¦¦§©©
?éléî éðä àðî .äúéîcïðaø eðz:Cøc :Eì øîBì ,äçé÷ øîàð ïàëå äáéëL øîàð ïleëa ¦¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨¤¡©§¦¨§¨¤¡©¦¨©§¤¤

:ééaàì àtt áø déì øîà .äøBz äøñà ïéçewéìøLà Léà" :áéúëc BúBçà éab äzòî àlà ¦¦¨§¨¨£©¥©©¨§©©¥¤¨¥©¨©¥£¦§¦¦£¤
äøBza éáéúk ïéçewéì :déì øîà !?éøL äáéëL Cøc ,øeñàc àeä äçé÷ Cøc éîð éëä ,"Bnà úá Bà åéáà úa BúBçà úà çwé¦©¤£©¨¦©¦¨¦©¦¤¤¦¨§¨¤¤§¦¨¨¥£©¥¦¦§¦¦©¨

äçé÷ì éeàøä ,íúñ¯ì éeàøä ,äçé÷äáéëL¯äMà ñðà :øîà àáø .äáéëL¯úa úåøò" áéúk :àëäî ,dza àOéì øzeî §¨¨¨§¦¨¦¨¨¨¦§¦¨§¦¨¨¨¨©¨©¦¨¨¦¨¦¨¥¨¨§¦¤§©©
ðadãéc dza úáe dãéc dða úa àä ,"älâú àì Eza úá Bà E¯úàå dða úa úà älâú àì dzáe äMà úåøò" áéúëe ,élb ¦§©¦§Ÿ§©¤¨©§¨¦¨©¦¨¦¨©¥§¦¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¤¤©§¨§¤

ïéñðBàa ,øàL àkéà ïéàeOða ,eäa áéúk "øàL" úBéøò !àðà Cetéà .ïéàeOða ïàk ïéñðBàa ïàk ?ãöék àä ,"çwz àì dza úa©¦¨Ÿ¦©¨¥©¨§¨¦¨§¦¦¥£¨£¨§¥§¦§§¦¦¦¨§¥§¨¦
'åëå åéáà úñeðàa øñBà äãeäé éaø" .øàL àkéì."äãeäé éaøc àîòè éàî :áø øîà ìcéb áø øîà¯Léà çwé àì" :áéúëc ¥¨§¥©¦§¨¥©£©¨¦¨©©¦¥¨©©©©£¨§©¦§¨¦§¦Ÿ¦©¦

ðk älâé àìå åéáà úLà úà"åéáà ó¯ðkáéúk äñeðàác éànîe .älâé àì åéáà äàøL ó¯Léàä ïúðå" :àø÷c déeléòî áéúëc ¤¥¤¨¦§Ÿ§©¤§©¨¦¨¨¤¨¨¨¦Ÿ§©¤¦©§©£¨§¦¦§¦¥¦¥¦§¨§¨©¨¦
aøå ."óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëBMäéîñ äåä éà :ïðdéì C¯éîñ àìc àzLä ,zøîà÷ãkdéì C¯,ïðò áøãëì déì éòaéî ©¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§©¨©¦£¨§¦¥¦§¨¨§©§¨§¨§¨§¦¥¦¨¥¥§¦§©¨¨

ðk" éàîe ,øaãî áeúkä åéáà ìL íáé úøîBLa :ìàeîL øîà ïðò áø øîàc"åéáà ó¯ðkdéì ÷Btéúå .älâé àì åéáàì éeàøä ó §¨©©¨¨¨©§¥§¤¤¨¨¤¨¦©¨§©¥©§©¨¦¨¨¨¨§¨¦Ÿ§©¤§¥¥
ìLa äéìò øBáòì !÷eMì äîáé íeMî déì ÷Btéúå .ïéåàì éðLa äéìò øBáòì !BúãBc íeMî.äúéî øçàì :àîéà úéòaéàå .ïéåàì äL ¦¨©£¨¤¨¦§¥¨¦§¥¥¦§¨¨©©£¨¤¨¦§¨¨¦§¦¨¥¥¨§©©¦¨
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zenai(iyiy meil)

äfä íìBòa étî äòeîL øác eøîàiLjk ici lre ,izxiht xg`l ¤Ÿ§§©§¨¦¦¨¨©¤
,`ad mlera mbe dfd mlera mb zg` zaa xb ip` eli`k aygi

meyníëç ãéîìz ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨©§¦¨¨
äfä íìBòa åétî äòeîL øác íéøîBàL,ezen xg`låéúBúôN ¤§¦§©§¨¦¦¨¨©¤¦§¨

øáwa úBááBcxne` envr `ed eli`k ,xawa zerp ely miztyd - §©¤¤
dkld xac mixne`y dry dze`ay `vnpe ,ef dreny dzr
,dlrn ly daiyia z`vnp eznypy ,zenler ipya xb `ed enya

e .dfd mlera ,xawa zerp eizeztye,àøéòæ ïa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤§¥¨
àîézéàåok xn`y mixne` yie -dàø÷ éàî ,àøéæð ïBòîLn -dfi` §¦¥¨¦§§¦¨©§¨¨

xn`py ,xawa zeaaec eizeztyy ,z`f micnel weqt(i f y"dy)

,'íéðLé éúôN ááBc íéøLéîì éãBãì CìBä áBhä ïéék Ckçå''jkge' §¦¥§¥©¥§¦§¥¨¦¥¦§¥§¥¦
mde ,oiil mze` liynn weqtdy ,dxez ixacl dpeekdkenøîBk §¤

íéáðò ìLjk ici lry ,mngzdl miaprd z` ea migipny ilk - ¤£¨¦
,xdn oiid mdn afBòaöà íãà çépnL ïåék ,íéáðò ìL øîBk äî©¤¤£¨¦¥¨¤©¦©¨¨¤§¨

ááBc ãiî ,åéìòmiaprdy zngny ,`veie uavane af eay oiid - ¨¨¦¨¥
,oiid mdn `vei cal dribpa ,mikxíéîëç éãéîìz óày ,okïåék ©©§¦¥£¨¦¥¨

úBááBc íäéúBúôN ,äfä íìBòa íäétî äòeîL øác íéøîBàL¤§¦§©§¨¦¦¤¨¨©¤¦§¥¤§
,øáwamze` md ,'mipyi'y ,'mipyi izty aaec' weqtd yexit dfe ©¤¤

.xawa zeaaec mdizeztyy ,ezn xaky
:dpyna epipy'åëå íéðL òLz ïa ãçàdpy mixyr oa `edy cg`e ¤¨¤¥©¨¦

oay gkene .ohwk mpicy md miey ,zexry izy `iad `ly
.lcbiy cr el mipiznne ohwk epic zexry `iad `ly mixyr

:`xnbd dywneäðéîøedcp zkqna dpynn epzpyn lr dyw - §¦§
(:fn)da epipy jky ,,,úBøòN ézL àéáä àlL äðL íéøNò ïadltpe ¤¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨

,dnai eiptleàéáédiaexwàeäL äéàøxakñéøqä àeäå ,íéøNò ïa ¨¦§¨¨¤¤¤§¦§©¨¦
y epice ,qixq `ed ixde -,íaééî àìå õìBç àìeze` dhrin ixdy Ÿ¥§Ÿ§©¥

xn`py dna dxezd(f dk mixac),'l`xUiA mW eig`l miwdl'§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥
oke .my miwdl leki epi` ,cilen epi`y ,qixqeäðL íéøNò úa©¤§¦¨¨

úBøòN ézL äàéáä àlL,meaiil dltpeúa àéäL äéàø eàéáé ¤Ÿ¥¦¨§¥§¨¨¦§¨¨¤¦©
,úéðBìéàä àéäå ,íéøNòy dpice,úîaééúî àìå úöìBç àìixdy ¤§¦§¦¨©§¦Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

xn`py dna dxezd dze` dhrin(e dk my)xW` xFkAd dide'§¨¨©§£¤
zclei dpi`y zipelii` hrnl ,'clY(.ck lirl)gken mipt lk lre . ¥¥

`l` lecbl aygp zexry `iad `ly dpy mixyr oay ef dpynn
.ohwk epicy x`ean epzpyna eli`e ,qixq `edy

:`xnbd zvxzndìò øîzà àä,ef dpyn lr xn`p xak ixd - ¨¦§©£¨
,áø øîà ÷çöé øa ìàeîL áø øîàoay dpynd dxn`y dn ¨©©§¥©¦§¨¨©©

,qixqk epic zexry `iad `ly mixyràeäåote`a `weec edf - §
ñéøñ éðîéñ Bì eãìBpLzwfgae qixqk eze` mipc okle ,mitqep ¤§¦¨¥¨¦

`iad `ly s` ,qixq ipniq el oi`y dpy mixyr oa la` ,lecb
.zexry `iai `ny mipiznne ,ohwk eze` miwifgn ,zexry izy

:df uexizl `xnbd zriiqnéîð à÷éc ,àáø øîàoeyln mb - ¨©¨¨©§¨©¥
,qixq ipniq el yiyk xaecny wiicl yi dcp zkqna dpynd

éðz÷c,my dpyna,'ñéøqä àeäå'dyrpy dpeekd oi`y rnyne §¨¨¥§©¨¦
iptl xak `l` ,mixyr oa xak `edy ef di`x it lr qixq dzr

,qixq ipniq ea epl eid okdpéî òîL.dpyndn ok gken ok` - §©¦¨
:`xnbd zxxanéëåm`e -,ñéøñ éðîéñ Bì eãìBð àìoa xak `ede §¦Ÿ§¦¨¥¨¦

oi`y ax ixaca x`azdy ,zexry izy `iad `le mixyr
,ohw oiicr `edy milez `l` ,qixqk eze` miwifgnänk ãòcr - ©©¨

:`xnbd zx`an .ohw oiicr `edy xnel ozip lib dfi`éaø éác éðz̈¥§¥©¦
àéiçxeriydy ,`iig iax ly eyxcn ziaa ef `ziixa dzpyp - ¦¨
`edãòeribiy,åéúBðL áBø,dpy ynge miyelyn dlrnl epiide ©§¨

,ohw `edy mixne` oi` xak f`y ,mc`d zepy mirayn aex mdy
.qixqe lecb `edy `l`

:df oipra `ax ly ebdpn z` d`ian `xnbdàáøc dén÷ì eúà ék¦¨§©¥§¨¨
,zexry izy e`iad `ly mixyr ipa `ax iptl mi`a eid xy`k -
yyeg did ,zexry el eid `le ,zexry e`iad m` wecaiy ick

,jk bdep did okle ,exype zexry el eid `nyLeçk éàm` - ¦¨
,dfxe yegk did xrpdeäì øîàel`l xne` `ax did - ¨©§

,ede`iadyeäeéøáà eìéæokzi f`e ,`ixaiy cr edelik`de ekl - ¦©§§

.zexry izy `iaiyàéøa éàå,onye `ixa did xrpd m`e -øîà §¦¨¦¨©
eäì,`ax,eäeLçëà eìéæ,mrhde .zexry izy `iaiy okzi f`e §¦©§£

meynïéðîéñ éðäc,zexry izy ly el` mipniq -éøúðc ïéðîæ §¨¥¦¨¦¦§¦§¨§¥
àúeLéçk úîçî,mc`d zeyigk zngn mixyep mdy minrt - ¥£©§¦¨

,eteba zexryd ex`yi lk`na ede`ixai m`eúîçî éøúðc ïéðîæå§¦§¦§¨§¥¥£©
àúeiøam`e ,dxizi ze`ixa zngn mixyep mdy minrte - §¦¨

.lecb `edy ercie ,eteba ex`yi edeyigki

äáø äùàä êìò ïøãä

äñåðàä ìò ïéàùåð ¯ øùò ãçà ÷øô

xq`p m`d oi`eyip `ll dy` lr `ay mc` oica zwqer epizpyn
`ly ezy` zeaexw lr `ay mc` ly epic dn oke ,dizeaexwa

:oi`eyip jxcaäzeôîä ìòå äñeðàä ìò ïéàNBðe` qp`y mc` ± §¦©¨£¨§©©§¨
,dn`e dzeg` dza oebk ,dizeaexw `yil el xzen dy` dzit
dqep`de ,cala ezy` zeaexw `l` dxez dxq` `ly meyn

la` .ezy` zaygp dpi` dzetnde,äàeNpä ìò äzôîäå ñðBàä̈¥§©§©¤©©§¨
,ezy` zeaexw z` dztnde qpe`d ,xnelkáéiçixeqi` lk oick ©¨

.zeixr
:sqep oic,åéáà úzeôîe åéáà úñeðà íãà àNBðdxez dxq`y s`e ¥¨¨£©¨¦§©¨¦

xn`py ,eia` zy` lr `eal(g gi `xwie)`l Lia` zW` zexr'¤§©¥¤¨¦Ÿ
oi`e ,zeyi` oeyln `ed 'zy`'y oeik ,el zexzen el` ,'dNbz§©¥

y el`e ,oiyecw ici lr `l` zeyi`llka opi` eia`l eycwzp `l
z` z`yl mc`l xzen oke .dxez dxq`y 'jia` zy`'Bða úñeðà£©§

,Bða úzeôîexn`py ,ezlk lr `eal dxez dxq`y s`e(eh my) §©§
`l` 'dlk' oi`y oeik ,el zexzen el` ,'dNbz `l LzNM zexr'¤§©©¨§Ÿ§©¥
opi` epal eycwzd `ly el`e ,dtegl die`xe zycewn dy`

.eilr dxeq`y ezlk llka opi`e ,dtegl enir qpkdl zeie`xéaø©¦
a øñBà äãeäémr oi`eyipå åéáà úñeðàmr,åéáà úzeôîxizne §¨¥§£©¨¦§§©¨¦

.epa zzetne zqep` mr oi`eyip

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oicd xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbd

ïðaø eðúc àäì àðéðzminkg epyy oicd z` epzpyna epipy - ¨¥¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaa,dza àOéì øzeî ,äMà ñðày mc` la`,äMà àNðyie ¨©¦¨¨¦¨¦¨¨¨¦¨

,xg` yi`n dl dclepy za dlàOéì øeñàz`dza.ef ¨¦¨¦¨
:df oic lr dywn `xnbdeäðéîøen ,df oicl dxizq eywde ±dn §¦§

,zxg` `ziixaa epipyyäMàä ïî ïòèpälr `ay cygpy in - ©¦§¨¦¨¦¨
,jk lr lew `vie dy`,dúBçàáe dzááe dnàa øeñàin s`y ixd ¨§¦¨§¦¨©£¨

dpyna eli`e ,dizeaexwa xeq` dy` lr `ay cygp wxy
el xzen dilr `a i`cea m` s`y x`ean dpey`xd `ziixaae

.dizeaexw z` z`yl
xeq` `edy dpexg`d `ziixaa epipyy dn :`xnbd zvxzn

wx epiid ,dizeaexwa.ïðaøcî¦§©¨¨
:`xnbd ddnzïéàNBð éðz ïðaøcî àøeqéà àkéàc àëéä ìëå§¨¥¨§¦¨¦¨¦§©¨¨¨¥§¦

älçzëìjxc m`d oi`eyipd lr opaxcn xeqi` yiy mewna ike ± §©§¦¨
`yil xiznd oeyl `ed `lde ,'oi`yep' oeyl zepyl `pzd

.opaxcn elit` `yil xeqi` oi`y dfn gkene ,dligzkl
:`xnbd zvxznïéúéðúî ïðz ékxzeny dpyna epyy dn - ¦§©©§¦¦

dpeekd ,dizeaexw z` `yil dligzkläúéî øçàìdqep`d ly §©©¦¨
.dzetnd e`

`ziixaae dpyna x`eand oicl xewnd z` zxxan `xnbd
:dqep`d lr oi`yepyéléî éðä àðî.el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

ïleëa ,ïðaø eðúcmiyecw zyxta zexen`d zeixrd lka -`xwie) §¨©¨¨§¨
(køîàðoeyl oxeqi`a,äáéëLxn`p ezlka oebk(ai my)Wi`e' ¤¡©§¦¨§¦

,'FzNM z` aMWi xW`,ïàëåpd zeaexwae dn`e dy`ael zexq` £¤¦§©¤©¨§¨
,ezy` zngnøîàðoeyl,äçé÷xn`p ,dn`e dy` xeqi`a oebk ¤¡©¦¨
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miwxt dyelya` cenr fv sc ± iriax wxtzenai
äæä íìåòá éôî äòåîù øáã åøîàéù.ig ip` eli`k xawa zerp izty eidiy Ðúåááåã
.uavane gizxny xac oeyl ,zerp Ðøîåë,oinngzny cr miapr ea oigipny ilk Ð

"hgyp cinz"c `xyia xnkn enk ,z`vl gep epiiemigqt).(`,gpááåãoiid Ðygexrpe

.d"hixt* = aaec .dlrnl `veieíáééî àìå õìåç àìeig`l my inewe` xa e`lc Ð

`ed ohw opixn` `le ,aiyg lecbk `nl` .`ed

epiznie.el'åë åãìåðù àåäåipzwc `d Ð

lecbk dil opiaygcipniq el eclepy oebk Ð

meyn iziin `lc i`dc `zlin `gkenc ,qixq

ipniq dia opifg `lc dnk lk la` .`ed qixqc

qixq.ez` `nlc opiyiige ,zephw dia opilz Ð

äîë ãò.ohwk oecip Ðàáøã äéî÷ì åúà éëÐ

zephw meyn i` wcanl ,`iad `ly mixyr oa

meyn i`.zeqixqåäåéøáàedelik`d Ð

edewyde.onye `ixa `diy cr

ïøãääáø äùàä êìò

äðùîäñåðàä ìò ïéàùåðqp`y xg`l Ð

dztedza `yil xzen ,dy`d z`

.dn`e dzeg`e'åë øñåà äãåäé éáø`xnba Ð

.`nrh yxtnàøîâïòèðäÐcygpd`vie

.lew eilrïðáøãîxg`l `ny ,dxifb meyn Ð

dza z` `yiydpfiqpe` dede ,dpey`xd mr

.d`eypd lr dztneäìçúëì ïéàùåð éðúÐ

.dinzaäúéî øçàìdqep`d dzny Ð

,dzetnde.icin xfbnl `kil ezcøîàð ïìåëá
äáéëù"eidz miyecw" dyxta zeixr lka Ð

ezlkaezcece.dndaae xekfaïàëådy`a Ð

zeaexwae dn`ezexq`pd.ezy` zngn el

äçé÷ äøîàðz`e dy` z` gwi ik yi`" Ð

`xwie) "dn`"gwz `l dzeg` l` dy`e" ,(k

my).(giïéçå÷éì êøãdpey`x dzidy Ð

dipyac .dilr `ayk dipyd lr aiig ,ezgewl

da iqtz `l `dc ,oigewil xninl `kil

.oiyeciwäáéëùì éåàøäxninl `kilc `kid Ð

.ynn oigewilàðà êåôéàåhrnnc jpa za Ð

ez`eypa dpa zalxq`c `xw jci`e .irzyn

dipin e`lc ab lr s`e ,dpa zaldqep`a Ð

.dil opinwenäúéî øçàì`kilc ,eia` zny Ð

weyl dnaic e`l,`nwe`ee`la dilr `xw

spkc.ezcecc e`lae ,eia`l ie`xd
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ïéàùåðdqep`d lrdzeg` zaiky oi`c (`,dv zenai) "dax dy`d"a `pzc icii` Ð

.dizeaexw `yil xzen dy` qp` m`c `wxit i`da inp `pz dzxqe`

ìëådlgzkl oi`yep ipz opaxc `xeqi` `ki`c `kidjxtinl ivn dedc oicd `ed Ð

.oizipznn jxtinl dil `gipc `l` ,xzenc ipzwc `ziixan

éåàøädgiw dgiwloeyla aizk `lcn Ð

jxcc dyxclc rnyn ,daiky

.oiqpe` hrnl `a jkl ,`z`c `ed oigewilla`

"ezeg` z` gwi ik"dvexy irhinl `kil mzdÐ

oi`c irci `nlr ilekc ,daiky `l` ,dgiw xnel

.ezeg`a oiqtez oiyecw

êåôéàå`p`oeik ,xzei xeq`l yi oiqpe`c Ð

d`lne" lr xare ,`xeqi` carc

car `lc ,oi`eyipa la` .(hi `xwie) "dnf ux`d

`xeqi`.dizeaexwa xeq`l oi` Ð

úåéøòeda aizk x`yoeik :xn`z m`e Ð

dy` zexr"n dzae dy` xeqi`c

aezkd xq` `ly `ni` ,`wtp "dlbz `l dzae

dtegl dqpkp la` ,odizy zexr ilbc `kid `l`

xne`e !zxg`d zexr zelbl xzen dlrap `le

"x`y" azkc oeik ,`id `xaqc :wgvi epiax

.zEx`Wd d`a oi`eyipd ici lre ,`xwa§¥

úéòáéàdzin xg`l `ni`"eia` spk"e Ð

.eiiga eia`l ie`xy spk :epiid ,`ed
g`
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miwxt dyelyaa cenr fv sc ± iriax wxtzenai

'åë áàî çà.oxne`l mc` ipa milibxe ,od zelyn Ðíàã äìòá àåäåig` Ðia`n

zae ,eia` zqep` z` oae`x `ype ,za cilede dy` z` qp` awric ,epiid .in` z` `yp

.ok zxne` awriàåä éøáå.`ed ipa Ðéøá êìò íåìù.ipa jl mely Ðéðà êúåçà úá
ezeg` ef ly dn`y ,ezeg` zae en` ef z`vnpe ,oa cilede eza za lr `ad ixkpa Ð

.a`d onéàìãàìååã åìããoilret ipal Ð

zl`ey ip` zecyd z` oiwynddcig.efìåôéì
øúô øúñ åëìdnezq dcig mkl dltp ixd Ð

zxzqeneza `p`e `ed xa :opiqxb ikd .xztdl

.epa za lr `ad ixkpa dl zgkyn deg`àééá
çàîÐzlaewilrae ia` `edy ig` lr ip`

ipciledy ,m`c dlra `ede ,ilra oae.in`n

.`ed ilin iyet`l `l` ,a` `edc inp epiide

ï÷æä øæçåly za jd dxn`we .df ly eia` Ð

,`ed dia` mbe ,m`d on dig` `edc :ikd dia`

dlraedlra oae ,dilr `ae xfgy Ðxfgy Ð

.mipa cilede dilr `ae owfdéðá éîúé äåçàì
äéúøáledy owfd ipa el` Ðcieedc ,dpnn

.dizxa ipae eia`n oig`ïá äðîî ãéìåäåÐ

z`e `p` :en` zeg` dil dxn`weig`a`n

jn`e `p` ,cg`ig`jea`e `p`e ,cg` a` on

ig`.m`d onøáì ïåòîùã äéøá äéì øîà÷å
éåìã äéøáipa z`e `p` Ðig`izy ipa Ð

ipa jn`e `p` ,mig` ipy ipa jea`e `p` .zeig`

.mig` ipyäðùî'åë ïéöìåç àìdeg`c Ð

`pngxc ,a`d x`y el oi` xbe ,opira a`d on

l`wfgi) xn`py ,dnda rxfk ,dixwt`:(bk

."mznxf miqeq znxfe"àøîâéããäã éùðÐ

elit` `l` ,meaii meyn e`le .eig` zy`

ohwkc ,xbl daxew oi` :xaqwc ,mipa mewna

.inc clepyàîìò éìåëã áàä ïî àìå íàä ïî
øéñàiz`c Ðitelgi`l.l`xyiaåéáà øúá

åäì åø÷ àéðìô éðá àäã äéì ïðéãù`l jkld Ð

,m`d on oig` ody ediizrc` iypi` iwqn

edl opixyc i`dc irci rcineoi`c meyn Ð

,`id dpef dixkp mzqc ,xbl a`d on deg`

yi`ne.`ed xg`àúéðìô éðá éîð åäì åø÷Ð

i`ce ipd :iypi` ixn`eig`opixy `we ,edpip

ik l`xyia inp ixyinl iz`e ,eig` zy`a edl

.`peeb i`déøéñàã íåùî åàì àîòè éàîÐ

`kiiy `lc oizipzn opirny`e .deg` meyn

.g` zy`a dilr `niiwe ,meai edaúøîà éà
àîìùáikd ,oizipzn ipzwc "oinaiin `l" Ð

maiil `xiq`c :opirny`ipzwc epiid Ð

iedizc xninl `ki`e ,'ek ab lr s`c ,"elit`"

maiin ineail ira i`e ,dixkpk dilrelit` Ð

.`xiq` ikdúøîà éà àìà`l oizipzn Ð

i`n ,`nlrl `ixyc `l` opireny`l `z`

enc zedn` izykc ab lr s` rnync ,"elit`"

ol ztki` `l weyl dnai iabl .`nlrl exy Ð

.`l e` edpip zg` m` ipa i`áâ ìò óàã
äùåã÷á ïúãéì åäééåøúãiz`c Ðitelgi`l

ixyinle ,l`xyiadvilg `la weyl dnaiÐ

meaiic irci rcinc ,`nlrl exy ikd elit`dyecwa ozcilc oeik ,`ki` g` zy`c zxk elit`c `g` ax icen edcicl la` ,`nlrl `wece .a` el oi` ixkpe ,`ed a`d onixd Ð

oiixy inp edcicle `g` ax ipyn `wce .m`d on deg` o`k.`tiq` `le xn`w `yix` Ðíéîåàú íéçà éðùzg` dtih :(`,gv zenai) ol `niiwc ,a`d on edpip mig` i`ce ipdc Ð

zwlgzne ,`idmizyl.oinaiin `le oivleg `l ikd elit` Ðçà úùà íåùî ïéáééç ïéàåelit`e deg` el oi` jkld ,inc clepy ohwk xiibzpy xbc .exiibzpy xg`l eyciw elit` Ð

.m`d onïéîáééî àìå ïéöìåç àì.dndak ixvn rxfc ,a` mdl oi` ipde ,`ed a`d on meaii cvc Ðïéáééç ìáàzil`xyik `id ixdy ,m`d on g` zy` meyn zxk Ð.mipa dcliy
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çà`ed ixa `ed.mipind zeaeyzl `l` ,icin jl oirinyn `l miyrnd el` lk Ð

åìãã`leecmin ilec minkg :yxit jexrae ,zecy oiwynd oilret :qxhpewa yxit Ð

.dnkga lkd oipian :xnelk ,miwenr zexeanïî`nlr ilek a`d on `le m`d

ixiq`c ibilt `l.epyxit (`,ak) ipy wxta lirle ,l`xyia itelgi`l iz` `nlc :yexit Ð

éðùäåikd elit` dyecwa ezcile ezxed

xeq`?elit` i`n :xn`z m`e Ð

dyecwa oey`x ly ezcilc oeik ,daxc`dnec Ð

yie !l`xyik xzei dnecy ,xenb eig` `edy

ded jkle ,zedn` izyk `inc mewn lknc :xnel

opirnylc xninl `kile .ith ixyc jzrc `wlq

oey`x ly ezcile ezxed elit`e ,ith `zeax

dyecwa `ly.ixyc zeidl leki mzdc Ð
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dzøa àðàå íàc dìòa àeäå íàî àìå áàî çà"¨¥¨§Ÿ¥¥§©§¨§¥©£¨§©¨
äãeäé éaøk àìc :àîç øa éîø øîà "déúzðàc§¦§§¥¨©¨¦©¨¨§¨§©¦§¨
éàäc àðà déúçà ,àeä éøáe àeä çà" .ïéúéðúîc§©§¦¦¨§¦£¨¥£¨§©
.Bza ìò àaä éøëða dì zçkLî ¯ "éàôúkà àðéøãc§¨¥¨©©§©©§©©§¨§¨§¦©¨©¦

éúçà úa éøa Cì àîìL"dì zçkLî ¯ "àðà C §¨¨¨§¦©£¨¥£¨©§©©§¨
ìBtéì àìååc eìãc éàlc" .Bza úa ìò àaä éøëða§¨§¦©¨©©¦©¨¥§¨©§¨¦
úøa àðàå ,øa àeä àðéøãc éàäc ,øút øúñ eëa§¥¤¥¤§©§¨¥¨©©£¨§©
ìòa àeäå ,áà àeäå çàî àééa àééa" .Bða úa ìò àaä éøëða dì zçkLî ¯ "deçà£©§©©§¨§¨§¦©¨©©§©¨©¨¥¨§¨§©©
éða éîúé deçàì àzét áéäé àìå déúzéàc dzøa àðàå íàc dìòa àeäå ,ìòa øa àeäå§©©©§©§¨§¥©£¨§©¨§¦§¥§¨¨¥¦¨©£©§¥§¥
,úa dúBà ìò àáe øæçå ,úa äpnî ãéìBäå ,Bnà ìò àaä éøëða dì zçkLî ¯ "dézøá§©¥©§©©§¨§¨§¦©¨©¦§¦¦¤¨©§¨©¨©¨©
¯ "éçà Cnàå àðà ,éçà Ceáàå àðà ,éçà zàå àðà" .íéða äpnî ãéìBäå äéìò àáe ï÷æ øæçå§¨©¨¥¨¨¤¨§¦¦¤¨¨¦£¨§©§¨¥£¨©£¨¥£¨§¦¨¨¥
ãéìBäå ,ïäî úçà ìò àáe øæçå ,úBðá ézL äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä éøëða dì zçkLî©§©©§¨§¨§¦©¨©¦§¦¦¤¨§¥¨§¨©¨©©©¥¤§¦
Ceáàå àðà ,éçà éða zàå àðà" .éëä déì äøîà÷å ànéàc déúçà déì àéø÷å ïa äpnî¦¤¨¥§¨§¨¥£¨¥§¦¨§¨¨§¨¥¨¦£¨§©§§¥¨¥£¨©£
ézL Bì LiL ïáeàø ïBâk ,dì zçkLî éîð àøézéäa àä ¯ "éçà éða Cnàå àðà ,éçà éða§¥¨¥£¨§¦¨§¥¨¥¨§¤¥¨©¦©§©©§¨§§¥¤¥§¥
déøa déì øîà÷å ,eäéépéî ãç áñðe éåì øa àúàå ,eäéépéî àãç áñðe ïBòîL àúàå úBðá̈©£¨¦§§©£¨¦©§©£¨©¥¦§©©¦©§§¨¨©¥§¥

.éåìc déøa øáì ïBòîLcäðùî,ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ¯ dnò äéða eøéibúpL úøBibä §¦§§©§¥§¥¦©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦
ïëå ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL ïBLàø ìL BúøBä elôà£¦¨¤¦¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¥

.dnò äéða eøøçzLpL äçôLàøîâøa àçà áø eäì àøL ,øeøçzLà àúîà ïãeé éða ¦§¨¤¦§©§§¨¤¨¦¨§¥¨©§¨¦§©§§¨§©©¨©
àðàå øñà àeä :déì øîà !øñà úLL áø àäå :àáø déì øîà .éããäc éLð áñðéîì á÷òé©£Ÿ§¦§©§¥©£¨¥£©¥¨¨§¨©¥¤¨©£©¥¨©©£¨
élek ¯ áàä ïî àìå íàä ïî .éøLc éâéìt àì àîìò élek ¯ íàä ïî àìå áàä ïî .àðéøL̈¥¨¦¨¨§Ÿ¦¨¥¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥
,ïðéãL àaà øúa ¯ éøLc ïàî :íàä ïîe áàä ïî ¯ éâéìt ék .øéñàc éâéìt àì àîìò̈§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦¦¨¨¦¨¥©§¨¥¨©©¨¨¥©
áø âéìt :øîàc àkéàå ."úéðBìt éða" éîð eäì eø÷ :úLL áøå .eäì eø÷ "àéðìt éða" àäc§¨§¥§¨§¨¨§§©¥¤¨§©¦§¥§¦§¦¨§¨©¨¥©

e ,íàä ïî ïéçàa eléôà á÷òé øa àçààîòè éàî:ïðz .éîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb ¯ ©¨©©£Ÿ£¦§©¦¦¨¥©©£¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥§©
.ïéîaééî àìå ïéöìBç àì dnò äéða eøéibúðL úøBibäàîòè éàî,àì ?éøéñàc íeMî åàì , ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦©©£¨¨¦©£¦¥¨

zøîà éà !"eléôà" éðú÷ àäå .eøL éîð eäðéàå .àîìòì àéøLå ,íeaééå äöéìç úøBúa dðéàc§¥¨§©£¦¨§¦§©§¨§¨§¨§¦§©¦¨§¨¨¨¥£¦¦¨§©§
c ,"eléôà" éðú÷c eðééä ,éøéñà àîìLaáb ìò óàBúãéìå äMeã÷a àlL BúøBä ïBLàøc ¦§¨¨£¦¥©§§¨¨¥£¦§©©©§¦¨¤Ÿ¦§¨§¥¨

éà àlà .éøéñà éëä eléôà ,eîc úBänà ézLëå ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå ,äMeã÷a¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨£¦¨¦£¦¥¤¨¦
c !"eléôà" éàî ,eøL zøîàáb ìò óàìàøNéa éôeìçéàì éúàå ,äMeã÷a ïúãéì eäééåøúc ¨§©§¨©£¦§©©©§©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦§¥§¦§¨¥

¯éëä eléôà:éøîàc àkéà .éøLzøîà éà ,"eléôà" éðú÷c ,eøLc àøazñî éîð éëä £¦¨¦¨¥¦¨§¨§¦¨¦©¦¦§©§¨§¨§¨¨¥£¦¦¨§©§
c ,"eléôà" éðú÷c eðééä ¯ eøL àîìLaáb ìò óàéôeìçéàì éúàc ,äMeã÷a ïúãéì eäééåøúc ¦§¨¨¨©§§¨¨¥£¦§©©©§©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦§¥

,ìàøNéaéëä eléôà" éàî ¯ éøéñà zøîà éà àlà .eøLeléôàc ?"áb ìò óàïBLàøc §¦§¨¥£¦¨¦¨¤¨¦¨§©§£¦¥©£¦§©©©§¦
éîc úBänà ézLëc ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBä¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨¥

.éøéñà éëä eléôà ¯òîL àzïéöìBç àì ¯ íéøøçeLî ïëå ,íéøb íéîBàz íéçà éðL : £¦¨¦£¦¥¨§©§¥©¦§¦¥¦§¥§§¨¦Ÿ§¦
äMeã÷a ïúãéìå äMeã÷a àlL ïúøBä äúéä .çà úLà íeMî ïéáéiç ïéàå ,ïéîaééî àìå§Ÿ§©§¦§¥©¨¦¦¥¤¨¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
¯ äMeã÷a ïúãéìå ïúøBä äúéä .çà úLà íeMî ïéáéiç ìáà ,ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ¯Ÿ§¦§Ÿ§©§¦£¨©¨¦¦¥¤¨¨§¨¨¨§¥¨¨¦§¨
,àkéì ¯ àáeiç ,çà úLà íeMî ïéáéiç ïéà :úäéî éðú÷ .ïäéøác ìëì íéìàøNék ïä éøä£¥¥§¦§§¥¦§¨¦§¥¤¨¨¥¦©¥©¨¦¦¥¤¨¦¨¥¨
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יבמות. נושאין על האנוסה - פרק אחד עשר דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zenai(iyiy meil)

mc` ipa milibx eidy milyne zecig dnk d`ian `xnbd
`ed oae`x ipelt ,zxne` dy` :oey`x lyn .oxne`lçàilyáàî ¨¥¨

,íàc dìòa àeäå ,íàî àìå,in` z` `ypydéúzðàc dzøa àðàå §Ÿ¥¥§©§¨§¥©£¨§©¨§¦§§¥
el clepe dxy z` `yp awriy oebk ,exeive .ezy` za ip`e -
`ae ,lgx ,za dpnn dclepe ,dwax z` qp`e awri jlde ,oae`x
.eia` zqep` dwax z` `ype [dxy ezy`n epa `edy] oae`x
awri ipa mdipyy itl ,a`n `ed dig`y ,oae`x lr lgx zxne`e

be ,md.[` xeiv] eia` zqep` ,dn` lra m
dzxa `p`e' lgx dy`d zxne`y df lynn :`xnbd zcnel
iyeciw eqtzy rnyn ,dwax ezy` za ip`y epiid ,'dizzp`c

,eia` zqep` `idy [dwax] m`d dze`a [oae`x] oadøa éîø øîà̈©¨¦©
,ïéúéðúîc äãeäé éaøk àìc ,àîç.eia` zqep` z` xqe`d ¨¨§Ÿ§©¦§¨§©§¦¦

df ipelt ,zxne` dy` :ipy lynçàilyàeä éøáå ,àeä`ede ± ¨§§¦
,dzcig zccgne zxfege ,ily oaàðéøãc éàäc àðà déúçà£¨¥£¨§©§¨¥¨

éàôúkà.itzk lr z`yep ip`y [ipa] df wepiz ly ip` ezeg` - ©©§©
.df ote` okzi cvikdì úçkLîdf ote` dz` `ven ±ãáBòa ©§©©¨§¥

,Bza ìò àaä íéáëBkdpa `edy zad dze` zxne`e ,oa clepe ¨¦©¨©¦
.[a xeiv] a`d on dig` mb `ede

,zxne` dy` :iyily lynéøa Cì àîìL,ipa jl mely -úa §¨¨¨§¦©
éúçààðà C.df ote` okzi cvik .ip` jzeg` za -dì úçkLî± £¨¦£¨©§©©¨

df ote` dz` `ven,Bza úa ìò àaä íéáëBk ãáBòadpnn cilede §¥¨¦©¨©©¦
be cled ly en` `id eza zay `vnpe ,oacled ly ezeg` za m

.[b xeiv] a`d cvn
,zxne` dy` :iriax lynàìååc eìãc éàlcmilecy milret ipa - ©¨¥§¨©§¨

,ef dcig ip` zl`ey mkil` ,zecyd miwyne minøúñ eëa ìBtéì¦§¥¤
øútick ,oexzt dkixve zxzqen `idy ef dcig mkl dltp ixd - ¥¤

.dze` exztzyøa àeä àðéøãc éàäclr z`yep ip`y dfy - §©§¨¥¨©
,ipa `ed itzkdeçà úøa àðàå.xacd okzi cvik .eig` za ip`e - ©£¨§©£

Bða úa ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLîclel ,oa dpnn cilede ©§©©¨§¥¨¦©¨©©§
`vnp ,a` eze` yi ,en` ly dia` `edy miakek caerd oale df
cvn cled ig` ly eza mbe cg` cvn cled m` `id ef dy`y

.[c xeiv] eia`
,zxne` dy` :iying lynàééa àééa[zppelzne zlaew ip`±]çàî §¨§¨¥¨

áà àeäå,ia` mb `edy ig` lr -ìòa àeäå,ilyàeäåmbøaoa ± §¨§©©§©
ìòa,ilyíàc dìòa àeäå,ilydéúzéàc dzøa àðàåza ip`e - ©©§©£¨§¥©£¨§©¨§¦§¥

,ezy`dézøa éða éîúé dBçàì àzét áéäé àìåzt ozep epi`e - §Ÿ¨¦¦¨©£©§¥§¥§©¥
.df ote` okzi cvik .ezA ipa mb mdy ,minezid eig`l mgl¦

,úa äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLî`vnp ©§©©¨§¥¨¦©¨©¦§¦¦¤¨©
dze`n mdipyy ,dig` mb `ede ,zad dze` ly dia` mb `edy

,m`d,úa dúBà ìò àáe øæçå,dlra didp jkaeï÷æ øæçåeia` - §¨©¨©¨©§¨©¨¥
miakek caer eze` ly,äéìò àáedlral didp `ed mby jk ¨¨¤¨

[ef zal lrae ,g` ,a` `edy] oey`xd miakek caerdy `vnpe
,dlra ly epa mb `edäpnî ãéìBäåowfd.íéðacaerdy `vnp §¦¦¤¨¨¦

,dlra `ede ,dig` oke ,dn` lra mbe dia` `ed oey`xd miakek
.dpnn eia` ciledy miclil g` `ede ,[owfd] ipyd dlra oae

.[d xeiv] eza ipa mb mdy mig`d enziizp ,znyke
,zxne` dy` :iyiy lynéçà zàå àðàmbe ,mig` dz`e ip` - £¨§©§£¥

éçà Ceáàå àðà,mig` jia`e ip` -éçà Cnàå àðàjn`e ip`e ± £¨©££¥£¨§¦¨£¥
.zeig`ézL äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLî©§©©¨§¥¨¦©¨©¦§¦¦¤¨§¥

,úBða,en`n eizeig` mb od eizepa izyy `vnpúçà ìò àáe øæçå ¨§¨©¨©©©
éëä déì äøîà÷å ànéàc déúçà déì àéø÷å ,ïa äpnî ãéìBäå ïäî¥¤§¦¦¤¨¥§¨§¨¥£¨¥§¦¨§¨¨§¨¥¨¦
`idy miakek caer eze` ly dipyd zad [oal] el z`xewe ±
jia`e ,a` eze` epl yi ixdy ig` dz` ,jk el zxne`e en` zeg`
zeig` jn`e ip` mbe ,m` dze` epl yi ixdy m`d on ig` `ed mb

.[e xeiv] a`n
:iriay lynéçà éða zàå àðà,mig` ipa dz`e ip` ±Ceáàå àðà £¨§©§§¥£¥£¨©£

éçà éðambe ,mig` ipa jia`e ip` -éçà éða Cnàå àðàip` mbe - §¥£¥£¨§¦¨§¥£¥
.df ote` okzi cvik .mig` ipa jn`edì úçkLî éîð àøézéäa àä̈§¤¥¨©¥©§©©¨

y jiiy df ote` ±,xzida mb didi,úBða ézL Bì LiL ïáeàø ïBâk§§¥¤¥§¥¨

,iele oerny ,mig` ipy el yie ,d`le lgxïBòîL àúàåly eig` ©£¨¦§
oae`xeäéépéî àãç áñðe.dy`l odn zg` `ype ±éåì øa àúàå §¥£¨¦©§©£¨©¥¦

eäéépéî ãç áñðe,odn zg` `ype ,oae`x ly eig` iel ly oa `ae ± §¥©¦©§
éåìc déøa øáì ïBòîLc déøa déì øîà÷å`edy oerny ly epae - §¨¨©¥§¥§¦§§©§¥§¥¦

,dipyd zad ly oa `edy iel ly epa oal xne` ,zg`d zad oa
ip` mbe ,[oae`x ly eizepa izy] zeig` izy ipa dz`e ip` ,jk
mbe ,iel ly epa jia`e ,oerny ly epa ip`y ,mig` ipy ipa ,jia`e
oae`x ly za jn`e oerny ly epa ip`y ,mig` ipy ipa jn`e ip`

.[f xeiv]

äðùî
mig` ly mipey mipte`a dvilge meai ipica dpc dpynd

:exiibzpydnò äéða eøéibúpL úøBibädzidyk mipa dl eclepy - ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨
,mipa ila mdn cg` zne miyp e`ype ,dnr cgi exiibzpe ,diebàìŸ

,ïéîaééî àìå ïéöìBçon mig` miiexw mpi` ieb a`l eclepy oeiky §¦§Ÿ§©§¦
ok oicde .a`deléôàykìL BúøBädïBLàødzid,äMeã÷a àlL £¦¨¤¦¤Ÿ¦§¨

,dxiibzpy mcew dzxdy,äMeã÷a Búãéìåxg`l ezcliy §¥¨¦§¨
,dxiibzdyåeli`ãéìå BúøBä éðMä.äMeã÷a Búmdipyy it lr s` §©¥¦¨§¥¨¦§¨

ezxedy oeiky ,meai zaeg g`d lr oi` ,dxiibzpy xg`l eclep
.a`dn mig` miaygp mpi` ,iebn dzid oey`xd lyïëåaäçôL §¥¦§¨

ziprpk,dnò äéða eøøçzLpLmig` oic mixxgeynd mig`l oi` ¤¦§©§§¨¤¨¦¨
.a`d on

àøîâ
:`xnbd zxtqn .epzpynl zkiiyd zwelgn d`ian `xnbdéða§¥

àúîà ïãeé,ziprpk dgtyd ocei ly dipa ±øeøçzLà± ¨©§¨¦§©§
.exxgzydeäì àøLmdl xizd ±á÷òé øa àçà áøon cg` lkl §¨§©£¨©©£Ÿ

,mig`déããäc éLð áñðéîìly jxev `ll eig` zy` z` z`yl ± §¦§©§¥©£¨¥
miaygp mpi`y meyn .[dyxbzp e` dpnl`zpy calae] llk meai

.clepy wepizk `ed ixd xiibzpy xby ,mig`àáø déì øîàaxl ¨©¥¨¨
,awri xa `g`àäå[ixde-]øñà úLL áøz` z`yl [opaxcn] §¨©¥¤¨©

.eig` zy`déì øîà,awri xa `g` axàðéøL àðàå ,øñà àeä± ¨©¥¨©©£¨¨¥¨
.el`k oi`eyip xizn ip` eli`e

exiibzpy mig` oiprl zyy axe awri xa `g` ax ewlgpy x`ean
el`a zx`an `xnbd .eig` zy` z` `yil mdn cg` xzen m`d

mig`a :mzwelgn diepy mipte`àìå áàä ïîmig`élek ,íàä ïî ¦¨¨§Ÿ¦¨¥¥
éøLc éâéìt àì àîìòmdn cg` lkl xzeny jk lr wleg oi` ± ¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦

xzeny xeaql mi`exd erhiy yeygl oi`e ,eig` zy` z` z`yl
mircei lkd oky ,meai zevn mewna `ly eig` zy` z`yl
a`d on 'deg`' oi`y meyn `ed df ote`a mdl mixizny mrhdy

mig`a .xbløéñàc éâéìt àì àîìò élek ,áàä ïî àìå íàä ïî¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥©£¦
mi`exdy meyn ,eig` zy` z` z`yl mdn cg` lkl opaxcn
l`xyia mb xizdl e`eaie ,daxew el` mixbl oi`y mircei mpi`

.dpnl`zpy m`d on g` zy`éâéìt ék`ed ewlgpy ote`d - ¦§¦¥
mig`a,íàä ïîe áàä ïîa`d my lr minrt mig` mi`xwpy ¦¨¨¦¨¥

.m`d my lr minrteéøLc ïàîax] oi`eyipd z` xizny in ± ©§¨¥
,xaeq [awri xa `g`ïðéãL àaà øúamze` ep` miaiygn ± ¨©©¨¨¦©

,a`d on mig`keäì eø÷ àéðìt éða àäcipa mdl mi`xew ixdy - §¨§¥§¨§¨¨§
,zg` m` ipa mb mdy mzrc lr milrn mc` ipa oi`e ,a`d ipelt
z` z`yl mc`l xizdl e`ai l`xyia mby yeygl oi` oky oeike
itl ,cg` a` ipa miiexwy s`y mc` ipa mirceiy ,eig` zy`
mpi`e `id dpef miakek zcaer mzq ixdy ,a` eze`n mpi` zn`d

.mig`úLL áøå,m`d on mig`k mb maiygdl yiy ,xaeq xq`y §©¥¤
c itlúéðBìt éða éîð eäì eø÷ipa mb zeixad ita miiexw mdy ± ¨§©¥§¥§¦

ok`e ,m`d on md mig` s`y mc` ipa mixeaqy oeike ,zipelt
e`eai ,eig` zy` z` `yil mdl mixizny e`xi m` ,md mig`

.l`xya mb ok xizdl
axe awri xa `g` ax zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbd
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רכה
miwxt dyelyaa cenr fv sc ± iriax wxtzenai

'åë áàî çà.oxne`l mc` ipa milibxe ,od zelyn Ðíàã äìòá àåäåig` Ðia`n

zae ,eia` zqep` z` oae`x `ype ,za cilede dy` z` qp` awric ,epiid .in` z` `yp

.ok zxne` awriàåä éøáå.`ed ipa Ðéøá êìò íåìù.ipa jl mely Ðéðà êúåçà úá
ezeg` ef ly dn`y ,ezeg` zae en` ef z`vnpe ,oa cilede eza za lr `ad ixkpa Ð

.a`d onéàìãàìååã åìããoilret ipal Ð

zl`ey ip` zecyd z` oiwynddcig.efìåôéì
øúô øúñ åëìdnezq dcig mkl dltp ixd Ð

zxzqeneza `p`e `ed xa :opiqxb ikd .xztdl

.epa za lr `ad ixkpa dl zgkyn deg`àééá
çàîÐzlaewilrae ia` `edy ig` lr ip`

ipciledy ,m`c dlra `ede ,ilra oae.in`n

.`ed ilin iyet`l `l` ,a` `edc inp epiide

ï÷æä øæçåly za jd dxn`we .df ly eia` Ð

,`ed dia` mbe ,m`d on dig` `edc :ikd dia`

dlraedlra oae ,dilr `ae xfgy Ðxfgy Ð

.mipa cilede dilr `ae owfdéðá éîúé äåçàì
äéúøáledy owfd ipa el` Ðcieedc ,dpnn

.dizxa ipae eia`n oig`ïá äðîî ãéìåäåÐ

z`e `p` :en` zeg` dil dxn`weig`a`n

jn`e `p` ,cg`ig`jea`e `p`e ,cg` a` on

ig`.m`d onøáì ïåòîùã äéøá äéì øîà÷å
éåìã äéøáipa z`e `p` Ðig`izy ipa Ð

ipa jn`e `p` ,mig` ipy ipa jea`e `p` .zeig`

.mig` ipyäðùî'åë ïéöìåç àìdeg`c Ð

`pngxc ,a`d x`y el oi` xbe ,opira a`d on

l`wfgi) xn`py ,dnda rxfk ,dixwt`:(bk

."mznxf miqeq znxfe"àøîâéããäã éùðÐ

elit` `l` ,meaii meyn e`le .eig` zy`

ohwkc ,xbl daxew oi` :xaqwc ,mipa mewna

.inc clepyàîìò éìåëã áàä ïî àìå íàä ïî
øéñàiz`c Ðitelgi`l.l`xyiaåéáà øúá

åäì åø÷ àéðìô éðá àäã äéì ïðéãù`l jkld Ð

,m`d on oig` ody ediizrc` iypi` iwqn

edl opixyc i`dc irci rcineoi`c meyn Ð

,`id dpef dixkp mzqc ,xbl a`d on deg`

yi`ne.`ed xg`àúéðìô éðá éîð åäì åø÷Ð

i`ce ipd :iypi` ixn`eig`opixy `we ,edpip

ik l`xyia inp ixyinl iz`e ,eig` zy`a edl

.`peeb i`déøéñàã íåùî åàì àîòè éàîÐ

`kiiy `lc oizipzn opirny`e .deg` meyn

.g` zy`a dilr `niiwe ,meai edaúøîà éà
àîìùáikd ,oizipzn ipzwc "oinaiin `l" Ð

maiil `xiq`c :opirny`ipzwc epiid Ð

iedizc xninl `ki`e ,'ek ab lr s`c ,"elit`"

maiin ineail ira i`e ,dixkpk dilrelit` Ð

.`xiq` ikdúøîà éà àìà`l oizipzn Ð

i`n ,`nlrl `ixyc `l` opireny`l `z`

enc zedn` izykc ab lr s` rnync ,"elit`"

ol ztki` `l weyl dnai iabl .`nlrl exy Ð

.`l e` edpip zg` m` ipa i`áâ ìò óàã
äùåã÷á ïúãéì åäééåøúãiz`c Ðitelgi`l

ixyinle ,l`xyiadvilg `la weyl dnaiÐ

meaiic irci rcinc ,`nlrl exy ikd elit`dyecwa ozcilc oeik ,`ki` g` zy`c zxk elit`c `g` ax icen edcicl la` ,`nlrl `wece .a` el oi` ixkpe ,`ed a`d onixd Ð

oiixy inp edcicle `g` ax ipyn `wce .m`d on deg` o`k.`tiq` `le xn`w `yix` Ðíéîåàú íéçà éðùzg` dtih :(`,gv zenai) ol `niiwc ,a`d on edpip mig` i`ce ipdc Ð

zwlgzne ,`idmizyl.oinaiin `le oivleg `l ikd elit` Ðçà úùà íåùî ïéáééç ïéàåelit`e deg` el oi` jkld ,inc clepy ohwk xiibzpy xbc .exiibzpy xg`l eyciw elit` Ð

.m`d onïéîáééî àìå ïéöìåç àì.dndak ixvn rxfc ,a` mdl oi` ipde ,`ed a`d on meaii cvc Ðïéáééç ìáàzil`xyik `id ixdy ,m`d on g` zy` meyn zxk Ð.mipa dcliy
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çà`ed ixa `ed.mipind zeaeyzl `l` ,icin jl oirinyn `l miyrnd el` lk Ð

åìãã`leecmin ilec minkg :yxit jexrae ,zecy oiwynd oilret :qxhpewa yxit Ð

.dnkga lkd oipian :xnelk ,miwenr zexeanïî`nlr ilek a`d on `le m`d

ixiq`c ibilt `l.epyxit (`,ak) ipy wxta lirle ,l`xyia itelgi`l iz` `nlc :yexit Ð

éðùäåikd elit` dyecwa ezcile ezxed

xeq`?elit` i`n :xn`z m`e Ð

dyecwa oey`x ly ezcilc oeik ,daxc`dnec Ð

yie !l`xyik xzei dnecy ,xenb eig` `edy

ded jkle ,zedn` izyk `inc mewn lknc :xnel

opirnylc xninl `kile .ith ixyc jzrc `wlq

oey`x ly ezcile ezxed elit`e ,ith `zeax

dyecwa `ly.ixyc zeidl leki mzdc Ð
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dzøa àðàå íàc dìòa àeäå íàî àìå áàî çà"¨¥¨§Ÿ¥¥§©§¨§¥©£¨§©¨
äãeäé éaøk àìc :àîç øa éîø øîà "déúzðàc§¦§§¥¨©¨¦©¨¨§¨§©¦§¨
éàäc àðà déúçà ,àeä éøáe àeä çà" .ïéúéðúîc§©§¦¦¨§¦£¨¥£¨§©
.Bza ìò àaä éøëða dì zçkLî ¯ "éàôúkà àðéøãc§¨¥¨©©§©©§©©§¨§¨§¦©¨©¦

éúçà úa éøa Cì àîìL"dì zçkLî ¯ "àðà C §¨¨¨§¦©£¨¥£¨©§©©§¨
ìBtéì àìååc eìãc éàlc" .Bza úa ìò àaä éøëða§¨§¦©¨©©¦©¨¥§¨©§¨¦
úøa àðàå ,øa àeä àðéøãc éàäc ,øút øúñ eëa§¥¤¥¤§©§¨¥¨©©£¨§©
ìòa àeäå ,áà àeäå çàî àééa àééa" .Bða úa ìò àaä éøëða dì zçkLî ¯ "deçà£©§©©§¨§¨§¦©¨©©§©¨©¨¥¨§¨§©©
éða éîúé deçàì àzét áéäé àìå déúzéàc dzøa àðàå íàc dìòa àeäå ,ìòa øa àeäå§©©©§©§¨§¥©£¨§©¨§¦§¥§¨¨¥¦¨©£©§¥§¥
,úa dúBà ìò àáe øæçå ,úa äpnî ãéìBäå ,Bnà ìò àaä éøëða dì zçkLî ¯ "dézøá§©¥©§©©§¨§¨§¦©¨©¦§¦¦¤¨©§¨©¨©¨©
¯ "éçà Cnàå àðà ,éçà Ceáàå àðà ,éçà zàå àðà" .íéða äpnî ãéìBäå äéìò àáe ï÷æ øæçå§¨©¨¥¨¨¤¨§¦¦¤¨¨¦£¨§©§¨¥£¨©£¨¥£¨§¦¨¨¥
ãéìBäå ,ïäî úçà ìò àáe øæçå ,úBðá ézL äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä éøëða dì zçkLî©§©©§¨§¨§¦©¨©¦§¦¦¤¨§¥¨§¨©¨©©©¥¤§¦
Ceáàå àðà ,éçà éða zàå àðà" .éëä déì äøîà÷å ànéàc déúçà déì àéø÷å ïa äpnî¦¤¨¥§¨§¨¥£¨¥§¦¨§¨¨§¨¥¨¦£¨§©§§¥¨¥£¨©£
ézL Bì LiL ïáeàø ïBâk ,dì zçkLî éîð àøézéäa àä ¯ "éçà éða Cnàå àðà ,éçà éða§¥¨¥£¨§¦¨§¥¨¥¨§¤¥¨©¦©§©©§¨§§¥¤¥§¥
déøa déì øîà÷å ,eäéépéî ãç áñðe éåì øa àúàå ,eäéépéî àãç áñðe ïBòîL àúàå úBðá̈©£¨¦§§©£¨¦©§©£¨©¥¦§©©¦©§§¨¨©¥§¥

.éåìc déøa øáì ïBòîLcäðùî,ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ¯ dnò äéða eøéibúpL úøBibä §¦§§©§¥§¥¦©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦
ïëå ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL ïBLàø ìL BúøBä elôà£¦¨¤¦¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¥

.dnò äéða eøøçzLpL äçôLàøîâøa àçà áø eäì àøL ,øeøçzLà àúîà ïãeé éða ¦§¨¤¦§©§§¨¤¨¦¨§¥¨©§¨¦§©§§¨§©©¨©
àðàå øñà àeä :déì øîà !øñà úLL áø àäå :àáø déì øîà .éããäc éLð áñðéîì á÷òé©£Ÿ§¦§©§¥©£¨¥£©¥¨¨§¨©¥¤¨©£©¥¨©©£¨
élek ¯ áàä ïî àìå íàä ïî .éøLc éâéìt àì àîìò élek ¯ íàä ïî àìå áàä ïî .àðéøL̈¥¨¦¨¨§Ÿ¦¨¥¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥
,ïðéãL àaà øúa ¯ éøLc ïàî :íàä ïîe áàä ïî ¯ éâéìt ék .øéñàc éâéìt àì àîìò̈§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦¦¨¨¦¨¥©§¨¥¨©©¨¨¥©
áø âéìt :øîàc àkéàå ."úéðBìt éða" éîð eäì eø÷ :úLL áøå .eäì eø÷ "àéðìt éða" àäc§¨§¥§¨§¨¨§§©¥¤¨§©¦§¥§¦§¦¨§¨©¨¥©

e ,íàä ïî ïéçàa eléôà á÷òé øa àçààîòè éàî:ïðz .éîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb ¯ ©¨©©£Ÿ£¦§©¦¦¨¥©©£¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥§©
.ïéîaééî àìå ïéöìBç àì dnò äéða eøéibúðL úøBibäàîòè éàî,àì ?éøéñàc íeMî åàì , ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦©©£¨¨¦©£¦¥¨

zøîà éà !"eléôà" éðú÷ àäå .eøL éîð eäðéàå .àîìòì àéøLå ,íeaééå äöéìç úøBúa dðéàc§¥¨§©£¦¨§¦§©§¨§¨§¨§¦§©¦¨§¨¨¨¥£¦¦¨§©§
c ,"eléôà" éðú÷c eðééä ,éøéñà àîìLaáb ìò óàBúãéìå äMeã÷a àlL BúøBä ïBLàøc ¦§¨¨£¦¥©§§¨¨¥£¦§©©©§¦¨¤Ÿ¦§¨§¥¨

éà àlà .éøéñà éëä eléôà ,eîc úBänà ézLëå ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå ,äMeã÷a¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨£¦¨¦£¦¥¤¨¦
c !"eléôà" éàî ,eøL zøîàáb ìò óàìàøNéa éôeìçéàì éúàå ,äMeã÷a ïúãéì eäééåøúc ¨§©§¨©£¦§©©©§©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦§¥§¦§¨¥

¯éëä eléôà:éøîàc àkéà .éøLzøîà éà ,"eléôà" éðú÷c ,eøLc àøazñî éîð éëä £¦¨¦¨¥¦¨§¨§¦¨¦©¦¦§©§¨§¨§¨¨¥£¦¦¨§©§
c ,"eléôà" éðú÷c eðééä ¯ eøL àîìLaáb ìò óàéôeìçéàì éúàc ,äMeã÷a ïúãéì eäééåøúc ¦§¨¨¨©§§¨¨¥£¦§©©©§©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦§¥

,ìàøNéaéëä eléôà" éàî ¯ éøéñà zøîà éà àlà .eøLeléôàc ?"áb ìò óàïBLàøc §¦§¨¥£¦¨¦¨¤¨¦¨§©§£¦¥©£¦§©©©§¦
éîc úBänà ézLëc ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBä¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨¥

.éøéñà éëä eléôà ¯òîL àzïéöìBç àì ¯ íéøøçeLî ïëå ,íéøb íéîBàz íéçà éðL : £¦¨¦£¦¥¨§©§¥©¦§¦¥¦§¥§§¨¦Ÿ§¦
äMeã÷a ïúãéìå äMeã÷a àlL ïúøBä äúéä .çà úLà íeMî ïéáéiç ïéàå ,ïéîaééî àìå§Ÿ§©§¦§¥©¨¦¦¥¤¨¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
¯ äMeã÷a ïúãéìå ïúøBä äúéä .çà úLà íeMî ïéáéiç ìáà ,ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ¯Ÿ§¦§Ÿ§©§¦£¨©¨¦¦¥¤¨¨§¨¨¨§¥¨¨¦§¨
,àkéì ¯ àáeiç ,çà úLà íeMî ïéáéiç ïéà :úäéî éðú÷ .ïäéøác ìëì íéìàøNék ïä éøä£¥¥§¦§§¥¦§¨¦§¥¤¨¨¥¦©¥©¨¦¦¥¤¨¦¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zenai(iyiy meil)

mc` ipa milibx eidy milyne zecig dnk d`ian `xnbd
`ed oae`x ipelt ,zxne` dy` :oey`x lyn .oxne`lçàilyáàî ¨¥¨

,íàc dìòa àeäå ,íàî àìå,in` z` `ypydéúzðàc dzøa àðàå §Ÿ¥¥§©§¨§¥©£¨§©¨§¦§§¥
el clepe dxy z` `yp awriy oebk ,exeive .ezy` za ip`e -
`ae ,lgx ,za dpnn dclepe ,dwax z` qp`e awri jlde ,oae`x
.eia` zqep` dwax z` `ype [dxy ezy`n epa `edy] oae`x
awri ipa mdipyy itl ,a`n `ed dig`y ,oae`x lr lgx zxne`e

be ,md.[` xeiv] eia` zqep` ,dn` lra m
dzxa `p`e' lgx dy`d zxne`y df lynn :`xnbd zcnel
iyeciw eqtzy rnyn ,dwax ezy` za ip`y epiid ,'dizzp`c

,eia` zqep` `idy [dwax] m`d dze`a [oae`x] oadøa éîø øîà̈©¨¦©
,ïéúéðúîc äãeäé éaøk àìc ,àîç.eia` zqep` z` xqe`d ¨¨§Ÿ§©¦§¨§©§¦¦

df ipelt ,zxne` dy` :ipy lynçàilyàeä éøáå ,àeä`ede ± ¨§§¦
,dzcig zccgne zxfege ,ily oaàðéøãc éàäc àðà déúçà£¨¥£¨§©§¨¥¨

éàôúkà.itzk lr z`yep ip`y [ipa] df wepiz ly ip` ezeg` - ©©§©
.df ote` okzi cvikdì úçkLîdf ote` dz` `ven ±ãáBòa ©§©©¨§¥

,Bza ìò àaä íéáëBkdpa `edy zad dze` zxne`e ,oa clepe ¨¦©¨©¦
.[a xeiv] a`d on dig` mb `ede

,zxne` dy` :iyily lynéøa Cì àîìL,ipa jl mely -úa §¨¨¨§¦©
éúçààðà C.df ote` okzi cvik .ip` jzeg` za -dì úçkLî± £¨¦£¨©§©©¨

df ote` dz` `ven,Bza úa ìò àaä íéáëBk ãáBòadpnn cilede §¥¨¦©¨©©¦
be cled ly en` `id eza zay `vnpe ,oacled ly ezeg` za m

.[b xeiv] a`d cvn
,zxne` dy` :iriax lynàìååc eìãc éàlcmilecy milret ipa - ©¨¥§¨©§¨

,ef dcig ip` zl`ey mkil` ,zecyd miwyne minøúñ eëa ìBtéì¦§¥¤
øútick ,oexzt dkixve zxzqen `idy ef dcig mkl dltp ixd - ¥¤

.dze` exztzyøa àeä àðéøãc éàäclr z`yep ip`y dfy - §©§¨¥¨©
,ipa `ed itzkdeçà úøa àðàå.xacd okzi cvik .eig` za ip`e - ©£¨§©£

Bða úa ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLîclel ,oa dpnn cilede ©§©©¨§¥¨¦©¨©©§
`vnp ,a` eze` yi ,en` ly dia` `edy miakek caerd oale df
cvn cled ig` ly eza mbe cg` cvn cled m` `id ef dy`y

.[c xeiv] eia`
,zxne` dy` :iying lynàééa àééa[zppelzne zlaew ip`±]çàî §¨§¨¥¨

áà àeäå,ia` mb `edy ig` lr -ìòa àeäå,ilyàeäåmbøaoa ± §¨§©©§©
ìòa,ilyíàc dìòa àeäå,ilydéúzéàc dzøa àðàåza ip`e - ©©§©£¨§¥©£¨§©¨§¦§¥

,ezy`dézøa éða éîúé dBçàì àzét áéäé àìåzt ozep epi`e - §Ÿ¨¦¦¨©£©§¥§¥§©¥
.df ote` okzi cvik .ezA ipa mb mdy ,minezid eig`l mgl¦

,úa äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLî`vnp ©§©©¨§¥¨¦©¨©¦§¦¦¤¨©
dze`n mdipyy ,dig` mb `ede ,zad dze` ly dia` mb `edy

,m`d,úa dúBà ìò àáe øæçå,dlra didp jkaeï÷æ øæçåeia` - §¨©¨©¨©§¨©¨¥
miakek caer eze` ly,äéìò àáedlral didp `ed mby jk ¨¨¤¨

[ef zal lrae ,g` ,a` `edy] oey`xd miakek caerdy `vnpe
,dlra ly epa mb `edäpnî ãéìBäåowfd.íéðacaerdy `vnp §¦¦¤¨¨¦

,dlra `ede ,dig` oke ,dn` lra mbe dia` `ed oey`xd miakek
.dpnn eia` ciledy miclil g` `ede ,[owfd] ipyd dlra oae

.[d xeiv] eza ipa mb mdy mig`d enziizp ,znyke
,zxne` dy` :iyiy lynéçà zàå àðàmbe ,mig` dz`e ip` - £¨§©§£¥

éçà Ceáàå àðà,mig` jia`e ip` -éçà Cnàå àðàjn`e ip`e ± £¨©££¥£¨§¦¨£¥
.zeig`ézL äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLî©§©©¨§¥¨¦©¨©¦§¦¦¤¨§¥

,úBða,en`n eizeig` mb od eizepa izyy `vnpúçà ìò àáe øæçå ¨§¨©¨©©©
éëä déì äøîà÷å ànéàc déúçà déì àéø÷å ,ïa äpnî ãéìBäå ïäî¥¤§¦¦¤¨¥§¨§¨¥£¨¥§¦¨§¨¨§¨¥¨¦
`idy miakek caer eze` ly dipyd zad [oal] el z`xewe ±
jia`e ,a` eze` epl yi ixdy ig` dz` ,jk el zxne`e en` zeg`
zeig` jn`e ip` mbe ,m` dze` epl yi ixdy m`d on ig` `ed mb

.[e xeiv] a`n
:iriay lynéçà éða zàå àðà,mig` ipa dz`e ip` ±Ceáàå àðà £¨§©§§¥£¥£¨©£

éçà éðambe ,mig` ipa jia`e ip` -éçà éða Cnàå àðàip` mbe - §¥£¥£¨§¦¨§¥£¥
.df ote` okzi cvik .mig` ipa jn`edì úçkLî éîð àøézéäa àä̈§¤¥¨©¥©§©©¨

y jiiy df ote` ±,xzida mb didi,úBða ézL Bì LiL ïáeàø ïBâk§§¥¤¥§¥¨

,iele oerny ,mig` ipy el yie ,d`le lgxïBòîL àúàåly eig` ©£¨¦§
oae`xeäéépéî àãç áñðe.dy`l odn zg` `ype ±éåì øa àúàå §¥£¨¦©§©£¨©¥¦

eäéépéî ãç áñðe,odn zg` `ype ,oae`x ly eig` iel ly oa `ae ± §¥©¦©§
éåìc déøa øáì ïBòîLc déøa déì øîà÷å`edy oerny ly epae - §¨¨©¥§¥§¦§§©§¥§¥¦

,dipyd zad ly oa `edy iel ly epa oal xne` ,zg`d zad oa
ip` mbe ,[oae`x ly eizepa izy] zeig` izy ipa dz`e ip` ,jk
mbe ,iel ly epa jia`e ,oerny ly epa ip`y ,mig` ipy ipa ,jia`e
oae`x ly za jn`e oerny ly epa ip`y ,mig` ipy ipa jn`e ip`

.[f xeiv]

äðùî
mig` ly mipey mipte`a dvilge meai ipica dpc dpynd

:exiibzpydnò äéða eøéibúpL úøBibädzidyk mipa dl eclepy - ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨
,mipa ila mdn cg` zne miyp e`ype ,dnr cgi exiibzpe ,diebàìŸ

,ïéîaééî àìå ïéöìBçon mig` miiexw mpi` ieb a`l eclepy oeiky §¦§Ÿ§©§¦
ok oicde .a`deléôàykìL BúøBädïBLàødzid,äMeã÷a àlL £¦¨¤¦¤Ÿ¦§¨

,dxiibzpy mcew dzxdy,äMeã÷a Búãéìåxg`l ezcliy §¥¨¦§¨
,dxiibzdyåeli`ãéìå BúøBä éðMä.äMeã÷a Búmdipyy it lr s` §©¥¦¨§¥¨¦§¨

ezxedy oeiky ,meai zaeg g`d lr oi` ,dxiibzpy xg`l eclep
.a`dn mig` miaygp mpi` ,iebn dzid oey`xd lyïëåaäçôL §¥¦§¨

ziprpk,dnò äéða eøøçzLpLmig` oic mixxgeynd mig`l oi` ¤¦§©§§¨¤¨¦¨
.a`d on

àøîâ
:`xnbd zxtqn .epzpynl zkiiyd zwelgn d`ian `xnbdéða§¥

àúîà ïãeé,ziprpk dgtyd ocei ly dipa ±øeøçzLà± ¨©§¨¦§©§
.exxgzydeäì àøLmdl xizd ±á÷òé øa àçà áøon cg` lkl §¨§©£¨©©£Ÿ

,mig`déããäc éLð áñðéîìly jxev `ll eig` zy` z` z`yl ± §¦§©§¥©£¨¥
miaygp mpi`y meyn .[dyxbzp e` dpnl`zpy calae] llk meai

.clepy wepizk `ed ixd xiibzpy xby ,mig`àáø déì øîàaxl ¨©¥¨¨
,awri xa `g`àäå[ixde-]øñà úLL áøz` z`yl [opaxcn] §¨©¥¤¨©

.eig` zy`déì øîà,awri xa `g` axàðéøL àðàå ,øñà àeä± ¨©¥¨©©£¨¨¥¨
.el`k oi`eyip xizn ip` eli`e

exiibzpy mig` oiprl zyy axe awri xa `g` ax ewlgpy x`ean
el`a zx`an `xnbd .eig` zy` z` `yil mdn cg` xzen m`d

mig`a :mzwelgn diepy mipte`àìå áàä ïîmig`élek ,íàä ïî ¦¨¨§Ÿ¦¨¥¥
éøLc éâéìt àì àîìòmdn cg` lkl xzeny jk lr wleg oi` ± ¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦

xzeny xeaql mi`exd erhiy yeygl oi`e ,eig` zy` z` z`yl
mircei lkd oky ,meai zevn mewna `ly eig` zy` z`yl
a`d on 'deg`' oi`y meyn `ed df ote`a mdl mixizny mrhdy

mig`a .xbløéñàc éâéìt àì àîìò élek ,áàä ïî àìå íàä ïî¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥©£¦
mi`exdy meyn ,eig` zy` z` z`yl mdn cg` lkl opaxcn
l`xyia mb xizdl e`eaie ,daxew el` mixbl oi`y mircei mpi`

.dpnl`zpy m`d on g` zy`éâéìt ék`ed ewlgpy ote`d - ¦§¦¥
mig`a,íàä ïîe áàä ïîa`d my lr minrt mig` mi`xwpy ¦¨¨¦¨¥

.m`d my lr minrteéøLc ïàîax] oi`eyipd z` xizny in ± ©§¨¥
,xaeq [awri xa `g`ïðéãL àaà øúamze` ep` miaiygn ± ¨©©¨¨¦©

,a`d on mig`keäì eø÷ àéðìt éða àäcipa mdl mi`xew ixdy - §¨§¥§¨§¨¨§
,zg` m` ipa mb mdy mzrc lr milrn mc` ipa oi`e ,a`d ipelt
z` z`yl mc`l xizdl e`ai l`xyia mby yeygl oi` oky oeike
itl ,cg` a` ipa miiexwy s`y mc` ipa mirceiy ,eig` zy`
mpi`e `id dpef miakek zcaer mzq ixdy ,a` eze`n mpi` zn`d

.mig`úLL áøå,m`d on mig`k mb maiygdl yiy ,xaeq xq`y §©¥¤
c itlúéðBìt éða éîð eäì eø÷ipa mb zeixad ita miiexw mdy ± ¨§©¥§¥§¦

ok`e ,m`d on md mig` s`y mc` ipa mixeaqy oeike ,zipelt
e`eai ,eig` zy` z` `yil mdl mixizny e`xi m` ,md mig`

.l`xya mb ok xizdl
axe awri xa `g` ax zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbd
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zenai(ycew zay meil)

àkéà àøeqéà àä`yi `ly mdilr yi opaxcn xeqi` la` - ¨¦¨¦¨
.awri xa `g` ax lr dywe ,ipyd zy` z` cg`d

y xyt`y ,jk wiicl gxkd oi` :`xnbd daiyneléôàc ïécä àeä©¦©£¦
àkéì éîð àøeqéà,eig` zy` z` `yil xeqi` mey mdilr oi` ± ¦¨©¥¥¨

àôéñ éðúéîì éòác éãééàåote`a `tiqa zepyl `pzd dvxy oeike ± §©§¥§¨¥§¦§¥¥¨
,dyecwa eclep ly'ïéáéiç ìáà'md ixdy ,g` zy` meyn zxk £¨©¨¦

,xac lkl mixenb mig`àLéø éîð àðz`yixa mb `pzd dpy - ¨¨©¥¥¨
oeyl'ïéáéiç ïéà'.g` zy` meyn ¥©¨¦

mine`z mig`a elit`y epipy jenqa dlrnl z`aend `ziixaa
z` zx`an `xnbd .mig` miiexw mpi` ,md cg` a` ipa i`cey

:mrhde xewndïðaø øeîàc àä ,àáø øîà,`ziixaae epzpynaïéà ¨©¨¨¨§¨©¨¨¥
,éøöîì áà,a`dn eig`l daxew el oi`eàîéz àìxn`z l` - ¨§¦§¦Ÿ¥¨

`ed eia` ixg` qgiizn epi` iebdy mrhdyänæa éôeèLc íeMî¦¦§¥§¦¨
,zeixr lr xearl miiebd milibxy ±òéãé àìc`ed in reci `ly - §Ÿ§¦©

,eia`òéãé ìáàoebke ,eia` `ed in ze`cea reciy ote`a la` ± £¨§¦©
,dclie dxarzp mye ,mixeq`d ziaa miyeag en`e eia` eidy

,xg` mr dzpify okzi `lyïðéLééçeze` qgiil miyyeg ep` ± ©§¦©
,ok xacd oi` .eia` ixg`òéãéc eléôà àlà,eia` `ed in i`cea ¤¨£¦¦¦©

ïðéLééç àì éîð,eia` xg` eqgiilàäcxwnaa lirl `aedy déðL ©¥Ÿ©§¦©§¨§¥
ì ä÷ìçðå äéä úçà ätèc ,íéîBàz ïéçà,íézLa`y xexay epiide ©¦§¦§¦¨©©¨¨§¤§§¨¦§©¦

,mdipy z` ciled cg`åok it lr s`éðz÷aàôéñ`ziixad ly §¨¨¥¥¨
dyecwa mzcile dyecwa `ly mzxed m`yàìå ïéöìBç àìŸ§¦§Ÿ

,ïéîaééî,a`dn mig` miaygp mpi`y oeikdpéî òîLgikedl yi ± §©§¦§©¦¨
miaygp mpi` ,cg` a`n eclepy ze`cea reciyk s`y o`kn

c meyn ,mrhde ,a`n mig`déòøæì àðîçø déø÷ôà éøe÷ôà± ©§¥©§§¥©£¨¨§©§¥
,iebd ly erxf z` dxiwtd dxezdyáéúëcmixvnd iabll`wfgi) ¦§¦

(k bk'íúîøæ íéñeñ úîøæå íøNa íéøBîç øNa'ly rxfd xnelk §©£¦§¨¨§¦§©¦¦§¨¨
enke ,mdil` qgi mdipal oi`y ,miqeq ly rxf enk aygp ,iebd

.miig ilraa
z`yl xzen xbl m` ,lirl z`aend zwelgna oecl day `xnbd

:eig` zy` z`òîL àz,`ziixan di`xäNòî ,éñBé éaø øîàc ¨§©§¨©©¦¥©£¤
pL ,øbä íééèôéðaàNz`éðôì äNòî àáe ,Bnàî åéçà úLà §¦§§¦©¥¤¨¨¥¤¨¦¥¦¨©£¤¦§¥

,øâì úeMéà ïéà ,eøîàå ,íéîëçxbd miihtip ly oi`eyipd ,okle £¨¦§¨§¥¦§¥
.mixzen

dpian ,xbl zeyi` oi`y meyn exizdy minkg ly mdixacn
d`eypy ink eig` ly ezy` zaygp `ly iptn xziddy `xnbd

:jk lr ddnz `xnbd ,milg mpi` xb iyeciwy meyn ,eløb àlàå§¤¨¥
Léc÷cdy`éîð éëäok` m`d ike ±,ïéLec÷ da éñôú àìixd §©¥¨¦©¥Ÿ¨§¥¨¦¦

.miqtezy i`cea
:`xnbd zx`anàîéà àlày `id `ziixad zpeekúLà øeqéà ïéà ¤¨¥¨¥¦¥¤

,øâì çà`xnbd df itl .xbl zeyi` ly dexr xeqi` oi` ,xnelk ¨§¥
:dywnàáñðc åàì éàî[d`ypy-]øb àeäLk çà`l m`d ± ©¨§¨§¨¨§¤¥

,xb ezeida ezy` z` `yp miihtip ly eig`y `ziixaa xaecn
`ypidl minkg dl exizd ok it lr s`e ,elg da eiyeciwy
mpi`y meyn epiide .dlra zen xg`l dlra ig` miihtipl
lr dywe ,[clepy ohwk aygp xiibzpy xby oeik] mig` miaygp

.m`d on mig`a xq`y zyy ax
:`xnbd dgec,àìxaecnàáñðc[d`ypy-],íéáëBk ãáBò àeäLk Ÿ§¨§¨§¤¥¨¦

zaygp dzid `l oky ,dexizd jkle ,dxiibzpyn dilr `a `le
.llk eig`l d`eyp

d`yp m` :`xnbd ddnz,àøîéîì éàî ,íéáëBk ãáBò àeäLk`ld §¤¥¨¦©§¥§¨
.miihtpl zxzeny heyt

xaca yecig yi :`xnbd daiync ,øBæâéì àîéúc eäîdxqe`l ©§¥¨¦§
d`ypyk s` eilrehà ,íéáëBk ãáBò àeäLke`eaiy yygd §¤¥¨¦©

d`ypy dy`d z` `yil mb xizdl,øb àeäLki`ce z`fy §¤¥
,eilr dxeq`ïì òîLî à÷.jkl eyyg `l minkgy `ziixad ¨©§©¨

en`n eig` zy` z` z`yl xzeny dgked d`ian `xnbd
:ztqep `ziixaníiä ékøëì ézëìäLk ,ïééñàé ïa øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¤©§¨§¤¨©§¦¦§©¥©¨

,mid seg lr zepkeyd zelecb zexiirl -àNpL ãçà øb éúàöî̈¨¦¥¤¨¤¨¨
Bnàî åéçà úLà,eig` zen xg`lELøä éî ,éða ,Bì ézøîà`yil ¥¤¨¦¥¦¨©§¦§¦¦¦§§

.dze`éøä ,éì øîàa did dyrnäMàzxeibäéða äòáLåmd mby ¨©¦£¥¦¨§¦§¨¨¤¨

y ,did jke ,miyp e`ype exiibzdàáé÷ò éaø áLé äæ ìñôñ ìò©©§¨¤¨©©¦£¦¨
,íéøác éðL øîàå.`àNBð øbz`,Bnàî åéçà úLàmdl dxed dfae §¨©§¥§¨¦¥¥¥¤¨¦¥¦

.a .ip` mb xzid izcnl odne ,eig` zy` z` g` `yil xzidåcer §
øîàxn`p ,ef dyxc(` b dpei),'øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øác éäéå' ¨©©§¦§©¤¨¥¦¥Ÿ

yie .daeyza aeyl depip iyp` z` xidfiy zipya el xn`y
wxy ,weqtd oeyln cenll,äðéëL Bnò äøac úéðLmrt la` ¥¦¦§¨¦§¦¨

.äðéëL Bnò äøaã àì úéLéìL§¦¦Ÿ¦§¨¦§¦¨
:dgkedd z` zniiqn `xnbdúäéî éðz÷iax dpy mewn lkn - ¨¨¥¦©

y `aiwràáñðc åàì éàî .Bnàî åéçà úLà àNBð øb[d`ypy-] ¥¥¥¤¨¦¥¦©¨§¨§¨
àeäLk åéçàdid xak,øb,eig` zy` z` `yil xzeny gkene ¨¦§¤¥

:`xnbd dgec .dlrnl gkedy enkeàáñðc ,àìeig`àeäLkdid Ÿ§¨§¨§¤
oiicr.íéáëBk ãáBòcaer oiicr didyk d`yp m` :`xnbd ddnz ¥¨¦

,miakekàøîéîì éàîheyt `ld ,df oic xnel jixv recn - ©§¥§¨
:`xnbd daiyn .eig` zy` z` `yil el xzen didiyàîéúc eäî©§¥¨

øBæâðd`yp xy`k dxqe`lehà ,íéáëBk ãáBò àeäLke`eaiy ¦§§¤¥¨¦©
d`ypa mb xizdlïì òîLî à÷ ,øb àeäLk.jkl eyyg `ly §¤¥¨©§©¨

xbd xn`y dn z` cird oiiq`i oay x`ean z`aend `ziixaa
:jk lr dywn `xnbd .`aiwr iax ly enyaïîéäî éîemc` ike ± ¦§¥©

,rny jky cirdl on`p,áø øîà àðeä áø øîà àaà áø øîàäå§¨¨©©©¨¨©©¨¨©©
àáe äëìä äøBnL íëç ãéîìz ìkdzid `ly dkld xn`y - ¨©§¦¨¨¤¤£¨¨¨

i,drecíãB÷ íà`ayäNòîecil dfdøîàlibx did xak - ¦¤©£¤£¨¨
,eicinlzl dzepyl,Bì ïéòîBL.eit lr dkldd z` miwqeteíàå §¦§¦

åàì,ecil dyrnd `ay cr eicinlzl ef dkld dpy `l oiicry - ¨
.Bì ïéòîBL ïéà`aiwr iaxy xbd ixac z` oiiq`i oa laiw cvike ¥§¦

.en`n eig` zy` z` z`yl xbl xizd
:mipte` dnka `xnbd zvxznäéä àáe äøBî ,àîéà úéòaéà± ¦¨¥¥¨¤¨¨¨

`ay mcew `aiwr iax mya df dkld wqt zepyl libx did xbdy
.ez`xeda on`p `ed okle ,ecil dyrn

,'äéða äòáLå äMà éøä' øîà÷c íeMî ,àîéà úéòaéàådi`xk §¦¨¥¥¨¦§¨¨©£¥¦¨§¦§¨¨¤¨
on`p `ed okl ,okl mcewn dyrnl dkld dbdp xak jky eixacl

.ez`xeda
dãäa àðéøçà äNòî øîà÷c àëä éðàL ,àîéà úéòaéàåxn`y ± §¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¨¨©©£¤©£¦¨©£¨

oicd z` xn`y dry dze`a [izin` oa dpei oipra] xg` dyrn
iax zyxc lr on`p `edy jezne ,en`n eig` zy` z` `yep xby
mixkipy ,ef dkld lr mb `ed on`p ,izin` oa dpei oipra `aiwr

.`aiwr iaxn mlaw cgiay zn` ixac
:`aiwr iax xn`y ipyd xacd oipra dpc `xnbdéäéå' ,øî øîà̈©©©§¦

,'øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øácwxy weqtd oeyln `aiwr iax wiice ¨¨¤¨¥¦¥Ÿ
,äðéëL Bnò äøac 'úéðL'mrt la`Bnò äøaã àì ,úéLéìL.dpiky ¥¦¦§¨¦§¦¨§¦¦Ÿ¦§¨¦

:`xnbd dywnáéúk àäåxg` mewna(dk ci 'a mikln)oa mraxi lr §¨§¦
y`eiàeä'[mraxi]íé ãò úîç àBálî ìàøNé ìeáb [úà] áéLä¥¦¤§¦§¨¥¦§£¨©¨

'ä øáãk äáøòäl`xUi idl`ézîà ïa äðBé Bcáò ãéa øac øLà ¨£¨¨¦§©¡Ÿ¥¦§¨¥£¤¦¤§©©§¨¤£¦©
.'àéápä.ztqep mrt dpei mr dxaic dpikydy ixd ©¨¦

:uxzn `piaxøîà÷ äåðéð é÷ñò ìò ,àðéáø øîà`ly `aiwr iax ¨©©¦¨©¦§¥¦§¥¨¨©
xg` oipra la` ,minrt izy xg`l enr xacl dpikyd dtiqed

.dpiky enr dxaicy xyt`
:sqep uexiz,øîà ÷çöé øa ïîçð áøl` dxaic `l dpiky mlerl ©©§¨©¦§¨¨©

lr `aip dpeiy eheytk weqtd zpeek oi`e ,ziyily mrt dpei
`l` ,y`ei oa mraxiBcáò ãéa øac øLà 'ä øáãk' ,øîà÷ éëä̈¥¨¨©¦§©£¤¦¤§©©§

,'àéápäyäåðéðì CtäpL íLk'd zxifbéîéa Ck ,äáBèì äòøî ©¨¦§¥¤¤§©§¦§¥¥¨¨§¨¨¦¥
ìàøNéì íäì Ctäð ùàBé ïa íòáøé'd zxifb,äáBèì äòøîaiyde ¨¨§¨¤¨¤§©¨¤§¦§¨¥¥¨¨§¨

.mdizeleabl dxfg l`xyi z` mraxi
zy` z` z`yl xzen xbl m`d zwelgna oecl day `xnbd

:eig`òîL àz,`ziixan di`xBúøBäå äMeã÷a Búãéì äéäL øb ¨§©¥¤¨¨¥¨¦§¨§¨
íàä øàL Bì Lé ,äMeã÷a àlLdgtyn zaxiw opaxcn el yi - ¤Ÿ¦§¨¥§¥¨¥
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miwxt dyelya` cenr gv sc ± iriax wxtzenai
àëéà àøåñéà àäizil `lc ,opaxcn Ðitelgi`l.`g` axl `iywe ,l`xyiaøåîàã àä

éøëðì áà ïéà ïðáø`ly ezxed oebk ,inc clepy ohwk xninl `kilc `kid elit`e Ð

dyecwaezciledyecwaon x`y el oi`e ,xenb l`xyi x`yk m`d on x`y el yic Ð

.a`dïðéòãé àìå àåä äîéæ éôåèùã íåùî àîéú àìoebk ,ricic `kid la` ,epn dea` Ð

`lc ,mixeq`d ziaa miyeag en`e eia` eid

xg`l dlrap,dyecwa clep i`e .opiyiig Ð

x`y inp dil iedil clepy ohwk xninl `kilc

.`ed dea` i`ce `dc ,a`ïéçà éðù àäã
'åë íéîåàú:opiqxb ikd Ðïéöìåç àì øîà÷å
ïéîáééî àìå`tiqne Ð`yixn i`c .`nrh sili

,el oi` m`d x`y elit`c slinl ivn `l Ð

`l` ,`ed miqeq znxfc meyn e`l `nrhc

ohwkc meyn.inc clepyúîøæ`edy ,rxf Ð

mxfk ugk dxeimin.gka glwnd.øâä íééèôðá
åéçà àáñðãeiyeciw `iedc ,xb `edyk znd Ð

,oiyeciwohwkc ,deg` el oi`c ,eig`l `ixye

.inc clepyéøëð àåäùë`l xiibzpyne Ð

ixy jkld ,oiyeciw da dil ded `lc ,drci

.deg`läùà éøäxizdy dipa draye zxeib Ð

odne ,eig` zy` z` yi` `yil `aiwr iax odl

.izcnlíãå÷ íàlibx did ecil dyrn `ay Ð

eicinlzl ezepyle`l m`e ,el oirney ÐÐ

dyrn liaya `ny ,`ed yecig xace li`ed

.dxne` ecil `ayäéðá äòáùå äùà éøäÐ

.`iad okl mcew ly di`xéðàù àîéà úéòá éàå
àúìéî øîà÷ã àëädpeic Ð.dcda izn` oa

oixkipc ,`d` inp onidn ,`d` onidnc ebne

cgiay zn` ixac.olawáéùä àåämraxi Ð

.y`ei oaøîà÷ äåðéð é÷ñò ìòdxac `lc Ð

ikd .minrt izy `l` depip iwqr lr enr

:opiqxbäùåã÷á àìù åúøåä äúéäù øâåúãéìå
íàä ïî åúåçà àùð .äùåã÷ádclepy Ð

ezeg` e`lc ab lr s`e ,`ivei dixkp dzeida

ohwkc ,`idinc clepyiz` `nlc dxifb Ð

aqpnl`ki` `iddac .eixg` dclepy ezeg`

zcilc ,zxkon dxenb ezeg`e ,dyecwa mdipy

zil`xyik ,`ied m`d.zae oa dcliyáàä ïî
íéé÷éinp i`e ,ixkpl a` oi`c oircei lkdy Ð

iz`aqpnlcileiy eia` zazxg` dy`n

xiibzpyn.`ed epa e`l `dc ,ol ztki` `l Ð

àéöåé íàä ïî áàä úåçàmeyn dxifb Ð

.oxn`ck ,m`d on ezeg`
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ìòdepip iwqrogky` `lc ?ziyily `le zipy azknl jixhvi` i`n`c :dniz Ð

megp mdilr `apzpe mlewlwl exfgy epivny oeik ,`nye !ziyily enr dxacy

dxacc ogky` `de :xn`z m`e .dpei odilr `apzp f` mby xeaql mileki epiid ,iyewl`d

ip`e 'ebe oeiwiwd lr jl dxg ahidd dpei l` 'd xn`ie" :aizkc ,depip iwqra ziyily enr

iwqr e`l ipdc :xnel yie !"'ebe depip lr qeg` `l

aey xn`c wgvi xa ongp axl ,edine .edpip depip

enr dxac `leze` did dfy :xnel yie !`iyw Ð

.zg` d`eap lkd aiyge ,mei

áø'ek xn`w ikd xne` wgvi xa ongpxn` Ð

yxcn eze` lr wlegy :wgvi epiax

xn`ie" :(i a mikln) mi`iap yexita i"yx `iady

'ebe zeaihd xy` ori `edi l` 'doa dpei ici lr "

mixac `l` ayeg epi` `ny e` .el xn` izn`

.ea `veike depip dyrn oebk ,lecb jxev `edy

àùð`ivei m`d on ezeg`:qxhpewa yxit Ð

da yiy ,eixg` dclepy ezeg` `yi `ny opixfbc

`ly ezcil mb dzid m`c xaeqy rnyn .zxk

dyecwadclepy m`d on ezeg`a xzen did Ð

mzdc ,dyecwa `ly ediiexzc oeik ,zeixkpa

ezeg` `yi `ny xfbnl `kil.eixg` dclepy

:xn` xnin` (`,ak) ipy wxta lirl `dc :dywe

i`ne ,dlgzkl micirn m`d on oig`d [elit`]

eclepe exiibzp elit`y :yxit ?zeixrn `py

lkl dexr :ipyne .daxew eda jiiy zeixkpa

jiiy zeixkpa eclep elit`c rnyn .'ek dxeqn

ipa :cere .ixiin zxeib mzqac ,m`c daxew eda

,ded dyecwa `ly ozcile ozxed `zn` ocei

(a,fv zenai) zyy ax edl xq` ikd elit`

`nrhc xnel yi `l` !iccdc iyp aqpinl

eclepa elit`e ,l`xyia itelgi`l iz` `nlcc

hwpc `de .m` zaxewa xefbl yi zeixkp mzeida

dyecwa ezcil `kdlr s`c ,dihwp `zeaxl Ð

enc zedn` izykc ,dyecwa ezcilc abÐ

.l`xyia itelgi`l ez` `nlc ,ixiq` ikd elit`

ezxed hwp ikdlc :yxit xy` oa wgvi epiaxe

dyecwa i`c ,dyecwa `lyl`xyik `ed ixd Ð

oeik ,zixkp dzeida dclepy ezeg`a xzene ,xenb

`ny da jiiy `le ,llk zeixkp cv dia zilc

`ly ezxed hwp ikd meyn :inp i` .exn`i

dyecwa ezcile dyecwa,`zlin dil `wiqtc Ð

dclep oia zeixkpa eiptl dclep oia ixii` f`y

hwp `wecc :yxit miig iax axde .dyecwa eixg`

f`c ,dyecwa ezciled`x `ly ,miiwi a`d on Ð

exn`i `ny :dia xninl `kile ,zeixkpa envr

mb m` la` .dlw dyecwl dxeng dyecwn ep`a

dyecwa `ly dcil,`ivei a`d on elit` Ð

ep`a :xninl iz` zeixkpa envr d`xy oeikc

xi`n iaxl opirny `dc .'ek dxeng dyecwn

gp oa xq`c dax ziy`xaae inlyexia `kdc

ok lr" :yixcc ,m`d on oia a`d on oia ,ezeg`a

(a ziy`xa) "en` z`e eia` z` yi` afriÐ

d`xp edine .en`n el jenqa ,eia`n el jenqa

inlyexi` `bilt `ziixa jdc wgvi epiaxl

iwen `nlr ilekc rnyn `dc ,dax ziy`xae

`nrh eli`c .ep`a exn`i `ny meyn iedc (`,gp oixcdpq) "zezin rax` wxt" wxta rnyn `ivei m`d on a` zeg`c `nrhc :cere .mzdc opaxk epiide ,m` zeg`e a` zeg`l `xw `kd

on a` zeg`c xnel wgec dfe .zeixkpa zg` dry envr d`x `ly it lr s` ,exn`i `ny `nrh xity jiiy dyecwa ezcilc xb i`dac rnyn ok m` ,a` zaxewa `kd dizil itelgi`c

.`yixc xb` i`wc rnyn `kdc .qxhpewa yxitck ,`yix` dzae dy` `yp ipzwc `tiq inp i`w `lc ikid ik ,dyecwa `ly ezcila ixiin `l` ,`yixc xb` i`w `l m`dúåçàa`d

`ivei m`d on,xfril` iaxk `ziixa jd mzd iwenc ,exn`i `ny meyn `nrhc (my) "zezin rax`" wxta rnyn `icdac ,d`xp oi`e .m`d on ezeg` meyn opixfbc :qxhpewa yxit Ð

"eia` z`" yixcc.zeixkpa `xqzin ok m`e ,eia` zeg` ef Ð
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éîð àøeqéà eléôàc ïécä àeä !àkéà àøeqéà àä̈¦¨¦¨©¦©£¦¦¨©¦
àðz "ïéáéiç ìáà" àôéñ éðúéîì éòác éãéiàå ,àkéì¥¨§©§¥§¨¥§¦§¥¥¨£¨©¨¦¨¨
ïðaø øeîàc àä :àáø øîà ."ïéáéiç ïéà" àLéø éîð©¦¥¨¥©¨¦¨©¨¨¨§¨©¨©
änæa éôeèLc íeMî :àîéz àì ,éøëðì áà ïéà¥¨§¨§¦¨¥¨¦¦§¥§¦¨
éîð òéãéc eléôà àlà ,ïðéLééç òéãé ìáà ,òéãé àìc§¨§¦©£¨§¦©¨§¦©¤¨£¦¦¦©©¦
úçà ätèc ,íéîBàz ïéçà éðL àäc .ïðéLééç àì̈¨§¦©§¨§¥©¦§¦§¦¨©©

ì ä÷ìçðå äéäàìå ïéöìBç àì :àôéñ éðú÷å ,íézL ¨¨§¤§§¨¦§©¦§¨¨¥¥¨Ÿ§¦§Ÿ
,ïéîaééîdpéî òîL,déòøæì àðîçø déø÷ôà éøe÷ôà : §©§¦§©¦¨©§¥©§§¥©£¨¨§©§¥

."íúîøæ íéñeñ úîøæå íøNa íéøBîç øNa" :áéúëc¦§¦§©£¦§¨¨§¦§©¦¦§¨¨
òîL àzøbä íééèôéða äNòî :éñBé éaø øîàc , ¨§©§¨©©¦¥©£¤§¦§©¦©¥

,íéîëç éðôì äNòî àáe ,Bnàî åéçà úLà àNpL¤¨¨¥¤¨¦¥¦¨©£¤¦§¥£¨¦
éîð éëä ,Léã÷c øb àlàå .øâì úeLéà ïéà :eøîàå§¨§¥¦§¥§¤¨¥§¨¥¨¦©¦
øeqà ïéà :àîéà ,àlà !?ïéLecé÷ da éñôz àì̈¨§¥¨¦¦¤¨¥¨¥¦
,àì !øb àeäLk çà àáñðc åàì éàî .øâì çà úLà¥¤¨§¥©¨§¨§¨¨§¤¥¨

éøëð àeäLk àáñðc?àøîéîì éàî éøëð àeäLk . §¨§¨§¤¨§¦§¤¨§¦©§¥§¨
,øb àeäLk ehà éøëð àeäLk øBæâéì :àîéúc eäî©§¥¨¦§§¤¨§¦©§¤¥

ïì òîLî à÷.òîL àzézëìäLk :ïééñàé ïa øîàc , ¨©§©¨¨§©§¨©¤¨¦¨§¤¨©§¦
.Bnàî åéçà úLà àNpL ãçà øb éúàöî íiä ékøëì¦§©¥©¨¨¨¦¥¤¨¤¨¨¥¤¨¦¥¦
äMà éøä :éì øîà ?ELøä éî ,éða :Bì ézøîà̈©§¦§¦¦¦§§¨©¦£¥¦¨
øîàå ,àáé÷ò éaø áLé äæ ìñôñ ìò ,äéða äòáLå§¦§¨¨¤¨©©§¨¤¨©©¦£¦¨§¨©
éäéå" :øîàå ,Bnàî åéçà úLà àNBð øb :íéøáã éðL§¥§¨¦¥¥¥¤¨¦¥¦§¨©©§¦
Bnò äøac úéðL ¯ "øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øác§©¤¨¥¦¥Ÿ¥¦¦§¨¦
:úäéî éðú÷ .äðéëL Bnò äøac àì úéLéìL ,äðéëL§¦¨§¦¦Ÿ¦§¨¦§¦¨¨¨¥¦©
åéçà àáñðc åàì éàî .Bnàî åéçà úLà àNBð øb¥¥¥¤¨¦¥¦©¨§¨§¨¨¦
?àøîéîì éàî .éøëð àeäLk àáñðc ,àì !øb àeäLk§¤¥¨§¨§¨§¤¨§¦©§¥§¨

,øb àeäLk ehà éøëð àeäLk øBæâð :àîéúc eäîà÷ ©§¥¨¦§§¤¨§¦©§¤¥¨
ïì òîLîáø øîà àaà éaø øîàäå ?ïîéäî éîe . ©§©¨¦§¥¨§¨¨©©¦©¨¨©©

,àáe äëìä äøBnL íëç ãéîìz ìk :áø øîà àðeä¨¨©©¨©§¦¨¨¤¤£¨¨¨
ïéà åàì íàå ,Bì ïéòîBL døîà äNòî íãB÷ íà¦¤©£¤£¨¨§¦§¦¨¥
úéòaéàå .äéä àáe äøBî :àîéà úéòaéà !Bì ïéòîBL§¦¦¨¥¥¨¤¨¨¨§¦¨¥
äNòî øîà÷c ,àëä éðàL :àîéà úéòaéàå .äéða äòáLå äMà éøä øîà÷c íeMî :àîéà¥¨¦§¨¨©£¥¦¨§¦§¨¨¤¨§¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¨¨©©£¤
,äðéëL Bnò äøac úéðL "øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øác éäéå" øî øîà .dãäa àðéøçà©£¦¨©£¨¨©¨©§¦§©¤¨¥¦¥Ÿ¥¦¦§¨¦§¦¨
íé ãò úîç àBálî ìàøNé ìeáb [úà] áéLä àeä" :áéúk àäå .Bnò äøac àì úéLéìL§¦¦Ÿ¦§¨¦§¨§¦¥¦¤§¦§¨¥¦§£¨©¨
äåðéð é÷ñò ìò :àðéáø øîà !"àéápä ézîà ïa äðBé Bcáò ãéa øac øLà 'ä øáãk äáøòä̈£¨¨¦§©£¤¦¤§©©§¨¤£¦©©¨¦¨©¨¦¨©¦§¥¦§¥
íLk ¯ "àéápä Bcáò ãéa øac øLà 'ä øáãk" :øîà÷ éëä ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .øîà÷̈¨©©©§¨©¦§¨¨©¨¦¨¨©¦§©£¤¦¤§©©§©¨¦§¥
.äáBhì äòøî ìàøNéì íäì Ctäð LàBé ïa íòáøé éîéa Ck ,äáBèì äòøî äåðéðì CtäpL¤¤§©§¦§¥¥¨¨§¨¨¦¥¨¨§¨¤¨¤§©¨¤§¦§¨¥¥¨¨©¨

òîL àzøàL Bì ïéàå ,íàä øàL Bì Lé ¯ äMeã÷a àlL BúøBäå äMeã÷a Búãéì äéäL øb : ¨§©¥¤¨¨¥¨¦§¨§¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¨¥§¥§¥
,àéöBé ¯ íàä ïî áàä úBçà .íéi÷é ¯ áàä ïî ,àéöBé ¯ íàä ïî BúBçà àNð ?ãöék .áàä̈¨¥©¨¨£¦¨¥¦¦¨¨§©¥£¨¨¦¨¥¦
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zenai(ycew zay meil)

àkéà àøeqéà àä`yi `ly mdilr yi opaxcn xeqi` la` - ¨¦¨¦¨
.awri xa `g` ax lr dywe ,ipyd zy` z` cg`d

y xyt`y ,jk wiicl gxkd oi` :`xnbd daiyneléôàc ïécä àeä©¦©£¦
àkéì éîð àøeqéà,eig` zy` z` `yil xeqi` mey mdilr oi` ± ¦¨©¥¥¨

àôéñ éðúéîì éòác éãééàåote`a `tiqa zepyl `pzd dvxy oeike ± §©§¥§¨¥§¦§¥¥¨
,dyecwa eclep ly'ïéáéiç ìáà'md ixdy ,g` zy` meyn zxk £¨©¨¦

,xac lkl mixenb mig`àLéø éîð àðz`yixa mb `pzd dpy - ¨¨©¥¥¨
oeyl'ïéáéiç ïéà'.g` zy` meyn ¥©¨¦

mine`z mig`a elit`y epipy jenqa dlrnl z`aend `ziixaa
z` zx`an `xnbd .mig` miiexw mpi` ,md cg` a` ipa i`cey

:mrhde xewndïðaø øeîàc àä ,àáø øîà,`ziixaae epzpynaïéà ¨©¨¨¨§¨©¨¨¥
,éøöîì áà,a`dn eig`l daxew el oi`eàîéz àìxn`z l` - ¨§¦§¦Ÿ¥¨

`ed eia` ixg` qgiizn epi` iebdy mrhdyänæa éôeèLc íeMî¦¦§¥§¦¨
,zeixr lr xearl miiebd milibxy ±òéãé àìc`ed in reci `ly - §Ÿ§¦©

,eia`òéãé ìáàoebke ,eia` `ed in ze`cea reciy ote`a la` ± £¨§¦©
,dclie dxarzp mye ,mixeq`d ziaa miyeag en`e eia` eidy

,xg` mr dzpify okzi `lyïðéLééçeze` qgiil miyyeg ep` ± ©§¦©
,ok xacd oi` .eia` ixg`òéãéc eléôà àlà,eia` `ed in i`cea ¤¨£¦¦¦©

ïðéLééç àì éîð,eia` xg` eqgiilàäcxwnaa lirl `aedy déðL ©¥Ÿ©§¦©§¨§¥
ì ä÷ìçðå äéä úçà ätèc ,íéîBàz ïéçà,íézLa`y xexay epiide ©¦§¦§¦¨©©¨¨§¤§§¨¦§©¦

,mdipy z` ciled cg`åok it lr s`éðz÷aàôéñ`ziixad ly §¨¨¥¥¨
dyecwa mzcile dyecwa `ly mzxed m`yàìå ïéöìBç àìŸ§¦§Ÿ

,ïéîaééî,a`dn mig` miaygp mpi`y oeikdpéî òîLgikedl yi ± §©§¦§©¦¨
miaygp mpi` ,cg` a`n eclepy ze`cea reciyk s`y o`kn

c meyn ,mrhde ,a`n mig`déòøæì àðîçø déø÷ôà éøe÷ôà± ©§¥©§§¥©£¨¨§©§¥
,iebd ly erxf z` dxiwtd dxezdyáéúëcmixvnd iabll`wfgi) ¦§¦

(k bk'íúîøæ íéñeñ úîøæå íøNa íéøBîç øNa'ly rxfd xnelk §©£¦§¨¨§¦§©¦¦§¨¨
enke ,mdil` qgi mdipal oi`y ,miqeq ly rxf enk aygp ,iebd

.miig ilraa
z`yl xzen xbl m` ,lirl z`aend zwelgna oecl day `xnbd

:eig` zy` z`òîL àz,`ziixan di`xäNòî ,éñBé éaø øîàc ¨§©§¨©©¦¥©£¤
pL ,øbä íééèôéðaàNz`éðôì äNòî àáe ,Bnàî åéçà úLà §¦§§¦©¥¤¨¨¥¤¨¦¥¦¨©£¤¦§¥

,øâì úeMéà ïéà ,eøîàå ,íéîëçxbd miihtip ly oi`eyipd ,okle £¨¦§¨§¥¦§¥
.mixzen

dpian ,xbl zeyi` oi`y meyn exizdy minkg ly mdixacn
d`eypy ink eig` ly ezy` zaygp `ly iptn xziddy `xnbd

:jk lr ddnz `xnbd ,milg mpi` xb iyeciwy meyn ,eløb àlàå§¤¨¥
Léc÷cdy`éîð éëäok` m`d ike ±,ïéLec÷ da éñôú àìixd §©¥¨¦©¥Ÿ¨§¥¨¦¦

.miqtezy i`cea
:`xnbd zx`anàîéà àlày `id `ziixad zpeekúLà øeqéà ïéà ¤¨¥¨¥¦¥¤

,øâì çà`xnbd df itl .xbl zeyi` ly dexr xeqi` oi` ,xnelk ¨§¥
:dywnàáñðc åàì éàî[d`ypy-]øb àeäLk çà`l m`d ± ©¨§¨§¨¨§¤¥

,xb ezeida ezy` z` `yp miihtip ly eig`y `ziixaa xaecn
`ypidl minkg dl exizd ok it lr s`e ,elg da eiyeciwy
mpi`y meyn epiide .dlra zen xg`l dlra ig` miihtipl
lr dywe ,[clepy ohwk aygp xiibzpy xby oeik] mig` miaygp

.m`d on mig`a xq`y zyy ax
:`xnbd dgec,àìxaecnàáñðc[d`ypy-],íéáëBk ãáBò àeäLk Ÿ§¨§¨§¤¥¨¦

zaygp dzid `l oky ,dexizd jkle ,dxiibzpyn dilr `a `le
.llk eig`l d`eyp

d`yp m` :`xnbd ddnz,àøîéîì éàî ,íéáëBk ãáBò àeäLk`ld §¤¥¨¦©§¥§¨
.miihtpl zxzeny heyt

xaca yecig yi :`xnbd daiync ,øBæâéì àîéúc eäîdxqe`l ©§¥¨¦§
d`ypyk s` eilrehà ,íéáëBk ãáBò àeäLke`eaiy yygd §¤¥¨¦©

d`ypy dy`d z` `yil mb xizdl,øb àeäLki`ce z`fy §¤¥
,eilr dxeq`ïì òîLî à÷.jkl eyyg `l minkgy `ziixad ¨©§©¨

en`n eig` zy` z` z`yl xzeny dgked d`ian `xnbd
:ztqep `ziixaníiä ékøëì ézëìäLk ,ïééñàé ïa øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¤©§¨§¤¨©§¦¦§©¥©¨

,mid seg lr zepkeyd zelecb zexiirl -àNpL ãçà øb éúàöî̈¨¦¥¤¨¤¨¨
Bnàî åéçà úLà,eig` zen xg`lELøä éî ,éða ,Bì ézøîà`yil ¥¤¨¦¥¦¨©§¦§¦¦¦§§

.dze`éøä ,éì øîàa did dyrnäMàzxeibäéða äòáLåmd mby ¨©¦£¥¦¨§¦§¨¨¤¨

y ,did jke ,miyp e`ype exiibzdàáé÷ò éaø áLé äæ ìñôñ ìò©©§¨¤¨©©¦£¦¨
,íéøác éðL øîàå.`àNBð øbz`,Bnàî åéçà úLàmdl dxed dfae §¨©§¥§¨¦¥¥¥¤¨¦¥¦

.a .ip` mb xzid izcnl odne ,eig` zy` z` g` `yil xzidåcer §
øîàxn`p ,ef dyxc(` b dpei),'øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øác éäéå' ¨©©§¦§©¤¨¥¦¥Ÿ

yie .daeyza aeyl depip iyp` z` xidfiy zipya el xn`y
wxy ,weqtd oeyln cenll,äðéëL Bnò äøac úéðLmrt la` ¥¦¦§¨¦§¦¨

.äðéëL Bnò äøaã àì úéLéìL§¦¦Ÿ¦§¨¦§¦¨
:dgkedd z` zniiqn `xnbdúäéî éðz÷iax dpy mewn lkn - ¨¨¥¦©

y `aiwràáñðc åàì éàî .Bnàî åéçà úLà àNBð øb[d`ypy-] ¥¥¥¤¨¦¥¦©¨§¨§¨
àeäLk åéçàdid xak,øb,eig` zy` z` `yil xzeny gkene ¨¦§¤¥

:`xnbd dgec .dlrnl gkedy enkeàáñðc ,àìeig`àeäLkdid Ÿ§¨§¨§¤
oiicr.íéáëBk ãáBòcaer oiicr didyk d`yp m` :`xnbd ddnz ¥¨¦

,miakekàøîéîì éàîheyt `ld ,df oic xnel jixv recn - ©§¥§¨
:`xnbd daiyn .eig` zy` z` `yil el xzen didiyàîéúc eäî©§¥¨

øBæâðd`yp xy`k dxqe`lehà ,íéáëBk ãáBò àeäLke`eaiy ¦§§¤¥¨¦©
d`ypa mb xizdlïì òîLî à÷ ,øb àeäLk.jkl eyyg `ly §¤¥¨©§©¨

xbd xn`y dn z` cird oiiq`i oay x`ean z`aend `ziixaa
:jk lr dywn `xnbd .`aiwr iax ly enyaïîéäî éîemc` ike ± ¦§¥©

,rny jky cirdl on`p,áø øîà àðeä áø øîà àaà áø øîàäå§¨¨©©©¨¨©©¨¨©©
àáe äëìä äøBnL íëç ãéîìz ìkdzid `ly dkld xn`y - ¨©§¦¨¨¤¤£¨¨¨

i,drecíãB÷ íà`ayäNòîecil dfdøîàlibx did xak - ¦¤©£¤£¨¨
,eicinlzl dzepyl,Bì ïéòîBL.eit lr dkldd z` miwqeteíàå §¦§¦

åàì,ecil dyrnd `ay cr eicinlzl ef dkld dpy `l oiicry - ¨
.Bì ïéòîBL ïéà`aiwr iaxy xbd ixac z` oiiq`i oa laiw cvike ¥§¦

.en`n eig` zy` z` z`yl xbl xizd
:mipte` dnka `xnbd zvxznäéä àáe äøBî ,àîéà úéòaéà± ¦¨¥¥¨¤¨¨¨

`ay mcew `aiwr iax mya df dkld wqt zepyl libx did xbdy
.ez`xeda on`p `ed okle ,ecil dyrn

,'äéða äòáLå äMà éøä' øîà÷c íeMî ,àîéà úéòaéàådi`xk §¦¨¥¥¨¦§¨¨©£¥¦¨§¦§¨¨¤¨
on`p `ed okl ,okl mcewn dyrnl dkld dbdp xak jky eixacl

.ez`xeda
dãäa àðéøçà äNòî øîà÷c àëä éðàL ,àîéà úéòaéàåxn`y ± §¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¨¨©©£¤©£¦¨©£¨

oicd z` xn`y dry dze`a [izin` oa dpei oipra] xg` dyrn
iax zyxc lr on`p `edy jezne ,en`n eig` zy` z` `yep xby
mixkipy ,ef dkld lr mb `ed on`p ,izin` oa dpei oipra `aiwr

.`aiwr iaxn mlaw cgiay zn` ixac
:`aiwr iax xn`y ipyd xacd oipra dpc `xnbdéäéå' ,øî øîà̈©©©§¦

,'øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øácwxy weqtd oeyln `aiwr iax wiice ¨¨¤¨¥¦¥Ÿ
,äðéëL Bnò äøac 'úéðL'mrt la`Bnò äøaã àì ,úéLéìL.dpiky ¥¦¦§¨¦§¦¨§¦¦Ÿ¦§¨¦

:`xnbd dywnáéúk àäåxg` mewna(dk ci 'a mikln)oa mraxi lr §¨§¦
y`eiàeä'[mraxi]íé ãò úîç àBálî ìàøNé ìeáb [úà] áéLä¥¦¤§¦§¨¥¦§£¨©¨

'ä øáãk äáøòäl`xUi idl`ézîà ïa äðBé Bcáò ãéa øac øLà ¨£¨¨¦§©¡Ÿ¥¦§¨¥£¤¦¤§©©§¨¤£¦©
.'àéápä.ztqep mrt dpei mr dxaic dpikydy ixd ©¨¦

:uxzn `piaxøîà÷ äåðéð é÷ñò ìò ,àðéáø øîà`ly `aiwr iax ¨©©¦¨©¦§¥¦§¥¨¨©
xg` oipra la` ,minrt izy xg`l enr xacl dpikyd dtiqed

.dpiky enr dxaicy xyt`
:sqep uexiz,øîà ÷çöé øa ïîçð áøl` dxaic `l dpiky mlerl ©©§¨©¦§¨¨©

lr `aip dpeiy eheytk weqtd zpeek oi`e ,ziyily mrt dpei
`l` ,y`ei oa mraxiBcáò ãéa øac øLà 'ä øáãk' ,øîà÷ éëä̈¥¨¨©¦§©£¤¦¤§©©§

,'àéápäyäåðéðì CtäpL íLk'd zxifbéîéa Ck ,äáBèì äòøî ©¨¦§¥¤¤§©§¦§¥¥¨¨§¨¨¦¥
ìàøNéì íäì Ctäð ùàBé ïa íòáøé'd zxifb,äáBèì äòøîaiyde ¨¨§¨¤¨¤§©¨¤§¦§¨¥¥¨¨§¨

.mdizeleabl dxfg l`xyi z` mraxi
zy` z` z`yl xzen xbl m`d zwelgna oecl day `xnbd

:eig`òîL àz,`ziixan di`xBúøBäå äMeã÷a Búãéì äéäL øb ¨§©¥¤¨¨¥¨¦§¨§¨
íàä øàL Bì Lé ,äMeã÷a àlLdgtyn zaxiw opaxcn el yi - ¤Ÿ¦§¨¥§¥¨¥

,en` cvn eiaexw mr.áàä øàL Bì ïéàå§¥§¥¨¨
àNð ,ãöékz` xbdíàä ïî BúBçà,dieb dzid en`yk dclepy ¥©¨¨£¦¨¥

,àéöBéezeg` z` `yp m` la` .dniiwl i`yx epi`e,áàä ïî ¦¦¨¨
,ieb didyk eia`l dclepy.íéi÷é`ypáàä úBçàly zeg` `idy §©¥£¨¨

a`dïîdze`,àéöBé ,íàä ¦¨¥¦
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miwxt dyelya` cenr gv sc ± iriax wxtzenai
àëéà àøåñéà àäizil `lc ,opaxcn Ðitelgi`l.`g` axl `iywe ,l`xyiaøåîàã àä

éøëðì áà ïéà ïðáø`ly ezxed oebk ,inc clepy ohwk xninl `kilc `kid elit`e Ð

dyecwaezciledyecwaon x`y el oi`e ,xenb l`xyi x`yk m`d on x`y el yic Ð

.a`dïðéòãé àìå àåä äîéæ éôåèùã íåùî àîéú àìoebk ,ricic `kid la` ,epn dea` Ð

`lc ,mixeq`d ziaa miyeag en`e eia` eid

xg`l dlrap,dyecwa clep i`e .opiyiig Ð

x`y inp dil iedil clepy ohwk xninl `kilc

.`ed dea` i`ce `dc ,a`ïéçà éðù àäã
'åë íéîåàú:opiqxb ikd Ðïéöìåç àì øîà÷å
ïéîáééî àìå`tiqne Ð`yixn i`c .`nrh sili

,el oi` m`d x`y elit`c slinl ivn `l Ð

`l` ,`ed miqeq znxfc meyn e`l `nrhc

ohwkc meyn.inc clepyúîøæ`edy ,rxf Ð

mxfk ugk dxeimin.gka glwnd.øâä íééèôðá
åéçà àáñðãeiyeciw `iedc ,xb `edyk znd Ð

,oiyeciwohwkc ,deg` el oi`c ,eig`l `ixye

.inc clepyéøëð àåäùë`l xiibzpyne Ð

ixy jkld ,oiyeciw da dil ded `lc ,drci

.deg`läùà éøäxizdy dipa draye zxeib Ð

odne ,eig` zy` z` yi` `yil `aiwr iax odl

.izcnlíãå÷ íàlibx did ecil dyrn `ay Ð

eicinlzl ezepyle`l m`e ,el oirney ÐÐ

dyrn liaya `ny ,`ed yecig xace li`ed

.dxne` ecil `ayäéðá äòáùå äùà éøäÐ

.`iad okl mcew ly di`xéðàù àîéà úéòá éàå
àúìéî øîà÷ã àëädpeic Ð.dcda izn` oa

oixkipc ,`d` inp onidn ,`d` onidnc ebne

cgiay zn` ixac.olawáéùä àåämraxi Ð

.y`ei oaøîà÷ äåðéð é÷ñò ìòdxac `lc Ð

ikd .minrt izy `l` depip iwqr lr enr

:opiqxbäùåã÷á àìù åúøåä äúéäù øâåúãéìå
íàä ïî åúåçà àùð .äùåã÷ádclepy Ð

ezeg` e`lc ab lr s`e ,`ivei dixkp dzeida

ohwkc ,`idinc clepyiz` `nlc dxifb Ð

aqpnl`ki` `iddac .eixg` dclepy ezeg`

zcilc ,zxkon dxenb ezeg`e ,dyecwa mdipy

zil`xyik ,`ied m`d.zae oa dcliyáàä ïî
íéé÷éinp i`e ,ixkpl a` oi`c oircei lkdy Ð

iz`aqpnlcileiy eia` zazxg` dy`n

xiibzpyn.`ed epa e`l `dc ,ol ztki` `l Ð

àéöåé íàä ïî áàä úåçàmeyn dxifb Ð

.oxn`ck ,m`d on ezeg`
ïî
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ìòdepip iwqrogky` `lc ?ziyily `le zipy azknl jixhvi` i`n`c :dniz Ð

megp mdilr `apzpe mlewlwl exfgy epivny oeik ,`nye !ziyily enr dxacy

dxacc ogky` `de :xn`z m`e .dpei odilr `apzp f` mby xeaql mileki epiid ,iyewl`d

ip`e 'ebe oeiwiwd lr jl dxg ahidd dpei l` 'd xn`ie" :aizkc ,depip iwqra ziyily enr

iwqr e`l ipdc :xnel yie !"'ebe depip lr qeg` `l

aey xn`c wgvi xa ongp axl ,edine .edpip depip

enr dxac `leze` did dfy :xnel yie !`iyw Ð

.zg` d`eap lkd aiyge ,mei

áø'ek xn`w ikd xne` wgvi xa ongpxn` Ð

yxcn eze` lr wlegy :wgvi epiax

xn`ie" :(i a mikln) mi`iap yexita i"yx `iady

'ebe zeaihd xy` ori `edi l` 'doa dpei ici lr "

mixac `l` ayeg epi` `ny e` .el xn` izn`

.ea `veike depip dyrn oebk ,lecb jxev `edy

àùð`ivei m`d on ezeg`:qxhpewa yxit Ð

da yiy ,eixg` dclepy ezeg` `yi `ny opixfbc

`ly ezcil mb dzid m`c xaeqy rnyn .zxk

dyecwadclepy m`d on ezeg`a xzen did Ð

mzdc ,dyecwa `ly ediiexzc oeik ,zeixkpa

ezeg` `yi `ny xfbnl `kil.eixg` dclepy

:xn` xnin` (`,ak) ipy wxta lirl `dc :dywe

i`ne ,dlgzkl micirn m`d on oig`d [elit`]

eclepe exiibzp elit`y :yxit ?zeixrn `py

lkl dexr :ipyne .daxew eda jiiy zeixkpa

jiiy zeixkpa eclep elit`c rnyn .'ek dxeqn

ipa :cere .ixiin zxeib mzqac ,m`c daxew eda

,ded dyecwa `ly ozcile ozxed `zn` ocei

(a,fv zenai) zyy ax edl xq` ikd elit`

`nrhc xnel yi `l` !iccdc iyp aqpinl

eclepa elit`e ,l`xyia itelgi`l iz` `nlcc

hwpc `de .m` zaxewa xefbl yi zeixkp mzeida

dyecwa ezcil `kdlr s`c ,dihwp `zeaxl Ð

enc zedn` izykc ,dyecwa ezcilc abÐ

.l`xyia itelgi`l ez` `nlc ,ixiq` ikd elit`

ezxed hwp ikdlc :yxit xy` oa wgvi epiaxe

dyecwa i`c ,dyecwa `lyl`xyik `ed ixd Ð

oeik ,zixkp dzeida dclepy ezeg`a xzene ,xenb

`ny da jiiy `le ,llk zeixkp cv dia zilc

`ly ezxed hwp ikd meyn :inp i` .exn`i

dyecwa ezcile dyecwa,`zlin dil `wiqtc Ð

dclep oia zeixkpa eiptl dclep oia ixii` f`y

hwp `wecc :yxit miig iax axde .dyecwa eixg`

f`c ,dyecwa ezciled`x `ly ,miiwi a`d on Ð

exn`i `ny :dia xninl `kile ,zeixkpa envr

mb m` la` .dlw dyecwl dxeng dyecwn ep`a

dyecwa `ly dcil,`ivei a`d on elit` Ð

ep`a :xninl iz` zeixkpa envr d`xy oeikc

xi`n iaxl opirny `dc .'ek dxeng dyecwn

gp oa xq`c dax ziy`xaae inlyexia `kdc

ok lr" :yixcc ,m`d on oia a`d on oia ,ezeg`a

(a ziy`xa) "en` z`e eia` z` yi` afriÐ

d`xp edine .en`n el jenqa ,eia`n el jenqa

inlyexi` `bilt `ziixa jdc wgvi epiaxl

iwen `nlr ilekc rnyn `dc ,dax ziy`xae

`nrh eli`c .ep`a exn`i `ny meyn iedc (`,gp oixcdpq) "zezin rax` wxt" wxta rnyn `ivei m`d on a` zeg`c `nrhc :cere .mzdc opaxk epiide ,m` zeg`e a` zeg`l `xw `kd

on a` zeg`c xnel wgec dfe .zeixkpa zg` dry envr d`x `ly it lr s` ,exn`i `ny `nrh xity jiiy dyecwa ezcilc xb i`dac rnyn ok m` ,a` zaxewa `kd dizil itelgi`c

.`yixc xb` i`wc rnyn `kdc .qxhpewa yxitck ,`yix` dzae dy` `yp ipzwc `tiq inp i`w `lc ikid ik ,dyecwa `ly ezcila ixiin `l` ,`yixc xb` i`w `l m`dúåçàa`d

`ivei m`d on,xfril` iaxk `ziixa jd mzd iwenc ,exn`i `ny meyn `nrhc (my) "zezin rax`" wxta rnyn `icdac ,d`xp oi`e .m`d on ezeg` meyn opixfbc :qxhpewa yxit Ð

"eia` z`" yixcc.zeixkpa `xqzin ok m`e ,eia` zeg` ef Ð
zy`
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éîð àøeqéà eléôàc ïécä àeä !àkéà àøeqéà àä̈¦¨¦¨©¦©£¦¦¨©¦
àðz "ïéáéiç ìáà" àôéñ éðúéîì éòác éãéiàå ,àkéì¥¨§©§¥§¨¥§¦§¥¥¨£¨©¨¦¨¨
ïðaø øeîàc àä :àáø øîà ."ïéáéiç ïéà" àLéø éîð©¦¥¨¥©¨¦¨©¨¨¨§¨©¨©
änæa éôeèLc íeMî :àîéz àì ,éøëðì áà ïéà¥¨§¨§¦¨¥¨¦¦§¥§¦¨
éîð òéãéc eléôà àlà ,ïðéLééç òéãé ìáà ,òéãé àìc§¨§¦©£¨§¦©¨§¦©¤¨£¦¦¦©©¦
úçà ätèc ,íéîBàz ïéçà éðL àäc .ïðéLééç àì̈¨§¦©§¨§¥©¦§¦§¦¨©©

ì ä÷ìçðå äéäàìå ïéöìBç àì :àôéñ éðú÷å ,íézL ¨¨§¤§§¨¦§©¦§¨¨¥¥¨Ÿ§¦§Ÿ
,ïéîaééîdpéî òîL,déòøæì àðîçø déø÷ôà éøe÷ôà : §©§¦§©¦¨©§¥©§§¥©£¨¨§©§¥

."íúîøæ íéñeñ úîøæå íøNa íéøBîç øNa" :áéúëc¦§¦§©£¦§¨¨§¦§©¦¦§¨¨
òîL àzøbä íééèôéða äNòî :éñBé éaø øîàc , ¨§©§¨©©¦¥©£¤§¦§©¦©¥

,íéîëç éðôì äNòî àáe ,Bnàî åéçà úLà àNpL¤¨¨¥¤¨¦¥¦¨©£¤¦§¥£¨¦
éîð éëä ,Léã÷c øb àlàå .øâì úeLéà ïéà :eøîàå§¨§¥¦§¥§¤¨¥§¨¥¨¦©¦
øeqà ïéà :àîéà ,àlà !?ïéLecé÷ da éñôz àì̈¨§¥¨¦¦¤¨¥¨¥¦
,àì !øb àeäLk çà àáñðc åàì éàî .øâì çà úLà¥¤¨§¥©¨§¨§¨¨§¤¥¨

éøëð àeäLk àáñðc?àøîéîì éàî éøëð àeäLk . §¨§¨§¤¨§¦§¤¨§¦©§¥§¨
,øb àeäLk ehà éøëð àeäLk øBæâéì :àîéúc eäî©§¥¨¦§§¤¨§¦©§¤¥

ïì òîLî à÷.òîL àzézëìäLk :ïééñàé ïa øîàc , ¨©§©¨¨§©§¨©¤¨¦¨§¤¨©§¦
.Bnàî åéçà úLà àNpL ãçà øb éúàöî íiä ékøëì¦§©¥©¨¨¨¦¥¤¨¤¨¨¥¤¨¦¥¦
äMà éøä :éì øîà ?ELøä éî ,éða :Bì ézøîà̈©§¦§¦¦¦§§¨©¦£¥¦¨
øîàå ,àáé÷ò éaø áLé äæ ìñôñ ìò ,äéða äòáLå§¦§¨¨¤¨©©§¨¤¨©©¦£¦¨§¨©
éäéå" :øîàå ,Bnàî åéçà úLà àNBð øb :íéøáã éðL§¥§¨¦¥¥¥¤¨¦¥¦§¨©©§¦
Bnò äøac úéðL ¯ "øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øác§©¤¨¥¦¥Ÿ¥¦¦§¨¦
:úäéî éðú÷ .äðéëL Bnò äøac àì úéLéìL ,äðéëL§¦¨§¦¦Ÿ¦§¨¦§¦¨¨¨¥¦©
åéçà àáñðc åàì éàî .Bnàî åéçà úLà àNBð øb¥¥¥¤¨¦¥¦©¨§¨§¨¨¦
?àøîéîì éàî .éøëð àeäLk àáñðc ,àì !øb àeäLk§¤¥¨§¨§¨§¤¨§¦©§¥§¨

,øb àeäLk ehà éøëð àeäLk øBæâð :àîéúc eäîà÷ ©§¥¨¦§§¤¨§¦©§¤¥¨
ïì òîLîáø øîà àaà éaø øîàäå ?ïîéäî éîe . ©§©¨¦§¥¨§¨¨©©¦©¨¨©©

,àáe äëìä äøBnL íëç ãéîìz ìk :áø øîà àðeä¨¨©©¨©§¦¨¨¤¤£¨¨¨
ïéà åàì íàå ,Bì ïéòîBL døîà äNòî íãB÷ íà¦¤©£¤£¨¨§¦§¦¨¥
úéòaéàå .äéä àáe äøBî :àîéà úéòaéà !Bì ïéòîBL§¦¦¨¥¥¨¤¨¨¨§¦¨¥
äNòî øîà÷c ,àëä éðàL :àîéà úéòaéàå .äéða äòáLå äMà éøä øîà÷c íeMî :àîéà¥¨¦§¨¨©£¥¦¨§¦§¨¨¤¨§¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¨¨©©£¤
,äðéëL Bnò äøac úéðL "øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øác éäéå" øî øîà .dãäa àðéøçà©£¦¨©£¨¨©¨©§¦§©¤¨¥¦¥Ÿ¥¦¦§¨¦§¦¨
íé ãò úîç àBálî ìàøNé ìeáb [úà] áéLä àeä" :áéúk àäå .Bnò äøac àì úéLéìL§¦¦Ÿ¦§¨¦§¨§¦¥¦¤§¦§¨¥¦§£¨©¨
äåðéð é÷ñò ìò :àðéáø øîà !"àéápä ézîà ïa äðBé Bcáò ãéa øac øLà 'ä øáãk äáøòä̈£¨¨¦§©£¤¦¤§©©§¨¤£¦©©¨¦¨©¨¦¨©¦§¥¦§¥
íLk ¯ "àéápä Bcáò ãéa øac øLà 'ä øáãk" :øîà÷ éëä ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .øîà÷̈¨©©©§¨©¦§¨¨©¨¦¨¨©¦§©£¤¦¤§©©§©¨¦§¥
.äáBhì äòøî ìàøNéì íäì Ctäð LàBé ïa íòáøé éîéa Ck ,äáBèì äòøî äåðéðì CtäpL¤¤§©§¦§¥¥¨¨§¨¨¦¥¨¨§¨¤¨¤§©¨¤§¦§¨¥¥¨¨©¨

òîL àzøàL Bì ïéàå ,íàä øàL Bì Lé ¯ äMeã÷a àlL BúøBäå äMeã÷a Búãéì äéäL øb : ¨§©¥¤¨¨¥¨¦§¨§¨¤Ÿ¦§¨¥§¥¨¥§¥§¥
,àéöBé ¯ íàä ïî áàä úBçà .íéi÷é ¯ áàä ïî ,àéöBé ¯ íàä ïî BúBçà àNð ?ãöék .áàä̈¨¥©¨¨£¦¨¥¦¦¨¨§©¥£¨¨¦¨¥¦
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רכח
miwxt dyelyaa cenr gv sc ± iriax wxtzenai

àéöåé øîåà øéàî éáø áàä ïî.m` cv `ki`e li`ed Ðíéé÷é íéøîåà íéîëçå`lc Ð

la` ,dl `incc m`d on ezeg` meyn xfbnl `ki` `iddac ,m`d on a`d zeg`l `inc

a`d on m`d zeg`.m`d on ezeg`l `inc `l Ðåéçà úùàá øúåîå,en`n elit`e Ð

daxewac .eixg` clepd eig` zy` meyn opax xefb `le ,ezeixkpa clepyla` ,opax xefb

oiyeciw ici lr `l` iz` `lc icina`l Ð

.xefbäúáå äùà àùð,i`w `nlrc xb` Ð

dzae dy` ezeixkpa `ypyexiibzpe.enr

.dzae dy` aiqp `l dyecwa clepc i`d eli`c

m`d exiibzpy zexeib `ypy :xn`z m`e,zade

inc clepy ohwkc daxew edl zilcil dnl Ð

xb?!ikd xninl ivn inp l`xyia elit`ñðåë
úçà àéöåîå úçàixyinl izil `lc Ð

.dzae dy` l`xyiañåðëé àì äìéçúëìÐ

.yxtn onwlåúåîçá øúåî`l i`d ilekc Ð

.opax xefbåúåîçá øåñà éðúã àëéàåÐ

.onwl yxtn ediizbeltíéé÷é ïðáø øåîàã êðä
.dizexage a`d on ezeg` oebk Ðäéì ùì÷

àøåñéà.dtixya dpi` l`xyi iablc Ð

yxtn `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

.(a,cv) "dax dy`d"a [lirl]

äðùîïäéúåãìå åáøòúðùyie ,mixkf Ð

.axrzp `ly i`ce oa zg` lklïéöìåç äòáøà
úçàìuleg rax`d on zg` lk ly i`ce oa Ð

oae .eig` zy`a dil wtq cg lkc ,odn zg`l

ziyingdeig` zy` m` ,jytp dnn dp`yi

`ide`l m`e ,aeh ixd Ð.dnai dl ulg ixd Ð

äùìùå àåädylye zxg`l uleg maiiy df Ð

,enriyingdemixfege .jytp dnn maiin

,odnr mipye ziyilyl oivlege elld mipyd

oivleg drax` ,mlek oke .maiin iyingde

dlgzcr maiil i`yx cg` oi`y itl Ð

evlgiy,drax`d dl`lcrbtildnaia

drax` evnc inp oicd `ede .weylulginl

edlekl`l` ,olek z` `yi iyingdeopixn`

cg lkl `nlc ,ith xity ikdc `xnba

`niiwine ,dicic `inxzn.meaii zevn

àøîâõìçéî à÷åã,oi`ced drax` lkn Ð

.iyingl ineai xcdeäùìùå àåä éàîi`n Ð

i` ol ztki`ivlg,ediiteb drax` jpd dl

jd inp maiil `ziinwl maiic i`de?`l :ipyne

:opiqxb ikd .'ek cg dnailïúö÷îå ïéçà ïúö÷î
éàî ïéîáééî ïéçà ïðéàù ïéöìåç ïéçà ïéçà ïéàù
ïî ïéçà ïúö÷îå áàä ïî ïéçà ïúö÷î øîà÷

íàäzeaexrzd ipal oig` oi`ce ly ozvwn Ð

on oig` zeaexrz ipda odl yi ozvwne ,a`d on

okeza odl yiy mig` cal ,a`d on `ly m`d

el dclie ,dpge lgx `ypy oae`x oebk .a`d on

,zxg` dy`n oa ele frea d`ype lgxl dyxib ,sqei z` lgxdxarzpe,oae`x ly ezy` ,dpge `id dclie lgxel yiy `vnp .eaxrzpe ,`agna mixkf dyng zexg` miyp ylye

zeaexrza sqeila`d on cg` ,oig` ipy elld`edpg ly dpa ,m`d on 'lgx ly dpae ,a`d on eig` Ðfrean.m`d on eig` Ðïéöìåç íàä ïî ïéçàzeaexrza el yiy df sqei Ð

m`d on g`.zxka `idy en`n eig` zy`a rbti `ny ,eixag drax`n dzvilg xg`l elit` odn zg` maiil i`yx epi`e ,a`d on eig` zy` z` xehtl olekl uleg Ðïéçàåïî
áàäa`d on oig` `l` zeaexrza mdl oi`y mixg`d drax` Ðon dvlgy xg` zg`e zg` lk oinaiin Ðdrax`dzg`l eidi e` ,mizy maiin cg` `vnp .iyingd dp`yi

(oivleg oig`) ,a`d on `l` m`d on oig` mdl opi`y ozvwne ,zeaexrzd on cg`l m`d on oig` oi`ce ly oig` ozvwn :`zrnyc `ziinw `pyil `nwezin ikde .zevilg yng

a`d on `l` m`d on odl oig` opi`ye ,mlekl oivleg m`d on oig` ody oze` Ð.oinaiin Ðïúö÷îoi`ce ly Ðozaexrzei`e ,olekl oivleg mipdk ,mipdk oi`y ozvwne ,mipdk

,dnai did dl ulegd cg`d `ny zevilg rax` dvlge li`ed ,maiil mdl xyt`ezvilge.da xeq` odke ,dvilg
ùé
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úùàeia`eia` zy` ,xq`e dilr bilt `aiwr iax la` ,xfril` iaxk `ziixa jd Ð

.`ed izeny xfril` iaxc ,`aiwr iaxk oiwqet zelecb zeklde .eia` zeg` ixye

.xfril` iaxk xdfil yi edine

àùðdzae dy`yi cere .qxhpewa wcwcny enk ,ixii` zeixkpa ode `edyk o`ypa Ð

l`xyia i`e ,zg` qpek :ipzcn ,wcwcl

ixii`.zg` miiwi :xninl dil ded Ð

dy`dzae`ede Ðm`d on dzeg`e dy` oicd

e` dpa zae dy` la` ,dza zae dy` e`

`hiyt a`d x`y epiidc a`d on dzeg`e dy`

`ny e` qepki `l dlgzkl `nye `iven oi`y

oiyeciw ici lr `l` `a xeqi`d oi`y oeiks` Ð

eig` zy`a xzeny opixn`ck ,qepki dlgzkl

,eixg` clepd eig` meyn opixfb `le ,en`n

.qxhpewd yexitl

øúåî`edyk daqpc e`l i`n eig` zy`a

xbi`n`c :wgvi epiaxl dniz Ð

en`n ezeg`a opixfb lirl `d ?xb `edyk opixy

oeik :`niz ike !inp `kd ,itelg`l iz`c meyn

opixfb `l oiyeciw ici lr `edy,ezeng `de Ð

ip`yc :xnel yie !xeq`c ipzwe ,oiyeciw ici lrc

,eig` zy` la` ,envr iyeciw ici lrc ,ezeng

ia eig` zy`c :cere .`ed eig` iyeciw ici lrc

,iccd` igiky dzae dn` la` ,`giky `l eig`

dizng dl exwc ,eny lr z`xwp ezeng :inp i`

eig` zy` la` .`ipltcig` zy` `ixwin `l Ð

.ipelt

ùì÷`xeqi` dli`n mewn lknc :dniz Ð

dhrin `lc ,zxk `ki` izk` ?ipyn

yie !(a,cv) lirl opixn`ck dtixyn `l` aezkd

`xeqi` yilwc oeik ,mewn lknc :xnel`l Ð

s`c oeik ,dzin xg`l mixba xefbl minkg evx

xn`c ,iia`l :xn`z m`e .oicd on `ixy miign

,ezeng `aiwr iax ixy `lc (my) "dax dy`d"a

iia`lc :xnel yie ?xninl `ki` i`n dzin xg`l

.ezenga xzen ipzc o`n `kil i`ce

ïúö÷îoig`l`ppg epiaxe .`id `ziixa Ð

.opax epz :qixb
azk
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ïî .àéöBé ¯ íàä ïî íàä úBçà ,íéi÷é ¯ áàä ïî¦¨¨§©¥£¨¥¦¨¥¦¦
:íéøîBà íéîëçå ,àéöBé :øîBà øéàî éaø ¯ áàä̈¨©¦¥¦¥¦©£¨¦§¦
íeMî àéäL äåøò ìk :øîBà øéàî éaø äéäL .íéi÷é§©¥¤¨¨©¦¥¦¥¨¤§¨¤¦¦
úLàa øzeîe .íéi÷é ¯ áàä íeMî ,àéöBé ¯ íàä øàL§¥¨¥¦¦¨¨§©¥¨§¥¤
úBéøòä ìk øàLe ,åéáà éçà úLàáe ,Bnàî åéçà̈¦¥¦§¥¤£¦¨¦§¨¨¨£¨
¯ dzáe äMà àNð .áàä úLà ééezéàì ,Bì úBøzeî¨§¦¥¥¤¨¨¨¨¦¨¦¨
äúî .ñBðëé àì älçzëì ,úçà àéöBîe úçà ñðBk¥©©¦©©§©§¦¨Ÿ¦§¥¨
.BúBîça øeñà :éðúc àkéàå .BúBîça øzeî ¯ BzLà¦§¨©£§¦¨§¨¥¨©£
dáñðc ¯ åàì éàî ,åéçà úLàa øzeî :úäéî éðú÷̈¨¥¦©¨§¥¤¨¦©¨§¨§¨
éàî .éøëð àeäLk dáñðc ,àìä ?øb àeäLk åéçà̈¦§¤¥¨§¨§¨§¤¨§¦©
ehà éøëð àeäLk øBæâéì :àîéúc eäî ?àøîéîì§¥§¨©§¥¨¦§§¤¨§¦©

,øb àeäLkïì òîLî à÷dzáe äMà àNð :øî øîà . §¤¥¨©§©¨¨©¨¨¨¦¨¦¨
.ñBðëé àì älçzëì ,úçà àéöBîe úçà ñðBk ¯¥©©¦©©§©§¦¨Ÿ¦§
,éà÷ íúä !?àéòaéî älçzëì ¯ ÷étî é÷età àzLä̈§¨©¥©¥§©§¦¨¦¨£¨¨¨¨¥
àì älçzëì ¯ íéi÷é ïðaø øeîàc Cä :øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©©§¨©¨©§©¥§©§¦¨Ÿ
:éðúc àkéàå ,BúBîça øzeî ¯ BzLà äúî .ñBðëé¦§¥¨¦§¨©£§¦¨§¨¥
éaøk àãçå ìàòîLé éaøk àãç .BúBîça øeñà̈©££¨§©¦¦§¨¥©£¨§©¦
BúBîç :øîàc ,ìàòîLé éaøk ¯ øñàc ïàî .àáé÷ò£¦¨©§¨©§©¦¦§¨¥§¨©£
.ïðaø déa eøæb øb éaâå ,àîéé÷ àøeqéàa äúéî øçàì§©©¦¨§¦¨©§¨§©¥¥¨§¥©¨©
øçàì BúBîç :øîàc ,àáé÷ò éaøk ¯ éøLc ïàîe©§¨¥§©¦£¦¨§¨©£§©©

ì÷ äúéî.ïðaø déa eøæb àì ¯ øb éaâå ,àøeqéà déì L ¦¨¨©¥¦¨§©¥¥¨¨§¥©¨©
äðùîeìécâä ,ïäéúBãìå eáøòúpL íéLð Lîç̈¥¨¦¤¦§¨§§¨¥¤¦§¦

,úçàì ïéöìBç äòaøà ¯ eúîå íéLð eàNðå úBáBøòzä©©£§¨§¨¦¨¥©§¨¨§¦§©©
ìLe àeä .dúBà íaééî ãçàåãçàå ,úçàì ïéöìBç äL §¤¨§©¥¨§¨§¦§©©§¤¨

.úçàå úçà ìëì íeaééå úBöéìç òaøà eàöîð .íaééî§©¥¦§§©§©£¦§¦§¨©©§©©
àøîâàLéøa éîeaé ìáà ,éîeaé øãäå õìçéî à÷åãå§©§¨¦£©©£©©¥£¨©¥§¥¨

ìLe àeä" éàî .÷eMì äîáéa òâô÷c ,àì ¯ïéöìBç äL ¨§¨¨©¦¨¨©©§¨§¦
àéîøúî àîìc ,àãç íaééî ãçå ãç ìk àlà ,eäleëì ãç eäðéîaéì àîéz àìc ?"úçàì§©©§¨¥¨§©§¦§©§§¤¨¨©§©§©¥£¨¦§¨¦§©§¨
éàî ."ïéîaééî ïéçà ïéàLå ,ïéöìBç ïéçàä ¯ ïéçà ïéàL ïúö÷îe ïéçà ïúö÷î" .déãéc déì¥¦¥¦§¨¨©¦¦§¨¨¤¥©¦¨©¦§¦§¤¥©¦§©§¦©
ïî ïéçà ¯ íàä ïî ïéçà ïúö÷îe áàä ïî ïéçà ïúö÷î :øîà÷ éëä ,àøôñ áø øîà ?øîà÷̈¨©¨©©¨§¨¨¦¨¨©¦§¨¨©¦¦¨¨¦§¨¨©¦¦¨¥©¦¦
,ïéöìBç ¯ íéðäk ;íéðäk ïðéàL ïúö÷îe íéðäk ïúö÷î .ïéîaééî áàä ïî ïéçàå ,ïéöìBç íàä̈¥§¦§©¦¦¨¨§©§¦¦§¨¨Ÿ£¦¦§¨¨¤¥¨Ÿ£¦Ÿ£¦§¦
.ïéîaééî àìå ïéöìBç elàå elà ¯ íàä ïî ïéçà ïúö÷îe íéðäk ïúö÷î .ïéîaééî ¯ íéðäk ïðéàL¤¥¨Ÿ£¦§©§¦¦§¨¨Ÿ£¦¦§¨¨©¦¦¨¥¥¨¥§¦§Ÿ§©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zenai(ycew zay meil)

eia` zeg` z` xbd `yp m` la`íéi÷é ,áàä ïî.dze` ¦¨¨§©¥
`ypàéöBé ,íàä ïî íàä úBçàen` zeg` `yp m`e .dze`ïî £¨¥¦¨¥¦¦

,àéöBé ,øîBà øéàî éaø ,áàä.dniiwl i`yx epi`e,íéøîBà íéîëçå ¨¨©¦¥¦¥¦©£¨¦§¦
íàä øàL íeMî àéäL äåøò ìk ,øîBà øéàî éaø äéäL .íéi÷é§©¥¤¨¨©¦¥¦¥¨¤§¨¤¦¦§¥¨¥

,m`d zaxew cv da yiy±àéöBéwx da yiy dexr eli`e .dze` ¦
íeMîx`y.íéi÷é ,áàä ¦¨¨§©¥
øzeîexbdúBéøòä ìk øàLe .åéáà éçà úLàáe ,Bnàî åéçà úLàa ¨§¥¤¨¦¥¦§¥¤£¦¨¦§¨¨¨£¨

oi`eyip zngn ze`ay.Bì úBøzeîdhwpy dn :`xnbd zx`an ¨
dzpeek ,'zexzen zeixrd lk x`ye' `ziixadééeúéàìzeaxl ± §©§¥

z`áàä úLà.eia` zzin xg`l zxzen `id s`y ¥¤¨¨
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd,dzáe äMà àNðdidyky ¨¨¦¨¦¨

opi` dxezd ony s` ,enr exiibzpe dzae dy` `yp ieb oiicr
,zeaexw zeaygp,úçà àéöBîe úçà ñðBke.ñBðëé àì älçzëìm`e ¥©©¦©©§©§¦¨Ÿ¦§

BzLà äúî,xbd lyéðúc àkéàå .BúBîça øzeîdpyy yie - ¥¨¦§¨§£§¦¨§¨¥
ezy` dzny xg`l s`y ,`ziixaaBúBîça øeñà. ¨§£

:zyy ax zrck `ly `ziixadn dgiken `xnbdúäéî éðz÷- ¨¨¥¦©
xbdy `ziixaa epipy mewn lknåéçà úLàa øzeî.en`nåàì éàî ¨§¥¤¨¦©¨

øb àeäLk åéçà dáñðcxg`l eig` d`ypy ote`a xaecn `l ike ± §¨§¨¨¦§¤¥
ixd .dze` z`yl xbl `ziixad dxizd ok it lr s`e ,xiibzpy

.eig` zy` z` z`yl xbl xzeny
:`xnbd dgec,àìxaecnàáñðceig`àeäLkdid.íéáëBk ãáBò Ÿ§¨§¨§¤¥¨¦

,ieb didyk eig` d`yp m` :`xnbd ddnzàøîéîì éàîrecn - ©§¥§¨
zy` z` `yil el xzeny heyt `ld ,llk df oic xnel jixv

.eig`
,yecig o`k yi :`xnbd daiynãáBò àeäLk øBæâéì àîéúc eäî©§¥¨¦§§¤¥

øb àeäLk ehà ,íéáëBkdxqe`le xefbl yiy xnel leki ziid - ¨¦©§¤¥
`ny yyg meyn ,miakek caer didyk eig` d`ypyk mb eilr

,xiibzpy xg`l `ypy eig` zy` z` z`yl xizdl e`eaià÷̈
ïì òîLî.exfb `le jkl eyyg `l minkgy `ziixad ©§©¨

rl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd:liøî øîà,`ziixaa ¨©©
y xbúçà ñðBk ,dzáe äMà àNðodnúçà àéöBîela` ,odn ¨¨¦¨¦¨¥©©¦©©

.ñBðëé àì älçzëì§©§¦¨Ÿ¦§
:`xnbd dywn÷étî é÷età àzLä`ziixad dxn`y eiykr ± ©§¨©¥©¦

,odn zg` `ivedl jixvyàéòaéî älçzëìeprinydl jixv ike ± §©§¦¨¦©§¨
.`ed heyt ixd ,odizy z` z`yl el xeq`y

:`xnbd zvxznéà÷ íúädf oic ,xnelk ,xn`p mW lr ± ¨¨¨¥¨
,`ziixaa mincewd mipicd itlk xen` ,qepki `l dligzkly

øîà÷ éëäå,`ziixad zpeek jke ±ïðaø øeîàc Cämiyp mze` lk ± §¨¥¨¨©©§¨©¨¨
minkg mdilr exn`y [mcewn epypy],íéi÷é,eia`n ezeg` oebk §©¥

mewn lkn.ñBðëé àì älçzëì§©§¦¨Ÿ¦§
:`ziixaa epipy ceréðúc àkéàå .BúBîça øzeî BzLà äúîyie - ¥¨¦§¨§£§¦¨§¨¥

,`ziixaa dpeydBúBîça øeñà`xnbd .ezy` zzin ixg` ¨§£
:mzwelgn mrh z` zx`anàãçzxaeq `ziixaa zg` oeyl ± £¨

àãçå ,ìàòîLé éaøkzxaeq zxg`d oeylde ±.àáé÷ò éaøk §©¦¦§¨¥©£¨§©¦£¦¨
lirl l`rnyi iaxe `aiwr iax ewlgpy(:cv)ezeng xeqi`a

yie etweza x`yp xeqi`d ,l`rnyi iax zrcl ,ezy` zen xg`l
yper ea oi`e ylgp xeqi`d `aiwr iax zrcle ,dtixy yper ea

.dzinøñàc ïàîxaeqBúBîç øîàc ,ìàòîLé éaøkl`xyi ly ©§¨©§©¦¦§¨¥§¨©£
äúéî øçàì,ezy` lyàîéé÷ àøeqéàaeze`a eilr zcner - §©©¦¨§¦¨¨§¨

cner xeqi`dy ixd ,[zad] ezy` iiga eilr dzidy xeqi`
,etwezaål oklïðaø déa eøæb øb éaâzzin xg`l s` dxqe`l §©¥¥¨§¥©¨¨

.ezeng z` z`yl l`xyia mb xizdl e`eai `ly ,ezy`ïàîe©
éøLcxaeq ezy` zzin xg`l xbd ly ezeng z` xizny ine ± §¨¥

BúBîç øîàc ,àáé÷ò éaøkl`xyi lyäúéî øçàìezy` lyì÷L §©¦£¦¨§¨©£§©©¦¨§©
àøeqéà déì,xeqi`d ylgp -åoklïðaø déa eøæb àì øb éaâdxq`l ¥¦¨§©¥¥Ÿ¨§¥©¨¨

.ezy` zzin xg`l eilr

äðùî
:zecle dnk eaxrzpy ote`a meai zpwza zwqer epzpynLîç̈¥

L íéLðe oa dcli odn zg` lk,ïäéúBãìå eáøòúplk lr reci oi`e ¨¦¤¦§¨§©§¥¤
.axrzp `ly xg` oa yi odn zg` lkle ,`ed in ly oa cle

ä eìécâä,eúîe íéLð eàNðå úBáBøòziptl meail mdizeyp eltpe ¦§¦©©£§¨§¨¦¥
lk lry oeik ,miypd z` maiil mileki mpi`e ,mi`ced mig`d
meail dwewf `id ixde ,znd eig` zy` ef oi` `ny wtq yi zg`

,weyl dnai xeqi`a eilr dxeq`e ,xg` mc`näòaøàmig`dn ©§¨¨
mi`cedïéöìBçdligzúçàì,miypdnãçàåiyingd g`d ± §¦§©©§¤¨

,dúBà íaééîixd ,drax`d on cg` ly eig` zy` `id m`y §©¥¨
df ly eig` zy` m`e ,weyl zxzene dzwifn dxhtpe dl evlg

jk xg`e .ezeevnk dzr dnaiin ,daxc` ,iyingdàeäg`d -
,oey`xd zy` z` `ypyìLeäL,mixg`dúçàì ïéöìBçodn §Ÿ¨§¦§©©

,zxg`ãçàåiyingd g`d -íaééî,d`ld miyer oke .dze` §¤¨§©¥
iyingde ziyilyl mivleg ,mixg` mipy mr enaiy elld mipyy

.zex`ypd zepnl`d izyl d`ld oke ,dnaiinòaøà eàöîð¦§§©§©
íeaééå úBöéìçcg`úçàå úçà ìëì.zepnl`dn £¦§¦§¨©©§©©

àøîâ
uleg mig`d zrax` oian cg` lk dligzy dpyna epipy

:`xnbd zx`an .dze` maiin iyingd okn xg`le dpnl`låyi §
zeyrlà÷åãy dfd xcqkéîeaé øãäå õìçéîdl mivleg mcewy ± ©§¨¦§©§¨©©¥

.iyingd maiin jk xg`e mig`d zrax`àì àLéøa éîeaé ìáà± £¨©¥§¥¨Ÿ
,xeq` ,[mixg`d mig`d zrax` zvilg iptl] dligz maiil la`

yeygl yi f`y meynòât÷crbet `edy ±axeqi`,÷eMì äîáé §¨¨©§§¨¨©
dwewf `id ixd ,drax`d on cg` ly eig` zy` `idy cvd lry
dxeq` ixd dl ulg `l cer lke ,epnn `weec dvilg e` meail

.weyl
xg`ly dpyna epipy :dpynd z` x`al `xnbd dkiynn
dipyl mlek mivleg aey ,iyingd dnaiie zg`l mlek evlgy
zl`ey .dnaiin xg` iying g`e ,maiiy g` eze` mkezae

:`xnbdéàîdpynd dhwp recn -ìLe àeä','úçàì ïéöìBç äL ©§Ÿ¨§¦§©©
jka dne ,zxg`l dzr uleg dpey`xd z` maiiy g` eze`y
.olek z` maii iyingd g` eze` miypd lk zvilg xg`ly

jk xzei sicr :`xnbd zx`aneäleëì ãç eäðéîaéì àîéú àìc- §Ÿ¥¨¦©§¦§©§§
,miypd lk z` maii cg` g`y xn`z `lyãçå ãç ìk àlàon ¤¨¨©§©

mig`dàãç íaééîdf ote`ay meyn .zg` dy` wx -àîìc §©¥£¨¦§¨
déãéc déì àéîøúîeznai `idy ef oncfz mdn cg` lkly okzi - ¦§©§¨¥¦¥

.meai zevn jka miiwzze
dpynd dxaicy dxwna zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
mipa ly mipte` dnka dpce ,mixkf zecle dyng eaxrzpy

:`ziixaa epipy .ezne eaxrzpy,ïéçà ïéàL ïúö÷îe ïéçà ïúö÷î¦§¨¨©¦¦§¨¨¤¥©¦
.ïéîaééî ïéçà ïéàLå ïéöìBç ïéçàä:`xnbd zxxanøîà÷ éàî- ¨©¦§¦§¤¥©¦§©§¦©¨¨©

mig` opi`y ozvwn dpeekd oi` i`ce `ld ,mixacd zpeek idn
.llkøîà÷ éëä ,àøôñ áø øîàeid m` ,`ziixad zpeek jk ± ¨©©©§¨¨¥¨¨©

ïúö÷îwx mi`ced mig`d lyáàä ïî ïéçàeaxrzpy mig`d ly ¦§¨¨©¦¦¨¨
,ezneïúö÷îezaexrza mdl eid mi`ced mig`d lyïî ïéçà ¦§¨¨©¦¦
íàädpge lgx oebk ,a`dn mig` mb mdl eid oke a`d on `ly ¨¥

eidy ,[odizecle eaxrzpy miypd zyng jezn mizy mdy]
,oae`x dyxibe sqei z` lgx dclie .oae`xl odizy ze`eyp
lgx ecli dzre ,zxg` dy`n sqep oa yi freale .frea d`ype
eaxrzpe ,`eagna miyp yely cere [oae`xn] dpge [frean]
mdn cg` lk zy` dltpe mipa `la zeaexrzd ipa ezne ,zecled
,[oae`xn] lgx ly dpa sqeily `vnp .meail a`d on mig`d iptl
zy` dpg ly dpa ,eia`n g` ,mig` ipy elld zeaexrza el yi
wx sqei ly eig` `edy ,frean lgx ly dpa ,sqep g`e ,oae`x

mb zaexrza mdl yiy el` df ote`a .[xeiv d`x] en`nïî ïéçà©¦¦
íàäzaexrza el yiy ,sqei `ed xen`d dxwnae] a`d on `ly ¨¥

wx ,[a`d on `ly m`d on g`,ïéöìBçeig` zy` z` xehtl ick §¦
i`yx epi` sqei ,xen`d dxwna oebke ,oinaiin `l la` ,a`d on
ef `ny ,mlek dl evlgy xg`l s` miypdn zg` s` maiil
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רכט
miwxt dyelyaa cenr gv sc ± iriax wxtzenai

àéöåé øîåà øéàî éáø áàä ïî.m` cv `ki`e li`ed Ðíéé÷é íéøîåà íéîëçå`lc Ð

la` ,dl `incc m`d on ezeg` meyn xfbnl `ki` `iddac ,m`d on a`d zeg`l `inc

a`d on m`d zeg`.m`d on ezeg`l `inc `l Ðåéçà úùàá øúåîå,en`n elit`e Ð

daxewac .eixg` clepd eig` zy` meyn opax xefb `le ,ezeixkpa clepyla` ,opax xefb

oiyeciw ici lr `l` iz` `lc icina`l Ð

.xefbäúáå äùà àùð,i`w `nlrc xb` Ð

dzae dy` ezeixkpa `ypyexiibzpe.enr

.dzae dy` aiqp `l dyecwa clepc i`d eli`c

m`d exiibzpy zexeib `ypy :xn`z m`e,zade

inc clepy ohwkc daxew edl zilcil dnl Ð

xb?!ikd xninl ivn inp l`xyia elit`ñðåë
úçà àéöåîå úçàixyinl izil `lc Ð

.dzae dy` l`xyiañåðëé àì äìéçúëìÐ

.yxtn onwlåúåîçá øúåî`l i`d ilekc Ð

.opax xefbåúåîçá øåñà éðúã àëéàåÐ

.onwl yxtn ediizbeltíéé÷é ïðáø øåîàã êðä
.dizexage a`d on ezeg` oebk Ðäéì ùì÷

àøåñéà.dtixya dpi` l`xyi iablc Ð

yxtn `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

.(a,cv) "dax dy`d"a [lirl]

äðùîïäéúåãìå åáøòúðùyie ,mixkf Ð

.axrzp `ly i`ce oa zg` lklïéöìåç äòáøà
úçàìuleg rax`d on zg` lk ly i`ce oa Ð

oae .eig` zy`a dil wtq cg lkc ,odn zg`l

ziyingdeig` zy` m` ,jytp dnn dp`yi

`ide`l m`e ,aeh ixd Ð.dnai dl ulg ixd Ð

äùìùå àåädylye zxg`l uleg maiiy df Ð

,enriyingdemixfege .jytp dnn maiin

,odnr mipye ziyilyl oivlege elld mipyd

oivleg drax` ,mlek oke .maiin iyingde

dlgzcr maiil i`yx cg` oi`y itl Ð

evlgiy,drax`d dl`lcrbtildnaia

drax` evnc inp oicd `ede .weylulginl

edlekl`l` ,olek z` `yi iyingdeopixn`

cg lkl `nlc ,ith xity ikdc `xnba

`niiwine ,dicic `inxzn.meaii zevn

àøîâõìçéî à÷åã,oi`ced drax` lkn Ð

.iyingl ineai xcdeäùìùå àåä éàîi`n Ð

i` ol ztki`ivlg,ediiteb drax` jpd dl

jd inp maiil `ziinwl maiic i`de?`l :ipyne

:opiqxb ikd .'ek cg dnailïúö÷îå ïéçà ïúö÷î
éàî ïéîáééî ïéçà ïðéàù ïéöìåç ïéçà ïéçà ïéàù
ïî ïéçà ïúö÷îå áàä ïî ïéçà ïúö÷î øîà÷

íàäzeaexrzd ipal oig` oi`ce ly ozvwn Ð

on oig` zeaexrz ipda odl yi ozvwne ,a`d on

okeza odl yiy mig` cal ,a`d on `ly m`d

el dclie ,dpge lgx `ypy oae`x oebk .a`d on

,zxg` dy`n oa ele frea d`ype lgxl dyxib ,sqei z` lgxdxarzpe,oae`x ly ezy` ,dpge `id dclie lgxel yiy `vnp .eaxrzpe ,`agna mixkf dyng zexg` miyp ylye

zeaexrza sqeila`d on cg` ,oig` ipy elld`edpg ly dpa ,m`d on 'lgx ly dpae ,a`d on eig` Ðfrean.m`d on eig` Ðïéöìåç íàä ïî ïéçàzeaexrza el yiy df sqei Ð

m`d on g`.zxka `idy en`n eig` zy`a rbti `ny ,eixag drax`n dzvilg xg`l elit` odn zg` maiil i`yx epi`e ,a`d on eig` zy` z` xehtl olekl uleg Ðïéçàåïî
áàäa`d on oig` `l` zeaexrza mdl oi`y mixg`d drax` Ðon dvlgy xg` zg`e zg` lk oinaiin Ðdrax`dzg`l eidi e` ,mizy maiin cg` `vnp .iyingd dp`yi

(oivleg oig`) ,a`d on `l` m`d on oig` mdl opi`y ozvwne ,zeaexrzd on cg`l m`d on oig` oi`ce ly oig` ozvwn :`zrnyc `ziinw `pyil `nwezin ikde .zevilg yng

a`d on `l` m`d on odl oig` opi`ye ,mlekl oivleg m`d on oig` ody oze` Ð.oinaiin Ðïúö÷îoi`ce ly Ðozaexrzei`e ,olekl oivleg mipdk ,mipdk oi`y ozvwne ,mipdk

,dnai did dl ulegd cg`d `ny zevilg rax` dvlge li`ed ,maiil mdl xyt`ezvilge.da xeq` odke ,dvilg
ùé
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úùàeia`eia` zy` ,xq`e dilr bilt `aiwr iax la` ,xfril` iaxk `ziixa jd Ð

.`ed izeny xfril` iaxc ,`aiwr iaxk oiwqet zelecb zeklde .eia` zeg` ixye

.xfril` iaxk xdfil yi edine

àùðdzae dy`yi cere .qxhpewa wcwcny enk ,ixii` zeixkpa ode `edyk o`ypa Ð

l`xyia i`e ,zg` qpek :ipzcn ,wcwcl

ixii`.zg` miiwi :xninl dil ded Ð

dy`dzae`ede Ðm`d on dzeg`e dy` oicd

e` dpa zae dy` la` ,dza zae dy` e`

`hiyt a`d x`y epiidc a`d on dzeg`e dy`

`ny e` qepki `l dlgzkl `nye `iven oi`y

oiyeciw ici lr `l` `a xeqi`d oi`y oeiks` Ð

eig` zy`a xzeny opixn`ck ,qepki dlgzkl

,eixg` clepd eig` meyn opixfb `le ,en`n

.qxhpewd yexitl

øúåî`edyk daqpc e`l i`n eig` zy`a

xbi`n`c :wgvi epiaxl dniz Ð

en`n ezeg`a opixfb lirl `d ?xb `edyk opixy

oeik :`niz ike !inp `kd ,itelg`l iz`c meyn

opixfb `l oiyeciw ici lr `edy,ezeng `de Ð

ip`yc :xnel yie !xeq`c ipzwe ,oiyeciw ici lrc

,eig` zy` la` ,envr iyeciw ici lrc ,ezeng

ia eig` zy`c :cere .`ed eig` iyeciw ici lrc

,iccd` igiky dzae dn` la` ,`giky `l eig`

dizng dl exwc ,eny lr z`xwp ezeng :inp i`

eig` zy` la` .`ipltcig` zy` `ixwin `l Ð

.ipelt

ùì÷`xeqi` dli`n mewn lknc :dniz Ð

dhrin `lc ,zxk `ki` izk` ?ipyn

yie !(a,cv) lirl opixn`ck dtixyn `l` aezkd

`xeqi` yilwc oeik ,mewn lknc :xnel`l Ð

s`c oeik ,dzin xg`l mixba xefbl minkg evx

xn`c ,iia`l :xn`z m`e .oicd on `ixy miign

,ezeng `aiwr iax ixy `lc (my) "dax dy`d"a

iia`lc :xnel yie ?xninl `ki` i`n dzin xg`l

.ezenga xzen ipzc o`n `kil i`ce

ïúö÷îoig`l`ppg epiaxe .`id `ziixa Ð

.opax epz :qixb
azk
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àéîøúî àîìc ,àãç íaééî ãçå ãç ìk àlà ,eäleëì ãç eäðéîaéì àîéz àìc ?"úçàì§©©§¨¥¨§©§¦§©§§¤¨¨©§©§©¥£¨¦§¨¦§©§¨
éàî ."ïéîaééî ïéçà ïéàLå ,ïéöìBç ïéçàä ¯ ïéçà ïéàL ïúö÷îe ïéçà ïúö÷î" .déãéc déì¥¦¥¦§¨¨©¦¦§¨¨¤¥©¦¨©¦§¦§¤¥©¦§©§¦©
ïî ïéçà ¯ íàä ïî ïéçà ïúö÷îe áàä ïî ïéçà ïúö÷î :øîà÷ éëä ,àøôñ áø øîà ?øîà÷̈¨©¨©©¨§¨¨¦¨¨©¦§¨¨©¦¦¨¨¦§¨¨©¦¦¨¥©¦¦
,ïéöìBç ¯ íéðäk ;íéðäk ïðéàL ïúö÷îe íéðäk ïúö÷î .ïéîaééî áàä ïî ïéçàå ,ïéöìBç íàä̈¥§¦§©¦¦¨¨§©§¦¦§¨¨Ÿ£¦¦§¨¨¤¥¨Ÿ£¦Ÿ£¦§¦
.ïéîaééî àìå ïéöìBç elàå elà ¯ íàä ïî ïéçà ïúö÷îe íéðäk ïúö÷î .ïéîaééî ¯ íéðäk ïðéàL¤¥¨Ÿ£¦§©§¦¦§¨¨Ÿ£¦¦§¨¨©¦¦¨¥¥¨¥§¦§Ÿ§©§¦

åðú

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zenai(ycew zay meil)

eia` zeg` z` xbd `yp m` la`íéi÷é ,áàä ïî.dze` ¦¨¨§©¥
`ypàéöBé ,íàä ïî íàä úBçàen` zeg` `yp m`e .dze`ïî £¨¥¦¨¥¦¦

,àéöBé ,øîBà øéàî éaø ,áàä.dniiwl i`yx epi`e,íéøîBà íéîëçå ¨¨©¦¥¦¥¦©£¨¦§¦
íàä øàL íeMî àéäL äåøò ìk ,øîBà øéàî éaø äéäL .íéi÷é§©¥¤¨¨©¦¥¦¥¨¤§¨¤¦¦§¥¨¥

,m`d zaxew cv da yiy±àéöBéwx da yiy dexr eli`e .dze` ¦
íeMîx`y.íéi÷é ,áàä ¦¨¨§©¥
øzeîexbdúBéøòä ìk øàLe .åéáà éçà úLàáe ,Bnàî åéçà úLàa ¨§¥¤¨¦¥¦§¥¤£¦¨¦§¨¨¨£¨

oi`eyip zngn ze`ay.Bì úBøzeîdhwpy dn :`xnbd zx`an ¨
dzpeek ,'zexzen zeixrd lk x`ye' `ziixadééeúéàìzeaxl ± §©§¥

z`áàä úLà.eia` zzin xg`l zxzen `id s`y ¥¤¨¨
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd,dzáe äMà àNðdidyky ¨¨¦¨¦¨

opi` dxezd ony s` ,enr exiibzpe dzae dy` `yp ieb oiicr
,zeaexw zeaygp,úçà àéöBîe úçà ñðBke.ñBðëé àì älçzëìm`e ¥©©¦©©§©§¦¨Ÿ¦§

BzLà äúî,xbd lyéðúc àkéàå .BúBîça øzeîdpyy yie - ¥¨¦§¨§£§¦¨§¨¥
ezy` dzny xg`l s`y ,`ziixaaBúBîça øeñà. ¨§£

:zyy ax zrck `ly `ziixadn dgiken `xnbdúäéî éðz÷- ¨¨¥¦©
xbdy `ziixaa epipy mewn lknåéçà úLàa øzeî.en`nåàì éàî ¨§¥¤¨¦©¨

øb àeäLk åéçà dáñðcxg`l eig` d`ypy ote`a xaecn `l ike ± §¨§¨¨¦§¤¥
ixd .dze` z`yl xbl `ziixad dxizd ok it lr s`e ,xiibzpy

.eig` zy` z` z`yl xbl xzeny
:`xnbd dgec,àìxaecnàáñðceig`àeäLkdid.íéáëBk ãáBò Ÿ§¨§¨§¤¥¨¦

,ieb didyk eig` d`yp m` :`xnbd ddnzàøîéîì éàîrecn - ©§¥§¨
zy` z` `yil el xzeny heyt `ld ,llk df oic xnel jixv

.eig`
,yecig o`k yi :`xnbd daiynãáBò àeäLk øBæâéì àîéúc eäî©§¥¨¦§§¤¥

øb àeäLk ehà ,íéáëBkdxqe`le xefbl yiy xnel leki ziid - ¨¦©§¤¥
`ny yyg meyn ,miakek caer didyk eig` d`ypyk mb eilr

,xiibzpy xg`l `ypy eig` zy` z` z`yl xizdl e`eaià÷̈
ïì òîLî.exfb `le jkl eyyg `l minkgy `ziixad ©§©¨

rl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd:liøî øîà,`ziixaa ¨©©
y xbúçà ñðBk ,dzáe äMà àNðodnúçà àéöBîela` ,odn ¨¨¦¨¦¨¥©©¦©©

.ñBðëé àì älçzëì§©§¦¨Ÿ¦§
:`xnbd dywn÷étî é÷età àzLä`ziixad dxn`y eiykr ± ©§¨©¥©¦

,odn zg` `ivedl jixvyàéòaéî älçzëìeprinydl jixv ike ± §©§¦¨¦©§¨
.`ed heyt ixd ,odizy z` z`yl el xeq`y

:`xnbd zvxznéà÷ íúädf oic ,xnelk ,xn`p mW lr ± ¨¨¨¥¨
,`ziixaa mincewd mipicd itlk xen` ,qepki `l dligzkly

øîà÷ éëäå,`ziixad zpeek jke ±ïðaø øeîàc Cämiyp mze` lk ± §¨¥¨¨©©§¨©¨¨
minkg mdilr exn`y [mcewn epypy],íéi÷é,eia`n ezeg` oebk §©¥

mewn lkn.ñBðëé àì älçzëì§©§¦¨Ÿ¦§
:`ziixaa epipy ceréðúc àkéàå .BúBîça øzeî BzLà äúîyie - ¥¨¦§¨§£§¦¨§¨¥

,`ziixaa dpeydBúBîça øeñà`xnbd .ezy` zzin ixg` ¨§£
:mzwelgn mrh z` zx`anàãçzxaeq `ziixaa zg` oeyl ± £¨

àãçå ,ìàòîLé éaøkzxaeq zxg`d oeylde ±.àáé÷ò éaøk §©¦¦§¨¥©£¨§©¦£¦¨
lirl l`rnyi iaxe `aiwr iax ewlgpy(:cv)ezeng xeqi`a

yie etweza x`yp xeqi`d ,l`rnyi iax zrcl ,ezy` zen xg`l
yper ea oi`e ylgp xeqi`d `aiwr iax zrcle ,dtixy yper ea

.dzinøñàc ïàîxaeqBúBîç øîàc ,ìàòîLé éaøkl`xyi ly ©§¨©§©¦¦§¨¥§¨©£
äúéî øçàì,ezy` lyàîéé÷ àøeqéàaeze`a eilr zcner - §©©¦¨§¦¨¨§¨

cner xeqi`dy ixd ,[zad] ezy` iiga eilr dzidy xeqi`
,etwezaål oklïðaø déa eøæb øb éaâzzin xg`l s` dxqe`l §©¥¥¨§¥©¨¨

.ezeng z` z`yl l`xyia mb xizdl e`eai `ly ,ezy`ïàîe©
éøLcxaeq ezy` zzin xg`l xbd ly ezeng z` xizny ine ± §¨¥

BúBîç øîàc ,àáé÷ò éaøkl`xyi lyäúéî øçàìezy` lyì÷L §©¦£¦¨§¨©£§©©¦¨§©
àøeqéà déì,xeqi`d ylgp -åoklïðaø déa eøæb àì øb éaâdxq`l ¥¦¨§©¥¥Ÿ¨§¥©¨¨

.ezy` zzin xg`l eilr

äðùî
:zecle dnk eaxrzpy ote`a meai zpwza zwqer epzpynLîç̈¥

L íéLðe oa dcli odn zg` lk,ïäéúBãìå eáøòúplk lr reci oi`e ¨¦¤¦§¨§©§¥¤
.axrzp `ly xg` oa yi odn zg` lkle ,`ed in ly oa cle

ä eìécâä,eúîe íéLð eàNðå úBáBøòziptl meail mdizeyp eltpe ¦§¦©©£§¨§¨¦¥
lk lry oeik ,miypd z` maiil mileki mpi`e ,mi`ced mig`d
meail dwewf `id ixde ,znd eig` zy` ef oi` `ny wtq yi zg`

,weyl dnai xeqi`a eilr dxeq`e ,xg` mc`näòaøàmig`dn ©§¨¨
mi`cedïéöìBçdligzúçàì,miypdnãçàåiyingd g`d ± §¦§©©§¤¨

,dúBà íaééîixd ,drax`d on cg` ly eig` zy` `id m`y §©¥¨
df ly eig` zy` m`e ,weyl zxzene dzwifn dxhtpe dl evlg

jk xg`e .ezeevnk dzr dnaiin ,daxc` ,iyingdàeäg`d -
,oey`xd zy` z` `ypyìLeäL,mixg`dúçàì ïéöìBçodn §Ÿ¨§¦§©©

,zxg`ãçàåiyingd g`d -íaééî,d`ld miyer oke .dze` §¤¨§©¥
iyingde ziyilyl mivleg ,mixg` mipy mr enaiy elld mipyy

.zex`ypd zepnl`d izyl d`ld oke ,dnaiinòaøà eàöîð¦§§©§©
íeaééå úBöéìçcg`úçàå úçà ìëì.zepnl`dn £¦§¦§¨©©§©©

àøîâ
uleg mig`d zrax` oian cg` lk dligzy dpyna epipy

:`xnbd zx`an .dze` maiin iyingd okn xg`le dpnl`låyi §
zeyrlà÷åãy dfd xcqkéîeaé øãäå õìçéîdl mivleg mcewy ± ©§¨¦§©§¨©©¥

.iyingd maiin jk xg`e mig`d zrax`àì àLéøa éîeaé ìáà± £¨©¥§¥¨Ÿ
,xeq` ,[mixg`d mig`d zrax` zvilg iptl] dligz maiil la`

yeygl yi f`y meynòât÷crbet `edy ±axeqi`,÷eMì äîáé §¨¨©§§¨¨©
dwewf `id ixd ,drax`d on cg` ly eig` zy` `idy cvd lry
dxeq` ixd dl ulg `l cer lke ,epnn `weec dvilg e` meail

.weyl
xg`ly dpyna epipy :dpynd z` x`al `xnbd dkiynn
dipyl mlek mivleg aey ,iyingd dnaiie zg`l mlek evlgy
zl`ey .dnaiin xg` iying g`e ,maiiy g` eze` mkezae

:`xnbdéàîdpynd dhwp recn -ìLe àeä','úçàì ïéöìBç äL ©§Ÿ¨§¦§©©
jka dne ,zxg`l dzr uleg dpey`xd z` maiiy g` eze`y
.olek z` maii iyingd g` eze` miypd lk zvilg xg`ly

jk xzei sicr :`xnbd zx`aneäleëì ãç eäðéîaéì àîéú àìc- §Ÿ¥¨¦©§¦§©§§
,miypd lk z` maii cg` g`y xn`z `lyãçå ãç ìk àlàon ¤¨¨©§©

mig`dàãç íaééîdf ote`ay meyn .zg` dy` wx -àîìc §©¥£¨¦§¨
déãéc déì àéîøúîeznai `idy ef oncfz mdn cg` lkly okzi - ¦§©§¨¥¦¥

.meai zevn jka miiwzze
dpynd dxaicy dxwna zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
mipa ly mipte` dnka dpce ,mixkf zecle dyng eaxrzpy

:`ziixaa epipy .ezne eaxrzpy,ïéçà ïéàL ïúö÷îe ïéçà ïúö÷î¦§¨¨©¦¦§¨¨¤¥©¦
.ïéîaééî ïéçà ïéàLå ïéöìBç ïéçàä:`xnbd zxxanøîà÷ éàî- ¨©¦§¦§¤¥©¦§©§¦©¨¨©

mig` opi`y ozvwn dpeekd oi` i`ce `ld ,mixacd zpeek idn
.llkøîà÷ éëä ,àøôñ áø øîàeid m` ,`ziixad zpeek jk ± ¨©©©§¨¨¥¨¨©

ïúö÷îwx mi`ced mig`d lyáàä ïî ïéçàeaxrzpy mig`d ly ¦§¨¨©¦¦¨¨
,ezneïúö÷îezaexrza mdl eid mi`ced mig`d lyïî ïéçà ¦§¨¨©¦¦
íàädpge lgx oebk ,a`dn mig` mb mdl eid oke a`d on `ly ¨¥

eidy ,[odizecle eaxrzpy miypd zyng jezn mizy mdy]
,oae`x dyxibe sqei z` lgx dclie .oae`xl odizy ze`eyp
lgx ecli dzre ,zxg` dy`n sqep oa yi freale .frea d`ype
eaxrzpe ,`eagna miyp yely cere [oae`xn] dpge [frean]
mdn cg` lk zy` dltpe mipa `la zeaexrzd ipa ezne ,zecled
,[oae`xn] lgx ly dpa sqeily `vnp .meail a`d on mig`d iptl
zy` dpg ly dpa ,eia`n g` ,mig` ipy elld zeaexrza el yi
wx sqei ly eig` `edy ,frean lgx ly dpa ,sqep g`e ,oae`x

mb zaexrza mdl yiy el` df ote`a .[xeiv d`x] en`nïî ïéçà©¦¦
íàäzaexrza el yiy ,sqei `ed xen`d dxwnae] a`d on `ly ¨¥

wx ,[a`d on `ly m`d on g`,ïéöìBçeig` zy` z` xehtl ick §¦
i`yx epi` sqei ,xen`d dxwna oebke ,oinaiin `l la` ,a`d on
ef `ny ,mlek dl evlgy xg`l s` miypdn zg` s` maiil
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רל
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zenai(oey`x meil)

:opgei iax ixacl `xnbd zriiqnàéðz`ziixaaéaøc déúååk ©§¨§¨¥§©¦
,ïðçBédyexbe lecb odkl dpnl` i`eyipa `weec epiid 'dlwlw'y ¨¨

,`ziixaa epipy jky .heicd odkl dvelgeàNpäì ïéc úéa äeøBä¨¥¦§¦¨¥
,cg` cr it lräLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk ,äì÷ì÷å äëìäå§¨§¨§¦§§¨§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨

,èBéãä ïäëì äöeìçå,ig dlray xxazdeïaø÷a úáéiçz`hgìò ©£¨§Ÿ¥¤§©¤¤§¨§¨©
,äàéáe äàéa ìk,d`ial d`ia oia xeqi`d dl rcep `ly s` lr ¨¦¨¦¨

,íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaø éøác`l` zaiig dpi`ïaø÷z`hg ¦§¥©¦¤§¨¨©£¨¦§¦¨§¨
,ìkä ìò ãçàdl rcep `ly ,cg` mlrda eid ze`iad lky oeik ¤¨©©Ÿ

.d`ial d`ia oia xeqi`dúàOð íàL øæòìà éaøì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¦¤§¨¨¤¦¦¥
,íãà éða äMîçì,ig dlray rcep jk xg`eìk ìò ïaø÷a úáéiçL ©£¦¨§¥¨¨¤©¤¤§¨§¨©¨

ãçàå ãçà,dyngdnå ìéàBäa dzyrp dxiard.ïé÷ìçeî ïéôeâ ¤¨§¤¨¦§¦§¨¦
e` lecb odkl dpnl` `weecy `ziixaa x`ean mipt lk lre
la` ,oaxw zaiige ,'dlwlw'y ink zaygp heicd odkl dyexb

.oaxwa zaiig dpi` el zxzeny yi`l zepfa

äðùî
m` reci `l j` ,zn dlray reciy dy` oica zwqer epzpyn

:meaia daiigzdeøîàå eàáe ,íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàä̈¦¨¤¨©©§¨§¨¦§¦©©¨¨§¨§
éìòa úî dìða úî Ck øçàå C,Czzin onfa mdixacly oeike ¨¥©§¦§©©¨¥§¥

zn jk xg`y s`e ,meain dxeht `id ixd ,oa eixg` gipd dlra
lirl x`eank ,meail zwwfpe zxfeg dpi` dpa(:ft),úàOðåxg`l §¦¥

,mdit lríéøácä eéä óelç ,dì eøîà Ck øçàåmixacd xcq - §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦
`vnpe ,dlra zn jk xg`e dpa zn dligz zn`ae ,slgen did

,xeqi`a eid xg`l di`eyipe ,meaia daiigzdyàözdlran ¥¥
,dvilgl e` meail dwewf `id ixdy ,ipydãìeäå,epnn dl clepd §©¨¨

ïBøçàå ïBLàøxg`l oiae ,meaia daiigzdy dl rcepy iptl oia - ¦§©£
`ed ixd ,dl rcepy.øæîî©§¥

:sqep ote`dì eøîàdy`lða úîCdligzéìòa úî Ck øçàå,C ¨§¨¥§¥§©©¨¥©§¦
,meail dwewf `id ixd rxf `la dlra zny ok m`eäîaééúðå§¦§©§¨

,dlra ig`l,íéøácä eéä óelç ,dì eøîà Ck øçàådligz zn`ae §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦
,meail dwewf dzid `ly `vnpe ,jpa zn ok ixg`e jlra zn

,dlra ig` lr dxeq` dzideàöz,g`d onãìeäådl clepd ¥¥§©¨¨
,epnnïBøçàå ïBLàømeain dxeht dzidy dl rcepy iptl oia - ¦§©£

`ed ixd ,dl rcepy xg`l oiae ,dlra ig` lr dxeq`e.øæîî©§¥
,ig dlra didy drya z`yipy dy`a oecl dpynd zxaer dzr

:dlra zn ,xacd dl rcepy cr j`dì eøîàyi` zy`lúî ¨§¨¥
éìòaúqéðå ,C,xg`l,dì eøîà Ck øçàåxg`l z`yipy onf eze`a ©§¦§¦¥§©©¨¨§¨

éä íéi÷ä,jlraåjk xg` mpn`àöz ,úîeqpwy ,el d`yipy dfn ©¨¨¨§¥¥¥
,dlra zn ok`y el d`yipy drya ie`xk dxwg `ly lr dze`

ãìeäåd ,el z`yipy eze`n dl clepyïBLàømcew ezxairy - §©¨¨¦
,dlra zny,øæîî,dry dze`a dzid yi` zy` ixdyïBøçàäå ©§¥§¨©£

minkg exn`y s` ,oey`xd dlra zny xg`l ezxairy -
mewn lkn ,`vzy,øæîî Bðéàdzid `l xak dry dze`a ixdy ¥©§¥

.yi` zy`
:xg`l dycwzd wxy yi` zy` ly dpic z` zxxan dpynd

éìòa úî dì eøîàäLc÷úðå ,C,el d`yip `l oiicre ,xg`løçàå ¨§¨¥©§¦§¦§©§¨§©©
Bì øBæçì úøzeî ,dìòa àa Ck,eilr zxq`p dpi`e ,dlral - ¨¨©§¨¤¤©§

ixdy ,ipydn hb dkixv dpi` s`e ,dxiar mey dzyr `l ixdy
:dpynd dtiqen .llk eiyecw elg `le `id yi` zy`ét ìò óà©©¦

dì ïúpLdäpeäkä ïî dìñt àì ,èb ïBøçàodk zy` `id m`y - ¤¨©¨©£¥Ÿ§¨¨¦©§¨

,odkl `ypidl zi`yx dlra zeni m` oke ,dlral dxq`p `l
:z`f ecnl okidn dpynd zx`ane .hbl dwewf dpi` ixdyBæ úà¤

,àéúî ïa øæòìà éaø Løcodkl dyexb xeqi`a xn`p(f `k `xwie) ¨©©¦¤§¨¨¤©§¨
dLéàî äLeøb äMàå''DWi`n' xn`pdne ,'EgTi `l [dlran-] §¦¨§¨¥¦¨Ÿ¦¨¥¦¨

,odkl dxeq` ,dlran dyxbzp m` `weecy cnlpàìå§Ÿ
dyxbzpyk,dLéà BðéàL Léàî.llk dlra epi` df ipye ¥¦¤¥¦¨

àøîâ
dwewf `idy drci `ly dy` iabl dpynd ly `yixa epipy
zxxan .xfnn oexg`de oey`xd cledy ,xf mc`l z`yipe ,meail

:`xnbdéàîdpeknd `ed in -àîéìéà ,'ïBøçà' éàîe ,'ïBLàø'- ©¦©©£¦¥¨
y xn`p m`ïBLàøezxairy cle epiidäòeîL éðôì`idy drnyy ¦¦§¥§¨

,meail dwewfïBøçàåezxairy epiidäòeîL øçàì`idy drnyy §©£§©©§¨
ok m` ,epnn dxarzp `l` ipyd dlran d`vi `le ,meail dwewf

,dywéðúéìzepyl `pzl did -øæîî ãìeämlerl ixdy ,mzqa ¦§¥©¨¨©§¥
dnai ly df xeqi`a miey mdly zecled lke ,eilr dxeq` `id

.weyl
dwewf `idy drnyy iptl epiid 'oey`x' zn`a :`xnbd zx`an
dpynd dlkiy s`e ,z`f drnyy ixg` epiid 'oexg`'e ,meail

,ef oeyl dpynd dhwp 'xfnn cled' mzq xneléòa÷c íeMî¦§¨¨¥
àôéñ éðúéîì,df oic `tiqa zepyl dzvxy oeik -úî dì eøîà §¦§¥¥¨¨§¨¥

éìòaúàOðå ,C,xg`ldì eøîà Ck øçàåfayz`yipy onäéä íéi÷ ©§¦§¦¥§©©¨¨§¨©¨¨¨
,dlraúîecledy ,welig yi dfay ,jk xg`,ïBLàøäezxairy ¥¨¦

`ed ixd ,dlra zny iptlå ,øæîîcled eli`,ïBøçàäezxairy ©§¥§¨©£
,dlra zny ixg`,øæîî Bðéàoey`x oia welig yi dfay oeike ¥©§¥

,oexg`làLéø éîð àðzazke ,ef oeyl `yixa mb `pzd dpy - ¨¨©¦¥¨
,øæîî ïBøçàå ïBLàø.mdipia welig oi` ok`y s` ¦§©£©§¥

cled ,xf mc`l d`yipe meail dwewfd dy`y ,dpyna epipy
:ok xaeqd `ed in zx`and `ziixa d`ian `xnbd .xfnn epnn

,ïðaø eðzdpyn,Bæ`ed xf mc`n dnaid ly cledy zxne`d ¨©¨¨
,xfnnàáé÷ò éaø éøác,`idøîBà äéäLyïéñôBz ïéLec÷ ïéà ¦§¥©¦£¦¨¤¨¨¥¥¦¦§¦

,ïéåàì éáééçaef dnai s` `linne ,mixfnn odizecle mb ok enke §©§¥¨¦
.xfnn dpnn cled ,'dyrz `l'a wx `ed weyl dxeqi`yìáà£¨

.äîáéî øæîî ïéà ,íéøîBà íéîëç£¨¦§¦¥©§¥¦¨¨
xfnn oi`y `id `ziixaay minkg zrcy dzr dxaq `xnbd
:`xnbd dywn jky oeike ,oic zia zezine zezixk iaiign `l`

àîéìåminkg zrcly `pzd xn`iy -,ïéåàì éáééçî øæîî ïéà §¥¨¥©§¥¦©§¥¨¦
:`xnbd zvxzn .'dnain xfnn oi`' mdixacly xn` recneéàä©

àpz,minkg zrc z` xn`y df `pz -àeä àáé÷ò éaøc àpz Cä ©¨©©¨§©¦£¦¨
,`aiwr iax zhiyk xaeq -øîàciax ixacy df `pz xaeqy - §¨©

,oie`l iaiigd lka mpi` ,oie`l iaiign xfnn yiy xne`y `aiwr
`l`øàLc ïéåàì éáééçîdy` oebk ,dgtyn zaxiw zngny - ¥©§¥¨¦¦§¥

,e`la epa lr dxeq`y ,eia` ici lr dqp`pyéåäcled,øæîî ¨¥©§¥
clepd cle mle`éãéøb ïéåàì éáééçîzngn mxeqi` oi`y ,cala - ¦©§¥¨¦§¥¥
,dgtyn zaxiw,øæîî éåä àìoi`y weyl z`yipy dnai okle Ÿ¨¥©§¥

oi` ,el z`yipy eze` mr dl yiy dgtyn zaxiw zngn dxeqi`
.xfnn dcle

,mi`pz zwelgna ielz weyl dnai ly cle oicy x`azdy xg`l
:weyl dnaia miqtez oiyecw m`d `xnbd dzr zxxanáø øîà̈©©

,äãeäé§¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(iying meil)

äøeèt Bæ éøäs`y ,weyl `ypidl zxzene dvilge meaiin £¥§¨
mpi` eiyeciw la` ,xac lkl d`ia daeyg ryz oa ohw z`iay
wxe ,zexry izy `iaie lcbiy cr dy` zepwl leki epi`e oiyeciw

,maiizdl el dwewfe li`ed dnaiaaygiz ez`iay minkg exn`
lr xq`idl zvw dze` dpewy ,xn`n lecbd da dyry enk

.oig`d
oic z` mb zcnlne `yixa cnlpy oicl dzr zxfeg dpynd

:my zxaecnd dnaid ly dzxvìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©
,Bzîáé,oipw zvwn da el yieìécâäMîelcby xg`l -äMà àNð §¦§¦¤¦§¦¨¨¦¨
úøçà,mixenb oi`eyip da el yieúîeodizy eltpe ,mipa `la ©¤¤¥

,jk `ed oicd ,iyilyd g`d iptläðBLàøä úà òãé àì íà`l - ¦Ÿ¨©¤¨¦¨
,eig`n el dltpy dnaid lr `aîdry,ìécâäM`ly `vnpe ¦¤¦§¦
,dxenb ezy`k zeidl oiicr d`pwúîaééúî àìå úöìBç äðBLàøä̈¦¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤

`a `l oiicr ixdy ,minai ipy zwif dilr yiy oeik ,iyilyd g`l
dilr dx`ype ,dxenb ezy` `id oi`e licbdyn ipyd g`d dilr

.oey`xd g`d zwif mbåezy`,äiðMä,lecb xak didyk d`ypy §©§¦¨
ezy` dzid `l dpey`xdy oeik ,dpey`xd zvilga zxhtp dpi`
`id s` dwewf dipydy oeike ,opaxcn did da epipw `l` ,dxenb

okl ,iyilyd g`lúîaééúî Bà ,úöìBç Bà.el,øîBà ïBòîL éaø ¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥
iyilyd,äöøiL Bæ éàì íaééî,maiil `ed leki dpey`xd z` s`e §©¥§¥¤¦§¤

epi`y e` ixnbl dpew m` wtq yi ohw z`iaay oeik ,jkl mrhde
ly dxenb ezy` `id ixd ixnbl dpw m` ,jytp dnne ,llk dpew
oey`xdn dwif dilr oi`e ,ipyd gkn meaiil eiptl dltpe ,ipyd
,oey`xd gkn wx dwif dl yi ixd ,llk dpew ez`ia oi` m`e .llk

,dnaiil iyilyd lekiee,odn zg` maiiny xg`l,äéiðMì õìBç¥©§¦¨
dneaia xht ixd ,llk dpew dpi` ohw z`iay cvd itly meyn
ipyd zwif z` mb xehtl eilry oeike ,mig`d on cg` zwif z` wx
z` maiil leki epi` mpn` .dipyl uelgl eilr ,mipa `la zny
zeyp odizye ,ixnbl dpew ohw z`iay miyyeg ep`y oeik ,odizy
oerny iaxe .cg` zian ze`ad miyp izy maiil xeq`e ,ipyd

wleg(:`l lirl),zne eznai lr `ay ohw iabl ,`yixd ly oica mb
mrhdn minai ipy zwif dl oi`y oeik dnaiil xzeny xaeqe
m`e ,ohwd zy` `id ixd ixnbl dpew ohw z`ia m`y ,xen`d
zy` `id ixd ,dpew epi`y xn`nk dpicy e` ,dpew dpi` ez`ia

.zg` dwif wx dl yie oey`xd
:epzpyna xen`d 'ohw' ly xeriyd `ed dn zx`an dpyndãçà¤¨

mai oia -ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäLmai oiae -ïa àeäL ¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤
íéøNò,dpy,úBøòN ézL àéáä àlLmipicd lk iabl miphwk mpic ¤§¦¤Ÿ¥¦§¥§¨

.lirl mix`eand

àøîâ
,zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oa' :dpyna epipy
iyilyd g`d iptl dltpyky oeik epiide ,'znaiizn `le zvleg
oic xn`p ote` dfi`a `xnbd zx`an .minai ipy zwif dilr yi

:dfïðaø øeîàc àä ,àáø øîàdnaiy ,minkg exn`y df oic - ¨©¨¨¨§¨©¨¨
dilr yiyäöìç õìçéî ,ïéîáé éðL úwéæe,äîaiî àì éîeaéoebk ¦©§¥§¨¦¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨

lirl dpyna xen`d(:`l)zeixkp ylyl mi`eyp mig` dyly
odizy' my xn`py ,zne xn`n ipyd da dyre ,mdn cg` zne

,'zenaiizn `le zevlegàîéz àìwx xen` df oicy xn`z l` - Ÿ¥¨
äøö àkéàc àëéäzernynk ,ztqep dy` ipyd g`l yiyk - ¥¨§¦¨¨¨

oeik `ed mrhd df ote`ae ,my dpynd oeyløæâîì àkéàcyi - §¦¨§¦§©
,maiizz `ly oey`xd zy` lr xefbläøö íeMî`eai `ly - ¦¨¨

zenai izyy exn`i f`e ,ipyd zy` `idy dzxv z` mb maiil
zxzen ,dxv dl oi`y ote`a la` ,zenaiizn cg` zian ze`ay
ipy zwif dilr oi` zn`d itle li`ed ,iyilyl maiizdl `id
zaygp `ide ,xenb oipwk zaygp dpi` ohw z`iay oeik ,minai

,ok xnel oi` ,cala oey`xd zy`làëä àäc,o`k ixdy - §¨¨¨
xy`k s` xaecn ,epizpyn ly `yixaàkéìdnai dze`l oi` - ¥¨

,äøö,meaiil dltpe ohwd zn m`y dpyna epipy ok it lr s`e ¨¨

äöìç õìçéîe,äîaiî àì éîeaédpew ohwd z`iay s`y oeik epiide ¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨
zwif dilr yiy ink daiygdl ick jka ic mewn lkn ,opaxcn wx

.minai ipy
:dpyna epipy'åë úîe äMà àNðoi`y meyn ,dxeht ef ixd ¨¨¦¨¥

:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .ohwl oiyeciweðúc àäì àðéðz̈¥¨§¨§¨
ïðaøepipy jky ,`ziixaa minkg epyy df oic epizpyna epipy - ©¨¨

,`ziixaaeàNpL ïè÷å äèBLdy`eúîe,mipa `laïäéúBLð ¤§¨¨¤¨§¥§¥¤
,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeètmileki ohwe dhey oi`y oeik §¦©£¦¨¦©¦

.ohwl oiyecw oi`y ,epizpyna x`eank df ixde .dy` ycwl
:dpyna epipy'åëå òLz ïa'e ,eznai lr `ay cg` meieìécâäMî ¤¥©¦¤¦§¦

'åëå,licbdy xg`l dpey`xd z` rci `l m` ,zxg` dy` `yp
.'znaiizn e` zvleg e` dipyde ,znaiizn `le zvleg dpey`xd
ipy zwif dilr yiy itl `ed znaiizn dpey`xd oi`y mrhde

.minai
,maiizdl zxzen dipyd recn :`xnbd dywneNòéåz`ïa úàéa §©£¦©¤

k òLzoic,ìBãâa øîàîlirl x`eany(:`l)ipyd dyr m`y ¥©§©£¨§¨
meyn ,iyilyl znaiizn xn`nd zlra oi` ,zne eznaia xn`n
,meaia dzxv z` `id zxqe` s`e ,oinai ipy zwif dilr yiy

,oinai ipy zwif zlra zxv `idy meynåy xn`p o`k s`äçcú §¦¨¤
d,íeaiî äøödleki dipydy epizpyn dxn` recne ,uelgz wxe ¨¨¦¦

.maiizdl
:`xnbd zvxzneNò àì ,áø øîàz` minkgLz ïa úàéaò ¨©©Ÿ¨¦©¤¥©

ìBãâa øîàîk`l` ,meaid on dzxv z` dgcz mby ,xac lkl §©£¨§¨
,minai ipy zwif dl yi opaxcny oeik maiizdl dxeq` cala `id
exn` ynn xn`na wxe ,jk zngn dxeq` dpi` dzxv la`

.meain dzxv z` s` zlqety minkgåeli`eNò ,øîà ìàeîL §§¥¨©¨
eNòåz` meaiin zegcl oiprl mb ,lecba xn`nk ohw z`ia z` §¨

.dzxveNòå eNò ,ïðçBé éaø øîà ïëålecba xn`nk ohw z`ia z` §¥¨©©¦¨¨¨§¨
.xac lkl

ok m` ,opgei iaxe l`eny ixac itl :`xnbd dywneNòéåeyriy - §©£
recne ,dzxv z` exq`ie ixnbl xn`nk ohwd z`ia z` minkg

:`xnbd zvxzn .maiizdl zxzen dzxvy dpyna xn`péàpz©¨¥
àéädxeq` xn`n da eyry dy` recn ,`id mi`pz zwelgn - ¦

,maiizdlàpz Cä`pz eze` -cwxtïéçà äòaøà(:`l lirl),øæb ©©¨§©§¨¨©¦¨©
äøö íeMîda eyry dy`y minkg exn`y mrhdy xaeq - ¦¨¨

yygn `l` ,minai ipy zwif meyn epi` ,znaiizn dpi` xn`n
oeike ,dly dxvd z` mb maiil `eai xn`nd zlra z` maii m`y
exn`i ,ipyd g`dn ,cg` zian e`a odizyy xacd d`xpy
oi` s` df mrhne ,zenaiizn cg` zian ze`ad zenai izyy
zenai izyy exn`i f`y meyn ,dipyl maiine zg`l uleg
lelre ,dipyd z` minaiine zg`l mivleg cg` zian ze`ay
df xace ,dipyd z` enaii jk xg`e zg`l evlgi mcewy zeidl
oicn ,dipyd z` maiil el xeq` zg`l ulgy ixg`y meyn xeq`

pa `ly oeik''dpai `l aey d(:i lirl),ïðéòîLàåoicd z` my `pzd §©§§¦©
ìBãâadzxv `le dnaid oi` zn m`y ,eznaia xn`n dyry §¨

,eig`l zenaiiznïè÷a ïécä àeäåoa z`iay itl ,eznai lr `ay §©¦§¨¨
,lcbyk zxg` dy` `yp m`e ,lecb ly xn`nk daeyg ryz

.zenaiizn `le zevleg odizyéàäåmrhde -øîàcz` `pzd §©§¨©
a epicìBãbmpicy s` ,eznai lr `ay ohwa `le ,xn`n dyry ¨

`ed ,deyéà÷ ìBãâác íeMîly xn`n ipica my wqer `edy - ¦¦§¨¨¥
.ohw z`ial oicd `ed zn`a la` ,lecbåeli`àëäc àpz éàä- §©©¨§¨¨

,epizpyn ly `pzddéì àøéáñyeNòxn`nk ryz oa z`ia §¦¨¥¨
,maiizdl zxzen dipyd ok it lr s`e ,lecbaäøö íeMî øæb àìå§Ÿ¨©¦¨¨

yygn epi` xn`nd zlra z` maiil exq`y mrhdy oeik -
dxeq` ynn mizn ipy zy`y meyn `l` ,dzxv z` mb maiiy
,xn`n da eyr wxy dy`a s` minkg exfb okle ,`ziixe`cn
,mizn ipy zy`k zaygp `id opaxcny oeik ,maiizz `ly
.dxezd on mizn ipy zy` zaygpy in mb maiil e`eaiy eyyge
dilr `ay e` ,xn`n da dyry dy`d z` wx ,df mrh itle
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רלי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zenai(oey`x meil)

:opgei iax ixacl `xnbd zriiqnàéðz`ziixaaéaøc déúååk ©§¨§¨¥§©¦
,ïðçBédyexbe lecb odkl dpnl` i`eyipa `weec epiid 'dlwlw'y ¨¨

,`ziixaa epipy jky .heicd odkl dvelgeàNpäì ïéc úéa äeøBä¨¥¦§¦¨¥
,cg` cr it lräLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk ,äì÷ì÷å äëìäå§¨§¨§¦§§¨§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨

,èBéãä ïäëì äöeìçå,ig dlray xxazdeïaø÷a úáéiçz`hgìò ©£¨§Ÿ¥¤§©¤¤§¨§¨©
,äàéáe äàéa ìk,d`ial d`ia oia xeqi`d dl rcep `ly s` lr ¨¦¨¦¨

,íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaø éøác`l` zaiig dpi`ïaø÷z`hg ¦§¥©¦¤§¨¨©£¨¦§¦¨§¨
,ìkä ìò ãçàdl rcep `ly ,cg` mlrda eid ze`iad lky oeik ¤¨©©Ÿ

.d`ial d`ia oia xeqi`dúàOð íàL øæòìà éaøì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¦¤§¨¨¤¦¦¥
,íãà éða äMîçì,ig dlray rcep jk xg`eìk ìò ïaø÷a úáéiçL ©£¦¨§¥¨¨¤©¤¤§¨§¨©¨

ãçàå ãçà,dyngdnå ìéàBäa dzyrp dxiard.ïé÷ìçeî ïéôeâ ¤¨§¤¨¦§¦§¨¦
e` lecb odkl dpnl` `weecy `ziixaa x`ean mipt lk lre
la` ,oaxw zaiige ,'dlwlw'y ink zaygp heicd odkl dyexb

.oaxwa zaiig dpi` el zxzeny yi`l zepfa

äðùî
m` reci `l j` ,zn dlray reciy dy` oica zwqer epzpyn

:meaia daiigzdeøîàå eàáe ,íiä úðéãîì dðáe dìòa CìäL äMàä̈¦¨¤¨©©§¨§¨¦§¦©©¨¨§¨§
éìòa úî dìða úî Ck øçàå C,Czzin onfa mdixacly oeike ¨¥©§¦§©©¨¥§¥

zn jk xg`y s`e ,meain dxeht `id ixd ,oa eixg` gipd dlra
lirl x`eank ,meail zwwfpe zxfeg dpi` dpa(:ft),úàOðåxg`l §¦¥

,mdit lríéøácä eéä óelç ,dì eøîà Ck øçàåmixacd xcq - §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦
`vnpe ,dlra zn jk xg`e dpa zn dligz zn`ae ,slgen did

,xeqi`a eid xg`l di`eyipe ,meaia daiigzdyàözdlran ¥¥
,dvilgl e` meail dwewf `id ixdy ,ipydãìeäå,epnn dl clepd §©¨¨

ïBøçàå ïBLàøxg`l oiae ,meaia daiigzdy dl rcepy iptl oia - ¦§©£
`ed ixd ,dl rcepy.øæîî©§¥

:sqep ote`dì eøîàdy`lða úîCdligzéìòa úî Ck øçàå,C ¨§¨¥§¥§©©¨¥©§¦
,meail dwewf `id ixd rxf `la dlra zny ok m`eäîaééúðå§¦§©§¨

,dlra ig`l,íéøácä eéä óelç ,dì eøîà Ck øçàådligz zn`ae §©©¨¨§¨¦¨©§¨¦
,meail dwewf dzid `ly `vnpe ,jpa zn ok ixg`e jlra zn

,dlra ig` lr dxeq` dzideàöz,g`d onãìeäådl clepd ¥¥§©¨¨
,epnnïBøçàå ïBLàømeain dxeht dzidy dl rcepy iptl oia - ¦§©£

`ed ixd ,dl rcepy xg`l oiae ,dlra ig` lr dxeq`e.øæîî©§¥
,ig dlra didy drya z`yipy dy`a oecl dpynd zxaer dzr

:dlra zn ,xacd dl rcepy cr j`dì eøîàyi` zy`lúî ¨§¨¥
éìòaúqéðå ,C,xg`l,dì eøîà Ck øçàåxg`l z`yipy onf eze`a ©§¦§¦¥§©©¨¨§¨

éä íéi÷ä,jlraåjk xg` mpn`àöz ,úîeqpwy ,el d`yipy dfn ©¨¨¨§¥¥¥
,dlra zn ok`y el d`yipy drya ie`xk dxwg `ly lr dze`

ãìeäåd ,el z`yipy eze`n dl clepyïBLàømcew ezxairy - §©¨¨¦
,dlra zny,øæîî,dry dze`a dzid yi` zy` ixdyïBøçàäå ©§¥§¨©£

minkg exn`y s` ,oey`xd dlra zny xg`l ezxairy -
mewn lkn ,`vzy,øæîî Bðéàdzid `l xak dry dze`a ixdy ¥©§¥

.yi` zy`
:xg`l dycwzd wxy yi` zy` ly dpic z` zxxan dpynd

éìòa úî dì eøîàäLc÷úðå ,C,el d`yip `l oiicre ,xg`løçàå ¨§¨¥©§¦§¦§©§¨§©©
Bì øBæçì úøzeî ,dìòa àa Ck,eilr zxq`p dpi`e ,dlral - ¨¨©§¨¤¤©§

ixdy ,ipydn hb dkixv dpi` s`e ,dxiar mey dzyr `l ixdy
:dpynd dtiqen .llk eiyecw elg `le `id yi` zy`ét ìò óà©©¦

dì ïúpLdäpeäkä ïî dìñt àì ,èb ïBøçàodk zy` `id m`y - ¤¨©¨©£¥Ÿ§¨¨¦©§¨

,odkl `ypidl zi`yx dlra zeni m` oke ,dlral dxq`p `l
:z`f ecnl okidn dpynd zx`ane .hbl dwewf dpi` ixdyBæ úà¤

,àéúî ïa øæòìà éaø Løcodkl dyexb xeqi`a xn`p(f `k `xwie) ¨©©¦¤§¨¨¤©§¨
dLéàî äLeøb äMàå''DWi`n' xn`pdne ,'EgTi `l [dlran-] §¦¨§¨¥¦¨Ÿ¦¨¥¦¨

,odkl dxeq` ,dlran dyxbzp m` `weecy cnlpàìå§Ÿ
dyxbzpyk,dLéà BðéàL Léàî.llk dlra epi` df ipye ¥¦¤¥¦¨

àøîâ
dwewf `idy drci `ly dy` iabl dpynd ly `yixa epipy
zxxan .xfnn oexg`de oey`xd cledy ,xf mc`l z`yipe ,meail

:`xnbdéàîdpeknd `ed in -àîéìéà ,'ïBøçà' éàîe ,'ïBLàø'- ©¦©©£¦¥¨
y xn`p m`ïBLàøezxairy cle epiidäòeîL éðôì`idy drnyy ¦¦§¥§¨

,meail dwewfïBøçàåezxairy epiidäòeîL øçàì`idy drnyy §©£§©©§¨
ok m` ,epnn dxarzp `l` ipyd dlran d`vi `le ,meail dwewf

,dywéðúéìzepyl `pzl did -øæîî ãìeämlerl ixdy ,mzqa ¦§¥©¨¨©§¥
dnai ly df xeqi`a miey mdly zecled lke ,eilr dxeq` `id

.weyl
dwewf `idy drnyy iptl epiid 'oey`x' zn`a :`xnbd zx`an
dpynd dlkiy s`e ,z`f drnyy ixg` epiid 'oexg`'e ,meail

,ef oeyl dpynd dhwp 'xfnn cled' mzq xneléòa÷c íeMî¦§¨¨¥
àôéñ éðúéîì,df oic `tiqa zepyl dzvxy oeik -úî dì eøîà §¦§¥¥¨¨§¨¥

éìòaúàOðå ,C,xg`ldì eøîà Ck øçàåfayz`yipy onäéä íéi÷ ©§¦§¦¥§©©¨¨§¨©¨¨¨
,dlraúîecledy ,welig yi dfay ,jk xg`,ïBLàøäezxairy ¥¨¦

`ed ixd ,dlra zny iptlå ,øæîîcled eli`,ïBøçàäezxairy ©§¥§¨©£
,dlra zny ixg`,øæîî Bðéàoey`x oia welig yi dfay oeike ¥©§¥

,oexg`làLéø éîð àðzazke ,ef oeyl `yixa mb `pzd dpy - ¨¨©¦¥¨
,øæîî ïBøçàå ïBLàø.mdipia welig oi` ok`y s` ¦§©£©§¥

cled ,xf mc`l d`yipe meail dwewfd dy`y ,dpyna epipy
:ok xaeqd `ed in zx`and `ziixa d`ian `xnbd .xfnn epnn

,ïðaø eðzdpyn,Bæ`ed xf mc`n dnaid ly cledy zxne`d ¨©¨¨
,xfnnàáé÷ò éaø éøác,`idøîBà äéäLyïéñôBz ïéLec÷ ïéà ¦§¥©¦£¦¨¤¨¨¥¥¦¦§¦

,ïéåàì éáééçaef dnai s` `linne ,mixfnn odizecle mb ok enke §©§¥¨¦
.xfnn dpnn cled ,'dyrz `l'a wx `ed weyl dxeqi`yìáà£¨

.äîáéî øæîî ïéà ,íéøîBà íéîëç£¨¦§¦¥©§¥¦¨¨
xfnn oi`y `id `ziixaay minkg zrcy dzr dxaq `xnbd
:`xnbd dywn jky oeike ,oic zia zezine zezixk iaiign `l`

àîéìåminkg zrcly `pzd xn`iy -,ïéåàì éáééçî øæîî ïéà §¥¨¥©§¥¦©§¥¨¦
:`xnbd zvxzn .'dnain xfnn oi`' mdixacly xn` recneéàä©

àpz,minkg zrc z` xn`y df `pz -àeä àáé÷ò éaøc àpz Cä ©¨©©¨§©¦£¦¨
,`aiwr iax zhiyk xaeq -øîàciax ixacy df `pz xaeqy - §¨©

,oie`l iaiigd lka mpi` ,oie`l iaiign xfnn yiy xne`y `aiwr
`l`øàLc ïéåàì éáééçîdy` oebk ,dgtyn zaxiw zngny - ¥©§¥¨¦¦§¥

,e`la epa lr dxeq`y ,eia` ici lr dqp`pyéåäcled,øæîî ¨¥©§¥
clepd cle mle`éãéøb ïéåàì éáééçîzngn mxeqi` oi`y ,cala - ¦©§¥¨¦§¥¥
,dgtyn zaxiw,øæîî éåä àìoi`y weyl z`yipy dnai okle Ÿ¨¥©§¥

oi` ,el z`yipy eze` mr dl yiy dgtyn zaxiw zngn dxeqi`
.xfnn dcle

,mi`pz zwelgna ielz weyl dnai ly cle oicy x`azdy xg`l
:weyl dnaia miqtez oiyecw m`d `xnbd dzr zxxanáø øîà̈©©

,äãeäé§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zenai(iying meil)

äøeèt Bæ éøäs`y ,weyl `ypidl zxzene dvilge meaiin £¥§¨
mpi` eiyeciw la` ,xac lkl d`ia daeyg ryz oa ohw z`iay
wxe ,zexry izy `iaie lcbiy cr dy` zepwl leki epi`e oiyeciw

,maiizdl el dwewfe li`ed dnaiaaygiz ez`iay minkg exn`
lr xq`idl zvw dze` dpewy ,xn`n lecbd da dyry enk

.oig`d
oic z` mb zcnlne `yixa cnlpy oicl dzr zxfeg dpynd

:my zxaecnd dnaid ly dzxvìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§¤¨¤¨©
,Bzîáé,oipw zvwn da el yieìécâäMîelcby xg`l -äMà àNð §¦§¦¤¦§¦¨¨¦¨
úøçà,mixenb oi`eyip da el yieúîeodizy eltpe ,mipa `la ©¤¤¥

,jk `ed oicd ,iyilyd g`d iptläðBLàøä úà òãé àì íà`l - ¦Ÿ¨©¤¨¦¨
,eig`n el dltpy dnaid lr `aîdry,ìécâäM`ly `vnpe ¦¤¦§¦
,dxenb ezy`k zeidl oiicr d`pwúîaééúî àìå úöìBç äðBLàøä̈¦¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤

`a `l oiicr ixdy ,minai ipy zwif dilr yiy oeik ,iyilyd g`l
dilr dx`ype ,dxenb ezy` `id oi`e licbdyn ipyd g`d dilr

.oey`xd g`d zwif mbåezy`,äiðMä,lecb xak didyk d`ypy §©§¦¨
ezy` dzid `l dpey`xdy oeik ,dpey`xd zvilga zxhtp dpi`
`id s` dwewf dipydy oeike ,opaxcn did da epipw `l` ,dxenb

okl ,iyilyd g`lúîaééúî Bà ,úöìBç Bà.el,øîBà ïBòîL éaø ¤¤¦§©¤¤©¦¦§¥
iyilyd,äöøiL Bæ éàì íaééî,maiil `ed leki dpey`xd z` s`e §©¥§¥¤¦§¤

epi`y e` ixnbl dpew m` wtq yi ohw z`iaay oeik ,jkl mrhde
ly dxenb ezy` `id ixd ixnbl dpw m` ,jytp dnne ,llk dpew
oey`xdn dwif dilr oi`e ,ipyd gkn meaiil eiptl dltpe ,ipyd
,oey`xd gkn wx dwif dl yi ixd ,llk dpew ez`ia oi` m`e .llk

,dnaiil iyilyd lekiee,odn zg` maiiny xg`l,äéiðMì õìBç¥©§¦¨
dneaia xht ixd ,llk dpew dpi` ohw z`iay cvd itly meyn
ipyd zwif z` mb xehtl eilry oeike ,mig`d on cg` zwif z` wx
z` maiil leki epi` mpn` .dipyl uelgl eilr ,mipa `la zny
zeyp odizye ,ixnbl dpew ohw z`iay miyyeg ep`y oeik ,odizy
oerny iaxe .cg` zian ze`ad miyp izy maiil xeq`e ,ipyd

wleg(:`l lirl),zne eznai lr `ay ohw iabl ,`yixd ly oica mb
mrhdn minai ipy zwif dl oi`y oeik dnaiil xzeny xaeqe
m`e ,ohwd zy` `id ixd ixnbl dpew ohw z`ia m`y ,xen`d
zy` `id ixd ,dpew epi`y xn`nk dpicy e` ,dpew dpi` ez`ia

.zg` dwif wx dl yie oey`xd
:epzpyna xen`d 'ohw' ly xeriyd `ed dn zx`an dpyndãçà¤¨

mai oia -ãçàå ,ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäLmai oiae -ïa àeäL ¤¤¥©¨¦§¤¨§¤¨¤¤
íéøNò,dpy,úBøòN ézL àéáä àlLmipicd lk iabl miphwk mpic ¤§¦¤Ÿ¥¦§¥§¨

.lirl mix`eand

àøîâ
,zne eznai lr `ay cg` meie mipy ryz oa' :dpyna epipy
iyilyd g`d iptl dltpyky oeik epiide ,'znaiizn `le zvleg
oic xn`p ote` dfi`a `xnbd zx`an .minai ipy zwif dilr yi

:dfïðaø øeîàc àä ,àáø øîàdnaiy ,minkg exn`y df oic - ¨©¨¨¨§¨©¨¨
dilr yiyäöìç õìçéî ,ïéîáé éðL úwéæe,äîaiî àì éîeaéoebk ¦©§¥§¨¦¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨

lirl dpyna xen`d(:`l)zeixkp ylyl mi`eyp mig` dyly
odizy' my xn`py ,zne xn`n ipyd da dyre ,mdn cg` zne

,'zenaiizn `le zevlegàîéz àìwx xen` df oicy xn`z l` - Ÿ¥¨
äøö àkéàc àëéäzernynk ,ztqep dy` ipyd g`l yiyk - ¥¨§¦¨¨¨

oeik `ed mrhd df ote`ae ,my dpynd oeyløæâîì àkéàcyi - §¦¨§¦§©
,maiizz `ly oey`xd zy` lr xefbläøö íeMî`eai `ly - ¦¨¨

zenai izyy exn`i f`e ,ipyd zy` `idy dzxv z` mb maiil
zxzen ,dxv dl oi`y ote`a la` ,zenaiizn cg` zian ze`ay
ipy zwif dilr oi` zn`d itle li`ed ,iyilyl maiizdl `id
zaygp `ide ,xenb oipwk zaygp dpi` ohw z`iay oeik ,minai

,ok xnel oi` ,cala oey`xd zy`làëä àäc,o`k ixdy - §¨¨¨
xy`k s` xaecn ,epizpyn ly `yixaàkéìdnai dze`l oi` - ¥¨

,äøö,meaiil dltpe ohwd zn m`y dpyna epipy ok it lr s`e ¨¨

äöìç õìçéîe,äîaiî àì éîeaédpew ohwd z`iay s`y oeik epiide ¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨
zwif dilr yiy ink daiygdl ick jka ic mewn lkn ,opaxcn wx

.minai ipy
:dpyna epipy'åë úîe äMà àNðoi`y meyn ,dxeht ef ixd ¨¨¦¨¥

:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .ohwl oiyeciweðúc àäì àðéðz̈¥¨§¨§¨
ïðaøepipy jky ,`ziixaa minkg epyy df oic epizpyna epipy - ©¨¨

,`ziixaaeàNpL ïè÷å äèBLdy`eúîe,mipa `laïäéúBLð ¤§¨¨¤¨§¥§¥¤
,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeètmileki ohwe dhey oi`y oeik §¦©£¦¨¦©¦

.ohwl oiyecw oi`y ,epizpyna x`eank df ixde .dy` ycwl
:dpyna epipy'åëå òLz ïa'e ,eznai lr `ay cg` meieìécâäMî ¤¥©¦¤¦§¦

'åëå,licbdy xg`l dpey`xd z` rci `l m` ,zxg` dy` `yp
.'znaiizn e` zvleg e` dipyde ,znaiizn `le zvleg dpey`xd
ipy zwif dilr yiy itl `ed znaiizn dpey`xd oi`y mrhde

.minai
,maiizdl zxzen dipyd recn :`xnbd dywneNòéåz`ïa úàéa §©£¦©¤

k òLzoic,ìBãâa øîàîlirl x`eany(:`l)ipyd dyr m`y ¥©§©£¨§¨
meyn ,iyilyl znaiizn xn`nd zlra oi` ,zne eznaia xn`n
,meaia dzxv z` `id zxqe` s`e ,oinai ipy zwif dilr yiy

,oinai ipy zwif zlra zxv `idy meynåy xn`p o`k s`äçcú §¦¨¤
d,íeaiî äøödleki dipydy epizpyn dxn` recne ,uelgz wxe ¨¨¦¦

.maiizdl
:`xnbd zvxzneNò àì ,áø øîàz` minkgLz ïa úàéaò ¨©©Ÿ¨¦©¤¥©

ìBãâa øîàîk`l` ,meaid on dzxv z` dgcz mby ,xac lkl §©£¨§¨
,minai ipy zwif dl yi opaxcny oeik maiizdl dxeq` cala `id
exn` ynn xn`na wxe ,jk zngn dxeq` dpi` dzxv la`

.meain dzxv z` s` zlqety minkgåeli`eNò ,øîà ìàeîL §§¥¨©¨
eNòåz` meaiin zegcl oiprl mb ,lecba xn`nk ohw z`ia z` §¨

.dzxveNòå eNò ,ïðçBé éaø øîà ïëålecba xn`nk ohw z`ia z` §¥¨©©¦¨¨¨§¨
.xac lkl

ok m` ,opgei iaxe l`eny ixac itl :`xnbd dywneNòéåeyriy - §©£
recne ,dzxv z` exq`ie ixnbl xn`nk ohwd z`ia z` minkg

:`xnbd zvxzn .maiizdl zxzen dzxvy dpyna xn`péàpz©¨¥
àéädxeq` xn`n da eyry dy` recn ,`id mi`pz zwelgn - ¦

,maiizdlàpz Cä`pz eze` -cwxtïéçà äòaøà(:`l lirl),øæb ©©¨§©§¨¨©¦¨©
äøö íeMîda eyry dy`y minkg exn`y mrhdy xaeq - ¦¨¨

yygn `l` ,minai ipy zwif meyn epi` ,znaiizn dpi` xn`n
oeike ,dly dxvd z` mb maiil `eai xn`nd zlra z` maii m`y
exn`i ,ipyd g`dn ,cg` zian e`a odizyy xacd d`xpy
oi` s` df mrhne ,zenaiizn cg` zian ze`ad zenai izyy
zenai izyy exn`i f`y meyn ,dipyl maiine zg`l uleg
lelre ,dipyd z` minaiine zg`l mivleg cg` zian ze`ay
df xace ,dipyd z` enaii jk xg`e zg`l evlgi mcewy zeidl
oicn ,dipyd z` maiil el xeq` zg`l ulgy ixg`y meyn xeq`

pa `ly oeik''dpai `l aey d(:i lirl),ïðéòîLàåoicd z` my `pzd §©§§¦©
ìBãâadzxv `le dnaid oi` zn m`y ,eznaia xn`n dyry §¨

,eig`l zenaiiznïè÷a ïécä àeäåoa z`iay itl ,eznai lr `ay §©¦§¨¨
,lcbyk zxg` dy` `yp m`e ,lecb ly xn`nk daeyg ryz

.zenaiizn `le zevleg odizyéàäåmrhde -øîàcz` `pzd §©§¨©
a epicìBãbmpicy s` ,eznai lr `ay ohwa `le ,xn`n dyry ¨

`ed ,deyéà÷ ìBãâác íeMîly xn`n ipica my wqer `edy - ¦¦§¨¨¥
.ohw z`ial oicd `ed zn`a la` ,lecbåeli`àëäc àpz éàä- §©©¨§¨¨

,epizpyn ly `pzddéì àøéáñyeNòxn`nk ryz oa z`ia §¦¨¥¨
,maiizdl zxzen dipyd ok it lr s`e ,lecbaäøö íeMî øæb àìå§Ÿ¨©¦¨¨

yygn epi` xn`nd zlra z` maiil exq`y mrhdy oeik -
dxeq` ynn mizn ipy zy`y meyn `l` ,dzxv z` mb maiiy
,xn`n da eyr wxy dy`a s` minkg exfb okle ,`ziixe`cn
,mizn ipy zy`k zaygp `id opaxcny oeik ,maiizz `ly
.dxezd on mizn ipy zy` zaygpy in mb maiil e`eaiy eyyge
dilr `ay e` ,xn`n da dyry dy`d z` wx ,df mrh itle
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zenai(iying meil)

àøîâ
xzen dpey`xd zzin xg`l dipyd lr `a m`e' :dpyna epipy
z` `ypy dpynd zpeeky `xnbd dzr dxaqe ,'ziriaxae dipya
.dzn `l zn`ae ,dpey`xd dzny el exn`y xg`l dipyd

:`xnbd ddnzeälek eèà,dpyna mincewd mipte`d lk m`d - ¨§
eäðéð äðBLàø úúéî øçàì åàìlr `a xy`k miwqer mpi` - ¨§©©¦©¦¨¦§

xak ixde ,dpey`xd dy`d dzny el exn`y xg`l dipyd
.'jzy` dzn el exn`' xn`p dpynd zligza

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàwxyk xaecn dpynd zligza ¨©©¥¤
xeq` `ed okle ,dzn `l zn`a j` ,dpey`xd dzny 'el exn`'

dipyd z` `ypy xaecn `tiqa eli`e .dipyaúúéî øçàì§©©¦©
éàcå äðBLàøeqtze ,dipya xzen `ed df ote`ae ,zn`a dzny - ¦¨©©

.eiyecw da
:dpyna epipyíéðL òLz ïa'cg` meie'åëå,dligz lqet `ed ¤¥©¨¦

xaecny `xnbd dzr dpiade .'seqe dligz milqet mig`de
e` xn`nl mcew dilr `ayk wx dlqety ,ohw z`iaa dpyna

m`d :`xnbd dywn .okn xg`l `le ,lecbd eig` ly d`ialïa¤
ãçà íBéå íéðL òLz,eznai lr `ayälçz ¥©¨¦§¤¨§¦¨

ìéñt`ay ote`a eli`e ,lqet `ed mig`l mcew ok dyr m` wx - ¨¦
dilróBña,xn`n eig` da dyry xg`l -ìéñt àì,dléðzäå §Ÿ¨¦§¨¨¥

ãéáæ áø,àéòLBà áø øalecb maiCk øçàå ,Bzîáéa øîàî äNBòä ©§¦©©©§¨¨¤©£¨¦¦§§©©¨
dìñt ,äéìò ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà àalr ez`iaa ¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¨¤¨§¨¨

dyry xg`l ,'seqal' s` zlqet ohw z`iay ixd ,lecbd eig`
.xn`n lecbd da

:`xnbd zvxznéøîàz`ia oia welig yiy ,daiyid ipa evxiz - ¨§¥
ohwd dyr m`y ,ohw ly xn`n oial ohwäàéa,eznaiaìéñtdl ¦¨¨¦

lecbd eig` lróBña eléôà,xn`n lecbd da dyry xg`l - £¦§
ohwd dyry ote`a zwqer epzpyn j` .ciaf ax dpyy `ziixake

øîàîok dyr m`y ,welig yi dfae ,eznaiaälçzmcew - ©£¨§¦¨
,xn`n lecbd da dyry.ìéñtok dyr m` j`óBñaxg`l - ¨¦§
,xn`n lecbd da dyry.ìéñt àìŸ¨¦

:`xnbd ddnzåy ,oicd `ed jk ikäàéaohw lyóBña eléôà §¦¨£¦§
éðz÷ àäå ,ìéñtepzpynaàeäL àlà',ohwd -ìñBtoig`d lr ¨¦§¨¨¨¥¤¨¤¥

a `wecïäå ,älçza oia ohwd lr milqete älçza oia,'óBñoic lre §¦¨§¥§¦¨
dpynd dx`ia ,seqa lqet epi`e dlgz lqet ohwdy ,df,ãöék'¥©

'åëå Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,'oig` ici lr lqt ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
.seqa `le dlgza `wec zlqet ohw z`iay gkene

:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøñçéî éøeqçz` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpyndíBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§

,óBñå älçz ïéìñBt ïäå ,älçz ìñBt àeä ,ãçà`qxibd `idy enke ¤¨¥§¦¨§¥§¦§¦¨§
,siqedl yi dzre ,epiptlíéøeîà íéøác äna,df oic xn`p izn - ©¤§¨¦£¦

,seqa lqet ohwd oi`yäàéa ìáà ,øîàîa,ohw lyúìñBtlr §©£¨£¨¦¨¤¤
oig`deléôàohwd dilr `a m`óBñaoig`d da eyry xg`l - £¦§

`idy itk dpynd jynd xn`p ,d`ia ly ,df ote` lre .xn`n
,epiptl `qxibaãöék,seqal elit` zlqet ohw z`iaíéðL òLz ïa ¥©¤¥©¨¦

,ïéçà éãé ìò ìñt ,Bzîáé ìò àaä ãçà íBéådilr `a m` elit`e §¤¨©¨©§¦§¨©©§¥©¦
.xn`n da eyry xg`l

,ohw ly xn`na s` zwqer epizpyny ,`xnbd xe`ia itl `vnp
dnaid z` lqet ,lecbd ly d`iad e` xn`nd iptl dyrp m`y

:`xnbd dywn .mig`d lrììk øîàî déì úéà éîeohwl yi ike - ¦¦¥©£¨§¨
dlqetle eznaia xn`n zeyrl gkéãé ìòdïéçà,milecbdàéðzäå ©§¥©¦§¨©§¨

,`ziixaaìñBt àeä ,ãçà íBéå íéðL òLz ïaoig`d lr dnaid z` ¤¥©¨¦§¤¨¥
ãçà øáãa,zg` jxca -ïéìñBt ïéçàäådnaid z`Bãé ìòly §¨¨¤¨§¨©¦§¦©¨

ohwdíéøác äòaøàa,`ziixad zx`ane .mikxc drax`a -àeä §©§¨¨§¨¦
ïéçà éãé ìò ìñBtwx,øîàîa ,äàéáa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,äàéáa ¥©§¥©¦§¦¨§¨©¦§¦©¨§¦¨§©£¨

èâae,äöéìça,eilr delqt ,el` mixac drax`n cg` eyr m`y §¥©£¦¨
mig`d lr dnaid z` leqtl leki epi` ohwy `ziixaa x`eane
zwqer epzpyny x`al ozip j`ide ,d`iaa caln jxc meya

.mig`d lr dnaid z` ea lqet `edy ,ohw ly xn`na
lr dnaid z` lqet ohw ly xn`n s` mpn` :`xnbd zvxzn
`ziixad dazk mewn lkne ,dpynd z` epx`iay enke ,mig`d

oicy meyn epiide ,cg` xaca wx lqet ohwyäàéaoeik ,ohw ly ¦¨

äìñôcoig`ldéì à÷éñt ,óBña ïéa älçúa ïéaweqt df oic - §¨§¨¥¦§¦¨¥§§¦¨¥
la` .`pzd eazk okle ,`ed hlgenec ,øîàîe`yr m` `wec ©£¨§

ìéñt äléçúala` ,dlóBña,xn`n oig`d da eyry xg`l -àì ¦§¦¨¨¦§Ÿ
ìéñt,dldéì à÷éñt àì.`pzd eze` dpy `l okle ,hlgen epi` - ¨¦Ÿ§¦¨¥

:eznai z` lqet `ed izn ,ohwa oecl dtiqen `xnbd,éîð øîzéà¦§©©¥
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàohwBì Léoic,'èb'hb ohwd ozp m`y ¨©©§¨¨©§¥¥¥

.mig`d lr dlqt ,dligza eznailøa àôéìçz áø øîà ïëå§¥¨©©©£¦¨©
øîàî Bì Lé ,éîéáàlr dlqt eznaia xn`n ohwd dyr m`y - £¦¦¥©£¨

.mig`d
:df oipra `ziixa `xnbd d`ianéëä éîð àéðzmb jk epipy - ©§¨©¥¨¦

ohw ,`ziixaa.øéàî éaø éøác ,øîàî Bì Léå èb Bì Lé¥¥§¥©£¨¦§¥©¦¥¦
:`xnbd ddnzåikøéàî éaø øáñohwyàéðzäå ,èb Bì Lé §¨©©¦¥¦¥¥§¨©§¨

,`ziixaaeNòy mzpwza minkgúàéaohwòLz ïaz` el dpwz ¨¦©¤¥©
,mig`d lr dze` xeq`ze dnaidìBãâa øîàîkdnaidy itk - §©£¨§¨

.lecb ici lr dyrpd xn`n ici lr mig`d x`yl zxq`péaø©¦
eNò ,øîBà øéàîy minkgúöéìçohwòLz ïadnaid z` leqtz ¥¦¥¨£¦©¤¥©

,mig`d x`yle el meaiinìBãâa èâkzlqtp dnaidy itk - §¥§¨
.lecb dl ozpy hb ici lr meaiinàúéà íàåmby xaeq xi`n iaxy §¦¦¨

ohw zvilg z` eyry xn` recn ,dnaid z` lqet ohw ly hb
,lecb ly hbk'Bhéâk' éðúéìz` eyry xnel xi`n iaxl did - ¦§¥§¦

zvilg jk lqet ryz oa ly hby myky ,ehibk ryz oa zvilg
hbl ohw ly dvilg xi`n iax dnicy jkn eli`e ,zlqet ryz oa

.lqet epi` ohw ly hby rnyn lecb ly
:`xnbd zvxzn,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàiax xaeq mlerl ¨©©¨§¥§©§ª©

c xi`ndéì úéà,dnaia lqetd hb ohwl yiy -øèeæåylg j` - ¦¥§¨
ly hbl ohwd zvilg z` xi`n iax dnic okle ,lecb ly hbn `ed
ly hbn dticre ,lecb ly hbk `id ohw zvilgy jl xnel ,lecb

.ohw
:lecb ly hbn ohw ly hb ylg dna `xnbd zx`anìàéìîb ïaøì§©¨©§¦¥

èb øçà èb ïéà øîàc,miyp izy gipde mipa `ll zny mc` - §¨©¥¥©©¥
dfa hb epzp znd ig` ipyy e` ,ef xg` efa odizyl hb eig` ozpe
hb aeyg ipyd hbd oi`y l`ilnb oax xaeq ,zg` dnail df xg`

,'ezyexb zeg`' oicn dizeaexwa ozepd z` xeq`léléî éðäoic - ¨¥¦¥
wx xn`p dfamaiìBãâl eznail hb ozpyøçàg` dl ozpy hb §¨©©

xg`,ìBãb.ef xg` efa zenai izyl oihib ozp cg` lecb maiy e` ¨
åmai ozp m` okïè÷hb eznailøçàmai dl ozpy hbïè÷,xg` §¨¨©©¨¨

el` mipte`a ,ef xg` efa zenai izyl oihib ozp cg` ohw maiy e`
.hb xg` hb oi`ìáàmai ozpy hbìBãbl eznailøçàdl ozpy hb £¨¨©©

maiéðäî ,ïè÷,dizeaexw z` lecbd lr xeq`l hbd liren - ¨¨©£¥
oi` oky ,ohwd ly hbl xy`n xzei gk yi lecbd ly hbly meyn
lecbd ly hbd lirene ,dwifd lk z` riwtdl ohw ly hba gk
.ohwd ly ehib xg`l dx`ypy dwifdn wlg riwtdl eixg`
iax dnic okle ,ohwd ly ehibn lecbd ly ehib sicry `vnpe

xi`nzvilgly meyn ,lecb ly hbl `wec ohwd zvilg z`
ohwd zvilgy ,hb xg` hb oic oiprl lecb ly hb enk gk yi ohwd
ly hb xg` liren lecb ly hby itk ohw ly hb xg` dliren
liren epi`y itk ,ohw zvilg xg` lirei `l lecb ly hb oke .ohw

.lecb ly hb xg`
s`eïðaøì,l`ilnb oax lr miwlegdéðä ,èb øçà èb Lé éøîàc §©¨¨§¨§¥¥¥©©¥¨¥
éléî`wec ,hb xg` hb yiy opax mixaeq izni` -amai ozpy hb ¦¥§

øçà ìBãâmai ozpy hbìBãb,xg`a Bàozpy hbïè÷cg`øçàhb ¨©©¨§¨¨©©
ozpyïè÷,oey`xd hbl dnec ipyd hbd zedny oeiky ,xg` ¨¨

zernyn el yiy minkg mixaeq ,ohwa mdipy e` lecba mdipyy
.dwifd z` riwtdl ,oey`xd hbd xg` s`ìáàozpy hbøçà ïè÷ £¨¨¨©©

ozpy hbéðäî àì ,ìBãbzaygp dpi`e zernyn lk el oi` - ¨Ÿ©£¥
.lecb ly hb enk ohw ly hba gk oi` oky ,ellba ohwd zyexb

x dnic okle`le lecb ly hbl `wec ohwd zvilg z` xi`n ia
ly hb enk swez ok` dl yi ohwd zvilgy meyn ,ohw ly hbl
ly hb xg` mb dliren ohwd zvilgy ,hb xg` hb oic oiprl lecb
oaxl oiay `vnp .lecb ly hb xg` liren lecb ly hby itk ,lecb
`l` ,ohw ly hbl dnec dpi` ohwd zvilg ,minkgl oiae l`ilnb

.lecb ly hbl
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xcde"המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zenai(iyiy meil)

(ci my)dzpiyy mrhde ,'DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨
ick `ed ,dpeyla dxezd,Cì øîBìdpey`x dilr `ay ef wxy ©¨

a,ïéçewéì Cøcda ,oiyeciw ici lr ezy` dzyrpy ,ezy` epiide ¤¤¦¦
äøñàd eilräøBzm` la` ,dizeaexw x`y z` epiid ,dipyd z` ¨§¨¨

`l ,dyciw `ly ,iezit e` qpe`a did dilr `ay dpey`xd
.dizeaexw z` eilr dxezd dxq`

:jk lr dywn `tt axäzòî àlà ,ééaàì àtt áø déì øîàoeyly ¨©¥©¨¨§©©¥¤¨¥©¨
,dxez dxq` oiyeciw ici lr `weecy zcnln 'dgiw'BúBçà éab©¥£

áéúëc(fi k `xwie)e','Bnà úá Bà åéáà úa Búçà úà çwé øLà Léà ¦§¦§¦£¤¦©¤£Ÿ©¨¦©¦
éîð éëä`weecy xn`p my mb m`d ±øeñàc àeä äçé÷ Cøc`eal ¨¥©¥¤¤¦¨§¨

la` ,ezeg` lréøL äáéëL Cøc.ok epi` i`cea ixde .[xzen-] ¤¤§¦¨¨¦
:iia` uxzndéì øîà,`tt axl iia`çewéìíúñ äøBza éáéúk ïé ¨©¥¦¦§¦¥©¨§¨

dpeekd m` dxezd dyxit `le mzq dxkfed oigewil oeyl -
mewna ,daikyl e` oi`eyipläçé÷ì éeàøäzpeek ,oiyeciw ly ¨¨§¦¨

dxezdäçé÷dxen`d dyxcd zyxtzn jkae ,oiyeciw epiid ¦¨
la` .dyxcl dgiw mda xn`py ezy` zeaexw iabl `ziixaa

mewnaéeàøäwxì,äáéëL,oiyeciw ly dgiwl ie`x epi`y xnelk ¨¨¦§¦¨
dxq`y dny da xen`d dgiw oeyld z` yxtl yi jgxk lr

jxca epiid dxezd.äáéëLmiqtez oiyeciw oi`y ezeg`a okle §¦¨
.daiky oiprl dgiw oeyl zyxtzn ,da

:dpyna xen`d oicl xg` xewn `ian `ax,øîà àáøoicl xewnd ¨¨¨©
y iny df,dza àOéì øzeî ,äMà ñðà`ed,àëäîzxizqn ¨©¦¨¨¦¨¦¨¥¨¨

,miweqtdáéúk(i gi my)ða úa úåøò','älâú àì Eza úá Bà E §¦¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤
,dlbz `l jly jpa za `weec ,dfn rnyneàäla` -dða úa ¨©§¨

dãéc,xg` yi`n ezy` ly -åok,dãéc dza úájpa za dpi`y ¦¨§©¦¨¦¨
,jza za e`élb.mze` `yil xnelk ,zelbl xzen -eipy cvn ©¥

áéúk(fi my)dza úa úàå dða úa úà älâú àì dzáe äMà úåøò' §¦¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
,'çwú àìeilr exq`p dza zae dpa zay df weqta yxetn ixd Ÿ¦©

.eza zae epa za mpi`y it lr s`ãöék àäz` ayiil yi ¨¥©
y xnel jixv gxkda ,dxizqdïàkxaecn ,oey`xd weqta - ¨

,ïéñðBàaezal za dclep m`y aezkd epcnlne ,dy` qp`y §¨¦
lre dpa za lr aiig epi` mle` ,eilr dxeq` `id ,dy` dze`n

eli`e .xg` yi`n dza zaïàkxaecn ,ipyd weqta -,ïéàeOða ¨§¦¦
.dza zae dpa za lr mb aiig ezy` `idy oeiky

:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàweqtdy ,jtidl xn`p `ny - ¥£¨
dza zae dpa zay wiecne jza zae jpa za xqe`y oey`xd
xqe`y ipyd weqtd eli`e ,d`eypa xn`p ,zexzen xg` yi`n
oi` ok m`e ,dqep`a xn`p ,xg` yi`n dza za e` dpa za elit`

.dza `yil xzen dy` qp`ay jkl xewn
:`xnbd zayiineäa áéúk 'øàL' úBéøòzeixra dazk dxezd - £¨§¥§¦§

xn`py ,[dgtyn zaxiw] 'x`y' oeyl(e gi `xwie)lM l` Wi` Wi`'¦¦¤¨
`ed xeqi`l mxebdy rnyne ,'dexr zFNbl Eaxwz `l FxUA x`W§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨

`y',daxewd epiidc 'exya xàkéì ïéñðBàa ,øàL àkéà ïéàeOða§¦¦¦¨§¥§¨¦¥¨

øàLoi` oiqpe`a mle` ,dgtyn zaxew ly oipr jiiy oi`eyipa ± §¥
`xaq ,zeaexw zxqe` dxezdyk ok m`e ,dgtyn zaxew ly oipr
zeaexw xy`n 'x`y' da yiy ,ezy` zeaexwa xzei xeq`l `id

.ezqep`
:dpyna epipy'åëå åéáà úñeðàa øñBà äãeäé éaø.eia` zzetne ©¦§¨¥©£©¨¦

:dcedi iax ly oicl xewn d`ian `xnbd,áø øîà ìcéb áø øîà̈©©¦©¨©©
äãeäé éaøc àîòè éàî.eia` zzetne eia` zqep`a xqe`yáéúëc ©©£¨§©¦§¨¦§¦

(` bk mixac)ðk älâé àìå åéáà úLà úà Léà çwé àì','åéáà ó Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦§Ÿ§©¤§©¨¦
,weqtd ly eteq zernyneðkåéáà äàøL óeia` `ay dy` - ¨¨¤¨¨¨¦

,oiyeciw `la s` dilrälâé àìzl`ey .dilr oad `eai `l - Ÿ§©¤
:`xnbdáéúk äñeðàác éànîezzl weqtd zpeek `ny ,df weqt ¦©§©£¨§¦

:`xnbd zx`an .eia` zy`l ztqep dxdf`àø÷c déåléòî áéúëc¦§¦¥¦¨¥¦§¨
eiptln el jenqd weqta azkpy dnn yxcp df xac ±(hk ak my),

,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå'xacn df weqte §¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¤¤
weqtl eia` spk zelbl xqe`d weqtd jnqpy oeike ,dqep` oipra
'eia` spk dlbi `l' weqtd mby rnyn ,dqep`a xacnd df

.dqep`a yxtzn
:`xnbd zl`eyïðaøåiaxk miweqtd z` miyxc mpi` recn §©¨¨

:`xnbd daiyn .dcediéîñ äåä éàdéì C`l' weqtd did m` - ¦£¨§¦¥
z` miyxec eid ok` ,dqep` zyxtl ynn jenq 'eia` spk dlbi

weqtdúøîà÷ãk,eia` zqep` z` xqe` weqtdy ,zyxity enk - ¦§¨¨§©
la`àzLä[eiykr-]éîñ àìcdéì Cgwi `l' weqtd ixdy ,ynn ©§¨§Ÿ§¦¥

miaygp miweqtd oi` ,mdipia wiqtn 'eia` zy` z` yi`
'eia` spk dlbi `l' weqtde ,mikenqkïðò áøãëì déì éòaéî- ¦¨¥¥§¦§©¨¨

,opr ax ly ezyxcl eze` mikixv,ìàeîL øîà ïðò áø øîàc§¨©©¨¨¨©§¥
øaãî áeúkä åéáà ìL íáé úøîBLady` xeq`l `a weqtd ± §¤¤¨¨¤¨¦©¨§©¥

.dnaii `l oiicr eia`e eia` iptl meail dltpyéàîedne ± ©
aezkd zernynðk'ðk ,'åéáà ó,åéáàì éeàøä ómai zxney epiidc §©¨¦¨¨¨¨§¨¦

,dy`l dzgwle dnaiil epicy ,eia` lyälâé àì.epa Ÿ§©¤
ly mai zxney xeq`l df weqta jxev yi recn :`xnbd zl`ey

,eia`déì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld ±íeMî`idy,BúãBc §¦¥¦¨
.dlra zen xg`l s` dxeq`y eia` ig` zy` epiidc

`a df weqt :`xnbd daiyn,ïéåàì éðLa äéìò øáòì,xnelk ©£Ÿ¨¤¨¦§¥¨¦
e`ld lr e`l el siqedldlbi `l' meyn mb eaiigle ,ezcec ly

.eia` ly mai zxney `idy 'eia` spk
:`xnbd zl`eydéì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld -íeMî §¦¥¦

xeqi`.÷eMì äîáé§¨¨©
dtiqed ,oie`l ipy meyn da xeq` `edy s` :`xnbd daiyn

dxezdäéìò øáòìeia` ly mai zxney lr -ìLa,ïéåàì äL.` ©£Ÿ¨¤¨¦§¨¨¦
.eia` ly mai zxney meyn .b .weyl dnai meyn .a .ezcec meyn

:sqep aeyiiàîéà úéòaéàådlbi `l' weqtdy ,xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
dze` xeq`l ick jxvp 'eia` spkäúéî øçàìxaky ,eia` ly §©©¦¨

.weyl dnai xeqi` f` lhazp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zenai(ycew zay meil)

,frean lgx ly dpa ,m`d on eig`l d`eyp dzid maiiy
.miypd lkl uleg wx `ed okle ,g` zy` xeqi`a el dxeq`y

ïéîaééî ,áàä ïî ïéçàåmdl yiy mixzepd mig`d zrax` ± §©¦¦¨¨§©§¦
,dpyna epipyy jxck oinaiin ,a`d on mig` wx zeaexrza

.cg` dnaiin zg`l mivleg drax`y xg`ly
eid m` :eaxrzpy zeclea sqep oicïúö÷îmi`ced mig`d lyoke ¦§¨¨

eaxrzpy el` lyïúö÷îe ,íéðäkel` ly oke mi`ced oig`d ly Ÿ£¦¦§¨¨
eaxrzpy.íéðäk ïðéàLmdy mig`d mze`ïéöìBç ,íéðäk,miypl ¤¥¨Ÿ£¦Ÿ£¦§¦

yegl yie ,dvelg `yil xeq` odky meyn ,maiil mileki mpi`e

ly eig` zy` `l` ,eig` zy` dpi` odkd maiiny ef dy`y
dxeq` `id ixd dl evlgy oeike ,mi`ced mig`d x`yn cg`

zeaexrzd ly mig`de .eilrïéîaééî ,íéðäk ïðéàLevlgiy xg`l ¤¥¨Ÿ£¦§©§¦
.lirl xen`ke ,odl

eid :dkiynn `ziixadïúö÷îmi`ced mig`d lyïúö÷îe ,íéðäk ¦§¨¨Ÿ£¦¦§¨¨
zeaexrza odl yi mi`ced oig`d lyíàä ïî ïéçà,a`d on `le ©¦¦¨¥

elàå elà,m`d on mig` mdl yiy el`e mipdkd -àìå ïéöìBç ¥¨¥§¦§Ÿ
,ïéîaééîmixeq` m`d on mig`de ,dvelga mixeq` mipdkdy §©§¦

.devn mewna `ly g` zy`a
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zenai(iying meil)

àøîâ
xzen dpey`xd zzin xg`l dipyd lr `a m`e' :dpyna epipy
z` `ypy dpynd zpeeky `xnbd dzr dxaqe ,'ziriaxae dipya
.dzn `l zn`ae ,dpey`xd dzny el exn`y xg`l dipyd

:`xnbd ddnzeälek eèà,dpyna mincewd mipte`d lk m`d - ¨§
eäðéð äðBLàø úúéî øçàì åàìlr `a xy`k miwqer mpi` - ¨§©©¦©¦¨¦§

xak ixde ,dpey`xd dy`d dzny el exn`y xg`l dipyd
.'jzy` dzn el exn`' xn`p dpynd zligza

:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàwxyk xaecn dpynd zligza ¨©©¥¤
xeq` `ed okle ,dzn `l zn`a j` ,dpey`xd dzny 'el exn`'

dipyd z` `ypy xaecn `tiqa eli`e .dipyaúúéî øçàì§©©¦©
éàcå äðBLàøeqtze ,dipya xzen `ed df ote`ae ,zn`a dzny - ¦¨©©

.eiyecw da
:dpyna epipyíéðL òLz ïa'cg` meie'åëå,dligz lqet `ed ¤¥©¨¦

xaecny `xnbd dzr dpiade .'seqe dligz milqet mig`de
e` xn`nl mcew dilr `ayk wx dlqety ,ohw z`iaa dpyna

m`d :`xnbd dywn .okn xg`l `le ,lecbd eig` ly d`ialïa¤
ãçà íBéå íéðL òLz,eznai lr `ayälçz ¥©¨¦§¤¨§¦¨

ìéñt`ay ote`a eli`e ,lqet `ed mig`l mcew ok dyr m` wx - ¨¦
dilróBña,xn`n eig` da dyry xg`l -ìéñt àì,dléðzäå §Ÿ¨¦§¨¨¥

ãéáæ áø,àéòLBà áø øalecb maiCk øçàå ,Bzîáéa øîàî äNBòä ©§¦©©©§¨¨¤©£¨¦¦§§©©¨
dìñt ,äéìò ãçà íBéå íéðL òLz ïa àeäL åéçà àalr ez`iaa ¨¨¦¤¤¥©¨¦§¤¨¨¤¨§¨¨

dyry xg`l ,'seqal' s` zlqet ohw z`iay ixd ,lecbd eig`
.xn`n lecbd da

:`xnbd zvxznéøîàz`ia oia welig yiy ,daiyid ipa evxiz - ¨§¥
ohwd dyr m`y ,ohw ly xn`n oial ohwäàéa,eznaiaìéñtdl ¦¨¨¦

lecbd eig` lróBña eléôà,xn`n lecbd da dyry xg`l - £¦§
ohwd dyry ote`a zwqer epzpyn j` .ciaf ax dpyy `ziixake

øîàîok dyr m`y ,welig yi dfae ,eznaiaälçzmcew - ©£¨§¦¨
,xn`n lecbd da dyry.ìéñtok dyr m` j`óBñaxg`l - ¨¦§
,xn`n lecbd da dyry.ìéñt àìŸ¨¦

:`xnbd ddnzåy ,oicd `ed jk ikäàéaohw lyóBña eléôà §¦¨£¦§
éðz÷ àäå ,ìéñtepzpynaàeäL àlà',ohwd -ìñBtoig`d lr ¨¦§¨¨¨¥¤¨¤¥

a `wecïäå ,älçza oia ohwd lr milqete älçza oia,'óBñoic lre §¦¨§¥§¦¨
dpynd dx`ia ,seqa lqet epi`e dlgz lqet ohwdy ,df,ãöék'¥©

'åëå Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa,'oig` ici lr lqt ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§
.seqa `le dlgza `wec zlqet ohw z`iay gkene

:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøñçéî éøeqçz` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpyndíBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§

,óBñå älçz ïéìñBt ïäå ,älçz ìñBt àeä ,ãçà`qxibd `idy enke ¤¨¥§¦¨§¥§¦§¦¨§
,siqedl yi dzre ,epiptlíéøeîà íéøác äna,df oic xn`p izn - ©¤§¨¦£¦

,seqa lqet ohwd oi`yäàéa ìáà ,øîàîa,ohw lyúìñBtlr §©£¨£¨¦¨¤¤
oig`deléôàohwd dilr `a m`óBñaoig`d da eyry xg`l - £¦§

`idy itk dpynd jynd xn`p ,d`ia ly ,df ote` lre .xn`n
,epiptl `qxibaãöék,seqal elit` zlqet ohw z`iaíéðL òLz ïa ¥©¤¥©¨¦

,ïéçà éãé ìò ìñt ,Bzîáé ìò àaä ãçà íBéådilr `a m` elit`e §¤¨©¨©§¦§¨©©§¥©¦
.xn`n da eyry xg`l

,ohw ly xn`na s` zwqer epizpyny ,`xnbd xe`ia itl `vnp
dnaid z` lqet ,lecbd ly d`iad e` xn`nd iptl dyrp m`y

:`xnbd dywn .mig`d lrììk øîàî déì úéà éîeohwl yi ike - ¦¦¥©£¨§¨
dlqetle eznaia xn`n zeyrl gkéãé ìòdïéçà,milecbdàéðzäå ©§¥©¦§¨©§¨

,`ziixaaìñBt àeä ,ãçà íBéå íéðL òLz ïaoig`d lr dnaid z` ¤¥©¨¦§¤¨¥
ãçà øáãa,zg` jxca -ïéìñBt ïéçàäådnaid z`Bãé ìòly §¨¨¤¨§¨©¦§¦©¨

ohwdíéøác äòaøàa,`ziixad zx`ane .mikxc drax`a -àeä §©§¨¨§¨¦
ïéçà éãé ìò ìñBtwx,øîàîa ,äàéáa Bãé ìò ïéìñBt ïéçàäå ,äàéáa ¥©§¥©¦§¦¨§¨©¦§¦©¨§¦¨§©£¨

èâae,äöéìça,eilr delqt ,el` mixac drax`n cg` eyr m`y §¥©£¦¨
mig`d lr dnaid z` leqtl leki epi` ohwy `ziixaa x`eane
zwqer epzpyny x`al ozip j`ide ,d`iaa caln jxc meya

.mig`d lr dnaid z` ea lqet `edy ,ohw ly xn`na
lr dnaid z` lqet ohw ly xn`n s` mpn` :`xnbd zvxzn
`ziixad dazk mewn lkne ,dpynd z` epx`iay enke ,mig`d

oicy meyn epiide ,cg` xaca wx lqet ohwyäàéaoeik ,ohw ly ¦¨

äìñôcoig`ldéì à÷éñt ,óBña ïéa älçúa ïéaweqt df oic - §¨§¨¥¦§¦¨¥§§¦¨¥
la` .`pzd eazk okle ,`ed hlgenec ,øîàîe`yr m` `wec ©£¨§

ìéñt äléçúala` ,dlóBña,xn`n oig`d da eyry xg`l -àì ¦§¦¨¨¦§Ÿ
ìéñt,dldéì à÷éñt àì.`pzd eze` dpy `l okle ,hlgen epi` - ¨¦Ÿ§¦¨¥

:eznai z` lqet `ed izn ,ohwa oecl dtiqen `xnbd,éîð øîzéà¦§©©¥
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàohwBì Léoic,'èb'hb ohwd ozp m`y ¨©©§¨¨©§¥¥¥

.mig`d lr dlqt ,dligza eznailøa àôéìçz áø øîà ïëå§¥¨©©©£¦¨©
øîàî Bì Lé ,éîéáàlr dlqt eznaia xn`n ohwd dyr m`y - £¦¦¥©£¨

.mig`d
:df oipra `ziixa `xnbd d`ianéëä éîð àéðzmb jk epipy - ©§¨©¥¨¦

ohw ,`ziixaa.øéàî éaø éøác ,øîàî Bì Léå èb Bì Lé¥¥§¥©£¨¦§¥©¦¥¦
:`xnbd ddnzåikøéàî éaø øáñohwyàéðzäå ,èb Bì Lé §¨©©¦¥¦¥¥§¨©§¨

,`ziixaaeNòy mzpwza minkgúàéaohwòLz ïaz` el dpwz ¨¦©¤¥©
,mig`d lr dze` xeq`ze dnaidìBãâa øîàîkdnaidy itk - §©£¨§¨

.lecb ici lr dyrpd xn`n ici lr mig`d x`yl zxq`péaø©¦
eNò ,øîBà øéàîy minkgúöéìçohwòLz ïadnaid z` leqtz ¥¦¥¨£¦©¤¥©

,mig`d x`yle el meaiinìBãâa èâkzlqtp dnaidy itk - §¥§¨
.lecb dl ozpy hb ici lr meaiinàúéà íàåmby xaeq xi`n iaxy §¦¦¨

ohw zvilg z` eyry xn` recn ,dnaid z` lqet ohw ly hb
,lecb ly hbk'Bhéâk' éðúéìz` eyry xnel xi`n iaxl did - ¦§¥§¦

zvilg jk lqet ryz oa ly hby myky ,ehibk ryz oa zvilg
hbl ohw ly dvilg xi`n iax dnicy jkn eli`e ,zlqet ryz oa

.lqet epi` ohw ly hby rnyn lecb ly
:`xnbd zvxzn,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàiax xaeq mlerl ¨©©¨§¥§©§ª©

c xi`ndéì úéà,dnaia lqetd hb ohwl yiy -øèeæåylg j` - ¦¥§¨
ly hbl ohwd zvilg z` xi`n iax dnic okle ,lecb ly hbn `ed
ly hbn dticre ,lecb ly hbk `id ohw zvilgy jl xnel ,lecb

.ohw
:lecb ly hbn ohw ly hb ylg dna `xnbd zx`anìàéìîb ïaøì§©¨©§¦¥

èb øçà èb ïéà øîàc,miyp izy gipde mipa `ll zny mc` - §¨©¥¥©©¥
dfa hb epzp znd ig` ipyy e` ,ef xg` efa odizyl hb eig` ozpe
hb aeyg ipyd hbd oi`y l`ilnb oax xaeq ,zg` dnail df xg`

,'ezyexb zeg`' oicn dizeaexwa ozepd z` xeq`léléî éðäoic - ¨¥¦¥
wx xn`p dfamaiìBãâl eznail hb ozpyøçàg` dl ozpy hb §¨©©

xg`,ìBãb.ef xg` efa zenai izyl oihib ozp cg` lecb maiy e` ¨
åmai ozp m` okïè÷hb eznailøçàmai dl ozpy hbïè÷,xg` §¨¨©©¨¨

el` mipte`a ,ef xg` efa zenai izyl oihib ozp cg` ohw maiy e`
.hb xg` hb oi`ìáàmai ozpy hbìBãbl eznailøçàdl ozpy hb £¨¨©©

maiéðäî ,ïè÷,dizeaexw z` lecbd lr xeq`l hbd liren - ¨¨©£¥
oi` oky ,ohwd ly hbl xy`n xzei gk yi lecbd ly hbly meyn
lecbd ly hbd lirene ,dwifd lk z` riwtdl ohw ly hba gk
.ohwd ly ehib xg`l dx`ypy dwifdn wlg riwtdl eixg`
iax dnic okle ,ohwd ly ehibn lecbd ly ehib sicry `vnpe

xi`nzvilgly meyn ,lecb ly hbl `wec ohwd zvilg z`
ohwd zvilgy ,hb xg` hb oic oiprl lecb ly hb enk gk yi ohwd
ly hb xg` liren lecb ly hby itk ohw ly hb xg` dliren
liren epi`y itk ,ohw zvilg xg` lirei `l lecb ly hb oke .ohw

.lecb ly hb xg`
s`eïðaøì,l`ilnb oax lr miwlegdéðä ,èb øçà èb Lé éøîàc §©¨¨§¨§¥¥¥©©¥¨¥
éléî`wec ,hb xg` hb yiy opax mixaeq izni` -amai ozpy hb ¦¥§

øçà ìBãâmai ozpy hbìBãb,xg`a Bàozpy hbïè÷cg`øçàhb ¨©©¨§¨¨©©
ozpyïè÷,oey`xd hbl dnec ipyd hbd zedny oeiky ,xg` ¨¨

zernyn el yiy minkg mixaeq ,ohwa mdipy e` lecba mdipyy
.dwifd z` riwtdl ,oey`xd hbd xg` s`ìáàozpy hbøçà ïè÷ £¨¨¨©©

ozpy hbéðäî àì ,ìBãbzaygp dpi`e zernyn lk el oi` - ¨Ÿ©£¥
.lecb ly hb enk ohw ly hba gk oi` oky ,ellba ohwd zyexb

x dnic okle`le lecb ly hbl `wec ohwd zvilg z` xi`n ia
ly hb enk swez ok` dl yi ohwd zvilgy meyn ,ohw ly hbl
ly hb xg` mb dliren ohwd zvilgy ,hb xg` hb oic oiprl lecb
oaxl oiay `vnp .lecb ly hb xg` liren lecb ly hby itk ,lecb
`l` ,ohw ly hbl dnec dpi` ohwd zvilg ,minkgl oiae l`ilnb

.lecb ly hbl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zenai(iyiy meil)

(ci my)dzpiyy mrhde ,'DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨
ick `ed ,dpeyla dxezd,Cì øîBìdpey`x dilr `ay ef wxy ©¨

a,ïéçewéì Cøcda ,oiyeciw ici lr ezy` dzyrpy ,ezy` epiide ¤¤¦¦
äøñàd eilräøBzm` la` ,dizeaexw x`y z` epiid ,dipyd z` ¨§¨¨

`l ,dyciw `ly ,iezit e` qpe`a did dilr `ay dpey`xd
.dizeaexw z` eilr dxezd dxq`

:jk lr dywn `tt axäzòî àlà ,ééaàì àtt áø déì øîàoeyly ¨©¥©¨¨§©©¥¤¨¥©¨
,dxez dxq` oiyeciw ici lr `weecy zcnln 'dgiw'BúBçà éab©¥£

áéúëc(fi k `xwie)e','Bnà úá Bà åéáà úa Búçà úà çwé øLà Léà ¦§¦§¦£¤¦©¤£Ÿ©¨¦©¦
éîð éëä`weecy xn`p my mb m`d ±øeñàc àeä äçé÷ Cøc`eal ¨¥©¥¤¤¦¨§¨

la` ,ezeg` lréøL äáéëL Cøc.ok epi` i`cea ixde .[xzen-] ¤¤§¦¨¨¦
:iia` uxzndéì øîà,`tt axl iia`çewéìíúñ äøBza éáéúk ïé ¨©¥¦¦§¦¥©¨§¨

dpeekd m` dxezd dyxit `le mzq dxkfed oigewil oeyl -
mewna ,daikyl e` oi`eyipläçé÷ì éeàøäzpeek ,oiyeciw ly ¨¨§¦¨

dxezdäçé÷dxen`d dyxcd zyxtzn jkae ,oiyeciw epiid ¦¨
la` .dyxcl dgiw mda xn`py ezy` zeaexw iabl `ziixaa

mewnaéeàøäwxì,äáéëL,oiyeciw ly dgiwl ie`x epi`y xnelk ¨¨¦§¦¨
dxq`y dny da xen`d dgiw oeyld z` yxtl yi jgxk lr

jxca epiid dxezd.äáéëLmiqtez oiyeciw oi`y ezeg`a okle §¦¨
.daiky oiprl dgiw oeyl zyxtzn ,da

:dpyna xen`d oicl xg` xewn `ian `ax,øîà àáøoicl xewnd ¨¨¨©
y iny df,dza àOéì øzeî ,äMà ñðà`ed,àëäîzxizqn ¨©¦¨¨¦¨¦¨¥¨¨

,miweqtdáéúk(i gi my)ða úa úåøò','älâú àì Eza úá Bà E §¦¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤
,dlbz `l jly jpa za `weec ,dfn rnyneàäla` -dða úa ¨©§¨

dãéc,xg` yi`n ezy` ly -åok,dãéc dza úájpa za dpi`y ¦¨§©¦¨¦¨
,jza za e`élb.mze` `yil xnelk ,zelbl xzen -eipy cvn ©¥

áéúk(fi my)dza úa úàå dða úa úà älâú àì dzáe äMà úåøò' §¦¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
,'çwú àìeilr exq`p dza zae dpa zay df weqta yxetn ixd Ÿ¦©

.eza zae epa za mpi`y it lr s`ãöék àäz` ayiil yi ¨¥©
y xnel jixv gxkda ,dxizqdïàkxaecn ,oey`xd weqta - ¨

,ïéñðBàaezal za dclep m`y aezkd epcnlne ,dy` qp`y §¨¦
lre dpa za lr aiig epi` mle` ,eilr dxeq` `id ,dy` dze`n

eli`e .xg` yi`n dza zaïàkxaecn ,ipyd weqta -,ïéàeOða ¨§¦¦
.dza zae dpa za lr mb aiig ezy` `idy oeiky

:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàweqtdy ,jtidl xn`p `ny - ¥£¨
dza zae dpa zay wiecne jza zae jpa za xqe`y oey`xd
xqe`y ipyd weqtd eli`e ,d`eypa xn`p ,zexzen xg` yi`n
oi` ok m`e ,dqep`a xn`p ,xg` yi`n dza za e` dpa za elit`

.dza `yil xzen dy` qp`ay jkl xewn
:`xnbd zayiineäa áéúk 'øàL' úBéøòzeixra dazk dxezd - £¨§¥§¦§

xn`py ,[dgtyn zaxiw] 'x`y' oeyl(e gi `xwie)lM l` Wi` Wi`'¦¦¤¨
`ed xeqi`l mxebdy rnyne ,'dexr zFNbl Eaxwz `l FxUA x`W§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨

`y',daxewd epiidc 'exya xàkéì ïéñðBàa ,øàL àkéà ïéàeOða§¦¦¦¨§¥§¨¦¥¨

øàLoi` oiqpe`a mle` ,dgtyn zaxew ly oipr jiiy oi`eyipa ± §¥
`xaq ,zeaexw zxqe` dxezdyk ok m`e ,dgtyn zaxew ly oipr
zeaexw xy`n 'x`y' da yiy ,ezy` zeaexwa xzei xeq`l `id

.ezqep`
:dpyna epipy'åëå åéáà úñeðàa øñBà äãeäé éaø.eia` zzetne ©¦§¨¥©£©¨¦

:dcedi iax ly oicl xewn d`ian `xnbd,áø øîà ìcéb áø øîà̈©©¦©¨©©
äãeäé éaøc àîòè éàî.eia` zzetne eia` zqep`a xqe`yáéúëc ©©£¨§©¦§¨¦§¦

(` bk mixac)ðk älâé àìå åéáà úLà úà Léà çwé àì','åéáà ó Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦§Ÿ§©¤§©¨¦
,weqtd ly eteq zernyneðkåéáà äàøL óeia` `ay dy` - ¨¨¤¨¨¨¦

,oiyeciw `la s` dilrälâé àìzl`ey .dilr oad `eai `l - Ÿ§©¤
:`xnbdáéúk äñeðàác éànîezzl weqtd zpeek `ny ,df weqt ¦©§©£¨§¦

:`xnbd zx`an .eia` zy`l ztqep dxdf`àø÷c déåléòî áéúëc¦§¦¥¦¨¥¦§¨
eiptln el jenqd weqta azkpy dnn yxcp df xac ±(hk ak my),

,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå'xacn df weqte §¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¤¤
weqtl eia` spk zelbl xqe`d weqtd jnqpy oeike ,dqep` oipra
'eia` spk dlbi `l' weqtd mby rnyn ,dqep`a xacnd df

.dqep`a yxtzn
:`xnbd zl`eyïðaøåiaxk miweqtd z` miyxc mpi` recn §©¨¨

:`xnbd daiyn .dcediéîñ äåä éàdéì C`l' weqtd did m` - ¦£¨§¦¥
z` miyxec eid ok` ,dqep` zyxtl ynn jenq 'eia` spk dlbi

weqtdúøîà÷ãk,eia` zqep` z` xqe` weqtdy ,zyxity enk - ¦§¨¨§©
la`àzLä[eiykr-]éîñ àìcdéì Cgwi `l' weqtd ixdy ,ynn ©§¨§Ÿ§¦¥

miaygp miweqtd oi` ,mdipia wiqtn 'eia` zy` z` yi`
'eia` spk dlbi `l' weqtde ,mikenqkïðò áøãëì déì éòaéî- ¦¨¥¥§¦§©¨¨

,opr ax ly ezyxcl eze` mikixv,ìàeîL øîà ïðò áø øîàc§¨©©¨¨¨©§¥
øaãî áeúkä åéáà ìL íáé úøîBLady` xeq`l `a weqtd ± §¤¤¨¨¤¨¦©¨§©¥

.dnaii `l oiicr eia`e eia` iptl meail dltpyéàîedne ± ©
aezkd zernynðk'ðk ,'åéáà ó,åéáàì éeàøä ómai zxney epiidc §©¨¦¨¨¨¨§¨¦

,dy`l dzgwle dnaiil epicy ,eia` lyälâé àì.epa Ÿ§©¤
ly mai zxney xeq`l df weqta jxev yi recn :`xnbd zl`ey

,eia`déì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld ±íeMî`idy,BúãBc §¦¥¦¨
.dlra zen xg`l s` dxeq`y eia` ig` zy` epiidc

`a df weqt :`xnbd daiyn,ïéåàì éðLa äéìò øáòì,xnelk ©£Ÿ¨¤¨¦§¥¨¦
e`ld lr e`l el siqedldlbi `l' meyn mb eaiigle ,ezcec ly

.eia` ly mai zxney `idy 'eia` spk
:`xnbd zl`eydéì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld -íeMî §¦¥¦

xeqi`.÷eMì äîáé§¨¨©
dtiqed ,oie`l ipy meyn da xeq` `edy s` :`xnbd daiyn

dxezdäéìò øáòìeia` ly mai zxney lr -ìLa,ïéåàì äL.` ©£Ÿ¨¤¨¦§¨¨¦
.eia` ly mai zxney meyn .b .weyl dnai meyn .a .ezcec meyn

:sqep aeyiiàîéà úéòaéàådlbi `l' weqtdy ,xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
dze` xeq`l ick jxvp 'eia` spkäúéî øçàìxaky ,eia` ly §©©¦¨

.weyl dnai xeqi` f` lhazp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zenai(ycew zay meil)

,frean lgx ly dpa ,m`d on eig`l d`eyp dzid maiiy
.miypd lkl uleg wx `ed okle ,g` zy` xeqi`a el dxeq`y

ïéîaééî ,áàä ïî ïéçàåmdl yiy mixzepd mig`d zrax` ± §©¦¦¨¨§©§¦
,dpyna epipyy jxck oinaiin ,a`d on mig` wx zeaexrza

.cg` dnaiin zg`l mivleg drax`y xg`ly
eid m` :eaxrzpy zeclea sqep oicïúö÷îmi`ced mig`d lyoke ¦§¨¨

eaxrzpy el` lyïúö÷îe ,íéðäkel` ly oke mi`ced oig`d ly Ÿ£¦¦§¨¨
eaxrzpy.íéðäk ïðéàLmdy mig`d mze`ïéöìBç ,íéðäk,miypl ¤¥¨Ÿ£¦Ÿ£¦§¦

yegl yie ,dvelg `yil xeq` odky meyn ,maiil mileki mpi`e

ly eig` zy` `l` ,eig` zy` dpi` odkd maiiny ef dy`y
dxeq` `id ixd dl evlgy oeike ,mi`ced mig`d x`yn cg`

zeaexrzd ly mig`de .eilrïéîaééî ,íéðäk ïðéàLevlgiy xg`l ¤¥¨Ÿ£¦§©§¦
.lirl xen`ke ,odl

eid :dkiynn `ziixadïúö÷îmi`ced mig`d lyïúö÷îe ,íéðäk ¦§¨¨Ÿ£¦¦§¨¨
zeaexrza odl yi mi`ced oig`d lyíàä ïî ïéçà,a`d on `le ©¦¦¨¥

elàå elà,m`d on mig` mdl yiy el`e mipdkd -àìå ïéöìBç ¥¨¥§¦§Ÿ
,ïéîaééîmixeq` m`d on mig`de ,dvelga mixeq` mipdkdy §©§¦

.devn mewna `ly g` zy`a
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רלד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zenai(iyiy meil)

:zyyá÷òé øa àçà áø âéìt ,øîàc àkéàåaxy ,xne`y in yie ± §¦¨§¨©¨¦©£¨©©£Ÿ
,eig` zy` z` z`yl mdn cg` lkl xizne wleg awri xa `g`

a eléôàmd elld mixbdy ote`íàä ïî ïéçà.a`d on mig` mpi`e £¦§©¦¦¨¥
,àîòè éàîey meynéîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb.[aygp-] ©©£¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥

:epzpynn awri xa `g` ax lr dywn `xnbdïðzepipy ± §©
,epzpynaéàî .ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ,dnò äéða eøéibúpL úøBibä©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦©

àîòè,maiil mdl xeq` recn -åàìmrhd oi` ike ±éøéñàc íeMî ©§¨¨¦©£¦¥
.m`d on mig` mdy meyn mdig` zy` z` z`yl opaxcn

:`xnbd dgec,àì`l` ,df lr df mixeq` mdy dpynd zpeek oi` Ÿ
wxúøBúa dðéàc[zaega-],íeaééå äöéìçon mig` mpi`y oeik §¥¨§©£¦¨§¦

,a`dàîìòì àéøLåmeai `la mlerd lkl `ypidl zxzen `ide ± §©§¨§¨§¨
,dvilg e`eäðéàå[miigd mig`d] mde -eøL éîð.da mixzen mb - §¦§©¥¨

:jk lr dywn `xnbdéðz÷ àäådpynd ly `tiqaeléôà'ezxed §¨¨¨¥£¦
ezcile ezxed ipyde ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly

,xzei lecb yecig yi df ote`ay rnyne ,'dyecwaúøîà éà¦¨§©
éøéñà àîìLa`l' dpynd zpeeky xne` dz` m` oaen xacd ± ¦§¨¨£¦¥

s` `l` ,meai zevn oi`y wx `l `id 'oinaiin `le oivleg
,maiil xeq`yéðz÷c eðééädxwna dpynd dhwp jkly ixd ± ©§§¨¨¥

ipyd,'eléôà',xaca yecig yiy meync áb ìò óàcd g`dïBLàø £¦§©©©§¦
å ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBäg`dBúãéìå BúøBä éðMä ¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨

eîc úBänà ézLëå ,äMeã÷aizyl eclep eli`k xacd dnece ± ¦§¨§¦§¥¦¨¨
y dpynd zycgn ,mig` mpi`e ,zedn`éøéñà éëä eléôà£¦¨¦£¦¥

ezcil oey`xd mby oeikn ,df lr df dlra ig`e dpnl`d
.dxezd on mdig` iypa mixeq`e ,m`dn mig` md ixde dyecwa

eøL úøîà éà ,àlàrinydl dpynd d`a `ly xn`z m` ± ¤¨¦¨§©¨
weyl znd zy` zxzeny `l` 'oinaiin `le oivleg `l' dixaca

,awri xa `g` ax hwpy itk ,dvilge meai `laéàîzpeek dn ± ©
dxne`a dpynd,'eléôà'meai `la weyl dy`d xzid iabl ixd £¦

xy`n xzei zedn` izy ipa mi`xp mdyk yecig oi` ,dvilg e`
.m`dn mig` mi`xp mdyk

,yecig jka yi weyl zxzeny df oica s` :`xnbd zvxznóàc§©
eäééåøúc áb ìòmig`d ipy ±,äMeã÷a ïúãéìyeygl mewn yie ©©§©§©§¥¨¨¦§¨

,a`d on mig`k meaiygi mc` ipayìàøNéa éôelçéàì éúàå- §¨¥§¦©¥§¦§¨¥
s` xizdle silgdl e`eai ,dvilge meai `la weyl dpxizp m`e

,dvilge meai `la weyl dnai l`xyiaeøL éëä eléôàzxzen ± £¦¨¦¨
dexizdy dny mircei lkdy oeikn ,dvilge meai `la weyl `id
miaygp mpi`e ,a`d on deg`a ielz meaiy meyn `ed weyl
.dyecwa `ly dzid ezxed oey`xd g`dy oeik a`d on mig`l

awri xa `g` axl riiql `ay zxg` oeyl d`ian `xnbd
:dpyndneøLc àøazñî éîð éëä ,éøîàc àkéàdpynd zpeeky ± ¦¨§¨§¥¨¦©¥¦§©§¨§¨

,weyl `ypidl zxzeny df xac rinydléðz÷c,dpynaeléôà' §¨¨¥£¦
`le oivleg `l ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly ezxed

.'oinaiin,eøL àîìLa úøîà éàdze` xizdl dpynd zpeeky ¦¨§©¦§¨¨¨
,dlra ig` lr dxqe`l dpynd zpeek oi`e weyl `ypidleðééä©§

éðz÷coeyl dpyna,'eléôà',yecig eprinydláb ìò óàc §¨¨¥£¦§©©©
eäééåøúcmig`d ipy ±ìàøNéa éôelçéàì éúàc ,äMeã÷a ïúãéì± §©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦©¥§¦§¨¥

weyl dpxizp m`e mixenb mig` mdy zerhl mi`exl mewn yiy
meai `la weyl dnai l`xyia mb xizdl e`eaiy yeygl yi

,dvilgeeøL éëä eléôàlkdy oeik ,weyl `id zxzen ote` lka ± £¦¨¦¨
,a`d on deg` oic mdl oi`y oeikn `id xzidd zaiqy mircei

.dyecwa `ly dzid oey`xd ly ezxedy meynúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
c rinydl dpynd zpeekyéøéñà,maiiléàîyecigd [dn±] £¦¥©

oeyl dpynd dhwp ezngny `tiqa,'eléôà',daxc` ixd £¦
z` z`yl xeq`l daiq ef ixd ,dyecwa dzid mdipy zcilyk

.m`d on mig` miaygp mdy oeik ,eig` zy`
,yecig eprinydl ick 'elit`' oeyl dhwp dpynd :`xnbd dgec
éðMäå ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBä ïBLàøc áb ìò óàc§©©©§¦¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦

éîc úBänà ézLëc ,äMeã÷a Búãéìå BúøBäeli`k d`xp xacdy ± ¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨¥
,zedn` izyl eclep,éøéñà éëä eléôà.zyy ax zrck £¦¨¦£¦¥

:`g` axk `lye zyy axl riiql `ziixa d`ian `xnbdàz̈
íéøb íéîBàz íéçà éðL ,òîL,mzcil xg`l exiibzpy -ïëå §©§¥©¦§¦¥¦§¥

íéøøçeLî,exxgzype micar eidy mine`z mig` ±ïéöìBç àì §§¨¦Ÿ§¦
,ïéîaééî àìå,mipa `la zne dy` `yp mixbd mig`dn cg` m`y §Ÿ§©§¦

.igd g`l znaiizn e` zvleg ezpnl` oi`ïéàåmig`dçïéáéilk §¥©¨¦
eig` zy` lr cg`,çà úLà íeMîmdizeypl e`yip m` elit` ¦¥¤¨

okle ,clepy ohwk `ed ixd xiibzpy xby meyn ,exiibzpy xg`l
m`e .m`d on mig` `l elit`e llk mig`l miaygp mpi`äúéä̈§¨

,äMeã÷a ïúãéìå äMeã÷a àlL ïúøBämcew mn` dxarzpy ¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
df ote`a s` ,dxiibzpyn mze` dclie ,dxiibzdyàìå ïéöìBç àìŸ§¦§Ÿ

ïéáéiç ìáà .ïéîaééîzxk dilr,çà úLà íeMîmig` mdy oeik §©§¦£¨©¨¦¦¥¤¨
m`e .dyecwa dzid mzcil ixdy ,m`dnïúãéìå ïúøBä äúéä̈§¨¨¨§¥¨¨

,äMeã÷a,mn` dxiibzpy xg`l dzid mzxedyíéìàøNék ïä éøä ¦§¨£¥¥§¦§§¥¦
úäéî éðz÷ .ïäéøác ìëìote`ay ,`ziixaa epipy mewn lkn - §¨¦§¥¤¨¨¥¦©

,dyecwa `ly dzid mzcile mzxedy.çà úLà íeMî ïéáéiç ïéà¥©¨¦¦¥¤¨
c rnyn 'oiaiig oi`' `ziixad oeyln :`xnbd zwiicnàkéì àáeiç¦¨¥¨

,jka oi` zxk aeig wxy ±
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xcde"המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zenai(iriax meil)

mle` ,mdipy e`a jk xg`e ,ezqex` zeg` z` `ype mdipyàä̈
,lqet epi` envr lr s` mixg` lr lqt `lyky iqei iax ixac -

ote`a exn`péìæàcekldy -BzLàel d`eypdBñéâå,mid zpicnl §¨§¥¦§§¦
.ezy` zeg` z` `ype mdipy ezny cg` cr cirde

:zwelgnd z` `gtp wgvi iax x`anàn÷ àpz øîà÷åjkae - §¨¨©©¨©¨
azk `le ,el zxzen `idy ,ezy` oic z` wx azk `nw `pzy
`edy gken ,eqib zy` `idy ,ezy` zeg` ly dpic z` llk

e ,mipte`d lka dey eqib zy` oicy xaeqàðL àìwelig oi`e - Ÿ§¨
ekld m`Bñéâå BzLà,mid zpicnlàðL àìåekld m`Búñeøà ¦§§¦§Ÿ§¨£¨

Bñéâåmlerl ,mid zpicnlBñéb úLàzerha el d`yipyàøéñà §¦¥¤¦£¦¨
deqpwy ,cg` cr it lr z`yipy yi` zy` oick ,dlral xefgl

,dlra lr dexq`e minkgåeli`BzLàmid zpicnn d`ayàéøL §¦§©§¨
s` ezy` e` ezqex` z` eilr xeq`l oi`y meyn ,el zxzen -

.dlra lr dxeq` eqib zy`y
éñBé éaø déì øîà÷åoial ezy` oia wlgl yiy ,`nw `pzl §¨¨©¥©¦¥

yi` zy`y minkg exn`y dny oeik ,weligd mrhe ,ezqex`
,qpw meyn epi` ,dlral xefgl dxeq` cg` cr it lr z`yipy
ipyl d`yipe oey`xdn dyxbzdy mi`exd exaqiy yygn `l`
mc`l xzeny exn`ie ,oey`xd dlral zxfeg `id dzre ,oick

ekld m` ,`linne ,z`yipy xg`l ezyexb z` xifgdlBzLà¦§
Bñéâå,cg` cr it lr eqib zy` z` `ype ,mid zpicnlcdf ote`a §¦§

øîéîì àkéìy mc` ipa exn`iy yegl oi` -déì äåä äàðz ¥¨§¥©§¨¨£¨¥
ïéàeOpa,i`pzd miiwzd `le ,ezy`l ei`eyipa i`pz did - ©¦¦

zxfeg `idy dzre ,oick d`ype el zxzen dzeg` dzid `linne
mrhde ,z`yipyn ezyexb z` xifgd dlray exn`i dlral
`linne ,oi`eyipa i`pz oi`y mircei lkdy oeik ,ok exn`i `ly

ip elhazdy okzi `lz` `ypy dny epiaie ,ezy`l ei`ey
,zerh zngn did dzeg`cok zngnøçà éãé ìò ìñBt Bðéàoi` - §¥¥©§¥©¥

s` okle ,dlra lr zxq`p eqib zy`Bîöò éãé ìò ìñBt Bðéàs` - ¥¥©§¥©§
ekld m` la` .el zxzen ezy`Bñéâå Búñeøàcirde ,mid zpicnl £¨§¦

,mdipy e`a jk xg`e ,ezqex` zeg` z` `ype ezny cg` cr
øîéîì àkéàcy exn`iy yegl yiy -ïéLecéwa déì äåä äàðz- §¦¨§¥©§¨¨£¨¥©¦¦

`linne i`pzd miiwzd `le ,i`pza el zqxe`n dzid ezqex`y
dyxbzd zeg`dy exn`ie ,dzeg` z` `yil el xzen did
`ide dzeg` z` `iven `edy e`xiyke ,el d`yipe dlran
xg`l dyexb xifgdl xzeny exn`i ,oey`xd dlral zxfeg

,xg`l d`yipyå`ed zeg`l ei`eyipay oeikíéøçà éãé ìò ìñBt §¥©§¥£¥¦
oiprl oi`eyip eliredy `vnpe ,dlra lr ezy` zeg` z` xqe` -

okle ,dfìñBt óàezy` z`Bîöò éãé ìòoeik ,eilr dxeq` `ide - ©¥©§¥©§
zizin`d ezy`e ,ezy`k zvw daiygdl s` ei`eyip eliredy

.ezyexb zeg` oicn eilr dxeq`
:iqei iaxe `nw `pz zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbd

,éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàenvr ici lr lqety ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

l`enyy `xnbd dzr dxaqe .mixg` ici lr lqety ote`a wx
iqei iaxy ,`gtp wgvi iax ex`iay itk iqei iaxk dkld wqt
dxeq` cg` cr it lr dzeg` z` `ypy dqex`d lray xaeq
`le dqex`d iyeciwa i`pz didy exn`iy yygn ,dlral xefgl
xg` dzeg` z` `ype ,oiyeciwd elhae i`pzd miiwzp

.z`ypyn ezyexb xifgn `edy exn`i dpxifgi m`e ,dyxbzpy
:`xnbd dywné÷úîéëä ìàeîL øîà éîe ,óñBé áø dì ójk ike - ©§¦¨©¥¦¨©§¥¨¦

,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yegl yi dqex`ay ,l`eny xn`
øîzàäåiabl ef zwelgn epipy ixde -àéä éøä ,øîà áø ,äîáé §¨¦§©§¨¨©¨©£¥¦

e .Léà úLàk dðéà øîà ìàeîLe ,Léà úLàkmzwelgn xe`iaa §¥¤¦§¥¨©¥¨§¥¤¦
,àðeä áø øîàedfyäMàä úà åéçà LcwL ïBâk,d`yp `leCìäå ¨©©¨§¤¦¥¨¦¤¨¦¨§¨©

òîLå ,íiä úðéãîì Bìcg` crn o`k `vnpd eig`åéçà únL ¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦
,mipa `la mid zpicna qxe`ndBzLà úà àNðå ãîòådqex`d §¨©§¨¨¤¦§

.xeqi`a eig`l d`yipy `vnpe dlra `a dzre ,dnaiil zpn lr
àéä éøä ,øîà áøcdaeygLéà úLàk,maiind lyíáiì äøeñàå §©¨©£¥¦§¥¤¦©£¨©¨¨

exn`iy yegl yiy ,maid dzr `edy oey`xd dlral -
elhae i`pzd miiwzp `le eiyeciwa i`pz did oey`xly
,eig` zy` dzid `l ixdy xzida ipyd dze` `ype ,oiyeciwd
z` `ypy exn`i ,oey`xd dlral dzr xefgl dpxizp m`e

.eig` zyexb,øîà ìàeîLedqex`dydðéàdaeygLéà úLàk §¥¨©¥¨§¥¤¦
,maiind lydéì àéøLå,oey`xd dlral xefgl zxzen `ide - §©§¨¥

ziy yegl oi`ymiiwzp `lyk elhae oiyeciwa i`pz didy el
`l` ,ievn epi`y xaca elzi `le ievn epi` i`pzy meyn ,i`pzd
epi` l`enyy ixd .micrd ederhdy zerh o`k dzidy exn`i
iqei iaxk wqty okzi cvike ,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yyeg
`ype mdipy ezny rnye mid zpicnl eqibe ezqex` ekldyky
exn`iy yygn dlral xefgl dxeq` ,ezy` zeg` z`
,i`pza eid dqex`d iyeciwy meyne ,eid oick ipyl di`eyipy

.z`yipyn ezyexb xifgn `vnpe ,elhazde
:`xnbd zvxznééaà déì øîà,sqei axléëc éànîedny oipne - ¨©¥©©¥¦©§¦

yøîà÷ àçtð ÷çöé éaøcà ,éñBé éaøk äëìä ìàeîL øîàit lr - ¨©§¥£¨¨§©¦¥©§©¦¦§¨©¨¨¨¨©
,ok xn` `gtp wgvi iax ly eyexitøîà÷ énà éaøcà àîìc- ¦§¨©§©¦©¦¨¨©

wqt iqei iax zrc xe`iaa in` iax ly eyexit it lr `ny
llk iqei iax xaic `l df yexit itle ,ezenk dkldy l`eny
cr it lr z`yip m` elit`y xn` `l` ,oiyeciwa i`pz oipra
z` s` zxqe`e ,dlral xefgl dxeq` dzeg`e dlra ezny cg`

.i`pz o`k jiiy `ly s`e ,yciwa `weec `le dlral dzeg`éàå§¦
éîðexn`p iqei iaxk dkldy l`eny ixacy xn`z m` s`e - ©¥

àçtð ÷çöé éaøcà,iqei iax zrc xe`iaa'ìñBt'àã éànîoipn - ©§©¦¦§¨©¨¨¦©§©¥
ezqex`y ,mid zpicnl ekldy eqibe ezqex` lr s` ok xn`y
wqty o`kne ,dlral dxeq`y eqib zy` zngn eilr dleqt

,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yegl yiy
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אגרות קודש

 ב"ה, כ"א טבת, תשכ"א

         ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו שהבר מצוה מתכונן לקרות בתורה בצבור כל הפרשה,

ההכנה  שבתור  גם  ובזה  ולהיפך,  טפל  העיקר  עשו  בדורנו  שלצערנו  מאז,  בזה  דעתי  ידועה 

לקבלת עול תורה ומצוה, ממעטים בלימוד היסודות והעיקרים, הלכות הצריכות בחיי היום יומים, 

ומחליפים זה בענינים שעכ"פ אינם יסודיים, ועוד וגם זה עיקר, אשר מעולם לא נהגו בזה ואף שאמרו 

חז"ל אתית לקרתא אזיל בנימוסא, הנה בכל קרתא וקרתא ישנם כמה מנהגים וכו' וק"ל. 

מובן שהנ"ל בא בתור הצעה והערה בעלמא, לעיון עוד הפעם מצדם האם כדאי, ואיך שיחליטו 

יה"ר שיהי' לטוב. 



רלה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zenai(iyiy meil)

:zyyá÷òé øa àçà áø âéìt ,øîàc àkéàåaxy ,xne`y in yie ± §¦¨§¨©¨¦©£¨©©£Ÿ
,eig` zy` z` z`yl mdn cg` lkl xizne wleg awri xa `g`

a eléôàmd elld mixbdy ote`íàä ïî ïéçà.a`d on mig` mpi`e £¦§©¦¦¨¥
,àîòè éàîey meynéîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb.[aygp-] ©©£¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥

:epzpynn awri xa `g` ax lr dywn `xnbdïðzepipy ± §©
,epzpynaéàî .ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ,dnò äéða eøéibúpL úøBibä©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦©

àîòè,maiil mdl xeq` recn -åàìmrhd oi` ike ±éøéñàc íeMî ©§¨¨¦©£¦¥
.m`d on mig` mdy meyn mdig` zy` z` z`yl opaxcn

:`xnbd dgec,àì`l` ,df lr df mixeq` mdy dpynd zpeek oi` Ÿ
wxúøBúa dðéàc[zaega-],íeaééå äöéìçon mig` mpi`y oeik §¥¨§©£¦¨§¦

,a`dàîìòì àéøLåmeai `la mlerd lkl `ypidl zxzen `ide ± §©§¨§¨§¨
,dvilg e`eäðéàå[miigd mig`d] mde -eøL éîð.da mixzen mb - §¦§©¥¨

:jk lr dywn `xnbdéðz÷ àäådpynd ly `tiqaeléôà'ezxed §¨¨¨¥£¦
ezcile ezxed ipyde ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly

,xzei lecb yecig yi df ote`ay rnyne ,'dyecwaúøîà éà¦¨§©
éøéñà àîìLa`l' dpynd zpeeky xne` dz` m` oaen xacd ± ¦§¨¨£¦¥

s` `l` ,meai zevn oi`y wx `l `id 'oinaiin `le oivleg
,maiil xeq`yéðz÷c eðééädxwna dpynd dhwp jkly ixd ± ©§§¨¨¥

ipyd,'eléôà',xaca yecig yiy meync áb ìò óàcd g`dïBLàø £¦§©©©§¦
å ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBäg`dBúãéìå BúøBä éðMä ¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨

eîc úBänà ézLëå ,äMeã÷aizyl eclep eli`k xacd dnece ± ¦§¨§¦§¥¦¨¨
y dpynd zycgn ,mig` mpi`e ,zedn`éøéñà éëä eléôà£¦¨¦£¦¥

ezcil oey`xd mby oeikn ,df lr df dlra ig`e dpnl`d
.dxezd on mdig` iypa mixeq`e ,m`dn mig` md ixde dyecwa

eøL úøîà éà ,àlàrinydl dpynd d`a `ly xn`z m` ± ¤¨¦¨§©¨
weyl znd zy` zxzeny `l` 'oinaiin `le oivleg `l' dixaca

,awri xa `g` ax hwpy itk ,dvilge meai `laéàîzpeek dn ± ©
dxne`a dpynd,'eléôà'meai `la weyl dy`d xzid iabl ixd £¦

xy`n xzei zedn` izy ipa mi`xp mdyk yecig oi` ,dvilg e`
.m`dn mig` mi`xp mdyk

,yecig jka yi weyl zxzeny df oica s` :`xnbd zvxznóàc§©
eäééåøúc áb ìòmig`d ipy ±,äMeã÷a ïúãéìyeygl mewn yie ©©§©§©§¥¨¨¦§¨

,a`d on mig`k meaiygi mc` ipayìàøNéa éôelçéàì éúàå- §¨¥§¦©¥§¦§¨¥
s` xizdle silgdl e`eai ,dvilge meai `la weyl dpxizp m`e

,dvilge meai `la weyl dnai l`xyiaeøL éëä eléôàzxzen ± £¦¨¦¨
dexizdy dny mircei lkdy oeikn ,dvilge meai `la weyl `id
miaygp mpi`e ,a`d on deg`a ielz meaiy meyn `ed weyl
.dyecwa `ly dzid ezxed oey`xd g`dy oeik a`d on mig`l

awri xa `g` axl riiql `ay zxg` oeyl d`ian `xnbd
:dpyndneøLc àøazñî éîð éëä ,éøîàc àkéàdpynd zpeeky ± ¦¨§¨§¥¨¦©¥¦§©§¨§¨

,weyl `ypidl zxzeny df xac rinydléðz÷c,dpynaeléôà' §¨¨¥£¦
`le oivleg `l ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly ezxed

.'oinaiin,eøL àîìLa úøîà éàdze` xizdl dpynd zpeeky ¦¨§©¦§¨¨¨
,dlra ig` lr dxqe`l dpynd zpeek oi`e weyl `ypidleðééä©§

éðz÷coeyl dpyna,'eléôà',yecig eprinydláb ìò óàc §¨¨¥£¦§©©©
eäééåøúcmig`d ipy ±ìàøNéa éôelçéàì éúàc ,äMeã÷a ïúãéì± §©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦©¥§¦§¨¥

weyl dpxizp m`e mixenb mig` mdy zerhl mi`exl mewn yiy
meai `la weyl dnai l`xyia mb xizdl e`eaiy yeygl yi

,dvilgeeøL éëä eléôàlkdy oeik ,weyl `id zxzen ote` lka ± £¦¨¦¨
,a`d on deg` oic mdl oi`y oeikn `id xzidd zaiqy mircei

.dyecwa `ly dzid oey`xd ly ezxedy meynúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
c rinydl dpynd zpeekyéøéñà,maiiléàîyecigd [dn±] £¦¥©

oeyl dpynd dhwp ezngny `tiqa,'eléôà',daxc` ixd £¦
z` z`yl xeq`l daiq ef ixd ,dyecwa dzid mdipy zcilyk

.m`d on mig` miaygp mdy oeik ,eig` zy`
,yecig eprinydl ick 'elit`' oeyl dhwp dpynd :`xnbd dgec
éðMäå ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBä ïBLàøc áb ìò óàc§©©©§¦¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦

éîc úBänà ézLëc ,äMeã÷a Búãéìå BúøBäeli`k d`xp xacdy ± ¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨¥
,zedn` izyl eclep,éøéñà éëä eléôà.zyy ax zrck £¦¨¦£¦¥

:`g` axk `lye zyy axl riiql `ziixa d`ian `xnbdàz̈
íéøb íéîBàz íéçà éðL ,òîL,mzcil xg`l exiibzpy -ïëå §©§¥©¦§¦¥¦§¥

íéøøçeLî,exxgzype micar eidy mine`z mig` ±ïéöìBç àì §§¨¦Ÿ§¦
,ïéîaééî àìå,mipa `la zne dy` `yp mixbd mig`dn cg` m`y §Ÿ§©§¦

.igd g`l znaiizn e` zvleg ezpnl` oi`ïéàåmig`dçïéáéilk §¥©¨¦
eig` zy` lr cg`,çà úLà íeMîmdizeypl e`yip m` elit` ¦¥¤¨

okle ,clepy ohwk `ed ixd xiibzpy xby meyn ,exiibzpy xg`l
m`e .m`d on mig` `l elit`e llk mig`l miaygp mpi`äúéä̈§¨

,äMeã÷a ïúãéìå äMeã÷a àlL ïúøBämcew mn` dxarzpy ¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
df ote`a s` ,dxiibzpyn mze` dclie ,dxiibzdyàìå ïéöìBç àìŸ§¦§Ÿ

ïéáéiç ìáà .ïéîaééîzxk dilr,çà úLà íeMîmig` mdy oeik §©§¦£¨©¨¦¦¥¤¨
m`e .dyecwa dzid mzcil ixdy ,m`dnïúãéìå ïúøBä äúéä̈§¨¨¨§¥¨¨

,äMeã÷a,mn` dxiibzpy xg`l dzid mzxedyíéìàøNék ïä éøä ¦§¨£¥¥§¦§§¥¦
úäéî éðz÷ .ïäéøác ìëìote`ay ,`ziixaa epipy mewn lkn - §¨¦§¥¤¨¨¥¦©

,dyecwa `ly dzid mzcile mzxedy.çà úLà íeMî ïéáéiç ïéà¥©¨¦¦¥¤¨
c rnyn 'oiaiig oi`' `ziixad oeyln :`xnbd zwiicnàkéì àáeiç¦¨¥¨

,jka oi` zxk aeig wxy ±
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zenai(iriax meil)

mle` ,mdipy e`a jk xg`e ,ezqex` zeg` z` `ype mdipyàä̈
,lqet epi` envr lr s` mixg` lr lqt `lyky iqei iax ixac -

ote`a exn`péìæàcekldy -BzLàel d`eypdBñéâå,mid zpicnl §¨§¥¦§§¦
.ezy` zeg` z` `ype mdipy ezny cg` cr cirde

:zwelgnd z` `gtp wgvi iax x`anàn÷ àpz øîà÷åjkae - §¨¨©©¨©¨
azk `le ,el zxzen `idy ,ezy` oic z` wx azk `nw `pzy
`edy gken ,eqib zy` `idy ,ezy` zeg` ly dpic z` llk

e ,mipte`d lka dey eqib zy` oicy xaeqàðL àìwelig oi`e - Ÿ§¨
ekld m`Bñéâå BzLà,mid zpicnlàðL àìåekld m`Búñeøà ¦§§¦§Ÿ§¨£¨

Bñéâåmlerl ,mid zpicnlBñéb úLàzerha el d`yipyàøéñà §¦¥¤¦£¦¨
deqpwy ,cg` cr it lr z`yipy yi` zy` oick ,dlral xefgl

,dlra lr dexq`e minkgåeli`BzLàmid zpicnn d`ayàéøL §¦§©§¨
s` ezy` e` ezqex` z` eilr xeq`l oi`y meyn ,el zxzen -

.dlra lr dxeq` eqib zy`y
éñBé éaø déì øîà÷åoial ezy` oia wlgl yiy ,`nw `pzl §¨¨©¥©¦¥

yi` zy`y minkg exn`y dny oeik ,weligd mrhe ,ezqex`
,qpw meyn epi` ,dlral xefgl dxeq` cg` cr it lr z`yipy
ipyl d`yipe oey`xdn dyxbzdy mi`exd exaqiy yygn `l`
mc`l xzeny exn`ie ,oey`xd dlral zxfeg `id dzre ,oick

ekld m` ,`linne ,z`yipy xg`l ezyexb z` xifgdlBzLà¦§
Bñéâå,cg` cr it lr eqib zy` z` `ype ,mid zpicnlcdf ote`a §¦§

øîéîì àkéìy mc` ipa exn`iy yegl oi` -déì äåä äàðz ¥¨§¥©§¨¨£¨¥
ïéàeOpa,i`pzd miiwzd `le ,ezy`l ei`eyipa i`pz did - ©¦¦

zxfeg `idy dzre ,oick d`ype el zxzen dzeg` dzid `linne
mrhde ,z`yipyn ezyexb z` xifgd dlray exn`i dlral
`linne ,oi`eyipa i`pz oi`y mircei lkdy oeik ,ok exn`i `ly

ip elhazdy okzi `lz` `ypy dny epiaie ,ezy`l ei`ey
,zerh zngn did dzeg`cok zngnøçà éãé ìò ìñBt Bðéàoi` - §¥¥©§¥©¥

s` okle ,dlra lr zxq`p eqib zy`Bîöò éãé ìò ìñBt Bðéàs` - ¥¥©§¥©§
ekld m` la` .el zxzen ezy`Bñéâå Búñeøàcirde ,mid zpicnl £¨§¦

,mdipy e`a jk xg`e ,ezqex` zeg` z` `ype ezny cg` cr
øîéîì àkéàcy exn`iy yegl yiy -ïéLecéwa déì äåä äàðz- §¦¨§¥©§¨¨£¨¥©¦¦

`linne i`pzd miiwzd `le ,i`pza el zqxe`n dzid ezqex`y
dyxbzd zeg`dy exn`ie ,dzeg` z` `yil el xzen did
`ide dzeg` z` `iven `edy e`xiyke ,el d`yipe dlran
xg`l dyexb xifgdl xzeny exn`i ,oey`xd dlral zxfeg

,xg`l d`yipyå`ed zeg`l ei`eyipay oeikíéøçà éãé ìò ìñBt §¥©§¥£¥¦
oiprl oi`eyip eliredy `vnpe ,dlra lr ezy` zeg` z` xqe` -

okle ,dfìñBt óàezy` z`Bîöò éãé ìòoeik ,eilr dxeq` `ide - ©¥©§¥©§
zizin`d ezy`e ,ezy`k zvw daiygdl s` ei`eyip eliredy

.ezyexb zeg` oicn eilr dxeq`
:iqei iaxe `nw `pz zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbd

,éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàenvr ici lr lqety ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

l`enyy `xnbd dzr dxaqe .mixg` ici lr lqety ote`a wx
iqei iaxy ,`gtp wgvi iax ex`iay itk iqei iaxk dkld wqt
dxeq` cg` cr it lr dzeg` z` `ypy dqex`d lray xaeq
`le dqex`d iyeciwa i`pz didy exn`iy yygn ,dlral xefgl
xg` dzeg` z` `ype ,oiyeciwd elhae i`pzd miiwzp

.z`ypyn ezyexb xifgn `edy exn`i dpxifgi m`e ,dyxbzpy
:`xnbd dywné÷úîéëä ìàeîL øîà éîe ,óñBé áø dì ójk ike - ©§¦¨©¥¦¨©§¥¨¦

,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yegl yi dqex`ay ,l`eny xn`
øîzàäåiabl ef zwelgn epipy ixde -àéä éøä ,øîà áø ,äîáé §¨¦§©§¨¨©¨©£¥¦

e .Léà úLàk dðéà øîà ìàeîLe ,Léà úLàkmzwelgn xe`iaa §¥¤¦§¥¨©¥¨§¥¤¦
,àðeä áø øîàedfyäMàä úà åéçà LcwL ïBâk,d`yp `leCìäå ¨©©¨§¤¦¥¨¦¤¨¦¨§¨©

òîLå ,íiä úðéãîì Bìcg` crn o`k `vnpd eig`åéçà únL ¦§¦©©¨§¨©¤¥¨¦
,mipa `la mid zpicna qxe`ndBzLà úà àNðå ãîòådqex`d §¨©§¨¨¤¦§

.xeqi`a eig`l d`yipy `vnpe dlra `a dzre ,dnaiil zpn lr
àéä éøä ,øîà áøcdaeygLéà úLàk,maiind lyíáiì äøeñàå §©¨©£¥¦§¥¤¦©£¨©¨¨

exn`iy yegl yiy ,maid dzr `edy oey`xd dlral -
elhae i`pzd miiwzp `le eiyeciwa i`pz did oey`xly
,eig` zy` dzid `l ixdy xzida ipyd dze` `ype ,oiyeciwd
z` `ypy exn`i ,oey`xd dlral dzr xefgl dpxizp m`e

.eig` zyexb,øîà ìàeîLedqex`dydðéàdaeygLéà úLàk §¥¨©¥¨§¥¤¦
,maiind lydéì àéøLå,oey`xd dlral xefgl zxzen `ide - §©§¨¥

ziy yegl oi`ymiiwzp `lyk elhae oiyeciwa i`pz didy el
`l` ,ievn epi`y xaca elzi `le ievn epi` i`pzy meyn ,i`pzd
epi` l`enyy ixd .micrd ederhdy zerh o`k dzidy exn`i
iqei iaxk wqty okzi cvike ,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yyeg
`ype mdipy ezny rnye mid zpicnl eqibe ezqex` ekldyky
exn`iy yygn dlral xefgl dxeq` ,ezy` zeg` z`
,i`pza eid dqex`d iyeciwy meyne ,eid oick ipyl di`eyipy

.z`yipyn ezyexb xifgn `vnpe ,elhazde
:`xnbd zvxznééaà déì øîà,sqei axléëc éànîedny oipne - ¨©¥©©¥¦©§¦

yøîà÷ àçtð ÷çöé éaøcà ,éñBé éaøk äëìä ìàeîL øîàit lr - ¨©§¥£¨¨§©¦¥©§©¦¦§¨©¨¨¨¨©
,ok xn` `gtp wgvi iax ly eyexitøîà÷ énà éaøcà àîìc- ¦§¨©§©¦©¦¨¨©

wqt iqei iax zrc xe`iaa in` iax ly eyexit it lr `ny
llk iqei iax xaic `l df yexit itle ,ezenk dkldy l`eny
cr it lr z`yip m` elit`y xn` `l` ,oiyeciwa i`pz oipra
z` s` zxqe`e ,dlral xefgl dxeq` dzeg`e dlra ezny cg`

.i`pz o`k jiiy `ly s`e ,yciwa `weec `le dlral dzeg`éàå§¦
éîðexn`p iqei iaxk dkldy l`eny ixacy xn`z m` s`e - ©¥

àçtð ÷çöé éaøcà,iqei iax zrc xe`iaa'ìñBt'àã éànîoipn - ©§©¦¦§¨©¨¨¦©§©¥
ezqex`y ,mid zpicnl ekldy eqibe ezqex` lr s` ok xn`y
wqty o`kne ,dlral dxeq`y eqib zy` zngn eilr dleqt

,oiyeciwa i`pz didy exn`iy yegl yiy

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

המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מנחם מענדל חיים יחיאל עזרי' שי'

שלום וברכה!

חילק  וכן אשר  כותב אודות ההתועדות של אנ"ש שיחיו  בו  מז' טבת,  נהניתי לקבל מכתבו 

משירי התועדות מצוה דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, ובטח אף שאינו מזכיר אודות זה 

מסר ג"כ מתוכן הדבורים שנדברו בעת ההתועדות כאן, ויה"ר שיהי' דבור המביא לידי מעשה, וזכות 

רבותנו נשיאנו יעמוד לכאו"א מאתנו למלא תפקידו בכלל והתפקיד הפרטי בהפצת המעינות חוצה 

ביחוד, ויהי רצון מהשי"ת שתכה"י יבשר טוב בענינים הפרטים ובענינים הכללים.

בברכה.



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ãíéîòè é÷ñôa ìéâø àeäL éî[biúaL áøò ìëa øLk äøBz øôña àø÷î íéðL àø÷iL áBè ,ät ìòa ¦¤¨¦§¦§¥§¨¦§©¤¤¦§¨§©¦¦§¨§¥¤¨¨¥§¨¤¤©¨
úaL áøòå[ci23: §¤¤©¨

ד  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

`zax `zkld
íéîòè é÷ñôá [âé בלא בתורה לקרוא שיודע היינו -

הפסוקים  פשט את המשנות חיוב 19טעויות אין אבל ,
בחומש  כשקוראים אפילו בטעמים שמו"ת ,20לקרוא

טעמיֿהמקרא  עם לקרוא הדבר טוב .21ומכלֿמקום

úáù áøòå [ãé מתוך דוקא לקרות חב"ד מנהג -
 ֿ ספר מתוך ולא התרגום עם יחד הנדפסים חומשים

.22תורה 

zetqede mipeiv
וסוף 19) אתנחתא יש בהם המקומות להכיר יש כך לצורך

פסוק.
למשה  הלכה הם הפסוקים הפסקות כל סי"א: תצד ובסי'

מסיני. משה לנו פסק שלא במקום להפסיק ואסור מסיני
ממה 20) א ס"ק בבדה"ש עב סי' השלחן בקצות דייק כן

'יקרא  במקום טעמים' 'בפסקי המילה בשוע"ר שהוסיף
לקרוא  הידור שאין ומשמע ועוד. במג"א המובא בטעמים'

בחומש, כשקוראים ואפילו כלל בטעמים
החשיבות  משום טעמים צריך שאין שאפשר כתב ובבדה"ש
טעמים, עם יקרא בחומש קורא אם אמנם בס"ת, קריאה של
לקרוא  שיש מקום בשום נזכר לא בשוע"ר ועכ"פ ע"כ.

בטעמים.
קנב 21) עמ' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש באגרות

הקריאה  ללמוד מזרזם תו"ת ישיבת הנהלת אל במכתב
פרשת  על לעבור שידעו כדי התלמידים, עם בטעמים
המקובלים  הנגינות בטעמי תרגום ואחד מקרא שנים השבוע

קריאה. בעלי מהם שיצאו וכדי במסורה,
ובנוגע 22) ספרֿתורה, מתוך לקרות נהג ז"ל האר"י

והוא  התרגום לו קורא שהיה אחד תלמיד לו היה לתרגום
הלימוד  הנהגת שער (פע"ח אחריו אומר או שומע היה
- בפועל מנהג אבל ו). ליל ענין הכוונות שער פ"ג. שי"ח
רבותינו  אצל וכן ישראל, גדולי אצל גם - רב מעשה
אלא) כשר, ס"ת מתוך (לא מקרא שנים שקורין נשיאינו,
התוועדויות  מנחם (תורת דוקא הנדפסים חומשים מתוך
59 הערה 214 ע' חכ"ד לקו"ש וראה .167 ע' ח"ב תשמ"ח

הדבר). היה שכך ראיה מהוה ראינו' 'לא זה שבענין
לגבי  קפט ע' חט"ז אדמו"ר כ"ק קודש באגרות ועד"ז
שהובא  אף אדמו"ר, מו"ח כ"ק כן נהג לא בס"ת: קריאה
בס"ת  מקרא ב' שיקרא שטוב ס"ד) (רפה אדה"ז בשו"ע גם
כהנהגות  היו אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהגות אשר וידוע כשר,

ופשטי'. נהרא נהרא אחז"ל וכבר - בקודש ולמעלה אביו
(23˜"Î Ïˆ‡ ÌÂ‚¯˙ ¯Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ˘ ˙‡È¯˜ ¯Â‡È˙

:Ú" ·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡:סיפר שליט"א אדמו"ר מו"ח כ"ק
נ"ע  אדמו"ר אבי את שמעת - נער עודני ואני - פעמים ב'
פרשיות  של הראשונים בפסוקים זה והיה הסדרה", "מעביר
נ"ע  אדמו"ר אבי תשובה". ל"בעל עשאני וזה ווירא. לך
היו  עיניו ושתי אביך", ומבית וגו' ד' "ויאמר הפסוק אמר
נעימות  פון נכלה] [=נמס, צּוגייט גוף דער - דמעות. ֵזולגות
כאילו  נשמע היה הסדרה, מעביר אותו וכששמעו אלקות.
זה. דבר אלא לו ואין הוא, עסקים מכל לגמרי פנוי איש
מפסיק  הי' כי בש"ק, הסדרה להעביר מסיים הי' לפעמים
הי' לא אבל ש"ק, לפני שהתחיל השבוע פרשת בחזרת
הסדרה  להעביר מתחיל הי' לפעמים פרשה, באמצע מפסיק
עבודה  היתה הסדרה העברת כי בש"ק, ומסיים ה' ביום
להפסיק  מוכרח שהי' הנ"ל) מתיאור (כמובן כך כל גדולה
כח  לו היה [לא כח קיין געהאט ניט האט ער ִֵֶַָבאמצע
גם  אירע וכן כו')]. זמן משך הפסק לאחרי אלא (לסיימה
כובע  ובלא אבנט, בלא הסדרה מעביר היה וירא. בפרשת
בגדו  [=כפתורי אגעשּפילעט און משי, בבגדי לא וגם ִֶֶָעגול,
עמ' היומן רשימת - מנחם (תורת פתוחים] היו העליון

רכא).
דמעות  אלו שהיו מבאר 29 עמוד ה'תש"ב השיחות ובספר

אבינו. אברהם של לידתו עם הקשורות שמחה של
מופיע  סו אות מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק מדור אוזן לשמע בס'
בעת  השטריימל את חבש מוהרש"ב אדמו"ר שכ"ק תיאור

הסדרה. העברת
14 ע' פנימה' 'בקודש אדמו"ר כ"ק משב"ק זכרונות בקובץ
את  אדמו"ר כ"ק העביר בהם פעמים כמה שראה מביא

אבנט. וללא כובעו ללא אך בסרטוק, לבוש הסדרה

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÓ בעלמא לתענוג אפילו בכח הגוף על לשפשף אסור
וכן  ויזיע שייגע כדי לומר צריך ואין שכ"ז בסי' כמ"ש
שמא  גזרה לרפואה שיזיע כדי דבר בשאר עצמו לייגע אסור

של  כריסו לדחוק ואסור זיעה המביאים סמנים וישתה ישחק
סמנים  להשקותו יבא שמא הרעי להוציא כדי תינוק

המשלשלים:

1

2

3

4

5

6
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ÁÓ טבריא ובמי חמתן ובמי גרר במי לרפואה רוחצין
לפי  מלוחים שהם אע"פ הגדול שבים היפים ובמים
שמכוון  ניכר ואינו לרפואה שלא אף בהם לרחוץ דרך שכן
משרה  במי ולא הגדול שבים הרעים במים לא אבל לרפואה
במה  לרפואה שלא בהם לרחוץ דרך ואין מאוסים שהם
מותר  שוהה אינו אם אבל בהם כששוהה אמורים דברים
בחמי  לרחוץ דרך שאין ובמקום כמיקר אלא נראה שאינו
לרפואה  בשבת בהם לרחוץ אסור לרפואה אלא טבריא

בהם: שוהה אינו אפילו

ËÓ בו שטובעין בטיט ולא המשלשלים במים רוחצין אין
מאכל  הוא אפילו המשלשל משקה שותין ואין
הם  צער אלו שכל מפני כלל לרפואה שותהו ואינו בריאים

עונג: לשבת וקראת וכתוב

 אע"פ יזיקו שלא בשביל ועקרבים נחשים על לוחשין
אפילו  צידה משום בכך ואין אחריו רצין שאינן

לגופה: צריכה שאינה במלאכה להמחייבים

‡ המותר כלי שיהא והוא להקר העין גבי על כלי נותנין
בעיניו  שחש לאדם שעושין מה הדין והוא בטלטול

הנפח: יתפשט שלא כדי בטבעת אותו שמקיפין

· לבונה שדומה מפני להחזירו אסור ממקומו שיצא עצם
הרבה  לשפשפו ואפילו אסורה) רפואה שכל (ועוד
אותו  מחזירים שנשבר עצם אבל למעלה כמ"ש אסור בצונן
אבר  לאותו סכנה בזה יש בשבת יחזירוהו לא שאם למקומו

גזרו: לא אבר סכנת ובמקום

‚ שהדם מפני דם ממנה שיוצא מכה על בגד להניח אסור
אסור  מקום מכל הוא שמקלקל פי על ואף אותו יצבע
לו  אפשר ואי שמתקנו אדום בבגד שכן וכל סופרים מדברי
למעלה  כמ"ש חובל משום מהמכה הדם את תחלה להוציא
כל  בהם ומכסה עכביש קורי עליה כורך יעשה כיצד אלא
מפקפקים  ויש סמרטוט עליה כורך ואח"כ החבורה וכל הדם
ירחוץ  אלא שמרפאים מפני עכביש קורי כריכת לאסור
יכרוך  ואח"כ שבמכה הדם להעביר תחלה ביין או במים
כסברא  העיקר אבל לדבריהם לחוש וטוב הסמרטוט עליה

הראשונה:

מזֿנג  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק

•

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

dxez ihewl

שייך  האדם ששם זה, מושג בביאור שימשיך [לפני

מהנשמה  הנמשכת לחיות אלא) עצמה, לנשמה (לא

ל  דוגמא מביא - הגוף את רוחני ציור "להחיות "

שם:] ידי על המתבטא

éë ,óìà ùéø úåéúåàá åìù úåéç ïáåàø åðééäã
äúàøù úîçî äàìå ,äéàø úðéçáî àåä
ùøùù äòãé "'åë éðá ïéá äî åàø" äùòîä

.ïáåàø åîù úåéúåàá åúîùð
(כמ"ש) ראי' שם על הוא "ראובן" שם פירוש
ופרש"י  בעניי" ה' ראה כי גו' ראובן שמו "ותקרא
לפי  והיינו כו'", חמי לבן בני בין מה ראו "אמרה

ראי'; לבחינת שייכת ראובן שנשמת

בין  מה "ראו אמרה שלאה חז"ל שאמרו וזהו
ללאה  נודע ידה שעל הסיבה היתה שזו כו'", בני
הורים, דסתם ראי'. לבחינת שייכת ראובן שנשמת
הם  אין בפיהם, השם את משים שהקב"ה אע"פ
לאה  אצל משא"כ בניהם, נשמת שורש מהו יודעים
באופן  לה הודיע שהקב"ה הקדושות) (מהאמהות
לראי') שייכת (שהיא ראובן נשמת תכונת את גלוי
ולכך  כו'", בני בין מה ד"ראו המעשה ידי  על

ראובן. לו קראה

אלא  אינו השם כיצד - ראשון לענין חוזר [ועתה

הנמשכת  שחיות מאחר דלכאורה, - בלבד חיצוני ענין

" היא בשם מהנשמה כנ "נשרשת לומר ", ניתן כיצד ל,

חיצוני? ענין אלא שאינו

ומבאר:] שהולך וזהו

åîöò úà íöîöì êéøöä ìåãâä øáã ìë äðäã
úåéçäì[את]úðéçáá ÷ø àåä ,åðîî äèîìù

éãëá ÷ø ,íù íåù êéøö ïéà åîöòìù ,åîù
.íù êéøö íéøçàì úåìâúäì

אל  העליון מן "המשכה" בכל הוא גדול כלל
ב"דבר מדובר דכאשר בדבר גדול התחתון, היינו ,"

צריך  ובמילא המקבל, מן באיןֿערוך למעלה שהוא
בכלי  נתפס להיות שיוכל כדי השפע את לצמצם
מבחינה  רק הוא למקבל המגיע השפע - המקבל

שלו חיצונית  זו ממדריגה היינו העליון, של
ונגלית שהיא לאחרים שנראית מעצמותו, (ולא

ממדריגתו, שלמטה זולת אל גילוי מגדר למעלה
בסמוך). שימשיך כפי

ענין  דוגמת היא זו מצומצמת שבחינה ונמצא,
הוא  השם ענין כל לעיל, שהובא כפי שהרי, השם,
לקוראי  פונה הוא ידו ועל ש"בו הזולת, בשביל רק

בשמו".
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úaL áøòå[ci23: §¤¤©¨

ד  סעיף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

`zax `zkld
íéîòè é÷ñôá [âé בלא בתורה לקרוא שיודע היינו -

הפסוקים  פשט את המשנות חיוב 19טעויות אין אבל ,
בחומש  כשקוראים אפילו בטעמים שמו"ת ,20לקרוא

טעמיֿהמקרא  עם לקרוא הדבר טוב .21ומכלֿמקום

úáù áøòå [ãé מתוך דוקא לקרות חב"ד מנהג -
 ֿ ספר מתוך ולא התרגום עם יחד הנדפסים חומשים

.22תורה 

zetqede mipeiv
וסוף 19) אתנחתא יש בהם המקומות להכיר יש כך לצורך

פסוק.
למשה  הלכה הם הפסוקים הפסקות כל סי"א: תצד ובסי'

מסיני. משה לנו פסק שלא במקום להפסיק ואסור מסיני
ממה 20) א ס"ק בבדה"ש עב סי' השלחן בקצות דייק כן

'יקרא  במקום טעמים' 'בפסקי המילה בשוע"ר שהוסיף
לקרוא  הידור שאין ומשמע ועוד. במג"א המובא בטעמים'

בחומש, כשקוראים ואפילו כלל בטעמים
החשיבות  משום טעמים צריך שאין שאפשר כתב ובבדה"ש
טעמים, עם יקרא בחומש קורא אם אמנם בס"ת, קריאה של
לקרוא  שיש מקום בשום נזכר לא בשוע"ר ועכ"פ ע"כ.

בטעמים.
קנב 21) עמ' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש באגרות

הקריאה  ללמוד מזרזם תו"ת ישיבת הנהלת אל במכתב
פרשת  על לעבור שידעו כדי התלמידים, עם בטעמים
המקובלים  הנגינות בטעמי תרגום ואחד מקרא שנים השבוע

קריאה. בעלי מהם שיצאו וכדי במסורה,
ובנוגע 22) ספרֿתורה, מתוך לקרות נהג ז"ל האר"י

והוא  התרגום לו קורא שהיה אחד תלמיד לו היה לתרגום
הלימוד  הנהגת שער (פע"ח אחריו אומר או שומע היה
- בפועל מנהג אבל ו). ליל ענין הכוונות שער פ"ג. שי"ח
רבותינו  אצל וכן ישראל, גדולי אצל גם - רב מעשה
אלא) כשר, ס"ת מתוך (לא מקרא שנים שקורין נשיאינו,
התוועדויות  מנחם (תורת דוקא הנדפסים חומשים מתוך
59 הערה 214 ע' חכ"ד לקו"ש וראה .167 ע' ח"ב תשמ"ח

הדבר). היה שכך ראיה מהוה ראינו' 'לא זה שבענין
לגבי  קפט ע' חט"ז אדמו"ר כ"ק קודש באגרות ועד"ז
שהובא  אף אדמו"ר, מו"ח כ"ק כן נהג לא בס"ת: קריאה
בס"ת  מקרא ב' שיקרא שטוב ס"ד) (רפה אדה"ז בשו"ע גם
כהנהגות  היו אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהגות אשר וידוע כשר,

ופשטי'. נהרא נהרא אחז"ל וכבר - בקודש ולמעלה אביו
(23˜"Î Ïˆ‡ ÌÂ‚¯˙ ¯Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ˘ ˙‡È¯˜ ¯Â‡È˙

:Ú" ·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡:סיפר שליט"א אדמו"ר מו"ח כ"ק
נ"ע  אדמו"ר אבי את שמעת - נער עודני ואני - פעמים ב'
פרשיות  של הראשונים בפסוקים זה והיה הסדרה", "מעביר
נ"ע  אדמו"ר אבי תשובה". ל"בעל עשאני וזה ווירא. לך
היו  עיניו ושתי אביך", ומבית וגו' ד' "ויאמר הפסוק אמר
נעימות  פון נכלה] [=נמס, צּוגייט גוף דער - דמעות. ֵזולגות
כאילו  נשמע היה הסדרה, מעביר אותו וכששמעו אלקות.
זה. דבר אלא לו ואין הוא, עסקים מכל לגמרי פנוי איש
מפסיק  הי' כי בש"ק, הסדרה להעביר מסיים הי' לפעמים
הי' לא אבל ש"ק, לפני שהתחיל השבוע פרשת בחזרת
הסדרה  להעביר מתחיל הי' לפעמים פרשה, באמצע מפסיק
עבודה  היתה הסדרה העברת כי בש"ק, ומסיים ה' ביום
להפסיק  מוכרח שהי' הנ"ל) מתיאור (כמובן כך כל גדולה
כח  לו היה [לא כח קיין געהאט ניט האט ער ִֵֶַָבאמצע
גם  אירע וכן כו')]. זמן משך הפסק לאחרי אלא (לסיימה
כובע  ובלא אבנט, בלא הסדרה מעביר היה וירא. בפרשת
בגדו  [=כפתורי אגעשּפילעט און משי, בבגדי לא וגם ִֶֶָעגול,
עמ' היומן רשימת - מנחם (תורת פתוחים] היו העליון

רכא).
דמעות  אלו שהיו מבאר 29 עמוד ה'תש"ב השיחות ובספר

אבינו. אברהם של לידתו עם הקשורות שמחה של
מופיע  סו אות מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק מדור אוזן לשמע בס'
בעת  השטריימל את חבש מוהרש"ב אדמו"ר שכ"ק תיאור

הסדרה. העברת
14 ע' פנימה' 'בקודש אדמו"ר כ"ק משב"ק זכרונות בקובץ
את  אדמו"ר כ"ק העביר בהם פעמים כמה שראה מביא

אבנט. וללא כובעו ללא אך בסרטוק, לבוש הסדרה

•
zay zekld - jexr ogley

ÊÓ בעלמא לתענוג אפילו בכח הגוף על לשפשף אסור
וכן  ויזיע שייגע כדי לומר צריך ואין שכ"ז בסי' כמ"ש
שמא  גזרה לרפואה שיזיע כדי דבר בשאר עצמו לייגע אסור

של  כריסו לדחוק ואסור זיעה המביאים סמנים וישתה ישחק
סמנים  להשקותו יבא שמא הרעי להוציא כדי תינוק

המשלשלים:

1
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ÁÓ טבריא ובמי חמתן ובמי גרר במי לרפואה רוחצין
לפי  מלוחים שהם אע"פ הגדול שבים היפים ובמים
שמכוון  ניכר ואינו לרפואה שלא אף בהם לרחוץ דרך שכן
משרה  במי ולא הגדול שבים הרעים במים לא אבל לרפואה
במה  לרפואה שלא בהם לרחוץ דרך ואין מאוסים שהם
מותר  שוהה אינו אם אבל בהם כששוהה אמורים דברים
בחמי  לרחוץ דרך שאין ובמקום כמיקר אלא נראה שאינו
לרפואה  בשבת בהם לרחוץ אסור לרפואה אלא טבריא

בהם: שוהה אינו אפילו

ËÓ בו שטובעין בטיט ולא המשלשלים במים רוחצין אין
מאכל  הוא אפילו המשלשל משקה שותין ואין
הם  צער אלו שכל מפני כלל לרפואה שותהו ואינו בריאים

עונג: לשבת וקראת וכתוב

 אע"פ יזיקו שלא בשביל ועקרבים נחשים על לוחשין
אפילו  צידה משום בכך ואין אחריו רצין שאינן

לגופה: צריכה שאינה במלאכה להמחייבים

‡ המותר כלי שיהא והוא להקר העין גבי על כלי נותנין
בעיניו  שחש לאדם שעושין מה הדין והוא בטלטול

הנפח: יתפשט שלא כדי בטבעת אותו שמקיפין

· לבונה שדומה מפני להחזירו אסור ממקומו שיצא עצם
הרבה  לשפשפו ואפילו אסורה) רפואה שכל (ועוד
אותו  מחזירים שנשבר עצם אבל למעלה כמ"ש אסור בצונן
אבר  לאותו סכנה בזה יש בשבת יחזירוהו לא שאם למקומו

גזרו: לא אבר סכנת ובמקום

‚ שהדם מפני דם ממנה שיוצא מכה על בגד להניח אסור
אסור  מקום מכל הוא שמקלקל פי על ואף אותו יצבע
לו  אפשר ואי שמתקנו אדום בבגד שכן וכל סופרים מדברי
למעלה  כמ"ש חובל משום מהמכה הדם את תחלה להוציא
כל  בהם ומכסה עכביש קורי עליה כורך יעשה כיצד אלא
מפקפקים  ויש סמרטוט עליה כורך ואח"כ החבורה וכל הדם
ירחוץ  אלא שמרפאים מפני עכביש קורי כריכת לאסור
יכרוך  ואח"כ שבמכה הדם להעביר תחלה ביין או במים
כסברא  העיקר אבל לדבריהם לחוש וטוב הסמרטוט עליה

הראשונה:

מזֿנג  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק

•

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

dxez ihewl

שייך  האדם ששם זה, מושג בביאור שימשיך [לפני

מהנשמה  הנמשכת לחיות אלא) עצמה, לנשמה (לא

ל  דוגמא מביא - הגוף את רוחני ציור "להחיות "

שם:] ידי על המתבטא

éë ,óìà ùéø úåéúåàá åìù úåéç ïáåàø åðééäã
äúàøù úîçî äàìå ,äéàø úðéçáî àåä
ùøùù äòãé "'åë éðá ïéá äî åàø" äùòîä

.ïáåàø åîù úåéúåàá åúîùð
(כמ"ש) ראי' שם על הוא "ראובן" שם פירוש
ופרש"י  בעניי" ה' ראה כי גו' ראובן שמו "ותקרא
לפי  והיינו כו'", חמי לבן בני בין מה ראו "אמרה

ראי'; לבחינת שייכת ראובן שנשמת

בין  מה "ראו אמרה שלאה חז"ל שאמרו וזהו
ללאה  נודע ידה שעל הסיבה היתה שזו כו'", בני
הורים, דסתם ראי'. לבחינת שייכת ראובן שנשמת
הם  אין בפיהם, השם את משים שהקב"ה אע"פ
לאה  אצל משא"כ בניהם, נשמת שורש מהו יודעים
באופן  לה הודיע שהקב"ה הקדושות) (מהאמהות
לראי') שייכת (שהיא ראובן נשמת תכונת את גלוי
ולכך  כו'", בני בין מה ד"ראו המעשה ידי  על

ראובן. לו קראה

אלא  אינו השם כיצד - ראשון לענין חוזר [ועתה

הנמשכת  שחיות מאחר דלכאורה, - בלבד חיצוני ענין

" היא בשם מהנשמה כנ "נשרשת לומר ", ניתן כיצד ל,

חיצוני? ענין אלא שאינו

ומבאר:] שהולך וזהו

åîöò úà íöîöì êéøöä ìåãâä øáã ìë äðäã
úåéçäì[את]úðéçáá ÷ø àåä ,åðîî äèîìù

éãëá ÷ø ,íù íåù êéøö ïéà åîöòìù ,åîù
.íù êéøö íéøçàì úåìâúäì

אל  העליון מן "המשכה" בכל הוא גדול כלל
ב"דבר מדובר דכאשר בדבר גדול התחתון, היינו ,"

צריך  ובמילא המקבל, מן באיןֿערוך למעלה שהוא
בכלי  נתפס להיות שיוכל כדי השפע את לצמצם
מבחינה  רק הוא למקבל המגיע השפע - המקבל

שלו חיצונית  זו ממדריגה היינו העליון, של
ונגלית שהיא לאחרים שנראית מעצמותו, (ולא

ממדריגתו, שלמטה זולת אל גילוי מגדר למעלה
בסמוך). שימשיך כפי

ענין  דוגמת היא זו מצומצמת שבחינה ונמצא,
הוא  השם ענין כל לעיל, שהובא כפי שהרי, השם,
לקוראי  פונה הוא ידו ועל ש"בו הזולת, בשביל רק

בשמו".
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åì äìâúî åðéà íéøçàì äìâúîùë äðäå
.'åë åîù ÷ø åìëù úåéîöòá

בחינת  - חיצונית הארה (שרק זה לכלל דוגמא
עם  שכל מלימוד הזולת) אל נמשכת - "שם"

תלמידים:

עמוקה  שכלית סברא המוסר גדול חכם
הדקות  אמיתיות את לגלות יכול אינו לאחרים,

אצלו, "מונחת" שהיא כפי שבסברא אלא והעומק
לאחרים. מתגלה מצומצמת "הארה" רק

בערב  דנין שאין בטעם חז"ל שאמרו [וכפי
טעמייהו  דמינשי משום בשבת, בא' וגומרים שבת
הדיינים  סופרי דשני ואע"ג נשכחים), (טעמיהם
(ואמאי  המחייבין ודברי המזכין דברי כותבים
"ליבא  מקום דמכל פרש"י - טעמיהם) ישתכחו
הסברא  פנימיות שעומק היינו כתבי", לא דאינשי

ליכתב)]. ניתן ולא באותיות כלל מתגלה אינה

העצמיות  אין גדול", "דבר שבהמשכת ונמצא,
מתגלה  בעצמותו) שהוא כפי הדבר (היינו שלו
הוא  שהוא ממנו, חיצונית הארה רק אלא לאחרים,
בשביל  חיצונית הארה אלא שאינו "שם", של גדרו

הזולת.

íðéàå íééøîåç íä íùä úåéúåàù äàøð äðäå
.óåâä úà äéçîù èòî úåéç ùé åáù ÷ø ,íåìë

התוכן לענין הוא האדם הרוחני וכך שם של
בגוף" הנשמה "מקשר שהוא לעיל), (שנתבאר
תוך  הנשמה חיות נמשכת השם שעלֿידי (היינו
ה"שם" ידי על הנמשכת החיות שבחינת - הגוף)
מהנשמה  מועטת חיות אלא אינה בגוף להתלבש

אותיות. לתוך המתצמצמת

שכלית, סברא המכילות אותיות ועלֿדרך
ודקות  הרוחניות בערך ואינן חומריות הן שאותיות
מהסברא  מצומצמת הארה רק ולכן הסברא,
השם, אותיות בענין הוא כך - באותיות מתלבשת
הנשמה  ממעלת מאד רחוקה האותיות שמהות
רק  ולכן הנשמה, רוחניות לגבי כלום ואינן עצמה
השם  באותיות מתלבשת מהנשמה מועטת חיות

הגוף. את להחיות

èùôúîä úåéçäå øåàäù ,òãåðë åðééäã
ìëá èùôúîä úåéçä åðééäã ,óåâäá äîùðäî
úåîöòå úåäî äæ ïéà ,óåâä éøáéà ç"îø

äøàäå éåìéâ úðéçá ÷ø àìà ,ùîî äîùðä
.íùä úåéúåàá ùøùð åæ äøàä úëùîäå ,åðîî
הגוף  את להחיות מהנשמה המתפשטת החיות
להאיר  השמש מן המתפשט השמש אור כמו היא
"הארה  רק שהוא עלי', והדרים הארץ את ולחמם
אין  וכך כנ"ל. עצמה, השמש מהות ולא חיצונית"
אלא  להחיותם הגוף באברי מתפשט הנשמה עצם

הארה ורק - ממנה) ו"גילוי" הארה מצטיירת זו רק
השם. באותיות

äîùðä úåùáìúäá à÷åã êééù íùä ïëì,óåâá
åäæå ,óåâá èùôúäì äîùðäî äøàä êùîð æàù

.íùä úðéçá éãé ìò
הנשמה  לחיות בשייכות ה"שם" שגדר נמצא
הנשמה  של החיצונית ההארה של הציור - הוא
ענין  כל ולכן להחיותו. האדם בגוף המתלבשת
להתלבש  יורדת הנשמה הארת כאשר רק הוא השם

ועלֿידו. הגוף בתוך

äìåìë åæ äøàä äéä óåâá äúãéøé íãå÷ ë"àùî
ïë ìò ,ùîî ìåèéá úðéçáá äúåîöòå äúåäîá
äøàä úðéçá ÷ø àåä íùä éë ,íùá úàø÷ð ïéà

.'åë äúåîöòå äúåäî ë"àùî ,'åë
של  חיצונית הארה רק הוא שהשם מאחר
קודם  הרי להחיותו, הגוף לתוך המתפשטת הנשמה
כלולה  זו הארה היתה בגוף הנשמה ירידת
שאין  באופן הנשמה, ועצמות במהות במקורה,
הגוף) את להחיות בשביל רק (שהיא זו להארה
לגבי  במציאות בטילה והיא וחשיבות ערך שום

עצמה. הנשמה

מאחר  "שם", לה אין למעלה שהנשמה וזהו
הנשמה  הארת רק הוא הנשמה של ש"שמה"

בגוף. המתלבשת

î"ãò ë"â àåä íùä ïéðòã ë"â ïáåî àöîð
úåéîöòì òâåð åðéàù äî ,'åë äøàä úðéçáã
,íùì äëéøö äðéà äìòîì äîùðäùëù ,ììë
úðéçá àåäù óåâä úà äàìîî àéäùë ÷ø

.íùä éãé ìò àåä äðîî èùôúîä äøàä
ה"אור", ענין בין הדמיון יובן הנ"ל כל ע"פ
כלל, לעצם נוגע שאינו בעלמא הארה רק שהוא
בעלמא. הארה אלא אינו הוא שאף ה"שם", לענין

בעלמא  הארה הוא הנשמה של ה"שם" גם כי
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מתלבשת  הנשמה שחיות דאע"פ הנשמה, של
נשמתו  "צורת" על מורה האדם ושם השם באותיות
המלובשת  הנשמה חיות לגבי אלא זה אין הרי -
שהיא  (כפי עצמה הנשמה לגבי אבל בגוף,
בגוף  המלובשת זו חיות הרי למעלה),

הארה  אלא אינה השם) באותיות (ו"מצטיירת"
כלל  הנשמה לעצמיות נוגעת שאינה בעלמא
של  חיצונית הארה שרק ב"המשכה", הנ"ל (וככלל

למקבל). מגיעה העליון
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וארז"ל Ï·˜Â(א) לעשות החלו אשר את היהודים
גדול  פלא וזה כו' במ"ת החלו אשר
את  רואים העם וכל שנא' שבמ"ת יתכן איך לכאורה
כו' נשמתם פרחה ודבור דבור כל ועל כו' הקולות
לעשות  החלו אשר כמ"ש התחלה רק היה לא כמארז"ל
כו' בלבם ונתקבל שגמרו וקבלו קימו אחשורוש ובימי
קיים  כבר אברהם הרי מ"ת ענין שרש תחלה להבין ויש
כו' בקולי אברהם שמע אשר עקב כמ"ש התורה כל
אברהם  כמ"ש באהבה הי' אברהם עבודת הנה אך
אור  שנק' ושוב רצוא מדרגות ב' יש ובאהבה אוהבי

לבך  רץ אם בס"י כמ"ש ידוע והענין חוזר ואור ישר
כמו  וכלותו הלב המשכת ענין הוא שהדביקות כו' שוב
והוא  וכה"ג נפשי כלתה וגם נכספה ולבבי שארי כלה
לדבק  במרוצה ונכסף חושק שהלב לבך רץ אם מ"ש
התשוק' ואחר רצוא בחי' והוא חיים באלקים ולכלל
הביטול  לבחי' בא הוא מיד או"ח שנק' הנפש בכלות
ימצא  שלא עד האימה מפני אחור שנסוג מה והוא
מרחוק  ויעמדו וינועו העם וירא וכמו כלל לעצמו מקום
לבך  רץ אם וז"ש כו' שבתשוק' המרוצה הפך והוא

כידוע: ושוב רצוא והחיות וזהו כו' שוב
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â תומ"צ ע"י סוכ"ע מבחי' שנמשך חדש אור
אור  כמארז"ל והיינו הגנוז, אור ע"ד הוא
העולם  מסוף בו מביט אדם הי' ראשון ביום שנברא
גנזו  והיכן לע"ל לצדיקים וגנזו עמד כו' סופו ועד
מבחי' הגנוז אור מלובש ומצות שבתורה והיינו בתורה,
ליראיך  צפנת אשר טובך רב מה כמ"ש והיינו סדכ"ס
צפנת  אשר שבתיבות אותיות סופי וגם כתר גימ' צפנת
ב' והיינו כתר, אותיות ג"כ כ' ת' ר' הם ליראיך

הטוב  ואור וא"א, ע"י בחי' עליון בכתר שיש מדריגות
ג"כ  המצות שרש כי במצות מלובש ליראיו וגנוז הצפון
מחכמה  שלמעלה עליון כתר והוא ב"ה רצה"ע מבחי'
ארחין  תרי"ג הם דאורייתא מצוות דתרי"ג כנודע
אור  עמודי תר"ך הם דרבנן מצוות ז' ועם דגלגלתא
ולכן  מהשתלשלות, שלמעלה הסוכ"ע כ"ע בחי' הוא
דווקא  המצות מעשה ע"י סוכ"ע בחי' להמשיך באפשר

כנ"ל. הסוכ"ע הכתר אור מבחי' ששרשם מצד

e"hxz zereay axr

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˙¯·ÚÂ בכור כל והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ
מלאך  ולא אני באמ"צ ועברתי וארז"ל כו',
(הובא  פי"ח ב' דקל"ה בא ובמד"ר כו'. שרף ולא אני

בנו  שירד למלך משל ד') ת"ח כבוד י "ז, ג"ע ביר"ק
מלך  אותו ועשו אותו וקיבלו למצרי' יוסף ירד כך כו'
יעקב  את כיבדו כו' על השליט הוא ויוסף שנא' עליהם
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åì äìâúî åðéà íéøçàì äìâúîùë äðäå
.'åë åîù ÷ø åìëù úåéîöòá

בחינת  - חיצונית הארה (שרק זה לכלל דוגמא
עם  שכל מלימוד הזולת) אל נמשכת - "שם"

תלמידים:

עמוקה  שכלית סברא המוסר גדול חכם
הדקות  אמיתיות את לגלות יכול אינו לאחרים,

אצלו, "מונחת" שהיא כפי שבסברא אלא והעומק
לאחרים. מתגלה מצומצמת "הארה" רק

בערב  דנין שאין בטעם חז"ל שאמרו [וכפי
טעמייהו  דמינשי משום בשבת, בא' וגומרים שבת
הדיינים  סופרי דשני ואע"ג נשכחים), (טעמיהם
(ואמאי  המחייבין ודברי המזכין דברי כותבים
"ליבא  מקום דמכל פרש"י - טעמיהם) ישתכחו
הסברא  פנימיות שעומק היינו כתבי", לא דאינשי

ליכתב)]. ניתן ולא באותיות כלל מתגלה אינה

העצמיות  אין גדול", "דבר שבהמשכת ונמצא,
מתגלה  בעצמותו) שהוא כפי הדבר (היינו שלו
הוא  שהוא ממנו, חיצונית הארה רק אלא לאחרים,
בשביל  חיצונית הארה אלא שאינו "שם", של גדרו

הזולת.

íðéàå íééøîåç íä íùä úåéúåàù äàøð äðäå
.óåâä úà äéçîù èòî úåéç ùé åáù ÷ø ,íåìë

התוכן לענין הוא האדם הרוחני וכך שם של
בגוף" הנשמה "מקשר שהוא לעיל), (שנתבאר
תוך  הנשמה חיות נמשכת השם שעלֿידי (היינו
ה"שם" ידי על הנמשכת החיות שבחינת - הגוף)
מהנשמה  מועטת חיות אלא אינה בגוף להתלבש

אותיות. לתוך המתצמצמת

שכלית, סברא המכילות אותיות ועלֿדרך
ודקות  הרוחניות בערך ואינן חומריות הן שאותיות
מהסברא  מצומצמת הארה רק ולכן הסברא,
השם, אותיות בענין הוא כך - באותיות מתלבשת
הנשמה  ממעלת מאד רחוקה האותיות שמהות
רק  ולכן הנשמה, רוחניות לגבי כלום ואינן עצמה
השם  באותיות מתלבשת מהנשמה מועטת חיות

הגוף. את להחיות

èùôúîä úåéçäå øåàäù ,òãåðë åðééäã
ìëá èùôúîä úåéçä åðééäã ,óåâäá äîùðäî
úåîöòå úåäî äæ ïéà ,óåâä éøáéà ç"îø

äøàäå éåìéâ úðéçá ÷ø àìà ,ùîî äîùðä
.íùä úåéúåàá ùøùð åæ äøàä úëùîäå ,åðîî
הגוף  את להחיות מהנשמה המתפשטת החיות
להאיר  השמש מן המתפשט השמש אור כמו היא
"הארה  רק שהוא עלי', והדרים הארץ את ולחמם
אין  וכך כנ"ל. עצמה, השמש מהות ולא חיצונית"
אלא  להחיותם הגוף באברי מתפשט הנשמה עצם

הארה ורק - ממנה) ו"גילוי" הארה מצטיירת זו רק
השם. באותיות

äîùðä úåùáìúäá à÷åã êééù íùä ïëì,óåâá
åäæå ,óåâá èùôúäì äîùðäî äøàä êùîð æàù

.íùä úðéçá éãé ìò
הנשמה  לחיות בשייכות ה"שם" שגדר נמצא
הנשמה  של החיצונית ההארה של הציור - הוא
ענין  כל ולכן להחיותו. האדם בגוף המתלבשת
להתלבש  יורדת הנשמה הארת כאשר רק הוא השם

ועלֿידו. הגוף בתוך

äìåìë åæ äøàä äéä óåâá äúãéøé íãå÷ ë"àùî
ïë ìò ,ùîî ìåèéá úðéçáá äúåîöòå äúåäîá
äøàä úðéçá ÷ø àåä íùä éë ,íùá úàø÷ð ïéà

.'åë äúåîöòå äúåäî ë"àùî ,'åë
של  חיצונית הארה רק הוא שהשם מאחר
קודם  הרי להחיותו, הגוף לתוך המתפשטת הנשמה
כלולה  זו הארה היתה בגוף הנשמה ירידת
שאין  באופן הנשמה, ועצמות במהות במקורה,
הגוף) את להחיות בשביל רק (שהיא זו להארה
לגבי  במציאות בטילה והיא וחשיבות ערך שום

עצמה. הנשמה

מאחר  "שם", לה אין למעלה שהנשמה וזהו
הנשמה  הארת רק הוא הנשמה של ש"שמה"

בגוף. המתלבשת

î"ãò ë"â àåä íùä ïéðòã ë"â ïáåî àöîð
úåéîöòì òâåð åðéàù äî ,'åë äøàä úðéçáã
,íùì äëéøö äðéà äìòîì äîùðäùëù ,ììë
úðéçá àåäù óåâä úà äàìîî àéäùë ÷ø

.íùä éãé ìò àåä äðîî èùôúîä äøàä
ה"אור", ענין בין הדמיון יובן הנ"ל כל ע"פ
כלל, לעצם נוגע שאינו בעלמא הארה רק שהוא
בעלמא. הארה אלא אינו הוא שאף ה"שם", לענין

בעלמא  הארה הוא הנשמה של ה"שם" גם כי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מתלבשת  הנשמה שחיות דאע"פ הנשמה, של
נשמתו  "צורת" על מורה האדם ושם השם באותיות
המלובשת  הנשמה חיות לגבי אלא זה אין הרי -
שהיא  (כפי עצמה הנשמה לגבי אבל בגוף,
בגוף  המלובשת זו חיות הרי למעלה),

הארה  אלא אינה השם) באותיות (ו"מצטיירת"
כלל  הנשמה לעצמיות נוגעת שאינה בעלמא
של  חיצונית הארה שרק ב"המשכה", הנ"ל (וככלל

למקבל). מגיעה העליון

d wxt exnyz izezay z` d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

וארז"ל Ï·˜Â(א) לעשות החלו אשר את היהודים
גדול  פלא וזה כו' במ"ת החלו אשר
את  רואים העם וכל שנא' שבמ"ת יתכן איך לכאורה
כו' נשמתם פרחה ודבור דבור כל ועל כו' הקולות
לעשות  החלו אשר כמ"ש התחלה רק היה לא כמארז"ל
כו' בלבם ונתקבל שגמרו וקבלו קימו אחשורוש ובימי
קיים  כבר אברהם הרי מ"ת ענין שרש תחלה להבין ויש
כו' בקולי אברהם שמע אשר עקב כמ"ש התורה כל
אברהם  כמ"ש באהבה הי' אברהם עבודת הנה אך
אור  שנק' ושוב רצוא מדרגות ב' יש ובאהבה אוהבי

לבך  רץ אם בס"י כמ"ש ידוע והענין חוזר ואור ישר
כמו  וכלותו הלב המשכת ענין הוא שהדביקות כו' שוב
והוא  וכה"ג נפשי כלתה וגם נכספה ולבבי שארי כלה
לדבק  במרוצה ונכסף חושק שהלב לבך רץ אם מ"ש
התשוק' ואחר רצוא בחי' והוא חיים באלקים ולכלל
הביטול  לבחי' בא הוא מיד או"ח שנק' הנפש בכלות
ימצא  שלא עד האימה מפני אחור שנסוג מה והוא
מרחוק  ויעמדו וינועו העם וירא וכמו כלל לעצמו מקום
לבך  רץ אם וז"ש כו' שבתשוק' המרוצה הפך והוא

כידוע: ושוב רצוא והחיות וזהו כו' שוב
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â תומ"צ ע"י סוכ"ע מבחי' שנמשך חדש אור
אור  כמארז"ל והיינו הגנוז, אור ע"ד הוא
העולם  מסוף בו מביט אדם הי' ראשון ביום שנברא
גנזו  והיכן לע"ל לצדיקים וגנזו עמד כו' סופו ועד
מבחי' הגנוז אור מלובש ומצות שבתורה והיינו בתורה,
ליראיך  צפנת אשר טובך רב מה כמ"ש והיינו סדכ"ס
צפנת  אשר שבתיבות אותיות סופי וגם כתר גימ' צפנת
ב' והיינו כתר, אותיות ג"כ כ' ת' ר' הם ליראיך

הטוב  ואור וא"א, ע"י בחי' עליון בכתר שיש מדריגות
ג"כ  המצות שרש כי במצות מלובש ליראיו וגנוז הצפון
מחכמה  שלמעלה עליון כתר והוא ב"ה רצה"ע מבחי'
ארחין  תרי"ג הם דאורייתא מצוות דתרי"ג כנודע
אור  עמודי תר"ך הם דרבנן מצוות ז' ועם דגלגלתא
ולכן  מהשתלשלות, שלמעלה הסוכ"ע כ"ע בחי' הוא
דווקא  המצות מעשה ע"י סוכ"ע בחי' להמשיך באפשר

כנ"ל. הסוכ"ע הכתר אור מבחי' ששרשם מצד

e"hxz zereay axr
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˙¯·ÚÂ בכור כל והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ
מלאך  ולא אני באמ"צ ועברתי וארז"ל כו',
(הובא  פי"ח ב' דקל"ה בא ובמד"ר כו'. שרף ולא אני

בנו  שירד למלך משל ד') ת"ח כבוד י "ז, ג"ע ביר"ק
מלך  אותו ועשו אותו וקיבלו למצרי' יוסף ירד כך כו'
יעקב  את כיבדו כו' על השליט הוא ויוסף שנא' עליהם
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כבוד  הקב"ה אמר יום, שבעי' המצרי' אותו ויבכו שנא'
כגן  שנא' ג"ע של בשמו קורא הריני למצרי' עושה אני
הקב"ה  אמר בהם ושעבדו כשחזרו מצרי', כארץ ה'
אותם  ואעשה כבוד מאותו אני חוזר באמ"צ ועברתי
מפרש  כי ונמצא תהי'. לשממה מצרי' שנא' שממה
וכמש"א  הראשונה ההנחה על ועובר חוזר ל' ועברתי
י"ל  ולפ"ז כו'. שאמרתי מאותו אני עובר הקב"ה אמר
רחמי' הם ית' מדותיו כי פי' מדותיו, על שעבר ועברתי
הטוב  עלינו, רחם הרבים ברחמיך מבקשי' שאנו וכמו
המדה  על עבר בניו אהבת ולמען רחמיך, כלו לא כי
והיינו  תהי'), למען סד"ה בא (ת"א במצרי' דין ועשה
מקום  דכל פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי'

הוא  שהימין ד"י) (מנחות ימין אלא אינו יד שנא'
שהעביר  פי' באמ"צ ועברתי כתי' ומ"מ וחסדי' רחמי'
לרחם  מדותיו כי הגם במצרי' דיני' ועשה מדותיו על
כמשל  לישראל אהבתו מחמת והכל לברואיו, ולהטיב
בנו  עם חסד לעשות שרוצה לבנו אהבתו בעבור האב
יש  ואם בנו, את המצערי' אחרי' על וכועס חסדו כובש
בנו  את לצער ככה יעשו מדוע אותם דן ה"ה ידו לאל
חזקה  ביד וזהו כו', עינו כבבת עליו החביב יחידו
והי' ממצרי' להוציאם בכדי פרושה היתה הימין שהוא
עצמו  שעה באותו וגם כו', הטבע ע"פ שלא שינוי
נגוף  ענין והיינו ממצרי' מדה"ר שהוא ה' הוציאם

כו'. ורפוא
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.í"î
המשכה – ועלול בעילה  הב' אופן  ביאור הפרק: נושא
הנדרים ענין  ביאור בעצמיות . שייך ואינו הארה, של

והפרתם.
בעילה הא' לאופן  המשל בהרחבה נתבאר הקודם בפרק
מהמידות מהעילה, אחרת כמהות הוא  שהעלול ועלול,
נ "ע הרבי  הפרק שבסוף (אלא  במוחין המשתלשלות

נח זה גם כי נוסף באופן כמהותביאר ולא כהארה שב
הב' האופן את לבאר נ "ע הרבי  מרחיב זה בפרק אחרת ).

נפרדת. מהות ולא העילה הארת  הוא שהעלול
ìåìòå äìéòá 'áä ïôåàäåהעילה הארת הוא שהעלול

úòôùäá åîëå ,àôåâ ïéçåîá ìåìòå äìéò ïéðòá àåä
ìà òôùðä ìëùä éøä ,ìá÷îä ìà òéôùîä ïî ìëùä

,òéôùîä ìù ìëùäî øçà úåäî åðéà ìá÷îäגם שהרי 
שכלי . ענין נשאר זה  המקבל אצל

ìëùî êùîðå òéôùîä ìëùî ãáì äøàä àåäù ÷ø
úðéçáî íà éë åìù ïéçåîä úåîöòå óåâî àì òéôùîä

,'åë äøàä ïë íâ àåäù úåéðåöéçשגם למרות כלומר, -
שכל, של בחינה הם המקבל שכל וגם המשפיע שכל
משכל ומתפשט נמשך המקבל ששכל עצמו מזה הרי 
מקורו  שגם הוכחה , מהווה גופא זה הרי המשפיע,
השכל, וחיצוניות בלבד הארה רק הוא המשפיע בשכל
של באופן נמשך לא המשפיע של השכל עצמיות  כי 

ועלול. עילה
íâù çøëäá ìåìòå äìéò úðéçáá äàáù äøàä ìëã

ãáì äøàä úðéçá àéä äìéòäהוא שהעלול כיון –

של וכהמשל הארה. בבחינת היא העילה גם הארה ,
המשפיע שכל של החיצוניות שרק השכל, השפעת
עילה של השפעה שכל מבינים אנו ומזה למקבל, נמשך
אלא דבר, של ומהות עצמות של השפעה לא  היא ועלול

בלבד. הארה רק זה מהעילה שנמשך מה
הם ועלול עילה בין הגומלין שיחסי כיון היא, והסיבה
הארה רק וודאי  הוא שהעלול ומאחר קירבה. של יחסים
שגם מכאן הרי למקורו, בקירוב והוא והתפשטות ,
ולא הארה של בחינה רק היא העילה, שלו, המקור
שנמשכו  שהמידות  הקודם, בפרק  לעיל וכנזכר  עצם.
מהמידות אלא המוחין מעצמות לא נמשכו מהמוחין,
השכל מחיצוניות הוא המקבל אצל השכל וכן שבמוחין.
אומר  זה הרי  קירבה יחסי שיש כיון כי המשפיע . של

הארה. רק הוא שהמקור 
במאמר  הבא בקטע נ"ע הרבי  מבאר זאת, לעומת
וכמו  ממש, מהעצם המשכה על שכשמדברים המוסגר,
קירבה אין כי ועלול, עילה זה  אין  מהמאור, שנמשך אור
מהאור  לגמרי  אחרת מהות הוא העצם  והעצם. האור בין 

סופי . אין מרחק ביניהם  ויש 
øåàî éáâì øåàã)ממש עצם  הוא úðéçááשהמאור åðéà

ìåìòå äìéòקירבה ביניהם שאין  לומר חייבים כלומר
àìà נכון וזה ֿ ערוך. אין  של באופן  הוא האור המשכת

העצם, מן האור בגילוי  שיש האופנים שהאור åàבב'
צמצום ללא úåéäנמשך íòã ,íöòä ïî éåìéâ úðéçáá

íöòä ïôåà éôì àåä éåìéâäù המאור את מגלה והאור
'åë íöòä éáâì êåøò-ïéàá àåä éøä íå÷î-ìëîשזה כיון 
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לגמרי אחרים איכות הבדלי ביניהם  ויש הארה, וזה עצם
עלמין ), כל הסובב  אור הוא  øàáúðù(ובאלוקות  åîëå

åà ,øçà íå÷îá האור גילוי  של השני  ìòבאופן àáù
àìéîîã éîöòä øåàä ÷åìéñ úðéçáå íåöîöä éãé כיון

וסילוק צמצום àåäשהיה éøä האור.'åë êåøò-ïéàá
כך מקום, מכל עלמין ). כל הממלא אור הוא (ובאלוקות
אלא קירבה ביחסי  לא הם  ועצם אור הרי  כך, או

ֿ ערוך. באין 
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עולמות  נתהוו א"ס שבאור הצמצום ע"י דאצילות. ספירות עשר – תיקונין עשר
עשר  יכול. כל הוא כי בגבול, כח לו יש כך בבלי־גבול, כח לו שיש וכשם בעלי־גבול,

הקב"ה  של שמותיו עשר כנגד מדות, וז' חב"ד – ספירות

z‡" סדר ּבחינת הינּו ּתּקּונין", עׂשר ּדאּפיקת הּוא «¿¿ְְְֲִִִִֵֶַַַַַ
מסּפר  ׁשּי וׁשם האצילּות , ּדעֹולם ְְְְְְֲִִִַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות
ד  ּפרק א חלק הּקדׁש ּבעבֹודת ואיתא ספיר ֹות, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹעׂשר
ואּנּון  אּנּון הּוא ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר הּזהר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹּבׁשם

ּומיחד ט הּוא  יחיד הּוא איןֿסֹוף אֹור והלא ולכאֹורה ,ְְְֲִִֵַָָָֹֻ
הּוא  ואּנּון אּנּון הּוא ואי עׂשר, ּבמסּפר הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָוהּספירֹות

חד  ּבלּתי י ּדכּלא הּוא איןֿסֹוף אֹור ּדהּנה הענין א , ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
ולא  חד הּוא ּדאנּת לעיל וכּנזּכר ּבתכלית, ּגבּול ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָּבעל
העֹולמֹות  ּכללּות הן מגּבלים, הם והעֹולמֹות ְְְְְִֵֵָָָָָָָֻּבחּוׁשּבן,

מגּב יצירה ׁשהם ּבריאה אצילּות עֹולמֹות ּבארּבעה לים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻ
 ֿ ּברּוך איןֿסֹוף ּדאֹור האֹור ּדכללּות הּכללּיים, ְְְֲִִִִֵַָָָָָעׂשּיה

הּצמצּום ׁשּלפני ּבכלל)הּוא להעֹולמֹות נקרא (ׁשּׁשּי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּדבריאה  אדם הּוא ואדםֿקּדמֹון ּדכללּות, ְְְְֲִִִִַָָָָָָאצילּות
ּדכללּות, ּדיצירה אדם הם נקּדים ועקּדים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֻֻּדכללּות,
עֹולמֹות  ארּבע וכן ּדכללּות, ּדעׂשּיה אדם הּוא ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָואצילּות
לרקיע  ּדמהארץ הּפרטּיים, עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאצילּות

ת"ק ת"ק (500)מהל מהל ורקיע רקיע ּכל ּבין ׁשנה, ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָ
מאֹור  מתהּוה ואי כּו', ׁשנה ת"ק הרקיע עבי ְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשנה,
ׁשּזהּו אּלא מגּבלים, עֹולמֹות ּגבּול ּבעל הּבלּתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאיןֿסֹוף
והינּו הּוא, ּברּו איןֿסֹוף ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ידי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָעל
מקֹור  להיֹות עצמֹו את מצמצם איןֿסֹוף ְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשהאֹור
יכֹול, ּכל הּוא ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ּגבּול, ּבעלי ְְְֲֵֵַָָֹלעֹולמֹות
לצמצם  ּבכחֹו כן ּכמֹו ּגבּול ּבעל ּבלּתי ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַֹּוכמֹו

ּדכּלא  ׁשלימּותא הּוא ּדאנּת לּגבּול, מקֹור ,יא להיֹות ְְְְְְְִֵַַָָָֹ
ּכח  לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּדאיןֿסֹוף הּקדׁש, העבֹודת ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּוכמאמר
ּתאמר  ּדאם ּבּגבּול, ּכח לֹו יׁש ּכן ּבעלּֿגבּול, ְְְְְִִִֵֵַַַַַֹֹּבבלּתי
הרי  ּבּגבּול ּכח לֹו ואין ּגבּול ּבעל ּבבלּתי ּכח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשּיׁש

ׁשהאֹור  האיןֿסֹוף ׁשלמּות ּדזה ׁשלמּותֹו, מחּסר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָאּתה
להיֹות  ּכביכֹול עצמֹו את מצמצם ּגבּול ּבעל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּבלּתי
ּבבחינת  הן ּדעֹולמֹות וידּוע ּגבּול, ּבעלי לעֹולמֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָמקֹור
קטן", "עֹולם ּבׁשם נקרא האדם ולכן אדם, קֹומת ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָצּיּור
ּכחֹות, עׂשר יׁש ּובאדם נתן, ּדרּבי ּבאבֹות ׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכמֹו
למקֹור  הּמקֹור ּגם ולכן מּדֹות, וׁשבע ׂשכלים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה
"ועל  ּדכתיב וזהּו ספירֹות, עׂשר ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָּדעֹולמֹות
ּכן  ּגם מּלמעלה" עליו אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּדמּות
חכמהּֿבינהּֿדעת, ּבחינֹות ׁשלׁש ּדהינּו צּיּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹּבבחינת
הּנה  ּומּכלֿמקֹום ספירֹות, עׂשר ׁשהם מּדֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוׁשבע

ּדהר  הּוא, ואּנּון אּנּון הּוא ּדאצילּות ספירֹות זה העׂשר י ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָ
ּבעל  ּבלּתי ׁשהּוא ּבעצמֹו ּׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף מה ְְְִִֵֶֶַַַַָהּוא
אם  לּגבּול, מקֹור ּבבחינת להיֹות עצמֹו את צמצם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּגבּול
ּבחינת  הּוא חד הּוא ּדאנּת ונמצא חד, ּכּלא הרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹּכן
לּגבּול, מקֹור מּבחינת למעלה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָאֹורֿאיןֿסֹוף
הּוא  לּגבּול מקֹור להיֹות עצמֹו את ׁשּמתצמצם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָּוכמֹו
ׁשל  ׁשמֹותיו הם ספירֹות והעׂשר ספירֹות, עׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבבחינת
 ֿ אֹורֿאין התּפּׁשטּות ּבחינת ּדהינּו הּוא, ּברּו ְְְְְִִֵַַַַָָהּקדֹוׁש
עׂשרה  ויׁש לעֹולמֹות, מקֹור להיֹות ׁשּנתצמצם ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָסֹוף
נברא  ׁשּלא "עד אמר זה ועל ספירֹות. עׂשר נגד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשמֹות
ּׁשּביכלּתֹו מה ּדהינּו ּבלבד", ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְְְִִֶַַַָָָָָהעֹולם
לּגבּול, מקֹור להיֹות עצמֹו את לצמצם יתּבר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹוכחֹו
ּדכללּות  ּבחּוׁשּבן", ולא חד הּוא "אנּת ְְְְְְְִֶַַָָָוזהּו
העצמּות, אל ּכלל ּבער אינֹו הרי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות
ׁשהּוא  ּתּקּונין", עׂשר ּדאּפיקת הּוא "אנּת ְְְֲִִִִֶַַַַָָּומּכלֿמקֹום
להיֹות  עצמֹו את צמצם הּוא ּברּו ּׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֶֶַַָָמה

לּגבּול. ְַָמקֹור
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כבוד  הקב"ה אמר יום, שבעי' המצרי' אותו ויבכו שנא'
כגן  שנא' ג"ע של בשמו קורא הריני למצרי' עושה אני
הקב"ה  אמר בהם ושעבדו כשחזרו מצרי', כארץ ה'
אותם  ואעשה כבוד מאותו אני חוזר באמ"צ ועברתי
מפרש  כי ונמצא תהי'. לשממה מצרי' שנא' שממה
וכמש"א  הראשונה ההנחה על ועובר חוזר ל' ועברתי
י"ל  ולפ"ז כו'. שאמרתי מאותו אני עובר הקב"ה אמר
רחמי' הם ית' מדותיו כי פי' מדותיו, על שעבר ועברתי
הטוב  עלינו, רחם הרבים ברחמיך מבקשי' שאנו וכמו
המדה  על עבר בניו אהבת ולמען רחמיך, כלו לא כי
והיינו  תהי'), למען סד"ה בא (ת"א במצרי' דין ועשה
מקום  דכל פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי'

הוא  שהימין ד"י) (מנחות ימין אלא אינו יד שנא'
שהעביר  פי' באמ"צ ועברתי כתי' ומ"מ וחסדי' רחמי'
לרחם  מדותיו כי הגם במצרי' דיני' ועשה מדותיו על
כמשל  לישראל אהבתו מחמת והכל לברואיו, ולהטיב
בנו  עם חסד לעשות שרוצה לבנו אהבתו בעבור האב
יש  ואם בנו, את המצערי' אחרי' על וכועס חסדו כובש
בנו  את לצער ככה יעשו מדוע אותם דן ה"ה ידו לאל
חזקה  ביד וזהו כו', עינו כבבת עליו החביב יחידו
והי' ממצרי' להוציאם בכדי פרושה היתה הימין שהוא
עצמו  שעה באותו וגם כו', הטבע ע"פ שלא שינוי
נגוף  ענין והיינו ממצרי' מדה"ר שהוא ה' הוציאם

כו'. ורפוא
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.í"î
המשכה – ועלול בעילה  הב' אופן  ביאור הפרק: נושא
הנדרים ענין  ביאור בעצמיות . שייך ואינו הארה, של

והפרתם.
בעילה הא' לאופן  המשל בהרחבה נתבאר הקודם בפרק
מהמידות מהעילה, אחרת כמהות הוא  שהעלול ועלול,
נ "ע הרבי  הפרק שבסוף (אלא  במוחין המשתלשלות

נח זה גם כי נוסף באופן כמהותביאר ולא כהארה שב
הב' האופן את לבאר נ "ע הרבי  מרחיב זה בפרק אחרת ).

נפרדת. מהות ולא העילה הארת  הוא שהעלול
ìåìòå äìéòá 'áä ïôåàäåהעילה הארת הוא שהעלול

úòôùäá åîëå ,àôåâ ïéçåîá ìåìòå äìéò ïéðòá àåä
ìà òôùðä ìëùä éøä ,ìá÷îä ìà òéôùîä ïî ìëùä

,òéôùîä ìù ìëùäî øçà úåäî åðéà ìá÷îäגם שהרי 
שכלי . ענין נשאר זה  המקבל אצל

ìëùî êùîðå òéôùîä ìëùî ãáì äøàä àåäù ÷ø
úðéçáî íà éë åìù ïéçåîä úåîöòå óåâî àì òéôùîä

,'åë äøàä ïë íâ àåäù úåéðåöéçשגם למרות כלומר, -
שכל, של בחינה הם המקבל שכל וגם המשפיע שכל
משכל ומתפשט נמשך המקבל ששכל עצמו מזה הרי 
מקורו  שגם הוכחה , מהווה גופא זה הרי המשפיע,
השכל, וחיצוניות בלבד הארה רק הוא המשפיע בשכל
של באופן נמשך לא המשפיע של השכל עצמיות  כי 

ועלול. עילה
íâù çøëäá ìåìòå äìéò úðéçáá äàáù äøàä ìëã

ãáì äøàä úðéçá àéä äìéòäהוא שהעלול כיון –

של וכהמשל הארה. בבחינת היא העילה גם הארה ,
המשפיע שכל של החיצוניות שרק השכל, השפעת
עילה של השפעה שכל מבינים אנו ומזה למקבל, נמשך
אלא דבר, של ומהות עצמות של השפעה לא  היא ועלול

בלבד. הארה רק זה מהעילה שנמשך מה
הם ועלול עילה בין הגומלין שיחסי כיון היא, והסיבה
הארה רק וודאי  הוא שהעלול ומאחר קירבה. של יחסים
שגם מכאן הרי למקורו, בקירוב והוא והתפשטות ,
ולא הארה של בחינה רק היא העילה, שלו, המקור
שנמשכו  שהמידות  הקודם, בפרק  לעיל וכנזכר  עצם.
מהמידות אלא המוחין מעצמות לא נמשכו מהמוחין,
השכל מחיצוניות הוא המקבל אצל השכל וכן שבמוחין.
אומר  זה הרי  קירבה יחסי שיש כיון כי המשפיע . של

הארה. רק הוא שהמקור 
במאמר  הבא בקטע נ"ע הרבי  מבאר זאת, לעומת
וכמו  ממש, מהעצם המשכה על שכשמדברים המוסגר,
קירבה אין כי ועלול, עילה זה  אין  מהמאור, שנמשך אור
מהאור  לגמרי  אחרת מהות הוא העצם  והעצם. האור בין 

סופי . אין מרחק ביניהם  ויש 
øåàî éáâì øåàã)ממש עצם  הוא úðéçááשהמאור åðéà

ìåìòå äìéòקירבה ביניהם שאין  לומר חייבים כלומר
àìà נכון וזה ֿ ערוך. אין  של באופן  הוא האור המשכת

העצם, מן האור בגילוי  שיש האופנים שהאור åàבב'
צמצום ללא úåéäנמשך íòã ,íöòä ïî éåìéâ úðéçáá

íöòä ïôåà éôì àåä éåìéâäù המאור את מגלה והאור
'åë íöòä éáâì êåøò-ïéàá àåä éøä íå÷î-ìëîשזה כיון 
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לגמרי אחרים איכות הבדלי ביניהם  ויש הארה, וזה עצם
עלמין ), כל הסובב  אור הוא  øàáúðù(ובאלוקות  åîëå

åà ,øçà íå÷îá האור גילוי  של השני  ìòבאופן àáù
àìéîîã éîöòä øåàä ÷åìéñ úðéçáå íåöîöä éãé כיון

וסילוק צמצום àåäשהיה éøä האור.'åë êåøò-ïéàá
כך מקום, מכל עלמין ). כל הממלא אור הוא (ובאלוקות
אלא קירבה ביחסי  לא הם  ועצם אור הרי  כך, או

ֿ ערוך. באין 
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עולמות  נתהוו א"ס שבאור הצמצום ע"י דאצילות. ספירות עשר – תיקונין עשר
עשר  יכול. כל הוא כי בגבול, כח לו יש כך בבלי־גבול, כח לו שיש וכשם בעלי־גבול,

הקב"ה  של שמותיו עשר כנגד מדות, וז' חב"ד – ספירות

z‡" סדר ּבחינת הינּו ּתּקּונין", עׂשר ּדאּפיקת הּוא «¿¿ְְְֲִִִִֵֶַַַַַ
מסּפר  ׁשּי וׁשם האצילּות , ּדעֹולם ְְְְְְֲִִִַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות
ד  ּפרק א חלק הּקדׁש ּבעבֹודת ואיתא ספיר ֹות, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹעׂשר
ואּנּון  אּנּון הּוא ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר הּזהר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹּבׁשם

ּומיחד ט הּוא  יחיד הּוא איןֿסֹוף אֹור והלא ולכאֹורה ,ְְְֲִִֵַָָָֹֻ
הּוא  ואּנּון אּנּון הּוא ואי עׂשר, ּבמסּפר הם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָוהּספירֹות

חד  ּבלּתי י ּדכּלא הּוא איןֿסֹוף אֹור ּדהּנה הענין א , ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
ולא  חד הּוא ּדאנּת לעיל וכּנזּכר ּבתכלית, ּגבּול ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָּבעל
העֹולמֹות  ּכללּות הן מגּבלים, הם והעֹולמֹות ְְְְְִֵֵָָָָָָָֻּבחּוׁשּבן,

מגּב יצירה ׁשהם ּבריאה אצילּות עֹולמֹות ּבארּבעה לים ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻ
 ֿ ּברּוך איןֿסֹוף ּדאֹור האֹור ּדכללּות הּכללּיים, ְְְֲִִִִֵַָָָָָעׂשּיה

הּצמצּום ׁשּלפני ּבכלל)הּוא להעֹולמֹות נקרא (ׁשּׁשּי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּדבריאה  אדם הּוא ואדםֿקּדמֹון ּדכללּות, ְְְְֲִִִִַָָָָָָאצילּות
ּדכללּות, ּדיצירה אדם הם נקּדים ועקּדים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֻֻּדכללּות,
עֹולמֹות  ארּבע וכן ּדכללּות, ּדעׂשּיה אדם הּוא ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָואצילּות
לרקיע  ּדמהארץ הּפרטּיים, עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאצילּות

ת"ק ת"ק (500)מהל מהל ורקיע רקיע ּכל ּבין ׁשנה, ְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָ
מאֹור  מתהּוה ואי כּו', ׁשנה ת"ק הרקיע עבי ְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשנה,
ׁשּזהּו אּלא מגּבלים, עֹולמֹות ּגבּול ּבעל הּבלּתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאיןֿסֹוף
והינּו הּוא, ּברּו איןֿסֹוף ּבאֹור ׁשהיה הּצמצּום ידי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָעל
מקֹור  להיֹות עצמֹו את מצמצם איןֿסֹוף ְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשהאֹור
יכֹול, ּכל הּוא ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ּגבּול, ּבעלי ְְְֲֵֵַָָֹלעֹולמֹות
לצמצם  ּבכחֹו כן ּכמֹו ּגבּול ּבעל ּבלּתי ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַֹּוכמֹו

ּדכּלא  ׁשלימּותא הּוא ּדאנּת לּגבּול, מקֹור ,יא להיֹות ְְְְְְְִֵַַָָָֹ
ּכח  לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּדאיןֿסֹוף הּקדׁש, העבֹודת ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּוכמאמר
ּתאמר  ּדאם ּבּגבּול, ּכח לֹו יׁש ּכן ּבעלּֿגבּול, ְְְְְִִִֵֵַַַַַֹֹּבבלּתי
הרי  ּבּגבּול ּכח לֹו ואין ּגבּול ּבעל ּבבלּתי ּכח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹֹׁשּיׁש

ׁשהאֹור  האיןֿסֹוף ׁשלמּות ּדזה ׁשלמּותֹו, מחּסר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָאּתה
להיֹות  ּכביכֹול עצמֹו את מצמצם ּגבּול ּבעל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּבלּתי
ּבבחינת  הן ּדעֹולמֹות וידּוע ּגבּול, ּבעלי לעֹולמֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָמקֹור
קטן", "עֹולם ּבׁשם נקרא האדם ולכן אדם, קֹומת ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָצּיּור
ּכחֹות, עׂשר יׁש ּובאדם נתן, ּדרּבי ּבאבֹות ׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכמֹו
למקֹור  הּמקֹור ּגם ולכן מּדֹות, וׁשבע ׂשכלים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹׁשלׁשה
"ועל  ּדכתיב וזהּו ספירֹות, עׂשר ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָּדעֹולמֹות
ּכן  ּגם מּלמעלה" עליו אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּדמּות
חכמהּֿבינהּֿדעת, ּבחינֹות ׁשלׁש ּדהינּו צּיּור, ְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹּבבחינת
הּנה  ּומּכלֿמקֹום ספירֹות, עׂשר ׁשהם מּדֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוׁשבע

ּדהר  הּוא, ואּנּון אּנּון הּוא ּדאצילּות ספירֹות זה העׂשר י ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָ
ּבעל  ּבלּתי ׁשהּוא ּבעצמֹו ּׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף מה ְְְִִֵֶֶַַַַָהּוא
אם  לּגבּול, מקֹור ּבבחינת להיֹות עצמֹו את צמצם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּגבּול
ּבחינת  הּוא חד הּוא ּדאנּת ונמצא חד, ּכּלא הרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹּכן
לּגבּול, מקֹור מּבחינת למעלה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָאֹורֿאיןֿסֹוף
הּוא  לּגבּול מקֹור להיֹות עצמֹו את ׁשּמתצמצם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָּוכמֹו
ׁשל  ׁשמֹותיו הם ספירֹות והעׂשר ספירֹות, עׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבבחינת
 ֿ אֹורֿאין התּפּׁשטּות ּבחינת ּדהינּו הּוא, ּברּו ְְְְְִִֵַַַַָָהּקדֹוׁש
עׂשרה  ויׁש לעֹולמֹות, מקֹור להיֹות ׁשּנתצמצם ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָסֹוף
נברא  ׁשּלא "עד אמר זה ועל ספירֹות. עׂשר נגד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשמֹות
ּׁשּביכלּתֹו מה ּדהינּו ּבלבד", ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְְְִִֶַַַָָָָָהעֹולם
לּגבּול, מקֹור להיֹות עצמֹו את לצמצם יתּבר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹוכחֹו
ּדכללּות  ּבחּוׁשּבן", ולא חד הּוא "אנּת ְְְְְְְִֶַַָָָוזהּו
העצמּות, אל ּכלל ּבער אינֹו הרי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות
ׁשהּוא  ּתּקּונין", עׂשר ּדאּפיקת הּוא "אנּת ְְְֲִִִִֶַַַַָָּומּכלֿמקֹום
להיֹות  עצמֹו את צמצם הּוא ּברּו ּׁשהאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֵֶֶַַָָמה

לּגבּול. ְַָמקֹור
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מהר  חיש סערה, הטיל הרבי של מאסרו
חלקי  ומכל לנינגרד רחבי בכל הידיעה נתפרסמה
אנשים  ואף חסידים אנשים, המוני לנהור החלו העיר

הרבי. בית אל דתיים, לא
רחמים  ולבקש להתחנן תהלים, לומר עמד הקהל
נעזשין, האדיץ', ולעיירות לערים הודיעו כן הרבי, על
בכוונה  הרבי, ממאסר ורוסטוב ליאדי ליובאוויטש,
מקומות  הקודש", "אהלי בפני הדברים את להביא

אלו. בערים חב"ד נשיאי של מנוחתם
בה  הרבי, בבית אסיפה נערכה בבוקר שבע בשעה
דין  עורכי שבעיר, היהדות מנהיגי השתתפו

ועסקנים. מפורסמים
את  מצילים איך היתה, הפרק על שעמדה הבעיה

הרבי?
את  להעביר והוחלט שעות כמה נמשכה האסיפה
התאים, לא הרבי של ביתו אחר. למקום האסיפה

אלה. מעין לדיונים ובטחון, זהירות מטעמי
להמשיך  כדי אחר לבית עברו עשר בשעה
היהדות  חוגי מכל נציגים הופיעו כאן בהתייעצות,

לקומוניסטים. כמובן פרט שבעיר,
מאד  קשה היה המצב רב , זמן נמשכה ההתייעצות

סופית. להחלטה להגיע יכלו לא והנאספים
מאד. מתוח היה המועצות בברית הפוליטי המצב
העתונות  רוסיה. עם יחסיה את ניתקה אנגליה
ניתוק  על רב  ורוגז התרגשות מתוך כתבה הסובייטית
לפני  עומדת שרוסיה סברה העתונות זה. יחסים
הקאפיטליסטי  העולם כל כאילו אנגליה, עם מלחמה

ל  ולהשמידה.עומד הפרוליטרית המדינה את התקיף
לעמידה  כוננות של במצב נמצאה כולה המדינה
המפלגה  ובאה. הממשמשת ההתקפה בפני
גוייסו  והצי הצבא הנשים, הנוער, הקומוניסטית,

בנשק. לתפוס ונקראו
באימונים. עסוקה היתה המדינה כל

אחר: מאורע בוורשה אז קרה לכך, נוסף
הציר  ווייקוב, את הרג לבן, רוסי מהגר קאווארדא,
"הלבנים" אירגנו בפריז וגם בפולניה. הרוסי

סובייטי. דיפלומט על התנפלות
באופן  עצבנות אחוזי היו הסובייטים השלטונות
לברית  עצומה כסכנה להם נראה צל כל רגיל. בלתי

רב . פחד עליהם הטיל העצמי צלם וגם המועצות,
ופראותו. חריפותו בכל התפרע האדום הטירור
שונאים  וזקן, נער שמאל, ועל ימין על הרגה הצ'יקה

של  העמוקים במרתפים הומתו ומדומים אמיתיים
הג.פ.או.

יותר  עוד הרבי, של מצבו היה שמסוכן כמה כל
הצלתו. למען נכון לא בצעד לנקוט היה מסוכן

למען  לחוץ־לארץ לפנות לא החליטה האסיפה
הרבי. הצלת

והשתדלות  שהתערבות ברור, אמנם היה אחד מצד
לעניין  בכוחם ביותר. חשובה לארץ, בחוץ היהודיים
על  להשפיע ולהפעילם באירופה שונים ממשלה אישי

הרבי. את לשחרר הסובייטית הממשלה
שפעולה  מבוסס, חשש גם היה שני מצד אבל
תראה  והיא הצ'יקה את להרגיז עלולה זו מעין
פני  את להשחיר קונטר־ריבולוציוני נסיון זה, במעשה

הסובייטית. רוסיה
למרתפיה  הרבי את להוריד עלולה הצ'יקה

ולהמיתו. העמוקים
השפעה  כל לנצל שלא האסיפה החליטה לכן,
מתוך  ורק אך ההצלה פעילות את ולרכז מחוץ־לארץ

המדינה. בפנים השפעה כוחות ניצול
ברית  מנהיגי גדולי אל לפנות איפוא הוחלט

המלוכה. שרי ואל המועצות
במוסקבה. להיעשות היתה צריכה זו פניה

חמישי) (יום למחרת עד נמשכה ההתייעצות
התקשרו  בצהרים שתים־עשרה ובשעה בבוקר,
מסרו  מוסקבה, עסקני עם טלפונית לנינגרד עסקני
יוצא  מיוחד ששליח והוסיפו הענין על בקצרה להם

מלנינגרד. אליהם
מיד  יצא אריה, גור שמריה הרב  הרבי, של חתנו

למוסקבה.
מיוחדים. זהירות באמצעי נקטו מוסקבה עסקני
שבעיר  הכנסת מבתי באחד אסיפתם לקיים פחדו הם
של  עינה תשומת לעורר שלא כדי פרטי, בבית או

הג.פ.או.
החדרים  באחד לכן התקיימה ההתייעצות אסיפת

בנק  מסויים.של מוסקבאי
והפחד  בבנק, ויוצאים נכנסים אנשים הרבה

יותר. קטן היה הג.פ.או. של עינה מתשומת
– ובמוסקבה בלנינגרד היהודים נציגי (שמות
מובן  מטעם אותם מפרסמים אנו שאין אלא ידועים.

עתה). אותם תאסור לא שהצ'יקה חשש מתוך –
בנק. לאותו הרכבת מתחנת ישר נסע אריה גור הרב 

הרבי: להצלת דרכים בשלש דנה ההתייעצות
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הלנינגרדית. בג.פ.או. "פרטיים" קשרים לנצל א)
הגבוהות  הסובייטיות לאינסטנציות פניה ב)

הג.פ.או. את גם מחייבות שהוראותיהן
העולמית. הקהל ודעת העולם ליהדות פניה ג)

וחסרונות. מעלות לה היו דרך כל
היא  שאין היתה ה"פרטית" הדרך של מעלתה
זו  נקודה הלנינגרדית. הג.פ.או. את להרגיז עלולה
היתה  מקרים בהרבה כי ביותר, חשובה היתה
נעלבת  עצמה מוצאת מסויימת עיר של הג.פ.או.
היתה  כעס ומתוך גבוהים, ממשלה אישי אל מהפניה
לא  שלכתחילה למרות הנידון, האיש את ממיתה

אותו. להרוג חשבה
היה  הגבוהים השלטון אישי אל מפניה הפחד
כמעשה  הלנינגרדית הג.פ.או. זאת תעריך שמא

עליה. הלשנה
נתקבלה  לא העולמית היהדות אל לפניה הדרך

הלנינגרדים. של דעתם על בהסתמך
החלטה. כל קבלת בלי נסתיימה בבנק ההתייעצות
בה  נוספת התייעצות לערוך והוחלט מיוחד ועד נבחר

מוסקבה. יהדות נציגי כל ישתתפו
ביותר, קשה באוירה התפזרו האסיפה משתתפי

לעשות. מה יודעים ולא יקר, רגע כל
אל  פניה של הדרכים שתי נפסלו השניה, בהתיעצות

לארץ. חוץ ליהדות פניה ושל הגבוהים השלטון אישי
חיי  את בסכנה להעמיד שאסור הסכימו כולם
הגבוהים, השלטון אישי אל פניה ידי על הרבי

הרבי. את להמית רוגז מתוך עלולה הצ'יקה
רבה, עזרה להביא אמנם יכולה לארץ חוץ יהדות
וההשתדלות  זמן מדי יותר לארוך עלול זה ברם
זה  זאת, עוד הכל... ככלות אחרי חלילה לבוא יכולה
קונטר־  הנו שהרבי לג.פ.או. הוכחה לשמש יכול
הקאפיטליסטי  העולם הנה כי מסוכן, ריבולוציונר

למענו. ומשתדל מתערב 
על  לפעול פרטית, פניה של בדרך לנקוט והוחלט

הרבי. את לשחרר הלנינגרדית הג.פ.או.
טובה. אינה זו דרך שגם הוברר מיד ברם,

מלנינגרד, דתי יהודי למוסקבה הגיע בבוקר בשבת
הג.פ.או. איום. הרבי של שמצבו אינפורמציה ובידו

ביריה. הרבי את להמית החליטה הלנינגרדית
והחליט  המיוחד הועד התאסף ערב  לפנות בשבת
הרבי. למען בבקשה הסובייטי השלטון ראשי אל לפנות
של  החלטה כבר קבלה הלנינגרדית הג.פ.או. אם

כזו. בפניה להפסיד מה שאין הרי מות, דין פסק
נשיא  קאלינין אל מברקים נשלחו ערב  באותו

א  הנהלת המדינה, ואל הממשלה ראש ריקוב ל

במוסקבה. הג.פ.או.
חרקוב, ברוסיה, היהודיים למרכזים הודיעו כן
מאות  של חתימות לאסוף ובקשו וכדומה, מינסק
וחברות  מוסדות ושל רוסיה, ברחבי יהודים אלפי
לשלטון  מיוחד בקשה כתב על ברוסיה, יהודיות
כלפי  הרבי של הלויאלי ליחסו יערבו בו הסובייטי,
פעילות  של אשמה מכל הוא נקי וכי השלטון,

קונטר־ריבולוציונית.
תדרוש: חתימותיה אלפי מאות על הפיטיציה

.iaxd z` exxgy
הג.פ.או. יו"ר עם להיפגש  גם השתדל הועד
של  מאסרו כי לו ולהסביר מנזשינסקי הכל־רוסי

יסודו. בטעות הרבי
הראשונה  אשתו פישקובה, הגב' אל גם פנה הועד
שכיהנה  גורקי, מקסים המפורסם הרוסי הסופר של
למען  המשתדל המוסד ברוסיה, האדום הצלב  כיו"ר
לכבוד  זכתה פישקובה גב' פוליטיים, אסירים

הסובייטי. השלטון בחוגי והשפעה
הועד  נקטו בהם הראשונים הצעדים היו אלה

בטוח. ממות הרבי להצלת
הרבי, של מאסרו על הידיעה התפשטה בינתיים
ולא  דתיים כולה, הרוסית היהדות המדינה. רחבי בכל
וחרדה  עמוק זעזוע מתוך הידיעה את קבלו דתיים,
זה  במאסר ראתה היהודית האינטלגנציה עצומה.
היהדות  כלפי והג.פ.או. היבסקציה שנקטו נקמה

הדתית.
צמו  מקום בכל ציבור. תענית על גזרו רבנים
המאסר  שבוע של וחמישי שני בימים היהודים
היו  והמנינים המדרש בתי הכנסת, בתי הראשון.
תוך  תהלים אמרו יום כל מקום, אפס עד מלאים

ותחנונים. דמעות
הרוסית. ביהדות ארוך כיום־כיפור זה היה

של  לחייו לה' יהודים התפללו הכנסת בתי בכל
הרבי.

רצופים  ולילות ימים המשיך המוסקבאי והועד
הרבי. להצלת בפעילותו

תפוס  שהיה היתה, הרבי לחיי מיוחדת סכנה
הג.פ.או. ראש מסינג הג.פ.או. של הלנינגרדית ברשת
צורר  מובהק, כאנטישמי ידוע היה הלנינגרדית

יהודים.
ראש  היה עלול רגע כל איום, היה רגע כל
את  להמית האנטישמי, מסינג הלנינגרדית הג.פ.או.

הרבי.
אחד  רגע אף לאבד היה ואסור יקר, היה רגע כל

הרבי. להצלת גורמים מלהפעיל
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מהר  חיש סערה, הטיל הרבי של מאסרו
חלקי  ומכל לנינגרד רחבי בכל הידיעה נתפרסמה
אנשים  ואף חסידים אנשים, המוני לנהור החלו העיר

הרבי. בית אל דתיים, לא
רחמים  ולבקש להתחנן תהלים, לומר עמד הקהל
נעזשין, האדיץ', ולעיירות לערים הודיעו כן הרבי, על
בכוונה  הרבי, ממאסר ורוסטוב ליאדי ליובאוויטש,
מקומות  הקודש", "אהלי בפני הדברים את להביא

אלו. בערים חב"ד נשיאי של מנוחתם
בה  הרבי, בבית אסיפה נערכה בבוקר שבע בשעה
דין  עורכי שבעיר, היהדות מנהיגי השתתפו

ועסקנים. מפורסמים
את  מצילים איך היתה, הפרק על שעמדה הבעיה

הרבי?
את  להעביר והוחלט שעות כמה נמשכה האסיפה
התאים, לא הרבי של ביתו אחר. למקום האסיפה

אלה. מעין לדיונים ובטחון, זהירות מטעמי
להמשיך  כדי אחר לבית עברו עשר בשעה
היהדות  חוגי מכל נציגים הופיעו כאן בהתייעצות,

לקומוניסטים. כמובן פרט שבעיר,
מאד  קשה היה המצב רב , זמן נמשכה ההתייעצות

סופית. להחלטה להגיע יכלו לא והנאספים
מאד. מתוח היה המועצות בברית הפוליטי המצב
העתונות  רוסיה. עם יחסיה את ניתקה אנגליה
ניתוק  על רב  ורוגז התרגשות מתוך כתבה הסובייטית
לפני  עומדת שרוסיה סברה העתונות זה. יחסים
הקאפיטליסטי  העולם כל כאילו אנגליה, עם מלחמה

ל  ולהשמידה.עומד הפרוליטרית המדינה את התקיף
לעמידה  כוננות של במצב נמצאה כולה המדינה
המפלגה  ובאה. הממשמשת ההתקפה בפני
גוייסו  והצי הצבא הנשים, הנוער, הקומוניסטית,

בנשק. לתפוס ונקראו
באימונים. עסוקה היתה המדינה כל

אחר: מאורע בוורשה אז קרה לכך, נוסף
הציר  ווייקוב, את הרג לבן, רוסי מהגר קאווארדא,
"הלבנים" אירגנו בפריז וגם בפולניה. הרוסי

סובייטי. דיפלומט על התנפלות
באופן  עצבנות אחוזי היו הסובייטים השלטונות
לברית  עצומה כסכנה להם נראה צל כל רגיל. בלתי

רב . פחד עליהם הטיל העצמי צלם וגם המועצות,
ופראותו. חריפותו בכל התפרע האדום הטירור
שונאים  וזקן, נער שמאל, ועל ימין על הרגה הצ'יקה

של  העמוקים במרתפים הומתו ומדומים אמיתיים
הג.פ.או.

יותר  עוד הרבי, של מצבו היה שמסוכן כמה כל
הצלתו. למען נכון לא בצעד לנקוט היה מסוכן

למען  לחוץ־לארץ לפנות לא החליטה האסיפה
הרבי. הצלת

והשתדלות  שהתערבות ברור, אמנם היה אחד מצד
לעניין  בכוחם ביותר. חשובה לארץ, בחוץ היהודיים
על  להשפיע ולהפעילם באירופה שונים ממשלה אישי

הרבי. את לשחרר הסובייטית הממשלה
שפעולה  מבוסס, חשש גם היה שני מצד אבל
תראה  והיא הצ'יקה את להרגיז עלולה זו מעין
פני  את להשחיר קונטר־ריבולוציוני נסיון זה, במעשה

הסובייטית. רוסיה
למרתפיה  הרבי את להוריד עלולה הצ'יקה

ולהמיתו. העמוקים
השפעה  כל לנצל שלא האסיפה החליטה לכן,
מתוך  ורק אך ההצלה פעילות את ולרכז מחוץ־לארץ

המדינה. בפנים השפעה כוחות ניצול
ברית  מנהיגי גדולי אל לפנות איפוא הוחלט

המלוכה. שרי ואל המועצות
במוסקבה. להיעשות היתה צריכה זו פניה

חמישי) (יום למחרת עד נמשכה ההתייעצות
התקשרו  בצהרים שתים־עשרה ובשעה בבוקר,
מסרו  מוסקבה, עסקני עם טלפונית לנינגרד עסקני
יוצא  מיוחד ששליח והוסיפו הענין על בקצרה להם

מלנינגרד. אליהם
מיד  יצא אריה, גור שמריה הרב  הרבי, של חתנו

למוסקבה.
מיוחדים. זהירות באמצעי נקטו מוסקבה עסקני
שבעיר  הכנסת מבתי באחד אסיפתם לקיים פחדו הם
של  עינה תשומת לעורר שלא כדי פרטי, בבית או

הג.פ.או.
החדרים  באחד לכן התקיימה ההתייעצות אסיפת

בנק  מסויים.של מוסקבאי
והפחד  בבנק, ויוצאים נכנסים אנשים הרבה

יותר. קטן היה הג.פ.או. של עינה מתשומת
– ובמוסקבה בלנינגרד היהודים נציגי (שמות
מובן  מטעם אותם מפרסמים אנו שאין אלא ידועים.

עתה). אותם תאסור לא שהצ'יקה חשש מתוך –
בנק. לאותו הרכבת מתחנת ישר נסע אריה גור הרב 

הרבי: להצלת דרכים בשלש דנה ההתייעצות
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הלנינגרדית. בג.פ.או. "פרטיים" קשרים לנצל א)
הגבוהות  הסובייטיות לאינסטנציות פניה ב)

הג.פ.או. את גם מחייבות שהוראותיהן
העולמית. הקהל ודעת העולם ליהדות פניה ג)

וחסרונות. מעלות לה היו דרך כל
היא  שאין היתה ה"פרטית" הדרך של מעלתה
זו  נקודה הלנינגרדית. הג.פ.או. את להרגיז עלולה
היתה  מקרים בהרבה כי ביותר, חשובה היתה
נעלבת  עצמה מוצאת מסויימת עיר של הג.פ.או.
היתה  כעס ומתוך גבוהים, ממשלה אישי אל מהפניה
לא  שלכתחילה למרות הנידון, האיש את ממיתה

אותו. להרוג חשבה
היה  הגבוהים השלטון אישי אל מפניה הפחד
כמעשה  הלנינגרדית הג.פ.או. זאת תעריך שמא

עליה. הלשנה
נתקבלה  לא העולמית היהדות אל לפניה הדרך

הלנינגרדים. של דעתם על בהסתמך
החלטה. כל קבלת בלי נסתיימה בבנק ההתייעצות
בה  נוספת התייעצות לערוך והוחלט מיוחד ועד נבחר

מוסקבה. יהדות נציגי כל ישתתפו
ביותר, קשה באוירה התפזרו האסיפה משתתפי

לעשות. מה יודעים ולא יקר, רגע כל
אל  פניה של הדרכים שתי נפסלו השניה, בהתיעצות

לארץ. חוץ ליהדות פניה ושל הגבוהים השלטון אישי
חיי  את בסכנה להעמיד שאסור הסכימו כולם
הגבוהים, השלטון אישי אל פניה ידי על הרבי

הרבי. את להמית רוגז מתוך עלולה הצ'יקה
רבה, עזרה להביא אמנם יכולה לארץ חוץ יהדות
וההשתדלות  זמן מדי יותר לארוך עלול זה ברם
זה  זאת, עוד הכל... ככלות אחרי חלילה לבוא יכולה
קונטר־  הנו שהרבי לג.פ.או. הוכחה לשמש יכול
הקאפיטליסטי  העולם הנה כי מסוכן, ריבולוציונר

למענו. ומשתדל מתערב 
על  לפעול פרטית, פניה של בדרך לנקוט והוחלט

הרבי. את לשחרר הלנינגרדית הג.פ.או.
טובה. אינה זו דרך שגם הוברר מיד ברם,

מלנינגרד, דתי יהודי למוסקבה הגיע בבוקר בשבת
הג.פ.או. איום. הרבי של שמצבו אינפורמציה ובידו

ביריה. הרבי את להמית החליטה הלנינגרדית
והחליט  המיוחד הועד התאסף ערב  לפנות בשבת
הרבי. למען בבקשה הסובייטי השלטון ראשי אל לפנות
של  החלטה כבר קבלה הלנינגרדית הג.פ.או. אם

כזו. בפניה להפסיד מה שאין הרי מות, דין פסק
נשיא  קאלינין אל מברקים נשלחו ערב  באותו

א  הנהלת המדינה, ואל הממשלה ראש ריקוב ל

במוסקבה. הג.פ.או.
חרקוב, ברוסיה, היהודיים למרכזים הודיעו כן
מאות  של חתימות לאסוף ובקשו וכדומה, מינסק
וחברות  מוסדות ושל רוסיה, ברחבי יהודים אלפי
לשלטון  מיוחד בקשה כתב על ברוסיה, יהודיות
כלפי  הרבי של הלויאלי ליחסו יערבו בו הסובייטי,
פעילות  של אשמה מכל הוא נקי וכי השלטון,

קונטר־ריבולוציונית.
תדרוש: חתימותיה אלפי מאות על הפיטיציה

.iaxd z` exxgy
הג.פ.או. יו"ר עם להיפגש  גם השתדל הועד
של  מאסרו כי לו ולהסביר מנזשינסקי הכל־רוסי

יסודו. בטעות הרבי
הראשונה  אשתו פישקובה, הגב' אל גם פנה הועד
שכיהנה  גורקי, מקסים המפורסם הרוסי הסופר של
למען  המשתדל המוסד ברוסיה, האדום הצלב  כיו"ר
לכבוד  זכתה פישקובה גב' פוליטיים, אסירים

הסובייטי. השלטון בחוגי והשפעה
הועד  נקטו בהם הראשונים הצעדים היו אלה

בטוח. ממות הרבי להצלת
הרבי, של מאסרו על הידיעה התפשטה בינתיים
ולא  דתיים כולה, הרוסית היהדות המדינה. רחבי בכל
וחרדה  עמוק זעזוע מתוך הידיעה את קבלו דתיים,
זה  במאסר ראתה היהודית האינטלגנציה עצומה.
היהדות  כלפי והג.פ.או. היבסקציה שנקטו נקמה

הדתית.
צמו  מקום בכל ציבור. תענית על גזרו רבנים
המאסר  שבוע של וחמישי שני בימים היהודים
היו  והמנינים המדרש בתי הכנסת, בתי הראשון.
תוך  תהלים אמרו יום כל מקום, אפס עד מלאים

ותחנונים. דמעות
הרוסית. ביהדות ארוך כיום־כיפור זה היה

של  לחייו לה' יהודים התפללו הכנסת בתי בכל
הרבי.

רצופים  ולילות ימים המשיך המוסקבאי והועד
הרבי. להצלת בפעילותו

תפוס  שהיה היתה, הרבי לחיי מיוחדת סכנה
הג.פ.או. ראש מסינג הג.פ.או. של הלנינגרדית ברשת
צורר  מובהק, כאנטישמי ידוע היה הלנינגרדית

יהודים.
ראש  היה עלול רגע כל איום, היה רגע כל
את  להמית האנטישמי, מסינג הלנינגרדית הג.פ.או.

הרבי.
אחד  רגע אף לאבד היה ואסור יקר, היה רגע כל

הרבי. להצלת גורמים מלהפעיל
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פ"ג  אלול י"ב

שי' פנחס מוה"ר הנכבד הרב כבוד

וברכה. שלום

דבר  התעוררות יעשו כי לי כתב אשר חדשים ששה זה

ועדיין  וכו', רבנים עזרת טבילה, בתי תיקוני על תמיכה

אפשר  איך נא הגידו קלה. גם תמיכה מהם התקבל לא

מכם, אחד אף התעורר לא הנה כזה, במשך אשר הדבר,

במשך  אשר הדבר בטח שהיא. כל ותמיכה בעזרה לבוא

לתת  לנחוץ מצאתם ולא תמיכות איזה שלחתם הזה

כזה. ורם גדול ענין על תמיכה

ולכם  ניט, מקוה קיין האבען זיא אז שרייען אידען

אם  שמים, היראת ההרגש, אי' כלל. הדבר נוגע איננו

הסטאטוטין  כפי בגלוי זה לעשות יכולים אינכם אתם

ותקנות, סדר צריכים דבר כל על אשכנז (שיטת שלכם

נדבות  פשוט לקבץ יכולתם הלא החיצוניות), הוא העיקר

לי, האמינו כזו. גדולה קרירות על שמים אוי זה. דבר על

ביניכם  המתקוטטים רעכם ואת אתכם מבין אני שאין

כבודכם) (במחילת הבל של בדברים בכך, מה של בענינים

מאומה. עושה איש אין כזה, גדול לדבר וכשמגיע

להתיהר  רק כנראה עניניכם וכל כולכם, אליל רופאי

איש, לתמוך חומרית עזרה איזה צריכים כאשר ולהתגדל,

נצבים  כולכם עומדים הנכם לער-שול, איזה ליסד ובפרט

עם  חדר ליסד הלזו, הגדולה להמצוה ומזומנים מוכנים

התחרות  להם יש ובזה באה"ק, או בפולין לימודיות

וכיון  כו', שלומי או אגודה, אם בראש זוכה מי גדולה,

עזרה  טבילה, בית שמים, יראת של לענין הדבר שמגיע

תעודת  לו ואין בסימינאר, לימודו חוק גמר (שלא לרב

פשוט, חדר על ובפרט פילוסאף), רעיון בעל או רופא

שתעזור  ואגודה איש אין כפשוטו, ה' תורת שם שלומדים

תכלמו. לא ואיך תבושו, לא איך ע"ז.

ועל  עליכם אש, תבער ובהגיגי בדברי, יצאה נפשי

מרוב  ר"ל יום יום נמוגים פה כולנו אנחנו חביריכם,

יום  אל יום הקודש. כבלע בראות הנפש, ויסורי עגמ"נ,

ותמיכה, לעזרה צועקים אנשים ואלפי מקוה, יסגר

קורא-ות  קול מדפיסים ואתם לעזרם, במה אין ופרוטה

יחדיו  כולם אשר אחרת, באגודה או זו באגודה להחזיק

והיות  התגדל למען מלבם אנשים בדו אשר ורק המה, הבל

שם  ולקנות נשגבים, רעיונות ומחוללי ציבוריים, עסקנים

וכו'. כו' עולם ימי בדברי ולהכתב בגדולים,

אשר  אלה, דבריי על תכעסו כעס כי ידעתי, גם ידעתי

כנימוס  לא גם ואף האשכנזים, של הנימוס כפי אינם

אם  אדע לא במקומי, אתם הייתם אם אבל הפשוט.

מרעישים  שהייתם וכמדומני בשתיקה. עוברים הייתם

קולות  בקולי צועקים והייתם הזה העול על עולמות,

ותמיכה, עזר של מוסדות כי הדבר, האפשרי לאמר:

ישיבו, לא הם לישראל, הצריך את לתמוך ביחוד שנוסדו

או  כזאת הישמע אסיר, אנקת משמוע אזניהם יאטמו וגם

מלהיבים  הייתם אז כי ידעתי, גם ידעתי כזאת. היראה

הלב. קורעי בנאומים

לזה, צריכים אינכם - ל"ת - עתה אתם כאשר אמנם

מזה, תדעו שלא שי' כאחב"י ואת אתכם השי"ת ויעזרכם

לכם  נוגע אינו וצערינו שברינו, ועל עלינו צוחקים הנכם

להשתתף  נימוסית גם חובה מצאתם ולא וכלל, כלל

אפשר  אי מכ' שילוח שכר שגם (וכנראה בכתב גם בצערינו

שבקדושה, דבר לצורך הלזו החברה של הקופות מן ליקח

אך  כו'). יום יום העולות שאלות לפתור רק נבראה הח' כי

שלכם  והנחמות הפתרונים, המכתבים, לא אכחד, לא

אשר  וזאת תעמולה, ותמיכת כסף עזרת כ"א לנו, דרוש

לדרוש. ביכולתינו

כי להודיע הנני לצורך ובזה האפשרי בהקדם לנו דרוש

ידי  ומלאתי דאללער. אלפים חמשה טבילה בתי תיקוני

יעשה  אשר אלטהויז, שי' חיים אלי' מו"ה הנעלה ידידי

הנ"ל. הכסף בקבלת סדר

זה, דבר אחרית כי להודיעם לחוב מוצא הנני

והעדר  שלהם, הקרירות בעקבי הבאה הגדולה והאחריות

מזה, א"ע מונעים אשר אלו על רק הוא בזה, הפועל

הצלנו. נפשינו את ואנחנו

הציבורים  העסקנים אלו לנו, מראים חדשים דרכים

לדאוג  רק הוא ענינם כל כי באו מקרוב אשר החדשים,

אשר  חדשים, לימוד בתי לו ולהעמיד ישראל, גוית בעד

קדושה  רוח בו אשר דבר וכל הרועים, אבירי וגעלו תעבו

בו. חפצים ואינם ממנו, ידיהם נוערים וטהרה,

בקול  ושמעו הציבורים, העסקנים כאחד כולכם עמדו

הגדרים  תפרצו ואל חדשים, בדרכים תלכו אל ישראל,

הם  חיים הרועים אבירי כמלאכים, ראשונים שגבלו

וחיו. שמעו עולמים, ולעולמי לעד קיימים, ודבריהם

ומכבדם. הדו"ש ברו"ג, כוח"ט ובברכת כפולה בברכה
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ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«
áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéäô ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«

ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´
ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLâãBò äìëé-àìå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»

øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈
óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−

:øàéä úôN-ìrãärãì ÷çøî Búçà ávúzå ©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈
:Bì äNri-äîä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå ©¥«¨¤−«©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©

àøzå øàéä ãé-ìr úëìä äéúørðå øàéä©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤
dúîà-úà çìLzå óeqä CBúa äázä-úà¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈

:äçwzååørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå ©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©
:äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëaŸ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

æéúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì̈Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

:ãìiäçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîèdì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´

éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

:eä÷éðzåéäòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ
ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬

:eäúéLî íénä-ïî¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»
¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ



רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

פ"ג  אלול י"ב

שי' פנחס מוה"ר הנכבד הרב כבוד

וברכה. שלום

דבר  התעוררות יעשו כי לי כתב אשר חדשים ששה זה

ועדיין  וכו', רבנים עזרת טבילה, בתי תיקוני על תמיכה

אפשר  איך נא הגידו קלה. גם תמיכה מהם התקבל לא

מכם, אחד אף התעורר לא הנה כזה, במשך אשר הדבר,

במשך  אשר הדבר בטח שהיא. כל ותמיכה בעזרה לבוא

לתת  לנחוץ מצאתם ולא תמיכות איזה שלחתם הזה

כזה. ורם גדול ענין על תמיכה

ולכם  ניט, מקוה קיין האבען זיא אז שרייען אידען

אם  שמים, היראת ההרגש, אי' כלל. הדבר נוגע איננו

הסטאטוטין  כפי בגלוי זה לעשות יכולים אינכם אתם

ותקנות, סדר צריכים דבר כל על אשכנז (שיטת שלכם

נדבות  פשוט לקבץ יכולתם הלא החיצוניות), הוא העיקר

לי, האמינו כזו. גדולה קרירות על שמים אוי זה. דבר על

ביניכם  המתקוטטים רעכם ואת אתכם מבין אני שאין

כבודכם) (במחילת הבל של בדברים בכך, מה של בענינים

מאומה. עושה איש אין כזה, גדול לדבר וכשמגיע

להתיהר  רק כנראה עניניכם וכל כולכם, אליל רופאי

איש, לתמוך חומרית עזרה איזה צריכים כאשר ולהתגדל,

נצבים  כולכם עומדים הנכם לער-שול, איזה ליסד ובפרט

עם  חדר ליסד הלזו, הגדולה להמצוה ומזומנים מוכנים

התחרות  להם יש ובזה באה"ק, או בפולין לימודיות

וכיון  כו', שלומי או אגודה, אם בראש זוכה מי גדולה,

עזרה  טבילה, בית שמים, יראת של לענין הדבר שמגיע

תעודת  לו ואין בסימינאר, לימודו חוק גמר (שלא לרב

פשוט, חדר על ובפרט פילוסאף), רעיון בעל או רופא

שתעזור  ואגודה איש אין כפשוטו, ה' תורת שם שלומדים

תכלמו. לא ואיך תבושו, לא איך ע"ז.

ועל  עליכם אש, תבער ובהגיגי בדברי, יצאה נפשי

מרוב  ר"ל יום יום נמוגים פה כולנו אנחנו חביריכם,

יום  אל יום הקודש. כבלע בראות הנפש, ויסורי עגמ"נ,

ותמיכה, לעזרה צועקים אנשים ואלפי מקוה, יסגר

קורא-ות  קול מדפיסים ואתם לעזרם, במה אין ופרוטה

יחדיו  כולם אשר אחרת, באגודה או זו באגודה להחזיק

והיות  התגדל למען מלבם אנשים בדו אשר ורק המה, הבל

שם  ולקנות נשגבים, רעיונות ומחוללי ציבוריים, עסקנים

וכו'. כו' עולם ימי בדברי ולהכתב בגדולים,

אשר  אלה, דבריי על תכעסו כעס כי ידעתי, גם ידעתי

כנימוס  לא גם ואף האשכנזים, של הנימוס כפי אינם

אם  אדע לא במקומי, אתם הייתם אם אבל הפשוט.

מרעישים  שהייתם וכמדומני בשתיקה. עוברים הייתם

קולות  בקולי צועקים והייתם הזה העול על עולמות,

ותמיכה, עזר של מוסדות כי הדבר, האפשרי לאמר:

ישיבו, לא הם לישראל, הצריך את לתמוך ביחוד שנוסדו

או  כזאת הישמע אסיר, אנקת משמוע אזניהם יאטמו וגם

מלהיבים  הייתם אז כי ידעתי, גם ידעתי כזאת. היראה

הלב. קורעי בנאומים

לזה, צריכים אינכם - ל"ת - עתה אתם כאשר אמנם

מזה, תדעו שלא שי' כאחב"י ואת אתכם השי"ת ויעזרכם

לכם  נוגע אינו וצערינו שברינו, ועל עלינו צוחקים הנכם

להשתתף  נימוסית גם חובה מצאתם ולא וכלל, כלל

אפשר  אי מכ' שילוח שכר שגם (וכנראה בכתב גם בצערינו

שבקדושה, דבר לצורך הלזו החברה של הקופות מן ליקח

אך  כו'). יום יום העולות שאלות לפתור רק נבראה הח' כי

שלכם  והנחמות הפתרונים, המכתבים, לא אכחד, לא

אשר  וזאת תעמולה, ותמיכת כסף עזרת כ"א לנו, דרוש

לדרוש. ביכולתינו

כי להודיע הנני לצורך ובזה האפשרי בהקדם לנו דרוש

ידי  ומלאתי דאללער. אלפים חמשה טבילה בתי תיקוני

יעשה  אשר אלטהויז, שי' חיים אלי' מו"ה הנעלה ידידי

הנ"ל. הכסף בקבלת סדר

זה, דבר אחרית כי להודיעם לחוב מוצא הנני

והעדר  שלהם, הקרירות בעקבי הבאה הגדולה והאחריות

מזה, א"ע מונעים אשר אלו על רק הוא בזה, הפועל

הצלנו. נפשינו את ואנחנו

הציבורים  העסקנים אלו לנו, מראים חדשים דרכים

לדאוג  רק הוא ענינם כל כי באו מקרוב אשר החדשים,

אשר  חדשים, לימוד בתי לו ולהעמיד ישראל, גוית בעד

קדושה  רוח בו אשר דבר וכל הרועים, אבירי וגעלו תעבו

בו. חפצים ואינם ממנו, ידיהם נוערים וטהרה,

בקול  ושמעו הציבורים, העסקנים כאחד כולכם עמדו

הגדרים  תפרצו ואל חדשים, בדרכים תלכו אל ישראל,

הם  חיים הרועים אבירי כמלאכים, ראשונים שגבלו

וחיו. שמעו עולמים, ולעולמי לעד קיימים, ודבריהם

ומכבדם. הדו"ש ברו"ג, כוח"ט ובברכת כפולה בברכה
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úåîù úùøô
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ®̈
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

ø:ññîráéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«
áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéäô ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«

ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´
ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLâãBò äìëé-àìå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»

øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈
óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−

:øàéä úôN-ìrãärãì ÷çøî Búçà ávúzå ©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈
:Bì äNri-äîä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå ©¥«¨¤−«©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©

àøzå øàéä ãé-ìr úëìä äéúørðå øàéä©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤
dúîà-úà çìLzå óeqä CBúa äázä-úà¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈

:äçwzååørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå ©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©
:äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëaŸ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

æéúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì̈Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

:ãìiäçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîèdì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´

éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

:eä÷éðzåéäòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ
ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬

:eäúéLî íénä-ïî¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»
¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ
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éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´
éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´

:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ

:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²

iying - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬
:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®
:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬

äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤

:úúàäô ¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת



רמז iriax ,iyily - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´
éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´

:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ

:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²

iying - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬
:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®
:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬

äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤

:úúàäô ¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת



iriayרמח ,iyy - d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ
:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨
Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©

:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿
k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤

:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור מגּלה ְְְֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

íúà ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬Ÿ−̈
:íúìáqîåíéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå ¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´

:øîàì åéøèL-úàå íraæúúì ïeôñàú àì ¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧
ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïázíä íL ¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ

:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹
ìL ìBîz íéNò íä øLàíäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½

íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú àì¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³
eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì íé÷rö:èãaëz «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯

äãáräeòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr ¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
:ø÷L-éøáãaéeøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå §¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬

íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì írä-ìà¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−
:ïázàéeàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà ¤«¤©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§®̈

:øác íëúãárî òøâð ïéà ékáéírä õôiå ¦´¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈
:ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëaâéíéNâpäå §¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−

BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì íéöà̈¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàkãéìàøNé éða éøèL ekiå ©«£¤−¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½

xihtn - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîN-øLà£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−

:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬
éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

æèéãárì ïzð ïéà ïázeNr eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãár äpäå:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤

äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæðçéïúpé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´

:eðzz íéðáì ïëúå íëìèé-éðá éøèL eàøiå ¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«
a íúà ìàøNéíëéðálî eòøâú-àì øîàì òø ¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−
:BîBéa íBé-øácëïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §©¬§«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð¦¨¦−¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ
àëøLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯

åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈
:eðâøäì íãéa áøç-úúìáë-ìà äLî áLiå ¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨¤²¤

änì äfä írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨
:éðzçìL äfâëøaãì äòøt-ìà éúàa æàîe ¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´

-úà zìvä-àì ìväå äfä írì òøä EîLa¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤
:Enråàäàøú äzr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½

ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´
:Böøàî íLøâé ä÷æçqqq £¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆
ּברמּב"ם מפרׁש ּפסקּֿדין ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רמט iriay ,iyy - d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ
:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨
Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©

:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿
k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤

:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור מגּלה ְְְֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

íúà ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬Ÿ−̈
:íúìáqîåíéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå ¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´

:øîàì åéøèL-úàå íraæúúì ïeôñàú àì ¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧
ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïázíä íL ¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ

:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹
ìL ìBîz íéNò íä øLàíäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½

íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú àì¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³
eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì íé÷rö:èãaëz «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯

äãáräeòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr ¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
:ø÷L-éøáãaéeøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå §¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬

íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì írä-ìà¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−
:ïázàéeàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà ¤«¤©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§®̈

:øác íëúãárî òøâð ïéà ékáéírä õôiå ¦´¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈
:ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëaâéíéNâpäå §¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−

BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì íéöà̈¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàkãéìàøNé éða éøèL ekiå ©«£¤−¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½

xihtn - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîN-øLà£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−

:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬
éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

æèéãárì ïzð ïéà ïázeNr eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãár äpäå:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤

äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæðçéïúpé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´

:eðzz íéðáì ïëúå íëìèé-éðá éøèL eàøiå ¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«
a íúà ìàøNéíëéðálî eòøâú-àì øîàì òø ¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−
:BîBéa íBé-øácëïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §©¬§«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð¦¨¦−¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ
àëøLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯

åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈
:eðâøäì íãéa áøç-úúìáë-ìà äLî áLiå ¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨¤²¤

änì äfä írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨
:éðzçìL äfâëøaãì äòøt-ìà éúàa æàîe ¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´

-úà zìvä-àì ìväå äfä írì òøä EîLa¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤
:Enråàäàøú äzr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½

ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´
:Böøàî íLøâé ä÷æçqqq £¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆
ּברמּב"ם מפרׁש ּפסקּֿדין ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רנ
,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

ú"åîùìå

æë ÷øô äéòùéá

æëåçøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaä©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−
:äáeðz ìáú-éðô eàìîe ìûøNé¦§¨¥®¨«§¬§¥¥¥−§¨«

æåéâøä âøäk-íà eäkä eäkî úkîkä©§©©¬©¥−¦¨®¦§¤¬¤£ª−̈
:âøäçäpáéøz dçlLa äàqàña Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨

:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâäèïëì ¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«¨¥À
øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé úàæa§ŸÆ§ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´

BîeNa Búàhç|çaæî éðáà-ìk ©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©
íéøLà eî÷é-àì úBötðî øâ-éðáàk§©§¥¦Æ§ª¨½«Ÿª̈¬£¥¦−

:íéðnçåéäåð ããa äøeöa øér ék §©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾
ìâr ärøé íL øaãnk áærðå çlLî§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´¦§¤¬¥²¤

`xenl iy
(å,íéàaä.älàbä ïîæa øîBìk ,íéàaä íéîia,á÷òé LøLéá÷òé LéøLé ©¨¦©¨¦©¨¦§©¦§©©§ª¨©§¥©£Ÿ©§¦©£Ÿ

.ähîlî áèéä òeèð úBéäì åéLøL úà,ìàøNé çøôe õéöéçøt àéöBéå õéöé ¤¨¨¨¦§¨©¥¥¦§©¨¨¦¨©¦§¨¥¨¦§¦¤©

.äìòîlî,äáeðz ìáú éðô eàìîe.íìBòä ìL áeMiä ìk éðt eàlîé åéúBøôe ¦§©§¨¨§§¥¥¥§¨¥¨§©§§¥¨©¦¤¨¨
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äprìáéíéøôà ìétLäì áéBàä øäîé ïkL øîàå .LBìúiL ãò ïézîî Bðéàå: ¦§¨¤«¨§¥©§¦©¤¦§§¨©¤¥§©¥¨¥§©§¦¤§©¦



רני
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diptl dxhtdd zkxa
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ìâr ärøé íL øaãnk áærðå çlLî§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´¦§¤¬¥²¤

`xenl iy
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åBlek áøçL íøëì íäéìò eøáò øLà âøääå úBiìbä éøçà ìàøNé úà änc¦¨¤¦§¨¥©£¥©¨ª§©¤¤£¤¨§£¥¤§¤¤¤¨©
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úà 'ä âøäL BîkåéâøäìàøNé ìL §¤¨©¤£ª−̈¤¦§¨¥
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:íéðnçå íéøLàéékíúBNòa £¥¦−§©¨¦«¦´©£¨

úàæäøeöa øéräéäz íéBb ìL Ÿ¦³§¨Æ¤¦¦§¤
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:äéôrñ älëå õaøé íLåàéLáéa §¨¬¦§−̈§¦¨¬§¦¤«¨¦³Ÿ
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ïéaî ìàøNé úà 'ä øéñé ïk ,Lwä ïî¦©©¥¨¦¤¦§¨¥¦¥

.íéBbä,øäpä úìaMîøeMà õøàî ©¦¦¦Ÿ¤©¨¨¥¤¤©
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.íéìLeøéì eäàéáé ,ìàøNé éðaî ãçà¤¨¦§¥¦§¨¥§¦¥¦¨©¦

(âé,ìBãb øôBLa ò÷zéCk ìk ¦¨©§¨¨¨¨
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,øeMà õøàaéôì ,íéèáMä úøNò §¤¤©£¤¤©§¨¦§¦

eìbL úòî ìàøNé õøàì eøæç àlL¤Ÿ¨§§¤¤¦§¨¥¥¥¤¨
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.úeøëLáe,Bzøàôú éáö ìáð õéöå §¦§§¦Ÿ¥§¦¦§©§
äîBc äéä ízøàôz øãä ìk úîàáe¤¡¤¨£©¦§©§¨¨¨¤
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íøèa äøekák äéäz ,íéðîL àéb Làø ìò àéä øLàå ,ìáBð õéök àéäL Bzøàôz¦§©§¤¦§¦¥©£¤¦©Ÿ¥§¨¦¦§¤§¦¨§¤¤
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éeeéö øçàåöì åöäøäæà øçà äøäæàåå÷ì å÷íòt øçà íòtå÷ì å÷ ©©¦©³¨¨Æ§©§¨¨©©©§¨¨©³¨¨Æ©©©©©©©´¨½̈
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:eãkìðå eL÷Bðå eøaLðå øBçà eìLëå§¨«§³¨Æ§¦§½̈§«§−§¦§¨«
èëáëúéa-ìà ýåýé øîà-äk ïëì̈¥À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¤¥´

äzr-àì íäøáà-úà äãt øLà á÷ré©£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨¨®«Ÿ©¨³
:eøåçé åéðt äzr àìå á÷ré LBáéâëék ¥Æ©£½Ÿ§¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦´

Baø÷a éãé äNrî åéãìé BúBàøá¦Â§Â§¨º̈©«£¥¬¨©²§¦§−
á÷ré LBã÷-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷é©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ

:eöéøré ìûøNé éýìû-úàå§¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−©«£¦«

`xenl iy
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.èìnäì eìëeé àìå äøöa eìté ,øîBìk .Ba eãëléå ,L÷Bnä(áëäãt øLà ©¥§¦¨§§©¦§§¨¨§Ÿ§§¦¨¥£¤¨¨
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úéa ìà øîà ,íécNk øeàî íäøáà úà¤©§¨¨¥©§¦¨©¤¥
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.'ä íL íéLc÷îúà eLéc÷äå §©§¦¥§¦§¦¤
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.íäéáà àeäL ,"ìàøNé éäìàå á÷òé LBã÷",eöéøòé.Bãéa ÷æçäL øîBì eçaLé §©£Ÿ¥Ÿ¥¦§¨¥¤£¦¤©£¦§©§©¤©Ÿ¤§¨

mixn zxhr
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eøaLðåäôeøz éìaeL÷Bðå,äðeëa íéøçà Bì eðîhL Le÷é çôaeãkìðåeìté §¦§½̈§¦§¨§«§−§©¨¤¨§£¥¦§©¨¨§¦§¨«¦§

èìnäì eìëeé àìå äøöa:áëïëìøçà §¨¨§Ÿ§§¦¨¥¨¥À©©

äáeLúa ìàøNé eøæçiLøîà-äk ¤©§§¦§¨¥¦§¨«Ÿ¨©³
á÷ré úéa-ìà ýåýé'ääãt øLà §Ÿ̈Æ¤¥´©£½Ÿ£¤¬¨−̈

íäøáà-úàCìLpLk íécNk øeàî ¤©§¨®̈¥©§¦§¤¦§©

Làä ïLáëìá÷ré LBáé äzr-àì §¦§©¨¥«Ÿ©¨³¥Æ©£½Ÿ
íB÷nä ïBöø íéNBò ìàøNé ék ,ãBò¦¦§¨¥¦§©¨

íäî LBa àì eðéáà á÷òéåäzr àìå §©£Ÿ¨¦Ÿ¥¤§¬Ÿ©−̈
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íéøLëe íé÷écväBaø÷a éãé äNrî ©©¦¦§¥¦©«£¥¬¨©²§¦§−
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:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שלישי טו טבת



רנד
לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:406:418:358:369:119:1210:0410:0616:5116:5617:2017:2416:3517:35באר שבע )ח(

6:436:438:358:379:129:1310:0410:0616:5016:5517:1617:2016:2417:31חיפה )ח(

6:406:408:338:359:109:1110:0310:0416:5316:5817:1717:2116:1717:32ירושלים )ח(

6:426:428:358:379:129:1310:0510:0616:5016:5517:1817:2316:3417:34תל אביב )ח(

7:457:439:029:039:509:5110:3510:3616:1416:2116:5216:5916:0217:13אוסטריה, וינה )ח(

6:046:098:559:009:429:4610:5811:0120:4720:4721:1921:1820:2921:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:399:039:049:499:5010:3510:3616:2316:3017:0017:0616:1117:20אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:178:368:379:249:2510:0910:1015:4915:5616:2716:3415:3716:48אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:308:478:489:369:3610:2010:2115:5816:0516:3716:4315:4616:58אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:039:149:1510:0510:0610:4810:4916:1616:2316:5717:0316:0417:18אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:569:079:089:589:5910:4110:4216:0716:1516:4816:5515:5617:10אוקראינה, קייב )ח(

8:038:029:289:2910:1410:1411:0011:0116:5617:0217:2917:3516:4317:49איטליה, מילאנו )ח(

6:156:178:448:479:159:1810:1810:2018:2318:2618:4718:4918:0718:59אקוואדור, קיטו )ח(

5:475:528:378:429:219:2410:3510:3820:1120:1120:4120:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:196:259:119:1610:0210:0711:2011:2321:2121:2021:5721:5521:0222:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:269:069:089:479:4810:3610:3816:5617:0217:2817:3416:4317:46ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:198:578:589:389:3910:2710:2916:4216:4817:1417:2016:2917:32ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:578:599:399:4010:2810:2916:4216:4817:1517:2016:2917:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:349:3610:1710:1811:0511:0717:1317:1917:4717:5217:0018:05ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:189:149:169:509:5210:4310:4517:3617:4118:0318:0817:2218:18ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:588:488:499:259:2710:1710:1916:5617:0217:2617:3116:4317:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:099:119:139:459:4710:4010:4217:4417:4818:1018:1417:2918:25ארה״ב, מיאמי )ח(

7:187:178:538:549:359:3610:2410:2516:3616:4217:0917:1416:2317:27ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:187:188:528:549:359:3610:2310:2516:3316:3917:0617:1216:2017:24ארה״ב, שיקגו )ח(

6:056:098:468:499:199:2210:2710:3019:1019:1119:3519:3618:5319:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:449:529:5310:4510:4511:2711:2816:4816:5617:3017:3716:3717:53בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:429:529:5310:4410:4411:2711:2816:5016:5817:3217:3916:3917:54בלגיה, בריסל )ח(

5:255:298:108:148:468:509:569:5919:0319:0319:2519:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:155:197:598:038:358:389:459:4818:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:039:119:1110:0310:0410:4510:4616:0716:1516:4716:5415:5817:10בריטניה, לונדון )ח(

8:248:219:219:2210:1710:1710:5710:5816:0316:1216:4816:5615:5517:12בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:149:189:1810:1210:1210:5310:5416:0816:1616:5016:5715:5617:13גרמניה, ברלין )ח(

8:248:229:349:3510:2510:2511:0811:0916:3716:4417:1717:2416:2517:39גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:205:248:068:108:448:479:559:5819:1119:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:149:239:269:569:5810:5310:5518:1418:1818:3918:4317:5918:53הודו, מומבאי )ח(

7:087:099:199:219:529:5410:4910:5118:1118:1518:3618:4017:5618:50הודו, פונה )ח(

7:317:308:508:519:389:3810:2310:2416:0616:1316:4416:5015:5317:04הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:259:019:039:439:4410:3210:3416:4516:5117:1817:2316:3217:36טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:249:2510:0410:0510:5410:5517:1917:2417:5017:5517:0518:07יוון, אתונה )ח(

7:507:499:119:129:589:5910:4310:4416:2916:3517:0617:1216:1617:26מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:117:129:219:239:549:5610:5110:5318:1118:1518:3618:4017:5618:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:474:537:367:438:388:439:5810:0220:2120:2021:0120:5920:0221:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:568:558:579:309:3110:2410:2617:2217:2617:4917:5317:0818:04נפאל, קטמנדו )ח(

7:087:109:369:3810:0610:0911:0911:1119:1119:1419:3519:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:428:478:479:419:4110:2210:2315:3715:4516:2016:2715:2516:43פולין, ורשא )ח(

5:495:528:278:308:599:0210:0510:0818:3718:3919:0219:0418:2119:13פרו, לימה )ח(

8:228:209:469:4710:3210:3211:1811:1917:0917:1617:4617:5216:5718:05צרפת, ליאון )ח(

8:448:429:589:5910:4810:4811:3211:3317:0917:1617:4617:5316:5718:08צרפת, פריז )ח(

6:066:088:308:339:019:0410:0310:0517:5718:0018:2118:2417:4118:33קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:509:219:2210:0510:0610:5210:5316:5717:0317:2917:3516:4417:48קנדה, טורונטו )ח(

7:347:338:599:009:459:4510:3110:3216:2516:3217:0017:0616:1317:20קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:548:428:449:209:2110:1110:1316:4716:5217:1717:2216:3317:33קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:1610:1010:1011:0811:0811:4711:4816:4316:5217:3017:3816:3217:55רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:588:559:449:4410:4410:4411:2211:2316:1516:2417:0017:0816:0417:25רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:069:279:2810:1510:1511:0011:0116:4416:5117:2217:2816:3217:42רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:119:329:3310:2010:2011:0511:0616:5417:0017:2617:3316:4117:47שוויץ, ציריך )ח(

6:436:448:599:019:319:3310:2910:3218:0318:0718:2818:3117:4818:41תאילנד, בנגקוק )ח(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:406:418:358:369:119:1210:0410:0616:5116:5617:2017:2416:3517:35באר שבע )ח(

6:436:438:358:379:129:1310:0410:0616:5016:5517:1617:2016:2417:31חיפה )ח(

6:406:408:338:359:109:1110:0310:0416:5316:5817:1717:2116:1717:32ירושלים )ח(

6:426:428:358:379:129:1310:0510:0616:5016:5517:1817:2316:3417:34תל אביב )ח(

7:457:439:029:039:509:5110:3510:3616:1416:2116:5216:5916:0217:13אוסטריה, וינה )ח(

6:046:098:559:009:429:4610:5811:0120:4720:4721:1921:1820:2921:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:399:039:049:499:5010:3510:3616:2316:3017:0017:0616:1117:20אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:178:368:379:249:2510:0910:1015:4915:5616:2716:3415:3716:48אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:308:478:489:369:3610:2010:2115:5816:0516:3716:4315:4616:58אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:039:149:1510:0510:0610:4810:4916:1616:2316:5717:0316:0417:18אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:569:079:089:589:5910:4110:4216:0716:1516:4816:5515:5617:10אוקראינה, קייב )ח(

8:038:029:289:2910:1410:1411:0011:0116:5617:0217:2917:3516:4317:49איטליה, מילאנו )ח(

6:156:178:448:479:159:1810:1810:2018:2318:2618:4718:4918:0718:59אקוואדור, קיטו )ח(

5:475:528:378:429:219:2410:3510:3820:1120:1120:4120:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:196:259:119:1610:0210:0711:2011:2321:2121:2021:5721:5521:0222:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:269:069:089:479:4810:3610:3816:5617:0217:2817:3416:4317:46ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:198:578:589:389:3910:2710:2916:4216:4817:1417:2016:2917:32ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:578:599:399:4010:2810:2916:4216:4817:1517:2016:2917:33ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:349:3610:1710:1811:0511:0717:1317:1917:4717:5217:0018:05ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:189:149:169:509:5210:4310:4517:3617:4118:0318:0817:2218:18ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:588:488:499:259:2710:1710:1916:5617:0217:2617:3116:4317:42ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:099:119:139:459:4710:4010:4217:4417:4818:1018:1417:2918:25ארה״ב, מיאמי )ח(

7:187:178:538:549:359:3610:2410:2516:3616:4217:0917:1416:2317:27ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:187:188:528:549:359:3610:2310:2516:3316:3917:0617:1216:2017:24ארה״ב, שיקגו )ח(

6:056:098:468:499:199:2210:2710:3019:1019:1119:3519:3618:5319:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:449:529:5310:4510:4511:2711:2816:4816:5617:3017:3716:3717:53בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:429:529:5310:4410:4411:2711:2816:5016:5817:3217:3916:3917:54בלגיה, בריסל )ח(

5:255:298:108:148:468:509:569:5919:0319:0319:2519:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:155:197:598:038:358:389:459:4818:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:039:119:1110:0310:0410:4510:4616:0716:1516:4716:5415:5817:10בריטניה, לונדון )ח(

8:248:219:219:2210:1710:1710:5710:5816:0316:1216:4816:5615:5517:12בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:149:189:1810:1210:1210:5310:5416:0816:1616:5016:5715:5617:13גרמניה, ברלין )ח(

8:248:229:349:3510:2510:2511:0811:0916:3716:4417:1717:2416:2517:39גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:205:248:068:108:448:479:559:5819:1119:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:137:149:239:269:569:5810:5310:5518:1418:1818:3918:4317:5918:53הודו, מומבאי )ח(

7:087:099:199:219:529:5410:4910:5118:1118:1518:3618:4017:5618:50הודו, פונה )ח(

7:317:308:508:519:389:3810:2310:2416:0616:1316:4416:5015:5317:04הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:259:019:039:439:4410:3210:3416:4516:5117:1817:2316:3217:36טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:249:2510:0410:0510:5410:5517:1917:2417:5017:5517:0518:07יוון, אתונה )ח(

7:507:499:119:129:589:5910:4310:4416:2916:3517:0617:1216:1617:26מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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שאשאשאשאשאשא
7:117:129:219:239:549:5610:5110:5318:1118:1518:3618:4017:5618:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:474:537:367:438:388:439:5810:0220:2120:2021:0120:5920:0221:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:568:558:579:309:3110:2410:2617:2217:2617:4917:5317:0818:04נפאל, קטמנדו )ח(

7:087:109:369:3810:0610:0911:0911:1119:1119:1419:3519:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:428:478:479:419:4110:2210:2315:3715:4516:2016:2715:2516:43פולין, ורשא )ח(

5:495:528:278:308:599:0210:0510:0818:3718:3919:0219:0418:2119:13פרו, לימה )ח(

8:228:209:469:4710:3210:3211:1811:1917:0917:1617:4617:5216:5718:05צרפת, ליאון )ח(

8:448:429:589:5910:4810:4811:3211:3317:0917:1617:4617:5316:5718:08צרפת, פריז )ח(

6:066:088:308:339:019:0410:0310:0517:5718:0018:2118:2417:4118:33קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:509:219:2210:0510:0610:5210:5316:5717:0317:2917:3516:4417:48קנדה, טורונטו )ח(

7:347:338:599:009:459:4510:3110:3216:2516:3217:0017:0616:1317:20קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:548:428:449:209:2110:1110:1316:4716:5217:1717:2216:3317:33קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:1610:1010:1011:0811:0811:4711:4816:4316:5217:3017:3816:3217:55רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:588:559:449:4410:4410:4411:2211:2316:1516:2417:0017:0816:0417:25רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:069:279:2810:1510:1511:0011:0116:4416:5117:2217:2816:3217:42רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:119:329:3310:2010:2011:0511:0616:5417:0017:2617:3316:4117:47שוויץ, ציריך )ח(

6:436:448:599:019:319:3310:2910:3218:0318:0718:2818:3117:4818:41תאילנד, בנגקוק )ח(
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